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โนเกยีจะไมรบัผิดชอบใดๆ ตอการสูญเสียขอมูลหรอืรายไดหรือความเสยีหาย 
อันเกิดจากอุบัตเิหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสยีหายทางออมที่เกิด 
ข้ึนไมวาจะโดยวิธใีดก็ตาม
เนื้อหาในเอกสารนีใ้หขอมูล “ตามสภาพที่เปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ 
ไมวาจะโดยตรงหรอืโดยนัย และมิไดจํากัดอยูที่การรับประกันความสามารถ 
ในการทํางานของผลิตภัณฑที่จําหนาย หรือความเหมาะสมในการใชงานตาม 
วตัถุประสงค ตลอดจนความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมลูในเอกสารนี้ 
นอกเหนอืจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทานั้น โนเกียของสงวนสิทธิใ์นการ 
เปล่ียนแปลง แกไข หรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ผลิตภัณฑที่วางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับ 
ตวัแทนจําหนายโนเกยีใกลบานคุณ
การควบคุมการสงออก
ผลิตภัณฑรุนนี้อาจเปนสินคา เทคโนโลยี หรอืซอฟตแวรภายใตกฎหมายและ 
ขอบงัคบัการสงออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ  หามฝาฝน 
กฎหมายที่กําหนด
ฉบบัที่ 1 ไทย
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอานและปฏิบัตติามคําแนะนําตอไปนี ้มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปน 
การละเมิดกฎหมายได คุณสามารถอานรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากคูมือเลมนี้

คํานึงถึงความปลอดภัยบนถนน
โปรดปฏิบัตติามกฎหมายในทองถิน่ทุกขอ โปรดใชชุดแฮนดฟรีขณะ 
ขับรถอยูเสมอ สิง่ที่ควรคํานึงถึงเปนอันดับแรกขณะขับข่ียานพาหนะ 
คอืความปลอดภัยบนทองถนน 

สัญญาณรบกวน
โทรศัพทไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนซึ่งสง
ผลตอประสทิธิภาพการทํางานของโทรศพัทได

การตอเชื่อมกับอุปกรณอื่นๆ 
เมื่อตองการตอเช่ือมโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ กรุณาอานคูมือ 
ของอุปกรณนั้นๆ เพ่ือศึกษาขอมลูรายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย 
หามตอเช่ือมโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกนัได
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การบริการท่ีผานการรบัรอง
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่สามารซอมแซมอุปกรณตางๆ 
ของเครื่องได
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1. บทนํา

ชุดแฮนดฟรีติดตัง้ในรถยนตแบบไรสายของโนเกีย (HF-6W) 
เปนชุดแฮนดฟรทีี่ตดิตั้งไดสะดวกโดยใชเทคโนโลยไีรสายบลูทูธ 
และหนวยประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP)
คณุสามารถใชชุดแฮนดฟรีในการโทรและชารจโทรศัพทเคลื่อนที่ 
โนเกียที่ใชงานรวมกนัได
โปรดอานคูมือผูใชใหละเอียดกอนที่จะใชงานชุดแฮนดฟรี 
ตรวจสอบรายละเอียดคําแนะนําลาสุด ขอมูลเพิม่เติม บรกิารดาวน 
โหลดและการใหบริการสําหรบัผลิตภัณฑโนเกียของคุณไดที่เว็บ 
ไซตโนเกียในประเทศหรือที่ http://www.nokia-asia.com/support 
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2. เร่ิมตนใชงาน

กอนที่จะเริ่มใชชุดแฮนดฟรี คุณตองติดตั้งชุดแฮนดฟรีในรถยนต 
กอนและจับคูกับโทรศัพทที่ใชงานรวมกนัได

■ สวนประกอบของแฮนดฟรี
• ปุมเปด/ปด (1)
• ปุม answer/end (2)
• ปุมเพิม่ระดับเสียง (3)
• ปุมลดระดับเสยีง (4)
• ปุมปลดสายเคเบิล (5)
• ลําโพง (6)
• ไมโครโฟน (7)
• ไฟแสดงสถานะ (8)
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• สายชารจแบตเตอรี่(9)

