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คําประกาศเรื่องความสอดคลอง
NOKIA CORPORATION ขอแจงใหทราบ
วาผลิตภัณฑ HS-86W ชุดน้ีเปนไปตาม
ขอกําหนดและหลักเกณฑเงื่อนไขของ 
Directive 1999/5/EC 
คุณสามารถดูสําเนาคําประกาศเรื่องความ
สอดคลองน้ีไดท่ี http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/

© 2006 Nokia สงวนลิขสทิธิ์
หามคัดลอก สงตอ จําหนาย หรือ จัดเก็บ
เน้ือหาสวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดของ
เอกสารฉบับน้ี โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจากโนเกีย
Nokia และ Nokia Connecting People 
เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Nokia 
Corporation ช่ือผลิตภัณฑและบริษัท
ท่ีกลาวถึงในที่น้ีอาจเปนเคร่ืองหมายการคา
หรือช่ือทางการคาของเจาของผลิตภัณฑ
Bluetooth เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc 
โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  ดังน้ัน เราจึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ

เปลีย่นแปลงและปรับปรุงสวนหน่ึงสวนใดของ
ผลิตภัณฑท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับน้ีโดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา 
โนเกียจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการสูญเสีย
ขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายอันเกิด
จากอุบัติเหต ุความเสยีหายที่ตามมา หรือ
ความเสียหายทางออมท่ีเกิดข้ึนไมวาจะดวย
วิธีใดก็ตาม
ขอมูลในเอกสารนี้จัดทําใหในลักษณะ 
"ตามที่เปนอยู"  โดยไมมีการรับประกันใดๆ 
ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย รวมทั้งแตไม
จํากัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยถึงความ
สามารถในการจําหนายของผลิตภัณฑ 
หรือความเหมาะสมในการใชงานตาม
วัตถปุระสงค ตลอดจนความถกูตองและ
เช่ือถือไดของขอมูลในเอกสารนี้ เวนแตจะ
กําหนดตามกฎหมายที่บังคับใช โนเกียขอ
สงวนสิทธิท่ี์จะเปลีย่นแปลงแกไขหรือ
เพิกถอนเอกสารนี้ไดโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
ผลิตภัณฑบางอยางอาจมีจําหนายแตกตาง
กันไปตามตลาดที่วางจําหนาย 
โปรดตรวจสอบกับตวัแทนจําหนายโนเกียใกล
บานคณุ
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การปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงอุปกรณน้ีโดยไม
ไดรับอนุญาตอาจทําใหผูใชสูญเสยีสิทธิ์ในการ
ใชงานอปุกรณ
มาตรการควบคมุการสงออก
อปุกรณน้ีอาจมีสวนประกอบ เทคโนโลยี หรือ

ซอฟตแวรที่อยูภายใตกฎหมายและกฎ
ระเบียบดานการสงออกของสหรัฐฯ และ
ประเทศอืน่ๆ หามทําการดัดแปลงโดยขัดตอ
กฎหมาย

บทนํา
ชุดหูฟงบลูทูธโนเกีย BH-207 ชวยให
คณุสามารถโทรและรับสายขณะเคลื่อน
ไหวได คณุสามารถใชชุดหฟูงรวมกับ
โทรศัพทที่รองรับเทคโนโลยีบลูทูธ
ไรสาย
โปรดอานคูมือผูใชนี้โดยละเอียดกอนใช
งานชุดหูฟง  และอานคูมอืผูใชสําหรับ
โทรศัพทของคุณ ซึง่จะใหขอมูลสําคญั
เกี่ยวกับความปลอดภัยและการบํารุง
รักษา เก็บชุดหูฟงใหพนมือเด็ก

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

เทคโนโลยีไรสายบลูทธูชวยใหคุณ
สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณที่รองรับโดย

