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เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพที่เปน" โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย และ
มิไดจํากัดอยูที่การรับประกันความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑที่จําหนาย หรือความเหมาะสมใน
การใชงานตามวัตถุประสงค ตลอดจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลในเอกสารนี ้นอกเหนือจาก
ขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทานั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดย
ไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผลิตภัณฑที่วางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนาย Nokia ใกล
บานคุณ

อุปกรณนี้อาจประกอบดวยสินคาโภคภัณฑ เทคโนโลยีหรือซอฟตแวรที่อยูภายใตกฎหมายการสงออก
และขอบังคับจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น หามทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ขัดตอกฎหมาย

ฉบับที่ 3
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Nokia Care Online

การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จดัเตรียมขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบริการออนไลนของเรา
ไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ
เรยีนรูวิธตีั้งคาโทรศัพทของคุณเปนครัง้แรก และคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท การสาธิตแบบอนิเทอรแอค็ทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธี
การใชโทรศัพททีละขั้นตอน

คูมือผูใช
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของคุณโดยละเอียด อยาลมืเขามา
ตรวจสอบขอมูลลาสุดอยางสม่ําเสมอ

ซอฟตแวร
ใชโทรศัพทของคุณใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับซอฟตแวรสําหรบัโทรศัพทและ
คอมพิวเตอร Nokia PC Suite เช่ือมตอโทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคุณสามารถ
จัดการกับปฏิทิน รายช่ือ เพลงและภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชันอื่นๆ ชวยใหซอฟตแวรน้ี
ทํางานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึน้
การต้ังคา
ฟงกชันเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมลัติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพท
เคลือ่นท่ีและอเีมล* อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชันเหลาน้ีได 
จัดสงขอมูลดังกลาวมาท่ีเครื่องโดยไมเสยีคาใชจายใดๆ
*ไมมีในโทรศัพททุกเครื่อง

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดท่ี www.nokia.co.th/support
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เพ่ือความปลอดภัยของคุณ

โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มฉิะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิด
กฎหมายได โปรดอานคูมือผูใชฉบับสมบูรณสําหรับขอมลูเพิ่มเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย
คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับข่ียานพาหนะเปนอันดับแรก
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอ่ืนใด ซึง่รบกวนการขับขี่
ยานพาหนะของคุณ สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คุณควรคํานึงในขณะขับขี่ยาน
พาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทองถนน
สญัญาณรบกวน
โทรศัพทไรสายทุกประเภทอาจไดรับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะ
สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได
ปดโทรศัพทขณะที่อยูในโรงพยาบาล
โปรดปฏบัิติตามขอหามตางๆ ทั้งนี้ควรปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลอุปกรณทาง
การแพทย
ปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน
โปรดปฏบัิติตามขอหามตางๆ โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนบนเครื่องบินได
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ปดโทรศัพทขณะเติมน้ํามัน
หามใชโทรศัพทเมื่ออยูที่จุดเติมน้ํามัน และหามใชโทรศัพท เมื่ออยูใกลกับ
น้ํามันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี
ปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับจุดที่มีการระเบิด
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ หามใชโทรศัพทในจุดที่กําลังมกีารระเบิด

การใชงานอยางถูกตอง
ใหใชงานตําแหนงปกติตามที่อธิบายไวในคูมือผลิตภณัฑ อยาจับเสาอากาศ
โดยไมจําเปน
การบริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะติดต้ังหรือซอมอุปกรณตางๆ ของ
เครื่องได
อุปกรณเสริมและแบ็ตเตอรี่
ใชเฉพาะอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองเทานั้น หามตอ
โทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได
กันน้ํา
โทรศัพทมอืถือของคุณไมสามารถ-กันน้ําได ควรเก็บไวในที่แหง

ทําสําเนาสํารอง
คุณควรทําสําเนา-สํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับขอมูล
ทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครื่อง
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การตอกับอุปกรณชนิตอ ื่น
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ กรุณาอานคูมอืผูใชเพือ่ศึกษา
รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภยั หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณ
ที่ไมสามารถใชงานรวมกันได
การโทรฉุกเฉิน
โปรดตรวจสอบดูวา ไดเปดโทรศัพทแลวและอยูในพื้นที่ใหบริการ กดปุม
วางสายซ้ําเทาที่จําเปน เพื่อลบหนาจอ และยอนกลับไปที่หนาจอเริ่มตน 
กดหมายเลขฉุกเฉิน จากนั้นกดปุมโทรออก แจงตําแหนงที่คุณอยู อยา
เพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

■ ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือนี้ไดรับการรับรองใหใชกับเครือขาย EGSM 900 และ GSM 
1800 โปรดติดตอขอขอมูล  เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ โปรดเคารพตอสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน และไม
กระทําการใดที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย 

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง ยกเวน
นาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตราย

■ บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครใชบริการจากผูใหบริการระบบไรสายเพื่อใชงานโทรศัพท คุณสมบัติหลายชนิด
ในโทรศัพทเครื่องนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติการทํางานของเครือขายไรสาย บริการเสริมของระบบ
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เครือขายดังกลาวอาจไมมีในบางเครือขาย หรือคุณอาจตองติดตอกับผูใหบริการโทรศัพทเพื่อ
สมัครขอใชบริการกอน จึงจะสามารถใชบริการเสริมของระบบเครือขายได ผูใหบริการโทรศัพท
ของคุณอาจจําเปนตองใหคําแนะนําเพิม่เติมเกี่ยวกับการใชบริการเสริมดังกลาว รวมถึง
อธิบายถึงคาใชจายในการใชบริการ ในบางเครือขายอาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใช
งานบริการเสริมของระบบเครือขาย ตัวอยางเชน ระบบเครือขายบางแบบอาจจะไมรองรับตัว
อักษรของทุกภาษา -และการบริการทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครื่องของ
คุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่องของคุณ เครื่องของคุณ
อาจไดรับการต้ังคาบางอยางไวเปนพิเศษแลว โดยการตั้งคารวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู 
ลําดับเมนู และไอคอนตางๆ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

■ เคร่ืองชารจและอปุกรณเพ่ิมพิเศษ
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากเครื่องชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับเครื่องโทรศัพท อุปกรณนี้ไดรับการ
ออกแบบใหใชพลังงานจากเครื่องชารจไฟฟาขนาด AC-2, ACP-7 และขนาด ACP-12

คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ เครื่องชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับ
รองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณประเภท
อ่ืนนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับ
เครื่องเปนโมฆะไป

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัว
แทนจําหนายของคุณ 
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ขอมูลท่ัวไป

■ รหัสผาน
• รหัสความปลอดภัยที่มาพรอมกับโทรศัพทจะชวยปองกันการแอบใชโทรศัพทของคุณ 

รหัสที่กําหนดไวลวงหนาคือ 12345
• รหัส PIN ที่มาพรอมกับซิมการดจะชวยปองกันการแอบใชซิมการด 
• ตองใชรหัส PIN2 ที่มาพรอมกับซมิการดบางอันเพื่อเขาสูบริการเฉพาะบางอยาง
• คุณอาจไดรับรหัส PUK และ PUK2 พรอมกับซิมการด หากคุณกดรหัส PIN หรือรหัส 

PIN2 ไมถูกตองสามครั้งติดตอกัน โทรศัพทจะขอใหคุณกดรหัส PUK หรือรหัส PUK2 
หากคุณไมมีรหัสเหลานี้ โปรดติดตอผูใหบริการในพื้นที่ของคุณ

ต้ังคาการเขาถึงรหัสคาความปลอดภยัของโทรศัพท โดยเลือกที่ เมนู > การตั้งคา > 
ต้ังคาระบบความปลอดภยั.

ลขิสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ xi



■ หนวยความจําท่ีใชรวมกัน
คุณสมบัติในโทรศัพทเครื่องนี้ซึ่งใชหนวยความจํารวมกัน ไดแก ขอความ, รายชื่อ และ แตง
เสียง การใชคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวานี้จะลดจํานวนหนวยความจําที่เหลือ
สําหรับคุณสมบัติอ่ืนที่ใชหนวยความจํารวมกัน เชน การจัดเก็บขอความตัวอักษรอาจใชหนวย
ความจําทั้งหมดที่มีอยู และเครื่องอาจแสดงขอความบนหนาจอวาหนวยความจําเต็ม  เมื่อคุณ
พยายามใชคุณสมบัติอ่ืนที่ใชหนวยความจํารวมกัน ในกรณีนี้ ใหลบขอมลูหรือรายการบาง
อยางที่ใชพื้นที่หนวยความจํารวมกันนี้ออกเสียกอน คุณสมบัติบางอยาง เชน รายชื่อ อาจมี
หนวยความจําที่กําหนดไวใหแนนอนแลว นอกเหนือจากจํานวนหนวยความจําที่ใชรวมกันกับ
คุณสมบัติอ่ืนๆ 

■ การสนับสนุนและขอมูลการตดิตอของ Nokia
สําหรับขอมูลเลมนี้ในเวอรชันลาสุด รวมถึงดาวนโหลด บริการและขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ Nokia ของคุณ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/1110i/support หรือเว็บไซต Nokia 
ในพื้นที่ของคุณ คุณอาจเลือกดาวนโหลดการตั้งคากําหนดฟรีเชน MMS, GPRS อีเมลหรือ
บริการอ่ืนๆ สําหรับโทรศัพทในรุนของคุณไดที่ www.nokia.co.th/phonesettings 
ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/contactus
ในการตรวจสอบสถานที่ต้ังของศูนยบริการ Nokia ที่อยูใกลที่สุดเพื่อขอรับบริการดานการ
บํารุงรักษา โปรดเขาไปที่ www.nokia.co.th/repair

xii ลขิสิทธิ ์© 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
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1. การเร่ิมตนใชงาน

■ วิธีเร่ิมตนใชโทรศัพท
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงานแตผูใชยังไมปอนตัวอักษร
ใดลงไป โทรศัพทจะอยูในโหมดสแตนดบาย 
• ความหนาแนนของเครือขาย (1)
• ระดับการชารจแบตเตอรี่ (2)
• ฟงกชั่นตางๆ ของปุมเลือก (3)
• ปุมเลอืก (4)
• ปุมเลือ่น (5)
• ปุมโทร (6)
• ปุมวางสายและปุมเปดปด (7)
• ปุมกด (8)
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■ ใสซิมการดและแบตเตอรี่
เก็บซิมการดทั้งหมดใหพนมือเด็ก
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด โปรด
ติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ ซื่งอาจเปนผูใหบริการ ผูใหบริการระบบเครือขาย หรือผู
จําหนายรายอื่นๆ
โทรศัพทเครื่องนี้จะใชไดกับแบตเตอรี่ BL-5CA
1. กดปุมคลายฝาครอบดานหลัง (1) ออก เปดฝาครอบดานหลังและแกะออก (2, 3) ยก

แบตเตอรี่ออกจากตัวเกี่ยว และแกะออก (4)

2. คอยๆ ยกชองใสซิมการดออกจากตัวเกี่ยวของโทรศัพท (5) ใสซิมการดลงไป ดูใหแนใจวา 
มุมที่เอียงตรงมุมขวาบนของการดและหนาสัมผัสสีทองคว่ําลง (6) ปดชองใสซิมการด (7) 
และกดเพื่อล็อคใหเขาที่ ใสแบตเตอรี่ (8, 9) 
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■ การชารจแบตเตอร่ี
1. เสียบเครื่องชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. เชื่อมตอเครื่องชารจเขากับโทรศัพท 

แถบตัวบงชี้ของแบตเตอรี่จะเริ่มเลื่อนไปมา
หากคําวา ชารจไมได ปรากฏขึ้น ใหรอสักครูกอนถอดปลั๊ก
เครื่องชารจออก กอนเสียบกลับเขาไปอีกครั้งและลองใหม หากยังชารจไมสําเร็จ โปรด
ติดตอดีลเลอรของคุณ

3. เมื่อชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว แถบจะหยุดเลื่อนไปมา ถอดเครื่องชารจออกจากโทรศัพท
และปลั๊กไฟที่ผนัง

■ เปดหรือปดโทรศัพท
กดคางไวที่ปุมวางสายประมาณ 1-2 วินาที
ใหใชโทรศัพทในตําแหนงการทํางานตามปกติเทานั้น
โทรศัพทรุนนี้มีเสาอากาศในตัว

หมายเหตุ: คุณไมควรจับเสาอากาศ
โดยไมจําเปนเมื่อเปดเครื่องอยู เชนเดียวกับอุปกรณสงสัญญาณวิทยุอ่ืนๆ เพราะ
การสัมผัสกับเสาอากาศอาจสงผลตอคุณภาพการโทร และยังอาจทําใหมกีาร
ใชพลังงานเกินกวาที่จําเปนอีกดวย การไมสัมผัสบริเวณเสาอากาศระหวาง
การใชสายจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเสาอากาศและยืดอายุใช
งานของแบตเตอรี่
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หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับขั้วตอนี้
เพราะขั้วตอมีความไวตอการคลายประจุของ
ไฟฟาสถิต 

■ โหมดสาธิต
คุณอาจศึกษาวิธีการใชคุณสมบัติบางอยางของโทรศัพท หากยังไมไดใสซิมการดลงใน
โทรศัพท  ใหเลือก สาธิต > พืน้ฐาน, เพิ่มเติม หรือ เกมส 
หากใสซิมการดในโทรศัพทแลว เลือก เมนู > คุณสมบัติพิเศษ > สาธิต > พื้นฐาน หรือ เพิ่มเติม 

■ ปุมลัดในโหมดสแตนดบาย
เลื่อนขึ้นเพื่อเขาสู ขอมูลการใช
เลื่อนลงเพื่อเขาสูชื่อและเบอรโทรที่จัดเก็บไวใน รายชื่อ
เลื่อนไปทางซายเพื่อเขียนขอความ
เลื่อนไปทางขวาเพือ่เขาสูโหมดสาธิต
กดคางไวที่ * เพื่อเปดใชนาฬิกาเสียง
กดปุมโทรหนึ่งครั้งเพื่อเขาสูรายการเบอรที่โทรออก เลื่อนเพื่อดูชื่อหรือเบอรโทรที่คุณตองการ 
หลังจากนั้นใหกดปุมโทรเพื่อโทรออกหมายเลขนั้น
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■ ล็อคปุมกด
ล็อคปุมเพือ่ปองกันการกดปุมโดยไมไดต้ังใจ โดยเลือกที่ เมนูจากน้ัน
กด * อยางรวดเร็ว เลือก ปลดล็อคและกด * อยางรวดเร็ว
เมื่อล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปน
ทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องของคุณได 
กดหมายเลขฉุกเฉิน จากนั้นกดปุมโทร หมายเลขฉุกเฉินที่คุณกดอาจไมปรากฏบนหนาจอ