■ การติดต้ังชุดแฮนดฟรีในรถยนต
เพือ่ใหใชงานชุดแฮนดฟรีอยางถูกวิธี คุณตองตอชุดแฮนดฟรี 
เขากับชองเสยีบที่จุดบุหรี่ในรถยนตและไฟท่ีจายออกมาตองมา 
จากแบตเตอรี่ในรถยนตดวย
เสยีบชุดแฮนดฟรีลงใน 
ชองเสียบที่จุดบุหรี่ใน    
รถยนตตามที่แสดงใน 
ภาพ A หรือภาพ B
ตองแนใจวาไดเสียบชุด 
แฮนดฟรีลงล็อกและไมกีด
ขวางการควบคมุรถยนต
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เครื่องจะจับคําพดูของคุณไดอยาง 
เตม็ประสทิธิภาพเมื่อเสียงพดูมาจาก
พืน้ที่ที่กําหนดดวยแถบสเีทาดังที่ 
แสดงในภาพ ถาคุณประสบปญหาใน 
การใชงาน โปรดปรับตําแหนง 
อุปกรณใหม
สําหรับรถยนตบางรุน ชองเสยีบที่จุดบุหรี่ก็ยงัคงถูกจายไฟผาน 
แบตเตอรีร่ถยนตแมจะถอดกุญแจสตารทรถยนตออกแลวกต็าม 
ในกรณดีังกลาว แบตเตอรี่รถยนตอาจคายประจุออกมาถายัง 
เสยีบชุดแฮนดฟรีไวเชนเดิม หรือในกรณีที่ปดการใชงานชุด 
แฮนดฟรแีลวแตยังเสยีบทิ้งไวที่ชองเสียบที่จุดบหุรี่เปนเวลานาน 
โปรดติดตอผูผลิตรถยนตเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

■ การเปดและปดชุดแฮนดฟรี
ถาตองการเปดชุดแฮนดฟรี ใหกดปุม power ชุดแฮนดฟรจีะ 
สงเสียงแจงเตอืนและไฟแสดงสถานะสเีขียวจะสวางขึน้ชั่วครู
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ถาตองการปดการใชงานชุดแฮนดฟร ีกดปุม power ขณะที่ไมมี 
การใชสาย ชุดแฮนฟรจีะสงเสยีงแจงเตือนและไฟแสดงสถานะ 
สเีขียวจะสวางขึ้นชั่วครู

■ การจับคูชุดแฮนดฟรีกบัโทรศัพทเคลือ่นท่ี
ชุดแฮนดฟรีไดรับการออกแบบเปนพิเศษสําหรับโทรศัพทโนเกียที่
ใชงานรวมกันไดโดยที่รองรับเทคโนโลยีไรสายบลูทูธ 
อยางไรก็ตาม คณุสามารถใชชุดแฮนดฟรรีวมกับอุปกรณบลูทูธ 
ที่รองรับโปรไฟลของชุดแฮนดฟรีที่ใชงานรวมกันได 
อานรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องเทคโนโลยไีรสายบลูทูธไดจากคูมือ 
ผูใชโทรศัพทของคุณ
กอนจะเริ่มใชงานชุดแฮนดฟรี คุณตองจับคูกบัโทรศัพทที่ใชงาน 
รวมกันได
1. ดูใหแนใจวาไดเปดโทรศัพทของคุณแลว
2. และตองแนใจวาไดติดตั้งชุดแฮนดฟรีอยางถูกวิธี แลวจึงกดปุม 

power เพือ่เปดชุดแฮนดฟรี 
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3. ตั้งคาโทรศัพทใหคนหาอุปกรณบลูทูธ 
อานคําแนะนําไดจากคูมือผูใชโทรศัพทของคุณ 

4. เลือกชุดหูฟงโนเกีย (HF-6W) จากรายการ
5. ปอนรหัสผานบลูทูธ 0000 เพื่อจับคูชุดแฮนดฟรีกบัโทรศัพท 

โทรศัพทของคณุจะเปนโทรศัพทเครื่องที่ตั้งไวสําหรับชุด 
แฮนดฟรชีุดนี้ในกรณีที่ชุดแฮนดฟรีไมเคยผานการจับคูกับ 
โทรศัพทเครื่องอ่ืนมากอน
ชุดแฮนดฟรจีะสงเสียงแจงเตือนสั้นๆ และไฟแสดงสถานะ 
สีน้ําเงินจะติดคางไวเชนนั้นเพื่อแสดงวาการเชื่อมตอบลูทูธ 
กําลังทํางาน

6. เริม่ใชงานชุดแฮนดฟรี

การถอดชุดแฮนดฟรีออกจากโทรศัพท
ถาคณุตองการถอดชุดแฮนดฟรอีอกจากโทรศัพท (เชน เม่ือคุณ 
ตองการเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณบลูทูธตัวอ่ืน) ใหปดชดุ 
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แฮนดฟรีกอนหรือปดการใชงานชุดแฮนดฟรีจากเมนู Bluetooth 
ที่โทรศัพท ของคณุ
ในการปดการใชงานชุดแฮนดฟร ีคุณตองไมลบการจับคู 
ชุดแฮนดฟรีกับโทรศัพทออก 

