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บทนํา

Nokia Wireless Image Headset ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth เพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกในการจัดการการโทรและแสดงรูปภาพที่คุณโปรดปราน 
คุณสามารถหอยชุดหูฟงไวที่คอโดยใชสายคลองที่มาพรอมกับอุปกรณ หรอืไมก็ใช
คลิปที่อยูดานหลังอุปกรณเพ่ือหนบีติดไวกับเส้ือผาของคุณ 
โปรดอานคูมือผูใชนี้โดยละเอียดกอนใชงานชุดหูฟง รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับ
การใชงานทั่วไปมีอยูในคูมือผูใชของโทรศัพทเคล่ือนที่ของคุณ อยาใชคูมือฉบับนี้
แทนคูมือผูใชสําหรับโทรศัพท เนือ่งจากคูมือดังกลาวมีขอมูลดานความปลอดภัย
และขอมูลการบํารุงรกัษาที่สําคัญบรรจุไวให 

■ เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
Nokia Wireless Image Headset สนับสนุนเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ซึ่งชวย
ใหคุณสามารถตอเชื่อมชุดหูฟงเขากับอุปกรณที่ใชงานรวมกันไดภายในระยะหาง 
10 เมตร ทั้งนี้ การตอเชื่อมอาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวางตางๆ ได เชน ผนัง หรือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิคสอื่นๆ 
อุปกรณนีส้อดคลองตามขอกําหนดเฉพาะของ Bluetooth 1.1 ท่ีรองรบัรปูแบบตอไปนี:้ 
Generic Access Profile, Hands-Free Profile Generic Object Exchange 
Profile, Object Push Profile และ File Transfer Profile ในที่นี้ รูปแบบ หมายถึง
ชุดคําสั่งของเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ที่โทรศัพทของคุณสามารถใชควบคุม
ชุดหูฟงได โปรดตรวจสอบกับผูผลิตอุปกรณอื่น เพ่ือพิจารณาความสามารถใชงาน
รวมกันกับอุปกรณนี้
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บทนํา

6

ในบางสถานที ่อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี Bluetooth โปรดสอบถามเจาหนาที่
หรอืผูใหบริการในทองถิ่น 

■ รหัสผาน Bluetooth
คุณจําเปนตองใชรหัสผาน Bluetooth เพ่ือจับคู Nokia Wireless Image Headset 
กับอุปกรณที่ใชงานรวมกันได รหสัผานคือ 0000 และคุณไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 
นอกจากนี้ คุณควรใชรหัสผานเพื่อปองกันการใชงานชุดหูฟงโดยไมไดรับอนุญาต 
เม่ือมีการรองขอรหัสผาน (หรือขอมูลที่เปนตัวเลขอื่นๆ เชน การตั้งคาหมดเวลา) 
ใหกด  หรือ  ซ้ําๆ จนกวาตัวเลขที่ถูกตองจะปรากฏ เลือก Next เพ่ือยาย
ไปยังตัวเลขถัดไป และกด OK เพ่ือจบการดําเนินการ 
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1. ภาพรวม

■ สวนประกอบของชดุหูฟง
ชุดหูฟงมีสวนประกอบและปุมตางๆ ดังตอไปนี้ ดูภาพที่ 1

1. คลิปหูฟง
2. สายคลอง
3. จอยสติ๊ก , , ,  และ 

ภาพ 1
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ภาพรวม

8

ในโหมดสแตนดบาย  และ  ทําหนาที่เปนปุมลัดที่ใชเปดสมุดโทรศัพท 
ฟงกชันของ  และ  ข้ึนอยูกับขอความแนะนําที่แสดงบนหนาจอ เชน 
Menu และ  Voice dial ในโหมดสแตนดบาย 

 ทําหนาที่เหมือนกับ  ยกเวนในกรณีที่ใชใสขอมูล ดู "การพิมพและ 
แกไขขอความ" ในหนา 19

4. จอแสดงผล
5. ตัวสงเสียงสัญญาณ
6. คลิปหนีบ
7. ฝาปดชารจเจอร
8. ไมโครโฟน
9. ปุมเปด/ปด

เม่ือกดปุมเปด/ปดสั้นๆ จอแสดงผลจะสวางขึ้น และคุณยังสามารถใชปุมนี้
เพ่ือเปดหรอืปดเสียงไดอีกดวย
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■ โหมดสแตนดบายและโหมดรูปภาพ
ชุดหูฟงจะอยูในโหมดสแตนดบายเม่ือพรอมใชงาน และคุณไมไดเปดเมนูเอาไว 
ดูภาพที่ 2

1. เครื่องหมายแสดงสัญญาณเครือขายโทรศัพทในตําแหนงปจจุบันของคุณ 
2. เครื่องหมายแสดงระดับแบตเตอรี่ แถบระดับสูงแสดงวามีไฟในแบตเตอรี่เหลือ

อยูมาก
3. ปุมเลือกซายในโหมดสแตนดบายใชสําหรับ Menu 
4. ปุมเลือกขวาในโหมดสแตนดบายใชสําหรับ Voice dial 
ชุดหฟูงจะเปดใชโหมดรปูภาพโดยอัตโนมัตหิลังจากทีอ่ยูในโหมดสแตนดบายเปนเวลา 
30 วินาที หรือเม่ือเปดใชการล็อคปุม ดู "Keyguard (การล็อคปุม)" ในหนา 42

โหมดรปูภาพจะใชไดก็ตอเม่ือมีการเปดใช Image mode ดู "โหมดรูปภาพ" ในหนา 39

ภาพ 2
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ในโหมดรูปภาพ ชุดหูฟงจะ แสดงรูปภาพ ขอความ หรือการแสดงที่จัดเก็บไวในชุด
หูฟง ในการระบุรูปภาพที่แสดงในโหมดรูปภาพ ดู "โหมดรูปภาพ" ในหนา 39

เม่ือตองการออกจากโหมดรูปภาพ ใหกดจอยสติ๊ก

เคร่ืองหมายในโหมดสแตนดบาย
ปุมถูกล็อค ดู "Keyguard (การล็อคปุม)" ในหนา 42

ปดเสียงของชุดหูฟง ดู "การตั้งคาเสียงเรียกเขา" ในหนา 40

Bluetooth เปดอยู ดู "การตอเชื่อม Bluetooth" ในหนา 34

ชุดหูฟงถูกตอเชื่อมกับอุปกรณ ดู "การตอเชื่อม Bluetooth" ในหนา 34
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2. เริม่ตนใชงาน

■ ชารจแบตเตอรี่
ตรวจสอบหมายเลขรุนของชารจเจอรกอนใชงานกับอุปกรณนี้ อุปกรณนี้ไดรับการ
ออกแบบใหใชพลังงานจากชารจเจอร Nokia ACP-12, ACP-8 และ LCH-12 

คําเตือน: ควรใชแตแบตเตอรี่ ชารจเจอร และอุปกรณเสริมพิเศษที่ไดรับ
การรับรองจาก Nokia วาสามารถใชรวมกับอุปกรณรุนนีไ้ดเทานัน้ การใชกับ
อุปกรณประเภทอื่นอาจเปนผลใหการรับรองการใชงานหรือการรับประกัน
เปนโมฆะ และอาจกอใหเกิดอันตรายได 

หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปล๊ักไฟ แลวดึงออก อยาดึง
ที่สายไฟ
อุปกรณของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมพิเศษ อาจประกอบดวยชิ้นสวนขนาดเล็ก ดังนั้น
จึงควรเก็บอุปกรณใหพนมือเด็ก 
1. เปดฝาครอบที่เสียบชารจเจอร และตอสายชารจเจอรเขากับชองเสียบ ดูภาพที่ 3

ภาพ 3
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2. เสียบสายไฟของชารจเจอรเขากับเตาเสียบไฟฟากระแสสลับ 
ขอความ Charging จะปรากฏขึ้นในชวงสั้นๆ หากวาชุดหูฟงเปดอยู เครื่องหมาย
แสดงระดับแบตเตอรีบ่นหนาจอจะเล่ือนไปมาจนกวาแบตเตอรีจ่ะเตม็ หากแบตเตอรี่
ถูกคายประจุจนหมด อาจใชเวลา 2-3 นาทีกวาที่เครื่องหมายดังกลาวจะปรากฏ
บนหนาจอ 

