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คําประกาศเร่ืองความสอดคลอง
NOKIA CORPORATION ขอประกาศในท่ีน้ีวา
ผลิตภัณฑ BH-105 น้ีสอดคลองกับ
ขอกําหนดท่ีจําเปนและเง่ือนไขอ่ืนๆ 
ท่ีเกี่ยวของของ Directive 1999/5/EC 
ดูสําเนาของคําประกาศเรือ่งความสอดคลอง
ไดท่ี http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
Nokia, Nokia Connecting People และ
โลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia เปน
เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนของ Nokia Corporation 
Nokia tune เปนเครื่องหมายการคาดานเสียง
ของ Nokia Corporation ช่ือผลิตภัณฑและ
บริษัทอ่ืนๆ ท่ีกลาวถึงในท่ีน้ีอาจเปน
เครื่องหมายการคาหรือช่ือทางการคาของ
ผูเปนเจาของอ่ืนๆ
หามทําซํ้า สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเน้ือหา
สวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดของเอกสาร

ฉบับน้ี ไมวาโดยรูปแบบใดก็ตาม โดยไมได
รบัอนุญาตเปนลายลกัษณอักษรจาก Nokia

Bluetooth เปนเครื่องหมายการคา
จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

Nokia ดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง ดังน้ัน เราจึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงและปรบัปรงุสวนหน่ึงสวนใด
ของผลิตภัณฑท่ีอธบิายไวในเอกสารฉบับน้ี
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ตามขอบขายสูงสุดท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ี
นํามาใช ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด 
Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia 
จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมลู
หรือรายได หรือความเสียหายพิเศษ โดย
อุบัติการณ อันเปนผลสืบเน่ืองหรือความ
เสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตุใด
เน้ือหาในเอกสารน้ีใหขอมูล “ตามสภาพ
ท่ีเปน” ไมมกีารรับประกันใดๆ ไมวาจะ
โดยตรงหรือโดยนัย ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัด
เพียงการรับประกันความสามารถในการ
ทํางานของผลิตภัณฑท่ีจําหนายโดยนัย
และความเหมาะสมในการใชงานตาม
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วัตถุประสงคท่ีเกี่ยวกับความถูกตอง ความ
นาเช่ือถือ หรือเน้ือหาของเอกสารน้ี เวนแต
กฎหมายท่ีใชบังคับกําหนดไว Nokia 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขปรับปรุงหรอืเพิกถอน
เอกสารน้ีเมื่อไรก็ไดโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
ผลติภัณฑท่ีมีใหบรกิารอาจแตกตางกันไป
ตามภูมภิาค กรณุาสอบถามรายละเอียด
จากตัวแทนจําหนายของ Nokia

การควบคุมการสงออก
อุปกรณน้ีอาจมีสินคา เทคโนโลยี หรอื
ซอฟตแวรท่ีถูกควบคุมโดยกฎหมายและ
ขอบังคับการสงออกของสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอ่ืนๆ หามการเปลี่ยนแปลงท่ีขัดตอ
กฎหมาย

บทนํา
ชุดหูฟง Nokia Bluetooth BH-105 
ชวยใหคุณสามารถโทรและรับสาย
ขณะเคล่ือนไหวได

โปรดอานคูมือผูใชน้ีโดยละเอียดกอนใช
งานชุดหูฟง อานรายละเอียดจากคูมือ
ผูใชเคร่ืองทีเ่ช่ือมตอกบัชุดหูฟง
ผลิตภัณฑอาจประกอบดวยช้ินสวน
ขนาดเล็ก โปรดเกบ็อปุกรณดงักลาว

