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เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ 
Nokia Corporation ช่ือผลิตภัณฑและ
บริษัทอื่น ๆ  ท่ีกลาวถึงในที่น้ีอาจเปน
เคร่ืองหมายการคาหรือช่ือทางการคา
ของเจาของผลิตภัณฑน้ัน ๆ
หามคดัลอก สงตอ จําหนาย หรือ จัดเก็บ
เน้ือหาสวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดของ
เอกสารฉบับน้ี โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจากโนเกีย

Bluetooth เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc 

โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง ดังน้ัน เราจึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวนหน่ึงสวนใด
ของผลิตภัณฑท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับน้ี
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย
ท่ีนํามาใช ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด 
Nokia หรือผูใหอนญาตรายใดของ Nokia 
จะไมรับผิดชอบตอการสญูหายของขอมูล
หรือรายไดหรือความเสียหายพิเศษโดย
อุบัติการณอนัเปนผลสืบเน่ืองหรือความ
เสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุด
ขอมูลในเอกสารนี้จัดทําใหในลกัษณะ 
"ตามที่เปนอยู"  โดยไมมีการรับประกันใดๆ 
ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย รวมทั้งแต
ไมจํากัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยถงึ
ความสามารถในการจําหนายของ
ผลิตภัณฑ หรือความเหมาะสมในการ
ใชงานตามวัตถุประสงค ตลอดจนความ
ถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลในเอกสารนี้ 
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เวนแตจะกําหนดตามกฎหมายที่บังคับใช
โนเกียขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลง
แกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ไดโดย
ไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายอาจแตกตางกัน
ไปตามภูมิภาคกรุณาสอบถามรายละเอียด
จากตวัแทนจําหนายของ Nokia

การควบคุมการสงออก
ผลิตภัณฑรุนน้ีเปนสินคาเทคโนโลยีหรือ
ซอฟตแวรภายใตกฎหมายและขอบังคับ
การสงออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
ประเทศอื่นๆหามกระทําการใดๆที่ขัดตอ
กฎหมาย

เบ้ืองตน
ชุดหฟูง Nokia Bluetooth BH-212 
ชวยใหคุณสามารถโทรและรับสาย
ขณะเคลื่อนไหวไดคณุสามารถใช
ชุดหฟูงรวมกับโทรศัพทมอืถอืที่
รองรับเทคโนโลยี Bluetooth ไรสาย
โปรดอานคูมอืผูใชนี้โดยละเอียดกอน
ใชงานชุดหูฟงกรุณาอานคูมอืผูใช
โทรศพัทของคุณ

ผลิตภัณฑอาจประกอบดวยช้ินสวน
ขนาดเล็กโปรดเก็บอุปกรณดังกลาว
ใหพนมอืเด็ก

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ชวย
ใหคุณสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณที่
รองรับโดยไมตองมสีายเชื่อมตอ
โทรศัพทและชุดหฟูงไมจําเปนตองอยู
ในระยะที่มองเห็นไดแตควรอยูภายใน
ระยะหางกันไมเกิน 10 เมตร (33 ฟุต) 
© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 3



ทั้งนี้ การตอเช่ือมอาจถูกรบกวนจาก
สิ่งกีดขวางตาง ๆ  ได เชน ผนังหรือ
อุปกรณอิเล็คทรอนคิสอ่ืน ๆ
ชุดหฟูงสอดคลองตามขอกําหนด
เฉพาะ Bluetooth Specification

2.0 + EDR ซึ่งรองรบั Headset 
Profile 1.1 และ Hands-Free 
Profile 1.5 ตรวจสอบกับผูผลิต
อุปกรณ อ่ืนวารองรับการใชงานกบั
ชุดหูฟงนี้หรือไม

เร่ิมตนใชงาน
ชุดหฟูงนี้ประกอบดวยสวนประกอบ
ตอไปนีต้ามที่ปรากฏในหนาแรก: 
ปุมปรับระดับเสียง (1) ปุม
เอนกประสงค (2) ไฟแสดงสถานะ 
(3) ข้ัวตอเครื่องชารจ (4) ช้ินสวน
ประกอบห ู(5) และไมโครโฟน (6)

