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ของผลิตภัณฑท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับน้ี
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
โนเกียจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการสญูเสีย
ขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายอันเกิด
จากอุบัติเหต ุความเสียหายที่ตามมา หรือ
ความเสียหายทางออมท่ีเกิดข้ึนไมวาจะดวย
วิธใีดก็ตาม
ขอมูลในเอกสารนี้จัดทําใหในลกัษณะ 
"ตามที่เปนอยู"  โดยไมมีการรับประกันใดๆ 
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เช่ือถือไดของขอมูลในเอกสารนี้ เวนแตจะ
กําหนดตามกฎหมายที่บังคับใช โนเกียขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงแกไขหรือ
เพิกถอนเอกสารนี้ไดโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา
ผลิตภัณฑบางอยางอาจมีจําหนายแตกตาง
กันไปตามตลาดที่วางจําหนาย โปรด
ตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายโนเกียใกล
บานคุณ
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การปรับเปลีย่นหรือดัดแปลงอปุกรณน้ีโดย
ไมไดรับอนุญาตอาจทําใหผูใชสูญเสียสิทธิ์
ในการใชงานอปุกรณ
มาตรการควบคุมการสงออก
อปุกรณน้ีอาจมีสวนประกอบ เทคโนโลยี 

หรือซอฟตแวรท่ีอยูภายใตกฎหมายและ
กฎระเบียบดานการสงออกของสหรัฐฯ และ
ประเทศอื่นๆ หามทําการด ัดแปลงโดยขัดตอ
กฎหมาย

บทนํา
ชุดหูฟงบลูทูธ BH-208 จาก Nokia ชวยให
คณุสามารถโทรและรับสายขณะเคลือ่น
ไหวได คุณสามารถใชชุดหูฟงรวมกับ
โทรศัพทท่ีรองรับเทคโนโลยีบลูทูธไรสาย
โปรดอานคูมือผูใชน้ีโดยละเอียดกอนใชงาน
ชุดหูฟง และอานคูมือผูใชสําหรับโทรศัพท
ของคุณ ซ่ึงจะใหขอมูลสําคัญเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและการบํารุงรักษา เก็บชุดหูฟงให
พนมือเด็ก

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ชวยใหคณุ
สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณท่ีรองรับโดยไม
ตองมีสายเชื่อมตอ โทรศัพทและชุดหูฟง

ไมจําเปนตองอยูในระยะที่มองเห็นได 
แตควรอยูภายในระยะหางกันไมเกิน 
10 เมตร (30 ฟุต) ท้ังน้ี การตอเช่ือม
อาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวางตาง ๆ  ได 
เชน ผนัง หรืออปุกรณอิเล็คทรอนิคสอืน่ ๆ
ชุดหูฟงน้ีอยูภายใตมาตรฐานบลูทูธ 2.0 + 

EDR ซ่ึงรองรับ Headset Profile 1.1 และ 
Hands-free Profile 1.5 โปรดตรวจสอบ
กับบริษัทผูผลติอุปกรณอืน่ๆ เพื่อดูวา
อุปกรณน้ันๆ ใชงานรวมกับอปุกรณรุนน้ี
ไดหรือไม
ท้ังน้ี อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี
บลูทูธในบางพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับ
เจาหนาที่ในทองถิน่หรือผูใหบริการของคุณ
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การเริ่มตนใชงาน
ชุดหูฟงน้ีประกอบดวยสวนประกอบตอไปน้ี
ตามที่ปรากฏในหนาแรก: ไฟแสดงสถานะ 
(1) ปุมรับ/ตัดสาย (2) ข้ัวตอเคร่ืองชารจ (3) 
ครอบหู (4) ไมโครโฟน (5) แปนใสหู (6) 
ปุมเปดปด (7) และปุมปรับระดับเสียง (8)

กอนการใชชุดหูฟงคุณจําเปนตองชารจ
แบตเตอร่ีและจับคูชุดหูฟงเขากับโทรศพัทท่ี
รองรับ
ช้ินสวนของชุดหูฟงมีคุณสมบัตเิปนแมเหลก็ 
วสัดุท่ีเปนโลหะอาจถูกดูดเขากับชุดหูฟง 
อยาวางบัตรเครดิตหรือสือ่บันทึกที่เปน
แมเหล็กไวใกลกับชุดหูฟง เพราะขอมูลท่ี
เก็บไวในน้ันอาจถกูลบ

เครื่องชารจ
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอปุกรณชารจ
กอนที่จะใชกับชุดหูฟงน้ี ชุดหูฟงน้ีเหมาะ
สําหรับใชรวมกับเคร่ืองชารจ AC-3, AC-4 
และ DC-4

คําเตือน: 
ใชเฉพาะอุปกรณชารจท่ีไดรับ
การรับรองจากโนเกียในการใช

งานรวมกับอุปกรณเสริมน้ีเทาน้ัน การใชอปุ
กรณประเภทอื่นนอกเหนือจากน้ี อาจเปนอัน
ตรายและทําใหการรับประกันหรือรับรอง
สําหรับเคร่ืองเปนโมฆะไป
เม่ือจะถอดสายไฟออกจากอปุกรณเสริมใดๆ 
ใหจับท่ีปลั๊กไฟแลวดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ

การชารจแบตเตอรี่
ชุดหูฟงน้ีมีแบตเตอร่ีภายในแบบชารจซํ้าได 
ท่ีไมสามารถถอดออกได อยาพยายามถอด
แบตเตอร่ีออกจากอปุกรณ เน่ืองจากอาจ
สรางความเสียหายกับอปุกรณ 

1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบ
ปลั๊กไฟที่ผนัง 

2. ตอสายเคร่ืองชารจเขากับชุดตอเคร่ือง
ชารจไฟแสดงสถานะสีแดงจะสวางขึ้นใน
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ระหวางการชารจ อาจตองใชเวลาครู
หน่ึงกอนเคร่ืองจะเร่ิมประจุไฟ ถาเคร่ือง
ยังไมเร่ิมชารจแบตเตอร่ี ใหถอดอุปกรณ
ชารจออกจากเตาเสียบ แลวเสียบเขาไป
ใหมเพือ่ลองชารจอีกคร้ัง การชารจ
แบตเตอร่ีจนเตม็อาจใชเวลานานถงึ 
1 ช่ัวโมง 30 นาท ี

3. เม่ือชารจแบตเตอร่ีเต็มแลว ไฟแสดง
สถานะจะเปลี่ยนเปนสีเขียว ถอดสาย
อุปกรณชารจจากชุดหูฟงและที่เตารับ
ไฟฟาที่ผนัง

แบตเตอร่ีท่ีชารจจนเต็มจะสามารถสนทนา
ไดนานถึง 6 ช่ัวโมง 30 นาที และมีระยะเวลา
สแตนดบายนานถึง 150 ช่ัวโมง อยางไร
ก็ตาม เวลาในการสนทนาและการ
สแตนบายดอาจตางกันไปเม่ือใชกับ
โทรศัพทเคลื่อนที่เคร่ืองอื่นหรือใชกับ
อปุกรณบลูทูธอื่นๆ การใชการตั้งคา สไตล 
และสภาพแวดลอม
เม่ือแบตเตอร่ีใกลหมด ชุดหูฟงจะสงเสียงบ๊ีบ 
และไฟแสดงสถานะสีแดงจะเร่ิมกะพริบ

การเปดหรือปดชุดหูฟง
เปดอุปกรณโดยกดปุมเปดปดคางไวจน
กระท่ังชุดหูฟงมีเสียงดังบ๊ีบ และไฟแสดง
สถานะสีเขียวปรากฏขึ้น
ปดอปุกรณโดยกดปุมเปดปดคางไวจน
กระท่ังชุดหูฟงมีเสียงดังบ๊ีบ และไฟแสดง
สถานะสีแดงปรากฏขึ้นเปนชวงสั้น ๆ

การเขาคูชุดหูฟง
1. ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศพัทของคณุเปด

อยูโดยที่ชุดหูฟงไมไดเปดใชอย ู

2. กดปุมเปดปดคางไวจนกระทั่งไฟแสดง
สถานะสีเขียวเร่ิมกะพริบอยางรวดเร็ว

3. เปดใชงานคุณสมบัต ิBluetooth 
ท่ีโทรศัพท และตัง้ใหโทรศัพทคนหา
อปุกรณ  Bluetooth

4. เลอืกชุดหูฟงจากรายการอปุกรณท่ีพบ
5. ปอนรหัสผาน 0000 เพื่อจับคูและเชื่อม

ตอชุดหูฟงกับโทรศพัท ในโทรศัพท
บางรุน คุณอาจตองทําการเชื่อมตอ
หลังจากที่จับคูเสร็จ คุณจําเปนตอง
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จับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทเพียงคร้ังเดียว
เทาน้ัน

หากการจับคูอปุกรณประสบความสําเร็จ 
ชุดหูฟงจะสงเสียงและจะปรากฏขึ้นในเมนู

โทรศัพท ซ่ึงคุณสามารถดูอปุกรณ 
Bluetooth ท่ีจับคูอยูในปจจุบันได ใน
ข้ันตอนน้ี ชุดหูฟงพรอมสําหรับการใชงาน
แลว

การใชงานเบื้องตน
การสวมใสชุดหูฟงเขากับหู
เลื่อนครอบหูไปดานหลงัของใบหู (9) และ
หันชุดหูฟงไปทางปาก คอย ๆ  งอครอบหู
ไวรอบ ๆ  ใบหูเพื่อใหสวมใสไดพอดี (10)

ใชชุดหูฟงกับหูซายโดยคอย ๆ  ปลดล็อค 
ปรับหมุนและยึดครอบหูตามภาพ 11 
และ 12

การโทร
ในการโทรออก ใชโทรศัพทของคุณตามปกติ
เม่ือเช่ือมตอชุดหูฟงเขากับเคร่ืองโทรศัพท
แลว
หากโทรศัพทของคุณรองรับการโทรซ้ํา
หมายเลขลาสุดรวมกับชุดหูฟงน้ี ใหกดปุม

รับ/วางสาย สองครั้งสั้นๆ ขณะที่ไมไดอยู
ระหวางการใชสาย

หากโทรศัพทของคุณรองรับการโทรออก
ดวยเสียงโดยใชชุดหูฟงน้ี ใหกดปุมรับ/วาง
สายคางไวเม่ือไมไดใชสาย และปฏิบัติตาม
ข้ันตอนที่อธิบายไวในคูมือผูใชโทรศัพทของ
คุณ
รับหรือวางสายโดยกดปุมรับ/วางสาย 
ปฏิเสธสายเรียกเขาโดยกดปุมรับ/วางสาย
สองคร้ัง
ปรับระดับเสียงชุดหูฟงโดยกดปุมระดับเสียง
ข้ึนหรือลง 
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หากตองการปดหรือเปดเสียงไมโครโฟน 
ใหกดปุมกลางของปุมปรับระดับเสียง
สลับสายระหวางชุดหูฟงกับเคร่ืองโทรศัพท
ท่ีรองรับโดยกดปุมรับ/วางสายคางไว

ลางคาหรอืรเีซ็ต
ลางคาการเขาคูอปุกรณท้ังหมดจากชุดหูฟง
โดยปดชุดหูฟง จากน้ันกดปุมเปดปดและ

ปุมรับ/วางสายคางไวจนกระทั่งไฟแสดง
สถานะสีแดงและเขียวสวางขึ้นสลับกัน
หากตองการรีเซ็ตชุดหูฟงในกรณีท่ีหยุดการ
ทํางาน แมวาจะชารจไฟแลว ใหเสยีบชุด
หูฟงกับอุปกรณชารจ แลวกดปุมเปดปดกับ
ปุมรับ/วางสายพรอมกัน

