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1.บทนํา

ชุดหฟูงบลูทูธโนเกีย BH-200 ชวยใหคุณโทรออกและรับสายไดอยางอิสระในขณะ
เคลื่อนที่หรืออยูในสํานักงาน คณุสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทมือถือที่
รองรบัเทคโนโลยไีรสายบลูทูธซึ่งสามารถใชงานรวมกับชุดหูฟงได
โปรดอานคูมือผูใชเลมนีใ้หละเอียดกอนที่จะใชงานชุดหูฟง นอกจากนี้ โปรดอาน
คูมือผูใชโทรศัพทของคุณซึ่งมีขอมูลดานความปลอดภัยที่สําคญัและขอมูลการบํารงุ
รักษา เกบ็ชุดหูฟงใหพนมือเด็ก

■เทคโนโลยีไรสายบลทููธ
เทคโนโลยีไรสายบลูทูธชวยใหคณุ
เชื่อมตอกับอุปกรณที่ใชงานรวมกันได
โดยไมตองใชสายเชื่อมตอ การตอเชื่อม
แบบ Bluetooth ไมไดกําหนดวา
โทรศัพทและชุดหูฟงจะตองอยูในระยะ
ที่มองเห็นกัน แตอุปกรณทั้งคูจะตองอยู
ภายในระยะไมเกิน 10 เมตร (30 ฟุต) 
ยิ่งโทรศัพทและชุดหฟูงอยูในระยะที่ใกลกัน 
มากขึน้ ประสิทธิภาพในการทํางานจะมีมาก 
ยิ่งขึ้น ระยะการทํางานของที่ดีที่สุด
คือระยะท่ีแสดงดวยสีเทาเขมในภาพ
ทั้งนี ้อาจเกิดสญัญาณรบกวนการเชื่อมตอ
ของอุปกรณทั้งสองไดทั้งจากระยะทางและสิ่งกีดขวาง (ตามที่แสดงดวยสีเทาออน) 
หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ
ชุดหฟูงนี้สอดคลองตามขอกําหนดเฉพาะของบลูทูธ 2.0 + EDR ที่รองรับ
รูปแบบตอไปนี้: Headset Profile 1.1 และ Hands-Free Profile 1.0 
โปรดตรวจสอบกับผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพือ่ตรวจสอบความเขากันไดกับอุปกรณนี้
ในบางประเทศอาจจะมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยบีลูทูธ กรุณาตรวจสอบกับ
หนวยงานหรือผูใหบริการในทองถิ่นของคุณ

<10m
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2.การเร่ิมตนใชงาน

■ภาพรวม
ชุดหูฟงประกอบดวยชิ้นสวน
ตางๆ ดังแสดงในภาพ:
• ปุมปรับระดับเสียง (1)
• ปุม Answer/end  (2)
• ไฟแสดงสถานะ (3)
• ชองเสียบอุปกรณชารจ (4)
• ปุมเปด/ปด (5)
• หูฟง (6)
• ไมโครโฟน (7)
กอนจะเริ่มใชงานชุดหูฟง คุณตองชารจแบตเตอรี่และจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพท
ที่ใชงานรวมกนัได
สวนประกอบของชุดหูฟงมีคุณสมบัติเปนแมเหล็ก ชุดหูฟงอาจดูดว ัตถุท่ีเปน โลหะเขามา 
หามวางบัตรเครดิตหรือสื่อบันทึกขอมูลและระบบแมเหล็กไวใกล ชุดหูฟง 
เพราะอาจทําใหขอมูลในสื่อดังกลาวถูกลบทิ้งไป

■อุปกรณชารจและแบตเตอรี่
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอปุกรณชารจกอนท่ีจะใชงานกับชุดหูฟงน้ี ชุดหูฟงรุนนี้กําหนด 
ใหใชกับอปุกรณชารจ AC-3, AC-4 และ DC-4

