
คูมือผูใชชุดหูฟงสเตอริโอ 
Bluetooth Nokia BH-903

ฉบับท ี่ 2
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คําประกาศเรือ่งความสอดคลอง
ในที่นี้ NOKIA CORPORATION ขอประกาศวาผลิตภัณฑ 
HS-72W นี้สอดคลองตามขอกําหนดสําคัญและบทบัญญัติ 
ที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ของขอกํากับ Directive 1999/5/EC 
คุณสามารถอานสําเนาของคําประกาศเรื่องความสอดคลองได
ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/
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Nokia และ Nokia Connecting People เปนเครือ่งหมาย 
การคาจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ 
และบริษทัอ่ืนๆ ที่กลาวถึงในที่นี้อาจเปนเครื่องหมายการคา 
หรือชื่อทางการคาของเจาของผลิตภัณฑนั้น ๆ
หามทําซ้ํา สงตอ จําหนายหรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใด 
หรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้โดยไมไดรับอนุญาตเปน 
ลายลักษณอักษรจาก Nokia

Bluetooth เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Bluetooth 
SIG, Inc.
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Nokia ดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่องดังนั้นเราจึง 
ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรงุสวนหนึง่สวนใด 
ของผลิตภัณฑที่อธิบายไวในเอกสารฉบับนีโ้ดยไมตองแจงให 
ทราบลวงหนา
ตามขอบขายสูงสุดที่อนญุาตโดยกฎหมายที่นํามาใชไมวาจะ 
อยูภายใตสถานการณใด Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ 
Nokia จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูลหรือรายได 
หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบตัิการณอันเปนผลสืบเนื่อง 
หรือความเสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตุใด
เนื้อหาในเอกสารนีใ้หขอมูล "ตามสภาพที่เปน" โดยไมมีการ 
รับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัยและมิไดจํากัด 
อยูที่การรับประกันความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑ
ที่จําหนาย หรือความเหมาะสมในการใชงานตามวตัถุประสงค 
ตลอดจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลในเอกสารนี ้
นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทานั้น 
Nokia ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิกถอน 
เอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ผลิตภัณฑที่วางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค 
กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจําหนายของ Nokia 
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การควบคุมการสงออก
ผลิตภัณฑรุนนี้เปนสินคาเทคโนโลยีหรอืซอฟตแวรภายใต 
กฎหมายและขอบังคับการสงออกของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือประเทศอื่นๆ หามกระทําการใด ๆ  ที่ขัดตอกฎหมาย
ฉบบัที่ 2
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1. เกริ่นนํา

คุณสามารถรับฟงเพลงและใชสายระบบแฮนดฟรีได 
โดยใชชุดหฟูงสเตอริโอ Bluetooth Nokia BH-903 
กับอปุกรณมือถือที่รองรับนอกจากนี้ชุดหฟูงยงัมีวิทยุ 
FM ในตัว คณุสามารถใชชดุหฟูงรวมกับอุปกรณที่ 
รองรับเทคโนโลย ีBluetooth ไรสาย
กรุณาอานคูมือผูใชน้ีโดยละเอียดกอนการใชชุดหฟูง 
และอานรายละเอียดจากคูมืออุปกรณมือถือรวมดวย 
เน่ืองจากมีรายละเอียดดานความปลอดภยัและการดูแล 
รักษาที่จําเปนไว
ดูรายละเอียดคูมือผูใชฉบับลาสุดและขอมูลเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับผลิตภณัฑ Nokia ไดที่ www.nokia.com/
support หรือเว็บไซตของ Nokia ในพื้นที่
โปรดเก็บชุดหฟูงใหพนมือเด็ก
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■ เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยไีรสาย Bluetooth 
ชวยใหคุณสามารถเชื่อมตอ 
กับอปุกรณที่รองรับโดย 
ไมตองมีสายเชื่อมตอ 
การตอเชื่อมแบบ Bluetooth 
ไมไดกําหนดวาอุปกรณพกพา
และชุดหฟูงจะตองอยูในระยะ
ที่มองเหน็กนัไดแตระยะทางสูงสุดระหวางอุปกรณคอื 
10 เมตร (33 ฟุต) ระยะทางที่ใกลกวาระหวางอุปกรณ 
พกพาและชุดหูฟงจะใหประสิทธภิาพที่ดีกวาระยะการ 
ทํางานที่เหมาะสมทีสุ่ดแสดงอยูในกรอบสีเทาเขมใน 
ภาพการตอเชื่อมอาจถูกรบกวนจากระยะทางและสิ่ง 
กีดขวางตางๆ (แสดงเปนสีเทาออน) หรืออุปกรณ 
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ 
ชุดหูฟงไรสายน้ีสอดคลองตามขอกําหนดเฉพาะของ 
Bluetooth 2.0 + EDR ที่รองรับรูปแบบตอไปน้ี: Headset 

<10m
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Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Phone Book 
Access Profile (PBAP) 1.0, Advanced Audio 
Distribution Profile (A2DP) 1.0 และ Audio Video 
Remote Control Profile (AVRCP) 1.0 
กรุณาสอบถามกับผูผลติเกี่ยวกับอุปกรณอื่น ๆ  
เพื่อยนืยนัวาสามารถใชงานกับอุปกรณน้ีได
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2. เริ่มตนใชงาน

