
คูม่อืผูใ้ช้
Nokia Wireless Charging Car Holder CR-200/CR-201

ฉบับที ่1.4 TH



เกีย่วกบั Wireless Charging Car Holder ของคณุ

ดว้ย Nokia Wireless Charging Car Holder CR-200/CR-201 คณุสามารถใชแ้ละชารจ์โทรศพัทท์ีใ่ชง้านรว่ม
กนัไดอ้ยา่งสะดวกทกุเวลา

วางโทรศพัทไ์วใ้นทีว่าง โทรศพัทก์็จะเริม่ทําการชารจ์ในทันที
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เกีย่วกบั Qi

ไมต่อ้งยุง่ยากกบัสายตา่งๆ อกีตอ่ไป เพยีงวางอปุกรณข์องคณุบนอปุกรณ์ชารจ์ไรส้าย อปุกรณ์ก็จะเริม่ชารจ์ทันที

Qi คอืมาตรฐานระดบัโลกทีทํ่าใหก้ารชารจ์ไรส้ายสําหรับอปุกรณ์ของคณุเป็นจรงิขึน้มาได ้

Qi ทํางานโดยใชก้ารเหนีย่วนําแมเ่หล็กและออกแบบมาสําหรับอปุกรณ์ทีใ่ชพ้ลงังานไมเ่กนิ 5 วัตต ์อยา่ง
เชน่โทรศพัทม์อืถอื

อปุกรณช์ารจ์ Qi และตวัอปุกรณใ์ชค้วามถีเ่ดยีวกนั ตราบใดทีตํ่าแหน่งชารจ์สมัผัสกนัได ้กส็ามารถใชร่้วม
กบัผลติภัณฑท์ัง้หมดของ Qi ได ้โดยไมต่อ้งคํานงึถงึผูผ้ลติหรอืยีห่อ้ของผลติภัณฑ์

สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดทูีคู่ม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้ง
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ชิน้สว่น

ทําความรูจ้ักกบั Wireless Charging Car Holder ของคณุ

1 ปุ่ มปลดล็อคขัว้ยดึ
2 แป้นล็อคฐาน
3 กรวยดดู
4 ชอ่งเสยีบสายไฟ
5 ไฟแสดงสถานะอปุกรณช์ารจ์
6 บรเิวณเทคโนโลยสีือ่สารไรส้ายระยะสัน้ (NFC)
7 ชอ่งสําหรับลอดสาย
8 ขัว้ยดึ
9 สายไฟ
10 ตวัจา่ยไฟ
11 ไฟแสดงสถานะการทํางาน
12 ชอ่งเสยีบ USB
13 คลปิยดึสาย
14 ฐานยดึ
15 สายพว่ง

โปรดอา่นและปฏบิตัติามคําแนะนําตอ่ไปนี ้มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิกฎหมายได ้

ช ิน้สว่นของโทรศพัทเ์ป็นสือ่แมเ่หล็ก วัตถทุีทํ่าจากโลหะอาจดงึดดูเขา้หาโทรศัพท ์อยา่วางบัตรเครดติหรอืสือ่
เก็บแมเ่หล็กอืน่ไวใ้กลโ้ทรศพัท ์เพราะขอ้มลูทีเ่ก็บไวภ้ายในอาจถกูลบได ้

พืน้ผวิของผลติภัณฑน์ีป้ราศจากสารนกิเกลิ

อปุกรณเ์สรมิบางอยา่งทีก่ลา่วถงึในคูม่อืผูใ้ช ้เชน่ อปุกรณช์ารจ์ ชดุหฟัูง หรอืสายขอ้มลู อาจจําหน่ายแยกตา่งหาก
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การตดิต ัง้ท ีว่าง

มองหาตําแหน่งตดิตัง้ทีว่างบนแผงหนา้ปัดในรถยนตท์ีม่องเห็นไดแ้ละหยบิใชไ้ดง้่าย

น้ํายาทีใ่ชด้แูลรักษาแผงหนา้ปัดรถยนตบ์างชนดิหรอืเศษสกปรกทีต่ดิบนกรวยดดูอาจมผีลทําใหก้ารยดึ
ตดิมปีระสทิธภิาพลดลงเป็นอยา่งมาก คณุจงึควรจะเช็ดน้ํายาเหลา่นัน้ออกและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่

ูดสะอาด กอ่นทีค่ณุจะเริม่ทําการตดิตัง้

1. วางฐานยดึในตําแหน่งทีเ่หมาะสมบนแผงหนา้ปัด กดใหแ้น่นและเสมอกนั
2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แป้นล็อคฐานปลดล็อคอยู ่แลว้จงึวางทีว่างบนฐานยดึ
3. กดทีว่างลง แลว้ล็อคแป้นล็อคฐาน

การถอดทีว่างออกจากแผงหนา้ปดัรถยนต์
ดนัแป้นล็อคฐานเขา้ดา้นใน แลว้เริม่ยกขึน้จากแถบทีข่อบกรวยดดู

ฐานยดึอาจทิง้รอยไวบ้นแผงหนา้ปัด ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัวัสดขุองแผงหนา้ปัด
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การเชือ่มตอ่สาย

เสยีบตวัจา่ยไฟเพือ่เปิดอปุกรณช์ารจ์ไรส้ายในรถยนต์

1. เชือ่มตอ่สายไฟกบัทีว่าง เชือ่มตอ่สายพว่งหากจําเป็น
2. เสยีบตวัจา่ยไฟเขา้กบัเตา้รับทีจุ่ดบหุรีใ่นรถยนต์

เมือ่อปุกรณใ์ชพ้ลงังาน ไฟแสดงสถานะการทํางานบนตัวจา่ยไฟจะสวา่งขึน้

เพือ่ใหส้ว่นแผงหนา้ปัดรถยนตด์เูรยีบรอ้ย ใหร้อ้ยสายเขา้กบัคลปิยดึสาย แลว้ตดิตัง้คลปิยดึนัน้เขา้กบัแผงหนา้ปัด
รถยนต์
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การวางโทรศพัทใ์นทีว่าง

โทรศพัทจ์ะอยูใ่กลก้บัคณุตลอดเวลา วางโทรศพัทไ์วใ้นทีว่าง แลว้ขบัตอ่ไดอ้ยา่งสบายใจ

ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ทีว่างอยูใ่นแนวตัง้และหนัหนา้เขา้หาคณุ

1. ในการกางขัว้ยดึออก ใหก้ดปุ่ มปลดล็อคขัว้ยดึเขา้ไปขา้งใน

2. วางโทรศพัทข์องคณุในทีว่าง แลว้ดนัขัว้ยดึเขา้หากนั จนโทรศพัทล็์อ แน่นเขา้ที่

เคล็ดลบั: หากตอ้งการใชท้ีว่างในแนวนอน ใหว้างโทรศพัทใ์นทีว่างในแนวตัง้กอ่น แลว้หมนุทีว่างใหอ้ยูใ่น
แนวนอน

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขัว้ยดึไมบ่งัสว่นควบคมุสําคญับนโทรศพัท ์เชน่ ปุ่ มเปิด/ปิดเครือ่ง

หากโทรศพัทข์องคณุชารจ์แบบไรส้ายไมไ่ด ้คณุก็ยังสามารถยดึโทรศัพทก์บัทีว่างได ้หากตอ้งการชารจ์ ใหเ้ชือ่ม
ตอ่โทรศพัทข์องคณุเขา้กบัชอ่งเสยีบ USB ดว้ยสาย USB ยกตวัอย่างเชน่ ผา่นทางชอ่งสําหรับลอดสาย
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การชารจ์โทรศพัท์

ตอ้งการชารจ์โทรศัพทข์องคณุขณะอยูบ่นถนนใชไ่หม เมือ่ไหรก่็ตามทีเ่สยีบตวัจา่ยไฟ ทีว่างโทรศพัทใ์นรถยนต์
ก็จะชารจ์โทรศัพทข์องคณุ