คุณสามารถใชชุดหูฟงในขณะที่กําลังตอกับชารจเจอรอยู

■ เปดและปดชุดหูฟง 
กดปุมเปด/ปดคางไว
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth จะถูกเปดใชตามคาที่ตั้งไว เม่ือคุณเปดชุดหูฟงเปน
ครั้งแรก 

คําเตือน: หามเปดอุปกรณในสถานที่ที่หามใชการตอเชื่อมไรสาย หรือ
ในกรณีที่อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย 

เปดชุดหูฟงเปนคร้ังแรก 
เม่ือคุณเปดชุดหฟูงเปนครัง้แรก คุณจะตองจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทเคล่ือนที่ของคุณ
การจับคูมีความสําคัญอยางมาก เพราะแตละครัง้ทีคุ่ณเปดชุดหฟูง ชดุหฟูงก็จะพยายาม
ตอเชื่อมกับอุปกรณแรกสุดที่จับคูไว 
สรางการตอเชื่อมจากโทรศัพทเคล่ือนที่ไปยังชุดหูฟงโดยใชเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือผูใชของโทรศัพทของคุณ รหัสผานของชุด
หูฟงคือ 0000
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สงแอปพลิเคชันสําหรับการดาวนโหลดไปยังโทรศัพทเคล่ือนที่
แอปพลิเคชันสําหรบัการดาวนโหลดจะตองทํางานอยู เม่ือคุณคัดลอกรายการในสมุด
โทรศัพทจากโทรศัพทเคล่ือนที่ไปยังชุดหูฟง 
หากโทรศัพทเคล่ือนที่ไมมีแอปพลิเคชันที่จําเปนสําหรับการคัดลอกสมุดโทรศัพท
ไปยังชุดหฟูง ชุดหูฟงจะพยายามสงแอปพลิเคชันดังกลาวไปยังโทรศัพทในครั้งแรก
ที่คุณตอเชื่อมโทรศัพทกับชดุหูฟง เม่ือชุดหูฟงแสดง Send contacts download 
application to phone? ใหกด Yes 

หากคุณตองการสงแอปพลิเคชันสําหรับการดาวนโหลดในภายหลัง ใหกด No ในการ
สงแอปพลิเคชนัในภายหลัง ดู "แอปพลิเคชันสําหรับการดาวนโหลด" ในหนา 42 
หลังจากที่แอปพลิเคชันถูกดาวนโหลดไปยังโทรศัพทเรียบรอยแลว คุณจะไดรับ
ขอความแจงเตือนในถาดเขาของโทรศัพท ติดตั้งแอปพลิเคชันตามคําแนะนํา
ในขอความแจงเตือนดังกลาว 
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3. ฟงกชันการโทร

■ โทรออก
คุณสามารถโทรออกโดยใชการโทรออกดวยเสียง หรือใชเบอรที่จัดเก็บไวในสมุด
โทรศัพทหรือขอมูลการใช 
ในระหวางที่พูดสาย ใหกด  เพ่ือเพ่ิมระดับเสียง และ  เพ่ือลดระดับเสียง 
โทรออกโดยใชสมุดโทรศัพท
เลือก Menu > Contacts > Names (หรือกด  ในโหมดสแตนดบาย) เล่ือนไป
ที่ชื่อหรือเบอรโทรศัพทที่คุณตองการ และเลือก Options > Call 

โทรออกโดยใชขอมูลการโทร
เลือก Menu > Call register > Dialled numbers, Missed calls หรือ Received 
calls เล่ือนไปที่ชื่อหรือเบอรโทรศัพทที่คุณตองการ และเลือก Options > Call 
ขอมูลการใชจะจัดเก็บเบอรที่ไมไดรับสายลาสุด 10 เบอร และเบอรที่รับสายลาสุด 10 
เบอร และเบอรที่โทรออกลาสุด 20 เบอร ดู "Call register (ขอมูลการใช)" ในหนา 23

โทรออกโดยใชการโทรออกดวยเสียง
กอนที่จะใชการโทรออกดวยเสียง ใหเปล่ียนภาษาสําหรบัการโทรออกดวยเสียง
เปนภาษาที่คุณใช ดู "การตั้งคาโทรออกดวยเสียง" ในหนา 41

กด Voice dial เม่ือชดุหูฟงแสดงขอความ Speak now และมีเสียงสัญญาณดังขึ้น ใหพดู
ชื่อของบุคคลที่คุณตองการโทรติดตอ ชุดหูฟงจะเลนขอความเสียงสําหรับชื่อดังกลาว 
แสดงชื่อและเบอรที่ตั้งไว และทําการโทรออกโดยอัตโนมัติภายในเวลาเพียงชั่วครู 
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ในชวงที่ชุดหูฟงยังไมไดโทรออก คุณสามารถยกเลิกการโทรออกโดยกด Quit หรือ
เปล่ียนเบอรโทรศัพทหรือชือ่บุคคลทีคุ่ณกําลังโทรตดิตอ หากชือ่ท่ีแสดงถกูตอง แตคุณ
ตองการโทรไปยังเบอรอ่ืน เชน เบอรบาน แทนที่จะโทรไปยังเบอรโทรศพัทเคล่ือนที ่
ใหกด  หรอื  เพือ่เลือกเบอรทีถ่กูตอง หากชือ่ทีแ่สดงไมถกูตอง ใหกด Change 
และเลือกชื่อที่ถูกตองจากรายการชื่อที่เหมือนกัน
เนื่องจากชุดหูฟงจะสรางขอความเสียงโดยอัตโนมัตใินแตละครั้งที่ชื่อถูกจัดเก็บไวใน
สมุดโทรศัพท คุณจึงไมจําเปนตองบันทึกขอความเสียงแยกตางหาก 

หมายเหตุ: อาจเปนเรือ่งยากที่จะใชขอความเสียงในสภาพแวดลอมที่มี
เสียงรบกวนหรอืในกรณฉีกุเฉนิ ดังนัน้คุณจึงไมควรพ่ึงพาเฉพาะการโทรออก
ดวยเสียงในทุกสถานการณ 

คุณสามารถใชการโทรออกดวยเสียงเฉพาะในกรณีที่ชื่อของบุคคลที่คุณตองการโทร
ติดตออยูในสมุดโทรศัพทของชุดหูฟงเทานั้น ชุดหูฟงจะเลนขอความเสียงก็ตอเม่ือมี
การเปดใชการเลนขอความเสียง ดู "การตั้งคาโทรออกดวยเสียง" ในหนา 41

วางสาย
เม่ือตองการวางสายหรือยกเลิกการโทรออก ใหกด End call 
หาก End call ไมพรอมใชงาน เชน ในกรณีที่การโทรถูกพักสาย ใหเลือก 
Options > End call
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ประชุมหลายสาย
การประชุมหลายสาย (ข้ึนอยูกับผูใหบริการเครือขาย) ชวยใหผูใชโทรศัพทสามารถ
สนทนารวมกันไดไมเกิน 6 คน กรุณาติดตอผูใหบริการเครือขายเพื่อสอบถามวามี
การเปดใหบริการดังกลาวหรือไม 
1. โทรถึงผูเขารวมคนแรก 
2. โทรถึงผูเขารวมคนที่สอง โดยเลือก Options > New call สายโทรออกสายแรก

จะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ 
3. เม่ือผูเขารวมคนที่สองรับสาย ใหดึงผูเขารวมคนแรกเขาสูการประชุมสาย เลือก 

Options > Conference 
4. หากตองการเพิ่มผูเขารวม ใหทําซ้ําขั้นตอนที่ 2 และ 3 

5. หากตองการจบการประชุมสาย ใหเลือก Options > End call 

■ รับสายเรียกเขาหรือปฏิเสธการรับสาย
หากตองการรับสายเรียกเขาหรือปฏิเสธการรับสาย ใหกด Answer หรือ Reject 
หากไมสามารถใชตัวเลือก Answer และ Reject ใหเลือก Options > Answer 
หรอื Reject 

