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คําประกาศเรื่องความสอดคลอง
NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่น้ีวา
ผลติภัณฑ BH-106 น้ีสอดคลองกับ
ขอกําหนดท่ีจําเปนและเงื่อนไขอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวของของ Directive 1999/5/EC 
ดูสําเนาของคําประกาศเร่ืองความสอดคลอง
ไดท่ี http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
โลโก Nokia, Nokia Connecting People และ 
Nokia Original Accessories เปนเคร่ืองหมาย
การคา หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน
ของ Nokia Corporation Nokia tune เปน
เคร่ืองหมายการคาดานเสียงของ Nokia 
Corporation ช่ือผลิตภัณฑและบริษทัอืน่ๆ 
ท่ีกลาวถึงในที่น้ีอาจเปนเคร่ืองหมายการคา
หรือช่ือทางการคาของผูเปนเจาของอื่นๆ
หามคุณทําซํ้า สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บ
เน้ือหาสวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดของ
เอกสารฉบับน้ีไมวาในลกัษณะใดๆ ก็ตาม 

โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอกัษร
จาก Nokia

Bluetooth เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.
Nokia ดําเนินนโยบายในการพัฒนา
อยางตอเน่ือง ดังน้ัน เราจึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
เปลีย่นแปลงและปรับปรุงผลิตภัณฑใดๆ 
ท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับน้ีโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา
ตามขอบขายสูงสุดท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ี
นํามาใช ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด 
Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia 
จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูล
หรือรายได หรือความเสียหายพิเศษ 
โดยอบัุตกิารณ อันเปนผลสืบเน่ืองหรือ
ความเสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุด
เน้ือหาในเอกสารน้ีใหขอมูล “ตามสภาพ
ท่ีเปน” ไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะ
โดยตรงหรือโดยนัย ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัด
เพียงการรับประกันความสามารถในการ
ทํางานของผลิตภัณฑท่ีจําหนายโดยนัยและ
ความเหมาะสมในการใชงานตาม
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วัตถปุระสงคท่ีเกี่ยวกับความถูกตอง 
ความนาเช่ือถอื หรือเน้ือหาของเอกสารน้ี 
เวนแตกฎหมายท่ีใชบังคบักําหนดไว Nokia 
สงวนสิทธิท่ี์จะแกไขปรับปรุงหรือเพิกถอน
เอกสารน้ีเม่ือไรก็ไดโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
ผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายอาจแตกตางกันไป
ตามภูมิภาค 

กรุณาสอบถามรายละเอยีดจากตวัแทน
จําหนายของ Nokia

การควบคุมการสงออก
โทรศพัทรุนน้ีอาจประกอบดวยสินคา 
เทคโนโลยี หรือซอฟตแวรซ่ึงอยูภายใตบังคบั
ของกฎหมายและขอบังคับดานการสงออก
จากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ หามคุณ
กระทําการใดๆ ท่ีขัดตอกฎหมาย

เกร่ินนํา
ชุดหฟูง Nokia Bluetooth Headset 
BH-106 ชวยใหคณุสามารถโทร
และรบัสายขณะเคล่ือนไหวได
โปรดอานคูมอืผูใชนีโ้ดยละเอียดกอน
ใชงานชุดหูฟง อานรายละเอียดจากคูมือ
ผูใชเครื่องที่เช่ือมตอกับชุดหูฟง
ผลิตภัณฑอาจประกอบดวยช้ินสวน
ขนาดเล็ก โปรดเก็บอุปกรณดังกลาว
ใหพนมือเด็ก พ้ืนผิวของอุปกรณไมมี
สวนผสมของนิกเกิล

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ชวยให
คุณสามารถเช่ือมตอกับอุปกรณที่
รองรับโดยไมตองมสีายเชื่อมตอ 
ชุดหูฟงและอุปกรณอ่ืนไมจําเปนตองอยู
ในระยะที่มองเหน็ได แตระยะสูงสุด
ระหวางอุปกรณไมควรเกิน 10 เมตร 
(33 ฟุต)  การเช่ือมตออาจไดรับ
สญัญาณรบกวนจากสิ่งกีดขวาง เชน 
ผนังหรอือุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ
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ชุดหูฟงสอดคลองกับขอกําหนดของ 
Bluetooth Specification 2.1 + EDR 
ที่รองรับ Headset Profile 1.1 และ 

Hands-Free Profile 1.5 ตรวจสอบ
อุปกรณอ่ืนๆ วารองรับการใชงานกับ
อุปกรณนี้หรือไมกับผูผลิต

เร่ิมตนใชงาน
ชุดหูฟงนี้ประกอบดวยสวนประกอบ
ตอไปนีต้ามท่ีปรากฏในหนาแรก: หูฟง 
(1), ไมโครโฟน (2), ปุมรับ/วางสาย (3), 
ข้ัวตอเครือ่งชารจ (4), ปล๊ักสําหรบัตอ
สายหูฟง (5), ปุมเปดปด (6) และ
ไฟสญัลักษณ (7)
กอนการใชชุดหูฟง คุณจําเปนตองชารจ
แบตเตอรี่และจับคูชุดหฟูงเขากับ
อุปกรณที่รองรับ
เนื่องจากช้ินสวนบางชิ้นของอุปกรณ
เปนสื่อแมเหล็ก อุปกรณที่ทําดวยเหล็ก
อาจถูกดูดตดิกับเครื่อง อยาวางบตัร
เครดิตหรือสื่อที่มีแถบแมเหล็กไวใกล

เครือ่ง ทั้งนี้เนื่องจากขอมูลที่เก็บไว
ภายในแถบแมเหล็กอาจถูกลบได

การชารจแบตเตอรี่
กอนชารจแบตเตอรี่ กรณุาอาน
รายละเอียดใน “ขอมูลแบตเตอรี่และ 
เครือ่งชารจ”

คําเตือน: ใชแตอุปกรณ
ชารจที่ไดรับการรับรองจาก 
Nokia สําหรับใชงานอุปกรณ
นี้เทานั้น การใชกับอุปกรณ
ประเภทอื่นอาจเปนผลใหการ
รับรองการใชงานหรือการ
รับประกันเปนโมฆะ และอาจ
กอใหเกิดอันตรายได
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ขณะปลดสายไฟอุปกรณเสริมใดๆ ควรจับ
และดึงที่ปลั๊ก อยาจับที่สาย
1. เสยีบสายอุปกรณชารจเขากับ

ชองเสียบปล๊ักไฟที่ผนงั 
2. ตอสายเคร่ืองชารจเขากบัชุดตอ

เครื่องชารจ ไฟแสดงสถานะสีแดง
จะสวางข้ึนในระหวางการชารจ 
การชารจแบตเตอรี่จนเตม็อาจใช
เวลานานถึง 2 ช่ัวโมง

3. เมือ่ชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ไฟแสดง
สถานะสเีขียวจะแสดงขึ้น ถอดสาย
อุปกรณชารจจากชุดหูฟงและที่
เตารับไฟฟาที่ผนัง

แบตเตอรีท่ี่ชารจจนเต็มจะสามารถใชได
สูงถึง 5 ช่ัวโมง และมีเวลาสนทนา
นานถึง 30 นาที หรือเวลาสแตนดบาย
นานถึง 120 ช่ัวโมง
ตรวจสอบประจุไฟแบตเตอรี่ขณะไมได
ตอเครือ่งชารจเขากับชุดหูฟงโดยกดปุม

เปดเครือ่ง หากไฟแสดงสถานะเปน
สเีขียว แสดงวาประจไุฟเพียงพอ 
หากไฟแสดงสถานะเปนสเีหลือง 
แสดงวาอาจตองประจุไฟใหมในไมชา 
หากไฟเปนสแีดงแสดงวาตองประจไุฟ
แบตเตอรี่ใหม
ในกรณีที่ประจไุฟเหลือนอย ชุดหฟูงจะ
สงเสียงดังทุกๆ 5 นาที จากนัน้
ไฟสญัลักษณสีแดงจะกะพรบิ

เปดหรอืปดเครือ่ง
เมื่อตองการเปดชุดหูฟง ใหกดปุม
เปดปดคางไวประมาณ 2 วินาที ชุดหฟูง
จะสงเสยีงแจงเตอืน และไฟแสดงสถานะ
สเีขียวจะติดสวาง ชุดหูฟงจะพยายาม
เช่ือมตอกับอุปกรณที่เช่ือมตอลาสดุ
เมื่อตองการปดชุดหูฟง ใหกดปุมเปดปด
คางไวประมาณ 2 วินาทขีณะเปด
ชุดหูฟง ชุดหูฟงจะสงเสยีงแจงเตือน 
และไฟแสดงสถานะสีแดงจะสวางข้ึน
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ช่ัวครู หากชุดหฟูงไมไดตออยูกับ
อุปกรณภายใน 30 นาที เครื่องจะปด
การทํางานโดยอัตโนมัติ

เขาคูและเช่ือมตอชุดหูฟง
1. ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศพัทมือถือ

ของคุณเปดอยูโดยที่ชุดหูฟงไมได
เปดใชอยู

2. กดปุมเปดปดคางไว (ประมาณ 
5 วินาที) จนกวาไฟแสดงสถานะ
สเีขียวจะเริ่มกะพรบิอยางรวดเร็ว

3. ภายในเวลาประมาณ 3 นาท ีใหเปด
ใชงานคุณสมบัต ิBluetooth ที่

โทรศัพท และตั้งคาใหคนหาอุปกรณ 
Bluetooth

4. เลือกชุดหูฟงจากรายการอุปกรณ
ที่พบ

5. ในกรณีทีจ่ําเปน ใหปอนรหสัผาน 
0000 เพ่ือจบัคูและเช่ือมตอชุดหฟูง
กับโทรศัพท ในอุปกรณบางรุน 
คุณอาจตองทําการเช่ือมตอหลังจาก
ที่เขาคูเสร็จ

เมื่อชุดหูฟงเช่ือมตอกบัโทรศพัทและ
พรอมใชงาน ไฟแสดงสถานะสเีขียว
จะกะพริบทุกๆ 5 วินาที

การใชงานเบ้ืองตน

สวมชุดหูฟง
ใชคลิปเพ่ือยึดชุดหูฟงกับเสื้อ (8)

ใชงานชุดหูฟงเพ่ือโทรโดยคอยๆ ใส
สวนหูฟงไวที่หูของคุณ
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ในการเขาถงึหฟูงไดงายข้ึน เมื่อคุณ
ไมไดใชชุดหฟูง ใหเสยีบปล๊ักท่ีอยูบน
สายหูฟงเขากับข้ัวเสียบของอุปกรณ
ชารจ (9)

การโทร
ในการโทรออก ใหใชโทรศพัทมือถือ
ของคุณตามปกตเิมื่อเช่ือมตอชุดหูฟง
เขากับอุปกรณแลว
เรียกเบอรลาสุดซ้ํา (ในกรณทีี่โทรศพัท
รองรับคุณสมบัตนิี้กับชุดหูฟง) เมื่อไมมี
การใชสายโดยกดปุมรับวางสายสองครั้ง
เปดใชการเรียกสายดวยเสียง 
(หากโทรศพัทรองรับคุณสมบัตินีก้ับ
ชุดหฟูง) เมื่อไมมีการโทร โดยกดปุม
รับวางสายคางไวประมาณ 2 วินาที 
จากนั้นดําเนนิการตามที่ระบใุนคูมือผูใช
สําหรับเครือ่งของคุณ
รับหรอืวางสายโดยกดปุมรบั/วางสาย 
ตัดสายโดยกดปุมนี้สองครั้ง

สลับสายจากชุดหฟูงไปยังโทรศพัทที่
รองรับโดยกดปุมรับวางสายคางไว
ประมาณ 2 วินาทีหรือปดชุดหูฟง 
สลับสายกลับไปที่ชุดหูฟงโดยกดปุม
รับวางสายคางไวประมาณ 2 วินาทีหรือ
เปดชุดหฟูง

ปดหรือเปดระบบไฟ
ตามคาเริม่ตน ไฟสัญลักษณจะติดสวาง
เพ่ือระบุสถานะตลอดเวลา ในการปดไฟ
ในกรณีที่ตองการ (เชน ระหวางโทรหรือ
ในกรณีที่ตอชุดหูฟงกับโทรศัพท) หรือ
เปดใหม ใหกดปุมเปดปดเครื่องและ
ปุมรับ/วางสายคางไวประมาณ 2 วินาที
ในขณะที่ตอหูฟงเขากับเครือ่ง

ลางคาหรือรีเซ็ต
ลบคาการเขาคูจากชุดหูฟงขณะปด
อุปกรณ โดยการกดปุมเปดปดและ
ปุมรับวางสายคางไว (ประมาณ 
5 วนิาที) 
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จนกระทั่งไฟสัญลักษณสีแดงและเขยีว
เริ่มกะพริบสลับกนั
รีเซ็ตชุดหูฟงในกรณีทีไ่มมีการทํางาน
โดยใหเสยีบชุดหูฟงเขากับเครื่องชารจ
ขณะกดปุมปุมเปดปดคางไว แมวา
อุปกรณจะประจุไฟแลวก็ตาม

การแกไขปญหา
หากไมสามารถเช่ือมตอชุดหูฟงกับ
อุปกรณที่รองรับ ใหตรวจสอบวา
ชุดหฟูงมปีระจุไฟ เปดอยูและจับคูกับ
อุปกรณเรียบรอยแลว

ขอมูลแบตเตอร่ีและ เคร่ืองชารจ
ชุดหูฟงรุนนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชารจ
ซ้ําไดและไมสามารถถอดออกได หามแกะ
แบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เนื่องจากอาจทํา
ใหโทรศัพทเกิดความเสียหายได อุปกรณ
นี้มีไวสําหรับใชงานโดยรับจายไฟจาก
เครื่องชารจตอไปนี้: AC-3, AC-4, AC-5,  
AC-8 และ DC-4 หมายเลขรุนที่ถูกตอง
ของเครื่องชารจอาจแตกตางกันไปตาม
ประเภทปลั๊ก ความแตกตางของปลั๊ก
จะแสดงในแบบใดแบบหนึ่งตอไปนี้: E, EB,  
X, AR, U, A, C หรือ UB คุณสามารถ
ชารจแบตเตอรี่และคายประจุไดหลาย

รอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลง
ตามการใชงาน ชารจแบตเตอรี่ของคุณ
ดวยชารจเจอรที่ผานการรับรองจาก 
Nokia สําหรับการใชกับอุปกรณนี้เทานั้น 
การใชเครื่องชารจปลอมอาจทําใหเกิด
เพลิงไหม การจุดระเบิด การรั่วหรือ
อันตรายอื่นๆ ได
หากใชแบตเตอรี่ใหมเปนครั้งแรก หรือ
หากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานานๆ 
คุณอาจจําเปนตองเชือ่มตอกับอุปกรณ
ชารจ และปลดการเชื่อมตอ และเชื่อมตอ
ใหมอีกครั้งเพื่อเริ่มการชารจ ในกรณีที่ไมมี
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ประจุแบตเตอรี่เหลืออยู สัญลักษณแสดง
การชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอเมื่อเวลา
ผานไปครูหนึ่ง
ปลดเครื่องชารจจากเตารับ และที่ตัว
อุปกรณเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบ
แบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับ
อุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลา
นานเกินไปจะทําใหอายกุารใชงานของ
แบตเตอรี่สั้นลง หากไมไดใชงาน 
แบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มจะคอยๆ 
ถายประจุไปตามเวลา
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวที่อุณหภูมิ
ระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) 
อุณหภูมิที่รอนหรือเย็นจัดอาจสงผลตอ
ประสิทธิภาพและอายุการใชงานแบตเตอรี่ 
อุปกรณที่แบตเตอรี่รอนหรือเย็นจัดอาจ
ทํางานไดไมสมบูรณ ประสิทธภิาพของ
แบตเตอรี่จะลดลงในอุณหภูมิต่ํากวา
จุดเยือกแข็ง

หามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ เนื่องจากอาจ
เกิดการระเบิดได แบตเตอรี่ที่เสียหาย
อาจเกิดการระเบิดได
อยาใชอุปกรณชารจที่ชํารุดเสียหาย

ขอสําคัญ: 
ระยะเวลาในการคุยสายและ
เปดเครื่องทิ้งโดยใชแบตเตอรี่
เปนคาโดยประมาณ และ
ข้ึนอยูกับสภาพเครือขาย 
คุณสมบัติการใชงาน อายุ
และสภาพของแบตเตอรี่ 
อุณหภูมิแวดลอม และปจจัย
ประกอบอื่นๆ ระยะเวลาที่
เครื่องใชในการโทรจะสงผล
ตอเวลาสแตนดบาย และ
เชนเดียวกัน ระยะเวลาที่เปด
เครื่องและอยูในโหมด
สแตนดบายจะสงผลตอเวลา
สนทนา
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การดูแลและการบํารุงรักษา
อุปกรณของคุณเปนผลิตภัณฑที่ไดรับ
การออกแบบมาเปนอยางดี และใชความ
ประณีตในการผลิตสูง จึงควรใชงานดวย
ความระมัดระวัง ขอแนะนําดานลางนี้จะ
ชวยใหคุณสามารถใชงานผลิตภัณฑนี้ได
ตรงตามเกณฑของการรับประกัน
• เก็บอุปกรณไวในที่แหง เก็บอุปกรณ

ไวในที่แหง ละอองฝุนหรือไอน้ําและ
ความชื้น จะทําใหเกิดองคประกอบ
ของแร ซึ่งอาจทําใหวงจร
อิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได 
หากอุปกรณของคุณเปยกน้ํา 
ควรเชด็ใหแหงกอน

• หามใชหรือจัดเก็บอุปกรณในที่ที่มี
ฝุนละอองหรือสกปรก เนื่องจากอาจ
ทําใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกได
และสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่รอนจัด 
เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายุ
การทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิคส
สั้นลง และทําใหสวนที่เปนพลาสติก
ละลายหรือผิดรูป

• อยาเก็บอุปกรณวในที่เย็นจัด เนื่องจาก
เมื่ออุณหภูมิของเครื่องกลับสูอุณหภูมิ
ปกติ ความชืน้จะกอตัวข้ึนภายใน
เครื่อง ซึ่งอาจทําใหแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่อง
โทรศัพท

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอุปกรณ 
การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจ
ทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่
ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดอุปกรณ
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• อยาทาสีอุปกรณ เนื่องจากสีอาจเขาไป
อุดตันในชิ้นสวนที่เลื่อนไดและอาจ
สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท 
เครื่องชารจ หรืออุปกรณเสริมใดๆ ของคุณ 
หากอุปกรณใดไมสามารถใชงานได กรุณา
ติดตอศูนยใหบริการที่ไดรับอนุญาต
ใกลบานคุณ
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