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ที่กฎหมายระบุไวเทานั้น โนเกียขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิกถอน
เอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ผลิตภัณฑที่วางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทน
จําหนาย Nokia ใกลบานคุณ 
คุณไมมีสิทธ์ิที่จะดัดแปลงหรอืแกไขชุดหูฟงโดยไมไดรับอนญุาต
การควบคุมการสงออก
ผลิตภัณฑรุนนี้เปนสินคา เทคโนโลย ีหรือซอฟตแวรภายใตกฎหมายและขอบังคบั
การสงออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรอืประเทศอ่ืนๆ หามกระทําการใด ๆ  ที่ขดัตอ
กฎหมาย
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1. เบือ้งตน
คุณสามารถใชชุดหูฟงบลทููธ Nokia BH-803 เพื่อเรียกและรับสายขณะ
เดินทาง หรือใชงานอปุกรณพกพาแบบแฮนดฟรีไดอยางสะดวกสบาย 
คุณสามารถใชชุดหูฟงรวมกับอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยีบลทููธไรสาย
โปรดอานคูมือผูใชน้ีโดยละเอียดกอนใชงานชุดหูฟง และอานคูมือผูใชสําหรับ
อุปกรณพกพาของคุณ ซ่ึงจะใหขอมูลสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภยัและการ
บํารุงรักษา โปรดเก็บชุดหูฟงใหพนมือเด็ก

■ เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยไีรสายบลูท ูธชวยใหคณุสามารถ 
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)

• ปุมเอนกประสงค (4)

• พื้นที่รับแรงสัมผัสสําหรับ
ปรับระดับเสียง (5)

• ที่คลองหู (6)

• ไมโครโฟน (7)

กอนเร่ิมใชงานชุดหูฟงคณุจําเปนตองชารจแบตเตอร่ีและจับคูชุดหูฟงเขากับ 
อุปกรณทีร่องรับ
ชิ้นสวนของชุดหฟูงมีคุณสมบัติเปนแมเหลก็วัสดุที่เปนโลหะอาจถูกดูดเขากับ
ชุดหูฟง อยาวางบัตรเครดิตหรือส่ือบันทึกที่เปนแมเหล็กไวใกลกับชุดหูฟง 
เพราะขอมูลที่เก็บไวในน้ันอาจถูกลบ

■ เครื่องชารจ
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับชุดหฟูงน้ีชุดหูฟงผลติ 
ข้ึนเพื่อใชงานรวมกับเครื่องชารจ AC-6 และ DC-6

1

2

3

4

5

7

6
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คําเตือน: 
ใชเฉพาะอุปกรณชารจที่ไดรับการรบัรองจากโนเกียในการใชงานรวมกับ 
อุปกรณเสริมนี้เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้อาจ
เปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรอืรบัรองสําหรบัเครื่องเปนโมฆะไป

เม่ือจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริมใดๆใหจับที่ปลั๊กไฟแลวดึงออกอยาดึง
ที่สายไฟ

■ การชารจแบตเตอรี่
ชุดหูฟงน้ีมีแบตเตอร่ีภายในแบบชารจซํ้าที่ไมสามารถถอดออกไดอยาพยายาม
ถอดแบตเตอรี่ออกจากชุดหฟูง เน่ืองจากอาจสรางความเสียหายกับชุดหฟูง
1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลัก๊ไฟที่ผนัง
2. ตอสายเครื่องชารจเขากับชุดตอเคร่ืองชารจ 

ไฟแสดงสถานะจะเปนสีแดงในระหวางการ
ชารจอาจตองใชเวลาครูหน่ึงกอนเครื่องจะ
เร่ิมประจุไฟถาเครื่องยังไมเร่ิมชารจ 
แบตเตอร่ีใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตา
เสียบ แลวเสียบเขาไปใหมเพื่อลองชารจ 
อีกครั้ง การประจุแบตเตอร่ีจนเต็มอาจตองใชเวลาถึง 1 ชั่วโมงโดยใชเครื่อง
ชารจ AC-6 หรือ DC-6

