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คําประกาศเรื่องความสอดคลอง 
NOKIA CORPORATION ขอแจงให
ทราบวาผลิตภัณฑ BH-104 ชุดน้ีเปนไป
ตามขอกําหนดและหลักเกณฑเงื่อนไขของ 
Directive 1999/5/EC คุณสามารถดู
สําเนาคําประกาศเรื่องความสอดคลองน้ีได
ท่ี http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/

NOKIA CORPORATION ขอแจงให
ทราบวาผลิตภัณฑ BH-104A ชุดน้ีเปนไป
ตามขอกําหนดและหลักเกณฑเงื่อนไขของ 
Directive 1999/5/EC คุณสามารถดู
สําเนาคําประกาศเรื่องความสอดคลองน้ีได
ท่ี http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/
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เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ือง
หมายการคาจดทะเบียนของ Nokia 
Corporation Nokia tune เปนเคร่ือง
หมายการคาดานเสียงของ Nokia 
Corporation ช่ือผลิตภัณฑและบริษัท
อื่น ๆ  ท่ีกลาวถึงในที่น้ีอาจเปนเคร่ืองหมาย
การคาหรือช่ือทางการคาของเจาของ
ผลิตภัณฑน้ัน ๆ
หามคัดลอก สงตอ จําหนาย หรือ จัดเก็บ
เน้ือหาสวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดของ
เอกสารฉบับน้ี โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลกัษณอักษรจากโนเกีย
Bluetooth เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc 

โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง ดังน้ัน เราจึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวนหน่ึงสวนใด
ของผลิตภัณฑท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับน้ี
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย
ท่ีนํามาใช ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด 
Nokia หรือผูใหอนญาตรายใดของ Nokia 
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จะไมรับผดิชอบตอการสูญหายของขอมูล
หรือรายไดหรือความเสียหายพิเศษโดย
อุบัติการณอันเปนผลสืบเน่ืองหรือความ
เสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตุใด
ขอมูลในเอกสารนี้จัดทําใหในลักษณะ 
"ตามที่เปนอยู"  โดยไมมีการรับประกันใดๆ 
ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย รวมทั้งแต
ไมจํากัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยถึง
ความสามารถในการจําหนายของ
ผลิตภัณฑ หรือความเหมาะสมในการ
ใชงานตามวัตถปุระสงค ตลอดจนความ
ถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลในเอกสา

รน้ี เวนแตจะกําหนดตามกฎหมายที่บัง
คับใชโนเกียขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลง
แกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ไดโดย
ไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายอาจแตกตางกัน
ไปตามภูมิภาคกรุณาสอบถามรายละเอยีด
จากตัวแทนจําหนายของ Nokia

การควบคุมการสงออก
ผลิตภัณฑรุนน้ีเปนสินคาเทคโนโลยีหรือ
ซอฟตแวรภายใตกฎหมายและขอบังคับ
การสงออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
ประเทศอื่น ๆ  หามกระทําการใด ๆ  ท่ี
ขัดตอกฎหมาย

เกร่ินนํา
ชุดหฟูง Nokia Bluetooth BH-104 
ชวยใหคุณสามารถโทรและรับสาย
ขณะเคลื่อนไหวได

โปรดอานคูมือผูใชนี้โดยละเอียดกอน
ใชงานชุดหฟูง กรุณาอานคูมือผูใช
โทรศัพทของคณุ
ผลิตภัณฑอาจประกอบดวยช้ินสวน
ขนาดเล็ก โปรดเก็บอุปกรณดังกลาว
3
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ใหพนมือเด็กพ้ืนผิวของอุปกรณไมมี
สวนผสมของนิกเกิล

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ชวยให
คุณสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณที่
รองรับโดยไมตองมีสายเชื่อมตอ
โทรศพัทและชุดหูฟงไมจําเปนตองอยู
ในระยะท่ีมองเห็นไดแตควรอยูภายใน
ระยะหางกันไมเกิน 10 เมตร (33 ฟุต) 
ทั้งนี้ การตอเช่ือมอาจถูกรบกวนจาก

สิ่งกีดขวางตาง ๆ  ได เชน ผนงัหรือ
อุปกรณอิเล็คทรอนิคสอ่ืน ๆ
ชุดหูฟงสอดคลองตามขอกําหนด
เฉพาะ Bluetooth Specification 2.1 
+ EDR ซึ่งรองรับ Headset Profile 1.1 
และ Hands-Free Profile 1.5 
ตรวจสอบกับผูผลิต
อุปกรณอ่ืนวารองรับการใชงานกบั
ชุดหูฟงนี้หรือไม

เร่ิมตนใชงาน
ชุดหฟูงนี้ประกอบดวยสวนประกอบ
ตอไปนี้ตามที่ปรากฏในหนาแรก: 
ไฟแสดงสถานะ (1) ครอบหู (2) 
ปุมปรับระดับเสียง (3) ปุมรับ/วางสาย 
(4) ช้ินสวนประกอบหู (5) ปุมเปดปด 

(6)  ข้ัวตอเคร่ืองชารจ (7) และ
ไมโครโฟน (8)

กอนการใชชุดหูฟงคุณจําเปนตอง
ชารจแบตเตอรี่และจับคูชุดหฟูง
เขากับโทรศพัทที่รองรับ
4

4
สงวนลิขสิทธิ์ 2008-2009 Nokia©



เนื่องจากช้ินสวนบางชิ้นของอุปกรณ
เปนสือ่แมเหล็กอุปกรณที่ทําดวย
เหล็กอาจถกูดูดติดกับเครื่องอยาวาง
บัตรเครดิตหรือสื่อที่มแีถบแมเหล็ก
ไวใกลเครือ่ง ทัง้นี้เนื่องจากขอมูลที่
เก็บไวภายในแถบแมเหล็กอาจถูก
ลบได

ชารจแบตเตอรี่
กอนชารจแบตเตอรี่ กรณุาอาน
รายละเอียดใน 
“ขอมูลแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ”

คําเตือน: 
ใชเฉพาะอุปกรณชารจท่ี
ไดรับการรับรองจาก Nokia 
ในการใชงานรวมกับรุนน้ี
เทาน้ันการใชกับอปุกรณ
ประเภทอืน่อาจเปนผลให
การรับรองการใชงานหรือ
การรับประกันเปนโมฆะและ
อาจกอใหเกิดอันตรายได

ขณะปลดสายไฟสวนตอพวงใด ๆ  
ควรจับและดึงที่ปล๊ัก อยาจับที่สาย
1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับ

เตารับไฟฟาที่ผนัง
2. ตอสายเครือ่งชารจเขากับชุดตอ

เครื่องชารจ ไฟแสดงสถานะ
สแีดงจะสวางขึ้นในระหวางการ
ชารจ การชารจแบตเตอรี่จน
เต็มอาจใชเวลานานถึง 2 ช่ัวโมง
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3. เมือ่ชารจแบตเตอรีเ่ต็มแลว ไฟ
แสดงสถานะสีเขียวจะแสดงขึ้น 
ถอดสายอุปกรณชารจจาก
ชุดหูฟงและที่เตารับไฟฟาที่ผนัง

แบตเตอรีท่ี่ชารจจนเต็มจะสามารถ
สนทนาไดนานถึง 10 ช่ัวโมง หรอืมี
เวลาสแตนดบายนานถึง 200 ช่ัวโมง
ตรวจสอบประจุไฟแบตเตอรี่ขณะ
ไมไดตอเครื่องชารจเขากับชุดหูฟง
โดยกดปุมเปดเครือ่งหากไฟแสดง
สถานะเปนสเีขียว แสดงวาประจุไฟ
เพียงพอหากไฟแสดงสถานะเปน
สีเหลือง แสดงวาอาจตองประจุไฟใหม
ในไมชาหากไฟเปนสีแดงแสดงวาตอง
ประจุไฟแบตเตอรี่ใหม
ในกรณีที่ประจุไฟเหลือนอยชุดหฟูง
จะสงเสียงดังทุก ๆ  5 นาทีจากนัน้
ไฟสญัลักษณสแีดงจะกะพริบ

เปดหรือปดเครื่อง
เมือ่ตองการเปดชุดหูฟง ใหกดปุม
เปดปดคางไวประมาณ 2 วนิาที 
ชุดหูฟงจะสงเสียงแจงเตือน และ
ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะตดิสวาง 
ชุดหูฟงจะพยายามเชื่อมตอกับ
โทรศัพทที่เขาคูไว
เมือ่ตองการปดชุดหฟูง ใหกดปุม
เปดปดคางไวประมาณ 2 วนิาทีขณะ
เปดชุดหฟูง ชุดหฟูงจะสงเสยีงแจง
เตอืน และไฟแสดงสถานะสีแดงจะ
สวางขึ้นช่ัวครูหากชุดหฟูงไมไดตออยู
กับโทรศัพทภายใน 30 นาทเีครื่องจะ
ปดการทํางานโดยอัตโนมัติ

เขาคูและเชื่อมตอชุดหูฟง
กอนใชชุดหูฟงตองเขาคูและเช่ือมตอ
อุปกรณกับโทรศพัทที่รองรับกอน
6
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1. ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพท
ของคณุเปดอยูโดยที่ชุดหูฟง
ไมไดเปดใชอยู

2. กดปุมเปดปดคางไว (ประมาณ 
5 วินาท)ี จนกวาไฟแสดงสถานะ
สีเขียวจะเร่ิมกะพริบอยางรวดเรว็

3. ภายในเวลาประมาณ 3 นาที ให
เปดใชงานคุณสมบัต ิBluetooth 
ที่โทรศัพท และตั้งคาใหคนหา
อุปกรณ Bluetooth

4. เลือกชุดหฟูงจากรายการอุปกรณ
ที่พบ

5. ในกรณีที่จําเปน ใหปอนรหัสผาน 
0000 เพ่ือเขาคูและเช่ือมตอ
ชุดหูฟงกับโทรศัพท ในโทรศพัท
บางรุน คุณอาจตองทําการ
เช่ือมตอหลังจากที่เขาคูเสร็จ

เมือ่ชุดหฟูงเช่ือมตอกับโทรศัพทและ
พรอมใชงานไฟแสดงสถานะสเีขียวจะ
กะพริบทุก ๆ  5 วนิาที

การใชงานเบื้องตน

การสวมใสชุดหูฟงเขากับหู
ชุดหฟูงพรอมสําหรับใชสวมที่หดูาน
ซาย หากตองการสวมชุดหฟูงที่หู

ดานขวา ใหหมนุเพ่ือใหครอบหูอยูที่
ดานขวาของโลโก Nokia (11 และ 12)

เล่ือนครอบหูไวหลังใบหู (9) และดัน
ช้ินสวนประกอบหูเขากับหูของคุณ
7
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เบา ๆ  คอย ๆ  งอครอบหูไวรอบ ๆ  
ใบหูเพ่ือใหสวมใสไดพอดี กดหรอืดึง
ครอบหูเพ่ือกําหนดระยะ หันชุดหฟูง
ไปทางปากของคุณ (10)

การโทร
ในการโทรออก ใชโทรศัพทของคุณ
ตามปกตเิมื่อเช่ือมตอชุดหูฟงเขากับ
เครื่องโทรศพัทแลว
ในการเรียกเบอรลาสดุซ้ํา (ในกรณีที่
โทรศพัทรองรับคุณสมบัตินีก้ับ
ชุดหฟูง) เมื่อไมมีการใชสายโดย
กดปุมรับ/วางสายสองครั้ง
ในการเปดใชการโทรออกดวยเสยีง 
(หากโทรศพัทรองรับคุณสมบัตินีก้ับ
ชุดหฟูง) เมื่อไมมีการใชสาย ใหกด
ปุมรับ/วางสายคางไวประมาณ 
2 วินาที  ดําเนินการตามที่ระบุในคูมือ
ผูใชโทรศัพท

