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คําประกาศเร่ืองความสอดคลอง
NOKIA CORPORATION ขอประกาศในท่ีน้ีวา
ผลิตภัณฑ BH-609 น้ีสอดคลองกับ
ขอกําหนดท่ีจําเปนและเงื่อนไขอื่นๆ 
ท่ีเกีย่วของของ Directive 1999/5/EC 
คุณสามารถดูสําเนาของประกาศเร่ือง
ความสอดคลองไดท่ี 

http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/

© 2010-2011 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
Bluetooth เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

ขอมูลเบ้ืองตน
ดวย Nokia Bluetooth Headset 
BH-609 คุณจะสามารถโทรและรับสาย
ไดโดยไมยุงยากโดยใชอุปกรณมือถือ
ที่รองรับ ชุดหูฟงนี้มีคณุสมบัติลดและ
ตัดเสยีงรบกวนซึง่จะชวยใหคุณสามารถ
ใชงานในสภาพแวดลอมที่มเีสยีงรบกวน
ไดเปนอยางดี
โปรดอานคูมอืผูใชนีใ้หละเอียดกอน
ใชงานชุดหูฟง และโปรดอานคูมือผูใช

ของอุปกรณที่คุณตองการเช่ือมตอ
เขากับชุดหูฟงดวย
พ้ืนผิวของโทรศัพทเครื่องนี้ปราศจาก
สารนิกเกิล

ปุมสวนตัว
ชุดหูฟงนี้จะมีปุมลัดท่ีคุณสามารถตั้งคา
ใหทํางานตางๆ ไดบนโทรศัพท Nokia 
ที่ใชงานรวมกันได หากตองการระบุ
ฟงกชันการทํางาน ใหใชแอปพลิเคช่ัน
การตัง้คาอุปกรณเสริมของ Nokia
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ดวยแอปพลิเคช่ันนี้ คุณยังสามารถดู
ขอมูลของชุดหฟูงและกําหนดการตั้งคา
ของชุดหฟูงได เมื่อชุดหูฟงเช่ือมตอ
เขากับโทรศัพทของคุณ สําหรับ
รายละเอียด โปรดดูที่วธิีใชของ
แอปพลิเคช่ัน
หากแอปพลิเคช่ันไมไดติดตั้งบน
โทรศัพทมือถือของคุณ ใหตรวจสอบ
วามแีอปพลิเคช่ันสําหรบัโทรศพัท
ของคุณใหใชงานหรือไม จากหนาเวบ็
สนับสนุนของชุดหฟูงนี้ที่ 
www.nokia.com/support

หากไมมแีอปพลิเคช่ันใหใชงานสําหรับ
โทรศพัท Nokia ของคุณ คุณสามารถ
ใชปุมทางลัดในการเงียบเสยีง
ไมโครโฟนระหวางโทรได

ความสามารถในการใชงาน
รวมกันของ Bluetooth

ชุดหฟูงนี้สอดคลองกับ Bluetooth 
Specification 2.1 +EDR ทีส่นับสนุน 
Headset Profile 1.1 และ Hands-Free 
Profile 1.5 โปรดตรวจสอบกับบริษัท
ผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือดูวาอุปกรณ
นั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศพัทรุนนี้ได
หรือไม

การเร่ิมตนการใชงาน
ชุดหูฟงจะมสีวนประกอบตางๆ ที่แสดง
อยูในหนาช่ือเรื่องดังนี้ ไฟแสดงสถานะ 

(1), ปุมปรับความดัง (2), ปุมสวนตัว 
(3), ปุมมลัติฟงกชัน (4), ไมโครโฟน 
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(5), เอียรลูป (6), ชองเสียบอุปกรณ
ชารจ (7) และหฟูง (8)

กอนใชงานหฟูง คุณตองชารจแบตเตอรี่
และจบัคูชุดหูฟงเขากับอุปกรณที่ใชงาน
รวมกนัได
อุปกรณชารจที่ใชงานรวมกันได
อุปกรณนี้มไีวสําหรบัใชงานโดยรับ
จายไฟจากเครื่องชารจตอไปนี้ AC-3, 
AC-4, AC-5, AC-8, AC-15 และ DC-4 
หมายเลขรุนอุปกรณชารจอาจแตกตาง
กันตามประเภทปลั๊ก ประเภทปล๊ัก
อาจแตกตางกันตามที่ระบุดังนี้ E, X, 
AR, U, A, C, K หรอื B

