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1. เกริน่นํา

คุณสามารถโทรออกและรับสายแบบแฮนดฟรีโดยใชโทรศพัทมือถือที่ใชงาน
รวมกันได พรอมทั้งรับฟงเพลงจากเครื่องเลนเพลงที่ใชงานรวมกนัได ผาน
ชุดหูฟงสเตอริโอ Bluetooth จาก Nokia รุน BH-504 
คุณสามารถใชชุดหูฟงรวมกับอุปกรณที่ใชงานรวมกนัไดซ่ึงรองรับเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth

โปรดอานคูมือผูใชน้ีโดยละเอียดกอนใชงานชุดหูฟงและอานรายละเอียดจากคูมือ
ผูใชของอุปกรณที่เชื่อมตอกับชุดหูฟง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู 
www.nokia.co.th/support หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ
ผลติภัณฑอาจประกอบดวยชิ้นสวนขนาดเล็ก โปรดเก็บอปุกรณดังกลาวใหพน
มือเด็ก บานพับของแถบรัดศีรษะจากอุปกรณน้ีอาจมีสวนประกอบของนิกเกิลใน
ปริมาณเล็กนอย ผูทีแ่พนิกเกิลอาจเกิดอาการแพหากสัมผัสโดนกับชิ้นสวนบานพับ
เปนเวลานาน

■ เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยไีรสาย Bluetooth ชวยใหคุณ
สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณที่ใชงานรวมกัน
ไดโดยไมตองมีสายเชื่อมตอชุดหูฟงและ
อุปกรณอืน่ๆไมจําเปนตองอยูในระยะที่
มองเห็นได แตควรอยูภายในระยะหางกัน
ไมเกิน 10 เมตร (33 ฟุต) ยิง่ระยะหาง
ระหวางชุดหูฟงและอุปกรณใกลกวาจะยิง่ให
ประสิทธิภาพที่ดีกวาระยะการทํางานที่
เหมาะสมที่สุดแสดงอยูในพื้นที่สีเทาเขมใน
ภาพการตอเชื่อมอาจถูกรบกวนจากระยะทาง
และสิ่งกีดขวางตางๆ (แสดงเปนสีเทาออน) หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ 
ชุดหูฟงน้ีสอดคลองตามขอกําหนดเฉพาะ Bluetooth Specification 2.1 + EDR 
ที่รองรับรูปแบบตอไปน้ี: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, 

<10m

www.nokia.co.th/support


เกริน่นํา

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 5

Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 และ Audio Video Remote 
Control Profile 1.0 ตรวจสอบกับผูผลติอุปกรณอื่นวา รองรับการใชงานกับ
ชุดหูฟงน้ีหรือไม
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2. เริม่ตนใชงาน

■ ปุมกดและสวนประกอบของเครื่อง
ชุดหูฟงรุนน้ีประกอบดวยสวนประกอบดังตอไปน้ี
1. ไฟแสดงสถานะ
2. ชองเสียบอุปกรณชารจ
3. ปุมปรับระดับเสียง
4. ปุมกรอกลับ
5. ปุมเอนกประสงค
6. ปุมเลน/หยุดชั่วคราว
7. ปุมกรอเดินหนา
8. ไมโครโฟน
กอนการใชชุดหฟูง คุณจําเปนตองชารจแบตเตอรี่และจับคูชุดหูฟงเขากับ
อุปกรณทีใ่ชงานรวมกันได
เน่ืองจากชิ้นสวนบางชิ้นของอุปกรณเปนส่ือแมเหลก็อุปกรณที่ทําดวยเหล็ก
อาจถูกดูดติดกับเคร่ือง อยาวางบัตรเครดิตหรือส่ือที่มีแถบแมเหล็กไวใกลเครื่อง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากขอมูลที่เกบ็ไวภายในแถบแมเหลก็อาจถูกลบได

■ ชารจแบตเตอรี่
กอนชารจแบตเตอรี่ กรุณาอานรายละเอียดใน “ขอมูลแบตเตอร่ีและอุปกรณชารจ” 
หนา 12

คําเตือน: ใชเฉพาะอุปกรณชารจที่ไดรับการรับรองจาก Nokia ในการใชงาน
รวมกบัรุนนีเ้ทานัน้ การใชกับอุปกรณประเภทอื่นอาจเปนผลใหการรับรอง
การใชงานหรือการรับประกันเปนโมฆะ และอาจกอใหเกิดอันตรายได

ขณะปลดสายไฟสวนตอพวงใด ๆ  ควรจับและดึงที่ปลั๊ก อยาจับที่สาย
1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับเตารับไฟฟาที่ผนัง

7

8
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2. ตอสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบอุปกรณชารจไฟแสดงสถานะสีแดงจะ
สวางข้ึนในระหวางการชารจ
การชารจแบตเตอร่ี 15 นาทีจะชวยใหสนทนาหรือเลนเพลงไดนาน 4 ชั่วโมง 
การชารจแบตเตอร่ีจนเต็มอาจใชเวลานานสุดไมเกิน 45 นาที

3. เม่ือชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะแสดงขึ้นถอดสาย
อุปกรณชารจจากชุดหฟูงและออกจากเตารับไฟฟาทีผ่นัง

แบตเตอร่ีที่ชารจจนเต็มจะสามารถสนทนาไดนานถึง 9 ชั่วโมง และมีเวลา
สแตนดบายนานถึง 90 ชั่วโมง หรือสูงสุด 7 ชั่วโมง 30 นาทีในการเปดเลนเพลง
ขณะแบตเตอร่ีหมดประจุ ชุดหูฟงจะสงเสียงแจงเตือนเปนระยะทกุนาทีและไฟ
แสดงสถานะสีแดงกะพริบชาๆ

■ เปดหรือปดชุดหูฟง
เปดใชงาน
เม่ือตองการเปดชุดหูฟง ใหกดปุมเอนกประสงคคางไวประมาณ 2 วินาทีชุดหฟูง
จะสงเสียงแจงเตอืน และไฟแสดงสถานะสีเขียวจะสวางข้ึนชั่วครู
เม่ือชุดหฟูงพยายามที่จะเช่ือมตอกับโทรศพัทหรือเครื่องเลนเพลงทีใ่ชลาสุด 
ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบชาๆ เม่ือชุดหูฟงเชื่อมตอกับอุปกรณและพรอม
ใชงาน ไฟแสดงสถานะสีนํ้าเงินจะกะพริบชา ๆ  หากไมไดจับคูชุดหฟูงกับอุปกรณ
เครื่องจะเขาสูโหมดจับคูโดยอัตโนมัต ิ
(ดูใน“จับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทหรือเคร่ืองเลนเพลง” หนา 8)

ปดใชงาน
เม่ือตองการปดชดุหฟูง ใหกดปุมเอนกประสงคคางไวประมาณ 5 วินาทีชุดหฟูง
จะสงเสียงแจงเตอืน และไฟแสดงสถานะสีแดงจะสวางข้ึนชั่วครูหากชุดหูฟง
ไมเชื่อมตอกับอุปกรณภายใน 10 นาที ชุดหูฟงจะปดทํางานโดยอัตโนมัติ
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■ จบัคูชุดหูฟงกับโทรศัพทหรือเครื่องเลนเพลง
หากโทรศัพทของคณุรองรับรูปแบบ A2DP Bluetooth และสามารถเปดเลนเพลง
ได คุณสามารถใชโทรศัพทเพื่อเปดเลนเพลงรวมกบัชุดหฟูงได
หากโทรศัพทของคณุไมรองรับรูปแบบ A2DP Bluetooth คุณสามารถจับคูชุดหฟูง
กับโทรศัพทและเคร่ืองเลนเพลงที่รองรับรูปแบบนี้ไดหากคุณจับคูและเชื่อมตอ
ชุดหูฟงเขากับโทรศัพทแลว ใหตัดการเชื่อมตอชุดหฟูงกับโทรศพัทออกกอน
จับคูชุดหฟูงกับเคร่ืองเลนเพลง
1. ตรวจดูใหแนใจวาโทรศพัทหรือเครื่องเลนเพลงของคุณเปดอยู
2. ในการจับคูชุดหูฟงในกรณทีี่ยังไมเคยมีการจับคูกับอุปกรณมากอน ใหเปด

ใชชุดหฟูง ชุดหูฟงจะเขาสูโหมดจับคู และไฟแสดงสถานะสีนํ้าเงนิจะเร่ิม
กะพริบถ่ีๆ
ในการจับคูชุดหูฟงในกรณทีี่เคยจับคูกับอุปกรณอื่นมากอนแลว ใหตรวจสอบ
ใหแนใจวาชุดหฟูงปดใชงานอยู จากนั้นกดปุมเอนกประสงคคางไวประมาณ 
5 วินาทีจนกระทั่งไฟแสดงสถานะสีนํ้าเงินกะพริบถ่ีๆ

3. เปดใชงานคุณสมบัติ Bluetooth ที่โทรศัพทหรือเคร่ืองเลนเพลงของคณุ 
และตั้งคาใหคนหาอุปกรณ Bluetooth

4. เลือกชุดหฟูงจากรายการอุปกรณที่ตรวจพบจากโทรศพัทหรือเคร่ืองเลนเพลง
5. ปอนรหัสผาน 0000 เพื่อเขาคูและเชื่อมตอชุดหฟูงเขากับอุปกรณของคุณหาก

อุปกรณของคุณไมมีแปนกด ใหใชรหัสผานนี้เปนคาเริ่มตน
ในอุปกรณบางเครื่องคณุอาจตองทําการเชื่อมตอแยกตางหากหลงัจากการจับคู

หากจับคูไดเสร็จสมบูรณ ชุดหฟูงจะปรากฏที่เมนูของอุปกรณโดยคณุสามารถดู
รายการอุปกรณ Bluetooth ที่จับคูอยูในปจจุบันได
เม่ือชุดหฟูงเชื่อมตอกับอุปกรณและพรอมใชงานไฟแสดงสถานะสีนํ้าเงินจะ
กะพริบชา ๆ

ยกเลกิการเชื่อมตอชุดหูฟง
ในการยกเลกิการเชื่อมตอชุดหูฟงจากอุปกรณ ใหปดชุดหฟูง หรือปลดการ
เชื่อมตอจากเมนู Bluetooth ของอุปกรณของคุณ หากคุณยกเลิกการเชื่อมตอ
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ชุดหูฟงจากเครื่องเลนเพลงขณะรับฟงเพลง ใหกดปุมเลน/หยุดชั่วคราว เพื่อหยุด
การเลนชั่วคราว
คุณไมจําเปนตองลบรายการจับคูกับชดุหฟูงเพื่อตัดการเชื่อมตอ

เชื่อมตอกับชุดหูฟงอีกคร้ัง
ในการเชื่อมตอชดุหฟูงกับโทรศพัทหรือเครื่องเลนเพลงที่คุณใชงานลาสุด ใหเปด
ชุดหูฟง หรือทําการเชื่อมตอในเมนู Bluetooth ของอุปกรณของคณุ
คุณสามารถตั้งคาอุปกรณของคุณเพื่อใหชุดหูฟงเชื่อมตอโดยอัตโนมัติได เปดใช
คุณสมบัติน้ีจากอุปกรณของ Nokia โดยเปลี่ยนคาอุปกรณที่จับคูไวในเมนู 
Bluetooth
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3. การใชงานเบื้องตน

■ สวมชุดหูฟงครอบศีรษะ
ในการใชชุดหฟูง ใหกางชุดหูฟงออก และวางครอบเหนือศีรษะของคุณโดยให
ฟองนํ้าบุรองสวนลําโพงพอดีกับหูของคุณ 
จัดวางฟองนํ้าบุสวนลําโพงโดยใหดาน L อยูทางซายและดาน R อยูทางขวาปรับ
ความยาวของสวนครอบศีรษะใหมีขนาดพอดีที่สุด

คําเตือน: ขณะใชชุดหฟูง ความสามารถในการไดยินเสียงรอบขางตัวคุณจะ
ลดลง หามใชชุดหูฟงในสถานที่ที่อาจทําใหคุณเกิดอันตรายได 

■ ปรบัระดับเสยีง
ในการปรับระดับเสียงของชุดหฟูง ใหกดปุมเพิ่มหรือลดระดับเสียงในระหวาง
การโทร หรือระหวางการฟงเพลง ในการปรับระดับเสียงอยางรวดเร็ว
ใหกดปุมคางไว

■ การโทร
ในการโทรออก ใชโทรศัพทมือถือของคุณตามปกติเม่ือเช่ือมตอชุดหูฟงเขากับ
โทรศัพทแลว
ในการเรียกเบอรลาสุดซํ้า (ในกรณทีี่โทรศพัทรองรับคุณสมบัติน้ีกับชุดหูฟง) 
เม่ือไมมีการใชสายโดยกดปุมเอนกประสงคสองครั้ง
ในการเปดใชการโทรออกดวยเสียง (หากโทรศพัทของคุณรองรับคณุสมบัติน้ี
รวมกับชุดหูฟง) เม่ือไมมีการใชสายอยู ใหกดปุมเอนกประสงคคางไวประมาณ 
2 วินาทีจนกระทั่งโทรศัพทเร่ิมโทรออกดวยเสียงจากนั้นดําเนินการตามที่ระบุ
ในคูมือผูใชโทรศพัท
ในการรับหรือวางสาย ใหกดปุมเอนกประสงค หรือใชปุมโทรศัพท ในการปฏเิสธ
สายใหกดปุมเอนกประสงคสองครั้งอยางรวดเร็ว
ในการเปดหรือปดเสียงไมโครโฟนในระหวางการใชสาย กดปุมเลน/หยุดชั่วคราว
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สลบัสายระหวางชุดหูฟงกับโทรศัพทที่เชื่อมตอโดยกดปุมเอนกประสงคคางไวประ
มาณ 2 วินาที

■ ฟงเพลง
ในการฟงเพลง เชื่อมตอชุดหูฟงกับเครื่องเลนเพลงที่ใชรวมกันไดที่รองรับรูปแบบ
A2DP Bluetooth

ฟงกชันเพลงท่ีสามารถใชไดข้ึนกับเครื่องเลนเพลงของคุณ
หากคณุรับหรือเรียกสายขณะฟงเพลงเพลงจะหยุดเลนชั่วคราวจนกวาคุณจะ
วางสาย

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติการรับฟงเสยีงที่ดังเกินไปอยาง
ตอเนือ่งอาจเปนอันตรายตอการไดยนิเสียงของคณุ

ในการเปดเลนเพลงเลือกเพลงจากเครื่องเลนเพลงจากนั้นกดปุมเลน/หยดุชัว่คราว
หากตองการหยดุเลนเพลงชั่วคราวหรือเลนตอจากจุดที่หยุดเลน ใหกดปุมเลน/
หยดุชั่วคราว หากตองการหยดุเลน ใหกดปุมเลน/หยดุชั่วคราวสองครั้งอยาง
รวดเร็ว
หากตองการเลอืกเพลงถัดไปในระหวางการเลน ใหกดปุมกรอเดินหนา หากตอง
การเลือกเพลงกอนหนา ใหกดปุมกรอกลับ หากตองการเลื่อนผานเพลงที่เลน
ในปจจุบันอยางรวดเร็ว ใหกดปุมใดปุมหน่ึงคางไว

■ ลบคาหรือรีเซ็ต
ในการลบการตั้งคาการจับคูจากชุดหูฟง ใหปดชุดหูฟง และกดปุมเอนกประสงค
และปุมเพิ่มระดับเสียงคางไว (นานกวา 8 วินาท)ี จนกระทัง่ไฟแสดงสถานะ
สีแดง สีเขียว และสีนํ้าเงนิกะพริบสลับกัน 3 คร้ัง
หากตองการรีเซ็ตชุดหูฟงในกรณทีี่หยดุการทํางาน แมวาจะชารจไฟแลวใหเสียบ
ชุดหูฟงกบัอุปกรณชารจ แลวกดปุมเอนกประสงคและปุมเพิ่มระดับเสียงคางไว 
การรีเซ็ตไมไดเปนการลบคาการจับคูอุปกรณ
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4. ขอมูลแบตเตอรีแ่ละอุปกรณชารจ

ชุดหูฟงรุนนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชารจซ้ําไดและไมสามารถถอดออกได อยาพยายาม
แกะแบตเตอรี่ออกจากเครือ่งเนือ่งจากอาจทําใหชุดหฟูงเกิดความเสียหายไดชุดหฟูงนี้มี
ไวสําหรับใชงานโดยรบัจายไฟจากอุปกรณชารจตอไปนี้: AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 และ
DC-9 หมายเลขรุนของอุปกรณชารจที่แนนอนอาจแตกตางไปขึ้นกับชนิดของปลั๊กปลั๊ก
ชนิดตางๆระบโุดยคาใดคาหนึง่ตอไปนี ้E, EB, X, AR, U, A, C หรอื UB คุณสามารถ
ชารจแบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยครัง้แตแบตเตอรีจ่ะเสื่อมสภาพลงตามการ
ใชงานชารจแบตเตอรี่ของคุณดวยอุปกรณชารจที่ไดรับการรับรองจาก Nokia สําหรับ
การใชกับชุดหฟูงนี้เทานั้น การใชอุปกรณชารจที่ไมไดรับการรับรองอาจทําใหเกิด
เพลิงไหม การจุดระเบิด การรั่ว หรืออันตรายอ่ืน ๆ  ได
หากใชแบตเตอรี่ใหมเปนครั้งแรกหรอืหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานานๆ คุณอาจ
จําเปนตองเชื่อมตอกับอุปกรณชารจและปลดการเชื่อมตอและเชื่อมตอใหมอีกครัง้เพือ่
เริ่มการชารจในกรณีที่ไมมีประจุแบตเตอรีเ่หลืออยูเลยไฟแสดงสถานะจะปรากฏขึน้บน
เม่ือเวลาผานไประยะหนึ่ง
ปลดเครื่องชารจจากเตารับและที่ตัวอุปกรณเม่ือไมไดใชงานไมควรเสยีบแบตเตอรี่ที่
ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจเนือ่งจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําให
อายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลงหากไมไดใชงานแบตเตอรี่ท่ีประจุไฟเต็มจะคอย ๆ
ถายประจุไปตามเวลา
พยายามเก็บแบตเตอรีไ่วท่ีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) 
อุณหภูมิที่รอนหรือเย็นจัดอาจสงผลตอประสทิธิภาพและอายุการใชงานแบตเตอรี่
อุปกรณท่ีแบตเตอรี่รอนหรือเย็นจัดอาจทํางานไดไมสมบูรณประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
จะลดลงในอุณหภมิูต่ํากวาจุดเยือกแขง็
หามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดไดแบตเตอรีท่ี่เสยีหายอาจเกิด
การระเบิดได
อยาใชอุปกรณชารจที่ชํารุดเสยีหาย

ขอสําคัญ: ระยะเวลาในการใชงานเปนคาโดยประมาณ และขึ้นอยูกับสภาพ
เครือขาย คุณสมบัติการใชงาน อายแุละสภาพของแบตเตอรี ่อุณหภูมิแวดลอม
และปจจัยประกอบอ่ืน ๆ
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การดูแลและบํารุงรักษา

อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยีย่มและมีฝมือการผลิตที่ประณตี
คุณจึงควรดูแลอุปกรณของคุณอยางดีขอแนะนําดานลางนี้จะชวยใหคณุสามารถใชงาน
ผลิตภัณฑนีไ้ดตรงตามเกณฑของการรบัประกัน
• เก็บอุปกรณไวในที่แหงฝนไอน้ําความชื้นและของเหลวทุกชนดิอาจมีแรเปนสารประกอบ

ซึ่งจะทําใหวงจรอิเล็กทรอนกิสขึน้สนมิ หากอุปกรณเปยกน้ําใหทิ้งไวจนแหงสนทิ
• อยาใชหรือเก็บอุปกรณไวในบริเวณท่ีมีฝุนหรือที่สกปรกเนือ่งจากอาจทําใหอุปกรณ

สวนที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสยีหายได
• อยาเก็บอุปกรณไวในที่รอนจัด เนือ่งจากอุณหภูมิสงูจะทําใหอายุการทํางานของ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง ทั้งยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุด เสียหายและทําให
สวนที่เปนพลาสตกิละลาย

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่เย็นจัดเนือ่งจากเมื่อเครื่องกลับคืนสูอุณหภูมิปกติ ความชื้น
จะกอตัวขึน้ภายในเครือ่ง ซึ่งอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนกิสเสียหายได

• อยาพยายามงัดเพื่อเปดอุปกรณ
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอุปกรณ การใชงานโดยไมถนอมเครือ่งอาจทําใหแผงวงจร

ภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได
• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรอืผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดเครื่อง
• อยาทาสอุีปกรณ เนื่องจากสอีาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนที่เลื่อนไดของอุปกรณและอาจ

สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของอุปกรณ
คําแนะนําขางตนทั้งหมดใชไดกับอุปกรณ เครื่องชารจ หรืออุปกรณเสริมอ่ืน ๆ  
หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตองโปรดนําเขารับบริการจากศูนยบรกิารที่ไดรบัการรับรอง
ใกลบานคณุ
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