เม่ือมีสายเรียกเขา ชุดหูฟงจะแสดงชื่อและเบอรโทรศัพทของผูโทรถาหากไดมี
การบันทึกไวแลว หรอืแสดงขอความ Call ถาไมมีการบันทึกชื่อและเบอรโทรศัพทไว
และหากพบวามีมากกวาหนึ่งชื่อที่มีทั้งชื่อและเบอรตรงกันในสมุดโทรศัพทของชุด
หูฟง หนาจอก็จะแสดงเฉพาะเบอรโทรศัพทเทานั้น 
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สายเรียกซอน
ในขณะที่พูดสาย กด Answer หรือเลือก Options > Answer เพ่ือรับสายเรียกซอน 
สายแรกจะถกูพักสาย หากตองการวางสายที่สนทนาอยู ใหเลือก Options > End call 
จะตองเปดใชฟงกชันสายเรียกซอนเสียกอน จึงจะสามารถใชงานได คุณสามารถ
เปดใชฟงกชันดังกลาวจากโทรศัพทที่จับคูกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคูมือผูใช
ของโทรศัพทของคุณ 
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4. การใชเมนู

Nokia Wireless Image Headset มีฟงกชันที่หลากหลาย ซึ่งจะจัดกลุมไวในเมนู
ตางๆ ฟงกชันบนเมนสูวนใหญจะมีขอความวิธีใชส้ันๆ หากตองการดูขอความวิธีใช 
ใหเล่ือนไปที่ฟงกชันบนเมนทูี่คุณตองการ และรอประมาณ 14 วินาที หากตองการ
ออกจากขอความวิธีใช ใหกด Exit ดู "แสดงขอความวิธีใช" ในหนา 38

■ ไปยังสวนตางๆ ในเมนู
1. กด Menu 

2. เล่ือนไปตามเมนู โดยใช  หรือ  และเลือก Settings โดยกด Select 
เปนตน 

3. หากมีเมนูยอยอยูในเมนู ใหเลือกเมนูยอยที่คุณตองการ เชน Display settings 
4. หากมีเมนูยอยเพ่ิมเติมอยูในเมนูยอย ใหเลือกเมนยูอยที่คุณตองการ เชน 

Wallpaper 

5. เลือกการตั้งคาที่คุณตองการ
6. กด Back หรือ Exit เพ่ือกลับไปยังระดับเมนูกอนหนาและออกจากเมนู 

การกด Back คางไวจะทําใหออกจากเมน ูไมวาคุณจะอยูที่ตําแหนงใดในเมนู
ก็ตาม 
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■ การพิมพและแกไขขอความ
เม่ือคุณตองการใสขอมูลในชุดหูฟง ตัวแกไขขอความจะปรากฏขึ้น พ้ืนที่หลักๆ ของ
หนาจอตัวแกไขขอความไดแก:
1. พ้ืนที่แจงเตือน—แสดงจุดมุงหมายของหนาจอ 
2. พ้ืนที่ตัวแกไข—แสดงขอความที่คุณปอน
3. พ้ืนที่อักขระ—แสดงอักขระทั้งหมดที่คุณสามารถ

เลือกได เนื้อหาของรายการอาจแตกตางกันไป 
เชน หากคุณตองการใสเบอรโทรศัพท พ้ืนที่อักขระ
ก็จะแสดงเฉพาะอักขระที่ใชสําหรับเบอรโทรศัพท
เทานั้น 

4. พ้ืนที่คําสั่ง—แสดงการกระทําทั้งหมดที่สามารถ
เลือกได เชน ไอคอน  และ  จะใหคุณยายเคอรเซอรภายในพื้นที่
ตัวแกไข 

กด  หรือ  เพ่ือยายไปยังพ้ืนที่ตางๆ กด  หรือ  เพ่ือยายไป
ยังสวนตางๆ ภายในพื้นที่เดียวกัน 

1
2

3 4
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ใสขอมูล:
1. เลือกโหมดแกไข (เชน อักษรตวัพิมพเล็ก ตัวพิมพใหญ และตัวเลข) 

• กด  หรือ  เพ่ือยายไปยังพ้ืนที่คําสั่ง และกด  หรือ  จนกวา
ไอคอน  จะถูกเนน 

• กด  ซ้ําๆ จนกวาโหมดที่คุณตองการจะปรากฏที่ดานบนสุดของหนาจอ 
2. ใสอักขระตัวแรก:

กด  เพ่ือยายไปยังพ้ืนที่อักขระ และกด  หรือ  จนกวาอักขระ
ที่ถูกตองจะถูกเนน กด  เพ่ือเลือก
อักขระที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มลงในพ้ืนที่ตัวแกไข 

3. ทําซ้ําขั้นตอนที ่2 จนกระทั่งคุณใสขอความทั้งหมดที่คุณตองการ 
4. เม่ือตองการจัดเก็บขอมูล ใหเลือก Options ในพื้นที่คําสั่ง กด  และเลือก 

Save 

เม่ือตองการออกจากตัวแกไขโดยไมจัดเก็บขอมูล ใหเลือก Options ในพื้นที่คําสั่ง 
กด  และเลือก Exit editor 
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■ รายการฟงกชนัในเมนู
1. Call register

1. Dialled numbers
2. Missed calls
3. Received calls
4. Delete recent call lists
5. Call duration

1. Last call duration
2. Received calls’ duration
3. Dialled calls’ duration
4. All calls’ duration
5. Clear timers

2. Contacts
1. Names
2. Add new contact
3. Edit name
4. Delete
5. Copy from phone
6. Add number
7. Send bus. card
8. Contacts view

3. Gallery
1. Graphics
2. Texts
3. Shows

1. All images
2. All texts
3. My show1
4. My show2
5. Digital clock
6. Analog clock

4. Settings
1. Bluetooth

1. Bluetooth
2. Search for Bluetooth 

devices
3. Active device
4. Paired devices
5. Bluetooth settings

2. Time and date settings
1. Clock
2. Date

3. Summary after call
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4. Headset language
5. Automatic keyguard
6. Help text activation
7. Display settings

1. Wallpaper
2. Image mode
3. Colour schemes
4. Display brightness
5. Lights

8. Tone settings
1. Headset audio
2. Incoming call alert
3. Ringing tone
4. Ringing volume

5. Keypad tones
6. Warning tones

9. Voice dial settings
1. Voice dial language
2. Repeat dialled name
3. Reset voice dial settings

10.Memory status
1. Contacts status
2. Gallery status

11.Send application to phone
12.Restore factory settings

5. Keyguard
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5. ฟงกชันในเมนู

■ Call register (ขอมูลการโทร)
ชุดหูฟงจะบันทึกเบอรโทรศัพทและระยะเวลาที่ใชสายโดยประมาณ
สําหรับสายที่ไมไดรบั สายที่ไดรับ หรอืเบอรที่โทรออกโดยใชชุดหูฟง นอกจากนี้ 
ขอมูลการใชยังบันทึกสายที่ไมไดรับหรือสายที่ไดรับโดยใชโทรศัพทที่ตอเชื่อมกับ
ชุดหูฟง 
ชุดหูฟงจะบันทึกสายที่ไมไดรับและสายที่ไดรับเฉพาะในกรณีที่เครือขายสนับสนุน
ฟงกชันเหลานี้ โดยชุดหูฟงและโทรศัพทจะตองเปดอยูและอยูภายในพื้นที่ใหบริการ
เครือขาย และกําลังทําการตอเชื่อม Bluetooth ระหวางโทรศัพทและชุดหูฟง 
เม่ือคุณกด Options ในเมนู Missed calls, Received calls และ Dialled numbers 
คุณจะสามารถดูวันที่และเวลาที่ใชสาย เปนตน 

รายการการโทรลาสุด
เลือก Menu > Call register และรายการใดรายการหนึ่งตอไปนี้:
• Dialled numbers—ดูรายการเบอรโทรศัพทที่โทรออกหรือพยายามโทรออก

