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คําประกาศเรื่องความสอดคลอง
ในที่น้ี NOKIA CORPORATION ขอ
ประกาศวาผลิตภัณฑ HS-79W น้ีสอดคลอง
ตามขอกําหนดสําคญัและบทบัญญัติท่ี
เกี่ยวของอื่นๆ ของขอกํากับ Directive 
1999/5/EC คุณสามารถคัดลอกสําเนา
ของประกาศเรื่องความสอดคลองไดท่ี 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/

© 2007 Nokiaสงวนลิขสิทธิ์
หามทําซํ้า สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บ
เน้ือหาสวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดของ
เอกสารฉบับน้ี โดยไมไดรับอนุญาต
เปนลายลกัษณอักษรจาก Nokia

Nokia และ Nokia Connecting People 
เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ 
Nokia Corporation ช่ือผลิตภัณฑและ
บริษัทอื่น ๆ  ท่ีกลาวถึงในท่ีน้ีอาจเปน
เคร่ืองหมายการคาหรือช่ือทางการคาของ
เจาของผลิตภัณฑน้ัน ๆ
Bluetooth เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง ดังน้ัน เราจึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวนหน่ึงสวนใด
ของผลิตภัณฑท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับน้ี
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
โนเกียจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการสญูเสีย
ขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายอันเกิด
จากอุบัติเหต ุความเสียหายที่ตามมา 
หรือความเสียหายทางออมท่ีเกิดข้ึนไมวาจะ
โดยวธิีใดก็ตาม
เน้ือหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพ
ท่ีเปน" โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะ
โดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากดัอยูท่ีการ
รับประกันความสามารถในการทํางานของ
ผลิตภัณฑท่ีจําหนาย หรือความเหมาะสม
ในการใชงานตามวัตถุประสงค ตลอดจน
ความถกูตองและเชื่อถือไดของขอมูลใน
เอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมาย
ระบุไวเทาน้ัน 
โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
แกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา
ผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายอาจแตกตางกันไป
ตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตวั
แทนจําหนาย Nokia ใกลบานคุณ 
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คุณไมมีสิทธิ์ท่ีจะดัดแปลงหรือแกไขชุดหูฟง
โดยไมไดรับอนุญาต
การควบคุมการสงออก
ผลติภัณฑรุนน้ีเปนสินคา เทคโนโลยี หรือ

ซอฟตแวรภายใตกฎหมายและขอบังคบัการ
สงออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศ
อืน่ๆ หามกระทําการใด ๆ  ท่ีขัดตอกฎหมาย

บทนํา
ชุดหูฟงบลูทูธ BH-304 จากโนเกียชวย
ใหคุณสามารถโทรและรบัสายขณะ
เคล่ือนไหวได คุณสามารถใชชุดหูฟง
รวมกับอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยีบลูทูธ
ไรสาย
โปรดอานคูมือผูใชนี้โดยละเอียดกอนใช
งานชุดหูฟง และอานคูมือผูใชสําหรับ
อุปกรณพกพาของคุณ ซึ่งจะใหขอมลู
สําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและการ
บํารุงรักษา โปรดเก็บชุดหฟูงและ
อุปกรณเสริมใหพนมอืเด็กเล็ก

เทคโนโลยีไรสายบลูทูธ
เทคโนโลยีไรสายบลูทธูชวยใหคุณ
สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณที่รองรับโดย

ไมตองมสีายเชื่อมตอ อุปกรณพกพา
และชุดหูฟงไมจําเปนตองอยูในระยะที่
มองเหน็ได แตควรอยูภายในระยะหาง
กันไมเกิน 10 เมตร (33 ฟุต) ทั้งนี้ สิง่
กีดขวาง เชน กําแพงหรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนกิสตางๆ อาจทําใหมี
สญัญาณรบกวนการเชื่อมตออุปกรณ
ชุดหูฟงนี้อยูภายใตมาตรฐานบลูทูธ 2.0 
+ EDR ซึ่งรองรับ Headset Profile 1.1 
และ Hands-free Profile 1.5 
โปรดตรวจสอบกับบริษทัผูผลิตอุปกรณ
อ่ืนๆ เพ่ือดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงาน
รวมกับอุปกรณรุนนี้ไดหรือไม
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ทัง้นี้ อาจมีขอจํากัดในการใช
เทคโนโลยีบลูทูธในบางพื้นที่ 