ฟงกชันการโทร
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2. ฟงกชนัการโทร

■ โทรออกและรับสายเรียกเขา
ในการโทรออก ใหทําดังนี้:
1. กดหมายเลขโทรศัพทและรหัสพื้นที่ และควรรวมรหัสประเทศดวยหากจําเปน
2. กดปุมโทรเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น เลื่อนไปทางขวาเพือ่เพิม่หรือเลื่อนไปทางซาย

เพื่อลดความดังของเสียงของหูฟงหรือชุดหูฟงในขณะที่ใชโทรศัพท
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทร ในการปฏิเสธสายโดยไมรับสาย ใหกดปุมจบการทํางาน

■ ลําโพง
หากทําได คุณอาจเลือก ลําโพง หรือ ชุดหูฟง เพือ่ใชลําโพงหรือหูฟงของโทรศัพทในขณะที่
โทร

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะ
ดังมาก 



การเขียนขอความ
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3. การเขียนขอความ

คุณสามารถพมิพขอความไดสองวิธี: วิธีเขียนขอความแบบปกติแสดงดวย  หรือวิธี
เขียนขอความแบบเดาคําศัพท (พจนานุกรมภายใน-เครื่อง) แสดงดวย 
ในการใชวิธีเขียนขอความแบบปกติ ใหกดปุมที่มตัีวอักษรที่คุณตองการซ้ําไปเรื่อยๆ จนตัว
อักษรนั้นปรากฏ
ในการเปดใชวิธีเขียนขอความแบบเดาคําศัพทเมื่อเขียนขอความอยู เลือก ตัวเลือก > 
พจนานุกรม และภาษาที่ตองการ ในการปดใชวิธเีขียนขอความแบบนี้ ใหเลือก ตัวเลือก > 
ไมใชพจนานุกรม
ในการใชวิธีเขียนขอความแบบเดาคําศัพท ใหทําดังนี้:
1. ในการพิมพคําที่คุณตองการ ใหกดแตละปุมหนึ่งครั้งสําหรับตัวอักษรแตละตัว
2. หากคําที่ปรากฏคือคําที่คุณตองการ ใหกด 0 และเริ่มตนเขียนคําใหม

ในการเปลี่ยนคํา กด * ซ้ําไปเรื่อยๆ จนกระทั่งคําที่คุณตองการปรากฏ 
หาก ? ปรากฏหลังคํานั้น แสดงวาคํานั้นไมไดอยูในพจนานุกรม ในการเพิ่มคําลงใน
พจนานุกรม เลือก สะกด พิมพคําที่ตองการ (ใชวิธีเขียนขอความแบบปกติ) และเลือก 
ตกลง
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เคล็ดลับการเขียนขอความดวยวิธีเขียนแบบปกติและแบบเดาคําศัพท:
• ในการเวนวรรค ใหกด 0

• ในการเปลี่ยนวิธีการเขียนอยางรวดเร็วในขณะที่เขียนขอความ กด # ซ้ําไปเรื่อยๆ และ
ตรวจดูตัวบงชีท้ี่ดานบนสุดของหนาจอ 

• ในการเพิ่มตัวเลข กดคางไวที่ปุมตัวเลขที่ตองการ 
• ในการเรียกดูรายชื่อตัวอักษรแบบพิเศษเมื่อใชวิธีการเขียนขอความแบบปกติ กด * และ

เมื่อใชวิธีการเขียนขอความแบบเดาคําศัพท ใหกดคางไวที่ * 
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4. ฟงกชั่นตางๆ ของเมนู

ในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู และตามดวยเมนูและเมนูยอยที่ตองการ ออกจากเมนู
ปจจุบันโดยเลือก ออก หรือ กลับ กดปุมวางสายเพื่อกลับไปที่โหมดสแตนดบายโดยตรง
คูมือเลมนี้ไมไดอธิบายถึงฟงกชั่นทั้งหมดหรือรายการตัวเลือกทั้งหมดของเมนู

■ ขอความ

การตั้งคาขอความ
ในการแกไขการตั้งคาขอความของคุณ เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ
บันทึกหมายเลขโทรศัพทที่จําเปนตองใชเพือ่สงขอความและภาพโดยเลือกที่ รูปแบบการสง > 
เบอรศูนยขอความ โดยที่คุณจะไดรับเบอรโทรศัพทดังกลาวจากผูใหบริการของคุณ
กําหนดรหัสแบบเต็มหรือแบบยอขณะสงขอความตัวอักษระได ตัวอักษรที่รองรับ (บริการ
เสริมจากเครือขาย) > แบบเต็ม หรือ แบบยอ
เรียกดูหรือแกไขรายการหมายเลขที่ผานระบบตรวจกรองโดยเลือก เลือกเบอรออก 

เขียนขอความ
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกวาความยาวที่
กําหนดของขอความเดียว โดยขอความที่ยาวขึ้นจะถูกสงเปนชุดขอความตั้งแตสองขอความ
ขึ้นไป ผูใหบริการจะคิดคาใชจายตามจริง สําหรับตัวอักษรที่มเีครื่องหมายเสียงหนักหรือ
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เครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา เชน จีน จะใชพื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจ
ใหขอความนั้นยาวกวาจํานวนที่จะสงเปนขอความเดียวได 
จํานวนตัวอักษรที่มีและนํามาใชได และหมายเลขชิ้นสวนปจจุบันของขอความที่ประกอบ
ดวยหลายๆ สวนจะปรากฏที่ดานบนขวาสุดของหนาจอ ตัวอยางเชน 917/1
1. เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ
2. เขียนขอความ
3. ในการสงขอความ เลือก ตัวเลือก > สง พิมพเบอรโทรศัพทของผูรับ และเลอืก ตกลง 

หมายเหตุ: ขณะสงขอความ เครื่องจะแสดงขอความ สงขอความแลว ซึง่แสดง
ใหเห็นวา โทรศัพทของคุณไดสงขอความนั้นไปยังหมายเลขศูนยขอความที่ต้ัง
โปรแกรมไวในโทรศัพทของคุณแลว แตไมไดหมายความวาผูรับปลายทางไดรับ
ขอความของคุณแลว คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ
รับสงขอความไดจากผูใหบริการ

อานขอความแบบตัวอักษร
เมื่อคุณไดรับขอความแบบตัวอักษร จํานวนขอความใหมและไอคอน  จะปรากฏบน
หนาจอในโหมดสแตนดบาย
เลือก แสดง เพือ่ดขอความทันที หรือ ออก เพื่อดูขอความภายหลังใน เมนู > ขอความ > 
ถาดเขา.
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ฉบับรางและรายการที่สง
ในเมนู ฉบับราง คุณสามารถดูขอความที่คุณจัดเก็บไวพรอมกับเมนู จัดเก็บขอความ ในเมนู 
รายการที่สง คุณสามารถดูสําเนาของขอความที่คุณสงไปแลว