ใหพนมือเด็ก พ้ืนผิวของอปุกรณไมมี
สวนผสมของนิกเกลิ

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ชวยให
คุณสามารถเช่ือมตอกบัอุปกรณที่
รองรับโดยไมตองมีสายเช่ือมตอ 
ชุดหูฟงและอุปกรณอืน่ไมจําเปนตอง
อยูในระยะที่มองเห็นได แตระยะสงูสดุ
ระหวางอปุกรณไมควรเกนิ 10 เมตร 
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(33 ฟุต) การเช่ือมตออาจไดรับสัญญาณ
รบกวนจากสิ่งกดีขวาง เชน ผนังหรือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
ชุดหูฟงสอดคลองกบัขอกําหนดของ 
Bluetooth Specification 2.1 + EDR 

ทีร่องรับ Headset Profile 1.1 และ 
Hands-Free Profile 1.5 ตรวจสอบ
อปุกรณอื่นๆ วารองรับการใชงานกบั
อปุกรณน้ีหรือไมกับผูผลิต

เร่ิมตนใชงาน
ชุดหูฟงน้ีประกอบดวยสวนประกอบ
ตอไปน้ีตามที่ปรากฏในหนาแรก: 
ปุมเปด/ปด (1) ที่คลองหู (2) ปุมรับ/
วางสาย (3) หูฟง (4) ไฟแสดงสถานะ 
(5) ขัว้ตอเคร่ืองชารจ (6) และ
ไมโครโฟน (7) 

กอนการใชชุดหูฟง คุณจําเปนตองชารจ
แบตเตอร่ีและเขาคูชุดหูฟงเขากบั
อุปกรณที่รองรับ
เน่ืองจากช้ินสวนบางช้ินของอุปกรณ
เปนสื่อแมเหล็ก อุปกรณทีท่ําดวยเหล็ก
อาจถูกดูดติดกบัเคร่ือง อยาวางบัตร

เครดิตหรือสื่อที่มีแถบแมเหล็กไวใกล
เคร่ือง ทั้งน้ีเน่ืองจากขอมูลทีเ่ก็บไว
ภายในแถบแมเหล็กอาจถูกลบได

การชารจแบตเตอรี่
กอนชารจแบตเตอร่ี กรุณาอาน
รายละเอยีดใน “ขอมูลแบตเตอร่ีและ 
เคร่ืองชารจ”
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คําเตือน: ใชเฉพาะอุปกรณ
ชารจท่ีไดรับการรับรองจาก 
Nokia ในการใชงานรวมกับ
อุปกรณรุนน้ีเทาน้ัน การใช
กับอุปกรณประเภทอื่นอาจ
เปนผลใหการรับรองการ
ใชงานหรือการรับประกันเปน
โมฆะ และอาจกอใหเกิด
อันตรายได

ขณะปลดสายไฟของอุปกรณเสริมใดๆ 
ควรจับและดงึที่ปล๊ัก อยาจบัที่สาย
1. เสยีบสายอุปกรณชารจเขากบัชอง

เสยีบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. ตอสายเคร่ืองชารจเขากบัชุดตอ

เคร่ืองชารจ ไฟแสดงสถานะสีแดง
จะสวางขึ้นในระหวางการชารจ 
การชารจแบตเตอร่ีจนเต็มอาจใช
เวลานานถึง 2 ช่ัวโมง

3. เม่ือชารจแบตเตอร่ีเต็มแลว ไฟแสดง
สถานะสีเขยีวจะแสดงขึ้น ถอดสาย

อุปกรณชารจจากชุดหูฟงและที่
เตารับไฟฟาที่ผนัง

แบตเตอร่ีทีช่ารจจนเต็มจะสามารถใชได
สูงถึง 5 ช่ัวโมง และมีเวลาสนทนา
นานถึง 30 นาที หรือเวลาสแตนดบาย
นานถึง 120 ช่ัวโมง
ตรวจสอบประจไุฟแบตเตอร่ีขณะไมได
ตอเคร่ืองชารจเขากบัชุดหูฟงโดยกดปุม
เปดเคร่ือง หากไฟแสดงสถานะเปน
สีเขยีว แสดงวาประจุไฟเพียงพอ 
หากไฟแสดงสถานะเปนสีเหลือง 
แสดงวาอาจตองประจุไฟใหมในไมชา 
หากไฟเปนสีแดงแสดงวาตองประจุไฟ
แบตเตอร่ีใหม
ในกรณีทีป่ระจุไฟเหลือนอย ชุดหูฟง
จะสงเสียงดงัทุกๆ 5 นาท ีจากน้ันไฟ
สัญลักษณสีแดงจะกะพริบ
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เปดหรือปดเครื่อง
เม่ือตองการเปดชุดหูฟง ใหกดปุม
เปดปดคางไวประมาณ 2 วินาที ชุดหูฟง
จะสงเสียงแจงเตือน และไฟแสดงสถานะ
สีเขยีวจะติดสวาง ชุดหูฟงจะพยายาม
เช่ือมตอกบัอปุกรณทีเ่ช่ือมตอลาสุด
เม่ือตองการปดชุดหูฟง ใหกดปุมเปดปด
คางไวประมาณ 2 วินาทขีณะเปด
ชุดหูฟง ชุดหูฟงจะสงเสียงแจงเตือน 
และไฟแสดงสถานะสีแดงจะสวางขึ้น
ช่ัวครู หากชุดหูฟงไมไดตออยูกับ
อุปกรณภายใน 30 นาท ีเคร่ืองจะปด
การทํางานโดยอัตโนมัติ

เขาคูและเชื่อมตอชดุหูฟง
1. ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทมือถือ

ของคุณเปดอยูโดยทีชุ่ดหูฟงไมได
เปดใชอยู

2. กดปุมเปดปดคางไว (ประมาณ 
5 วินาท)ี จนกวาไฟแสดงสถานะ
สีเขยีวจะเร่ิมกะพริบอยางรวดเร็ว

3. ภายในเวลาประมาณ 3 นาท ีใหเปด
ใชงานคุณสมบตั ิBluetooth ที่
โทรศัพท และตัง้คาใหคนหาอุปกรณ 
Bluetooth

4. เลือกชุดหูฟงจากรายการอปุกรณ
ที่พบ

5. ในกรณีทีจ่ําเปน ใหปอนรหัสผาน 
0000 เพ่ือจับคูและเช่ือมตอชุดหูฟง
กับโทรศัพท ในอุปกรณบางรุน 
คุณอาจตองทําการเช่ือมตอหลังจาก
ที่จับคูเสร็จ

เม่ือชุดหูฟงเช่ือมตอกบัโทรศัพทและ
พรอมใชงาน ไฟแสดงสถานะสเีขียว
จะกะพริบทกุๆ 5 วินาที
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การใชงานเบ้ืองตน

การสวมใสชดุหูฟงเขากับหู
ชุดหูฟงพรอมสําหรับใชสวมที่หูดาน
ซาย หากตองการสวมชุดหูฟงที่หูดาน
ขวา ใหหมุนเพ่ือใหครอบหูอยูที่ดาน
ขวาของโลโก Nokia (10 และ 11)

เล่ือนครอบหูไวหลังใบหู (8) และดัน
ช้ินสวนประกอบหูเขากับหูของคุณ
เบาๆ กดหรือดงึครอบหูเพ่ือกําหนด
ระยะ หันชุดหูฟงไปทางปากของคุณ (9)

การโทร
ในการโทรออก ใหใชโทรศัพทมือถือ
ของคุณตามปกติเม่ือเช่ือมตอชุดหูฟง
เขากับอปุกรณแลว
เรียกเบอรลาสุดซํ้า (ในกรณีทีโ่ทรศัพท
รองรับคุณสมบัติน้ีกับชุดหูฟง) เม่ือไมมี
การใชสายโดยกดปุมรับวางสายสองคร้ัง