โปรดตรวจสอบกับเจาหนาที่ในทองถิ่น
หรือผูใหบริการของคุณ

การเริ่มตนใชงาน
ชุดหฟูงนี้ประกอบดวยสวนประกอบ
ตอไปนี้ตามที่ปรากฏในหนาแรก: 
ครอบหู (1) ช้ินสวนประกอบหู (2) 
ปุมเปดปด (3) ข้ัวตอชารจเจอร (4) 
ไมโครโฟน (5) ปุมปรับระดับเสียง (6) 
ไฟสถานะ (7) และปุมรับ/วางสาย (8)

กอนการใชชุดหฟูง คุณจําเปนตอง
ชารจแบตเตอรี่และจบัคูชุดหูฟงเขากับ
อุปกรณที่รองรับ
ช้ินสวนของชุดหูฟงมีคุณสมบัตเิปน
แมเหล็ก วัสดุที่เปนโลหะอาจถูกดูด
เขากับชุดหูฟง อยาวางบัตรเครดิตหรือ
สือ่บันทึกทีเ่ปนแมเหล็กไวใกลกับชุดหู
ฟง เพราะขอมูลที่เก็บไวในนัน้อาจ
ถกูลบ

เครื่องชารจ
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณ
ชารจกอนที่จะใชกับชุดหูฟงนี้ ชุดหูฟงนี้
เหมาะสําหรับใชรวมกับเครื่องชารจ 
AC-3, AC-4 และ DC-4

คําเตือน: 
ใชเฉพาะอุปกรณชารจที่ได
รับการรับรองจากโนเกียใน

การใชงานรวมกบัอุปกรณเสริมนี้
เทานัน้ การใชกับอุปกรณอ่ืนอาจเปน
ผลใหการรบัรองการใชงานหรือการ
รับประกันเปนโมฆะและอาจกอใหเกิด
อันตรายได
เมือ่จะถอดสายไฟออกจากอุปกรณ
เสริมใดๆ ใหจบัที่ปล๊ักไฟแลวดึงออก 
อยาดึงที่สายไฟ
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การชารจแบตเตอรี่
ชุดหูฟงนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชารจ
ซ้ําได ที่ไมสามารถถอดออกได อยา
พยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ 
เนื่องจากอาจสรางความเสยีหายกับ
อุปกรณ
1. เสยีบสายอุปกรณชารจเขากับชอง

เสยีบปล๊ักไฟที่ผนัง 
2. ตอสายเคร ืองชารจเขากบัชุดตอเคร ือง

ชารจ ไฟแสดงสถานะสีแดงจะ
สวางขึ้นในระหวางการชารจ อาจ
ตองใชเวลาครูหนึง่กอนเครื่องจะเริ่ม
ประจุไฟ หากการชารจไมเริม่ข้ึน 
ใหปลดสายเครื่องชารจ จากนัน้เสยีบ
เขาไปใหมและลองอีกครั้ง การชารจ
แบตเตอรีจ่นเตม็อาจใชเวลานานถึง 
1ช่ัวโมง 30 นาที

3. เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ไฟแสดง
สถานะจะเปลี่ยนเปนสีเขียว 

ถอดสายอุปกรณชารจจากชุดหูฟง
และท่ีเตารับไฟฟาที่ผนงั

แบตเตอรี่ที่ชารจจนเตม็จะสามารถ
สนทนาไดนานถงึ 6 ช่ัวโมง 30 นาที 
และมีระยะเวลาสแตนดบายนานถึง 150 
ช่ัวโมง ทั้งนี้ เวลาในการใชสายและ
สแตนดบายอาจแตกตางกันไปเมื่อ
ใชงานรวมกบัอุปกรณ Bluetooth 
ที่ใชรวมกันได รวมไปถงึการตัง้คา
การใชงาน รูปแบบการใช และ
สภาพแวดลอมอ่ืนๆ
เมื่อแบตเตอรี่ใกลหมด ชุดหฟูงจะสง
เสียงบี๊บ และไฟแสดงสถานะสแีดง
จะเริ่มกะพริบ

