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1. บทนํา

คุณสามารถใชชุดหูฟงบลูทูธโนเกีย BH-501 ฟงเพลงจากเครื่องเลนเพลงที่รองรบั
รวมทั้งโทรออกและรับสายเรียกเขาดวยโทรศัพทเคลื่อนที่รุนที่รองรบั เครื่องเลน
เพลงในที่นี้คอืฟงกชันเลนเพลงในโทรศัพทของคุณหรอืเครื่องเลนเพลงแยกตางหาก 
โปรดอานคูมือผูใชเลมนีใ้หละเอียดกอนที่จะใชงานชุดหูฟง ทั้งนี ้โปรดอานคูมือผูใช
โทรศัพทของคณุซึ่งมีขอมูลดานความปลอดภัยที่สําคญัและขอมูลการบํารงุรักษา 
รวมทั้งคูมือผูใชเครื่องเลนเพลง เก็บชุดหูฟงใหพนมือเด็ก

■ เทคโนโลยีไรสายบลทููธ
ชุดหฟูงรุนนีส้ามารถเชื่อมตอไดกับโทรศัพทเคลื่อนที่หรอืเครือ่งเลนเพลงที่รองรบั
เทคโนโลยีไรสายบลูทูธ เทคโนโลยีดังกลาวชวยใหสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณ
สื่อสารที่ใชงานรวมกันไดโดยไมจําเปนตองใชสายเคเบลิ ในการเชื่อมตอบลูทูธ 
ชุดหฟูงและอุปกรณที่เชื่อมตอควรอยูหางกันไมเกินระยะ 10 เมตร (30 ฟุต) ทั้งนี้ 
สิ่งกีดขวาง เชน กําแพงหรอือุปกรณอิเล็กทรอนกิสตางๆ อาจทําใหมีสัญญาณ
รบกวนการเชื่อมตออุปกรณ
ชุดหฟูงไรสายนีส้อดคลองตามขอกําหนดเฉพาะของบลูทูธ 1.2 ที่รองรบัรูปแบบ
ดังตอไปนี้: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.0 และ Advanced Audio 
Distribution Profile 1.0 โปรดตรวจสอบกับผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพื่อตรวจสอบ
ความเขากันไดกับอุปกรณนี้
ในบางประเทศ อาจจะมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีบลูทูธ กรณุาตรวจสอบกับ
หนวยงานหรือผูใหบริการในทองถิ่นของคุณ
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2. การเร่ิมตนใชงาน

ชุดหูฟงรุนนี้ประกอบดวย:
• ปุมลดระดับเสียง (1)
• ปุมเพิ่มระดับเสียง (2)
• ชองเสียบอุปกรณชารจ (3)
• ไฟแสดงสถานะ (4)
• ไมโครโฟน (5)
• ปุมมัลติฟงกชัน (6)
กอนจะเริ่มใชงานชุดหูฟง คุณตองชารจ
แบตเตอรี่และจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทที่ใชงานรวมกันได หากโทรศัพทของคุณไมมี
ฟงกชันเครื่องเลนเพลง คุณตองจับคูชุดหฟูงกับเครือ่งเลนเพลงเครื่องอ่ืน

หมายเหตุ: สวนประกอบของชุดหูฟงมีคุณสมบัติเปนแมเหล็ก ชุดหูฟงอาจดูด
วตัถุท่ีเปนโลหะเขามา หามวางบัตรเครดิตหรือสื่อบันทึกขอมูลและระบบแมเหล็ก
ไวใกลชุดหูฟง เพราะอาจทําใหขอมูลในสื่อดังกลาวถูกลบท้ิงไป

■ อุปกรณชารจ
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอปุกรณชารจกอนท่ีจะใชกับอปุกรณน้ี ชุดหูฟงรุนนี้กําหนดใหใช
กับอุปกรณชารจรุน AC-3, AC-4 และ DC-4

คําเตือน: ใชเฉพาะอุปกรณชารจท่ีไดรับการรับรองจากโนเกียในการใชงาน
รวมกับอุปกรณเสริมน้ีเทานั้น การใชกับอปุกรณอื่นอาจเปนผลใหการรับรอง
การใชงานหรือการรับประกันเปนโมฆะและอาจกอใหเกิดอันตรายได

โปรดตรวจสอบกับตวัแทนจําหนายในพื้นท่ีของคุณวามีอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองใด
วางจําหนายบาง เมื่อจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริมใดๆ ใหจับท่ีปล๊ักไฟแลวดึงออก 
อยาดึงท่ีสายไฟ

