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เพือ่ความปลอดภยัของคุณ

โปรดอา่นและปฏบิตัติามคาํแนะนําตอ่ไปนี ้มฉิะน้ันอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิกฎหมายได ้

บรกิารทีผ่่านการรบัรอง

เฉพาะผูท้ีผ่่านการรบัรองเท่าน้ันทีจ่ะสามารถประกอบหรอืซอ่มอปุกรณต์า่งๆ ของเคร ือ่งได ้

แบตเตอร ี ่อปุกรณช์ารจ์ และอปุกรณเ์สรมิอืน่ๆ

ใชแ้บตเตอร ี ่อุปกรณช์ารจ์ และอปุกรณเ์สรมิอืน่ๆ ทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก Microsoft Mobile ว่าใชก้บั
อปุกรณร์ุน่นีไ้ดเ้ท่าน้ัน หา้มตอ่โทรศพัทเ์ขา้กบัอปุกรณท์ีไ่ม่สามารถใชง้านรว่มกนัได ้

เกบ็อปุกรณไ์วใ้นทีแ่หง้

โทรศพัทข์องคณุไม่กนันํา้ ควรเก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้
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เกีย่วกบัอปุกรณช์ารจ์แบบพกพา

ใสอ่ปุกรณช์ารจ์แบบพกพาไวใ้นกระเป๋าของคณุแลว้นําตดิตวัไปไดทุ้กทีท่ีต่อ้งการ

คณุสามารถใช ้Microsoft Portable Power (DC-21) ในการชารจ์แบตเตอร ีข่องโทรศพัทห์รอือปุกรณท์ีใ่ช ้
รว่มกนัไดห้ากไม่สามารถใชแ้หลง่จา่ยไฟปกติ

อา่นคูม่อืผูใ้ชอ้ยา่งละเอยีดกอ่นการใชง้านผลติภณัฑ ์และอ่านคู่มอืผูใ้ชข้องอปุกรณท์ีท่่านเช ือ่มตอ่กบัผลติภณัฑ ์
ดว้ย
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ปุ่มและส่วนประกอบ

ทําความรูจ้กักบัอปุกรณช์ารจ์แบบพกพา

1 สายชารจ์และสายขอ้มูล CA-189CD
2 ชอ่งเสยีบ USB
3 ชอ่งเสยีบเคร ือ่งชารจ์
4 ปุ่ มแสดงสถานะของแบตเตอร ี่

5 ไฟแสดงสถานะ

พืน้ผวิของผลติภณัฑนี์ป้ราศจากสารนิกเกลิ

อปุกรณเ์สรมิบางอย่างทีก่ลา่วถงึในคูม่อืผูใ้ช ้
เชน่ อปุกรณช์ารจ์ ชดุหูฟัง หรอืสายขอ้มูล อาจ
จาํหน่ายแยกตา่งหาก
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ชารจ์อปุกรณช์ารจ์แบบพกพาของคุณ

แบตเตอร ีใ่นตวัไดร้บัการชารจ์มาเพยีงบางสว่นจากโรงงาน แต่คณุอาจตอ้งชารจ์แบตเตอร ีใ่หม่กอ่นจงึจะสามารถ
ใชอ้ปุกรณช์ารจ์แบบพกพาได ้

ชารจ์อปุกรณช์ารจ์แบบพกพาของคุณในอณุหภมูทิีเ่หมาะสมคอื 0°C – +45°C หากอณุหภมูไิม่อยูใ่นชว่งใชง้าน
ดงักลา่ว ไฟแสดงสถานะทัง้หมดจะกะพรบิถี่ๆ  และอปุกรณช์ารจ์แบบพกพาของคุณจะหยดุชารจ์

1. เสยีบอปุกรณช์ารจ์ USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้(จาํหน่ายแยกตา่งหาก) เขา้กบัเตา้รบัทีผ่นัง หรอืตอ่สาย
CA-189CD ดา้น USB เขา้กบัคอมพวิเตอร ์
2. ตอ่สาย CA-189CD ดา้น micro-USB เขา้กบัชอ่งเสยีบอปุกรณช์ารจ์ของอปุกรณช์ารจ์แบบพกพา