เปดใชการเรียกสายดวยเสียง (หาก
โทรศัพทรองรับคุณสมบัติน้ีกับชุดหูฟง) 
เม่ือไมมีการโทร โดยกดปุมรับวางสาย
คางไวประมาณ 2 วินาท ีจากน้ัน
ดําเนินการตามทีร่ะบุในคูมือผูใชสําหรับ
เคร่ืองของคุณ
รับหรือวางสายโดยกดปุมรับ/วางสาย 
ตัดสายโดยกดปุมน้ีสองคร้ัง
สลับสายจากชุดหูฟงไปยงัโทรศัพทที่
รองรับโดยกดปุมรับวางสายคางไว
ประมาณ 2 วินาทหีรือปดชุดหูฟง 
สลับสายกลับไปทีชุ่ดหูฟงโดยกดปุมรับ
วางสายคางไวประมาณ 2 วินาทหีรือ
เปดชุดหูฟง

ปดหรือเปดระบบไฟ
ตามคาเร่ิมตน ไฟสัญลักษณจะติดสวาง
เพ่ือระบุสถานะตลอดเวลา ในการปดไฟ
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ในกรณีทีต่องการ (เชน ระหวางโทร
หรือในกรณีทีต่อชุดหูฟงกบัโทรศัพท) 
หรือเปดใหม ใหกดปุมเปดปดเคร่ือง
และปุมรับ/วางสายคางไวประมาณ 
2 วินาทีในขณะทีต่อหูฟงเขากบัเคร่ือง

การลางคาหรือรีเซ็ต
ลบคาการเขาคูจากชุดหูฟงขณะปด
อุปกรณ โดยการกดปุมเปดปดและ
ปุมรับวางสายคางไว (ประมาณ 
5 วินาท)ี จนกระทั่งไฟสัญลักษณสีแดง
และเขยีวเร่ิมกะพริบสลับกัน

รีเซ็ตชุดหูฟงในกรณทีี่ไมมีการทํางาน
โดยใหเสียบชุดหูฟงเขากบัเคร่ืองชารจ
ขณะกดปุมเปดปดคางไว แมวาอปุกรณ
จะประจุไฟแลวกต็าม

การแกไขปญหา
หากไมสามารถเช่ือมตอชุดหูฟงกบั
อปุกรณที่รองรับ ใหตรวจสอบวา
ชุดหูฟงมีประจุไฟ เปดอยูและจับคูกับ
อปุกรณเรียบรอยแลว

ขอมูลแบตเตอร่ีและ เคร่ืองชารจ
อุปกรณน้ีมีแบตเตอรี่ภายในแบบชารจซํ้า
ไดและไมสามารถถอดออกได หามแกะ
แบตเตอรี่ออกจากเคร่ือง เน่ืองจากอาจ
ทําใหอุปกรณเกิดความเสียหายได 
อุปกรณน้ีมีไวสําหรับใชงานโดยรับจายไฟ
จากเครื่องชารจตอไปน้ี: AC-3, AC-4, 

AC-5, AC-8 และ DC-4 หมายเลขรุนท่ี
ถูกตองของเครื่องชารจอาจแตกตางกันไป
ตามประเภทปล๊ัก ประเภทปล๊ักอาจ
แตกตางกันตามท่ีระบุดังน้ี E, EB, X, AR, 
U, A, C หรือ UB คุณสามารถชารจ
แบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยครั้ง 
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แตแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการ
ใชงาน ชารจแบตเตอรี่ของคุณดวย
อุปกรณชารจท่ีผานการรับรองจาก Nokia 
สําหรับการใชกับอุปกรณน้ีเทาน้ัน การใช
เครื่องชารจปลอมอาจทําใหเกิดเพลิงไหม 
การจุดระเบิด การรั่วหรืออันตรายอื่นๆ ได

หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหาก
ไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน คุณอาจ
ตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอด
อุปกรณชารจแลวเช่ือมตออีกครั้งเพื่อเริ่ม
ชารจแบตเตอรี่ ในกรณีท่ีไมมีประจุ
แบตเตอรี่เหลืออยู สัญลักษณแสดงการ
ชารจจะปรากฏขึน้บนหนาจอเม่ือเวลา
ผานไปครูหน่ึง
ปลดเครื่องชารจจากเตาเสียบ และท่ีตัว
อุปกรณเม่ือไมไดใชงาน ไมควรเสียบ
แบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลวคางไวกับ
อุปกรณชารจ เน่ืองจากการชารจเปนเวลา
นานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่สั้นลง หากไมไดใชงาน 

