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เครื่องรุนน้ีประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวรซึ่งอยูภายใตขอบังคับของ
กฎหมายและขอบังคบัดานการสงออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ๆ หามกระทํา
การใดๆ ที่ขัดแยงตอกฎหมาย

แอปพลิเคชันของบริษัทอืน่ที่มาพรอมกับโทรศพัท อาจถูกสรางข้ึนและอาจเปนของ
บคุคลหรือนิติบุคคลทีไ่มใชกิจการในเครือหรอืมีสวนเกีย่วของกบั Nokia Nokia ไมได
เปนเจาของลิขสิทธ์ิหรือสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรมจากผูผลิตรายอื่น
เหลาน้ี ดังน้ัน Nokia จงึไมมสีวนรับผิดชอบในการใหการสนับสนุนผูใช ความสามารถ
ในการใชงานของแอปพลิเคชั่นเหลาน้ี หรือขอมูลที่แสดงในแอปพลิเคชั่นหรือสื่อ
เหลาน้ี นอกจากนี ้Nokia ไมไดใหการรับประกันใดๆ สําหรับการใชงานแอปพลเิคชั่น
เหลาน้ี

ดวยการใชงานแอฟพลเิคชัน่เหลาน้ี คณุตกลงยอมรับวาซอฟตแวรน้ีจัดจําหนาย "ตาม
สภาพจริง ณ ปจจุบัน" โดยปราศจากการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ไมวาจะระบุไวอยางชัด
แจง หรือโดยนัยในทุกกรณี และภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย นอกจากน้ี คณุ
ยอมรับวาทั้ง Nokia และบริษัทรวมคาจะไมใหการรบัประกนัใดๆ ไมวาจะระบุไวอยาง
ชัดแจง หรือโดยนัยในทกุกรณี รวมถึงการรับประกนัชื่อผลิตภัณฑ โอกาสทางการคา
หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงคที่ใชงาน หรือรับประกันวาแอปพลเิคชันน้ีไมลวง
ละเมิดการจดสิทธิบัตร ลขิสิทธิ์ เครื่องหมายการคา หรือสิทธิ์อืน่ใดของบุคคลท่ีสาม
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เพือ่ความปลอดภัยของคุณ
โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปน้ี มิฉะน้ันอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมใน
คูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดเครือ่งในสถานที่ท่ีหามใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี
หรือเมื่ออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย
คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับข่ียานพาหนะ
เปนอันดับแรก
ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่ง
อ่ืนใด เม่ือคุณขับขีย่านพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับ
แรกท่ีคุณควรคํานึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คือ
ความปลอดภัยบนทองถนน
สญัญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื่องได
ปดโทรศัพทขณะท่ีอยูในโรงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ควรปดเคร่ืองเม่ืออยู
ใกลกับอุปกรณทางการแพทย
ปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ โทรศัพทไรสายอาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได
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ปดโทรศัพททุกครั้งที่เติมนํ้ามัน
หามใชโทรศัพทเม่ืออยูท่ีจุดเติมนํ้ามัน และหามใช
โทรศัพท เม่ืออยูใกลกับนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือสารเคมี
ปดโทรศัพทเม่ืออยูใกลกับจุดท่ีมีการระเบิด
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ หามใชโทรศัพทในจุด
ท่ีกําลังมีการระเบิด
บริการที่มีคุณภาพ
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะใชหรือซอม
อุปกรณตางๆ ของเครื่องได
อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรีท่ี่ไดรับการ
รับรองเทาน้ัน หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไม
สามารถใชงานรวมกันได
กันนํ้า
โทรศัพทของคุณไมไดกันนํ้า ควรเก็บโทรศัพทไวใน
ท่ีแหง
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ขอมูลทั่วไป
เก่ียวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่ไดอธิบายไวในคูมือฉบับน้ีผานการรับรองให
ใชงานไดกับเครือขาย GSM900 และ 1800 โปรดติดตอขอขอมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับเครือขายไดจากผูใหบริการของคณุ
ขณะท่ีใชคุณสมบตัิตางๆ ในโทรศัพทเครื่องน้ี คุณควรเคารพตอ
กฎหมายและจารีตประเพณีท้ังหมด รวมถึงสิทธิสวนบุคคลของ

ผู
อ่ืน และลิขสิทธิ ์และไมกระทําการใดท่ีเปนการละเมิดตอ
กฎหมาย
การคุมครองดานลขิสิทธิ์อาจหามมิใหทําการคัดลอก การแกไข
หรือโอนภาพ เพลงและเน้ือหาบางสวนได

คําเตือน:  คณุตองเปดเคร่ืองกอนเร่ิมใชงานคุณสมบัติ
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเคร่ืองเมื่อการใช
งานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอน
เร่ิมใชงานโทรศัพท คณุสมบัติโดยสวนใหญตองมีคุณสมบัติ
พิเศษจากเครือขาย คุณสมบัติเหลาน้ีอาจไมมีในบางเครือขาย
เครือขายอ่ืนๆ อาจตองการใหคุณตกลงเปนการเฉพาะกับผูให
บริการของคุณกอน คณุจึงจะใชบริการของระบบเครือขายน้ันได
ผูใหบริการของคุณสามารถใหคําแนะนําและคําอธิบายเพ่ิมเติม
เก่ียวกับคาใชจายในการใชบริการดังกลาว ในบางเครือขาย อาจ
มขีอจํากัดท่ีสงผลกระทบตอการใชงานบริการเสริมจากระบบ
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เครือขายของคุณ ตัวอยางเชน ระบบเครือขายบางแบบอาจจะไม
รองรับตัวอักษรของทุกภาษา และการบริการทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงาน
คณุสมบัตบิางอยางในเครื่องของคุณ ในกรณีเชนน้ัน คุณสมบัติ
ดงักลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมี
คณุสมบัติการกําหนดคาพิเศษ เชน การเปลี่ยนช่ือเมนู ลําดับ
ของเมนู และไอคอนตางๆ โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

อุปกรณเสริม
กฎเกณฑเฉพาะเก่ียวกับอุปกรณเสริมและอุปกรณเพ่ิมพิเศษ
● เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเดก็
● หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปลั๊ก
ไฟและดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ

● ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณเสริมทุกช้ินท่ี
ตดิตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ

● เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัตผิานการรับรองเทาน้ันท่ีจะติดตั้ง
อุปกรณเสริมในรถที่ติดตั้งยากได

รหัสผาน
รหัสโทรศัพทจะปองกันโทรศัพทของคุณจากการใชงานโดยไม
ไดรับอนุญาต
รหัส PIN น้ีจะมาพรอมกับซมิการดและชวยปองกันการใช
ซิมการดโดยไมไดรับอนุญาต รหัส PIN2 จะไดมาพรอมกับ
ซิมการดบางอัน โดยคุณตองใชรหัสน้ีในการเขาใชบริการบาง
อยาง หากคุณกดรหัส PIN หรือรหัส PIN2 ไมถูกตองสามครั้ง
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ติดตอกัน โทรศัพทจะขอใหคุณกดรหัส PUK หรือรหัส PUK2 
หากคุณไมมีรหัสดังกลาว โปรดติดตอผูใหบริการ
คุณตองใช PIN โมดูลเพ่ือเขาดูขอมูลโมดูลปองกันของซิมการด
คุณตองใชรหัส PIN สําหรับลายเซน็แบบดิจิตอล คุณตองใชรหัส
ระบบเมื่อจะใชการจํากัดการโทร
ในการตั้งคาโทรศัพทใหใชรหัสผานและการตั้งคาการปองกัน
ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย.
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การเริ่มตนใชงาน
การใสซิมการดและแบตเตอรี่
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจ
ทุกคร้ังกอนถอดแบตเตอรี่
ซมิการดและหนาสัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย เน่ืองจาก
การขูดขีด หรือดัดงอ จึงควรถือ ใส หรือถอดการดอยาง
ระมัดระวัง

1. ในการถอดหนากาก ใหกดหนากากดานหลัง แลวเลื่อนไป
ทางดานลางของตัวเคร่ือง (1)

2. ถอดแบตเตอรี่ (2)
3. ใสซมิการด (3)
4. ใสแบตเตอรี ่(4) แลวใสหนากากดานหลัง (5) กลับเขาท่ี

การชารจแบตเตอรี่
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนท่ีจะใชกับ
โทรศัพท โทรศัพทเคร่ืองน้ีไดรับการออกแบบเพื่อใหใชงานได
เมื่อไดรับกระแสไฟจากอุปกรณชารจรุน AC-3
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คําเตือน:  เลือกใชแตแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับ
เคร่ืองรุนน้ีเทาน้ัน การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากน้ี
อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรอืรับรองสําหรับ
เคร่ืองเปนโมฆะไป
โทรศัพทเคร่ืองน้ีไดรบัการออกแบบมาเพื่อใหใชกับแบตเตอร่ี
BL-5CA
หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรอง
สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ หากตองการถอด
สายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปลั๊กไฟและดึงออก 
อยาดึงท่ีสายไฟ
1. เสียบอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง
2. ตอสายจากอุปกรณชารจเขากับชองเสียบ

อุปกรณชารจในโทรศัพท
ในกรณีท่ีไมมีประจุแบตเตอรี่เหลืออยูเลย
สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึน้บนหนา
จอเมื่อเวลาผานไปสองสามนาที ซึง่จะสามารถ
โทรออกไดหลังจากน้ัน

เสาอากาศ

หมายเหตุ:โทรศัพทของคุณมเีสาอากาศ
ภายในและภายนอก คณุไมควรจับเสาอากาศโดย
ไมจําเปนเมื่อใชงานอยู เชนเดียวกับอุปกรณสง
สัญญาณวิทยุอ่ืนๆ การสัมผัสกับเสาอากาศอาจสงผลตอ
คุณภาพการโทร และอาจทําใหเคร่ืองใชระดบัพลังงานมากเกิน
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กวาท่ีจําเปน รวมทั้งทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง
ดวย
ภาพแสดงเสาอากาศในบริเวณพื้นท่ีสีเทา

ปุมและสวนตางๆ
1 หูฟง

2 จอแสดงผล

3 ปุมเลือก

4 ปุม™ Navi: ตอจากน้ีไป
เรียกวา ปุมเล่ือน

5 ปุมโทรออก

6 ปุมวางสายและปุมเปด/ปด

7 รูรอยสายคลอง

8 เลนสกลองถายรูป

9 ลําโพง

10 ไมโครโฟน

11 ชองเสียบหูฟง

12 ชองเสียบอุปกรณชารจ
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หมายเหตุ: หามแตะชองเสียบน้ี เน่ืองจากชองเสียบน้ีมี
ไวใหเจาหนาท่ีฝายบริการท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ันเปนผูใช

ขนาด

นํ้าหนัก

ปริมาตร

ความยาว 108 มม.

ความกวาง (สูงสุด) 46 มม.

ความสงู (สงูสุด) 15 มม.

การเปดและปดเครื่อง
ในการเปดหรือปดเครื่อง ใหกดปุมเปด/ปดคางไว

โหมดสแตนดบาย
เม่ือโทรศัพทพรอมใชงานแตผูใชยังไมปอนตัวอักษรใดลงไป
โทรศัพทจะอยูในโหมดสแตนดบาย

1 ความแรงของสัญญาณเครือขาย

2 ระดับประจุแบตเตอรี่

3 ช่ือระบบเครือขายหรือโลโกระบบ

4 หนาท่ีของปุมเลือก

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์16

66 ซีซี
73.7 กรัม



ปุมเลือกดานซายคือ ไปที่ เพ่ือใหคุณดูฟงกชันในรายการทาง
ลัดสวนตัว เมื่อจะดูรายการ ใหเลือก ตัวเลือก > เลอืกตัว
เลอืก เพ่ือดูฟงกชันท่ีใชงานได หรือเลือก ตัวเลอืก > จัดวาง
เพ่ือจัดเรียงฟงกชันในรายการทางลัดสวนตัว

การล็อคปุมกด (ล็อคปุม)
เพ่ือปองกันการกดปุมโดยไมเจตนา ใหเลือก เมนู แลวกดปุม *
ภายใน 3.5 วินาทีเพ่ือล็อคปุมกด

หากจะปลดล็อคปุมกด ใหเลือก ปลด แลวกดปุม * ภายใน 1.5
วินาที หาก ปองกันปุมกด ปรากฏขึน้ ใหปอนรหัสโทรศัพทเมื่อ
เคร่ืองถาม

ในการตั้งคาใหปุมกดล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากผานเวลาหนวง
ตามท่ีตั้งไวเมื่อโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก
เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > ล็อคปุมอัตโนมัติ > ล็อค
ปุมกด

ในการรับสายเมื่อล็อคปุมกดไว ใหกดปุมโทรออก เมื่อคุณวาง
สายหรือปฏเิสธไมรับสาย ปุมกดจะล็อคเองโดยอัตโนมัติ
เมื่อล็อคโทรศัพทหรือล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินท่ีใชเปนทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได

ฟงกชันท่ีไมตองใชซิมการด
ฟงกชันในโทรศพัทบางฟงกชันสามารถใชไดโดยไมตองใส
ซิมการดในเครื่อง เชน ตารางนัดหมายและเกมส บางฟงกชัน
ปรากฏเปนสีทึบอยูในเมนู และใชงานไมได
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การโทร
การโทรออกและรับสาย
ในการโทรออก ใหปอนหมายเลขโทรศัพท รวมท้ังรหัสประเทศ
และรหัสพ้ืนท่ี หากจําเปน กดปุมโทรออกเพ่ือโทรไปยัง
หมายเลขน้ัน เลื่อนไปทางขวาเพื่อเพ่ิมหรือเล่ือนไปทางซาย
เพ่ือลดระดับเสียงของหูฟงหรือชุดหูฟงในระหวางการสนทนา

ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก เม่ือตองการปฏิเสธไม
รับสาย ใหกดปุมจบการทํางาน

ลําโพง
หากทําได คุณอาจเลือก ลําโพง หรือ ปกติ เพ่ือใชลําโพงหรือ
หูฟงของโทรศัพทขณะสนทนา

คําเตือน:  โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลําโพง เน่ืองจากเสียงจะดังมาก

ปุมลดัในการโทรออก
ในการกําหนดหมายเลขโทรศพัทใหกับปุมตัวเลข 2 ถึง 9 หน่ึง
ปุม ใหเลือก เมนู > รายช่ือ > โทรดวน แลวเลื่อนไปยัง
หมายเลขท่ีตองการ แลวเลือก กําหนด ปอนหมายเลขโทรศัพท
ท่ีตองการ หรือเลือก คนหา แลวตามดวยรายชื่อท่ีบันทึกไว

ในการเปดใชฟงกชันโทรดวน ใหเลือก เมนู > การต้ังคา >
โทรออก > โทรดวน > เปด

ในการโทรออกโดยใชฟงกชันโทรดวน เมื่อเคร่ืองอยูในโหมด
สแตนดบาย ใหกดปุมตัวเลขท่ีตองการคางไว
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การเขียนขอความ
โหมดตัวอักษร
ในการปอนตัวอักษร (เชน ขณะเขียนขอความ) ใหใชระบบปอน
ตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนขอความ ใหกด ตัวเลือก คางไวเพ่ือสลับระหวาง
ระบบปอนขอความปกติ ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ  และระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติ ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  ระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัตไิมไดสนับสนุนทุกภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงดวยสัญลักษณ   และ  ใน
การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม # ในการเปลี่ยนจากโหมด
ตัวอักษรเปนตัวเลข ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ  ใหกดคางไว
ท่ีปุม # และเลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนจากโหมด
หมายเลขเปนโหมดตัวอักษร ใหกดปุม # คางไว

เมื่อตองการตั้งคาภาษาที่ใชเขยีน ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษาที่
เขียน

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 2 ถึง 9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรท่ีตัองการปรากฏ 
ตัวอักษรท่ีมีอยู จะขึน้กับภาษาที่ใชเขียนท่ีเลือกไว

หากตัวอักษรตัวถดัไปท่ีคุณตองการปอนอยูในปุมเดียวกับปุม
ตัวเลขท่ีคุณใชอยู ใหรอจนกระท่ังเคอรเซอรปรากฏขึ้น และปอน
ตัวอักษร
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ในการเขาใชเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ และตัวอักษรพิเศษท่ี
มักใชบอย ใหกดปุมตัวเลข 1 ซ้ําๆ หรือกด * เพ่ือเลือกตัวอักษร
พิเศษ

ระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิจะใชพจนานุกรมในตัวเคร่ือง ซึ่งคุณ
สามารถเพิ่มคําใหมได
1. เร่ิมเขยีนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุมแตละปุมเพียงหน่ึงคร้ัง

ในการปอนตัวอักษรแตละตัว
2. ในการยืนยันคําโดยเพิ่มเวนวรรค ใหกด 0

● หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม * ซ้ําๆ และเลือกคํา
จากรายการ

● หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวาคําท่ีคุณ
ตองการเขียนไมมีอยูในพจนานุกรม หากตองการเพ่ิมคํา
ลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด ใหเขยีนคําโดยใชระบบ
ปอนตัวอักษรแบบปกต ิแลวเลือก จัดเก็บ

