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คําประกาศเร่ืองความสอดคลอง
NOKIA CORPORATION ขอประกาศในท่ีน้ี
วาผลิตภัณฑ BH-217 น้ีสอดคลองกับ
ขอกําหนดท่ีจําเปนและเงื่อนไขอื่นๆ 
ท่ีเกีย่วของของ Directive 1999/5/EC 
คุณสามารถดูสําเนาของประกาศเร่ือง
ความสอดคลองไดท่ี 

http://www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity/

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
Bluetooth เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

ขอมูลเบ้ืองตน
ดวย Nokia Bluetooth Headset 
BH-217 คุณจะสามารถโทรและรับสาย
ไดโดยไมยุงยากโดยใชอุปกรณมือถือ
ที่รองรับ
โปรดอานคูมอืผูใชนีใ้หละเอียดกอน
ใชงานชุดหูฟง และโปรดอานคูมือผูใช
ของอุปกรณที่คุณตองการเช่ือมตอ
เขากับชุดหฟูงดวย  

คําเตือน: ตัวตอของคลิป
และแทนวางในรถอาจมี
สวนประกอบของนิกเกลิ
ในปริมาณเล็กนอย บุคคล
ที่ไวตอสารนิกเกิลอาจมี
อาการขางเคียงกับผิวหนงั
จากการสัมผัสตวัตอเปน
เวลานาน 
3Copyright © 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/


ความสามารถในการใชงาน
รวมกันของ Bluetooth

ชุดหูฟงนี้สอดคลองกับ Bluetooth 

Specification 2.1 +EDR ที่สนับสนุน 
Headset Profile 1.1 และ Hands-Free 

Profile 1.5 โปรดตรวจสอบกับบริษัท
ผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือดูวาอุปกรณ
นั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศพัทรุนนี้
ไดหรือไม

เร่ิมตนการใชงาน

ชุดหูฟงจะมสีวนประกอบตางๆ ที่แสดง
อยูในหนาช่ือเรื่องดังนี้ ปุมมัลติฟงกชัน 
(1), เอียรลูป (2), ไฟแสดงสถานะ (3), 
หฟูง (4), ไมโครโฟน (5) และชองเสยีบ
อุปกรณชารจ (6)

กอนใชงานหูฟง คุณตองชารจแบตเตอรี่
และจับคูชุดหฟูงเขากับอุปกรณที่ใชงาน
รวมกันได

อุปกรณชารจที่ใชงานรวมกันได
อุปกรณนี้มไีวสําหรับใชงานโดยรับ
จายไฟจากเครื่องชารจตอไปนี้ AC-3, 
AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 และ DC-9 
หมายเลขรุนอุปกรณชารจอาจแตกตาง
กันตามประเภทปลั๊ก ประเภทปล๊ักอาจ
แตกตางกันตามทีร่ะบุดังนี้ E, X, AR, U, 
A, C, K หรือ B
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การชารจแบตเตอรี่
1. เสยีบอุปกรณชารจเขากับชองเสยีบ

ปล้ักไฟที่ผนัง
2. เสยีบสายอุปกรณชารจเขากับ

ชองเสยีบอุปกรณชารจ
ในการชารจหฟูงเมื่ออยูในคลิป
หรือแทนวางในรถ ใหเสยีบปลายที่
ต่ํากวาของหูฟงเขากับคลิปหรือ
แทนวางในรถ (12) และเสียบสาย
ชารจเขากับชองเสยีบอุปกรณชารจ
ของคลิปหรือแทนวางในรถ (13)

ไฟแสดงสถานะสแีดงจะติดข้ึน
ระหวางการชารจ การชารจ
แบตเตอรีจ่นเต็มอาจใชเวลา
ประมาณ 2 ช่ัวโมง

3. เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว 
ไฟแสดงสถานะสเีขียวจะปรากฏขึ้น 
ใหปลดสายอุปกรณชารจจากชุด

หฟูง (หรือจากคลิปหรือแทนวาง
ในรถ) แลวจึงปลดสายจากชอง
เสียบปล๊ักไฟที่ผนงัตามลําดับ

แบตเตอรี่ที่ไดรับการชารจจนเต็มจะ
สามารถใชสนทนาไดนานถึง 5 ช่ัวโมง 
เมื่อคุณเก็บชุดหูฟงในคลิปหรือแทนวาง
ในรถ แบตเตอรี่ที่ไดรับการชารจจนเต็ม
จะสามารถสแตนดบายไดนานถึง 
3 เดือน เมื่อคุณใชชุดหูฟงโดยไมมีคลิป
หรือแทนวาง จะสามารถสแตนดบาย
ไดนานถงึ 100 ช่ัวโมง
หากตองการตรวจสอบการชารจ
แบตเตอรี่ขณะที่ชุดหูฟงไมไดตออยูกับ
อุปกรณชารจ ใหกดปุมมัลติฟงกชัน
เมื่อชุดหูฟงตออยูกับโทรศพัทมือถือ 
หากไฟแสดงสถานะเปนสเีขียว 
นั่นหมายความวามีระดับการชารจที่
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เพียงพอ หากไฟเปนสเีหลือง คุณอาจ
ตองชารจแบตเตอรี่ใหมโดยเรว็ หากไฟ
เปนสีแดง ใหชารจแบตเตอรีใ่หม
เมื่อการชารจแบตเตอรี่ต่ํา ชุดหฟูงจะสง
เสียงบี๊พทุกๆ 5 นาที ไฟแสดงสถานะ
สแีดงจะกะพริบ และหากเปดใชงาน
เสียงเตือนไว ก็จะมีการเตือนดวยเสียง 
หากเปดใชงานเสยีงเตือนไว ก็จะมกีาร
เตือนดวยเสียง เมือ่ไมมีประจุแบตเตอรี่
เหลืออยูแลวดวย

การเปดชุดหูฟง
นําชุดหูฟงออกจากคลิปหรอืแทนวาง
ในรถ หากชุดหฟูงไมอยูในคลิปหรือ
แทนวาง ใหกดปุมมัลตฟิงกชัน ชุดหฟูง
จะสงเสยีงบีพ๊และไฟแสดงสถานะสเีขียว
จะกะพริบชาๆ ขณะที่ชุดหฟูงพยายาม
ที่จะเช่ือมตอเขากับอุปกรณที่เช่ือมตอ
ลาสดุหนึ่งหรือสองเครื่อง

เมื่อชุดหูฟงเช่ือมตอเขากับอุปกรณ
อยางนอยหน่ึงเคร่ืองและพรอมใชงาน 
ไฟแสดงสถานะสฟีาจะกะพริบชาๆ 
หากยังไมไดจับคูชุดหฟูงกับอุปกรณ 
ชุดหฟูงจะเขาสูโหมดจับคูโดยอัตโนมัติ

การปดชุดหูฟง
ใสชุดหูฟงเขาไปในคลิปหรือแทนวาง 
หรือกดปุมมัลติฟงกชันคางไวประมาณ 
5 วินาที ชุดหูฟงจะสงเสียงบี๊พ และ
ไฟแสดงสถานะสแีดงจะปรากฏขึ้นเปน
เวลาสัน้ๆ
หากชุดหูฟงไมไดเช่ือมตอกับอุปกรณ
ภายใน 30 นาที ชุดหูฟงจะปดโดย
อัตโนมตัิ
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การจับคูและเช่ือมตอชุดหูฟง
กอนใชงานหฟูงนี้ คุณตองจับคูและ
เช่ือมตอชุดหูฟงเขากับอุปกรณที่ใชงาน
รวมกนัได
คุณสามารถจับคูชุดหูฟงกับอุปกรณได
มากถึง 8 เครือ่ง แตคุณสามารถเช่ือมตอ
ไดสูงสุดเพียงสองเครื่องในเวลาเดียวกัน
เทานั้น
ในการจับคูและเช่ือมตอชุดหูฟงเขากับ
อุปกรณ
1 ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศพัทมอืถอื

ของคุณเปดอยูและปดชุดหฟูงแลว
2 หากยังไมเคยจบัคูชุดหูฟงกับ

อุปกรณ ใหเปดชุดหูฟง ชุดหูฟง
จะเขาสูโหมดจับคู และไฟแสดง
สถานะสีฟาจะเริ่มกะพริบอยาง
รวดเร็ว

หากไดทําการจับคูชุดหฟูงกับ
อุปกรณมากอนหนานีแ้ลว โปรด
ตรวจสอบใหแนใจวาชุดหฟูงปดอยู
และไมไดอยูในคลิปหรือแทนวาง 
และกดปุมมลัติฟงกชันคางไว
ประมาณ 5 วินาทีจนกวาไฟแสดง
สถานะสฟีาจะเริ่มกะพรบิอยาง
รวดเร็ว

3 เปดใชงาน Bluetooth บนอุปกรณ
ของคุณและตั้งคาใหคนหาอุปกรณ 
Bluetooth ภายในเวลาประมาณ 
3 นาท ีสําหรับรายละเอียด ใหดู
คูมอืผูใชของโทรศพัทมือถือ
ของคุณ

4 เลือกชุดหฟูงจากรายการของ
อุปกรณที่พบ
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5 หากจําเปน ใหปอนรหัสผาน 0000 
เพ่ือจบัคูและเช่ือมตอชุดหฟูง
เขากับอุปกรณของคุณ
สําหรับอุปกรณบางเครื่อง คุณอาจ
ตองทําการเช่ือมตอแยกตางหาก
หลังจากทําการจบัคูแลว

เมื่อชุดหฟูงเช่ือมตอเขากับอุปกรณ
อยางนอยหนึ่งเครื่องและพรอมใชงาน 
ไฟแสดงสถานะสีฟาจะกะพริบชาๆ
หากตองการเช่ือมตอชุดหูฟงเขากับ
อุปกรณที่ใชลาสดุดวยตัวเอง ใหกด

ปุมมัลตฟิงกชันคางไวประมาณ 2 วนิาที 
(เมื่อไมมีอุปกรณอ่ืนเช่ือมตออยู) 
หรือทําการเช่ือมตอในเมน ูBluetooth 
ของอุปกรณที่ตองการ
คุณอาจตั้งคาอุปกรณของคุณเพ่ือให
ชุดหฟูงสามารถเช่ือมตอกับอุปกรณของ
คุณไดโดยอัตโนมัต ิหากตองการเปด
ใชงานคุณสมบตัินี้ในโทรศัพท Nokia 
ใหแกไขการตั้งคาอุปกรณทีจ่ับคูในเมนู 
Bluetooth

การใชงานพ้ืนฐาน
การเปลี่ยนเอียรแพด
ชุดหูฟงอาจมาพรอมกับเอียรแพด
ขนาดตางๆ ใหเลือกเอียรแพดที่มขีนาด
พอดีและใหความรูสึกสบายตอหขูองคุณ

หากตองการเปล่ียนเอียรแพด ใหดึง
เอียรแพดปจจุบันออกจากหูฟง แลวดัน
เอียรแพดใหมใหเขาที่ (7)
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การใสชุดหูฟงที่หู
หากตองการใชชุดหูฟงกบัเอียรลูป 
ใหติดเอียรลูปเขากับชุดหฟูง (11) 
หากตองการถอดเอียรลูป ใหคอยๆ 
ดึงเอียรลูปออกจากชุดหฟูง
คุณสามารถหมุนเอียรแพดเพ่ือใหชุด
หูฟงแนนกระชับห ู(8) ตวัอยางเชน 
หากคุณใชชุดหูฟงที่หูขางขวา คุณอาจ
ตองหมุนเอียรแพดไปทางขวาใหพอดี
ที่สุด หากคุณสวมตางหู ควรแนใจวา
ตางหูจะไมเกี่ยวกับเอียรแพดโดย
บังเอิญ
ในการใสชุดหฟูงที่ห ูใหเล่ือนเอียรลูป
ไปดานหลังหูของคุณ (9) และคอยๆ 
ดันหูฟงเขาหาหขูองคุณ หนัชุดหฟูง
ไปทางปากของคุณ (10)

การเก็บในคลิปหรือแทนวาง
ในรถ
เมื่อคุณไมไดใสชุดหูฟงทีหู่ของคุณ 
ใหเก็บชุดหูฟงไวในคลิปหรือแทนวาง
ในรถ เมือ่ชุดหฟูงอยูในคลิปหรือ
แทนวาง ชุดหูฟงจะปดตัวลง เมื่อคุณ
ถอดชุดหูฟงออกจากคลิปหรอืแทนวาง 
ชุดหูฟงจะเปดโดยอัตโนมัติ
ในการใสชุดหูฟงเขาไปในคลิปหรือ
แทนวาง ใหเล่ือนชุดหูฟงเขาไปท่ี (14) 
หากตองการถอดชุดหฟูง ใหเล่ือน
ออกมา

