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1. บทนํา

ชุดหูฟงไรสายโนเกีย (HS-36W) สามารถเชื่อมตอไดกับโทรศัพทมือถือที่รองรับ 
เทคโนโลยีไรสายบลูทูธ ซึ่งชวยใหคุณโทรออกและรับสายไดอยางอิสระในขณะ 
เคลื่อนที่หรืออยูในสํานักงาน
โปรดอานคูมือผูใชใหละเอียดกอนที่จะใชงานชุดหูฟง นอกจากนี้ โปรดอานคูมือผูใช 
โทรศัพทของคุณซึ่งมีทั้งขอมูลสําคัญเพื่อความปลอดภัยและการรักษาอุปกรณ 
โปรดเก็บชุดหูฟงใหพนมือเด็ก

■ เทคโนโลยีไรสายบลูทูธ
เทคโนโลยีไรสายบลูทูธชวยใหคุณเชื่อมตอกับอุปกรณสื่อสารอื่นๆ ที่ใชงานรวมกัน 
ไดโดยไมตองใชสายเคเบิล ดวยการเชื่อมตอบลูทูธ จึงไมจําเปนที่ชุดหูฟงและ 
โทรศัพทเคลื่อนที่จะตองอยูใกลกันเมื่อเชื่อมตอและอุปกรณทั้งสองสามารถอยูหาง 
กนัไดในรัศมี 10 เมตร (30 ฟุต) ทั้งนี้ สิ่งกีดขวาง เชน กําแพงหรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ อาจทําใหมีสัญญาณรบกวนการเชื่อมตออุปกรณ 
ชุดหูฟงสอดคลองกับขอกําหนดเฉพาะของบลูทูธ 1.2 ที่รองรับรูปแบบตอไปนี้: 
Headset Profile 1.1 และ Hands-free Profile 1.0 โปรดตรวจสอบกับผูผลิตอุปกรณ
อ่ืนๆ เพื่อตรวจสอบความเขากันไดกับอุปกรณนี้
ในบางประเทศอาจจะมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีบลูทูธ กรุณาตรวจสอบกับ
หนวยงานหรือผูใหบริการในทองถิ่นของคุณ
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2. เร่ิมตนใชงาน

ชดุหูฟงนี้ประกอบดวย:
• ไฟแสดงสถานะ (1)
• ปุมปรับเสียง (2)
• ชองเสียบไฟเพื่อชารจแบตเตอรี่ (3)
• ปุม Answer/end (4)
• ที่ยึดหูฟง (5)
• สายเคเบิ้ลอะแดปเตอรอุปกรณชารจ ของโนเกีย 

(CA-71) (6)

กอนจะเริ่มใชชุดหูฟง คุณตองชารจแบตเตอรี่และตอ
โทรศัพทรุนที่รองรับเขากับชุดหูฟง

หมายเหต:ุ สวนประกอบของชดุหฟูงมีคณุสมบตัเิปนแมเหลก็ ชุดหูฟง
อาจดดูวตัถทุีเ่ปนโลหะเขามา ดงันัน้ผูทีใ่ชเครือ่งชวยฟงไมควรเสียบหูฟง
ไวในหขูางทีใ่ชเครือ่งชวยฟง หามวางบตัรเครดติหรอืสือ่บนัทกึขอมูลระบบ
แมเหลก็ไวใกลชดุหฟูงเพราะอาจทาํใหขอมูลในสือ่ดงักลาวถูกลบทิ้งไป

■ อุปกรณชารจและแบตเตอรี่
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชงานกับชุดหูฟงนี้ ชุดหูฟงไรสาย
โนเกีย (HS-36W) กําหนดใหใชกับอุปกรณชารจ ACP-12 และ LCH-12

คาํเตือน: ใชเฉพาะแบตเตอรี่และอุปกรณชารจที่ไดรับการรับรองจาก
โนเกยีสําหรับการใชงานกับอุปกรณเสริมนี้ การใชกับอุปกรณอ่ืนอาจเปน
ผลใหการรับรองการใชงานหรือการรับประกันเปนโมฆะ และอาจกอให
เกิดอันตรายได

โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่ของคุณวามีอุปกรณเสริมที่ไดรับการ
รบัรองใดวางจําหนายบาง เม่ือจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริมใดๆ ใหจับที่
ปลั๊กไฟแลวดึงออก อยาดึงที่สายไฟ
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■ ชารจแบตเตอรี่
ชุดหูฟงนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชารจซํ้าได ที่ไมสามารถถอดออกได 
อยาพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ เนื่องจากอาจสรางความเสียหายกับ 
อุปกรณ
1. ตองแนใจวาไดตอสายเคเบิ้ลอะแดปเตอร

อุปกรณชารจ ของโนเกีย (CA-71) ไปยัง
อุปกรณชารจที่ใหมาพรอมชุดหูฟง 
โดยใหตอปลายสายเคเบิ้ลอะแดปเตอร
ไปที่สายเคเบิ้ลอุปกรณชารจ

2. ตออะแดปเตอรอุปกรณชารจไปท่ีชุดหูฟง
3. ตออุปกรณชารจ ACP-12 ไปที่เตาเสียบบนผนังหรืออุปกรณชารจ LCH-12 ไปที่

ชองเสยีบอุปกรณเสริมในรถยนต ไฟแสดงสถานะสีนํ้าเงินจะติดขึ้นอยางตอเนื่อง
ขณะที่ชารจอุปกรณ

4. เม่ือชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ไฟแสดงสถานะสีนํ้าเงินจะดับลง ถอดเครื่องชารจ
ออกจากเตารับไฟฟาที่ผนังและชองเสียบอุปกรณเสริมในรถยนตและ หากตอง
การถอดสายไฟออกจากเครื่องชารจ ใหจับที่ปลั๊กแลวดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

แบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็ม สามารถใชสนทนาไดนานถึง 6 ชั่วโมงหรือสแตนดบาย 
ไดนานถึง 110 ชั่วโมง (ในโหมดสแตนดบาย ชุดหูฟงจะเปดอยูและไมมีการใชสาย)
เม่ือแบตเตอรี่หมด ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสวางขึ้น ทานตองชารจแบตเตอรี่ 

■ เปดหรือปดหูฟง
เม่ือตองการเปดใชชุดหูฟง กดปุม answer/end ประมาณ 1 วินาที 
เม่ือตองการปดชุดหูฟง กดปุม answer/end ประมาณ 5 วินาที

■ จับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีใชงานรวมกันได
ชดุหูฟงตองเปดอยู จากนั้นกําหนดอุปกรณใหอยูในโหมดจับคูโดยกดปุม answer/
end และปุมเพิ่มระดับเสียง (+) พรอมกันนานกวา 5 วินาทีจนกวาไฟแสดงสถานะ 
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สน้ํีาเงินจะสวางขึ้น ไฟแสดงจะติดคางประมาณ 5 นาทีสําหรับทําการจับคูชุดหูฟง 
และโทรศัพทเคลื่อนที่ที่รองรับ
1. ตัง้คาโทรศัพทใหคนหาอุปกรณบลูทูธ 

อานคําแนะนําเพิ่มเติมจากคูมือผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ
2. เม่ือโทรศัพทคนหาชุดหูฟงพบ ใหยืนยันการจับคูใชงานกับโทรศัพทของคุณ
3. เม่ือมีการถามรหัสผานบลูทูธของชุดหูฟง โปรดปอนตัวเลข 0000
ถาไมสามารถจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทได ใหลองจับคูอุปกรณดังกลาวอีกครั้ง
คณุตองเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณอีกครั้ง
ถาจบัคูชุดหูฟงกับโทรศัพทไดสําเร็จ ไฟแสดงสถานะสีน้ําเงินจะเริ่มกะพริบ 
ในตอนนี้ชุดหูฟงอยูในโหมดสแตนดบายและพรอมสําหรับการใชงานแลว
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3. การใชงานขั้นตน

■ สวมใสหูขางใดก็ได
ชดุหูฟงสามารถสวมเขากับหูดานขวาไดพอเหมาะ 
ถาทานตองการสวมชุดหูฟงที่หูซาย คอยๆ บิด (1) และหมุนที่ยึดหูฟง (2)

