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1. ขอมูลเบื้องตน

Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-905i ท่ีมีระบบตัดเสยีงรบกวนแบบ
แอคทีฟชวยใหคุณสามารถโทรและรับสายแบบแฮนดฟรีไดโดยใชโทรศัพทมือถือ
ท่ีรองรับ และชวยใหคุณสามารถฟงเพลงจากเครือ่งเลนเพลงที่สามารถใชงาน
รวมกันได
นอกจากนัน้ ระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟยงัชวยใหคุณสามารถใชชุดหูฟงในท่ี
ท่ีมีเสยีงดังไดดวย
คุณสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงกับอุปกรณท่ีรองรับโดยใชเทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth หรอืสายออดิโอท่ีใหมา
โปรดอานคูมือผูใชนี้ใหละเอียดกอนใชงานชุดหูฟง และโปรดอานคูมือผูใชของ
อุปกรณท่ีคุณตองการเชื่อมตอเขากับชุดหฟูงดวย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี 
www.nokia.com/support หรอืเว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ
ผลิตภัณฑนี้อาจมีชิ้นสวนขนาดเล็ก โปรดเก็บชิ้นสวนเหลานี้ใหพนมือเด็ก 

หมายเหตุ: พื้นผิวของอุปกรณนีไ้มมีนิกเกิลในชั้นเคลือบ พื้นผิวของ
อุปกรณนี้มีสแตนเลส

■ เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth จะชวยใหคณุ
เชื่อมตอกับโทรศัพทท่ีใชงานรวมกนัไดโดย
ไมตองใชสาย ชุดหูฟงและอุปกรณอ่ืนๆ 
ไมจําเปนตองอยูในแนวสายตา แตอุปกรณ
เหลานีค้วรอยูในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) 
ระหวางอุปกรณ ยิง่ชุดหฟูงและอุปกรณอ่ืนๆ 
อยูใกลกันมากเทาใด ประสิทธิภาพการ
ทํางานกจ็ะดีมากขึ้นเทานั้น ระยะการทํางาน
ท่ีดีท่ีสุดคือชวงสีเทาเขมท่ีแสดงอยูใน
รูปภาพ การเชื่อมตออาจไดรบัสัญญาณ
รบกวนจากระยะหางและสิ่งกีดขวาง (แสดงเปนสีเทาออน) 
หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ
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ชุดหูฟงเปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ท่ีสนับสนุน
รูปแบบดังตอไปนี้: 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 โปรดตรวจสอบกบับริษัทผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพื่อดูวาอุปกรณ
นั้นๆ ใชงานรวมกับอุปกรณรุนนี้ไดหรอืไม

■ เกีย่วกบัระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ
Wolfson AudioPlusTM เทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนรอบขางใชเทคโนโลยีการ
ประมวลผลสัญญาณซึง่ไดรบัการคุมครองจากสิทธิบัตร และความเชี่ยวชาญการ
ออกแบบดานเสียงขัน้สูงเพื่อใหสามารถตัดเสียงรบกวนรอบขางท่ีดีท่ีสุดสําหรับ
ชุดหูฟงสเตอริโอและหูฟง
เทคโนโลยี Feed-forward แบบใหมนี้จะตดัเสยีงรบกวนในชวงความถี่ท่ีกวางกวา
เทคโนโลยี Feedback แบบเดิม เพือ่สรางสภาพแวดลอมท่ีเงียบสงบปราศจากเสยีง
รบกวนสําหรับผูฟงไมวาจะอยูท่ีใดก็ตาม เนื่องจากเทคโนโลยีขัน้สูงของ Wolfson 
จะไมปรุงแตงสัญญาณเสียง คุณจึงไดรับฟงเพลงในรูปแบบสเตอริโอไฮ-ไฟท่ีให
ความเที่ยงตรงสงู
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2. เร่ิมตนการใชงาน

■ ปุมและชิ้นสวน
ชุดหฟูงจะมีสวนประกอบตางๆ ดังตอไปนี้
1. ปุมเปด/ปดระบบตัดเสียงรบกวน

แบบแอคทีฟ
2. ไฟแสดงสถานะการชารจและระบบ

ตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ
3. ชองเสียบอุปกรณชารจ
4. ปุมปรับความดัง
5. ปุมกรอกลับ
6. ชองเสียบสายออดิโอสําหรับ Nokia CA-143U หรือ CA-182U

7. ไฟแสดงสถานะ Bluetooth

8. ปุมเลน/หยุดชั่วคราว
9. ปุมกรอไปขางหนา
10. ปุมมัลตฟิงกชัน

ชิ้นสวนของอปุกรณมีคุณสมบัติเปนแมเหล็ก วัสดุท่ีเปนโลหะอาจถูกดูดเขากับอุปกรณ 
อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บขอมูลประเภทแถบแมเหล็กไวใกลอุปกรณ เพราะขอมูล
ภายในอาจถูกลบได

■ วิธีการเชื่อมตอ
คุณสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงกับอุปกรณท่ีรองรับโดยใชเทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth หรอืสายออดิโอท่ีใหมาได
คุณจะตองชารจแบตเตอร่ีกอน จึงจะสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงกับอุปกรณ 
Bluetooth หรอืใชระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟได ดูท่ี “การชารจแบตเตอรี”่, 
หนา 8
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การเช่ือมตอโดยใชการเช่ือมตอ Bluetooth
หากตองการใชชุดหูฟงกับอุปกรณ Bluetooth ท่ีสามารถใชงานรวมกันได ใหเปด
ใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth (ดูท่ี “การเปดใชงาน”, หนา 9) จากนัน้ใหจับคู 
และเชื่อมตอชดุหฟูงกับอุปกรณ (ดูท่ี “การจับคูและเชื่อมตอชุดหูฟงเขากบัอุปกรณ 
Bluetooth”, หนา 10)

หากคุณเสียบสายออดิโอ CA-143U หรือ CA-182U เขากับชุดหูฟงขณะท่ีชุดหูฟง
เชื่อมตออยูกบัอุปกรณ Bluetooth อุปกรณจะถูกตัดการเชื่อมตอ และการเชื่อมตอ 
Bluetooth จะถูกปดใชงาน

การเช่ือมตอโดยใชสายออดิโอและอะแดปเตอร
ชุดหูฟงจะมาพรอมกับสายออดิโอ Nokia CA-143U และ CA-182U ชุดหูฟง
อาจมาพรอมกบัอะแดปเตอรท่ีใชเพื่อเชื่อมตอสายเขากับอุปกรณอ่ืน

สายออดิโอ CA-143U
หากตองการเชื่อมตอชุดหฟูงเขากับอุปกรณ Nokia ท่ีสามารถใชงานรวมกันได
ซึ่งมีชองเสียบ AV ขนาด 3.5 มม. ของ Nokia ใหเสียบสายออดิโอ CA-143U 
เขาไปในชุดหูฟงและชองเสียบ AV

สายออดิโอ CA-182U
หากตองการเชื่อมตอชุดหฟูงเขากับอุปกรณ Nokia ท่ีสามารถใชงานรวมกันได ซึง่
จัดจําหนายโดยผูใหบริการมือถือในอเมริกาเหนอืท่ีมีชองเสียบออดิโอขนาด 3.5 มม. 
หรอืเชื่อมตอกับอุปกรณซึง่ผลิตโดยผูผลิตรายอ่ืนท่ีมีชองเสยีบออดิโอขนาด 3.5 มม. 
ใหเสยีบสายออดิโอ CA-182U เขาไปในชุดหูฟงและชองเสียบ
ปุมชุดหูฟงจะไมสามารถใชงานได เม่ือคณุเชื่อมตอชุดหฟูงเขากับอุปกรณของผูผลิต
รายอ่ืน

สายตอและอะแดปเตอร
หากตองการยืดความยาวของสายออดิโอ ใหใชสายตอ CA-144U

หากตองการเชื่อมตอชุดหฟูงเขากับอุปกรณท่ีมีชองเสียบออดิโอมาตรฐานขนาด 
3.5 มม. ใหเสียบสายออดิโอเขาไปในชุดหฟูงและอะแดปเตอร AD-63 และเสียบ
อะแดปเตอรเขาไปในชองเสียบออดิโอ
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หากตองการเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับอุปกรณท่ีมีชองเสียบ AV ขนาด 2.5 มม. ของ 
Nokia ใหเสียบสายออดิโอเขาไปในชุดหูฟงและอะแดปเตอร AD-52 และเสียบ
อะแดปเตอรเขาไปในชองเสียบ AV

หากตองการเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับระบบโฮมสเตอริโอท่ีมีชองเสียบหูฟงมาตรฐาน
ขนาด 6.3 มม. ใหเสียบสายออดิโอเขาไปในชุดหูฟงและอะแดปเตอร AD-70 และ
เสียบอะแดปเตอรเขาไปในชองเสยีบหูฟง
หากตองการเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับระบบเครือ่งเสียงของเครื่องบินท่ีมีชองเสยีบ
หูฟงขนาด 3.5 มม. ใหเสยีบสายออดิโอเขาไปในชุดหูฟงและอะแดปเตอร AD-71 
และเสียบอะแดปเตอรเขาไปในชองเสยีบหูฟง
หากตองการใชชุดหูฟงสําหรับสายอินเทอรเนต็ (VoIP) ใหเสียบสายออดิโอ 
CA-143U เขาไปในชุดหฟูงและอะแดปเตอร AD-77 และเสียบอะแดปเตอรเขาไป
ในชองเสียบหฟูงและไมโครโฟนที่คอมพิวเตอรของคุณ

■ การชารจแบตเตอร่ี
คุณจะตองชารจแบตเตอร่ีกอน จึงจะสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงกับอุปกรณ 
Bluetooth หรอืใชระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟได
กอนทําการชารจแบตเตอรี่ โปรดอาน “ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ”, 
หนา 17 อยางละเอียด
1. เสียบอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง
2. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบอุปกรณชารจ ไฟแสดงสถานะการชารจ

และระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟจะเปนสีแดงระหวางการชารจ
การชารจแบตเตอรี่จนเต็มอาจใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

3. เม่ือชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ไฟแสดงสถานะจะเปล่ียนเปนสีเขียว ปลดการ
เชื่อมตออุปกรณชารจจากชุดหูฟง และจากชองเสยีบปลั๊กไฟที่ผนังตามลําดับ
เม่ือคุณถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบ ใหจับท่ีปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึง
ท่ีสายไฟ

เม่ือประจุไฟฟาในแบตเตอรี่ต่ํา และมีการเปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth อยู 
ชุดหฟูงจะสงเสยีงบี๊พทุกๆ 5 นาที และไฟแสดงสถานะการชารจและระบบตัดเสียง
รบกวนแบบแอคทีฟจะกะพริบเปนสีแดง

Nokia_BH-905i_UG_th.fm  Page 8  Wednesday, August 4, 2010  11:11 AM



เริ่มตนการใชงาน

9

ระยะเวลาการใชงานเมื่อใชการเช่ือมตอ Bluetooth
เม่ือเปดใชงานระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ แบตเตอรี่ท่ีไดรบัการชารจจนเตม็
จะมีระยะเวลาการสนทนาสูงสุด 15 ชั่วโมง เวลาสแตนดบายสงูสดุ 40 ชั่วโมง 
หรอืเวลาการเลนเพลงสูงสุด 16 ชั่วโมง
เม่ือปดใชงานระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ แบตเตอรี่ท่ีไดรับการชารจจนเต็ม
จะมีระยะเวลาการสนทนาสูงสุด 24 ชั่วโมง เวลาสแตนดบายสงูสดุ 600 ชั่วโมง 
หรอืเวลาการเลนเพลงสูงสุด 25 ชั่วโมง

ระยะเวลาการใชงานเมื่อใชสายออดิโอ
แบตเตอรี่ท่ีไดรับการชารจจนเต็มจะมีระยะเวลาในการตัดเสยีงรบกวนแบบแอคทีฟ
สูงสดุ 40 ชั่วโมง

■ การเปดหรือปดการใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth
คุณสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับอุปกรณ Bluetooth ท่ีสามารถใชงานรวมกันได
หนึง่หรือสองเครื่อง เม่ือเปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth

คุณสามารถใชชุดหูฟงในการโทรและรบัสาย รวมถึงฟงเพลงผานสายออดิโอ
ท่ีใหมาได แมจะปดการใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth ก็ตาม

การเปดใชงาน
หากตองการเปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth ใหกดปุมมัลติฟงกชันคางไว
ประมาณ 2 วินาที ชุดหูฟงจะสงเสยีงบี๊พ และไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพรบิ
เปนสเีขียวเปนเวลาสั้นๆ
ชุดหูฟงจะพยายามเชื่อมตอกับโทรศัพทมือถือท่ีใชลาสุดซึ่งรองรับรปูแบบ HFP 
Bluetooth และเครื่องเลนเพลงท่ีใชลาสุดซึง่รองรบัรูปแบบ A2DP หากอุปกรณ
เดียวกนัไมรองรบัรูปแบบท้ังสอง เม่ือเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับอุปกรณ และพรอม
ใชงาน ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพริบชาๆ เปนสีน้ําเงิน
หากยังไมไดจับคูชุดหูฟงกับอุปกรณใดๆ กอนหนานี้ ชุดหูฟงจะเขาสูโหมดจับคู
โดยอัตโนมัติ ดูท่ี “การจับคูและเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับอุปกรณ Bluetooth”, 
หนา 10
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การปดใชงาน
หากตองการปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth ใหกดปุมมัลติฟงกชันคางไว
ประมาณ 5 วินาที ชุดหูฟงจะสงเสียงบีพ๊ และไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพริบ
เปนสีแดงเปนเวลาสั้นๆ
หากไมทําการเชื่อมตอชุดหูฟงกับอุปกรณ Bluetooth ภายในเวลาประมาณ 
30 นาที ชุดหูฟงจะปดการใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth โดยอัตโนมัติ และหาก
คุณเชื่อมตอสายออดิโอ CA-143U หรือ CA-182U เขากับชุดหูฟง การเชื่อมตอ 
Bluetooth ก็จะถูกปดใชงานเชนกัน

■ การจับคูและเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับอุปกรณ 
คุณสามารถใชโทรศัพทเลนเพลงผานชุดหูฟงได หากโทรศัพทมือถือของคณุรองรับ
รูปแบบ A2DP Bluetooth และมีคุณสมบัติเครือ่งเลนเพลง
หากโทรศัพทมือถือของคุณไมรองรับรปูแบบ A2DP คณุสามารถจับคูชุดหูฟงกับ
โทรศัพทมือถือ และเครือ่งเลนเพลงที่สนับสนนุรูปแบบนี้แยกกันได หากคุณไดจับคู
และเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพทมือถือของคุณแลว ใหปลดการเชื่อมตอชุดหูฟง
จากโทรศัพทมือถือนัน้กอนท่ีจะจับคูชุดหูฟงเขากับเครื่องเลนเพลง
1. ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทมือถือหรือเครื่องเลนเพลงเปดอยู
2. หากตองการจับคูชุดหูฟงท่ียังไมไดทําการจับคูกับอุปกรณใดๆ กอนหนานี้ 

ใหเปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth ท่ีชุดหูฟง ชุดหฟูงจะเขาสูโหมดจับคู 
และไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะเริ่มกะพริบเปนสีน้ําเงินอยางรวดเร็ว
หากตองการจับคูชุดหูฟงท่ีไดทําการจับคูกับอุปกรณใดๆ กอนหนานี้แลว 
ใหตรวจสอบวาการเชื่อมตอ Bluetooth ท่ีชุดหูฟงปดใชงานอยู และกดปุม
มัลตฟิงกชันคางไว (ประมาณ 5 วินาที) จนกระทั่งไฟแสดงสถานะสนี้ําเงิน
เริ่มกะพริบอยางรวดเรว็

3. ภายในเวลาประมาณ 3 นาที เปดใชงานการเช่ือมตอ Bluetooth ท่ีโทรศัพท
มือถือหรือเครื่องเลนเพลงของคณุ และตั้งคาใหคนหาอุปกรณ Bluetooth 
สําหรับคําแนะนํา ใหดูคูมือผูใชของโทรศัพทมือถือของคณุ

4. เลือกชุดหูฟงจากรายการอุปกรณท่ีพบบนโทรศัพทมือถือหรือเครื่องเลนเพลง
ของคุณ

Bluetooth
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5. หากจําเปน ใหปอนรหัสผาน 0000 เพื่อจับคูและเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับอุปกรณ
ของคุณ หากอุปกรณของคณุไมมีแปนพิมพ อุปกรณอาจใชรหัสผานนี้โดย
อัตโนมัติ
สําหรับอุปกรณบางอยาง คุณอาจตองทําการเชื่อมตอแยกตางหากหลังจาก
ทําการจับคูแลว คุณจําเปนตองทําการจับคูชุดหูฟงกับอุปกรณของคุณเพียง
ครัง้เดียวเทานัน้

หากการจับคูสําเร็จ ชุดหูฟงจะปรากฏในเมนขูองอุปกรณของคุณ ซึง่คณุจะสามารถ
เห็นอุปกรณ Bluetooth ท่ีถูกจับคูในขณะนี้
เม่ือเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับอุปกรณ และพรอมใชงาน ไฟแสดงสถานะ Bluetooth 
จะกะพรบิชาๆ เปนสนี้ําเงิน
คุณสามารถจับคูชุดหูฟงกับอุปกรณไดสูงสดุแปดเครือ่ง แตคณุสามารถเชื่อมตอ
ชุดหูฟงกับอุปกรณท่ีสนบัสนุนรูปแบบ HFP Bluetooth และอุปกรณอ่ืนๆ ท่ี
สนบัสนนุรูปแบบ A2DP Bluetooth ไดครัง้ละหนึ่งเครือ่งเทานั้น

การปลดการเชื่อมตอชุดหูฟง
หากตองการปลดการเชื่อมตอชุดหูฟงจากอุปกรณ Bluetooth ของคณุ ใหปดใชงาน
การเชื่อมตอ Bluetooth ท่ีชุดหฟูง หรือปลดการเชื่อมตอชุดหูฟงในเมนู Bluetooth 
ของอุปกรณ หากคุณปลดการเชื่อมตอชุดหูฟงจากเครื่องเลนเพลงขณะที่กําลัง
ฟงเพลง ในขัน้แรกใหกดปุมเลน/หยุดชั่วคราวกอนเพื่อหยุดการเลนชั่วคราว
คุณไมจําเปนตองลบการจับคูกับชุดหูฟงเพื่อปลดการเชื่อมตอชุดหฟูง

การเช่ือมตอชุดหูฟงอีกคร้ัง
หากตองการเชื่อมตอชุดหฟูงเขากับอุปกรณท่ีใชลาสุดซึ่งรองรับรปูแบบ A2DP 
Bluetooth แตไมรองรับรูปแบบ HFP ดวยตัวเอง (เชน หลังจากการเชื่อมตอ
ขาดหาย) ใหปดใชงานและเปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth ท่ีชุดหูฟง หรือกดปุม
เลน/หยดุชั่วคราวเมื่อเปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth

หากตองการเชื่อมตอชุดหฟูงเขากับอุปกรณท่ีใชลาสุดซึ่งรองรับรปูแบบ HFP 
Bluetooth หรือรูปแบบ HFP และ A2DP ดวยตนเอง ใหเริ่มทําการเชื่อมตอในเมนู 
Bluetooth ของอุปกรณของคณุ หรือกดปุมมัลตฟิงกชันคางไวเปนเวลาประมาณ 
2 วินาที
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คุณอาจสามารถตั้งคาอุปกรณของคณุเพือ่ใหชุดหฟูงสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณ
ของคุณโดยอัตโนมัติได หากตองการเปดใชงานคณุสมบัตนิี้ในโทรศัพท Nokia 
ใหเปลี่ยนการตั้งคาอุปกรณท่ีจับคูในเมนู Bluetooth

■ การแกไขปญหา
หากคุณไมสามารถเชื่อมตอชุดหฟูงกับอุปกรณ Bluetooth ของคุณท่ีสามารถ
ใชงานรวมกันได ใหปฏิบัตดัิงนี้
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดชารจชุดหูฟงแลว
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดเปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth ท่ีชุดหูฟงและ

อุปกรณอ่ืนๆ รวมถึงไดจับคูชุดหูฟงกับอุปกรณของคุณแลว
• ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเชื่อมตอสายออดิโอ CA-143U หรือ CA-182U 

กับชุดหูฟง
• ตรวจสอบใหแนใจวาชุดหูฟงอยูในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) ของอุปกรณของคุณ 

และตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสิง่กดีขวางระหวางชุดหฟูงและอุปกรณ เชน 
กําแพง หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ

ดูท่ี “การลางการตั้งคาหรอืรเีซ็ต”, หนา 16
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3. การใชงานพื้นฐาน

■ การใสชุดหูฟงไวเหนือศรีษะ
หันท่ีครอบหูเขาหากัน และวางชุดหูฟงบนศีรษะของคณุเพื่อใหท่ีครอบหูวางลงบนหู
ของคุณพอดี
วางที่ครอบหูท่ีมีตัว L ไวท่ีหูดานซาย และท่ีครอบหูท่ีมีตัว R ไวท่ีหูดานขวา ปรับ
ความยาวของสายคาดหัวเพือ่ใหกระชับพอดี

คําเตือน: ความสามารถในการไดยินเสียงภายนอกอาจลดลงขณะที่คณุใช
ชุดหูฟง อยาใชชุดหูฟงในสถานท่ีท่ีอาจทําใหคุณไดรับอันตราย 

เม่ือคุณเลิกใชชุดหฟูง ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดปดใชงานระบบตัดเสยีงรบกวน
แบบแอคทีฟแลว เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

■ ระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ
ระบบตดัเสยีงรบกวนแบบแอคทีฟจะลดเสียงรบกวนรอบขางในท่ีท่ีมีเสียงดังลง 
นอกจากนี้ คุณยงัสามารถใชระบบตัดเสยีงรบกวนแบบแอคทีฟเพื่อลดเสยีงรบกวน
ได เชน บนเครื่องบิน ขณะท่ีปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth และไมไดเชื่อมตอ
สายออดิโอ CA-143U หรอื CA-182U เขากับชุดหูฟง
หากตองการเปดใชงานระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ ใหเลื่อนปุมเปด/ปดระบบ
ตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟไปทางชองเสยีบอุปกรณชารจ ไฟแสดงสถานะการ
ชารจและระบบตดัเสยีงรบกวนแบบแอคทีฟจะปรากฏขึน้เปนสีเขียว
หากตองการปดใชงานระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ ใหเลื่อนปุมเปด/ปด
ออกจากชองเสียบอุปกรณชารจ ไฟแสดงสถานะการชารจและระบบตัดเสียงรบกวน
แบบแอคทีฟจะดับลง

■ การปรับความดัง
หากตองการปรับความดังของชุดหูฟง ใหกดปุมปรับความดังขึน้หรือลงระหวาง
การโทรหรือขณะท่ีฟงเพลง หากตองการปรับความดังอยางรวดเร็ว ใหกดปุมปรบั
ความดังคางไว
และคุณยังสามารถปรับความดังท่ีอุปกรณท่ีเชื่อมตออยูไดดวย หากอุปกรณ
สนบัสนนุคุณสมบัตินีร้วมกับชุดหูฟง
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■ การโทร
หากตองการโทรออก ใหใชโทรศัพทมือถือของคุณตามปกติในขณะท่ีชุดหูฟง
เชื่อมตออยูกับโทรศัพท
หากตองการโทรซ้ําหมายเลขที่คณุโทรออกลาสุด (หากโทรศัพทมือถือของคุณ
สนับสนุนคณุสมบตัินี้รวมกับชุดหูฟง) ขณะท่ียังไมมีการโทรออกหรือการเลนเพลง 
ใหกดปุมมัลติฟงกชันสองครั้ง
หากตองการเปดใชงานการโทรดวยเสียง (หากโทรศัพทมือถือของคุณสนับสนุน
คุณสมบตัินี้รวมกับชุดหฟูง) ขณะท่ียังไมมีการโทรออก ใหกดปุมมัลติฟงกชันคางไว
ประมาณ 2 วินาทีจนกระทั่งโทรศัพทมือถือเริม่ทําการโทรดวยเสยีง และดําเนินการ
ตามท่ีไดอธิบายไวในคูมือผูใชของโทรศัพทมือถือของคุณ
หากตองการรับหรอืวางสาย ใหกดปุมมัลติฟงกชัน หรือใชปุมของโทรศัพทมือถือ 
หากไมตองการรบัสาย ใหกดปุมมัลติฟงกชันเร็วๆ สองครัง้
หากตองการปดหรือเปดเสียงไมโครโฟนระหวางการโทรขณะใชการเชื่อมตอ 
Bluetooth ใหกดปุมเลน/หยุดชั่วคราวคางไวประมาณ 2 วินาที เม่ือปดเสียง
ไมโครโฟนแลว ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพริบเปนสีน้ําเงินสองครั้งทุกๆ 
5 วินาที
หากตองการสลับการโทรระหวางชุดหูฟงและอุปกรณท่ีเชื่อมตออยูขณะใชการ
เชื่อมตอ Bluetooth ใหกดปุมมัลตฟิงกชันคางไวประมาณ 2 วินาที 
หากตองการสลับการโทรจากชุดหูฟงไปยงัอุปกรณท่ีเชื่อมตออยูขณะใชสายออดิโอ 
ใหปลดสาย CA-143U หรือ CA-182U ออกจากชุดหูฟง หากตองการสลับการโทร
กลับสูชุดหูฟง ใหตอสายอีกครั้ง

■ การฟงเพลง
หากตองการฟงเพลง ใหเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับเครือ่งเลนเพลงที่สามารถใชรวมกัน
ไดโดยใชเทคโนโลยไีรสาย Bluetooth หรอืสายออดิโอ CA-143U หรือ CA-182U 
หากคุณเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับอุปกรณ Bluetooth ควรตรวจสอบใหแนใจวา
อุปกรณรองรับรปูแบบ A2DP Bluetooth

ฟงกชันเกี่ยวกับเพลงที่ใชงานไดนั้นจะขึ้นอยูเครื่องเลนเพลงของคุณ
หากคุณรบัสายหรอืโทรออกขณะฟงเพลง เพลงจะหยุดชั่วคราวจนกวาคุณ
จะวางสาย
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คําเตือน:ควรฟงเสียงจากชุดหูฟงในระดับเสียงปกติ

หากตองการเลนเพลง ใหเลือกเพลงในเครื่องเลนเพลง แลวกดปุมเลน/หยุดชั่วคราว
หากตองการหยดุชั่วคราวหรอืเลนตอ ใหกดปุมเลน/หยดุชั่วคราวขณะใชการ
เชื่อมตอ Bluetooth หรือกดปุมเลน/หยุดชั่วคราวคางไวขณะใชสายออดิโอ
หากตองการหยดุเลนขณะใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหกดปุมเลน/หยุดชั่วคราว
คางไวประมาณ 2 วินาที
หากตองการเลือกเพลงถัดไประหวางการเลนเพลง ใหกดปุมกรอไปขางหนา 
หากตองการเลือกเพลงกอนหนานี ้ใหกดปุมกรอกลับ หากตองการเลื่อนไปยังเพลง
ปจจุบันอยางรวดเรว็ ใหกดปุมดังกลาวคางไว

■ ตัวขยายเสียงเบสและตัวเพิ่มมติิของเสียงสเตอริโอ
คุณสามารถเปดใชงานเอฟเฟกตตัวขยายเสียงเบสและตัวเพิม่มิตขิองเสียงสเตอริโอ
ขณะท่ีคุณฟงเพลงจากเครือ่งเลนเพลงที่สามารถใชรวมกันไดโดยใชเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth

เอฟเฟกตจะใชงานไดหากเครือ่งเลนเพลงของคุณใชการเขารหัส SBC เอฟเฟกต
จะไมสามารถใชงานได หากเครื่องเลนเพลงใชการสตรมี MP3 หรอื AAC โดยตรง
แทน SBC สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม ใหดูคูมือผูใชของเครื่องเลนเพลงของคณุ
วิธีการเลือกเอฟเฟกตท่ีตองการขณะฟง
• หากตองการเปดใชงานเอฟเฟกตตัวขยายเสียงเบส ใหกดปุมมัลติฟงกชัน 

ชุดหูฟงจะสงเสียงบีพ๊หนึ่งครัง้
• หากตองการเปดใชงานเอฟเฟกตตัวเพิม่มิตขิองเสียงสเตอริโอ ใหกดปุม

มัลติฟงกชันครั้งท่ีสอง หลังเวลาผานไป 1 วินาที ชุดหูฟงจะสงเสยีงบี๊พสองครั้ง
• หากตองการเปดใชงานเอฟเฟกตตัวขยายเสียงเบสและตัวเพิม่มิติของเสียง

สเตอรโิอ ใหกดปุมมัลติฟงกชันครั้งท่ีสาม ชุดหฟูงจะสงเสยีงบี๊พสามครั้ง
• หากตองการปดใชงานเอฟเฟกต ใหกดปุมมัลติฟงกชันครั้งท่ีสี่ ชุดหูฟงจะสง

เสียงบี๊พยาว
ชุดหูฟงจะบันทึกการตัง้คาท่ีเลือกไวเพื่อใชในอนาคต
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■ การลางการต้ังคาหรือรีเซ็ต
หากตองการลางการตัง้คาความดังของเสียงและการจับคูจากชุดหูฟง ใหปดใชงาน
การเชื่อมตอ Bluetooth และกดปุมมัลติฟงกชันและปุมเพิ่มความดังคางไว 
(ประมาณ 5 วนิาที) จนกระท่ังไฟแสดงสถานะ Bluetooth สีแดงและสเีขียวจะติดขึน้
สลับกัน
หากตองการรีเซ็ตชุดหูฟงในกรณีท่ีชุดหูฟงหยุดการทํางาน แมวาจะชารจไฟแลว 
ใหกดปุมลดความดังลง ปุมมัลติฟงกชัน และปุมกรอกลับพรอมกัน การรีเซ็ต
จะไมลางการตัง้คา
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4. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอร่ีและอุปกรณชารจ

อุปกรณน้ีมีแบตเตอร่ีภายในแบบชารจซํ้าไดและไมสามารถถอดออกได หามแกะแบตเตอรี่
ออกจากเคร่ือง เน่ืองจากอาจทําใหอุปกรณเกิดความเสียหายได อุปกรณน้ีมีไวสําหรับใชงาน
โดยรับจายไฟจากอปุกรณชารจตอไปนี้: AC-3, AC-4, AC-5, AC-15 และ DC-4 หมายเลข
รุนอปุกรณชารจอาจแตกตางกันตามประเภทปลั๊ก ประเภทปล๊ักอาจแตกตางกันตามท่ีระบุ
ดังนี้: E, X, AR, U, A, C, K หรือ B แบตเตอรี่สามารถนํามาชารจและคายประจุแบตเตอรี่
ไดหลายรอยคร้ัง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด
ระยะเวลาการใชงานเปนคาโดยประมาณเทาน้ัน ระยะเวลาที่แทจริงจะขึ้นอยูกับหลายปจจยั 
เชน การตั้งคาอุปกรณ, คุณสมบัติท่ีกําลังใช, สภาพแบตเตอร่ี และอุณหภูมิ
หากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตออุปกรณชารจ จากน้ัน
จึงถอดอปุกรณชารจแลวเชื่อมตออีกคร้ังเพ่ือเร่ิมชารจแบตเตอรี่
ในกรณีท่ีไมมีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาท่ีไฟแสดงสถานะ
การชารจจะปรากฏขึ้น
เมื่อไมไดใชงานอุปกรณชารจของคุณ ใหถอดอุปกรณชารจออกจากปล๊ักไฟและอุปกรณ 
ไมควรเสียบแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลวคางไวกับอปุกรณชารจ เน่ืองจากการชารจเปนเวลา
นานเกินไปอาจลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลง แบตเตอรี่ท่ีมีประจุไฟเตม็จะคอยๆ 
คายประจุออกเมื่อเวลาผานไป หากไมไดใชงาน
โปรดเก็บแบตเตอรี่ไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิ
ท่ีรอนหรือเย็นจัดอาจสงผลตอประสิทธิภาพและอายุการใชงานแบตเตอร่ี อุปกรณท่ีมี
แบตเตอรี่รอนหรือเย็นจัดอาจไมทํางานชั่วคราว
หามกําจัดแบตเตอร่ีดวยการเผา เน่ืองจากแบตเตอร่ีอาจระเบิดได ควรกําจัดแบตเตอรี่ตาม
ขอบังคบัทองถิ่น รีไซเคิลหากเปนไปได อยาท้ิงรวมกับขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน
ใชอปุกรณชารจตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเทาน้ัน การใชงานที่ไมเหมาะสมหรือการ
ใชงานอุปกรณชารจท่ีไมไดรับการรับรองอาจเสี่ยงตอการลุกไหม การระเบิด หรืออันตราย
อื่นๆ และอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณสงสัยวาอปุกรณชารจชํารุด
เสียหาย ใหนําอุปกรณชารจไปที่ศูนยบริการเพ่ือตรวจสอบกอนท่ีจะนําไปใชตอ อยาใช
อุปกรณชารจท่ีชํารุดเสียหาย ใชอุปกรณชารจในอาคารเทาน้ัน
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การดแูลอุปกรณของคุณ

คุณควรใชงานอุปกรณ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมดวยความระมัดระวัง คําแนะนํา
ตอไปน้ีจะชวยใหคุณปฏิบัตติามเงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บอุปกรณไวในท่ีแหง การจับตัวของไอนํ้า ความชื้นสัมพัทธ และของเหลวทุกประเภท 

หรือความชื้น จะทําใหเกิดองคประกอบของแร ซ่ึงอาจทําใหวงจรอเิล็กทรอนิกสสึกกรอน
ได หากอุปกรณเปยกชื้น ควรปลอยใหอุปกรณแหงสนิทกอน

• อยาใชหรือเก็บอุปกรณไวในท่ีท่ีมีฝุนหรือท่ีสกปรก เน่ืองจากอาจทําใหชิ้นสวนท่ีสามารถ
ขยับไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บอุปกรณไวในอุณหภูมิสูง เน่ืองจากอุณหภูมิสูงอาจลดอายุการใชงานของ
อุปกรณลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทําใหพลาสติกงอหรือละลายได

• อยาเก็บอุปกรณไวในอุณหภูมิท่ีเย็นจัด เน่ืองจากเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึน้จนถึงอณุหภูมิปกติ 
ความชื้นจะกอตัวขึน้ภายในเครื่อง ซ่ึงอาจทําใหอุปกรณและแผงวงจรอเิล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในอุปกรณ
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานอยางไมถนอมอาจทําใหแผงวงจรภายใน

และกลไกเกิดความเสียหายได
• ควรใชผาแหงท่ีสะอาดและนุมในการทําความสะอาดพ้ืนผิวของอุปกรณเทาน้ัน
• อยาทาสีอุปกรณ เพราะสีอาจทําใหชิ้นสวนท่ีสามารถขยับไดติดขัด และไมสามารถ

ทํางานไดตามปกติ
การรไีซเคิล
โปรดสงคนืผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑท่ีใชแลวไปยงัจุดคัดแยก
ขยะเฉพาะทุกคร้ัง วิธีน้ีจะชวยปองกันการกําจัดขยะท่ีไมมีการควบคุม และชวยรณรงคการ
รีไซเคิลวัสดุใชแลวตางๆ โปรดตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑและ
วิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ Nokia ของคณุไดท่ี www.nokia.com/werecycle หรือทาง
โทรศัพทมือถือท่ี www.nokia.mobi/werecycle

สัญลักษณถังขยะท่ีมีลอพรอมเคร่ืองหมายกากบาทบนผลิตภัณฑ, แบตเตอรี่, 
เอกสาร หรือบรรจุภัณฑของคณุ เปนการเตือนวา ผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวกับไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสทุกชนิด แบตเตอรี่ และตัวเก็บประจุ ตองไดรับการจัดแยกประเภท

เมื่อหมดอายุการใชงาน ขอกําหนดนี้มีผลบังคบัใชในสหภาพยุโรป ไดหามท้ิงผลิตภัณฑ
เหลาน้ีในลักษณะเดียวกับขยะสาธารณะท่ีไมไดรับการแยกท้ิง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
คุณลักษณะทางสภาพแวดลอมของอุปกรณ โปรดดูท่ี www.nokia.com/ecodeclaration
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Wolfson Microelectronics plc คอืผูใหบริการช้ันนําระดับโลกดานอุปกรณกึ่งตัวนํา
สัญญาณแบบผสมท่ีมีประสิทธิภาพสูงสําหรับผูบริโภคในตลาดอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
Wolfson เปนท่ีรูจักในดานเสียงท่ีมีประสิทธิภาพสูง และใชพลังงานต่ํามาก อุปกรณตางๆ 
ของ Wolfson ไดรับความนิยมในหมูผูบริโภคระดับสูงของผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส รวมท้ัง 
โทรศัพทมือถือ เคร่ืองเลนมัลติมีเดีย ทีวีจอแบน และระบบความบันเทิงและใหขอมูล
ภายในรถ เทคโนโลยีของ Wolfson ชวยสรางประสบการณใหมๆ ท่ีนาตืน่เตนใหกับผูใช
โดยการเชื่อมตอโลกดิจิตอลเขากับประสาทสัมผัสของมนุษย 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ Wolfson Microelectronics ใหดูท่ี 
www.wolfsonmicro.com
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