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Nokia, Nokia Connecting People และ Nokia Origina
เปนเครือ่งหมายการคา หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบ
Corporation

บทนํา

ชุดลําโพงเลก็ Nokia MD-9 ชวยใหคุณสามารถรับฟงเพ
หรือเครื่องเลนเพลงที่รองรับ และเพลิดเพลินไปกับเสียง
ชุดลําโพงมขีั้วตอสัญญาณเสียงมาตรฐานขนาด 3.5 มม
ใชเปนเสาอากาศวิทยุ FM ได
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อานคูมือผูใชเกี่ยวกับ

ุปกรณดังกลาวใหพน
ในปริมาณเล็กนอย 
เปนเวลานาน

ของคูมือฉบับนี้: 
บตเตอรี่ (3), สาย
กฏใตปลั๊กตอระบบ
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โปรดอานคูมือผูใชนี้ใหละเอียดกอนใชงานชุดลําโพง และ
อุปกรณที่คุณตอเขากับชุดลําโพง
ผลิตภัณฑอาจประกอบดวยชิ้นสวนขนาดเล็ก โปรดเก็บอ
มือเด็ก ปลั๊กของอุปกรณนี้อาจมีสวนประกอบของนิกเกิล
ผูที่แพนิกเกลิอาจเกิดอาการแพหากผิวสัมผัสโดนกับปลั๊ก

ชิ้นสวน
ชุดลําโพงประกอบดวยชิ้นสวนที่ปรากฏอยูในตอนเริ่มตน
ไฟสัญลักษณ (1), สวนประกอบชุดลําโพง (2), ฝาครอบแ
ชุดลําโพงและปลั๊กตอระบบเสียง (4), ปุมเปดปด (5) ปรา
เสียง และตัวมวนสายชุดลําโพง (6)
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ถูกดูดเขาหาชุดลําโพง 
ชุดลําโพง เนื่องจาก

เปดฝาครอบแบตเตอรี่ 
ง, คลายมวนสาย
ละยกฝาครอบขึ้น 
อรีท่ี่ระบุ เมื่อตองการ
นขางของฝาครอบ 
ม

เตอรี่ขึ้นจากชองใส
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ชิ้นสวนของชุดลําโพงเปนแมเหลก็ วัสดุประเภทโลหะจะ
หามวางบัตรเครดิตหรือสื่อบันทึกขอมูลแมเหล็กใกลกับ
ขอมูลที่จดัเก็บไวอาจถูกลบทิ้ง

การใสแบตเตอรี่

ชุดลําโพงใชแบตเตอรีข่นาด AAA สองกอน เมื่อตองการ
ใหยกปลั๊กตอระบบเสียงจากชองที่ดานลางของชุดลําโพ
ชุดลําโพงออก, เลื่อนฝาครอบตามทิศทางที่ลูกศรระบุ แ
เมื่อตองการใสแบตเตอรี่ ใหใสแบตเตอรี่ตามรางแบตเต
ปดฝาครอบแบตเตอรี่ ใหจัดวางสายลําโพงตามชองที่ดา
ดันฝาครอบเขา และเลื่อนฝาครอบไปตามทิศทางตรงขา

นําแบตเตอรี่ออกโดยเปดฝาครอบแบตเตอรี่และยกแบต
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เพื่อปองกัน

กนั้นคลายมวนสาย

ชขั้วตอ AV ขนาด 
ือเครื่องเลนเพลง) 
บปลั๊กตอระบบเสียง
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หากไมไดใชชุดลําโพงเปนเวลานาน ใหนําแบตเตอรี่ออก
ความเสียหายจากแบตเตอรี่รั่วไหล

การใชชุดลําโพง

ยกปลัก๊ตอระบบเสียงจากชองที่ดานลางของชุดลําโพง จา
ชุดลําโพงออก

เมื่อตองการตอชุดลําโพงกับอุปกรณ Nokia ที่รองรบัซึ่งใ
3.5 มม.ของ Nokia หรืออุปกรณอื่นที่รองรับ (เชน พีซีหร
ซึ่งใชขั้วตอสัญญาณเสียงมาตรฐานขนาด 3.5 มม. ใหเสีย
เขากับขั้วตอในเครือ่งของคุณ
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ซึ่งใชขั้วตอ AV ขนาด 
ีมาให) เขากับอุปกรณ

