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1. บทนํา

ชุดหฟูงบลูทูธโนเกีย BH-700 ชวยใหคุณโทรออกและรับสายไดอยางอิสระในขณะ
เคลื่อนที่หรืออยูในสํานักงาน คณุสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทมือถือ
ที่รองรับเทคโนโลยีไรสายบลูทูธซึ่งสามารถใชงานรวมกับชุดหูฟงได
โปรดอานคูมือผูใชเลมนีใ้หละเอียดกอนที่จะใชงานชุดหูฟง นอกจากนี้ โปรดอาน
คูมือผูใชโทรศัพทของคุณซึ่งมีขอมูลดานความปลอดภัยที่สําคญัและขอมูลการบํารงุ
รักษา โปรดเก็บชุดหูฟงใหพนมือเด็ก

■เทคโนโลยีไรสายบลทููธ
เทคโนโลยีไรสายบลูทูธชวยใหคณุเชื่อมตอกบัอุปกรณสือ่สารอื่นๆ ที่ใชงานรวมกัน
ไดโดยไมตองใชสายเคเบิล การเชื่อมตอแบบบลูทูธไมไดกําหนดวาโทรศัพท
และชุดหูฟงตองอยูในระยะที่มองเห็นกัน แตอุปกรณทั้งคูควรจะอยูภายในระยะ 
10 เมตร (30 ฟุต) ทั้งนี้ สิง่กีดขวาง เชน กําแพงหรอือุปกรณอิเล็กทรอนกิสตางๆ 
อาจทําใหมีสัญญาณรบกวนการเชื่อมตออุปกรณ
ชุดหฟูงไรสายนีส้อดคลองตามขอกําหนดเฉพาะของบลูทูธ 2.0 + EDR ที่รองรับ
รูปแบบตอไปนี้: Headset Profile 1.1 และ Hands-Free Profile 1.5 โปรดตรวจสอบ
กับผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพือ่ตรวจสอบความเขากันไดกับอุปกรณนี้
ในบางประเทศ อาจจะมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีบลูทูธ โปรดตรวจสอบ
กับหนวยงานหรือผูใหบรกิารในทองถิ่นของคุณ
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2. การเร่ิมตนใชงาน

■ภาพรวม
ชุดหูฟงรุนนี้ประกอบดวย:
• ไฟแสดงสถานะ (1)
• ปุม power (2)
• ปุม answer/end (3)
• ปุมปรับระดับเสียง (4)
• ที่เกี่ยวหฟูง (5)
• ชองเสียบอุปกรณชารจ (6)
• ไมโครโฟน (7)
• ที่คลองหู (8)
• หูฟง (9)
กอนจะเริ่มใชงานชุดหูฟง คุณตองชารจแบตเตอรี่และจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพท
ที่ใชงานรวมกนัได

หมายเหตุ: สวนประกอบของชุดหูฟงมีคุณสมบัติเปนแมเหล็ก ชุดหูฟง
อาจดูดวัตถุที่เปนโลหะเขามา หามวางบัตรเครดิตหรือสื่อบนัทึกขอมูล
และระบบแมเหล็กไวใกลชุดหูฟง เพราะอาจทําใหขอมูลในสือ่ดังกลาว
ถูกลบทิ้งไป

■อุปกรณชารจ
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชงานกับชุดหูฟงนี้ ชุดหฟูงรุนนี้
กําหนดใหใชกับอุปกรณชารจรุน AC-3, AC-4 และ DC-4

คําเตือน: ใชเฉพาะอุปกรณชารจที่ไดรบัการรับรองจากโนเกียใน
การใชงานรวมกับอุปกรณเสรมินี้เทานั้น การใชกับอุปกรณอ่ืนอาจเปนผล
ใหการรับรองการใชงานหรือการรบัประกันเปนโมฆะและอาจกอใหเกิด
อันตรายได
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โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่ของคุณวามีอุปกรณเสริมที่ไดรับ
การรับรองใดวางจําหนายบาง เม่ือจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสรมิใดๆ ใหจับ
ที่ปลั๊กไฟแลวดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

■การชารจแบตเตอรี่
ชุดหฟูงรุนนีมี้แบตเตอรี่ภายในแบบชารจซ้ําไดและไมสามารถถอดออกได 
อยาพยายามถอดแบตเตอรีอ่อกเนื่องจากอาจสรางความเสียหายแกชุดหูฟงได
1. เสียบสายไฟของอุปกรณชารจเขากับเตารับไฟฟา

