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1. บทนํา

ชุดหฟูงบลูทูธโนเกีย BH-900 ชวยใหคุณโทรออกและรับสายไดอยางอิสระในขณะ
เคลื่อนที่หรืออยูในสํานักงาน ชุดหฟูงประกอบดวยแขนเลื่อนไมโครโฟนซึง่จะชวยให
คุณรบัและวางสาย หรือจะพูดสายดวยระดับเสียงที่เบาลงหรอืแมจะอยูในสถานที่
ที่มีเสยีงดังรบกวน 
คุณสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทมือถือที่รองรับเทคโนโลยีไรสายบลูทูธ
ซึ่งสามารถใชงานรวมกับชุดหูฟงได
โปรดอานคูมือผูใชเลมนีใ้หละเอียดกอนที่จะใชงานชุดหูฟง นอกจากนี้ โปรดอาน
คูมือผูใชโทรศัพทของคุณซึ่งมีขอมูลดานความปลอดภัยที่สําคญัและขอมูล
การบํารุงรกัษา เก็บชุดหฟูงใหพนมือเด็ก

■ เทคโนโลยีไรสายบลทููธ
เทคโนโลยีไรสายบลูทูธชวยใหสามารถตอเชื่อมอุปกรณสือ่สารที่ใชงานรวมกันได
โดยไมจําเปนตองใชสายเคเบลิ การเชื่อมตอแบบบลูทูธไมไดกําหนดวาโทรศัพท
และชุดหูฟงตองอยูในระยะที่มองเห็นกัน แตอุปกรณทั้งคูควรจะอยูภายในระยะ 
10 เมตร (30 ฟุต) ทั้งนี้ สิง่กีดขวาง เชน กําแพงหรอือุปกรณอิเล็กทรอนกิสตางๆ 
อาจทําใหมีสัญญาณรบกวนการเชื่อมตออุปกรณ
ชุดหฟูงไรสายนีส้อดคลองตามขอกําหนดเฉพาะของบลูทูธ 2.0 ที่รองรบัรูปแบบ
ตอไปนี:้ Headset Profile 1.1 และ Handsfree Profile 1.5 โปรดตรวจสอบกับผูผลิต
อุปกรณอ่ืนๆ เพือ่ตรวจสอบความเขากันไดกับอุปกรณนี้
ในบางประเทศ อาจจะมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีบลูทูธ กรณุาตรวจสอบ
กับหนวยงานหรือผูใหบรกิารในทองถิ่นของคุณ
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2. การเร่ิมตนใชงาน

■ สวนประกอบและปุมควบคุม
ชุดหูฟงรุนนี้ประกอบดวย:
• ไฟแสดงสถานะ (1)
• ปุมปรับระดับเสียง (2)
• ปุม power (3)
• แขนเลื่อนไมโครโฟน (4)
• ปุม answer/end (5)
• ชองเสียบอุปกรณ (6)
• หูฟง (7)
• ไมโครโฟน (8)
กอนจะเริ่มใชงานชุดหูฟง คุณตองชารจแบตเตอรี่และจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพท
ที่ใชงานรวมกนัได

หมายเหตุ: สวนประกอบของชุดหูฟงมีคุณสมบัติเปนแมเหล็ก ชุดหูฟงอาจดูดวัตถุ
ท่ีเปนโลหะเขามา หามวางบัตรเครดิตหรือสื่อบันทึกขอมูลและระบบแมเหล็ก
ไวใกลชุดหูฟง เพราะอาจทําใหขอมูลในสื่อดังกลาวถูกลบท้ิงไป

■ อุปกรณชารจ
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอปุกรณชารจกอนท่ีจะใชงานกับชุดหูฟงน้ี ชุดหูฟงรุนนี้กําหนดให
ใชกับอุปกรณชารจรุน AC-3, AC-4 และ DC-4

คําเตือน: ใชเฉพาะอุปกรณชารจท่ีไดรับการรับรองจากโนเกียในการใชงาน
รวมกับอุปกรณเสริมน้ีเทานั้น การใชกับอุปกรณอื่นอาจเปนผลใหการรับรอง
การใชงานหรือการรับประกันเปนโมฆะและอาจกอใหเกิดอันตรายได

โปรดตรวจสอบกับตวัแทนจําหนายในพื้นท่ีของคุณวามีอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองใด
วางจําหนายบาง เมื่อจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริมใดๆ ใหจับท่ีปล๊ักไฟแลวดึงออก 
อยาดึงท่ีสายไฟ
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■ การชารจแบตเตอรี่
ชุดหฟูงรุนนีมี้แบตเตอรี่ภายในแบบชารจซ้ําไดและไมสามารถถอดออกได 
อยาพยายามถอดแบตเตอรีอ่อกเนื่องจากอาจสรางความเสียหายแกชุดหูฟงได
1. เสียบสายไฟของอุปกรณชารจเขากับเตารับไฟฟาที่ผนัง
2. ตอชุดหูฟงกับสายชารจดังแสดงในภาพ  

ไฟแสดงสถานะสแีดงจะสวางขึ้นในระหวาง
การชารจ ถาเครือ่งยงัไมเริ่มชารจแบตเตอรี่ 
ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสยีบ 
แลวเสยีบเขาไปใหมเพือ่ลองชารจอีกครั้ง การชารจแบตเตอรี่จนเต็มอาจใชเวลา
นานถึง 2 ชั่วโมง

3. เม่ือชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ไฟแสดงสถานะสเีขียวจะแสดงขึ้น ถอดสายอุปกรณ
ชารจออกจากเตารับไฟฟาที่ผนงัและชุดหฟูง

แบตเตอรีท่ี่ชารจจนเต็มจะสามารถสนทนาไดนานถึง 8 ชั่วโมง และมีเวลา
สแตนดบายนานถึง 180 ชั่วโมง อยางไรก็ตาม  เวลาในการสนทนาและ
การสแตนดบายอาจตางกันไปเมื่อใชกับโทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องอ่ืนหรือใชกับ
อุปกรณบลูทูธอ่ืนๆ การใชการตั้งคา สไตล และสภาพแวดลอม
เม่ือแบตเตอรี่หมด ชุดหูฟงจะสงเสยีงดังขึ้นและไฟแสดงสถานะสแีดงจะเริม่กะพรบิ

■ การเปดหรือปดชุดหูฟง
หากตองการเปดชุดหฟูง ใหกดคางไวที่ปุม power ชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึ้น
และไฟแสดงสถานะสเีขียวจะเริ่มกะพริบ ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเปนสีน้ําเงิน
เม่ือคุณตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพทและอยูในสถานะพรอมใชงาน
หากตองการปดชุดหฟูง ใหกดคางไวที่ปุม power ชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึ้น
และไฟแสดงสถานะสแีดงจะสวางขึ้นชั่วครู 

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

3. เลือกชุดหูฟง (Nokia BH-900) จากรายชื่ออุปกรณที่คนพบ
4. ปอนรหสัผาน 0000 เพื่อจับคูและเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท ในโทรศัพท

บางรุน คุณอาจตองทําการเชื่อมตอหลังจากที่จับคูเสร็จ อานรายละเอียดเพิ่มเติม
ไดจากคูมือผูใชโทรศัพท การจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทตองทําเพยีงครั้งเดียว
เทานั้น

ถาจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทไดสําเร็จ ชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึน้และปรากฏในเมนู
โทรศัพทซึ่งคุณสามารถตรวจสอบอุปกรณบลูทูธที่ไดจับคูไวกับโทรศัพทของคุณ
ในปจจุบนัได

การยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท
หากตองการยกเลิกการเชือ่มตอชุดหูฟงกบัโทรศัพท (เชน เม่ือตองการเชื่อมตอ
โทรศัพทกบัอุปกรณอ่ืนที่ใชเทคโนโลยบีลูทูธ) ใหปฏบิัตอิยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี:้
• กดปุมปดชุดหูฟง
• ยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟงในเมนู Bluetooth ในโทรศัพทคณุ
• ขยับหูฟงออกหางจากโทรศัพทเกินระยะ 10 เมตร (30 ฟุต)
โปรดทราบวาคุณไมจําเปนตองลบการจับคูชุดหูฟงออกเพือ่ยกเลิกการเชื่อมตอ
กับชุดหูฟง

การเชื่อมตอชุดหูฟงที่จับคูไวแลวกับโทรศัพทของคุณซ้ําอีกคร้ัง
หากคุณตองการเชื่อมตอชุดหูฟงที่จับคูไวแลวกับโทรศัพทของคณุอีกครั้ง ใหเปด
ใชงานชุดหูฟง ทําการเชื่อมตอในเมนู Bluetooth  ในโทรศัพทของคุณหรือกดคางไว
ที่ปุม answer/end บนชุดหูฟง
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหเชื่อมตอกับชุดหูฟงไดโดยอัตโนมัตเิม่ือคุณเปดใชงาน
ชุดหูฟง ในการเชื่อมตอลักษณะดังกลาวกับโทรศัพทโนเกยี ใหเปลี่ยนการตัง้คา
อุปกรณที่จับคูในเมน ูBluetooth
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■ การแกไขปญหา
หากคุณไมสามารถตอเชื่อมชุดหฟูงกับโทรศัพทของคุณได ใหปฏิบัตดิังนี:้
• ตรวจดูใหดีวาไดชารจชุดหูฟง เปดใชงาน และจับคูกับโทรศัพทแลว
• ตรวจดูใหดีวาไดเปดใชงานฟงกชัน Bluetooth ในโทรศัพทของคุณแลว
• ตรวจสอบวาชุดหูฟงอยูหางจากโทรศัพทของคุณในระยะไมเกิน 10 เมตร 

(30 ฟตุ) และไมมีสิง่กดีขวางระหวางชุดหฟูงกับโทรศัพท เชน ผนังหรอือุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

• ในการรเีซตชุดหูฟงถาชุดหูฟงหยุดการทํางานแมวาจะชารจชุดหูฟงแลวก็ตาม 
ใหเสียบชุดหูฟงกับอุปกรณชารจ แลวกดปุม power และกดที่ตรงกลางของปุม
ปรับระดับเสียงพรอมกัน การรีเซตดังกลาวจะไมลบการตั้งคาของคุณ 
(เชน การตั้งคาการจับคูอุปกรณ) 
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3. การใชงานขั้นตน

■ การคลองชุดหูฟงเขากับหู 
คลองชุดหูฟงที่หูใหอยูในตําแหนงที่พอดี 
แลวชี้ชุดหูฟงไปทางปากตามภาพแสดง

■ แขนเลื่อนไมโครโฟน
แขนเลื่อนไมโครโฟนจะเปนตัวปรับไมโครโฟน
ใหใกลกับปากมากขึ้น ซึ่งจะทําใหเสียงชัดเจนยิง่ขึ้นแมวาจะสนทนาดวยระดับเสียง
ที่ไมดังมากหรอืแมจะอยูในสถานที่ที่มีเสยีงดังรบกวน คณุสามารถใชแขนเลื่อน
ไมโครโฟนในการรับสาย วางสาย หรอืปฏิเสธไมรับสาย
ในการใชแขนเลื่อนไมโครโฟน ใหคอยๆ ดึงแขนเลื่อนไปทางปาก (1) หรอืดันกลับ
ขึน้ไปที่ตําแหนงเดิม (2)

■ การโทร
หากตองการโทรออกหลังจากเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทแลว ใหใชโทรศัพท
โทรออกไดตามปกติ
หากโทรศัพทของคุณรองรบัระบบหมุนทวนหมายเลขเดิมซ้ํา ใหกดปุมรบั/วางสาย
สองครั้งสัน้ๆ ในขณะท่ีไมมีการใชสาย
หากโทรศัพทของคุณรองรบัการโทรออกโดยใชเสยีง ใหกดปุมรบั/วางสายคางไว
ในขณะที่ไมมีการใชสาย จากนั้นปฏิบตัิตามขั้นตอนที่ไดอธิบายไวในคูมือใชงาน
โทรศัพทของคุณ
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หากตองการรับสายเรียกเขา ใหดึงแขนเลื่อนไปทางปาก แลวกดปุม answer/end 
หรือกดปุมที่โทรศัพท หากเปดใชฟงกชันรบัสายอัตโนมัติ โทรศัพทจะรบัสาย
เรียกเขาโดยอัตโนมัติหลังจากเสียงเรยีกเขาดังขึน้หนึ่งครัง้
หากจะปฏิเสธไมรับสายเรียกเขา ใหดึงแขนเลื่อนลงและดันกลับขึ้นไปทันที หรือ
กดปุม answer/end แลวปลอยสองครั้ง
หากตองการวางสาย ใหดันแขนเลื่อนกลับขึ้นไปที่ตําแหนงเดิม กดปุม answer/end 
หรือกดปุมที่โทรศัพท

■ การปรับระดับความดังของหูฟง
กดปุมปรบัระดบัเสยีงขึน้เพือ่เพิม่ระดบัเสยีงหรอืกดลงเพือ่ลดระดบัเสยีง หากตองการ
ปรับระดับเสียงอยางรวดเร็ว ใหกดในตําแหนงที่ตองการเพิม่หรือลดระดับเสยีง
คางไว

