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ความปลอดภ



ความปลอดภยั

โปรดอา่นและปฏบิตัติามคําแนะนําตอ่ไปนี ้มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิกฎหมายได ้

สญัญาณรบกวน

อปุกรณไ์รส้ายทัง้หมดจะไวตอ่สญัญาณรบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางานของเครือ่งได ้

บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง

เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถประกอบหรอืซอ่มอปุกรณต์า่งๆ ของเครือ่งได ้

แบตเตอรี ่อปุกรณช์ารจ์ และอปุกรณเ์สรมิอืน่ๆ

ใชแ้บตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณเ์สรมิอืน่ๆ ทีไ่ดร้ับการรับรองจาก Microsoft Mobile ว่าใชก้บั
อปุกรณร์ุน่นีไ้ดเ้ทา่นัน้ หา้มตอ่โทรศพัทเ์ขา้กบัอปุกรณท์ีไ่มส่ามารถใชง้านรว่มกันได ้

เก็บอปุกรณไ์วใ้นทีแ่หง้

โทรศพัทข์องคณุไมก่ันน้ํา ควรเก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้

© 2014 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ์ 3



เกีย่วกบัอปุกรณเ์สรมิของคณุ

ดว้ย แผน่ชารจ์แบบไรส้าย DT-903 คณุสามารถเปลีย่นแบตเตอรีข่องโทรศพัทโ์ดยไมต่อ้งเชือ่มตอ่สายใดๆ กบั
โทรศพัท ์แผน่ชารจ์แบบไรส้ายของคณุยังสามารถแจง้ ตวัอยา่งเชน่ เมือ่แบตเตอรีตํ่า่ หรอืมสีายทีไ่มไ่ดรั้บ หรอื
ขอ้ความทีไ่มไ่ดอ้า่น

แผน่ชารจ์แบบไรส้ายของคณุเป็นไปตามมาตรฐาน Qi

NFC ทํางานรว่มกบัอปุกรณ ์Lumia ทีส่นับสนุน NFC คณุสมบตัอิจัฉรยิะ เชน่ การแจง้เตอืนระดบัแบตเตอรีตํ่า่หรอื
สายทีไ่มไ่ดรั้บ ตอ้งมซีอฟตแ์วร ์Lumia Denim (Windows Phone 8.1 Update 1) จดุศนูยก์ลางอปุกรณ์
เวอรช์นั 3.6 ขึน้ไป และ Bluetooth 4.0 ขึน้ไป

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการการใชง้านและความปลอดภัย โปรดดคููม่อืผูใ้ชท้ีม่ากบัโทรศพัทห์รอือปุกรณอ์ืน่
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ปุ่ มและสว่นประกอบ

ทําความรูจ้ักกบัแผน่ชารจ์แบบไรส้าย

1 ชอ่งเสยีบ USB
2 พืน้ทีช่ารจ์สําหรับชารจ์โทรศพัท์
3 พืน้ที ่NFC
4 ปุ่ มมลัตฟัิงกช์นั
5 ไฟแสดงสถานะการชารจ์และการแจง้เตอืน

พืน้ผวิของผลติภัณฑน์ีป้ราศจากสารนกิเกลิ
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การชารจ์โทรศพัท์

ทําไดง้่ายดาย: วางโทรศพัทห์รอือปุกรณอ์ืน่ทีใ่ชง้านรว่มกับ Qi ไดล้งบนแผน่ชารจ์เพือ่เริม่การชารจ์

1. ตอ่สาย USB ของแผน่ชารจ์เขา้กบัอปุกรณช์ารจ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้โดยเสยีบกบัเตา้รับทีผ่นังหรอืแหลง่จา่ยไฟ
USB ทีเ่หมาะสม
2. ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่แผน่ชารจ์หงายขึน้ และไมม่สี ิง่ใดอยูบ่นแผน่ชารจ์
3. วางโทรศพัทข์องคณุลงบนแผน่ชารจ์ ไฟแสดงสถานะจะสวา่งขึน้ขณะชารจ์โทรศพัท ์และดบัลงเมือ่แบตเตอรี่
เต็มแลว้

เป็นเรือ่งปกตทิีแ่ผน่ชารจ์และโทรศพัทจ์ะรอ้นขึน้ขณะทีกํ่าลงัชารจ์ หากมปัีญหาในการชารจ์ ไฟแสดงสถานะ
จะกะพรบิอยา่งรวดเร็ว
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รบัการแจง้เตอืน

ในการรับการแจง้เตอืนเกีย่วกบัระดบัแบตเตอรีตํ่า่ หรอืสายทีไ่มไ่ดรั้บหรอืขอ้ความและอืน่ๆ บนโทรศพัทข์องคณุ
ใหจ้ับคูแ่ผน่ชารจ์กบัโทรศพัทข์องคณุดว้ย NFC หรอื Bluetooth

ตรวจสอบว่าไดเ้ชือ่มตอ่แผน่ชารจ์เขา้กบัแหลง่จา่ยไฟแลว้

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปิด NFC หรอื Bluetooth โปรดดทูีคู่ม่อืผูใ้ชโ้ทรศพัทข์องคณุ

1. เมือ่ใช ้NFC ใหแ้ตะพืน้ที ่NFC ของแผน่ชารจ์กับโทรศพัทข์องคณุพรอ้มกนั

เมือ่ใช ้Bluetooth บนโทรศพัทข์องคณุ ใหแ้ตะ การต ัง้คา่ > Bluetooth แลว้เลอืกแผน่ชารจ์ของคณุ

