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เพือ่ความปลอดภยัของคณุ

โปรดอา่นและปฏบิตัติามคําแนะนําตอ่ไปนี ้มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิกฎหมายได ้

คาํนงึถงึความปลอดภยัในการขบัขีย่านพาหนะเป็นอนัดบัแรก

ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใด เมือ่คณุขบัขีย่านพาหนะอยู ่สิง่สําคญัอนัดบัแรกที่
คณุควรคํานงึในขณะขับขีย่านพาหนะ คอื ความปลอดภัยบนทอ้งถนน

บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง

เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถประกอบหรอืซอ่มอปุกรณต์า่งๆ ของเครือ่งได ้

แบตเตอรี ่อปุกรณช์ารจ์ และอปุกรณเ์สรมิอืน่ๆ

ใชแ้บตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณเ์สรมิอืน่ๆ ทีไ่ดร้ับการรับรองจาก Microsoft Mobile ว่าใชก้บั
อปุกรณร์ุน่นีไ้ดเ้ทา่นัน้ หา้มตอ่โทรศพัทเ์ขา้กบัอปุกรณท์ีไ่มส่ามารถใชง้านรว่มกันได ้

เก็บอปุกรณไ์วใ้นทีแ่หง้

โทรศพัทข์องคณุไมก่ันน้ํา ควรเก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้
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เกีย่วกบัอปุกรณช์ารจ์แบบพกพา

ดว้ยอปุกรณช์ารจ์ USB อเนกประสงคแ์บบพกพา DC-19 ของ Nokia คณุจงึสามารถชารจ์แบตเตอรีข่องโทรศพัท์
หรอือปุกรณท์ีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้มือ่คณุไมส่ามารถใชแ้หลง่จา่ยไฟตามปกติ

คณุสามารถใสอ่ปุกรณช์ารจ์แบบพกพาไวใ้นกระเป๋าของคณุแลว้นําตดิตวัไปไดท้กุทีท่ีต่อ้งการ

อา่นคูม่อืผูใ้ชอ้ยา่งละเอยีดกอ่นการใชง้านผลติภัณฑ ์และอา่นคูม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณท์ีค่ณุเชือ่มตอ่กบัผลติภัณฑ์
ดว้ย

© 2014 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ์ 4



ปุ่ มและสว่นประกอบ

ทําความรูจ้ักกบัอปุกรณช์ารจ์แบบพกพา

1 สายชารจ์และสายขอ้มลู CA-189CD
2 ชอ่งเสยีบ USB
3 ชอ่งเสยีบเครือ่งชารจ์
4 ไฟแสดงสถานะ
5 ปุ่ มแสดงสถานะของแบตเตอรี่

พืน้ผวิของผลติภัณฑน์ีป้ราศจากสารนกิเกลิ

อปุกรณเ์สรมิบางอยา่งทีก่ลา่วถงึในคูม่อืผูใ้ช ้เชน่ อปุกรณช์ารจ์ ชดุหฟัูง หรอืสายขอ้มลู อาจจําหน่ายแยกตา่งหาก
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ชารจ์อปุกรณ์ชารจ์แบบพกพาของคณุ

แบตเตอรีใ่นตวัไดรั้บการชารจ์มาเพยีงบางสว่นจากโรงงาน แตค่ณุอาจตอ้งชารจ์แบตเตอรีใ่หมก่อ่นจงึจะสามารถ
ใชอ้ปุกรณช์ารจ์แบบพกพาได ้

ชารจ์อปุกรณช์ารจ์แบบพกพาของคณุในอณุหภมูทิีเ่หมาะสมคอื 0°C – +45°C หากอณุหภมูไิมอ่ยูใ่นชว่งใชง้าน
ดงักลา่ว ไฟแสดงสถานะทัง้หมดจะกะพรบิถี่ๆ  และอปุกรณช์ารจ์แบบพกพาของคณุจะหยดุชารจ์

