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เปลีย่นแปลงและปรับปรุงสวนหน่ึงสวนใด
ของผลิตภัณฑท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับน้ี
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
โนเกียจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการสูญเสีย
ขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายอนัเกดิ
จากอบัุติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือ
ความเสียหายทางออมท่ีเกิดข้ึนไมวาจะโดย
วธิีใดก็ตาม
เน้ือหาในเอกสารนี้ใหขอมูล ”ตามสภาพ
ท่ีเปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะ
โดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดอยูท่ี
การรับประกันความสามารถในการทํางาน
ของผลิตภัณฑท่ีจําหนาย หรือความ
เหมาะสมในการใชงานตามวัตถปุระสงค 
ตลอดจนความถูกตองและเช่ือถือไดของ
ขอมูลในเอกสารนี้นอกเหนือจากขอบเขต
ท่ีกฎหมายระบุไวเทาน้ัน โนเกียขอ
สงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แกไข 
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หรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา
บริการและผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายอาจ
แตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบ
กับตัวแทนจําหนายโนเกียใกลบานคุณ
คุณไมมีสิทธิ์ท่ีจะดัดแปลงหรือแกไขชุดหูฟง
โดยไมไดรับอนุญาต

การควบคุมการสงออก 
ผลิตภัณฑรุนน้ีเปนสินคา เทคโนโลยี หรือ
ซอฟตแวรภายใตกฎหมายและขอบังคับ
การสงออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
ประเทศอืน่ๆ หามฝาฝนกฎหมายที่กําหนด

บทนํา
ชุดหูฟงบลูทูธโนเกีย BH-300 ชวยให
คุณโทรออกและรับสายไดอยางอิสระ
ในขณะเคลื่อนที่ คุณสามารถเชื่อมตอ
ชุดหูฟงกับโทรศัพทมือถือที่รองรับ
เทคโนโลยีไรสายบลูทูธซึ่งสามารถ
ใชงานรวมกับชุดหูฟงได
โปรดอานคูมือผูใชเลมนี้ใหละเอียด
กอนที่จะใชงานชุดหูฟง และอานคูมือ
ผูใชสําหรับโทรศัพทของคุณ ซึ่งจะให
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับความปลอดภัย
และการบํารุงรักษา เก็บอุปกรณเสริม
ทั้งหมดใหพนมือเด็ก

เทคโนโลยีไรสายบลูทูธ
เทคโนโลยีไรสายบลูทูธชวยใหคุณ
เชื่อมตอกับอุปกรณสื่อสารอื่นๆ ที่
ใชงานรวมกันไดโดยไมตองใชสาย
เคเบิล การเชื่อมตอแบบบลูทูธไมได
กําหนดวาโทรศัพทและชดุหูฟงตอง
อยูในระยะที่มองเห็นกัน แตอุปกรณ
ทั้งคูควรจะอยูภายในระยะ 10 เมตร 
(30 ฟุต) ทั้งนี้ สิ่งกีดขวาง เชน กําแพง
หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ อาจ
ทําใหมีสัญญาณรบกวนการเชื่อมตอ
อุปกรณ



ชุดหูฟงไรสายรุนนี้สอดคลองตาม
ขอกําหนดเฉพาะของบลูทูธเวอรชนั 
2.0+EDR ที่รองรับ Headset Profile 1.1 
และ Handsfree Profile 1.5 
โปรดตรวจสอบกับผูผลิตอุปกรณอื่นๆ 

เพื่อตรวจสอบความเขากันไดกับ
อุปกรณนี้
ในบางประเทศ อาจจะมีขอจํากัดใน
การใชเทคโนโลยีบลูทูธ กรุณา
ตรวจสอบกับหนวยงานหรือผูใหบริการ
ในทองถ่ินของคุณ

การเริ่มตนใชงาน
ชุดหูฟงรุนนี้ประกอบดวย: ปุม power 
และไฟแสดงสถานะ (1), ไมโครโฟน (2), 
ชองเสียบอุปกรณชารจ (3), ปุม answer/
end (4), ที่คลองหูแบบถอดได (5) 
และที่เก่ียวสายคลองคอ (6)
กอนจะเริ่มใชงานชุดหูฟง คุณตองชารจ
แบตเตอรี่และจับคูชดุหูฟงกับโทรศัพทที 
ใชงานรวมกันได
สวนประกอบของชุดหฟูงมีคุณสมบัติเปน
แมเหล็ก ชุดหูฟงอาจดูดวัตถุที่เปนโลหะ
เขามา หามวางบัตรเครดิตหรือสื่อบันทึก
ขอมูลและระบบแมเหล็กไวใกลชุดหูฟง 