2. หากระบบถาม ใหแ้ตะ จบัคู่
3. แตะ การต ัง้คา่ > จดุศนูยก์ลางอปุกรณ ์และเลอืกวธิกีารแจง้เตอืนของแผน่ชารจ์

ในการปรับความสวา่งของไฟแสดงสถานะหรอืยกเลกิการแจง้เตอืน ใหก้ดปุ่ มมลัตฟัิงกช์นั ในการลา้งการจับคู่
Bluetooth ใหก้ดปุ่ มมัลตฟัิงกช์นัคา้งไว ้8 วนิาทขีึน้ไป
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เกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ Bluetooth

คณุสามารถใช ้Bluetooth ในการเชือ่มตอ่แบบไรส้ายกบัอปุกรณอ์ืน่ทีใ่ชง้านรว่มกันได ้เชน่ โทรศพัทม์อืถอื

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

โทรศพัทน์ีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 4.0 โปรดตรวจสอบกบับรษัิทผูผ้ลติอปุกรณอ์ืน่ๆ เพือ่
ดวูา่อปุกรณ์นัน้ๆ ใชง้านรว่มกบัโทรศพัทร์ุน่นีไ้ดห้รอืไม่
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การดาํเนนิการไฟแสดงสถานะและปุ่ มมลัตฟิงักช์นั

สงสยัวา่ไฟทีต่า่งกนับนแผน่ชารจ์ของคณุหมายถงึอะไร หรอืปุ่ มมลัตฟัิงกช์นัใชทํ้าอะไรใชห่รอืไม่

ตาราง1: แบบไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

ไฟกระพรบิตอ่เนือ่ง กําลงัชารจ์

ไฟดบั แบตเตอรีโ่ทรศพัทห์รอือปุกรณอ์ืน่ของคณุชารจ์
เต็มแลว้

กระพรบิอยา่งรวดเร็ว เกดิขอ้ผดิพลาดในการชารจ์ หรอืแหลง่จา่ยไฟทีเ่ชือ่ม
ตอ่ไมส่ามารถจา่ยไฟไดเ้พยีงพอ

การกระพรบิสองครัง้ซํา้ๆ กนั การแจง้เตอืน

กระพรบิอยา่งชา้ๆ แบตเตอรีข่องโทรศพัทท์ีเ่ชือ่มตอ่กบัแผน่ชารจ์อยูใ่น
ระดบัตํา่

ตาราง2: การดาํเนนิการปุ่ มมลัตฟิงักช์นั

กดหนึง่ครัง้ ปรับความสวา่งไฟแสดงสถานะหรอืยกเลกิการแจง้
เตอืน

กดไวน้านกวา่ 8 วนิาที ลา้งรายการของอปุกรณท์ีจ่ับคู่
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ขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

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 ้
• อยา่เปิดตัวเครือ่ง
• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจทําใหโ้ทรศัพทเ์สยีหายและยงัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย
• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่อปุกรณ์หรอืแบตเตอรี ่การใชง้านโดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหต้ัวเครือ่งเสยีหายได ้
• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของโทรศัพทเ์ทา่นัน้

ในระหวา่งการทํางานนานเกนิกวา่ปกต ิโทรศัพทอ์าจจะรอ้น โดยสว่นใหญแ่ลว้ ลักษณะเชน่นีเ้ป็นเรือ่งปกต ิหากโทรศัพททํ์างานไมถ่กูตอ้ง ให ้
นําไปยงัศูนยบ์รกิารทีไ่ดรั้บการรับรองทีใ่กลท้ีส่ดุ

การนํากลบัมาใชใ้หม่

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

ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
Microsoft Mobile อาจผลติแบตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์รุน่อืน่ทีใ่ชง้านไดก้บัอปุกรณ์รุน่นี้

อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย
เพือ่หลกีเลีย่งสญัญาณรบกวนทีอ่าจเกดิขึน้ ผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นร่างกายแนะนําวา่ ควรใหโ้ทรศัพทม์อืถอือยูห่า่ง
จากอปุกรณ์ทางการแพทยอ์ยา่งนอ้ย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) สําหรับผูใ้ชอ้ปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกลา่ว ควรปฏบิตัดิังนี้

• เก็บโทรศัพทใ์หอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยม์ากกวา่ 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ
• อยา่ใสอ่ปุกรณ์ไรส้ายไวใ้นกระเป๋าเสือ้
• ปิดอปุกรณ์ไรส้าย หากสงสยัวา่กําลังเกดิสญัญาณรบกวน
• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับอปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกลา่ว

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายรว่มกบัอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นร่างกาย โปรดปรกึษากับแพทยท์ีใ่หคํ้าปรกึษา
ดา้นสขุภาพของคณุ

ลขิสทิธิแ์ละคาํชีแ้จงอืน่ๆ

คาํประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง
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Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในทีน่ีว้า่ DT-903 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 ขดี
จํากดัเหลา่นี้ไดร้ับการกําหนดขึน้เพือ่ใหม้กีารป้องกนัสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายในสถานทีพ่ักอาศัยอยา่งเหมาะสม 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 จะเป็นการใชภ้าย
ใตใ้บอนุญาตใชง้าน

สญัลักษณ์ ‘Qi’ คอืเครือ่งหมายการคา้ของ Wireless Power Consortium
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