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ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได 
โปรดอานคูมือผูใชฉบับสมบูรณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เครื่องของคุณและอุปกรณเสริมอาจมีช้ินสวนอุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวให
พนมือเด็ก

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือเมื่ออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย
คํานึงถึงความปลอดภยัในการขับขี่ยานพาหนะเปนอันดับแรก
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถ่ิน ไมควรใชมือจับส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงรบกวนการขับข่ียานพาหนะ
ของคุณ ส่ิงสําคัญอันดับแรกที่คุณควรคํานึงถึงในขณะขับข่ียานพาหนะคือความ
ปลอดภัยบนทองถนน
สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซ่ึงจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได
ปดโทรศัพทขณะเติมน้ํามัน
หามใชโทรศัพทเมื่ออยูท่ีจุดเติมนํ้ามัน และหามใชโทรศัพท เมื่ออยูใกลกับนํ้ามันเช้ือเพลิง
หรือสารเคมี
ปดโทรศัพทเม่ืออยูใกลกับจุดที่มีการระเบิด
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ อยาใชโทรศัพทในที่ท่ีมีการระเบิดเกิดข้ึน 
บริการโดยผูชํานาญการ
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้งหรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมพิเศษ
ใชเฉพาะอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ี
ไมสามารถใชงานรวมกันได
การตอกับอุปกรณอื่นๆ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ กรุณาอานคูมือของอุปกรณน้ันๆ เพื่อศึกษา
รายละเอียดขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไม
สามารถใชงานรวมกันได
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เริ่มตนใชงานอยางรวดเร็ว

เน้ือหาสวนนี้อธิบายคราว ๆ  เกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของชุดอุปกรณในรถ ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมไดจากเนื้อหาท่ีระบุในคูมือผูใชชุดน้ี

■ อุปกรณจายขอมูล
ปุมเสียงเงียบไมโครโฟน (1)
• กดป ุมเสยีงเงียบปดเสยีงเงยีบไมโครโฟนระหวางการ

เรียกสาย
• กดเพื่อใหการเชื่อมตอ Bluetooth กับเครื่องเลน

เพลงที่เขาคูกันเม่ือคุณไมไดใชสายอยู
• ขณะฟงเพลง กดเพื่อหยุดชั่วคราวหรือเลนเพลงตอ

สําหรับระบบท่ีรองรับเทคโนโลย ีBluetooth

ปุมเรียกสายดวยเสียง (2)
• กดปุมคางไวประมาณ 1 วินาทีเพือ่เปดใชการเรียกสายดวยเสียงกับโทรศัพทท่ีรองรับ
ปุมโทรออก (3)
• กดเพื่อรับสายหรือสลับสายที่ใชงาน รวมท้ังสายที่พักอยู
• กดสองครั้งเพื่อเรียกซ้ําหมายเลขที่เรียกลาสุด
ปุมจบการทํางาน (4)
• กดเพื่อวางสายหรือปฏเิสธไมรับสาย
ไฟสัญลักษณ (5)
• แสดงสถานะของชดุอุปกรณในรถ
NaviTM wheel (6)
• กดคางไวประมาณ 1 วินาทีเพือ่สลับสายที่เชื่อมตออยูระหวางชุดอุปกรณรถกับโทรศัพท 

(สําหรับการเชื่อมตอ Bluetooth)

• บิดไปดานซายหรือขวาเพือ่ปรับระดับเสียงระหวางการโทรหรือระหวางฟงเพลงจากเครื่อง
เลนเพลงของคุณ
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• กดสั้น ๆ  และบดิไปดานขวาหรือซายเพื่อยายไปแทร็คตอไปหรือแทร็คกอนหนาใน
เครื่องเลนเพลง

• ขณะใชอุปกรณเสริมในการนําทาง (Navigation) ใหบิดปุมไปทางขวาหรือซายเพื่อ
ปรับระดับเสียงและเพื่อเรียกซ้ําคําสั่งเสนทางการขับลาสุด

■ ตัง้คาการเช่ือมตอ Bluetooth ไรสาย

ติดตั้งคร้ังแรกพรอมโทรศัพท
1. เปดโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถ (ดูหนา 9)

2. เปดใชคุณสมบติั Bluetooth จากเครื่องโทรศัพทของคุณ และตั้งคาเครื่องใหคนหา
อุปกรณ Bluetooth

3. เลือกชุดอุปกรณรถ (Nokia CK-20W) จากรายการอุปกรณท่ีพบ
4. ปอนรหัสผาน Bluetooth 0000 เพื่อจับคูและเชื่อมตอชุดอุปกรณรถกับโทรศัพทของคุณ 

ยืนยันการเชื่อมตอท่ีโทรศัพทในกรณีท่ีจําเปน
เชื่อมตอชุดอุปกรณรถเขากับเครื่องเลนเพลงได โดยดูรายละเอียดในหนา 12

เชื่อมตอชุดอุปกรณรถเองเขากับโทรศัพทท่ีตองการเชื่อมตอ
หากคุณเชื่อมตอเคร่ืองโทรศัพทเขากับชุดอุปกรณรถแลว ใหกดปุม Navi wheel 
คางไวประมาณ 1 วินาที ชุดอุปกรณรถจะสงเสียงเตือนเม่ือทําการเชื่อมตอกับโทรศัพท
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1. บทนํา

Nokia Multimedia Car Kit ชวยใหคุณสามารถเรียกและรับสายไดโดยไมตองใชมือ 
และใชเครื่องเลนเพลงในรถได
คุณยังสามารถใชชดุอุปกรณในรถกับ Nokia Navigation Pack LD-2 เพื่อใหคําแนะนํา
ในการเดินทางดวยเสียงและแสดงแผนที่หรือไอคอนบนหนาจอจากโทรศัพทมือถือของคุณ 
ชุดนําทางสามารถจัดซือ้แยกไดเฉพาะ
ชุดอุปกรณในรถสามารถเชื่อมตอเขากับโทรศัพทและเครื่องเลนเพลงที่รองรับโดยใชสาย
เชื่อมตอหรือระบบ Bluetooth

อานคูมืออยางละเอียดกอนติดตั้งและใชงานชุดอุปกรณในรถอยางถูกตอง และอานคูมือผูใช
สําหรับเครื่องโทรศัพทของคุณ รวมท้ังขอมูลความปลอดภยัและการดูแลรักษา และคูมือผูใช
ของเครื่องเลนเพลงที่ใชงาน 
การติดตั้งและการใชงานชดุอุปกรณรถมีกลาวถึงในการเริ่มตนใชงาน หนา 8 และ 
การทํางานหนา 14 
การติดตั้งชุดอุปกรณรถมีกลาวไวใน การติดตั้ง หนา 19 ควรติดตั้งชุดอุปกรณรถโดย
ผูเชี่ยวชาญโดยใชชิ้นสวนแทของ Nokia ท่ีไดรับการรับรองและจัดมาใหในชุดผลิตภัณฑ
จัดจําหนาย
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2. การเริ่มตนใชงาน

■ สวนประกอบ
ชุดอุปกรณรถประกอบดวยชิ้นสวนตอไปน้ี:

• ชุดแฮนดฟรี HF-20 (1)

• อุปกรณจายขอมูล CU-8 (2)

• ลําโพง SP-3 (3)

• ไมโครโฟน MP-2 (4)

• สายไฟ PCU-4 (5)

• สายเชื่อมตอ (6) สายทั้งหมดไมมีแสดงไวในภาพ
• ตัวรับสัญญาณ GPS (7) มีรวมอยูใน Nokia Navigation Pack LD-2 (จําหนายแยก)

7
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อุปกรณจายขอมูล CU-8
• ปุมเสียงเงียบไมโครโฟน (1)

• ปุมเรียกสายดวยเสียง  (2)

• ปุมโทรออก  (3)

• ปุมจบการทํางาน  (4)

• ไฟแสดงสถานะ (5)

• Navi wheel (6)

■ การเปดหรอืปดชุดอุปกรณในรถ

การเปดใชงาน
หากไมมีการเชื่อมตอกับสายสัญญาณสตารทรถ ใหกด Navi wheel หากคุณใชการ
เชื่อมตอBluetooth หรือเชื่อมตอโทรศัพทกับชุดอุปกรณรถโดยใชสายเชื่อมตอท่ีจัดให
หากมีการเชื่อมตอกับสายสัญญาณสตารทรถ ใหบิดสวิตชกุญแจรถ กดปุม Navi wheel 
(หากคุณใชการเชื่อมตอ Bluetooth) หรือเชื่อมตอโทรศัพทกับชุดอุปกรณรถโดยใช
สายเชื่อมตอท่ีจัดให
เม่ือเปดใชงานชุดอุปกรณรถ ไฟแสดงสถานะของอุปกรณจายสัญญาณจะปรากฏขึ้น

การปดใชงาน
หากไมมีการเชื่อมตอกับสายสัญญาณสตารทรถ ใหปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากชุดอุปกรณ
รถ อุปกรณจะปดเองหลังผานไป 2 นาที เม่ือปดชุดอุปกรณรถ ไฟแสดงสถานะของอุปกรณ
จายขอมูล (CU-8) จะดับลง หลังจากปดสวิตชกุญแจรถ อยาปลอยโทรศัพทใหเชื่อมตอกับ
ชุดอุปกรณรถ เพื่อปองกันการถายประจุแบตเตอรี่รถโดยไมไดต้ังใจ
หากมีการเชื่อมตอกับสายสัญญาณสตารทรถ ใหปดสวิตชกุญแจรถ หากคุณปดสวิตชกุญแจ
ระหวางการเรียกสายหรือขณะฟงเพลงจากเครื่องเลนเพลงของโทรศัพทผานชุดอุปกรณในรถ 
ชุดอุปกรณรถจะปดการทํางานหลังจากคุณยกเลิกสาย หยุดฟงเพลงจากเครื่องเลนเพลง 
หรือปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากชุดอุปกรณในรถ (ดูหนา 12)
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■ เช่ือมตอโทรศัพทเขากับชุดอุปกรณในรถ
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทมือถือท่ีรองรับเขากับชุดอุปกรณรถโดยใชสายหรือการเชื่อมตอ 
Bluetooth ขึ้นอยูกับการติดตั้งชุดอุปกรณรถท่ีใช ดูหนา 20 เพื่อรับทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับการติดตั้งท่ีสามารถทําได

การเชื่อมตอสาย
ตอเครื่องโทรศัพทท่ีรองรับเขากับชุดอุปกรณรถ โดยจัดวางโทรศัพทลงในฐานพกพาที่
ใชงานรวมกัน (จําหนายแยก) ซึ่งเชื่อมตอกับชุดอุปกรณรถผานสายเชื่อมตอ หรือเสียบสาย
เชื่อมตอโดยตรงเขากับโทรศัพท การปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากชุดอุปกรณน้ันทําโดย
นําโทรศัพทออกจากฐานพกพา หรือถอดปลั๊กสายเชื่อมตอจากเครื่องโทรศัพท
หากคุณใชฐานพกพาแบบเอนกประสงค คุณอาจตองเชื่อมตอสายเขากับโทรศัพทโดยตรง
หลังจากวางโทรศัพทไวท่ีฐาน
เม่ือเชื่อมตอโทรศัพทเขากับชุดอุปกรณรถโดยใชสายเชื่อมตอท่ีรองรับการประจุไฟ (เชน 
CA-76) ชุดอุปกรณรถจะทําการประจแุบตเตอรี่โทรศัพทไปพรอมกันดวย
เม่ือเชื่อมตอชุดอุปกรณรถเขากับโทรศัพทดวยสาย คุณจะไมสามารถเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ
ชุดอุปกรณรถโดยใชเทคโนโลยี Bluetooth เพื่อการใชงานแบบไรสาย

การเชื่อมตอ Bluetooth
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ชวยใหสามารถตอเชื่อมอุปกรณท่ีรองรับโดยไมจําเปนตองใช
สายเชื่อมตอการตอเชื่อมแบบ Bluetooth ไมไดกําหนดวาอุปกรณท้ังสองชุดจะตองอยูใน
ระยะที่มองเห็นกัน แตอุปกรณท้ังคูควรจะอยูภายในระยะ 10 เมตร (30 ฟตุ) ท้ังน้ี 
การตอเชื่อมอาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวางตางๆ ได เชน ผนัง หรืออุปกรณอิเล็คทรอนิคสอ่ืนๆ
ชุดอุปกรณในรถรองรับมาตรฐาน Bluetooth Specification 1.2 ซึ่งสนับสนุนรูปแบบ
การใชงานตอไปนี้ Handsfree Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile 
(A2DP) 1.0 และ Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0 
โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพือ่ดูวาอุปกรณน้ันๆ ใชงานรวมกับโทรศัพท
รุนน้ีไดหรือไม
ท้ังน้ี อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี Bluetooth ในบางพืน้ท่ี โปรดตรวจสอบกับ
เจาหนาท่ีในทองถิ่นหรือผูใหบริการของคุณ
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ตั้งคาการเชื่อมตอกับโทรศัพทของคุณ
สําหรับการเชื่อมตอ Bluetooth คุณตองมีเครื่องโทรศัพทท่ีสามารถรองรับเทคโนโลยี 
Bluetooth เม่ือโทรศัพทเชื่อมตอดวยระบบ Bluetooth กับชดุอุปกรณรถ คุณสามารถเก็บ
โทรศัพทไวในท่ีอ่ืนไดเชนกระเปาในขณะใชงานชุดอุปกรณในรถ การชารจไฟแบตเตอรี่
ในเครื่องโทรศัพท Nokia ขณะใชงานชุดอุปกรณรถน้ันทํา โดยการเชื่อมตอโทรศัพทผาน
สายชารจเขาสูชุดอุปกรณรถ 
กอนการเชื่อมตอโทรศัพทเขากับชุดอุปกรณรถโดยใชเทคโนโลยี Bluetooth คุณตอง
เชื่อมตอชุดอุปกรณรถเขากับโทรศัพทเสียกอน ทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1. เปดโทรศัพทและชุดอุปกรณในรถ (ดูหนา 9)

2. เปดใชคุณสมบติั Bluetooth จากเครื่องโทรศัพทของคุณ และตั้งคาเครื่องใหคนหา
อุปกรณ Bluetooth โปรดดูคําแนะนําจากคูมือผูใชของโทรศัพทของคุณ

3. เลือกชุดอุปกรณรถ (Nokia CK-20W) จากรายการอุปกรณท่ีพบ
4. ปอนรหัสผาน Bluetooth 0000 เพือ่จบัคูและเชื่อมตอชุดอุปกรณรถเขากับโทรศัพท

ของคุณ ในโทรศัพทบางรุน คุณอาจจําเปนตองยืนยันการเชื่อมตอหลังจากจับคู 
ดูรายละเอียดในคูมือผูใชของโทรศัพทของคุณ คุณจําเปนตองจับคูชุดอุปกรณในรถ
กับโทรศัพทเพียงคร้ังเดียวเทาน้ัน 

หากการจับคูประสบความสําเร็จ ชุดอุปกรณรถจะสงสัญญาณเสียงแหลมและปรากฏขึ้น
ในเมนูโทรศัพท ซึ่งคุณสามารถดูอุปกรณ Bluetooth ท่ีจับคูอยูในปจจุบนัได ซึ่ง
หมายความวาชุดอุปกรณรถกําลังเขาคูและเชื่อมตออยูกับโทรศัพทและพรอมสําหรับใชงาน 
หากการจับคูลมเหลว ชุดอุปกรณรถจะสงสัญญาณเสียงต่ํา พยายามจับคูอีกครั้งโดยทําตาม
ขั้นตอนที่ใหอยางระมัดระวัง
คุณสามารถจับคูชุดอุปกรณรถกับโทรศัพทและเครื่องเลนเพลงไดมากถึงแปดเครื่อง แต
สามารถเชื่อมตอกับโทรศัพทและเครื่องเลนเพลงไดเพียงคร้ังละชุดเทาน้ัน
สามารถเชื่อมตอชุดอุปกรณรถเขากับโทรศัพทท่ีเขาคูกันไดก็ตอเม่ือเปดโทรศัพทอยูและเปด
ใชงาน Bluetooth ไว

