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บทนํา
ภาพรวมของฟั งก์ ชัน
ด้วย Mono Bluetooth® Headset คุณสามารถควบคุมการรับสายและการโทรออกขณะทีค่ ณ
ุ ฟั งเพลงจากอุปกรณ์ของ
คุณ คุณสามารถเชือ่ มต่อชุดหูฟัง Bluetooth® ของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth® สองชุดในเวลาเดียวกัน ดังนัน้ คุณจึง
สามารถรับสายจากอุปกรณ์สองชุดโดยไม่ตอ้ งตัดการเชือ่ มต่อและเชือ่ มต่อใหม่

ภาพรวมอุปกรณ์ เสริม

1. ฝาครอบลําโพง
2. ลําโพงชุดหูฟัง
3. ช่องเสียบ Micro USB
4. ไมโครโฟน
5. ปุ่มเปิ ด-ปิ ด/ปุ่มโทร
6. ไฟแจ้งเตือน
ข้ อมูลความเข้ ากันได้ สําหรับอุปกรณ์เสริ มของคุณมีอยูท่ ี่ www.sonymobile.com/support
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พืน้ ฐาน
การชาร์ จโทรศํพท์ มือถือ
ก่อนใช้ Mono Bluetooth® Headset ในครัง้ แรก คุณต้องชาร์จเป็ นเวลาประมาณ 2.5 ชัวโมง
่ แนะนําให้ใช้เครือ่ งชาร์จ
ของ Sony
การชาร์จแบตเตอรี่

1 เสียบปลายด้านหนึ่งของสาย USB เข้าในเครือ่ งชาร์จ (หรือในพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์)
2 เสียบปลายอีกข้างของสายเคเบิลในพอร์ต Micro USB บน Mono Bluetooth® Headset ของคุณ

การเปิ ดและปิ ดชุดหูฟัง
การเปิ ดชุดหูฟัง
• กดปุ่มเปิ ด/ปิ ดค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกระพริบหนึ่งครัง้
การปิ ดชุดหูฟัง
• กดปุ่มเปิ ด/ปิ ดค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะสีแดงจะกระพริบหนึ่งครัง้

การจับคู่ชุดหูฟังกับอุปกรณ์ ท่ เี ข้ ากันได้
ก่อนทีค่ ณ
ุ สามารถใช้ชดุ หูฟัง คุณจําเป็ นต้องจับคูก่ บั อุปกรณ์ Bluetooth® ทีเ่ ข้ากันได้ ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์ หลังจาก
จับคูส่ าํ เร็จ ชุดหูฟังจะเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth® ทีเ่ ข้ากันได้ทนั ทีทเ่ี ปิ ดโทรศํพท์มอื ถือและอยูใ่ นระยะทํางาน
คุณยังสามารถจับคูช่ ดุ หูฟังกับอุปกรณ์ Bluetooth® ทีเ่ ข้ากันได้ชดุ ทีส่ องด้วยวิธเี ดียวกัน
การจับคูช่ ดุ หูฟังแบบแมนนวลกับอุปกรณ์ Bluetooth®
1
2
3
4
5

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิ ดฟั งก์ชนั Bluetooth® บนอุปกรณ์ Bluetooth®
ปิ ดโทรศํพท์มอื ถือ
ชุดหูฟัง:กดปุ่มเปิ ด/ปิ ดค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะสีเขียวเริม่ กระพริบอย่างรวดเร็ว
อุปกรณ์ Bluetooth®: สแกนหาอุปกรณ์ Bluetooth® แล้วเลือก MBH20 ในรายการอุปกรณ์ทพ่ี ร้อมใช้งาน
อุปกรณ์ Bluetooth®: ทําตามคําแนะนําการจับคูท่ แ่ี สดงขึน้
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คําแนะนําในการสวม

คุณสามารถสวมชุดหูฟังบนหูซา้ ยหรือหูขวา
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การใช้งานชุดหูฟังของคุณ
การจัดการการโทร
การรับสายด้วยชุดหูฟัง
• เมือ่ คุณได้ยนิ สัญญาณเสียงเรียกเข้า ให้กดปุ่มโทร
การวางสาย
• ขณะโทรออก ให้กดปุ่มโทร
การปฏิเสธสาย
• เมือ่ ได้ยนิ เสียงสัญญาณสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มโทรค้างไว้
การรับสายทีส่ อง
• เมือ่ คุณได้ยนิ สัญญาณเสียงเรียกเข้าขณะโทรออก ให้กดปุ่มโทร สายโทรออกจะถูกพักสาย
การปฏิเสธสายทีส่ อง
• เมือ่ ได้ยนิ สัญญาณสายเรียกเข้าขณะโทรออก ให้กดปุ่มโทรค้างไว้
การสลับระหว่างสองสาย
• กดปุ่มโทรสองครัง้ สัน้ ๆ

