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1.บทนํา

ชุดหูฟงไรสายระบบเสียงสเตอริโอโนเกีย (HS-12W) เพิ่มความสะดวกสบายในการ
โทรออก รับสาย ฟงเพลงและวิทยุ FM 
โปรดอานคูมือผูใชเลมน้ีใหละเอียดกอนท่ีจะใชงานชดุหูฟง นอกจากนี้ โปรดอานคูมอื
ผูใชโทรศัพทของคุณซึ่งมีขอมูลดานความปลอดภัยท่ีสําคัญและขอมูลการบํารุงรักษา 
เก็บชุดหูฟงใหพนมือเด็ก

■  เทคโนโลยี RDS (Radio data syatem)
ระบบวทิยุ FM ของชุดหูฟงรุนนี้สนับสนุนเทคโนโลยี RDS เทคโนโลยี RDS ชวยใหคุณ
เรียกดชูื่อสถานีวิทยุท่ีเลือกฟงบนหนาจอ นอกจากนี้ เทคโนโลยี RDS ยังทําใหชุดหูฟง
ปรับหาคลื่นของสถานีท่ีเลือกไวโดยอัตโนมติัตราบใดที่ยังมีคลื่นของสถานีดังกลาวใน
พื้นท่ีท่ีคุณอยู เทคโนโลยี RDS อาจไมทํางานกับสถานีวิทยุท้ังหมดหรือในทุกประเทศ

■ เทคโนโลยีไรสายบลทููธ
เทคโนโลยีไรสายบลูทูธชวยใหสามารถตอเชื่อมอุปกรณสือ่สารที่ใชงานรวมกันได
โดยไมจําเปนตองใชสายเคเบลิ การเชื่อมตอแบบบลูทูธไมไดกําหนดวาโทรศัพท
และชุดหูฟงตองอยูในระยะที่มองเห็นกัน แตอุปกรณทั้งคูควรจะอยูภายในระยะ 10 
เมตร (30 ฟตุ) ทั้งนี้ การเชื่อมตออาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวางตางๆ ได เชน ผนงั
หรืออุปกรณอิเลคทรอนิกสอ่ืนๆ
ชุดหฟูงไรสายนีส้อดคลองตามขอกําหนดเฉพาะของบลูทูธ 2.0 ท ี่รองรบัรูปแบบ
ตอไปนี:้ Headset Profile 1.1, Hands-free Profile 1.0, Advanced Audio 
Distribution Profile (A2DP) 1.0, Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 
1.0 และ General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) 1.0 โปรดตรวจสอบ
ผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพื่อตรวจสอบความเขากันไดกบัอุปกรณนี้
ในบางประเทศ อาจจะมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีบลูทูธ กรณุาตรวจสอบกับ
หนวยงานหรือผูใหบริการในทองถิ่นของคุณ
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2.การเร่ิมตนใชงาน

ชุดหูฟงรุนนี้ประกอบดวย:
• หนาจอ (1)
• ปุมรับสาย วางสาย/เลนเพลง 

หยุดเพลง  (2)
• ปุมลดระดับเสียง  (3)
• ปุมเพิ่มระดับเสียง  (4)
• ปุมเปด/ปด  (5)
• ปุมหยุด  (6)
• สายคลองคอ (7) 

ร ัดท่ีหนีบใหแนน
• คลิปชุดหูฟง (8) เหน็บชุดหูฟงกับเส้ือผาท่ีคุณสวม
• สวิตชล็อคปุม  (9)
• ปุมเพลง  (10)
• ปุมกรอเดนิหนา  (11)
• ปุมกรอกลับ  (12)
• คลิปหนีบ (13) บีบคลิปหนีบใหแนน
• ไมโครโฟน (14) ใชรับเสียงของคุณ คุณสามารถกดปุมท่ีไมโครโฟนเพื่อรับสาย 