■ ปุมและสวนประกอบตางๆ

ชุดหูฟงประกอบดวยสวนประกอบดังตอไปน้ี: 
1. หูฟง

1

2
4

8

7

9

116

3

10

12

13

5

8

914
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2. ชุดควบคุมพรอมไมโครโฟนดานหลังปุมปดเสียง
ดานขางและปุมรับ/วางสายดานหนา

3. ชองเสียบอุปกรณชารจ
4. สายคลองคอ
5. ปุมเปด/ปด
6. จอแสดงผล
7. ปุมกรอกลับ
8. ปุมเลือ่น
9. ปุมหยดุ
10.ปุมเมนู
11.ปุมเลอืก
12.ปุมเดินหนา
13.ปุมเลน/หยุดชั่วคราว
14.ปุมรับ/วางสาย
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สัญลกัษณกรอกลับกรอเดินหนาปุมหยุดเปดเลน/หยุด 
ชั่วคราวและปุมรับ/วางสายจะแสดงใหทราบหาก 
สามารถใชปุมดังกลาวและชุดหูฟงไมไดอยูในโหมด 
ประหยัดพลังงานหรือล็อคไว ในกรณีทีก่ดปุมเหลานี้ 
กรุณาใชน้ิวเดียวเทานั้น
กอนเร่ิมใชงานชุดหูฟงคุณจําเปนตองชารจแบตเตอร่ี 
และจับคูชุดหูฟงเขากับอุปกรณที่รองรับ
ชุดหูฟงบางสวนเปนแมเหลก็: ช้ินสวนโลหะอาจถูกดูด 
เขาหาชุดหฟูงหามวางบัตรเครดิตหรือส่ือบันทึกขอมูล 
ไวกบัชุดหูฟง เน่ืองจากขอมูลที่เก็บไวอาจถูกลบท้ิง

■ เครือ่งชารจ
อุปกรณผลติข้ึนสําหรับใชงานรวมกับเคร่ืองชารจตอไปน้ี: 
AC-3, AC-4, AC-5 และ DC-4

คําเตือน: 
ใชเฉพาะอุปกรณชารจที่ไดรบัการรบัรองจาก Nokia 

ในการใชงานรวมกับอุปกรณเสรมินี้เทานัน้การใชอุปกรณ



เริ่มตนใชงาน

14 © 2008 Nokia สงวนลิขสทิธ ิ์

ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้อาจเปนอันตรายและทําใหการ 
รับประกันหรือรับรองสําหรับเครือ่งเปนโมฆะไป
ขณะปลดสายไฟสวนตอพวงใดๆ ใหหยิบและดึงที่ปลั๊ก 
อยาดึงที่สาย

■ ชารจแบตเตอรี่
กอนชารจแบตเตอร่ีกรุณาอาน“ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอร่ี” 
จากหนา 42 โดยละเอียด
1. ตอเคร่ืองชารจเขากับเตารับไฟฟา 
2. ตอสายเคร ืองชารจเขากบั

ข้ัวตอเคร่ืองชารจที่ชุด 
หูฟงขณะเร่ิมประจุไฟ 
จอแสดงผลจะปรากฏ 
คําวา Charging  
(กําลงัชารจ) ที่ชุดหฟูง 
เปนชวงส้ันๆ ระหวางการชารจสัญลักษณแบตเตอร่ี 
จะปรากฏข้ึน
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อาจตองใชเวลาครูหน่ึงกอนเร่ิมการชารจถาเครื่อง 
ยังไมเร่ิมชารจแบตเตอรี่ใหถอดอุปกรณชารจออก 
จากเตาเสียบแลวเสียบเขาไปใหมอีกครั้งการชารจ 
แบตเตอรี่จนเต็มอาจใชเวลานานถึง 45 นาที

3. ขณะแบตเตอร่ีประจุไฟเต็ม ขอความ  
จะปรากฏข้ึนปลดการเชื่อมตอเคร่ืองชารจจาก 
ชุดหูฟงและเตารับไฟฟา

แบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็มสามารถใชสนทนาไดนานถึง 
11 ชัว่โมงสแตนดบายไดนานถึง 150 ชั่วโมงและ 
เลนเพลงไดนานถึง 11 ชั่วโมง หรือเปดวิทยุไดนานสูงสุด 
11 ชัว่โมง ในกรณทีี่ชารจเปนเวลา 20 นาที 
เครื่องจะสามารถคุยสาย เปดเลนเพลงหรือเปดวิทยไุด
นาน 9 ชั่วโมง
ในกรณทีี่แบตเตอร่ีมีกําลังไฟต่ําชดุหฟูงจะสงเสียง 
ทุก 5 นาที จากนั้น  จะกะพริบที่หนาจอใหชารจ 
แบตเตอรี่ซํ้า
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■ เปดหรือปดเครื่อง
เปดเคร่ือง
เปดอุปกรณโดยกดปุมเปดปดคางไวจนกระทั่งชุดหูฟง 
มีเสียงดังบ๊ีบและปรากฏโลโก Nokia ข้ึน 
ชุดหูฟงพยายามเชื่อมตอกับอุปกรณส่ีตัวที่ใชคร้ังลาสุด 
ซ่ึงรองรับโพรไฟล Hands-Free Bluetooth หรืออุปกรณ 
ลาสุดที่ใชที่รองรับโพรไฟล A2DP Bluetooth 
หากชุดหฟูงยงัไมไดเขาคูกับอุปกรณเครื่องจะเขาสูโหมด
การเขาคู โปรดดูที่ “เขาคูและเชื่อมตอชุดหฟูง” หนา 17

ปดเคร่ือง
ปดเครื่องโดยกดปุมเปดปดคางไวจนกระทั่งชุดหูฟงสง 
เสียงสัญญาณและปรากฏขอความ Switching off 
(ปดเครื่อง) ข้ึน 
ชุดหูฟงจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติหากไมไดเชื่อมตอ
เขากับอุปกรณที่เขาคูไวและชุดหูฟงไมไดใชงานภายใน 
เวลาประมาณ 30 นาที



เริม่ตนใชงาน

© 2008 Nokia สงวนลิขสทิธ ิ์ 17

■ เขาคูและเชื่อมตอชุดหูฟง
เขาคูและเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท
หากโทรศัพทมือถือของคุณรองรับโพรไฟล A2DP 
Bluetooth และมีโปรแกรมเลนเพลงคุณสามารถใช 
ชุดหูฟงเพื่อเปดใชโปรแกรมดังกลาวได
1. ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทของคุณเปดใชงานอยู
2. หากยังไมไดเขาคูชดุหฟูงกับอุปกรณมากอนใหเปด 

ใชงานชุดหฟูงชุดหูฟงจะเขาสูโหมดเขาคูโดย 
อัตโนมัติ ในกรณีที่เขาคูชุดหูฟงกับอุปกรณอื่นมาแลว 
ใหปดชุดหฟูงจากนั้นกดปุมเปดปดคางไวจนกระทั่ง 
ขอความระบุการเขาคูปรากฏขึ้นคุณสามารถเริ่ม
การเขาคูโดยใชฟงกชั่น Pairing (เขาคู) ใน 
“การเชื่อมตอ” หนา 39
ยกเลิกการเขาคูโดยกดปุมเลอืกรายการ

3. เปดใชงานคุณสมบัติ Bluetooth ที่โทรศัพทและต้ังคา 
ใหคนหาอุปกรณ Bluetooth 
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4. เลือกชุดหฟูง (Nokia BH-903) จากรายชื่ออุปกรณ 
ที่ปรากฏบนโทรศัพทของคณุ

5. ปอนรหัสผาน 0000 เพื่อเชื่อมโยงและตอเชื่อม 
ชุดหูฟงเขากับโทรศัพทของคณุสําหรับโทรศพัท 
บางรุนคุณอาจตองทําการเชื่อมตอแยกหลงัจากการ 
เขาคูคุณเพียงแคเขาคูชุดหูฟงกับโทรศพัทเพียงคร้ัง 
เดียวเทานั้น

หากการเขาคูเสร็จสมบูรณ ขอความ Pairing OK 
(เขาคูเสร็จส้ิน) จะปรากฏขึ้นและชุดหูฟงจะปรากฏที่ 
เมนูของโทรศัพทโดยคุณสามารถดูรายการอุปกรณ 
Bluetooth ที่เขาคูอยูในปจจุบันได

เขาคูและเชื่อมตอชุดหูฟงกับอุปกรณเลน
เพลง
หากโทรศัพทของคณุไมรองรับรูปแบบการใชงาน A2DP 
Bluetooth คุณสามารถเขาคูชุดหูฟงกับโทรศัพทและ 
เครื่องเลนเพลงท่ีรองรับรูปแบบการใชงานนี้ได
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หากคุณเขาคูและเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท
แลวใหปลดชุดหฟูงออกจากเครื่องกอนเขาคูชุดหฟูง
กับเครื่องเลนเพลง
กรุณาเขาคูชุดหูฟงกับเครื่องเลนเพลง ตามคําแนะนําใน 
“เขาคูและเชือ่มตอชุดหฟูงกับโทรศพัท” หนา 17 
ในกรณทีี่เครื่องเลนเพลงไมมีปุมกดรหัสผานระบบ 
Bluetooth อาจต้ังคาไวเปน 0000 ในกรณีที่ไมเปนไป 
ตามนี้กรุณาดูรายละเอียดจากคูมือผูใชเครื่องเลนเพลง 
เพื่อเปลี่ยนรหสัผาน Bluetooth เปน 0000 

หากเขาคู เสร็จส้ินขอความ Pairing OK (เขาคูเสร็จส้ิน) 
จะปรากฏข้ึน

ยกเลกิการเชื่อมตอชุดหูฟง
ปลดชุดหฟูงจากโทรศัพทมือถือหรือเคร่ืองเลนเพลงตาม
ข้ันตอนตอไปน้ี:
• กดปุมปดชุดหูฟง
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• กดปุมเมนู จากนั้นเลือก > Connection 
(เชื่อมตอ) และ Call connections (การตอสาย) หรือ 
Music connections (เชื่อมตอระบบเพลง) โปรดดู 
รายละเอียดที่ “การเชื่อมตอ” หนา 39

• ยกเลิกการตอเชื่อมชุดหูฟงในเมนู Bluetooth ของ 
อุปกรณ

ไมจําเปนตองลบรายการเขาคูกับชุดหูฟงเพื่อตัดการ 
เชื่อมตอ

เชือ่มตอกับชุดหูฟงอีกคร้ัง
หากชุดหฟูงสูญเสียการเชื่อมตอกับอุปกรณที่เขาคูคุณ 
สามารถเชื่อมตอชุดหฟูงไดเองเขากับอุปกรณที่ตองการ 
เปดชุดหฟูงและทําตามขั้นตอนตอไปน้ี
• เชื่อมตอจากเมนู Bluetooth ของอุปกรณที่เขาคู
• กดปุมเมนู จากนั้นเลือก > Connection 

(เชื่อมตอ) และ Call connections (การตอสาย) หรือ 
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Music connections (เชื่อมตอระบบเพลง) โปรดดู 
รายละเอียดที่ “การเชื่อมตอ” หนา 39

• กดปุมรับ/วางสายคางไวเพื่อเชื่อมตอเขากับอุปกรณ 
ที่รองรับโพรไฟล Hands-Free Bluetooth หรือ 
กดปุมเลนหยุดชั่วคราวคางไวเพื่อเชื่อมตอกับ 
อุปกรณที่รองรับโพรไฟล A2DP Bluetooth

คุณสามารถตั้งคาอุปกรณเพื่อใหชุดหฟูงเชื่อมตอโดย 
อัตโนมัติเม่ือเปดใชได ดําเนินการนี้กับอุปกรณ Nokia 
โดยแกไขคาอุปกรณที่เขาคูในเมนู Bluetooth

■ จอแสดงผล
ขณะเปดชุดหฟูง และไมมีการใชงานเปนเวลาประมาณ 
10 วินาที จอแสดงผลจะเขาสูโหมดประหยัดพลังงาน 
จอจะปดทํางานเปนเวลาประมาณ 5 วินาทีในโหมดนี้ 
และติดสวางเปนเวลา 1 วินาทีตอเน่ืองกัน
เปดใชจอแสดงผลในโหมดประหยัดพลังงานโดยกดปุม
ใดกไ็ด
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เปดใชจอแสดงผลและปุมตาง ๆ  ที่ถูกล็อคไวโดยกดปุม
เปด/ปดเครื่องชวงส้ัน ๆ  ดูรายละเอียดใน 
“การล็อคหรือปลดลอ็คปุม” หนา 26

สัญลกัษณตอไปน้ีจะปรากฏขึ้นที่จอแสดงผล:
ชุดหฟูงเชื่อมตอกับอุปกรณที่รองรับและพรอม 
ใชงาน
ชุดหฟูงไมไดเชื่อมตอกับอุปกรณที่รองรับ
มีการใชสาย
มีการใชสายและพักสายหนึ่งอยู
คณุมีเบอรที่ไมไดรับสายสัญลกัษณไมปรากฏ 
ข้ึนที่โหมดวิทยแุละเครื่องเลนเพลง
ไมโครโฟนปดเสียง (ระหวางใชสาย)

แบตเตอร่ีชารจเต็มแลว
ประจุไฟแบตเตอรี่ตํ่า
ปุมชุดหฟูงลอ็คอยู
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ชุดหฟูงอยูในโหมดวิทยุ
ชุดหฟูงอยูในโหมดเลนเพลง
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3. การใชงานเบื้องตน

■ สวมชุดหูฟง
ชุดหูฟงจัดมาใหพรอมหูฟงและแผนยางรองห ูหากแผน 
รองหเูล็กเกนิไปหรือไมพอดีกับใบหสูามารเปลี่ยนหรือใช 
แผนรองหูโฟมที่จัดมาให เพื่อใหไดคณุภาพเสียงสูงสุด 
ควรครอบปดแผนรองหูดวยชุดโฟมที่จัดให  
สวมชุดหูฟงโดยคลองสาย 
ไวทีค่อและสวมหูฟงเขาที่ 
ใบหู
ปรับความยาวสายหูฟง
โดยดึงสายไปเขาหา
หรือออกจากหฟูง 
ปรับไมโครโฟนใหใกลกับ
ริมฝปากเพื่อใหไดคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด
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คําเตือน: ขณะใชชุดหูฟงความสามารถในการ 
ไดยนิเสียงรอบขางตัวคณุจะลดลงหามใชชุดหูฟง 
ในสถานที่ที่อาจทําใหคุณเกิดอันตรายได 

■ ปรับระดับเสียงชุดหูฟง
ปรับระดับเสียงชุดหูฟงโดยเลื่อนน้ิว 
ไปที่ปุมเลอืกรายการสวนระบบ 
สัมผัสตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มระดับ
เสียงหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลด 
ระดับเสียง ใชน้ิวเดียวกดใชงาน
ตอคร้ังเทานั้น
หรือใชปุมที่โทรศพัทมือถือหรืออุปกรณเปดเลนเพลงใน
การควบคุมการทํางาน
สามารถปรับระดับเสียงระหวางใชสายหรือรับฟงเพลง
และวิทยไุด
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■ การล็อคหรือปลดล็อคปุม
ล็อคหรือปลดล็อคปุมชุดหฟูง (หรือระหวางใชสาย) โดย 
กดปุมเปด/ปดเครื่องชวงส้ัน ๆ  ขณะปุมลอ็ค  จะ 
ปรากฏขึ้น
ขณะเรียกหรือรับสายล็อคปดจะปดทํางานจนกระทั่ง 
วางสายในกรณทีี่ไมไดล็อคปุมเองระหวางใชสาย
ขณะล็อคปุมกด ชุดหูฟงจะไมสามารถปดการทํางานได 
และสัญลักษณปุมตอไปนี้จะไมปรากฏขึ้น ปุมรับ/วาง
สาย ปุมกรอกลับ ปุมเดินหนา ปุมหยุดและปุมเปดเลน/
หยดุชั่วคราว
ตั้งคาชุดหูฟงใหล็อคปุมอัตโนมัติโดย ดูรายละเอียด
ไดจาก “ลอ็คปุมอัตโนมัติ” หนา 40