ในการเริม่ตน้ชารจ์ เพยีงแคว่างโทรศพัทไ์วใ้นทีว่าง ไฟแสดงสถานะจะสวา่งขึน้ เมือ่แบตเตอรีช่ารจ์เต็มแลว้ ไฟ
แสดงสถานะจะดบัลง

โปรดทําใหพ้ืน้ทีร่อบทีว่างว่าง หากมสี ิง่อืน่อยูใ่นทีว่างเชน่เดยีวกับโทรศพัทข์องคณุ โทรศพัทจ์ะไมทํ่าการชารจ์
และไฟแสดงสถานะสขีาวจะกระพรบิอยา่งรวดเร็ว

เป็นเรือ่งปกตทิีท่ีว่างและโทรศพัทจ์ะรอ้น และจะรอ้นมากยิง่ขึน้หากคณุใชโ้ทรศพัทใ์นการนําทางขณะทีทํ่าการ
ชารจ์ เป็นตน้

การชารจ์อาจมปีระสทิธภิาพลดลงหากคณุใชโ้ทรศพัทเ์พือ่ทํากจิกรรมตา่งๆ ทีต่อ้งใชพ้ลงังานจํานวนมาก เชน่ ใช ้
ในการนําทางและทําการโทรออกไปพรอ้มๆ กนั
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การเชือ่มตอ่ดว้ย NFC

คณุสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศพัท ์Lumia ของคณุทํางานโดยอตัโนมตัเิมือ่คณุแตะบรเิวณเทคโนโลยสีือ่สารไรส้าย
ระยะสัน้ (NFC) ของทีว่างดว้ยโทรศพัท์

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิด NFC บนโทรศพัทแ์ลว้

1. แตะบรเิวณ NFC ของทีว่างดว้ยบรเิวณ NFC ของโทรศพัทค์ณุ

2. ทําตามคําแนะนําทีแ่สดงขึน้บนโทรศพัทข์องคณุ

ในการเริม่ตน้ทํางาน ใหแ้ตะบรเิวณ NFC ของทีว่างดว้ยบรเิวณ NFC ของโทรศพัทค์ณุ

คณุสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศพัทแ์ตล่ะเครือ่งทํางานแตกตา่งกนัไปเมือ่ใชท้ีว่างเดยีวกนั และตัง้คา่ใหโ้ทรศพัท์
ของคณุทําสิง่อืน่ในทีว่างอนัอืน่

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความสามารถของ NFC บนโทรศพัทข์องคณุ โปรดอา่นคูม่อืผูใ้ช ้
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ไฟแสดงสถานะ

สงสยัหรอืไมว่า่ไฟตา่งๆ ทีอ่ยูบ่นทีว่างโทรศพัทใ์นรถยนตห์มายถงึอะไรบา้ง

ไฟแสดงสถานะอปุกรณ์ชารจ์:

ไฟกระพรบิสวา่งเป็นระยะเวลานาน แบตเตอรีโ่ทรศพัทข์องคณุเต็มอยูแ่ลว้

ไฟกระพรบิตอ่เนือ่ง กําลงัชารจ์

ไฟดบั แบตเตอรีโ่ทรศพัทข์องคณุชารจ์เต็มแลว้

กระพรบิอยา่งรวดเร็ว เกดิขอ้ผดิพลาดในการชารจ์

ไฟแสดงสถานะการทํางาน:

ไฟกระพรบิตอ่เนือ่ง เปิดใชง้านอยู่

หากมปัีญหาในการชารจ์:

• โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่สี ิง่ของอืน่ใด อยูใ่นทีว่าง
• หากทีว่างรอ้นเกนิไป ใหนํ้าโทรศพัทอ์อกจากทีว่าง แลว้ปิดใชง้านทีว่าง ทีว่างอาจปิดตวัเองโดยอตัโนมตัิ

หากเกดิความรอ้นมากเกนิไป เมือ่ทีว่างเย็นลงแลว้ โปรดลองทําการชารจ์ใหมอ่กีครัง้
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ขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