● หากตองการเขยีนคําผสม ปอนสวนแรกของคําและกดปุม
เล่ือนขวาเพื่อยืนยัน เขยีนสวนสุดทายของคํา หลังจาก
น้ันใหยืนยัน

3. เร่ิมเขยีนคําถัดไป

การปอนขอความภาษาไทย
หากตองการเขียน ตัวอยางเชน ขอความตัวอักษรเปนภาษาไทย
เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ เลือก
หนาตางขอความและ ตัวเลอืก > ภาษาที่เขียน > ภาษา
ไทย ไอคอน  จะปรากฏขึน้
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ตัวอยางเชน เม่ือตองการเขยีนคําวา "คิดถึง U ;-)" ใหดําเนินการ
ดังน้ี
1. กด 1 สี่คร้ัง เพ่ือเลือก ค
2. กดปุม * เล่ือนขวาหนึ่งคร้ังเพ่ือเลือกสระ  และเลือก ใส
3. กด 5 หน่ึงคร้ัง เพ่ือเลือก ด
4. กด 5 สามครั้ง เพ่ือเลือก ถ
5. กด * แลวเลื่อนไปทางขวาสามครั้ง เพ่ือเลือกสระ   ึ สําหรับ

ถึ และเลือก ใส
6. กด 2 สองครั้ง เพ่ือเลือก ง
7. กด # เพ่ือเปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ และกด 0

เพ่ือเวนวรรค
8. กด 8 สองครั้ง เพ่ือเลือก U
9. กด 0 เพ่ือเวนวรรค
10. เลือก ตัวเลอืก > ใสสัญลักษณ > ตัวอักษร เล่ือนไป

ยัง ; และเลือก ใช
11. เลือก ตัวเลอืก > ใสสัญลักษณ > ตัวอักษร เล่ือนไป

ยัง - และเลือก ใช
12. เลือก ตัวเลอืก > ใสสัญลักษณ > ตัวอักษร เล่ือนไป

ยัง ) และเลือก ใช

หมายเหตุ: ตามลักษณะการใชภาษาไทยแลว เสียงสระ
หรือเสียงพยัญชนะจะใสไดตอเมื่อมีตวัอักษรไทยนําอยูแลว
เทาน้ัน
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เฉพาะโทรศัพทเคลือ่นท่ีท่ีมีเมนูภาษาไทยเทาน้ัน จึงจะรับ
ขอความภาษาไทยได

เคลด็ลับ: ในการเปลี่ยนการปอนขอความเปนภาษา
อังกฤษหรือตัวเลข กด #
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การสํารวจเมนู
ฟงกชันของโทรศัพทจะจัดกลุมอยูในเมนูตางๆ แตในท่ีน้ีจะ
กลาวถึงฟงกชันของเมนูหรือรายการตัวเลือกเพียงบางรายการ
ในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู แลวเลือกเมนูและเมนูยอยท่ี
ตองการ เลือก ออก หรือ กลับ เพ่ือออกจากเมนูในระดับ
ปจจุบัน กดปุมจบการทํางานเพ่ือกลับไปยังโหมดสแตนดบาย
โดยตรง หากจะเปลี่ยนมุมมองเมนู ใหเลือก เมนู > ตัวเลือก >
มุมมองเมนูหลัก > รายการ หรือ ตาราง
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ขอความ
คุณสามารถอาน เขียน สง และบันทึกขอความตัวอักษร ขอความ
มัลติมีเดีย ขอความคลิปเสียง และขอความดวน รวมท้ังอีเมล
บริการขอความจะใชไดในกรณีท่ีเครือขายหรือผูใหบริการ
สนับสนุนฟงกชันดังกลาวเทาน้ัน

ขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย
คณุสามารถสรางขอความและแนบไฟลไปกับขอความ เชน
รูปภาพ ได โทรศัพทของคุณจะเปลี่ยนขอความตวัอักษรเปน
ขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีไฟลแนบมาดวย

ขอความตัวอักษร
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความตัวอักษรท่ีมีความยาว
มากกวาความยาวที่กําหนดของขอความเดียว โดยขอความท่ี
ยาวขึน้จะถูกสงเปนชุดขอความตั้งแตสองขอความขึน้ไป ผูให
บริการจะคิดคาใชจายตามจรงิ สําหรับตัวอักษรท่ีมีเคร่ืองหมาย
เนนเสียงหรือเคร่ืองหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือก
บางภาษา เชน ภาษาจีน จะใชพ้ืนท่ีมากขึ้น ซึ่งอาจใหขอความ
น้ันยาวกวาจํานวนที่จะสงเปนขอความเดียวได
สัญลักษณท่ีอยูดานบนของหนาจอแสดงจํานวนตวัอักษรท่ี
เหลืออยูท้ังหมดและจํานวนของขอความท่ีจําเปนตองสง
กอนท่ีคุณจะสงขอความตวัอักษรหรือขอความอีเมล SMS คุณ
ตองจัดเก็บหมายเลขศนูยขอความของคุณกอน เลือก เมนู >
ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความตัวอักษร >
ศนูยขอความ > เพ่ิมศนูย ปอนช่ือ และหมายเลขจากผูให
บริการ
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ขอความมลัติมเีดียและขอความรวมมัลติมีเดีย
ขอความมัลติมีเดีย (MMS) อาจประกอบดวยขอความ ภาพ คลิป
เสียง และวิดีโอคลิป มัลติมีเดียท่ีรวมกับขอความอาจมีขอมูล
ตางๆ หรือแมกระท่ังไฟลในรูปแบบที่เคร่ืองไมสนับสนุน

เฉพาะเคร่ืองท่ีมีคณุสมบัติท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ันท่ีจะรับและ
แสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความท่ีแสดงอาจ
แตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทท่ีรับขอความ

เครือขายไรสายอาจจะจํากัดขนาดของขอความ MMS หากไฟล
ภาพท่ีแทรกมีขนาดเกินขดีจํากัดน้ี เครื่องอาจกําหนดใหภาพมี
ขนาดเล็กลงเพ่ือใหสามารถสงทาง MMS ได

ขอสําคัญ: โปรดระวังในการเปดขอความ ขอความตางๆ
อาจมีซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีอาจทําใหโทรศัพท
หรือเคร่ืองพีซขีองคุณเสียหายได

หากตองการตรวจสอบขอมูลการใชงานและสมัครใชบริการสง
ขอความมัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดตอผูใหบริการ คณุยังสามารถ
ดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาได 

การสรางขอความตัวอักษรหรือขอความมลัติมเีดยี
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
2.

3. เล่ือนไปที่ชอง ตัวอักษร: 
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และปอนขอความ

ในการเพิ่มผูรับ เล่ือนไปยังชอง ถึง: และปอนหมายเลข
ของผ ูรับ  หรืออีเมลแอดเดรส  หรือ เลือก เพิ่ม เพ่ือเลือก
ผ ูรับจากตัวเลือกท่ีมีให เลือก เลือก ตัวเลือก เพ่ือเพ่ิมผูรับ
และเรื่อง และเพ่ือตั้งคาตัวเลือกการสง



4.

5. หากตองการสงขอความ ใหกด สง

อีเมล
เขาสูบัญชีอีเมล POP3 หรือ IMAP4 ผานทางโทรศัพทของคุณ
เพ่ืออาน เขียน และสงอีเมล แอปพลิเคชั่นอีเมลน้ีจะแตกตางจาก
ฟงกชันอีเมล SMS
กอนท่ีจะใชอีเมลได คณุตองมีบัญชีอีเมลและการตั้งคาท่ีถูกตอง
กอน โปรดติดตอผูใหบริการอีเมลเพ่ือตรวจสอบการใหบริการ
และการตั้งคาบัญชีอีเมลของคุณ คณุจะไดรบัการตัง้กําหนดคา
อีเมลเปนขอความการจัดรูปแบบ

ตัวชวยตั้งคาอีเมล
ตวัชวยตั้งคาอีเมลจะเริ่มตนโดยอัตโนมตัิหากไมมีการระบุการตัง้
คาอีเมลไวในโทรศัพท ในการเร่ิมตนตัวชวยการตั้งคาสําหรับอี
เมลแอคเคาทเพ่ิมเติม เลือก เมนู > ขอความ และอีเมลแอค
เคาทท่ีมีอยู เลือก ตัวเลอืก > เพิ่มศูนยขอความ เพ่ือเร่ิมตน
ตัวชวยตั้งคาอีเมล ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
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ในการแนบเน้ือหาใหกับขอความ เลื่อนไปยัง แถบส่ิงท่ี
แนบท่ีดานลางของจอแสดงผล และเลือกประเภทเน้ือหา
ท่ีตองการ

ประเภทขอความจะแสดงอยูท่ีดานบนของหนาจอ
และเปลี่ยนอัตโนมัติโดยขึ้นอยูกับเน้ือหาของ ขอความ

ผูใหบริการอาจคิดคาบริการแตกตางกันโดยขึน้อยู
กับประเภทของขอความ ตรวจสอบกับผูใหบริการ
สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม



การเขียนและการสงอีเมล
เมื่อจะเขียนอีเมล ใหเลือก เมนู > ขอความ > สราง
ขอความ > ขอความอีเมล หากจะแนบไฟลในอีเมล ใหเลือก
ตัวเลือก > ใส ในการสงอีเมล ใหกดปุมโทรออก เลือกบัญชีท่ี
ตองการหากจําเปน

การดาวนโหลดอีเมล

ขอสําคัญ:  ขอควรระวังในการเปดขอความ ขอความ
อีเมลอาจมีซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรืออ่ืนๆ ซึง่อาจทําให
โทรศัพทหรือเคร่ืองพีซีของคุณเสียหายได

ในการเลือกโหมดดึง ใหเลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคา
ขอความ > ขอความอีเมล > แกไขศูนยขอความ แลวเลือก
ศูนยขอความที่ตองการ ตามดวย การต้ังคาการดาวนโหลด >
โหมดดึง

ในการดาวนโหลดอีเมล ใหเลือก เมนู > ขอความ แลวเลือก
ศูนยขอความอีเมลท่ีตองการ หรือยืนยันคําขอสําหรับการเชื่อม
ตอหากจําเปน

ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรท่ีปรากฏขึ้นทันทีท่ีไดรับ
1. ในการเขียนขอความดวน เลือก เมนู > ขอความ > สราง
ขอความ > ขอความดวน

2. ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับ เขยีนขอความ (สูงสุด 70
ตัวอักษร) และเลือก สง
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ขอความคลิปเสียง Nokia Xpress
การสรางและการสงขอความคลิปเสียงโดยใช MMS แบบงายๆ
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
คลิปเสียง เครื่องบันทึกเสียงจะเปดขึน้

2. บันทึกขอความ
3. ใสหมายเลขโทรศัพทหน่ึงหมายเลขหรือมากกวาน้ันในชอง
ถึง: หรือเลือก เพิ่ม เพ่ือดึงหมายเลข

4. ในการสงขอความเบอร ใหเลือก สง

ขอความทันใจ
ดวยฟงกชันขอความทันใจ (ขอความสนทนา, บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) คุณสามารถสงขอความแบบสั้นๆ งายๆ ไปยังผู
สนทนาที่ออนไลนอยู คุณตองสมคัรขอใชบริการและลงทะเบียน
กับศูนยบริการสนทนาท่ีคุณตองการใช คุณสามารถสอบถามการ
ใชบริการเหลาน้ี รวมท้ังราคาและคําแนะนําตางๆ ไดจากผูให
บริการของคุณ เมนูอาจแตกตางไปตามแตผูใหบริการสนทนา
ในการเชื่อมตอกับบริการ ใหเลือก เมนู > ขอความ >
สนทนา แลวปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอ

ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย ท่ี
คณุจําเปนตองสมัครเปนสมาชิกกอน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดติดตอผูใหบริการ

เมื่อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหกดคางไวท่ี
1
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หากตองการแกไขหมายเลขของระบบฝากขอความเสียง ให
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความเสยีง > หมายเลขศนูย
รับฝากขอความเสียง

การตั้งคาขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ เพ่ือตั้งคา
คุณสมบัติขอความ
● การต้ังคาทั่วไป  —  ใชตั้งคาโทรศัพทของคุณเพื่อบันทึก
ขอความที่สง ใชเพ่ืออนุญาตใหเขยีนทับขอความเดิมหาก
หนวยความจําขอความเต็ม และใชตั้งคาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ
ขอความ

● ขอความตัวอักษร  — ใชเพ่ือยอมใหมีรายการผลการสง, 
ใชตัง้คาศู นยขอความสําหรับ SMS และอีเมล SMS, ใชเลือก
ประเภทของอักขระท่ีสนับสนุน และใชตั้งคาอ่ืนท่ีเก่ียวของ
กับขอความตัวอักษร

● ขอความมัลติมีเดีย  — ใชเพ่ือยอมใหมีรายงานผลการสง,
ใชตั้งคาลักษณะของขอความมลัติมีเดีย, ใชเพ่ือยอมใหมีการ
รับขอความมัลติมีเดียและโฆษณา และใชตั้งคาอ่ืนท่ี
เก่ียวของกับขอความมัลติมีเดีย

● ขอความอีเมล  — ใชเพ่ือยอมใหมีการรับอีเมล, ใชตั้งขนาด
ภาพในอีเมล และใชเพ่ือตัง้คาท่ีตองการอ่ืนเก่ียวกับอีเมล
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รายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ
คณุสามารถบันทึกช่ือและหมายเลขเบอรโทรศัพท ท้ังในหนวย
ความจําของโทรศัพทและในหนวยความจําของซมิการด หนวย
ความจําของโทรศัพทสามารถบันทึกรายชื่อพรอมหมายเลข
เบอรโทรและรายการขอความได ช่ือและหมายเลขเบอร
โทรศัพทท่ีบันทึกไวในหนวยความจําของซิมการดจะแสดง
ดวย

ในการเพิ่มรายชื่อ ใหเลือก ช่ือ > ตัวเลอืก > เพิ่มรายชื่อ
ใหม หากจะเพ่ิมขอมูลในรายชื่อ ใหแนใจวาหนวยความจําท่ีใช
คือ โทรศัพท หรือ เครื่องและซิม เลือก ช่ือ แลวเลื่อนไปท่ีราย
ช่ือ แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลอืก > เพ่ิมขอมูล

ในการคนหารายชื่อ ใหเลือก ช่ือ แลวเลื่อนไปตามรายชื่อ หรือ
ปอนตัวอักษรตวัแรกของชื่อเพ่ือทําการคนหา

ในการคัดลอกรายช่ือระหวางหนวยความจําของโทรศัพทและ
หนวยความจําของซมิการด ใหเลือก ช่ือ > ตัวเลอืก > คัด
ลอกรายชื่อ หนวยความจําของซมิการดจะสามารถบันทึก
หมายเลขโทรศัพทไดเพียงหน่ึงหมายเลขตอรายช่ือหน่ึงรายชื่อ

สําหรับการเลือกหนวยความจําของซมิการดหรือของโทรศัพทท่ี
จะจัดเก็บรายช่ือ การเลือกวิธีแสดงช่ือและหมายเลขของรายชื่อ
รวมท้ังการแสดงหนวยความจําท่ีใชแลวและหนวยความจําท่ียัง
เหลืออยูของรายช่ือ ใหเลือก การต้ังคา

คณุสามารถสงและรับขอมูลรายช่ือของบุคคลในรูปแบบของ
นามบัตรจากเครื่องท่ีใชงานรวมกันไดซึง่สนับสนุนมาตรฐาน
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vCard ได ในการสงนามบัตร ใหเลือก ช่ือ แลวคนหารายชื่อท่ีคุณ
ตองการสงขอมูล แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > สงนามบตัร
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บนัทึกการโทร 
ในการดูขอมูลการใชของคุณ เลือก เมนู > บันทึก
● บนัทึกการโทร — เพ่ือดูหมายเลขท่ีรับสาย, หมายเลขท่ีไม
ไดรับสาย และหมายเลขที่โทรออกลาสุดของคุณ

● เบอรที่ไมไดรับสาย, เบอรที่ไดรับสาย หรือ เบอรที่โทร
ออก — เพ่ือดูขอมูลเก่ียวกับการโทรลาสุดของคุณ

● ผูรับขอความ — เพ่ือดูรายช่ือท่ีคุณเพ่ิงสงขอความไปลาสุด
● เวลาการโทร, ตัวนับขอมูลแบบแพคเก็ต หรือ ตัวจับเวลา
การตอแพคเก็ต — เพ่ือดูขอมูลท่ัวไปในการติดตอสื่อสาร
คร้ังลาสุดของคุณ

● บนัทึกขอความหรือ บันทึกการซิงค — เพ่ือดูจํานวน
ขอความที่สงและไดรับ หรือการซงิโครไนซ

หมายเหตุ:คาใชจายจริงในการโทรและบริการท่ีแสดง
ในใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจแตกตางจากท่ีพบใน
เคร่ือง ท้ังน้ีขึน้อยูกับคุณสมบัตขิองเครือขาย การปดเศษ ภาษี
และปจจัยอ่ืนๆ
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การตั้งคา 
รูปแบบ
โทรศัพทของคณุมีกลุมการตั้งคาแบบตางๆ ท่ีเรียกวารูปแบบ ซึง่
คณุสามารถปรับแตงเสียงเรียกเขาสําหรับเหตุการณและสภาพ
แวดลอมท่ีตางกันได
เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ, รูปแบบที่ตองการ และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● ใชงาน  — เพ่ือใชงานรูปแบบที่เลือก
● ปรับต้ังคา  — เพ่ือเปลี่ยนการตั้งคารูปแบบ
● ตั้งเวลา  — เพ่ือตั้งคารูปแบบท่ีจะใชงานจนกระท่ังครบตาม
เวลา เมื่อหมดเวลาที่ตั้งใหกับรูปแบบ เครื่องจะใชงานรูปแบบ
กอนหนาน้ีท่ีไมไดตั้งเวลาไว

แบบเสียง
คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใช
งานได
เลือก เมนู > การต้ังคา > แบบเสียง คุณสามารถพบการตั้ง
คาเดียวกันไดในเมนู รูปแบบ
หากคุณเลือกระดับแบบเสียงกริ่งสูงสุด แบบเสียงกริ่งจะดังถึง
ระดับสูงสุดภายในไมก่ีวินาที

จอแสดงผล
เลือก เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผล
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ในการหรี่แสงของจอแสดงผลโดยอัตโนมัติและแสดงผลเปน
นาฬิกาเม่ือไมใชงานโทรศัพทในช่ัวเวลาหนึ่ง ใหเลือก ประหยัด
พลังงาน

หากตองการปดจอแสดงผลโดยอัตโนมัติเม่ือไมใชงานโทรศัพท
ในชั่วเวลาหนึ่ง ใหเลือก โหมดพัก

วันและเวลา
เลือก เมนู > การต้ังคา > วันและเวลา

ในการกําหนดวันและเวลา ใหเลือก การต้ังคาวันและเวลา

ในการกําหนดรูปแบบของวันและเวลา ใหเลือก การต้ังคารูป
แบบวันที่และเวลา

ในการกําหนดโทรศัพทใหปรับวันและเวลาโดยอัตโนมัติตาม
เขตเวลาที่ใชอยูในปจจุบัน ใหเลือก รับขอมูลวันที่และเวลา
อัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ทางลัด
ดวยปุมลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครือ่งท่ีใช
งานบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว เลือก เมนู  > การต้ังคา > ทางลดั
สวนตัว

ในการกําหนดฟงกชันของโทรศัพทใหกับปุมเลือกดานซายหรือ
ดานขวา ใหเลือก ปุมเลอืกดานขวา หรือ ปุมเลือกดานซาย

หากตองการเลอืกฟงกชันทางลัดสําหรับปุมเลื่อน ใหเลือก ปุม
สํารวจ เล่ือนไปยังทิศทางที่ตองการ แลวเลือก เปลีย่นคา
หรือ กําหนด แลวเลือกฟงกชันจากรายการ
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การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณมีฟงกชัน 2-3 ฟงกชันท่ีใชในการเช่ือมตอกับ
อุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือสงและรับขอมูล

ขอมลูแพคเก็ต
ขอมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet Radio Service) เปน
บริการเสริมจากระบบเครือขายท่ีชวยใหผูใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี
สามารถสงและรับขอมูลผานเครือขายท่ีเช่ือมตอกับ Internet
protocol (IP) ได
ในการกําหนดวิธีใชบริการ ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > การ
เช่ือมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > การเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพคเก็ต แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
● เม่ือตองการ  — เพ่ือสรางการเช่ือมตอขอมูลแบบแพคเก็ต
เมื่อแอปพลิเคช่ันตองการใชการเช่ือมตอดังกลาว การเชื่อม
ตอจะปดลงเมือ่คุณปดแอปพลิเคช่ัน

● ออนไลนตลอด  —  เพ่ือเช่ือมตอกับเครือขายขอมูล
แพคเก็ตโดยอัตโนมัติเมือ่คุณเปดเครื่อง

การถายโอนขอมูล
คณุสามารถใชโทรศัพทสงขอมูล (ปฏิทิน, รายช่ือ และบันทึก)
กับเซริฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

การซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร
ในการใชเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล จําเปนตองสมคัรเพ่ือ
ขอรับบริการการซงิโครไนซ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมและการตั้ง
คาท่ีจําเปนสําหรับบริการน้ี โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ
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ในการเริ่มตนซิงโครไนซจากโทรศัพท ใหเลือก เมนู > การตั้ง
คา > การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมูล > ซิงคกับเซิรฟเวอร

โทรศพัทและการโทร
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก

ในการโอนสายเรียกเขา ใหเลือก การโอนสาย (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอ
ผูใหบริการ

หากตองการใหเคร่ืองพยายามโทรออกไปยังหมายเลขเดิมสิบ
คร้ังหลังจากพยายามโทรแลวแตไมสําเร็จ ใหเลือก เรียกซ้ํา
อัตโนมัติ > เปด

หากตองการใหเครือขายแจงเตอืนเมื่อมีสายเรียกเขาขณะที่คุณ
กําลังสนทนา ใหเลือก ต้ังคาสายเรียกซอน > ใชงาน (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

หากตองการกําหนดใหระบบแสดงหมายเลขของคุณแกผูท่ีคุณ
โทรหาหรือไม ใหเลือก สงขอมูลผูโทร (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

ในการกําหนดภาษาที่ใชแสดงในเครื่อง ใหเลือก เมนู > การ
ต้ังคา > โทรศัพท > การต้ังคาภาษา > ภาษาที่ใชใน
เครื่อง

อุปกรณเพิ่มพิเศษ
เมนูน้ีหรือตัวเลือกตางๆ ตอไปน้ีจะแสดงขึ้นหากมกีารเช่ือมตอ
โทรศัพทกับอุปกรณเพ่ิมพิเศษสําหรับโทรศัพทเคลือ่นท่ีท่ีใช
งานรวมกันได
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เลือก เมนู > การต้ังคา > อุปกรณเพิ่มพิเศษ เลือกอุปกรณ
เพ่ิมพิเศษ แลวเลือกตัวเลือก ซึ่งจะขึ้นอยูกับอุปกรณเพ่ิมพิเศษ
ท่ีคุณเลือก

