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คําประกาศเรื่องความสอดคลอง
บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศ
วาผลิตภัณฑ HS-51W สอดคลองกับ
ขอกําหนดพื้นฐานท่ีสําคัญและบทบัญญัติสภา 
Directive 1999/5/EC คุณสามารถคัดลอก
สําเนาของประกาศเรื่องความสอดคลองไดท่ี 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/

© 2006 Nokia สงวนลขิสิทธิ์
หามคัดลอก สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหา
สวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดของเอกสารฉบับนี้
โดยไมไดรับอนญุาตเปนลายลกัษณอักษรจาก
โนเกีย
Nokia และ Nokia Connecting People 
เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Nokia 
Corporation ชื่อผลิตภณัฑและบริษัทท่ี
กลาวถึงในท่ีนี้อาจเปนเครื่องหมายการคาหรือ
ชื่อทางการคาของเจาของผลติภัณฑนัน้
Bluetooth เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบยีน
ของ Bluetooth SIG, Inc

โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงและปรบัปรุงสวนหนึ่งสวนใด
ของผลิตภณัฑท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบบันี้
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ตามอํานาจสูงสุดท่ีกฎหมายระบไุว โนเกียและ
ผูออกใบอนุญาตจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการ
สญูเสียขอมูลหรอืรายได หรือความเสยีหาย
อันเกิดจากอุบติัเหตุ ความเสียหายท่ีตามมา 
หรอืความเสียหายทางออมท่ีเกิดขึ้นไมวาจะ
ดวยวธิีใดก็ตาม
เนือ้หาในเอกสารนี้ใหขอมูล “ตามสภาพท่ีเปน” 
โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรง
หรอืโดยนัย และมิไดจํากัดอยูท่ีการรับประกัน
ความสามารถในการทํางานของผลติภัณฑท่ี
จําหนาย หรอืความเหมาะสมในการใชงาน
ตามวัตถุประสงค ตลอดจนความถูกตองและ
เชือ่ถือไดของขอมูลในเอกสารนี้นอกเหนือ
จากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทานัน้ โนเกีย
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือ
เพกิถอนเอกสารนีโ้ดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
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บริการและผลติภัณฑท่ีวางจําหนายอาจ
แตกตางกันไปตามภมูิภาค โปรดตรวจสอบ
รายละเอียดเพิ่มเติมไดจากตัวแทนจําหนาย
ผลิตภณัฑโนเกีย
คุณไมมีสิทธิ์ท่ีจะดัดแปลงหรือแกไขชุดหูฟง
โดยไมไดรับอนุญาต

การควบคุมการสงออก 
ผลติภัณฑรุนนี้เปนสินคา เทคโนโลยี หรือ
ซอฟตแวรภายใตกฎหมายและขอบังคับ
การสงออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
ประเทศอื่นๆ หามฝาฝนกฎหมายที่กําหนด

บทนํา
ชุดหูฟงบลูทูธโนเกีย BH-301 ชวยให
คุณโทรออกและรับสายไดในขณะ
เดินทาง คุณสามารถใชชุดหูฟงรวมกับ
โทรศัพทมือถือที่รองรับเทคโนโลยีไรสาย
บลูทูธที่สามารถใชงานรวมกันได
โปรดอานคูมือผูใชเลมนี้ใหละเอียดกอนที่
จะใชงานชดุหูฟง และอานคูมือผูใช
โทรศัพทสําหรับโทรศัพทของคุณ ซึ่งจะ
ใหขอมูลดานความปลอดภัยที่สําคัญและ
ขอมูลการบํารุงรักษา เก็บอุปกรณเสริม
ทั้งหมดใหพนมือเด็ก

เทคโนโลยไีรสายบลทูธู
เทคโนโลยีไรสายบลูทูธชวยใหคุณ
เชื่อมตอกับอุปกรณที่ใชงานรวมกันได
โดยไมตองใชสายเชื่อมตอ การเชื่อมตอ
แบบบลูทูธไมไดกําหนดวาโทรศัพทและ
ชดุหูฟงตองอยูในระยะที่มองเห็นกัน 
แตอุปกรณทั้งคูควรจะอยูภายในระยะ 
10 เมตร (30 ฟุต) ทั้งนี้ สิ่งกีดขวาง เชน 
กําแพงหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ 
อาจทําใหมีสัญญาณรบกวนการเชื่อมตอ
อุปกรณ
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ชุดหูฟงรุนนี้สอดคลองตามขอกําหนด
เฉพาะของ Bluetooth เวอรชัน 2.0+EDR 
ที่รองรับ Headset Profile 1.1 และ 
Handsfree Profile 1.5 โปรดตรวจสอบ
กับผูผลิตอปุกรณอื่นๆ เพื่อตรวจสอบ
ความเขากันไดกับชุดหูฟงรุนนี้

