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คําประกาศเร่ืองความสอดคลอง
NOKIA CORPORATION ขอประกาศในท่ีน้ีวา 
ผลิตภัณฑ HS-101W น้ี สอดคลองกับ
ขอกําหนดท่ีจําเปนและเงื่อนไขอื่นๆ 
ท่ีเกีย่วของของ Directive 1999/5/EC 
คุณสามารถดูสําเนาคําประกาศเร่ืองความ

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

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
Bluetooth เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของบริษทั Bluetooth SIG, Inc.

ขอมูลเบ้ืองตน
ดวย Nokia Bluetooth Headset 
BH-904 คุณจะสามารถโทรและรับสาย
ไดโดยไมยุงยากโดยใชอุปกรณมือถือ
ที่รองรับ ชุดหูฟงนี้มาพรอมกบั
ไมโครโฟนแบบสไลด ที่ชวยใหคณุ
สามารถพูดคุยดวยเสยีงที่เบาลงหรือ
ในที่ที่มีเสียงดังได การตัดเสียงรบกวน 
ชวยใหคุณใชสายในที่ที่มีเสียงดังได
โปรดอานคูมอืผูใชนีใ้หละเอียดกอน
ใชงานชุดหูฟง และโปรดอานคูมือผูใช
ของอุปกรณที่คุณตองการเช่ือมตอ
เขากับชุดหฟูงดวย

หมายเหตุ: พื้นผิวของ
โทรศัพทเครื่องนี้ไมมีสาร
นิกเกิลอยูในแผนโลหะ พื้นผิว
ของโทรศัพทเครื่องนี้
ประกอบดวยโลหะสแตนเลส

ความสามารถในการใชงาน
รวมกันของ Bluetooth
ชุดหูฟงนี้สอดคลองกับ Bluetooth 
Specification 2.1 +EDR ที่สนับสนุน 
Headset Profile 1.1 และ Hands-Free 
Profile 1.5 โปรดตรวจสอบกับบรษิัท
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ผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือดูวาอุปกรณ
นั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนีไ้ด
หรือไม

เร่ิมตนการใชงาน
ชุดหูฟงจะมสีวนประกอบตางๆ ที่แสดง
อยูบนเพจช่ือเรื่องดังนี้ ปุมความดัง (1), 
ไมโครโฟนแบบสไลด (2), หูฟง (3), 
ไฟแสดงสถานะ (4), ปุมเปด/ปด (5), 
ชองเสียบอุปกรณชารจ (6), ปุมเงียบ
เสียง (7), ปุมรับ/วางสาย (8) และ
ไมโครโฟน (9)

กอนใชงานหูฟง คุณตองชารจแบตเตอรี่
และจับคูชุดหฟูงเขากับอุปกรณที่ใชงาน
รวมกันได
อุปกรณชารจที่ใชงานรวมกันได
โทรศัพทเครื่องนีไ้ดรับการออกแบบให
เก็บพลังงานจากอุปกรณชารจตอไปนี ้
AC-6 และ DC-6 หมายเลขรุนของ

อุปกรณชารจท่ีถกูตองนัน้อาจแตกตาง
กันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ 
ความแตกตางของปล๊ักเสยีบจะระบไุว
ดวยคาใดคาหนึง่ตอไปนี้: E, EB, X, AR, 
U, A, C หรือ UB

การชารจแบตเตอรี่
1 เสยีบอุปกรณชารจเขากับชองเสยีบ

ปล้ักไฟที่ผนัง
2 ยกฝาชองเสียบอุปกรณชารจข้ึน 

และเสยีบสายอุปกรณชารจเขากับ
ชองเสียบอุปกรณ (10) ไฟแสดง
สถานะสแีดงจะตดิข้ึนระหวางการ
ชารจ
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การชารจแบตเตอรี่จนเตม็อาจใช
เวลานานถึง 35 นาทีเมื่อชารจกับ 
AC-6 การชารจแบตเตอรี่กับเครื่อง
ชารจ AC-6 เปนเวลา 15 นาทีจะ
สามารถประจุไฟสําหรบัพูดสายได 
5 ช่ัวโมง

3 เมือ่ชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ไฟแสดง
สถานะสเีขียวจะปรากฏขึ้น ให
ยกเลิกการเช่ือมตออุปกรณชารจ
จากชุดหูฟง แลวจากชองเสยีบปล๊ัก
ไฟที่ผนังตามลําดับ กดฝาลงบน
ชองเสียบอุปกรณชารจ

ในการชารจหฟูงดวยอุปกรณชารจ 
Nokia ซึ่งมีปล๊ักอุปกรณชารจขนาด 
2.0 หรือ 3.5 มม. ใหใชอะแดปเตอร
อุปกรณชารจ CA-146C ของ Nokia 
(จําหนายแยกตางหาก)
ในการชารจแบตเตอรี่ผานพอรต USB 
ของคอมพิวเตอร ใหตอปลายดานหนึ่ง
ของสายเช่ือมตอ CA-101 ของ Nokia 

(จําหนายแยกตางหาก) เขากับ
ชองเสียบอุปกรณชารจ และตอปลาย
อีกดานเขากับพอรต USB
แบตเตอรี่ที่ไดรับการชารจจนเต็ม
จะชวยใหเวลาในการสนทนานานถงึ 
8 ช่ัวโมงหรือนานถึง 160 ช่ัวโมง
สําหรับเวลาในการสแตนดบาย
ตรวจสอบประจุไฟแบตเตอรี่ขณะไมได
ตอเครื่องชารจเขากับชุดหฟูงโดยกดปุม
เปดเครือ่ง หากไฟแสดงสถานะเปน
สเีขียว นั่นหมายความวามีระดับการ
ชารจท่ีเพียงพอ หากไฟเปนสเีหลือง 
คุณอาจตองชารจแบตเตอรีใ่หมโดยเร็ว 
หากไฟเปนสแีดง ใหชารจแบตเตอรี่ใหม
เมื่อการชารจแบตเตอรี่ต่ํา ชุดหฟูง
จะสงเสยีงบีพ๊ทุกๆ 5 นาทีและไฟแสดง
สถานะสแีดงจะกะพริบ
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การเปดหรอืปดเครื่อง
หากตองการเปดเคร่ือง ใหกดปุมเปด/
ปดคางไวประมาณ 2 วินาท ีชุดหูฟง
จะสงเสยีงแจงเตอืน และไฟแสดงสถานะ
สเีขียวจะติดสวาง ชุดหูฟงจะพยายาม
เช่ือมตอกับอุปกรณหนึ่งหรือสองตัว
ที่เช่ือมตอไวลาสดุ เมือ่ชุดหฟูงเช่ือมตอ
เขากับอุปกรณและพรอมใชงาน 
ไฟแสดงสถานะสีน้ําเงินจะกะพรบิชาๆ 
หากยังไมไดจบัคูชุดหูฟงกับอุปกรณ 
ชุดหูฟงจะเขาสูโหมดจบัคูโดยอัตโนมัติ
หากตองการปดเครือ่ง ใหกดปุมเปด/
ปดคางไวประมาณ 2 วินาท ีชุดหูฟง
จะสงเสยีงบีพ๊ และไฟแสดงสถานะสแีดง
จะปรากฏข้ึนเปนเวลาสั้นๆ หากชุดหูฟง
ไมไดเช่ือมตอกับอุปกรณภายใน 
30 นาที ชุดหฟูงจะปดโดยอัตโนมัติ

การจับคูและเช่ือมตอชุดหูฟง
กอนใชงานหฟูงนี้ คุณตองจับคูและ
เช่ือมตอชุดหูฟงเขากับโทรศพัทที่
ใชงานรวมกันได 
คุณสามารถจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพท
ไดมากถึง 8 เครื่อง แตคุณสามารถ
เช่ือมตอไดเพียงสองเครื่องในเวลา
เดียวกันเทานั้น
1 ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทมือถือ

ของคุณเปดอยูและปดชุดหูฟงแลว
2 หากยังไมเคยจับคูชุดหฟูงกับอุปกรณ 

ใหเปดชุดหูฟง ชุดหูฟงจะเขาสูโหมด
จับคู และไฟแสดงสถานะสีฟาจะเริ่ม
กะพริบอยางรวดเร็ว
หากทําการจบัคูชุดหูฟงกับโทรศัพท
กอนหนานี้แลว โปรดตรวจสอบให
แนใจวาชุดหูฟงปดอยู และกดปุม
เปด/ปดคางไวประมาณ 5 วนิาที 
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จนกวาไฟแสดงสถานะสฟีาจะเริ่ม
กะพริบอยางรวดเร็ว

3 เปดใชงานคุณสมบัต ิBluetooth 
ที่ตัวเครือ่ง จากนั้นตั้งคาใหคนหา
อุปกรณ Bluetooth สําหรับ
รายละเอียด ใหดูคูมือผูใชของ
โทรศัพทมือถือของคณุ

4 เลือกชุดหฟูงจากรายการของอุปกรณ
ที่พบ

5 หากจําเปน ใหปอนรหสัผาน 0000 
เพ่ือจับคูและเช่ือมตอชุดหูฟงเขากับ
โทรศัพทของคุณ
สําหรับโทรศัพทบางเครื่อง คุณอาจ
ตองทําการเช่ือมตอแยกตางหาก
หลังจากทําการจับคูแลว

เมื่อเช่ือมตอชุดหูฟงเขากับอุปกรณ
อยางนอยหน่ึงเครื่องและพรอมสําหรับ
ใชงานแลว ไฟแสดงสถานะสีฟาจะ
กะพริบชาๆ

หากตองการเช่ือมตอชุดหูฟงเขากับ
โทรศัพทที่ใชลาสุดหนึ่งหรือสองเครื่อง
ดวยตวัเอง ใหกดปุมรับ/วางสายคางไว
ประมาณ 2 วินาที (เมื่อไมมีโทรศัพท
เช่ือมตออยู) หรือทําการเช่ือมตอในเมนู 
Bluetooth ของโทรศพัทที่ตองการ 
หากคุณเช่ือมตอโทรศพัทเขากับ
ชุดหูฟงแลว และตองการเช่ือมตอ
โทรศัพทเครื่องที่สอง ใหทําการเช่ือมตอ
ในเมนู Bluetooth ของโทรศัพท
คุณอาจสามารถตั้งคาโทรศัพทของคุณ
เพ่ือใหชุดหฟูงสามารถเช่ือมตอกับ
โทรศัพทของคุณไดโดยอัตโนมัติ 
หากตองการเปดใชงานคุณสมบัตนิี้
ในโทรศัพท Nokia ใหเปล่ียนการตั้งคา
อุปกรณที่จับคูในเมนู Bluetooth
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การใชงานพ้ืนฐาน
เปลี่ยนชุดเสียบหู
ชุดหูฟงอาจมีช้ินสวนประกอบหูขนาด
ตางๆ จัดมาให เลือกชุดเสียบหทูี่
สวมไดพอดีและสวมใสสบายที่สดุ
หากตองการเปล่ียนชุดเสยีบหู ใหดึง
ชุดเสยีบหูปจจุบันออกจากหูฟง (11) 
แลวดันชุดเสยีบหูอันใหมใหเขาที่ (12)

การใสชุดหูฟงที่หู
สวมชุดหูฟงไวเหนือใบห ูในตําแหนง
ที่รูสกึสบาย และเล่ือนชุดหูฟงลง (13) 
คอยๆ กดช้ินสวนประกอบหูเขาที่หู 
หนัชุดหูฟงไปทางปากของคุณ

ไมโครโฟนแบบสไลด
ไมโครโฟนแบบสไลดนี้ทําใหไมโครโฟน
อยูใกลปากของคณุย่ิงข้ึน ซึ่งชวย
ปรับปรุงคุณภาพเสยีงเมื่อคุณพูดคุย

ดวยเสยีงเบาหรอืในทีท่ี่มีเสยีงดัง 
คุณสามารถใชไมโครโฟนนีใ้นการรับ
หรือวางสายได
ในการใชไมโครโฟน ใหคอยๆ ดึงลงไป
ใกลปากของคุณ (14) หรือดึงข้ึนให
กลับไปยังตําแหนงเดิม (15)

การปรับความดัง
ชุดหฟูงจะปรับความดังโดยอัตโนมัติ
ตามเสียงรบกวนรอบขาง หาก
ตองการปรับความดังดวยตัวเอง 
ใหเล่ือนปุมความดังข้ึนหรือลง หาก
ตองการปรับความดังอยางรวดเร็ว 
ใหเล่ือนปุมความดังคางไว
ระดับความดังบางระดับจะถูกบันทึกไว
สําหรับอุปกรณที่คณุใชรวมกับชุดหฟูง
ในขณะนี้
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การโทร
หากตองการโทรออก ใหใชโทรศัพท
มือถือของคุณตามปกตใินขณะท่ีชุดหฟูง
เช่ือมตออยูกับโทรศัพท
หากตองการโทรซ้ําหมายเลขที่คุณ
โทรออกลาสุด (หากโทรศพัทมือถือ
ของคุณสนับสนุนคณุสมบัตินี้รวมกับ
ชุดหฟูง) ขณะที่ยังไมมีการโทรออก 
ใหกดปุมรบั/วางสายสองครั้ง
หากตองการเปดใชงานการโทรดวย
เสยีง (หากโทรศัพทมอืถือของคุณ
สนับสนุนคุณสมบัตินีร้วมกับชุดหูฟง) 
ขณะท่ียังไมมีการโทรออก ใหกดปุม
รับ/วางสายคางไวประมาณ 2 วินาที 
ปฏิบัตติามข้ันตอนที่อธิบายในคูมอืผูใช
ของโทรศัพทมือถือ
ในการรับสาย ใหดึงไมโครโฟนไปทาง
ปากลงจนสุด หรือกดปุมรับ/วางสาย 
(สําหรับการตดัเสยีงรบกวน ตองดึง

ไมโครโฟนลงจนสุด) ตัดสายโดยกดปุม
รับ/วางสายสองครั้ง
ในการวางสาย ใหดึงไมโครโฟนขึน้ไป
ยังตําแหนงเดิม หรือกดปุมรบั/วางสาย
ในการปดเสยีงไมโครโฟน ใหเล่ือน
ปุมปดเสยีงเขาหาปาก ยกเลิกการปด
เสียงไมโครโฟนโดยเล่ือนปุมปดเสียง
ไปในทศิทางตรงกันขาม เมื่อเปดหรือ
ปดเสียงไมโครโฟน ชุดหฟูงจะสงเสยีง
ดังสองครั้ง
หากตองการสลับการโทรระหวาง
ชุดหูฟงและโทรศพัทที่ใชงานรวมกันได
ซึ่งเช่ือมตออยู ใหกดปุมรบั/วางสาย
คางไวประมาณ 2 วินาที

การอนุญาตใหเช่ือมตอเขากับ
โทรศัพทสองเครื่อง
คุณสามารถเช่ือมตอชุดหูฟงเขากับ
โทรศัพทสองเคร่ืองในเวลาเดียวกันได
9Copyright © 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



ตามคาเริม่ตน ชุดหูฟงสามารถเช่ือมตอ
กับโทรศพัทไดครั้งละหนึ่งเครื่องเทานั้น 
หากตองการอนญุาตใหชุดหูฟงเช่ือมตอ
กับโทรศพัทสองเคร่ือง ใหปดชุดหฟูง 
และกดปุมเปด/ปดคางไว แลวเล่ือนปุม
ความดังข้ึนคางไวประมาณ 5 วินาที 
ไฟแสดงสถานะสีน้ําเงินจะกะพรบิ
สองครัง้
หากตองการอนญุาตใหชุดหูฟงเช่ือมตอ
กับโทรศพัทเพียงเครื่องเดียว ใหปด
ชุดหูฟง และกดปุมเปด/ปดคางไว 
แลวเล่ือนปุมความดังลงคางไว
ประมาณ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะ
สเีขียวจะกะพริบสองครั้ง
หากชุดหฟูงสามารถเช่ือมตอกับ
โทรศัพทสองเคร่ืองในเวลาเดียวกันได 
และคุณกําลังใชงานคุณสมบตัิการเรียก
ซ้ําหรอืการโทรดวยเสียง จะมีการโทร
เกิดข้ึนบนโทรศัพทที่คณุใชโทรออกครั้ง

ลาสุดเมือ่ชุดหฟูงเช่ือมตอกับโทรศัพท
นั้น

การลางการต้ังคาหรือรีเซ็ต
ในการลางคาการจับคูจากชุดหูฟง 
ใหปดชุดหูฟง แลวกดปุมเปด/ปด 
และปุมรับ/วางสายคางไวพรอมกัน
เปนเวลาประมาณ 5 วินาที ชุดหฟูง
จะสงเสียงบี๊พสองคร้ัง และไฟแสดง
สถานะสีแดงและสเีขียวจะติดข้ึนสลับกัน 
หลังจากลางการตั้งคาแลว ชุดหูฟง
จะเขาสูโหมดจับคู
หากตองการรีเซ็ตชุดหูฟงในกรณีทีห่ยุด
การทํางาน แมวาจะชารจไฟแลว 
ใหเสยีบชุดหูฟงกับอุปกรณชารจ แลว
กดปุมเปด/ปดกับปุมรบั/วางสาย
พรอมกัน

การแกไขปญหา
หากคุณไมสามารถเช่ือมตอชุดหฟูงเขา
กับโทรศัพทที่ใชงานรวมกันไดของคุณ 
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โปรดตรวจสอบวาคุณชารจชุดหฟูง 
เปดสวทิช และจับคูกบัโทรศพัทแลว
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