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เกีย่วกบัชุดหฟูงัของคณุ

คณุสามารถเปลีย่นหฟัูงใดๆ ใหเ้ป็นชดุหฟัูงไรส้ายไดด้ว้ยชดุหฟัูง Bluetooth ระบบสเตอรโิอ BH-121 ของ Nokia
เพยีงแคจ่ับคูอ่ปุกรณ ์เสยีบหฟัูงของคณุ แลว้คณุก็เริม่ใชง้านไดท้ันที

หากคณุมโีทรศพัท ์2 เครือ่ง คณุสามารถเชือ่มตอ่โทรศพัทท์ัง้คูเ่ขา้กบัชดุหฟัูงพรอ้มกนัได ้หฟัูงแบบใสใ่นหทูีปิ่ด
กัน้เสยีงรบกวนใหเ้สยีงทีค่มชดัและทรงพลงั และหฟัูงทีแ่ตกตา่งกนัถงึ 3 ขนาด ทําใหค้ณุสามารถเลอืกสวมใส่
ใหพ้อดกีบัคณุ
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ปุ่ มและสว่นประกอบ

ทําความรูจ้ักกบัชดุหฟัูง

1 ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
2 ปุ่ มเปิด/ปิด
3 ไฟแสดงสถานะ Bluetooth
4 ปุ่ มกรอกลบั 
5 ปุ่ มกรอไปขา้งหนา้ 
6 ปุ่ มปรับระดบัเสยีง
7 พืน้ที ่NFC
8 ปุ่ มมลัตฟัิงกช์นั 
9 คลปิพกพา
10 ชอ่งเสยีบสญัญาณเสยีง (3.5 มม.)
11 ชอ่งเสยีบเครือ่งชารจ์

พืน้ผวิของผลติภัณฑน์ีป้ราศจากสารนกิเกลิ

อปุกรณเ์สรมิบางอยา่งทีก่ลา่วถงึในคูม่อืผูใ้ช ้เชน่ อปุกรณช์ารจ์ ชดุหฟัูง หรอืสายขอ้มลู อาจจําหน่ายแยกตา่งหาก
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การชารจ์ชุดหฟูงัของคณุ

คณุตอ้งชารจ์แบตเตอรีก่อ่นการใชช้ดุหฟัูง

1. เสยีบอปุกรณ์ชารจ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าทีผ่นัง หรอืใชส้าย USB ตอ่ชดุหฟัูงของคณุเขา้กบั
คอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
2. ตอ่สายของอปุกรณช์ารจ์ดา้น micro-USB เขา้กบัชอ่งเสยีบอปุกรณช์ารจ์ทีอ่ยูบ่นชดุหฟัูงของคณุ เมือ่ชารจ์
แบตเตอรีเ่ต็มแลว้ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรีส่แีดงจะเปลีย่นเป็นสเีขยีว
3. ใหป้ลดอปุกรณช์ารจ์ออกจากชดุหฟัูง แลว้ออกจากชอ่งเสยีบปลั๊กไฟทีผ่นังตามลําดบั
เมือ่ทา่นถอดอปุกรณช์ารจ์ออกจากเตา้เสยีบ ใหจ้ับทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ
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การเปิดชุดหฟูงัของคณุ

เปิดชดุหฟัูงของคณุเพือ่ตรวจสอบแบตเตอรี่

กดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไว ้2 วนิาท ีถา้แบตเตอรีเ่ต็มแลว้ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรีจ่ะกะพรบิเป็นสเีขยีวหนึง่ครัง้ ถา้
ไฟแสดงสถานะกะพรบิเป็นสแีดงอยา่งรวดเร็ว ใหช้ารจ์แบตเตอรี่

ชดุหฟัูงจะเชือ่มตอ่เขา้กบัอปุกรณ์ทีเ่ช ือ่มตอ่ไวล้า่สดุโดยอตัโนมตั ิหากคณุยังไมเ่คยจับคูช่ดุหฟัูงกบัอปุกรณ ์หรอื
คณุไดล้า้งการจับคูแ่ลว้ โหมดจับคูจ่ะถกูเปิดใชง้าน

หากชดุหฟัูงไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่ภายใน 30 นาท ีชดุหฟัูงจะปิดตัวลง

การปิดชุดหฟูงั
กดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไว ้2 วนิาท ีชดุหฟัูงจะปิดการเชือ่มตอ่ทัง้หมด และปิดตวัลง
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การจบัคูแ่ละเชือ่มตอ่ชุดหฟูงัของคณุดว้ย NFC

หากโทรศพัทข์องคณุสนับสนุนการสือ่สารไรส้ายระยะสัน้ (NFC) กจ็ะชว่ยใหจ้ับคูช่ดุหฟัูงของคณุไดอ้ย่างง่ายดาย

คณุสามารถจับคูช่ดุหฟัูงของคณุกบัอปุกรณ์ไดส้งูสดุ 8 เครือ่ง

แตะพืน้ที ่NFC ของโทรศพัทก์บัชดุหฟัูงเขา้ดว้ยกนั หากชดุหฟัูงปิดอยู ่ใหเ้ปิดชดุหฟัูงกอ่นทีจ่ะจับคู่

หากตอ้งการเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีจั่บคูก่อ่นหนา้นีอ้กีครัง้ ใหแ้ตะพืน้ที ่NFC เขา้ดว้ยกนั คณุสามารถเชือ่มต่อ
อปุกรณไ์ดส้งูสดุ 2 เครือ่งในเวลาเดยีวกนั
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เกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ Bluetooth

คณุสามารถใช ้Bluetooth เพือ่ทําการเชือ่มตอ่ไรส้ายกบัอปุกรณอ์ืน่ๆ ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้เชน่ โทรศพัทม์อืถอื

อปุกรณต์า่งๆ ไมจํ่าเป็นตอ้งอยูใ่นแนวสายตา แตอ่ปุกรณแ์ตล่ะชิน้ตอ้งอยูใ่กลก้นัภายในระยะ 10 เมตร (33 ฟตุ) สิง่
กดีขวาง เชน่ ผนังหรอือปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ อาจสง่ผลตอ่การเชือ่มตอ่

อปุกรณน์ีส้อดคลอ้งกบั Bluetooth Specification 3.0 ทีส่นับสนุนรปูแบบดงัตอ่ไปนี:้ แฮนดฟ์ร ี(1.6), ชดุหฟัูง
(1.2), การแจกจา่ยเสยีงขัน้สงู (1.2) และการควบคมุเสยีง/วดิโีอระยะไกล (1.4) โปรดตรวจสอบกบับรษัิทผูผ้ลติ
อปุกรณอ์ืน่ๆ เพือ่ดวูา่อปุกรณ์นัน้ๆ ใชง้านรว่มกบัโทรศพัทร์ุน่นีไ้ดห้รอืไม่
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การจบัคูแ่ละเชือ่มตอ่ชุดหฟูงัของคณุดว้ย Bluetooth

กอ่นใชง้านหฟัูงนี ้คณุตอ้งจับคูแ่ละเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงเขา้กบัอปุกรณท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้คณุสามารถจับคูช่ดุหฟัูง
กบัอปุกรณไ์ด ้8 เครือ่ง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดชดุหฟัูงของคณุแลว้

1. ในการเขา้สูโ่หมดจบัคู ่ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไวป้ระมาณ 2 วนิาท ีไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพรบิอยา่ง
รวดเร็ว
2. เปิดใชง้าน Bluetooth บนโทรศัพทข์องคณุ และคน้หาอปุกรณ ์Bluetooth
3. เลอืกชดุหฟัูงจากรายการเพือ่จับคูเ่ขา้กบัโทรศพัทข์องคณุ
4. หากจําเป็น ใหป้้อนรหสัผา่น 0000
เมือ่เชือ่มตอ่ชดุหฟัูงแลว้ ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพรบิชา้ๆ