คําเตือน: ใชเฉพาะแบตเตอรี่และอุปกรณชารจท่ีไดรับการรับรองจากโนเกีย
สําหรับการใชงานกับอุปกรณเสริมน้ี การใชกับอุปกรณอื่นอาจเปนผลให
การรับรองการใชงานหรือการรับประกันเปนโมฆะและอาจกอใหเกิดอันตรายได

โปรดตรวจสอบกับตวัแทนจําหนายในพื้นท่ีของคุณวามีอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองใด
วางจําหนายบาง เมื่อจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริมใดๆ ใหจับท่ีปล๊ักไฟแลวดึงออก 
อยาดึงท่ีสายไฟ

1
2

3

4

76
5
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■การชารจแบตเตอรี่
อุปกรณนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชารจซ้ําได ที่ไมสามารถถอดออกได อยาพยายาม
ถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ เนื่องจากอาจสรางความเสียหายกับอุปกรณ
1. ตอชุดหูฟงกับสายชารจ 
2. เสียบสายไฟของอุปกรณชารจเขากับเตารับไฟฟาที่

ผนงั ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสวางขึ้นในระหวาง
การชารจ อาจใชเวลาชั่วขณะกอนที่การชารจจะ 
เริ่มขึ้น ถาเครื่องยงัไมเริม่ชารจแบตเตอรี ่ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบ 
แลวเสยีบเขาไปใหมเพือ่ลองชารจอีกครั้ง การชารจแบตเตอรี่จนเต็มอาจใชเวลา 
นานถึง 2 ชั่วโมง

3. เม่ือชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ไฟแสดงสถานะสแีดงจะดับลง ถอดสายอุปกรณ
ชารจออกจากเตารับไฟฟาที่ผนงัและชุดหฟูง

แบตเตอรีท่ี่ชารจจนเต็มจะสามารถสนทนาไดนานถึง 5 ชั่วโมง 30 นาที และมีเวลา
สแตนดบายนานถึง 150 ชั่วโมง อยางไรก็ตาม เวลาในการสนทนาและ
การสแตนดบายอาจตางกันไปเมื่อใชกับโทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องอ่ืน การใชกับ
ผลิตภัณฑที่กําลังเชื่อมตอบลูทูธ การใชการตั้งคา สไตล และสภาพแวดลอม
เม่ือแบตเตอรี่หมด ชุดหูฟงจะสงเสยีงดังขึ้นและไฟแสดงสถานะสแีดงจะเริม่กะพรบิ

■การเปดหรือปดชุดหูฟง
หากตองการเปดชุดหฟูง ใหกดคางไวที่ปุม power  ชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึน้และ
ไฟแสดงสถานะสเีขียวจะเริ่มกะพริบถี่ๆ เม่ือเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทที่จับคู
และพรอมใชงาน ไฟแสดงสถานะสเีขียวจะกะพริบชาๆ
หากตองการปดชุดหฟูง ใหกดคางไวที่ปุม power ชุดหูฟงจะสงเสียงแจงเตอืน 
และไฟแสดงสถานะสแีดงจะสวางขึ้นชั่วครู 

■การจับคูชดุหูฟงกับโทรศัพทท่ีใชงานรวมกันได
1. เปดโทรศัพทและชุดหูฟง
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2. เปดใชงานฟงกชัน Bluetooth ที่โทรศัพทของคณุและตั้งคาใหคนหาอุปกรณที่ใช
เทคโนโลยีบลูทูธ อานวิธีใชจากคูมือผูใชโทรศัพท

3. เลือกชุดหูฟง (Nokia BH-200) จากรายชื่ออุปกรณที่คนพบ
4. ปอนรหสัผาน 0000 เพื่อจับคูและเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท ในโทรศัพท

บางรุน คุณอาจตองทําการเชื่อมตอหลังจากที่จับคูเสร็จ อานวิธีใชจากคูมือผูใช
โทรศัพท การจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทตองทําเพียงครั้งเดียวเทานั้น

5. ถาจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทไดสําเร็จ ชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึน้และปรากฏในเมนู
โทรศัพทซึ่งคุณสามารถตรวจสอบอุปกรณบลูทูธที่ไดจับคูไวกับโทรศัพทของคุณ
ในปจจุบนัได

การยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท
หากตองการยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท (เชน เม่ือตองการเชื่อมตอ
โทรศัพทกับอุปกรณอ่ืนที่ใชเทคโนโลยีบลูทูธ) ใหปฏิบตัิอยางใดอยางหนึง่
ดังตอไปนี้:
• กดปุมปดชุดหูฟง
• ยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟงในเมนู Bluetooth ในโทรศัพทคณุ
• ขยับหูฟงออกหางจากโทรศัพทเกินระยะ 10 เมตร (30 ฟุต)
โปรดทราบวาคุณไมจําเปนตองลบการจับคูชุดหูฟงออกเพือ่ยกเลิกการเชื่อมตอกับ
ชุดหูฟง

การเชื่อมตอชุดหูฟงที่จับคูไวแลวกับโทรศัพทของคุณซ้ําอีกคร้ัง
หากคุณตองการเชื่อมตอชุดหูฟงที่จับคูไวแลวกับโทรศัพทของคณุอีกครั้ง ใหเปด
ใชงานชุดหูฟง ทําการเชื่อมตอในเมนู Bluetooth ในโทรศัพทของคุณหรอืกดคางไว
ที่ปุม answer/end
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหเชื่อมตอกับชุดหูฟงไดโดยอัตโนมัตเิม่ือคุณเปดใชงาน
ชุดหูฟง ในการเชื่อมตอลักษณะดังกลาวกับโทรศัพทโนเกยี ใหเปลี่ยนการตัง้คา
อุปกรณที่จับคูในเมน ูBluetooth
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■การแกไขปญหา
หากคุณไมสามารถตอเชื่อมชุดหฟูงกับโทรศัพทของคุณได ใหปฏิบัตดิังนี:้
• ตรวจดูใหดีวาไดชารจชุดหูฟง เปดใชงาน พรอมทั้งจับคูและเชื่อมตอกับ

โทรศัพทแลว
• ตรวจดูใหดีวาไดเปดใชงานฟงกชัน Bluetooth ในโทรศัพทของคุณแลว
• ตรวจสอบวาชุดหูฟงอยูหางจากโทรศัพทของคุณในระยะไมเกิน 10 เมตร 

(30 ฟตุ) และไมมีสิง่กดีขวางระหวางชุดหฟูงกับโทรศัพท เชน ผนังหรอือุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

• ในการรเีซตชุดหูฟงถาชุดหูฟงหยุดการทํางาน แมวาจะชารจชุดหูฟงอยูก็ตาม 
ใหกดปุม power และกดที่ตรงกลางของปุมปรบัระดับเสียงชวงสัน้ๆ ในขณะท่ี
ชุดหฟูงยังเสียบอยูกับอุปกรณชารจ การรีเซตดังกลาวจะไมลบการตั้งคาของคุณ 
(เชน การตั้งคาการจับคูอุปกรณ)
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3.การใชงานขั้นตน

■การคลองชุดหูฟงเขากับหู 
สวมชุดหูฟงที่ห ูแลวเลื่อนลงลางตามที่แสดงในภาพ 
ปรับชุดหูฟงใหอยูในตําแหนงที่พอดีกับใบหเูพื่อให
ชุดหูฟงชี้ไปทางปากของคุณ

■การโทร
หากตองการโทรออกหลังจากเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทแลว ใหใชโทรศัพท
โทรออกไดตามปกติ
หากโทรศัพทของคุณรองรบัระบบหมุนทวนหมายเลขซ้ําดวยชุดหูฟงนี ้ใหกดปุม 
answer/end สองครั้งสั้นๆ ในขณะที่ไมมีการใชสาย
หากโทรศัพทของคุณรองรบัการโทรออกโดยใชเสยีงดวยชุดหูฟงนี ้ใหกดปุม 
answer/end คางไวในขณะที่ไมมีการใชสาย จากนัน้ปฏิบัติตามขัน้ตอนที่ไดอธิบาย
ไวในคูมือผูใชโทรศัพทของคุณ
เม่ือจะรับสายเรียกเขา ใหกดปุมรับ/วางสาย หรือกดปุมที่โทรศัพท หากเปดใช
ฟงกชันรับสายอัตโนมัติ โทรศัพทจะรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติหลังจากเสียง
เรียกเขาดังขึ้นหนึ่งครัง้
หากจะปฏิเสธไมรบัสายเรยีกเขา ใหกดปุม answer/end สองครัง้แลวปลอย
หากตองการวางสาย ใหกดปุม answer/end หรือกดที่ปุมโทรศัพท