ขอความภาพ
คุณสามารถรับและสงขอความที่ประกอบดวยรูปภาพ (บริการพิเศษจากเครือขาย) ขอความ
ภาพที่ไดรับจะถูกจัดเก็บไวใน ถาดเขา ทั้งนี้ ขอความภาพแตละขอความประกอบดวยขอความ
แบบตัวอักษรหลายๆ ขอความ ดังนั้น การสงขอความภาพหนึ่งขอความอาจเสียคาบริการ
มากกวาขอความแบบอักษรหนึ่งขอความ

หมายเหตุ: ฟงกชนัของขอความภาพจะนํามาใชไดเฉพาะเมื่อผูใหบริการเครือ
ขายหรือผูใหบริการของคุณสนบัสนุน เฉพาะอุปกรณที่ใชรวมกันไดที่มีคุณ
สมบัติขอความภาพเทานั้นที่สามารถรับและแสดงผลขอความภาพ ลักษณะ
ขอความที่แสดงอาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

ลบขอความ
ในการลบขอความที่อานแลวทั้งหมดหรือทุกขอความที่อยูในโฟลเดอร เลือก เมนู > ขอความ > 
ลบขอความ > ที่อานแลวทั้งหมด หรือโฟลเดอรที่ตองการ
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■ รายช่ือ
คุณสามารถจดัเก็บชื่อและเบอรโทรศัพททั้งในหนวยความจําของ
โทรศัพทและในหนวยความจําของซิมการด สมุดโทรศัพทภายใน
สามารถจัดเก็บชื่อไดรวม 200 ชื่อ

คนหาชื่อและเบอรโทรศัพท
เลื่อนลงในโหมดสแตนดบาย และพิมพตัวอักษรตัวแรกของชื่อ เลื่อนไปที่ชื่อที่คุณตองการ
คุณยังสามารถใชตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้ในเมนู รายชื่อ:
เพิ่มรายชื่อ—เพื่อจัดเก็บชื่อและเบอรโทรศัพทไวในสมุดโทรศัพท
ลบ—เพื่อลบชื่อและเบอรโทรศัพทออกจากสมดุโทรศัพททีละรายการหรือทั้งหมดในครั้งเดียว
คัดลอก—เพื่อคัดลอกชือ่และเบอรโทรศัพททั้งหมดในครั้งเดียวหรือทีละหนึ่งรายการจากสมดุ
โทรศัพทภายในไปไวที่สมุดโทรศัพทของซิมการดหรือกลับกัน

การตั้งคาสําหรับรายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > การต้ังคา และจากตัวเลือกที่มีอยู:
ความจําที่ใช—เพือ่เลือกวาจะจัดเก็บชื่อและเบอรโทรศัพทไวใน โทรศัพท หรือ ซมิการด เมื่อ
คุณเปลี่ยนซิมการด หนวยความจําของ ซิมการด จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
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แสดงกลุมรายชื่อ—เพื่อเลือกวิธีแสดงชื่อและเบอรโทรศัพท เมื่อคุณดู ขอมูล ของรายชื่อใน
ขณะที่ต้ัง แสดงกลุมรายชื่อ เปน รายชื่อ หรือ เฉพาะชื่อ ชื่อหรือเบอรโทรศัพทที่จัดเก็บไวใน
หนวยความจําของซิมการดจะถูกแสดงดวย   และชื่อหรือเบอรโทรศัพทที่จัดเก็บไวใน
หนวยความจําของโทรศัพทจะแสดงดวย 
สถานะหนวย ความจํา—เพื่อตรวจสอบจํานวนชื่อและเบอรโทรศัพทที่จัดเก็บไวแลว และ
จํานวนที่เหลือที่ยังสามารถจัดเก็บในสมุดโทรศัพทแตละเลม

■ ขอมูลการใช
โทรศัพทจะบันทึกเบอรโทรศัพทที่ไมไดรับสาย ที่ไดรับ และที่โทรออก 
รวมถึงระยะเวลาของการสนทนาโดยประมาณ และจํานวนขอความ
ที่สงและรับ
โทรศัพทจะบันทึกสายที่ไมไดรับและสายที่รับหากเครื่องเปดอยู และใชภายในพื้นที่บริการ
ของระบบเครือขายและเครือขายสนับสนุนฟงกชนัเหลานี้

จับเวลาที่ใชสาย
ดูระยะเวลาการคุยสายลาสุด สายที่รับทั้งหมด และสายที่เรียกออกโดยประมาณ หรือระยะ
เวลาการโทรทั้งหมดโดยประมาณโดยเลือกที่ เมนู > ขอมูลการใช > แสดงเวลาที่ใชสาย
ในการรีเซ็ตเวลาที่บันทึกไว เลือก ลบเวลาที่บันทึกไว พิมพรหัสความปลอดภัย และเลือก 
ตกลง
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หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บคาบริการ
จากผูใหบริการอาจตางกัน ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ ภาษี 
และปจจัยอ่ืนๆ

■ การตั้งคา
ในเมนูนี้ คุณสามารถปรับการตั้งคาตางๆ ของโทรศัพท ในการรีเซ็ตการ
ต้ังคาเมนูบางคากลับเปนคาที่ระบบตั้งไว เลือก ต้ังคาใชงานกลับตามเดิม

ต้ังคาแบบเสียง
เลือก เมนู > การต้ังคา > ต้ังคาแบบเสียง และจากตัวเลือกที่มีอยู:
แบบเสียง—เพื่อต้ังแบบเสียงสําหรับสายเรียกเขา
ความดัง—เพือ่ต้ังระดับความดังใหกับแบบเสียงและเสียงเตือนขอความ หากคุณต้ัง ความดัง 
มาไวที่ระดับ 2 หรือสูงกวานี้ โทรศัพทจะสงเสียงตามความดังจากระดับที่ 1 จนคอยๆ ดังขึ้น
ถึงระดับที่คุณไดต้ังไวเมื่อมสีายเรียกเขา
การสั่นเตือน—เพื่อต้ังใหโทรศัพทสั่นเมื่อคุณรับสายหรือขอความแบบตัวอักษร
เสียงเตือนขอความ—เพื่อต้ังแบบเสียงที่จะดังขึ้นเมื่อคุณไดรับขอความแบบตัวอักษร
เสียงเตือน—เพือ่ต้ังโทรศัพทใหสงเสียงเตือน เชนเมื่อแบตเตอรี่ออน

ต้ังคาการแสดงผล
เลือก เมนู > การต้ังคา > ต้ังคาการแสดงผล
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ต้ังคาใหโทรศัพทแสดงนาฬกิาแบบดิจิตอลหรือแบบทั่วไป และใหไอคอนหนาจอหลัก
ทั้งหมดเปนภาพพักหนาจอ โดยเลอืกที่ นาฬิการักษาพลัง 

รูปแบบ
คุณสามารถเลือกกําหนดรูปแบบเพื่อใชคุณสมบัติเฉพาะบางอยาง เชน แบบเสียงและภาพ
พักหนาจอ
เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ รูปแบบที่คุณตองการแกไข และ ปรับต้ังคา

ต้ังเวลา
ซอนหรือแสดงนาฬิกา ต้ังเวลา หรือแกไขรูปแบบเวลาโดยเลือกที่ เมนู > การต้ังคา > ต้ังเวลา > 
นาฬกิา
หากถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท คุณอาจจําเปนตองต้ังเวลาและวันที่ใหม

การตั้งคาโทร
เลือก เมนู > การต้ังคา > การต้ังคาโทร
โอนสายเรียกเขาไปยังศูนยฝากขอความเสียง หรือเบอรโทรศัพทอ่ืนโดยเลือกที่ โอนสาย 
(บริการเสริมจากเครือขาย) จากน้ันเลือกออพชั่นการโอนที่ตองการ เลือก ทํางาน เพื่อกําหนด
ออพชั่นการโอนที่เลือก หรือกด ยกเลิก เพื่อปดฟงกชั่น ตรวจสอบวาเปดใชออพชั่นอยูหรือไม
โดยเลอืกที่ ตรวจสอบสถานะระบุระยะหนวงกอนการโอนบางรายการ โดยเลือกที่ 
เลือกเวลากอนโอน (ไมมีใหสําหรับออพชั่นการโอนทั้งหมด) ออพชัน่การโอนหลายตัว
สามารถเปดใชไดพรอมกัน เมื่อเปดใช โอนทุกสายสนทนา แลว  จะปรากฏรายการ
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อยูบนหนาจอในโหมดสแตนดบาย ปดใชงานการโอนสายทุกสาย เลือก
ยกเลิกการโอนสายทั้งหมด
กําหนดวาจะใหแสดงเบอรโทรศัพทหรือซอนเบอรเพื่อไมใหผูรับสายเห็น โดยเลือกที่ 
สงขอมลูผูโทร (บริการเสริมจากเครือขาย)
ต้ังคาเรื่องใหเรียกซ้ํา 10 ครั้งตอจากการเรียกสายที่ไมสําเร็จ โดยเลือกที่ เรียกซ้ําอัตโนมติั
กําหนดใหเครือขายแจงสายเรียกเขาใหมขณะคุยสาย โดยเลือกที่ บริการสายเรยีกซอน 
(บริการเสริมจากเครือขาย)

การตั้งคาภาษา
เลือกภาษาในการแสดงรายการ ไดจาก เมนู > การต้ังคา > การต้ังคาโทรศัพท > ภาษา

การตั้งคาคาโทร
หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บคาบริการ
จากผูใหบริการอาจตางกัน ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ ภาษี 
และปจจัยอ่ืนๆ

เลือก เมนู > การต้ังคา > การต้ังคาคาโทร และจากสวนต้ังคาตอไปนี้:
เครดิตที่ชําระลวงหนา (บริการเสริมจากเครือขาย)—เพือ่ดูขอมูลเครดิตที่ชําระลวงหนา
จับเวลาระยะเวลาที่ใชสาย—เพื่อเปดหรือปดการแสดงผลเวลาโทร
สรุปการโทร—เพ ือเปดหรอืปดการแจงระยะเวลาการโทรโดยประมาณ
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คาโทร (บริการจากเครือขาย)—เพื่อดูคาโทรสําหรับสายลาสุด หรือสายทั้งหมดเปนหนวยที่
ระบุไวในฟงกชัน่ แสดงคาโทรเปน 

หมายเหตุ: เมื่อหนวยคาบริการหรือหนวยสกุลเงินของคาโทรหมด คุณจะ
สามารถโทรติดตอไดเฉพาะหมายเลขฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ต้ังโปรแกรม
ไวในโทรศัพทเทานั้น

การตั้งคาอุปกรณเพ่ิมฯ
เลือก เมนู > การต้ังคา > การต้ังคาอุปกรณเพิ่มฯ > ชุดหูฟง หรือ ลูพเซ็ต
เพื่อใหโทรศัพทตอบรับสายเขาอัตโนมัติหลังผานไป 5 วินาที โดยเลือกที่รับอัตโนมัติ
รายการในเมนูการต้ังคาอุปกรณเสริมจะมองเห็นไดเฉพาะหลังจากเชื่อมตออุปกรณเสริมเขา
กับโทรศัพทแลวเทานั้น

การตั้งคาปุมเลือกดานขวา
ในโหมดสแตนดบาย คุณอาจเลือก ไปท่ี เพื่อเขาสูรายการปุมลัด ในการกําหนดหรือจัด
ระเบียบปุมลัด เลือก เมนู > การต้ังคา > การต้ังคาปุมเลือกขวา เลื่อนไปที่ เลือกตัวเลือก เพื่อ
เลือกฟงกชันที่คุณตองการใหเปนปุมลัด เลื่อนไปที่ จัดลําดับ เพื่อจัดลําดับฟงกชันในรายการ
ปุมลัด 



ฟงกช่ันตางๆ ของเมนู

18 ลขิสิทธิ ์© 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

■ นาฬิกา
ต้ังเวลาปลุกโดยเลือกที่ เมนู > นาฬิกา > เวลาปลุก เลื่อนไปที่ เสียงปลุก 
เพื่อเลือกแบบเสียง
ปลุก ปลุกซ้ํา เพือ่ต้ังคาการปลุกใหดังเพยีงครั้งเดียวหรือซ้ํา ๆ  
กันในวันที่กําหนดของสัปดาห และ นาฬิกาเสียง เพื่อใหโทรศัพทแจงเวลา เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น 
ใหเลือก หยุด เพือ่ปดเสียง
ปลุกหรือ เล่ือนไป เพือ่ปดเสียงปลุกและใหดังขึ้นอีกครั้งภายใน 10 นาที
หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลือก 
หยุด โทรศัพทจะแสดงขอความถามวาคุณตองการเปดใชงานโทรศัพทเพื่อโทรหรือไม เลอืก 
ไมรับ เพือ่ปดโทรศัพท หรือ ใช เพื่อโทรออกและรับสายที่โทรเขา หามเลือก ใช เมือ่การใช
งานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได

■ เตือนความจํา
ในการจัดเก็บบันทึกยอสั้นๆ ไวรวมกับเสียงปลุก เลือก เมนู > เตือนความ
จํา > เพิ่มใหม เมื่อถึงเวลาที่จะเตือนความจํา เลือก ออก เพื่อหยุดเสียง
ปลุกหรือ เล่ือน เพื่อใหโทรศัพทสงเสียงปลุกใหมในอีก 10 นาที
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■ คุณสมบัติพิเศษ

เคร่ืองคิดเลข
หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากัดในดานความถูกตอง
และไดรับการออกแบบมาสําหรับการคํานวณอยางงาย

เลือก เมนู > คุณสมบัติพเิศษ > เครื่องคิดเลข
1. กดปุม 0 ถึง 9 เพื่อแทรกตัวเลขและ # เพื่อแทรกจุดทศนิยม ในการเปลี่ยนเครื่องหมาย

ของตัวเลขที่พมิพ กด *

2. เลื่อนขึ้นหรือลงเพือ่เนนเครื่องหมาย +, -, x หรือ /
3. ทําตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 หากจําเปน
4. ในการเรียกดูผลลัพธ เลือก เทากับ

ตัวแปลง
คุณสามารถแปลงหนวยวัดตางๆ
เลือกเมนู > คุณสมบัติพิเศษ > ตัวแปลง เขาถึงรายการแปลงหนวยหาครั้งสุดทาย โดย
เลือกที่แปลง 5 ครั้งลาสุด คุณสามารถเลือกหนวยที่กําหนดไวลวงหนาไดหกแบบ
คุณยังสามารถเพิม่การแปลงของคุณเองโดยใช การแปลงของฉัน
เมื่อทําการแปลง คุณอาจเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อสลับตําแหนงของหนวยในการแปลง
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แตงเสียง
เลือก เมนู > คุณสมบัติพิเศษ > แตงเสียง และแบบเสียง 
หากตองการสรางแบบเสียงกริ่งของคุณเอง ใหพิมพตัวโนต
เชน กด 4 สําหรับโนตเสียง f กด 8 เพื่อตัด (-) และ 9 เพือ่เพิ่ม (+) 
ระยะเวลาของโนตเสียงหรือตัวหยุด กด 0 เพื่อแทรกตัวหยุด * ต้ัง
ออคเทฟ และ # เพื่อทําใหเสียงตัวโนตคมชัดขึ้น (ใชไมไดกับตัว
โนต e และ b) 
หลังจากที่แตงแบบเสียงเสร็จแลว เลือก ตัวเลือก > เลน  จัดเก็บ  ชวงทํานอง สง  ลบหนาจอ 
หรือ ออก
การออกจากแอปพลิเคชั่นที่ยังใชอยูดานหลังจะสิน้เปลืองแบตเตอรี่และลดอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่

■ บริการซิม
ซิมการดของคุณอาจมีบริการเพิม่เติมที่คุณเขาใชงานได เมนูนี้จะปรากฎ
ขึ้นตอเมือ่ซิมการดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะตางกันไป
ตามซิมการดที่ใช
หากตองการขอมูลเพิม่เติม โปรดติดตอผูใหบริการ
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5. ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอร่ี

■ การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจประจุใหมได แบตเตอรี่ใหมจะ
สามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพหลังจากผานการชารจและคายประจุอยางสมบูรณ 2-3 
รอบ คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพ
ลงตามการใชงาน เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลง
อยางเห็นไดชดั ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia และ
ชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น
หากใชแบตเตอรี่สํารองเปนครั้งแรกหรือหากไมไดใชแบตเตอรี่ติดตอกันเปนเวลานาน คุณอาจ
จําเปนตองตอเครื่องชารจ กอนถอดออกและตอเขาไปใหมเพื่อเริ่มตนการชารจแบตเตอรี่
ถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบเมื่อไมไดใชงาน และไมควรทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไวใน
เครื่องชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้น
ลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมือ่เวลาผานไป
หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาสองสามนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฎ
ขึ้นบนหนาจอ หรือกอนที่จะสามารถโทรออกได
คุณควรใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคที่ระบุไวเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ที่
ชํารุดเสียหาย
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อยาลัด-วงจรแบตเตอรี่ การลัด-วงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน 
เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ 
(มีลักษณะเหมอืนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน ใน
กรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ การลัดวงจรขั้วแบตเตอรี่
ดังกลาวอาจทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสําหรับการเชื่อมตอเกิดความเสียหายได
การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศที่รอนหรือ
หนาวจัด จะทําใหประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บแบตเตอรี่
ไวในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C ถึง 25°C (59°F ถึง 77°F) การใชแบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็น
เกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานไดชั่วคราว แมวาแบตเตอรี่นั้นจะมปีระจุอยูเต็ม
แลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิตํ่ากวาจุด
เยือกแข็ง
หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความเสีย
หายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณา
นํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน

■ คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia
โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบวา
แบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย 
Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น มองหาโลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia บนกลองบรรจุ และ
ตรวจสอบสต๊ืกเกอรโฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปนี้
การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปน
แบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต หากคุณมีเหตุผลอ่ืนใดที่เชื่อวาแบตเตอรี่ของคุณไมใช
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แบตเตอรี่ของแทของ Nokia คุณควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่จุดบริการหรือตัวแทน
จําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือ จุดบริการหรือตัวแทน
จําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตจะตรวจสอบวาแบตเตอรี่ดังกลาวเปนแบตเตอรี่ของแทหรือไม 
หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ซึ่งคุณซื้อมา 

โฮโลแกรมของแท 
1. เมือ่มองที่สต๊ิกเกอรโฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือประสาน
กัน (Nokia Connecting Hands) ในมมุมองหนึ่ง และจะเห็น
โลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia (Nokia Original 
Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง

2. เมือ่คุณหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติดสต๊ิกเกอรโฮโลแกรมไปดาน
ซาย ขวา ลาง และบน คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแตละ
ดานตามลําดับ

3. ขูดแถบสีดําที่ดานขางของสติ๊กเกอรออก คุณจะพบรหัส
แบตเตอรี่ 20 หลกั เชน 12345678919876543210 ใหหมุน
แบตเตอรี่เพื่อใหตัวเลขไมกลับหัว ใหอานรหัส 20 หลักนี้โดย
เริ่มอานจากแถวบนตอดวยแถวลาง
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4. ตรวจสอบรหัส 20 ตัววาถูกตองหรือไม โดยทําตาม
ขั้นตอนที่ www.nokiaoriginals.com/check

ในการสรางขอความแบบอักษร ปอนรหัส 20- หลัก เชน  12345678919876543210 
และสงไปที่ +44 7786 200276
ในการเขียนขอความแบบอักษร
• สําหรับประเทศแถบเอเชียแปซิฟกที่ไมใชประเทศอินเดีย ใหปอนรหัส 20- หลกั เชน 

12345678919876543210 และสงไปที่ +61 427151515
• เฉพาะประเทศอินเดีย: ใหปอนคําวา "Battery" แลวตามดวยรหัสแบตเตอรี่ 20- หลัก เชน 

Battery 12345678919876543210 และสงไปที่ 5555
โดยจะคิดคาใชจายตามการใหบริการในประเทศและระหวางประเทศ
คุณควรไดรับขอความแจงวารหัสนั้นเปนรหัสของแทหรือไม
หากคุณตองการความชวยเหลือในการยืนยันรหัสแบตเตอรี่ โปรดติดตอศูนยบริการของ Nokia 
ในพื้นที่ของคุณตามรายชื่อที่ปรากฎในเว็บไซต www.nokia-asia.com/carecentrelocator
จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใชของแท

หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสต๊ิกเกอรโฮโลแกรมเปนแบต
เตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น ใหนําแบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือ
ตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือ การใชแบตเตอรี่ที่

http://www.nokiaoriginals.com/check
http://www.nokia-asia.com/carecentrelocator
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ไมไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลิต อาจเปนอันตรายและอาจทําใหโทรศัพทของคุณดอย
ประสิทธิภาพและทําใหเครื่องและอุปกรณเสริมเสียหายได รวมทั้งอาจสงผลตอการรับรอง
หรือการรับประกันอ่ืนใดที่ใชกับโทรศัพท
ในการคนหาขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ของแทของ Nokia โปรดไปที่ 
www.nokiaoriginals.com/battery 

http://www.nokiaoriginals.com/battery
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6. อุปกรณเสริมของแท

อุปกรณเสริมแบบใหมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนายอยูมาก
มาย คุณสามารถเลือกอุปกรณเสริมซึ่งเหมาะกับความตองการ
ในการติดตอสื่อสารของคุณได
อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบายไวในสวนถัดไป
กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนายบาง

ตอไปน้ีเปนคําแนะนําท่ีควรปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมอืเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่

สายไฟ
• ตรวจสอบการติดต้ังและการทํางานของอุปกรณเสริมทุกชิ้นที่ติดต้ังในรถอยางสม่ําเสมอ
• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะติดต้ังอุปกรณเสริมในรถที่ติดต้ังยากได
คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองจากผูผลิตโทรศัพท
เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกัน
หรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปนโมฆะไป
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■ แบตเตอร่ี

* เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงได โดยขึ้นอยูกับซิมการด การต้ังคาระบบและคาที่ใช รูป
แบบที่ใช รวมถึงสภาพแวดลอม การใช วิทยุ FM และแฮนดฟรีแบบในตัว จะสงผลตอเวลา
สนทนาและเวลารอสาย

■ อุปกรณชารจมาตรฐาน (ACP-7)
อุปกรณชารจ ACP-7 นี้เปนอุปกรณชารจแบบพกพาขนาดเล็ก 
มีน้ําหนักเบา และทนทาน โดยจะชวยใหคุณชารจแบตเตอรี่ใน
โทรศัพทไดสะดวกและงายดาย และยังตอกับเครื่องโทรศัพท
หรือแทนชารจแบบต้ังโตะไดอยางงายดายอีกดวย

หมายเหตุ: ประเภทของปลั๊กอาจตางกันตาม
ตลาดที่วางจําหนาย

ประเภท เทคโนโลยี เวลาสนทนา* เวลารอสาย*

BL-5CA Li-ion สูงสุด 3 ชม. 10 นาที - 
5 ชม. 20 นาที

สูงสุด 245 ชม. - 380 ชม.
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■ อุปกรณชารจแบบพกพา (ACP-12)
อุปกรณชารจแบบพกพาขนาดเล็กและมีน้ําหนักเบา 
ซึ่งใชเทคโนโลยีแปลงแรงดันไฟฟา (100 -240V) เปน
อุปกรณสําหรับชารจประจุที่ใชงานสะดวกงายดาย

หมายเหตุ: ประเภทของปลั๊กอาจตาง
กันตามตลาดที่วางจําหนาย

■ ระบบเสียง

ชุดหูฟงโนเกีย HDE-2
ชุดหูฟงแบบพกพา ขนาดเล็กและน้ําหนักเบาพรอมตัวหนีบ ชวยใหใชไดงายและสะดวกสบาย 
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7. การดูแลและบํารุงรักษา

โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตที่ประณีต 
คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติตามเงื่อนไข
การรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง ฝน ไอน้ํา ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแรเปนสาร

ประกอบ ซึ่งจะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสขึ้นสนิม หากตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอด
แบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่
ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภมูิสูงจะทําใหอายุการทํางานของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง ทั้งยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนที่
เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสูอุณหภมูิปกติ ความชื้นจะ
กอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้
• อยาโยน เคาะ หรอืเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจรภาย

ในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได
• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดเครื่อง
• อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนที่เลื่อนไดของโทรศัพท และอาจ

สงผลตอประสิทธภิาพการทํางานของโทรศัพท
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• ใชเสาอากาศสํารองที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศสําหรับเปลี่ยนที่ไดรับการรับรองเทา
นั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําให
โทรศัพทเกิดความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณสือ่สารวิทยุอีก
ดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• ทําสําเนาขอมูลที่คุณตองการเก็บไว (เชน รายชื่อ และบันทึกในปฏิทิน) กอนสงโทรศัพท

ของคุณเขาศูนยบริการเสมอ
คําแนะนําขางตนทั้งหมดใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอ่ืนๆ หาก
อุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณเพื่อขอรับ
บริการ



ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความปลอดภยั

ลขิสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสทิธิ์ 31

8. ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณ
ดังกลาวใหพนมือเด็ก

■ สภาพแวดลอมในการใชงาน
ปฏบัิติตามกฎระเบียบของสถานที่ตางๆ และปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือเมื่ออาจกอให
เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ใชโทรศัพทในสภาวะการทํางานตามปกติ โทรศัพทเครื่องนี้
เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใชในตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหาง
จากรางกายอยางนอย 1.5 ซม (0.6 นิ้ว). เซ็นติเมตร เมื่อใชซองหนังสําหรับพกพา อุปกรณ
เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา วัสดุตาง ๆ  เหลานี้ไมควรมโีลหะเปน
สวนประกอบ และควรให เครื่องอยูในระยะหางจากรางกายตามที่ระบุไวขางตน 
ในการสงไฟลขอมูลหรือขอความ อุปกรณตองการการเชื่อมตอกับเครือขายที่ดีพอ ในบาง
กรณี การถายโอนไฟลขอมลูหรือขอความอาจมีการหนวงเวลาจนกวาการเชื่อมตอจะพรอม
รองรับ ตรวจดูใหแนใจวาปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะทางการใชงานอุปกรณ จนกวา
การถายโอนจะเสร็จสิ้น
เนื่องจากชิ้นสวนบางชิ้นของโทรศัพทเปนสื่อแมเหลก็ วัตถุที่ทําจากโลหะอาจดึงดูดเขาหา
โทรศัพท อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อที่มีแถบแมเหล็กไวใกลโทรศัพท ทั้งนี้เนื่องจากขอมลูที่เก็บ
ไวภายในแถบแมเหลก็อาจถูกลบได
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■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได หากมี
ขอสงสยั ขอแนะนําใหคุณปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยวาอุปกรณชิ้น
นั้นไดรับการปกปองจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม ใหปดเครื่องของคุณในสถานที่ให
บริการรักษาพยาบาลในกรณีที่มีปายประกาศใหคุณดําเนินการดังกลาว เนื่องจากสถาน
พยาบาลหรือโรงพยาบาลแหงนั้นอาจกําลังใชอุปกรณที่ไวตอสัญญาณ RF จากภายนอก

เคร่ืองกระตุนหัวใจ
ผูผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจาก
เครื่องนี้อยางนอย 15.3 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกลาว 
ซึ่งขอแนะนําเหลานี้มีขอมูลตรงกับงานวิจัยจาก Wireless Technology Research สําหรับ
ผูใชเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ ควรปฏิบัติดังนี้
• ถือโทรศัพทใหหางจากเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจอยางนอย 15.3 ซม. (6 นิ้ว)
• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจเพื่อลด

สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
หากคุณสงสัยวาอาจเกิดสัญญาณรบกวนขึ้น ใหปดโทรศัพทและวางโทรศัพทออกไปหางๆ

อุปกรณชวยฟง
อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได ใน
กรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ
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■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดต้ังไมถูกตองหรือมกีารปองกันไม
เพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุม
ความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส ระบบถุงลมนิรภยั โปรดสอบถามขอมลูเพิ่มเติมกับบริษัทผูผลิต
หรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ที่ติดต้ังไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดต้ังหรือซอมแซมโทรศัพทในรถยนต การติดต้ังหรือการ
ซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย ควรตรวจ
สอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดต้ังและทํางาน
อยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของ
โทรศัพท หรืออุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัย
จะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดต้ังอุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถือ
ไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก -การติดต้ังอุปกรณไรสาย
ไวในรถอยางผิดวิธีอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงในขณะที่ถุงลมนิรภยัพองตัวออกได
คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพทกอนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใช
โทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน รวมทั้งเปนการ
รบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