ในบางประเทศ อาจจะมีขอจํากัดในการ
ใชเทคโนโลยีบลูทูธ กรุณาตรวจสอบกับ
หนวยงานหรือผูใหบริการในทองถ่ิน
ของคุณ

การเร่ิมตนใชงาน
ชุดหูฟงประกอบดวยชิ้นสวนตามที่แสดง
ไวในหนาแรกดังตอไปนี้: ปุมปรับระดับ
เสียง (1), ปุมรับสาย/วางสาย (2), 
ชองเสียบอุปกรณชารจ (3), ปุมเปด/ปด 
(4), ไมโครโฟน (5), ไฟแสดงสถานะ (6) 
และที่ยึดหูฟง (7)
กอนจะเริ่มใชงานชุดหูฟง คุณตองชารจ
แบตเตอรี่และจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทที่
ใชงานรวมกันได
สวนประกอบของชุดหูฟงมีคุณสมบัติเปน
แมเหล็ก ชุดหูฟงอาจดูดวัตถุท่ีเปนโลหะ

เขามา หามวางบัตรเครดิตหรือสือ่บันทึก
ขอมูลและระบบแมเหล็กไวใกลชุดหูฟง 
เพราะอาจทําใหขอมูลในสื่อดังกลาวถูก
ลบท้ิงไป

อุปกรณชารจ
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอปุกรณชารจ
กอนที่จะใชงานกับชุดหูฟงน้ี ชุดหูฟงรุนน้ี
กําหนดใหใชกับอปุกรณชารจรุน AC-3, 
AC-4 และ DC-4



คําเตือน: ใชเฉพาะอุปกรณ
ชารจท่ีไดรับการรับรองจาก
โนเกียในการใชงานรวมกับชุด
หูฟงรุนน้ีเทาน้ัน การใชกับ
อุปกรณอืน่อาจเปนผลใหการ
รับรองการใชงานหรือการรับ
ประกันเปนโมฆะและอาจกอให
เกิดอันตรายได

โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่
ของคุณวามีอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรอง
ใดวางจําหนายบาง เม่ือจะถอดสายไฟออก
จากอปุกรณเสริมใดๆ ใหจับท่ีปลัก๊ไฟ
แลวดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ

การชารจแบตเตอรี่
ชุดหูฟงนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชารจ
ซ้ําได ที่ไมสามารถถอดออกได 
อยาพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากชุด
หูฟงเนื่องจากอาจสรางความเสียหาย
ตอชุดหูฟงได

1. เสียบสายไฟของอุปกรณชารจเขากับ
เตารับไฟฟาที่ผนัง 

2. เสียบสายชารจที่ชองเสียบอุปกรณ
ชารจของชดุหูฟง ไฟแสดงสถานะ
สีแดงจะติดข้ึนในขณะที่ชารจ อาจใช
เวลาชั่วขณะกอนที่การชารจจะเริ่มข้ึ
น ถาอุปกรณชารจไมทํางาน ใหเสียบ
อุปกรณชารจและลองชารจใหม
อีกครั้ง การชารจแบตเตอรี่จนเต็ม
อาจใชเวลานานถึง 2 ชั่วโมง

3. เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ไฟแสดง
สถานะสีแดงจะดับลง ถอดสาย
อุปกรณชารจออกจากเตารับไฟฟา
ที่ผนังและชุดหฟูง

แบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็มจะสามารถ
สนทนาไดนานถึง 7 ชั่วโมง และมีเวลา
สแตนดบายนานถึง 200 ชัว่โมง อยางไร
ก็ตาม เวลาในการสนทนาและการ
สแตนบายดอาจตางกันไปเมื่อใชชุดหูฟง
กับโทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องอื่นหรือใชกับ
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อุปกรณบลูทูธอื่นๆ การใชการตั้งคา 
สไตล และสภาพแวดลอม
เมื่อแบตเตอรี่ใกลจะหมด ชุดหูฟงจะ
สงเสียงดังข้ึนเปนสัญญาณเสียงแบบชุด
และไฟแสดงสถานะสีแดงจะเริ่มกะพริบ
การเปดหรอืปดชุดหูฟง
ในการเปดชุดหูฟง ใหกดปุมเปด/ปดคางไว
จนกระทั่งไฟแสดงสถานะสีเขียวเร่ิมกะพริบ
ในการปดชุดหูฟง ใหกดปุมเปด/ปดคางไว
จนกระทั่งไฟแสดงสถานะสีแดงตดิข้ึน
ช่ัวขณะ

การจับคูชดุหูฟง
1. เปดโทรศพัทและชุดหูฟง
2. เปดใชงานฟงกชัน Bluetooth 

ท่ีโทรศพัทของคณุและตั้งคาใหคนหา
อปุกรณท่ีใชเทคโนโลยีบลูทูธ

3. เลือกชุดหูฟงจากรายชื่ออปุกรณท่ี
คนพบ

4. ปอนรหัสผาน 0000 เพื่อจับคูและ
เช่ือมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท 
ในโทรศัพทบางรุน คณุอาจตองทํา
การเชื่อมตอหลังจากที่จับคูเสร็จ 
การจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทตองทํา
เพียงคร้ังเดียวเทาน้ัน

ถาจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทไดสําเร็จ 
ชดุหูฟงจะสงเสียงดังข้ึนและปรากฏใน
เมนูโทรศัพทซึ่งคุณสามารถตรวจสอบ
อุปกรณบลูทูธที่ไดจับคูไวกับโทรศัพท
ของคุณในปจจุบันได
หากตองการยกเลิกการตอเชือ่มชุดหูฟง
กับโทรศัพทของคุณ ใหปดชุดหูฟงหรือ
ยกเลิกการตอเชื่อมที่เมนู Bluetooth 
ในโทรศัพทของคุณ
หากตองการตอเชื่อมชดุหูฟงกับโทรศัพท
ของคุณ ใหทําการตอเชื่อมที่เมนู 
Bluetooth ในโทรศัพทของคุณ 



การใชงานขั้นตน

การสวมชุดหูฟง
เล ือนชดุหฟูงไปรอบๆ หขูองคณุ แลวช ีไป
ทางปากของคณุ (8)

การเปล่ียนฝาครอบ
ในการถอดฝาครอบที่ใชในปจจุบันออก 
ใหยกฝาครอบออกจากหูฟงโดยเริ่มจาก
สวนปลายของไมโครโฟน (9) สําหรับ
วิธีการใสฝาครอบอันใหม ใหคอยๆ กด
ฝาครอบลงไปจนล็อคเขาที่ (10)

การโทร
หากตองการโทรออกหลังจากเชื่อมตอชุด
หูฟงกับโทรศัพทแลว ใหใชโทรศัพท
โทรออกไดตามปกติ

หากโทรศัพทของคุณรองรับระบบหมุน
ทวนหมายเลขเดิมซ้ําดวยชุดหูฟงรุนนี้ 
ใหกดปุมรับสาย/วางสายคางไวในขณะที  
ไมม ีการใชสาย แลวปฏิบัติตามข้ันตอน 
ที่ไดอธิบายไวในคูมือผูใชโทรศัพท 
ของคุณ
ในการรับสายหรือวางสาย ใหกดปุม
รับสาย/วางสาย หากจะปฏิเสธไมรับสาย
เรียกเขา ใหกดปุมรับสาย/วางสาย
สองครั้งแลวปลอย
หากตองการสลับการใชสายระหวางชุด
หฟูงและโทรศัพทโนเกียที่ใชงานรวมกัน
ไดนั้น ใหกดปุมรับสาย/วางสายคางไว
หากตองการปรับระดับเสียงชุดหูฟง 
ใหกดปุมปรับระดับเสียงข้ึนหรือลง
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การลบการตั้งคาหรอืการรเีซต็
ชุดหูฟง
ในการลบการตั้งคา ใหกดปุมเปด/ปด
และปุมรับสาย/วางสายคางไวเปนเวลา
กวา 10 วินาที

ในการรีเซตชุดหูฟงถาชุดหูฟงทํางาน
ผิดปกติแมวาจะชารจชุดหูฟงแลวก็ตาม 
ใหเสียบชุดหูฟงกับอุปกรณชารจ 
แลวกดปุมเปด/ปดและปุมรับสาย/
วางสายพรอมกัน