วางสาย หรือเลนเพลงได
• หูฟง (15) ใชถายทอดเสียงของผูโทรและเสียงจากวิทยุหรือ Audio Player
กอนท่ีจะเริ่มใชงานชุดหูฟง คุณตองชารจแบตเตอรี่และจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทท่ีใช
งานรวมกันได

หมายเหตุ: สวนประกอบของชุดหูฟงมีคุณสมบัติเปนแมเหล็ก ชดุหูฟงอาจดูดวัตถุที่
เปนโลหะเขามา ดังนั้นผูทีใ่ชเครื่องชวยฟงไมควรเสียบหูฟงไวในหูขางที่ใชเครือ่ง
ชวยฟง หามวางบัตรเครดติหรือสื่อบันทกึขอมูลระบบแมเหล็กไวใกลชุดหูฟง เพราะ
อาจทําใหขอมูลในสื่อดังกลาวถูกลบทิ้งไป
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■ อุปกรณชารจและแบตเตอรี่
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนท่ีจะใชงานกับชุดหูฟงน้ี ชดุหูฟงไรสาย
ระบบเสียงสเตอริโอโนเกีย (HS-12W) กําหนดใหใชกับอุปกรณชารจ AC-1, ACP-12 
และ LCH-12

คําเตือน: ใชเฉพาะแบตเตอรี่และอุปกรณชารจท่ีไดรับการรับรองจากโนเกีย
สําหรับการใชงานกับอุปกรณเสริมน้ี การใชกับอุปกรณอ่ืนอาจเปนผลใหการ
รับรองการใชงานหรือการรับประกันเปนโมฆะ และอาจกอใหเกิดอันตรายได

โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพืน้ท่ีของคุณวามอุีปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรอง
ใดวางจําหนายบาง เมื่อจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริมใดๆ ใหจับท่ีปลั๊กไฟแลว
ดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ

■ การชารจแบตเตอรี่
อุปกรณน้ีมีแบตเตอรี่ภายในแบบชารจซํ้าไดและไมสามารถถอดออกได อยาพยายาม
ถอดแบตเตอรี่ออกเนื่องจากอาจสรางความเสียหายแกชดุหูฟงได
1. ตอชุดหูฟงกับสายชารจ
2. เสียบสายไฟของอุปกรณชารจเขากับเตารับ

ไฟฟาท่ีผนังไฟแสดงสถานะแบตเตอร่ีจะวิ่ง
ไปมาบนหนาจอขณะท่ีชารจแบตเตอรี่ อาจ
ตองใชเวลาถึง 2 ชัว่โมงในการชารจ
แบตเตอรี่จนเต็มท้ังน้ีข้ึนอยูกับอุปกรณชารจ

3. เมือ่แบตเตอรี่เต็ม ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะหยุดวิ่ง จะมีสัญลักษณ  และ
ขอความปรากฏบนหนาจอ ถอดสายอุปกรณชารจออกจากเตารับไฟฟาท่ีผนังและ
ชุดหูฟง

แบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็มสามารถใชสนทนาไดนานถึง 8 ชัว่โมงและสแตนดบายไดนานถึง 
200 ชั่วโมง อยางไรก็ตาม เวลาในการสนทนาและการสแตนดบายอาจตางกันไปเมื่อใช
กับโทรศัพทเคลื่อนท่ีเครื่องอ่ืน การใชกับผลิตภัณฑท่ีกําลังเชือ่มตอบลูทูธ การใชการ
ต้ังคา สไตล และสภาพแวดลอม
เมือ่แบตเตอรี่ใกลหมด ชุดหูฟงจะสงเสียงแจงเตือน พรอมท้ังมีขอความและสัญลักษณ 

 ปรากฏขึ้นท่ีหนาจอ
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■ การเปดหรือปดชุดหูฟง
เม ือตองการเปดชดุหูฟง ใหกดปุ มเปด/ปดคางไว ชดุหูฟงจะสงเสยีงดงัขึ นและแสดงคําวา 
Nokia
เม ือตองการปดชดุหูฟง ใหกดปุ มเปด/ปดคางไว ชดุหูฟงจะสงเสยีงดงัขึ น

■ การจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทท่ีใชงานรวมกันได
1. เปดโทรศัพทและชุดหูฟง
2. เปดใชงานฟงกชัน Bluetooth ท่ีโทรศัพทของคุณและต้ังคาใหคนหาอุปกรณท่ีใช

เทคโนโลยีบลทููธ อานวิธีใชจากคูมอืผูใชโทรศัพท
3. เลือกชดุหูฟง (HS-12W) จากรายชือ่อุปกรณท่ีคนพบ
4. ปอนรหัสผาน 0000 เพือ่จับคูและเชื่อมตอชดุหูฟงกับโทรศัพท ในโทรศัพทบางรุน 

คุณอาจตองทําการเชื่อมตอหลังจากที่จับคูเสร็จ อานวิธีใชจากคูมอืผูใชโทรศัพท 
การจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทตองทําเพยีงครั้งเดียวเทานั้น

5. ถาจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทไดสําเร็จ  จะปรากฏที่หนาจอของชุดหูฟง 
แสดงวาคุณสามารถเริ่มตนใชงานชุดหูฟงได

คุณสามารถต้ังคาโทรศัพทใหเชือ่มตอกับชุดหูฟงไดโดยอัตโนมติัเมือ่คุณเปดใชงานชุด
หูฟง ในการเชื่อมตอลักษณะดงักลาวกับโทรศัพทโนเกีย ใหเปลี่ยนการตั้งคาอุปกรณท่ี
จับคูในเมนู Bluetooth

การยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท
หากตองการยกเลิกการเชือ่มตอชุดหูฟงกับโทรศัพท (เชน เมื่อตองการเชื่อมตอโทรศัพท
กับอุปกรณอ่ืนท่ีใชเทคโนโลยีบลูทูธ) ใหปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้:
• กดปุมปดชดุหูฟง
• ยกเลิกการเชือ่มตอชุดหูฟงในเมนู Bluetooth ในโทรศัพทคุณ
• ขยับหูฟงออกหางจากโทรศัพทเกินระยะ 10 เมตร (30 ฟตุ)
โปรดทราบวาคุณไมจําเปนตองลบการจบัคู ชดุหูฟงออกเพ ือยกเลกิการเช ือมตอกบัชดุหูฟง
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การเชื่อมตอชุดหูฟงที่จับคูไวแลวกับโทรศพัทของคุณซ้ําอีกคร้ัง
หากคุณตองการเชือ่มตอชดุหูฟงท่ีจับคูไวแลวกับโทรศัพทของคุณอีกครั้ง ใหเปดใชงาน
ชุดหูฟง ทําการเชือ่มตอผานเมนู Bluetooth ในโทรศัพทของคุณ หรือกดปุมรับสาย 
วางสาย/เลนเพลง หยุดเพลง ท่ีชดุหูฟงคางไวจนกวาขอความ Connecting จะแสดง
ท่ีหนาจอ
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3.การใชงานขั้นตน

■ การสวมช ุดหูฟง
เพื่อใหสวมหูฟงไดพอดี คุณสามารถถอดวงยางรอบหูฟงออกหรือเปลี่ยนเปนแผนรองหู 
เพื่อเพิ่มคุณภาพของเสียงได ซ่ึงชดุหูฟงน้ีจะมีแผนรองหูสามคู

คําเตือน: เมื่อใชชุดหูฟงระบบเสียงสเตอริโอ ความสามารถในการไดยิน 
เสียงรอบขางตัวคุณจะลดลง ดังน้ัน หามใชชุดหูฟงระบบเสียงสเตอริโอใน 
สถานที่ท่ีอาจทําใหคุณเกิดอันตรายได 

■ การปรับระดับเสียงหูฟง
กดปุมเพิ่มหรือลดระดับเสียงเพือ่ปรับระดบัเสียงของหูฟง หากตองการปรับระดับเสียง
อยางรวดเร็ว ใหกดปุมใดปุมหนึ่งคางไว ระดบัเสียงจะแสดงที่หนาจอ

■ การโทร

การโทรออก
หากตองการโทรออกหลังจากเชือ่มตอชุดหูฟงกับโทรศัพทแลว ใหใชโทรศัพทโทรออก
ไดตามปกติ
หากโทรศัพทของคุณรองรับระบบหมุนทวนหมายเลขเดิมซํ้า ใหกดปุมรับสาย วางสาย/
เลนเพลง หยุดเพลง สองครั้ง
หากโทรศัพทของคุณรองรับการโทรออกโดยใชเสียง ใหกดปุมรับสาย วางสาย/เลนเพลง 
หยุดเพลงคางไวจนกวา  จะปรากฏที่หนาจอ เปลงรายการเสียงท่ีบันทึกไว โทรศัพท
จะหมุนหมายเลขโทรศัพทของรายการเสียงนั้น
ระบบหมุนทวนหมายเลขเดิมซํ้าและการโทรออกโดยใชเสียงจะไมทํางานระหวางใชสาย
หรือขณะท่ีคุณกําลังฟงเพลงหรือวิทยุ

การรับสาย
เมื่อมสีายเขา เสียงเรียกเขาท่ีเลือกไวจะดังข้ึนและสัญลักษณ  พรอมท้ังชื่อผูโทรเขา
จะแสดงที่หนาจอหากโทรศัพทโนเกียท่ีคุณใชรองรับการสงถายขอมลูดังกลาวไปยังชดุ
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หูฟง หากหมายเลขของผูโทรเขาเปนหมายเลขที่เครื่องไมรูจัก หมายเลขโทรศัพทหรือ 
Call จะแสดงที่หนาจอ
เมือ่จะรับสายเรียกเขา ใหกดปุมรับสาย วางสาย/เลนเพลง หยุดเพลง กดปุมท่ีไมโครโฟน 
หรือกดปุมรับท่ีโทรศัพท หากต้ังฟงกชันรับสายอัตโนมติัท่ีโทรศัพท โทรศัพทจะรับสาย
เรียกเขาโดยอัตโนมัติหลังจากมเีสียงเรียกเขาดังหนึ่งครั้ง
หากจะปฏิเสธไมรับสายเรียกเขา ใหกดปุมรับสาย วางสาย/เลนเพลง หยุดเพลงสองครั้ง
หากมสีายเรียกเขาขณะใชสาย สัญลักษณ  จะแสดงที่หนาจอ หากจะวางสายที่ใชอยู
เพือ่รับสายที่โทรเขามาใหม ใหกดปุมรับสาย วางสาย/เลนเพลง หยุดเพลงสองครั้ง

การวางสาย
หากตองการวางสาย ใหกดปุมรับสาย วางสาย/เลนเพลง หยุดเพลง กดปุมท่ีไมโครโฟน 
หรือกดปุมโทรศัพท

การเปดหรือปดเสียงไมโครโฟน
หากตองการเปดหรือปดเสียงไมโครโฟนขณะใชสาย ใหกดปุมเปด/ปดแลวปลอย

การสลับการใชสายระหวางโทรศัพทและชุดหูฟง
หากตองการสลับสายระหวางชุดหูฟงและโทรศัพทโนเกียท่ีใชงานรวมกันได ใหกดปุม 
รับสาย วางสาย/เลนเพลง หยุดเพลงของชุดหูฟงคางไวหรือใชฟงกชันท ี่เก่ียวของของ 
โทรศัพท

■ การฟง Audio Player
คุณสามารถฟงเพลงจาก Audio Player ของโทรศัพทหรือเคร่ืองเลนเพลงท่ีใชงาน
รวมกันได
หากคุณจะรับสายขณะใชงาน Audio Player เครื่องเลนจะหยุดการเลนเพลงชั่วคราว
จนกวาคุณจะวางสาย

คําเตือน: ฟงเพลงในระดบัเสียงที่พอดี การฟงเพลงเสียงดังตอเนื่องกันเปนเวลานาน
อาจทําลายประสาทการรับฟงของคุณ 

หากจะใชปุมหยุด ปุมเพลง ปุมกรอไปหนา หรือปุมกรอกลับของชุดหูฟง โทรศัพทของ
คุณตองรองรับรูปแบบ Audio Video Remote Control Profile อานเพิ่มเติมจากหัวขอ 
เทคโนโลยีไรสายบลูทูธท่ีหนา 4 หากโทรศัพทของคุณไมรองรับรูปแบบดังกลาว ให
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เปดใชงาน Audio Player ท่ีโทรศัพท เมือ่เปดใชงาน Audio Player สัญลักษณ  จะ
แสดงที่หนาจอ
หากตองการเปดใชงาน Audio Player ใหกดปุมเพลงหรือเลือกจากฟงกชัน Audio 
Player ท่ีโทรศัพท อานวิธีใชจากคูมือผูใชโทรศัพท 
หากตองการเลนเพลงใดเพลงหนึ่ง โดยเฉพาะ ใหเลือกจากฟงกชนั Audio Player 
ท่ีโทรศัพท 
หากตองการเลือกเพลงถดัไป ใหกดปุมกรอไปหนา หากตองการเลือกเพลงกอนหนา 
ใหกดปุมกรอกลับ
หากตองการหยุดเลน Audio Player ชั่วคราว ใหกดปุมหยุด หากตองการเลนตอ ใหกด
ปุมรับสาย วางสาย/เลนเพลง หยุดเพลง
หากตองการหยุดเลน Audio Player ใหกดปุมหยุดสองครั้ง

■ การรับฟงวิทยุ
นอกจากนี้ ค ุณสามารถเปดใชวิทยุ FM จากหูฟงโดยไมตองเชื่อมตอชดุหูฟงกับโทรศัพท
หากคุณจะรับสายขณะที่ฟงวิทยุ  เครื่องจะตัดเสียงวทิยุจนกวาคุณจะวางสาย
หากตองการเปดวิทยุ ใหกดปุมเพลงสองครั้ง หากย ังไมไดเชือ่มตอชดุหูฟงกับโทรศัพท 
หรือคุณกําลังฟงเพลงจาก Audio Player ใหกดปุมเพลงหนึ่งครั้ง เมือ่เปดวิทยุ 
สัญลักษณ  จะแสดงที่หนาจอ
หากจะคนหาสถานีวิทยุ ใหกดปุมกรอไปหนาหรือปุมกรอกลบัคางไว 2-3 วนิาที หาก
จะหยุดการคนหาสถานีใหม ใหกดปุมหยุด หากตองการปรับคลื่นสถานีท่ีเจอใหชดัเจน 
ใหกดปุมกรอไปหนาหรือกรอกลับขณะท่ีหมายเลขสถาน ีกำลังกะพริบท่ีหนาจอ
หากตองการบันทึกสถานีท่ีคนพบใหมไวในหนวยความจําของชุดหูฟง ใหกดปุมรับสาย 
วางสาย/เลนเพลง หยุดเพลง ตําแหนงของหนวยความจําสถานีปจจุบันจะแสดงขึ้น 
ถดัจากเครื่องหมาย  หากคุณบันทึกสถานีเมื่อตําแหนงของหนวยความจําท้ังหมด 
มีการใชงานอยูแลว สถานีใหมจะแทนที่สถานีเกาในตําแหนงของหนวยความจําแรก
หากตองการเลือกสถานีท่ีบันทึกไวเพือ่รับฟง ใหกดปุมกรอไปหนาหรือกรอกลับ
หากตองการปดวิทยุ ใหกดปุมเพลงหรือกดปุมหยุดคางไว 
หากตองการลบสถานีออก คุณตองรีเซ็ตชุดหูฟงกลับเปนคาแรกเริ่ม 
สถานีท่ีบันทึกไวท้ังหมดจะถกูลบทิ้ง
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หากจะเปลี่ยนชวงความถี่วิทยุ FM ท่ีต้ังไว (87.5 ถึง 108 MHz) ใหเปนชวงความถี่ท่ีใช
ในประเทศญี่ปุน (76 ถงึ 91 MHz) ใหกดปุมกรอไปหนาหรือกรอกลับคางไวจนกวา 
ชวงความถีใ่หมจะปรากฏขึ้น การเปลี่ยนชวงความถี่จะเปนการรีเซ็ตสถานีท่ีบันทึกไว 
ท้ังหมด

■ การลอ็คหรือปลดลอ็คปุม
เลื่อนสวิตชปลดล็อกไปทางดานบนของชดุหูฟงเพือ่ล็อคหรือเลื่อนไปทางปุมเพลงเพือ่
ปลดล็อคปุมตางๆ ของชดุหูฟง สัญลักษณ  และขอความจะปรากฏที่หนาจอ ถากดปุม
ใดๆ ขณะท่ียังล็อคปุมดงักลาวไว ปุมเหลานั้นจะไมทํางาน หากคุณรับสายเขา เครื่อง
จะปลดล็อคปุมจนกวาคุณจะวางสาย

■ การเรียกดูเวลา
เมือ่เชือ่มตอชุดหูฟงกับโทรศัพทท่ีใชงานรวมกันได ชุดหูฟงจะแสดงเวลาปจจุบันใน
โหมดสแตนดบายหากโทรศัพทของคุณรองรับการสงถายขอมูลดงักลาวไปยังชุดหูฟง 
(ในโหมดสแตนดบาย ชุดหูฟงจะยังคงเปดอยูโดยท่ีไมไดใชงาน) หากตองการปรับเวลา 
ใหใชฟงกชัน Clock ท่ีโทรศัพท

■ เบอรท่ีไมไดรับสายและขอความเขา
เมือ่คุณไมไดรับสาย จะมสัีญลักษณ  แสดงที่หนาจอ

 แจงใหทราบวาคุณมขีอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดียท่ียังไมไดอาน
อยางนอยหน่ึงขอความ
จะมีการแจงเตือนถงึสายที่ไมไดรับหรือเมือ่มีขอความใหมหากโทรศัพทท่ีคุณใชรองรับ
การสงถายขอมูลดงักลาวไปยังชุดหูฟง

■ การรีเซ็ตชุดหูฟง
หากตองการรีเซ็ตชุดหูฟงกลับเปนคาแรกเริ่ม ใหกดปุมเปด/ปดและปุมเพิม่ระดบัเสียง
คางไว 10 วินาที จะมีการแสดงผลที่หนาจอเมือ่คุณรีเซ็ตชุดหูฟง หลังจากรีเซ็ตชุดหูฟง 
คุณตองจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทเพือ่ใชชดุหูฟง
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4.ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

อุปกรณของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ท่ีสามารถชารจซํ้าได แบตเตอรี่ใหมจะสามารถ
ทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพหลังจากผานการชารจและคายประจุอยางครบถวนสอง
หรือสามรอบ คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยคร้ัง แตแบตเตอรี่
จะเส่ือมสภาพลงตามการใชงาน ชารจแบตเตอรี่ซํ้าดวยอุปกรณชารจท่ีไดรับ 
การรับรองจากโนเกียวาออกแบบขึ้นเพื่อใชงานรวมกับชุดหูฟง
เมื่อไมใชงาน ใหถอดปลั๊กอุปกรณชารจออกจากเตารับไฟฟาและตัวอุปกรณ อยาตอ
แบตเตอรี่ท่ีเต็มแลวท้ิงไวกับอุปกรณชารจ การชารจแบตเตอรี่นานเกินไปอาจทําใหอายุ
การใชงานลดลง หากคุณไมไดใชงานแบตเตอรี่ท่ีชารจไวเต็มแลว แบตเตอรี่จะคายประจุ
ออกเองตามระยะเวลา
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคท่ีระบุเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ท่ีชํารุด
เสียหาย
การวางอุปกรณน้ีไวในสถานที่ท่ีรอนหรือเย็น เชน วางทิ้งไวในรถท่ีปดสนิทในสภาพ
อากาศที่รอนจัดหรือหนาวจัด จะลดประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลง 
ควรเก็บแบตเตอรี่ไวในอุณหภูมริะหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุปกรณท่ี
บรรจุแบตเตอรี่ท่ีรอนหรือเย็นจัดอาจไมทํางานชั่วคราวแมวาจะชารจแบตเตอรี่เต็มแลว
ก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะลดลงอยางมากเมื่ออยูในอุณหภูมิตํ่า
กวาจุดเยือกแข็ง
หามท้ิงแบตเตอรี่ลงในกองไฟเพราะอาจทําใหแบตเตอรี่ระเบิด แบตเตอรี่อาจระเบิด
ไดเชนกันหากถกูทําลาย ท้ิงแบตเตอรี่ท่ีไมใชแลวตามขอบังคับกฎหมายในทองถิ่น
ของคุณ หากสามารถทําได ควรนําไปผานกระบวนการเพือ่นํากลับมาใชใหม อยาท้ิง
แบตเตอรี่รวมกับขยะจากครัวเรือน
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อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบและผลิตข้ึนดวยวิทยาการที่ล้ําหนา ควรดูแลรักษา
อยางระมดัระวัง ขอแนะนําตอไปนี้จะชวยใหทานใชงานอุปกรณไดตรงตามเกณฑของ
การรับประกัน
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• เก็บอุปกรณไวไมใหโดนฝน ไอนํ้า ความชืน้ และของเหลวทุกชนิดอาจมีแรเปน

สารประกอบซึ่งจะทําใหวงจรอิเลคทรอนิกสข้ึนสนิม หากชุดหูฟงเปยก ปลอยท้ิงไว
ใหแหงสนิทกอนท่ีจะนํามาเปลี่ยน

• อยาพยายามแกะแบตเตอรี่ออกจากชุดหูฟง
• อยาใชหรือเก็บชดุอุปกรณไวในบริเวณท่ีมีฝุนละอองหนาแนนหรือในบริเวณท่ี

สกปรก เน่ืองจากอาจทําใหชิ้นสวนท่ีสามารถเลื่อนไดชํารุดเสียหายได
• อยาเก็บชุดหูฟงไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมสูิง เน่ืองจากอุณหภูมิสูงจะรนอายุการใชงานของ

อุปกรณอิเลคทรอนิกส แบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนท่ีเปนพลาสติกละลาย
หรือผดิรูป

• อยาเก็บชุดหูฟงไวในบริเวณท่ีเย็นจัด เน่ืองจากเมื่ออุณหภูมขิองชุดหูฟงกลับสูระดบั
ปกติ ละอองความชื้นจะเกาะติดอยูภายในอุปกรณ ทําใหแผงวงจรอิเลคทรอนิกส
ชํารุดเสียหาย

• อยาพยายามแกะชดุหูฟ ัง
• อยาเขยา โยน หรือเคาะชุดหูฟง การใชชดุหูฟงโดยไมระมัดระวังจะทําใหแผงวงจร

และระบบกลไกท่ีซับซอนภายในชํารุดเสียหายได
• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาด

ชุดหูฟง
• อยาทาหรือระบายสีชุดอุปกรณ เน่ืองจากสีอาจเขาไปอุดตันในชิน้สวนท่ีเลื่อนได 

ทําใหระบบทํางานขัดของ
คําแนะนําท้ังหมดขางตนสามารถนําไปใชกับท้ังตัวอุปกรณ แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ 
และอุปกรณเสริมอ่ืนๆ ถาชุดหูฟงเกิดขัดของ โปรดนําสงศูนยบริการที่ไดรับการรับรอง
ใกลบาน
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