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หรือเนื้อหาของเอกสารนี้ เวนแตกฎหมายที่ใชบังคับกําหนดไว โนเกียสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขปรับปรุงหรือ
เพิกถอนเอกสารนี้เม่ือไรก็ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผลิตภัณฑและโปรแกรมเฉพาะและบริการสําหรับผลิตภัณฑเหลานี้ที่วางจําหนายอาจแตกตางกันไปตาม
ภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีใหเลือกใชไดจากตัวแทนจําหนาย Nokia

โทรศัพทเครื่องนี้ประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวร ซ่ึงสอดคลองตามกฎหมายและขอบังคับ
ของการสงออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ หามกระทําการใดๆ ที่ขดัแยงตอกฎหมาย
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เพ่ือความปลอดภัยของคุณ

โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มฉิะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปน
การผิดกฎหมายได โปรดอานคูมือผูใชฉบับสมบูรณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย หรือในกรณีที่อาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขบัขี่ยานพาหนะเปนอันดับแรก
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอ่ืนใด ซึ่งรบกวนการ
ขับขี่ยานพาหนะของคุณ สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คุณควรคํานึงในขณะ
ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน 
ซึง่จะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได

ปดโทรศพัทขณะท่ีอยูในโรงพยาบาล
โปรดปฏบัิติตามขอหามตางๆ ควรปดเครื่องเมื่ออยูใกลกับอุปกรณ
ทางการแพทย

ปดโทรศพัทขณะท่ีอยูบนเคร่ืองบนิ
โปรดปฏบัิติตามขอหามตางๆ โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนบนเครื่องบินได
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ปดโทรศพัททุกคร้ังท่ีเติมน้ํามัน
หามใชโทรศัพทเมื่ออยูที่จุดเติมน้ํามัน และหามใชโทรศัพท เมื่ออยูใกลกับ
น้ํามันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

ปดโทรศพัทเมื่ออยูใกลกบัจุดท่ีมีการระเบิด
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ หามใชโทรศัพทในจุดที่กําลังมีการระเบิด

การใชงานอยางถูกตอง
ใหใชโทรศัพทโดยถือที่ตัวโทรศัพทตามที่อธิบายไวในคูมือผูใช 
อยาจับเสาอากาศโดยไมจําเปน

การบริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะติดต้ังหรือซอมอุปกรณตางๆ 
ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
ใชเฉพาะอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองเทานั้น 
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

กันน้ํา
โทรศัพทของคุณไมไดกันน้ํา ควรเก็บไวในที่แหง

ทําสําเนาสํารอง
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับขอมูล
สําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ
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การตอกบัอุปกรณอื่นๆ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ กรุณาอานคูมอืผูใชเพือ่ศึกษา
รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภยั หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่
ไมสามารถใชงานรวมกันได

การโทรฉกุเฉิน
โปรดตรวจสอบดูวาไดเปดใชงานฟงกชันโทรศัพทแลวและอยูในบริเวณพื้นที่
ใหบริการ กดปุมวางสายหลายๆ ครั้งตามที่ตองการเพื่อลบหนาจอและ
ยอนกลับไปยังโหมดสแตนดบาย กดหมายเลขฉุกเฉิน จากน้ันกดปุม
โทรออก แจงตําแหนงที่คุณอยู อยาเพิง่วางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

■ ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับนี้ไดรับการรับรองใหใชกับเน็ตเวิรก GSM 900 และ 
GSM 1800 โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพท
ของคุณ

ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอกฎหมายและจารีตประเพณี
ทั้งหมด รวมถึงสิทธสิวนบุคคลของผูอ่ืน และลิขสิทธิ์ และไมกระทําการใดที่เปนการ
ละเมิดตอกฎหมาย 

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง 
ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย
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■ บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมคัรใชบริการจากผูใหบริการระบบไรสายเพื่อใชงานโทรศัพท คุณสมบัติหลายๆ 
คุณสมบัติตองใชรวมกับคุณสมบัติเครือขายพเิศษ คุณสมบัติเหลานี้ไมทํางานบนทุกเครือขาย 
เครือขายตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะกับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใช
บริการเสริมจากระบบเครือขายได ผูใหบริการสามารถใหคําแนะนําและอธิบายถึงคาบริการ
ที่เรียกเก็บ ในบางเครือขาย อาจมขีอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงานบริการเสริมของ
ระบบเครือขาย ตัวอยางเชน ระบบเครือขายบางแบบอาจจะไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษา 
และการบริการทั้งหมดผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงาน
คุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติดังกลาวจะไมปรากฏในเมนู
บนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมีการกําหนดคาพเิศษ เชน การเปลี่ยนแปลงชือ่เมนู 
ลําดับของเมนู และไอคอน โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
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การเริ่มตนใชงาน
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1. การเร่ิมตนใชงาน

■ การใสซิมการดและแบตเตอรี่
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากเครื่องชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

เก็บซิมการดทั้งหมดใหพนมอืเด็ก

หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด 
โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ ซึ่งอาจเปนผูใหบริการ ผูใหบริการระบบเครือขาย 
หรือผูจําหนายรายอื่นๆ

โทรศัพทเครื่องนี้จะใชไดกับแบตเตอรี่ BL-5CA

1. เลื่อนฝาครอบดานหลังออก (1) ยกแบตเตอรี่ขึ้น และถอดออก (2)

2. คอยๆ ยกชองใสซิมการดออกจากตัวเกี่ยวของโทรศัพท (3) ใสซิมการดลงในชองใส 
เพื่อใหมุมที่มรีอยบากอยูทางดานขวาบนและบริเวณหนาสัมผัสสีทองของการด
หงายขึ้น (4) ปดชองใสซิมการด และกดเพื่อล็อคใหเขาที่ (5) 



การเร่ิมตนใชงาน
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3. การเปลี่ยนแบตเตอรี่และหนากากดานหลัง (6, 7) 

หมายเหตุ: ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจหรือ
อุปกรณอ่ืนเสมอกอนถอดหนากาก โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกสวนประกอบ
ที่เปนอิเล็กทรอนิกสขณะที่เปลี่ยนหนากาก ควรเก็บโทรศัพทโดยใสหนากาก
ทั้งสองขางไวเสมอ
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■ การชารจแบตเตอร่ี
คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ เครื่องชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง
โดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรือรับรอง
สําหรับเครื่องเปนโมฆะ

ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับเครื่องโทรศัพท อุปกรณนี้ไดรับการ
ออกแบบใหใชพลงังานจากเครื่องชารจไฟรุน AC-3

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง สามารถสอบถามจาก
ตัวแทนจําหนายของคุณ หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟ
และดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

2. ตออุปกรณชารจเขากับโทรศัพท แถบตัวบงชี้แบตเตอรี่จะ
เริ่มเลื่อน เมื่อชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว แถบแสดงสถานะ
แบตเตอรี่จะหยุดเลื่อน

เคล็ดลับ: ในการประหยดัพลังงาน ใหถอดปลั๊กอุปกรณชารจเมื่อชารจ
แบตเตอรี่เต็มแลว

ในกรณีที่ไมมปีระจุแบตเตอรี่เหลืออยูเลย สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
เมื่อเวลาผานไปสองสามนาที ซึ่งจะสามารถโทรออกไดหลังจากนั้น 
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■ การเปดและปด
กดคางไวที่ปุมจบการทํางาน

ใหใชโทรศัพทในตําแหนงการทํางานตามปกติ

โทรศัพทรุนนี้มีเสาอากาศในตัว

หมายเหตุ: เชนเดียวกับอุปกรณสงสัญญาณวิทยุอ่ืนๆ คุณไมควรจับ
เสาอากาศโดยไมจําเปนในขณะที่ใชเสาอากาศ ตัวอยางเชน หามสัมผัส
เสาอากาศของโทรศัพทเคลื่อนที่ในขณะที่ใชโทรศัพท เพราะการสัมผัสกับ
เสาอากาศที่กําลังสงหรือรับสัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพของการสื่อสาร
ดวยวทิยุ อาจทําใหมีการใชพลังงานเกินกวาที่จําเปนอีกดวย และอาจทําให
แบตเตอรี่มีอายุการใชงานสั้นลง

หมายเหตุ: หามแตะที่ชองเสียบนี้ที่ถูกผลิตขึ้น
เพือ่ใหเจาหนาที่ฝายบริการที่ไดรับอนุญาต
เทานั้นเปนผูใช
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2. โทรศัพทของคุณ

■ ปุมกดและสวนประกอบของตัวเคร่ือง
• ชื่อเครือขายหรือโลโกของผูใหบริการ (1)

• ความแรงของสัญญาณเครือขาย (2)

• ระดับประจุแบตเตอรี่ (3)

• หูฟง (4)

• ลําโพง (5) 

• ไฟฉาย (6)

• ฟงกชั่นตางๆ ของปุมเลือก (7)

• ปุมเลอืก (8)

• ปุม Navi™ (9) ในที่นี้เรียกวาปุมเลื่อน

• ปุมโทรออก (10)

• ปุมจบการทํางานและปุมเปด/ปด (11)

• ปุมกด (12)

• ชองเสียบอุปกรณชารจ (13)

• ชองเสียบชุดหูฟง (14)
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■ คุณสมบัติหลัก
เลือก เมนู เพื่อเขาสูตัวเลือกตอไปนี้:

ขอความ—เพื่อสราง สง เปด และจัดการขอความ

รายชื่อ—เพือ่บันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพทในซิมการดและหนวยความจําโทรศัพท

ขอมูลการใช—เพื่อดูหมายเลขโทรศัพทที่ไมไดรับสาย ที่รับสาย และโทรออก

การต้ังคา—เพื่อต้ังคาคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพทคุณ

นาฬกิาปลุก—เพื่อต้ังเวลาปลุก

เตือนความจํา—เพือ่จัดการบันทึกเตือนความจํา 

เกมส—เพื่อต้ังคาเอฟเฟกตเกมสหรือเลนเกมสที่ติดต้ังไวในโทรศัพทของคุณ

คุณสมบัติพเิศษ—เพื่อเขาใช เครื่องคิดเลข, ตัวแปลง, ตัวนับถอยหลัง, ปฏทิิน, นาฬิกาจับเวลา, 
แตงเสียง, สาธิต และ ไฟฉาย
บริการของซิม—เพือ่ใชบริการเพิ่มเติม หากซมิการดของคุณสนับสนุน

■ การโทรออกและการรับสายเรียกเขา
ในการโทรออก ใหพมิพเบอรโทรศัพท รวมรหัสประเทศและรหัสพื้นที่หากจําเปน 
กดปุมโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น เลื่อนไปทางขวาเพื่อเพิ่มหรือเลื่อนไปทางซาย
เพื่อลดความดังของเสียงของหูฟงหรือชุดหูฟงในขณะที่ใชโทรศัพท

ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก ในการปฏเิสธสายโดยไมรับสาย 
ใหกดปุมจบการทํางาน
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■ ลําโพง
หากทําได คุณอาจเลือก ลําโพง หรือ ชุดหูฟง เพื่อใชลําโพงหรือหูฟงของโทรศัพทในขณะที่โทร 

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชฟงกชันเปดเสียง
ออกลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

■ การเขียนขอความ
คุณสามารถพมิพขอความโดยใชวิธีปอนขอความแบบดั้งเดิม  หรือระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติ  ในการใชวิธีปอนขอความแบบดั้งเดิม ใหกดปุมซ้ําไปเรื่อยๆ 
จนกระทั่งตัวอักษรที่ตองการปรากฏ 
ในการเปดใชวิธีเขียนขอความดวยระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติเมื่อเขียนขอความอยู เลือก 
ตัวเลือก > พจนานุกรม และภาษาที่ตองการ ในการปดใชวิธีเขียนขอความแบบนี้ ใหเลือก 
ตัวเลือก > พจนานุกรม > ไมใชพจนานุกรม 

เมื่อใชวิธีปอนขอความแบบดั้งเดิม ใหกดปุมหนึ่งครั้งสําหรับตัวอักษรหนึ่งตัว 
หากคําที่ปรากฏคือคําที่คุณตองการ ใหกด 0 และเริ่มตนเขียนคําใหม ในการเปลี่ยนคํา กด * 
ซ้ําไปเรื่อยๆ จนกระทั่งคําที่คุณตองการปรากฏ หาก ? ปรากฏหลังคํานั้น 
แสดงวาคํานั้นไมไดอยูในพจนานุกรม ในการเพิม่คําลงในพจนานุกรม เลือก สะกด 
พิมพคําที่ตองการ (ใชวิธีเขียนปอนขอความแบบด้ังเดิม) และเลือก ตกลง

คําแนะนําวิธีการเขียนขอความ: ในการเวนวรรค ใหกด 0 ในการเปลี่ยนวิธีการเขียน
อยางรวดเร็วในขณะที่เขียนขอความ กด # ซ้ําไปเรื่อยๆ และตรวจดูตัวบงชี้ที่ดานบนสุด
ของหนาจอ เมื่อตองการใสตัวเลข กดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว ในการเรียกดูรายชื่อตัวอักษร
แบบพิเศษเมื่อใชวิธีการเขียนขอความแบบด้ังเดิม กด * และเมื่อใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 
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ใหกดคางไวที่ * ในการยกเลิกการลางขอความในหนาตางแกไขขอความ เลือก ตัวเลือก > 
เลิกทําการลบ

■ ขอความ
บริการการสงขอความนี้จะใชไดในกรณีที่มีการเปดใหบริการโดยผูใหบริการเครือขายหรือ
ผูใหบริการเทานั้น 

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกวาความยาว
ที่กําหนดของขอความเดียวโดยขอความที่ยาวกวาจะถูกสงเปนชุดขอความตั้งแตสองขอความ
ขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามนั้น สําหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก
หรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลอืกบางภาษา เชน จีน จะใชพื้นที่มากขึ้น 
ซึ่งอาจทําใหขอความนั้นยาวกวาจํานวนที่จะสงเปนขอความเดียวได 

1. เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ
2. เขียนขอความ

3. ในการสงขอความ เลือก ตัวเลือก > สง พิมพเบอรโทรศัพทของผูรับ และเลอืก ตกลง 

หมายเหตุ: อุปกรณของคุณอาจแสดงใหทราบวา ขอความของคุณถูกสง
ไปที่เบอรศูนยฝากขอความที่ต้ังโปรแกรมไวในเครื่องของคุณแลว อุปกรณ
ของคุณอาจไมแสดงใหทราบวา ปลายทางไดรับขอความของคุณแลว สําหรับ
ขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับบริการขอความ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ 

ในการลบขอความที่อานแลวทั้งหมดหรือทุกขอความที่อยูในแฟมขอมูล เลือก 
เมนู > ขอความ > ลบขอความ > ที่อานแลวทั้งหมด หรือแฟมขอมลูที่ตองการ



โทรศัพทของคุณ

9Copyright © 2007 Nokia. All rights reserved.

■ รายช่ือ
คุณสามารถจัดเก็บชื่อและเบอรโทรศัพททั้งในหนวยความจําของโทรศัพทและใน
หนวยความจําของซิมการด สมุดโทรศัพทในตัวจะเก็บรายชือ่ไดถึง 200 ชื่อ

ในการคนหารายชื่อ ใหเลื่อนลงในโหมดสแตนดบาย และพิมพตัวอักษรตัวแรกของชื่อ 
เลื่อนไปที่ชื่อที่คุณตองการ

คุณยังสามารถเลือก เมนู > รายชื่อ และจากตัวเลือกตอไปนี้:

เพิ่มรายชื่อ—เพื่อจัดเก็บชื่อและเบอรโทรศัพทไวในสมุดโทรศัพท

คัดลอก—เพื่อคัดลอกชื่อและเบอรโทรศัพททั้งหมดในครั้งเดียวหรือทีละหนึ่งรายการจาก
สมุดโทรศัพทภายในไปไวที่สมุดโทรศัพทของซิมการดหรือกลับกัน

■ ไฟฉาย
ในการเปดหรือปดไฟฉาย เลือก เมนู > คุณสมบัติพิเศษ > ไฟฉาย > ใช หรือ ไมใช
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■ สมุดโทรศัพทหลายชุด
โทรศัพทของคุณรองรับสมุดโทรศัพทไดสูงสุด 5 ชดุสําหรับผูใชหลายคน 
เมื่อเปดใชสมุดโทรศัพทหลายชดุแลว คุณจะเห็นเฉพาะรายชื่อที่อยูในสมุดโทรศัพทที่
เปดใชอยูเทานั้น

ในการเปดใชสมดุโทรศพัทหลายชดุ เลอืก เมน ู> รายชือ่ > การต้ังคา > สมดุโทรศัพทหลายชดุ > 
รูปแบบสมุดโทรศัพท > สมดุฯอเนกประสงค ในการเปดใชสมุดโทรศัพท เลือก เมนู > รายชื่อ > 
การต้ังคา > สมุดโทรศัพทหลายชดุ > สมุดโทรศัพทปจจุบัน และสมุดโทรศัพทที่ตองการ หรือ 
รายชื่อที่รวมมอง
รายชื่อผูติดตอสามารถเก็บไวในสมุดโทรศัพทชุดเดียวหรือหลายชุดก็ไดเชนกัน รายชื่อที่อยูใน 
รายชื่อที่รวมมอง สามารถเขาใชไดจากสมุดโทรศัพททั้งหมด ในการกําหนด
รายชื่อใหกับสมุดโทรศัพทต้ังแตหนึ่งชุดขึ้นไป เลือก เมนู > รายชื่อ > การต้ังคา > 
สมุดโทรศัพทหลายชุด > จัดการรายชื่อ เลื่อนไปที่รายชือ่ที่ตองการและเลือก 
ทําเครื่องหมายสมุดโทรศัพทที่คุณตองการบันทึกรายชื่อนั้น และเลือก เสร็จ > ใช 

ในการเปลี่ยนชื่อสมุดโทรศัพท เลือก เมนู > รายชื่อ > การต้ังคา > สมุดโทรศัพทหลายชุด > 
เปลี่ยนชื่อสมุดโทรศัพท และสมุดโทรศัพทที่ตองการ
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3. ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอร่ี

■ การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจประจุใหมได คุณสามารถ
ชารจแบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใชงาน 
เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชดั 
ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia และชารจแบตเตอรี่
โดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น

หากจะใชแบตเตอรี่ที่เปลีย่นใหมเปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน 
คุณอาจตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลวเชื่อมตออีกครั้งเพือ่เริ่ม
ชารจแบตเตอรี่

ใหถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบและตัวเครื่องเมือ่ไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่
ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําให
อายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุ
ออกเองเมื่อเวลาผานไป