ลาสุด 20 เบอร
• Missed calls—ดูรายการเบอรโทรศัพทจากบุคคลอื่นที่พยายามโทรติดตอคุณ

ลาสุด 10 เบอร (ข้ึนอยูกับผูใหบริการเครือขาย)
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เคล็ดลับ: เม่ือปรากฏขอความแจงเตือนเก่ียวกับสายที่ไมไดรับ ใหกด List 
เพ่ือเรียกดูเบอรโทรศัพท เล่ือนไปที่เบอรที่คุณตองการโทรกลับ และเลือก 
Options > Call 

• Received calls—ดูหมายเลขเบอรโทรศัพทที่คุณรับสายหรือปฏิเสธการรบัสาย
ลาสุด 10 เบอร (บรกิารเครือขาย)

• Delete recent call lists—ลบหมายเลขโทรลาสุด เลือกวาคุณตองการลบเบอร
โทรศัพทท้ังหมดในรายการการโทรลาสุด หรือเฉพาะในรายการเบอรท่ีไมไดรบัสาย 
เบอรที่ไดรับสาย หรือเบอรที่โทรออก เม่ือลบขอมูลแลว คุณจะไมสามารถเรียก
ขอมูลกลับมาดูอีกได

เวลาทีใ่ชสาย
เลือก Menu > Call register > Call duration 

เล่ือนเพื่อดูระยะเวลาสําหรับสายเรียกเขาและสายโทรออก โดยมีหนวยเปนชั่วโมง 
นาที และวินาที 
หากตองการลบขอมูลการจับเวลา คุณจะตองใชรหัสผาน Bluetooth ดู "รหัสผาน 
Bluetooth" ในหนา 6

■ Phone book (สมุดโทรศัพท)
คุณสามารถจัดเก็บชื่อและเบอรโทรศัพทไวในสมุดโทรศัพทในหนวย
ความจําของชุดหูฟง 
คุณสามารถจดัเก็บรายชือ่ไดสูงสุด 250 ชือ่ พรอมเบอรโทรศัพท 2 เบอรสําหรบัแตละชือ่ 
คุณสามารถเขาใชสมุดโทรศพัท โดยเลือก Menu > Contacts หรือกด  หรอื  
ในโหมดสแตนดบาย 
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เลอืกมุมมองสําหรับสมุดโทรศัพท
หากตองการเลือกวิธีแสดงชื่อและเบอรโทรศัพท ใหเลือก Menu > Contacts > 
Contacts view 

จัดเกบ็ชื่อและเบอรโทรศัพท
1. เลือก Menu > Contacts > Add new contact 
2. ปอนชื่อ แลวจัดเก็บ ดู "การพิมพและแกไขขอความ" ในหนา 19

3. ปอนเบอรโทรศัพท แลวจัดเก็บ ดู "การพิมพและแกไขขอความ" ในหนา 19

4. กด Done 
ชุดหฟูงจะสรางขอความเสียงสําหรับชื่อใหมโดยอัตโนมัติ 

จัดเก็บหลายเบอรตอหนึ่งชื่อ
คุณสามารถจัดเก็บเบอรโทรศัพทได 2 ชนิด สําหรับแตละชื่อในสมุดโทรศัพท 
เพิ่มเบอรท่ีสอง
1. เลือก Menu > Contacts > Add number 

2. เล่ือนไปที่ชื่อที่คุณตองการเพิ่มเบอรใหม และกด Add 
3. เลือกชนดิเบอรโทรศัพทชนิดใดชนิดหนึ่งตอไปนี้: General, Mobile,

Home หรือ Office 

4. ปอนเบอรโทรศัพท แลวจัดเก็บ
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5. หากตองการกลับไปยังเมน ูใหกด Back 
เบอรแรกที่จัดเก็บไวจะถูกกําหนดใหเปนเบอรที่ตั้งไวโดยอัตโนมัติ ตัวอยางเชน 
เม่ือคุณเลือกชื่อจากสมุดโทรศัพทเพ่ือโทรออก เบอรที่ตั้งไวก็จะถูกใช นอกเสียจากวา
คุณจะเลือกใชเบอรอื่นแทน เบอรที่ตั้งไวจะอยูดานบนสุดของรายการเสมอ 
หากตองการเปล่ียนเบอรที่ตั้งไว ใหเลือก Menu > Contacts > Names เล่ือนไปที่
ชื่อที่คุณตองการ และเลือก Options > View details เล่ือนไปที่หมายเลขที่คุณ
ตองการใหเปนเบอรที่ตั้งไว และเลือก Options > Set as default 

แกไขชื่อหรือเบอรโทรศัพท
หากตองการแกไขชื่อ ใหเลือก Menu > Contacts > Edit name เล่ือนไปยังรายการ
สมุดโทรศัพทที่คุณตองการแกไข และกด Edit 
หากตองการแกไขเบอรโทรศัพท ใหเลือก Menu > Contacts > Names เล่ือนไปที่
ชื่อที่คุณตองการ และเลือก Options > View details เล่ือนไปที่เบอรโทรศัพทที่คุณ
ตองการแกไข และเลือก Options > Edit number 

ในการปอนตัวอักษรและตัวเลข ดู "การพิมพและแกไขขอความ" ในหนา 19 
คุณสามารถเลนขอความเสียงเพื่อฟงวาระบบออกเสียงชื่ออยางไร เลือก Options > 
Play voicetag 

ลบชื่อและเบอรโทรศัพท
เลือก Menu > Contacts > Delete 
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• หากตองการลบชื่อและเบอรโทรศัพททีละรายการ ใหเลือก One by one และเล่ือน
ไปที่ชื่อและเบอรโทรศัพทที่คุณตองการลบ กด Delete และ Yes เพ่ือยืนยัน 

• หากตองการลบชื่อและเบอรโทรศัพททั้งหมดในสมุดโทรศัพทในคราวเดียวกัน 
ใหเลือก Delete all ยืนยันการลบ และใสรหัสผาน Bluetooth ดู "รหัสผาน 
Bluetooth" ในหนา 6

คัดลอกจากสมุดโทรศัพทของโทรศัพทเคลื่อนที่
คุณสามารถคัดลอกชื่อและเบอรโทรศัพทจากโทรศัพทที่ตอเชื่อมไปยังชุดหูฟง 
โดยคุณสามารถคัดลอกสมุดโทรศัพททั้งหมด หรือเฉพาะชื่อและเบอรโทรศัพท
ที่เลือกเทานั้น 
เฉพาะชือ่และเบอรโทรศัพทสองเบอรแรกของชือ่นัน้ๆ จะถกูคัดลอกไปยังสมุดโทรศัพท
ของชุดหูฟง รายการขอความและเบอรโทรศัพทเพ่ิมเติมอื่นๆ จะไมถูกคัดลอกมา
หากโทรศัพทของคุณไมสนับสนุน File Transfer Profile หรือไมมีแอปพลิเคชัน
สําหรับการดาวนโหลด ชุดหูฟงจะตองสงแอปพลิเคชันสําหรับการดาวนโหลดไปยัง
โทรศัพท จึงจะสามารถทําการคัดลอกได หากคุณไมไดสงแอปพลิเคชันสําหรับ
การดาวนโหลดไปยังโทรศัพท เม่ือคุณตอเชื่อมหูฟงเปนครั้งแรก ดู "แอปพลิเคชัน 
สําหรับการดาวนโหลด" ในหนา 42 
1. เลือก Menu > Contacts > Copy from phone 

หากชุดหูฟงไมไดตอเชื่อมกับโทรศัพท หรือโทรศัพทไมสนับสนุนฟงกชันนี ้ก็จะ
ไมสามารถใชเมนู Copy from phone 

2. เลือกหนวยความจําตนทางที่คุณตองการคัดลอก: หนวยความจําภายในโทรศัพท 
(Phone) หรือหนวยความจําในซิมการด (SIM card) 
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3. เลือก All entries หรือ Selected entries 

หากโทรศัพทไมสนับสนุนฟงกชัน Selected entries ก็จะไมสามารถใชรายการ
เมนูนี้ 
หากคุณเลือก Selected entries ชดุหฟูงจะแสดงรายชือ่ท้ังหมดจากหนวยความจํา
ตนทาง เล่ือนดูรายชื่อดังกลาว และทําเครื่องหมายรายการทั้งหมดที่คุณตองการ
คัดลอก โดยกด Mark หากตองการลบการเลือก ใหกด Unmark เม่ือเลือก
เสร็จแลว ใหกด Done 

4. เม่ือตองการเริ่มตนการคัดลอก ใหกด OK ในขณะที่กําลังดําเนินการคัดลอก คุณ
สามารถหยุดการคัดลอก โดยกด Quit 
เม่ือการคัดลอกสิ้นสุดลง หนาจอของชุดหูฟงจะแสดงจํานวนรายการที่ถูกคัดลอก 
และจํานวนรายการที่ไมไดถูกคัดลอก หากตองการออกจากหนาจอนี้ ใหกด Back 
ชุดหูฟงจะสรางขอความเสียงสําหรับชื่อทั้งหมดที่ถูกคัดลอกโดยอัตโนมัติ 

หมายเหต :ุ หากมีเบอรโทรศัพทที่ตรงกันในชุดหูฟงและหนวยความจํา
ตนทาง รายการในชุดหูฟงจะถูกเขียนทับในระหวางขั้นตอนการคัดลอก 

สงและรับนามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมูลติดตอ (นามบัตร) ของบุคคลอื่น โดยใชเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth 
รับนามบัตร
1. เม่ือคุณไดรบันามบัตรที่สงไปยังชุดหูฟง จะมีขอความแจงเตือนปรากฏขึ้น 
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2. หากตองการดูนามบัตร ใหกด Show 
หากไมตองการจัดเก็บนามบัตร ใหกด Exit และ OK 

3. หากตองการจัดเก็บนามบัตรไวในสมุดโทรศัพทของชุดหูฟง ใหเลือก Options > 
Save 

หมายเหตุ: หากคุณพยายามที่จะสงนามบัตรจากโทรศัพทเคล่ือนที่ที่กําลัง
ตอเชื่อมกับชุดหูฟงของคุณ และโทรศัพทดังกลาวไมสนับสนุนการตอเชื่อม 
Bluetooth พรอมๆ กัน คุณจะตองตัดการตอเชื่อมจากโทรศัพท สงนามบัตร
แลวจึงคอยเปดใชการตอเชื่อมอีกครั้ง 

สงนามบัตร
1. คนหาชื่อและเบอรโทรศัพทที่คุณตองการสงจากสมุดโทรศัพท และเลือก 

Options > Send bus. card 

2. ชุดหฟูงจะคนหาอุปกรณที่ใชงานรวมกันได และจะแสดงรายการอุปกรณดังกลาว 
เลือกอุปกรณปลายทางที่คุณตองการสงนามบัตรไปให 

หมายเหต:ุ หากคุณพยายามที่จะสงนามบัตรไปยังโทรศัพทเคล่ือนที่ที่กําลัง
ตอเชื่อมกับชุดหูฟงของคุณ และคุณไมเห็นโทรศัพทดังกลาวในรายการ
ที่แสดง คุณจะตองตัดการตอเชื่อมจากโทรศัพท สงนามบัตร แลวจึงคอย
เปดใชการตอเชื่อมอีกครั้ง 

■ Gallery (คลังภาพ)
คุณสามารถจัดเก็บรูปภาพ การแสดง และขอความไวในโฟลเดอร
ของ Gallery 
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รูปภาพและไฟลขอความ
หากตองการดูรายการไฟลรูปภาพหรือขอความ ใหเลือก Menu > Gallery > 
Graphics หรือ Texts เล่ือนไปที่ไฟลที่ตองการ กด Options และเลือกตัวเลือก
ที่ใชไดดังตอไปนี:้ 
• Add (ปรากฏเฉพาะในโฟลเดอร Texts)—เพ่ือสรางไฟลขอความใหม 
• Edit (ปรากฏเฉพาะในโฟลเดอร Texts)—เพ่ือแกไขไฟลขอความที่มีอยู 
• Open—เพ่ือเปดไฟลที่เลือก 
• Delete—เพ่ือลบไฟลที่เลือก 
• Send หรือ Send images (ปรากฏเฉพาะในโฟลเดอร Graphics)—เพ่ือสงไฟล

รูปภาพหนึ่งหรอืหลายไฟลไปยังอุปกรณที่สามารถใชรวมกัน โดยใชเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth ชุดหูฟงจะคนหาอุปกรณที่ใชงานรวมกันได และจะแสดง
รายการอุปกรณดังกลาว เลือกอุปกรณปลายทางที่คุณตองการสงนามบัตรไปให 
หากคุณเลือก Send images คุณตองเลือกรูปภาพที่จะสง เล่ือนดูรายการ และทํา
เครื่องหมายรูปภาพทั้งหมดที่คุณตองการสงโดยกด Mark หากตองการลบ
การเลือกใหกด Unmark เม่ือเลือกเสร็จแลวใหกด Save และยืนยันการเลือก 

• Rename (ปรากฏเฉพาะในโฟลเดอร Graphics)—เพ่ือเปล่ียนชื่อไฟล 
• Set as wallpaper (ปรากฏเฉพาะในโฟลเดอร Graphics)—เพ่ือใหไฟลที่เลือก

ปรากฏเปนภาพพื้นหลังในโหมดสแตนดบาย 
• Set image mode—เพ่ือใหไฟลที่เลือกปรากฏในโหมดรูปภาพ 
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• Image orientation—เพ่ือกําหนดวาจะแสดงรูปภาพใหคนอื่นเห็น (1) หรือใหคุณ
เห็น (2) ดูภาพที่ 4

• Font size (ปรากฏเฉพาะในโฟลเดอร Texts)—เพ่ือเปล่ียนขนาดตัวอักษรในไฟล
ขอความ 

• Details (ปรากฏเฉพาะในโฟลเดอร Graphics)—เพ่ือดูรายละเอียดของไฟล เชน
ชื่อไฟล 

• Sort (ปรากฏเฉพาะในโฟลเดอร Graphics)—เพ่ือเรียงลําดับไฟลและโฟลเดอร
ตามชื่อ วันที่ หรือขนาด 

ภาพ 4
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การแสดง
ชุดหูฟงมีการแสดงที่ตั้งคาไวลวงหนา 4 ชุด และการแสดงที่คุณสามารถปรับเปล่ียน 
2 ชุด: 

• All images แสดงรูปภาพทั้งหมดที่จัดเก็บไวในโฟลเดอร Graphics 
• All texts แสดงไฟลขอความทั้งหมดที่จัดเก็บไวในโฟลเดอร Texts 
• My show1 และ My show2 เปนการแสดงที่ผูใชกําหนด และคุณสามารถ

ปรบัเปล่ียนเนื้อหาของการแสดงเหลานี้ 
• Digital clock แสดงนาฬิกาดิจิตอล พรอมเวลาปจจุบัน 
• Analog clock แสดงนาฬิกาอะนาล็อก พรอมเวลาปจจุบัน 
ดูและจัดการการแสดง:
1. เลือก Menu > Gallery > Shows 
2. เลือกการแสดงที่ตองการ และเลือกตัวเลือกตอไปนี:้

• Open—เพ่ือเปดรายการไฟลการแสดง
• Select images—เพ่ือเพ่ิมรูปภาพใหมในการแสดงที่ผูใชกําหนด เล่ือนดู

รายการ และทําเครื่องหมายรูปภาพทั้งหมดที่คุณตองการเพิ่มโดยกด Mark 
หากตองการลบการเลือกใหกด Unmark เม่ือเลือกเสร็จแลวใหกด Done 
และจัดเก็บการเปล่ียนแปลง 

• Select texts—เพ่ือเพ่ิมไฟลขอความใหมในการแสดงที่ผูใชกําหนด เล่ือนดู
รายการ และทําเครื่องหมายไฟลขอความทั้งหมดที่คุณตองการเพิ่มโดยกด 
Mark หากตองการลบการเลือกใหกด Unmark เม่ือเลือกเสร็จแลวใหกด 
Done และจัดเก็บการเปล่ียนแปลง 

• Open in sequence—เพ่ือดูการแสดง 
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• Clear—เพ่ือลบรูปภาพทั้งหมดในการแสดงที่ผูใชกําหนด 
• Set image mode—เพ่ือใหการแสดงที่เลือกปรากฏในโหมดรูปภาพ 
• Set image interval—เพ่ือระบุระยะเวลากอนที่จะแสดงไฟลถดัไปในการแสดง 

เลือกเวลาท่ีกําหนดไวลวงหนา หรอื Other หากคุณเลือก Other ใหปอนเวลา
ที่คุณตองการ ในการปอนเวลา ใหกด  หรือ  ซ้ําๆ จนกวาตัวเลข
ท่ีถกูตองจะปรากฏ เลือก Next เพ่ือยายไปยังตวัเลขถดัไป และกด OK เพ่ือจบ
การดําเนินการ 

• Image orientation—เพ่ือกําหนดวาจะแสดงรูปภาพใหคนอื่นเห็น (1) หรือ
ใหคุณเห็น (2) ดูภาพที่ 4

• Sort—เพ่ือเรียงลําดับรูปภาพ 

รับและจัดเก็บรูปภาพใหม
คุณสามารถรับรูปภาพใหมจากอุปกรณที่ใชงานรวมกันได โดยใชเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth และจัดเก็บรูปภาพที่ไดรับไวใน Gallery 
1. เม่ือคุณไดรับไฟลที่สงไปยังชุดหูฟง จะมีขอความแจงเตือนปรากฏขึ้น 
2. หากตองการดูรายการไฟลที่ไดรับ ใหกด Show 

หากตองการลบไฟลโดยไมเปดดู ใหกด Exit และ OK เพ่ือยืนยัน 
3. เล่ือนไปที่ไฟลที่ตองการ และเลือกตัวเลือกตอไปนี:้

• Save—เพ่ือจัดเก็บไฟลที่ไดรบั 
ยอมรับชื่อด้ังเดิมหรือระบุชื่อใหมสําหรบัไฟล และเลือก Options ในพื้นที่
คําสั่ง กด  และเลือก Save 

• Open หรือ Delete—เพ่ือเปดหรอืลบไฟลที่ไดรับ 
• Details—เพ่ือดูรายละเอียดของไฟลที่ไดรับ 
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■ Settings (การตั้งคา)

การตอเชื่อม Bluetooth
การใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรอืการเปดการใชงานทิ้งไวในขณะที่คุณใช
คุณสมบัตอิื่นๆ ของอุปกรณอยู จะทําใหใชพลังงานจากแบตเตอรีม่ากขึ้น และลดอายุ
การใชงานของแบตเตอรี่  
คุณสามารถใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth เพ่ือตอเชื่อมชุดหูฟงกับอุปกรณที่ใชงาน
รวมกันได การตอเชื่อมดังกลาวจะชวยใหคุณสามารถสงและรับรูปภาพและนามบัตร 
กอนทีคุ่ณจะสรางการตอเชือ่มไปยังอุปกรณท่ีใชงานรวมกันได คุณจะตองจับคูอุปกรณ
กับชุดหูฟง โดยคุณจะตองใสรหัสผานของอุปกรณเพ่ือทําการจับคู ตามขอกําหนด
ของอุปกรณ คุณสามารถจัดเก็บการจับคูไดสูงสุด 10 อุปกรณในชุดหูฟง เม่ือคุณ
พยายามที่จะตอเชื่อมกับอุปกรณที่จับคูไวแลว ก็ไมจําเปนตองใสรหัสผาน 
คุณสามารถใชการตอเชือ่มเสียงและการตอเชือ่มขอมูลไดเพียงชดุเดียวในคราวเดียวกัน 
เม่ือคุณเปดชุดหฟูง ชุดหูฟงจะพยายามตอเชื่อมกับอุปกรณที่ตั้งไวโดยอัตโนมัติ 
(อุปกรณแรกสุดที่ตอเชื่อมกับชุดหูฟงเม่ือใชงานเปนครั้งแรก) หากชุดหูฟงไมพบ
อุปกรณที่ตั้งไว หรืออุปกรณที่ตัง้ไวปฏิเสธการตอเชื่อม ชุดหูฟงจะพยายามตอเชื่อม
กับอุปกรณลาสุดที่ถูกตอเชื่อมกอนหนานี้ 
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เลือก Menu > Settings > Bluetooth และรายการใดรายการหนึ่งตอไปนี้:
• Bluetooth—เพ่ือเปดหรือปด Bluetooth 

Bluetooth จะเปดโดยอัตโนมัติ เม่ือคุณเปดอุปกรณ แมในเวลาที่คุณปด 
Bluetooth ไว Bluetooth ก็จะเปดโดยอัตโนมัติเพ่ือถายโอนรูปภาพหรอืนามบัตร 
หากคุณตองการสรางการตอเชื่อมจากอุปกรณภายนอกไปยังชุดหูฟง คุณจะตอง
เปด Bluetooth

• Search for Bluetooth devices—เพ่ือคนหาอุปกรณที่ใชงานรวมกันได และ
ทําการตอเชื่อม ชุดหูฟงจะแสดงรายการอุปกรณที่พบบนหนาจอ เม่ือคุณเห็น
อุปกรณที่ตองการ ใหกด Stop และเลือกอุปกรณ 
หากอุปกรณดังกลาวไมไดถูกจับคูไวกอนหนานี้กับชุดหูฟง และจําเปนตองใช
รหัสผาน ชุดหูฟงก็จะขอใหใสรหัสผาน ปอนรหัสผานสําหรับอุปกรณเพ่ือเปดใช
การตอเชื่อม ในการปอนตัวเลข ดู "รหัสผาน Bluetooth" ในหนา 6 

• Active device—เพ่ือดูขอมูลเก่ียวกับอุปกรณที่กําลังตอเชื่อมกับชุดหูฟง หาก
ตองการจบการตอเชื่อมใหเลือก Options > Disconnect 

• Paired devices—เพ่ือดูรายการอุปกรณที่ถูกจับคูกับชุดหูฟง คุณสามารถจับคู
อุปกรณไดสูงสุด 10 อุปกรณในเวลาเดียวกัน 
หากตองการลบการจับคู ใหเลือกการจับคูนั้น และเลือก Options > Delete 
pairing > OK 
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• Bluetooth settings—เพ่ือระบุการตั้งคาเพิ่มเติม 
• หากตองการระบุอุปกรณที่จะมองเห็นชุดหูฟง ใหเลือก My headset’s 

visibility หากคุณเลือก Shown to all อุปกรณทั้งหมดจะมองเห็นชุดหูฟง
ของคุณโดยใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หากคุณเลือก Hidden เฉพาะ
อุปกรณที่ถูกจับคูจะมองเห็นชุดหูฟงของคุณ ถึงแมวาคุณจะยังคงมองเห็น
อุปกรณทั้งหมดที่ใชงานรวมกันได 

• หากตองการเปล่ียนชื่อชุดหูฟงซึ่งชวยใหอุปกรณอื่นๆ รูจักชุดหูฟงของคุณ 
ใหเลือก My headset’s name ในการปอนตัวอักษรหรอืตัวเลข ดู "การพิมพ 
และแกไขขอความ" ในหนา 19 

เม่ืออุปกรณอื่นๆ พยายามที่จะตอเชื่อมกับชุดหูฟงของคุณ จะมีขอความแจงเตือน
ปรากฏบนหนาจอ กด Accept เพ่ือยอมรับ และกด Reject เพ่ือปฏิเสธการตอเชื่อม 

การต้ังคาเวลาและวันที่
นาฬิกา
เลือก Menu > Settings > Time and date settings > Clock 
หากตองการแสดงหรือซอนเวลาบนหนาจอในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก Show clock 
หรอื Hide clock หากตองการปรบันาฬกิาใหเปนเวลาทีถ่กูตอง ใหเลือก Set the time 
ดู "การพิมพและแกไขขอความ" ในหนา 19 หากตองการเลือกรูปแบบเวลา 12 ชั่วโมง 
หรอื 24 ชั่วโมง ใหเลือก Time format 
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วันที่
เลือก Menu > Settings > Time and date settings > Date 

หากตองการแสดงหรือซอนวันที่บนหนาจอในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก Show date 
หรือ Hide date หากตองการปรับเปล่ียนวันที่ ใหเลือก Set the date ดู "การพิมพและ 
แกไขขอความ" ในหนา 19 นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกรูปแบบและตัวค่ันวันที่ 