ครัง้ตอ่ไปทีค่ณุเปิดชดุหฟัูง ชดุหฟัูงจะเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีเ่ช ือ่มตอ่ลา่สดุโดยอตัโนมตัิ

หากการเชือ่มตอ่ขาดหาย ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพรบิสองครัง้ซํา้ๆ กนั

เคล็ดลบั: เมือ่ชดุหฟัูงของคณุเชือ่มตอ่กบัอปุกรณแ์ลว้ คณุอาจตอ้งการจับคูช่ดุหฟัูงกบัอปุกรณ์อืน่ๆ หาก
ตอ้งการกลบัไปยังโหมดจับคู ่ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไว ้5 วนิาที
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การโทรออกและรบัสาย

คณุสามารถใชช้ดุหฟัูงเพือ่จัดการสายไดห้ลายวธิี

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชดุหฟัูงของคณุเปิดอยู่

1. ในการโทรออก ใหใ้ชโ้ทรศพัท์
2. หากตอ้งการรับหรอืวางสาย ใหก้ด 

เคล็ดลบั: หากชดุหฟัูงของคณุปิดอยู ่และมสีายเรยีกเขา้มายังโทรศพัทเ์ครือ่งลา่สดุทีค่ณุเชือ่มตอ่กบั
ชดุหฟัูง ใหเ้ปิดชดุหฟัูงเพือ่รับสาย

3. ในการปฏเิสธสายเรยีกเขา้ ใหก้ด  สองครัง้
4. ในการโทรออกโดยใชก้ารโทรดว้ยเสยีง ใหก้ด  คา้งไว ้2 วนิาที

ไมส่ามารถใชก้ารโทรดว้ยเสยีงได ้หากไมไ่ดกํ้าลงัใชส้าย โทรศพัทบ์างรุ่นไมร่องรับการใชง้านคณุสมบตันิีก้ับ
ชดุหฟัูง
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การจดัการสายจากโทรศพัท ์2 เครือ่ง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศพัทท์ัง้คูเ่ชือ่มตอ่กบัชดุหฟัูงของคณุแลว้ โทรศพัทท์ัง้คูต่อ้งสนับสนุนรปูแบบแฮนดฟ์รี
Bluetooth

หากตอ้งการเปิดคณุสมบตัมิลัตพิอยท ์ใหก้ด  และปุ่ มเพิม่ระดบัเสยีงคา้งไว ้2 วนิาท ีหากตอ้งการปิดคณุสมบตั ิ
มลัตพิอยท ์ใหก้ด  และปุ่ มลดระดบัเสยีงคา้งไว ้2 วนิาที

1. ในการรับสายเรยีกซอ้น และวางสายทีส่นทนาอยู ่ใหก้ด 
2. ในการรับหรอืสลบัไปยังสายเรยีกซอ้น และพักสายทีส่นทนาอยู ่ใหก้ด  คา้งไว ้2 วนิาที
3. ในการวางสายทีส่นทนาอยู ่และกลบัมาสนทนากบัสายทีพั่กอยู ่ใหก้ด 
4. หากตอ้งการปฏเิสธสายเรยีกซอ้น ใหก้ด  สองครัง้

เคล็ดลบั: หากโทรศพัทข์องคณุสามารถใชง้านสายเรยีกซอ้นได ้คณุสามารถจัดการสายทัง้ 2 สาย
จากโทรศพัทห์นึง่เครือ่งดว้ยวธิเีดยีวกนัได ้สายเรยีกซอ้นเป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย
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การปรบัระดบัเสยีง

คณุสามารถปรับระดบัเสยีงไดต้ามทีค่ณุตอ้งการ

กดปุ่ มปรับระดบัเสยีงขึน้หรอืลงในระหวา่งทีใ่ชส้ายหรอืฟังเพลง
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การฟงัเพลง