การชารจแบตเตอรี่
1. เสียบอุปกรณชารจเขากับชองเสียบ

ปล้ักไฟที่ผนัง
2. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชอง

เสียบอุปกรณชารจ ไฟแสดงสถานะ
สแีดงจะติดข้ึนระหวางการชารจ
การชารจแบตเตอรีจ่นเต็มอาจใช
เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง การชารจ
แบตเตอรี่ดวยอุปกรณชารจรุน 
AC-15 เปนเวลา 15 นาท ีจะใหคุณ
พูดสายไดนานถึง 2 ช่ัวโมง

3. เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ไฟแสดง
สถานะสีเขียวจะปรากฏขึ้น
ใหถอดอุปกรณชารจจากชุดหฟูง 
และจากชองเสยีบปล๊ักไฟที่ผนัง
ตามลําดับ การทําเชนนี้จะชวย
ประหยัดพลังงาน เนื่องจากอุปกรณ
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ชารจจะใชไฟบางสวนเมือ่ยังเสยีบ
อยูที่ผนังแมจะไมไดชารจอยูก็ตาม

แบตเตอรี่ที่ไดรับการชารจจนเต็มจะ
ชวยใหสนทนาไดนานถึง 6 ช่ัวโมงหรือ
สแตนดบายไดนานถึง 180 ช่ัวโมง
หากตองการตรวจสอบการชารจ
แบตเตอรี่ขณะที่ชุดหูฟงไมไดตออยูกับ
อุปกรณชารจ ใหกดปุมมัลติฟงกชันเมือ่
ชุดหูฟงตออยูกับโทรศัพทมือถือ หากไฟ
แสดงสถานะเปนสีเขียว นัน่หมายความ
วามรีะดับการชารจที่เพียงพอ หากไฟ
เปนสีเหลือง คุณอาจตองชารจแบตเตอรี่
ใหมโดยเรว็ หากไฟเปนสแีดง ใหชารจ
แบตเตอรี่ใหม
เมื่อการชารจแบตเตอรี่ต่ํา ชุดหฟูงจะ
สงเสียงบี๊พทุกๆ 5 นาทีและไฟแสดง
สถานะสแีดงจะกะพริบ

การเปดหรือปดเครื่อง
หากตองการเปดเครื่อง ใหกดปุม
มัลติฟงกชันคางไวประมาณ 2 วินาที 
ชุดหฟูงจะสงเสยีงบี๊พและไฟแสดง
สถานะสีเขียวจะกะพริบชาๆ ขณะที่
ชุดหฟูงพยายามท่ีจะเช่ือมตอเขากับ
โทรศพัทที่เช่ือมตอลาสดุหนึ่งหรือ
สองเครื่อง 
เมื่อชุดหูฟงเช่ือมตอเขากับโทรศัพท
อยางนอยหน่ึงเคร่ืองและพรอมใชงาน 
ไฟแสดงสถานะสฟีาจะกะพริบชาๆ 
หากยังไมไดจับคูชุดหฟูงกับโทรศพัท 
ชุดหฟูงจะเขาสูโหมดจับคูโดยอัตโนมัติ
หากตองการปดเคร่ือง ใหกดปุม
มัลติฟงกชันคางไวประมาณ 5 วินาที 
ชุดหฟูงจะสงเสยีงบี๊พ และไฟแสดง
สถานะสีแดงจะปรากฏขึ้นเปนเวลาสัน้ๆ 
หากชุดหูฟงไมไดเช่ือมตอกับโทรศัพท
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ภายใน 30 นาที ชุดหูฟงจะปดโดย
อัตโนมตัิ

การจับคูและเช่ือมตอชุดหูฟง
กอนใชงานหฟูงนี้ คุณตองจับคูและ
เช่ือมตอชุดหูฟงเขากับโทรศพัทที่
ใชงานรวมกันได
คุณสามารถจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพท
ไดมากถึง 8 เครื่อง แตคุณสามารถ
เช่ือมตอพรอมกันไดสูงสุดเพียงสอง
เครื่องเทานัน้
1. ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทมือถือ

ของคุณเปดอยูและปดชุดหูฟงแลว
2. หากยังไมเคยจับคูชุดหฟูงกับ

โทรศัพท ใหเปดชุดหูฟง ชุดหูฟงจะ
เขาสูโหมดจับคู และไฟแสดงสถานะ
สีฟาจะเริ่มกะพริบอยางรวดเร็ว
หากทําการจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพท
กอนหนานี้แลว โปรดตรวจสอบ