■การปรับระดับความดังของหูฟง
กดปุมปรับระดับเสียงขึ้นเพื่อเพิ่มระดับเสียงหรือกดลงเพือ่ลดระดับเสียง 
หากตองการปรับระดับเสียงอยางรวดเร็ว ใหกดในตําแหนงที่ตองการเพิ่มหรือลด 
ระดับเสียงคางไว
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■การเปดหรือปดเสียงไมโครโฟน
หากตองการเปดหรือปดเสียงไมโครโฟนขณะใชสาย ใหกดตรงกลางของปุมปรับ
ระดับเสยีงชวงสั้นๆ จะมีเสียงรองยาวดังขึน้ และชุดหูฟงจะสงเสยีงดังขึ้นเปนชวงๆ 
อยางสม่ําเสมอจนกวาคุณจะเปดเสียงไมโครโฟน

■การสลบัการใชสายระหวางโทรศัพทและชุดหูฟง
หากตองการสลับสายระหวางชุดหูฟงและโทรศัพทที่ใชงานรวมกัน ใหกดปุม 
answer/end คางไวหรอืใชฟงกชันที่ตรงกันจากโทรศัพท

■การใชชุดหูฟงกบัโทรศัพทหลายเครื่อง
คุณสามารถจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทไดมากถึงแปดเครือ่ง แตจะทําการเชื่อมตอ
ไดครั้งละหนึง่เครื่องเทานั้น
โทรศัพทที่จับคูกบัชุดหูฟงเปนเครื่องแรกจะเปนเครือ่งที่ชุดหูฟงเลือกกอน หากกด 
ปุมเปดชุดหูฟงภายในรัศมี 10 เมตร (30 ฟุต) จากโทรศัพทที่จับคูไวหลายเครือ่ง 
ชุดหฟูงจะพยายามเชื่อมตอกับเครื่องที่ตั้งไวเครื่องแรก
หากชุดหูฟงเชื่อมตอกับเครื่องที่ตัง้ไวไมได ชุดหูฟงจะพยายามเชื่อมตอกับโทรศัพท
ที่เชื่อมตอไวครั้งหลังสุด หากไมสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทเครื่องดังกลาว
ได คุณสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทเครื่องใดเครื่องหนึ่งจากหกเครือ่งที่
ตั้งคาไวได สําหรบัการเชื่อมตอสัญญาณ โปรดอานรายละเอียดจากคูมือผูใช
โทรศัพท

■การลบคาท่ีต้ังไว
หากคุณตองการลบคาที่ตัง้ไวทั้งหมดในชุดหูฟง (เชน รายชื่ออุปกรณที่จับคู) ใหกด
คางไวที่ปุม power และปุมปรับระดับเสยีงเปนเวลา 10 วินาที หลังจากลบคาที่ตัง้ไว
เรียบรอยแลว ชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึ้นสองครั้งและไฟแสดงสถานะจะสวางขึน้สลับ
ไปมาสองสามวินาที



ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

11

ไท
ย  

4.ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

อุปกรณของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรีท่ี่สามารถชารจซ้ําได แบตเตอรี่ใหมจะ
ทํางานไดอยางเต็มประสทิธิภาพหลังจากผานการชารจและคายประจุอยางครบถวน
สองหรือสามรอบ คุณสามารถชารจแบตเตอรีแ่ละคายประจุไดหลายรอยครัง้ 
แตแบตเตอรี่จะเสือ่มสภาพลงตามการใชงาน ชารจแบตเตอรีซ่้ําดวยอุปกรณชารจ
ที่ไดรับการรบัรองจากโนเกียวาออกแบบขึ้นเพื่อใชงานรวมกับชุดหฟูง
เม่ือไมใชงาน ใหถอดปลั๊กอุปกรณชารจออกจากเตารับไฟฟาและตัวอุปกรณ อยาตอ
แบตเตอรี่ที่เต็มแลวทิ้งไวกับอุปกรณชารจ การชารจแบตเตอรี่นานเกินไปอาจทําให
อายุการใชงานลดลง หากคุณไมไดใชงานแบตเตอรี่ที่ชารจไวเต็มแลว แบตเตอรี่
จะคายประจุออกเองตามระยะเวลา
อยาใชอุปกรณชารจที่ชํารุดเสียหาย
การวางอุปกรณนี้ทิ้งไวในสถานที่ที่รอนหรือเย็น เชน วางทิ้งไวในรถที่ปดสนิทใน
สภาพอากาศที่รอนหรือหนาวจัด จะลดประสทิธิภาพและอายกุารใชงานของ
แบตเตอรี่ ควรเก็บแบตเตอรี่ไวในอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 
77°F) การใชแบตเตอรีท่ี่รอนหรือเย็นเกนิไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางาน
ไดชั่วคราวแมวาแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางาน
ของแบตเตอรี่จะมีจํากดัเมื่ออยูที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามทิ้งแบตเตอรีล่งในกองไฟเพราะอาจทําใหแบตเตอรีร่ะเบดิ ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิด
ความเสยีหายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน ทิ้งแบตเตอรีท่ี่ไมใชแลวตามขอบังคบั
กฎหมายในทองถิ่นของคุณ หากสามารถทําได ควรนําไปผานกระบวนการเพือ่นํา
กลับมาใชใหม อยาทิ้งแบตเตอรีร่วมกับขยะจากครัวเรือน
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การดแูลและการบํารุงรักษา 

อุปกรณของคุณไดรบัการออกแบบและผลิตขึ้นดวยวิทยาการที่ล้ําหนา ควรดูแล
รักษาอยางระมัดระวัง ขอแนะนําตอไปนีจ้ะชวยใหคุณใชงานอุปกรณไดตรง
ตามเกณฑของการรบัประกัน
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• เก็บอุปกรณไวในที่แหง ฝน ไอน้ํา ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแรธาตุ

เปนสารประกอบ ซึ่งจะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสขึ้นสนิม ถาชดุหฟูงเปยก 
ใหปลอยทิ้งไวใหแหงสนิท

• อยาใชหรือเก็บชุดอุปกรณไวในบริเวณท่ีมีฝุนละอองหนาแนนหรอืในบริเวณท่ี
สกปรก เนื่องจากอาจทําใหชิ้นสวนที่สามารถเลื่อนไดชํารุดเสียหายได

• อยาเก็บชุดหูฟงไวในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะรนอายกุารใชงาน
ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนที่เปน
พลาสติกละลายหรือผิดรูป

• อยาเก็บชุดหูฟงไวในบริเวณที่เยน็จัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิของอุปกรณกลับสู
ระดับปกติ ละอองความชื้นจะเกาะติดอยูภายในอุปกรณ ทําใหแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกสชํารุดเสียหาย

• อยาเขยา โยน หรือเคาะชุดหูฟง การใชชุดหฟูงโดยไมระมัดระวังจะทําให
แผงวงจรและระบบกลไกที่ซับซอนภายในชํารุดเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนดิเขมขนทําความสะอาด
ชุดหฟูง

• อยาทาหรือระบายสชีุดหฟูง เนือ่งจากสีอาจเขาไปอุดตนัในชิ้นสวนที่เลื่อนได
ทําใหระบบทํางานขัดของ

คําแนะนําทั้งหมดขางตนสามารถนําไปใชกับทั้งตัวอุปกรณ แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ 
และอุปกรณเสรมิอ่ืนๆ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง โปรดนําเขาศูนยบริการที่
ไดรบัการรับรองใกลบานคุณ


