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1. เบือ้งตน

คุณสามารถรับฟงเพลงจากเครื่องเลนเพลงที่รองรับดวยชุดหฟูงระบบ Bluetooth 
ของ Nokia BH-604 หรือรับและเรียกสายแบบแฮนดฟรีผานโทรศัพทมือถือ
ของคุณเครื่องเลนเพลงที่กลาวถึงอาจเปนคณุสมบัติในการเปดเลนเพลงของ 
โทรศัพทมือถือหรือเปนเคร่ืองเลนเพลงแยกเฉพาะ 
คุณสามารถใชชุดหูฟงรวมกับอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth 
โปรดอานคูมือผูใชน้ีโดยละเอียดกอนใชงานชุดหูฟง โปรดอานคูมือผูใชโทรศพัท 
มือถือซ่ึงระบุขอมูลดานความปลอดภัย การดูแลรักษา รวมท้ังคูมือผูใชสําหรับ
อุปกรณเลนเพลงของคณุ เก็บชุดหฟูงใหพนมือเด็ก

■ เทคโนโลยี Bluetooth
เทคโนโลย ีBluetooth ชวยใหคุณสามารถ 
เชื่อมตอกับอุปกรณที่รองรับโดยไมตองมีสาย 
เชื่อมตอ การตอเชื่อมแบบ Bluetooth ไมได 
กําหนดวาชุดหฟูงและอุปกรณอื่นจะตองอยูใน 
ระยะที่มองเหน็กันแตระยะทางสูงสุดระหวาง 
อุปกรณคอื 10 เมตร (30 ฟุต) ยิง่อุปกรณอย
 ูใกลกันมากเทาไร ประสิทธภิาพจะยิ่งดีข้ึน 
ระยะการทํางานที่เหมาะสมที่สุดแสดงอยูใน 
กรอบสีเทาเขมในภาพ การตอเชื่อมอาจถูก
รบกวนจากระยะทางและสิ่งกีดขวางตาง ๆ  
(แสดงเปนสีเทาออน) หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ  
ชุดหูฟงไรสายรุนน้ีเปนไปตามขอกําหนดเฉพาะ Bluetooth Specification 2.0 + 
EDR โดยรองรับรูปแบบการใชงานตอไปน้ี: Headset Profile 1.1, Hands-Free 
Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 และ Audio Video 
Remote Control Profile 1.0 ตรวจสอบการใชงานรวมกันกับอุปกรณจากผูผลิต
อุปกรณรายอ่ืน
อาจมีขอกําหนดเพิ่มเตมิในการใชเทคโนโลย ีBluetooth ในบางแหงโปรดตรวจสอบ 
รายละเอียดกับหนวยงานทองถ่ินหรือผูใหบริการของคณุ
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2. การเริม่ตนใชงาน

■ ขอมูลรวม
ชุดหูฟงรุนน้ีประกอบดวยสวนประกอบดังตอไปน้ี:
• ปุมกรอเดินหนา (1)

• ไมโครโฟน (2)

• ปุมปรับระดับเสียง (3)

• ปุมเอนกประสงค (4)

• ปุมเปดเลน/หยดุชั่วคราว (5)

• ปุมกรอกลับ (6)

• ไฟแสดงสถานะ (7)

• ชองเสียบอุปกรณชารจ (8)

กอนเร่ิมการใชงานชุดหูฟง กรุณาชารจแบตเตอรี่และเขาคูชุดหูฟงเขากับ 
โทรศัพทมือถือที่ใชงานรวมกันได
ชิ้นสวนของชุดหฟูงมีคุณสมบัติเปนแมเหลก็ วัสดุที่เปนโลหะอาจถูกดูดเขา
กับชุดหฟูง อยาวางบัตรเครดิตหรือส่ือบันทึกที่เปนแมเหลก็ไวใกลกับชุดหฟูง 
เพราะขอมูลที่เก็บไวในน้ันอาจถูกลบ

■ เครื่องชารจ
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับชุดหฟูงน้ี ชุดหฟูงรุนน้ี
ผลติข้ึนเพื่อใชรวมกับอุปกรณชารจรุน AC-4, AC-5 และ DC-4

คําเตือน:  ใชเฉพาะอุปกรณชารจที่ไดรับการรับรองจาก Nokia 
ในการใชงานรวมกับอุปกรณเสริมน้ีเทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่น 
นอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรือการรับรอง 
สําหรับเคร่ืองเปน โมฆะ 