ไมตองมสีายเชื่อมตอ การตอเช่ือมแบบ 
Bluetooth ไมไดกําหนดวาโทรศัพท
และชุดหูฟงจะตองอยูในระยะทีม่องเห็น
กัน แตอุปกรณทั้งคูควรจะอยูภายใน
ระยะ 10 เมตร (30 ฟุต) ทั้งนี ้การตอ
เช่ือมอาจถูกรบกวนจากสิง่กดีขวาง
ตาง ๆ  ได เชน ผนัง หรืออุปกรณ
อิเล็คทรอนิคสอ่ืน ๆ  
ชุดหูฟงนี้อยูภายใตมาตรฐานบลูทูธ 2.0 
+ EDR ซึ่งรองรับ Headset Profile 1.1 
และ Hands-Free Profile 1.5 โปรดตรวจ
สอบกับผูผลิตอุปกรณอ่ืน เพ่ือพิจารณา
ความสามารถใชงานรวมกันกับอุปกรณ
นี้
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ในบางสถานที่ อาจมีขอจํากัดในการใช
เทคโนโลยี Bluetooth โปรดสอบถาม
เจาหนาที่หรือผูใหบริการในทองถิ่น

การเร่ิมตนใชงาน
ชุดหูฟงนีป้ระกอบดวยสวนประกอบตอ
ไปนี้ตามที่ปรากฏในหนาแรก: ไฟ
สัญลักษณสีฟา (1) ปุมเอนกประสงค (2)  

ไมโครโฟน (3) ปุมปรับระดับเสียง (4) 

และชุดครอบหู (5) ข้ัวตอเครื่องชารจ (6)

กอนการใชชุดหูฟง คุณจําเปนตองประจุ
แบตเตอรี่และเขาคูชุดหูฟงเขากับเครือ่ง
โทรศพัทที่รองรับ

หมายเหต:ุ 
ช้ินสวนของชุดหูฟงมีคณุสมบัติ
เปนแมเหล็ก วัสดุท่ีเปนโลหะอาจ
รบกวนการทํางานของชุดหูฟง 
อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อบันทึก

ท่ีเปนแมเหลก็ไวใกลกับชุดหูฟง 
เพราะขอมูลท่ีเก็บไวในนั้นอาจถูกลบ

เครื่องชารจ
ตรวจสอบหมายเลขรุนของเครื่องชารจ
กอนใชงานกับอุปกรณนี้  ชุดหูฟงนี้มีไว
สําหรับใชกับ เครื่องชารจ AC-3, AC-4, 
และ DC-4

คําเตอืน: 
ใชแตเครื่องชารจท่ีไดรับการรับ
รองจาก Nokia สําหรับใชงาน
กับอุปกรณเสริมพิเศษนัน้ๆ 
เทานั้น 
การใชกับอปุกรณประเภทอื่นอาจ

เปนผลใหการรับรองการใชงานหรือการ
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รับประกันเปนโมฆะ และอาจกอใหเกิด
อนัตรายได
โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายใน
พ้ืนที่ของคุณวามีอุปกรณเพ่ิมพิเศษที่ได
รับการรับรองใดวางจําหนายบาง  หาก
ตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ
เพ่ิมพิเศษ ใหจับที่ปล๊ักไฟ แลวดึงออก 
อยาดึงทีส่ายไฟ

ชารจแบตเตอรี่
ชุดหูฟงนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชารจ
ซ้ําได ที่ไมสามารถถอดออกได  อยา
พยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ 
เนื่องจากอาจสรางความเสยีหายกับ
อุปกรณ 
1. เสยีบสายไฟของเครื่องชารจเขากับ

เตารับไฟฟาทีผ่นัง 
2. เช่ือมตอสายเครื่องชารจเขากบัชุด

ขั้วตอเครื่องชารจ 
ไฟสญัลักษณจะติดสวาง

ขณะประจุไฟ อาจใชเวลาครูหนึ่งกอน
เริ่มการประจุไฟ หากไมมกีารประจุ
ไฟ ใหปลดสายเครื่องชารจ เสียบ
กลับเขาไปใหมและลองอีกครั้ง การ
ชารจแบตเตอรีจ่นเต็มอาจใชเวลา
นานถึง 2 ช่ัวโมง 30 นาที

3. เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ไฟแสดง
สถานะจะดับลง ปลดสายเครือ่งชารจ
จากชุดหูฟงและเตารับไฟฟาที่ผนัง

แบตเตอรี่ที่ชารจจนเตม็จะสามารถ
สนทนาไดนานถงึ 7.5 ช่ัวโมง และมีเวลา
สแตนดบายนานถึง 140 ช่ัวโมง ทั้งนี้ 
เวลาในการคุยสายและเปดเครื่องอาจ
แตกตางกันไปเมื่อใชงานรวมกับ
โทรศัพทมือถือรุนตาง ๆ  หรืออุปกรณ
บลูทูธแบบตาง ๆ  รวมไปถึง การตัง้คา 
รูปแบบการใชและสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ
เมื่อกําลังไฟแบตเตอรี่ต่ํา ไฟแสดง
สถานะจะกะพริบอยางรวดเร็ว
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การเปดหรือปดชุดหูฟง
เปดเครื่องโดยกดปุมเอนกประสงคคาง
ไวจนกวาไฟสัญลักษณจะปรากฏขึ้น
ปดเครื่องโดยกดปุมเอนกประสงคคางไว
จนกระทั่งไฟแสดงสถานะกะพรบิสั้น ๆ  
หลายครั้งและปดลง

การเชื่อมตอชุดหูฟง
1. ตรวจดูใหแนใจวาโทรศพัทของคุณ

เปดอยู และชุดหฟูงปดอยู
2. กดปุมเอนกประสงคคางไว (ประมาณ 

8 วินาท)ี จนกระทั่งไฟสัญลักษณเปด
ติดอยางตอเนื่อง

3. เปดใชระบบบลูทูธที่เครื่องโทรศัพท 
และตั้งคาใหเครื่องคนหาอุปกรณ
บลูทูธ

4. เลือกชุดหฟูงจากรายการอปุกรณท ีพบ
5. ปอนรหสัผาน 0000 เพ่ือเช่ือมโยง

และตอเช่ือมชุดหูฟงเขากับโทรศพัท
ของคณุ ในโทรศัพทบางรุน คุณอาจ
จําเปนตองทําการตอเช่ือมแยกตาง
หากหลังจากการเชื่อมโยง คุณจําเปน
ตองทําการเชื่อมโยงชุดหูฟงกับ
โทรศัพทเพียงครั้งเดียวเทานั้น

หากการเขาคูประสบความสําเร็จ ไฟ
สัญลักษณจะกะพรบิสั้น ๆ  หาครัง้และ
ชุดหฟูงจะปรากฏข้ึนในเมนโูทรศพัท 
โดยคุณสามารถเรียกดูอุปกรณบลูทธูที่
เช่ือมโยงอยูในปจจุบนัได
ชุดหฟูงพรอมสําหรับใชงาน
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การใชงานเบ้ืองตน

สวมชุดหูฟง
เล่ือนครอบหไูปดานหลัง และหันชุด
ครอบศีรษะไปทางปากของคุณ ใชชุด
หฟูงกับหูซาย โดยคอย ๆ  พลิก และ
หมุนครอบหู ตามที่ปรากฏในภาพ 7, 8 
และ 9

การใชงานเพ่ือเรียกสาย
โทรออกโดยใชโทรศพัทตามปกตเิมื่อ
เช่ือมตอชุดหูฟงเขากับเครื่องโทรศพัท
หากโทรศพัทของคุณรองรับการเรียก
หมายเลขซ้ําโดยใชชุดหูฟงนี้ 

ใหกดปุมเอนกประสงค (เมื่อไมมกีารโทร
เกิดขึ้น) จนกระทั่งไดยินเสยีงสญัญาณ
หากโทรศพัทของคุณรองรับการเรียก
สายดวยเสยีงจากชุดหฟูงนี้ ใหกดปุม
เอนกประสงคชวงสัน้ ๆ  เมื่อไมมกีารโทร
เกิดขึ้นและทําตามขั้นตอนที่ระบุไวใน
คูมอืผูใชโทรศัพทของคุณ
รับสายและตัดสายโดยกดปุมเอนก
ประสงคสัน้ ๆ  หากคุณไมตองการรับสาย 
ใหกดปุมเอนกประสงคคางไว
ปรับระดับเสียงหูฟงโดยกดปุมระดับ
เสียงปุมใดก็ได