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
ชุดหูฟงของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่
แบบที่สามารถชารจไฟใหมได คุณสามารถ
ชารจแบตเตอร่ีและคายประจุไดหลายรอย
คร้ัง แตแบตเตอร่ีจะเสื่อมสภาพลงตามการ
ใชงาน ชารจแบตเตอร่ีซํ้าดวยอุปกรณชารจ
ท่ีไดรับการรับรองจากโนเกียวาออกแบบขึ้น
เพื่อใชงานรวมกับชุดหูฟง
เม่ือไมใชงาน ใหถอดปลั๊กอปุกรณชารจออก
จากเตารับไฟฟาและชุดหูฟง อยาตอ
แบตเตอร่ีท่ีเต็มแลวทิ้งไวกับอุปกรณชารจ 
การชารจแบตเตอร่ีนานเกินไปอาจทําให
อายุการใชงานลดลง หากคุณไมไดใชงาน

แบตเตอร่ีท่ีชารจไวเตม็แลว แบตเตอร่ี
จะคายประจุออกเองตามระยะเวลา
อยาใชอุปกรณชารจท่ีชํารุดเสียหาย
การท้ิงชุดหูฟงไวในที่รอนหรือเย็น เชน 
การท้ิงไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศ
ท่ีรอนหรือหนาวจัด จะทําใหประสิทธิภาพ
และอายุการใชงานของแบตเตอร่ีลดลง 
ควรเก็บแบตเตอร่ีไวในอณุหภูมิระหวาง 
15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) หากชุด
หูฟงรอนหรือเย็นเกินไป จะทําใหไม
สามารถใชงานชุดหูฟงน้ันไดช่ัวคราว 



แมวาจะชารจแบตเตอร่ีจนเต็มแลวก็ตาม 
ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมี 
จํากัดเม่ืออยูท่ีอุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟเพราะอาจ
ทําใหแบตเตอร่ีระเบิด ซ่ึงแบตเตอร่ีท่ีเกดิ
ความเสียหายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน 

ท้ิงแบตเตอร่ีท่ีไมใชแลวตามขอบังคับ
กฎหมายในทองถิ่นของคุณ หากสามารถ
ทําได 
ควรนําไปผานกระบวนการเพื่อนํากลับมา
ใชใหม อยาทิ้งแบตเตอร่ีรวมกับขยะจาก
ครัวเรือน

การดูแลและการบํารุงรักษา 
อปุกรณของคุณไดรับการออกแบบและ
ผลติข้ึนดวยวทิยาการที่ล้ําหนา ควรดูแล
รักษาอยางระมัดระวัง ขอแนะนําดานลางน้ี
จะชวยใหคุณสามารถใชงานผลิตภัณฑน้ีได
ตรงตามเกณฑของการรับประกัน
• เก็บอปุกรณไวในที่แหง ฝน ไอนํ้า 

ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมี
แรธาตุเปนสารประกอบ ซ่ึงจะทําให
วงจรอิเลก็ทรอนิกสข้ึนสนิม ถาอปุกรณ
เปยก ใหปลอยท้ิงไวใหแหงสนิท

• อยาใชหรือเก็บชุดอุปกรณไวในบริเวณ
ท่ีมีฝุนละอองหนาแนนหรือในบริเวณที่
สกปรก เน่ืองจากอาจทําใหช้ินสวน
ท่ีสามารถเลื่อนไดชํารุดเสียหายได

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่ท่ีมีอุณหภูมิสูง 
เน่ืองจากอุณหภูมิสูงจะรนอายุการ
ใชงานของอุปกรณอเิล็กทรอนิกส 
แบตเตอร่ีชํารุดเสียหาย และทําใหสวน
ท่ีเปนพลาสติกละลายหรือผิดรูป

• อยาเก็บอุปกรณไวในบริเวณที่เย็นจัด 
เน่ืองจากเม่ืออุณหภูมิของอุปกรณกลบั



ไท
ย

สูระดับปกติ ละอองความชื้นจะเกาะติด
อยูภายในอุปกรณ ทําใหแผงวงจร
อเิล็กทรอนิกสชํารุดเสียหาย

• อยาพยายามเปดดูชุดหูฟง
• อยาเขยา โยน หรือเคาะอุปกรณ การใช

อปุกรณโดยไมระมัดระวังจะทําให
แผงวงจรและระบบกลไกที่ซับซอน
ภายในชํารุดเสียหายได

• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดอุปกรณ

• อยาทาหรือระบายสีอปุกรณ เน่ืองจาก
สีอาจเขาไปอุดตนัในช้ินสวนที่เลื่อนได
ทําใหระบบทํางานขัดของ

คําแนะนําทั้งหมดขางตนสามารถนําไปใช
กับท้ังตัวอปุกรณ แบตเตอร่ี อุปกรณชารจ 
และอปุกรณเสริมอื่นๆ ถาชุดหูฟงเกิด
ขัดของ โปรดนําสงศนูยบริการท่ีไดรับ
การรับรองใกลบาน