ขณะถอดสายไฟอุปกรณเสริมใด ๆ  ใหดึงที่ปลัก๊ อยาดึงสายไฟ
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■ การชารจแบตเตอรี่
ชุดหูฟงน้ีมีแบตเตอร่ีภายในแบบชารจซํ้าที่ไมสามารถถอดออกได อยาพยายาม 
ถอดแบตเตอรี่ออกจากชุดหฟูง เน่ืองจากอาจสรางความเสียหายกับชุดหฟูง
1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลัก๊ไฟที่ผนัง
2. ตอสายเครื่องชารจเขากับชุดตอเคร่ืองชารจ ไฟแสดงสถานะจะเปนสีแดง

ในระหวางการชารจ อาจตองใชเวลาครูหน่ึงกอนเครื่องจะเร่ิมประจุไฟ ถา
เครื่องยงัไมเร่ิมชารจแบตเตอร่ี ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบ แลว
เสียบเขาไปใหมเพื่อลองชารจอีกครั้ง
การชารจแบตเตอร่ีจนเต็มอาจใชเวลานานถึง 1ชั่วโมง 30 นาที

3. เม่ือชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเปนสีเขียว ถอดสาย 
อุปกรณชารจจากชุดหฟูงและที่เตารับไฟฟาทีผ่นัง

แบตเตอร่ีที่ชารจจนเต็มสามารถใชสนทนาไดนานถึง 15 ชั่วโมง สแตนดบาย
ไดนานถึง 300 ชั่วโมง และเลนเพลงไดนานถึง 15 ชั่วโมง ทั้งน้ีเวลาดังกลาวอาจ
แตกตางกันไปสําหรับการใชงานกับอุปกรณ Bluetooth แตละตัว รวมท้ังคาปรับตั้ง 
รูปแบบการใชงานและสภาพแวดลอมในการใชงาน
ขณะแบตเตอร่ีออน ชุดหูฟงจะสงเสียงดังเปนระยะเทา ๆ  กันตอเน่ือง และไฟ
แสดงสถานะกะพริบเปนสีแดงชา ๆ  ใหชารจแบตเตอรี่ซํ้า

■ การเปดหรือปดชุดหูฟง
การเปดใชงาน
เม่ือตองการเปดชุดหูฟง ใหกดปุมเอนกประสงคคางไวเปนเวลา 2 วินาที ชุดหูฟง
จะสงเสียงดังข้ึนและไฟแสดงสถานะสีแดงจะสวางข้ึนชั่วครู
ขณะชุดหูฟงพยายามเชื่อมตอกับโทรศัพทมือถือหรือเครื่องเลนเพลงที่เขาคูไวจาก
การใชงานครั้งลาสุด ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเปนสีเขียวชา ๆ  เม่ือชุดหฟูง
เชื่อมตอกับอุปกรณที่จับคูแลวและพรอมใชงาน ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเปน
สีนํ้าเงินชาๆ หากไมไดเขาคูชุดหฟูงกับอุปกรณ เครื่องจะเขาสูโหมดเขาคูโดย 
อัตโนมัติ (ดูใน “เขาคูและเชื่อมตอชุดหูฟง,” หนา 7)
หากคณุเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับอุปกรณแตไมมีการใชงานอยูครูหน่ึง ใหปด
ชุดหูฟงเพื่อประหยัดไฟ
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ปด
เม่ือตองการปดชดุหฟูง ใหกดปุมเอนกประสงคคางไวเปนเวลา 5 วินาที 
ชุดหูฟงจะสงเสียงดังข้ึนและไฟแสดงสถานะสีแดงจะสวางข้ึนชั่วครู

■ เขาคูและเชื่อมตอชุดหูฟง
เขาคูและเชื่อมตอชุดหูฟงรวมกับโทรศัพทมือถือท่ีสามารถเปด
เลนเพลงได 
หากโทรศัพทของคณุรองรับการใชงานระบบ Bluetooth A2DP และสามารถ 
เปดเลนเพลงได คุณสามารถใชโทรศพัทเพื่อเรียกและรับสาย รวมทั้งเปดเลนเพลง
รวมกับชุดหูฟงได
1. ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทของคณุเปดใชงานอยู
2. หากยงัไมไดเขาคูชุดหฟูงกับอุปกรณมากอน ใหเปดใชงานชุดหฟูง ชดุหฟูงจะ

เขาสูโหมดเขาคู และไฟแสดงสถานะจะเริ่มกะพริบเปนสีนํ้าเงินถ่ี
ในกรณทีี่เขาคูชุดหูฟงกับอุปกรณอื่นมาแลว ใหปดชุดหูฟง จากนั้นกดปุม
เอนกประสงคคางไวจนไฟสัญลักษณเร่ิมกะพริบเปนสีนํ้าเงนิถ่ี

3. เปดใชงานคุณสมบัติ Bluetooth ที่โทรศัพท และตั้งคาใหคนหาอุปกรณ 
Bluetooth ดูคําแนะนําในการใชงานจากคูมือผูใชโทรศัพท

4. เลือกชุดหฟูงจากรายการอุปกรณที่พบ
5. ระบุรหัสผาน 0000 เพื่อเขาคูและเชื่อมตอชุดหฟูงกับโทรศพัทของคุณ สําหรับ

โทรศัพทบางรุน คุณอาจตองทําการเชื่อมตอแยกหลังจากการเขาคู คณุจําเปน 
ตองเขาคูชุดหฟูงกับโทรศพัทเพียงคร้ังเดียวเทานั้น

หากการเขาคูเสร็จสมบูรณ ชุดหูฟงจะปรากฏขึ้นที่เมนูของโทรศพัทมือถือ โดย
คุณสามารถดูอุปกรณ Bluetooth ที่เขาคูอยูในปจจุบันได
เม่ือเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศพัทมือถือและพรอมใชงาน ไฟแสดงสถานะของชุด 
หูฟงจะกะพริบเปนสีนํ้าเงนิชา ๆ
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เขาคูและเชื่อมตอชุดหูฟงกับเคร่ืองเลนเพลง
หากโทรศัพทของคณุไมรองรับรูปแบบการใชงาน A2DP Bluetooth คุณสามารถ
เขาคูชุดหูฟงกับโทรศัพทและเคร่ืองเลนเพลงที่รองรับรูปแบบการใชงานระบบ
Bluetooth น้ีแยกตางหากได
หากคณุเขาคูและเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท ใหปลดชุดหูฟงออกจากเครื่อง
กอนเขาคูชุดหูฟงกับเครื่องเลนเพลง
กรุณาเขาคูชุดหฟูงกับเครื่องเลนเพลงตามคําแนะนําใน 
“เขาคูและเชื่อมตอชุดหฟูงรวมกับโทรศัพทมือถือที่สามารถเปด เลนเพลงได ,” 
หนา 7 ในกรณีที่เครื่องเลนเพลงไมมีปุมกด รหัสผานระบบ Bluetooth อาจต้ังคาไว 
เปน 0000 ในกรณทีี่ไมเปนไปตามนี้ กรุณาดูรายละเอียดจากคูมือผูใชเครื่องเลน
เพลง เพื่อเปลีย่นรหัสผาน Bluetooth เปน 0000

ในกรณทีี่เขาคูเสร็จสมบูรณและชุดหูฟงเชื่อมตอกับเคร่ืองเลนเพลงอยู ไฟแสดง 
สถานะที่ชุดหฟูงจะกะพริบเปนสีนํ้าเงินชา ๆ

ยกเลกิการเชื่อมตอชุดหูฟง
ปลดการเชื่อมตอชุดหฟูงจากอุปกรณโดยปดชุดหูฟง หรือปลดการเชื่อมตอชุดหู
ฟงจากเมนู Bluetooth ของอุปกรณ
ไมจําเปนตองลบรายการเขาคูกับชุดหฟูงเพื่อตัดการเชื่อมตอ

เชื่อมตอกับชุดหูฟงอีกคร้ัง
เชื่อมตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพทหรือเคร่ืองเลนเพลงที่คุณใชรวมกันครั้งลาสุด 
โดยเปดชุดหูฟง หรือเชื่อมตอจากเมนู Bluetooth ของอุปกรณ
คุณสามารถตั้งคาอุปกรณใหเปดรับการเชื่อมตอจากชุดหูฟงโดยอัตโนมัติเม่ือมีการ
เปดใชงานชุดหฟูง ดําเนินการนี้กับอุปกรณ Nokia โดยเปลี่ยนคาอุปกรณที่เขาคู
ในเมนู Bluetooth
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3. การใชงานเบื้องตน

■ ครอบชุดหูฟงไวเหนือศีรษะ
ครอบชุดหฟูงไวเหนือศรีษะเพื่อใหฟองนํ้าบุรองสวนลําโพงวางอยูพอดีกับหูโดยไม
รูสึกรําคาญ 
สวนบุรองที่ระบุดวย L ใหอยูที่หดูานซาย และสวนบุรองที่ระบุดวย R อยูที่หูดานขวา 
ปรับความยาวของสวนครอบศีรษะเพือ่ใหสวมไดพอดี