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
อุปกรณของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ที่
สามารถชารจซ้ําได  คุณสามารถชารจ
แบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยครั้ง 

แตแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช
งาน  ชารจแบตเตอรี่ของคุณดวยเครื่อง
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ชารจที่ผานการรับรองจาก Nokia สําหรับ
การใชกับอปุกรณนี้เทานั้น
เมื่อไมใชงาน ใหถอดปลั๊กเครื่องชารจออก
จากเตารับไฟฟาและตัวอุปกรณ  อยาทิ้ง
แบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มแลวไวกับเครื่อง
ชารจ เนื่องจากการประจุไฟเกินอาจทําให
อายุการใชงานแบตเตอรี่ลดลง หากคุณ
ไมไดใชงานแบตเตอรี่ที่ชารจไวเต็มแลว 
แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองตามระยะ
เวลา 
อยาใชเครื่องชารจที่ชํารุดเสียหาย
การทิ้งอุปกรณไวในที่รอนหรือเยน็ เชน 
การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศที่
รอนหรือหนาวจัด จะทําใหประสิทธิภาพ
และอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง 

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่มีอุณหภูมิ
ระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) 
อุปกรณที่แบตเตอรี่อยูในสภาพรอน
หรือเย็นเกินไป อาจจะไมสามารถใชงานได
ชั่วคราว แมวาจะชารจแบตเตอรี่เต็มแลว
ก็ตาม  ประสิทธภิาพการทํางานของ
แบตเตอรี่จะลดลงอยางมากเมื่ออยูใน
อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟเนื่องจากอาจ
เกิดการระเบิดได แบตเตอรี่อาจระเบิดหาก
เกิดความเสียหาย ทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชงาน
แลวตามขอบังคับของกฎหมายในทองถ่ิน
ของคุณ  หากสามารถทําได ควรนําไปผาน
กระบวนการเพื่อนํากลับมาใชใหม  อยา
ทิ้งแบตเตอรี่รวมกับขยะจากครัวเรือน

การดูแลและบํารุงรักษา
อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบมาโดย
มีรูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตที่
ประณีต 
คุณจึงควรดูแลอุปกรณของคุณอยางดี 

คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก
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• เก็บอุปกรณไวในที่แหง ฝน ไอน้ํา 
ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมี
แรเปนสารประกอบซึ่งจะทําใหวงจร
อิเล็กทรอนิกสข้ึนสนิม หากอุปกรณ
เปยกน้ํา ใหทิ้งไวจนแหงสนิท

• อยาใชหรือเก็บอุปกรณไวในบริเวณที่มี
ฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทําให
อุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและสวน
ประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหาย
ได

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่รอนจัด เนื่อง
จากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายุการทํางาน
ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง ทั้งยัง
อาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และ
ทําใหสวนที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่เย็นจัด เนื่อง
จากเมื่อเครื่องกลับคืนสูอุณหภูมิปกติ 
ความชื้นจะกอตัวข้ึนภายในเครื่อง ซึ่ง
อาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาพยายามงัดเพื่อเปดอุปกรณ

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอุปกรณ การ
ใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําให
แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียด
ออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเครื่อง

• อยาทาสีอุปกรณ เนื่องจากสีอาจเขาไป
อุดตันในชิน้สวนที่เลื่อนไดของอุปกรณ
และอาจสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานของอุปกรณ

คําแนะนําทั้งหมดขางตนนําไปใชกับทั้งตัว
อุปกรณ แบตเตอรี่ เครื่องชารจ และ
อุปกรณเพิ่มพิเศษอื่น ๆ  ของคุณ   หาก
อุปกรณใดทํางานไมถูกตอง 
โปรดนําเขารับบริการจากศูนยบริการที่ได
รับการรับรองใกลบานคุณ
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