การตอเชื่อมชุดแฮนดฟรีกับโทรศัพทใหมอีกคร้ัง
ถาคุณตองการตอชุดแฮนดฟรกีับโทรศัพทเครื่องที่ตั้งไวหรือจะตอ
กับโทรศัพทเครื่องที่ใชงานรวมกันครัง้หลังสุด คณุตองแนใจวาได 
เปดใชงานฟงกชัน Bluetooth ที่โทรศัพท แลวจึงเปดชุดแฮนดฟรี 
เม่ือคุณตอชุดแฮนดฟรีที่จับคูไวแลวอีกครัง้ เครื่องจะไมถามรหัส 
ผานจากคุณอีก
คณุสามารถตั้งคาโทรศัพทใหตอเชื่อมกับชุดแฮนดฟรีโดยอัตโนมัติ 
เม่ือกดปุมเปดชุดแฮนดฟร ีสําหรับการตั้งคากับโทรศัพทโนเกีย 
คณุตองเปลี่ยนการตัง้คาการจับคูอุปกรณที่เมน ูBluetooth
ถาชุดแฮนดฟรีไมเชื่อมตอโดยอัตโนมัติกับโทรศัพทเครือ่งที่ตั้งไวห
รอืโทรศัพทที่ใชงานรวมกันครั้งหลังสุด ใหกดปุม answer/end 
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คางไว ชุดแฮนดฟรีจะเริม่คนหาโทรศัพทเครื่องที่ตั้งไว และตาม 
ดวยโทรศัพทที่ใชงานรวมกันครั้งหลังสุด หรืออีกวธีิหนึง่คือ 
ใหทําการเชื่อมตอจากเมนู Bluetooth ที่โทรศัพทของคุณ
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3. การใชงานขั้นตน

■ ฟงกชนัการโทร
สําหรับการโทร ใหใชวิธีการโทรของโทรศัพทตามปกติ 
เม่ือตองการหมุนทวนเลขหมายซ้ํา ใหกดปุม answer/end สองครั้ง
เม่ือตองการโทรออกโดยใชเสียง ใหกดปุม answer/end จนกวาจะ 
ไดยินเสียงเสียงสญัญาณการโทรออกโดยใชเสยีง อานรายละเอียด 
เพิม่เตมิไดจากคูมือผูใชชุดโทรศัพทของคุณ การโทรออกโดย 
ใชเสยีงจะใชไดกับโทรศัพทที่รองรับฟงกชันนี้เทานั้น

การรับและการวางสาย
เม่ือคุณรบัสาย ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพรบิ คณุจะไดยิน 
เสยีงเรียกเขาผานชุดแฮนดฟร ีถาคุณปดเสียงเรียกเขาที่โทรศัพท 
จะไมมีเสียงเรียกเขาดังผานชุดแฮนดฟรีเชนกัน
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เม่ือจะรบัสายเรยีกเขาหรอืวางสายที่ใชงานอยู ใหกดปุม answer/
key นอกจากนี้คณุสามารถใชโทรศัพทในการรับสายหรือวางสาย 
ไดเชนเดียวกัน

การรับสายอัตโนมัติ
ถาฟงกชันรับอัตโนมัติที่โทรศัพทกําลังทํางาน โทรศัพทจะรบัสาย 
เรยีกเขาโดยอัตโนมัติหลังจากชวงเวลาที่กําหนดและสงตอไปที่ 
ชดุแฮนดฟรี

การปฏิเสธไมรับสาย
ถาคณุไมตองการรับสายเรียกเขา กดปุม answer/end สองครัง้ 
สัน้ๆ

การเปดเสียงหรือปดเสียงสายที่ใชงานอยู
กดปุม power แลวปลอย เม่ือปดเสียง ไฟแสดงสถานะสแีดง 
จะติดคางไวเชนนัน้
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การสลับการใชสายระหวางชุดแฮนดฟรีและ 
โทรศัพท
กดปุม answer/end เปนเวลานานกวา 1 วินาที

สายเรียกซอน
เม่ือตองการใชสายเรยีกซอน ใหใชปุมที่โทรศัพท 
เม่ือจะรับสายเรียกซอนจากชุดแฮนดฟรี ใหวางสายที่ใชงานอยู 
เปนอันดับแรก แลวจึงรับสายที่เรยีกซอนเขามา

■ การปรับระดับความดังของชุดแฮนดฟรี
เม่ือจะปรบัระดับความดังของชุดแฮนดฟร ีใหใชปุม volume ที่ชุด 
แฮนดฟรีหรือท่ีปุมโทรศัพทของคุณ

■ การชารจแบตเตอรี่โทรศัพทท่ีใชงาน 
รวมกันได

คณุสามารถชารจแบตเตอรี่โทรศัพทโนเกยีที่ใชงานรวมกันในขณะ
ที่ใชชุดแฮนดฟรีได 
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ดึงเครื่องชารจออกจากชุดแฮนดฟรแีละเสียบเขาที่โทรศัพท    
เม่ือแบตเตอรี่เต็มแลว ใหถอดโทรศัพทออกจากสายเคเบิล 
เครื่องชารจและกดปุมปลดสายเคเบิลที่ชุดแฮนดฟรีเพือ่ดึงสาย 
เคเบิลกลับเขาที่

■ การใชชดุแฮนดฟรีกับโทรศัพทท่ีจับคู 
ไวหลายเคร่ือง

คณุสามารถจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทไดมากถึง 8 เครือ่ง 
แตจะเชื่อมตอไดเพียงครัง้ละหนึง่เครื่องเทานั้น
โทรศัพทเครื่องที่จับคูกับชุดแฮนดฟรีเปนเครื่องแรก จะเรียกวา 
“เครื่องที่ตั้งไว” โทรศัพทเครือ่งที่ใชงานกับชุดหฟูงเปนเครือ่ง 
ลาสดุ จะเรยีกวา “เครื่องที่ใชลาสุด”
เม่ือกดปุมเปดชุดแฮนดฟรี ชุดแฮนดฟรจีะพยายามเชื่อมตอกับ 
เครื่องที่ตัง้ไวภายในเวลา 2-3 วนิาที
ถาชุดแฮนดฟรีไมสามารถเชื่อมตอกับเครือ่งที่ตั้งไวได 
ชดุแฮนดฟร ีจะพยายามเชื่อมตอกับเครื่องที่ใชลาสุด 
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ถาชุดแฮนดฟรีไมสามารถตอกับโทรศัพทเครื่องใดได ชุดแฮนดฟรี 
ก็ยงัคงใชงานรวมกับโทรศัพทเครื่องอ่ืนได
สําหรับการใชชุดแฮนดฟรีกับโทรศัพทที่จับคูไวซึ่งไมใชเครีอ่งที่ตั้ง
ไวหรอืเครื่องที่ใชลาสุด ใหทําการเชื่อมตอจากเมน ูBluetooth 
ที่โทรศัพทของคุณ

■ การรีเซ็ตชุดแฮนดฟรี
คณุสามารถรีเซต็ชุดแฮนดฟรีเพื่อลบคาที่ตั้งไวทั้งหมดรวมทั้ง 
ขอมูลการจับคู กดปุมปดชุดแฮนดฟรี จากนั้น กดปุมเปด/ปด 
และปุมเพิม่ระดับเสยีงคางไวพรอมกันเปนเวลา 10 วินาที ขณะทํา 
การรเีซ็ต ไฟแสดงสถานะสีแดงและสีเขยีนจะกะพริบสลับไปมา 
หลังจากรีเซต็ชุดแฮนดฟรีแลว เสียงเตอืนจะดังขึ้นสองครั้ง

■ การแกไขปญหา
ถาคุณไมสามารถเชื่อมตอชุดแฮนดฟรีกับโทรศัพทที่ใชงาน    
รวมกัน ใหปฏิบัติดังตอไปนี้:
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• ดูใหแนใจวาไดเปดใชงานฟงกชัน Bluetooth ในโทรศัพท 
ของคุณแลว

• ดูใหแนใจวาไดตดิตั้งชุดแฮนดฟรถีูกวิธี กดปุมเปดเรียบ    
รอยแลว และไดจับคูกับโทรศัพทที่ใชงานรวมกันแลว 
ตรวจสอบวากระแสไฟที่จายตองมาจากแบตเตอรี่รถยนต

• ถาคณุตองการใชอุปกรณบลูทูธหลายตัว ตองแนใจวาคุณได 
ปดการเชื่อมตอกบัอุปกรณบลูทูธเครื่องกอนกับโทรศัพทแลว

• ดูใหแนใจวาชุดแฮนดฟรีและโทรศัพทอยูหางกนัภายในรัศมี 
10 เมตร และจะตองไมมีสิ่งกีดขวางหรอือุปกรณ 
อิเล็กทรอนิกสมากดีขวางสัญญาณของอุปกรณทั้งสอง

