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ความปลอดภยั

โปรดอา่นและปฏบิตัติามคาํแนะนําตอ่ไปนี ้มฉิะน้ันอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิกฎหมายได ้

ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีห่า้มใชโ้ทรศพัทไ์รส้าย

ปิดโทรศพัทเ์มือ่ไม่ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืหรอืเมือ่โทรศพัทอ์าจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวน
หรอือนัตราย ตวัอยา่งเชน่ บนเคร ือ่งบนิ, ในโรงพยาบาล หรอืเมือ่อยูใ่กลก้บัอปุกรณท์างการแพทย,์ 

นํา้มนัเช ือ้เพลงิ, สารเคม ีหรอืบรเิวณทีม่กีารระเบดิ ปฏบิตัติามคาํแนะนําทุกประการเมือ่อยูใ่นพืน้ทีท่ีจ่าํกดัการใช ้

คาํนึงถงึความปลอดภยัในการขบัขีย่านพาหนะเป็นอนัดบัแรก

ควรปฏบิตัติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไม่ควรใชม้อืจบัสิง่อืน่ใด เมือ่คณุขบัขีย่านพาหนะอยู ่สิง่สาํคญัอนัดบั
แรกทีค่ณุควรคาํนึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คอื ความปลอดภยับนทอ้งถนน

สญัญาณรบกวน

อปุกรณไ์รส้ายทัง้หมดจะไวตอ่สญัญาณรบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางานของเคร ือ่งได ้

บรกิารทีผ่่านการรบัรอง

เฉพาะผูท้ีผ่่านการรบัรองเท่าน้ันทีจ่ะสามารถประกอบหรอืซอ่มอปุกรณต์า่งๆ ของเคร ือ่งได ้

แบตเตอร ี ่อปุกรณช์ารจ์ และอปุกรณเ์สรมิอืน่ๆ

ใชแ้บตเตอร ี ่อปุกรณช์ารจ์ และอปุกรณเ์สรมิอืน่ๆ ทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก Microsoft Mobile วา่ใชก้บั
อปุกรณร์ุน่นีไ้ดเ้ท่าน้ัน หา้มตอ่โทรศพัทเ์ขา้กบัอปุกรณท์ีไ่ม่สามารถใชง้านรว่มกนัได ้

เกบ็อปุกรณไ์วใ้นทีแ่หง้

โทรศพัทข์องคณุไม่กนันํา้ ควรเก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้

ปกป้องความสามารถในการไดย้นิของคุณ

อยา่ฟังระดบัเสยีงทีด่งัเป็นระยะเวลานานเพือ่ป้องกนัอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีง
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เกีย่วกบัชดุหูฟังของคุณ

คณุสามารถใชช้ดุหูฟัง Microsoft Bluetooth BH-222 จดัการสายแบบแฮนดฟ์รไีด ้แมใ้นยามทีค่ณุใช ้
โทรศพัท ์2 เคร ือ่งในเวลาเดยีวกนั นอกจากนี ้คณุยงัสามารถฟังเสยีงแนะนําเสน้ทางขบัรถและเพลงไดด้ว้ย เป็นตน้
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ปุ่มและส่วนประกอบ

ทําความรูจ้กักบัชดุหูฟัง

1 ไมโครโฟน
2 ปุ่ มมลัตฟัิงกช์นั 
3 ชอ่งเสยีบเคร ือ่งชารจ์
4 ไฟแสดงสถานะ
5 หูฟัง
6 เอยีรล์ปู

พืน้ผวิของผลติภณัฑนี์ป้ราศจากสารนิกเกลิ

คาํเตอืน: ผลติภณัฑนี์ม้ชี ิน้สว่นขนาด
เล็ก โปรดเก็บใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

อปุกรณเ์สรมิบางอย่างทีก่ลา่วถงึในคูม่อืผูใ้ช ้
เชน่ อปุกรณช์ารจ์ ชดุหูฟัง หรอืสายขอ้มูล 
อาจจาํหน่ายแยกตา่งหาก
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การชารจ์ชดุหูฟังของคุณ

คณุตอ้งชารจ์แบตเตอร ีก่อ่นการใชช้ดุหูฟัง

1. เสยีบอปุกรณช์ารจ์เขา้กบัเตา้รบัไฟฟ้าทีผ่นัง
2. เสยีบสายอปุกรณช์ารจ์เขา้กบัชอ่งเสยีบอปุกรณช์ารจ์ของชดุหูฟัง ไฟแสดงสถานะสแีดงจะเปลีย่นเป็นสเีขยีว
เมือ่ชารจ์แบตเตอร ีเ่ต็มแลว้
3. ใหป้ลดอปุกรณช์ารจ์ออกจากชดุหูฟัง แลว้ออกจากชอ่งเสยีบปลัก๊ไฟทีผ่นังตามลาํดบั

เมือ่ท่านถอดอปุกรณช์ารจ์ออกจากเตา้เสยีบ ใหจ้บัทีป่ล ัก๊ไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

แบตเตอร ีท่ีช่ารจ์จนเต็มจะสามารถสนทนาไดน้านถงึ 5 ช ัว่โมง หรอืมเีวลาสแตนดบ์ายนานถงึ 100 ช ัว่โมง เมือ่
การชารจ์แบตเตอร ีต่ํ่า ชดุหูฟังจะสง่เสยีงบีพ๊ทุกๆ 5 นาทแีละไฟแสดงสถานะสแีดงจะกะพรบิ

การตรวจสอบประจุแบตเตอร ี่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชดุหูฟังเปิดอยู่ จากน้ันกด  ไฟสเีขยีวแสดงวา่มรีะดบัการชารจ์ทีเ่พยีงพอ ถา้ไฟเป็น
สเีหลอืง คณุจะตอ้งชารจ์แบตเตอร ีใ่หม่ในไม่ชา้ หากไฟเป็นสแีดง ใหช้ารจ์แบตเตอร ีใ่หม่
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การเปิดชดุหูฟังของคุณ

เร ิม่ตน้ใชง้านชดุหูฟังของคณุ

กด  คา้งไว ้2 วนิาท ีชดุหูฟังจะสง่เสยีงบีพ๊ และไฟแสดงสถานะสเีขยีวจะกะพรบิหน่ึงคร ัง้

ชดุหูฟังจะเชือ่มตอ่เขา้กบัอปุกรณท์ีเ่ช ือ่มตอ่ไวล้า่สดุโดยอตัโนมตั ิหากคณุยงัไม่เคยจบัคู่ชดุหูฟังกบัอปุกรณ ์หรอื
คณุไดล้า้งการจบัคู่อปุกรณแ์ลว้ ชดุหูฟังจะเขา้สูโ่หมดจบัคู่

หากชดุหูฟังไม่ไดเ้ช ือ่มตอ่ภายใน 30 นาท ีชดุหูฟังจะปิดตวัลง

การปิดชดุหูฟังของคุณ
กด  คา้งไว ้5 วนิาท ีชดุหูฟังจะสง่เสยีงแจง้เตอืน และไฟแสดงสถานะสแีดงจะกะพรบิหน่ึงคร ัง้ ปิดการเช ือ่มตอ่
ทัง้หมด และชดุหูฟังจะปิดการทํางาน
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จบัคูแ่ละเชือ่มตอ่ชดุหูฟัง

กอ่นใชง้านหูฟังนี ้คณุตอ้งจบัคูแ่ละเช ือ่มตอ่ชดุหูฟังเขา้กบัโทรศพัทท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดชดุหูฟังและเปิดโทรศพัทไ์วแ้ลว้

1. หากคณุยงัไม่เคยจบัคูช่ดุหูฟัง หรอืคณุไดล้า้งการจบัคู่อปุกรณแ์ลว้ ใหเ้ปิดชดุหูฟัง หรอืไปทีโ่หมดจบัคู ่แลว้
กดคา้งไวท้ี ่  เป็นเวลา 5 วนิาท ีจนกวา่ไฟแสดงสถานะสเีขยีวจะเร ิม่กะพรบิอยา่งรวดเรว็
2. เปิด Bluetooth บนโทรศพัทแ์ละคน้หาอปุกรณ ์Bluetooth ภายใน 3 นาท ีสาํหรบัรายละเอยีด ใหด้คููม่อืผูใ้ช ้
ของโทรศพัทม์อืถอืของคณุ
3. เลอืกชดุหูฟังของคุณจากรายการอปุกรณท์ีพ่บ
4. หากจาํเป็น ใหป้้อนรหสัผ่าน 0000
5. เมือ่จบัคู่และเช ือ่มตอ่ชดุหูฟังแลว้ ไฟแสดงสถานะสเีขยีวจะกะพรบิทุกๆ 5 วนิาที

เมือ่เช ือ่มตอ่ชดุหูฟังกบัโทรศพัทแ์ลว้ คณุจะไดย้นิเสยีงแนะนําเสน้ทางขบัรถ วทิย ุและเสยีงอืน่ๆ บนโทรศพัท ์
ในชดุหูฟังแทนลําโพงโทรศพัท ์

คร ัง้ตอ่ไปทีค่ณุเปิดชดุหูฟัง ชดุหูฟังจะเช ือ่มตอ่กบัอปุกรณท์ีเ่ช ือ่มตอ่ลา่สดุโดยอตัโนมตัิ

คณุสามารถจบัคู่ชดุหูฟังกบัโทรศพัทไ์ดม้ากถงึ 8 เคร ือ่ง แตค่ณุสามารถเช ือ่มตอ่ไดส้งูสดุเพยีง 2 เคร ือ่งในเวลา
เดยีวกนัเท่าน้ัน สาํหรบัอปุกรณบ์างอยา่ง คณุอาจตอ้งทําการเช ือ่มตอ่แยกตา่งหากหลงัจากทําการจบัคู่แลว้
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เกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ Bluetooth

ใช ้Bluetooth ในการเช ือ่มตอ่อปุกรณแ์บบไรส้ายกบัอปุกรณอ์ืน่ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้เชน่ โทรศพัทม์อืถอื

อปุกรณต์า่งๆ ไม่จาํเป็นตอ้งอยูใ่นแนวสายตา แต่อปุกรณแ์ตล่ะช ิน้ตอ้งอยูใ่กลก้นัภายในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) 
สิง่กดีขวาง เชน่ ผนังหรอือปุกรณอ์เิล็กทรอนิกสอ์ืน่ๆ อาจสง่ผลต่อการเช ือ่มตอ่

อปุกรณนี์เ้ป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 3.0 ทีส่นับสนุนรปูแบบดงัตอ่ไปนี:้ แฮนดฟ์ร ี(1.6),
ชดุหูฟัง (1.2), การแจกจา่ยเสยีงขัน้สงู (1.3) และการควบคมุเสยีง/วดิโีอระยะไกล (1.5) โปรดตรวจสอบกบับรษิทั
ผูผ้ลติอปุกรณอ์ืน่ๆ เพือ่ดวูา่อปุกรณน้ั์นๆ ใชง้านรว่มกบั Bluetooth ไดห้รอืไม่
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การสวมชดุหูฟังของคุณ

สวมชดุหูฟังของคณุเพือ่ใชส้ายแบบแฮนดฟ์ร ี

1. หากคณุตอ้งการใชช้ดุหูฟังกบัเอยีรล์ปู ใหต้ดิเอยีรล์ปูเขา้กบัชดุหูฟัง หากตอ้งการถอดเอยีรล์ปู ใหค้อ่ยๆ ดงึ
เอยีรล์ปูออกจากชดุหูฟัง
2. เลือ่นเอยีรล์ูปไปดา้นหลงัหูของคุณ และคอ่ยๆ ดนัหูฟังเขา้หาหูของคุณ
3. คอ่ยๆ ปรบัเอยีรล์ปูเขา้กบัรอบหูของคณุใหพ้อดทีีส่ดุ
4. หนัชดุหูฟังไปทางปากของคุณ
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การโทรออกและรบัสาย

คณุสามารถใชช้ดุหูฟังเพือ่จดัการสายไดห้ลายวธิี

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชดุหูฟังของคณุเปิดอยูแ่ละเช ือ่มตอ่กบัโทรศพัทข์องคุณแลว้

• ในการโทรออก ใหใ้ชโ้ทรศพัทต์ามปกติ
• ในการปฏเิสธสายเรยีกเขา้ ใหก้ด  สองคร ัง้
• ในการสลบัการโทรระหวา่งชดุหูฟังและโทรศพัท ์ใหก้ดคา้งไวท้ี ่  เป็นเวลา 2 วนิาท ีหรอืเปิดหรอืปิดชดุหูฟัง
• ในการโทรออกโดยใชก้ารโทรดว้ยเสยีง ใหก้ด  คา้งไว ้2 วนิาที
• ในการโทรซํา้หมายเลขทีโ่ทรออกลา่สดุ ใหก้ด  สองคร ัง้

สามารถโทรออกและการโทรซํา้ดว้ยเสยีงไดต้อ่เมือ่ไม่ใชส้าย โทรศพัทบ์างรุน่ไม่รองรบัการใชง้านคณุสมบตันีิก้บั
ชดุหูฟัง
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การจดัการสายจากโทรศพัท ์2 เคร ือ่ง

จดัการสายจากโทรศพัทส์ว่นตวัและโทรศพัทท์ีท่ํางานพรอ้มกนั เป็นตน้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศพัทท์ัง้คู่เช ือ่มตอ่กบัชดุหูฟังของคณุแลว้ โทรศพัทท์ัง้คูต่อ้งสนับสนุนรปูแบบแฮนดฟ์ร ี
Bluetooth

ในการรบัสายจากโทรศพัทเ์คร ือ่งอืน่ และวางสายทีส่นทนาอยู ่ใหก้ด 

เคล็ดลบั: หากคณุโทรซํา้หรอืใชก้ารโทรออกดว้ยเสยีงขณะเช ือ่มตอ่ชดุหูฟังกบัโทรศพัทห์น่ึงเคร ือ่งขึน้ไป
โทรศพัทท์ีค่ณุใชส้ายคร ัง้ลา่สดุดว้ยชดุหูฟังจะเป็นเคร ือ่งทีใ่ชโ้ทรออก
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การปรบัระดบัเสยีง

คณุสามารถปรบัระดบัเสยีงไดต้ามทีค่ณุตอ้งการ

ตัง้ระดบัความดงับนโทรศพัทท์ีค่ณุเช ือ่มตอ่
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เรยีกการต ัง้คา่คนืกลบัเป็นคา่ทีต่ ัง้จากโรงงาน

หากคณุตอ้งการลบการจบัคูแ่ละการตัง้คา่ทัง้หมด ใหเ้รยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิใหแ้กช่ดุหูฟังของคุณ

1. กด  คา้งไว ้5 วนิาท ีปิดชดุหูฟัง
2. กด  คา้งไว ้9 วนิาท ีชดุหูฟังจะสง่เสยีงบีพ๊สองคร ัง้ และไฟแสดงสถานะสแีดงและสเีขยีวจะตดิขึน้สลบักนั

หลงัจากลา้งการจบัคู่แลว้ ชดุหูฟังจะเขา้สู่โหมดจบัคู่
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ขอ้มูลเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

การดูแลโทรศพัทข์องคุณ
คุณควรดูแลโทรศพัท ์แบตเตอรี ่อปุกรณช์ารจ์ และอปุกรณเ์สรมิดว้ยความระมดัระวงั คําแนะนําต่อไปนีจ้ะชว่ยใหคุ้ณใชอ้ปุกรณข์องคุณไดน้าน

• เก็บอปุกรณไ์วใ้นทีแ่หง้ การจบัตวัของไอนํา้ ความเปียกชืน้ และของเหลวทุกประเภท หรอืความชุม่ช ืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของแร ่ซึง่
อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนิกสส์กึกรอ่นได ้หากโทรศพัทข์องคุณเปียกชืน้ ผึง่เคร ือ่งใหแ้หง้สนิท

• 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 ้อย่าพยายามถอดฝาครอบดา้นหลงัหรอืแบตเตอร ี ่เพราะอาจทําใหเ้คร ือ่ง
เสยีหายได ้นําเคร ือ่งไปยงัศูนยบ์รกิารทีไ่ดร้บัการรบัรองทีใ่กลท้ีส่ดุเมือ่ตอ้งการเปลีย่นแบตเตอร ี่

ชารจ์อปุกรณข์องท่านดว้ยอปุกรณช์ารจ์รุน่ AC-18 ปลัก๊ของอปุกรณช์ารจ์อาจมหีลายแบบ

Microsoft Mobile อาจผลติแบตเตอร ีห่รอือปุกรณช์ารจ์รุน่อืน่ทีใ่ชง้านไดก้บัอปุกรณร์ุน่นี้

แบตเตอร ีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจแุบตเตอร ีไ่ดห้ลายรอ้ยคร ัง้ แต่แบตเตอร ีก็่จะค่อยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมือ่สงัเกตเห็นว่าเวลา
ใชง้านของแบตเตอร ีส่ ัน้ลงกว่าปกต ิใหนํ้าเคร ือ่งไปยงัศูนยบ์รกิารทีไ่ดร้บัการรบัรองใกลบ้า้นท่านเพือ่เปลีย่นแบตเตอร ี่

ขอ้สาํคญั: เวลาในการใชง้านเป็นค่าโดยประมาณเท่าน้ัน เวลาจรงิจะขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั เชน่ สภาพของระบบเครอืขา่ย การตัง้ค่า
โทรศพัท ์คุณสมบตัทิีก่าํลงัใช ้สภาพแบตเตอรี ่และอณุหภูมิ

ความปลอดภยัในการใชแ้บตเตอร ีแ่ละอปุกรณช์ารจ์

ในการถอดอปุกรณช์ารจ์หรอือปุกรณเ์สรมิออกจากเตา้เสยีบ ใหจ้บัทีป่ล ัก๊ไฟและดงึออก อย่าดงึทีส่ายไฟ

เมือ่ไม่ใชง้านอปุกรณช์ารจ์ของท่าน 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 ้ควรปฏบิตัติามกฎหมายของทอ้งถิน่ 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
ว่าแบตเตอร ีห่รอือปุกรณช์ารจ์ชาํรดุเสยีหาย ใหนํ้าไปทีศู่นยบ์รกิารกอ่นนําไปใชต้อ่ อย่าใชอ้ปุกรณช์ารจ์หรอืแบตเตอร ีท่ีช่าํรดุเสยีหาย ใช ้
อปุกรณช์ารจ์ในอาคารเท่าน้ัน ไม่ควรชารจ์อปุกรณข์องคุณในระหว่างทีม่พีายุฝนฟ้าคะนอง
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อปุกรณท์างการแพทยท์ีป่ลูกถา่ยไวใ้นรา่งกาย
เพือ่หลกีเลีย่งสญัญาณรบกวนทีอ่าจเกดิขึน้ ผูผ้ลติอปุกรณท์างการแพทยท์ีป่ลกูถ่ายไวใ้นรา่งกายแนะนําว่า ควรใหโ้ทรศพัทม์อืถอือยู่ห่าง
จากอปุกรณท์างการแพทยอ์ย่างนอ้ย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) สาํหรบัผูใ้ชอ้ปุกรณท์างการแพทยด์งักลา่ว ควรปฏบิตัดิงันี้

• เก็บโทรศพัทใ์หอ้ยู่ห่างจากอุปกรณท์างการแพทยม์ากกว่า 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ
• ปิดอปุกรณไ์รส้าย หากสงสยัว่ากาํลงัเกดิสญัญาณรบกวน
• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสาํหรบัอปุกรณท์างการแพทยด์งักล่าว

หากคุณมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศพัทไ์รส้ายรว่มกบัอปุกรณท์างการแพทยท์ีป่ลกูถ่ายไวใ้นรา่งกาย โปรดปรกึษากบัแพทยท์ีใ่หค้ําปรกึษา
ดา้นสขุภาพของคุณ

ลขิสทิธิแ์ละคาํชีแ้จงอืน่ๆ

คาํประกาศเร ือ่งความสอดคลอ้ง

Microsoft Mobile Oy ขอประกาศในทีนี่ว้่าผลติภณัฑ ์BH-222 นีส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดทีจ่าํเป็นและเงือ่นไขอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของ Directive
1999/5/EC ท่านสามารถอา่นสาํเนาของประกาศเร ือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่www.microsoft.com/mobile/declaration-of-
conformity

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

เนือ้หาในเอกสารนีใ้หข้อ้มูล "ตามสภาพทีเ่ป็น" โดยไม่มกีารรบัประกนัใดๆ ไม่ว่าจะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ซึง่รวมถงึและมไิดจ้าํกดัเพยีงการรบั
ประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของผลติภณัฑท์ีจ่าํหน่าย และความเหมาะสมในการใชง้านตามวตัถุประสงค ์ตลอดจนความถูกตอ้ง
ความเช ือ่ถอืไดห้รอืขอ้มูลในเอกสารนี ้เวน้แต่กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัระบุไวเ้ท่าน้ันMicrosoft Mobile ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงแกไ้ข
หรอืเพกิถอนเอกสารนีทุ้กเมือ่โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ตามขอบข่ายสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้ไม่ว่าจะอยู่ภายใตส้ถานการณใ์ด Microsoft Mobile หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของบรษิทั
จะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหายของขอ้มูลหรอืรายได ้หรอืความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ ์อนัเป็นผลสบืเน่ืองหรอืความเสยีหายทางออ้มไม่ว่า
จะดว้ยสาเหตุใด

หา้มทําซํา้ สง่ต่อ จาํหน่าย หรอืจดัเก็บเนือ้หาสว่นหน่ึงสว่นใดหรอืทัง้หมดของเอกสารฉบบันีใ้นรปูแบบใดๆ โดยไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจาก Microsoft Mobile Microsoft Mobile ดําเนินนโยบายในการพฒันาอย่างต่อเน่ือง Microsoft Mobile สงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง
และปรบัปรุงสว่นหน่ึงสว่นใดของผลติภณัฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบบันีโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

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

หมายเหตุ: คําช ีแ้จงเร ือ่งการแผ่คลืน่ของ FCC: อปุกรณนี์ส้อดคลอ้งกบัขดีจาํกดัในการแผ่คลืน่ของ FCC ทีร่ะบไุวเ้พือ่สภาพแวดลอ้มทีไ่ดร้บัการ
ควบคุม เคร ือ่งรบัส่งสญัญาณนีต้อ้งไม่ตัง้อยู่หรอืทํางานรว่มกบัเสาอากาศหรอืเคร ือ่งรบัส่งสญัญาณอืน่
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TM © 2015 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ ์Microsoft และโลโก ้Microsoft เป็นเคร ือ่งหมายการคา้ของกลุม่บรษิทั Microsoft
ผลติภณัฑ/์ชือ่บรษิทัอืน่อาจเป็นเคร ือ่งหมายการคา้ของผูเ้ป็นเจา้ของอืน่ๆ ตามลาํดบั

เคร ือ่งหมายคําว่า Bluetooth และโลโกเ้ป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใชง้านเคร ือ่งหมายนีโ้ดย Microsoft Mobile จะเป็นการใช ้
ภายใตใ้บอนุญาตใชง้าน
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