เพราะอาจทําใหขอมูลในสื่อดังกลาวถูก
ลบทิ้งไป
อุปกรณชารจ
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจ
กอนที่จะใชงานกับชดุหูฟงนี้ ชุดหฟูง
รุนนี้กําหนดใหใชกับอุปกรณชารจรุน 
AC-3, AC-4 และ DC-4 

คําเตือน: ใชเฉพาะอปุกรณ
ชารจที่ไดรับการรับรองจาก
โนเกียในการใชงานรวมกับ
ชุดหูฟงนี้เทานั้น 



การใชกับอุปกรณอื่นอาจเปนผลใหการ
รับรองการใชงานหรือการรับประกันเปน
โมฆะและอาจกอใหเกิดอันตรายได
โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายใน
พื้นที่ของคุณวามีอุปกรณเสริมที่ไดรับ
การรับรองใดวางจําหนายบาง เมื่อจะ
ถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริมใดๆ 
ใหจับที่ปลั๊กไฟแลวดึงออก อยาดึง
ที่สายไฟ
การชารจแบตเตอรี่
ชุดหูฟงนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชารจซ้ํา
ได ที่ไมสามารถถอดออกได อยา
พยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากชุด
หูฟง เนื่องจากอาจสรางความเสียหาย
กับชุดหูฟง
1. เมื่อดานหลังของชดุหูฟงหันเขาหา

คุณ ใหถอดที่คลองหูจากดานซาย
ของชุดหูฟง 

2. เสียบสายไฟของอุปกรณชารจเขา
กับเตารับไฟฟาที่ผนัง

3. เชื่อมตอสายชารจที่ชดุหูฟง 
ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสวางข้ึน
ในระหวางการชารจ อาจใชเวลา
ชั่วขณะกอนที่การชารจจะเริ่มข้ึน 
ถาเครื่องยังไมเริ่มชารจแบตเตอรี่ 
ใหถอดอุปกรณชารจออกจาก
เตาเสียบ แลวเสียบเขาไปใหม
เพื่อลองชารจอีกครั้ง การชารจ
แบตเตอรี่จนเต็มอาจใชเวลานาน
ถึง 2 ชั่วโมง

4. เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว 
ไฟแสดงสถานะสีแดงจะดับลง 
ถอดสายอุปกรณชารจออกจาก
เตารับไฟฟาที่ผนังและชดุหูฟง

แบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็มจะสามารถ
สนทนาไดนานถึง 5 ชั่วโมง 30 นาที 
และมีเวลาสแตนดบายนานถึง 
150 ชั่วโมง อยางไรก็ตาม เวลาในการ
สนทนาและการสแตนบายดอาจตางกัน
ไปเม่ือใชชุดหูฟงกับโทรศัพทเคลื่อนที่
เครื่องอื่นหรือใชกับอุปกรณบลูทูธอื่นๆ 



การใชการตั้งคา ลักษณะการใชงาน 
และสภาพแวดลอม
เมื่อแบตเตอรี่ใกลจะหมด ชุดหูฟง
จะสงเสียงดังข้ึนและไฟแสดงสถานะ
สีแดงจะเริ่มกะพริบ
การเปดหรอืปดชุดหูฟง
หากตองการเปดชุดหูฟง ใหกดคางไว
ที่ปุม power จนกระทั่งไฟแสดงสถานะ
สีเขียวเริ่มกะพริบ
หากตองการปดชุดหฟูง ใหกดคางไว
ที่ปุม power จนกระทั่งไฟแสดงสถานะ
สีแดงสวางข้ึนชัว่ครู
การจับคูชุดหูฟง
1. เปดโทรศัพทและชดุหูฟง
2. เปดใชงานฟงกชัน Bluetooth 

ที่โทรศัพทของคุณและตั้งคาให
คนหาอุปกรณที่ใชเทคโนโลยีบลูทูธ

3. เลือกชุดหูฟงจากรายชื่ออุปกรณ
ที่คนพบ

4. ปอนรหัสผานบลูทูธ 0000 เพื่อจับคู
และเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท 
ในโทรศัพทบางรุน คุณอาจตอง
ทําการเชือ่มตอหลังจากที่จับคูเสร็จ 
การจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทตอง
ทําเพียงครั้งเดียวเทานั้น

ถาจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทไดสําเร็จ 
ชดุหูฟงจะสงเสียงดังข้ึนและปรากฏ
ในเมนูโทรศัพทซึ่งคุณสามารถ
ตรวจสอบอุปกรณบลูทูธที่ไดจับคูไว
กับโทรศัพทของคุณในปจจุบันได 
เมื่อเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทที่จับคู 
และพรอมใชงาน ไฟแสดงสถานะ
สีเขียวจะกะพริบชาๆ



การใชงานขั้นตน
การคลองชุดหูฟงเขากับหู
ชุดหูฟงจะมีที่คลองหูเสียบอยูลอมรอบชุด
หูฟง หากตองการใชชุดหฟูงโดยใช
ที่คลองหู ใหสอดหูฟงเขาไปในหู
หากตองการใสชดุหูฟงโดยใชที่คลองห ู
ก ับหูดานขวา ใหถอดที่คลองหูจาก
ดานขวาของชุดหูฟง (8) โดยยก
ที่คลองหูข้ึน ซึ่งดานหลังของชุดหูฟง
จะหนัไปทางคุณ หากตองการใสชุด
หูฟงโดยใชที่คลองหูกับหูดานซาย 
ใหถอดที่คลองหูจากดานซายของชุด
หูฟง เลือ่นที่คลองหูไปทางดานหลัง
ใบหู (8) แลวใหชุดหูฟงหันไปทางปาก
ของคุณ
การเปลี่ยนที่คลองหู
หากตองการเปลี่ยนที่คลองหู ใหถอด
ที่คลองหูจากทั้งสองดานของชุดหูฟง 
แลวประกอบที่คลองหูอันใหมเขาไป 

โดยสอดที่เก่ียวตรงดานปลายของที่
คลองหทูั้งสองดานเขาไปในชองเสียบ
ของชุดหูฟง
การพกพาชุดหูฟงไวที่สาย
คลองคอ
คุณสามารถคลองชดุหูฟงไวที่คอโดย
ใชสายคลองที่มีมาให ในการยึดชุดหฟูง
ไวที่สายคลองคอ ใหสอดชุดหูฟงเขาไป
ในที่เก่ียว (9) แลวคอยๆ กดลงลาง (10) 
จนเขาล็อค เมื่อตองการถอดชุด
หฟูงออกมา ใหเลื่อนชุดหฟูงทะลุผาน
ที่เก่ียวลงมา
การโทร
หากตองการโทรออกหลังจากเชื่อมตอชุด
หฟูงกับโทรศัพทแลว ใหใชโทรศัพท
โทรออกไดตามปกติ
หากโทรศัพทของคุณรองรับระบบ
หมุนทวนหมายเลขเดิมซ้ําดวยชุดหูฟงนี้ 



ใหกดปุม answer/end สองครั้ง
ขณะที่ไมมีการใชสาย
หากโทรศัพทของคุณรองรับการ
โทรออกโดยใชเสียงดวยชุดหฟูงนี้ 
ใหกดปุม answer/end คางไวในขณะ
ที่ไมมีการใชสาย จากนั้น ปฏิบัติ
ตามข้ันตอนที่ไดอธิบายไวในคูมือผูใช
โทรศัพทของคุณ
หากตองการรับสายเรียกเขาหรือวาง
สาย ใหกดปุม answer/end หาก
ตองการปฏิเสธไมรับสายเรียกเขา 
ใหกดปุม answer/end สองครั้งแลว
ปลอย

หากตองการสลับสายระหวางชดุหูฟง
และโทรศัพทที่ใชงานรวมกันได ใหกดปุม 
answer/end  
การลบการตั้งคาหรือการรีเซต
ชุดหูฟง
หากตองการลบการตั้งคา ใหกดปุม 
answer/end คางไว เปนเวลานาน
กวา 10 วินาที
ในการรีเซตชุดหูฟงถาชุดหูฟงหยุด
การทํางานแมวาจะชารจชดุหูฟงแลว
ก็ตาม ใหเสียบชดุหูฟงกับอุปกรณ
ชารจ แลวกดปุม power และปุม answer/
end พรอมกัน