■ ดูเวลาปจจุบัน
เวลาจะแสดงผลเฉพาะในกรณีที่ชุดหฟูงเชื่อมตอกับ 
อุปกรณ Nokia ที่แจงผลเวลาใหแกชุดหฟูงและการ 
แสดงผลเวลาถูกเปดใชที่อุปกรณดังกลาว
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ดูเวลาโดย กดปุมเลือกรายการคางไวที่เมนูหลัก 
ดูเวลาขณะล็อคปุมกดโดยกดปุมเลอืกรายการคางไว

■ การเรียกสาย
ในการโทรออกใชโทรศพัทมือถือของคณุตามปกติ 
เม่ือเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับอุปกรณแลว
หากโทรศัพทของคณุรองรับการโทรซ้ําหมายเลขลาสุด 
รวมกับชุดหูฟงใหกดปุมรับ/วางสาย สองครั้งส้ันๆ 
ขณะที่ไมไดอยูระหวางการใชสาย ดูรายละเอียดใน 
“สายลาสุด”หนา 38

หากอุปกรณของคณุรองรับการโทรออกดวยเสียงโดย 
ใชชุดหูฟงน้ี ใหกดปุมรับ/วางสายคางไวเม่ือไมไดใชสาย 
และปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธบิายไวในคูมือผูใชโทรศพัท
เม่ือตองการวางสาย ใหกดปุมรับ/ตัดสาย
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■ รับสาย
รับสายโดยกดปุมรับ/วางสาย ตัดสายโดยกดปุมรับ/วาง 
สายสองครั้ง

■ ปดเสียงหรอืยกเลิกปดเสียงไมโครโฟน
เปดหรือปดเสียงไมโครโฟนโดยกดปุมปดเสียงส้ัน ๆ  
ระหวางการใชสาย 

■ การสลับการใชสายระหวางชุดหูฟงและ
โทรศัพท

สลบัสายจากชุดหูฟงไปยังโทรศัพทที่เชื่อมตอโดยกดปุม 
เปดปดคางไว (ปดชุดหฟูง) หรือใชปุมที่โทรศัพท
สลบัสายกลับไปที่ชุดหูฟงโดยเปดใชชุดหูฟงหรือกดปุม 
รับ/วางสายคางไว (ขณะเปดชุดหฟูง)
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■ สายเรยีกซอน
บริการรอสายเปนบริการจากเครือขายใชระบบรอสาย 
โดยโทรศัพทของคณุตองรองรับโพรไฟล Bluetooth 
Hands-Free 1.5 และตั้งคาการรอสายไวที่เครื่อง 
โทรศพัท
รับสายที่รออยูและพกัสายปจจุบันโดยกดปุมรับ/วาง
สายคางไว 
รับสายที่รออยูและวางสายปจจุบันโดยกดปุมรับ/วางสาย 
ตัดสายที่รออยูและพูดสายตอโดยกดปุมรับ/วางสาย 
สองครั้ง 
สลบัสายที่คุยอยูกับสายที่พักไวโดยกดปุมรับ/วางสาย
คางไว 
วางสายที่คุยอยูและคุยสายที่พักไวโดยกดปุมรับ/วางสาย
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■ ลางคาหรือรเีซ็ต
คืนคาเดิมสําหรับชุดหูฟงโดยเลือกฟงกชั่น Setup > 
Reset (ต้ังคาและรีเซ็ต) ตามคําแนะนําใน “รีเซ็ต” 
หนา 41 หรือปดชุดหฟูง กดปุมปดเปดและปุมรับ/
วางสายคางไวพรอมกันจากนั้นกดปุมเลือกรายการ 
เพื่อยนืยนัคําสั่ง
หากตองการรีเซ็ตชุดหูฟงในกรณทีี่หยดุการทํางานแมวา 
จะชารจไฟแลว ใหเสียบชุดหูฟงกับอุปกรณชารจแลว 
กดปุมเปดปดกับปุมรับ/วางสายพรอมกันการรีเซ็ตไมได 
เปนการลางคาปรับตั้งของชุดหฟูง

■ การแกไขปญหา
ในกรณทีี่ไมสามารถเชื่อมตอชุดหฟูงเขากบัโทรศพัท 
มือถือหรืออุปกรณเลนเพลงที่รองรับใหทําตามข้ันตอน 
ตอไปน้ี
• ดูใหแนใจวาชุดหฟูงชารจแลวเปดอุปกรณและจับคูกับ 

อุปกรณของคุณแลว
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• ดูใหแนใจวาเปดใชงานคณุสมบัติ Bluetooth ที่ 
อุปกรณแลว

• ตรวจสอบวาชุดหูฟงอยูหางจากอุปกรณในระยะไมเกิน 
10 เมตร (33 ฟุต) และไมมีส่ิงกีดขวางระหวางชุด 
หูฟงกับอุปกรณ เชน ผนังหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
อื่นๆ

หากชื่อของผูโทรไมปรากฏที่จอชุดหูฟงแมวาจะบันทึก 
ชื่อไวในโทรศัพทมือถือที่เชื่อมตอกับชุดหฟูงก็ตามแสดง
วาโทรศพัทอาจไมรองรับการทํางานรวมกับชุดหูฟง
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4. ฟงกชั่นเมนู