ําแหนงเปด ไฟ
ไปในตําแหนงปด 

ที่รองรบั ใหเริ่มเปด

งของอุปกรณ หากเสียง
ตอเนื่องจากชุดลําโพง 
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เมื่อตองการตอชุดลําโพงเขากับอุปกรณ Nokia ที่รองรับ
2.5 มม. ของ Nokia ใหตออะแดปเตอรที่ถูกตอง (หากม
และปลัก๊ตอระบบเสียงกับอะแดปเตอร

เมื่อตองการเปดใชชุดลําโพง ใหเลื่อนปุมเปดปดไปในต
สัญลักษณจะเปดขึ้น เมือ่ตองการปด ใหเลื่อนปุมเปดปด
ไฟสัญลักษณจะดับลง

เมื่อตองการรับฟงเพลงขณะตอชุดลําโพงเขากับอุปกรณ
เลนเพลงจากอุปกรณ

เมื่อตองการปรับระดับเสียง ใหใชสวนควบคุมระดับเสีย
เบาเกินไป หรอืคุณไดยินเสียงสัญญาณเตือนสั้นๆ อยาง
ใหเปลี่ยนแบตเตอรีชุ่ดลําโพง
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ารรับฟงเสียงที่ดัง
รไดยินเสียงของคุณ

 สอดสายผานชองที่
ล็ก (7) รัดสายใหแนน 

 มวนเก็บสาย และ

นอยางดี และใช
ระวัง ขอแนะนํา
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คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ ก
เกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอกา

เมื่อตองการรอยสายคลอง ใหเปดฝาครอบแบตเตอรีอ่อก
ดานขางของลําโพง เพื่อใหคลองเปนหวงรอบๆ ขาขนาดเ
และปดฝาครอบ

หากตองการพกพาชุดลําโพงไปดวย ใหปดใชงานอุปกรณ
เสียงปลัก๊ตอระบบเสียงเขาในชองที่ดานลางของอุปกรณ

การดูแลและบํารงุรักษา

อุปกรณของคุณเปนผลติภัณฑที่ไดรับการออกแบบมาเป
ความประณีตในการผลิตสูง จึงควรใชงานดวยความระมัด
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งตามเกณฑของการ

วามชื้น จะทําใหเกิด
กสสึกกรอนได หาก
ใหเครือ่งแหงสนิท

กปรก เนื่องจากอาจ
บที่เปนอิเล็กทรอนิกส

ูงจะทําใหอายุ
บตเตอรีเ่สียหาย 
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ดานลางนี้จะชวยใหคุณสามารถใชงานผลิตภัณฑนี้ไดตร
รับประกัน

• เก็บอุปกรณไวในที่แหง ละอองฝุนหรอืไอน้ําและค
องคประกอบของแร ซึ่งอาจทําใหวงจรอิเลก็ทรอนิ
ตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรีอ่อกและปลอย
ดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• หามใชหรือจดัเก็บอุปกรณในที่ที่มฝีุนละอองหรอืส
ทําใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอ
เสียหายได

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิส
การใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง ทําใหแ
และทําใหสวนที่เปนพลาสติกเสียรูปหรือละลาย
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ุณหภูมิปกติ อาจเกิด
งวงจรอิเลก็ทรอนิกส

นอมอุปกรณอาจ
วามเสียหายได

กชนิดเขมขนทํา

วนที่เลือ่นไดและ

ารที่ไดรับอนุญาต
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• หามเก็บอุปกรณในที่เย็นจดั เมื่ออุปกรณกลับเขาสูอ
ความชื้นขึ้นในอุปกรณและสรางความเสียหายตอแผ

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอุปกรณ การใชงานโดยไมถ
ทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดค

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอ
ความสะอาดอุปกรณ

• อยาทาสีอุปกรณ เนื่องจากสีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นส
อาจสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน

หากผลิตภัณฑทํางานไมถูกตอง กรุณานําสงศูนยใหบริก
ใกลบานคณุ
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