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ความปลอดภยั

โปรดอา่นและปฏบิตัติามคําแนะนําตอ่ไปนี ้มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิกฎหมายได ้

ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีห่า้มใชโ้ทรศพัทไ์รส้าย

ปิดโทรศพัทเ์มือ่ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืหรอืเมือ่โทรศพัทอ์าจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวน
หรอือนัตราย ตวัอยา่งเชน่ บนเครือ่งบนิ, ในโรงพยาบาล หรอืเมือ่อยูใ่กลก้บัอปุกรณท์างการแพทย,์ น้ํามนั

เชือ้เพลงิ, สารเคม ีหรอืบรเิวณทีม่กีารระเบดิ ปฏบิัตติามคําแนะนําทกุประการเมือ่อยูใ่นพืน้ทีท่ีจํ่ากดัการใช ้

สญัญาณรบกวน

อปุกรณไ์รส้ายทัง้หมดจะไวตอ่สญัญาณรบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางานของเครือ่งได ้

แบตเตอรี ่อปุกรณช์ารจ์ และอปุกรณเ์สรมิอืน่ๆ

ใชแ้บตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณเ์สรมิอืน่ๆ ทีไ่ดร้ับการรับรองจาก Microsoft Mobile ว่าใชก้บั
อปุกรณร์ุน่นีไ้ดเ้ทา่นัน้ หา้มตอ่โทรศพัทเ์ขา้กบัอปุกรณท์ีไ่มส่ามารถใชง้านรว่มกันได ้

เก็บอปุกรณไ์วใ้นทีแ่หง้

โทรศพัทข์องคณุไมก่ันน้ํา ควรเก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้

ปกป้องความสามารถในการไดย้นิของคณุ

อยา่ฟังระดบัเสยีงทีด่งัเป็นระยะเวลานานเพือ่ป้องกนัอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีง ควรใชค้วามระมดัระวังเมือ่
ถอืโทรศพัทไ์วใ้กลห้ขูณะทีเ่ปิดลําโพง

© 2014 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ์ 3



การเร ิม่ตน้ใชง้าน

เรยีนรูว้ธิเีริม่ใชลํ้าโพง

เกีย่วกบัอปุกรณ์เสรมิของคณุ
ดว้ย ลําโพงไรส้าย MD-12 แบบพกพา คณุสามารถฟังเพลงหรอืจัดการสายสนทนาจากโทรศพัทห์รอือปุกรณอ์ืน่ที่
ใชง้านรว่มกนัได ้ลําโพงตวัเดยีวทีเ่ตมิเต็มหอ้งของคณุดว้ยเสยีงคมชดัคณุภาพสงู และคณุสามารถดืม่ดํา่ไปกบัน้ํา
เสยีงทีท่รงพลงัโดยตัง้ลําโพงไวบ้นพืน้ผวิสะทอ้นเสยีง เชน่ โตะ๊

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการการใชง้านและความปลอดภัย โปรดดคููม่อืผูใ้ชท้ีม่ากบัโทรศพัทห์รอือปุกรณอ์ืน่

อา่นคูม่อืผูใ้ชอ้ยา่งละเอยีดกอ่นการใชง้านผลติภัณฑ ์และอา่นคูม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณท์ีค่ณุเชือ่มตอ่กบัผลติภัณฑ์
ดว้ย

ปุ่ มและสว่นประกอบ
ทําความรูจ้ักกบัปุ่ มและสว่นประกอบของลําโพง

1 ปุ่ มมลัตฟัิงกช์นั
2 ไฟแสดงสถานะ Bluetooth
3 ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
4 พืน้ที ่NFC
5 ชอ่งเสยีบสญัญาณเสยีง (3.5 มม.)
6 ชอ่งเสยีบเครือ่งชารจ์

พืน้ผวิของผลติภัณฑน์ีป้ราศจากสารนกิเกลิ

อปุกรณเ์สรมิบางอยา่งทีก่ลา่วถงึในคูม่อืผูใ้ช ้เชน่ อปุกรณช์ารจ์ ชดุหฟัูง หรอืสายขอ้มลู อาจจําหน่ายแยกตา่งหาก

