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1. เบือ้งตน
คุณสามารถใชชุดหูฟงบลทููธ Nokia BH-702 เพื่อเรียกและรับสายขณะ
เดินทาง หรือใชงานอปุกรณพกพาแบบแฮนดฟรีไดอยางสะดวกสบาย 
คุณสามารถใชชุดหูฟงรวมกับอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยีบลทููธไรสาย
โปรดอานคูมือผูใชน้ีโดยละเอียดกอนใชงานชุดหูฟง และอานคูมือผูใชสําหรับ
อุปกรณพกพาของคุณ ซ่ึงจะใหขอมูลสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภยัและการ
บํารุงรักษา โปรดเก็บชุดหูฟงใหพนมือเด็ก

■ เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยไีรสายบลทููธชวยใหคุณสามารถ
เชื่อมตอกับอุปกรณที่รองรับโดยไมตองมี
สายเชื่อมตอ การตอเชื่อมแบบ Bluetooth 
ไมไดกําหนดวาอุปกรณพกพาและชุดหูฟง
จะตองอยูในระยะที่มองเห็นกัน แตระยะ
ทางสูงสุดระหวางอุปกรณทั้งคูคือ 10 เมตร 
(33 ฟุต) ระยะทางที่ใกลกวาระหวาง
อุปกรณพกพาและชุดหฟูงจะให
ประสิทธิภาพที่ดีกวา ระยะการทํางานที่
เหมาะสมที่สุดแสดงอยูในกรอบสีเทาเขม
ในภาพ การตอเชื่อมอาจถูกรบกวนจาก
ระยะทางและสิ่งกีดขวางตางๆ (แสดงเปนสีเทาออน) หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ 

<10m
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ชุดหูฟงไรสายน้ีสอดคลองตามขอกําหนดเฉพาะของบลทููธ 2.0 + EDR 
ที่รองรับรูปแบบตอไปน้ี: Headset Profile 1.1 และ Hands-Free Profile 1.5 
โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณน้ันๆ ใชงาน
รวมกับอุปกรณรุนน้ีไดหรือไม
ทั้งน้ี อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีบลูทูธในบางพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับ
เจาหนาที่ในทองถ่ินหรือผูใหบริการของคุณ
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2. การเริม่ตนใชงาน

■ ภาพรวม
ชุดหูฟงรุนน้ีประกอบดวยสวนประกอบดังตอไปน้ี:

• หูฟง (1)

• ไฟแสดงสถานะ (2)

• ชองเสียบอุปกรณชารจ (3)

• ปุมปรับระดับเสียง (4)

• ไมโครโฟน (5)

• ที่คลองห ู(6)

• ปุมเอนกประสงค (7)

กอนเร่ิมใชงานชุดหูฟง คุณ
จําเปนตองชารจแบตเตอรี่และจับคูชดุหฟูงเขากบัอปุกรณที่รองรับ
ชิ้นสวนของชุดหฟูงมีคุณสมบัติเปนแมเหลก็ วัสดุที่เปนโลหะอาจถูกดูดเขากับ
ชุดหูฟง อยาวางบัตรเครดิตหรือส่ือบันทึกที่เปนแมเหล็กไวใกลกับชุดหูฟง 
เพราะขอมูลที่เก็บไวในน้ันอาจถูกลบ

■ อุปกรณชารจและแบตเตอรี่
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับชุดหฟูงน้ี ชุดหฟูงน้ี
สามารถใชงานรวมกับอุปกรณชารจ AC-3, AC-4 และ DC-4

6

7



การเริ่มตนใชงาน

8

คําเตือน: ใชแตแบตเตอร่ีและชารจเจอรที่ไดรับการรับรองจาก 
Nokia สําหรับการใชงานกับอุปกรณเพิ่มพิเศษนี้เทานั้น การใชกับ
อุปกรณอื่นอาจเปนผลใหการรับรองการใชงานหรือการรับประกัน
เปนโมฆะและอาจกอใหเกิดอันตรายได

เม่ือจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริมใดๆ ใหจับที่ปลัก๊ไฟแลวดึงออก อยา
ดึงที่สายไฟ

■ การชารจแบตเตอรี่
ชุดหูฟงน้ีมีแบตเตอร่ีภายในแบบชารจซํ้าได ที่ไมสามารถถอดออกได อยา
พยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากชุดหฟูง เน่ืองจากอาจสรางความเสียหาย
กับชุดหฟูง
1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลัก๊ไฟที่

ผนัง
2. ตอสายเครื่องชารจเขากับชุดตอเคร่ืองชารจ 

ไฟแสดงสถานะจะเปนสีแดงในระหวางการชารจ 
อาจตองใชเวลาครูหน่ึงกอนเครื่องจะเร่ิมประจุไฟ  
ถาเครื่องยังไมเร่ิมชารจแบตเตอร่ี ใหถอดอุปกรณ
ชารจออกจากเตาเสียบ แลวเสียบเขาไปใหมเพื่อลองชารจอีกครั้ง การ
ชารจแบตเตอรี่จนเต็มอาจใชเวลานานถึง 2 ชั่วโมง

3. เม่ือชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเปนสีเขียว ถอดสาย
อุปกรณชารจจากชุดหฟูงและที่เตารับไฟฟาทีผ่นัง

แบตเตอร่ีที่ชารจจนเต็มจะสามารถสนทนาไดนานถึง 6 ชั่วโมง และมีระยะ
เวลาสแตนดบายนานถึง 160  ชัว่โมง ทั้งน้ี เวลาในการใชสายและสแตนดบาย
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อาจแตกตางกันไปเม่ือใชงานรวมกับอุปกรณ Bluetooth ที่ใชรวมกันได รวม
ไปถึงการตั้งคาการใชงาน รูปแบบการใช และสภาพแวดลอมอื่นๆ
ขณะแบตเตอร่ีออน ชุดหูฟงจะสงเสียงดังเปนระยะเทา ๆ  กันตอเน่ือง และไฟ
แสดงสถานะกะพริบเปนสีแดง

■ การเปดหรือปดชุดหูฟง
เปดเครื่องโดยกดปุมคียเอนกประสงคคางไวจนชุดหฟูงมีเสียงสัญญาณและไฟ
แสดงสถานะติดข้ึน ขณะชุดหฟูงพยายามเชื่อมตอกับอุปกรณเขาคู ไฟแสดง
สถานะจะกะพริบเปนสีเขียวชา ๆ เม่ือชุดหฟูงเชื่อมตอกับอุปกรณที่จับคูแลว
และพรอมใชงาน ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเปนสีนํ้าเงินชาๆ หากไมไดเขาคู
ชุดหูฟงกบัอุปกรณ เครื่องจะเขาสูโหมดเขาคูโดยอัตโนมัติ (ดูใน 
“การเขาคูชุดหูฟง,” หนา 9) 
ปดเครื่องโดยกดปุมเอนกประสงคคางไวอยางนอย 5 วินาทจีนไฟแสดงสถานะ
เปลีย่นเปนสีแดง 

■ การเขาคูชุดหูฟง
1. ตรวจสอบวาอุปกรณพกพาของคุณเปดใชงานอยู
2. เขาคูชุดหูฟงในกรณทีี่ยังไมไดทําการเขาคูกับอุปกรณ โดยเปดใชชุดหฟูง 

ชุดหูฟงจะเขาสูโหมดเขาคู และไฟแสดงสถานะจะเริ่มกะพริบเปนสีนํ้าเงนิถ่ี
เขาคูอุปกรณที่เคยเขาคูมากอนแลวกบัอุปกรณอื่นไดโดยตรวจสอบใหแนใจ
วาปดชดุหฟูงอย ูจากนั้นกดปุมเอนกประสงคคางไวจนไฟแสดงสถานะ
เร่ิมกะพริบเปนสีนํ้าเงนิถ่ี
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3. เปดใชงานคุณสมบัติบลูทูธที่อุปกรณพกพา และตั้งคาใหคนหาอุปกรณ
บลทููธ โปรดดูคําแนะนําจากคูมือผูใชอุปกรณของคุณ

4. เลือกชุดหฟูง (Nokia BH-702) จากรายชื่ออุปกรณที่คนพบ
5. ปอนรหัสผาน 0000 เพื่อเขาคูและเชื่อมตอชุดหฟูงเขากับอุปกรณของคุณ 

ในอุปกรณพกพาบางรุน คุณอาจตองทําการเชื่อมตอแยกจากกันหลงัจาก
เขาคูเสร็จแลว ดูรายละเอียดในคูมือผูใชของอุปกรณของคุณ คุณจําเปน
ตองจับคูชุดหูฟงกับอุปกรณเพียงคร้ังเดียวเทานั้น

หากการเขาคูเสร็จสมบูรณ ชุดหูฟงจะปรากฏขึ้นที่เมนูของอุปกรณพกพา 
โดยคณุสามารถดูอุปกรณ Bluetooth ที่เขาคูอยูในปจจุบันได

ยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟง
ปลดการเชื่อมตอชุดหฟูงจากอุปกรณพกพาโดยปดชดุหฟูง หรือปลดการ
เชื่อมตอชุดหูฟงจากเมนู Bluetooth ของอุปกรณพกพาของคุณ
คุณไมจําเปนตองลบการจับคูกับชุดหูฟงเพื่อยกเลิกการเชื่อมตอ

เชื่อมตอกับชุดหูฟงอีกคร้ัง
ตอชุดหูฟงกับอุปกรณพกพา โดยใชเมนู Bluetooth ทีต่ัวอุปกรณพกพา
ของคุณ หรือเปดชุดหฟูงและกดปุมเอนกประสงคคางไวประมาณ 2 ถึง 3 
วินาทีจนไดยินเสียงสัญญาณส้ัน ๆ
คุณสามารถตั้งใหเครื่องเชื่อมตอกับชุดหูฟงโดยอัตโนมัติ เม่ือคุณเปดชุดหฟูง 
ดําเนินการนี้กับอุปกรณ Nokia โดยเปลี่ยนคาอุปกรณที่เขาคูในเมนูบลทููธ
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■ การแกไขปญหา
หากคณุไมสามารถตอเชื่อมชุดหูฟงกับอุปกรณพกพาของคุณได ใหปฏิบัติ
ดังน้ี:

• ดูใหแนใจวาชุดหฟูงชารจแลว เปดอุปกรณและจับคูกับอุปกรณของคุณแลว
• ดูใหแนใจวาเปดใชงานคณุสมบัติ Bluetooth ที่อุปกรณแลว
• ตรวจสอบวาชุดหูฟงอยูหางจากอุปกรณในระยะไมเกนิ 10 เมตร (33 ฟุต) 

และไมมีส่ิงกีดขวางระหวางชุดหฟูงกับอุปกรณ เชน ผนัง หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ
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3. การใชงานเบื้องตน

■ การสวมใสชุดหูฟงเขากับหู
ชุดหูฟงน้ีมาพรอมกับสายคลองหูซ่ึงชวยใหสามารถสวมกับหูไดกระชับข้ึน 
ใชชุดหฟูงกับครอบหูที่หขูวา สวมครอบหเูขากับชดุหฟูง (1) เลือ่นครอบหู
ไวเหนือใบห ู(2) และดันชิ้นสวนประกอบหเูขาในชองหูเบาๆ กดหรือดึงครอบหู
เพื่อกําหนดระยะปรับชุดหูฟงเพื่อใหหนัมายงัตําแหนงปาก (3)

ใชชุดหฟูงกับหูดานซายโดยคอย ๆ  ดึงจากชุดหฟูง (4) และเสียบเขาที่ดา
นตรงกันขาม (5)
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■ การโทร
ในการโทรออก ใชอุปกรณพกพาของคณุตามปกติเม่ือเช่ือมตอชุดหูฟง
เขากับอปุกรณแลว ไฟแสดงสถานะสีนํ้าเงนิจะกะพริบชา ๆ  ในระหวางใชสาย
หากอุปกรณของคณุรองรับการโทรซ้ําหมายเลขลาสุดรวมกับชุดหูฟงน้ี 
ใหกดปุมเอนกประสงคสองครั้งขณะทีไ่มไดอยูระหวางการใชสาย
หากอุปกรณของคณุรองรับการเรียกสายดวยเสียงกับชุดหฟูง ใหกดปุม
เอนกประสงคคางไวประมาณ 2 ถึง 3 วินาทีจนอุปกรณพกพาเริ่มเรียกสาย
ผานคําสั่งเสียง และดําเนินการตอตามที่แจงในคูมือผูใชอุปกรณ การเรียกสาย
ดวยเสียงไมสามารถใชไดระหวางใชสาย
เม่ือคุณไดรับสาย ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเปนสีนํ้าเงินถ่ี และคุณจะไดยิน
เสียงเรียกเขาผานทางชดุหฟูง รับสายโดยกดปุมเอนกประสงค หรือใชปุมที่
อุปกรณพกพา
ปฏเิสธสายเรียกเขาโดยกดปุมเอนกประสงคสองครั้ง หรือใชปุมที่อุปกรณ
พกพา
ตัดสายโดยกดปุมเอนกประสงค หรือใชปุมที่อุปกรณพกพา

■ ปรบัระดับเสยีงชุดหูฟง
กดปุมระดับเสียงข้ึนเพือ่เพิ่มระดับเสียง และกดลงเพื่อลดระดับ
เสียงระหวางใชสาย หรือใชปุมที่อุปกรณพกพา หากตองการปรับระดับเสียง
อยางรวดเร็ว ใหกดปุมควบคมุระดับเสียงคางไวในทิศทางที่ตองการ

■ การเปดหรือปดเสียงไมโครโฟน
เปดหรือปดเสียงไมโครโฟนระหวางใชสายไดโดยใชฟงกช่ันของอุปกรณพกพา
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■ สลับสายระหวางชุดหูฟงและอุปกรณมือถือ
สลบัสายระหวางชุดหูฟงและอุปกรณพกพาที่เชื่อมตอโดยกดปุมเอนกประสงค
คางไวประมาณ 2 ถึง 3 วินาท ีหรือใชฟงกชั่นของอุปกรณของคุณ

■ ลางคาหรือรีเซ็ต
ลางคาการเขาค  ูทัง้หมดจากชุดหูฟงโดยกดปุมเอนกประสงคคางไวพรอมกับกด
ปุมระดับ เสียงข้ึนจนไฟแสดงสถานะกะพริบเปนสีแดงเขียวและน้ําเงินสองครั้ง 
หลงัจากลางคาแลว ชุดหฟูงจะเขาสูโหมดเขาคูประมาณ 5 นาที 
(ไฟแสดงสถานะกะพริบเปนสีนํ้าเงนิถ่ี)
รีเซ็ตชุดหูฟงในกรณีที่ไมมีการทํางานโดยใหเสียบเครื่องชารจเขากับชุดหฟูง
ขณะกดปุมเอนกประสงคคางไว แมวาอุปกรณจะประจุไฟแลวก็ตาม 
ชุดหูฟงจะปดการทํางาน ใชงานชุดหฟูงโดยตอเขากับอุปกรณพกพาของคุณ
อีกครั้ง การรีเซ็ตไมไดเปนการลางคาปรับตั้งของชุดหฟูง
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4. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

อุปกรณของคุณใชพลงังานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจซํ้าได คุณสามารถ
ชารจแบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอร ีจะเส ื่อมสภาพลง
ตามการใชงาน ชารจแบตเตอรี่ของคณุดวยอุปกรณชารจที่ผานการรับรองจาก 
Nokia สําหรับการใชกับอุปกรณน้ีเทานั้น
เม่ือไมใชงาน ใหถอดปลัก๊อุปกรณชารจออกจากเตารับไฟฟาและตัวอุปกรณ 
อยาทิ้งแบตเตอร่ีที่ประจุไฟเต็มแลวไวกับอุปกรณชารจ เน่ืองจากการประจุไฟ
เกินอาจทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่ลดลง หากคุณไมไดใชงานแบตเตอรี่
ที่ชารจไวเต็มแลว แบตเตอร่ีจะคายประจุออกเองตามระยะเวลา
อยาใชอุปกรณชารจที่ชํารุดเสียหาย 
การทิ้งอุปกรณไวในที่รอนหรือเย็น เชน การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพ
อากาศที่รอนหรือหนาวจัด จะทําใหประสิทธิภาพและอายกุารใชงานของ
แบตเตอร่ีลดลง เก็บแบตเตอร่ีไวในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15 °C ถึง 25 °C (59 
°F ถึง 77 °F) เสมอ การใชแบตเตอร่ีที่รอนหรือเยน็เกินไปอาจทําใหโทรศัพท
ไมสามารถทํางานไดชั่วคราว แมวาแบตเตอร่ีน้ันจะมีประจุอยูเต็มแลวก็ตาม
ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเม่ืออยูที่อุณหภูมิต่ํากวา
จุดเยอืกแข็ง
หามทิ้งแบตเตอร่ีในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได แบตเตอร่ีอาจระ
เบิดหากเกิดความเสียหาย ทิ้งแบตเตอร่ีที่ไมใชงานแลวตามขอบังคับ
ของกฎหมายในทองถ่ินของคุณ หากสามารถทําได ควรนําไปผานกระบวนการ
เพื่อนํากลบัมาใชใหม อยาทิ้งแบตเตอร่ีรวมกับขยะจากครัวเรือน



การดูแลและบํารุงรักษา

16

การดูแลและบํารุงรักษา

อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมรูีปลักษณท่ีดีเย่ียมและมีฝมือการ
ผลิตท่ีประณีต คณุจึงควรดูแลอุปกรณของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปน้ีจะชวย
ใหคุณปฏบัิติตามเงือ่นไขการรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บอุปกรณไวในที่แหง ฝน ไอนํ้า ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมี

แรเปนสารประกอบ ซ่ึงจะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสข้ึนสนิม หากอุปกรณ
เปยก ใหทําใหแหงในทันที

• อยาใชหรือเก็บอุปกรณไวในบริเวณที่มีฝุนหรือที่สกปรก เน่ืองจากอาจ
ทําใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาเก็บอุปกรณไวในทีร่อนจัด เน่ืองจากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายกุารทํางาน
ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสส้ันลง ทั้งยงัอาจทําใหแบตเตอร่ีชํารุดเสียหาย 
และทําใหสวนที่เปนพลาสติกละลาย 

• อยาเก็บอุปกรณไวในทีเ่ย็นจัด เน่ืองจากเมื่อเคร่ืองกลบัคนืสูอุณหภูมิปกติ 
ความชื้นจะกอตัวข้ึนภายในเครื่อง ซ่ึงอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาพยายามงดัเปดอุปกรณ
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอุปกรณ การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจ

ทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได
• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทํา

ความสะอาดเครื่อง
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• อยาทาสีอุปกรณ เน่ืองจากสีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนที่เลื่อนไดของ
อุปกรณและอาจสงผลตอประสิทธภิาพในการทํางานของอุปกรณ

คําแนะนําทั้งหมดขางตนนําไปใชกับทัง้ตัวอุปกรณ แบตเตอร่ี อุปกรณชารจ 
และอุปกรณเสริมพิเศษอื่น ๆ  ของคุณ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง 
โปรดนําเขารับบริการจากศนูยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
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