■ บริเวณท่ีอาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และควรปฏบัิติตามปายและคําแนะนํา
ตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนําใหดับเครื่อง
ยนต การเกิดประกายไฟในพื้นที่เชนนั้นอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหมที่อาจทําใหบาด
เจ็บหรือเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสใน
สถานีบริการน้ํามนั และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุในบริเวณคลัง
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น้ํามนั สถานีเก็บน้ํามันและสถานีสงน้ํามนั โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ 
บริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิดอาจไมไดถูกประกาศใหเห็นเดนชัด พื้นที่ตางๆ เหลานี้ ไดแก ชั้นใต
ดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพน
หรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนภุาคเล็กๆ เชน เมลด็พืช ฝุนละออง หรือผงโลหะ
ปะปนอยูในอากาศ

■ การโทรฉุกเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทไรสายรวมถึงโทรศัพทเครื่องนี้ดวยนั้นทํางานโดยใช
สญัญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน รวมทั้ง
ฟงกชันตางๆ ที่ผูใชต้ังโปรแกรมเอง ดวยเหตุนี้ จึงไมสามารถรับประกันการ
เชื่อมตอในทุกสภาวะได คุณจึงไมควรวางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือ
สือ่สารที่ดีที่สุดเสมอในยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉกุเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดงัน้ี
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวามสีัญญาณเพยีงพอหรือไม 

ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการดที่ใชไดลงในโทรศัพทเสียกอน
2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวางและพรอมสําหรับการโทรออก 
3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันที่คุณอยู ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแตละพื้น

ที่จะแตกตางกันไป
4. กดปุมโทรออก
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ในกรณีที่คุณกําลังใชฟงกชันอ่ืนอยู คุณจะตองปดฟงกชนัเหลานั้นกอนจึงจะสามารถโทรฉุก
เฉินได โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉบับนี้หรือสอบถามขอมูลเพิม่เติมจากผูใหบริการระบบของ
คุณ
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมลูตางๆ ที่ถูกตองใหไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือ
ของคุณอาจเปนเครื่องมอืสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวา
จะไดรับแจงใหวาง
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■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเคลื่อนที่รุนนี้ตรงตามคําแนะนําระหวางประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบและไดรับการ
ผลิตไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ (ICNIRP) 
ขอจํากัดนี้เปนสวนหนึ่งของคําแนะนําและระดับ RF ที่ไดรับอนุญาตสําหรับบุคคลทั่วไป ขอ
แนะนํานี้จัดทําขึ้นโดยหนวยงานทางดานวิทยาศาสตรที่เปนหนวยงานอิสระ ตามระยะเวลา
และการประเมินผลจากการศึกษาดานวิทยาศาสตร ขอแนะนํานี้ยังรวมถึงระดับความปลอด
ภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุและสุขภาพ
มาตรฐานของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR (Specific Absorption 
Rate) ขอกําหนดที่กําหนดไวในคําแนะนําระหวางประเทศคือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg)* การ
ทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่ระดับ
พลังงานสูงสุดที่แนะนําใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ แมวา SAR จะวัดที่ระดับ
พลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจตํ่ากวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่องไดรับ
การออกแบบมาใหใชไดหลายระดับพลังงาน และจะใชพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายได
ตามที่กําหนดไว โดยทั่วไป ย่ิงคุณอยูใกลสถานีสงสัญญาณเทาใด ก็ย่ิงใชพลังงานของโทรศัพท
นอยลงเทานั้น
คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพทเมื่อทําการทดสอบโดยใชงานใกลกับหูจะเทากับ 0.78 วัตต/กิโล
กรัม
คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงานของแตละประเทศและขอกําหนด
ในการทดสอบ รวมทั้งระบบเครือขายดวย การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตก
ตางไป สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับ SAR โปรดดูขอมูลผลิตภณัฑที่ www.nokia.co.th
* คา SAR สําหรับโทรศัพทจะจํากัดอยูที่ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกิน 10
กรัมของเนื้อเยื่อผิว ขอจํากัดนี้สอดคลองกับความปลอดภยัที่ใหสําหรับบุคคลทั่วไปและความ
แตกตางของหนวยวัด คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงานของแตละ
ประเทศและระบบเครือขาย สําหรับ ขอมูล SAR ในพืน้ที่อ่ืน โปรดดูที่ขอมลูผลิตภัณฑจาก 
www.nokia.com

http://www.nokia.co.th
http://www.nokia.com
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โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขที่ สาขา ช้ัน ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ
กรุงเทพฯ
1 ฟวเจอร

ปารครังสิต
ใตดิน หองบีเอฟ 32 ช้ันใตดิน 

ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 
เลขที่ 161 หมูที่ 2 ถ.พหลโยธิน 
ต.ประชาธปิตย อ.ธัญญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130

0-2958-
5850-1

0-2958-
5851

จันทร - อาทิตย 
11:00 น. - 20:30 น.

2 เซ็นทรัล
ปนเกลา

4 หอง 421 ช้ัน 4 
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
ปนเกลา ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมรินทร
เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 
10700

0-2884-
5694-5

0-2884-
5695

จันทร - ศุกร 
11:00 น. - 20:30 น.
เสาร - อาทติย 
10:30 น. - 20:30 น.

3 ซีคอน
สแควร

G เลขที่ 1007 ช้ัน 
G ซีคอนสแควร 904 หมู 6 
ถ. ศรีนครินทร  
แขวงหนองบอน  เขตประเวศ 
กรุงเทพ ฯ 10250

0-2720-
1658-60

0-2720-
1661

จันทร - ศุกร 
10:30 น. - 20:30 น.

ตางจังหวัด

4 เชียงใหม 
(ตรงขาม 
เชียงใหม 
แอรพอรต 
พลาซา)

201/1 ถ.มหิดล ต.หายยา 
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100

0-5320-
3321-3

0-5320-
1842

จันทร - อาทิตย 
09:00 น. - 19:00 น.
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หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

5 พัทยา 
(ริม ถ.สุขุมวิท 
กอนถึงแยก
พัทยากลาง)

353/43 หมูที่ 9 ถ.สุขุมวิท 
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี 20260

0-3871-
6976-7

0-3871-
6978

จันทร - อาทิตย 
09:00 น. - 19:00 น.

6 ขอนแกน 
(บริเวณ
ทางออก
หาง
เทสโก โลตัส)

1 356/1 อาคาร ซีพีแลนด ช้ัน 1 
หมู 12 ถนน มิตรภาพ 
ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน 
40000

0-4332-
5779-80

0-4332-
5781

จันทร - อาทิตย 
09:00 น. - 19:00 น.

7 หาดใหญ 
(ปากทาง
เขาโรง
พยาบาล
กรุงเทพ)

656 ถนน เพชรเกษม 
ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ 
จ.สงขลา 90110

0-7436-
5044-5

0-7436-
5046

จันทร - อาทิตย 
09:00 น. - 19:00 น.

ขนาด

ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง (สูงสดุ) ความหนา (สูงสดุ)

69 ซีซี 80 กรัม 103.8 มม. 43.8 มม. 17.0 มม.
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