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1. บทนํา

ชุดหฟูงพรอมจอแสดงผลโนเกยี HS-69 ชวยในการใชโทรศัพทขัน้ตน ฟงวิทยุ FM 
หรือเพลง เรยีกดูเวลาปจจุบัน และแจงเตือนเมื่อไดรบัขอความแบบตัวอักษร (SMS) 
หรือขอความแบบมัลติมีเดีย (MMS) คุณสมบตัิบางอยางของชุดหูฟงขึ้นอยูกบัระบบ
เครือขายที่ใช
ชุดหฟูงรุนนีใ้ชงานรวมกันไดกับโทรศัพทโนเกียที่ใชตวัเชื่อมตอแบบ Pop-PortTM 
หากตองการตรวจสอบคณุสมบัตใินการใชงานรวมกันของโทรศัพทโนเกียที่คุณใชงาน 
ใหเขาไปที่เว็บไซตของโนเกีย www.nokia-asia.com/support หรอืสอบถามจาก
ตัวแทนจําหนาย
โปรดอานคูมือผูใชเลมนีใ้หละเอียดกอนที่จะใชงานชุดหูฟง และอานคูมือผูใชสําหรับ
โทรศัพทของคณุ ซึง่จะใหขอมูลสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและการบํารุงรักษา 
เก็บชุดหูฟงใหพนมือเด็ก
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2. สวนประกอบชุดหูฟง

ชุดหูฟงรุนนี้ประกอบดวย:

• หูฟง (1)
• คลิปหนบี ใชเหน็บบรเิวณตนคอ (2)
• ปุม end/stop ใชปุมนี้เม่ือจะวางสายหรอืไมรับสาย และเมื่อตองการเลิกใชงาน

เครื่องเลนเพลง (3)
• ปุม play ใชปุมนี้เม่ือจะฟงเพลงจากเครือ่งเลนเพลง (4)
• ปุมกรอถอยหลัง ใชปุมนีเ้ม่ือจะเปลี่ยนจากเพลงที่ฟงเปนเพลงลําดับกอนหนา 

หรือเปล่ียนจากชองสถานีวทิยทุี่กําลังฟงเปนสถานีที่อยูในลําดับกอนหนา (5)
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• ปุมกรอเดินหนา ใชปุมนี้เม่ือจะเปลี่ยนจากเพลงที่กําลังฟงเปนเพลงลําดับถัดไป 
หรือเปล่ียนจากชองสถานีวิทยุที่กําลังเลนเปนสถานีที่อยูในลําดับถัดไป หรือเมื่อ
จะคนหาสถานีวิทยุชองใหม (6)

• ชองเสียบ Pop-PortTM ใชตอชุดหฟูงเขากับโทรศัพทเคลื่อนที่ (7)
• จอแสดงผล ใชแสดงเวลา สถานวีิทยุ ชื่อเพลง เบอรของผูโทรเขา หรือหมายเลข

โทรศัพทและสญัลักษณ (8)
• ปุม call ใชปุมนีเ้ม่ือจะรับสายเรียกเขาหรือสลับสายขณะสนทนา หมุนทวนเรียก

หมายซ้ํา หรือดูเวลาปจจุบนั (9)
• ปุมเพิม่และปุมลดระดับเสยีง ใชปุมนี้เม่ือจะปรับเสยีงใหดังขึ้นหรือเบาลง (10)
• ปุม music ใชปุมนี้เม่ือจะใชงานหรอืเลิกใชวทิย ุFM หรือเครือ่งเลนเพลง หรือ

จะเปลี่ยนสลับไปมาระหวางฟงกชันทั้งสอง (11)
• สวิตชล็อคปุม ใชปุมนี้ในการล็อคปุมชุดหูฟงทั้งหมด (12)
• คลิปหนีบ ใชเหนบ็หูฟงเมื่อตองการพกพาไปมา (13)
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3. เร่ิมตนใชงาน

■ การลอ็คปุม
เลื่อนสวิตชล็อคปุมเมื่อจะล็อคหรือปลดล็อคปุมชุดหูฟง
เม่ือกดปุมใชงานชุดหฟูงโดยที่ปุมดังกลาวยังล็อคอยู ปุมจะไมทํางานและสัญลักษณ 

 จะปรากฏบนจอแสดงผล อยางไรก็ตาม คุณสามารถกดปุม call เพื่อรับสาย
เรียกเขา หรอืปุม end/stop เพื่อไมรับสายเรียกเขาแมวาปุมดังกลาวยังล็อคอยูก็ตาม

■ การปรับระดับความดังของหูฟง
กดปุมเพิ่มและปุมลดระดับเสียงเมื่อจะปรับระดับความดังของหูฟง ถาคณุกดปุมใด
ปุมหนึ่งคางไว ความดังจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเรื่อยๆ จนกวาจะปลอยมือออกจากปุม
ดังกลาว
ระดับความดังปจจุบนัจะปรากฏบนจอแสดงผล

■ ขอความเขา
เม่ือไดรับขอความแบบ SMS หรือ MMS สัญลักษณตอไปนีจ้ะปรากฏใกลกับปุมโทร:

 เตือนใหทราบวามีขอความ SMS ที่ยังไมไดอานอยางนอยหนึ่งขอความ
 เตือนใหทราบวามีขอความ MMS ที่ยงัไมไดอานอยางนอยหนึ่งขอความ
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■ การเรียกดูเวลา
กดปุม call แลวปลอยเพื่อใหเวลาปจจุบันปรากฏบนจอแสดงผลประมาณ 5 วินาที 
คุณจะเรียกดูเวลาไดถาคุณไมไดฟงวิทยุหรอืเพลง หรือกําลังใชสาย

■ การโทร
คุณสามารถโทรออกไดตามปกติแมจะตอโทรศัพทกับชุดหูฟงอยูก็ตาม 

■ การเรียกซ้ํา
กดปุมโทรสองครั้งเพื่อหมุนทวนเลขหมายซ้ํา

■ การรับสายและการวางสาย
เม่ือมีสายเขา แบบเสยีงที่เลือกไวจะดังขึน้ เบอรของผูโทรเขาและสัญลักษณ  
จะกะพริบบนจอแสดงผล ถาเบอรของผูโทรเขาเปนเบอรที่ไมรูจักมากอน หมายเลข
โทรศัพทของผูโทรเขาหรือบันทึกจะกะพรบิบนจอแสดงผล หรืออาจไมมีอะไรปรากฏ
บนจอแสดงผลก็ได ขณะที่กําลังฟงเพลงหรือวิทยุ FM ชุดหฟูงจะหยดุทํางาน
โดยอัตโนมัติเม่ือคุณรบัสายเรยีกเขา และจะเริม่ทํางานอีกครัง้เมื่อคุณวางสาย
เม่ือจะรบัสายเรยีกเขา ใหกดปุม call
เม่ือตองการวางสายที่ใชงานอยู ใหกดปุม end/stop
คุณสามารถใชโทรศัพทในการรับสายและวางสายไดเชนเดียวกัน
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■ การรับสายเรียกซอน
ถามีเบอรใหมเขามาขณะที่คุณกําลังสนทนา เบอรของผูโทรเขาจะกะพริบบนจอ
แสดงผล กดปุม call อีกครัง้เมื่อจะพกัสายที่สนทนาสายแรกไว และรับสายที่เรยีกซอน
เขามาใหม กดปุม call อีกครัง้เพือ่สลับการสนทนาระหวางเบอรทั้งสองเบอร

■ การปฏิเสธไมรับสาย
ถาคุณไมตองการรับสายเรียกเขา ใหกดปุม end/stop นอกจากนี ้คุณสามารถใช
โทรศัพทในการปฏิเสธไมรับสายไดเชนเดียวกนั

■ การโทรออกดวยเสียง
ทั้งนีข้ึ้นอยูกับรุนโทรศัพทที่คุณใชงาน คณุอาจใชหูฟงโทรออกโดยใชเสียงได เม่ือไมมี
การใชสาย กดปุม call คางไวจนกวาสัญลักษณ  จะปรากฏบนจอแสดงผล เปลง
รายการเสยีงที่บันทึกไว โทรศัพทจะหมุนหมายเลขโทรศัพทของรายการเสียงนัน้
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4. ฟงกชันวทิยุ FM และเคร่ืองเลนเพลง

■ การเปดวิทยุหรือเคร่ืองเลนเพลง
กดปุม music เม่ือจะใชงานวิทยุ FM หรอืเครือ่งเลนเพลง ถาโทรศัพทที่คุณใชมีทั้ง
ฟงกชันวิทยุ FM และเครื่องเลนเพลง ฟงกชันวทิย ุFM จะเริม่เลนกอน กดปุม music 
แลวปลอย จะเปนการสลับไปมาระหวางฟงกชันวิทยุและเครื่องเลนเพลง
กดปุม music คางไวเม่ือตองการเลิกเลนวิทยุ FM หรือเครื่องเลนเพลง
นอกจากนี ้คณุสามารถใชโทรศัพทในการใชงานหรอืเลิกใชวทิย ุFM และเครือ่งเลน
เพลงไดเชนเดียวกัน

คําเตือน: เมื่อใชชุดหูฟง อาจมีผลกระทบตอการรับฟงเสียงจากภายนอกได 
หามใชชุดหูฟงในสถานที่ท่ีอาจทําใหคุณเกิดอันตรายได 

■ ฟงกชนัวิทยุ
คุณตองกดปุม music หรือปุมโทรศัพทเพื่อยืนยนัฟงกชันวิทย ุFM กอน จึงจะฟงวิทยุ
ได ถาคุณไมไดตั้งสถานีวิทยุไวลวงหนา ความถี่วิทยุที่ใชในขณะนัน้และสัญลักษณ 