คําเตือน: ขณะใชชุดหูฟง ความสามารถในการไดยนิเสียงรอบขาง
ตัวคุณจะลดลง หามใชชุดหูฟงในสถานที่ที่อาจทําใหคุณเกิดอันตรายได 

■ ปรบัระดับเสยีง
ปรับระดับเสียงชุดหูฟงโดยเลือ่นปุมควบคุมระดับเสียงไปขางหนาเพื่อเพิ่มระดับ
เสียง หรือยอนกลับเพื่อลดระดับเสียงระหวางการใชสายหรือรับฟงเพลง

■ การโทร
หากตองการการโทรออก สามารถใชโทรศัพทมือถือตามปกติขณะตอเขากับ
ชุดหูฟง
หากโทรศัพทของคณุรองรับการโทรซ้ําหมายเลขลาสุดรวมกับชุดหูฟงน้ี ใหกดปุม
เอนกประสงคสองครั้งขณะที่ไมไดอยูระหวางการใชสาย
หากโทรศัพทของคณุรองรับการเรียกสายดวยเสียงกับชุดหฟูง ใหกดปุมเอนก
ประสงคคางไวประมาณ 2 วินาทีจนกระทั่งโทรศัพทเร่ิมเรียกสายผานคําสั่งเสียง 
จากนั้นดําเนินการตอตามที่แนะนําในคูมือผูใชโทรศัพทการเรียกสายดวยเสียงไม 
สามารถใชไดระหวางใชสาย
หากตองการรับสาย ใหกดปุมเอนกประสงคหรือปุมที่เครื่องโทรศัพท ปฏเิสธ
ไมรับสายโดยกดปุมเอนกประสงคติดกันสองครั้ง
ตัดสายโดยกดปุมเอนกประสงคหรือปุมที่เครื่องโทรศัพท
เปดหรือปดเสียงไมโครโฟนขณะใชสายโดยกดปุมเปดเลน/หยุดชั่วคราว
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สลบัสายจากชุดหูฟงไปยังโทรศัพทที่เชื่อมตออยูโดยกดปุมเปดเลน/หยุดชั่วคราว 
คางไวประมาณ 2 วนิาที สลับสายกลบัไปยงัชุดหฟูงโดยกดปุมเอนกประสงค 
หน่ึงครั้ง

■ ฟงเพลง
รับฟงเพลงโดยเชื่อมตอชุดหฟูงเขากับเครื่องเลนเพลงที่รองรับ เชน โทรศัพท
มือถือที่สามารถเปดเลนเพลงได หรือเครื่องเลนเพลงแบบอ่ืน เครื่องเลนเพลง
ที่ใชไดตองรองรับระบบ A2DP Bluetooth

ขณะตอชุดหูฟงกับโทรศัพทแตไมไดตอกับเคร่ืองเลนเพลง คุณจะสามารถใชชุด 
หูฟงเพื่อเรียกและรับสายไดเพยีงอยางเดียวหากโทรศพัทไมมีคุณสมบัติเปดเลน 
เพลง
ฟงกชั่นเปดเลนเพลงจะแตกตางกันไปสําหรับเคร่ืองเลนเพลงแตละรุน
หากคณุรับหรือเรียกสายขณะรับฟงเพลง การเลนเพลงจะหยดุชั่วคราวจนกวาจะ
ตัดสาย

คําเตือน: ควรรับฟงเพลงในระดับเสียงที่พอดี การรับฟงเพลงเสียงดังเปน
เวลานานอาจทําใหประสาทการไดยินเสียหาย

เปดเลนเพลงโดยเลือกแทร็คจากเครื่องเลนเพลง จากนั้นกดปุมเปดเลน/หยุด
ชั่วคราว
หากตองการหยดุเลนเพลงชั่วคราวหรือเลนตอจากจุดที่หยุดเลน ใหกดปุมเปดเลน/
หยดุชั่วคราว หยุดการเลนโดยกดปุมเปดเลน/หยุดชั่วคราวคางไวประมาณ 2 วินาที
หากตองการเลอืกเพลงถัดไป ใหกดปุมกรอไปขางหนา เลือกแทร็คกอนหนาโดย 
กดปุมกรอกลับ ไลดูรายการแทร็คอยางรวดเร็วระหวางเปดเลนโดยกดปุมสองปุม 
น้ีปุมใดก็ไดคางไว

■ ลางคาหรือรีเซ็ตชุดหูฟง
ลางคาการเขาคูและระดับเสียงโดยปดชุดหฟูง จากนั้นกดปุมเอนกประสงคคางไว 
และเลือ่นปุมควบคุมระดับเสียงไปขางหนาจนกระทั่งไฟสัญลกัษณกะพริบสลับสี
แดง เขียวและนํ้าเงินสามครั้ง

9204336_BH-604_3_th.fm  Page 10  Thursday, May 24, 2007  2:02 PM



การใชงานเบื้องตน

11

รีเซ็ตชุดหูฟงในกรณีที่ไมมีการทํางานแมวาจะชารจอยูโดยเสียบเครื่องชารจเขากับ
ชุดหูฟง จากนั้นกดปุมเอนกประสงคคางไวและเลื่อนปุมระดับเสียงไปขางหนา 
การรีเซ็ตไมไดเปนการลางคาปรับตั้งของชุดหฟูง
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4. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

อุปกรณของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจซ้ําได คุณสามารถชารจแบตเตอรี่
และคายประจุไดหลายรอยครัง้ แตแบตเตอรี่จะเส่ือมสภาพลงตามการใชงาน ชารจแบตเตอรี่
ของคุณดวยอุปกรณชารจที่ผานการรบัรองจาก Nokia สําหรับการใชกับอุปกรณนี้เทานั้น
เม่ือไมใชงาน ใหถอดปลั๊กอุปกรณชารจออกจากเตารบัไฟฟาและตวัอุปกรณ อยาทิ้ง
แบตเตอรี่ที่ประจุไฟเตม็แลวไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการประจุไฟเกินอาจทําใหอายุ
การใชงานแบตเตอรี่ลดลง หากคุณไมไดใชงานแบตเตอรี่ที่ชารจไวเต็มแลว แบตเตอรี่
จะคายประจุออกเองตามระยะเวลา
อยาใชอุปกรณชารจที่ชํารุดเสยีหาย 
การทิ้งอุปกรณไวในที่รอนหรือเย็น เชน การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศที่รอนหรือ
หนาวจัด จะทําใหประสิทธิภาพและอายกุารใชงานของแบตเตอรี่ลดลง เกบ็แบตเตอรี่ไว
ในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15 °C ถึง 25 °C (59 °F ถึง 77 °F) เสมอ การใชแบตเตอรี่ที่รอน
หรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานไดชั่วคราว แมวาแบตเตอรี่นัน้จะมี
ประจุอยูเตม็แลวก็ตาม ประสทิธิภาพการทํางานของแบตเตอรีจ่ะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิ
ต่ํากวาจุดเยือกแขง็
หามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได แบตเตอรีท่ี่เสยีหายอาจเกิด
การระเบิดได 
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การดูแลและบํารุงรักษา

อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรปูลักษณที่ดเีย่ียมและมฝีมอืการผลิตที่ประณตี 
คุณจึงควรดูแลอุปกรณของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนีจ้ะชวยใหคุณปฏิบัติตามเงื่อนไข
การรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บอุปกรณไวในที่แหง ฝน ไอน้ํา ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแรเปน

สารประกอบ ซึง่จะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสขึ้นสนิม หากอุปกรณเปยก ใหทําใหแหง
ในทันที

• อยาใชหรือเก็บอุปกรณไวในบรเิวณท่ีมีฝุนหรอืที่สกปรก เนือ่งจากอาจทําใหอุปกรณ
สวนที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนกิสเสยีหายได

• อยาเกบ็อุปกรณไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายกุารทํางานของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสัน้ลง ทั้งยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนที่
เปนพลาสติกละลาย 

• อยาเกบ็อุปกรณไวในที่เย็นจัด เนือ่งจากเมื่อเครื่องกลับคืนสูอุณหภูมิปกติ ความชื้น
จะกอตัวขึน้ภายในเครื่อง ซึง่อาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามงัดเปดอุปกรณ
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอุปกรณ การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจร

ภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสยีหายได
• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรอืผงซักฟอกชนดิเขมขนทําความสะอาดเครือ่ง
• อยาทาสีอุปกรณ เนือ่งจากสีอาจเขาไปอุดตนัในชิ้นสวนที่เลื่อนไดของอุปกรณและอาจ

สงผลตอประสทิธิภาพในการทํางานของอุปกรณ
คําแนะนําทั้งหมดขางตนนําไปใชกับทั้งตัวอุปกรณ แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณ
เสริมพเิศษอื่น ๆ  ของคุณ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง โปรดนําเขารับบรกิารจาก
ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
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