คาํแนะนําดา้นความปลอดภยัท ัว่ไป
โปรดอา่นและปฏบิัตติามคําแนะนําตอ่ไปนี ้มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิกฎหมายได ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดอา่นในคูม่อืผูใ้ช ้
ฉบบัสมบรูณ์

ควรปฏบิตัติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับส ิง่อืน่ใด เมือ่คณุขบัขีย่านพาหนะอยู ่สิง่สําคัญอนัดับแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะขบัขีย่านพาหนะ
คอื ความปลอดภยับนทอ้งถนน ใชง้านอปุกรณ์ทีย่ดึตดิหรอืทีว่างโทรศัพทม์อืถอืเมือ่ปลอดภยัในทกุสภาวะการขบัขีเ่ทา่นัน้

เมือ่คณุตดิตัง้อปุกรณ์ยดึตดิหรอืทีว่างโทรศัพทม์อืถอื ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าอปุกรณ์เหลา่นีไ้มไ่ปกดีขวางหรอืขดัขวางพวงมาลัย ระบบเบรก หรอื
ระบบอืน่ๆ ทีใ่ชใ้นรถ (ตัวอยา่งเชน่ ถงุลมนริภัย) หรอืรบกวนทัศนวสิัยขณะขับรถ

ตรวจสอบวา่ทํางานของถงุลมนริภัยไมถ่กูปิดกัน้หรอืลดประสทิธภิาพลง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมไ่ดต้ดิตัง้อปุกรณ์ยดึตดิหรอืทีว่างโทรศัพทม์อืถอื
ในตําแหน่งทีส่มัผัสกบัคุณในกรณีทีเ่กดิอบุตัเิหตหุรอืการชนกนั

หมัน่ตรวจสอบกรวยดูดทีฐ่านอปุกรณ์ยดึตดิวา่ตดิแน่นกบักระจกหนา้หรอืแผงหนา้ปัดอยูเ่สมอ โดยเฉพาะหากอณุหภมูโิดยแรงเปลีย่นแปลงมาก

อยา่วางหรอืนําโทรศัพทม์อืถอืออกขณะกําลังขบัรถ

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารใชผ้ลติภัณฑข์องคณุ หรอืหากคณุไมแ่น่ใจวา่ผลติภัณฑค์วรทํางานอยา่งไร โปรดดหูนา้สนับสนุนที่
www.nokia.com/support

การดแูลโทรศพัทข์องคณุ
คณุควรดแูลโทรศัพท ์อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมดัระวงั คําแนะนําตอ่ไปนีจ้ะชว่ยใหค้ณุใชอ้ปุกรณ์ของคณุไดน้าน

• เก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และของเหลวทุกประเภท หรอืความชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของแร ่ซึง่
อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกรอ่นได ้หากตัวเครือ่งเปียกชืน้ ปลอ่ยใหเ้ครือ่งแหง้สนทิ

• ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ตามวัตถปุระสงคท์ีเ่หมาะสมเทา่นัน้ การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการใชง้านอปุกรณ์ชารจ์ทีใ่ชร้ว่มกนัไมไ่ดอ้าจเสีย่งกบัการ
ลกุไหม ้การระเบดิ หรอือนัตรายอืน่ๆ อยา่ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ทีช่ํารดุเสยีหาย

• อยา่พยายามชารจ์อปุกรณ์ทีช่อ่งใสแ่บตเตอรีช่ํารดุ แตกรา้ว หรอืเปิดไว ้หรอือปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกบั Qi ไมไ่ด ้
• อยา่ใชห้รอืเกบ็โทรศัพทไ์วใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก
• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีส่งู อณุหภมูสิงูอาจทําใหอ้ปุกรณ์ไดรั้บความเสยีหาย
• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด เมือ่อณุหภมูเิพิม่ข ึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้จะกอ่ตัวขึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจทําใหต้ัวเครือ่ง

เสยีหายได ้
• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจทําใหโ้ทรศัพทเ์สยีหายและยงัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย
• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่อปุกรณ์หรอืแบตเตอรี ่การใชง้านโดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหต้ัวเครือ่งเสยีหายได ้
• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของโทรศัพทเ์ทา่นัน้

ในระหวา่งการทํางานนานเกนิกวา่ปกต ิโทรศัพทอ์าจจะรอ้น โดยสว่นใหญแ่ลว้ ลักษณะเชน่นีเ้ป็นเรือ่งปกต ิหากโทรศัพททํ์างานไมถ่กูตอ้ง ให ้
นําไปยงัศูนยบ์รกิารทีไ่ดรั้บการรับรองทีใ่กลท้ีส่ดุ

ช ิน้สว่นของโทรศัพทเ์ป็นสือ่แมเ่หล็ก วัตถทุีทํ่าจากโลหะอาจดงึดดูเขา้หาโทรศัพท ์อยา่วางบตัรเครดติหรอืสือ่เก็บแมเ่หล็กอืน่ไวใ้กลโ้ทรศัพท์
เพราะขอ้มลูทีเ่ก็บไวภ้ายในอาจถกูลบได ้

การนํากลบัมาใชใ้หม่

สง่คนืผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยังจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะทีไ่มม่ี
การควบคมุ และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดใุชแ้ลว้ตา่งๆ วัสดทุกุช ิน้ของอปุกรณ์นีส้ามารถนํากลับมาใชเ้ป็นวัตถดุบิและพลังงานได ้โปรดตรวจ
สอบวธิกีารรไีซเคลิผลติภัณฑข์องคณุไดท้ี ่www.nokia.com/recycle

ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
ชารจ์อปุกรณ์ของทา่นดว้ยอปุกรณ์ชารจ์รุน่ DC-22

Microsoft Mobile อาจผลติแบตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์รุน่อืน่ทีใ่ชง้านไดก้บัอปุกรณ์รุน่นี้
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ลขิสทิธิแ์ละคาํชีแ้จงอืน่ๆ

คาํประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในทีน่ีว้า่ CR-200 ผลติภัณฑน์ีส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของ
Directive 2004/108/EC

ผลติภัณฑท์ีม่ใีหบ้รกิารของโทรศัพทอ์าจแตกตา่งไปตามภมูภิาค สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อตัวแทนจําหน่ายของทา่น เครือ่งรุน่นี้ประกอบ
ดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้นการสง่ออกของสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ หา้ม
กระทําการใดๆ ทีข่ดัแยง้ตอ่กฎหมาย

เนือ้หาในเอกสารนีใ้หข้อ้มลู "ตามสภาพทีเ่ป็น" โดยไมม่กีารรับประกันใดๆ ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ซึง่รวมถงึและมไิดจํ้ากดัเพยีงการรับ
ประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของผลติภัณฑท์ีจํ่าหน่าย และความเหมาะสมในการใชง้านตามวัตถุประสงค ์ตลอดจนความถกูตอ้ง
ความเชือ่ถอืไดห้รอืขอ้มลูในเอกสารนี ้เวน้แตก่ฎหมายทีใ่ชบ้งัคับระบไุวเ้ทา่นัน้ Microsoft Mobile มสีทิธใินการแกไ้ขหรอืเพกิถอนเอกสารนีไ้ด ้
ทกุเมือ่โดยไมต่อ้งบอกกลา่วลว่งหนา้

ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ ไมว่า่จะอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด Microsoft Mobile หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ Microsoft
Mobile จะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได ้หรอืความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ์ อนัเป็นผลสบืเนือ่งหรอืความเสยีหาย
ทางออ้มไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด

หา้มทําซ้ํา สง่ตอ่ จําหน่าย หรอืจัดเก็บเนือ้หาสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของเอกสารฉบับนีใ้นรูปแบบใดๆ โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อกัษรจาก Microsoft Mobile Microsoft Mobile ดําเนนินโยบายในการพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง Microsoft Mobile จงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง
และปรับปรงุสว่นหนึง่สว่นใดของผลติภัณฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบบันีโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

Microsoft Mobile จะไมรั่บรอง รับประกนั หรอืรับผดิชอบใดๆ ตอ่ความสามารถในการใชง้าน เน้ือหา หรอืการสนับสนุนผใู้ชจ้ากแอพพลิเคชนั่
ของบรษัิทอนทื่ ีม่าพรอ้มกบัอปุกรณ์ของทา่น ทา่นจะทราบวา่แอพเหลา่นัน้ไดรั้บการจัดเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็นไดโ้ดยการใชง้านแอพนัน้

คาํประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อปุกรณ์นีส้อดคลอ้งกบัมาตราที ่15 ของขอ้กําหนด FCC และมาตรฐาน RSS ทีย่กเวน้ใบอนุญาตของ Industry Canada การทํางานจะขึน้อยูก่บั
เงือ่นไขสองขอ้ดังตอ่ไปนี ้(1) อปุกรณ์นีอ้าจไมก่อ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายใดๆ และ (2) อปุกรณ์นีต้อ้งยอมรับสญัญาณรบกวนใดๆ ที่
ไดรั้บ รวมถงึสญัญาณรบกวนทีอ่าจทําใหอ้ปุกรณ์ทํางานไมต่รงกบัทีต่อ้งการ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปที ่transition.fcc.gov/oet/
rfsafety/rf-faqs.html การเปลีย่นแปลงหรอืการดัดแปลงใดๆ ทีไ่มไ่ดรั้บอนุมตัอิยา่งชดัแจง้จาก Microsoft Mobile จะทําใหส้ทิธใินการใช ้
อปุกรณ์นีข้องผูใ้ชเ้ป็นโมฆะ

หมายเหต:ุ อปุกรณ์นีไ้ดรั้บการทดสอบแลว้และสอดคลอ้งกบัขดีจํากดัสําหรับอปุกรณ์ดจิติอลคลาส B ตามมาตราที ่15 ของขอ้กําหนด FCC ขดี
จํากดัเหลา่นี้ไดร้ับการกําหนดขึน้เพือ่ใหม้กีารป้องกนัสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายในสถานทีพ่ักอาศัยอยา่งเหมาะสม อปุกรณ์นีส้รา้ง ใช ้
และสามารถแผพ่ลังงานความถีว่ทิยไุด ้และหากไมต่ดิตัง้และใชง้านตามคําแนะนํา อาจทําใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่ระบบสือ่สาร
คลืน่วทิยไุด ้อยา่งไรก็ตาม ไมม่กีารรับประกนัว่าสญัญาณรบกวนจะไมเ่กดิขึน้ในการตดิตัง้พเิศษแบบใด หากอปุกรณ์นีทํ้าใหเ้กดิสญัญาณรบกวน
ทีเ่ป็นอนัตรายกบัเครือ่งรับวทิยหุรอืโทรทัศนซ์ึง่สามารถตรวจสอบไดโ้ดยการปิดหรอืเปิดอปุกรณ์ ขอใหผู้ใ้ชล้องแกไ้ขสญัญาณรบกวนดังกลา่ว
ดว้ยวธิกีารตอ่ไปนี้

• เปลีย่นทศิทางหรอืตําแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ
• แยกอปุกรณ์กบัเครือ่งรับใหอ้ยูไ่กลจากกนัมากขึน้
• ตอ่อปุกรณ์เขา้กบัชอ่งเสยีบปลั๊กไฟอืน่ทีไ่มใ่ชช่อ่งเดยีวกบัทีเ่ครือ่งรับนัน้ตอ่อยู่
• ปรกึษากบัตัวแทนจําหน่ายหรอืขอความชว่ยเหลอืจากชา่งซอ่มวทิย/ุทวีทีีม่ปีระสบการณ์

TM © 2014 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ ์Nokia เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Nokia Corporation ผลติภัณฑ/์ชือ่บรษัิทอืน่อาจ
เป็นเครือ่งหมายการคา้ของผูเ้ป็นเจา้ของอืน่ๆ ตามลําดับ

สญัลักษณ์ ‘Qi’ คอืเครือ่งหมายการคา้ของ Wireless Power Consortium
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