 จะปรากฏบนจอแสดงผล
แตถาตั้งสถานวีิทยุไวในโทรศัพทแลว ชื่อสถานีที่ใชในขณะนัน้และสัญลักษณ  
จะปรากฏบนจอแสดงผล
ถาตองการขามไปสถานทีี่จัดเก็บไวในลําดับกอนหนาหรือลําดับถัดไป ใหกดปุมกรอ
เดินหนาหรอืปุมกรอถอยหลัง ถาตัง้สถานีวิทยุไวเพียงสถานีเดียว สถานีนัน้จะเลน
ตอไปเรือ่ยๆ
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เม่ือตองการคนหาสถานีใหมโดยอัตโนมัติ ใหกดปุมกรอเดินหนาหรือกรอถอยหลัง
คางไว คลื่นสถานีวิทยุที่โทรศัพทรับสัญญาณจะปรากฏบนจอแสดงผล คุณสามารถ
จัดเก็บสถานีนัน้ไวในโทรศัพทได

■ ฟงกชันเคร่ืองเลนเพลง
คุณตองกดปุม music หรอืปุมโทรศัพทเพื่อยืนยันฟงกชันเครื่องเลนเพลงกอน จึงจะ
ฟงเพลงได ถาไมไดจัดเก็บเพลงไวในโทรศัพท สัญลักษณ  จะปรากฏบนจอ
แสดงผล และเครื่องเลนเพลงจะหยุดการทํางาน

คําเตือน: ฟงเพลงในระดับเสียงท่ีพอดี การฟงเพลงเสียงดังตอเน่ืองกันเปนเวลา
นานอาจทําลายประสาทการรับฟงของคุณ 

ถาคุณจัดเก็บเพลงไวในเครือ่งอยางนอยหนึง่เพลง ชื่อเพลงและสัญลักษณ  
จะปรากฏบนจอแสดงผล
หากตองการหยุดเลนเพลงชั่วคราวหรอืเลนตอจากจุดที่หยุดเลน ใหกดปุม play
หากตองการหยุดเลนเพลง ใหกดปุม end/stop หากตองการเริ่มเลนใหม ใหกดปุม 
play 
ถาจะขามไปฟงเพลงที่อยูลําดับกอนหนาหรือลําดับถัดไป ใหกดปุมกรอเดินหนาหรอื
ปุมกรอถอยหลัง ถาจัดเก็บเพลงไวในเครื่องเพียงหนึง่เพลง เครื่องจะอานไปที่
จุดเริ่มตนของเพลงนัน้
ถาตองการเลื่อนไปเลนจุดที่ผานมาแลวหรือจุดถัดไปของเพลงที่กําลังเลน 
ใหกดปุมกรอเดินหนาหรือกรอถอยหลังคางไว
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อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นดวยวิทยาการที่ลํ้าหนา ควรดูแลรักษาอยาง
ระมัดระวัง ขอแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณใชงานอุปกรณไดตรงตามเกณฑของการรับประกัน
• เก็บอุปกรณไวในท่ีแหง ฝน ไอนํ้า ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแรธาตุเปน

สารประกอบ ซ่ึงจะทําใหวงจรอเิล็กทรอนิกสขึน้สนิม ถาชุดหูฟงเปยก ใหปลอยท้ิงไว
ใหแหงสนิท

• อยาใชหรือเก็บชุดอปุกรณไวในบริเวณท่ีมีฝุนละอองหนาแนนหรือในบริเวณท่ีสกปรก 
เน่ืองจากอาจทําใหชิ้นสวนท่ีสามารถเล่ือนไดชํารุดเสียหายได

• อยาเก็บชุดหูฟงไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง เพราะอณุหภูมสิูงจะรนอายุการใชงานของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและทําใหสวนท่ีเปนพลาสติกละลาย ทําใหเสียรูปทรง

• อยาเก็บชุดหูฟงไวในบริเวณที่เย็นจัด เน่ืองจากเมื่ออุณหภูมิของอปุกรณกลับสูระดับปกติ 
ละอองความชื้นจะเกาะติดอยูภายในอปุกรณ ทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสชํารุดเสียหาย

• อยาพยายามแกะชุดหูฟงนอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือเลมน้ี
• อยาเขยา โยน หรือเคาะชุดหูฟง การใชชุดหูฟงโดยไมระมัดระวังจะทําใหแผงวงจรและ

ระบบกลไกที่ซับซอนภายในชํารุดเสียหายได
• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดชุดหูฟง
• อยาทาหรือระบายสีชุดหูฟง เน่ืองจากสีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนท่ีเล่ือนไดทําใหระบบ

ทํางานขัดของ
ถาชุดหูฟงเกิดขัดของ โปรดนําสงศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบาน


