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0434



3

การปรับเปลีย่นหรือดัดแปลงอปุกรณน้ีโดย
ไมไดรับอนุญาตอาจทําใหผูใชสูญเสียสิทธิ์
ในการใชงานอปุกรณ
มาตรการควบคุมการสงออก
อปุกรณน้ีอาจมีสวนประกอบ เทคโนโลยี 

หรือซอฟตแวรท่ีอยูภายใตกฎหมายและ
กฎระเบียบดานการสงออกของสหรัฐฯ และ
ประเทศอื่นๆ หามทําการดัดแปลงโดยขัดตอ
กฎหมาย

บทนํา
ชุดหูฟงบลูทูธ BH-100 จาก Nokia ชวยให
คณุสามารถโทรและรับสายขณะเคลือ่น
ไหวได คุณสามารถใชชุดหูฟงรวมกับ
โทรศัพทท่ีรองรับเทคโนโลยีบลูทูธ
ไรสาย
โปรดอานคูมือผูใชน้ีโดยละเอียดกอนใชงาน
ชุดหูฟง และอานคูมือผูใชสําหรับโทรศัพท
ของคุณ ซ่ึงจะใหขอมูลสําคัญเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและการบํารุงรักษา เก็บชุดหูฟงให
พนมือเด็ก

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ชวยใหคณุ
สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณท่ีรองรับโดยไม

ตองมีสายเชื่อมตอ โทรศัพทและชุดหูฟง
ไมจําเปนตองอยูในระยะที่มองเห็นได 
แตควรอยูภายในระยะหางกันไมเกิน 
10 เมตร (30 ฟุต) ท้ังน้ี การตอเช่ือม
อาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวางตาง ๆ  ได 
เชน ผนัง หรืออปุกรณอิเล็คทรอนิคสอืน่ ๆ
ชุดหูฟงน้ีอยูภายใตมาตรฐานบลูทูธ 2.0 + 

EDR ซ่ึงรองรับ Headset Profile 1.1 และ 
Hands-free Profile 1.5 โปรดตรวจสอบ
กับบริษัทผูผลติอุปกรณอืน่ๆ เพื่อดูวา
อุปกรณน้ันๆ ใชงานรวมกับอปุกรณรุนน้ี
ไดหรือไม
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ท้ังน้ี อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี
บลทููธในบางพืน้ที่ โปรดตรวจสอบกับ
เจาหนาที่ในทองถิ่นหรือผูใหบริการของคณุ

การเริ่มตนใชงาน
ชุดหูฟงน้ีประกอบดวยสวนประกอบตอไปน้ี
ตามที่ปรากฏในหนาแรก: ไฟแสดงสถานะ 
(1) ปุมเปดปดเคร่ือง (2) ไมโครโฟน (3) 
ชุดตอเคร่ืองชารจ (4) ปุมรับ/ตดัสาย (5) 
และชุดครอบหูแบบเปลี่ยนได (6)

กอนการใชชุดหูฟง 
คณุจําเปนตองชารจแบตเตอร่ีและจับคู
ชุดหูฟงเขากับโทรศพัทท่ีรองรับ
ช้ินสวนของชุดหูฟงมีคุณสมบัตเิปนแมเหลก็ 
วสัดุท่ีเปนโลหะอาจถูกดูดเขากับชุดหูฟง 
อยาวางบัตรเครดิตหรือสือ่บันทึกที่เปน
แมเหล็กไวใกลกับชุดหูฟงเพราะขอมูลท่ีเก็บ
ไวในน้ันอาจถูกลบ

เครื่องชารจ
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจ
กอนที่จะใชกับอปุกรณน้ี ชุดหูฟงน้ีเหมาะ
สําหรับใชรวมกับ เคร่ืองชารจ AC-3, AC-4 
และ DC-4

คําเตือน: 
ใชแตอปุกรณชารจท่ีไดรับการ
รับรองจาก Nokia สําหรับใช

งานกับอุปกรณเสริมพเิศษน้ันๆ เทาน้ัน 
การใชกับอุปกรณประเภทอืน่อาจเปนผลให
การรับรองการใชงานหรือการรับประกันเปน
โมฆะ และอาจกอใหเกิดอันตรายได
หากตองการทราบแหลงจําหนายอปุกรณ
เสริมท่ีไดรับการรับรอง สามารถสอบถาม
จากตัวแทนจําหนายของคุณ 
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หากตองการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ
เสริม ใหจับท่ีปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงท่ี
สายไฟ

การชารจแบตเตอรี่
ชุดหูฟงน้ีมีแบตเตอร่ีภายในแบบชารจซํ้าได 
ท่ีไมสามารถถอดออกได อยาพยายามถอด
แบตเตอร่ีออกจากอุปกรณ เน่ืองจากอาจ
สรางความเสียหายกับอุปกรณ
1. ขณะที่หันดานหลงัของชุดหูฟงหันเขาหา

ตัว ใหถอดครอบหูออกจากดานซาย
ของชุดหูฟง

2. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบ
ปลัก๊ไฟที่ผนัง 

3. ตอสายเคร่ืองชารจเขากับชุดตอ
เคร่ืองชารจ (7) ไฟแสดงสถานะสีแดง
จะสวางขึ้นในระหวางการชารจ 
อาจตองใชเวลาครูหน่ึงกอนเคร่ืองจะเร่ิม
ประจุไฟ หากการชารจไมเร่ิมตน ใหปลด
สายอุปกรณชารจ แลวเสียบใหม และ
ลองอกีคร้ัง 

การชารจแบตเตอร่ีจนเต็มอาจใชเวลา
นานถึง 1ช่ัวโมง 30 นาที

4. เม่ือชารจแบตเตอร่ีเต็มแลว ไฟแสดง
สถานะจะเปลี่ยนเปนสีเขียว ถอดสาย
อปุกรณชารจจากชุดหูฟงและที่เตารับ
ไฟฟาที่ผนัง

แบตเตอร่ีท่ีชารจจนเตม็จะสามารถสนทนา
ไดนานถึง 6 ช่ัวโมง 30 นาที และมีระยะ
เวลาสแตนดบายนานถึง 150 ช่ัวโมง ท้ังน้ี 
เวลาในการใชสายและสแตนดบายอาจแตก
ตางกันไปเม่ือใชงานรวมกับโทรศพัทมือถือ
รุนตาง ๆ  หรืออุปกรณ Bluetooth อื่นที่ใช
รวมกันได รวมไปถึงการตัง้คาการใชงาน 
รูปแบบการใช และสภาพแวดลอมอืน่ๆ
เม่ือแบตเตอร่ีใกลหมด ชุดหูฟงจะสงเสียงบ๊ีบ 
และไฟแสดงสถานะสีแดงจะเร่ิมกะพริบ

การเปดหรือปดชุดหูฟง
เปดอุปกรณโดยกดปุมเปดปดคางไวจน
กระท่ังชุดหูฟงมีเสียงดังบ๊ีบ และไฟแสดง
สถานะสีเขียวปรากฏขึ้น
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ปดอุปกรณโดยกดปุมเปดปดคางไวจน
กระทั่งชุดหูฟงมีเสียงดังบ๊ีบและไฟแสดง
สถานะสีแดงปรากฏขึ้นเปนชวงสั้น ๆ

การเขาคูชุดหูฟง
1. ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศพัทของคณุเปด

อยูโดยที่ชุดหูฟงไมไดเปดใชอยู
2. กดปุมเปดปดคางไวจนกระทั่งไฟแสดง

สถานะสีเขียวเร่ิมกะพริบอยางรวดเร็ว
3. เปดใชงานคุณสมบัติ Bluetooth 

ท่ีโทรศัพท และตั้งใหโทรศัพทคนหา
อุปกรณ Bluetooth

4. เลอืกชุดหูฟงจากรายการอปุกรณท่ีพบ
5. ปอนรหัสผาน 0000 เพื่อเช่ือมโยงและ

ตอเช่ือมชุดหูฟงเขากบัโทรศพัทของคุณ 
ในโทรศัพทบางรุน คุณอาจจําเปนตอง
ทําการเชื่อมตอแยกตางหากหลังจาก
จับคู คุณจําเปนตองจับคูชุดหูฟงกับ
โทรศพัทเพียงคร้ังเดียวเทาน้ัน

หากการจับคูอุปกรณประสบความสําเร็จ 
ชุดหูฟงจะสงเสียงและจะปรากฏขึ้นในเมนู
โทรศัพท ซ่ึงคุณสามารถดูอปุกรณ 
Bluetooth ท่ีจับคูอยูในปจจุบันได ชุดหูฟง
พรอมสําหรับใชงาน

การใชงานเบื้องตน

การสวมใสชุดหูฟงเขากับหู
ชุดหูฟงจะมีช้ินสวนครอบหูอยูโดยรอบ 
ใชงานชุดหูฟงโดยไมสวมครอบหูไดโดย
เสียบลําโพงเขากับหูของคุณ

ใชงานชุดหูฟงเพื่อสวมใสครอบหูทางดาน
ขวาไดโดยปลดครอบหูจากดานขวาของชุด
หูฟง (8) ขณะที่หันดานหลังของชุดหูฟง
เขาหาตัว ใชงานชุดหูฟงเพื่อสวมใสทาง
ดานซายไดโดยปลดครอบหูจากดานซาย 
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เลื่อนครอบหูไปดานหลงัของใบหู (9) และ
หันชุดหูฟงไปทางปาก (10)

การเปลี่ยนครอบหู
ชุดหูฟงอาจมีอุปกรณครอบหูจัดใหมาหลาย
สใีหเลือกใช การเปลี่ยนช้ินสวนครอบหู
ทําไดโดยถอดชิ้นสวนจากทั้งสองดานของ
ชุดหูฟง และตอครอบหูใหมโดยเสียบตัวลอ็ค
ท่ีปลายของครอบหูเขากบัชองเสยีบใน
ชุดหูฟง

การใชสาย
ในการโทรออกใชโทรศพัทของคณุตามปกติ
เม่ือเช่ือมตอชุดหูฟงเขากับเคร่ืองโทรศัพท
แลว
หากโทรศัพทของคุณรองรับการโทรซ้ํา
หมายเลขลาสุดรวมกับชุดหูฟงน้ี ใหกดปุม
รับ/วางสาย สองครั้งสั้นๆ ขณะที่ไมไดอยู
ระหวางการใชสาย
หากโทรศัพทของคุณรองรับการโทรออก
ดวยเสยีงโดยใชชุดหูฟงน้ี ใหกดปุม

รับ/วางสายคางไวเม่ือไมไดใชสาย และ
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธบิายไวในคูมือผูใช
โทรศัพทของคุณ
รับหรือวางสายโดยกดปุมรับ/วางสาย 
ปฏิเสธสายเรียกเขาโดยกดปุม
รับ/วางสายสองครั้ง
ปรับระดับเสียงชุดหูฟงระหวางการใชสาย
โดยใชปุมปรับระดับของเคร่ืองโทรศัพท
สลับสายระหวางชุดหูฟงกับเคร่ืองโทรศัพท
ท่ีรองรับโดยกดปุมรับ/วางสายคางไว

ลางคาหรือรีเซ็ต
ลางคาการเขาคูอุปกรณจากชุดหูฟงโดยปด
ชุดหูฟง จากน้ันกดปุมเปดปดและปุมรับ/
วางสายคางไวจนกระทั่งไฟแสดงสถานะ
สีแดงและเขียวสวางขึ้นสลับกัน
หากตองการรีเซ็ตชุดหูฟงในกรณีท่ีหยุดการ
ทํางาน แมวาจะชารจไฟแลว ใหเสยีบ
ชุดหูฟงกับอปุกรณชารจ แลวกดปุมเปดปด
กับปุมรับ/วางสายพรอมกัน
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ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
อปุกรณของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่
ที่สามารถชารจซ้ําได  คุณสามารถชารจ
แบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยครั้ง 
แตแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช
งาน  ชารจแบตเตอรี่ของคุณดวยเครื่อง
ชารจที่ผานการรับรองจาก Nokia สําหรับ
การใชกับอุปกรณนี้เทานั้น
เมื่อไมใชงาน ใหถอดปลั๊กเครื่องชารจออก
จากเตารับไฟฟาและตัวอุปกรณ  อยาทิ้ง
แบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มแลวไวกับเครื่อง
ชารจ เนื่องจากการประจุไฟเกินอาจทําให
อายุการใชงานแบตเตอรี่ลดลง หากคุณ
ไมไดใชงานแบตเตอรี่ที่ชารจไวเต็มแลว 
แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองตามระยะ
เวลา 
อยาใชเครื่องชารจที่ชํารุดเสียหาย
การทิ้งอุปกรณไวในที่รอนหรือเย็น เชน 
การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศที่
รอนหรือหนาวจัด จะทําใหประสิทธิภาพ
และอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง 

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่มีอุณหภูมิ
ระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) 
อุปกรณที่แบตเตอรี่อยูในสภาพ
รอนหรือเย็นเกินไป อาจจะไมสามารถ
ใชงานไดชั่วคราว แมวาจะชารจ
แบตเตอรี่เต็มแลวก็ตาม  ประสิทธิภาพ
การทํางานของแบตเตอรี่จะลดลงอยาง
มากเมื่ออยูในอุณหภูมิต่ํากวาจุด
เยือกแข็ง
หามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟเนื่องจากอาจ
เกิดการระเบิดได แบตเตอรี่อาจระเบิด
หากเกิดความเสียหาย 
ทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชงานแลวตามขอบังคับ
ของกฎหมายในทองถ่ินของคุณ  หาก
สามารถทําได ควรนําไปผานกระบวนการ
เพื่อนํากลับมาใชใหม  อยาทิ้งแบตเตอรี่
รวมกับขยะจากครัวเรือน
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การดูแลและบํารุงรักษา
อปุกรณของคุณไดรับการออกแบบมาโดย
มีรูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตที่
ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณของคุณ
อยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณ
ปฏิบัติตามเงือ่นไขการรับประกันได
อยางถูกตอง
• เก็บอปุกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• เก็บอปุกรณไวในที่แหง ฝน ไอน้ํา 

ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมี
แรเปนสารประกอบซึ่งจะทําใหวงจร
อิเล็กทรอนิกสข้ึนสนิม หากอุปกรณ
เปยกน้ํา ใหทิ้งไวจนแหงสนิท

• อยาใชหรอืเก็บอปุกรณไวในบรเิวณท ีมี
ฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทําให
อุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและสวน
ประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหาย
ได

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่รอนจัด เนื่อง
จากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายุการ
ทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้น

ลง ทั้งยงัอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุด
เสียหาย และทําใหสวนที่เปนพลาสติก
ละลาย

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่เย็นจัด เนื่อง
จากเมื่อเครื่องกลับคืนสูอุณหภูมิปกติ 
ความชื้นจะกอตัวข้ึนภายในเครื่อง ซึ่ง
อาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาพยายามงัดเพื่อเปดอุปกรณ
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอปุกรณ การ

ใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําให
แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียด
ออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเครื่อง

• อยาทาสีอุปกรณ เนื่องจากสีอาจ
เขาไปอุดตันในชิ้นสวนที่เลื่อนได
ของอุปกรณและอาจสงผลตอ
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ประสิทธิภาพในการทํางานของ
อุปกรณ

คําแนะนําทั้งหมดขางตนนําไปใชกับทั้ง
ตัวอุปกรณ แบตเตอรี่ เครื่องชารจ และ
อปุกรณเพิ่มพิเศษอื่น ๆ  ของคุณ   หาก
อปุกรณใดทํางานไมถูกตอง โปรดนําเขา
รับบริการจากศูนยบริการที่ไดรับการ
รับรองใกลบานคุณ