การสรุประยะเวลาที่ใชสาย
หากตองการแสดงระยะเวลาที่พูดสาย หลังจากที่ส้ินสุดการโทรแตละครั้ง ใหเลือก 
Menu > Settings > Summary after call > On 

ภาษา
หากตองการเลือกภาษาสําหรับขอความบนหนาจอ ใหเลือก Menu > Settings > 
Headset language หลังจากที่คุณเปล่ียนภาษา ชุดหูฟงจะถามวาคุณตองการเปล่ียน
ภาษาสําหรบัการโทรออกดวยเสียงหรอืไม ดู "การตั้งคาโทรออกดวยเสียง" ในหนา 41

การล็อคปุมอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งคาใหมีการล็อคปุมบนชุดหฟูงโดยอัตโนมัติหลังจากที่ส้ินสุดระยะ
เวลาที่ตั้งไวเม่ือชุดหูฟงอยูในโหมดสแตนดบาย และไมไดใชฟงกชันใดๆ 
เลือก Menu > Settings > Automatic keyguard 

• หากตองการเปดใชการล็อคปุมอัตโนมัต ิใหเลือก On และชุดหฟูงจะแสดงขอความ 
Set delay: ใหปอนเวลา และกด OK ในการปอนตวัเลข ใหกด  หรอื  ซ้ําๆ 
จนกวาตัวเลขที่ถูกตองจะปรากฏ เลือก Next เพ่ือยายไปยังตัวเลขถัดไป และกด 
OK เพ่ือจบการดําเนินการ 

9236324_hs-13w_3_th.fm  Page 37  Tuesday, November 2, 2004  9:10 PM



ฟงกชันในเมนู

38

• หากตองการปดการล็อคปุมอัตโนมัติ ใหเลือก Off 

ดูเพ่ิมเติม "Keyguard (การล็อคปุม)" ที่หนา 42

แสดงขอความวิธีใช
หากตองการแสดงหรือซอนขอความวิธีใช ใหเลือก Menu > Settings > Help text 
activation 

ดูเพ่ิมเติม "การใชเมนู" ที่หนา 18

การต้ังคาการแสดงผล
ภาพพื้นหลัง
คุณสามารถกําหนดใหชุดหูฟงแสดงรูปภาพพื้นหลังเม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย 
รปูภาพบางรปูถกูจดัเก็บไวลวงหนาใน Gallery นอกจากนี ้คุณอาจไดรบัรูปภาพผาน
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth และจัดเก็บไวใน Gallery ชุดหูฟงของคุณสนับสนุน
รปูแบบ JPEG และ GIF 

การเลือกรูปภาพพื้นหลัง:
1. เลือก Menu > Settings > Display settings > Wallpaper 

2. เลือก Select wallpaper และเนื้อหาของโฟลเดอร Graphics ใน Gallery 
จะปรากฏบนหนาจอ 

3. เล่ือนไปที่รูปภาพที่คุณตองการ
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4. หากตองการกําหนดรูปภาพดังกลาวใหเปนภาพพื้นหลัง ใหเลือก Options > 
Set as wallpaper 

ภาพพื้นหลังจะไมปรากฏบนหนาจอ เม่ือคุณเปดใชโหมดรปูภาพ  
หากตองการเปดใชหรือยกเลิกการใชภาพพื้นหลัง ใหเลือก Menu > Settings > 
Display settings > Wallpaper > On หรอื Off 

โหมดรูปภาพ
เลือก Menu > Settings > Display settings > Image mode และเลือกตัวเลือก
ตอไปนี:้
• On—เพ่ือเปดใชโหมดรูปภาพ เม่ือคุณเปดใชโหมดรูปภาพ โหมดนี้จะเริ่มทํางาน

เม่ือส้ินสุดเวลาที่กําหนดในโหมดสแตนดบาย หรือเม่ือคุณเปดใชการล็อคปุม 
• Off—เพ่ือปดโหมดรูปภาพ
• Select image—เพ่ือแสดงโฟลเดอร Gallery เลือกโฟลเดอร เล่ือนไปที่รูปภาพ

หรือการแสดงที่คุณตองการ และเลือก Options > Set as image mode 
• Image mode timeout—เพ่ือระบุเวลาที่โหมดสแตนดบายจะสิ้นสุดลง และหลัง

จากนั้นโหมดรูปภาพก็จะเริ่มทํางาน เลือกเวลาที่กําหนดไวลวงหนา หรือ Other 
หากคุณเลือก Other ใหปอนเวลาที่คุณตองการ ในการปอนเวลา ใหกด  หรือ

 ซ้ําๆ จนกวาตัวเลขที่ถูกตองจะปรากฏ เลือก Next เพ่ือยายไปยังตัวเลข
ถัดไป และกด OK เพ่ือจบการดําเนินการ 

โครงสรางสี
คุณสามารถเปลี่ยนสีของสวนประกอบบางอยางบนหนาจอ เชน เครื่องหมาย และ
แถบสัญญาณ 
เลือก Menu > Settings > Display settings > Colour schemes เลือกโครงสราง
สีที่คุณตองการ
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ความสวางหนาจอ
คุณสามารถเปลี่ยนระดับความสวางของหนาจอ 
เลือก Menu > Settings > Display settings > Display brightness เล่ือนโดยใช

 และ  เพ่ือลดและเพิ่มระดับความสวาง และกด OK เพ่ือจัดเก็บระดับใหม 

ตั้งเวลาไฟพ้ืนหลังของหนาจอ
คุณสามารถระบุระยะเวลาที่ไฟพ้ืนหลังของหนาจอจะสวางอยู ถาหากไมไดกดจอยสติก๊ 
เลือก Menu > Settings > Display settings > Lights เลือกเวลาที่กําหนดไว
ลวงหนา หรือ Other หากคุณเลือก Other ใหปอนเวลาที่คุณตองการ ในการปอนเวลา 
ใหกด  หรือ  ซ้ําๆ จนกวาตัวเลขที่ถูกตองจะปรากฏ เลือก Next เพ่ือยาย
ไปยังตัวเลขถัดไป และกด OK เพ่ือจบการดําเนินการ 

การต้ังคาเสียงเรียกเขา
เลือก Menu > Settings > Tone settings และเลือกตัวเลือกตอไปนี้:
• Headset audio—เพ่ือเปดหรอืปดเสียงเรียกเขา หากคุณปดเสียงเรยีกเขา ชดุหฟูง

จะไมเลนเสียงเรียกเขา เสียงกดปุม หรือเสียงเตือน 
การตั้งคานี้ไมสงผลกระทบตอเสียงที่ไดยินผานหูฟง เพราะเสียงดังกลาวจะถูกสง
มาจากโทรศัพทโดยอัตโนมัติ 

• Incoming call alert—เพ่ือเลือกวิธีที่โทรศัพทจะแจงเตือนเกี่ยวกับสายเรียกเขา 
ตัวเลือกไดแก Ringing, Ascending, Ring once, Beep once และ Off 

• Ringing tone—เพ่ือเลือกเสียงเรยีกเขาสําหรับสายเรียกเขา 
• Ringing volume—เพ่ือตั้งระดับเสียงสําหรับสายเรียกเขา 
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• Keypad tones—เพ่ือกําหนดใหชุดหูฟงแสดงเสียงสัญญาณในแตละครัง้ที่กดปุม 
• Warning tones—เพ่ือกําหนดใหชดุหฟูงแสดงเสียงสัญญาณ เชน 

เม่ือแบตเตอรี่หมด 

การตั้งคาโทรออกดวยเสียง
เลือก Menu > Settings > Voice dial settings และเลือกตัวเลือกตอไปนี้:
• Voice dial language—เพ่ือตัง้ภาษาสําหรับการโทรออกดวยเสียง ภาษาที่

ถูกตองจะทําใหชุดหูฟงสามารถจดจําชื่อไดอยางแมนยํา 
หลังจากที่คุณเปล่ียนภาษา ชุดหูฟงจะถามวาคุณตองการเปล่ียนภาษาสําหรับ
ขอความบนหนาจอดวยหรือไม 