■ การโทร
เม่ือตองการวางสาย กดปุม end ที่โทรศัพทเคลื่อนที่หรือปุม answer/end 
ที่ชุดหูฟงแลวปลอย ถาคุณไมตองการรับสายเรียกเขา กดปุม answer/end 
ทีชุ่ดหูฟงคางไวประมาณ 1 วินาที
เม่ือตองการโทรออก กดหมายเลขโทรศัพทจากโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ จากนั้น 
กดปุม answer ที่โทรศัพท สายโทรออกจะถูกโอนไปที่ชุดหูฟงโดยอัตโนมัติ
ถาตองการหมุนทวนเลขหมายซํ้า กดปุม answer/end ที่ชุดหูฟงคางไวประมาณหนึ่ง 
วนิาทีโดยที่ตองไมมีการใชสายในขณะนั้น
ถาโทรศัพทของคุณรองรับการโทรออกโดยใชเสียงและไมมีการใชสายในขณะนั้น 
กดปุม answer/end ที่ชุดหูฟงแลวปลอย และทําการโทรออกโดยใชเสียงตาม 
คําแนะนําที่ไดอธิบายไวในคูมือผูใชโทรศัพท เพื่อใหไดผลดีที่สุด บันทึกรายการ 
เสียงดวยชุดหูฟง
เม่ือตองเพิ่มหรือลดความดังของชุดหูฟง กดปุม volume แลวปลอยจนกวาจะได 
ระดับเสียงที่พอใจ
เม่ือตองการวางสาย กดปุม end ที่โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือปุม answer/end ที่ชุดหูฟง 
แลวปลอย

9239356_hs36w_3_th.fm  Page 8  Wednesday, August 31, 2005  12:45 AM



การใชงานขั้นตน

9

ไท
ย  

■ การจัดเก็บชุดหูฟงอยางถูกวิธี
โปรดเก็บชุดหูฟงโดยปดเครื่องและจัดเก็บอุปกรณใหเรียบรอยเสมอ
อยาเก็บชุดหูฟงในท่ีอากาศรอนจัด (อุณหภูมิสูงกวา 60°C/134°F) เชน 
ในรถที่รอนอบอาวหรือในบริเวณท่ีมีแสงแดดสองโดยตรง การเก็บชุดหูฟงในบริเวณ 
ทีมี่อุณหภูมิสูงจะทําใหประสิทธิภาพในการทํางานเสื่อมลงและลดอายุการใชงาน 
ของแบตเตอรี่ดวย อุณหภูมิตํ่า (ตํ่าลงถึง -10°C/14°F) จะทําใหอายุการใชงานของ 
แบตเตอรี่สั้นลงและสงผลเสียตอการใชงาน

■ การแกไขปญหา
เสียงไมดี
เพือ่ใหไดคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด ควรสวมชุดหูฟงไวดานเดียวกับโทรศัพทเคลื่อนที่ 
หรอืสวมโดยใหชุดหูฟงอยูในเปาสายตา

ประสบปญหาการเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทแมวาจะสงสัญญาณแลวก็ตาม
คณุอาจลบการจับคูชุดหูฟงในโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ ใหจับคูชุดหูฟงกับ 
โทรศัพทใหมอีกครั้ง

ไมมีเสียงออกมาจากชุดหูฟง ใหปฏิบัติดังนี้:
• เพิม่ระดับเสียงชุดหูฟงโดยกดปุมเพิ่มระดับเสียง (+) 
• ตองแนใจวาไดตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพทแลว
• ตรวจดูใหมวาคุณไดตอเชื่อมชุดหูฟงเขากับโทรศัพทแลวหรือไม ถายัง ใหจับคู 

อุปกรณทั้งสองเขาดวยกันอีกครั้ง
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4. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

อุปกรณของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจซํ้าได แบตเตอรี่ใหม 
จะทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพหลังจากผานการชารจและคายประจุอยางครบ 
ถวนสองหรือสามรอบ คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยครั้ง 
อยางไรก็ดี แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใชงาน ชารจแบตเตอรี่ซํ้าดวย 
อุปกรณชารจที่ไดรับการรับรองจากโนเกียวาออกแบบขึ้นเพื่อใชงานรวมกับชุดหูฟง
เม่ือไมใชงาน ใหถอดปลั๊กอุปกรณชารจออกจากเตารับไฟฟาและตัวอุปกรณ อยาตอ
แบตเตอรี่ที่เต็มแลวทิ้งไวกับอุปกรณชารจ การชารจแบตเตอรี่นานเกินไปอาจทําให
อายุการใชงานลดลง หากคุณไมไดใชงานแบตเตอรี่ที่ชารจไวเต็มแลว แบตเตอรี่จะ
คายประจุออกเองตามระยะเวลา
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคที่ระบุไวเทานั้น อยาใชเครื่องชารจหรือแบตเตอรี่ 
ที่ชํารุดเสียหาย
การวางอุปกรณทิ้งไวในสถานที่ที่รอนหรือเย็น เชน วางไวในรถที่ปดสนิทในสภาพ 
อากาศที่รอนจัดหรือหนาวจัด จะลดประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ 
ควรเก็บแบตเตอรี่ไวในอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) 
อุปกรณที่บรรจุแบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นจัดอาจไมสามารถใชงานไดชั่วคราวแมวาจะ
ชารจแบตเตอรี่เต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะลดลง 
อยางมากเมื่ออยูในอุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟเพราะอาจทําใหแบตเตอรี่ระเบิด แบตเตอรี่อาจระเบิด
ไดเชนกันหากถูกทําลาย ทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมไดใชแลวตามขอบังคับกฎหมายใน
ทองถิน่ของคุณ หากสามารถทําได ควรนําไปผานกระบวนการเพื่อนํากลับมาใชใหม 
อยาทิ้งแบตเตอรี่รวมกับขยะจากครัวเรือน
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การดูแลและการบํารุงรักษา

ชุดหูฟงนี้เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นดวยวิวัฒนาการที่ล้ําหนา 
คุณควรดูแลรักษาดวยความระมัดระวัง ขอแนะนําตอไปนี้จะชวยในการใชอุปกรณไดตรง 
ตามเกณฑของการรับประกัน
• โปรดเก็บอุปกรณเคล่ือนท่ีและอุปกรณเสริมใหพนมือเด็ก
• เก็บอุปกรณไวในท่ีแหงสนิท ไมใหโดนฝน ไอนํ้า ความอับชื้นและของเหลวหรือละออง 

ความชื้นท่ีมีแรเปนองคประกอบทุกประเภทซึ่งจะกัดกรอนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
ถาชุดหูฟงเปยก ใหถอดแบตเตอรี่ออกและทิ้งไวจนกวาจะแหงสนิทกอนท่ีจะบรรจุ 
กอนใหมลงไป

• อยาใชหรือจัดเก็บชุดหูฟงไวในท่ีสกปรกหรือมีฝุนเกาะมากเพราะจะทําใหชิ้นสวน 
อิเล็กทรอนิกสหรือชิ้นสวนท่ีเล่ือนไดชํารุดเสียหาย

• อยาเก็บชุดหูฟงไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง เน่ืองจากอุณหภูมิสูงจะรนอายุการใชงานของ 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนท่ีเปนพลาสติกละลาย 
หรือผิดรูป

• อยาเก็บชุดหูฟงไวในบริเวณที่เย็นจัด เน่ืองจากเมื่ออุณหภูมิของชุดหูฟงกลับสูระดับปกติ 
ละอองความชื้นจะเกาะติดอยูภายในอุปกรณ ทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสชํารุดเสียหาย

• อยาพยายามแกะชุดหูฟงนอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือเลมน้ี
• หามเขยา โยน หรือเคาะชุดหูฟง การใชชุดหูฟงโดยไมระมัดระวังจะทําใหแผงวงจรและ 

ระบบกลไกที่ซับซอนภายในชํารุดเสียหายได
• หามใชสารเคมีอันตราย น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ 

สะอาดชุดหูฟง
• อยาทาหรือระบายสีชุดหูฟง สีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนท่ีเล่ือนได ทําใหระบบทํางาน 

ขดัของ
คําแนะนําท้ังหมดขางตนสามารถนําไปใชกับท้ังตัวอุปกรณ แบตเตอรี่ เครื่องชารจ 
และอุปกรณเสริมอื่นๆ ได ถาชุดหูฟงเกิดขัดของ โปรดนําสงศูนยบริการที่ไดรับการรับรอง 
ใกลบาน
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