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เนือ้หาในเอกสารเลมนี้ใหขอมูล “ตามสภาพที่เปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวา
จะโดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดอยูที่การรับประกันความสามารถในการทํางาน
ของผลติภัณฑที่จําหนาย หรือความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถุประสงค ตลอดจน
ความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลในเอกสารนี้ โนเกียของสงวนสิทธิในการเปลี่ยน
แปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผลติภณัฑรุนนี้อาจเปนสินคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวรภายใตกฎหมายและขอบังคับ
การสงออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ หามฝาฝนกฎหมายที่กําหนด

ผลิตภัณฑที่วางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทน
จําหนายโนเกียใกลบานคุณ

ฉบับที่ 1

9238252_hs6_3_th.fm  Page 3  Saturday, February 19, 2005  11:37 AM



สารบัญ

4

สารบัญ

1. บทนํา ......................................  5

2. สวนประกอบชุดหูฟง ..............  6

3. เร่ิมตนใชงาน ..........................  8
การล็อคปุม .......................................  8
ปรับระดับความดังของหูฟง................  8
การอานขอความเขา ..........................  8
การเรียกดูเวลา..................................  9
การโทรออก ......................................  9
การเรียกซ้ํา .......................................  9

การรับสายและการวางสาย ................. 9
การรับสายเรียกซอน ........................ 10
การปฏิเสธไมรับสาย ........................ 10
การโทรออกโดยใชเสียง.................... 10

4. ฟงกชันวิทยุและเครื่องเลน ... 11
การเปดและปดวิทยุหรือเครื่องเลน .... 11
ฟงกชันวิทยุ FM............................... 11
ฟงกชันเครื่องเลน MP3 .................... 12

การดูแลและการบํารุงรักษา ......13

9238252_hs6_3_th.fm  Page 4  Saturday, February 19, 2005  11:37 AM



บทนํา

5

ไท
ย

1. บทนํา

ชดุหฟูงพรอมจอแสดงผลโนเกียรุน HS-6 ชวยในการใชโทรศัพทขั้นตน ฟงวิทยุ FM 
หรอืเพลง MP3 เรียกดูเวลาปจจุบัน และแจงเตือนเมื่อไดรับขอความแบบตัวอักษร 
(SMS) หรือขอความแบบมัลติมีเดีย (MMS) คุณสมบัติบางอยางของชุดหูฟงขึ้นอยูกับ
ระบบเครือขายที่ใช
ชดุหูฟงรุนนี้ใชงานรวมกันไดกับโทรศัพทโนเกียที่ใชตัวเชื่อมตอแบบ Pop-PortTM ถา
ตองการตรวจสอบคุณสมบัติในการใชงานรวมกันของโทรศัพทโนเกียที่คุณใชงาน 
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการโนเกียใกลบาน
โปรดอานคูมือผูใชใหละเอียดกอนที่จะใชงานชุดหูฟง โปรดอยานําคูมือผูใชชุดหูฟง
เลมนี้ไปใชเปนคูมือสําหรับโทรศัพทของคุณ
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2. สวนประกอบชุดหูฟง

ชดุหูฟงพรอมจอแสดงผลโนเกียรุนนี้ประกอบดวย

• หูฟง (1)
• คลปิหนีบ ใชเหน็บบริเวณตนคอ (2)
• ปุม end/stop ใชปุมนี้เม่ือจะวางสายหรือไมรับสาย และเมื่อตองการเลิกใชงาน

เครื่องเลน MP3 (3)
• ปุม play ใชปุมนี้เม่ือจะฟงเพลงจากเครื่องเลน MP3 (4)
• ปุม fast backward ใชปุมนี้เม่ือจะเปลี่ยนจากเพลงที่ฟงเปนเพลงลําดับกอนหนา 

หรอืเปลี่ยนจากชองสถานีวิทยุที่กําลังฟงเปนสถานีที่อยูในลําดับกอนหนา (5)
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• ปุม fast forward ใชปุมนี้เม่ือจะเปลี่ยนจากเพลงที่กําลังฟงเปนเพลงลําดับถัดไป 
หรอืเปล่ียนจากชองสถานีวิทยุที่กําลังเลนเปนสถานีที่อยูในลําดับถัดไป หรือเมื่อ
จะคนหาสถานีวิทยุชองใหม (6)

• ตัวเชื่อมตอสัญญาณ Pop-PortTM ใชตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพทเคลื่อนที่ (7) 
• จอแสดงผล ใชแสดงชื่อสถานีวิทยุ ชื่อเพลง เบอรของผูโทรเขา หรือหมายเลข

โทรศัพทและสัญลักษณ (8)
• ปุม call ใชปุมนี้เม่ือจะรับสายเรียกเขาหรือสลับสายขณะสนทนา หมุนทวนเรียก

หมายซํ้า หรือดูเวลาปจจุบัน (9)
• ปุม volume up และปุม volume down ใชปุมนี้เม่ือจะปรับเสียงใหดังขึ้นหรือเบาลง 

(10)
• ปุม music ใชปุมนี้เม่ือจะใชงานหรือเลิกใชวิทยุ FM หรือเครื่องเลน MP3 หรือจะ

เปลี่ยนสลับไปมาระหวางฟงกชันทั้งสอง (11)
• สวิตชล็อคปุม ใชปุมนี้ในการล็อคปุมชุดหูฟงทั้งหมด (12)
• คลิปหนีบ ใชเหน็บหูฟงเมื่อตองการพกพาไปมา (13)
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3. เร่ิมตนใชงาน

■ การล็อคปุม
เลื่อนสวิตชล็อคปุมเมื่อจะล็อคหรือปลดล็อคปุมชุดหูฟง
ถากดปุมชุดหูฟงปุมใดปุมหนึ่งขณะที่ปุมยังถูกล็อค ปุมจะไมทํางานและจะปรากฏ
สญัลกัษณ  บนจอแสดงผล อยางไรก็ตาม คุณสามารถกดปุม call เพื่อรับสาย
เรียกเขา หรือปุม end/stop เพื่อไมรับสายเรียกเขาแมวาปุมดังกลาวยังถูกล็อคไว
ก็ตาม

■ ปรับระดับความดังของหูฟง
กดปุม volume up และปุม volume down เม่ือจะปรับระดับความดังของหูฟง ถาคุณ
กดปุมใดปุมหนึ่งคางไว ความดังจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเรื่อยๆ จนกวาจะปลอยมือ
ออกจากปุมดังกลาว
ระดับความดังปจจุบันจะปรากฏบนจอแสดงผล

■ การอานขอความเขา
เม่ือไดรบัขอความแบบ SMS หรือ MMS สัญลักษณตอไปนี้จะปรากฏใกลกับปุม call:

 เตือนใหทราบวามีขอความ SMS ที่ยังไมไดอานอยางนอยหนึ่งขอความ
 เตือนใหทราบวามีขอความ MMS ที่ยังไมไดอานอยางนอยหนึ่งขอความ
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■ การเรียกดูเวลา
กดปุม call แลวปลอยเพื่อใหเวลาปจจุบันปรากฏบนจอแสดงผลประมาณ 5 วินาที 
คณุจะเรียกดูเวลาไมไดขณะฟงวิทยุ ฟงเพลง หรือกําลังสนทนา

■ การโทรออก
คุณสามารถโทรออกไดตามปกติแมจะตอโทรศัพทกับชุดหูฟงอยูก็ตาม 

■ การเรียกซ้ํา
กดปุม call สองครั้งเพื่อหมุนทวนเลขหมายซํ้า

■ การรับสายและการวางสาย
เม่ือมีสายเขา แบบเสยีงทีเ่ลอืกไวจะดงัขึน้ เบอรของผูโทรเขาและสัญลักษณ    
จะกะพรบิบนจอแสดงผล ถาเบอรของผูโทรเขาเปนเบอรทีไ่มรูจักมากอน หมายเลข
โทรศัพทของผูโทรเขาหรอืขอความจะกะพรบิบนจอแสดงผล หรอือาจไมมีอะไรปรากฏ
บนจอแสดงผลกไ็ด ขณะทีก่าํลงัฟงวทิย ุFM หรอืเพลง MP3 ชดุหฟูงจะหยุดทํางานโดย
อัตโนมตัเิม่ือคณุรบัสายเรยีกเขา และจะเริม่ทาํงานอกีครัง้เมื่อคุณวางสาย
เม่ือจะรับสายเรียกเขา ใหกดปุม call
เม่ือตองการวางสายที่ใชงานอยู ใหกดปุม end/stop
คณุสามารถใชโทรศัพทในการรับสายและวางสายไดเชนเดียวกัน
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■ การรับสายเรียกซอน
ถามเีบอรใหมเขามาขณะที่คุณกําลังสนทนา เบอรของผูโทรเขาจะกะพริบบนจอแสดง
ผล กดปุม call อีกครั้งเมื่อจะพักสายที่สนทนาสายแรกไว และรับสายที่เรียกซอน
เขามาใหม กดปุม call อีกครั้งเพื่อสลับการสนทนาระหวางเบอรทั้งสองเบอร

■ การปฏิเสธไมรับสาย
ถาคุณไมตองการรับสายเรียกเขา ใหกดปุม end/stop นอกจากนี้ คุณสามารถใช
โทรศัพทในการปฏิเสธไมรับสายไดเชนเดียวกัน

■ การโทรออกโดยใชเสียง
ทัง้นี้ขึ้นอยูกับรุนโทรศัพทที่คุณใชงาน คุณอาจใชหูฟงโทรออกโดยใชเสียงได เม่ือไมมี
การใชสาย กดปุม call คางไวจนกวาสัญลักษณ  จะปรากฏบนจอแสดงผล เปลง
รายการเสียง โทรศัพทจะโทรออกตามหมายเลขโทรศัพทของรายการเสียงดังกลาว
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4. ฟงกชันวิทยุและเคร่ืองเลน

■ การเปดและปดวิทยุหรือเครื่องเลน
กดปุม music เม่ือจะใชงานวิทยุ FM หรือเครื่องเลน MP3 ถาโทรศัพทที่คุณใชมีทั้งวิทยุ 
FM และเครื่องเลน MP3 ฟงกชันวิทยุ FM จะเริ่มตนเลนกอน กดปุม play แลวปลอย 
จะเปนการสลับไปมาระหวางฟงกชันวิทยุและเครื่องเลนเพลง
กดปุม music คางไวเม่ือตองการเลิกเลนวิทยุ FM หรือเครื่องเลน MP3
นอกจากนี้ คุณสามารถใชโทรศัพทในการใชงานหรือเลิกใชวิทยุ FM และเครื่องเลน 
MP3 ไดเชนเดียวกัน

■ ฟงกชันวิทยุ FM
คณุตองกดปุม music หรือปุมโทรศัพทเพื่อยืนยันฟงกชันวิทยุ FM กอน จึงจะฟงวิทยุ
ได ถาคุณไมไดตั้งสถานีวิทยุไวลวงหนา ความถี่วิทยุที่ใชในขณะนั้นและสัญลักษณ 

 จะปรากฏบนจอแสดงผล
แตถาตั้งสถานีวิทยุไวในโทรศัพทแลว ชื่อสถานีที่ใชในขณะนั้นและสัญลักษณ  
จะปรากฏบนจอแสดงผล
• ถาตองการขามไปสถานีที่จัดเก็บไวในลําดับกอนหนาหรือลําดับถัดไป ใหกดปุม 

fast forward หรือปุม fast backward
ถาตัง้สถานวีทิยไุวเพยีงสถานเีดยีว สถานนีัน้จะเลนตอไปเรื่อยๆ

• เม่ือตองการคนหาสถานีใหม ใหกดปุม fast forward หรือปุม fast backward คางไว
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คลืน่สถานีวิทยุที่โทรศัพทรับสัญญาณจะปรากฏบนจอแสดงผล คุณสามารถ
จัดเก็บสถานีนั้นไวในโทรศัพทได

■ ฟงกชันเครื่องเลน MP3
คณุตองกดปุม music หรือปุมโทรศัพทเพื่อยืนยันฟงกชันเครื่องเลน MP3 กอน 
จึงจะฟงเพลง MP3 ได ถาไมไดจัดเก็บเพลง MP3 ไวในโทรศัพท สัญลักษณ  
จะปรากฏบนจอแสดงผล และเครื่องเลน MP3 จะหยุดการทํางาน
แตถาคุณจัดเก็บเพลง MP3 ไวในเครื่องอยางนอยหนึ่งเพลง ชื่อเพลงและสัญลักษณ 

 จะปรากฏบนจอแสดงผล
• ถาตองการเลิกฟงเพลง ใหกดปุม end/stop ถาตองการเริ่มฟงเพลงใหม ให

กดปุม play 
• ถาจะขามไปฟงเพลงที่อยูลําดับกอนหนาหรือลําดับถัดไป ใหกดปุม fast forward 

หรือปุม fast backward
ถาจัดเก็บเพลง MP3 ไวในเครื่องเพียงเพลงเดียว เครื่องจะอานไปที่จุดเริ่มตนของ
เพลงนั้น

• ถาตองการเลื่อนไปเลนจุดที่ผานมาแลวหรือจุดถัดไปของเพลงที่กําลังเลน ใหกด
ปุม fast forward หรือปุม fast backward คางไว
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ไท
ย

การดูแลและการบํารุงรักษา

ชดุหฟูงชุดนี้เปนผลิตภัณฑที่ใชฝมือในการผลิตและมีรูปลักษณที่เหนือกวา คุณควร
ดแูลรกัษาดวยความระมัดระวัง ขอแนะนําตอไปนี้จะชวยในการใชงานอุปกรณนี้ไดตรง
ตามเกณฑของการรับประกัน
• เกบ็อุปกรณไวในที่แหงสนิท ไมใหโดนของเหลวหรือละอองความชื้นที่มีแร

เปนองคประกอบทุกประเภทจะกัดกรอนวงจรอิเล็กทรอนิกส
• อยาใชหรือจัดเก็บหูฟงไวในที่สกปรกหรือมีฝุนเกาะมาก เพราะจะทําใหชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกสหรือชิ้นสวนที่เลื่อนไดชํารุดเสียหาย
• อยาเก็บชุดหูฟงไวในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เพราะอุณหภูมิสูงจะรนอายุการใชงานของ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและทําใหสวนที่เปนพลาสติกละลาย ทําใหเสียรูปทรง
• อยาเก็บชุดหูฟงไวในบริเวณท่ีเย็นจัด เม่ืออุณหภูมิของชุดหูฟงกลับสูระดับปกติ 

ละอองความชื้นจะเกาะติดอยูภายในอุปกรณ ทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสชํารุด
เสียหาย

• อยาพยายามแกะชุดหูฟงนอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือเลนนี้
• หามเขยา โยน หรือเคาะชุดหูฟง การใชชุดหูฟงโดยไมระมัดระวังจะทําใหแผงวงจร

และระบบกลไกที่ซับซอนภายในชํารุดเสียหายได
• หามใชสารเคมีอันตราย นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ

สะอาดชุดหูฟง
• อยาทาหรือระบายสีชุดหูฟง สีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนที่เลื่อนไดทําใหระบบ

ทํางานขัดของ
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• โปรดใชเฉพาะเสาอากาศที่ใหมาพรอมชุดหูฟงหรือเสาอากาศที่มีการรับรองใหใช
รวมกันไดเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมมีการรับรอง การปรับแตง หรือการตกแตง
เพิม่เติมจะทําใหชุดหูฟงชํารุดเสียหาย และอาจเปนการละเมิดขอกําหนดดานการ
ใชอุปกรณสื่อสารอีกดวย

ถาชดุหูฟงเกิดขัดของ โปรดนําสงศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบาน
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