1. เสยีบอปุกรณ์ชารจ์ USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้(จําหน่ายแยกตา่งหาก) เขา้กบัเตา้รับทีผ่นัง หรอืตอ่สาย
CA-189CD ดา้น USB เขา้กบัคอมพวิเตอร์
2. ตอ่สาย CA-189CD ดา้น micro-USB เขา้กบัชอ่งเสยีบอปุกรณช์ารจ์ของอปุกรณช์ารจ์แบบพกพา

ไฟแสดงสถานะจะสวา่ง และไฟแสดงสถานะ 1 จะกะพรบิสมํ่าเสมอขณะกําลงัชารจ์แบตเตอรีเ่พือ่แสดงความ
คบืหนา้ เมือ่ชารจ์แบตเตอรีจ่นเต็มแลว้ ไฟแสดงสถานะทัง้หมดจะยังสวา่งอยูเ่ป็นเวลา 10 วนิาที

3. เมือ่ประจแุบตเตอรีเ่ต็ม ใหถ้อดอปุกรณช์ารจ์ USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดอ้อกจากอปุกรณช์ารจ์แบบพกพา จาก
นัน้ถอดปลั๊กออกจากเตา้รับทีผ่นัง

เมือ่คณุถอดอปุกรณช์ารจ์ออกจากเตา้เสยีบ ใหจ้ับทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

การตรวจสอบระดบัแบตเตอรี่
กดปุ่ มแสดงสถานะของแบตเตอรี ่ไฟแสดงสถานะจะสวา่งเป็นเวลา 10 วนิาท ีเพือ่แสดงระดบัแบตเตอรีท่ีเ่หลอือยู่
ไฟแสดงสถานะแตล่ะดวงจะแทนความจ ุ25% ของแบตเตอรี่

หากแบตเตอรีห่มดหรอืแบตเตอรีตํ่า่ ไฟแสดงสถานะดวงแรกจะกะพรบิถี่ๆ

นอกจากนี ้คณุยังสามารถตรวจสอบระดบัแบตเตอรี ่เมือ่ดงึสายชารจ์ออกจากอปุกรณ์ชารจ์แบบพกพา
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ชารจ์อปุกรณ์ของคณุดว้ยอปุกรณช์ารจ์แบบพกพา

หากแบตเตอรีโ่ทรศพัทกํ์าลงัจะหมด และไมม่เีตา้รับไฟฟ้าทีผ่นังหรอือปุกรณช์ารจ์อยูใ่กล ้ๆ  ใชอ้ปุกรณช์ารจ์
แบบพกพาในการชารจ์โทรศพัทห์รอือปุกรณอ์ืน่ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดข้ณะเดนิทาง

ใชอ้ปุกรณช์ารจ์แบบพกพาเพือ่ชารจ์อปุกรณข์องคณุในอณุหภมูทิีเ่หมาะสมคอื -15°C – +55°C หากอณุหภมูิ
ไมอ่ยูใ่นชว่งใชง้านดงักลา่ว ไฟแสดงสถานะทัง้หมดจะกะพรบิถี่ๆ  และอปุกรณ์ชารจ์แบบพกพาของคณุจะหยดุ
ชารจ์

1. ตอ่สาย CA-189CD ดา้น USB เขา้กบัชอ่งเสยีบ USB ของอปุกรณช์ารจ์แบบพกพา
2. ตอ่สาย CA-189CD ดา้น micro-USB เขา้กบัชอ่งเสยีบอปุกรณช์ารจ์ของอปุกรณท์ีต่อ้งการชารจ์

ไฟแสดงสถานะจะดับลงขณะชารจ์ คณุสามารถกดปุ่ มแสดงสถานะของแบตเตอรีเ่พือ่ตรวจสอบระดบัแบตเตอรี่
ทีเ่หลอื

ตรวจสอบความคบืหนา้ในการชารจ์อปุกรณข์องคณุ เวลาในการชารจ์จะแตกตา่งกนัไปตามอปุกรณแ์ละการใชง้าน
ของคณุ
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ชารจ์อปุกรณ์ของคณุและอปุกรณช์ารจ์แบบพกพาไป
นั

ทัง้อปุกรณข์องคณุและอปุกรณช์ารจ์แบบพกพามแีบตเตอรีตํ่า่หรอืไม ่คน้หาเตา้รับทีผ่นังหรอืคอมพวิเตอรเ์พือ่
ชารจ์อปุกรณท์ัง้สองไปพรอ้มกนั

1. ตอ่สาย CA-189CD ของอปุกรณข์องคณุเขา้กบัอปุกรณ์ชารจ์แบบพกพา
2. ตอ่อปุกรณช์ารจ์แบบพกพาเขา้กบัอปุกรณช์ารจ์ทีผ่นัง USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดห้รอืคอมพวิเตอร์

อปุกรณข์องคณุจะชารจ์กอ่นหากอปุกรณช์ารจ์แบบพกพามพีลงังานเหลอือยูเ่พยีงพอ หากพลงังานไมเ่พยีงพอ
อปุกรณช์ารจ์แบบพกพาจะชารจ์กอ่นจนกวา่จะไดรั้บพลงังานเพยีงพอ

ไฟแสดงสถานะจะสวา่ง และไฟแสดงสถานะ 1 ดวงจะกะพรบิอยา่งสมํา่เสมอขณะชารจ์ หากอปุกรณ์ของคณุไดรั้บ
พลงังานมากกวา่ทีอ่ปุกรณช์ารจ์แบบพกพาไดรั้บจากอปุกรณช์ารจ์ทีผ่นังหรอืคอมพวิเตอร ์ไฟแสดงสถานะ
จะแสดงใหเ้ห็นถงึระดบัแบตเตอรีท่ีล่ดลง เมือ่ชารจ์อปุกรณช์ารจ์แบบพกพาจนเต็มแลว้ ไฟแสดงสถานะทัง้หมด
จะยังสวา่งอยูเ่ป็นเวลา 10 วนิาที
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ขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

การดแูลโทรศพัทข์องคณุ
คณุควรดแูลโทรศัพท ์แบตเตอรี ่และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมดัระวงั คําแนะนําตอ่ไปนีจ้ะชว่ยใหค้ณุใชอ้ปุกรณ์ของคณุไดน้าน

• เก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และของเหลวทุกประเภท หรอืความชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของแร ่ซึง่
อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกรอ่นได ้หากตัวเครือ่งเปียกชืน้ ปลอ่ยใหเ้ครือ่งแหง้สนทิ

• อยา่ใชห้รอืเก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก
• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีส่งู อณุหภมูสิงูอาจทําใหอ้ปุกรณ์หรอืแบตเตอรีไ่ดรั้บความเสยีหาย
• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด เมือ่อณุหภมูเิพิม่ข ึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้จะกอ่ตัวขึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจทําใหต้ัวเครือ่ง

เสยีหายได ้
• อยา่เปิดตัวเครือ่ง
• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจทําใหโ้ทรศัพทเ์สยีหายและยงัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย
• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่อปุกรณ์หรอืแบตเตอรี ่การใชง้านโดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหต้ัวเครือ่งเสยีหายได ้
• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของโทรศัพทเ์ทา่นัน้

การนํากลบัมาใชใ้หม่

สง่คนืผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยังจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะทีไ่มม่ี
การควบคมุ และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดใุชแ้ลว้ตา่งๆ วัสดทุกุช ิน้ของอปุกรณ์นีส้ามารถนํากลับมาใชเ้ป็นวัตถดุบิและพลังงานได ้โปรดตรวจ
สอบวธิกีารรไีซเคลิผลติภัณฑ ์Microsoft Mobile ของคณุไดท้ี ่www.nokia.com/recycle

ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
โทรศัพทข์องคณุมแีบตเตอรีใ่นตัวทีช่ารจ์ใหมไ่ด ้ถอดเปลีย่นไมไ่ด ้อยา่พยายามถอดแบตเตอรีอ่อกจากเครือ่ง เพราะอาจทําใหเ้ครือ่งเสยีหายได ้

Microsoft Mobile อาจผลติแบตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์รุน่อืน่ทีใ่ชง้านไดก้บัอปุกรณ์รุน่นี้

ความปลอดภยัในการใชแ้บตเตอรีแ่ละอปุกรณช์ารจ์
ในการถอดอปุกรณ์ชารจ์หรอือปุกรณ์เสรมิออกจากเตา้เสยีบ ใหจ้ับทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

เมือ่ไมใ่ชง้านอปุกรณ์ชารจ์ของคณุ ใหถ้อดออกจากเตา้เสยีบ หากคณุทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มไว ้แบตเตอรีจ่ะคายประจอุอกเองเมือ่เวลาผา่นไป

เก็บแบตเตอรีไ่วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) เสมอเพือ่ประสทิธภิาพในการทํางานสงูสดุ อณุหภมูทิีร่อ้นหรอืหนาว
จัดทําใหป้ระสทิธภิาพและอายกุารใชง้านของแบตเตอรีล่ดลง แบตเตอรีท่ีร่อ้นหรอืเย็นเกนิไปอาจทําใหโ้ทรศัพทไ์มส่ามารถใชง้านไดช้ัว่คราว

หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้ควรปฏบิัตตามกฎหมายของท ิ อ้งถิน่ นํากลับมาใชใ้หม ่ถา้เป็นไปได ้และ 
ิง้รวมกบัขยะภายในบา้น

หา้มถอดชิน้สว่น ตัด บบีอัด ดัดงอ เจาะ เพราะจะทําใหแ้บตเตอรีเ่กดิความเสยีหายได ้หากแบตเตอรีร่ั่ว อยา่ใหข้องเหลวนัน้สัมผัสกบัผวิหนัง
หรอืดวงตา หากสมัผัสโดนผวิหนังหรอืดวงตา ใหล้า้งบรเิวณนัน้ดว้ยน้ําสะอาดทันท ีหรอืรบีไปพบแพทย ์หา้มดัดแปลง พยายามใสว่ัตถุ
แปลกปลอมลงในแบตเตอรี ่หรอืนําไปแชห่รอืโดนน้ําหรอืของเหลวชนดิอืน่ๆ หากแบตเตอรีเ่สยีหาย อาจทําใหเ้กดิการระเบดิได ้

ใชแ้บตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ตามวัตถปุระสงคท์ีเ่หมาะสมเทา่นัน้ การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการใชง้านแบตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ทีไ่มไ่ดรั้บ
การรับรองหรอืใชร้ว่มกนัไมไ่ดอ้าจเสีย่งตอ่ การลกุไหม ้การระเบดิ หรอือนัตรายอืน่ๆ และอาจสง่ผลตอ่การรับรองหรอืการรับประกนั หากคณุเชือ่
วา่แบตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ชํารดุเสยีหาย ใหนํ้าไปทีศู่นยบ์รกิารกอ่นนําไปใชต้อ่ อยา่ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์หรอืแบตเตอรีท่ีช่ํารดุเสยีหาย ใชอ้ปุกรณ์
ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้ ไมค่วรชารจ์อปุกรณ์ของคณุในระหวา่งทีม่พีายฝุนฟ้าคะนอง

ลขิสทิธิแ์ละคาํชีแ้จงอืน่ๆ

คาํประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง
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ไม่ควรท

http://www.nokia.com/recycle


Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในทีน่ีว้า่ DC-19 ผลติภัณฑน์ีส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของ Directive
2004/108/EC

ผลติภัณฑท์ีม่ใีหบ้รกิารของโทรศัพทอ์าจแตกตา่งไปตามภมูภิาค สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อตัวแทนจําหน่ายของคณุ เครือ่งรุน่นีป้ระกอบ
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
นของบรษัิทอืน่ทีม่าพรอ้มกบัอปุกรณ์ของคณุ คณุจะทราบว่าแอพเหลา่นัน้ไดรั้บการจัดเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็นไดโ้ดยการใชง้านแอพนัน้

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 สงวนลขสิ ทิธิ ์Nokia เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Nokia Corporation ผลติภัณฑ/์ชือ่บรษัิทอืน่อาจ
เป็นเครือ่งหมายการคา้ของผูเ้ป็นเจา้ของอืน่ๆ ตามลําดับ
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