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1. บทนํา

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-905 พรอมการตัดเสียงรบกวนชวยให
คุณใชสายแบบแฮนดฟรีพรอมกับอุปกรณมือถือที่ใชรวมกันได และฟงเพลงจาก
เครื่องเลนเพลงที่ใชรวมกันได

การตัดเสียงรบกวนชวยใหคุณใชชุดหูฟงไดในสภาพแวดลอมที่มีเสียงอึกทึก
คุณสามารถตอชุดหูฟงเขากับอุปกรณที่รองรับโดยใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth 
หรือสายสัญญาณเสียง CA-143U 

โปรดอานคูมือผูใชนี้โดยละเอียดกอนใชงานชุดหูฟง อานรายละเอียดจากคูมือผูใช
เครื่องที่เชื่อมตอกับชุดหูฟง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ 
www.nokia.com/support หรือเว็บไซต Nokia ในพื้นที่ของคุณ

ผลิตภัณฑอาจประกอบดวยชิ้นสวนขนาดเล็ก โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพน
มือเด็ก พ้ืนผิวของอุปกรณนี้ไมไดประกอบดวยนิกเกิล แตเปนสแตนเลส

■ เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ชวยใหคุณ
สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณที่รองรับโดย
ไมตองมีสายเชื่อมตอ อุปกรณติดรถยนต
และอุปกรณอื่นๆ ไมจําเปนตองอยูในระยะ
ที่มองเห็นได แตควรอยูภายในระยะหางกัน
ไมเกิน 10 เมตร (33 ฟุต) ระยะทางที่
ใกลกวาระหวางชุดหูฟงและอุปกรณอื่นจะให
ประสิทธิภาพที่ดีกวา ระยะการทํางาน
ที่เหมาะสมที่สุดแสดงอยูในกรอบสีเทาเขม
ในภาพ การตอเชื่อมอาจถูกรบกวนจาก
ระยะทางและส่ิงกีดขวางตางๆ (แสดงเปน
สีเทาออน) หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ 

ชุดหูฟงไรสายนี้สอดคลองตามขอกําหนดเฉพาะของ Bluetooth 2.1 + EDR 
ที่รองรับรูปแบบตอไปนี้: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, 
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 และ Audio Video Remote 
Control Profile 1.0 ตรวจสอบอุปกรณอื่นๆ วารองรับการใชงานกับอุปกรณนี้
หรือไมกับผูผลิต

<10m

www.nokia.com/support
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■ เกี่ยวกับการตัดเสียงรบกวน
Wolfson AudioPlusTM Ambient Noise Cancellation Technology 
ใชเทคโนโลยีการประมวลผลสัญญาณเสียงที่ไดรบัสิทธิบัตร และการออกแบบ
ระบบเสียงขั้นสูงเพ่ือตดัเสียงรบกวนสําหรับชุดหูฟงและเฮดโฟน

เทคโนโลยี feed-forward ใหมลาสุดชวยตัดสัญญาณเสียงเดซิเบลไดมากข้ึนใน
ชวงความถี่ที่กวางข้ึนกวาเทคโนโลยีแบบเดิม ใหผูใชไดรับฟงเสียงที่ชัดเจนไมวา
จะอยูในสภาพแวดลอมใดก็ตาม เทคโนโลยีข้ันสูงของ Wolfson ไมประมวลผล
สตรมีเสียงที่เลน เสียงเพลงของคุณจะผานเขาสูระบบเสียงสเตอรโิอไฮไฟ
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2. เริ่มตนใชงาน

■ ปุมกดและสวนประกอบของเครื่อง
ชุดหูฟงรุนนี้ประกอบดวยสวนประกอบดังตอไปนี้:

1. ปุมเปดปดสําหรับการตดั
เสียงรบกวน

2. ไฟแสดงสถานะสําหรับ
การชารจและการตัดเสียง
รบกวน

3. ชองเสียบอุปกรณชารจ

4. ปุมปรับระดับเสียง

5. ปุมกรอกลับ

6. ข้ัวเสียบสําหรับสายสัญญาณเสียง Nokia CA-143U

7. ไฟแสดงสถานะ Bluetooth

8. ปุมเลน/หยุดชั่วคราว
9. ปุมเดินหนา

10. ปุมอเนกประสงค

เนือ่งจากชิ้นสวนบางชิ้นของอุปกรณเปนส่ือแมเหล็ก อุปกรณที่ทําดวยเหล็กอาจถูก
ดูดติดกับเครื่อง อยาวางบัตรเครดิตหรือส่ือที่มีแถบแมเหล็กไวใกลเครื่อง ทั้งนี้
เนือ่งจากขอมูลที่เก็บไวภายในแถบแมเหล็กอาจถูกลบได

■ วิธีการเช่ือมตอ
คุณสามารถตอชุดหูฟงเขากับอุปกรณที่รองรับโดยใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth 
หรือสายสงสัญญาณเสียง CA-143U 

กอนตอชุดหูฟงกับอุปกรณ Bluetooth หรือใชการตัดเสียงรบกวน คุณตองชารจ
แบตเตอรี่ ดูที่ “การชารจแบตเตอรี่” หนา 7

9

10
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เชือ่มตอโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth
ในการใชชุดหูฟงกับอุปกรณ Bluetooth ที่ใชรวมกันได ใหเปดใชการเชื่อมตอ 
Bluetooth (ดูที่ “เปดใชงาน” หนา 9) จับคูและเชื่อมตอชุดหฟูงกับอุปกรณ (ดูที่ 
“เขาคูและเชื่อมตอชุดหูฟงกับอุปกรณ Bluetooth” หนา 9)

หากคุณตอสายสัญญาณเสียง CA-143U เขากับชุดหูฟง เม่ือชุดหูฟงตออยูกับ
อุปกรณ Bluetooth อุปกรณจะถูกตัดการเชื่อมตอและปดการเชื่อมตอ Bluetooth

เชือ่มตอโดยใชสายสัญญาณเสียง
ชุดหูฟงใหมาพรอมกับสายสัญญาณเสียง Nokia CA-143U ชุดหูฟงอาจใหมา
พรอมกับอะแดปเตอรเพ่ือใหเชื่อมตอกับอุปกรณอื่นๆ ได ในการเพิ่มความยาวของ
สายสัญญาณเสียง ใชสายตอ CA-144U 

ในการเชื่อมตอชุดหูฟงกับเครื่องที่มีชองเสียบ AV Nokia 3.5 มม. เสียบสาย
สัญญาณเสียงเขากับชุดหูฟงและชอง AV 

ในการเชื่อมตอชุดหูฟงกับเครื่องที่มีชองเสียบสําหรับระบบเสียง 3.5 มม. แบบ
มาตรฐาน ตอสายสัญญาณเสียงเขากับชุดหูฟงและอะแดปเตอร AD-63 และตอ
อะแดปเตอรเขากับชองเสียบสัญญาณเสียง

ในการเชื่อมตอชุดหูฟงกับเครื่องที่มีชองเสียบ AV Nokia 2.5 มม. ตอสายสัญญาณ
เสียงเขากับชุดหูฟงและอะแดปเตอร AD-52 และตออะแดปเตอรเขากับชองเสียบ 
AV

ในการเชื่อมตอชุดหูฟงกับระบบเสียงสเตอรโิอในบานซึง่มีชองเสียบเฮดโฟน
มาตรฐาน 6.3 มม. ตอสายสัญญาณเสียงเขากับชุดหูฟงและอะแดปเตอร AD-70 
และตออะแดปเตอรเขากับชองเสียบเฮดโฟน

ในการเชื่อมตอชุดหูฟงกับระบบเสียงบนเครื่องบินซึง่มีชองเสียบเฮดโฟนมาตรฐาน 
3.5 มม. ตอสายสัญญาณเสียงเขากับชุดหูฟงและอะแดปเตอร AD-71 และตอ
อะแดปเตอรเขากับชองเสียบเฮดโฟน

■ การชารจแบตเตอรี่
กอนตอชุดหูฟงกับอุปกรณ Bluetooth หรือใชการตัดเสียงรบกวน คุณตองชารจ
แบตเตอรี่