การติดต้ังแทนวางในรถ
เมื่อคุณติดตัง้แทนวางในรถ ตรวจดู
ใหแนใจวาแทนดังกลาวไมไดไปรบกวน
หรือขัดขวางระบบพวงมาลัยหรือเบรก 
หรือระบบอื่นๆ ทีใ่ชในการทํางาน
ของยานพาหนะ (เชน ถุงลมนิรภัย) 
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หรือรบกวนทัศนวสิัยในการขับข่ีของคุณ 
ตรวจสอบวาไมไดไปกีดขวางการใชงาน
หรือทําใหถุงลมนิรภัยเสยีหาย
ในการตดิตั้งแทนวางในรถ ใหลอกแผน
ปองกันออกจากแทนวาง และกดแทน
วางเขากับผิวหนาราบเรียบเพ่ือใหแทน
วางติดแนนอยูกับที่ อยาติดตั้งแทนวาง
ในบริเวณที่คุณอาจไปโดน หากมี
อุบัตเิหตหุรือการชนเกิดข้ึน

การใชแทนวางในรถ
เมื่อคุณใชชุดหูฟงพรอมแทนวางในรถ 
ใหปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควร
ใชมือจับสิ่งอ่ืนใด เมือ่คุณขับข่ียาน
พาหนะอยู สิง่สําคญัอันดับแรกที่คุณ
ควรคํานึงในขณะขับข่ียานพาหนะ คือ 
ความปลอดภัยบนทองถนน ใชงานชุด
หฟูงหรอืแทนวางในรถหากการใชงาน

ดังกลาวมคีวามปลอดภัยภายใตสภาวะ
ในการขับข่ีเทานั้น
ตรวจสอบเปนระยะวากาวที่ดานใตของ
แทนวางในรถยังตดิแนน โดยเฉพาะ
หากอุณหภูมโิดยรอบมีการเปล่ียนแปลง
บอย แนะนําวาอยาติดแทนวางไวใน
ยานพาหนะในบริเวณที่มีแสงอาทิตย
สองโดนโดยตรงหรือมีความรอนมาก
เกินไป

การปรับความดัง
ชุดหฟูงจะปรับความดังโดยอัตโนมัติ
ตามเสียงรบกวนรอบขาง หากตองการ
ปรับความดังดวยตนเอง ใหใชตัวปรบั
ความดังของอุปกรณที่เช่ือมตอ
จะมกีารบันทึกระดับความดังที่เลือกไว
สําหรับโทรศพัทที่เช่ือมตอกับชุดหูฟง
ในขณะนี้
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การโทร
หากตองการโทรออก ใหใชโทรศัพท
มือถือของคุณตามปกตใินขณะท่ีชุดหฟูง
เช่ือมตออยูกับโทรศัพท
หากตองการโทรซ้ําหมายเลขที่คุณ
โทรออกลาสุด (หากโทรศพัทมือถือ
ของคุณสนับสนุนคณุสมบัตินี้รวมกับ
ชุดหฟูง) ขณะที่ยังไมมีการโทรออก 
ใหกดปุมมลัติฟงกชันสองครั้งเมื่อชุด
หูฟงไมไดอยูในคลิปหรือแทนวางในรถ
หากตองการเปดใชงานการโทรดวย
เสยีง (หากโทรศัพทมอืถือของคุณ
สนับสนุนคุณสมบัตินีร้วมกับชุดหูฟง) 
ขณะท่ียังไมมีการโทรออก ใหกดปุม
มัลติฟงกชันคางไวประมาณ 2 วนิาที
เมื่อชุดหูฟงไมไดอยูในคลิปหรือแทน
วางในรถ ปฏิบัติตามขั้นตอนทีอ่ธบิาย
ในคูมือผูใชของโทรศัพทมอืถอื

ในการรบัสาย ใหถอดชุดหูฟงออกจาก
คลิปหรือแทนวาง หากชุดหฟูงไมอยูใน
คลิปหรือแทนวาง ใหกดปุมมลัตฟิงกชัน 
หากไมตองการรับสาย ใหกดปุม
มัลตฟิงกชันสองครัง้ หรือใสชุดหฟูง
เขาไปในคลิปหรือแทนวาง
ในการวางสาย ใหใสชุดหูฟงเขาไปใน
คลิปหรือแทนวาง หรอืกดปุม
มัลตฟิงกชันเมื่อชุดหูฟงไมไดอยูในคลิป
หรือแทนวางในรถ
หากตองการสลับการโทรระหวางชุด
หฟูงและอุปกรณที่ใชงานรวมกันไดซึ่ง
เช่ือมตออยู ใหกดปุมมัลติฟงกชัน
คางไวประมาณ 2 วินาที

การเชื่อมตอเขากับอุปกรณ
สองเครือ่ง
คุณสามารถเช่ือมตอชุดหูฟงเขากับ
อุปกรณสองเครื่องในเวลาเดียวกันได
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การจับคูและเช่ือมตอเขากับอุปกรณ
สองเครื่อง
หากตองการจับคูชุดหฟูงกับอุปกรณ
สองเคร่ือง ใหเปดชุดหฟูง เปดใชงาน
โหมดจับคู แลวจับคูชุดหูฟงกับอุปกรณ
เครื่องแรก ปดชุดหูฟง เปดใชงานโหมด
จับคู แลวจับคูชุดหูฟงกับอุปกรณเครื่อง
ที่สอง
หากตองการเช่ือมตอชุดหูฟงกับ
อุปกรณสองเครื่อง ใหปดชุดหฟูงและ
เปดใหมอีกครัง้

การจัดการสาย
หากชุดหฟูงสามารถเช่ือมตอกับ
อุปกรณสองเครื่องในเวลาเดียวกันได 
และคุณกําลังใชงานคุณสมบตัิการ
โทรซ้ําหรือการโทรดวยเสยีง จะมีการ
โทรเกิดข้ึนบนอุปกรณที่คณุใชโทรออก

ครั้งลาสุดเมือ่ชุดหฟูงเช่ือมตอกับ
อุปกรณนั้น
หากตองการรับสายของอุปกรณเครื่อง
หนึ่งที่เช่ือมตออยู และวางสายโทรศพัท
อีกเครื่อง ใหกดปุมมัลตฟิงกชัน
หากตองการรับสายของอุปกรณที่
เช่ือมตออยู และพักสายท่ีสนทนาใน
อุปกรณอีกเครื่อง ใหกดปุมมลัติฟงกชัน
คางไวประมาณ 2 วนิาที
หากตองการวางสายของอุปกรณเครื่อง
หนึ่งที่เช่ือมตออยู และกลับมาสนทนา
ในอุปกรณอีกเคร่ืองที่พักสายไว ใหกด
ปุมมัลตฟิงกชัน
หากตองการสลับระหวางสายที่สนทนา
อยูในอุปกรณเครื่องที่หนึ่ง และกลับมา
สนทนาสายที่พักไวในอุปกรณอีกเครือ่ง 
ใหกดปุมมลัติฟงกชันคางไวประมาณ 
2 วินาที
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การเปดใชหรือยกเลิกการใชงาน
เสียงเตือน
ตรวจดูใหแนใจวาชุดหูฟงปดอยูและ
ไมไดอยูในคลิปหรอืแทนวางในรถ 
กดปุมมัลตฟิงกชันคางไวประมาณ 
5 วินาที และกดปุมมัลตฟิงกชันอีกครั้ง
คางไวประมาณ 2 วนิาที
เมื่อคุณเปดใชงานการเตอืน ไฟแสดง
สถานะสีเขียวจะกะพริบหนึ่งครั้ง 
เมื่อคุณยกเลิกใชงานการเตอืน ไฟ
สีเหลืองจะกะพริบหนึ่งครั้ง ในทั้งสอง
กรณี จะยังมีการเตือนดวยเสยีงอยู

การลางการจับคู
หากตองการลางการจับคูในชุดหฟูง 
ใหปดชุดหูฟง และกดปุมมลัตฟิงกชัน
คางไวประมาณ 8 วนิาที ชุดหฟูงจะสง
เสยีงบี๊พสองคร้ัง ไฟแสดงสถานะสแีดง

และสีเขียวจะกะพริบสลับกัน และชุด
หฟูงจะเขาสูโหมดจับคู

การแกไขปญหา
หากคุณไมสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงเขา
กับอุปกรณที่ใชงานรวมกันไดของคุณ 
โปรดตรวจสอบวาคุณชารจชุดหฟูง 
เปดสวติช และจับคูกับอุปกรณนัน้ๆ 
แลว
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