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1. บทนํา

ชุดหฟูงไรสายโนเกีย (HS-55W) สามารถเชื่อมตอไดกับโทรศัพทเคลื่อนที่ที่รองรับ
เทคโนโลยีไรสายบลูทูธ ซึ่งชวยใหคุณโทรออกและรบัสายไดอยางอิสระในขณะ
เคลื่อนที่หรืออยูในสํานักงาน
โปรดอานคูมือผูใชเลมนีใ้หละเอียดกอนที่จะใชงานชุดหูฟง นอกจากนี้ โปรดอาน
คูมือผูใชโทรศัพทของคุณซึ่งมีทั้งขอมูลสําคัญเพือ่ความปลอดภัยและการรักษา
อุปกรณ โปรดเก็บชุดหูฟงใหพนมือเด็ก

■ เทคโนโลยีไรสายบลทููธ
เทคโนโลยีไรสายบลูทูธชวยใหคณุเชื่อมตอกบัอุปกรณสือ่สารอื่นๆ ที่ใชงานรวมกัน
ไดโดยไมตองใชสายเคเบิล ดวยการเชื่อมตอแบบบลูทูธ จึงไมจําเปนที่ชุดหูฟงและ
โทรศัพทเคลื่อนที่จะตองอยูใกลกันเมื่อเชื่อมตอ แตอุปกรณทั้งสองควรจะอยูหางกัน
ภายในรศัมี 10 เมตร (30 ฟุต) ทั้งนี้ สิง่กีดขวาง เชน กําแพงหรอือุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ อาจทําใหมีสญัญาณรบกวนการเชื่อมตออุปกรณ
ชุดหฟูงไรสายนีส้อดคลองกับขอกําหนดเฉพาะของบลูทูธ 1.2 ที่รองรับรปูแบบ
ตอไปนี:้ Headset Profile 1.1 และ Hands-free Profile 1.0 โปรดตรวจสอบกับ
ผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพื่อตรวจสอบความเขากันไดกบัอุปกรณนี้
ในบางประเทศ อาจจะมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีบลูทูธ กรณุาตรวจสอบกับ
หนวยงานหรือผูใหบริการในทองถิ่นของคุณ
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2. การเร่ิมตนใชงาน

■ ภาพรวม
ชุดหูฟงนีป้ระกอบดวย:

• ปุม Power/call (1)
• ไฟแสดงสถานะ (2)
• ไมโครโฟน (3)
• ปุมลดระดับเสียง (4)
• ปุมเพิ่มระดับเสียง (5)
• หวงคลองหู (6)
• หูฟง (7)
• ชองเสียบอุปกรณ (8)
กอนจะเริ่มใชชุดหูฟง คุณตองชารจแบตเตอรี่และตอโทรศัพทรุนที่รองรับเขากับ
ชุดหูฟง

หมายเหตุ: สวนประกอบของชุดหูฟงมีคุณสมบัติเปนแมเหล็ก ชุดหูฟงอาจดูดวัตถุ
ท่ีเปนโลหะเขามา หามวางบัตรเครดิตหรือสื่อบันทึกขอมูลและระบบแมเหล็กไว
ใกลชุดหูฟงเพราะอาจทําใหขอมูลในสื่อดังกลาวถูกลบทิ้งไป
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■ อุปกรณชารจและแบตเตอรี่
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนท่ีจะใชงานกับชุดหูฟงน้ี ชุดหูฟงไรสายโนเกีย 
(HS-55W) กําหนดใหใชกับอปุกรณชารจ ACP-12 และ LCH-12

คําเตือน: ใชเฉพาะแบตเตอรี่และอุปกรณชารจท่ีไดรับการรับรองจากโนเกีย
สําหรับการใชงานกับอุปกรณเสริมน้ี การใชกับอุปกรณอื่นอาจเปนผลให
การรับรองการใชงานหรือการรับประกันเปนโมฆะและอาจกอใหเกิดอันตรายได

โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นท่ีของคุณวามีอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองใด
วางจําหนายบาง เมื่อจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริมใดๆ ใหจับท่ีปล๊ักไฟแลวดึงออก 
อยาดึงท่ีสายไฟ

■ การชารจแบตเตอรี่
ชุดหฟูงนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชารจได ที่ไมสามารถถอดออกได อยาพยายาม
ถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณเนื่องจากอาจสรางความเสียหายกบัอุปกรณ
1. ตอชุดหูฟงกับสายชารจ
2. ตออุปกรณชารจ ACP-12 ไปที่เตาเสียบ

บนผนังหรอือุปกรณชารจ LCH-12 
ไปที่ชองเสียบอุปกรณเสรมิในรถยนต 
ไฟแสดงสถานะสแีดงจะสวางขึ้นในระหวาง
การชารจ การชารจแบตเตอรีจ่นเต็มอาจใช
เวลานานถึง 2 ชั่วโมง

3. เม่ือชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ไฟแสดงสถานะสแีดงจะดับลง ถอดอุปกรณชารจ
ออกจากเตารับไฟฟาที่ผนงัหรือถอดออกจากชองเสียบอุปกรณเสริมในรถยนต 
และถอดชุดหูฟงออกจากอุปกรณชารจ เม่ือจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณชารจ 
ใหจับที่ปลั๊กแลวดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

แบตเตอรีท่ี่ชารจจนเต็มสามารถใชสนทนาไดนานถึง 10 ชั่วโมงและสแตนดบาย
ไดนานถึง 250 ชั่วโมง อยางไรก็ตาม เวลาในการสนทนาและการสแตนดบาย
อาจตางกันไปเมื่อใชกับโทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องอ่ืนๆ การใชกับผลิตภัณฑที่กําลัง
เชื่อมตอบลูทูธ การใชการตั้งคา รปูแบบการใชงาน และสภาพแวดลอม
เม่ือพลังงานแบตเตอรี่ใกลหมด ชุดหูฟงจะสงเสียงแจงเตือน และไฟแสดงสถานะ
สีแดงจะกะพริบทุกๆ 5 วินาที โปรดชารจแบตเตอรี่
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■ การเปดหรือปดชุดหูฟง
หากตองการเปดชุดหูฟง ใหกดคางไวที่ปุม power/call ชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึ้นและ
ไฟแสดงสถานะสีน้ําเงินจะเริ่มกะพรบิถี่
หากตองการปดชุดหูฟง ใหกดคางไวที่ปุม power/call ชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึ้นและ
ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสวางขึ้นชั่วครู

■ การจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทท่ีใชงานรวมกันได
1. เปดโทรศัพทและชุดหูฟง
2. เปดใชงานฟงกชันบลูทูธที่โทรศัพท อานวธีิใชจากคูมือผูใชโทรศัพท
3. กดปุมเพิ่มระดับเสียงและปุมลดระดับเสยีงคางไวพรอมกัน ไฟแสดงสถานะ

สีน้ําเงินและสีแดงจะเริ่มกะพริบสลับไปมา เม่ือปลอยมือออกจากปุมทั้งสอง 
ชุดหูฟงพรอมที่จะจับคูกับโทรศัพท 

4. ตั้งคาโทรศัพทใหคนหาอุปกรณบลูทูธ อานวธีิใชจากคูมือผูใชโทรศัพท
5. เลือกชุดหูฟง (โนเกีย HS-55W) จากรายชื่ออุปกรณที่คนพบ
6. ปอนรหสัผาน 0000 เพื่อจับคูและเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท ในโทรศัพท

บางรุน คุณอาจตองทําการเชื่อมตอหลังจากที่จับคูเสร็จ อานวิธีใชจากคูมือ
ผูใชโทรศัพท คณุตองจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทของคณุเพยีงครั้งเดียวเทานั้น