เทคโนโลยีมัลติพอยต์
ใช้เทคโนโลยีมลั ติพอยต์เพือ่ เชือ่ มต่อชุดหูฟังของคุณกับอุปกรณ์ Bluetooth® สองชุดในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น
หากคุณเชือ่ มต่อชุดหูฟังของคุณกับโทรศัพท์อน่ื อีกสองชุด คุณสามารถรับสายจากโทรศัพท์ทงั ้ คูโ่ ดยไม่ตอ้ งตัดการ
เชือ่ มต่อและเชือ่ มต่อใหม่
หากคุณต้องการให้ชดุ หูฟังของคุณเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth® หนึ่งชุดเท่านัน้ คุณสามารถใช้โหมดซิงเกิลพอยต์
ทีเ่ ปิ ดใช้งานเป็ นค่าเริม่ ต้น ก่อนทีจ่ ะจับคูช่ ดุ หูฟังของคุณกับอุปกรณ์ใหม่ในโหมดซิงเกิลพอยต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
คุณตัดการเชือ่ มต่อจากอุปกรณ์อ่นื แล้ว
โหมดมัลติพอยต์ใช้ แบตเตอรี่ มากกว่าโหมดซิงเกิลพอยต์

การเชือ่ มต่อชุดหูฟังของคุณกับอุปกรณ์สองชุดในเวลาเดียวกัน
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจับคูช่ ดุ หูฟังกับอุปกรณ์ Bluetooth® หนึ่งชุดสําเร็จแล้วและเปิ ดฟั งก์ชนั Bluetooth® บน
อุปกรณ์ Bluetooth® อืน่ แล้ว
2 ปิ ดชุดหูฟัง
3 กดปุ่มเปิ ด/ปิ ดค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะสีเขียวเริม่ กระพริบอย่างรวดเร็ว
4 กดปุ่มเปิ ด/ปิ ดสองครัง้ สัน้ ๆ หลังจากเปิ ดใช้งานมัลติพอยต์ ไฟแสดงสถานะสีเหลืองจะกระพริบสองครัง้
5 จับคูแ่ ละเชือ่ มต่อชุดหูฟังกับอุปกรณ์ Bluetooth® ชุดทีส่ อง
6 อุปกรณ์ Bluetooth® ชุดแรก: เพือ่ เชือ่ มต่อชุดหูฟังใหม่ เลือก MBH20 ในรายการของอุปกรณ์ทจ่ี บั คูแ่ ล้ว
บนหน้าจอการตัง้ ค่า Bluetooth®
การสลับระหว่างโหมดมัลติพอยต์และโหมดซิงเกิลพอยต์
1
2
3
4

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิ ดชุดหูฟังแล้ว
กดปุ่มเปิ ด/ปิ ดค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะสีเขียวเริม่ กระพริบอย่างรวดเร็ว
กดปุ่มเปิ ด/ปิ ดสองครัง้ สัน้ ๆ หลังจากเปิ ดใช้งานซิงเกิลพอยต์ ไฟแสดงสถานะสีเหลืองจะกระพริบหนึ่งครัง้
การสลับเป็ นโหมดมัลติพอยต์ กดปุ่มเปิ ด/ปิ ดสองครัง้ สัน้ ๆ อีกครัง้ ไฟแสดงสถานะสีเหลืองจะกระพริบสอง
ครัง้
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การรี เซ็ตชุดหูฟัง
การรีเซ็ตชุดหูฟัง
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิ ดชุดหูฟังแล้ว
2 กดปุ่มเปิ ด/ปิ ดค้างไว้นานกว่า 8 วินาทีจนกว่าไฟแสดงสถานะเปลีย่ นเป็ นสีเขียวเป็ นครัง้ ทีส่ องและเริม่ กระ
พริบอย่างรวดเร็ว

7
นี่คอื เวอร์ชนั อินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพือ่ ใช้เป็ นการส่วนตัวเท่านัน้

การแก้ปัญหา
ฉันไม่ สามารถรั บสายที่สอง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทค่ี ณ
ุ ใช้โทรรองรับโปรไฟล์ชดุ หูฟัง Bluetooth®
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกอุปกรณ์ในการโทรทีถ่ กู ต้อง

ฉันไม่ สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth® ชุดที่สอง
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิ ดใช้งานโหมดมัลติพอยต์