การเปดหรอืปดชุดหูฟง
เปดอุปกรณโดยกดปุมเปดปดคางไวจน
กระทั่งชุดหฟูงมีเสียงดังบีบ๊ และ
ไฟแสดงสถานะสีเขียวปรากฏขึ้น
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ปดอุปกรณโดยกดปุมเปดปดคางไวจน
กระทั่งชุดหูฟงมเีสยีงดังบี๊บ และไฟ
แสดงสถานะสแีดงปรากฏขึน้เปนชวง
สัน้ ๆ

การเขาคูชุดหูฟง
1. ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณพกพา

ของคุณเปดอยูโดยที่ชุดหูฟงไมได
เปดใชอยู

2. กดปุมเปดปดคางไวจนกระทั่งไฟ
แสดงสถานะสีเขียวเริ่มกะพริบอยาง
รวดเร็ว

3. เปดใชคุณสมบัต ิBluetooth 
จากอุปกรณพกพาของคุณ และตัง้

คาอุปกรณเพ่ือใหคนหาอุปกรณ 
Bluetooth

4. เลือกชุดหฟูงจากรายการอุปกรณที่
พบ

5. ปอนรหัสผาน 0000 เพ่ือเขาคูและ
เช่ือมตอชุดหูฟงเขากับอุปกรณของ
คุณ ในอุปกรณบางรุน คุณอาจตอง
ทําการเชื่อมตอหลังจากที่จับคูเสร็จ 
คุณจําเปนตองจับคูชุดหูฟงกับ
อุปกรณเพียงครั้งเดียวเทานัน้

หากการจับคูอุปกรณประสบความ
สําเร็จ ชุดหฟูงจะสงเสยีงและจะ
ปรากฏขึ้นในเมนอุูปกรณ ซึง่คณุ
สามารถดูอุปกรณ Bluetooth ที่จับคู
อยูในปจจุบนัได 

การใชงานเบื้องตน

การสวมใสชุดหูฟงเขากับหู
ชุดหฟูงพรอมสําหรับใชที่หขูวา 

เล่ือนครอบหูไปเหนือใบห ู(9) 
และหันชุดหูฟงไปทางปาก (10)  
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หากตองการสวมชุดหูฟงทีหู่ดานซาย 
ใหหมุนสายคลองหเูพ่ือใหสายคลองมา
อยูที่ดานซายของโลโก “Nokia” (11)

เปลี่ยนฝาครอบ
ชุดหูฟงอาจมีฝาครอบดานหนาสีตาง ๆ  
จดัมาใหดวย เปล่ียนฝาครอบโดยดึงฝา
ครอบเดิมออกจากดานบน (12) และดัน
ฝาครอบใหมเขาที่

การโทร
ในการโทรออก ใชอุปกรณพกพาของคุณ
ตามปกติเมื่อเช่ือมตอชุดหฟูงเขากับ
อุปกรณแลว
หากอุปกรณของคุณรองรับการโทรซ้ํา
หมายเลขลาสดุรวมกับชุดหฟูงนี้ 
ใหกดปุมรับ/วางสาย สองครั้งสัน้ๆ ขณะ
ที่ไมไดอยูระหวางการใชสาย
หากอุปกรณของคุณรองรับการโทรออก
ดวยเสียงโดยใชชุดหูฟงนี ้ใหกดปุมรับ/
วางสายคางไวเมื่อไมไดใชสาย และ

ปฏิบตัิตามขั้นตอนที่อธิบายไวในคูมือ
ผูใชอุปกรณของคุณ
รับหรือวางสายโดยกดปุมรับ/วางสาย 
ปฏิเสธสายเรยีกเขาโดยกดปุมรับ/วาง
สายสองครั้ง
ปรับระดับเสียงชุดหูฟงโดยกดปุมระดับ
เสียงขึ้นหรือลง 
หากตองการปดหรือเปดเสยีงไมโครโฟน 
ใหกดปุมกลางของปุมปรับระดับเสยีง
สลับสายระหวางชุดหูฟงกับอุปกรณที่
รองรับโดยกดปุมรับ/วางสายคางไว

ลางคาหรือรีเซ็ต
ลางคาการเขาคูอุปกรณทั้งหมดจากชุดหู
ฟงโดยปดชุดหูฟง จากนั้นกดปุมเปด
ปดและปุมรบัวางสายคางไวจนกระทั่ง
ไฟแสดงสถานะสีแดงและเขียวสวางขึ้น
สลับกัน
หากตองการรีเซ็ตชุดหูฟงในกรณีที่
หยุดการทํางาน แมวาจะชารจไฟแลว 
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ใหเสยีบชุดหูฟงกับอุปกรณชารจ 
แลวกดปุมเปดปดกับปุมรับ/วางสาย
พรอมกัน

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
อุปกรณของคณุใชพลังงานจาก
แบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจประจุ
ใหมได คณุสามารถชารจแบตเตอรี่
และคายประจุไดหลายรอยครัง้ แต
แบตเตอรี่จะเสือ่มสภาพลงตามการ
ใชงาน ชารจ แบตเตอรี่ดวยอุปกรณ
ชารจที่ไดรับการรบัรองจากโนเกีย
สําหรับใชงานกับอุปกรณนี้เทานั้น
ถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสยีบและ
อุปกรณเมือ่ไมไดใชงาน 
ไมควรเสียบแบตเตอรีท่ี่ชารจเตม็แลว
คางไวกับอุปกรณชารจ 
เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไป
จะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่
สัน้ลง หากคุณทิ้งแบตเตอรีท่ี่ชารจเตม็

ไว แบตเตอรีจ่ะคายประจุออกเองเมือ่
เวลาผานไป
อยาใชอุปกรณชารจที่ชํารุดเสยีหาย
การทิ้งอุปกรณไวในที่รอนหรือเย็น เชน 
การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพ
อากาศที่รอนหรือหนาวจัด จะทําให
ประสิทธิภาพและอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่ลดลง 
พยายามเก็บแบตเตอรีไ่วในที่ที่มี
อุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F 

และ 77°F) การใชแบตเตอรี่ทีร่อนหรือ
เย็นเกินไปอาจทําใหอุปกรณไม
สามารถทํางานไดช่ัวคราว แมวา
แบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยูเตม็แลว
ก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางานของ



9

แบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูทีอุ่ณหภูมิต่ํา
กวาจุดเยือกแข็ง

หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจาก
อาจเกิดการระเบิดได ซึง่แบตเตอรี่ที่
เกิดความเสียหายแลวอาจระเบดิได
เชนกัน

การดูแลและการบํารุงรักษา
อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบมาโดย
มีรูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตที่
ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณของคุณ
อยางดี ขอแนะนําดานลางนี้จะชวยใหคุณ
สามารถใชงานผลิตภัณฑนี้ไดตรงตาม
เกณฑของการรับประกัน
• เก็บอุปกรณไวในที่แหง ฝน ไอน้ํา 

ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมี
แรธาตุเปนสารประกอบ ซึ่งจะทําให
วงจรอิเล็กทรอนิกสข้ึนสนิม 
ถาชุดหฟูงเปยก ใหปลอยทิ้งไวใหแหง
สนิท

• อยาใชหรือเก็บอุปกรณไวในบริเวณที่
มีฝุนหรือที่สกปรกเนื่องจากอาจทําให
ชิ้นสวนที่สามารถเลื่อนไดชํารุด
เสียหายได

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่รอนจัด 
เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายกุาร
ทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง 
ทั้งยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย 
และทําใหสวนที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่เย็นจัด 
เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสูอุณหภูมิ
ปกติ ความชื้นจะกอตัวข้ึนภายในเครื่อง 
ซึ่งอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาพยายามงัดเปดอุปกรณ
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอุปกรณ 

การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทํา
ใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอยีด
ออนเกิดความเสียหายได
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• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดอุปกรณ

• อยาทาสีอุปกรณ เนื่องจากสีอาจเขาไป
อุดตันในชิ้นสวนที่เลื่อนไดและอาจ
สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน

คําแนะนําขางตนทั้งหมดใชไดกับอุปกรณ 
แบตเตอรี่ แทนชารจ หรืออุปกรณเสริม
อื่น ๆ  หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง 
ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรอง
ใกลบานคุณเพื่อขอรับบริการ
10