กอนการใชชุดหฟูงคุณจําเปนตอง
ชารจแบตเตอรี่และจับคูชุดหูฟง
เขากับโทรศัพทที่รองรับ
ช้ินสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก 
และอาจดึงดูดวัตถทุี่เปนโลหะอยาวาง

บัตรเครดิตหรือสือ่เก็บแมเหล็กอ่ืนไว
ใกลโทรศพัทเพราะขอมลูภายในอาจ
ถูกลบได

เครื่องชารจ
อุปกรณนีม้ีไวสําหรับใชงานโดย
รับจายไฟจากเครือ่งชารจตอไปนี้: 
AC-3, AC-4, AC-5 และ DC-4

คําเตือน: 
ใชเฉพาะอุปกรณชารจท่ี
ไดรับการรับรองจากโนเกียใน

การใชงานรวมกับอุปกรณเสริมน้ีเทาน้ัน
4
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การใชกับอปุกรณประเภทอื่นอาจเปนผลให
การรับรองการใชงานหรือการรับประกัน
เปนโมฆะ และอาจกอใหเกิดอันตรายได
ขณะปลดสายไฟสวนประกอบตอพวง
ใด ๆ  ใหจับทีป่ล๊ัก อยาจับที่สาย

การชารจแบตเตอรี่
กอนชารจแบตเตอรี่กรุณาอานรายละ
เอียดใน “ขอมลูเกี่ยวกับแบตเตอรี”่
1. เสยีบสายอุปกรณชารจเขากับชอง

เสยีบปล๊ักไฟที่ผนัง 
2. เช่ือมตอเครื่องชารจเขากับชุดหฟูง 

(7) ระหวางการชารจ ไฟ
สัญลักษณสีแดงจะติดสวางและไม
สามารถใชงานชุดหฟู ังได การ
ชารจแบตเตอรี่จนเต็มอาจใชเวลา
นานถึง 2 ช่ัวโมง

3. เมื่อชารจแบตเตอรี่เตม็แลวไฟ
แสดงสถานะสเีขียวจะแสดงขึ้น
ถอดสายอุปกรณชารจจากชุด
หฟูงและที่เตารับไฟฟาที่ผนัง
หากชุดหฟูงเช่ือมตอกับโทรศัพท
ของคุณกอนการชารจแลวชุดหฟูง
จะเช่ือมตอกับโทรศพัทอีกครั้ง

แบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็มจะสามารถ
สนทนาไดนานถึง 11 ช่ัวโมงและมี
เวลาสแตนดบายนานถึง 500 ช่ัวโมง
ขณะแบตเตอรี่หมดประจุชุดหูฟงจะ
สงเสียงดังเปนระยะทุกนาทีและไฟ
แสดงสถานะสีแดงกะพริบอยาง
รวดเร็ว

เปดหรือปดเครื่อง
เมือ่ตองการเปดชุดหูฟงใหกดปุม
เอนกประสงคคางไวประมาณ 2 วินาท ี
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ชุดหฟูงจะสงเสยีงแจงเตอืนและ
ไฟแสดงสถานะสเีขียวจะติดสวาง
ชุดหฟูงจะพยายามเชื่อมตอกับ
โทรศพัททีเ่ขาคูไว
เมื่อตองการปดชุดหูฟงใหกดปุม
เอนกประสงคคางไวประมาณ 5 วินาที 
ชุดหฟูงจะสงเสยีงแจงเตอืนและไฟ
แสดงสถานะสแีดงจะสวางขึ้นช่ัวครู

การเขาคูชุดหูฟง
1. ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพท

ของคณุเปดอยูโดยที่ชุดหูฟง
ไมไดเปดใชอยู

2. กดปุมเอนกประสงคคางไว 
(ประมาณ 5 วินาท)ี จนกวาไฟ
แสดงสถานะสีเขียวจะเริ่มกะพริบ
อยางรวดเร็ว

3. เปดใชงานคุณสมบตัิ Bluetooth 
ที่โทรศัพทและตั้งคาใหคนหา
อุปกรณ Bluetooth

4. เลือกชุดหฟูงจากรายการอุปกรณ
ที่พบ

5. ปอนรหัสผาน 0000 เพ่ือเขาคูและ
เช่ือมตอชุดหูฟงกับโทรศพัทใน
โทรศัพทบางรุนคณุอาจตองทํา
การเชื่อมตอหลังจากที่เขาคูเสร็จ