3. เม่ือชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเปนสีเขียวถอดสาย
อุปกรณชารจจากชุดหฟูงและที่เตารับไฟฟาทีผ่นัง
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สามารถชารจแบตเตอร่ีโดยใชพอรต USB ผานเครื่องพีซีที่รองรับดวยสาย 
เชื่อมตอจาก Nokia CA-101 (จําหนายแยกตางหาก) ตอปลายอะแดป
เตอรเขากับข้ัวตอเคร่ืองชารจ และปลายอีกดานเขากับพอรต USB ที่เครื่องพีซี
แบตเตอร่ีที่ชารจจนเต็มจะสามารถสนทนาไดนานถึง 6 ชั่วโมงและมีระยะเวลา
สแตนดบายนานถึง 160 ชั่วโมงทัง้น้ีเวลาในการใชสายและสแตนดบายอาจ
แตกตางกันไปเม่ือใชงานรวมกับอุปกรณ Bluetooth ที่ใชรวมกันไดรวมไป
ถึงการตั้งคาการใชงาน รูปแบบการใช และสภาพแวดลอมอื่นๆ
ขณะแบตเตอร่ีออน ชุดหูฟงจะสงเสียงดังเปนระยะเทา ๆ  กันตอเน่ืองและไฟ 
แสดงสถานะกะพริบเปนสีแดงชา ๆ

■ การเปดหรือปดชุดหูฟง
เปดเครื่องโดยกดปุมคียเอนกประสงคคางไวจนชุดหฟูงมีเสียงสัญญาณและ
ไฟแสดงสถานะติดข้ึน เม่ือสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณที่เขาคูไดแลวไฟบอก 
สถานะจะกะพริบเปนสีเขียวชาๆเม่ือชุดหฟูงเชื่อมตอกับอุปกรณที่จับคูแลวและ
พรอมใชงานไฟแสดงสถานะจะกะพริบเปนสีนํ้าเงินชาๆหากไมไดเขาคูชุดหูฟง
กับอุปกรณ เครื่องจะเขาสูโหมดเขาคูโดยอัตโนมัติ 
(ดูใน “การเขาคูชุดหูฟง,” หนา 9) 
ปดเครื่องโดยกดปุมเอนกประสงคคางไวอยางนอย 4 วินาทจีนไฟแสดงสถานะ 
เปลีย่นเปนสีแดง หากชุดหูฟงไมเชื่อมตอกับอุปกรณที่เขาคูภายใน 30 นาที 
ระบบจะปดทํางานโดยอัตโนมัติ

■ การเขาคูชุดหูฟง
1. ตรวจสอบวาอุปกรณพกพาของคุณเปดใชงานอยู
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2. เขาคูชุดหูฟงในกรณทีี่ยังไมไดทําการเขาคูกับอุปกรณ โดยเปดใชชุดหฟูง 
ชุดหูฟงจะเขาสูโหมดเขาคูและไฟแสดงสถานะจะเริ่มกะพริบเปนสีนํ้าเงินถ่ี
ในการเขาคูชุดหูฟงที่ถูกเขาคูกับอุปกรณอื่นมากอนแลวใหตรวจสอบให 
แนใจวาชุดหฟูงปดใชงานอยูจากนั้นกดปุมเอนกประสงคคางไวจนกระทั่ง
ไฟสัญลักษณกะพรบิเปนสีนํ้าเงินถ่ี

3. เปดใชงานคณุสมบตับิลทู ูธที่อปุกรณพกพาและตั้งคาใหคนหาอุปกรณบลูทธู
โปรดดูคําแนะนําจากคูมือผูใชอุปกรณของคุณ

4. เลือกชุดหฟูง (Nokia BH-803) จากรายชือ่อุปกรณที่คนพบ
5. ปอนรหัสผาน 0000 เพื่อเขาคูและเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับอุปกรณของคุณ 

ในอุปกรณพกพาบางรุนคุณอาจตองทําการเชื่อมตอแยกจากกันหลังจาก
เขาคูเสร็จแลวดูรายละเอียดในคูมือผูใชของอุปกรณของคณุคุณจําเปนตอง 
เขาคูชุดหูฟงกับอุปกรณเพียงคร้ังเดียวเทานั้น

หากเขาคูไดเสร็จสมบูรณชุดหูฟงจะปรากฏที่เมนูของอุปกรณมือถือโดยคุณ
สามารถดูรายการอุปกรณที่เขาคูอยูในปจจุบันได

ยกเลกิการเชื่อมตอชุดหูฟง
ปลดการเชื่อมตอชุดหฟูงจากอุปกรณพกพาโดยปดชดุหฟูงหรือปลดการ
เชื่อมตอจากเมนู Bluetooth ของอุปกรณพกพาของคุณ
ไมจําเปนตองลบรายการเขาคูกับชุดหฟูงเพื่อตัดการเชื่อมตอ
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เชื่อมตอกับชุดหูฟงอีกคร้ัง
เชื่อมตอชุดหูฟงเขากับอุ ปกรณมือถือที่เขาคูแลว โดยเปดใชงานชุดหูฟง 
จากนั้นเชื่อมตอจากเมนู Bluetooth จากเครื่องหรือกดปุมเอนกประสงคคางไว 
จนไดยินเสียงบ๊ีบส้ัน ๆ
คุณสามารถตั้งคาอุปกรณใหเปดรับการเชื่อมตอจากชุดหูฟงโดยอัตโนมัติเม่ือมี
การเปดใชงานชุดหูฟง ดําเนินการนี้กับอุปกรณ Nokia โดยเปลีย่นคาอุปกรณ 
ที่เขาคูในเมนูบลทููธ

■ การแกไขปญหา
หากคณุไมสามารถตอเชื่อมชุดหูฟงกับอุปกรณพกพาของคุณได ใหปฏิบัติ 
ดังน้ี:
• ดูใหแนใจวาชุดหฟูงชารจแลว เปดอุปกรณและจับคูกับอุปกรณของคุณแลว
• ดูใหแนใจวาเปดใชงานคณุสมบัติ Bluetooth ที่อุปกรณแลว
• ตรวจสอบวาชุดหูฟงอยูหางจากอุปกรณในระยะไมเกนิ 10 เมตร (33 ฟุต) 

และไมมีส่ิงกีดขวางระหวางชุดหฟูงกับอุปกรณเชนผนังหรืออุปกรณ 
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
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3. การใชงานเบื้องตน

■ การสวมใสชุดหูฟงเขากับหู
ชุดหูฟงน้ีมีที่คลองหซ่ึูงคุณสามารถใชคลองที่หเูพื่อใหสวมไดพอดียิ่งข้ึน
หากตองการใชชุดหูฟงโดยไมใชสายคลองหู คอย ๆ  เสียบหูฟงเขาที่หู (1) 
และปรับชุดหูฟงมาที่ปาก
ในการใชชุดหฟูงแบบใชที่คลองหู ใหสอดที่คลองหเูขาไปในชองเล็กๆ ที่ดาน
หลงัของชุดหูฟง (2) หากตองการสวมชุดหฟูงที่หดูานขวา ใหหมุนสายคลองหู 
เพื่อใหสายคลองมาอยูที่ดานขวาของโลโก “Nokia” เลื่อนชิ้นสวนครอบหไูป 
เหนือใบหู (3) จากนั้นดันหรือดึงครอบหูเพื่อกําหนดระยะปรับชุดหูฟงเพื่อให 
หันมายังตําแหนงปาก (4)

หากตองการสวมชุดหฟูงที่หดูานซายใหหมุนสายคลองหูเพื่อใหสายคลองมา
อยูที่ดานซายของโลโก (5)

1 2 3 4
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ปลดครอบหโูดยคอย ๆ  ดึงออกจากชุดหฟูง

■ การโทร
ในการโทรออกใชอุปกรณพกพาของคุณตามปกติเม่ือเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับ
อุปกรณแลวไฟแสดงสถานะสีนํ้าเงนิจะกะพริบในระหวางใชสาย
หากอุปกรณของคณุรองรับการโทรซ้ําหมายเลขลาสุดรวมกับชุดหูฟงน้ีให 
กดปุมเอนกประสงคสองครั้งขณะที่ไมไดอยูระหวางการใชสาย
หากอุปกรณของคณุรองรับการเรียกสายดวยเสียงกับชุดหฟูงใหกดปุม 
เอนกประสงคคางไวประมาณ 2 ถึง 3 วินาทจีนอุปกรณพกพาเริ่มเรียกสายผาน 
คําสั่งเสียงและดําเนินการตอตามที่แจงในคูมือผูใชอุปกรณการเรียกสายดวย
เสียงไมสามารถใชไดระหวางใชสาย
เม่ือคุณไดรับสาย ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเปนสีนํ้าเงินถ่ีและคุณจะไดยิน
เสียงเรียกเขาผานทางชดุหฟูง รับสายโดยกดปุมเอนกประสงค หรือใชปุมที่
อุปกรณพกพา
ปฏเิสธสายเรียกเขาโดยกดปุมเอนกประสงคสองครั้งหรือใชปุมที่อุปกรณพกพา

5
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ตัดสายโดยกดปุมเอนกประสงค หรือใชปุมที่อุปกรณพกพา
พักสาย (หรือเลิกพักสาย) โดยกดปุมเอนกประสงคคางไว
รับสายทีร่ออยูและพักสายปจจุบันโดยกดปุมเอนกประสงคคางไวรับสายที่รอ 
อยูและตัดสายปจจุบันโดยกดปุมเอนกประสงคส้ัน ๆ  สลบัสายที่ใชกับสายที่พัก 
โดยกดปุมเอนกประสงคคางไวตัดสายที่ใชหรือเรียกสายที่พักอยูโดยกดปุม 
เอนกประสงคส้ัน ๆ  ในการใชงานคุณสมบัติเหลาน้ีอุปกรณมือถือของคณุจะ 
ตองรองรับ Bluetooth Hands-Free profile 1.5 และตั้งคาการรอสายไวที่ 
ตัวอุปกรณ บริการรอสายเปนบริการจากเครือขาย

■ ปรบัระดับเสยีงชุดหูฟง
เลื่อนน้ิวไปท่ีจุดสัมผัสทางปุมเอนกประสงคเพื่อเพิ่มระดับเสียง 
หรือทางไมโครโฟนเพื่อลดระดับเสียงระหวางใชสายหรือใชปุมที่
อุปกรณมือถือ

■ การเปดหรือปดเสียงไมโครโฟน
ปดเสียงหรือเปดเสียงไมโครโฟนระหวางใชสายโดยใชน้ิวกดที่จุด
สัมผัสสองครั้ง หรือใชฟงกชั่นที่รองรับจากอุปกรณมือถือ

■ สลับสายระหวางชุดหูฟงและอุปกรณมือถือ
สลบัสายจากชุดหูฟงไปยังอุปกรณที่เชือ่มตอโดยกดปุมเอนกประสงคคาง
ไวประมาณ 4 วินาที (ปดชุดหฟูง) หรือใชปุมควบคมุจากอุปกรณของคุณสลบั
สายกลับไปที่ชุดหฟูงโดยเปดใชงานชุดหูฟง (และตอเขากับอุปกรณที่เขาคู) 
หรือกดปุมเอนกประสงคคางไว (ขณะเปดใชงานชุดหฟูง)

+

-
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■ ลางคาหรือรีเซ็ต
ลางคาการเขาคูทั้งหมดจากชุดหูฟงโดยกดปุมเอนกประสงคคางไวจากนั้น
เลื่อนน้ิวไปท่ีจุดสัมผัสเขาทางปุมเอนกประสงคสามครั้งไฟสัญลักษณจะกะพริบ
สลบัเปนสีแดง เขียวและน้ําเงินสองครั้ง หลงัจากลางคาแลวชุดหฟูงจะเขาสู 
โหมดเขาคูประมาณ 5 นาที (ไฟแสดงสถานะกะพริบเปนสีนํ้าเงนิถ่ี)

รีเซ็ตชุดหูฟงในกรณีที่ไมมีการทํางานโดยใหเสียบเครื่องชารจเขากับชุดหฟูง
ขณะกดปุมเอนกประสงคคางไว แมวาอุปกรณจะประจุไฟแลวก็ตามการรีเซ็ต
ไมไดเปนการลางคาปรับตั้งของชุดหูฟง
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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 
การทิ้งอุปกรณไวในที่รอนหรือเยน็ เชน การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพ
อากาศที่รอนหรือหนาวจัด จะทําใหประสิทธิภาพและอายกุารใชงานของ
แบตเตอร่ีลดลงเก็บแบตเตอร่ีไวในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C ถึง 25°C (59°F 
ถึง 77°F) เสมอ การใชแบตเตอร่ีที่รอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศพัท
ไมสามารถทํางานไดชั่วคราว แมวาแบตเตอร่ีน้ันจะมีประจุอยูเต็มแลวก็ตาม
ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเม่ืออยูที่อุณหภูมิต่ํากวา
จุดเยอืกแข็ง
หามทิ้งแบตเตอร่ีในกองไฟ เน่ืองจากอาจเกิดการระเบิดไดแบตเตอร่ีที่เสียหาย
อาจเกิดการระเบิดได
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การดูแลและบํารุงรักษา

อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมรูีปลักษณท่ีดีเย่ียมและมีฝมือการ
ผลิตท่ีประณีต คณุจึงควรดูแลอุปกรณของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปน้ีจะชวย
ใหคุณปฏบัิติตามเงือ่นไขการรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บอุปกรณไวในที่แหงฝนไอนํ้าความชื้นและของเหลวทุกชนิดอาจมี

แรเปนสารประกอบ ซ่ึงจะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสข้ึนสนิมหากอุปกรณ
เปยก ใหทําใหแหงในทันที

• อยาใชหรือเก็บอุปกรณไวในบริเวณที่มีฝุนหรือที่สกปรกเนื่องจากอาจ
ทําใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาเก็บอุปกรณไวในทีร่อนจัดเนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายุการทํางาน
ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสส้ันลง ทั้งยงัอาจทําใหแบตเตอร่ีชํารุดเสียหาย 
และทําใหสวนที่เปนพลาสติกละลาย 

• อยาเก็บอุปกรณไวในทีเ่ย็นจัด เน่ืองจากเมื่อเคร่ืองกลบัคนืสูอุณหภูมิปกติ 
ความชื้นจะกอตัวข้ึนภายในเครื่อง ซ่ึงอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาพยายามงดัเปดอุปกรณ
• อยาโยน เคาะหรือเขยาอุปกรณ การใชงานโดยไมถนอมเคร่ืองอาจ

ทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได
• อยาใชสารเคมีนํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทํา

ความสะอาดเครื่อง
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• อยาทาสีอุปกรณ เน่ืองจากสีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนที่เลื่อนไดของ
อุปกรณและอาจสงผลตอประสิทธภิาพในการทํางานของอุปกรณ

คําแนะนําทั้งหมดขางตนนําไปใชกับทัง้ตัวอุปกรณ แบตเตอร่ี อุปกรณชารจ 
และอุปกรณเสริมพิเศษอื่น ๆ  ของคุณ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง 
โปรดนําเขารับบริการจากศนูยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
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