• Repeat dialled name—เพ่ือกําหนดใหชุดหูฟงอานทวนชื่อที่คุณพูด เพ่ือยืนยัน
การเลือกของคุณกอนที่จะโทรหมายเลขนั้นๆ 

• Reset voice dial settings—เพ่ือรีเซ็ตการเปลี่ยนแปลง การตั้งคาภาษาจะไม
เปล่ียนแปลง 

สถานะหนวยความจํา
เลือก Menu > Settings > Memory status และเลือกตัวเลือกตอไปนี:้
• Contacts status—เพ่ือดูจํานวนรายชื่อที่จัดเก็บไวในสมุดโทรศัพท และจํานวน

รายชื่อใหมที่ยังสามารถจัดเก็บเพ่ิมเติม 
• Gallery status—เพ่ือดูขนาดพื้นที่หนวยความจําที่ใชสําหรับไฟล Gallery และ

ขนาดพื้นที่วางสําหรับจัดเก็บรูปภาพและไฟลขอความใหมๆ 
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แอปพลเิคชันสําหรับการดาวนโหลด
หากตองการสงแอปพลิเคชันสําหรับการดาวนโหลดไปยังโทรศัพทที่ตอเชื่อม ใหเลือก
Menu > Settings > Send application to phone ยืนยันโดยกด Yes  
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมและคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการเปดใชแอปพลิเคชันในโทรศัพท 
ดู "เปดชุดหูฟงเปนครั้งแรก" ในหนา 12 

การคืนสูการต้ังคาดั้งเดิม
เม่ือตองการเปล่ียนการตั้งคาเมนูใหกลับเปนคาด้ังเดิม ใหเลือก Menu > Settings > 
Restore factory settings ปอนรหัสผาน Bluetooth และกด OK ดู "รหัสผาน 
Bluetooth" ในหนา 6
ขอมูลที่คุณปอนหรือคัดลอกจากโทรศัพท เชน ชื่อและเบอรโทรศัพทที่จัดเก็บไว
ในสมุดโทรศัพท จะไมถูกลบ 

■ Keyguard (การล็อคปุม)
คุณสามารถล็อคปุมเพ่ือปองกันการกดปุมโดยไมไดตั้งใจ 
• ล็อคปุม:

ในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก Menu > Keyguard 

โหมดรปูภาพจะเริ่มทํางาน หากโหมดดังกลาวถูกเปดใช ดู "โหมดรูปภาพ" 
ในหนา 39
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• ปลดล็อคปุม:

กดจอยสติ๊กในทิศทางใดๆ เพ่ือออกจากโหมดรูปภาพ ในโหมดสแตนดบาย ใหกด 
Unlock แลวกด OK ภายใน 1.5 วินาที 

หากคุณไดรบัสายเรยีกเขาในขณะทีล็่อคปุมอยู การล็อคปุมจะหยุดทํางานโดยอตัโนมัต ิ
เม่ือคุณวางสายหรือปฏิเสธการรับสาย ปุมก็จะถูกล็อคโดยอัตโนมัติอีกครั้ง 
ในการต้ังการล็อคปุมอัตโนมัติ เม่ือปุมไมไดถูกกดสักระยะหน่ึง ดู "การล็อคปุมอัตโนมัต"ิ 
ในหนา 37 
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6. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

■ การชารจและการคายประจุ
อุปกรณของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชารจซ้ําได คุณสามารถชารจ
แบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะเส่ือมสภาพลงตามการใชงาน
เม่ือสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและการสแตนดบายสั้นลงกวาปกติ โปรดนําอุปกรณ
ไปยังศูนยบริการที่ผานการรับรองใกลบานคุณ เพ่ือเปล่ียนแบตเตอรี่ ใชแตแบตเตอรี่
ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia และชารจแบตเตอรี่ของคุณดวยชารจเจอรที่ไดรับการ
รบัรองจาก Nokia และออกแบบมาเพื่อใชงานกับอุปกรณนี้แลวเทานั้น
เม่ือแบตเตอรี่ถูกชารจไฟจนเต็มใหถอดปล๊ักชารจเจอรออกจากเตารับไฟฟาและตัว
อุปกรณ อยาตอแบตเตอรี่ทิ้งไวกับชารจเจอร การชารจแบตเตอรี่นานเกินไปอาจ
ทําใหอายุการใชงานลดลง หากคุณไมไดใชงานแบตเตอรี่ที่ชารจไวเต็มแลว แบตเตอรี่
จะคายประจุออกเองตามระยะเวลา อุณหภูมิที่สูงเกินไปจะมีผลตอประสิทธิภาพ
ในการชารจของแบตเตอรี่
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคที่ระบุเทานั้น อยาใชชารจเจอรหรือแบตเตอรี่ที่ชํารุด
เสียหาย
การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศ
ที่รอนหรือหนาวจัด จะทําใหประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง 
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภมิูระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F)
อุปกรณท่ีแบตเตอรีอ่ยูในสภาพรอนหรือเย็นเกินไป อาจจะไมสามารถใชงานไดชัว่คราว
แมวาจะชารจแบตเตอรี่เต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะลดลง
อยางมากเม่ืออยูในอุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
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การดูแลและบํารุงรักษา

อุปกรณของคุณเปนผลิตภัณฑที่ไดรับการออกแบบและผลิตข้ึนดวยวิทยาการล้ําหนา
และควรไดรับการดูแลรกัษาดวยความระมัดระวัง ขอแนะนําดานลางนี้จะชวยใหคุณ
สามารถใชงานผลิตภัณฑนี้ไดตรงตามเกณฑของการรับประกัน
• เก็บอุปกรณไวในที่แหง ไมใหโดนฝน ไอน้ํา ความชื้น และของเหลวทุกชนิดที่อาจ

มีแรธาตุเปนสารประกอบ ซึง่จะกัดกรอนวงจรอิเล็กทรอนิคสได
• อยาใชหรือเก็บอุปกรณในบรเิวณที่มีฝุนละอองหรือบริเวณที่สกปรก เพราะอาจ

ทําใหชิ้นสวนที่เคล่ือนยายไดหรือสวนประกอบทางอิเล็กทรอนิคสไดรบัความ
เสียหาย 

• อยาเก็บอุปกรณในบริเวณที่มีอากาศรอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายุ
การทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิคสส้ันลง แบตเตอรีช่ํารุดเสียหาย และทําให
สวนที่เปนพลาสติกละลายหรือผิดรูป

• อยาเก็บอุปกรณในบริเวณที่มีอากาศเย็นจัด เนือ่งจากเม่ืออุณหภูมิของอุปกรณ
กลับสูระดับปกติ จะมีไอน้ํากอตัวข้ึนภายในอุปกรณ และทําใหแผงวงจรอิเล็ก-
ทรอนิคสชํารดุเสียหายได

• อยาพยายามเปดอุปกรณ
• อยากระแทก เขยา หรอืทําอุปกรณตกหลน การใชงานอยางไมระวังอาจทําให

แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดชํารุดเสียหาย
• อยาใชสารเคมีเขมขน น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอก เพ่ือทําความสะอาด

อุปกรณ 
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• อยาทาสีอุปกรณ เนื่องจากสีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนที่เคล่ือนยายไดและสงผล
ตอการทํางานอยางเหมาะสมของอุปกรณ

• ใชเสาอากาศที่ตดิมากับเครื่องหรือเสาอากาศสําหรับเปล่ียนแทน ที่ไดรับการ
รับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับอนุญาต การดัดแปลง หรอืติดตั้งอุปกรณ
เพ่ิมเติมอาจทําใหอุปกรณชํารุดเสียหาย และอาจเปนการละเมิดขอบังคับที่ใช
ควบคุมอุปกรณวิทยุส่ือสาร

คําแนะนําทั้งหมดขางตนนําไปใชกับทั้งตัวอุปกรณ แบตเตอรี่ ชารจเจอร และอุปกรณ
เสริมพิเศษอื่นๆ ของคุณ  หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง โปรดนําเขารับบริการ
จากศูนยบรกิารที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ 
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