7. เม่ือเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท และอยูในสภาพพรอมใชงาน ชุดหูฟงจะรอง
ดังขึ้น และไฟแสดงสถานะสีน้ําเงินจะกะพริบทุกๆ 3 วินาที ชุดหูฟงจะปรากฏ
ในเมนูโทรศัพทซึ่งคุณสามารถตรวจสอบอุปกรณบลูทูธที่ไดจับคูไวกับโทรศัพท
ของคุณในปจจุบัน

การยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟง
หากตองการยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท (เชน เม่ือตองการเชื่อมตอ
โทรศัพทกับอุปกรณอ่ืนที่ใชเทคโนโลยีบลูทูธ) ใหปดชุดหูฟงหรือยกเลิกการเชื่อมตอ
ชุดหูฟงจากเมนู Bluetooth ที่โทรศัพทของคุณ
โปรดทราบวาคุณไมจําเปนตองลบการจับคูชุดหูฟงออกเพือ่ยกเลิกการเชื่อมตอกับ
ชุดหูฟง
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การเชื่อมตอชุดหูฟงซ้ําอีกคร้ัง
หากตองการเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทของคณุ ใหกดปุมเปดชุดหูฟงหรือทําการ
เชื่อมตอที่เมนู Bluetooth ของโทรศัพท
คุณสามารถตัง้คาโทรศัพทใหเชื่อมตอกับชุดหูฟงไดโดยอัตโนมัติเม่ือคุณเปดใชงาน
ชุดหฟูง ในการเชื่อมตอลักษณะดังกลาวกบัโทรศัพทโนเกีย ใหเปลี่ยนการตั้งคา
อุปกรณที่จับคูในเมนู Bluetooth
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3. การใชงานขั้นตน

■ การสวมชุดหูฟงท่ีหู
ชุดหูฟงสามารถสวมเขาที่หูดานขวาไดทันที (1) หากคณุตองการสวมชุดหูฟงที่หู
ดานซาย คอยๆ ถอดหวงคลองหู (2) ออกและหมุนหวง (3) จากนั้นดันหวงกลับเขา
ที่เดิม (4) สวมชุดหูฟงที่หู (5)

■ การปรับระดับความดังของหูฟง
กดปุมเพิ่มระดับเสียงเพื่อเพิ่มเสียงใหดังขึน้หรอืกดปุมลดระดับเสียงเพือ่เบาเสียงลง

■ การโทร

การโทรออก
เม่ือตองการโทรออก กดหมายเลขโทรศัพทจากโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ จากนัน้ 
กดปุม answer ที่โทรศัพท
หากโทรศัพทของคุณรองรบัการหมุนทวนหมายเลขซ้ํา ใหกดปุมเพิ่มระดับเสียง
ที่ชุดหูฟงคางไวจนกวาชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึน้ (เม่ือไมมีการใชสายในขณะนั้น)
หากโทรศัพทของคุณรองรบัการโทรออกโดยใชเสยีงดวยชุดหูฟง ใหกดปุม
ลดระดับเสียงที่ชุดหูฟงคางไวจนกวาชุดหฟูงจะสงเสยีงดังขึ้น (เม่ือไมมีการใชสาย
ในขณะนั้น)  และทําการโทรออกโดยใชเสียงตามคําแนะนําที่ไดอธิบายไวในคูมือ
ผูใชโทรศัพท
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การรับสาย
เม่ือจะรบัสายเรยีกเขา ใหกดปุม power/call หรอืกดปุมใดปุมหนึ่งที่โทรศัพท หากตั้ง
ฟงกชันรบัสายอัตโนมัตทิี่โทรศัพทของคุณไว โทรศัพทจะรบัสายเรยีกเขาโดย
อัตโนมัติหลังจากเสียงเรียกเขาดังขึ้นหนึ่งครัง้
หากจะปฏิเสธไมรับสายเรียกเขา ใหกดปุม power/call คางไวเปนเวลา 3 วนิาที

การวางสาย
หากตองการวางสายที่ใชอยูในขณะนั้น ใหกดปุม power/call หรอืกดปุมใดปุมหนึ่งที่
โทรศัพท

การเปดหรือปดเสียงไมโครโฟน
หากตองการเปดหรือปดเสียงไมโครโฟนขณะใชสาย ใหกดปุม power/call และปุม
เพิ่มระดับเสียงคางไวพรอมกันจนกวาชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึน้

การสลับการใชสายระหวางโทรศัพทและชุดหูฟง
หากตองการสลับสายจากชุดหูฟงไปที่โทรศัพทที่ใชงานรวมกัน ใหกดปุม power/call 
และปุมลดระดับเสยีงคางไวพรอมกันจนกวาชุดหูฟงจะสงเสยีงดังขึ้น หรือใชฟงกชัน
ที่ตรงกันจากโทรศัพท
หากตองการสลับสายจากโทรศัพทโนเกยีที่ใชงานรวมกันไปที่ชุดหูฟง ใหกดปุม
ลดระดับเสยีงคางไว ในโทรศัพทบางรุน คุณจะตองกดปุม power/call และปุมลด
ระดับเสยีงคางไวพรอมกันจนกวาชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึ้น

■ การใชชุดหูฟงกับโทรศัพทหลายเครื่อง
คุณสามารถจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทไดมากถึงแปดเครือ่ง แตจะทําการเชื่อมตอได
ครั้งละหนึ่งเครื่องเทานัน้
หากกดปุมเปดชุดหฟูงภายในรัศมี 10 เมตร (30 ฟุต) จากโทรศัพทที่จับคูไว
หลายเครื่อง ชุดหูฟงจะพยายามเชื่อมตอกับเครือ่งที่ตั้งไวปจจุบัน
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หากชุดหูฟงเชื่อมตอกับเครือ่งที่ตั้งไวไมได ชุดหูฟงสามารถเชื่อมตอกับโทรศัพท
ที่เชื่อมตอไวครัง้หลังสุดภายในเวลา 10 นาที หากชุดหูฟงไมไดเชื่อมตอกับโทรศัพท
ในชวงเวลาดังกลาว ชุดหูฟงจะปดการทํางาน

■ การรีเซตชุดหูฟง
หากชุดหูฟงหยุดการทํางาน แมวากําลังชารจชุดหูฟงอยู คุณตองรีเซตชุดหูฟง 
กดปุมเพิ่มระดับเสียงคางไว และเสียบอุปกรณชารจกบัชุดหูฟง (อานเพิ่มเติมจาก 
“การชารจแบตเตอรี”่ ที่หนา 6)

■ การแกไขปญหา
หากคุณไมสามารถตอเชื่อมชุดหูฟงกับโทรศัพทของคณุได ใหปฏิบัติดังนี้:
• ตรวจดูใหดีวาไดชารจชุดหฟูง เปดใชงาน พรอมทั้งจับคูและเชื่อมตอกับโทรศัพท

แลว
• ตรวจดูใหดีวาไดเปดใชงาน Bluetooth ในโทรศัพทของคุณ
• ตรวจสอบดูวาชุดหูฟงอยูภายในรัศมี 10 เมตร (30 ฟุต) จากโทรศัพท และไมมี

สิ่งกีดขวางระหวางชุดหูฟงกับโทรศัพท เชน ผนังหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อ่ืนๆ
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4. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

อุปกรณของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ท่ีสามารถชารจซํ้าได  แบตเตอรี่ใหมจะทํางานได
อยางเต็มประสิทธิภาพหลังจากผานการชารจและคายประจุอยางครบถวนสองหรือสามรอบ 
คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยครั้ง อยางไรก็ดี แบตเตอรี่จะ
เสื่อมสภาพลงตามการใชงาน ชารจแบตเตอรี่ซํ้าดวยอุปกรณชารจท่ีไดรับการรับรองจาก
โนเกียวาออกแบบขึ้นเพ่ือใชงานรวมกับชุดหูฟง
เมื่อไมใชงาน ใหถอดปล๊ักอุปกรณชารจออกจากเตารับไฟฟาและตวัอุปกรณ อยาตอ
แบตเตอรี่ท่ีเตม็แลวท้ิงไวกับอุปกรณชารจ การชารจแบตเตอรี่นานเกินไปอาจทําใหอายุ
การใชงานลดลง หากคุณไมไดใชงานแบตเตอรี่ท่ีชารจไวเต็มแลว แบตเตอรี่จะคายประจุ
ออกเองตามระยะเวลา
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอร่ีท่ีชํารุด
เสียหาย
การวางอปุกรณท้ิงไวในสถานที่ท่ีรอนหรือเย็น เชน วางทิ้งไวในรถท่ีปดสนิทในสภาพอากาศ
ท่ีรอนหรือหนาวจัดจะลดประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ ควรเก็บแบตเตอร่ี
ไวในอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุปกรณท่ีบรรจุแบตเตอรี่ท่ีรอน
หรือเย็นจัดอาจไมสามารถใชงานไดชั่วคราวแมวาจะชารจแบตเตอรี่เต็มแลวก็ตาม  
ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะลดลงอยางมากเมื่ออยูในอุณหภูมิต่ํากวา
จุดเยือกแขง็
หามทิ้งแบตเตอร่ีลงในกองไฟเพราะอาจทําใหแบตเตอรี่ระเบิด แบตเตอรี่อาจระเบิดได
เชนกันหากถูกทําลาย ท้ิงแบตเตอร่ีท่ีไมไดใชแลวตามขอบังคบักฎหมายในทองถิ่นของคุณ 
หากสามารถทําได ควรนําไปผานกระบวนการเพื่อนํากลับมาใชใหม อยาท้ิงแบตเตอร่ี
รวมกบัขยะจากครัวเรือน
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การดูแลและการบํารุงรักษา 

ชุดหูฟงนี้เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการออกแบบและผลิตขึน้ดวยววิัฒนาการที่ลํ้าหนา คุณควร
ดูแลรักษาดวยความระมัดระวัง ขอแนะนําตอไปนี้จะชวยในการใชอุปกรณไดตรงตามเกณฑ
ของการรับประกัน
• โปรดเก็บอปุกรณเคล่ือนท่ีและอุปกรณเสริมใหพนมือเด็ก
• เก็บอุปกรณไวในท่ีแหงสนิท ไมใหโดนฝน ไอนํ้า ความอับชื้น และของเหลวหรือละออง

ความชื้นท่ีมีแรเปนองคประกอบทุกประเภทซึ่งจะกัดกรอนวงจรอิเล็กทรอนิกส ถาชุด
หูฟงเปยก ใหปลอยท้ิงไวจนกวาจะแหงสนิท

• อยาใชหรือจัดเก็บชุดหูฟงไวในท่ีสกปรกหรือมีฝุนเกาะมาก เพราะจะทําใหชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสหรือชิ้นสวนท่ีเล่ือนไดชํารุดเสียหาย

• อยาเก็บชุดหูฟงไวในท่ีท่ีมีอณุหภูมิสูง เน่ืองจากอุณหภูมิสูงจะรนอายุการใชงานของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนท่ีเปนพลาสตกิละลาย
หรือผิดรูป

• อยาเก็บชุดหูฟงไวในบริเวณท่ีเย็นจัด เน่ืองจากเมื่ออุณหภูมิของชุดหูฟงกลับสูระดับปกต ิ
ละอองความชื้นจะเกาะติดอยูภายในอุปกรณทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสชํารุดเสียหาย

• หามเขยา โยน หรือเคาะชุดหูฟง การใชชุดหูฟงโดยไมระมัดระวังจะทําใหแผงวงจร
และระบบกลไกที่ซับซอนภายในชํารุดเสียหายได

• หามใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดชุดหูฟง
• อยาทาหรือระบายสีชุดหูฟง สีอาจเขาไปอุดตนัในชิ้นสวนท่ีเล่ือนไดและทําใหระบบ

การทํางานขัดของ
คําแนะนําท้ังหมดขางตนสามารถนําไปใชกับท้ังตัวอุปกรณ แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมอื่นๆ  ถาชุดหูฟงเกิดขดัของ โปรดนําสงศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบาน
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