ที่ผนัง
2. เชื่อมตอสายชารจที่ชุดหูฟง

ไฟแสดงสถานะสแีดงจะสวางขึ้นในระหวาง
การชารจ ถาเครือ่งยงัไมเริ่มชารจแบตเตอรี่ 
ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสยีบ แลวเสียบเขาไปใหมเพื่อลองชารจอีกครั้ง 
การชารจแบตเตอรี่จนเต็มอาจใชเวลานานถึง 2 ชั่วโมง

3. เม่ือชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ไฟแสดงสถานะสแีดงจะดับลง ถอดสายอุปกรณ
ชารจออกจากเตารับไฟฟาที่ผนงัและชุดหฟูง

แบตเตอรีท่ี่ชารจจนเต็มจะสามารถสนทนาไดนานถึง 6 ชั่วโมง และมีเวลา
สแตนดบายนานถึง 160 ชั่วโมง อยางไรก็ตาม เวลาในการสนทนาและ
การสแตนบายดอาจตางกันไปเมื่อใชกับโทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องอ่ืนหรือใชกับ
อุปกรณบลูทูธอ่ืนๆ การใชการตั้งคา สไตล และสภาพแวดลอม
เม่ือแบตเตอรี่ใกลจะหมด ชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึน้และไฟแสดงสถานะสีแดงจะเริ่ม
กะพริบ

■การเปดหรือปดชุดหูฟง
หากตองการเปดชุดหฟูง ใหกดคางไวที่ปุม power ชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึ้น
และไฟแสดงสถานะสแีดงจะสวางขึ้นชั่วครู เม่ือเชื่อมตอชุดหฟูงกับโทรศัพทที่จับคู
และพรอมใชงาน ไฟแสดงสถานะสนี้ําเงินจะกะพริบชาๆ ถาไมไดเชื่อมตอชุดหูฟง
กับโทรศัพท ไฟแสดงสถานะสีเขยีวจะกะพรบิชาๆ
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หากตองการปดชุดหูฟง ใหกดคางไวที่ปุม power ชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึน้และไฟ
แสดงสถานะสีแดงจะสวางขึ้นชั่วครู 

■การจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทท่ีใชงานรวมกันได
1. เปดโทรศัพทและชุดหูฟง
2. เปดใชงานฟงกชัน Bluetooth ที่โทรศัพทของคณุและตั้งคาใหคนหาอุปกรณที่ใช

เทคโนโลยีบลูทูธ อานวิธีใชจากคูมือผูใชโทรศัพท
3. เลือกชุดหูฟง (Nokia BH-700) จากรายชื่ออุปกรณที่คนพบ
4. ปอนรหสัผานบลูทูธ 0000 เพื่อจับคูและเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท ในโทรศัพท

บางรุน คุณอาจตองทําการเชื่อมตอหลังจากที่จับคูเสร็จ อานรายละเอียดเพิ่มเติม
ไดจากคูมือผูใชโทรศัพท การจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทตองทําเพยีงครั้งเดียว
เทานั้น

ถาจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทไดสําเร็จ ชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึน้และปรากฏในเมนู
โทรศัพทซึ่งคุณสามารถตรวจสอบอุปกรณบลูทูธที่ไดจับคูไวกับโทรศัพทของคุณ
ในปจจุบนัได

การยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท
หากตองการยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท (เชน เม่ือตองการเชื่อมตอ
โทรศัพทกับอุปกรณอ่ืนที่ใชเทคโนโลยีบลูทูธ) ใหปฏิบตัิอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี้:
• กดปุมปดชุดหูฟง
• ยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟงในเมนู Bluetooth ในโทรศัพทคณุ
• ขยับหูฟงออกหางจากโทรศัพทเกินระยะ 10 เมตร (30 ฟุต)
โปรดทราบวาคุณไมจําเปนตองลบการจับคูชุดหูฟงออกเพือ่ยกเลิกการเชื่อมตอ
กับชุดหูฟง
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การเชื่อมตอชุดหูฟงที่จับคูไวแลวกับโทรศพัทของคุณซ้ําอีกคร้ัง
หากคุณตองการเชื่อมตอชุดหูฟงที่จับคูไวแลวกับโทรศัพทของคุณอีกครั้ง ใหเปด
ใชงานชุดหูฟง ทําการเชื่อมตอในเมน ูBluetooth ในโทรศัพทของคุณ หรอืกดคางไว
ที่ปุม answer/end บนชุดหูฟง
คุณสามารถตัง้คาโทรศัพทใหเชื่อมตอกับชุดหูฟงไดโดยอัตโนมัติเม่ือคุณเปดใชงาน
ชุดหฟูง ในการเชื่อมตอลักษณะดังกลาวกบัโทรศัพทโนเกีย ใหเปลี่ยนการตั้งคา
อุปกรณที่จับคูในเมนู Bluetooth

■การแกไขปญหา
หากคุณไมสามารถตอเชื่อมชุดหฟูงกับโทรศัพทของคุณได ใหปฏิบัตดิังนี:้
• ตรวจดูใหดีวาไดชารจชุดหูฟง เปดใชงาน และจับคูกับโทรศัพทแลว
• ตรวจดูใหดีวาไดเปดใชงานฟงกชัน Bluetooth ในโทรศัพทของคุณแลว
• ตรวจสอบวาชุดหูฟงอยูหางจากโทรศัพทของคุณในระยะไมเกิน 10 เมตร 

(30 ฟตุ) และไมมีสิง่กดีขวางระหวางชุดหฟูงกับโทรศัพท เชน ผนังหรอือุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

• ในการรเีซตชุดหูฟงถาชุดหูฟงหยุดการทํางานแมวาจะชารจชุดหูฟงแลวก็ตาม 
ใหเสียบชุดหูฟงกับอุปกรณชารจและกดปุม power และกดที่ตรงกลางของ
ปุมปรับระดับเสียงชวงสั้นๆ การรีเซตดังกลาวจะไมลบการตั้งคาของคุณ (เชน 
การตั้งคาการจับคูอุปกรณ) 
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3. การใชงานขั้นตน

■การสวมชุดหูฟงท่ีหู
ชุดหูฟงนีมี้ที่คลองหูซึง่คณุสามารถใชคลองที่หูเพื่อใหสวมไดพอดียิง่ขึ้น
หากตองการใชชุดหูฟงแบบไมมีที่คลองหู ใหสอดหูฟงเขาไปในหู (1) และชี้ชุดหูฟง
ไปทางปาก
ในการใชชุดหูฟงแบบใชที่คลองหู ใหสอดที่คลองหเูขาไปในชองเล็กๆ ที่ดานหลัง
ของชุดหูฟง (2) หากตองการใสชุดหูฟงที่หูดานขวา ใหหมุนที่คลองหูเพือ่ใหหวง
อยูทางขวาของคําวา “Nokia” เลื่อนที่คลองหูใหอยูเหนอืใบหู (3) แลวดันหรือดึง
ที่คลองหูเพื่อปรับความยาวของที่คลองหู (4) ปรับชุดหูฟงเพือ่ใหชี้ไปทางปาก
ของคุณ 

หากตองการใสชุดหูฟงที่หูดานซาย ใหหมุนที่คลองหูเพื่อใหหวงอยูทางซาย
ของขอความ (5)

ในการถอดที่คลองหูออกมา (เชน เพื่อทําความสะอาด) คอยๆ ดึงที่คลองหูออกมา
จากชุดหูฟง
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■การพกพาชดุหูฟงไวท่ีสายคลองคอ
ชุดหฟูงมีมาพรอมกับที่หนีบ เม่ือไมตองการสวมชุดหฟูงที่หู คุณสามารถคลอง
ชุดหฟูงไวที่คอโดยใชสายคลองคอได ในการยึดชุดหูฟงไวที่สายคลองคอ ใหสอด
ชุดหฟูงเขาไปในที่เกี่ยว (1) แลวคอยๆ กดลงลาง (2) จนเขาล็อค เม่ือตองการถอด
ชุดหฟูงออกมา ใหเลื่อนชุดหูฟงทะลุผานที่เกี่ยวลงมา (3)

■การโทร
หากตองการโทรออกหลังจากเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทแลว ใหใชโทรศัพท
โทรออกไดตามปกติ ไฟแสดงสถานะสนี้ําเงินจะกะพริบชาๆ ขณะใชสาย
หากโทรศัพทของคณุรองรับระบบหมุนทวนหมายเลขซ้ําดวยชุดหูฟงนี้ ใหกดปุม 
answer/end สองครั้งสั้นๆ ในขณะท่ีไมมีการใชสาย
หากโทรศัพทของคณุรองรับการโทรออกโดยใชเสียงดวยชุดหฟูงนี้ ใหกดปุม 
answer/end คางไวในขณะที่ไมมีการใชสาย จากนั้น ปฏิบตัิตามขัน้ตอนที่ไดอธิบาย
ไวในคูมือผูใชโทรศัพทของคุณ
เม่ือจะรบัสายเรยีกเขา ไฟแสดงสถานะสีน้ําเงินจะกะพริบอยางรวดเรว็ และคณุ
จะไดยินเสยีงเรียกเขาผานชุดหูฟง เม่ือจะรบัสายเรยีกเขา ใหกดปุม answer/end 
หรือกดปุมที่โทรศัพท หากตั้งเปดฟงกชันรบัสายอัตโนมัตทิี่โทรศัพทของคุณไว 
โทรศัพทจะรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติหลังจากเสียงเรยีกเขาดังขึน้หนึ่งครั้ง
หากจะปฏิเสธไมรับสายเรียกเขา ใหกดปุม answer/end แลวปลอยสองครั้ง หรอืกด
ที่ปุมโทรศัพท
หากตองการวางสาย ใหกดปุม answer/end หรือกดที่ปุมโทรศัพท
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■การปรับระดับความดังของหูฟง
กดปุมปรับระดับเสียงขึ้นเพื่อเพิ่มระดับเสียงหรือกดลงเพือ่ลดระดับเสียงในขณะ
ใชสาย หากตองการปรบัระดับเสียงอยางรวดเร็ว ใหกดในตําแหนงที่ตองการเพิ่ม
หรอืลดระดับเสียงคางไว

■การเปดหรือปดเสียงไมโครโฟน
หากตองการเปดหรือปดเสียงไมโครโฟนขณะใชสาย ใหกดตรงกลางของปุมปรับ
ระดับเสียงชวงสัน้ๆ จะมีเสียงรองยาวดังขึ้น และชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึน้เปนชวงๆ 
อยางสม่ําเสมอจนกวาคุณจะเปดเสียงไมโครโฟน

■การสลับการใชสายระหวางโทรศัพทและชุดหูฟง
หากตองการสลับสายระหวางชุดหูฟงและโทรศัพทที่ใชงานรวมกัน ใหกดปุม 
answer/end คางไว หรอืใชฟงกชันที่ตรงกันจากโทรศัพท

■การใชชุดหูฟงกับโทรศพัทหลายเครื่อง
คุณสามารถจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทไดมากถึงแปดเครื่อง แตจะทําการเชื่อมตอได
ครัง้ละหนึ่งเครื่องเทานั้น
โทรศัพทที่จับคูกับชุดหูฟงเปนเครือ่งแรกจะเปนเครื่องที่ตั้งไว หากกดปุมเปด
ชุดหูฟงภายในรัศมี 10 เมตร (30 ฟตุ) จากโทรศัพทที่จับคูไวหลายเครื่อง ชุดหูฟง
จะพยายามเชื่อมตอกับเครื่องที่ตั้งไว
หากชุดหูฟงเชื่อมตอกับเครือ่งที่ตั้งไวไมได ชุดหูฟงจะพยายามเชื่อมตอกับโทรศัพท
ที่เชื่อมตอไวครัง้หลังสุด หากไมสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทเครื่องดังกลาว
ได คณุสามารถเชื่อมตอชุดหฟูงกับโทรศัพทเครื่องใดเครือ่งหนึง่จากหกเครื่อง
ที่ตั้งคาไวได สําหรับการเชื่อมตอสัญญาณ โปรดอานรายละเอียดจากคูมือผูใช
โทรศัพท

■การลบการตั้งคา
หากคุณตองการลบคาที่ตั้งไวทั้งหมดในชุดหูฟง (เชน รายชื่ออุปกรณที่จับคู) ใหกด
คางไวที่ปุม power และปุมปรบัระดับเสียงเปนเวลา 10 วินาที หลังจากลบคาที่ตั้งไว
เรียบรอยแลว ชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึน้สองครัง้และไฟแสดงสถานะจะสวางขึ้น
สลับไปมา 2-3 วนิาที
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4. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

อุปกรณของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจซ้ําได แบตเตอรี่ใหมจะ
สามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพหลังจากผานการชารจและคายประจุ
อยางครบถวนสองหรอืสามรอบ คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และคายประจุได
หลายรอยครัง้ แตแบตเตอรี่จะเสือ่มสภาพลงตามการใชงาน ชารจแบตเตอรีซ่้ํา
ดวยอุปกรณชารจที่ไดรับการรับรองจากโนเกียวาออกแบบขึน้เพื่อใชงานรวมกับ
ชุดหฟูง
เม่ือไมใชงาน ใหถอดปลั๊กอุปกรณชารจออกจากเตารบัไฟฟาและตัวอุปกรณ อยาตอ
แบตเตอรีท่ี่เตม็แลวทิ้งไวกับอุปกรณชารจ การชารจแบตเตอรีน่านเกินไปอาจทําให
อายุการใชงานลดลง หากคุณไมไดใชงานแบตเตอรี่ที่ชารจไวเต็มแลว แบตเตอรี่
จะคายประจุออกเองตามระยะเวลา
อยาใชอุปกรณชารจที่ชํารุดเสยีหาย
การวางอุปกรณนีท้ิ้งไวในสถานที่ที่รอนหรือเย็น เชน วางทิ้งไวในรถที่ปดสนทิ
ในสภาพอากาศที่รอนหรือหนาวจัด จะลดประสิทธิภาพและอายกุารใชงาน
ของแบตเตอรี ่ควรเก็บแบตเตอรี่ไวในอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 
77°F) การใชแบตเตอรี่ที่รอนหรอืเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางาน
ไดชั่วคราวแมวาแบตเตอรีน่ั้นจะมีประจุอยูเต็มแลวก็ตาม ประสทิธิภาพการทํางาน
ของแบตเตอรีจ่ะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภมิูต่ํากวาจุดเยือกแขง็
หามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟเพราะอาจทําใหแบตเตอรี่ระเบิด ซึง่แบตเตอรีท่ี่เกดิ
ความเสียหายแลวอาจระเบดิไดเชนกัน ทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชแลวตามขอบังคับ
กฎหมายในทองถิ่นของคณุ หากสามารถทําได ควรนําไปผานกระบวนการเพื่อนํา
กลับมาใชใหม อยาทิ้งแบตเตอรี่รวมกบัขยะจากครัวเรือน
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การดูแลและการบํารุงรักษา 

อุปกรณของคณุไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นดวยวิทยาการที่ลํ้าหนา ควรดูแลรักษา
อยางระมัดระวัง ขอแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณใชงานอุปกรณไดตรงตามเกณฑของ
การรับประกัน
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• เก็บอุปกรณไวในท่ีแหง ฝน ไอนํ้า ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแรธาตเุปน

สารประกอบ ซ่ึงจะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสขึ้นสนิม ถาชุดหูฟงเปยก ใหปลอยท้ิงไว
ใหแหงสนิท

• อยาใชหรือเก็บชุดอุปกรณไวในบริเวณท่ีมีฝุนละอองหนาแนนหรือในบริเวณท่ีสกปรก 
เน่ืองจากอาจทําใหชิ้นสวนท่ีสามารถเลื่อนไดชํารุดเสียหายได

• อยาเก็บชุดหูฟงไวในท่ีท่ีมีอณุหภูมิสูง เน่ืองจากอุณหภูมิสูงจะรนอายุการใชงานของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนท่ีเปนพลาสตกิละลาย
หรือผิดรูป

• อยาเก็บชุดหูฟงไวในบริเวณท่ีเย็นจัด เน่ืองจากเมื่ออณุหภูมิของอุปกรณกลับสูระดับ
ปกติ ละอองความชื้นจะเกาะตดิอยูภายในอุปกรณ ทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสชํารุด
เสียหาย

• อยาพยายามเปดดูภายชุดหูฟง
• อยาเขยา โยน หรือเคาะชุดหูฟง การใชชุดหูฟงโดยไมระมัดระวังจะทําใหแผงวงจร

และระบบกลไกที่ซับซอนภายในชํารุดเสียหายได
• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดชุดหูฟง
• อยาทาหรือระบายสีชุดหูฟง เน่ืองจากสีอาจเขาไปอดุตันในชิ้นสวนท่ีเล่ือนไดทําใหระบบ

ทํางานขัดของ
คําแนะนําท้ังหมดขางตนสามารถนําไปใชกับท้ังตัวอุปกรณ แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมอื่นๆ ถาชุดหูฟงเกิดขัดของ โปรดนําสงศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบาน