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได 

คุณควรใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคที่ระบุไวเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ที่
ชํารุดเสียหาย
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อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน 
เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ 
(มีลักษณะเหมอืนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน 
ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ การลัดวงจรอาจทําให
ขั้วแบตเตอรี่หรือสวนที่ใชในการเชื่อมตอชํารุดเสียหายได

การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรอืเย็น เชน การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศที่รอน
หรือหนาวจัด จะทําใหประสทิธภิาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง 
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภมูิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) 
การใชแบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานไดชั่วคราว 
แมวาแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่
จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภมูิตํ่ากวาจุดเยือกแข็ง

หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความเสียหาย
แลวอาจระเบิดไดเชนกัน การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น 
กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน

หามถอดชิ้นสวนหรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่ร่ัวออกมา 
ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล 
ใหลางผิวหนังหรือตาดวยน้ําทันที หรือรีบไปพบแพทย
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■ คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia
โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบวา
แบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย 
Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น มองหาโลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia บนกลองบรรจ ุ
และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปนี้

การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปน
แบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต หากคุณมีเหตุผลอ่ืนใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่ของคุณไมใช
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย 
Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือ จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia 
ที่ไดรับอนุญาตจะตรวจสอบวาแบตเตอรี่ดังกลาวเปนแบตเตอรี่ของแทหรือไม หากไมสามารถ
ตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา 

โฮโลแกรมของแท
1. เมื่อมองที่สต๊ิกเกอรโฮโลแกรม คุณจะเห็น
รูปมือประสานกัน (Nokia Connecting Hands) 
ในมุมมองหนึ่ง และจะเห็นโลโกอุปกรณเสริม
ของแทของ Nokia (Nokia Original Enhancement) 
ในอีกมุมมองหนึ่ง
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2. เมื่อคุณหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติดสต๊ิกเกอร
โฮโลแกรมไปดานซาย ขวา ลาง และบน คุณจะเห็นจุด 
1, 2, 3 และ 4 จุด ในแตละดานตามลําดับ

3. ขูดแถบสีดําที่ดานขางของสติ๊กเกอรออก 
คุณจะพบรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก เชน 
12345678919876543210 ใหหมุนแบตเตอรี่เพื่อ
ใหตัวเลขไมกลับหัว ใหอานรหัส 20 หลักนี้โดยเริ่ม
อานจากแถวบนตอดวยแถวลาง

4. ตรวจสอบรหัส 20 หลกัวาถูกตองหรือไม 
โดยทําตามคําแนะนําในเว็บไซต www.nokia.co.th/
batterycheck

ในการสรางขอความตัวอักษร ใหปอนรหัส 20 หลัก เชน 12345678919876543210 
และสงไปที่ +44 7786 200276

http://www.nokia.co.th/batterycheck
http://www.nokia.co.th/batterycheck
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ในการสรางขอความตัวอักษร ใหทําดังนี้

• สําหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟค ยกเวนอินเดีย: ใหปอนรหัส 20 หลัก เชน 
12345678919876543210 และสงไปที่ +61 427151515

• เฉพาะประเทศอินเดีย: ปอนคําวา “Battery” ตามดวยรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก เชน 
Battery 12345678919876543210 และสงไปยัง 5555

โดยจะคิดคาใชจายตามการใหบริการในประเทศและระหวางประเทศ

คุณควรไดรับขอความแจงวารหัสนั้นเปนรหัสของแทหรือไม

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใชของแท

หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสต๊ิกเกอรโฮโลแกรม
เปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น ใหนําแบตเตอรี่ไปยัง
จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือ 
การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลิต อาจเปนอันตรายและอาจทําใหโทรศัพท
ของคุณดอยประสิทธิภาพและทาํใหเครื่องและอุปกรณเสริมเสียหายได รวมทั้งอาจสงผล
ตอการรับรองหรือการรับประกันอ่ืนใดที่ใชกับโทรศัพท

หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ไปที่ 
www.nokia.co.th/batterycheck

http://www.nokia.co.th/batterycheck
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4. อุปกรณเสริมของแท

อุปกรณเสริมแบบใหมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนาย
อยูมากมาย คุณสามารถเลือกอุปกรณเสริมซึ่งเหมาะกับ
ความตองการในการติดตอสื่อสารของคุณได 

อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบายไวในสวนถัดไป

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่ของคุณ
วามีอุปกรณใดจําหนายบาง

ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมอืเด็ก

• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก 
อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการติดต้ังและการทํางานของอุปกรณเสริมทุกชิ้นที่ติดต้ังในรถอยางสม่ําเสมอ

• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะติดต้ังอุปกรณเสริมในรถที่ติดต้ังยากได

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองจากผูผลิตโทรศัพท
เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกัน
หรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปนโมฆะไป
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■ แบตเตอร่ี

N1200

ประสิทธภิาพดีท่ีสุด

ECTEL

N1208

ประสิทธภิาพดีท่ีสุด

ประเภท เวลาสนทนา* เวลาสแตนดบาย*

BL-5CA สูงถึง 7 ชม สงูถึง 390 ชม

ประเภท เวลาสนทนา เวลาสแตนดบาย

BL-5CA 3.5 ชม 370 ชม

ประเภท เวลาสนทนา* เวลาสแตนดบาย*

BL-5CA สูงถึง 7 ชม สงูถึง 365 ชม
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ECTEL

* เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยขึ้นอยูกับซิมการด การต้ังคาระบบและคาที่ใช 
รูปแบบที่ใช รวมถึงสภาพแวดลอม 

■ อุปกรณชารจโทรศัพทมือถือ Nokia (DC-4)
อุปกรณชารจที่ใชักับแรงดันไฟไดหลายระดับพรอมปลั๊กเสียบที่มีขนาดเล็กกวาเดิมนี้
สามารถเสียบกับที่จุดบุหรี่ในรถยนตเพื่อชารจ แบตเตอรี่โทรศัพทของคุณได

■ แทนชารจแบตเตอรี่ของ Nokia (DT-14)
แทนชารจแบตเตอรี่ของ Nokia รุน DT-14 เปนทางเลือกที่สะดวกสบายและงายดาย
สําหรับการชารจแบตเตอรี่โทรศัพท

ประเภท เวลาสนทนา เวลาสแตนดบาย

BL-5CA 3.5 ชม 350 ชม
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■ อุปกรณดานเสียง

ชุดหูฟงระบบสเตอริโอ Nokia (HS-47)

ชุดหูฟงระบบสเตอริโอของ Nokia รุน HS-47 เปนอุปกรณแฮนดฟรีที่ใชงานไดสะดวกสบาย 
มีปุมรับสาย/วางสายสําหรับจัดการสายเรียกเขาหรือโทรออก ชุดหูฟงนี้ใหคุณฟงวิทยุ FM 
และเครื่องเลนเพลงในระบบสเตอริโอจากโทรศัพท Nokia ที่รองรับการใชงานรวมกันได 
นอกจากนี้ยังใชไดกับอะแดปเตอร AV รุน AD-53 ของ Nokia 
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การดูแลและการบํารุงรักษา

โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตที่ประณีต 
คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติตามเงื่อนไข
การรับประกันไดอยางถูกตอง

• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจับตัว ความชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชืน้ 
จะทําใหเกิดองคประกอบของแร ซึ่งอาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได 
หากตัวเครื่องเปยกชืน้ ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน 
แลวจงึคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่
ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายุการทํางานของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง ทั้งยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําให
สวนที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสูอุณหภมูิปกติ 
ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจร
ภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซกัฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดเครื่อง
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• อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนที่เลื่อนไดของโทรศัพท 
และอาจสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของโทรศัพท

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศัพทและไดรับการรับรองเทานั้น 
การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ 
อาจทําใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวย
อุปกรณสื่อสารวิทยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

• หมั่นสํารองขอมูลที่คุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และบันทึกยอปฏทิิน

• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน 
ใหปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ หรืออุปกรณเสริมอ่ืนๆ 
หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
เพื่อขอรับบริการ
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ขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือความปลอดภัย

■ เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู 
โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

■ ความปลอดภยัดานสภาพแวดลอม
ปฏบัิติตามกฎระเบียบของสถานที่ตางๆ และปดโทรศัพทในสถานที่หามใชหรือเมื่ออาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายเสมอ ใชโทรศัพทในสภาวะการทํางานตามปกติ 
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใชในตําแหนงปกติใกล
กับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 2.2 ซม. (7/8 นิ้ว) เมือ่ใชซองหนังสําหรับพกพา 
อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้ไมควรมีโลหะ
เปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูในระยะหางจากรางกายตามที่ระบุไวขางตน 

โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคุณภาพเพื่อสงขอความ
หรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีการหนวงการสงขอความหรือไฟลขอมูลไวจนกวาจะ
เชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหาง
ระหวางเครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ

ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถุที่ทําจากโลหะอาจดึงดูดเขาหาโทรศัพท 
อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อที่มีแถบแมเหลก็ไวใกลโทรศัพท ทั้งนี้เนื่องจากขอมูลที่เก็บไว
ภายในแถบแมเหลก็อาจถูกลบได
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■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได 
หากมีขอสงสัย ขอแนะนําใหคุณปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยวา
อุปกรณชิ้นนั้นไดรับการปกปองจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม ใหปดเครื่องของคุณใน
สถานที่ใหบริการรักษาพยาบาลในกรณีที่มีปายประกาศใหคุณดําเนินการดังกลาว 
เนื่องจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแหงนั้นอาจกําลังใชอุปกรณที่ไวตอสัญญาณ RF 
จากภายนอก

เคร่ืองควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจากอุปกรณ
ทางการแพทย เชน เครื่องควบคุมการเตนของหัวใจหรือเครื่องกระตุนการทํางานของหัวใจ
อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกลาว 
ซึ่งคําแนะนําเหลานี้สอดคลองกับผลจากการวิจัยโดยอิสระและคําแนะนําของสถาบันวิจยั
เทคโนโลยีการสื่อสารไรสายดวยเชนกัน สําหรับผูใชเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ
ดังกลาว ควรปฏิบัติดังนี้:

• เก็บโทรศัพทใหหางจากเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจใหมากกวา 
15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ

• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ

• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจเพื่อลดสัญญาณ
รบกวนที่อาจเกิดขึ้น
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• หากคุณสงสัยวาจะเกิดสญัญาณรบกวน ใหปดโทรศัพท และนําโทรศัพทออกหาง
จากเครื่อง

• อานคําแนะนําของผูผลิตอุปกรณทางการแพทยดังกลาว

หากคุณมขีอสงสัยเกี่ยวกับการใชอุปกรณไรสายกับอุปกรณทางการแพทย คุณควรปรึกษา
กับแพทยที่ใหคําปรึกษาดานสุขภาพของคุณ

เคร่ืองชวยฟง
อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได 
ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดต้ังไมถูกตองหรือมีการปองกัน
ไมเพยีงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุม
ความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภยั โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
กับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ที่ติดต้ังไวในรถของคุณ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดต้ังหรือซอมแซมโทรศัพทในรถยนต การติดต้ังหรือ
การซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย 
ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดต้ัง
และทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท 
ชิ้นสวนของโทรศัพท หรืออุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวา
ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดต้ังอุปกรณหรือ
วางโทรศัพทมอืถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภยัอาจพองตัวออก 



ขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือความปลอดภยั

25Copyright © 2007 Nokia. All rights reserved.

การติดต้ังอุปกรณไรสายไวในรถอยางผิดวิธีอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงในขณะที่
ถุงลมนิรภัยพองตัวออกได

คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพทกอนที่จะขึ้นเครื่องบิน 
การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน 
รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

■ บริเวณท่ีอาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และควรปฏบัิติตามปายและคําแนะนํา
ตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนําให
ดับเครื่องยนต การเกิดประกายไฟในพื้นที่เชนนั้นอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหมที่
อาจทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่ที่มกีารเติมเชื้อเพลิง เชน 
ใกลเครื่องสูบแกสในสถานีบริการน้ํามัน และควรปฏบัิติตามขอหามเกี่ยวกับการใช
อุปกรณวิทยุในบริเวณคลังน้ํามัน สถานีเก็บน้ํามันและสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคมี 
หรือบริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิดอาจไมไดถูกประกาศ
ใหเห็นเดนชัด พื้นที่ตางๆ เหลานี้ ไดแก ชั้นใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคม ี
ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรือ
อนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ
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■ การโทรฉุกเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทมือถือรวมถึงโทรศัพทเครื่องนี้ดวยนั้นทํางานโดยใช
สัญญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน 
รวมทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผูใชต้ังโปรแกรมเอง ดวยเหตุนี้ จึงไมสามารถรับประกัน
การเชื่อมตอในทุกสภาวะได คุณจึงไมควรวางใจวาโทรศัพทไรสาย
จะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณี
ฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดงัน้ี:
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวามสีัญญาณเพยีงพอหรือไม 

ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการดที่ใชไดลงในโทรศัพทเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวางและพรอมสําหรับการโทรออก 

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันที่คุณอยู ซึ่งหมายเลขฉุกเฉิน
ในแตละพื้นที่จะแตกตางกันไป

4. กดปุมโทร

ในกรณีที่คุณกําลังใชฟงกชนัอ่ืนอยู คุณจะตองปดฟงกชันเหลานั้นกอนจึงจะสามารถ
โทรฉุกเฉินได โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉบับนี้หรือสอบถามขอมูลเพิม่เติมจากผูใหบริการ
ระบบของคุณ

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตองใหไดมากท่ีสุด 
โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ 
อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง
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■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเคร่ืองนี้ตรงตามคําแนะนําของการปลอยคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบมาไมใหเกิน
ความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดย
หนวยงานดานวิทยาศาสตรที่เปนหนวยงานอิสระ ICNIRP และรวมถึงระดับความปลอดภัย
ของผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR (Specific Absorption 
Rate) ขอกําหนด SAR ที่กําหนดไวในคําแนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) 
ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการทํางาน
แบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนําใหใชใน
คลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจตํ่ากวาคาสูงสุด 
เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายได
ตามที่กําหนดไว คาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณกับ
สถานีเครือขายหลัก คา SAR ที่สูงที่สุดภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใช
โทรศัพทที่หูคือ 0.91 วัตต/กก (RH-99)  หรือ 0.81 วัตต/กก (RH-105). 

การใชอุปกรณเสริมของเครื่องอาจทําใหคา SAR แตกตางจากนี้ คา SAR แตกตางกันไปโดย
ขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงานของแตละประเทศและการทดสอบรวมทั้งระบบเครือขาย 
สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับ SAR โปรดดูขอมูลผลิตภณัฑที่ www.nokia.co.th

* คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงานของแตละประเทศและ
ระบบเครือขาย สําหรับขอมูล SAR ใน พืน้ที่อ่ืน โปรดดูที่ขอมูลผลิตภัณฑจาก 
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 ฟวเจอรปารค
รังสิต

ใตดิน หองบีเอฟ 32 ช้ันใตดิน 
ศูนยการคาฟวเจอรพารค 
รังสิต เลขที่ 161 หมูที่ 2 
ถ.พหลโยธนิ 
ต.ประชาธิปตย อ.ธญัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130

0-2741-
6363

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

0-2741-
6363

0-2884-
5695

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

3 ซีคอนสแควร G เลขที่ 1007 ช้ัน G
ศูนยการคาซีคอนสแควร 
904 หมู 6 ถ. ศรีนครินทร 
แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250

0-2741-
6363

0-2720-
1661

จันทร - อาทิตย
10:30 น. - 20:30 น.

Copyright © 2007 Nokia. All rights reserved.
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4 ศูนยการคา
เอสพานาด

3 ศูนยการคาเอสพานาด 
รัชดาภิเษก ช้ัน 3 
หองเลขที่ 321-323
99 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400

0-2741-
6363

0-2660-
9290

จันทร - อาทิตย 
10:00 น. - 20:30 น.

5 เซ็นทรัล
พระราม 3

6 หองเลขที่ 636/2,637/1,
637/2 ช้ัน 6 
เลขที่ 79/290 
ถ.สาธุประดิษฐ 
แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120

0-2741-
6363

0-2673-
7102

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

6 มาบุญครอง
เซ็นเตอร

2 เลขที่ 444 ช้ัน 2 โซนดี 
ยูนติ 5-6 
อาคารมาบุญครอง
เซ็นเตอร ถ.พญาไท 
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

0-2741-
6363

 0-2626-
0436

จันทร - อาทิตย  
10:00 น. - 20:30 น.

ตางจังหวัด

7 เชียงใหม 
(ตรงขาม 
เชียงใหม 
แอรพอรต 
พลาซา)

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

0-5320-
3321-3

0-5320-
1842

จันทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น.

เลขที่ สาขา ช้ัน ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ
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หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โนเกียแครไลน  
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ โนเกีย แครไลน โทร: 02-640-1000

8 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 - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

9 ขอนแกน 
(บริเวณ
ทางออกหาง
เทสโก โลตัส)

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

0-4332-
5779-80

0-4332-
5781

จันทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

10 หาดใหญ 
(ปากทางเขา
โรงพยาบาล
กรุงเทพ)

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

0-7436-
5044-5

0-7436-
5046

จันทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

ขนาด

ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง (สูงสุด) ความหนา (สูงสุด)

67.3 ซีซี 76 กรัม 102 มม. 44 มม. 17 มม.

เลขที่ สาขา ช้ัน ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ
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การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จดัเตรียมขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบริการออนไลนของเรา
ไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ
เรยีนรูวิธตีั้งคาโทรศัพทของคุณเปนครัง้แรก และคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท การสาธิตแบบอนิเทอรแอค็ทีฟจะแสดงคําแนะนํา
วิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน

คูมือผูใช
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของคุณโดยละเอียด อยาลมืเขามา
ตรวจสอบขอมลูลาสุดอยางสม่ําเสมอ

ซอฟตแวร
ใชโทรศัพทของคุณใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับซอฟตแวรสําหรบัโทรศัพทและ
คอมพิวเตอร Nokia PC Suite เช่ือมตอโทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคุณสามารถ
จัดการกับปฏิทิน รายช่ือ เพลงและภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชันอื่นๆ ชวยใหซอฟตแวรน้ี
ทํางานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึน้

การต้ังคา
ฟงกชันเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลตมิีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพท
เคลือ่นท่ีและอเีมล* อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชันเหลาน้ีได 
จัดสงขอมูลดังกลาวมาท่ีเครื่องโดยไมเสยีคาใชจายใดๆ
*ไมมีในโทรศัพททุกเครื่อง

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดท่ี www.nokia.co.th/support
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