
คูม่อืผูใ้ช ้Nokia Purity Pro Bluetooth Stereo Headset จาก Monster

ฉบบัที ่1.0



ความปลอดภยั

โปรดอา่นและปฏบิัตติามคําแนะนําตอ่ไปนี้ มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิ
กฎหมายได ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดอา่นในคูม่อืผูใ้ชฉ้บับสมบรูณ์

ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีห่า้มใชโ้ทรศพัทไ์รส้าย
ปิดโทรศัพทเ์มือ่ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชโ้ทรศัพทม์อืถอืหรอืเมือ่โทรศัพทอ์าจกอ่ให ้
เกดิสญัญาณรบกวนหรอือนัตราย ตัวอยา่งเชน่ บนเครือ่งบนิ, ในโรงพยาบาล หรอืเมือ่
อยูใ่กลก้บัอปุกรณ์ทางการแพทย์, น้ํามันเชือ้เพลงิ, สารเคม ีหรอืบรเิวณทีม่กีารระเบดิ
ปฏบิัตติามคําแนะนําทกุประการเมือ่อยูใ่นพืน้ทีท่ีจํ่ากดัการใช ้

แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ
ใชแ้บตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ ทีไ่ดรั้บการรับรองจาก Nokia วา่ใช ้
กบัโทรศัพทร์ุน่นีไ้ดเ้ทา่นัน้ หา้มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบัอปุกรณ์ทีไ่มส่ามารถใชง้านรว่ม
กนัได ้

ปกป้องความสามารถในการไดย้นิของคณุ
อยา่ฟังระดับเสยีงสงูเป็นระยะเวลานานเพือ่ป้องกนัอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีง  ควรใช ้
ความระมัดระวงัเมือ่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง
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บทนํา

เกีย่วกบัชุดหฟูงัของคณุ
Nokia Purity Pro Bluetooth Stereo Headset จาก Monster ผสมผสานคณุภาพเสยีงเหนอื
ระดับกบัการใชง้านทีง่า่ยดาย คณุสามารถโทรและรับสายแบบแฮนดฟ์รไีดห้รอืฟังแทร็คเพลง
โปรดของคณุ เพยีงกางชดุหฟัูงและสวมเขา้กบัหู คณุก็จะสามารถเริม่ใชง้านไดทั้นที

คณุภาพเสยีงจะไมไ่ดรั้บการรบกวนจากเสยีงรบกวนรอบขา้งโดยระบบตัดเสยีงรบกวนแบบ
ทฟี (ANC) จะชว่ยตัดเสยีงรบกวนทีไ่มต่อ้งการออกไป

พืน้ผวิของผลติภัณฑน์ีป้ราศจากสารนกิเกลิ

คําเตอืน:
ผลติภัณฑน์ีม้ชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

ชิน้สว่นของผลติภัณฑเ์ป็นสือ่แมเ่หล็ก วตัถทุีทํ่าจากโลหะอาจดงึดดูเขา้หาผลติภัณฑ์ อยา่วาง
บัตรเครดติหรอืสือ่เก็บแมเ่หล็กอืน่ไวใ้กลผ้ลติภัณฑ์ เนือ่งจากขอ้มลูทีเ่ก็บไวภ้ายในอาจถกูลบ
ได ้

อา่นคูม่อืผูใ้ชอ้ยา่งละเอยีดกอ่นการใชง้านผลติภัณฑ์ และอา่นคูม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์ทีค่ณุเชือ่ม
ตอ่กบัผลติภัณฑด์ว้ย

คําเตอืน:
ขณะทีค่ณุใชช้ดุหฟัูง อาจมผีลตอ่ความสามารถในการไดย้นิเสยีงภายนอก  หา้มใชช้ดุหฟัูงใน
สถานทีท่ีอ่าจมผีลตอ่ความปลอดภัยของคณุ

ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ อาจมกีารหา้มไมใ่หใ้ชโ้ทรศัพทม์อืถอืหรอืคณุสมบัตบิางอยา่ง
ของมอืถอืขณะขบัรถ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใด เมือ่คณุขับขีย่านพาหนะอยู่ สิง่สําคัญอนัดับแรกที่
คณุควรคํานงึในขณะขับขีย่านพาหนะ คอื ความปลอดภัยบนทอ้งถนน

สําหรับการสนับสนุน โปรดไปที ่www.nokia.com/support

เกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ Bluetooth
คณุสามารถใช ้Bluetooth เพือ่ทําการเชือ่มตอ่ไรส้ายกบัอปุกรณ์อืน่ๆ ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้เชน่
โทรศัพทม์อืถอื

อปุกรณ์ตา่งๆ ไมจํ่าเป็นตอ้งอยูใ่นแนวสายตา แตอ่ปุกรณ์แตล่ะชิน้ตอ้งอยูใ่กลก้นัภายในระยะ 10
เมตร (33 ฟตุ) การเชือ่มตอ่อาจไดรั้บผลกระทบจากสิง่กดีขวางตา่งๆ เชน่ ผนัง หรอือปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ
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โทรศัพทน์ีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 3.0 ทีส่นับสนุนรปูแบบดังตอ่ไปนี้:
A2DP (1.2) HFP (1.6) HSP (1.2) และ AVRCP (1.4) โปรดตรวจสอบกบับรษัิทผูผ้ลติอปุกรณ์
อืน่ๆ เพือ่ดวูา่อปุกรณ์นัน้ๆ ใชง้านรว่มกบัโทรศัพทร์ุน่นีไ้ดห้รอืไม่

เกีย่วกบัการใชง้านรว่มกบัอปุกรณ์อืน่ๆ
คณุสามารถใชช้ดุหฟัูงรว่มกบัอปุกรณ์ทกุชนดิ แตอ่ปุกรณ์บางชนดิอาจไมร่องรับคณุสมบัตบิาง
อยา่งหรอืการเชือ่มตอ่บางรปูแบบ

การเชือ่มตอ่แบบ
สาย (Bluetooth)

การเชือ่มตอ่แบบมสีาย

โทรศัพทท์ีใ่ชง้านร่วม
กนัได ้

อปุกรณ์อืน่ๆ ทีม่ชีอ่ง
เสยีบออดโิอขนาด
3.5 มม

การเลน่เพลง ได ้ ได ้ ได ้

การโทรแบบแฮนดฟ์รี ได ้ ได ้ ไมไ่ด ้

การควบคมุสือ่ ได ้ ได ้ ไมไ่ด ้

การควบคมุความดัง ได ้ ได ้ ไมไ่ด ้

โทรศัพทม์อืถอื Nokia Symbian, Nokia S40 และ Nokia N9 ใชไ้ดเ้ฉพาะการเชือ่มตอ่แบบ
สายเทา่นัน้

4

ไร ้

ไร ้



ปุ่ มบนชดุหฟัูงใชเ้ทคโนโลยขีอง Control Talk®

เร ิม่ตน้การใชง้าน

ปุ่ มและชิน้สว่น

1 ปุ่ มกรอไปขา้งหนา้ 
2 ปุ่ มมัลตฟัิงกช์นั 
3 ปุ่ มกรอกลับ 
4 บรเิวณการสือ่สารระยะใกล ้(NFC)
5 ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
6 ชอ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์
7 ไมโครโฟน
8 ชอ่งเสยีบสายเคเบลิ (3.5 มม.)
9 ปุ่ มปรับความดัง
10 ปุ่ ม Bluetooth 

การชารจ์แบตเตอรี่
คณุตอ้งชารจ์แบตเตอรีก่อ่นการใชช้ดุหฟัูง

เมือ่คณุถอดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบ ใหจั้บทีป่ล๊ักไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

1 เมือ่ตอ้งการชารจ์ชดุหฟัูง ใหทํ้าดังนี้
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2 เมือ่แบตเตอรีเ่ต็มแลว้และไฟแสดงสถานะเปลีย่นจากสเีหลอืงเป็นสเีขยีว ใหทํ้าดังนี้

เคล็ดลบั: นอกจากนี้ คณุยังสามารถชารจ์ชดุหฟัูงจากคอมพวิเตอรข์องคณุกบัสายเคเบลิ  USB
ทีทํ่างานร่วมกนัได ้

สําหรับการเชือ่มตอ่แบบไรส้าย แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการชารจ์จนเต็มจะสามารถใชส้นทนาไดน้าน
ถงึ 24 ชัว่โมง  หรอืเลน่เพลงนานถงึ 24 ชัว่โมง  หรอืสแตนดบ์ายไดน้านถงึ 7 วัน

6



เมือ่การชารจ์แบตเตอรีตํ่า่ คณุจะไดย้นิเสยีงเตอืนเป็นระยะๆ หรอืเสยีงบี๊พ และไฟแสดงสถานะ
อืงจะกะพรบิ

เมือ่แบตเตอรีห่มด คณุจะยังสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่แบบมสีายได  ้โดยทีร่ะบบตัดเสยีงรบกวน
แบบแอคทฟี (ANC) จะไมทํ่างาน

เคล็ดลบั: ไฟแสดงสถานะแบตเตอรีจ่ะบอกระดับการชารจ์แบตเตอรีเ่มือ่ใดก็ตามทีค่ณุปิดหรอื
เปิดชดุหฟัูง ไฟสเีขยีวหมายความวา่มพีลังงานเพยีงพอ หากไฟเป็นสเีหลอืง คณุอาจตอ้งชารจ์
แบตเตอรีใ่หมโ่ดยเร็ว หากไฟเป็นสแีดง ใหช้ารจ์แบตเตอรีใ่หม่

การเปิดชุดหฟูงั
การเปิดเครือ่งจะไมม่ปีุ่ มเปิด/ปิดใหก้ด เพยีงกางชดุหฟัูง เครือ่งก็จะเปิดโดยอตัโนมัติ

ชดุหฟัูงจะสง่เสยีงบี๊พ และไฟแสดงสถานะแบตเตอรีจ่ะกะพรบิหนึง่ครัง้ เพือ่แสดงการชารจ์
แบตเตอรี ่ชดุหฟัูงจะเชือ่มตอ่เขา้กับอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่ไวล้า่สดุโดยอตัโนมัติ หากคณุยังไมเ่คย
จับคูช่ดุหฟัูงกบัอปุกรณ์ หรอืคณุไดล้า้งการจับคูอ่ปุกรณ์แลว้ ชดุหฟัูงจะเขา้สูโ่หมดจับคู่

การปิดชุดหฟูงั
พับชดุหฟัูง ชดุหฟัูงจะสง่เสยีงบี๊พ และไฟแสดงสถานะแบตเตอรีจ่ะกะพรบิหนึง่ครัง้ การเชือ่มตอ่
ทัง้หมดจะปิดตัวลง

หากชดุหฟัูงไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ภายใน 10 นาท ีชดุหฟัูงจะเปลีย่นเขา้สูโ่หมดสแตนดบ์าย
หากตอ้งการใชง้านชดุหฟัูง ใหปิ้ดและเปิดใหมอ่กีครัง้
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การสวมชุดหฟูงั
ปรับสายคาดหวัเพือ่ใหก้ระชบัพอดี

สวมหฟัูงขา้งทีกํ่ากบัดว้ย L เขา้กบัหขูา้งซา้ย และหฟัูงทีกํ่ากบัดว้ย R เขา้กบัหขูา้งขวา

เมือ่คณุสวมชดุหฟัูง พรอกซมิติีเ้ซนเซอรข์องหฟัูงจะเปิดระบบตัดเสยีงรบกวนแบบแอคทฟี
(ANC) โดยอตัโนมัติ

หากคณุไมส่วมชดุหฟัูงเป็นเวลา 10 นาท ีANC จะปิดตัวลง และชดุหฟัูงจะหยดุการทํางานเพือ่
ประหยัดพลังาน เมือ่ตอ้งการใชง้านชดุหฟัูงตอ่ ใหส้วมชดุหฟัูงเขา้กบัศรีษะอกีครัง้

การจบัคูแ่ละเชือ่มตอ่เขา้กบัอปุกรณ์หนึง่เครือ่ง

เกีย่วกบัการจบัคูแ่ละการเชือ่มตอ่แบบไรส้าย
กอ่นใชง้านชดุหฟัูง คณุตอ้งจับคูแ่ละเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงเขา้กับอปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

คณุสามารถจับคูช่ดุหฟัูงกบัอปุกรณ์ได ้8 เครือ่ง

เคล็ดลบั: คณุสามารถเชือ่มตอ่กับอปุกรณ์ 2 เครือ่งไดพ้รอ้มกัน เชน่ คอมพวิเตอรแ์ละโทรศัพท์
ขัน้แรก ตอ้งเปิดคณุสมบัตมิลัตพิอยทก์อ่น

สําหรับอปุกรณ์บางอยา่ง คณุอาจตอ้งทําการเชือ่มตอ่แยกตา่งหากหลังจากทําการจับคูแ่ลว้
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เมือ่คณุเปิดชดุหฟัูง ชดุหฟัูงจะเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีใ่ชล้า่สดุโดยอตัโนมัติ หากไมส่ามารถ
คน้หาอปุกรณ์ลา่สดุทีเ่ชือ่มตอ่ได ้ชดุหฟัูงจะเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์รายการถัดไปทีอ่ยูใ่นรายชือ่
ของอปุกรณ์ทีจั่บคู่

เมือ่เชือ่มตอ่ชดุหฟัูงแลว้ ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพรบิชา้ๆ

เคล็ดลบั: ไมส่ามารถเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงเขา้กบัอปุกรณ์ทีใ่ชง้านร่วมกนัไดใ้ชห่รอืไม่ ตรวจสอบวา่
คณุชารจ์ชดุหฟัูง เปิดสวติช ์และจับคูก่บัอปุกรณ์แลว้

การจบัคูแ่ละเชือ่มตอ่ดว้ย NFC
บรเิวณการสือ่สารระยะใกล ้(NFC) ชว่ยใหค้ณุสามารถจับคูแ่ละเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงเขา้กบัอปุกรณ์ที่
ใชง้านรว่มกนัไดไ้ดอ้ยา่งงา่ยดาย

1 หากอปุกรณ์ของคณุรองรับ NFC ใหเ้ปิด NFC
2 เปิดชดุหฟัูง
3 นําบรเิวณ NFC บนชดุหฟัูงแตะกบับรเิวณ NFC บนอปุกรณ์ของคณุ ชดุหฟัูงจะเชือ่มตอ่เขา้

กบัอปุกรณ์โดยอตัโนมัติ

นอกจากนี้ คณุยังสามารถยกเลกิการเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงโดยใช  ้NFC ไดอ้กีดว้ย สําหรับรายละเอยีด
เกีย่วกบั NFC ใหด้คููม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์ของคณุ

หากอปุกรณ์ไมส่นับสนุน NFC ใหจั้บคูช่ดุหฟัูงดว้ยตัวเอง

การจบัคูแ่ละเชือ่มตอ่ดว้ย Bluetooth 
1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดชดุหฟัูงอยู่
2 เปิดอปุกรณ์ทีใ่ชร้่วมกันได ้และเปิดใชง้าน Bluetooth
3 เปิดชดุหฟัูง หากคณุไดทํ้าการจับคูช่ดุหฟัูงกบัอปุกรณ์อืน่มากอ่นหนา้นีแ้ลว้  ใหก้ด  คา้ง

ไว ้2 วนิาท ีไฟแสดงสถานะสฟ้ีาจะเริม่กะพรบิอยา่งรวดเร็ว
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4 ตัง้คา่อปุกรณ์ใหค้น้หาอปุกรณ์ Bluetooth สําหรับรายละเอยีด ใหด้คููม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์
ของคณุ

5 ในอปุกรณ์ ใหเ้ลอืกชดุหฟัูงจากรายชือ่อปุกรณ์ทีพ่บ
6 หากจําเป็น ใหป้้อนรหสัผา่น 0000

การเชือ่มตอ่เขา้กบัอปุกรณ์สองเครือ่งในเวลาเดยีวกนั
คณุตอ้งการฟังเพลงจากคอมพวิเตอรข์องคณุ แตยั่งคงพรอ้มสําหรับการโทรหรอืไม่ เมือ่คณุจับคู่
ชดุหฟัูงและเชือ่มตอ่เขา้กบัโทรศัพท์ คณุจะสามารถเปิดคณุสมบัตมัิลตพิอยท ์และยังสามารถ
เชือ่มตอ่ชดุหฟัูงเขา้กบัอปุกรณ์อืน่ๆ ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้เชน่ คอมพวิเตอร์

1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เปิดใชง้าน Bluetooth บนอปุกรณ์ทัง้สองแลว้
2 ตรวจสอบวา่คณุเปิดสวติชช์ดุหฟัูงแลว้ และกด  คา้งไว ้2 วนิาที
3 กดปุ่ มปรับความดังขึน้และ  คา้งไวเ้พือ่เปิดคณุสมบัตมิัลตพิอยท์
4 จับคูช่ดุหฟัูงกบัอปุกรณ์เครือ่งทีส่อง
5 ปิดชดุหฟัูง
6 เปิดชดุหฟัูงใหมอ่กีครัง้ ชดุหฟัูงจะเชือ่มตอ่เขา้กบัอปุกรณ์ทัง้สองเครือ่ง

หากตอ้งการยกเลกิการเชือ่มตอ่ ใหทํ้าซ้ําขัน้ตอนที ่1-3

การเชือ่มตอ่ดว้ยสายเคเบลิ
เมือ่คณุใชส้ายออดโิอ การเชือ่มตอ่แบบไรส้ายจะหยดุการทํางาน ดังนัน้ คณุจะสามารถใชช้ดุ
ฟังขณะออฟไลนไ์ด ้เชน่ ขณะทีอ่ยูบ่นเครือ่งบนิ

เชือ่มตอ่สายเคเบลิเขา้กบัชดุหฟัูงและเสยีบปลายอกีดา้นหนึง่เขา้กบัชอ่งเสยีบหฟัูงของเครือ่ง
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เมือ่คณุเชือ่มตอ่สายเคเบลิ ชดุหฟัูงของคณุจะเปลีย่นเขา้สูโ่หมดบนเครือ่งบนิ คณุจะสามารถ
เชือ่มตอ่ชดุหฟัูงเขา้กบัอปุกรณ์ไดค้รัง้ละหนึง่เครือ่งเทา่นัน้

เมือ่ใชก้บัการเชือ่มตอ่แบบมสีายหรอืไรส้าย ปุ่ มชดุหฟัูงจะทํางานแตกตา่งกนั

โทรศัพทบ์างรุน่ไมร่องรับการเชือ่มตอ่สายเคเบลิ สําหรับรุน่ทีไ่มร่องรับการเชือ่มตอ่สายเคเบลิ
โปรดใชก้ารเชือ่มตอ่แบบไรส้าย

โทรออก

การโทรออกและรบัสาย

การเชือ่มตอ่แบบไรส้าย การเชือ่มตอ่แบบมสีาย

การโทรออก การใชง้านโทรศัพท์ การใชง้านโทรศัพท์

การรับหรอืวาง
สาย

กด กด 

การปฏเิสธสาย กด  สองครัง้ กด  สองครัง้

การสลับสายจาก
โทรศัพทไ์ปยังชดุ
หฟัูง

กด  2 วนิาที ไมร่องรับการใชง้าน

การโทรซ้ํา
หมายเลขทีโ่ทร
ออกลา่สดุ

ขณะทีไ่มไ่ดใ้ชส้าย ใหก้ด  สอง
ครัง้

ไมร่องรับการใชง้าน

การใชก้ารโทร
ดว้ยเสยีง

ขณะทีไ่มไ่ดใ้ชส้าย ใหก้ด  คา้งไว ้
2 วนิาท ีและทําตามคําแนะนําใน
คูม่อืผูใ้ชโ้ทรศัพทข์องคณุ

ขณะทีไ่มไ่ดใ้ชส้าย ใหก้ด  คา้งไว ้
2 วนิาท ีและทําตามคําแนะนําใน
คูม่อืผูใ้ชโ้ทรศัพทข์องคณุ

อปุกรณ์บางเครือ่งอาจไมส่ามารถใชง้านรว่มกนัไดอ้ยา่งเต็มที่ และคณุอาจตอ้งสัง่งานอปุกรณ์
ของคณุจากเครือ่งนัน้ๆ ในบางกรณี คณุสมบัตบิางอยา่งอาจไมร่องรับการใชง้านในอปุกรณ์ของ
คณุเลย

การจดัการสายจากโทรศพัทส์องเครือ่ง
หากชดุหฟัูงของคณุเชือ่มตอ่อยูก่บัโทรศัพทส์องเครือ่ง คณุสามารถจัดการสายจากทัง้สอง
เครือ่งไดพ้รอ้มกนั

การสนทนาตอ่และปฏเิสธสายในโทรศพัทอ์กีเครือ่งหนึง่
กด  สองครัง้

การวางสายทีส่นทนาอยู ่และรบัสายในโทรศพัทอ์กีเครือ่งหนึง่
กด 
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การพกัสายทีส่นทนาอยู่ และรบัสายในโทรศพัทอ์กีเครือ่งหนึง่
กด  คา้งไว ้2 วนิาที

การสลบัระหวา่งสายทีใ่ชอ้ยูแ่ละสายทีพ่กัไว้
กด  คา้งไว ้2 วนิาที

การวางสายทีส่นทนาอยู ่และกลบัไปสนทนากบัสายทีพ่กัไว้
กด 

หากคณุโทรซ้ําหรอืใชก้ารโทรดว้ยเสยีง โทรศัพทท์ีค่ณุใชส้ายครัง้ลา่สดุดว้ยชดุหฟัูงจะเป็น
เครือ่งทีใ่ชโ้ทรออก

การเลน่เพลง

ฟังเพลงโปรดของคณุไดท้กุทีไ่มว่า่อยูท่ีใ่ด

คาํเตอืน:
การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจเป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ  ฟังเพลงใน
ระดับเสยีงปานกลาง

การเชือ่มตอ่แบบ
้

การเชือ่มตอ่แบบมี
สายกบัโทรศัพท์
Nokia Lumia

การเชือ่มตอ่แบบมี
สายกบัโทรศัพท์
เครือ่งอืน่

การเลน่เพลง เลอืกเพลงในเครือ่ง
เลน่เพลง แลว้กด 

เลอืกเพลงในเครือ่ง
เลน่เพลง แลว้กด 

เลอืกเพลงในเครือ่ง
เลน่เพลง แลว้กด 

การหยดุเลน่เพลง
ชัว่คราวหรอืเลน่เพลง
ตอ่

กด กด กด 

การเลน่เพลงถัดไป กด กด  สองครัง้ ไมร่องรับการใชง้าน

การเลน่เพลงกอ่นหนา้ กด  สองครัง้ กด  สามครัง้ ไมร่องรับการใชง้าน

การเริม่เลน่เพลงที่
เลน่อยูต่ัง้แตต่น้

กด กด ไมร่องรับการใชง้าน

การเลือ่นเลน่เพลงที่
เลน่อยูอ่ยา่งรวดเร็ว

กด  หรอื  คา้งไว ้ กด  หรอื  คา้งไว ้ ไมร่องรับการใชง้าน

อปุกรณ์บางเครือ่งอาจไมส่ามารถใชง้านรว่มกนัไดอ้ยา่งเต็มที่ และคณุอาจตอ้งสัง่งานอปุกรณ์
ของคณุจากเครือ่งนัน้ๆ ในบางกรณี คณุสมบัตบิางอยา่งอาจไมร่องรับการใชง้านในอปุกรณ์ของ
คณุเลย
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หากคณุรับสายหรอืโทรออกขณะฟังเพลง เพลงจะหยดุเลน่ชัว่คราว

การปรบัความดงัและเสยีง

การปรบัความดงั
ใชปุ้่ มปรับความดัง หากตอ้งการปรับความดังอยา่งรวดเร็ว ใหก้ดปุ่ มปรับความดังคา้งไว ้

คณุสามารถตัง้คา่ความดังของเสยีงสําหรับอปุกรณ์แตล่ะเครือ่งทีค่ณุจับคูไ่วแ้ละเชือ่มตอ่ไวก้บั
ชดุหฟัูง ชดุหฟัูงจะจดจําระดับความดังทีตั่ง้ไวใ้นครัง้ตอ่ไปทีค่ณุเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์

สําหรับการเชือ่มตอ่แบบไรส้าย หากเสยีงเบาเกนิไป ควรเพิม่ระดับเสยีงบนโทรศัพทข์องคณุดว้ย

การใชร้ะบบตดัเสยีงรบกวนแบบแอคทฟี
ระบบตัดเสยีงรบกวนแบบแอคทฟี (ANC) จะลดเสยีงรบกวนรอบขา้ง ทําใหค้ณุสามารถ
เพลดิเพลนิกบัเสยีงคณุภาพสงูแมอ้ยูใ่นทีท่ีม่เีสยีงดังได  ้และเนือ่งจากคณุสามารถรับฟังเสยีงที่
ระดับเสยีงเบาได ้ANC จงึชว่ยปกป้องการไดย้นิของคณุ

เมือ่คณุสวมชดุหฟัูง พรอกซมิติีเ้ซนเซอรข์องหฟัูงจะเปิดระบบ ANC โดยอตัโนมตั ิและเมือ่คณุ
ถอดชดุหฟัูงออก ระบบ ANC จะปิดตัวลง
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การต ัง้คา่

เกีย่วกบัแอปอปุกรณ์เสรมิ Nokia
หากคณุมโีทรศัพท ์Nokia Lumia คณุสามารถตดิตามการทํางานของชดุหฟัูงของคณุไดอ้ยา่ง
งา่ยดาย โหลดแอปพลเิคชัน่ อปุกรณ์เสรมิ จากรา้นคา้ เพือ่จัดการการทํางานของชดุหฟัูงจาก
โทรศัพทข์องคณุ

คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่นีสํ้าหรับการทํางานตา่งๆ  เชน่ การเปิดหรอืปิดเสยีงเตอืน เป็นตน้

นอกจากนี้ แอปพลเิคชัน่ยังเพิม่ไทลช์ดุหฟัูงไวท้ีห่นา้จอเริม่ตน้บนโทรศัพทข์องคณุ  ดังนัน้ คณุ
จะสามารถมองเห็นการชารจ์แบตเตอรีไ่ดโ้ดยงา่ย

การลา้งการจบัคู่
1 เปิดชดุหฟัูง จากนัน้กด  คา้งไว ้2 วนิาท ีชดุหฟัูงจะเขา้สูโ่หมดจับคู่
2 กด  และ  คา้งไว ้2 วนิาท ีไฟแสดงสถานะสแีดงและสเีขยีวจะกะพรบิ และการจับคู่

ทัง้หมดจะถกูลา้ง
เมือ่ชดุหฟัูงเปิด ระบบจะเขา้สูโ่หมดจับคู่

การปิดเสยีงเตอืน
ชดุหฟัูงของคณุจะแสดงความคดิเห็นและใหคํ้าแนะนําในรปูแบบเสยีง เชน่ เมือ่การชารจ์
แบตเตอรีตํ่่า คณุสามารถปิดเสยีงเตอืนเหลา่นีไ้ด ้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชดุหฟัูงเปิดอยูแ่ละคณุไดเ้ชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์แลว้ กดปุ่ มลดความดังและ 
คา้งไว ้2 วนิาท ีคณุจะไดย้นิเสยีงเตอืน และไฟแสดงสถานะสแีดงจะกะพรบิ

การเปิดเสยีงเตอืนอกีคร ัง้
กดปุ่ มเพิม่ความดังและ  คา้งไว ้2 วนิาท ีคณุจะไดย้นิเสยีงเตอืน และไฟแสดงสถานะสเีขยีวจะ
กะพรบิ

อปุกรณ์เสรมิของแทจ้าก Nokia

หากตอ้งการทราบแหลง่จําหน่ายอปุกรณ์เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรอง  สามารถสอบถามไดจ้ากศนูย์
บรกิารของ Nokia

อปุกรณ์เสรมิสําหรับโทรศัพทข์องคณุมจํีาหน่ายอยูเ่ป็นจํานวนมาก  สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ
โปรดดทูี ่www.nokia.co.th/accessories

ขอ้กาํหนดทีค่วรปฏบิตัสํิาหรบัการใชอ้ปุกรณ์เสรมิ
• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็ก
• หากตอ้งการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ์เสรมิ ใหจั้บทีป่ล๊ักไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ
• ตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์เสรมิทีไ่ดต้ดิตัง้ในพาหนะไดรั้บการตดิตัง้อยา่งแน่น

หนาและทํางานอยา่งถกูตอ้ง
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• เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบัตผิา่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิในรถทีต่ดิตัง้ยากได ้

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
โทรศัพทร์ุน่นีม้แีบตเตอรีใ่นตัวทีช่ารจ์ใหมไ่ด ้ถอดเปลีย่นไมไ่ด ้อยา่พยายามถอดแบตเตอรีอ่อกจากเครือ่ง เพราะคณุอาจทําใหเ้ครือ่งเสยี
หายได ้

โทรศัพทเ์ครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบใหใ้ชง้านเมือ่ไดรั้บพลังงานจากอปุกรณ์ชารจ์ตอ่ไปนี ้ AC- 50  หมายเลขรุ่นของอปุกรณ์ชารจ์ทีถู่กตอ้ง
นัน้อาจแตกตา่งกนัไปตามประเภทของปลั๊กเสยีบ ความแตกตา่งของปลั๊กเสยีบจะระบไุวด้ว้ยคา่ใดค่าหนึง่ต่อไปนี ้E, X, AR, U, A, C, K, B
หรอื N

แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจแุบตเตอรีไ่ดเ้ป็นรอ้ยครัง้ แตแ่บตเตอรีก่จ็ะค่อยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ

เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นคา่โดยประมาณเทา่นัน้ เวลาจรงิจะขึน้อยูก่บัหลายปัจจัย เชน่ การตัง้คา่โทรศัพท ์คณุสมบตัทิี่
กําลังใช ้สภาพแบตเตอรี ่และอณุหภมูิ

หากไมไ่ดใ้ชแ้บตเตอรีเ่ป็นเวลานาน คณุอาจจําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์ แลว้ถอดอปุกรณ์ชารจ์แลว้เชือ่มตอ่อกีครัง้เพือ่เร ิม่ชารจ์
แบตเตอรี่

หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏขึน้

เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านอปุกรณ์ชารจ์ของคณุ ใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบและโทรศัพท ์ไมค่วรเสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้คา้งไวก้บั
อปุกรณ์ชารจ์ เนือ่งจากการชารจ์เป็นเวลานานเกนิไปจะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หากคณุทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มไว ้
แบตเตอรีจ่ะคายประจอุอกเองเมือ่เวลาผา่นไป

โปรดเกบ็แบตเตอรีไ่วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภมูทิีร่อ้นหรอืหนาวจัดทําใหป้ระสทิธภิาพและอายุ
การใชง้านของแบตเตอรีล่ดลง แบตเตอรีท่ีร่อ้นหรอืเย็นเกนิไปอาจทําใหโ้ทรศัพทไ์มส่ามารถใชง้านไดช้ัว่คราว

หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้การกําจัดแบตเตอรีต่อ้งเป็นไปตามกฎหมายของทอ้งถิน่ นํากลับมาใช ้
ใหม ่ถา้เป็นไปได ้และไมค่วรทิง้รวมกบัขยะภายในบา้น

ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ตามวัตถปุระสงคท์ีเ่หมาะสมเทา่นัน้ การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการใชง้านอปุกรณ์ชารจ์ทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจเสีย่งตอ่
การลกุไหม ้การระเบดิ หรอือนัตรายอืน่ๆ และอาจสง่ผลตอ่การรับรองหรอืการรับประกนั หากคณุเชือ่วา่อปุกรณ์ชารจ์ชํารุดเสยีหาย ใหนํ้าไป
ทีศ่นูยบ์รกิารเพือ่ตรวจสอบกอ่นนําไปใชต้อ่ อยา่ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ทีช่ํารดุเสยีหาย ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ในอาคารเท่านัน้

การดแูลอปุกรณ์ของคณุ
คณุควรดูแลโทรศัพท ์อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมดัระวัง คําแนะนําต่อไปนีจ้ะชว่ยใหคุ้ณปฏบิตัติามเงือ่นไขการรับประกนั
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของ
แร่ ซึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกรอ่นได ้หากโทรศัพทข์องคณุเปียกชืน้ ปลอ่ยใหเ้ครือ่งแหง้สนทิ

• อยา่ใชห้รอืเก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก เน่ืองจากอาจทําใหอ้ปุกรณ์สว่นทีส่ามารถขยับไดแ้ละสว่นประกอบทีเ่ป็น
อเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่เก็บอปุกรณ์ไวใ้นอณุหภมูทิีส่งู เน่ืองจากอณุหภมูสิงูอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านของอปุกรณ์สัน้ลง แบตเตอรีอ่าจเสือ่มสภาพ และ
ทําใหพ้ลาสตกิงอหรอืละลายได ้

• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด เน่ืองจากเมือ่อณุหภมูเิพิม่ข ึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้จะกอ่ตัวขึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจ
ทําใหอ้ปุกรณ์และแผงวงจรอเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่ง

• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดร้ับการรับรองอาจทําใหอ้ปุกรณ์เสยีหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศัพท ์การใชง้านโดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหแ้ผงวงจรภายในและกลไกเกดิความเสยีหายได ้

• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของอปุกรณ์เทา่นัน้
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การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยงัจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะที่
ไมม่กีารควบคุม และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดใุชแ้ลว้ตา่งๆ

ลขิสทิธิแ์ละประกาศอืน่ๆ

คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ีว้า่ ผลติภัณฑ ์BH-940 นี ้สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่  ๆทีเ่กีย่วขอ้งของ
Directive 1999/5/EC คณุสามารถดสํูาเนาของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่http://www.nokia.com/global/declaration

© 2012 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก ้Nokia Original Accessories เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ
Nokia Corporation

หา้มทําซ้ํา สง่ตอ่ จําหน่าย หรอืจัดเก็บเนื้อหาสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของเอกสารฉบบันี้ในรปูแบบใด  ๆโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อกัษรจาก Nokia Nokia ดําเนนินโยบายในการพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง Nokia จงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงและปรับปรงุสว่นหนึง่
สว่นใดของผลติภณัฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบับนีโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

เครือ่งหมายคําวา่ Bluetooth และโลโกเ้ป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใชง้านเครือ่งหมายนีโ้ดย Nokia หรอื Monster, LLC. จะ
เป็นการใชภ้ายใตใ้บอนุญาตใชง้าน

© 2012 Monster, LLC. Monster, โลโก ้Monster, ControlTalk, โลโก ้ControlTalk, Purity Pro ผลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑเ์ป็น
เครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Monster Cable Products, Inc. หรอืบรษัิทในเครอืในสหรัฐอเมรกิาหรอืประเทศ
อืน่

ซอฟตแ์วร ์aptX เป็นลขิสทิธิข์อง CSR plc หรอืกลุม่บรษัิทดังกลา่ว สงวนลขิสทิธิ ์เครือ่งหมาย aptX และโลโก ้aptX เป็นเครือ่งหมายการคา้
ของ CSR plc หรอืหนึง่ในกลุม่บรษัิทดังกล่าว และอาจมกีารจดทะเบยีนในเขตปกครองศาลอยา่งนอ้ยหนึง่เขต

ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ ไมว่า่จะอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด Nokia หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ Nokia จะไมรั่บ
ผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได ้หรอืความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ์ อนัเป็นผลสบืเนื่องหรอืความเสยีหายทางออ้มไมว่า่จะ
ดว้ยสาเหตใุด

เนือ้หาในเอกสารนี้ใหข้อ้มลู "ตามสภาพทีเ่ป็น" โดยไมม่กีารรับประกันใดๆ ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ซึง่รวมถงึและมไิดจํ้ากดัเพยีงการ
รับประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของผลติภณัฑท์ีจํ่าหน่าย และความเหมาะสมในการใชง้านตามวัตถปุระสงค ์ตลอดจนความ
ถกูตอ้ง ความเชือ่ถอืไดห้รอืขอ้มลูในเอกสารนี ้นอกเหนอืจากขอบเขตทีก่ฎหมายทีนํ่ามาใชร้ะบไุวเ้ท่านัน้ Nokia ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืเพกิถอนเอกสารนี้ทกุเมือ่โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ผลติภัณฑท์ีม่ใีหบ้รกิารของโทรศัพทอ์าจแตกตา่งไปตามภมูภิาค สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ตัวแทนจําหน่าย Nokia ของคณุ เครือ่ง
รุน่นี้ประกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้นการสง่ออกของสหรัฐอเมรกิาและ

เทศอืน่ๆ หา้มกระทําการใดๆ ทีข่ดัแยง้ตอ่กฎหมาย

คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อปุกรณ์นีส้อดคลอ้งกบัมาตราที ่15 ของขอ้กําหนด FCC และมาตรฐาน RSS ทีย่กเวน้ใบอนุญาตของ Industry Canada การทํางานของ
เครือ่งขึน้อยูก่บัเงือ่นไข 2 ประการ ดังนี ้(1) อปุกรณ์นีอ้าจไมก่อ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายใด  ๆและ (2) อปุกรณ์นีต้อ้งยอมรับ
สญัญาณรบกวนใด  ๆทีไ่ดรั้บ รวมถงึสญัญาณรบกวนทีอ่าจทําใหอ้ปุกรณ์ทํางานไมต่รงกบัทีต่อ้งการ การเปลีย่นแปลงหรอืการดัดแปลงใด  ๆที่
ไมไ่ดรั้บอนุมตัอิยา่งชดัแจง้จาก Nokia จะทําใหส้ทิธใินการใชอ้ปุกรณ์นีข้องผูใ้ชเ้ป็นโมฆะ

หมายเหต:ุ อปุกรณ์นีไ้ดรั้บการทดสอบแลว้และสอดคลอ้งกบัขดีจํากดัสําหรับอปุกรณ์ดจิติอลคลาส B ตามมาตราที ่15 ของขอ้กําหนด FCC
ขดีจํากดัเหล่านี้ไดรั้บการกําหนดขึน้เพือ่ใหม้กีารป้องกนัสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายในสถานทีพ่ักอาศัยอยา่งเหมาะสม อปุกรณ์นีส้รา้ง ใช ้
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และสามารถแผพ่ลังงานความถีว่ทิยไุด ้และหากไมต่ดิตัง้และใชง้านตามคําแนะนํา อาจทําใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่ระบบ
สือ่สารคลืน่วทิยไุด ้อยา่งไรก็ตาม ไมม่กีารรับประกนัว่าสญัญาณรบกวนจะไมเ่กดิขึน้ในการตดิตัง้พเิศษแบบใด หากอปุกรณ์นี้ทําใหเ้กดิ
สญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายกบัเครือ่งรับวทิยหุรอืโทรทัศนซ์ ึง่สามารถตรวจสอบไดโ้ดยการปิดหรอืเปิดอปุกรณ์ ขอใหผู้ใ้ชล้องแกไ้ข
สญัญาณรบกวนดังกลา่วดว้ยวธิกีารตอ่ไปนี้

• เปลีย่นทศิทางหรอืตําแหน่งของเสาอากาศรับสญัญาณ

• แยกอปุกรณ์กบัเครือ่งรับใหอ้ยูไ่กลจากกนัมากขึน้

• ตอ่อปุกรณ์เขา้กบัชอ่งเสยีบปลั๊กไฟอืน่ทีไ่มใ่ชช่อ่งเดยีวกับทีเ่ครือ่งรับนัน้ต่ออยู่

• ปรกึษากบัตัวแทนจําหน่ายหรอืขอความชว่ยเหลอืจากชา่งซอ่มวทิย/ุทวีทีีม่ปีระสบการณ์

หมายเหต:ุ คําชีแ้จงเรือ่งการแผค่ลืน่ของ FCC: อปุกรณ์นี้สอดคลอ้งกับขดีจํากดัในการแผค่ลืน่ของ FCC ทีร่ะบไุวเ้พือ่สภาพแวดลอ้มทีไ่ดรั้บ
การควบคมุ เครือ่งรับสง่สญัญาณนีต้อ้งไมต่ัง้อยูห่รอืทํางานรว่มกบัเสาอากาศหรอืเครือ่งรับสง่สัญญาณอืน่

Nokia ใหก้ารรับประกนั 24 เดอืนสําหรับผลติภณัฑน์ี ้สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดเยีย่มชมเว็บไซตข์อ้ความการรับประกนั Nokia
ออนไลนใ์นทอ้งถิน่ ที ่www.nokia.com/support

/ฉบบัที ่1.0 TH
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