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เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวนหน่ึงสวนใด
ของผลิตภัณฑท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับน้ี
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย
ท่ีนํามาใช ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด 
Nokia หรือผูใหอนญาตรายใดของ Nokia 
จะไมรับผิดชอบตอการสญูหายของขอมูล
หรือรายไดหรือความเสียหายพิเศษโดย
อุบัติการณอนัเปนผลสืบเน่ืองหรือความ
เสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุด
ขอมูลในเอกสารนี้จัดทําใหในลกัษณะ 
"ตามที่เปนอยู"  โดยไมมีการรับประกันใดๆ 
ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย รวมทั้งแตไม
จํากัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยถึงความ
สามารถในการจําหนายของผลิตภัณฑ 
หรือความเหมาะสมในการใชงานตาม
วัตถุประสงค ตลอดจนความถูกตองและ
เช่ือถือไดของขอมูลในเอกสารนี้ เวนแตจะ
กําหนดตามกฎหมายที่บังคับใช โนเกียขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงแกไขหรือ
เพิกถอนเอกสารนี้ไดโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา
2
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ผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายอาจแตกตางกัน
ไปตามภูมิภาคกรุณาสอบถามรายละเอียด
จากตวัแทนจําหนายของ Nokia

การควบคุมการสงออก
ผลิตภัณฑรุนน้ีเปนสนิคาเทคโนโลยีหรือ

ซอฟตแวรภายใตกฎหมายและขอบังคับ
การสงออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
ประเทศอื่นๆหามกระทําการใดๆที่ขัดตอ
กฎหมาย

เกร่ินนํา
ชุดหฟูงบลูทูธ BH-101 จาก Nokia 

ชวยใหคุณสามารถโทรและรับสาย
ขณะเคลื่อนไหวไดคณุสามารถใช
ชุดหฟูงรวมกับโทรศัพทที่รองรับ
เทคโนโลยีบลูทูธไรสาย
โปรดอานคูมอืผูใชนี้โดยละเอียดกอน
ใชงานชุดหูฟงและอานคูมือผูใช
สําหรับโทรศพัทของคุณซึง่จะใหขอมูล
สําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
การบํารุงรักษาเก็บชุดหูฟงใหพน
มือเด็ก

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ชวย
ใหคุณสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณที่
รองรับโดยไมตองมสีายเชื่อมตอ
โทรศัพทและชุดหฟูงไมจําเปนตองอยู
ในระยะที่มองเห็นไดแตควรอยูภายใน
ระยะหางกันไมเกิน 10 เมตร (33 ฟุต) 
ทั้งนี้ การตอเช่ือมอาจถูกรบกวนจาก
สิ่งกีดขวางตาง ๆ  ได เชน ผนงัหรือ
อุปกรณอิเล็คทรอนิคสอ่ืน ๆ
ชุดหูฟงนี้อยูภายใตมาตรฐานบลูทูธ 
2.0 + EDR ซึ่งรองรับ Headset Profile 
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1.1 และ Hands-free Profile 1.5 
โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิต

อุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือดูวาอุปกรณนั้นๆ 
ใชงานรวมกับอุปกรณรุนนีไ้ดหรือไม

เร่ิมตนใชงาน
ชุดหฟูงนี้ประกอบดวยสวนประกอบ
ตอไปนี้ตามที่ปรากฏในหนาแรก: 
ครอบหู (1) ข้ัวตอเครือ่งชารจ (2) 
สวนประกอบห ู(3) ปุมปรับระดับเสียง 
(4) ไฟสญัลักษณ (5) ปุมเอนกประสงค 
(6) และไมโครโฟน (7)

กอนการใชชุดหฟูงคุณจําเปนตอง
ชารจแบตเตอรี่และจับคูชุดหูฟงเขากับ
โทรศพัททีร่องรับ
ช้ินสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก 
และอาจดึงดูดวัตถทุี่เปนโลหะอยาวาง
บัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอ่ืนไว
ใกลโทรศัพทเพราะขอมูลภายในอาจ
ถูกลบได

เครื่องชารจ
อุปกรณนีม้ีไวสําหรับใชงานโดยรับ
จายไฟจากเครื่องชารจตอไปนี้: AC-3, 
AC-4 และ DC-4

คําเตือน: 
ใชเฉพาะอุปกรณชารจท่ี
ไดรับการรับรองจากโนเกียใน

การใชงานรวมกับอุปกรณเสริมน้ีเทาน้ัน
การใชกับอุปกรณประเภทอืน่อาจเปนผลให
การรับรองการใชงานหรือการรับประกัน
เปนโมฆะ และอาจกอใหเกิดอนัตรายได
ขณะปลดสายไฟสวนประกอบตอพวง
ใด ๆ  ใหจบัที่ปล๊ัก อยาจับที่สาย
4
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การชารจแบตเตอรี่
กอนการชารจแบตเตอรี่ควรอานทํา
ความใจขอมลูเรื่อง
“ขอมูลเกีย่วกับแบตเตอรี่”
1. ตอเครื่องชารจเขากับเตารับที่

ฝาผนัง 
2. ตอสายเครื่องชารจเขากับชุดตอ

เครือ่งชารจ (10) ไฟแสดงสถานะ
สีแดงจะสวางขึน้ในระหวางการ
ชารจอาจตองใชเวลาครูหนึ่งกอน
การชารจจะเริ่มตนการชารจ
แบตเตอรี่จนเต็มอาจใชเวลานาน
ถึง 2 ช่ัวโมง

3. เม ือชารจแบตเตอร ีเตม็แลวไฟแสดง
สถานะจะเปลี่ยนเปนสีเขียวปลด
เครือ่งชารจจากชุดหฟูงและเตารับ
ไฟฟา

แบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็มจะสามารถ
สนทนาไดนานถึง 8 ช่ัวโมงและมีเวลา
สแตนดบายนานถึง 180 ช่ัวโมง ทั้งนี ้
เวลาในการใชสายและสแตนดบายอาจ
แตกตางกันไปสําหรับอุปกรณ 
Bluetooth แตละรุนรวมทั้งการตั้งคา
การใชงานรูปแบบการใชและ
สภาพแวดลอมในการใชงาน
เมือ่แบตเตอรี่ใกลจะหมดชุดหฟูงจะสง
เสยีงดังข้ึนทุกหนึ่งนาทีและไฟแสดง
สถานะจะกะพริบเปนสแีดงชา ๆ

เปดหรือปดเครื่อง
เมือ่ตองการเปดชุดหูฟงใหกดปุม
เอนกประสงคคางไวเปนเวลา 5 วนิาที 
ชุดหูฟงจะสงเสียงดังข้ึนและไฟแสดง
สถานะสเีขียวจะเร่ิมกะพริบชุดหฟูง
พยายามเช่ือมตอกับอุปกรณที่เขาคูไว
5
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ปดอุปกรณโดยกดปุมเอนกประสงค
คางไว (ประมาณ 5 วนิาที) จนกระทั่ง
ชุดหฟูงมีเสียงดังบีบ๊และไฟแสดง
สถานะสีแดงกะพริบหนึง่ครั้ง

เขาคูชุดหูฟง
1. ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทเปด

อยูและชุดหูฟงปดอยู
2. กดปุมเอนกประสงคคางไว 

(ประมาณ 8 วินาท)ี จนกระทั่งไฟ
สัญลักษณสีเขียวเริ่มกะพริบถี่

3. เปดใชงานคุณสมบัต ิBluetooth 
ที่โทรศัพท และตั้งใหโทรศัพท
คนหาอุปกรณ Bluetooth

4. เลือกชุดหูฟงจากรายการอุปกรณที่
พบ

5. ปอนรหสัผาน 0000 เพ่ือเช่ือมโยง
และตอเช่ือมชุดหูฟงเขากับ

โทรศัพทของคุณ สําหรับโทรศพัท
บางรุน คุณอาจตองทําการ
เช่ือมตอแยกหลังจากการเขาคูการ
เขาคูชุดหูฟงกบัโทรศพัททําเพียง
ครัง้เดียวเทานั้น

หากการจับคูอุปกรณประสบความ
สําเร็จชุดหูฟงจะปรากฏขึ้นในเมนู
โทรศัพท ซึ่งคุณสามารถดูอุปกรณ 
Bluetooth ที่จับคูอยูในปจจุบนัได
เมือ่เช่ือมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทและ
พรอมใชงานไฟแสดงสถานะสเีขียวจะ
กะพริบชาๆ
6
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การใชงานเบื้องตน

สวมชุดหูฟงที่หู
ชุดหฟูงพรอมสําหรับใชงานที่หูดาน
ขวา เล่ือนครอบหไูวเหนือใบหู (11) 
และดันช้ินสวนประกอบหเูขาใน
ชองหูเบา ๆ  สามารถงอครอบหแูละ
ทําใหพอดีกับรูปทรงของใบหไูด 
หันชุดหูฟงไปทางปาก (12) หาก
ตองการสวมชุดหฟูงที่หดูานซาย 
ใหปลดครอบห ู(8) พลิกดานและยึด
เขาใหมเพ่ือใหครอบหูมาอยูที่ดาน
ซายของโลโก “Nokia”

การใชสาย
เรียกสายจากโทรศพัทตามปกติเมือ่
ตอชุดหฟูงเขากับโทรศัพท

ในกรณีทีโ่ทรศพัทรองรับการเรียก
เบอรซ้ําผานชุดหูฟงใหกดปุม
เอนกประสงคสองครั้งขณะไมมกีาร
ใชสาย
หากโทรศัพทของคุณรองรับการเรียก
สายดวยเสียงกับชุดหูฟงใหกดปุม
เอนกประสงคคางไวประมาณ 2 ถึง 3 
วินาทีจนกระทั่งโทรศัพทเริ่มเรียกสาย
ผานคําสัง่เสียงจากนั้นดําเนินการตอ
ตามที่แนะนําในคูมือผูใชโทรศพัทการ
เรยีกสายดวยเสยีงไมสามารถใชได
ระหวางใชสาย
รับหรือตัดสายโดยกดปุมเอนก
ประสงคปฏิเสธไมรับสายเรียกเขาโดย
กดปุมนีส้องครั้ง

( )9
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ปรับระดับเสยีงชุดหูฟงโดยกดปุมปรับ
ระดับเสียง
สลับสายระหวางชุดหฟูงและโทรศพัท
ที่รองรับโดยกดปุมเอนกประสงคคาง
ไวประมาณ 2 ถงึ 3 วินาที

ลางคาหรอืรเีซต็
ลบคาการเขาคูจากชุดหูฟงโดยเปดใช
ชุดหฟูงจากนัน้กดปุมเอนกประสงค
และปุมเพ่ิมเสียงคางไวประมาณ 
5 วินาทีจนกระทั่งไปสญัลักษณ
กะพริบแดงและเขียว

รีเซ็ตชุดหูฟงในกรณีที่ไมทํางาน 
แมวาจะชารจไฟไวโดยกดปุมเอนก
ประสงคคางไวจากนัน้เสยีบชุดหูฟง
เขากับเครือ่งชารจ

การแกไขปญหา
ในกรณีทีไ่มสามารถเชื่อมตอชุดหฟูง
เขากับโทรศพัทที่รองรับใหตรวจสอบ
วาชุดหูฟงชารจไฟไวเปดใชงาน
อยูและมกีารเขาคูกับโทรศัพทแลว

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
อุปกรณของคุณใชพลังงานจาก
แบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจประจุใหม
ได คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และคาย
ประจุไดหลายรอยครั้งแตแบตเตอรี่จะ
เสื่อมสภาพลงตามการใชงานชารจ

แบตเตอรี่ของคุณดวยชารจเจอรที่ผาน
การรับรองจาก Nokia สําหรับการใช
กับอุปกรณนี้เทานั้นการใชเครื่องชารจ
ปลอมอาจทําใหเกิดเพลงิไหม การจุดระ
เบิดการรั่วหรืออันตรายอื่น ๆ  ได
8
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หากใชแบตเตอรี่ใหมเปนครั้งแรกหรือ
หากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานานๆ 
คุณอาจจําเปนตองเชือ่มตอกับอุปกรณ
ชารจ  และปลดการเชือ่มตอและเชือ่มตอ
ใหมอกีครั้งเพื่อเริ่มการชารจในกรณีที่ไม
มีประจุแบตเตอรี่เหลืออยูเลย ไฟแสดง
สถานะจะปรากฏขึ้นบนเมื่อเวลาผานไป
ระยะหนึ่ง
ปลดเครื่องชารจจากเตารับและที่ตัว
อุปกรณเมื่อไมไดใชงานไมควรเสียบ
แบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับ
อุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปน
เวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่สั้นลงหากไมไดใชงาน
แบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มจะคอย ๆ  ถาย
ประจุไปตามเวลา
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวที่อุณหภูมิ
ระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 
77°F) อุณหภูมิที่รอนหรือเย็นจัดอาจ
สงผลตอประสิทธิภาพและอายุการ
ใชงานแบตเตอรี่ อุปกรณที่แบตเตอรี่

รอนหรือเย็นจัดอาจทํางานไดไมสมบูรณ
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงใน
อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟเนื่องจากอาจ
เกิดการระเบิดไดแบตเตอรี่ที่เสียหาย
อาจเกิดการระเบิดได
อยาใชอุปกรณชารจที่ชํารุดเสียหาย
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การดูแลและบํารุงรักษา
อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบมา
โดยมีรูปลักษณที่ดีเยีย่มและมีฝมือการ
ผลิตที่ประณีตคุณจึงควรดูแลอุปกรณ
ของคุณอยางดีขอแนะนําดานลางนี้จะ
ชวยใหคุณสามารถใชงานผลิตภัณฑนี้ได
ตรงตามเกณฑของการรับประกัน
• เก็บอุปกรณไวในที่แหงฝนไอน้ํา

ความชื้นและของเหลวทุกชนิดอาจมี
แรเปนสารประกอบซึ่งจะทําใหวงจร
อิเล็กทรอนิกสข้ึนสนิม หากอุปกรณ
เปยกน้ํา ใหทิ้งไวจนแหงสนิท

• อยาใชหรือเก็บอุปกรณไวในบริเวณ
ที่มีฝุนหรือที่สกปรกเนื่องจากอาจทํา
ใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและ
สวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาเก็บอปุกรณไวในที่รอนจัด เนื่อง
จากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายกุาร

ทํางานของอุปกรณอิเลก็ทรอนิกสสั้น
ลง ทั้งยงัอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุด
เสียหายและทําใหสวนที่เปน
พลาสติกละลาย

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่เย็นจัด เนื่อง
จากเมื่อเครื่องกลับคืนสูอุณหภูมิ
ปกติ ความชื้นจะกอตัวข้ึนภายใน
เครื่อง ซึ่งอาจทําใหแผงวงจร
อิเลก็ทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามงัดเพื่อเปดอุปกรณ
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอปุกรณ การ

ใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําให
แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียด
ออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเครื่อง
10
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• อยาทาสีอุปกรณ เนื่องจากสีอาจ
เขาไปอุดตันในชิน้สวนที่เลื่อนได
ของอุปกรณและอาจสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของ
อุปกรณ

หากผลิตภัณฑทํางานไมถูกตองใหนํา
ไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรอง
ใกลบานคุณเพื่อขอรับบริการ
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