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1. บทนํา

ชุดหฟูงบลูทูธโนเกีย BH-800 ชวยใหคุณโทรออกและรับสายไดอยางอิสระในขณะ
เคลื่อนที่หรืออยูในสํานักงาน คณุสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทมือถือที่รองรับ
เทคโนโลยีบลูทูธซึ่งสามารถใชงานรวมกับชุดหูฟงได
โปรดอานคูมือผูใชเลมนีใ้หละเอียดกอนที่จะใชงานชุดหูฟง นอกจากนี้ โปรดอานคูมือ
ผูใชโทรศัพทของคณุซึ่งมีขอมูลดานความปลอดภัยที่สําคญัและขอมูลการบํารงุรักษา 
โปรดเก็บชุดหูฟงใหพนมือเด็ก

■ เทคโนโลยีไรสายบลทููธ
เทคโนโลยีไรสายบลูทูธชวยใหเชื่อมตอกับอุปกรณสื่อสารที่ใชงานรวมกันไดโดย
ไมตองใชสายเคเบิล การเชื่อมตอแบบบลูทูธไมไดกําหนดวาโทรศัพทและชุดหฟูง
ตองอยูในระยะที่มองเหน็กัน แตอุปกรณทั้งคูควรจะอยูภายในระยะ 10 เมตร (30 ฟตุ) 
ทั้งนี้ การเชื่อมตออาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวางตางๆ ได เชน ผนงัหรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส
ชุดหฟูงไรสายนีส้อดคลองตามขอกําหนดเฉพาะของบลูทูธ 2.0 + EDR ที่รองรับ
รูปแบบตอไปนี้: Headset Profile 1.1 และ Hands-Free Profile 1.5 โปรดตรวจสอบ
กับผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพือ่ตรวจสอบความเขากันไดกับอุปกรณนี้
ในบางประเทศ อาจจะมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีบลูทูธ กรณุาตรวจสอบกับ
หนวยงานหรือผูใหบริการในทองถิ่นของคุณ
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2. การเร่ิมตนใชงาน

■ ภาพรวม
ชุดหูฟงรุนนี้ประกอบดวย:
• ไฟแสดงสถานะ (1)
• ปุมเปด/ปด (2)
• ปุม Answer/end  (3)
• ปุมปรับระดับเสยีง (4)
• ที่เกี่ยวหูฟง (5)
• ชองเสยีบอุปกรณชารจ (6)
• ไมโครโฟน (7)
• ที่คลองหู (8)
กอนจะเริม่ใชงานชุดหูฟง คณุตองชารจแบตเตอรี่และจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทที่
ใชงานรวมกนัได

หมายเหตุ: สวนประกอบของชุดหูฟงมีคณุสมบัตเิปนแมเหล็ก ชุดหูฟงอาจดูดวัตถุ
ท่ีเปนโลหะเขามา หามวางบัตรเครดิตหรือสื่อบันทึกขอมูลและระบบแมเหล็กไวใกล
ชุดหูฟง เพราะอาจทําใหขอมูลในสื่อดังกลาวถูกลบท้ิงไป
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■ อุปกรณชารจและแบตเตอรี่
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนท่ีจะใชงานกับชุดหูฟงน้ี ชุดหูฟงบลูทูธโนเกีย 
BH-800 กําหนดใหใชกับอุปกรณชารจ AC-3, AC-4 และ DC-4

คําเตือน: ใชเฉพาะแบตเตอรี่และอุปกรณชารจท่ีไดรับการรับรองจากโนเกีย
สําหรับการใชงานกับอุปกรณเสริมน้ี การใชกับอุปกรณอื่นอาจเปนผลใหการรับรอง
การใชงานหรือการรับประกันเปนโมฆะและอาจกอใหเกิดอันตรายได

โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นท่ีของคุณวามีอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองใด
วางจําหนายบาง เมื่อจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริมใดๆ ใหจับท่ีปล๊ักไฟแลวดึงออก 
อยาดึงท่ีสายไฟ

■ การชารจแบตเตอรี่
อุปกรณนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชารจซ้ําได ที่ไมสามารถถอดออกได อยาพยายาม
ถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ เนือ่งจากอาจสรางความเสียหายกับอุปกรณ
1. ตอชุดหูฟงกับสายชารจ 
2. เสียบสายไฟของอุปกรณชารจเขากับเตารับไฟฟา

ที่ผนัง ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสวางขึ้นในระหวาง
การชารจ  ถาเครื่องยังไมเริ่มชารจแบตเตอรี่ ใหถอด
อุปกรณชารจออกจากเตาเสยีบ แลวเสยีบเขาไปใหม
เพื่อลองชารจอีกครั้ง การชารจแบตเตอรี่จนเตม็อาจใชเวลานานถึง 2 ชั่วโมง

3. เม่ือชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ไฟแสดงสถานะสแีดงจะดับลง ถอดสายอุปกรณชารจ
ออกจากเตารับไฟฟาที่ผนงัและชุดหฟูง
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แบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็มสามารถใชสนทนาไดนานถึง 6 ชั่วโมงและสแตนดบายไดนาน
ถึง 160 ชั่วโมง อยางไรก็ตาม เวลาในการสนทนาและการสแตนดบายอาจตางกันไป
เม่ือใชกับโทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องอ่ืนๆ การใชกบัผลิตภัณฑที่มีการเชื่อมตอบลูทูธ 
การตั้งคาการใชงาน รูปแบบการใชงาน และสภาพแวดลอม
เม่ือแบตเตอรี่ใกลจะหมด ชุดหฟูงจะสงเสยีงดังขึ้นและไฟแสดงสถานะสีแดงจะเริ่ม
กะพริบ

■ การเปดหรือปดชุดหูฟง
หากตองการเปดชุดหูฟง ใหกดคางไวที่ปุม power  ชุดหฟูงจะสงเสยีงดังขึ้นและไฟ
แสดงสถานะสแีดงจะสวางขึ้นชั่วครู เม่ือเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทที่จับคูและพรอม
ใชงาน ไฟแสดงสถานะสนี้ําเงินจะกะพรบิชาๆ ถาไมไดเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท 
ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบชาๆ
หากตองการปดชุดหูฟง ใหกดคางไวที่ปุม power ชุดหูฟงจะสงเสียงแจงเตือน และไฟ
แสดงสถานะสแีดงจะสวางขึ้นชั่วครู 

■ การจับคูชดุหูฟงกับโทรศัพทท่ีใชงานรวมกันได
1. เปดโทรศัพทและชุดหฟูง
2. เปดใชงานฟงกชัน Bluetooth ที่โทรศัพทของคุณและตั้งคาใหคนหาอุปกรณที่ใช

เทคโนโลยบีลูทูธ อานวิธีใชจากคูมือผูใชโทรศัพท
3. เลือกชุดหฟูง (Nokia BH-800) จากรายชื่ออุปกรณที่คนพบ
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4. ปอนรหัสผาน 0000 เพือ่จับคูและเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท ในโทรศัพทบางรุน 
คุณอาจตองทําการเชื่อมตอหลังจากที่จับคูเสร็จ อานวิธีใชจากคูมือผูใชโทรศัพท 
การจับคูชุดหูฟงกบัโทรศัพทตองทําเพียงครั้งเดียวเทานั้น

5. ถาจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทไดสําเรจ็ ชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึ้นและปรากฏในเมนู
โทรศัพทซึง่คุณสามารถตรวจสอบอุปกรณบลูทูธที่ไดจับคูไวกับโทรศัพทของคุณ
ในปจจุบันได

การยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท
หากตองการยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท (เชน เม่ือตองการเชื่อมตอ
โทรศัพทกับอุปกรณอ่ืนที่ใชเทคโนโลยีบลูทูธ) ใหปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี:้
• กดปุมปดชุดหฟูง
• ยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟงในเมน ูBluetooth ในโทรศัพทคุณ
• ขยับหูฟงออกหางจากโทรศัพทเกินระยะ 10 เมตร (30 ฟตุ)
โปรดทราบวาคุณไมจําเปนตองลบการจับคูชุดหูฟงออกเพื่อยกเลิกการเชื่อมตอกับ
ชุดหฟูง

การเชื่อมตอชุดหูฟงที่จับคูไวแลวกับโทรศพัทของคุณซ้ําอีกคร้ัง
หากคุณตองการเชื่อมตอชุดหูฟงที่จับคูไวแลวกับโทรศัพทของคุณอีกครั้ง ใหเปด
ใชงานชุดหูฟง ทําการเชื่อมตอในเมน ูBluetooth ในโทรศัพทของคุณหรือกดคางไว
ที่ปุม answer/end
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คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหเชื่อมตอกับชุดหูฟงไดโดยอัตโนมัติเม่ือคุณเปดใชงาน
ชุดหูฟง ในการเชื่อมตอลักษณะดังกลาวกับโทรศัพทโนเกีย ใหเปลี่ยนการตั้งคา
อุปกรณที่จับคูในเมนู Bluetooth

■ การแกไขปญหา
หากคุณไมสามารถตอเชื่อมชุดหูฟงกับโทรศัพทของคุณได ใหปฏิบตัิดังนี้:
• ตรวจดูใหดีวาไดชารจชุดหูฟง เปดใชงาน พรอมทั้งจับคูและเชื่อมตอกับโทรศัพท

แลว
• ตรวจดูใหดีวาไดเปดใชงานฟงกชัน Bluetooth ในโทรศัพทของคณุแลว
• ตรวจสอบวาชุดหฟูงอยูหางจากโทรศัพทของคุณในระยะไมเกิน 10 เมตร (30 ฟุต) 

และไมมีสิง่กีดขวางระหวางชุดหูฟงกับโทรศัพท เชน ผนังหรอือุปกรณ
อิเล็กทรอนกิส

• ในการรีเซตชุดหูฟงถาชดุหฟูงหยุดการทํางานแมวาจะชารจชุดหูฟงแลวก็ตาม 
ใหเสียบชุดหูฟงกับอุปกรณชารจและ กดปุม power และกดที่ตรงกลางของปุม
ปรับระดับเสยีงชวงสั้นๆ การรีเซตดังกลาวจะไมลบการตั้งคาของคุณ 
(เชน การตั้งคาการจับคูอุปกรณ) 
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3. การใชงานขัน้ตน

■ การสวมชุดหูฟงท่ีหู
ชุดหฟูงนี้มีที่คลองหูซึ่งคุณสามารถใชคลองที่หเูพื่อใหสวมไดพอดียิ่งขึน้
หากตองการใชชุดหูฟงแบบไมมีที่คลองหู ใหสอดชุดหูฟงเขาไปในหู (1) และช้ีชุดหูฟง
ไปทางปาก
ในการใชชุดหฟูงแบบใชที่คลองหู ใหสอดท่ีคลองหูเขาไปในชองเล็กๆ ที่ดานหลัง
ของชุดหฟูง (2) หากตองการใสชุดหูฟงที่หดูานขวา ใหหมุนที่คลองหูเพื่อใหหวง
อยูทางขวาของคําวา “Nokia” เลื่อนที่คลองหูใหอยูเหนือใบหู (3) แลวดันหรือดึง
ที่คลองหูเพือ่ปรบัความยาวของที่คลองหู (4) ปรับชุดหฟูงเพื่อใหชี้ไปทางปากของคณุ 

หากตองการใสชุดหูฟงที่หูดานซาย ใหหมุนที่คลองหเูพื่อใหหวงอยูทางซายของ
ขอความ (5)
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ในการถอดที่คลองหูออกมา (เชน เพื่อทําความสะอาด) คอยๆ ดึงที่คลองหูออกมาจาก
ชุดหูฟง

■ การพกพาชดุหูฟงไวท่ีสายคลองคอ
ชุดหูฟงมีมาพรอมกับที่หนีบ เม่ือไมตองการสวมชุดหูฟงที่หู คณุสามารถคลองชุดหูฟง
ไวที่คอโดยใชสายคลองคอได ในการยึดชุดหูฟงไวที่สายคลองคอ ใหสอดชุดหูฟง
เขาไปในที่เกี่ยว (1) แลวคอยๆ กดลงลาง (2) จนเขาล็อค  เม่ือตองการถอดชุดหูฟง
ออกมาใหเลื่อนชุดหูฟงทะลุผานที่เกีย่วลงมา (3)
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■ การจัดเก็บชุดหูฟงไวในกลองบรรจุ
เพื่อไมใหชุดหฟูงเกิดรอยขดีขวน เม่ือไมใชงาน โปรดเก็บชุดหฟูงและสายคลองคอ
ไวในกลองบรรจุที่ใหมา
กลองบรรจุประกอบดวยชองสองชอง เก็บชุดหูฟงไวในชองใดชองหนึ่งและเก็บสาย
คลองคอไวอีกชอง

■ การโทร
หากตองการโทรออกหลังจากเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทแลว ใหใชโทรศัพทโทรออก
ไดตามปกติ ไฟแสดงสถานะสีน้ําเงินจะกะพริบชาๆ ขณะใชสาย
หากโทรศัพทของคณุรองรับระบบหมุนทวนหมายเลขซ้ําดวยชุดหูฟงนี้  ใหกดปุม 
answer/end สองครัง้สั้นๆ ในขณะท่ีไมมีการใชสาย
หากโทรศัพทของคณุรองรับการโทรออกโดยใชเสียงดวยชุดหฟูงนี้ ใหกดปุม answer/
end คางไวในขณะท่ีไมมีการใชสาย จากนั้นปฏิบัตติามขัน้ตอนที่ไดอธิบายไวในคูมือ
ผูใชโทรศัพทของคณุ
เม่ือจะรบัสายเรยีกเขา ไฟแสดงสถานะสีน้ําเงินจะกะพริบอยางรวดเรว็ และคณุจะ
ไดยนิเสียงเรยีกเขาผานชุดหูฟง เม่ือจะรับสายเรียกเขา ใหกดปุม answer/end 
หรือกดปุมที่โทรศัพท หากเปดใชฟงกชันรบัสายอัตโนมัติ โทรศัพทจะรบัสายเรยีกเขา
โดยอัตโนมัติหลังจากเสียงเรยีกเขาดังขึน้หนึ่งครั้ง
หากจะปฏิเสธไมรับสายเรียกเขา ใหกดปุม answer/end แลวปลอยสองครั้ง หรอืกดที่
ปุมโทรศัพท
หากตองการวางสาย ใหกดปุม answer/end หรือกดที่ปุมโทรศัพท
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■ การปรับระดับความดังของหูฟง
กดปุมปรับระดับเสยีงขึ้นเพือ่เพิ่มระดับเสียงหรอืกดลงเพื่อลดระดับเสียงในขณะใช
สาย หากตองการปรับระดับเสยีงอยางรวดเร็ว ใหกดในตําแหนงที่ตองการเพิม่หรือลด
ระดับเสียงคางไว

■ การเปดหรือปดเสียงไมโครโฟน
หากตองการเปดหรือปดเสียงไมโครโฟนขณะใชสาย ใหกดตรงกลางของปุมปรบัระดับ
เสียงชวงสัน้ๆ จะมีเสยีงรองยาวดังขึ้น และชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึ้นเปนชวงๆ อยาง
สม่ําเสมอจนกวาคณุจะเปดเสยีงไมโครโฟน

■ การสลบัการใชสายระหวางโทรศัพทและชุดหูฟง
หากตองการสลับสายระหวางชุดหฟูงและโทรศัพทที่ใชงานรวมกัน ใหกดปุม answer/
end คางไวหรือใชฟงกชันที่ตรงกันจากโทรศัพท

■ การใชชุดหูฟงกบัโทรศัพทหลายเครื่อง
คุณสามารถจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทไดมากถึงแปดเครื่อง แตจะทําการเชื่อมตอได
ครั้งละหนึ่งเครือ่งเทานั้น
โทรศัพทที่จับคูกับชุดหูฟงเปนเครื่องแรกจะเปนเครื่องที่ชุดหูฟงเลือกกอน หากกดปุม 
เปดชุดหูฟงภายในรัศมี 10 เมตร (30 ฟุต) จากโทรศัพทที่จับคูไวหลายเครื่อง 
ช ุดหูฟงจะพยายามเชื่อมตอกับเครื่องที่ตั้งไวเครื่องแรก
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หากชุดหูฟงเชื่อมตอกับเครื่องที่ตัง้ไวไมได ชุดหูฟงจะพยายามเชื่อมตอกับโทรศัพท
ที่เชื่อมตอไวครั้งหลังสุด หากไมสามารถเชื่อมตอชุดหฟูงกับโทรศัพทเครื่องดังกลาวได 
คุณสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทเครือ่งใดเครื่องหนึ่งจากหกเครื่องที่ตั้งคาไว
ได สําหรบัการเชื่อมตอสญัญาณ โปรดอานรายละเอียดจากคูมือผูใชโทรศัพท

■ การลบคาท่ีต้ังไว
หากคุณตองการลบคาที่ตั้งไวทั้งหมดในชุดหูฟง (เชน รายชื่ออุปกรณที่จับคู) ใหกด
คางไวที่ปุม power และปุมปรับระดับเสยีงเปนเวลา 10 วินาที หลังจากลบคาที่ตัง้ไว
เรียบรอยแลว ชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึ้นสองครั้งและไฟแสดงสถานะจะสวางขึน้สลับ
ไปมาสองสามวินาที
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4. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

อุปกรณของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ท่ีสามารถชารจซํ้าได แบตเตอรี่ใหมจะทําสามารถ
ทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพหลังจากผานการชารจและคายประจุอยางครบถวนสองหรือ
สามรอบ คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และคายประจไุดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะเสื่อม
สภาพลงตามการใชงาน ชารจแบตเตอรี่ซํ้าดวยอุปกรณชารจท่ีไดรับการรับรองจากโนเกียวา
ออกแบบขึ้นเพ่ือใชงานรวมกับชุดหูฟง
เมือ่ไมใชงาน ใหถอดปล๊ักอุปกรณชารจออกจากเตารับไฟฟาและตัวอุปกรณ อยาตอแบตเตอร่ี
ท่ีเต็มแลวท้ิงไวกับอุปกรณชารจ การชารจแบตเตอรี่นานเกินไปอาจทําใหอายุการใชงานลดลง 
หากคุณไมไดใชงานแบตเตอรี่ท่ีชารจไวเตม็แลว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองตามระยะเวลา
อยาใชอุปกรณชารจท่ีชํารุดเสียหาย
การวางอุปกรณน้ีท้ิงไวในสถานที่ท่ีรอนหรือเยน็ เชน วางทิ้งไวในรถท่ีปดสนิทในสภาพอากาศ
ท่ีรอนหรือหนาวจัด จะลดประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอร่ี ควรเก็บแบตเตอรี่
ไวในอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) การใชแบตเตอรี่ท่ีรอนหรือเย็นเกินไป
อาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานไดชั่วคราวแมวาแบตเตอรี่น้ันจะมีประจุอยูเต็มแลวกต็าม 
ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูท่ีอุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามท้ิงแบตเตอรี่ลงในกองไฟเพราะอาจทําใหแบตเตอรี่ระเบิด ซ่ึงแบตเตอร่ีท่ีเกิด
ความเสียหายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน ท้ิงแบตเตอร่ีท่ีไมใชแลวตามขอบังคับกฎหมาย
ในทองถิ่นของคุณ หากสามารถทําได ควรนําไปผานกระบวนการเพื่อนํากลับมาใชใหม 
อยาท้ิงแบตเตอร่ีรวมกับขยะจากครัวเรือน
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การดูแลและการบํารุงรักษา 
อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นดวยวิทยาการที่ลํ้าหนา ควรดูแลรักษาอยาง
ระมัดระวัง ขอแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณใชงานอุปกรณไดตรงตามเกณฑของการรับประกัน
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• เก็บอุปกรณไวในท่ีแหง ฝน ไอนํ้า ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแรธาตุเปน

สารประกอบ ซ่ึงจะทําใหวงจรอเิล็กทรอนิกสขึน้สนิม ถาชุดหูฟงเปยก ใหปลอยท้ิงไว
ใหแหงสนิท

• อยาใชหรือเก็บชุดอปุกรณไวในบริเวณท่ีมีฝุนละอองหนาแนนหรือในบริเวณท่ีสกปรก 
เน่ืองจากอาจทําใหชิ้นสวนท่ีสามารถเล่ือนไดชํารุดเสียหายได

• อยาเก็บชุดหูฟงไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง เน่ืองจากอุณหภูมิสูงจะรนอายกุารใชงานของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนท่ีเปนพลาสติกละลาย
หรือผิดรูป

• อยาเก็บชุดหูฟงไวในบริเวณที่เย็นจัด เน่ืองจากเมื่ออุณหภูมิของอปุกรณกลับสูระดับปกติ 
ละอองความชื้นจะเกาะติดอยูภายในอปุกรณ ทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสชํารุดเสียหาย

• อยาพยายามเปดดูภายชุดหูฟง
• อยาเขยา โยน หรือเคาะชุดหูฟง การใชชุดหูฟงโดยไมระมัดระวังจะทําใหแผงวงจรและ

ระบบกลไกที่ซับซอนภายในชํารุดเสียหายได
• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดชุดหูฟง
• อยาทาหรือระบายสีชุดหูฟง เน่ืองจากสีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนท่ีเล่ือนไดทําใหระบบ

ทํางานขัดของ
คําแนะนําท้ังหมดขางตนสามารถนําไปใชกับท้ังตัวอุปกรณ แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมอื่นๆ ถาชุดหูฟงเกิดขัดของ โปรดนําสงศูนยบริการที่ไดรับการรับรอง ใกลบาน