1

3

2

4

5

6
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■ การชารจแบตเตอรี่
ชุดหฟูงนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชารจซ้ําได ที่ไมสามารถถอดออกได อยาพยายาม
ถอดแบตเตอรี่ออกเนื่องจากอาจสรางความเสยีหายแกชุดหูฟงได
1. เสียบสายไฟของอุปกรณชารจเขากับเตารับไฟฟาที่ผนัง 
2. ตอชุดหูฟงกับสายชารจ

ไฟแสดงสถานะสแีดงจะสวางขึ้นในระหวาง
การชารจ หากไฟแสดงสถานะไมใชสีแดง 
ใหตรวจสอบการตออุปกรณชารจใหม ถาเครื่อง
ยังไมเริม่ชารจแบตเตอรี ่ใหถอดอุปกรณชารจ
ออกจากเตาเสียบ แลวเสียบเขาไปใหมเพื่อลอง
ชารจอีกครั้ง
การชารจแบตเตอรี่จนเต็มอาจใชเวลานานถึง 3 ชั่วโมง เม่ือชารจแบตเตอรี่
เต็มแลว ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเปนสีน้ําเงิน

3. ถอดสายอุปกรณชารจออกจากเตารบัไฟฟาที่ผนังและชุดหูฟง
แบตเตอรีท่ี่ชารจจนเต็มจะสามารถสนทนาและเลนเพลงไดนานถึง 7.5 ชั่วโมง และมี
เวลาสแตนดบายนานถึง 150 ชั่วโมง อยางไรก็ตาม เวลาอาจตางกันไปเมื่อใชกับ
โทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องอ่ืนหรือใชกับอุปกรณบลูทูธอ่ืนๆ การใชการตั้งคา สไตล 
และสภาพแวดลอม
เม่ือแบตเตอรี่ใกลจะหมด ชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึน้ทุกหนึ่งนาทีและไฟแสดงสถานะ
จะกะพริบเปนสีแดง โปรดชารจแบตเตอรี่ซ้ํา

■ การเปดหรือปดชุดหูฟง
หากตองการเปดชุดหฟูง ใหกดปุมมัลตฟิงกชันคางไวจนกวาจะไดยินเสียงรองดังขึน้
และไฟแสดงสถานะเริม่กะพรบิเปนสนี้ําเงิน หากตองการเชื่อมตอชุดหูฟงกบั
โทรศัพทหรอืเครื่องเลนเพลงที่จับคูไวซึ่งใชงานรวมกันครั้งหลังสุด ใหกดปุม
มัลตฟิงกชัน หากตองการขอมูลเพิ่มเติม ใหดูการเชื่อมตอชุดหูฟงหนา 8
หากตองการปดชุดหฟูง ใหกดปุมมัลตฟิงกชันคางไวจนกวาจะไดยินเสียงรองยาว
ดังขึน้ 
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■ การจับคูชุดหูฟง

การจับคูโทรศัพทกับฟงกชันเลนเพลง
หากโทรศัพทของคุณมีฟงกชันเลนเพลงที่ใชรวมกับชุดหูฟงได คุณสามารถใช
ชุดหูฟงในการโทรออกและรับสาย รวมทั้งฟงเพลงจากโทรศัพทได
1. เปดโทรศัพทของคุณ
2. ชุดหูฟงตองปดอยู หากชุดหฟูงยังเปดใชงานอยู ใหปดชุดหูฟง
3. กดปุมมัลติฟงกชันคางไวจนกวาไฟแสดงสถานะจะกะพริบเปนสีน้ําเงินและสีแดง

สลับไปมา
4. เปดใชงานฟงกชัน Bluetooth ที่โทรศัพทของคณุและตั้งคาใหคนหาอุปกรณที่ใช

เทคโนโลยีบลูทูธ อานวิธีใชจากคูมือผูใชโทรศัพท
5. เลือกชุดหูฟง (Nokia BH-501) จากรายชื่ออุปกรณที่คนพบ
6. โทรศัพทของคุณจะถามใหใสรหัสผานบลูทูธ ใหรหัสผาน (0000) ที่โทรศัพท 

ในโทรศัพทบางรุน คณุอาจตองทําการเชื่อมตอบลูทูธหลังจากที่จับคูเสร็จ 
การจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทตองทําเพียงครัง้เดียวเทานัน้

หากการจับคูสําเร็จและชุดหูฟงเชื่อมตอกับโทรศัพทแลว ไฟแสดงสถานะที่ชุดหูฟง
จะกะพรบิเปนสนี้ําเงินอยางชาๆ

การจับคูกับโทรศัพทและเครื่องเลนเพลง
หากโทรศัพทของคุณไมมีฟงกชันเครื่องเลนเพลงที่ใชงานรวมกับชุดหูฟงได คณุ
สามารถจับคูชุดหูฟงแยกกันทั้งกับโทรศัพทและเครือ่งเลนเพลงที่ใชงานรวมกันได 
หลังจากที่จับคูและเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทแลว ใหปฏิบตัิดังนี้:
1. กดปุมปดชุดหูฟง
2. เปดเครือ่งเลนเพลง
3. กดปุมมัลติฟงกชันคางไวจนกวาไฟแสดงสถานะจะกะพริบเปนสีน้ําเงินและสีแดง

สลับไปมา
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4. ปฏิบัติตามวิธีการจับคูในคูมือผูใชเครื่องเลนเพลงของคณุ เม่ือเครือ่งเลนเพลง
ถามถึงอุปกรณที่ตองการใหจับคู ใหเลือก Nokia BH-501 จากรายชื่ออุปกรณ 
หากมีการถามใหใสรหัสผานบลูทูธ ปอนตัวเลข 0000 ที่เครื่องเลนเพลง
หากเครื่องเลนเพลงไมมีปุมกด เครือ่งเลนจะใชรหสัผานบลูทูธ 0000 เปนคา
เริ่มตน หากไมเปนไปตามนั้น โปรดอานรายละเอียดจากคูมือผูใชเครื่องเลนเพลง
เพื่อเปล่ียนรหัสเริ่มตนบลูทูธเปน 0000

หากการจับคูสําเร็จและชุดหูฟงเชื่อมตอกับเครื่องเลนเพลงแลว ไฟแสดงสถานะที่
ชุดหฟูงจะกะพริบเปนสีน้ําเงินอยางชาๆ หากตองการเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท 
ใหทําการเชื่อมตอจากโทรศัพทตามวิธีการที่ไดอธิบายไวในคูมือผูใชโทรศัพท

การถอดชุดหูฟง 
ในการยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟงจากโทรศัพทหรอืเครื่องเลนเพลง ใหปดชุดหูฟง 
หรือปฏิบัติตามขัน้ตอนในคูมือผูใชของโทรศัพทหรอืเครื่องเลนเพลง โปรดทราบวา
คุณไมจําเปนตองลบการจับคูชุดหูฟงออกเพือ่ยกเลิกการเชื่อมตอกับชุดหูฟง

การเชื่อมตอชุดหูฟง
คุณสามารถจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทและเครือ่งเลนเพลงไดมากถึงสิบเครื่อง แตจะ
ทําการเชื่อมตอกับอุปกรณดังกลาวไดเพยีงครั้งละหนึ่งเครือ่ง
หากตองการเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทหรอืเครื่องเลนเพลงที่จับคูไวซึ่งใชงาน
รวมกันครั้งหลังสุด ใหเปดชุดหูฟงและกดปุมมัลติฟงกชัน หากตองการเชื่อมตอ
ชุดหฟูงกับเครือ่งเลนเพลงหรือโทรศัพทที่จับคูไว ใหปฏบิัติตามขั้นตอนในคูมือผูใช
โทรศัพทหรอืคูมือผูใชเครื่องเลนเพลง
หากคุณใชโทรศัพทโนเกีย คุณสามารถตัง้คาโทรศัพทใหเชื่อมตอกับชุดหูฟงไดโดย
อัตโนมัติเม่ือชุดหฟูงเปดใชงานอยู ในโทรศัพทโนเกีย ใหเปลี่ยนการตั้งคาอุปกรณ
ที่จับคูในเมนู Bluetooth
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3. การใชงานขั้นตน

■ การคลองชุดหูฟงเขากับหู 
ลดระดับที่คาดผมดานหลังศีรษะใหต่ําลง ครอบชุดหูฟง
เขากับหูเพื่อใหแผนรองพอดีกับใบหู

คําเตือน: เมื่อใชชุดหูฟง อาจมีผลกระทบตอ
การรับฟงเสียงจากภายนอกได หามใชชุดหูฟงในสถานที่ท่ีอาจทําใหคุณ
เกิดอันตรายได 

■ การปรับระดับเสียง
กดปุมเพิ่มระดับเสียงเพื่อเพิ่มระดับเสียงหรอืกดปุมลดระดับเสียงเพื่อลดระดับ
เสียงลง ในขณะใชสายหรอืขณะที่ฟงเพลง

■ การโทร
หากตองการโทรออกเมื่อเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทแลว ใหใชโทรศัพทโทรออกได
ตามปกติ
หากโทรศัพทของคุณรองรบัระบบหมุนทวนหมายเลขเดิมซ้ําดวยอุปกรณเสริมนี้ 
ใหกดปุมมัลติฟงกชันสองครั้งขณะที่ไมมีการใชสาย
หากโทรศัพทของคุณรองรบัการโทรออกโดยใชเสยีงดวยชุดหูฟงนี ้ใหกดปุม
มัลติฟงกชันขณะที่ไมมีการใชสาย จากนั้น ใหปฏิบัตติามขั้นตอนที่ไดแนะนําไวใน
คูมือผูใชโทรศัพท
หากตองการรับสาย ใหกดปุมมัลติฟงกชันหรือกดปุมโทรศัพท หากตองการปฏิเสธ
ไมรับสาย ใหกดปุมปรับระดับเสียงปุมใดปุมหนึ่งคางไวจนกวาชุดหูฟงจะสงเสียง
ดังขึ้นสองครั้ง
หากตองการวางสาย ใหกดปุมมัลติฟงกชันหรือกดปุมโทรศัพท
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หากตองการสลับการใชสายจากชุดหูฟงไปยังเครือ่งโทรศัพท ใหกดปุมปรับระดับ
เสียงปุมใดก็ไดคางไว หากตองการสลับการใชสายจากโทรศัพทไปยังชุดหูฟง 
ใหกดปุมมัลติฟงกชันหรือกดปุมที่เกี่ยวของจากโทรศัพท

■ การฟงเพลง
หากตองการฟงเพลง ทานตองเชื่อมตอชุดหฟูงกับโทรศัพทที่มีฟงกชันเลนเพลง
ที่สามารถใชงานรวมกันได หรือเชื่อมตอกับเครื่องเลนเพลงตางหาก 
เม่ือตอชุดหูฟงกับโทรศัพทแตไมไดตอกับเครื่องเลนเพลง คุณสามารถโทรออก
และรับสายไดเพยีงอยางเดียวหากโทรศัพทของคุณไมมีฟงกชันเครื่องเลนเพลงที่
ใชงานรวมกันได
ฟงกชันเพลงท่ีเลนไดจะขึน้อยูกับเครื่องเลนเพลงที่คุณเชื่อมตอ
หากคุณโทรออกหรือรับสายขณะที่ฟงเพลงจากเครื่องเลนเพลง เครื่องจะหยุด
เลนเพลงชั่วคราวจนกวาคุณจะวางสาย
หากตองการเริ่มเลนเพลงหรอืควบคุมระบบการเลนเพลง ใหใชปุมที่เครื่องเลนเพลง 
โปรดอานรายละเอียดเพิม่เติมจากคูมือผูใชเครื่องเลนเพลง

คําเตือน: ฟงเพลงในระดับเสียงท่ีพอดี การฟงเพลงเสียงดังตอเน่ืองกันเปนเวลา
นานอาจทําลายประสาทการรับฟงของคุณ

■ การลบการตั้งคา 
หากตองการลบการตั้งคาและการตัง้คาเสียง ใหปดชุดหูฟง และกดปุมปรับระดับ
เสียงปุมใดปุมหนึ่งคางไวจนกวาไฟแสดงสถานะจะเริ่มกะพริบเปนสีน้ําเงินและสีแดง
สลับไปมา กดปุมปรับระดับเสียงคางไวจนกวาชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึน้สองครั้ง 
ชารจชุดหูฟงซ้ําเปนเวลา 2-3 วินาที
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4. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

อุปกรณของคณุใชพลังงานจากแบตเตอรี่ท่ีสามารถชารจซํ้าได คุณสามารถชารจแบตเตอรี่
และคายประจุไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะเส่ือมสภาพลงตามการใชงาน ชารจแบตเตอรี่
ซํ้าดวยอุปกรณชารจท่ีไดรับการรับรองจากโนเกียวาออกแบบขึน้เพ่ือใชงานรวมกับชุดหูฟง
เมื่อไมใชงาน ใหถอดปล๊ักอุปกรณชารจออกจากเตารับไฟฟาและตัวอปุกรณ อยาตอ
แบตเตอรี่ท่ีเต็มแลวท้ิงไวกับอุปกรณชารจ การชารจแบตเตอรี่นานเกินไปอาจทําใหอายุ
การใชงานลดลง หากคุณไมไดใชงานแบตเตอร่ีท่ีชารจไวเต็มแลว แบตเตอรี่จะคายประจุ
ออกเองตามระยะเวลา
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคท่ีระบุเทานั้น อยาใชอปุกรณชารจหรือแบตเตอรี่ท่ีชํารุด
เสียหาย
การวางอุปกรณน้ีท้ิงไวในสถานที่ท่ีรอนหรือเย็น เชน วางทิ้งไวในรถท่ีปดสนิทในสภาพ
อากาศที่รอนหรือหนาวจัด จะลดประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ ควรเกบ็
แบตเตอรี่ไวในอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) การใชแบตเตอรี่ท่ีรอน
หรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานไดชั่วคราวแมวาแบตเตอรี่น้ันจะมีประจุ
อยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูท่ีอุณหภูมิต่ํากวา
จุดเยือกแข็ง
หามท้ิงแบตเตอร่ีลงในกองไฟเพราะอาจทําใหแบตเตอรี่ระเบิด ซ่ึงแบตเตอร่ีท่ีเกิด
ความเสียหายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน ท้ิงแบตเตอร่ีท่ีไมใชแลวตามขอบังคับกฎหมาย
ในทองถิ่นของคณุ หากสามารถทําได ควรนําไปผานกระบวนการเพื่อนํากลับมาใชใหม 
อยาท้ิงแบตเตอร่ีรวมกับขยะจากครัวเรือน
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การดแูลและการบํารุงรักษา 

อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นดวยวิทยาการที่ลํ้าหนา ควรดูแลรักษา
อยางระมัดระวงั ขอแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคณุใชงานอุปกรณไดตรงตามเกณฑของ
การรับประกัน
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• เก็บอุปกรณไวในท่ีแหง ไอนํ้า ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแรเปนสารประกอบ

ซ่ึงจะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสขึ้นสนิม หากอุปกรณของคณุเปยกน้ํา วางอุปกรณท้ิงไว
ใหแหงสนิท

• อยาพยายามแกะแบตเตอรี่ออกจากชุดหูฟง เราขอแนะนําใหนําชุดหูฟงไปเปลี่ยน
แบตเตอรี่ท่ีศูนยบริการโนเกียท่ีอยูใกลบาน

• อยาใชหรือเก็บชุดอปุกรณไวในบริเวณท่ีมีฝุนละอองหนาแนนหรือในบริเวณท่ีสกปรก 
เน่ืองจากอาจทําใหชิ้นสวนท่ีสามารถเล่ือนไดชํารุดเสียหายได

• อยาเก็บชุดหูฟงไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง เน่ืองจากอุณหภูมิสูงจะรนอายุการใชงานของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนท่ีเปนพลาสติกละลาย
หรือผิดรูป

• อยาเก็บชุดหูฟงไวในบริเวณที่เย็นจัด เน่ืองจากเมื่ออุณหภูมิของอปุกรณกลับสูระดับ
ปกติ ละอองความชื้นจะเกาะติดอยูภายในอุปกรณ ทําใหแผงวงจรอเิล็กทรอนิกสชํารุด
เสียหาย

• อยาพยายามแกะชุดหูฟงนอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือเลมน้ี
• อยาเขยา โยน หรือเคาะชุดหูฟง การใชชุดหูฟงโดยไมระมัดระวังจะทําใหแผงวงจร

และระบบกลไกที่ซับซอนภายในชํารุดเสียหายได
• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดชุดหูฟง
• อยาทาหรือระบายสีชุดหูฟง เน่ืองจากสีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนท่ีเล่ือนไดทําใหระบบ

ทํางานขัดของ
• โปรดใชอุปกรณชารจภายในบาน
คําแนะนําท้ังหมดขางตนสามารถนําไปใชกับท้ังตัวอุปกรณ แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ 
และอุปกรณเสริมอื่นๆ ถาชุดหูฟงเกิดขัดของ โปรดนําสงศูนยบริการที่ไดรับการรับรอง
ใกลบาน