ใหแนใจวาชุดหูฟงปดอยู และกดปุม
มลัติฟงกชันคางไวประมาณ 5 วนิาที
จนกวาไฟแสดงสถานะสฟีาจะเริม่
กะพริบอยางรวดเร็ว

3. ภายในเวลาประมาณ 3 นาที ใหเปด
ใชงานคุณสมบัต ิBluetooth บน
โทรศัพทของคุณและตั้งคาใหคนหา
อุปกรณ Bluetooth สําหรับ
รายละเอียด ใหดูคูมือผูใชของ
โทรศัพทมอืถอืของคุณ

4. เลือกชุดหฟูงจากรายช่ืออุปกรณ
ทีพ่บ

5. หากจําเปน ใหปอนรหัสผาน 0000 
เพ่ือจับคูและเช่ือมตอชุดหฟูงเขากับ
โทรศัพทของคุณ
สําหรับโทรศัพทบางเครื่อง คุณอาจ
ตองทําการเช่ือมตอแยกตางหาก
หลังจากทําการจับคูแลว
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เมื่อชุดหฟูงเช่ือมตอเขากับโทรศพัท
อยางนอยหนึ่งเครื่องและพรอมใชงาน 
ไฟแสดงสถานะสีฟาจะกะพริบชาๆ
หากตองการเช่ือมตอชุดหูฟงเขากับ
โทรศัพทที่ใชลาสุดหนึ่งหรือสองเครือ่ง
ดวยตวัเอง ใหกดปุมมัลติฟงกชันคางไว
ประมาณ 2 วินาที (เมื่อไมมีโทรศัพท
เช่ือมตออยู) หรือทําการเช่ือมตอในเมนู 
Bluetooth ของโทรศพัทที่ตองการ 
หากคุณเช่ือมตอโทรศพัทเขากับ

ชุดหฟูงแลว และตองการเช่ือมตอ
โทรศพัทเครื่องที่สอง ใหทําการเช่ือม
ตอในเมนู Bluetooth ของโทรศพัท
คุณอาจสามารถตัง้คาโทรศัพทของคุณ
เพ่ือใหชุดหูฟงสามารถเช่ือมตอกับ
โทรศพัทของคุณไดโดยอัตโนมตัิ 
หากตองการเปดใชงานคุณสมบตัินี้
ในโทรศพัท Nokia ใหแกไขการตั้งคา
โทรศพัทที่จับคูในเมนู Bluetooth

การใชงานพ้ืนฐาน

การเปลี่ยนเอียรแพด
ชุดหูฟงมาพรอมกับเอียรแพดขนาด
ตางๆ ใหเลือกเอียรแพดที่มขีนาดพอดี
และใหความรูสกึสบายตอหูของคุณ

หากตองการเปล่ียนเอียรแพด ใหดึง
เอียรแพดปจจุบันออกจากหูฟง 
แลวดันเอียรแพดใหมใหเขาที่ (13)
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การใสชุดหูฟงที่หู
หากตองการใสชุดหฟูงที่ห ูใหกดหฟูง
เขาหาหขูองคุณเบาๆ หนัชุดหูฟงไป
ทางปากของคุณ (11) คุณสามารถหมุน
เอียรแพดเพ่ือใหชุดหูฟงแนนกระชับหู 
(14) ตัวอยางเชน หากคุณใชชุดหูฟง
ที่หูขางขวา คณุอาจตองหมุนเอียรแพด
ไปทางขวาใหพอดีที่สุด หากคุณสวม
ตางหู ควรแนใจวาตางหจูะไมเกี่ยวกับ
เอียรแพดโดยบังเอิญ
หากตองการใชชุดหูฟงกบัเอียรลูป 
ใหติดเอียรลูปเขากับชุดหฟูง (12) 
หากตองการถอดเอียรลูป ใหคอยๆ 
ดึงเอียรลูปออกจากชุดหฟูง
ในการใสชุดหฟูงที่หเูมื่อคุณใชเอียรลูป 
ใหใชนิ้วดันเอียรลูป (9) และเล่ือน
เอียรลูปไปดานหลังของหูคุณ (10) 
คอยๆ กดหฟูงเขาหาหขูองคุณ หันชุด