• คาองคประกอบและความสามารถของระบบจากผูใหบริการ 
ระบบอาจลดคุณภาพเสียงของการใชสาย เหตุการณเชนนี้ 
อาจเกิดขึ้นได เชน ในสภาพการจราจรคบัคั่ง เม่ือมีคนหลายๆ 
คนที่อยูในพืน้ที่สัญญาณเดียวกันสนทนาทางโทรศัพท 
พรอมๆ กัน
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การดูแลและการบํารุงรักษา

ชุดแฮนดฟรีของคุณไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นดวยวิทยาการ    
ท่ีลํ้าหนา คุณควรดูแลรักษาดวยความระมัดระวัง ขอแนะนําตอไปน้ี 
จะชวยในการใชอุปกรณไดตรงตามเกณฑของการรับประกัน
• เก็บอุปกรณไวในท่ีแหง ไมใหโดนฝน ไอนํ้า ความอับชื้นและ 

ของเหลว หรือละอองความชื้นท่ีมีแรเปนองคประกอบทุกประเภท 
ซ่ึงจะกัดกรอนวงจรอิเล็กทรอนิกส

• อยาใชหรือจัดเก็บชุดหูฟงไวในท่ีสกปรกหรือมีฝุนเกาะมากเพราะจะทํา  
ใหชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสหรือชิ้นสวนท่ีเล่ือนไดชํารุดเสียหาย

• อยาเก็บชุดหูฟงในท่ีท่ีมีอณุหภูมสิูงเพราะจะรนอายุการใชงานของ 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและทําใหสวนท่ีเปนพลาสติกละลาย 
ทําใหเสียรูปทรง

• อยาเก็บชุดแฮนดฟรีไวในบริเวณท่ีเย็นจัด เมื่ออุณหภูมิกลับสูระดับ 
ปกติ ละอองความชื้นจะเกาะตดิอยูภายในอุปกรณ ทําใหแผงวงจร 
อิเล็กทรอนิกสชํารุดเสียหาย
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• อยาพยายามแกะชุดแฮนดฟรี
• อยาเขยา โยน หรือเคาะชุดแฮนดฟรี การใชชุดแฮนดฟรีโดยไม 

ระมัดระวัง จะทําใหแผงวงจรและระบบกลไกที่ซับซอนภายใน 
ชํารุดเสียหายได

• หามใชสารเคมีอันตราย นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิด 
เขมขนทําความสะอาดชุดแฮนดฟรี

• อยาทาหรือระบายสีชุดแฮนดฟรี 
สีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนท่ีเล่ือน ไดทําใหระบบทํางานขัดของ

ถาชุดแฮนดฟรีเกิดขดัของ โปรดนําสงศูนยบริการที่ไดรับการรับรอง 
ใกลบาน
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ขอมูลเพิม่เตมิดานความปลอดภัย

■ ยานพาหนะ
สัญญาณความถี่วิทยุอาจทําใหการติดตั้งอุปกรณไมสมบูรณหรืออาจไป 
ปดกั้นระบบอเิล็กทรอนิกสในรถยนต เชน ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส, 
ระบบปองกันลอล็อกอิเล็กทรอนิกส,ระบบควบคุมความเร็วอิเล็กทรอนิกส 
และระบบถงุลมนิรภัย สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม ตรวจสอบไดจาก 
ผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถยนตของคุณ หรือจากอปุกรณท่ีติดตั้ง 
เพ่ิมเขาไป
การตดิตัง้และการใชงานอุปกรณผิดวิธีอาจเปนอันตรายและทําให 
การรับประกันอุปกรณชิ้นนี้เปนโมฆะ โปรดตรวจสอบอยูเสมอวา 
ไดติดตั้งอปุกรณไรสายในรถยนตและใชงานอยางถูกวิธี หามเก็บของ 
เหลวไวไฟ กาซ หรือสารที่ระเบิดไดไวในชองเก็บของรวมกันกับอุปกรณ 
ชิ้นสวนประกอบ หรืออุปกรณเสริม สําหรับรถยนตท่ีติดตั้งถุงลมนิรภยั 
โปรดจําไววาถุงลมนิรภัยจะพองตวัดวยแรงดันท่ีสูงมาก หามวางวตัถุ 
ใดๆ  รวมท้ังอปุกรณไรสายที่ตดิตัง้หรือพกพาในรถยนตไวดานบน 
ของถุงลมนิรภัยหรือบริเวณท่ีถุงลมจะพองตัว 
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ถาติดตั้งอปุกรณไรสายในรถยนตไมถูกวิธีและถุงลมเกิดพองตัวขึ้น 
อาจทําใหไดรับบาดเจ็บถึงชีวิตได
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