เชือ่มตอชดุอุปกรณสําหรับรถดวยตวัเอง
ขณะเปดใชชุดอุปกรณรถและยังไมไดเชื่อมตอกับโทรศัพท คุณสามารถกําหนดใหอุปกรณ
ทําการคนหาโทรศัพทเพื่อเขาคูกันได
เริ่มการคนหาโดยกดปุม Navi wheel คางไวประมาณ 1 วินาที ระหวางการคนหา ไฟระบุ
สถานะของอุปกรณจายสัญญาณจะกะพริบ ชุดอุปกรณในรถจะเริ่มเชื่อมตอกับโทรศัพท
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ท่ีถูกใชครั้งลาสุดกอน หากลมเหลว ชุดอุปกรณจะพยายามเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth 
อ่ืนท่ีถูกเขาคูลาสุด ชุดอุปกรณรถจะสงเสียงเตือนเม่ือทําการเชื่อมตอกับโทรศัพท

เชือ่มตอชดุอุปกรณโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งคาใหโทรศัพททําการเชื่อมตออัตโนมัติกับชุดอุปกรณรถ เม่ือเปดใชชุด
อุปกรณรถ หากตองการดําเนินการดังกลาวในโทรศัพท Nokia ใหเปลี่ยนการตั้งคาอุปกรณ
ท่ีไดจับคูไวในเมนู Bluetooth

ขณะเปดใชชุดอุปกรณรถ และไมมีการเชื่อมตอกับโทรศัพทโดยใชสาย ภายใน 45 วินาที 
ชุดอุปกรณรถจะพยายามเชื่อมตอ Bluetooth กับโทรศัพทท่ีใชครั้งลาสุด หากลมเหลว 
ชุดอุปกรณจะพยายามเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth อ่ืนท่ีถูกเขาคูลาสุด 

ยกเลิกการเชื่อมตอชุดอุปกรณในรถ
ปลดการเชื่อมตอชุดอุปกรณรถจากเครื่องโทรศัพทของคุณ โดยปดการเชื่อมตอ Bluetooth 
กับชุดอุปกรณรถในเมนู Bluetooth ของเครื่องโทรศัพทหรือปดใชงานชุดอุปกรณในรถ
คุณไมจําเปนตองลบการจับคูกับชุดอุปกรณรถเพื่อยกเลิกการเชื่อมตอ

ลางรายการอุปกรณที่เขาคูแลว
ชุดอุปกรณรถจะบันทึกขอมูลการเขาคูของอุปกรณ Bluetooth แปดตัวลาสุดท่ีถูกเขาคูไว
ดวยกันลางขอมูลน้ีโดยปดชุดอุปกรณรถ และกด Navi wheel คางไวประมาณ 10 วินาที 
ชุดอุปกรณรถจะสงสัญญาณเสียง

■ เช่ือมตอเครื่องเลนเพลงเขากับชุดอุปกรณในรถ
คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องเลนเพลงที่รองรับเขากับชุดอุปกรณรถโดยใชสายไฟหรือการเชื่อม
ตอ Bluetooth ขึ้นอยูกับการติดตั้งชุดอุปกรณรถท่ีใช ดูหนา 20 เพื่อรับทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับการติดตั้งท่ีสามารถทําได

การเชื่อมตอสาย
เชื่อมตอเคร่ืองเลนเพลงที่รองรับเขากับชุดอุปกรณรถโดยใชสายเชือ่มตอท่ีมีหัวตอสัญญาณ
เสียงขนาด 3.5 มม. คุณจะสามารถเริ่มใชเครื่องเลนเพลงรวมกับชุดอุปกรณรถไดทันที
หากคุณไมตองการเชื่อมตอเคร่ืองเลนเพลงเขากับชุดอุปกรณรถ คุณสามารถเก็บสาย
เชื่อมตอกับคลิปท่ีจัดใหไวในรถตามตําแหนงท่ีตองการ
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การเชื่อมตอ Bluetooth
คุณสามารถใชชุดอุปกรณรถกับเครื่องเลนเพลงและโทรศัพทท่ีรองรับในเวลาเดียวกันผานการ
เชื่อมตอ Bluetooth

สําหรับการเชื่อมตอ Bluetooth คุณตองมีเครื่องเลนเพลงที่สามารถรองรับเทคโนโลยี 
Bluetooth

กอนการเชื่อมตอเคร่ืองเลนเพลงเขากับชุดอุปกรณรถโดยใชเทคโนโลยี Bluetooth คุณตอง
เขาคูชุดอุปกรณรถกับเครื่องเลนเสียกอน ทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
1. เปดเครื่องเลนเพลงและชุดอุปกรณรถ
2. ทําตามคําแนะนําในการเขาคูจากคูมือผูใชของเครื่องเลนเพลงของคุณ เม่ือ

เครื่องเลนเพลงแจงขออุปกรณท่ีจะเขาคู ใหเลือกชุดอุปกรณรถจากรายการอุปกรณท่ีพบ 
หากระบบแจงขอรหัสผาน Bluetooth ใหระบ ุ0000 ท่ีเครื่องเลนเพลง
หากเครื่องเลนเพลงของคุณไมมีปุมกด อุปกรณอาจใชรหัสผาน Bluetooth 0000 
โดยอัตโนมัติ หากไมเปนไปตามนี้ ใหดูคูมือผูใชของเครื่องเลนเพลงเพื่อแกไขรหัสผาน 
Bluetooth เริ่มตนเปน 0000

ถึงตอนนี้ชุดอุปกรณรถไดถูกเขาคูและเชื่อมตอกับเครื่องเลนเพลงและพรอมสําหรับใชงาน
แลว
คุณสามารถจับคูชุดอุปกรณรถกับโทรศัพทและเครื่องเลนเพลงไดมากถึงแปดเครื่อง 
แตสามารถเชื่อมตอกับโทรศัพทและเครื่องเลนเพลงไดเพียงคร้ังละชุดเทาน้ัน

เชื่อมตอชุดอุปกรณสําหรับรถดวยตัวเอง
หากคุณเขาคูชุดอุปกรณรถกับเครื่องเลนเพลงที่รองรับ (หรือโทรศัพท Nokia ท่ีรองรับ
ซึ่งมีคุณสมบัติของเครื่องเลนเพลง) ใหกดปุม  เพื่อทําการเชื่อมตอ Bluetooth 
เขากับอุปกรณท่ีเขาคูเม่ือไมมีสายใชงานอยู
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3. การทํางาน

■ ปรับระดบัเสียง
ปรับระดับเสียงชุดอุปกรณในรถระหวางการใชสายหรือขณะฟงเพลงจากเครื่องเลนเพลง 
โดยบิด Navi wheel ไปดานซายหรือขวา

■ การจัดการสาย

การโทรออก
โทรออกขณะเชื่อมตอชุดอุปกรณรถกับโทรศัพทโดยใชโทรศัพทของคุณตามปกติ 
ยกเลิกการเรียกสายโดยกดปุม 
เรียกซ้ําหมายเลขที่เรียกครั้งลาสุดโดยกด  สองครั้งขณะที่ไมมีสายใชงานหากโทรศัพท
ของคุณรองรับคุณสมบัติดังกลาวนี้รวมกับชุดอุปกรณในรถ
เปดใชการเรียกสายดวยเสียงหากโทรศัพทของคุณรองรับฟงกชั่นน้ีรวมกับชดุอุปกรณรถ 
โดยกดปุม  คางไวประมาณ 1 วินาทีขณะที่ไมมีสายใชงานอยู ดําเนินการตอตามที่คูมือ
ผูใชเครื่องโทรศัพทแจงใหทราบ

การรับสายเรียกเขา
รับสายโดยกดปุม  หรือใชปุมโทรศัพท ปฏเิสธสายเรียกเขาโดยกดปุม  หรือ
ใชปุมโทรศัพท
หากตั้งฟงกชันรับสายอัตโนมัติท่ีโทรศัพทของคุณไว โทรศัพทจะรับสายเรียกเขาโดย
อัตโนมัติหลังจากเสียงเรียกเขาดังขึ้นหนึ่งครั้ง
หากคุณเปดใชคุณสมบติัการรอสายกับเครื่องโทรศัพท ใหกดปุม  หรือใชปุมโทรศัพท
เพื่อรับสายอีกสายระหวางการใชสาย สายแรกจะถูกพักไว สลับสายโดยกด  ตัดสาย
แรกและรับสายใหมโดยกด  ตามดวย 

การวางสาย
ตัดสายปจจุบนัและสายที่พักอยูโดยกด หรือใชปุมโทรศัพท
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ปดหรือเปดเสียงไมโครโฟน
เปดหรือปดเสียงเงียบไมโครโฟนระหวางใชสาย โดยกด . ขณะเปดเสียงเงียบไมโครโฟน 
ชุดอุปกรณรถจะสงสัญญาณเสียงต่ํา ขณะปดเสียงเงียบไมโครโฟน ชุดอุปกรณรถจะสง
สัญญาณเสียงสูง

สลับการใชสายระหวางชุดอุปกรณรถและโทรศัพท
หากคุณเชื่อมตอโทรศัพทท่ีรองรับเขากับชุดอุปกรณรถโดยใชสายเชื่อมตอแลว ใหนําโทรศัพท
ออกจากฐานพกพาหรือใชปุมโทรศัพทเพือ่สลับสายจากชุดอุปกรณรถเขาไปท่ีโทรศัพท 
สลับสายกลับเขาสูชุดอุปกรณรถโดยวางโทรศัพทไวท่ีฐาน
หากคุณเชื่อมตอโทรศัพทท่ีรองรับเขากับชุดอุปกรณรถโดยใชเทคโนโลยี Bluetooth แลว 
สามารรถสลับสายระหวางชุดอุปกรณรถและโทรศัพทไดโดยกดปุม Navi wheel 
คางไวประมาณ 1 วินาที หรือใชฟงกชั่นของเครื่องโทรศัพทท่ีใช

■ การควบคุมเครือ่งเลนเพลงของคุณ
หากคุณเขาคูชุดอุปกรณรถกับเครื่องเลนเพลงที่รองรับ (หรือโทรศัพท Nokia ท่ีรองรับ
ซึ่งมีคุณสมบัติของเครื่องเลนเพลง) ใหกดปุม  เพื่อทําการเชื่อมตอ Bluetooth 
เขากับอุปกรณท่ีเขาคูเม่ือไมมีสายใชงานอยู
หากคุณเชื่อมตอชุดอุปกรณรถเขากับเครื่องเลนเพลงแลว (หรือโทรศัพทมือถือท่ีมีคุณสมบติั
ของเครื่องเลนเพลง) โดยใชสายเชื่อมตอ ใหดูคูมือผูใชของเครื่องเลนเพลง (หรือโทรศัพท) 
เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมการเปดเลนเพลง
เม่ือทําการเชื่อมตอชุดอุปกรณรถเขากับเครื่องเลนเพลงที่รองรับ (หรือโทรศัพท Nokia ท่ีมี
คุณสมบติัของเครื่องเลนเพลง) ผานระบบ Bluetooth ใหกด  เพื่อหยุดหรือเปดการเลน
เพลงตอ ขามไปยังแทร็คตอไปหรือยอนไปแทร็คกอนหนาโดยกดปุม Navi wheel ส้ัน ๆ  
จากนั้นภายใน 3 วินาที ใหบดิปุม Navi wheel ไปทางขวาหรือซาย
หากคุณไดยินคําแนะนําในการขบัขี่จากซอฟตแวรนําทางขณะใชเครื่องเลนเพลง เครื่องเลน
จะถูกปดเสียงเงียบจนกวาคําแนะนําจะสิ้นสุด
ขณะใชคุณสมบัติเครื่องเลนเพลงจากโทรศัพท คุณจะสามารถเรียกและรับสายในเวลา
เดียวกันได ดูรายละเอียดในคูมือผูใชของโทรศัพทของคุณ
หากมีการเชื่อมตอกับสายสัญญาณสตารทรถ ควรหยุดหรือปดเครื่องเลนควรเพลง 
(หรือโทรศัพทท่ีมีคุณสมบัติของเครื่องเลนเพลง) หรือปลดการเชื่อมตอเคร่ืองเลนเพลงหรือ
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โทรศัพทจากชุดอุปกรณรถไดหลังจากปดสวิตชกุญแจรถเพือ่ปองกันการถายประจุรถโดย
ไมไดต้ังใจ

■ ยกเลิกการแจงเตือนเหตุการณปฏิทนิ
เม่ือโทรศัพทของคุณแจงเตือนเหตุการณทางปฏิทิน ใหกด  เพือ่ยกเลิกสัญญาณหาก
โทรศัพทของคุณรองรับคุณสมบัติน้ีรวมกับชุดอุปกรณรถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใชปฏทิินไดจากคูมือผูใชของเครื่องโทรศัพทของคุณ

■ Nokia Navigation Pack LD-2
หากคุณใชชุดอุปกรณรถท่ีมีอุปกรณเสริมตัวน้ี คุณจะสามารถดูขอมูลแผนที่จากหนาจอ
โทรศัพทและฟงคําแนะนําในการขบัขี่ไดจากลําโพงชุดอุปกรณรถหรือระบบลําโพงของรถ 
ปรับระดับเสียงหรือเลนซ้ําคําแนะนําในการขับขี่ลาสุดโดยบดิปุม Navi wheel

■ การแกไขปญหา

ประเด็นเร่ืองการเชื่อมตอ
ไมสามารถเชื่อมตอชุดอุปกรณรถเขากับโทรศัพทโดยใช Bluetooth
• ดูใหแนใจวาเปดชุดอุปกรณรถและเขาคูกับโทรศัพทของคุณแลว
• ตรวจสอบวาคุณสมบติั Bluetooth ถูกเปดใชจากโทรศัพทของคุณ
• ตรวจดูใหแนใจวาไมมีโทรศัพทเชื่อมตอกับชุดอุปกรณรถโดยใชสายเชื่อมตอ
ชุดอปุกรณรถไมทําการเช่ือมตอระบบ Bluetooth กับโทรศัพทท่ีเขาคูไวเม่ือเปด
สวิตชกุญแจหรือเปดชุดอปุกรณรถ
• ตรวจสอบวาคุณสมบติั Bluetooth ถูกเปดใชจากโทรศัพทของคุณ
• ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทของคุณตั้งคาไวเพือ่เชือ่มตอกับชดุอุปกรณรถโดยอัตโนมัติ

เม่ือเปดใชชุดอุปกรณรถ
วิทยุรถไมมีระบบสเตอริโอหรือพอรตเสริมสัญญาณเขา
สอบถามชางเทคนิคท่ีติดตั้งชุดอุปกรณรถเพื่อใชอะแดปเตอรท่ีสามารถเชื่อมตอสวนจาย
สัญญาณสเตอริโอของชุดอุปกรณรถไปยังชุดจายสัญญาณอื่น ๆ  ของวิทยุรถ (เชน ขั้วตอ
เครื่องเปลี่ยนแผนซีดี) เพื่อรับฟงเสียงสเตอริโอ

9251727_CK_20w_3_th.fm  Page 16  Wednesday, October 4, 2006  5:26 PM



การทํางาน

17

ไมสามารถเขาคูเคร่ืองเลนเพลงที่รองรับกบัชุดอุปกรณรถ
ตรวจสอบวารหัสผาน Bluetooth ของเครื่องเลนเพลงคือ 0000 หากไมเปนไปตามน้ี 
ใหเปลี่ยนรหัสผานเปน 0000 ตามคําแนะนําในคูมือผูใชของเครื่องเลนเพลง

ประเด็นเร่ืองระบบเสียง
ผูเรียกสายไมไดยินเสียงอกีฝายระหวางการโทร
• ตรวจสอบวาไมโครโฟนชุดอุปกรณรถไมไดเปดเสียงเงียบอยู
• ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทเชื่อมตอกับชุดอุปกรณรถโดยใชสายเชื่อมตอหรือผานระบบ 

Bluetooth ถูกตอง
คุณภาพเสียงไมดีหรือไมไดยินเสียง
• หากคุณกําลังใชสายเชื่อมตอ ตรวจสอบใหแนใจวาสายเชื่อมตอเสียบเขากับโทรศัพท

ถูกตอง
• หากชุดอุปกรณรถเชื่อมตอเขากับระบบวิทยุรถ ตรวจสอบวาวิทยุรถปรับระดับเสียง

ไวถูกตอง 
และตรวจสอบวาชุดอุปกรณรถใชชองสัญญาณทางซายของขั้วตอสัญญาณสเตอริโอขา
ออก สัญญาณโมโนของชดุอุปกรณรถถูกออกแบบมาเพื่อใชงานกับชุดลําโพง และ
ไมสามารถใชงานไดตามปกติเม่ือเชื่อมตอกับวิทยุรถ

• หากชุดอุปกรณรถเชื่อมตอเขากับลําโพงที่จัดให ตรวจสอบวาชุดอุปกรณรถปรับ
ระดับเสียงไวถูกตอง

ชุดอปุกรณรถไมเปดเลนเสียงระบบสเตอริโอ
• ต้ังคาชุดอุปกรณรถในโหมดสเตอริโอ ดู ต้ังโหมดโมโนหรือสเตอริโอ หนา 22

• ตรวจสอบวาวิทยุรถตั้งคาไวเพื่อรับสัญญาณเสียงจากตัวจายสัญญาณสเตอริโอ
• ตรวจสอบวาคุณไดเลือกแหลงสัญญาณเสียงเขาในวิทยุรถอยางถูกตอง
• ตรวจสอบวาระดับเสียงวิทยุรถถูกปรับไวถูกตอง
คุณภาพเสียงของเครื่องเลนเพลงจะคลาย ๆ  การใชสายทางโทรศัพท
• ตรวจสอบวาโหมดโมโน/สเตอริโอตรงกับออพชั่นการติดตั้งท่ีเลือกไว ดูท่ี 

เลือกออพชั่นในการติดตั้ง หนา 21 และ ต้ังโหมดโมโนหรือสเตอริโอ หนา 22

• หากคุณใชคุณสมบติัเครื่องเลนเพลงจากเครื่องโทรศัพท ตรวจสอบรุนของเครื่อง
ท่ีแสดงไวในรายการอุปกรณท่ีรองรับของชุดอุปกรณรถไดจาก www.nokia-asia.com
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ไมไดยินเสียงเพลงจากเคร่ืองเลนเพลงขณะโทรศัพทหรือเคร่ืองเลนเพลงเช่ือมตอ
กับชุดอปุกรณรถ
• หากคุณใชคุณสมบติัเครื่องเลนเพลงจากเครื่องโทรศัพท ตรวจสอบรุนของเครื่องท่ีแสดง

ไวในรายการอุปกรณท่ีรองรับของชุดอุปกรณรถไดจาก www.nokia-asia.com

• ตรวจสอบวาโทรศัพทหรือเครื่องเลนเพลงเชื่อมตอกับชุดอุปกรณรถถูกตอง
• ตรวจสอบวาชุดอุปกรณรถเชื่อมตอกับสวนจายสัญญาณสเตอริโอของวิทยุรถถูกตอง ดูท่ี 

เลือกออพชั่นในการติดตั้ง หนา 21หรือสอบถามชางเทคนิคท่ีทําการติดตั้งชุดอุปกรณรถ
• ตรวจสอบใหแนใจวาชุดอุปกรณรถตั้งคาไวในโหมดสเตอริโอ ดูท่ี 

ต้ังโหมดโมโนหรือสเตอริโอ หนา 22

วิทยุรถไมไดเปดเสียงเงียบขณะรับสายหรือไดยนิคําแนะนําในการขับข่ีจาก Nokia 
Navigation Pack LD-2
สอบถามชางเทคนิคท่ีทําการติดตั้งชุดอุปกรณรถเพื่อใหแนใจวาสายควบคุมเสียงเงียบ
เชื่อมตอถูกตอง

ประเด็นอื่น ๆ
ชุดอปุกรณรถไมเปดทํางานเมื่อบิดสวิตชกุญแจรถ
สอบถามชางเทคนิคท่ีทําการติดตั้งชุดอุปกรณรถเพื่อใหแนใจวาการเชื่อมตอกับสาย
สัญญาณสตารทรถนั้นเชื่อมตอถูกตอง
แบตเตอร่ีโทรศัพทไมประจุไฟเมื่อเช่ือมตอโทรศัพทกบัชุดอปุกรณรถ
ตรวจสอบวาสายเชื่อมตอถูกตอง
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4. การติดต้ัง

■ ขอมูลดานความปลอดภัย
ปฏิบติัตามคําแนะนําเพื่อความปลอดภัยตอไปน้ีเม่ือติดตั้งชุดอุปกรณรถ
• ควรใหชางเทคนคิที ชาํนาญการเทานั นเปนผ ูติดต ังหรอืใหบริการชดุอปุกรณรถโดยใชอะไหล

แทของ Nokia ท่ีใหมาพรอมกับชุดจําหนาย การติดตั้งหรือการใหบริการที่ไมถูกตองอาจ
กอใหเกิดอันตราย รวมถึงอาจสงผลตอการรับประกันชุดอุปกรณรถ 
ผูใชปลายทางควรระลึกเสมอวาชุดอุปกรณรถประกอบดวยอุปกรณทางเทคนิคมากมาย
ท่ีตองใหผูเชี่ยวชาญทําการติดตั้งโดยใชเครื่องมือพิเศษและเปนผูท่ีมีความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบอยางแทจริง 

• คําแนะนําที จดัใหในค ูมือนี เปนเพยีงแนวทางทั วไปสําหรบัการตดิต ังชดุอปุกรณรถเขากบัรถ
เทาน้ัน เน่ืองจากมีรถยนตหลายรุนหลายประเภท ดังน้ันคูมือน้ีจึงไมครอบคลุมถึง
ขอกําหนดเฉพาะดานเทคนิคของรถยนตบางรุน โปรดติดตอผูผลิตรถยนตเพื่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนตรุนน้ัน ๆ

• ชุดอุปกรณรถเหมาะสําหรับใชกับรถที่ตอขั้วลบลงกราวดขนาด 12 V การใชระดับ
แรงดันไฟฟาท่ีตางจากนี้หรือใชสายไฟขั้วอื่นจะทําใหอุปกรณไดรับความเสียหาย

• อยาลืมวาระบบภายในรถยนตรุนใหมจะมีคอมพิวเตอรภายในที่จดัเก็บคาพารามิเตอร
สําคัญ ๆ  ของรถไว หากคุณถอดสายตอแบตเตอรี่ไมถูกตอง อาจทําใหขอมูลสูญหาย 
และจะตองใชเวลานานในการเริ่มตนระบบอีกครั้ง หากคุณไมแนใจในเรื่องน้ี โปรดติดตอ
ตัวแทนจําหนายรถยนต กอนท่ีจะทําการติดตั้ง

• อยาตอสายไฟของอุปกรณติดรถยนตเขากับสายไฟแรงสูงของระบบสตารทเครื่องยนต
• เม่ือทําการติดตั้งชิ้นสวนชุดอุปกรณรถ ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีอุปกรณใดท่ีรบกวนหรือ

ขัดขวางการบงัคับเลี้ยงหรือระบบเบรก รวมทั้งระบบควรคุมและระบบอื่น ๆ  ของรถ (เชน 
ถุงลมนิรภัย) ตรวจสอบใหแนใจวาชุดอุปกรณรถและสวนประกอบตาง ๆ  ไมไดติดตั้ง
ในลักษณะที่จะเขาถึงตัวคุณไดเม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือการเฉี่ยวชน
เม่ือทําการยึดฐานพกพาตรวจสอบใหแนใจวาผูใชสามารถมองเห็นจอโทรศัพทไดชัดเจน

• ชางเทคนิคท่ีใหบริการหรือตัวแทนจําหนายอาจสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีในการยึด
อุปกรณท่ีเหมาะสมกับรถโดยไมตองมีการเจาะรู
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• หามสูบบหุรี่ในขณะที่ติดตั้งอุปกรณในรถยนต ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีแหลงตนเพลิง
หรือเปลวไฟในบริเวณใกลเคียง

• ระวังอยาใหสายเคเบลิ ทอเชื้อเพลิงหรือสายเบรค หรืออุปกรณนิรภยั ไดรับความเสียหาย
ในระหวางการติดตั้ง

• สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้งไมถูกตองหรือมีการปองกัน
ไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดนํ้ามันท่ีควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบ
ควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส ระบบถุงลมนิรภัย หากพบขอบกพรองหรือการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในระบบดังกลาว โปรดติดตอตัวแทนจําหนายรถยนตของคุณ

• ตรวจสอบใหแนใจวาสายเชื่อมตอติดตั้งในจุดท่ีจะไมเกิดการชํารุดเสียหาย (เชน ไมวาง
ใตเบาะที่น่ังหรือบนขอบที่คม)

■ ออพชั่นในการเชื่อมตอ
ชุดอุปกรณในรถสามารถเชื่อมตอเขากับโทรศัพทมือถือและเครื่องเลนเพลงที่รองรับโดยใช
สายเชื่อมตอหรือระบบ Bluetooth การเชื่อมตอระบบเสียงสามารถทําไดระหวางชุดอุปกรณ
รถและระบบวิทยุของรถท่ีรองรับในหลายรูปแบบดวยกัน

การเชื่อมตอสาย
ชุดอุปกรณรถอาจจัดมาใหพรอมกับสายเชื่อมตอหลายแบบซึ่งมีจุดเชื่อมตอท่ีตางกันไป 
สายอาจเปนแบบ Pop-Port™ หรือปล๊ักประจุไฟและปลั๊กสัญญาณเสียงขนาด 3.5 มม. 
เลือกสายตามชนิดอุปกรณท่ีใชงานกับชุดอุปกรณรถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายได 
สายเชื่อมตอ ในหนา 27

การเชื่อมตอ Bluetooth
สําหรับการเชื่อมตอไรสายระบบ Bluetooth ผูใชจะตองมีโทรศัพทมือถือท่ีรองรับเทคโนโลยี 
Bluetooth หากตองการขอมูลเพิ่มเติม ดูไดในหนา 10 และ 20

การเชื่อมตอระบบเสียง
สัญญาณเสียงขาออกของชุดอุปกรณรถสามารถเชื่อมตอเขากับสัญญาณเสียงขาเขาของ
วิทยุรถในหลายรูปแบบดวยกัน ต้ังคาชุดอุปกรณรถในโหมดโมโนหรือสเตอริโอไดตามออพชั่น
การติดตั้งท่ีเลือก ดูใน ต้ังโหมดโมโนหรือสเตอริโอ หนา 22
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เลือกออพชั่นในการติดตั้ง
เปดใชชุดอุปกรณรถรวมกับวิทยุรถ โดยเลือกออพชั่นในการติดตั้งตอไปน้ี ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
คุณสมบติัของวิทยุรถท่ีคุณเชื่อมตอกับชุดอุปกรณรถ

ออพชั่นในการติด้ังกับระบบเสียงโมโน

ออพชั่นในการติด้ังกับระบบเสียงสเตอริโอ
• —ลําโพงที่จัดใหพรอมกับชุดอุปกรณรถ
• 1—เปดเสียงเงียบวิทยุรถ
• 2—สัญญาณโมโน/โทรศัพทของวิทยุรถ
• 3—ชองสัญญาณสเตอริโอ/เสริมของวิทยุรถ
• —สัญญาณโมโนขาออกของชุดอุปกรณรถ
• —เปดเสียงเงียบชุดอุปกรณรถ ดูใน สายไฟ หนา 26

• —สัญญาณสเตอริโอขาออกของชุดอุปกรณรถ
หากคุณไมสามารถเชื่อมตอสัญญาณสเตอริโอขาออกของชุดอุปกรณรถเขากับสัญญาณ
สเตอริโอ/ชองสัญญาณเสริมขาขาวของวิทยุรถ (เชน เพือ่เปดเลนเพลงจากชุดอุปกรณรถ
ในระบบสเตอริโอ) ใหเลือกออพชั่น A1 หรือ A2 และตั้งโหมดเสียงเปนโมโน หากวิทยุรถมี
ชองสัญญาณเขาโมโน/โทรศัพท ใหเลือกออพชั่น A2 หรือเลือกออพชั่น A1 และใชชุดลําโพง

A1

2

1

3

A2

2

1

3

B1

2

1

3

B2

2

1

3
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ท่ีจัดใหพรอมกับชุดอุปกรณรถ หากวิทยุรถไมมีขัว้ตอเสียงเงียบ คุณสามารถปลอยสาย
เสียงเงียบไวโดยไมตองเชื่อมตอได สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี สายไฟ หนา 26

หากคุณเชื่อมตอชุดอุปกรณรถเขากับสัญญาณสเตอริโอ/ชองสัญญาณขาเขาเสริม (aux-in 
หรือขั้วตอเครื่องเปลี่ยนแผนซีดี) ของวิทยุรถ ใหเลือกออพชัน่ B1 หรือ B2 และตั้งโหมดเสียง
เปนสเตอริโอ หากวิทยุรถมีชองสัญญาณโมโน/โทรศัพทขาเขา คุณสามารถเลือกออพชั่น B2 
เพื่อใชลําโพงรถทําใหไดคุณภาพเสียงที่ดีย่ิงขึ้น หากวิทยุรถไมมีขั้วตอเสียงเงียบ คุณสามารถ
ปลอยสายเสียงเงียบไวโดยไมตองเชื่อมตอได หามตอวิทยุรถเขากับชองสัญญาณโมโน
ขาออกของชุดอุปกรณรถ สัญญาณโมโนขาออกถูกออกแบบมาเพื่อใชงานกับชุดลําโพง และ
ไมสามารถใชงานไดตามปกติเม่ือเชื่อมตอกับวิทยุรถ
หากคุณเลือกออพชั่นการติดตั้งท่ีใชลําโพงที่จัดมาให การเรียกสายดวยเสียง เสียงเรียก และ
คําแนะนําในการเดินทางจะดังขึ้นแมวาจะปดวิทยุรถอยู แทนการใชลําโพงที่จัดให คุณ
สามารถเชื่อมตอชุดอุปกรณรถเขากับลําโพงรถโดยใชรีเลยหากความตานทานของลําโพงอยู
ท่ีอยางนอย 4 โอหม ในกรณีน้ี ใหเชื่อมตอขัว้เสียงเงียบเขากับรีเลยดวย หากความตานทาน
เกินกวา 8 โอหม กําลังสงจะลดลงกวาปกติอยางเห็นไดชัด

ตั้งโหมดโมโนหรือสเตอริโอ
กําหนดคาชุดอุปกรณรถเปนโหมดโมโน (คาเริ่มตน) หรือโหมดสเตอริโอโดยพิจารณาจาก
ออพชั่นในการติดตั้งท่ีเลือก สลับระหวางโหมดโดยปดชุดอุปกรณรถท่ีเปดใชอยู กดปุม Navi 
wheel จากนั้นภายใน 5 วินาทีใหกด  คางไวประมาณ 10 วินาที 
เม่ือสลับเขาสูโหมดโมโน ชุดอุปกรณรถจะสงสัญญาณเสียงสูง และไฟระบุสถานะจะกะพริบ
ชา ๆ  ไมก่ีวินาที
เม่ือสลับเขาสูโหมดสเตอริโอ ชุดอุปกรณรถจะสงสัญญาณเสียงต่ํา และไฟระบสุถานะจะ
กะพริบเปนจังหวะตามเสียงสัญญาณ

■ ตดิตั้งชุดอุปกรณรถเขาในรถ
เน้ือหาสวนนี้อธิบายเกี่ยวกับการติดตั้งชิ้นสวนชุดอุปกรณรถเขากับตัวรถ สวนประกอบตาง ๆ  
มีอธิบายไวใน สวนประกอบ หนา 8
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ตัวอยางการติดตั้งท่ีถูกตอง รวมทั้งตัวรับสัญญาณ GPS ท่ีดานบนของแผงหนาปด

ชุดแฮนดฟรี HF-20
ชุดแฮนดฟรีมีขั้วตอดังตอไปน้ี มีสัญลักษณจัดพิมพไวใตชุดอุปกรณ

• —ขั้วตอไฟ Dc สําหรับสายไฟ PCU-4

• —ชองสัญญาณเสียงโมโนขาออกสําหรับลําโพง SP-3

• —ขั้วสําหรับสายเชื่อมตอ
• —ขั้วสําหรับอุปกรณจายสัญญาณ CU-8

• —ขั้วสําหรับตัวรับสัญญาณ GPS

• —สัญญาณเสียงสเตอริโอขาออกสําหรับวิทยุรถ
• —ขั้วสําหรับไมโครโฟน MP-2

เม่ือทําการติดตั้งชุดแฮนดฟรี ตรวจสอบใหแนใจวาสายสําหรับไมโครโฟนและลําโพงเขาถึงท่ี
ท่ีคุณตองการยึดชิ้นสวนเหลาน้ี
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หามยึดชุดแฮนดฟรีดานในเรือนโลหะหรือบนพื้นผิวโลหะ เน่ืองจากจะขัดขวางการเชือ่มตอ 
Bluetooth ระหวางชุดแฮนดฟรีและอุปกรณ Bluetooth ท่ีเชื่อมตอกับชุดอุปกรณรถ เพื่อ
การเชื่อมตอท่ีดีท่ีสุด ตรวจสอบใหแนใจวาระยะระหวางชุดแฮนดฟรีและพื้นผิวโลหะเกินกวา 
4 มม. (0.16 น้ิว)
ยึดชุดแฮนดฟรีโดยใชขอและแผนเทปรัดท่ีใหมากับชุดอุปกรณรถในลักษณะเดียวกับอุปกรณ
จายสัญญาณ (ดูภาพใน อุปกรณจายสัญญาณ เริ่มจากหนา 24) แยกแผนท้ังสองแผนออก
จากกันยึดแผนเขากับหวงกอน: ลอกแผนปองกันจากดานกาว แลวติดแผนเขากับตําแหนง
ท่ีตองการภายในรถยนต ตรวจสอบใหแนใจวาพื้นผิวท่ีคุณติดแผนมีลักษณะแหง สะอาด 
และปราศจากฝุนผงใด ๆ
ยึดแผนเขากับขอ โดยลอกแผนปองกันจากดานกาว และติดแผนเขาดานลางของชุดแฮนดฟรี
กดชุดแฮนดฟรีลงบนแผนรัดใหแนน ตรวจสอบวาชุดแฮนดฟรียึดเขาท่ีแนนหนาดี

อุปกรณจายสัญญาณ
อุปกรณจายสัญญาณควรติดตั้งในบริเวณท่ีผูใชสามารถเขาถึงไดงาย เม่ือทําการติดตั้ง
ชิ้นสวนชุดอุปกรณรถ ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีอุปกรณใดท่ีรบกวนหรือขัดขวางการ
บังคับเลี้ยงหรือระบบเบรก รวมท้ังระบบควรคุมและระบบอื่น ๆ  ของรถ (เชน ถุงลมนิรภยั) 
ตรวจสอบใหแนในวาอุปกรณจายสัญญาณอยูในระยะที่สามารถเชื่อมตอกับชุดแฮนดฟรีได 
ตําแหนงท่ีดีท่ีสุดในการยึดอุปกรณจายสัญญาณคือแนวนอนบนคอนโซล ระหวางเบาะนั่ง
ดานคนขับและผูโดยสารดานหนา เพื่อใหปุมอุปกรณจายสัญญาณหันไปดานหนาทางเดียว
กับรถ
ยึดอุปกรณจายสัญญาณ โดยใชขอและแผนเทปรัดท่ีใหมาพรอมกับชุดอุปกรณรถ แยกแผน
ท้ังสองออกจากกัน (1) ยึดแผนเขากับหวงกอน: ลอกแผนปองกันจากดานกาว (2) แลวติด
แผนเขากับตําแหนงท่ีตองการภายในรถยนต ตรวจสอบใหแนใจวาพื้นผิวท่ีคุณติดแผน
มีลักษณะแหงสะอาด และปราศจากฝุนผงใด ๆ
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ยึดแผนเขากับขอ: ลอกแผนปองกันจากดานกาว (2) แลวติดแผนเขาท่ีดานลางของอุปกรณ
จายสัญญาณ (3)

กดอุปกรณจายสัญญาณ (4) ลงบนแผนรัดใหแนน ตรวจสอบวาอุปกรณจายสัญญาณยึด
เขาท่ีแนนหนาดี

ลําโพง
เพื่อใหไดคุณภาพเสียงที่ดี ใหยึดลําโพงใหหันไปดานผูใช ยึดลําโพงในระยะอยางนอย 1 เมตร 
(3 ฟตุ) จากไมโครโฟนเพือ่ปองกันเสียงหวีด
เชื่อมตอลําโพงเขากับสัญญาณโมโนขาออกของชุดอุปกรณรถ สามารถเชื่อมตอชุดอุปกรณ
รถเขากับวิทยุรถท่ีรองรับได ดูรายละเอียดใน การเชื่อมตอระบบเสียง หนา 20

ไมโครโฟน
เลือกตําแหนงยึดของไมโครโฟนใหดีเพือ่เพิม่คุณภาพในการสงสัญญาณเสียง
ยึดไมโครโฟนระยะ 30 ซม. (11.8 น้ิว) จากศีรษะผูขับขี่ และจัดวางใหหันไปทางปากของ
คนขับ จากประสบการณพบวาตําแหนงยึดท่ีดีท่ีสุดคือใกลกับกระจกมองทายของที่บังแดด 
ยึดไมโครโฟนในระยะอยางนอย 1 เมตร (3 ฟุต) จากลําโพงชุดอุปกรณรถเพื่อปองกัน
เสียงหวีด
ใหติดตั้งไมโครโฟนไมใหขวางทางลมจากชองระบายลม อยาวางสายไมโครโฟนในที่รอน 
จุดระบายอากาศ หรือท่ีระบบเครื่องปรับอากาศ ใชเทปสองหนาท่ีใหมาเพื่อยึดไมโครโฟน 
เพื่อลดเสียงแบคกราวดของรถที่อาจรบกวนในสายของคุณ
เสียบปลั๊กไมโครโฟนเขากับขัว้ไมโครโฟนที่ชุดแฮนดฟรี และบดิปลั๊กตามเข็มนาฬกิาเพื่อยึด
ใหแนนการใชไมโครโฟนชนิดอื่น นอกเหนือจากไมโครโฟน MP-2 ท่ีมาพรอมกับอุปกรณ
ติดรถยนตอาจสงผลกระทบตอคุณภาพเสียง

9251727_CK_20w_3_th.fm  Page 25  Wednesday, October 4, 2006  5:26 PM



การติดต้ัง

26

สายไฟ
สายไฟประกอบดวยชุดสายและฟวสตอไปน้ี:

• +12 V, แบตเตอรี่รถ +, สีแดง (1)

• กราวด, แบตเตอรี่รถ -, สีดํา (2)

• สัญญาณเสียงเงียบวิทยุรถ, สีเหลือง (3)

• สายสัญญาณสตารทรถ, สีนํ้าเงิน (4)

• ฟวส 2 A (5)

• ฟวส 1 A (6)

เชื่อมตอสายไฟตามวิธตีอไปน้ี:
1. ตอสายสีดํากับขั้วกราวดของรถยนต
2. ตอสายสีเหลืองกับขั้วสัญญาณเสียงเงียบของวิทยุรถ

เม่ือคุณรับสาย อุปกรณติดรถยนตจะสลับสายสีเหลืองไปยังขัว้กราวด เพื่อเปดเสียงเงียบ
วิทยุรถเม่ือคุณวางสาย สายสีเหลืองจะถูกแยกออกจากกราวด และเสียงวิทยุในรถยนต
จะดังขึ้นอีกครั้ง
หากวิทยุรถไมมีขั้วตอเสียงเงียบ คุณสามารถปลอยสายเสียงเงียบไวโดยไมตอง
เชื่อมตอได ในกรณีเชนน้ี วิทยุรถของคุณจะไมเปดเสียงเงียบโดยอัตโนมัติเม่ือ
มีการรับสาย
คุณสามารถเลือกติดตั้งรีเลยเสริมเพื่อเปดเสียงเงียบวิทยุรถและเชือ่มตอชุดอุปกรณรถ
โดยตรงเขากับลําโพงรถ สัญญาณเสียงเงียบใชเพื่อเปดปดรีเลย

3. ตอสายสีนํ้าเงินเขากับสายสัญญาณสตารทรถโดยใชฟวส 1 A ท่ีจัดให
รถบางคันไมมีขั้วตรวจจับการจดุระเบดิ ในกรณีน้ีสามารถปลอยสายสีนํ้าเงินท้ิงไวเฉย ๆ  
แตชดุอุปกรณรถจะไมปดโดยอัตโนมัติเม่ือปดสวิตชกุญแจรถ
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เม่ือไมไดตอสายสัญญาณสตารทรถ ชุดอุปกรณรถจะปดลงโดยอัตโนมัติหลังจากผานไป
สองนาที หากไมมีการเชื่อมตอกับโทรศัพท เพือ่ปองกันการถายประจุแบตเตอรี่รถโดย
ไมไดต้ังใจ

4. ตอสายสีแดงเขากับขั้วบวกของแบตเตอรี่รถขนาด 12 V โดยใชฟวส 2 A ท่ีจัดให
5. เสียบปลั๊กสี่ขาของสายไฟเขากับขั้ว DC ของชุดแฮนดฟรี

สายเชื่อมตอ
ชุดอุปกรณรถอาจจัดมาใหพรอมกับสายเชื่อมตอหลายแบบซึ่งมีจุดเชื่อมตอท่ีตางกันไป 
สายอาจเปนแบบ Pop-Port หรือปล๊ักประจุไฟและปลั๊กสัญญาณเสียงขนาด 3.5 มม. 
เลือกสายตามชนิดอุปกรณท่ีใชงานกับชุดอุปกรณรถ
เลือกสายแบบ Pop-Port เพือ่ตอชุดอุปกรณรถเขากับโทรศัพทท่ีรองรับขั้ว PopญPort 
และประจุแบตเตอรี่โทรศัพทจากแบตเตอรี่รถโดยใชชุดอุปกรณรถ เม่ือใชสายนี้ 
ชุดอุปกรณรถจะสามารถใชงานไดเฉพาะกับเครื่องเลนเพลงผานระบบ Bluetooth เทาน้ัน
เลือกสายประจุหรือสายสัญญาณเสียง 3.5 มม. เพื่อตอชุดอุปกรณรถเขากับโทรศัพท
ท่ีรองรับผานระบบ Bluetooth และตอเขากับเครื่องเลนเพลงที่รองรับขั้วสัญญาณเสียง 
3.5 มม. 
คุณสามารถเชื่อมตอปล๊ักประจุไฟเพื่อประจไุฟแบตเตอรี่โทรศัพทจากแบตเตอรี่รถขณะใชชุด
อุปกรณรถ
ตอสายโดยคอย ๆ  สอดปลายดานที่มีขอความ TOP กับ  ขั้วชุดแฮนดฟรีโดยใหตัวอักษร
หันขึ้นบน หากคุณใชสาย Pop-Port ใหสอดปลั๊กเขากับขั้ว Pop-Port ของฐานพกพาที่
ออกแบบมาสําหรับโทรศัพท (โทรศัพทตอกับชุดอุปกรณรถเมื่อวางไวบนฐาน) 
หากคุณใชสายประจุไฟและปลั๊กสัญญาณเสียง 3.5 มม. ใหสอดปลั๊กประจุไฟเขากับโทรศัพท
และสอดปลั๊กเสียงเขากับเครื่องเลนเพลง
หากคุณใชสายที่มีปล๊ักหลายตัว คุณสามารถพับสายที่ไมไดใชเพื่อซอนเก็บได ตรวจดูให
แนใจวาสายที่ไมไดใชงานไมไปกีดขวางกันเพื่อปองกันการลัดวงจร

ฐานพกพา
หากโทรศัพทเชือ่มตอกับชดุอุปกรณรถดวยสาย คุณจะตองยึดฐานพกพาที่ออกแบบมา
สําหรับโทรศัพทเพื่อใชกับชุดอุปกรณรถ
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เม่ือทําการยึดฐานพกพา ตรวจสอบใหแนใจวาจอโทรศัพทสามารถมองเห็นไดชัดเจนโดยผูใช 
และตัวฐานไมรบกวนหรือกีดขวางระบบบังคับเลี้ยวและระบบเบรก หรือระบบควบคุมอ่ืน ๆ  
ของรถ (เชน ถุงลมนิรภัย) ดูคําแนะนําในการยึดอุปกรณไดจากเอกสารที่ใหมาพรอมกับ
ฐานพกพา
หากคุณใชฐานเอนกประสงค (ฐานท่ีใชไดกับโทรศัพทหลายรุน) คุณอาจตองเสียบสาย
เชื่อมตอโดยตรงเขากับโทรศัพทหลังจากวางโทรศัพทไวท่ีฐานแลว

■ อุปกรณเสริมเพิ่มเติม
คุณสามารถเพิ่มคุณสมบติัของชุดอุปกรณรถไดโดยใชอุปกรณเสริมพิเศษท่ีมีให สอบถาม
ตัวแทนจําหนายหรือชางเทคนิคผูใหบริการเกี่ยวกับอุปกรณเสริมท่ีเหมาะสมสําหรับชุด
อุปกรณรถ ใชเฉพาะอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองและใชงานรวมกันไดเทาน้ัน

Nokia Navigation Pack LD-2
อุปกรณเสริมเหลาน้ีประกอบดวยตัวรับสัญญาณ GPS สําหรับยึดกับรถ และซอฟตแวร
นําทางสําหรับติดตั้งกับเครื่องโทรศัพท
ใชเทปเหนียวที่ดานลางของตัวรับสัญญาณ GPS เพื่อยึดตัวรับสัญญาณ GPS เขาท่ี เพื่อให
สามารถรับสัญญาณจากทองฟาไดอยางชัดเจน เชน ดานบนของแผงหนาปด ยึดตัวรับ
สัญญาณGPS เพือ่ใหดานบนหันเขาหาทองฟา
เม่ือยึดตัวรับสัญญาณ GPS แลว เสียบขั้ว GPS เขากับชุดแฮนดฟรี ดูท่ี ชุดแฮนดฟรี HF-20 
หนา 23

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟตแวรนําทางไดในคูมือผูใชสําหรับ Nokia Navigation 
Pack LD-2

ตัวยึดเสาและเสาอากาศภายนอก
ตัวยึดเสาอากาศสามารถใชเพื่อเชื่อมตอเสาอากาศภายนอกเขากับ ชุดอุปกรณรถ เสาอากาศ
ภายนอกชวยเพิ่มสมรรถนะในการรับสัญญาณของโทรศัพทมือถือในรถ ดูรายการผลิตภัณฑ
จําหนายไดจากตัวแทนจําหนายของคุณ

หมายเหตุ: เพือ่ใหเปนไปตามหลักเกณฑการรับสัญญาณวิทยุ กรุณาติดตั้งเสา
อากาศภายนอกใหมีระยะหางอยางนอย 20 ซม. ระหวางเสาอากาศภายนอก
และบุคคลอื่น โดยเสาอากาศภายนอกไมไดรับกําลังสัญญาณเกิน 3 dBi
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■ ตรวจสอบการทํางานของชุดอุปกรณรถ
หลังการติดตั้งชุดอุปกรณรถ ตรวจสอบวาอุปกรณสามารถทํางานไดตามปกติหรือไม และ
ตรวจสอบวาชุดอุปกรณรถยึดถูกตอง ดูเพิ่มเติมท่ี การแกไขปญหา หนา 16

9251727_CK_20w_3_th.fm  Page 29  Wednesday, October 4, 2006  5:26 PM



การดูแลและบํารุงรักษา

30

5. การดูแลและบํารงุรักษา 

ชุดอุปกรณรถของคุณเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการออกแบบและผลิตข้ึนมาเปนพิเศษ จึงควรใชดวยความ
ระมัดระวัง คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บอุปกรณเสริมพิเศษทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• เก็บรักษาชุดอุปกรณรถในที่แหงเสมอ ฝน ไอนํ้า ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแรเปน

สารประกอบซึ่งจะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสข้ึนสนิม
• อยาใชหรือเก็บชุดอุปกรณรถในที่สกปรกหรือมีฝุนผง เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่ถอด

เขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได
• อยาพยายามเปดชุดอุปกรณรถ เนื่องจากการถอดและประกอบโทรศัพทโดยขาดความชํานาญ

อาจทําใหเครื่องชํารุดเสียหายได
• หามใชสารเคมีเขมขน นํ้ายาทําความสะอาด หรือสารซักฟอก เพื่อทําความสะอาดชิ้นสวน

ชุดอุปกรณรถ 
• หามทาสีช้ินสวนชุดอุปกรณรถ เนื่องจากสีอาจเขาไปอุดตันในช้ินสวนที่เล่ือนไดของโทรศัพทและ

อาจสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของโทรศัพท
หากชุดอุปกรณรถทํางานไมถูกตอง ใหนําช้ินสวนที่มีปญหาเขารับบริการจากศูนยบริการที่ไดรับ
การรับรองใกลบานคุณ
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6. ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภยั

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในเครื่องยนตของยานพาหนะที่ติดตั้งไมถูกตองหรือมี
การปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS แบบ
อิเล็กทรอนิกสระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย
รถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ท่ีติดตั้งไวในรถของคุณ
การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย 
ควรตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอวาอุปกรณทุกช้ินของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดตั้งและ
ทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ช้ินสวน
ของโทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตท่ีมีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะ
พองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดตั้งอุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถือไวเหนือ
ถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก การติดตั้งอุปกรณไรสายไวในรถอยางผิดวิธี
อาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงในขณะที่ถุงลมนิรภัยพองตัวออกได
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