■ การเปดหรือปดเสียงไมโครโฟน
หากตองการเปดหรือปดเสียงไมโครโฟนขณะใชสาย ใหกดตรงกลางของปุมปรับ
ระดับเสยีงชวงสั้นๆ จะมีเสียงรองยาวดังขึน้ เม่ือปดเสียงไมโครโฟนแลว ไฟแสดง
สถานะสีน้ําเงินจะกะพริบติดตอกัน ฟงกชันปดเสียงจะไมสามารถใชไดในขณะโทร
แบบ PTT

■ การโทรแบบ Push to talk (PTT)
คุณสามารถใชชุดหูฟงในการโทรออกและรบัสายแบบ Push to talk (PTT) ได 
หากตองการใชบริการเครือขายดังกลาว โทรศัพทที่ใชจะตองรองรบัคุณสมบัตินี้
และจะตองตั้งคาเปดฟงกชันดังกลาวที่โทรศัพท หากตองการขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกับ
ฟงกชัน PTT โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการและอานรายละเอียด
จากคูมือผูใชของโทรศัพทที่ใชงานรวมกันได
ในการโทรแบบ PTT ไปที่ชองสัญญาณ PTT ที่กําหนดไวในโทรศัพท ใหกด
ที่ตรงกลางของปุมปรบัระดับเสียงคางไว (ในขณะที่ไมมีการใชสาย) ตราบเทาที่
ยังคุยสายอยู
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เม่ือจะรับสายแบบ PTT ขณะที่ไมมีการใชสาย ชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึน้และคุณ
จะไดยินเสียงพดูจากชองสัญญาณ ในการรับสายและพูดตอบกลับไปยงัชองสถานี
ที่รับสายภายในเวลาที่กําหนดโดยผูใหบริการระบบหรอืผูใหบริการ ใหกดที่
ตรงกลางของปุมปรับระดับเสียง ตราบเทาที่ยงัคุยสายอยู ในการรับสายและพูด
ตอบกลับไปยงัชองสถานีที่ตั้งไวภายในเวลาที่กําหนดโดยผูใหบริการระบบหรือ
ผูใหบรกิาร ใหกดที่ตรงกลางของปุมปรับระดับเสียง ตราบเทาที่ยังคุยสายอยู

■ การสลบัการใชสายระหวางโทรศัพทและชุดหูฟง
หากตองการสลับการใชสายโทรศัพทหรอืการโทรแบบ PTT ระหวางชุดหฟูง
และโทรศัพทโนเกียที่ใชงานรวมกันได ใหกดปุม answer/end คางไวหรอืใชฟงกชัน
ที่เกี่ยวของของโทรศัพท

■ การใชชุดหูฟงกับโทรศัพทหลายเครื่อง
คุณสามารถจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทไดมากถึงแปดเครื่อง แตจะทําการเชื่อมตอได
ครัง้ละหนึ่งเครื่องเทานั้น
โทรศัพทที่จับคูกับชุดหูฟงเปนเครือ่งแรกจะเปนเครื่องที่ตั้งไว หากกดปุมเปด
ชุดหูฟงภายในรัศมี 10 เมตร (30 ฟตุ) จากโทรศัพทที่จับคูไวหลายเครื่อง ชุดหูฟง
จะพยายามเชื่อมตอกับเครื่องที่ตั้งไว
หากชุดหูฟงเชื่อมตอกับเครือ่งที่ตั้งไวไมได ชุดหูฟงจะพยายามเชื่อมตอกับโทรศัพท
ที่เชื่อมตอไวครัง้หลังสุด หากไมสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทเครื่องดังกลาว
ได คณุสามารถเชื่อมตอชุดหฟูงกับโทรศัพทเครื่องใดเครือ่งหนึง่จากหกเครื่อง
ที่ตั้งคาไวได สําหรับการเชื่อมตอสัญญาณ โปรดอานรายละเอียดจากคูมือผูใช
โทรศัพท

■ การลบคาท่ีต้ังไว
หากคุณตองการลบคาที่ตั้งไวทั้งหมดในชุดหูฟง (เชน รายชื่ออุปกรณที่จับคู) ใหกด
คางไวที่ปุม power และปุมปรบัระดับเสียงเปนเวลา 10 วินาที หลังจากลบคาที่ตั้งไว
เรียบรอยแลว ชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึน้สองครัง้ และไฟแสดงสถานะสีแดง สีเขยีว 
และสีน้ําเงินจะสวางขึ้นสลับไปมา 2-3 วินาที
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4. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

อุปกรณของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ท่ีสามารถชารจซํ้าได แบตเตอรี่ใหมจะทําสามารถ
ทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพหลังจากผานการชารจและคายประจุอยางครบถวนสองหรือ
สามรอบ คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะเส่ือม
สภาพลงตามการใชงาน ชารจแบตเตอรี่ซํ้าดวยอุปกรณชารจท่ีไดรับการรับรองจากโนเกีย
วาออกแบบขึ้นเพ่ือใชงานรวมกับชุดหูฟง
เมื่อไมใชงาน ใหถอดปล๊ักอุปกรณชารจออกจากเตารับไฟฟาและตวัอุปกรณ อยาตอ
แบตเตอรี่ท่ีเตม็แลวท้ิงไวกับอุปกรณชารจ การชารจแบตเตอรี่นานเกินไปอาจทําใหอายุ
การใชงานลดลง หากคุณไมไดใชงานแบตเตอรี่ท่ีชารจไวเต็มแลว แบตเตอรี่จะคายประจุ
ออกเองตามระยะเวลา
อยาใชอุปกรณชารจท่ีชํารุดเสียหาย
การวางอปุกรณน้ีท้ิงไวในสถานที่ท่ีรอนหรือเย็น เชน วางท้ิงไวในรถท่ีปดสนิทในสภาพ
อากาศที่รอนหรือหนาวจัด จะลดประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอร่ี ควรเก็บ
แบตเตอรี่ไวในอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77 °F) การใชแบตเตอรี่ท่ีรอน
หรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานไดชั่วคราวแมวาแบตเตอร่ีน้ันจะมีประจุ
อยูเตม็แลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูท่ีอุณหภูมิต่ํา
กวาจุดเยือกแข็ง
หามทิ้งแบตเตอร่ีลงในกองไฟเพราะอาจทําใหแบตเตอรี่ระเบิด ซ่ึงแบตเตอรี่ท่ีเกิด
ความเสียหายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน ท้ิงแบตเตอร่ีท่ีไมใชแลวตามขอบังคับกฎหมาย
ในทองถิ่นของคุณ หากสามารถทําได ควรนําไปผานกระบวนการเพื่อนํากลับมาใชใหม 
อยาท้ิงแบตเตอร่ีรวมกับขยะจากครัวเรือน
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การดูแลและการบํารุงรักษา 

อุปกรณของคณุไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นดวยวิทยาการที่ลํ้าหนา ควรดูแลรักษา
อยางระมัดระวัง ขอแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณใชงานอุปกรณไดตรงตามเกณฑของ
การรับประกัน
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• เก็บอุปกรณไวในท่ีแหง ฝน ไอนํ้า ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแรธาตเุปน

สารประกอบ ซ่ึงจะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสขึ้นสนิม ถาชุดหูฟงเปยก ใหปลอยท้ิงไว
ใหแหงสนิท

• อยาใชหรือเก็บชุดอุปกรณไวในบริเวณท่ีมีฝุนละอองหนาแนนหรือในบริเวณท่ีสกปรก 
เน่ืองจากอาจทําใหชิ้นสวนท่ีสามารถเลื่อนไดชํารุดเสียหายได

• อยาเก็บชุดหูฟงไวในท่ีท่ีมีอณุหภูมิสูง เน่ืองจากอุณหภูมิสูงจะรนอายุการใชงานของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนท่ีเปนพลาสตกิละลาย
หรือผิดรูป

• อยาเก็บชุดหูฟงไวในบริเวณท่ีเย็นจัด เน่ืองจากเมื่ออณุหภูมิของอุปกรณกลับสูระดับ
ปกติ ละอองความชื้นจะเกาะตดิอยูภายในอุปกรณ ทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสชํารุด
เสียหาย

• อยาเขยา โยน หรือเคาะชุดหูฟง การใชชุดหูฟงโดยไมระมัดระวังจะทําใหแผงวงจร
และระบบกลไกที่ซับซอนภายในชํารุดเสียหายได

• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดชุดหูฟง
• อยาทาหรือระบายสีชุดหูฟง เน่ืองจากสีอาจเขาไปอดุตันในชิ้นสวนท่ีเล่ือนไดทําใหระบบ

ทํางานขัดของ
คําแนะนําท้ังหมดขางตนสามารถนําไปใชกับท้ังตัวอุปกรณ แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมอื่นๆ หากอุปกรณใดทํางานไมถกูตอง โปรดนําเขาศูนยบริการที่ไดรับ
การรับรองใกลบานคณุ