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
อปุกรณของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ท่ี
สามารถชารจซํ้าได  คุณสามารถชารจ
แบตเตอร่ีและคายประจุไดหลายรอยคร้ัง 
แตแบตเตอร่ีจะเสื่อมสภาพลงตามการใช
งาน  ชารจแบตเตอร่ีของคุณดวยเคร่ืองชารจ
ท่ีผานการรับรองจาก Nokia สําหรับการใช
กับอปุกรณน้ีเทาน้ัน
เม่ือไมใชงาน ใหถอดปลัก๊เคร่ืองชารจออก
จากเตารับไฟฟาและตวัอุปกรณ  อยาทิ้ง
แบตเตอร่ีท่ีประจุไฟเตม็แลวไวกับเคร่ือง

ชารจ เน่ืองจากการประจุไฟเกินอาจทําให
อายุการใชงานแบตเตอร่ีลดลง หากคุณ
ไมไดใชงานแบตเตอร่ีท่ีชารจไวเตม็แลว 
แบตเตอร่ีจะคายประจุออกเองตามระยะ
เวลา 
อยาใชเคร่ืองชารจท่ีชํารุดเสียหาย
การทิ้งอุปกรณไวในที่รอนหรือเย็น เชน 
การทิ้งไวในรถท่ีจอดอยูในสภาพอากาศที่
รอนหรือหนาวจัด จะทําใหประสิทธภิาพ
และอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง 
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พยายามเก็บแบตเตอร่ีไวในที่มีอุณหภูม ิ
ระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) 
อปุกรณท่ีแบตเตอร่ีอยูในสภาพรอนหรือเย็น
เกินไป อาจจะไมสามารถใชงานไดช่ัวคราว 
แมวาจะชารจแบตเตอร่ีเต็มแลวก็ตาม 
ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะ

ลดลงอยางมากเมื่ออยูในอณุหภูมิต่ํากวา
จุดเยือกแข็ง
หามโยนแบตเตอร่ีลงในกองไฟเนื่องจากอาจ
เกิดการระเบิดได ซ่ึงแบตเตอร่ีท่ีเกิดความ
เสียหายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน

การดูแลและบํารุงรักษา
อปุกรณของคุณไดรับการออกแบบมาโดย
มีรูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตที่
ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณของคุณ
อยางดี ขอแนะนําดานลางนี้จะชวยใหคุณ
สามารถใชงานผลิตภัณฑนี้ไดตรงตาม
เกณฑของการรับประกัน
• เก็บอปุกรณไวในที่แหงฝนไอน้ําความ

ชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแรเปน
สารประกอบซึ่งจะทําใหวงจร
อิเล็กทรอนิกสข้ึนสนิม หากอุปกรณ
เปยกน้ํา ใหทิ้งไวจนแหงสนิท

• อยาใชหรือเก็บอปุกรณไวในบริเวณที่มี
ฝุนหรือท่ีสกปรก เน่ืองจากอาจทําให
อปุกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและสวน
ประกอบที่เปนอเิล็กทรอนิกสเสียหาย
ได

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่รอนจัด เน่ือง
จากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายุการทํางาน
ของอปุกรณอิเลก็ทรอนิกสสั้นลง ท้ังยัง
อาจทําใหแบตเตอร่ีชํารุดเสียหาย และ
ทําใหสวนที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่เย็นจัด เน่ืองจาก
เม่ือเคร่ืองกลบัคนืสูอณุหภูมิปกติ ความ
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ช้ืนจะกอตวัข้ึนภายในเครื่อง ซ่ึงอาจทํา
ใหแผงวงจรอเิล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามงัดเพื่อเปดอุปกรณ
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอปุกรณ การ

ใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําให
แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียด
ออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเครื่อง

• อยาทาสีอุปกรณ เนื่องจากสีอาจ
เขาไปอุดตันในชิ้นสวนที่เลื่อนได
ของอุปกรณและอาจสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของ
อุปกรณ

คําแนะนําทั้งหมดขางตนนําไปใชกับท้ังตัว
อปุกรณ แบตเตอร่ี เคร่ืองชารจ และอุปกรณ
เพิ่มพิเศษอื่น ๆ  ของคุณ หากอุปกรณใดทํา
งานไมถูกตอง โปรดนําเขารับบริการจาก
ศนูยบริการท่ีไดรับการรับรองใกลบานคุณ
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