กอนชารจแบตเตอรี่ โปรดอานรายละเอียดใน 
“ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ” หนา 15
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คําเตือน: ใชเฉพาะอุปกรณชารจท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia ในการใชงาน
รวมกับอุปกรณรุนนี้เทาน้ัน การใชกับอุปกรณประเภทอืน่อาจเปนผลใหการ
รับรองการใชงานหรือการรับประกันเปนโมฆะ และอาจกอใหเกิดอันตรายได

ขณะปลดสายไฟของอุปกรณเสริมใดๆ ควรจับและดึงท่ีปล๊ัก อยาจับท่ีสาย

1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปล๊ักไฟที่ผนัง

2. ตอสายเครื่องชารจเขากับชุดตอเครือ่งชารจ ไฟแสดงสถานะสําหรับการชารจ
และการตัดเสียงรบกวนจะเปนสีแดงระหวางการชารจ

การชารจแบตเตอรีจ่นเต็มอาจใชเวลานานถึง 2 ชั่วโมง

3. เม่ือชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ไฟแสดงสถานะจะเปล่ียนเปนสีเขียว ถอดสาย
อุปกรณชารจจากชุดหูฟงและที่เตารับไฟฟาที่ผนงั

เม่ือประจุแบตเตอรี่ต่ําและเปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth อยู จะมีเสียงบ๊ีพจาก
ชุดหูฟงทุกๆ 5 นาที และไฟแสดงสถานะสําหรับการชารจและการตัดเสียงรบกวน
จะกะพริบเปนสีแดง

เวลาการใชงานเม่ือใชการเชือ่มตอ Bluetooth
เม่ือเปดใชการตัดเสียงรบกวน แบตเตอรีท่ี่ชารจจนเต็มจะสามารถสนทนาไดนานถึง 
15 ชั่วโมง และมีเวลาสแตนดบายนานถึง 40 ชั่วโมง หรือสูงสุด 16 ชั่วโมงในการ
เปดเลนเพลง
เม่ือปดการใชการตัดเสียงรบกวน แบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็มจะสามารถสนทนาไดนาน
ถึง 24 ชั่วโมง และมีเวลาสแตนดบายนานถึง 600 ชั่วโมง หรือสูงสุด 25 ชั่วโมง
ในการเปดเลนเพลง

เวลาการใชงานเม่ือใชสายสัญญาณเสียง
แบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวสามารถใชไดนานถึง 40 ชั่วโมง กับการตัดเสียงรบกวน

■ เปดใชหรือปดการใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth
เม่ือเปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth คุณสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงไดกับอุปกรณ 
Bluetooth หนึง่หรือสองเครื่อง ที่รองรบัการใชงาน
แมวาจะปดการใชการเชื่อมตอ Bluetooth คุณสามารถใชชุดหูฟงสําหรับจัดการ
สายและฟงเพลงผานสาย CA-143U
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เปดใชงาน
เม่ือตองการเปดการเชื่อมตอ Bluetooth ใหกดปุมอเนกประสงคคางไวประมาณ 
2 วินาที ชุดหูฟงจะสงเสียงแจงเตือน และไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพริบ
เปนสีเขียวครูหนึ่ง

ชุดหูฟงจะพยายามเชื่อมตอกับอุปกรณมือถือที่ใชลาสุด ซึ่งรองรับโปรไฟล HFP 
Bluetooth และเครื่องเลนเพลงที่ใชลาสุดซึ่งรองรับโปรไฟล A2DP หากอุปกรณ
เดียวกันไมรองรับทั้งสองโปรไฟล เม่ือชุดหูฟงเชื่อมตอกับอุปกรณและพรอมใชงาน 
ไฟแสดงสถานะ Bluetooth สีน้ําเงินจะกะพริบชาๆ

หากกอนหนานี้ ไมไดจับคูชุดหูฟงกับอุปกรณใดๆ เลย ก็จะเขาสูโหมดการจับคู
อัตโนมัติ โปรดดูเพ่ิมเติมที ่“เขาคูและเชื่อมตอชุดหูฟงกับอุปกรณ Bluetooth” 
หนา 9

ปดการใชงาน
เม่ือตองการปดการเชื่อมตอ Bluetooth ใหกดปุมอเนกประสงคคางไวประมาณ 
5 วินาที ชุดหูฟงจะสงเสียงแจงเตือน และไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพริบ
เปนสีแดงครูหนึ่ง

หากชุดหูฟงไมไดรับการเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth ภายในประมาณ 30 นาที 
ชุดหูฟงจะปดการเชื่อมตอ Bluetooth โดยอัตโนมัติ การเชื่อมตอ Bluetooth จะถูก
ปดการใชงาน หากคุณเชื่อมตอสาย CA-143U เขากับชุดหูฟง

■ เขาคูและเช่ือมตอชุดหูฟงกับอุปกรณ Bluetooth
หากโทรศัพทมือถือของคุณรองรบัโปรไฟล A2DP Bluetooth และมีคุณสมบัติ
เครื่องเลนเพลง คุณสามารถใชอุปกรณเพ่ือเลนเพลงผานชุดหูฟง

หากโทรศัพทมือถือของคุณไมรองรับโปรไฟล A2DP คุณสามารถแยกจับคูชุดหูฟง
กับอุปกรณมือถือและเครื่องเลนเพลงซึง่รองรบัโปรไฟลนั้น หากคุณเขาคูและ
เชื่อมตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพทมือถือแลว ใหปลดชุดหูฟงออกจากเครือ่งกอนเขาคู
ชุดหูฟงกับเครื่องเลนเพลง

1. ตรวจสอบวาอุปกรณมือถือหรือเครื่องเลนเพลงของคุณเปดใชงานอยู
2. เขาคูชุดหูฟงในกรณีที่ยังไมไดทําการเขาคูกับอุปกรณ เปดใชการเชื่อมตอ 

Bluetooth ที่ชุดหูฟง ชุดหูฟงจะเขาสูโหมดเขาคู และไฟแสดงสถานะ 
Bluetooth จะเริ่มกะพริบเปนสีน้ําเงินถี่
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ในการจับคูชุดหฟูง หากเคยจับคูกับอุปกรณแลว ตองแนใจวาปดการเชื่อมตอ 
Bluetooth ที่ชุดหูฟงแลว และกดปุมอเนกประสงคคางไว (ประมาณ 5 วินาที) 
จนไฟแสดงสถานะสีน้ําเงินเริ่มกะพริบถี่

3. ภายในประมาณ 3 นาที เปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth ที่อุปกรณมือถือ
ของคุณหรือเครื่องเลนเพลง และตั้งคาใหคนหาอุปกรณ Bluetooth สําหรับ
คําแนะนํา ใหดูที่คูมือผูใชเครื่องของคุณ

4. เลือกชุดหูฟงจากรายการอุปกรณที่ตรวจพบจากโทรศัพทหรือเครื่องเลนเพลง

5. ในกรณีที่จําเปน ใหปอนรหัสผาน 0000 เพ่ือเขาคูและเชื่อมตอชุดหูฟงกับ
โทรศัพท หากอุปกรณของคุณไมมีแปนกด ใหใชรหัสผานนี้เปนคาเริ่มตน
ในอุปกรณบางรุน คุณอาจตองทําการเชื่อมตอหลังจากที่จับคูเสร็จ คุณจําเปน
ตองเขาคูชุดหูฟงกับอุปกรณเพียงครัง้เดียวเทานั้น

หากเขาคูไดเสร็จสมบูรณ ชุดหูฟงจะปรากฏที่เมนูของอุปกรณมือถือ โดยคุณ
สามารถดูรายการอุปกรณที่เขาคูอยูในปจจุบันได
เม่ือชุดหูฟงเชื่อมตอกับอุปกรณและพรอมใชงาน ไฟแสดงสถานะ Bluetooth 
สีน้ําเงินจะกะพริบชาๆ

คุณสามารถจับคูชุดหูฟงกับอุปกรณอื่นไดสูงสุดแปดรายการ โดยอุปกรณตัวหนึ่ง
จะตองรองรับโพรไฟล HFP Bluetooth และอีกตัวรองรบัโพรไฟล A2DP 
Bluetooth

ยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟง
ในการยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟงกับอุปกรณ Bluetooth ของคุณ ใหปดการ
เชื่อมตอ Bluetooth ที่ชุดหูฟง หรือยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟงในเมน ูBluetooth 
ของเครื่อง หากคุณยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟงจากเครื่องเลนเพลง ขณะที่ฟงเพลง 
ข้ันแรกใหกดปุมเลน/หยุดชั่วคราว เพ่ือหยุดการเลน
ไมจําเปนตองลบรายการเขาคูกับชุดหูฟงเพ่ือตัดการเชื่อมตอ

เชื่อมตอกับชดุหูฟงอีกคร้ัง
ในการเชื่อมตอชุดหฟูงดวยตนเองเขากับอุปกรณที่ใชลาสุด ซึ่งรองรับโปรไฟล 
A2DP Bluetooth แตไมรองรับโปรไฟล HFP (เชน หลังการสูญเสียการเชื่อมตอ) 
ใหเลิกใชและเปดการเชื่อมตอ Bluetooth ที่ชุดหฟูง หรอืกดปุมเลน/หยุดชั่วคราว 
เม่ือเปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth
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ในการเชื่อมตอชุดหูฟงดวยตนเองกับอุปกรณที่เคยใชลาสุด ซึ่งรองรับโปรไฟล HFP 
Bluetooth หรือโปรไฟล HFP และ A2DP เริ่มการเชื่อมตอในเมนู Bluetooth 
ของเครื่องคุณ หรอืกดปุมอเนกประสงคคางไวสองวินาที

คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทเพ่ือใหชุดหูฟงทําการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ เปดใช
คุณสมบัตินี้จากอุปกรณของ Nokia โดยเปล่ียนคาอุปกรณที่จับคูไวจากเมนู 
Bluetooth

■ การแกไขปญหา
หากคุณไมสามารถตอเชื่อมชุดหูฟงกับอุปกรณ Bluetooth ของคุณได ใหปฏิบัติ
ดังนี้:
• แนใจวาชารจชุดหูฟงแลว
• แนใจวาเปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth ที่ชุดหูฟงและอุปกรณอื่นๆ และชุดหูฟง

ไดจับคูกับเครื่องของคุณ
• แนใจวาไมไดเชื่อมตอสาย CA-143U กับชุดหูฟง
• ตรวจสอบวาชุดหฟูงอยูหางจากอุปกรณในระยะไมเกิน 10 เมตร (33 ฟุต) และ

ไมมีส่ิงกีดขวางระหวางชุดหูฟงกับอุปกรณ เชน ผนัง หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อื่นๆ

โปรดดูเพ่ิมเติมที ่“การลางคาหรือรเีซ็ต” หนา 14
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3. การใชงานเบ้ืองตน

■ สวมชุดหูฟงไวท่ีศีรษะ
เปดที่ครอบสปกเกอรแตละขางและสวมชุดหูฟงไวที่ศีรษะเพื่อใหครอบปดหูไดพอดี

จัดวางฟองน้ําบุสวนลําโพงตามที่ระบุโดยใหดาน L อยูทางซายและดาน R อยูทาง
ขวา ปรับความยาวที่ครอบศีรษะใหพอดีสําหรับคุณ

คําเตือน: ขณะใชชุดหูฟง ความสามารถในการไดยินเสียงรอบขางตัวคุณจะลดลง 
หามใชชุดหูฟงในสถานท่ีท่ีอาจทําใหคุณเกิดอันตรายได 

เม่ือคุณหยุดการใชชุดหูฟง แนใจวาการตดัเสียงไดถูกปดการใชงานเพื่อประหยัด
พลังงาน

■ การตัดเสียงรบกวน
การตัดเสียงรบกวนจะชวยลดเสียงแวดลอมในสถานที่อึกทึก คุณยังสามารถใช
การตัดเสียงรบกวนเพื่อการลดเสียงรบกวนใหนอยลง เชน บนเครื่องบินเม่ือปด
การใช Bluetooth และไมไดเชื่อมตอสาย CA-143U เขากับชุดหูฟง
ในการเปดใชการตัดเสียงรบกวน ใหเล่ือนปุมเปดปดสําหรับการตัดเสียงรบกวน
ไปทางชองเสียบอุปกรณชารจ ไฟแสดงสถานะสําหรบัการชารจและการตัดเสียง
รบกวนจะเปนสีเขียวระหวางการชารจ

ในการปดการใชการตัดเสียงรบกวน เล่ือนปุมเปดปดออกจากชองเสียบอุปกรณ
ชารจ ไฟแสดงสถานะสําหรับการชารจและการตัดเสียงรบกวนจะดับ

■ ปรับระดับเสียง
ในการปรับระดับเสียง กดปุมระดับเสียงขึ้นหรือลงระหวางใชสายหรือขณะฟงเพลง 
ในการปรับระดับเสียงอยางรวดเร็ว กดปุมใดปุมหนึ่งคางไว

คุณยังสามารถปรับระดับเสียงที่อุปกรณที่เชื่อมตอไว หากรองรับคุณสมบัตินี้
พรอมกับชุดหูฟง

■ การโทร
ในการโทรออก ใชโทรศัพทมือถือของคุณตามปกติเม่ือเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับ
อุปกรณแลว
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เรียกเบอรลาสุดซ้ํา (ในกรณีที่โทรศัพทรองรับคุณสมบัตินี้กับชุดหูฟง) เม่ือไมมีการ
ใชสายโดยกดปุมอเนกประสงคสองครั้ง
เปดใชการเรียกสายดวยเสียง (หากอุปกรณมือถือรองรบัคุณสมบัตินีร้วมกับชุดหูฟง) 
เม่ือไมมีการเรียกสายอยู โดยกดปุมอเนกประสงคคางไวประมาณ 2 ถึง 3 วินาที
จนกระทั่งอุปกรณมือถือเริม่เรยีกสายดวยเสียง จากนั้นดําเนนิการตามที่ระบุในคูมือ
ผูใชสําหรบัอุปกรณ

ตัดสายโดยกดปุมอเนกประสงค หรือใชปุมที่อุปกรณพกพา ตัดสายโดยกดปุมนี้
สองครั้ง
ในการปดหรือเปดเสียงไมโครโฟนระหวางใชสาย เม่ือใชการเชื่อมตอ Bluetooth 
กดปุมเลน/หยุดชั่วคราวคางไว 2 วินาที ในกรณีที่ปดเสียงไมโครโฟนไว ไฟแสดง
สถานะ Bluetooth สีน้ําเงินจะกะพริบสองครั้งทุกๆ 5 วินาที

ในการสลับสายระหวางชุดหูฟงกับเครื่องโทรศัพทที่เชื่อมตอไวเม่ือใชการเชื่อมตอ 
Bluetooth กดปุมอเนกประสงคคางไวประมาณ 2 วินาที 

ในการสลับสายจากชุดหูฟงไปที่อุปกรณที่เชื่อมตอไว เม่ือใชสายสัญญาณเสียง 
ใหปลดการเชื่อมตอสาย CA-143U ออกจากชุดหูฟง ในการสลับสายกลับไปที่
ชุดหูฟง ใหเชื่อมตอสายอีกครั้ง

■ ฟงเพลง
ในการฟงเพลง คุณสามารถตอชุดหูฟงเขากับเครื่องเลนเพลงที่รองรับโดยใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือสายสัญญาณเสียง CA-143U หากคุณเชื่อมตอ
ชุดหูฟงกับอุปกรณ Bluetooth แนใจวารองรับโปรไฟล A2DP Bluetooth

ฟงกชันเพลงที่มีใหใชไดจะข้ึนอยูกับเครือ่งเลนเพลงของคุณ

หากคุณรับหรือเรยีกสายขณะฟงเพลง เพลงจะหยุดเลนชั่วคราวจนกวาจะตัดสาย
คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การฟงเสียงท่ีมีความดังตอเน่ืองอยาง
ยาวนานอาจทําใหการไดยินเสียงของคุณบกพรอง

ในการเปดเลนเพลง เลือกเพลงจากเครื่องเลนเพลง จากนั้นกดปุมเลน/หยุดชั่วคราว

ในการหยุดหรือเลนตอ กดปุมเลน/หยุดเม่ือใชการเชื่อมตอกับ Bluetooth หรือ
กดปุมเลน/หยุดคางไว เม่ือใชสายสัญญาณเสียง

ในการหยุดเลนเม่ือใชการเชื่อมตอ Bluetooth กดปุมเลน/หยุดคางไวประมาณ
สองวินาที
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หากตองการเลือกเพลงถัดไป ใหกดปุมกรอไปขางหนา หากตองการเลือกเพลง
กอนหนา ใหกดปุมกรอกลับ หากตองการเล่ือนผานเพลงอยางรวดเร็ว ใหกดปุมใด
ปุมหนึ่งคางไว

■ การลางคาหรือรีเซ็ต
ในการลางคาระดับเสียงและการจับคูออกจากชุดหูฟง ใหปดการเชื่อมตอ 
Bluetooth และกดปุมอเนกประสงคและปุมระดับเสียงขึ้นคางไว (ประมาณ 
5 วินาที) จนกวาไฟแสดงสถานะ Bluetooth สลับระหวางสีแดงและเขียว

ในการรีเซ็ตชุดหูฟงหากหยุดทํางาน แมวาชารจอุปกรณไวแลว ใหกดปุมระดับเสียง
ลง ปุมอเนกประสงค และปุมกรอกลับ การรีเซ็ตไมไดเปนการลางการตั้งคา
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4. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรีแ่ละอุปกรณชารจ

อุปกรณน้ีมีแบตเตอรี่ภายในแบบชารจซํ้าไดและไมสามารถถอดออกได หามแกะแบตเตอรี่
ออกจากเคร่ือง เน่ืองจากอาจทําใหอปุกรณเกิดความเสียหายได อุปกรณน้ีมีไวสําหรับใชงาน
โดยรับจายไฟจากเคร่ืองชารจตอไปน้ี: AC-3, AC-4, AC-5 และ DC-4 หมายเลขรุนอุปกรณ
ชารอาจแตกตางกันตามประเภทปล๊ัก ประเภทปล๊ักอาจแตกตางกันตามท่ีระบุดังน้ี E, EB, X, 
AR, U, A, C หรือ UB คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยคร้ัง แต
แบตเตอร่ีจะเส่ือมสภาพลงตามการใชงาน ชารจแบตเตอร่ีของคุณดวยอุปกรณชารจท่ีผาน
การรับรองจาก Nokia สําหรับการใชกับอุปกรณน้ีเทาน้ัน การใชอุปกรณชารจปลอมอาจ
ทําใหเกิดเพลิงไหม การจุดระเบดิ การรั่วหรืออันตรายอื่นๆ ได

หากใชแบตเตอรี่เปนคร้ังแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน คุณอาจตองเช่ือมตอ
อุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลวเช่ือมตออีกคร้ังเพ่ือเร่ิมชารจแบตเตอร่ี ในกรณีท่ี
ไมมีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏข้ึนบนหนาจอเมื่อเวลา
ผานไปครูหน่ึง

ปลดเคร่ืองชารจจากเตารับ และท่ีตัวอุปกรณเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ท่ีชารจ
เต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ เน่ืองจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการ
ใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากไมไดใชงาน แบตเตอรี่ท่ีประจุไฟเต็มจะคอยๆ ถายประจุ
ไปตามเวลา
ใหเก็บแบตเตอรี่ไวในอุณหภูมริะหวาง 15°C ถึง 25°C (59°F ถึง 77°F) อุณหภูมิท่ีรอนหรือ
เย็นจัดอาจสงผลตอประสิทธิภาพและอายุการใชงานแบตเตอรี่ อุปกรณท่ีแบตเตอรี่รอนหรือ
เย็นจัดอาจทํางานไดไมสมบูรณ ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากดัเมื่ออยูท่ี
อุณหภูมิตํ่ากวาจุดเยือกแข็ง

หามท้ิงแบตเตอรี่ในกองไฟ เน่ืองจากอาจเกิดการระเบิดได แบตเตอรี่ท่ีเสียหายอาจระเบิดได

อยาใชอุปกรณชารจท่ีชํารุดเสียหาย

ขอสําคัญ: ระยะเวลาในการใชงานเปนคาโดยประมาณ และขึ้นอยูกับสภาพ
เครือขาย คุณสมบัติการใชงาน อายุและสภาพของแบตเตอรี่ อุณหภูมิแวดลอม 
และปจจัยประกอบอื่นๆ
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การดูแลและการบํารงุรกัษา

อุปกรณของคุณเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการออกแบบมาเปนอยางดี และใชความประณีต
ในการผลิตสูง จึงควรใชงานดวยความระมัดระวัง ขอแนะนําดานลางน้ีจะชวยใหคุณสามารถ
ใชงานผลิตภัณฑน้ีไดตรงตามเกณฑของการรับประกัน
• เก็บอุปกรณไวในท่ีแหง ละอองฝุนหรือไอน้ําและความช้ืน จะทําใหเกิดองคประกอบ

ของแร ซ่ึงอาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได หากอุปกรณของคุณเปยกนํ้า 
ควรเช็ดใหแหงกอน

• หามใชหรือจัดเก็บอุปกรณในท่ีท่ีมีฝุนละอองหรือสกปรก เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณ
สวนท่ีถอดเขาออกไดและสวนประกอบท่ีเปนอเิล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บอปุกรณไวในท่ีรอนจัด เน่ืองจากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายุการใชงานของอุปกรณ
อเิล็กทรอนิกสสั้นลง ทําใหแบตเตอรี่เสียหาย และทําใหสวนท่ีเปนพลาสติกเสียรูป
หรือละลาย

• หามเก็บอุปกรณในท่ีเย็นจัด เมื่ออุปกรณกลับเขาสูอุณหภูมิปกติ อาจเกิดความช้ืนขึน้
ในอุปกรณและสรางความเสียหายตอแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส

• อยาพยายามเปดดูภายในเคร่ือง
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอุปกรณ การใชงานโดยไมถนอมอปุกรณอาจทําใหแผงวงจร

ภายในและกลไกท่ีละเอียดออนเกิดความเสียหายได
• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดอุปกรณ
• อยาทาสีอุปกรณ เน่ืองจากสีอาจเขาไปอุดตันในช้ินสวนท่ีเล่ือนไดและอาจสงผลตอ

ประสิทธิภาพในการทํางาน
คําแนะนําท้ังหมดเหลาน้ีใชไดกับโทรศพัท อุปกรณชารจ หรืออุปกรณเสริมอืน่ๆ ได 
หากอุปกรณใดไมสามารถใชงานได กรุณาติดตอศนูยใหบริการท่ีไดรับอนุญาตใกลบานคุณ

Wolfson Microelectronics plc คือผูนําระดับโลกที่ผลิตเซมิคอนดักเตอรที่มีการ
รวมสัญญาณอยางมีประสิทธิภาพสําหรับตลาดดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

Wolfson มีชื่อเสียงดานการใหประสิทธิภาพเสียงขั้นสูงและใชพลังงานต่ํา นําไปใช
กับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสข้ันสูงหลายชนิด รวมทั้งโทรศัพทมือถือ เครื่องเลน
มัลติมีเดีย ทีวีจอแบน และระบบเครื่องเสียงในรถยนต เทคโนโลยี Wolfson มอบ
ประสบการณใหมลาสุดที่ยอดเย่ียมแกผูใชดวยการเชื่อมโยงโลกดิจิตอลกับผูคน 

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ Wolfson Microelectronics ดูที่ 
www.wolfsonmicro.com

www.wolfsonmicro.com
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