ชุดหูฟงมีเมนูสําหรับการใชงานตอไปน้ี  (เครื่องเลน 
เพลง)  (วิทยุ FM)  (สายลาสุด) และ  (การตั้งคา)
เขาถึงรายการฟงกช่ันเมนูโดยกดปุมเมนูเม่ือไมไดใชสาย 
ไลรายการใชงานตาง ๆ  โดยกดปุมไลรายการเลือก 
ฟงกชั่นโดยกดปุมเลอืกรายการ
ไลคาหรือเลือกคาปรับตั้ง โดยกดปุมไลรายการหาก 
คาทั้งหมดไมพอดีกับจอแสดงผล  หรือ  จะปรากฏ 
ข้ึน ออพชั่นที่ใชงานอยูระบุโดยวงกลมที่แรเงาไว เลือก 
ออพชั่นโดยกดปุมเลือกรายการ 
กลับไปที่เมนูกอนหนา (หรือออกจากรายการฟงกชั่น 
เมนู) โดยกดปุมเมนู
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■ เครือ่งเลนเพลง
ใชปุมชุดหูฟงเพื่อส่ังงานอปุกรณเลนเพลงหรือโทรศัพท 
มือถือที่รองรับโพรไฟล A2DP Bluetooth โดยกดปุม 
เมนู จากนั้นเลือก  ในกรณีที่รับฟงวิทย ุFM จาก 
ชุดหูฟงวิทยุจะหยดุทํางาน

 เคล็ดลับ: 
เขาถึงเครื่องเลนเพลงอยางรวดเร็วโดยกดปุมเมน ู 
คางไว

ขณะชุดหูฟงอยูในโหมดเลนเพลง  จะปรากฏขึ้น 
ฟงกชั่นเลนเพลงที่มีใหเลือกจะข้ึนอยูกับอุปกรณที่ 
เชื่อมตอกับชุดหฟูง
หากตองการเลอืกเพลงถัดไป ใหกดปุมกรอไปขางหนา 
เปดเลนแทร็คปจจุบันตั้งแตเร่ิมตนโดยกดปุมกรอกลับ 
หากตองการเลอืกเพลงกอนหนาใหกดปุมกรอกลับ 
สองครั้ง
รับฟงแทร็คที่เลอืกโดยกดปุมเปดเลน/หยุดชั่วคราว
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คําเตือน: ควรรับฟงเพลงในระดับเสยีงที่พอดี 
การรับฟงเพลงเสียงดังเปนเวลานานอาจทําให 
ประสาทการไดยินเสียหาย

ไลรายการแทร็คปจจุบันโดยกดปุมเดินหนาและถอยหลงั 
คางไว 
หากตองการหยุดเลนเพลงช่ัวคราวหรือเลนตอจากจุดที่ 
หยดุเลน ใหกดปุมเปดเลน/หยดุชั่วคราว
หยดุการเปดเลนโดยกดปุมหยุดเปดเลนแทร็คปจจุบัน 
ตั้งแตเร่ิมตนเม่ือหยดุการทํางานของเครื่องเลนโดย 
กดปุมเปดเลน/หยุดชั่วคราว
ออกจากเครื่องเลนเพลงโดยกดปุมหยดุการทํางานสอง 
คร้ัง
คณุสามารถใชฟงกชันอื่นของชุดหฟูงไดระหวางรับฟง 
เพลงยกเวนวิทยุกดปุมเมนูจากนั้นเลือกฟงกชั่นที่ 
ตองการ
สัญลกัษณตอไปน้ีจะปรากฏขึ้นที่เครื่องเลนเพลง:
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กําลังเปดเลนเคร่ืองเลนเพลง
หยุดเครื่องเลนเพลงชัว่คราว
ปดเครื่องเลนเพลง
เดินหนาแทร็คในเครื่องเลนเพลงหรือเปดแทร็ค
ถัดไป
กรอกลบัแทร็คเคร่ืองเลนเพลงหรือเปดแทร็ค 
กอนหนา

■ วิทยุ FM
เปดวิทย ุFM ของชุดหูฟงโดยกดปุมเมนู จากนั้นเลอืก 

 หากกําลงัรับฟงเพลง เครื่องเลนจะหยดุทํางาน
ขณะชุดหูฟงอยูในโหมดวิทย ุ  จะปรากฏข้ึนสายชุด 
หูฟงสามารถใชเปนสายอากาศวิทยุ

คําเตือน: ควรรับฟงเพลงในระดับเสยีงที่พอดีการ 
รับฟงเพลงเสียงดังเปนเวลานานอาจทําใหประสาท
การไดยินเสยีหาย
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คนหาสถานีวิทยุ
คนหาสถานีวิทยใุนพื้นที่ของคณุโดยกดปุมเดินหนาหรือ 
ยอนกลบัคางไวประมาณ 2 วินาที (หยุดการคนหาโดย 
กดปุมหยดุการทํางาน) 
ขณะชุดหูฟงคนหาสถานี สถานีจะเร่ิมเชื่อมตอช่ือความถี่ 
และความแรงของสัญญาณจะปรากฏขึ้นใหเหน็ชือ่สถานี 
จะปรากฏข้ึนในกรณทีี่รองรับเทคโนโลย ีRDS (Radio 
Data Systems)

บันทึกสถานีในชุดหฟูงโดยกดปุมเปดเลน/หยดุชั่วคราว 
คางไวกดปุมเดินหนาหรือถอยหลังเพื่อไลไปยงัตําแหนง
หนวยความจําที่ตองการ จากนั้นกดปุมเปดเลน/หยดุ
ชั่วคราวคางไว

การฟงวิทยุ
ไลรายการสถานีที่บันทึกไวโดยกดปุมเดินหนาหรือถอย 
หลงัซํ้า ๆ  กัน
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หยดุการรับฟงวิทยุชั่วคราวโดยกดปุมหยุดการทํางาน 
รับฟงวิทยุตอโดยกดปุมเปดเลน/หยดุชั่วคราว
หยดุการรับฟงวิทยุและออกจากโหมดวิทยโุดยกดปุม 
หยดุการทํางานสองครั้ง
นอกจากนี้ยงัสามารถใชฟงกชั่นชุดหูฟงอื่น ๆ  ไดยกเวน 
เครื่องเลนเพลงขณะรับฟงวิทยกุดปุมเมนูจากนั้นเลอืก 
ฟงกชั่นที่ตองการ
สัญลกัษณตอไปน้ีอาจปรากฏขึ้นในโหมดวิทย:ุ

วิทยหุยดุทํางาน
คณุกําลงัคนหาสถานีวิทยุจากความถี่ต่ําไปสูง
คณุกําลงัคนหาสถานีวิทยุจากความถี่สูงไปตํ่า
แถบดานขางสัญลกัษณน้ีระบุความแรงของ 
สัญญาณสถานีวิทยุยิง่มีแถบสัญลกัษณมาก 
เทาไรแสดงวาสัญญาณแรงมากขึ้น
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■ สายลาสุด
ดูสายลาสุดโดยกดปุมเมนู จากนั้นเลือก  และเขาสู 
เมนูยอยที่ตองการ สามารถดูหมายเลขที่เรียกรับหรือ 
ไมไดรับครั้งลาสุดได ขณะเช่ือมตอชุดหูฟงเขากับ 
โทรศพัทมือถือขอมูลการใชสายจะถูกโอนจากโทรศพัท
ไปยังชุดหูฟง หากโทรศพัทรองรับคณุสมบัติน้ี 
โทรศพัทจะบันทึกหมายเลขที่ไมไดรับหรือไดรับเฉพาะ 
ในกรณทีี่เครือขายรองรับคณุสมบัติเหลานี้และโทรศัพท 
เปดใชงานรวมทั้งอยูในพื้นที่ใหบริการ
เรียกสายโดยไลรายการไปยงัเบอรที่ตองการจากนั้น 
กดปุมรับ/วางสาย

■ การตั้งคา
แกไขคาชุดหูฟงโดยกดปุมเมนู จากนั้นเลอืก  และ
เขาสูเมนูยอยที่ตองการ
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ความสวาง
ตั้งคาความสวางของจอแสดงผลโดยเลือก Brightness 
ความสวางกดปุมไลรายการใดก็ไดเพื่อไลรายการที่ 
ตองการจากนั้นกดปุมเลอืกรายการ

การเชื่อมตอ
จัดการอุปกรณ Bluetooth ทีเ่ขาคูกับชุดหฟูงโดยเลอืก 
Connection (การเชื่อมตอ) 
เขาคูชุดหูฟงกับอุปกรณทีร่องรับโดยเลอืก Pairing 
(เขาคู) (ยกเลิกการเขาคูโดยกดปุมเลือกรายการ) 
เม่ือขอความ Start pairing? (เร่ิมการเขาคู) ปรากฏขึ้น 
กดปุมเลือกรายการ จากนั้นทําตามคําแนะนําใน 
“เขาคูและเชือ่มตอชุดหฟูง” หนา 17 หากคุณเร่ิม 
เขาคูขณะชุดหฟูงตอเขากับอุปกรณการเชื่อมตอจะถูก 
ยกเลกิ
ดูโทรศัพทมือถือที่เขาคูไวลาสุดซ่ึงรองรับโพรไฟล 
Hands-Free Bluetooth โดยเลอืก Call connections 
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(การเชือ่มตอสาย) ดูรายการอุปกรณเลนเพลงที่เชื่อมตอ 
ในปจจุบันที่รองรับโพรไฟล A2DP Bluetooth โดยเลอืก 
Music connections (เชื่อมตอเพลง) อุปกรณที่เชื่อมตอ 
อยูแสดงผลโดยใชวงกลมแรงเงาตอชุดหูฟงเขากับ 
อุปกรณหรือปลดการเชื่อมตอชุดหูฟงจากอุปกรณโดย 
ไลรายการไปที่ตัวอุปกรณ จากนั้นกดปุมเลือกรายการ

ล็อคปุมอัตโนมัติ
เปดหรือปดล็อคปุมอัตโนมัติโดยเลือกที่ Auto keylock 
(ลอ็คปุมอัตโนมัติ) ขณะเลอืกล็อคปุมอัตโนมัติปุมจะ 
ถูกล็อคภายใน 30 วินาที (เม่ือไมมีการใชสาย) หาก 
ไมมีการกดปุมในชวงเวลาดังกลาว ดูรายละเอยีดใน 
“การล็อคหรือปลดลอ็คปุม”หนา 26

ภาษา  
เลือกภาษาสําหรับแสดงขอความที่จอแสดงผลชุดหูฟง 
จาก Language (ภาษา)ไลรายการไปยงัภาษาที่ตองการ 
โดยกดปุมเลือกรายการ ภาษาจะถูกปรับแกจากอุปกรณ 
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Nokia ที่ทําการเชื่อมตอหากอุปกรณดังกลาว 
สงสัญญาณภาษาที่ตองการใหโดยอัตโนมัติ

รีเซ็ต
คืนคาเดิมโดยเลือก Reset จากนั้นกดปุมเลือกรายการ 
เพื่อยนืยนัคําสั่ง คาทั้งหมดที่บันทึกไว (เชนสถานีวิทยุ 
และอุปกรณที่เขาคู) จะถูกลบทิ้ง ดูรายละเอียดใน 
“ลางคาหรือรีเซ็ต” หนา 30
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5. ขอมูลเกีย่วกับแบตเตอรี่

ชุดหูฟงรุนน้ีมีแบตเตอรี่ภายในแบบชารจซํ้าไดและไม 
สามารถถอดออกได หามแกะแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง 
เน่ืองจากอาจทําใหโทรศัพทเกิดความเสียหายไดคุณ 
สามารถชารจแบตเตอร่ีและคายประจุไดหลายรอยคร้ัง 
แตแบตเตอร่ีจะเส่ือมสภาพลงตามการใชงานชารจ 
แบตเตอรี่ซํ้าดวยอุปกรณชารจที่ไดรับการรับรองจาก 
Nokia วาออกแบบข้ึนเพื่อใชงานรวมกับชุดหูฟงการใช 
เครื่องชารจที่ไมไดรับการรับรองอาจเส่ียงตอการเกิด 
เพลงิไหมการระเบิด การรั่วไหลหรืออันตรายอื่น ๆ  ได
หากใชแบตเตอร่ีเปนครั้งแรกหรือหากไมไดใชแบตเตอร่ี
เปนเวลานานๆคุณอาจจําเปนตองเช่ือมตอกับอุปกรณ 
ชารจ และปลดการเชื่อมตอและเช่ือมตอใหมอีกครั้งเพื่อ 
เร่ิมการชารจในกรณีที่แบตเตอร่ีไมมีประจุเหลืออยูเลย 
อาจตองใชเวลาสักครูหน่ึงกอนที่แถบแสดงสถานะการ 
ชารจจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
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ปลดเครื่องชารจจากเตารับและที่ตวัอุปกรณเม่ือไมได 
ใชงานไมควรเสียบแบตเตอร่ีที่ชารจเต็มแลวคางไวกับ 
อุปกรณชารจเน่ืองจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะ 
ทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ส้ันลงหากไมไดใชงาน 
แบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มจะคอย ๆ  ถายประจุไปตามเวลา
พยายามเก็บแบตเตอร่ีไวที่อุณหภมิูระหวาง 15°C และ 
25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่รอนหรือเย็นจัดอาจ 
ลดประสิทธภิาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ได 
อุปกรณที่ใชแบตเตอรี่รอนหรือเย็นเกินไปอาจทํางาน 
ไมไดชั่วคราวประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงใน 
อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามทิ้งแบตเตอร่ีในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิด 
ได แบตเตอร่ีที่เสียหายอาจเกิดการระเบิดได
อยาใชอุปกรณชารจที่ชํารุดเสียหาย

ขอสําคัญ: เวลาในการใชงานเปนเวลาโดยประมาณ 
ทั้งนี้ขึน้อยูกับอุปกรณพกพาที่ใช คุณสมบัติ
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การใชงานที่เลือก อายุแบตเตอรี่และสภาพแวดลอม 
นอกจากนี้ยังอาจมีปจจัยอ่ืนรวมดวย 

การดูแลและบํารุงรักษา

อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมรูีปลักษณ
ท่ีดีเย่ียมและมีฝมือการผลิตท่ีประณตีคุณจึงควรดูแล 
อุปกรณของคุณอยางดีคําแนะนําตอไปน้ีจะชวยใหคณุ 
ปฏบัิติตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บอุปกรณไวในที่แหงฝนไอนํ้าความชื้นและของ 

เหลวทุกชนิดอาจมีแรเปนสารประกอบซึ่งจะทําให 
วงจรอิเล็กทรอนิกสข้ึนสนิมหากอุปกรณเปยกใหทํา 
ใหแหงในทันที

• อยาใชหรือเก็บอุปกรณไวในบริเวณที่มีฝุนหรือที่ 
สกปรกเนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่ถอด 
เขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเลก็ทรอนิกส 
เสียหายได
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• อยาเก็บอุปกรณไวในที่รอนจัดเนื่องจากอุณหภูมิสูง 
จะทําใหอายกุารทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
ส้ันลงท้ังยังอาจทําใหแบตเตอร่ีชํารุดเสียหายและ 
ทําใหสวนที่เปนพลาสติกละลาย 

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่เย็นจัดเนื่องจากเมื่อเคร่ือง 
กลับคืนสูอุณหภูมิปกติความชื้นจะกอตัวข้ึนภายใน 
เครื่องซ่ึงอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหาย 
ได

• อยาพยายามงัดเปดอุปกรณ
• อยาโยน เคาะหรือเขยาอุปกรณการใชงานโดยไม 

ถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ 
ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมีนํ้ายาทําความสะอาดหรือผงซักฟอก 
ชนิดเขมขนทําความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีอุปกรณเน่ืองจากสีอาจเขาไปอุดตันใน 
ชิ้นสวนที่เลือ่นไดของอุปกรณและอาจสงผลตอ 
ประสิทธิภาพในการทํางานของอปุกรณ
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คําแนะนําขางตนทัง้หมดใชไดกับอุปกรณแบตเตอร่ีหรือ 
เครื่องชารจ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตองใหนําไปยัง 
ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณเพื่อขอรับ 
บริการ
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