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ชุดหูฟงสเตอริโอ Nokia WH-600

ฉบับที่ 1



ยการคาจดทะเบียน
 ที่กลาวถงึในที่นี้
องผลิตภัณฑนั้น ๆ
นใดหรือทั้งหมดของ
รจาก Nokia

เราจึงขอสงวนสิทธิ์
ภัณฑที่อธบิายไวใน
English
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© 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
Nokia และ Nokia Connecting People เปนเครื่องหมา
ของ Nokia Corporation ชื่อผลติภัณฑและบริษทัอืน่ ๆ
อาจเปนเครื่องหมายการคาหรือชื่อทางการคาของเจาข
หามทําซ้ําสงตอจําหนายหรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสว
เอกสารฉบับนี้ โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษ
Nokia ดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่องดังนั้น
ที่จะเปลีย่นแปลงและปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลิต
เอกสารฉบับนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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วาจะอยูภายใต
ia จะไมรับผิดชอบ
พิเศษโดยอบุัตกิารณ
วยสาเหตุใด
มีการรับประกันใดๆ 
ระกันความสามารถ

ะสมในการใชงาน
องขอมูลในเอกสารนี้ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการ
งใหทราบลวงหนา
กรุณาสอบถาม
English

ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใชไม
สถานการณใด Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nok
ตอการสญูหายของขอมูลหรือรายได หรือความเสียหาย
อันเปนผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางออมไมวาจะด
เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพที่เปน" โดยไม
ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดอยูที่การรับป
ในการทํางานของผลิตภัณฑที่จําหนายหรือความเหมา
ตามวัตถุประสงค ตลอดจนความถูกตองและเชื่อถือไดข
นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทานั้นโนเกีย
เปลีย่นแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจ
ผลิตภัณฑที่วางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค
รายละเอยีดจากตวัแทนจําหนายของ Nokia
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ใตกฎหมายและ
เทศอื่นๆหามกระทํา

ุปกรณที่รองรับไดผาน

V 3.5-mm เสียบปลั๊ก
ดูรายละเอียดใน
English
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การควบคุมการสงออก
ผลิตภัณฑรุนนี้เปนสินคาเทคโนโลยีหรือซอฟตแวรภาย
ขอบังคบัการสงออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประ
การใดๆที่ขัดตอกฎหมาย

เริม่ตนใชงาน
คุณสามารถรับและเรียกสายพรอมทั้งรับฟงเพลงจากอ
ชุดหูฟงสเตอริโอ Nokia WH-600

ตอชุดหูฟงเขากับอุปกรณ Nokia ที่รองรับซึ่งใชขั้วตอ A
ชุดหูฟง (สวนที่ 1 ตามภาพหนาแรก) เขาในขั้วตอ AV 
คูมือผูใชสําหรับอปุกรณ
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 Nokia 2.5 mm โดยตอ
หัวตอเขากับตวัอปุกรณ
) ซึ่งใชขั้วตอออดิโอ 3.5 
ตอหัวตอเขากับตัว
ื่อรับฟงเพลงเทานั้น
แนบกับใบหูโดยไมรูสึก
น L อยูทางซายและ
อดีกับรูปหนา ยึด
งพรอมสําหรับ
English

ตอชุดหูฟงกับอุปกรณ Nokia ที่รองรับและใชขั้วตอ AV
หัวตอ AD-52 ที่จัดมาใหเขากับปลั๊กชุดหูฟงจากนั้นตอ
ตอชุดหูฟงเขากับอุปกรณที่รองรับ (เชนเครื่องเลนเพลง
mm โดยตอ หัวตอ AD-63 เขากับปลั๊กชุดหูฟง จากนั้น
อุปกรณ ขณะใชหัวตอนี้ สามารถใชไดเฉพาะชุดหูฟงเพ
จัดวางชุดหูฟง (6) ไวเหนือศีรษะเพื่อใหวัสดุซับลําโพง
รําคาญ (ดูภาพที่ 7) จัดวางแผนซับตามที่ระบุโดยใหดา
ดาน R อยูทางขวา ปรับความยาวแถบรัดศรีษะเพื่อใหพ
ชุดหูฟงเขากับเสื้อผาโดยใชคลิป (2) ในขั้นตอนนี้ชุดหูฟ
การใชงานแลว
เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก
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โลหะอาจถูกดูดเขากับ
็กไวใกลกับชุดหูฟง 

นการไดยินเสยีงรอบ
นที่ที่อาจทําใหคุณเกิด
English
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ชิ้นสวนของชุดหูฟงมีคุณสมบัตเิปนแมเหล็ก วสัดุที่เปน
ชุดหูฟง อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อบันทึกที่เปนแมเหล
เพราะขอมูลที่เก็บไวในนั้นอาจถูกลบ

คําเตือน: ขณะใชชุดหูฟง ความสามารถใ
ขางตัวคณุจะลดลง หามใชชุดหูฟงในสถา
อนัตรายได

ปรับระดับเสียง
ปรับระดับเสียงโดยกดปุมเพิ่มหรือลดระดับเสียง (4)
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ขากับอปุกรณมือถือ
ูฟง
ปุมรับ/วางสาย (5) 

เรียกเขาโดยกดปุม
ัดสาย
English

การใชสาย
เรียกสายโดยใชอุปกรณมือถือตามปกตเิมื่อตอชุดหูฟงเ
ระหวางการเรียกสาย ใหพูดกับไมโครโฟน (3) ของชุดห
หากอุปกรณมือถอืรองรับการเรียกสายดวยเสียง ใหกด
คางไวจากนั้นทําตามคูมือผูใชของอปุกรณมือถือ
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมรับ/ตัดสาย ปฏิเสธสาย
รับ/วางสายสองครั้ง เมื่อตองการวางสาย ใหกดปุมรับ/ต
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ี่ดีเยี่ยมและมีฝมือ
ดี ขอแนะนําดานลางนี้
ฑของการรับประกัน
องเหลวทุกชนิดอาจมี
นิกสขึ้นสนิม ถา

กปรก เนื่องจากอาจ
English
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การดูแลและการบํารุงรักษา
อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณท
การผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณของคุณอยาง
จะชวยใหคุณสามารถใชงานผลิตภัณฑนี้ไดตรงตามเกณ
• เก็บอุปกรณไวในที่แหง ฝน ไอน้ํา ความชื้น และข

แรธาตุเปนสารประกอบ ซึ่งจะทําใหวงจรอิเล็กทรอ
ชุดหูฟงเปยก ใหปลอยทิ้งไวใหแหงสนิท

• อยาใชหรือเก็บอุปกรณไวในบริเวณที่มีฝุนหรือที่ส
ทําใหชิ้นสวนที่สามารถเลือ่นไดชํารุดเสยีหายได
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ิสูงจะทําใหอายุการ
ทําใหแบตเตอรี่ชํารุด

กลับคืนสูอุณหภูมิปกติ 
งวงจรอเิล็กทรอนิกส

ถนอมเครื่องอาจ
ความเสียหายได
อกชนิดเขมขน
English

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูม
ทํางานของอุปกรณอเิล็กทรอนิกสสั้นลง ทั้งยังอาจ
เสียหาย และทําใหสวนที่เปนพลาสตกิละลาย

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่อง
ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหแผ
เสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในชุดหูฟง
• อยาโยนเคาะหรือเขยาอุปกรณ การใชงานโดยไม

ทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิด
• อยาใชสารเคมีน้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟ

ทําความสะอาดอุปกรณ
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สวนที่เลื่อนไดและ

ศนูยบริการที่ไดรับ
English
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• อยาทาสีอปุกรณเนื่องจากสีอาจเขาไปอดุตันในชิ้น
อาจสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน

หากอุปกรณทํางานไมถกูตองโปรดนําเขารับบริการจาก
การรับรองใกลบานคุณ

© 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์


	ªØ´ËÙ¿Ñ§ÊàµÍÃÔâÍ Nokia WH-600
	àÃÔèÁµé¶ãªé§Ò¶
	»ÃÑºÃÃ´ÑºàÊÕÂ§
	¡ÒÃãªéÊÒÂ
	¡ÒÃ´ÙáÅáÅÃ¡ÒÃºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ