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
ชุดหูฟงของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่
แบบที่สามารถชารจไฟใหมได คุณ
สามารถชารจแบตเตอรี่และคายประจุได
หลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะเสื่อม
สภาพลงตามการใชงาน ชารจแบตเตอรี่

ซ้ําดวยอุปกรณชารจที่ไดรับการรับรอง
จากโนเกียวาออกแบบข้ึนเพื่อใชงาน
รวมกับชุดหฟูง
เมื่อไมใชงาน ใหถอดปลั๊กอุปกรณชารจ
ออกจากเตารับไฟฟาและชุดหูฟง อยาตอ



แบตเตอรี่ที่เต็มแลวทิ้งไวกับอุปกรณ
ชารจ การชารจแบตเตอรี่นานเกินไป
อาจทําใหอายกุารใชงานลดลง หากคุณ
ไมไดใชงานแบตเตอรี่ที่ชารจไวเต็มแลว 
แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองตามระยะ
เวลา
อยาใชอุปกรณชารจที่ชํารุดเสียหาย
การทิ้งชุดหูฟงไวในที่รอนหรือเยน็ เชน 
การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศ
ที่รอนหรือหนาวจัด จะทําใหประสิทธภิาพ
และอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง 
ควรเก็บแบตเตอรี่ไวในอุณหภูมิระหวาง 
15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) หากชดุ
หูฟงรอนหรือเยน็เกินไป จะทําใหไม

สามารถใชงานชุดหฟูงนั้นไดชั่วคราว 
แมวาจะชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลวก็ตาม 
ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะ
มีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยอืก
แข็ง
หามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟเพราะอาจ
ทําใหแบตเตอรี่ระเบิด ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิด
ความเสียหายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน 
ทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชแลวตามขอบังคับ
กฎหมายในทองถ่ินของคุณ หากสามารถ
ทําได ควรนําไปผานกระบวนการเพื่อนํา
กลับมาใชใหม อยาทิ้งแบตเตอรี่รวมกับ
ขยะจากครัวเรือน

การดูแลและการบํารุงรักษา
อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบและ
ผลิตข้ึนดวยวิทยาการที่ล้ําหนา ควรดูแล
รักษาอยางระมัดระวัง ขอแนะนําดานลาง

นี้จะชวยใหคุณสามารถใชงานผลิตภัณฑ
นี้ไดตรงตามเกณฑของการรับประกัน
• เก็บอุปกรณไวในที่แหง ฝน ไอน้ํา 

ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจ



มีแรธาตุเปนสารประกอบ ซึ่งจะทําให
วงจรอิเล็กทรอนิกสข้ึนสนิม ถาชุด
หฟูงเปยก ใหปลอยทิ้งไวใหแหงสนิท

• อยาใชหรือเก็บชดุอุปกรณไวในริเวณ
ที่มีฝุนละอองหนาแนนหรือในบริเวณ
ที่สกปรก เนื่องจากอาจทําใหชิ้นสวน
ที่สามารถเลื่อนไดชํารุดเสียหายได

• อยาเก็บชุดหูฟงไวในที่ที่มีอุณหภูมิสูง 
เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะรนอายุการใช
งานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
แบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําให
สวนที่เปนพลาสติกละลายหรือผิดรูป

• อยาเก็บชุดหูฟงไวในบริเวณที่เย็นจัด 
เนื่องจากเมื่ออณุหภูมิของอุปกรณ
กลับสูระดับปกติ ละอองความชื้นจะ
เกาะติดอยูภายในอุปกรณ ทําให
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสชํารุดเสียหาย

• อยาพยายามเปดดูภายในชุดหูฟง
• อยาเขยา โยน หรือเคาะชุดหูฟง 

การใชชุดหูฟงโดยไมระมัดระวังจะทํา
ใหแผงวงจรและระบบกลไกที่ซับซอน
ภายในชํารุดเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดชุดหูฟง

• อยาทาหรือระบายสีชุดหูฟง เนื่องจาก
สีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนที่เลื่อน
ไดทําใหระบบทํางานขัดของ

คําแนะนําทั้งหมดขางตนสามารถนําไป
ใชกับทั้งตัวอุปกรณ แบตเตอรี่ อุปกรณ
ชารจ และอุปกรณเสริมอื่นๆ ถาชุดหูฟง
เกิดขัดของ โปรดนําสงศูนยบริการที่
ไดรับการรับรองใกลบาน