หากการเขาคูอุปกรณประสบความ
สําเร็จชุดหูฟงจะปรากฏขึ้นในเมนู
โทรศัพท ซึ่งคุณสามารถดูอุปกรณ 
Bluetooth ที่เขาคูอยูในปจจุบันได
เมือ่ชุดหฟูงเช่ือมตอกับโทรศัพทและ
พรอมใชงานไฟแสดงสถานะสเีขียว
จะกะพริบชา ๆ
6
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การใชงานเบื้องตน

การสวมใสชุดหูฟงเขากับหู
จัดวางชุดหฟูงไวเหนอืใบหูจากนัน้
เล่ือนลง (8) คอย ๆ  กดชิ้นสวน
ประกอบหเูขาที่ห ูหันชุดหฟูงไปทาง
ปากของคุณ ( )

การโทร
ในการโทรออกใชโทรศัพทของคณุ
ตามปกตเิมื่อเช่ือมตอชุดหูฟงเขากับ
เครื่องโทรศพัทแลว
เรียกเบอรลาสุดซ้ํา (ในกรณทีี่
โทรศพัทรองรับคุณสมบัตินีก้ับชุด
หูฟง) เมื่อไมมกีารใชสายโดยกดปุม
เอนกประสงคสองครั้ง
เปดใชการเรยีกสายดวยเสียง 
(หากโทรศพัทรองรับคุณสมบัตินี้

กับชุดหูฟง) เมือ่ไมมีการโทรโดย
กดปุมเอนกประสงคคางไวประมาณ 
2 วินาที ดําเนินการตามที่ระบใุน
คูมือผูใชโทรศัพท
รับสายและตัดสายโดยกดปุม
เอนกประสงค ตัดสายโดยกดปุมนี้
สองครั้ง
ปรับระดับเสียงระหวางการใชสายโดย
เล่ือนปุมปรับระดับเสยีงขึน้หรือลง
หากตองการปดหรือเปดเสียงไมโคร
โฟนในระหวางใชสายใหกดปุมกลาง
ของปุมปรับระดับเสียงสั้นๆ
สลับสายจากชุดหูฟงไปยังโทรศพัท
ที่รองรับโดยกดปุมเอนกประสงค
คางไวประมาณ 5 วินาที (ปดชุดหูฟง) 
กลับมาใชชุดหูฟงโดยกดปุมเอนก

9
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ประสงคประมาณ 2 วินาทีคางไว 
(เปดชุดหฟูง)

ลางคาหรอืรเีซต็
ลบคาการเขาคูจากชุดหูฟงหรือรีเซ็ต
ชุดหฟูงโดยปดชุดหฟูงจากนัน้กดปุม
เอนกประสงคคางไวเกินกวา 8 วนิาที 
ชุดหฟูงจะสงเสยีงดังสองครั้ง จากนั้น

ไฟสถานะสแีดงและเขียวจะ
กะพริบสลับกัน 5 ครัง้

การแกไขปญหา
หากไมสามารถเชื่อมตอชุดหฟูงกับ
โทรศัพทที่รองรับใหตรวจสอบวาชุด
หูฟงมีประจุไฟเปดอยูและเขาคูกับ
โทรศัพทเรียบรอยแลว

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
โทรศัพทรุนนี้มีแบตเตอรี่ในตัวที่ชารจ
ใหมได ถอดเปลี่ยนไมได อยาพยายาม
ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เพราะคุณ
อาจทําใหเครื่องเสียหายไดแบตเตอรี่
ชนิดที่สามารถชารจประจุใหมได 
คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และคาย
ประจุไดหลายรอยครั้งแตแบตเตอรี่จะ
เสื่อมสภาพลงตามการใชงาน ชารจ
แบตเตอรี่ของคุณดวยชารจเจอรที่ผาน
การรับรองจาก Nokia สําหรับการใช

กับอุปกรณนี้เทานั้นการใชเครื่องชารจ
ปลอมอาจทําใหเกิดเพลงิไหม การจุด
ระเบิดการรั่วหรืออันตรายอื่น ๆ  ได
หากใชแบตเตอรี่ใหมเปนครั้งแรกหรือ
หากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานานๆ 
คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตอกับอุปกรณ
ชารจ  และปลดการเชื่อมตอและเชื่อมตอ
ใหมอีกครั้งเพื่อเริ่มการชารจในกรณีที่ไม
มีประจุแบตเตอรี่เหลอือยูเลย ไฟแสดง
8
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สถานะจะปรากฏขึ้นบนเมื่อเวลาผานไป
ระยะหนึ่ง
ปลดเครื่องชารจจากเตารับและที่ตัว
อุปกรณเมื่อไมไดใชงานไมควรเสียบ
แบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับ
อุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปน
เวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่สั้นลงหากไมไดใชงาน
แบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มจะคอย ๆ  ถาย
ประจุไปตามเวลา
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวที่อุณหภูมิ
ระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 
77°F) อุณหภูมิที่รอนหรือเย็นจัดอาจ
สงผลตอประสิทธิภาพและอายุการ
ใชงานแบตเตอรี่ อุปกรณที่แบตเตอรี่
รอนหรือเยน็จัดอาจทํางานไดไมสมบูรณ
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงใน
อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟเนื่องจากอาจ
เกิดการระเบิดไดแบตเตอรี่ที่เสียหาย
อาจเกิดการระเบิดได

อยาใชอุปกรณชารจที่ชํารุดเสียหาย
ขอสําคัญ: 
ระยะเวลาในการคุยสายและ
เปดเคร่ืองท้ิงโดยใชแบตเตอร่ี

เปนคาโดยประมาณและขึ้นอยูกบัสภาพ
เครือขาย คณุสมบัติการใชงานอายุและ
สภาพของแบตเตอร่ีอุณหภูมิแวดลอมและ
ปจจัยประกอบอื่น ๆ  เวลาในการใชอุปกรณ
สําหรับโทรจะทําใหเวลาเปดเคร่ืองท้ิง
ไวลดลงและเวลาที่เปดเคร่ืองท้ิงไวในโหมด
สแตนดบายจะสงผลตอเวลาในการคุยสาย
เชนกัน
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การดูแลและบํารุงรักษา
อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบมา
โดยมีรูปลักษณที่ดีเยีย่มและมีฝมือการ
ผลิตที่ประณีตคุณจึงควรดูแลอุปกรณ
ของคุณอยางดีขอแนะนําดานลางนี้จะ
ชวยใหคุณสามารถใชงานผลิตภัณฑนี้ได
ตรงตามเกณฑของการรับประกัน
• เก็บอุปกรณไวในที่แหงฝนไอน้ํา

ความชื้นและของเหลวทุกชนิดอาจมี
แรเปนสารประกอบซึ่งจะทําใหวงจร
อิเล็กทรอนิกสข้ึนสนิม หากอุปกรณ
เปยกน้ํา ใหทิ้งไวจนแหงสนิท

• อยาใชหรือเก็บอุปกรณไวในบริเวณ
ที่มีฝุนหรือที่สกปรกเนื่องจากอาจทํา
ใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและ
สวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาเก็บอปุกรณไวในที่รอนจัด 
เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายุ

การทํางานของอุปกรณ
อิเลก็ทรอนิกสสั้นลง ทั้งยังอาจทําให
แบตเตอรี่ชํารุด เสียหายและทําให
สวนที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่เย็นจัด 
เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู
อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวข้ึน
ภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหแผงวงจร
อิเลก็ทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามงัดเพื่อเปดอุปกรณ
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอปุกรณ 

การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจ
ทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่
ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเครื่อง
10
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• อยาทาสีอุปกรณ เนื่องจากสีอาจ
เขาไปอุดตันในชิน้สวนที่เลื่อนได
ของอุปกรณและอาจสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของ
อุปกรณ

คําแนะนําขางตนทั้งหมดใชไดกับ
อุปกรณ เครื่องชารจ หรืออุปกรณ
เสริมอื่น ๆ  หากอุปกรณใดทํางาน
ไมถูกตองโปรดนําเขารับบริการจาก
ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบาน
คุณ
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