ไฟแสดงสถานะจะสว่าง และไฟแสดงสถานะ 1 จะกะพรบิสม่ําเสมอขณะกาํลงัชารจ์แบตเตอร ีเ่พือ่แสดงความ
คบืหนา้ เมือ่ชารจ์แบตเตอร ีจ่นเต็มแลว้ ไฟแสดงสถานะทัง้หมดจะยงัสวา่งอยูเ่ป็นเวลา 10 วนิาที

3. เมือ่ประจแุบตเตอร ีเ่ต็ม ใหถ้อดอปุกรณช์ารจ์ USB ออกจากอปุกรณช์ารจ์แบบพกพา จากน้ันถอดปลัก๊
ออกจากเตา้รบัทีผ่นัง อปุกรณช์ารจ์ของคณุแสดงระดบัแบตเตอร ีท่ีเ่หลอืเป็นเวลา 10 วนิาที

การตรวจสอบระดบัแบตเตอร ี่
กดปุ่ มแสดงสถานะของแบตเตอร ี ่ไฟแสดงสถานะจะสว่างเป็นเวลา 10 วนิาท ีเพือ่แสดงระดบัแบตเตอร ีท่ีเ่หลอือยู่

หากแบตเตอร ีห่มด ไฟแสดงสถานะดวงแรกจะกะพรบิถี่ๆ  ชารจ์อปุกรณช์ารจ์แบบพกพาของคณุ
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ชารจ์โทรศพัทข์องคุณดว้ยอปุกรณช์ารจ์แบบพกพา

หากแบตเตอร ีโ่ทรศพัทก์าํลงัจะหมด และไม่มเีตา้รบัไฟฟ้าทีผ่นังหรอือปุกรณช์ารจ์อยูใ่กล ้ๆ  ใชอ้ปุกรณช์ารจ์
แบบพกพาในการชารจ์โทรศพัทห์รอือปุกรณอ์ืน่ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดข้ณะเดนิทาง

ใชอ้ปุกรณช์ารจ์แบบพกพาเพือ่ชารจ์โทรศพัทข์องคุณในอณุหภูมทิีเ่หมาะสมคอื -15°C – +55°C หากอณุหภมูิ
ไม่อยูใ่นชว่งใชง้านดงักลา่ว ไฟแสดงสถานะทัง้หมดจะกะพรบิถี่ๆ  และอปุกรณช์ารจ์แบบพกพาของคณุจะหยดุ
ชารจ์

1. ตอ่ดา้น USB ของสายชารจ์เขา้กบัชอ่งเสยีบ USB ของอปุกรณช์ารจ์แบบพกพา
2. ตอ่สายอกีดา้นเขา้กบัชอ่งเสยีบอปุกรณช์ารจ์ทีอ่ยูบ่นโทรศพัทข์องคณุ

ไฟแสดงสถานะจะดบัลงขณะชารจ์ คณุสามารถกดปุ่ มแสดงสถานะของแบตเตอร ีเ่พือ่ตรวจสอบระดบัแบตเตอร ี่
ทีเ่หลอื

การตรวจสอบความคบืหนา้ในการชารจ์โทรศพัทข์องคณุ เวลาในการชารจ์จะแตกตา่งกนัไปตามโทรศพัทแ์ละการ
ใชง้านของคณุ
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ชารจ์โทรศพัทข์องคุณและอปุกรณช์ารจ์แบบพกพา
ไปพรอ้มกนั

ทัง้โทรศพัทข์องคณุและอปุกรณช์ารจ์แบบพกพามแีบตเตอร ีต่ํ่าหรอืไม ่คน้หาเตา้รบัทีผ่นังหรอืคอมพวิเตอรเ์พือ่
ชารจ์อปุกรณท์ัง้สองไปพรอ้มกนั

1. ใชส้าย CA-189CD ตอ่โทรศพัทข์องคณุเขา้กบัอปุกรณช์ารจ์แบบพกพา
2. เช ือ่มตอ่อปุกรณช์ารจ์แบบพกพาเขา้กบัคอมพวิเตอร ์หรอืเขา้กบัอปุกรณช์ารจ์ USB ทีเ่สยีบกบัเตา้รบัทีผ่นัง

โทรศพัทข์องคุณจะชารจ์กอ่นในกรณีทีอ่ปุกรณช์ารจ์แบบพกพามพีลงังานเหลอือยูเ่พยีงพอ หากพลงังาน
ไม่เพยีงพอ อปุกรณช์ารจ์แบบพกพาจะชารจ์กอ่นจนกวา่จะไดร้บัพลงังานเพยีงพอ

ไฟแสดงสถานะจะสว่าง และไฟแสดงสถานะ 1 ดวงจะกะพรบิอยา่งสม่ําเสมอขณะชารจ์ หากโทรศพัทข์องคุณไดร้บั
พลงังานมากกวา่ทีอ่ปุกรณช์ารจ์แบบพกพาไดร้บัจากอปุกรณช์ารจ์ทีผ่นังหรอืคอมพวิเตอร ์ไฟแสดงสถานะ
จะแสดงใหเ้ห็นถงึระดบัแบตเตอร ีท่ีล่ดลง เมือ่ชารจ์อปุกรณช์ารจ์แบบพกพาจนเต็มแลว้ ไฟแสดงสถานะทัง้หมด
จะยงัสวา่งอยูเ่ป็นเวลา 10 วนิาที
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ขอ้มูลเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

สภาพเปียกและมฝุ่ีน
• หากโทรศพัทเ์ปียกนํา้ ใหเ้ชด็นํา้ออกดว้ยผา้แหง้ หากโทรศพัทส์มัผสัของเหลวประเภทอืน่ๆ ใหล้า้งออกทนัทดีว้ยน้ําสะอาด และเชด็ให ้

แหง้สนิทดว้ยความระมดัระวงั
• อย่าชารจ์อปุกรณห์รอืเช ือ่มต่อกบัชอ่งเสยีบหากชอ่งเสยีบน้ันมฝีุ่ น เปียก หรอืช ืน้
• หากชอ่งเสยีบมฝีุ่ น ใหฉี้ดนํา้สะอาดทีช่อ่งเสยีบ เชด็อปุกรณแ์ละบรเิวณชอ่งเสยีบใหแ้หง้อย่างระมดัระวงั จากน้ันจงึปลอ่ยใหช้อ่งเสยีบแหง้

การดูแลโทรศพัทข์องคุณ
คุณควรดูแลโทรศพัท ์แบตเตอรี ่และอปุกรณเ์สรมิดว้ยความระมดัระวงั คําแนะนําต่อไปนีจ้ะชว่ยใหคุ้ณใชอ้ปุกรณข์องคุณไดน้าน

• เก็บอปุกรณไ์วใ้นทีแ่หง้ การจบัตวัของไอนํา้ ความเปียกชืน้ และของเหลวทุกประเภท หรอืความชุม่ช ืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของแร ่ซึง่
อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนิกสส์กึกรอ่นได ้หากตวัเคร ือ่งเปียกชืน้ ปลอ่ยใหเ้คร ือ่งแหง้สนิท

• อย่าใชห้รอืเก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก
• อย่าเก็บโทรศพัทไ์วใ้นอณุหภมูทิีส่งู อณุหภมูสิงูอาจทําใหอ้ปุกรณห์รอืแบตเตอร ีไ่ดร้บัความเสยีหาย
• อย่าเก็บโทรศพัทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจดั เมือ่อณุหภมูเิพิม่ขึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้จะกอ่ตวัขึน้ภายในเคร ือ่ง ซึง่อาจทําใหต้วัเคร ือ่ง

เสยีหายได ้
• อย่าเปิดตวัเคร ือ่ง
• การดดัแปลงทีไ่ม่ไดร้บัการรบัรองอาจทําใหโ้ทรศพัทเ์สยีหายและยงัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยอปุกรณว์ทิยุสือ่สารอกีดว้ย
• อย่าโยน เคาะ หรอืเขย่าอปุกรณห์รอืแบตเตอร ี ่การใชง้านโดยไม่ถนอมเคร ือ่งอาจทําใหต้วัเคร ือ่งเสยีหายได ้
• ใชแ้ต่ผา้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของโทรศพัทเ์ท่าน้ัน

การนํากลบัมาใชใ้หม่

สง่คนืผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนิกส ์แบตเตอร ี ่และวสัดุบรรจุภณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยงัจดุคดัแยกขยะเฉพาะทุกคร ัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกาํจดัขยะทีไ่ม่มี
การควบคุม และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวสัดุใชแ้ลว้ต่างๆ วสัดุทุกชิน้ของอปุกรณนี์ส้ามารถนํากลบัมาใชเ้ป็นวตัถุดบิและพลงังานได ้โปรดตรวจ
สอบวธิกีารรไีซเคลิผลติภณัฑข์องคุณไดท้ี ่www.microsoft.com/mobile/recycle

ขอ้มูลเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณช์ารจ์
โทรศพัทข์องท่านมแีบตเตอร ีใ่นตวัทีช่ารจ์ใหม่ได ้ถอดเปลีย่นไม่ได ้อย่าพยายามถอดแบตเตอร ีอ่อกจากเคร ือ่ง เพราะอาจทําใหเ้คร ือ่งเสยีหายได ้

Microsoft Mobile อาจผลติแบตเตอร ีห่รอือปุกรณช์ารจ์รุน่อืน่ทีใ่ชง้านไดก้บัอปุกรณร์ุน่นี้

ความปลอดภยัในการใชแ้บตเตอร ีแ่ละอปุกรณช์ารจ์

ในการถอดอปุกรณช์ารจ์หรอือปุกรณเ์สรมิออกจากเตา้เสยีบ ใหจ้บัทีป่ล ัก๊ไฟและดงึออก อย่าดงึทีส่ายไฟ

เมือ่ไม่ใชง้านอปุกรณช์ารจ์ของคุณ ใหถ้อดออกจากเตา้เสยีบ หากคุณทิง้แบตเตอร ีท่ีช่ารจ์เต็มไว ้แบตเตอร ีจ่ะคายประจอุอกเองเมือ่เวลาผ่านไป

เก็บแบตเตอร ีไ่วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูริะหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) เสมอเพือ่ประสทิธภิาพในการทํางานสงูสดุ อณุหภมูทิีร่อ้นหรอืหนาว
จดัทําใหป้ระสทิธภิาพและอายุการใชง้านของแบตเตอร ีล่ดลง แบตเตอร ีท่ีร่อ้นหรอืเย็นเกนิไปอาจทําใหโ้ทรศพัทไ์ม่สามารถใชง้านไดช้ ัว่คราว

หา้มทิง้แบตเตอร ีท่ีไ่ม่ใชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอร ีอ่าจระเบดิได ้ควรปฏบิตัตามกฎหมายของทิ อ้งถิน่ นํากลบัมาใชใ้หม่ ถา้เป็นไปได ้และไม่ควร
ทิง้รวมกบัขยะภายในบา้น

หา้มถอดชิน้สว่น ตดั บบีอดั ดดังอ เจาะ เพราะจะทําใหแ้บตเตอรีเ่กดิความเสยีหายได ้หากแบตเตอร ีร่ ัว่ อย่าใหข้องเหลวน้ันสมัผสักบัผวิหนัง
หรอืดวงตา หากสมัผสัโดนผวิหนังหรอืดวงตา ใหล้า้งบรเิวณน้ันดว้ยนํา้สะอาดทนัท ีหรอืรบีไปพบแพทย ์หา้มดดัแปลง พยายามใสว่ตัถุ
แปลกปลอมลงในแบตเตอร ี ่หรอืนําไปแชห่รอืโดนน้ําหรอืของเหลวชนิดอืน่ๆ หากแบตเตอร ีเ่สยีหาย อาจทําใหเ้กดิการระเบดิได ้

ใชแ้บตเตอร ีห่รอือปุกรณช์ารจ์ตามวตัถุประสงคท์ีเ่หมาะสมเท่าน้ัน การใชง้านทีไ่ม่เหมาะสมหรอืการใชง้านแบตเตอร ีห่รอือปุกรณช์ารจ์ทีไ่ม่ไดร้บั
การรบัรองหรอืใชร้ว่มกนัไม่ไดอ้าจเสีย่งต่อ การลกุไหม ้การระเบดิ หรอือนัตรายอืน่ๆ และอาจสง่ผลต่อการรบัรองหรอืการรบัประกนั หากคุณเชือ่
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ว่าแบตเตอร ีห่รอือปุกรณช์ารจ์ชาํรดุเสยีหาย ใหนํ้าไปทีศู่นยบ์รกิารกอ่นนําไปใชต้อ่ อย่าใชอ้ปุกรณช์ารจ์หรอืแบตเตอร ีท่ีช่าํรดุเสยีหาย ใช ้
อปุกรณช์ารจ์ในอาคารเท่าน้ัน ไม่ควรชารจ์อปุกรณข์องคุณในระหว่างทีม่พีายุฝนฟ้าคะนอง

ลขิสทิธิแ์ละคาํชีแ้จงอืน่ๆ

คาํประกาศเร ือ่งความสอดคลอ้ง

Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในทีนี่ว้่า DC-21 ผลติภณัฑนี์ส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดทีจ่าํเป็นและเงือ่นไขอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของ
Directive 2004/108/EC

ผลติภณัฑท์ีม่ใีหบ้รกิารของโทรศพัทอ์าจแตกต่างไปตามภมูภิาค สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อตวัแทนจาํหน่ายของท่าน เคร ือ่งรุน่นีป้ระกอบ
ดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นการสง่ออกของสหรฐัอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ หา้มกระทํา
การใดๆ ทีข่ดัแยง้ต่อกฎหมาย

เนือ้หาในเอกสารนีใ้หข้อ้มูล "ตามสภาพทีเ่ป็น" โดยไม่มกีารรบัประกนัใดๆ ไม่ว่าจะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ซึง่รวมถงึและมไิดจ้าํกดัเพยีงการรบั
ประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของผลติภณัฑท์ีจ่าํหน่าย และความเหมาะสมในการใชง้านตามวตัถุประสงค ์ตลอดจนความถูกตอ้ง
ความเช ือ่ถอืไดห้รอืขอ้มูลในเอกสารนี ้เวน้แต่กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัระบุไวเ้ท่าน้ัน Microsoft Mobile มสีทิธใินการแกไ้ขหรอืเพกิถอนเอกสารนีไ้ด ้
ทุกเมือ่โดยไม่ตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้

ตามขอบข่ายสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั ไม่ว่าจะอยู่ภายใตส้ถานการณใ์ด Microsoft Mobile หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ
Microsoft Mobile จะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหายของขอ้มูลหรอืรายได ้หรอืความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ ์อนัเป็นผลสบืเน่ืองหรอืความ
เสยีหายทางออ้มไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด

หา้มทําซํา้ สง่ต่อ จาํหน่าย หรอืจดัเก็บเนือ้หาสว่นหน่ึงสว่นใดหรอืทัง้หมดของเอกสารฉบบันีใ้นรปูแบบใดๆ โดยไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจาก Microsoft Mobile Microsoft Mobile ดําเนินนโยบายในการพฒันาอย่างต่อเน่ือง Microsoft Mobile จงึขอสงวนสทิธิ ์
ทีจ่ะเปลีย่นแปลงและปรบัปรุงสว่นหน่ึงสว่นใดของผลติภณัฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบบันีโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

Microsoft Mobile จะไม่รบัรอง รบัประกนั หรอืรบัผดิชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใชง้าน เนือ้หา หรอืการสนับสนุนผูใ้ชจากแอพพล้ เิคชน่ั
ของบรษิทอั ืน่ทีม่าพรอ้มกบัอปุกรณข์องท่าน ท่านจะทราบว่าแอพเหลา่น้ันไดร้บัการจดัเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็นไดโ้ดยการใชง้านแอพน้ัน

คาํประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อปุกรณนี์ส้อดคลอ้งกบัมาตราที ่15 ของขอ้กําหนด FCC และมาตรฐาน RSS ทีย่กเวน้ใบอนุญาตของ Industry Canada การทํางานจะขึน้อยู่กบั
เงือ่นไขสองขอ้ดงัต่อไปนี ้(1) อปุกรณนี์อ้าจไม่กอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายใดๆ และ (2) อปุกรณนี์ต้อ้งยอมรบัสญัญาณรบกวนใดๆ
ทีไ่ดร้บั รวมถงึสญัญาณรบกวนทีอ่าจทําใหอ้ปุกรณทํ์างานไม่ตรงกบัทีต่อ้งการ สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดไปที ่transition.fcc.gov/oet/
rfsafety/rf-faqs.html การเปลีย่นแปลงหรอืการดดัแปลงใดๆ ทีไ่ม่ไดร้บัอนุมตัอิย่างชดัแจง้จาก Microsoft Mobile จะทําใหส้ทิธใินการใช ้
อปุกรณนี์ข้องผูใ้ชเ้ป็นโมฆะ

หมายเหตุ: อปุกรณนี์ไ้ดร้บัการทดสอบแลว้และสอดคลอ้งกบัขดีจาํกดัสาํหรบัอปุกรณด์จิติอลคลาส B ตามมาตราที ่15 ของขอ้กาํหนด FCC 
ขดีจาํกดัเหลา่นีไ้ดร้บัการกาํหนดขึน้เพือ่ใหม้กีารป้องกนัสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายในสถานทีพ่กัอาศยัอย่างเหมาะสม อปุกรณนี์ส้รา้ง ใช ้
และสามารถแผ่พลงังานความถีว่ทิยุได ้และหากไม่ตดิตัง้และใชง้านตามคําแนะนํา อาจทําใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายต่อระบบสือ่สาร
คลืน่วทิยุได ้อย่างไรก็ตาม ไม่มกีารรบัประกนัว่าสญัญาณรบกวนจะไม่เกดิขึน้ในการตดิตัง้พเิศษแบบใด หากอปุกรณนี์ทํ้าใหเ้กดิสญัญาณรบกวน
ทีเ่ป็นอนัตรายกบัเคร ือ่งรบัวทิยุหรอืโทรทศันซ์ ึง่สามารถตรวจสอบไดโ้ดยการปิดหรอืเปิดอปุกรณ ์ขอใหผู้ใ้ชล้องแกไ้ขสญัญาณรบกวนดงักลา่ว
ดว้ยวธิกีารต่อไปนี้

• เปลีย่นทศิทางหรอืตําแหน่งของเสาอากาศรบัสญัญาณ
• แยกอุปกรณก์บัเคร ือ่งรบัใหอ้ยู่ไกลจากกนัมากขึน้
• ต่ออปุกรณเ์ขา้กบัชอ่งเสยีบปลัก๊ไฟอืน่ทีไ่ม่ใชช่อ่งเดยีวกบัทีเ่คร ือ่งรบัน้ันต่ออยู่
• ปรกึษากบัตวัแทนจาํหน่ายหรอืขอความชว่ยเหลอืจากชา่งซอ่มวทิยุ/ทวีทีีม่ปีระสบการณ์

TM © 2014 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ ์Microsoft เป็นเคร ือ่งหมายการคา้ของกลุม่บรษิทั Microsoft ผลติภณัฑ/์ชือ่บรษิทัอืน่อาจ
เป็นเคร ือ่งหมายการคา้ของผูเ้ป็นเจา้ของอืน่ๆ ตามลาํดบั
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