ในการรับหรือวางสาย กดปุมรับ/วาง
สาย หากตองการปฏิเสธสายกดปุมนี้
สองครั้ง
ปรับระดับเสียงโดยกดปุมระดับเสยีง
ปดเสยีงหรือยกเลิกการเปดเสยีงเงียบ
โดยกดปุมควบคมุระดับเสยีงพรอมกัน
สองปุม ในกรณีที่ปดเสียงไมโครโฟน
ไว ไฟสัญลักษณสเีขียวจะกะพรบิ
สองครั้งทุก ๆ  5 วนิาที
สลับสายจากชุดหูฟงไปยังโทรศพัท
ที่รองรับโดยกดปุมรับวางสาย
คางไวประมาณ 2 วินาทีหรือปด
ชุดหูฟง สลับสายกลับไปทีชุ่ดหฟูง
โดยกดปุมรับวางสายคางไวประมาณ 
2 วินาทีหรือเปดชุดหฟูง

ปดหรือเปดระบบไฟ
ตามคาเริ่มตน ไฟสญัลักษณจะติด
สวางเพื่อระบุสถานะตลอดเวลา ปดไฟ
8
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ในกรณีที่ตองการ (เชนระหวางโทร
หรือในกรณีทีต่อชุดหฟูงกับโทรศพัท) 
หรือเปดกลับใหมโดยกดปุมเปดปด
เครื่องคางไว จากนั้นรับ/วางสาย
ประมาณ 5 วินาทีเมื่อตอชุดหฟูง
เขากับโทรศัพท

ลางคาหรอืรเีซต็
ลบคาการเขาคูจากชุดหูฟงขณะปด
อุปกรณ โดยการกดปุมเปดปดและ
ปุมรับวางสายคางไว (ประมาณ 5 

วินาท)ี จนกระทั่งไฟสญัลักษณสีแดง
และเขียวเริ่มกะพริบสลับกัน
รีเซ็ตชุดหูฟงในกรณีที่ไมมีการทํางาน
โดยใหเสียบชุดหฟูงเขากับเครื่อง
ชารจขณะกดปุมปุมเปดปดคางไว 
แมวาอุปกรณจะประจุไฟแลวก็ตาม

การแกไขปญหา
หากไมสามารถเชื่อมตอชุดหฟูงกับ
โทรศัพทที่รองรับ ใหตรวจสอบวา
ชุดหูฟงมีประจไุฟ เปดอยูและเขาคูกับ
โทรศัพทเรียบรอยแลว

ขอมูลแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ
ชุดหูฟงรุนนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบ
ชารจซ้ําไดและไมสามารถถอดออกได 
อยาพยายามแกะแบตเตอรี่ออกจาก
เครื่องเนื่องจากอาจทําใหชุดหูฟงเกิด
ความเสียหายไดชุดหูฟงนี้มีไวสําหรับ

ใชงานโดยรับจายไฟจากอุปกรณชารจ
ตอไปนี้: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 และ 
DC-4 หมายเลขรุนของอุปกรณชารจที่
แนนอนอาจแตกตางไปขึ้นกับชนิดของ
ปลั๊กปลั๊กชนิดตางๆระบุโดยคาใดคาหนึ่ง
9
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ตอไปนี้ E, EB, X, AR, U, A, C หรือ UB 
คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และ
คายประจุไดหลายรอยครั้งแตแบตเตอรี่
จะเสื่อมสภาพลงตามการใชงานชารจ
แบตเตอรี่ของคุณดวยอุปกรณชารจที่
ไดรับการรับรองจาก Nokia สําหรับ
การใชกับชุดหูฟงนี้เทานั้น การใช
อุปกรณชารจที่ไมไดรับการรับรองอาจ
ทําใหเกิดเพลิงไหม การจุดระเบิด 
การรั่ว หรืออนัตรายอื่น ๆ  ได
หากใชแบตเตอรี่ใหมเปนครั้งแรกหรือ
หากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานานๆ 
คุณอาจจําเปนตองเชือ่มตอกับอุปกรณ
ชารจ  และปลดการเชือ่มตอและเชือ่มตอ
ใหมอกีครั้งเพื่อเริ่มการชารจในกรณีที่ไม
มีประจุแบตเตอรี่เหลืออยูเลย ไฟแสดง
สถานะจะปรากฏขึ้นบนเมื่อเวลาผานไป
ระยะหนึ่ง
ปลดเครื่องชารจจากเตารับและที่ตัว
อุปกรณเมื่อไมไดใชงานไมควรเสียบ
แบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับ

อุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปน
เวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่สั้นลงหากไมไดใชงาน
แบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มจะคอย ๆ  
ถายประจุไปตามเวลา
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวที่อุณหภูมิ
ระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 
77°F) อุณหภูมิที่รอนหรือเย็นจัดอาจ
สงผลตอประสิทธิภาพและอายุการ
ใชงานแบตเตอรี่ อุปกรณที่แบตเตอรี่
รอนหรือเย็นจัดอาจทํางานไดไมสมบูรณ
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงใน
อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟเนื่องจากอาจ
เกิดการระเบิดไดแบตเตอรี่ที่เสียหาย
อาจเกิดการระเบิดได
อยาใชอุปกรณชารจที่ชํารุดเสียหาย
10
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ขอสําคญั: 
ระยะเวลาในการคุยสายและ
เปดเคร่ืองท้ิงโดยใช
แบตเตอร่ีเปนคาโดย
ประมาณและขึ้นอยูกับสภาพ
เครือขายคุณสมบัติการ
ใชงานอายุและสภาพของ
แบตเตอร่ีอุณหภูมิแวดลอม
และปจจัยประกอบอืน่ ๆ  เวลา
ในการใชอุปกรณสําหรับโทร
จะทําใหเวลาเปดเคร่ืองท้ิงไว
ลดลงและเวลาที่เปดเคร่ือง
ท้ิงไวในโหมดสแตนดบาย
จะสงผลตอเวลาในการ
คุยสายเชนกัน
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การดูแลและบํารุงรักษา
อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบมา
โดยมีรูปลักษณที่ดีเยีย่มและมีฝมือการ
ผลิตที่ประณีตคุณจึงควรดูแลอุปกรณ
ของคุณอยางดีขอแนะนําดานลางนี้จะ
ชวยใหคุณสามารถใชงานผลิตภัณฑนี้ได
ตรงตามเกณฑของการรับประกัน
• เก็บอุปกรณไวในที่แหงฝนไอน้ํา

ความชื้นและของเหลวทุกชนิดอาจมี
แรเปนสารประกอบซึ่งจะทําใหวงจร
อิเล็กทรอนิกสข้ึนสนิม หากอุปกรณ
เปยกน้ํา ใหทิ้งไวจนแหงสนิท

• อยาใชหรือเก็บอุปกรณไวในบริเวณ
ที่มีฝุนหรือที่สกปรกเนื่องจากอาจทํา
ใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและ
สวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาเก็บอปุกรณไวในที่รอนจัด 
เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายุ

การทํางานของอุปกรณ
อิเลก็ทรอนิกสสั้นลง ทั้งยังอาจทําให
แบตเตอรี่ชํารุด เสียหายและทําให
สวนที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่เย็นจัด 
เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู
อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวข้ึน
ภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหแผงวงจร
อิเลก็ทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามงัดเพื่อเปดอุปกรณ
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอปุกรณ 

การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจ
ทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่
ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเครื่อง
12

12
สงวนลิขสิทธิ์ 2008-2009 Nokia©



• อยาทาสีอุปกรณ เนื่องจากสีอาจ
เขาไปอุดตันในชิน้สวนที่เลื่อนได
ของอุปกรณและอาจสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของ
อุปกรณ

คําแนะนําขางตนทั้งหมดใชไดกับ
อุปกรณ เครื่องชารจ หรืออุปกรณ
เสริมอื่น ๆ  หากอุปกรณใดทํางาน
ไมถูกตองโปรดนําเขารับบริการจาก
ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบาน
คุณ
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