ชุดหูฟังจะปิ ดอัตโนมัติ
• หากโทรศํพท์มอื ถือมีเสียงบีบ๊ สัน้ ๆ หลายครัง้ หรือไฟแสดงสถานะกระพริบสีแดงอย่างรวดเร็วก่อนปิ ดเครือ่ ง แสดงว่า
ระดับแบตเตอรีต่ ่าํ ชาร์จแบตเตอรี่

พฤติกรรมที่ไม่ คาดคิด
• เริม่ การทํางานชุดหูฟังใหม่

ไม่ มีการเชื่อมต่ อระหว่ างชุดหูฟังและอุปกรณ์ อ่ ืน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จชุดหูฟังแล้วและอยูภ่ ายในช่วงของอุปกรณ์ทค่ี ณ
ุ ต้องการเชือ่ มต่อด้วย แนะนําให้ระยะห่าง
สูงสุดคือ 10 เมตร (33 ฟุต) โดยไม่มวี ตั ถุทบึ ใดๆ กีดขวาง
• ปิ ดการใช้งานฟั งก์ชนั Bluetooth® ในอุปกรณ์อน่ื เพือ่ ปิ ดการเชือ่ มต่อทัง้ หมด จากนัน้ เปิ ดใช้งานฟั งก์ชนั Bluetooth®
ใหม่และจับคูช่ ดุ หูฟังกับอุปกรณ์อน่ื อีกครัง้
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ข้อมูลด้านกฎหมาย
Sony MBH20
ก่อนใช้งาน โปรดอ่านใบแทรก ข้อมูลสําคัญ ที่จดั หามาให้แยกต่างหาก
คูม่ อื ผูใ้ ช้น้ีจดั พิมพ์โดย Sony Mobile Communications AB หรือบริษทั ในเครือในท้องถิน่ โดยไม่มกี ารรับประกันใดๆ การปรับปรุงและ
เปลีย่ นแปลงคูม่ อื ผูใ้ ช้น้ีอาจมีขอ้ ผิดพลาดทางการพิมพ์เกิดขึน้ ได้ หรืออาจมีขอ้ มูลปั จจุบนั ทีไ่ ม่ถกู ต้อง หรืออาจมีการปรับปรุงโปรแกรม
และ/หรืออุปกรณ์โดย Sony Mobile Communications AB ได้ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ดี การเปลีย่ นแปลง
ข้างต้นจะมีการรวมไว้ในฉบับแก้ไขใหม่สาํ หรับคูม่ อื ผูใ้ ช้น้ี
สงวนลิขสิทธิ ์
©2014 Sony Mobile Communications AB
การใช้งานร่วมกันและความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ Bluetooth® ต่างๆ จะแตกต่างกันไป โดยทัวไป
่ อุปกรณ์จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้
Bluetooth รุน่ 1.2 หรือสูงกว่า และหูฟังหรือแฮนด์ฟรี
Sony เป็ นเครือ่ งหมายการค้าหรือเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Corporation Bluetooth เป็ นเครือ่ งหมายการค้าของ
Bluetooth (SIG) Inc. และใช้งานภายใต้สทิ ธิการใช้
งาน สัญลักษณ์อน่ื ๆ ทัง้ หมดเป็ นทรัพย์สนิ ของผูเ้ ป็ นเจ้าของตามลําดับ สงวนลิขสิทธิ ์
์
ผลิตภัณฑ์และชือ่ บริษทั ทัง้ หมดทีก่ ล่าวถึงในทีน่ ้ีเป็ นเครือ่ งหมายการค้าหรือเครือ่ งหมายการค้าจดทะเบียนของผูเ้ ป็ นเจ้าของโดยเฉพาะ
สงวนสิทธิต่์ างๆ ทีไ่ ม่ได้อนุญาตไว้โดยชัดแจ้ง เครือ่ งหมายการค้าอืน่ ๆ ทัง้ หมดเป็ นทรัพย์สนิ ของผูเ้ ป็ นเจ้าของตามลําดับ
ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ท่ี www.sonymobile.com
ภาพประกอบทัง้ หมดนํามาใช้เป็ นภาพประกอบเท่านัน้ และอาจไม่สามารถอธิบายอุปกรณ์เสริมทีแ่ ท้จริงได้อย่างถูกต้อง
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Declaration of Conformity for MBH20
Hereby, Sony Mobile declares that the equipment type RD-0150 is in compliance
with Directive: 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following
internet address: http://www.compliance.sony.de/
С настоящото Sony Mobile декларира, че радиосъоръжение тип RD-0150 е
в съответствие с Директива; 2014/53/EC. Цялостният текст на ЕС
декларацията за съответствие може да се намери на следния
интернет адрес: http://www.compliance.sony.de/
Sony Mobile ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa RD-0150 u skladu s Direktivom; 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://
www.compliance.sony.de/
Sony Mobile tímto prohlašuje, že radiové zařízení typ RD-0150 je v souladu se směrnicí; 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://
www.compliance.sony.de/
Hermed erklarer Sony Mobile, at radioudstyrstypen RD-0150 er i overensstemmelse med direktiv;
2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklaringens fulde tekst kan findes pa folgende internetadresse: http://
www.compliance.sony.de/
Hierbij verklaart Sony Mobile dat het type radioapparatuur RD-0150 conform is met Richtlijn; 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende
internetadres: http://www.compliance.sony.de/
Käesolevaga deklareerib Sony Mobile, et käesolev raadioseadme tüüp RD-0150 vastab direktiivi;
2014/53/EL nouetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Mobile vakuuttaa, että radiolaitetyyppi RD-0150 on direktiivin; 2014/53/EU mukainen. EUvaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: http://
www.compliance.sony.de/
Le soussigné, Sony Mobile, déclare que l’équipement radioélectrique du type RD-0150 est conforme a la
directive; 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible a l’adresse
internet suivante: http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Mobile, dass der Funkanlagentyp RD-0150 der Richtlinie; 2014/53/EU entspricht. Der
vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://
www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Mobile, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός RD-0150 πληροί
τους όρους της οδηγίας; 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης
συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Mobile igazolja, hogy a RD-0150 típusú rádióberendezés megfelel a; 2014/53/EU irányelvnek. Az EUmegfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: http://
www.compliance.sony.de/
Il fabbricante, Sony Mobile, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio RD-0150 e conforme alla direttiva;
2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformita UE e disponibile al seguente indirizzo
Internet: http://www.compliance.sony.de/
Ar šo Sony Mobile deklarē, ka radioiekārta RD-0150 atbilst Direktīvai; 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības
deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: http://www.compliance.sony.de/
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Mes, Sony Mobile, patvirtiname, kad radijo įrenginių tipas RD-0150 atitinka Direktyvą; 2014/53/ES. Visas
ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: http://www.compliance.sony.de/
Il-Kumpanija Sony Mobile tiddikjara li t-tagħmir tar-radju tat tip RD-0150 huwa konformi mad-Direttiva;
2014/53/EU. It-test sħiħ tad-dikjarazzjoni ta’ konformita tal-UE huwa disponibbli f’dan l-indirizz tal-Internet li
ġej: http://www.compliance.sony.de/
Herved erklarer Sony Mobile at radioutstyr typen RD-0150 er i samsvar med direktiv; 2014/53/EU. EUerklaring fulltekst finner du pa Internett under: http://www.compliance.sony.de/
Sony Mobile niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego RD-0150 jest zgodny z dyrektywą;
2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem
internetowym: http://www.compliance.sony.de/
O(a) abaixo assinado(a) Sony Mobile declara que o presente tipo de equipamento de rádio RD-0150 está
em conformidade com a Diretiva; 2014/53/UE. O texto integral da declaraçao de conformidade está
disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.compliance.sony.de/
Prin prezenta, Sony Mobile declară că tipul de echipament radio RD-0150 este în conformitate cu
Directiva; 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea
adresă internet: http://www.compliance.sony.de/
Sony Mobile potrjuje, da je tip radijske opreme RD-0150 skladen z Direktivo; 2014/53/EU. Celotno besedilo
izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.compliance.sony.de/
Sony Mobile týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RD-0150 je v súlade so smernicou; 2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.compliance.sony.de/
Por la presente, Sony Mobile declara que el tipo de equipo radioeléctrico RD-0150 es conforme con la
Directiva; 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la
dirección Internet siguiente: http://www.compliance.sony.de/
Härmed försäkrar Sony Mobile att denna typ av radioutrustning RD-0150 överensstämmer med direktiv;
2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns pa följande webbadress:
http://www.compliance.sony.de/
Bu belgeyle, Sony Mobile Communications Inc., RD-0150 tipi telsiz cihazının 2014/53/EU sayılı Direktife
uygun olduğunu beyan etmektedir. AB Uygunluk beyanının tum metnine şu internet adresinden ulaşılabilir:
http://www.compliance.sony.de/

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may
not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee
that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•
•
•
•

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no
cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.
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Para consultar la información relacionada al número del certiﬁcado, reﬁérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.
Alimentación: 3,7 Vcc

Industry Canada Statement
This device complies with Industry Canada’s licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1)
This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may
cause undesired operation of the device.

Avis d’industrie Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l’utilisateur de
l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le
fonctionnement.
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