หฟูงไปทางปากของคุณ (11) กดหรือ
ดึงเอียรลูปเพ่ือกําหนดความยาว

การปรบัความดัง
เล่ือนปุมปรับความดังข้ึนหรือลง 
หากตองการปรับความดังอยางรวดเร็ว 
ใหเล่ือนปุมปรบัความดังคางไว
จะมีการบนัทึกระดับความดังที่เลือกไว
สําหรับโทรศัพทที่เช่ือมตอกับชุดหูฟง
ในขณะนี้

การโทร
หากตองการโทรออก ใหใชโทรศัพท
มือถือของคุณตามปกติในขณะที่ชุดหูฟง
เช่ือมตออยูกบัโทรศพัท
หากตองการโทรซ้ําหมายเลขที่คุณ
โทรออกลาสดุ (หากโทรศัพทมือถือ
ของคุณสนับสนุนคุณสมบัตนิี้รวมกับ
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ชุดหูฟง) ขณะท่ียังไมมีการใชสาย 
ใหกดปุมมัลติฟงกชันสองครั้ง
หากตองการเปดใชงานการโทรดวย
เสียง (หากโทรศัพทมือถือของคุณ
สนับสนุนคุณสมบตัินี้รวมกับชุดหูฟง) 
ขณะที่ยังไมมีการใชสาย ใหกดปุม
มัลตฟิงกชันคางไวประมาณ 2 วินาท ี
ปฏิบตัิตามขั้นตอนที่อธิบายในคูมือผูใช
ของโทรศพัทมือถือ
หากตองการรับหรอืวางสาย ใหกดปุม
มัลตฟิงกชัน หากไมตองการรบัสาย 
ใหกดปุมนี้สองครั้ง
หากตองการเงียบเสยีงหรือยกเลิกเงียบ
เสียงไมโครโฟนระหวางการโทร ใหกด
ตรงกลางของปุมปรับความดัง ชุดหูฟง
จะสงเสยีงบีพ๊และไอคอนที่เกี่ยวของ
จะปรากฏบนโทรศพัทมือถือของคณุ 
(ถาโทรศพัทสนับสนุน)

หากตองการสลับการโทรระหวาง
ชุดหฟูงและโทรศัพทที่ใชงานรวมกันได
ซึ่งเช่ือมตออยู ใหกดปุมมัลติฟงกชัน
คางไวประมาณ 2 วนิาที

การจัดการสายสองสาย
หากตองการจัดการสายสองสายใน
เวลาเดียวกันดวยชุดหูฟง โทรศัพท
มือถือของคณุตองสนับสนุน Bluetooth 
Hands-Free Profile 1.5 และเปด
ใชงานสายเรียกซอน สายเรียกซอน
เปนบริการเสริมจากระบบเครือขายและ
ใชงานไดเมื่อชุดหฟูงเช่ือมตอกับ
โทรศพัทเครื่องเดียวเทานั้น
หากตองการรับสายเรยีกซอนและ
วางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุมมัลติ
ฟงกชัน
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หากตองการรับสายเรยีกซอนและ
พักสายที่สนทนาอยู ใหกดปุมมัลติ
ฟงกชันคางไวประมาณ 2 วินาที
หากตองการวางสายที่สนทนาอยูและ
ยกเลิกการพักสายอีกสาย ใหกดปุม
มัลติฟงกชัน
หากตองการสลับสายที่สนทนาอยูและ
สายที่พักอยู ใหกดปุมมัลติฟงกชัน
คางไวประมาณ 2 วนิาที
การเช่ือมตอเขากับโทรศัพท
สองเครื่อง
คุณสามารถเช่ือมตอชุดหฟูงเขากับ
โทรศพัทสองเครื่องในเวลาเดียวกันได
ตามคาเริ่มตน ชุดหูฟงสามารถเช่ือมตอ
กับโทรศัพทไดครั้งละหนึ่งเครื่องเทานั้น 
หากตองการอนุญาตใหชุดหฟูงเช่ือมตอ
กับโทรศัพทสองเครื่อง ใหปดชุดหูฟง 
และกดปุมมัลติฟงกชันไว แลวเล่ือน

ปุมปรับความดังข้ึนคางไวประมาณ 
5 วนิาที ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะ
กะพรบิหนึ่งครั้ง
หากตองการอนญุาตใหชุดหูฟงเช่ือมตอ
กับโทรศพัทเพียงเครื่องเดียว ใหปด
ชุดหูฟง และกดปุมมลัติฟงกชันคางไว 
แลวเล่ือนปุมปรับความดังลงคางไว
ประมาณ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะ
สเีหลืองจะกะพริบหนึ่งครั้ง

การจับคูและเช่ือมตอเขากับ
โทรศัพทสองเครื่อง
หากตองการจับคูชุดหฟูงกับโทรศัพท
สองเคร่ือง ใหเปดชุดหฟูง เขาสูโหมด
จับคู แลวจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพท
เครื่องแรก ปดชุดหูฟง เขาสูโหมดจับคู 
แลวจับคูชุดหูฟงกับโทรศพัทเครือ่ง
ที่สอง
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หากตองการเช่ือมตอชุดหูฟงกับ
โทรศัพทสองเคร่ือง ใหปดชุดหูฟงและ
เปดใหมอีกครัง้

การจัดการสาย
หากชุดหฟูงสามารถเช่ือมตอกับ
โทรศัพทสองเคร่ืองในเวลาเดียวกันได 
และคุณกําลังใชงานคุณสมบตัิการ
เรียกซ้ําหรือการโทรดวยเสยีง จะมกีาร
ใชสายในโทรศัพทที่คณุใชโทรออกครั้ง
ลาสดุเมื่อชุดหูฟงเช่ือมตอกับโทรศพัท
นั้น
หากตองการรับสายของโทรศัพท
เครื่องหนึ่งที่เช่ือมตออยู และวางสาย
โทรศัพทอีกเครื่อง ใหกดปุมมลัติ
ฟงกชัน
หากตองการรับสายของโทรศัพทที่
เช่ือมตออยู และพักสายที่สนทนาใน

โทรศพัทอีกเครื่อง ใหกดปุมมัลติ
ฟงกชันคางไวประมาณ 2 วินาที
หากตองการวางสายของโทรศัพท
เครือ่งหนึง่ที่เช่ือมตออยู และกลับมา
สนทนาในโทรศพัทอีกเครื่องที่พักสาย
ไว ใหกดปุมมัลตฟิงกชัน
หากตองการสลับระหวางสายที่สนทนา
อยูในโทรศัพทเครื่องหน่ึง และกลับมา
สนทนาสายที่พักไวในโทรศัพท
อีกเครื่อง ใหกดปุมมัลตฟิงกชันคางไว
ประมาณ 2 วนิาที

การเปดหรือปดไฟ
ตามคาเริ่มตน ไฟแสดงสถานะจะสวาง
ในทุกสถานการณ หากตองการปดไฟ
ในบางสถานการณ (เชน ระหวางการ
โทรหรือเมื่อชุดหูฟงเช่ือมตอกบั
โทรศพัทมือถือ) ใหกดปุมมลัติฟงกชัน
คางไวและเล่ือนปุมปรับความดังลง
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คางไวประมาณ 5 วนิาที เมื่อชุดหูฟง
เช่ือมตอกับโทรศพัท ไฟแสดงสถานะ
สีเหลืองจะกะพริบหนึ่งครั้ง
หากตองการเปดไฟ ใหกดปุมมัลติ
ฟงกชันคางไว และเล่ือนปุมปรบั
ความดังลงคางไวประมาณ 5 วนิาที 
ไฟแสดงสถานะสเีขียวจะกะพรบิ
หนึ่งครั้ง

การลางการต้ังคาหรือรีเซ็ต
หากตองการลางการตั้งคาท้ังหมด
จากชุดหูฟง (รวมถึงการตัง้คาทีคุ่ณ
กําหนดไวกับแอปพลิเคช่ันการตั้งคา
อุปกรณเสริมของ Nokia) ใหปดชุดหูฟง 
และกดปุมมัลติฟงกชันคางไวประมาณ 
8 วินาที ชุดหูฟงจะสงเสียงบี๊พสองคร้ัง 
และไฟแสดงสถานะสแีดงและสีเขียว
จะตดิข้ึนสลับกนั หลังจากลางการตั้งคา
แลว ชุดหูฟงจะเขาสูโหมดจับคู

ในการรเีซ็ตชุดหฟูงในกรณีที่ชุดหูฟง
หยุดทํางาน แมวาชุดหฟูงดังกลาว
จะไดรับการชารจแลวก็ตาม ใหเช่ือมตอ
ชุดหูฟงเขากับอุปกรณชารจขณะที่คุณ
กดปุมมัลติฟงกชันคางไว
การแกไขปญหา
หากคุณไมสามารถเชื่อมตอชุดหูฟง
เขากับโทรศัพทที่ใชงานรวมกันได
ของคุณ โปรดตรวจสอบวาคุณชารจ
ชุดหูฟง เปดสวติช และจับคูกับโทรศัพท
แลว
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