อยากจะขยับไปมาในขณะทีฟั่งเพลงใชไ่หม คณุสามารถฟังเพลงจากโทรศพัทห์รอืคอมพวิเตอรข์องคณุดว้ยชดุ
หฟัูงได ้

จับคูแ่ละเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงของคณุเขา้กบัอปุกรณท์ีม่เีครือ่งเลน่เพลงทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

1. เลอืกเพลงในเครือ่งเลน่เพลง แลว้กด 
2. หากตอ้งการเลน่เพลงถดัไป ใหก้ด 
3. หากตอ้งการเลน่เพลงกอ่นหนา้นี ้ใหก้ด  สองครัง้
4. หากตอ้งการเลือ่นดเูพลงอยา่งรวดเร็ว ใหก้ด  หรอื  คา้งไว ้
5. หากตอ้งการพักการเลน่ชัว่คราว ใหก้ด 
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การรเีซ็ตชุดหฟูงัของคณุ

หากคณุประสบปัญหาตา่งๆ การรเีซต็ชดุหฟัูงของคณุอาจชว่ยได ้

กด  คา้งไวใ้นขณะทีเ่ชือ่มตอ่ชดุหฟัูงกบัอปุกรณช์ารจ์

การรเีซต็ชดุหฟัูงของคณุจะรักษาการจับคูแ่ละการตัง้คา่อืน่ๆ ของคณุเอาไว ้
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การเรยีกคนืการต ัง้คา่ด ัง้เดมิ

หากคณุตอ้งการลบการจับคูแ่ละการตัง้คา่ทัง้หมด ใหเ้รยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิใหแ้กช่ดุหฟัูงของคณุ

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชดุหฟัูงไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัอปุกรณใ์ดๆ
2. กดปุ่ ม  และปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไวป้ระมาณ 2 วนิาที

คณุจะไดย้นิเสยีงเตอืน และไฟแสดงสถานะแบตเตอรีจ่ะกะพรบิเป็นสเีขยีวและสแีดง
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การแกไ้ขปญัหาและการสนบัสนนุ

เพือ่ชว่ยใหค้ณุใชง้านอปุกรณ์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ ใหไ้ปที ่www.nokia.com/support
คณุจะพบคูม่อืผูใ้ชฉ้บบัสมบรูณ ์ขอ้มลูเกีย่วกบัการแกไ้ขปัญหา การแสดงความคดิเห็น และรายละเอยีดเกีย่ว
กบัคณุสมบตั ิเทคโนโลย ีและความเขา้กนัได ้

การแกไ้ขปัญหา และการแสดงความคดิเห็นอาจมใีหบ้รกิารเฉพาะบางภาษา
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ขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

การดแูลโทรศพัทข์องคณุ
คณุควรดแูลโทรศัพท ์แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมัดระวงั 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
สอบวธิกีารรไีซเคลิผลติภัณฑข์องคณุไดท้ี ่www.nokia.com/recycle

ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
โทรศัพทข์องทา่นมแีบตเตอรีใ่นตัวทีช่ารจ์ใหมไ่ด ้ถอดเปลีย่นไมไ่ด ้อยา่พยายามถอดแบตเตอรีอ่อกจากเครือ่ง เพราะอาจทําใหเ้ครือ่งเสยีหายได ้

ชารจ์อปุกรณ์ของทา่นดว้ยอปุกรณ์ชารจ์รุน่ micro-USB ใดๆ ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้ปล๊ักของอปุกรณ์ชารจ์อาจมหีลายแบบ

Microsoft Mobile อาจผลติแบตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์รุน่อืน่ทีใ่ชง้านไดก้บัอปุกรณ์รุน่นี้

ขอ้สําคญั: เวลาในการใชง้านเป็นคา่โดยประมาณเทา่นัน้ เวลาจรงิจะขึน้อยูก่บัหลายปัจจัย เชน่ สภาพของระบบเครอืขา่ย การตัง้คา่
โทรศัพท ์คณุสมบตัทิีกํ่าลังใช ้สภาพแบตเตอรี ่และอณุหภมูิ

ความปลอดภยัในการใชแ้บตเตอรีแ่ละอปุกรณช์ารจ์
ในการถอดอปุกรณ์ชารจ์หรอือปุกรณ์เสรมิออกจากเตา้เสยีบ ใหจ้ับทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

เมือ่ไมใ่ชง้านอปุกรณ์ชารจ์ของคณุ ใหถ้อดออกจากเตา้เสยีบ หากคณุทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มไว ้แบตเตอรีจ่ะคายประจอุอกเองเมือ่เวลาผา่นไป

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

หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้ควรปฏบิัตติาม ฎหมายของทอ้งถิน่ นํากลับมาใชใ้หม ่ถา้เป็นไปได ้และไมค่วร
ทิง้รวมกบัขยะภายในบา้น

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
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ลขิสทิธิแ์ละคาํชีแ้จงอืน่ๆ

คาํประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในทีน่ีว้า่ BH-121 ผลติภัณฑน์ีส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของ
Directive 1999/5/EC ทา่นสามารถอา่นสําเนาของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity

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 หรอืการสนับสนุนผใู้ชจ้ากแอพพลเิคชน่ั
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 
ขดีจํากดัเหลา่นี้ไดร้ับการกําหนดขึน้เพือ่ใหม้กีารป้องกนัสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายในสถานทีพ่ักอาศัยอยา่งเหมาะสม อปุกรณ์นีส้รา้ง ใช ้
และสามารถแผพ่ลังงานความถีว่ทิยไุด ้และหากไมต่ดิตัง้และใชง้านตามคําแนะนํา อาจทําใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่ระบบสือ่สาร
คลืน่วทิยไุด ้อยา่งไรก็ตาม ไมม่กีารรับประกนัว่าสญัญาณรบกวนจะไมเ่กดิขึน้ในการตดิตัง้พเิศษแบบใด หากอปุกรณ์นีทํ้าใหเ้กดิสญัญาณรบกวน
ทีเ่ป็นอนัตรายกบัเครือ่งรับวทิยหุรอืโทรทัศนซ์ึง่สามารถตรวจสอบไดโ้ดยการปิดหรอืเปิดอปุกรณ์ ขอใหผู้ใ้ชล้องแกไ้ขสญัญาณรบกวนดังกลา่ว
ดว้ยวธิกีารตอ่ไปนี้

• เปลีย่นทศิทางหรอืตําแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ
• แยกอปุกรณ์กบัเครือ่งรับใหอ้ยูไ่กลจากกนัมากขึน้
• ตอ่อปุกรณ์เขา้กบัชอ่งเสยีบปลั๊กไฟอืน่ทีไ่มใ่ชช่อ่งเดยีวกบัทีเ่ครือ่งรับนัน้ตอ่อยู่
• ปรกึษากบัตัวแทนจําหน่ายหรอืขอความชว่ยเหลอืจากชา่งซอ่มวทิย/ุทวีทีีม่ปีระสบการณ์

หมายเหต:ุ คําชีแ้จงเรือ่งการแผค่ลืน่ของ FCC: อปุกรณ์นีส้อดคลอ้งกบัขดีจํากดัในการแผค่ลืน่ของ FCC ทีร่ะบไุวเ้พือ่สภาพแวดลอ้มทีไ่ดรั้บการ
ควบคมุ เครือ่งรับสง่สญัญาณนีต้อ้งไมต่ัง้อยูห่รอืทํางานรว่มกบัเสาอากาศหรอืเครือ่งรับสง่สญัญาณอืน่

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

เครือ่งหมายคําวา่ Bluetooth และโลโกเ้ป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใชง้านเครือ่งหมายนีโ้ดย Microsoft Mobile จะเป็นการใช ้
ภายใตใ้บอนุญาตใชง้าน
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