แบตเตอรี่ท่ีประจุไฟเต็มจะคอยๆ 
ถายประจุไปตามเวลา
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวท่ีอุณหภูมิ
ระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) 
อุณหภูมิท่ีรอนหรือเย็นจัดอาจสงผลตอ
ประสิทธิภาพและอายุการใชงานแบตเตอรี่ 
อุปกรณท่ีแบตเตอรี่รอนหรือเยน็จัดอาจ
ทํางานไดไมสมบูรณ ประสิทธิภาพของ
แบตเตอรี่จะลดลงในอุณหภูมิต่ํากวา
จุดเยือกแขง็

หามท้ิงแบตเตอรี่ในกองไฟ เน่ืองจากอาจ
เกิดการระเบิดได แบตเตอรี่ท่ีเสียหาย
อาจเกิดการระเบิดได
อยาใชอุปกรณชารจท่ีชํารุดเสียหาย
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ขอสําคัญ: ระยะเวลาในการ
คุยสายและเปดเครื่องท้ิงโดย
ใชแบตเตอรี่เปนคาโดย
ประมาณ และขึ้นอยูกับสภาพ
เครือขาย คุณสมบัติการ
ใชงาน อายุและสภาพของ
แบตเตอรี่ อุณหภูมิแวดลอม 
และปจจัยประกอบอื่นๆ ระยะ
เวลาท่ีเครื่องใชในการโทรจะ
สงผลตอเวลาสแตนดบาย 
และเชนเดียวกัน ระยะเวลา
ท่ีเปดเครื่องและอยูในโหมด
สแตนดบายจะสงผลตอเวลา
สนทนา
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การดูแลและการบํารุงรักษา
อุปกรณของคุณเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการ
ออกแบบมาเปนอยางดี และใชความ
ประณีตในการผลิตสูง จึงควรใชงานดวย
ความระมัดระวัง ขอแนะนําดานลางน้ี
จะชวยใหคุณสามารถใชงานผลิตภัณฑน้ี
ไดตรงตามเกณฑของการรับประกัน
• เก็บอุปกรณไวในท่ีแหง ละอองฝุนหรือ

ไอนํ้าและความช้ืน จะทําใหเกิด
องคประกอบของแร ซ่ึงอาจทําใหวงจร
อิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได หาก
อุปกรณของคุณเปยกนํ้า ควรเช็ด
ใหแหงกอน

• หามใชหรือจัดเก็บอุปกรณในท่ีท่ีมี
ฝุนละอองหรือสกปรก เน่ืองจากอาจ
ทําใหอุปกรณสวนท่ีถอดเขาออกได
และสวนประกอบท่ีเปนอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาเก็บอุปกรณไวในท่ีรอนจัด 
เน่ืองจากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายุการ
ใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
สั้นลง ทําใหแบตเตอรี่เสียหาย และ
ทําใหสวนท่ีเปนพลาสติกเสียรูปหรือ
ละลาย

• หามเก็บอุปกรณในท่ีเย็นจัด 
เม่ืออุปกรณกลับเขาสูอุณหภูมิปกติ 
อาจเกิดความช้ืนขึ้นในอุปกรณและ
สรางความเสียหายตอแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่อง
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอุปกรณ 

การใชงานโดยไมถนอมอุปกรณอาจ
ทําใหแผงวงจรภายในและกลไกท่ี
ละเอียดออนเกิดความเสียหายได
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• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดอุปกรณ

• อยาทาสีอุปกรณ เน่ืองจากสีอาจเขาไป
อุดตันในชิ้นสวนท่ีเล่ือนไดและอาจ
สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน

คําแนะนําท้ังหมดเหลาน้ีใชไดกับโทรศัพท 
อุปกรณชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ ได 
หากอุปกรณใดไมสามารถใชงานได กรุณา
ติดตอศูนยใหบริการท่ีไดรับอนุญาต
ใกลบานคุณ
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