ชารจ์ลาํโพงของคณุ
ชารจ์ลําโพงดว้ยสาย USB ทีเ่ชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณช์ารจ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
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ชารจ์แบตเตอรีก่อ่นทีจ่ะใชลํ้าโพง

1. เชือ่มตอ่สาย USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดก้บัคอมพวิเตอร ์หรอือปุกรณ์ชารจ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดก้บัเตา้รับไฟฟ้า
ทีผ่นัง
2. ตอ่สายของอปุกรณช์ารจ์ดา้น micro-USB เขา้กบัชอ่งเสยีบอปุกรณช์ารจ์ทีอ่ยูบ่นลําโพงของคณุ เมือ่ชารจ์
แบตเตอรีเ่ต็มแลว้ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรีส่แีดงจะเปลีย่นเป็นสเีขยีว
3. ถอดสายออกจากลําโพง ตามดว้ยคอมพวิเตอร ์หรอืถอดอปุกรณช์ารจ์ออกจากเตา้รับไฟฟ้าทีผ่นัง

เปิดลาํโพงของคณุ
เปิดลําโพงของคณุเพือ่ตรวจสอบแบตเตอรี่

กดปุ่ มมลัตฟัิงกช์นัคา้งไว ้3 วนิาท ีถา้แบตเตอรีเ่ต็มแลว้ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรีจ่ะกะพรบิเป็นสเีขยีวหนึง่ครัง้ ถา้
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรีเ่ป็นสสีม้ คณุอาจตอ้งชารจ์แบตเตอรีใ่หมใ่นไมช่า้ ถา้ไฟกระพรบิสแีดงอยา่งรวดเร็ว ให ้
ชารจ์แบตเตอรี ่เมือ่แบตเตอรีอ่อ่นลงมาก ลําโพงจะสง่เสยีงดงัอยา่งตอ่เนือ่ง

ลําโพงจะเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีเ่ช ือ่มตอ่ลา่สดุโดยอตัโนมตั ิหากคณุยังไมเ่คยจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ ์หรอืลา้งการ
จับคูไ่ปแลว้ ลําโพงจะเขา้สูโ่หมดจับคู่

หากไมเ่ชือ่มตอ่ลําโพงภายใน 30 นาท ีลําโพงจะปิดตวัลง

ปิดลําโพง
กดปุ่ มมลัตฟัิงกช์นัคา้งไว ้4 วนิาท ีลําโพงจะยตุกิารเชือ่มตอ่ทัง้หมด และปิดตวัลง
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การใชง้านพืน้ฐาน

เรยีนรูพ้ืน้ฐานการใชลํ้าโพงของคณุ

การจบัคูแ่ละการเชือ่มตอ่
กอ่นทีค่ณุจะใชลํ้าโพงได ้คณุตอ้งเชือ่มตอ่ลําโพงกบัอปุกรณท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

เชือ่มตอ่ลําโพงของคณุกบั:

• Bluetooth
• NFC
• สายสญัญาณเสยีงแบบมาตรฐาน (3.5 มม.)

คณุสามารถจับคูลํ่าโพงกับอปุกรณ์ตา่งๆ ไดถ้งึ 8 เครือ่ง แตเ่ชือ่มตอ่ไดค้รัง้ละหนึง่เครือ่งเทา่นัน้

ถา้อปุกรณท์ีเ่ช ือ่มตอ่ไมอ่ยูใ่นระยะ Bluetooth ลําโพงจะทําการเชือ่มตอ่ใหมเ่ป็นเวลา 15 นาท ีหากอปุกรณ์
กลบัเขา้มาในระยะ ลําโพงจะเชือ่มตอ่อกีครัง้โดยอตัโนมตั ิลําโพงจะยังเชือ่มตอ่ไดอ้กี 15 นาทกีอ่นทีจ่ะปิดลง

เกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ Bluetooth
คณุสามารถใช ้Bluetooth ในการเชือ่มตอ่แบบไรส้ายกบัอปุกรณอ์ืน่ทีใ่ชง้านรว่มกันได ้เชน่ โทรศพัทม์อืถอื

อุปกรณต์า่งๆ ไมจํ่าเป็นตอ้งอยูใ่นแนวสายตา แตอ่ปุกรณแ์ตล่ะชิน้ตอ้งอยูใ่กลก้นัภายในระยะ 10 เมตร (33 ฟตุ) 
สิง่กดีขวาง เชน่ ผนังหรอือปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ อาจสง่ผลตอ่การเชือ่มตอ่

อปุกรณน์ีส้อดคลอ้งกบั Bluetooth Specification 3.0 ทีส่นับสนุนรปูแบบดงัตอ่ไปนี:้ แฮนดฟ์ร ี(1.6), ชดุหฟัูง
(1.2), การแจกจา่ยเสยีงขัน้สงู (1.3) และการควบคมุเสยีง/วดิโีอระยะไกล (1.5) โปรดตรวจสอบกบับรษัิทผูผ้ลติ
อปุกรณอ์ืน่ๆ เพือ่ดวูา่อปุกรณ์นัน้ๆ ใชง้านรว่มกบัโทรศพัทร์ุน่นีไ้ดห้รอืไม่

จบัคูแ่ละเชือ่มตอ่ลาํโพงของคณุดว้ย Bluetooth
กอ่นทีจ่ะใชลํ้าโพง ใหเ้ชือ่มตอ่ลําโพงกบัอปุกรณท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

1. เมือ่ปิดลําโพง ใหก้ดปุ่ มมลัตฟัิงกช์นัคา้งไว ้5 วนิาท ีไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพรบิอยา่งรวดเร็ว
2. เปิด Bluetooth ในอปุกรณข์องคณุ คน้หาอปุกรณ ์Bluetooth และเลอืกลําโพงจากรายการ
3. หากจําเป็น ใหป้้อนรหสัผา่น 0000
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เมือ่เชือ่มตอ่ลําโพงแลว้ ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพรบิชา้ๆ

ครัง้ตอ่ไปทีค่ณุเปิดลําโพง ลําโพงจะเชือ่มตอ่กับอปุกรณท์ีเ่ชือ่มตอ่ลา่สดุโดยอัตโนมตั ิในการเปลีย่นเป็นอปุกรณ์
ทีจ่ับคูก่อ่นหนา้นี ้กอ่นอืน่ ใหปิ้ดการเชือ่มตอ่ทีทํ่างานอยูใ่นอปุกรณท์ีค่ณุเชือ่มตอ่

หากการเชือ่มตอ่ขาดหาย ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพรบิสองครัง้ซํา้ๆ กนั

การจบัคูแ่ละเชือ่มตอ่ลาํโพงของคณุดว้ย NFC
หากอปุกรณข์องคณุสนับสนุนการสือ่สารไรส้ายระยะสัน้ (NFC) ก็จะชว่ยใหจ้ับคูล่ําโพงของคณุไดอ้ยา่งง่ายดาย

กอ่นการจับคู ่ปลดล็อคหนา้จอโทรศพัท ์และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ NFC เปิดอยูใ่นอปุกรณท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
ของคณุ

แตะพืน้ที ่NFC ของลําโพงและอปุกรณเ์ขา้ดว้ยกนั อปุกรณจ์ะเชือ่มตอ่กบัลําโพงโดยอตัโนมตั ิหากลําโพงปิดอยู่
ใหเ้ปิดกอ่นทีจ่ะเชือ่มตอ่

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเชือ่มตอ่อปุกรณท์ีจ่ับคูก่อ่นหนา้นีอ้กีครัง้ ใหแ้ตะพืน้ที ่NFC ของอปุกรณแ์ละลําโพง
เขา้ดว้ยกนั ลําโพงปิดการการเชือ่มตอ่ทีใ่ชง้านอยูก่อ่นทีจ่ะเชือ่มตอ่

ในการปิดการเชือ่มตอ่ ในแตะพืน้ที ่NFC เขา้ดว้ยกนัอกีครัง้

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั NFC โปรดดคููม่อืผูใ้ชอ้ปุกรณ์ของคณุ

การลา้งคา่การจบัคู่
หากคณุตอ้งการลา้งการจับคูแ่ละการตัง้คา่ทัง้หมด ใหเ้รยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิใหแ้กลํ่าโพงของคณุ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดลําโพงแลว้

กดปุ่ มมลัตฟัิงกช์นัคา้งไว ้8 วนิาทขีึน้ไป

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรีจ่ะกะพรบิเป็นสเีขยีวและสแีดง และลําโพงจะกลบัสูโ่หมดจับคู่

เมือ่ลา้งคา่การจับคูแ่ลว้ คณุตอ้งจับคูลํ่าโพงกอ่น จงึจะใชง้านลําโพงไดอ้กีครัง้

หากคณุตอ้งการจับคูก่บัอปุกรณ์เดยีวกนัหลงัจากลา้งการจับคู ่ใหล้า้งการจับคูใ่นอปุกรณอ์ืน่กอ่นทีจ่ะจับคูอ่กีครัง้
ดว้ย
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เชือ่มตอ่ลําโพงของคณุดว้ยตนเอง
หากอปุกรณไ์มส่นับสนุน Bluetooth คณุสามารถใชส้ายสญัญาณเสยีงแบบมาตรฐาน (3.5 มม.) เชือ่มตอ่กบั
ลําโพง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลําโพงของคณุเปิดอยู่

เชือ่มตอ่สายสญัญาณเสยีงแบบมาตรฐาน (3.5 มม.) กบัชอ่งเสยีบสญัญาณเสยีงบนลําโพงและอปุกรณข์องคณุ

เมือ่ใชส้ายเชือ่มตอ่ลําโพง Bluetooth จะปิดการทํางานโดยอัตโนมตั ิและไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะยังเปิดอยู่

เมือ่ถอดสายออกแลว้ Bluetooth จะเปิดการทํางาน และลําโพงจะเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ Bluetooth ทีเ่ชือ่มตอ่ลา่สดุ
โดยอตัโนมตัิ

ไฟแสดงสถานะ
สงสยัวา่ไฟตา่งๆ บนลําโพงของคณุหมายถงึอะไรใชไ่หม

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี:่

ไฟกระพรบิสวา่งเป็นระยะเวลานาน การเปิด/ปิด

ไฟกระพรบิตอ่เนือ่ง กําลงัชารจ์

ไฟดบั ชารจ์แบตเตอรีเ่ต็มแลว้

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth:

กระพรบิอยา่งรวดเร็ว การจับคู่

กระพรบิอยา่งชา้ๆ เชือ่มตอ่แลว้

การกระพรบิสองครัง้ซํา้ๆ กนั ขาดการเชือ่มตอ่

ไฟกระพรบิตอ่เนือ่ง Bluetooth ปิดอยู่

การโทรออกและรบัสาย
จําเป็นตอ้งรับสายในขณะเดนิทางใชห่รอืไม ่คณุสามารถใชลํ้าโพงเพือ่ตอ่สายสนทนา
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ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลําโพงเปิดอยูแ่ละเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

1. ในการโทรออก ใหใ้ชโ้ทรศพัท์
2. ในการรับหรอืวางสาย ใหก้ดปุ่ มมลัตฟัิงกช์นัหนึง่ครัง้
3. ในการปฏเิสธสายเรยีกเขา้ ใหก้ดปุ่ มมลัตฟัิงกช์นัสองครัง้

เคล็ดลบั: หากสายสนทนามคีณุภาพไมด่ขีณะทีใ่ชลํ้าโพง ใหปิ้ด Wi-Fi ในโทรศัพท์

การฟงัเพลง
คณุสามารถเตมิเต็มหอ้งของคณุดว้ยเสยีงเพลงจากโทรศพัทห์รอืคอมพวิเตอรผ์า่นลําโพงได ้

เชือ่มตอ่โทรศพัทห์รอือปุกรณอ์ืน่ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดก้บัลําโพง แลว้ใชอ้ปุกรณเ์พือ่เลน่เพลงโปรดของคณุ

เคล็ดลบั: ตัง้ลําโพงบนพืน้ผวิสะทอ้นเสยีง เชน่ โตะ๊ เพือ่ดืม่ดํา่ไปกับน้ําเสยีงทีท่รงพลงัยิง่กวา่เดมิ

คาํเตอืน: การรับฟังเสยีงทีด่งัเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจเป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ ฟังเพลงใน
ระดบัเสยีงปานกลาง

รเีซ็ตลาํโพงของคณุ
หากคณุประสบปัญหาตา่งๆ การรเีซต็ลําโพงอาจชว่ยคณุได ้

1. เชือ่มตอ่สายสญัญาณเสยีงแบบมาตรฐาน (3.5 มม.) กบัชอ่งเสยีบสญัญาณเสยีงบนลําโพง
2. กดปุ่ มมลัตฟัิงกช์นัคา้งไว ้พรอ้มกนันัน้ใหเ้ชือ่มตอ่ลําโพงกบัคอมพวิเตอรผ์า่นสายชารจ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้หรอื
เสยีบอปุกรณช์ารจ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดก้บัเตา้รับไฟฟ้าทีผ่นัง

การรเีซต็ลําโพงของคณุจะรักษาการจับคูแ่ละการตัง้คา่อืน่ๆ ของคณุไว ้
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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

ช ิน้สว่นของโทรศัพทเ์ป็นสือ่แมเ่หล็ก วัตถทุีทํ่าจากโลหะอาจดงึดดูเขา้หาโทรศัพท ์อยา่วางบตัรเครดติหรอืสือ่เก็บแมเ่หล็กอืน่ไวใ้กลโ้ทรศัพท์
เพราะขอ้มลูทีเ่ก็บไวภ้ายในอาจถกูลบได ้

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 ้ควรปฏบิัตตามกฎหมายของทิ อ้งถิน่ นํากลับมาใชใ้หม ่ถา้เป็นไปได ้และ
ไมค่วรทิง้รวมกบัขยะภายในบา้น

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 ไม่
ควรชารจ์อปุกรณ์ของคณุในระหวา่งทีม่พีายฝุนฟ้าคะนอง ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้

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

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

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายรว่มกบัอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นร่างกาย โปรดปรกึษากับแพทยท์ีใ่หคํ้าปรกึษา
ดา้นสขุภาพของคณุ

ลขิสทิธิแ์ละคาํชีแ้จงอืน่ๆ

คาํประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในทีน่ีว้า่ MD-12 ผลติภัณฑน์ีส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของ Directive
1999/5/EC คณุสามารถอา่นสําเนาของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-
conformity

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
ของบรษัิทอนทื่ ีม่าพรอ้มกบัอปุกรณ์ของคณุ 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

หมายเหต:ุ คําชีแ้จงเรือ่งการแผค่ลืน่ของ FCC: อปุกรณ์นีส้อดคลอ้งกบัขดีจํากดัในการแผค่ลืน่ของ FCC ทีร่ะบไุวเ้พือ่สภาพแวดลอ้มทีไ่ดรั้บการ
ควบคมุ เครือ่งรับสง่สญัญาณนีต้อ้งไมต่ัง้อยูห่รอืทํางานรว่มกบัเสาอากาศหรอืเครือ่งรับสง่สญัญาณอืน่

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

เครือ่งหมายคําวา่ Bluetooth และโลโกเ้ป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใชง้านเครือ่งหมายนีโ้ดย Microsoft Mobile จะเป็นการใชภ้าย
ใตใ้บอนุญาตใชง้าน
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