การจัดรูปแบบ
คณุสามารถจัดรูปแบบโทรศพัทของคุณดวยการตั้งคาท่ีจําเปน
สําหรับบริการบางอยางใหทํางานไดอยางถูกตอง ผูใหบริการ
อาจสงการตั้งคาดังกลาวใหแกคุณ
เลือก เมนู > การต้ังคา > การต้ังกําหนดคา แลวเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปน้ี:
● การต้ังคาเริ่มตน  — เพ่ือดูรายช่ือผูใหบริการท่ีจัดเก็บไวใน
เคร่ือง แลวกําหนดคาผูใหบริการเร่ิมตน

● ใชคาเริ่มตนในทุกแอพพลิเคชั่น  — เพ่ือเปดใชงานการ
ตัง้กําหนดคาเร่ิมตนกับแอปพลิเคช่ันท่ีสนับสนุน

● จุดเชื่อมตอที่ตองการ  — เพ่ือดูจุดเช่ือมตอท่ีจัดเก็บไว
● ตอเว็บสนับสนุนของผูใหบริการ  — เพ่ือดาวนโหลดการ
ตั้งกําหนดคาจากผูใหบริการ

● การต้ังคาตัวจัดการอุปกรณ  — เพ่ือยินยอมหรือปดก้ัน
โทรศัพทจากการรับการอัพเดตซอฟตแวรของเครื่อง 
ตัวเลือกน้ีอาจไมมีในเครื่องของคุณ ท้ังน้ีขึน้อยู กับโทรศัพท
รุนท่ีคุณใช

● การต้ังคาสวนบคุคล  — เพ่ือเพ่ิมบัญชีสวนตัวใหมสําหรับ
บริการตางๆ ดวยตนเอง และเพ่ือใชงานหรือลบบัญชีน้ัน ใน
การเพ่ิมบัญชีสวนตัวใหม ใหเลือก เพิ่มใหม หรือ ตัวเลือก >
เพิ่มใหม เลือกประเภทบริการ แลวปอนคาพารามิเตอรท่ี
กําหนด ในการเปดใชบัญชีสวนตัว ใหเล่ือนไปที่บัญชีดัง
กลาว แลวเลือก ตัวเลอืก > ใชงาน
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การตั้งคาการใชงานกลับไปตามเดิม
ในการเรียกคืนคาโทรศัพทกลับเปนคาท่ีตั้งมาจากโรงงาน เลือก
เมนู > การต้ังคา > เรียกคืนการต้ังคาดั้งเดิม และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปน้ี
● คืนการต้ังคาเทาน้ัน  — เพ่ือตั้งคาท่ีตองการท้ังหมดอีกคร้ัง
โดยไมลบขอมูลสวนตัว

● เรียกคืนทั้งหมด  — เพ่ือตั้งคาท่ีตองการท้ังหมดอีกคร้ังและ
ลบขอมูลสวนตัวท้ังหมด เชน รายช่ือ ขอความ ไฟลมีเดีย
ไฟลสื่อ และรหัสการใชงาน
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เมนูระบบ
เขาใชพอรทัลเพ่ือไปยังบริการที่ผูใหบริการระบบจัดให สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอผูใหบริการระบบของคุณ ผูใหบริการ
สามารถอัพเดตเมนูน้ีดวยขอความบริการ
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คลังภาพ
การคุมครองดานลขิสิทธิ์อาจหามมิใหทําการคัดลอก การแกไข
การโอน หรือการสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) และ
เน้ือหาบางสวนได
เน้ือหาที่ปองกันดวยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล (DRM) จะมา
พรอมกับสิทธิการใชท่ีเก่ียวของซึ่งทําหนาท่ีระบุถึงสิทธิ์ของคณุ
ในการใชเน้ือหา
เคร่ืองของคุณรองรับระบบ DRM (Digital Rights Management)
เพ่ือปองกันขอมูลท่ีไดรับ อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไข
ของขอมูลและรหัสเขาใชงานทุกคร้ังกอนรับขอมูลน้ัน เน่ืองจาก
การรับขอมูลดังกลาวอาจมีการคิดคาธรรมเนียม
หากคุณตองการดูโฟลเดอร ใหเลือก เมนู > คลงัภาพ
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สือ่
กลองและวิดีโอ
เคร่ืองของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพไดถึง
640x480 พิกเซล
การถายภาพ
ในการใชฟงกชันภาพน่ิง ใหเลือก เมนู > สือ่ > กลอง หรือหาก
เปดใชฟงกชันวิดีโอ ใหเล่ือนซายหรือขวา ในการจับภาพ ให
เลือก จับภาพ

ในการตั้งคากลองเปนโหมดกลางคืน เปดใชตัวจบัเวลา หรือถาย
ภาพเปนชุดตอเน่ืองอยางรวดเร็ว ใหเลือก ตัวเลือก แลวเลือกตัว
เลือกท่ีตองการ ในการกําหนดโหมดภาพตัวอยางและเวลา ให
เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > เวลาแสดงภาพตัวอยาง

การบันทึกวิดีโอคลิป
ในการใชฟงกชันวิดีโอ ใหเลือก เมนู > สื่อ > กลอง > ตัว
เลอืก > วิดีโอ หรือหากเปดฟงกชันกลองไว ใหเลื่อนซายหรือ
ขวา ในการเริ่มบันทึกวิดีโอ ใหเลือก บนัทึก

ในการกําหนดความยาวของคลิปวิดีโอท่ีจะถาย ใหเลือก เมนู >
สือ่ > กลอง > ตัวเลอืก > การต้ังคา > ความยาววิดีโอ
คลิป

เครื่องบันทึกเสียง
เมื่อจะเร่ิมบันทึก ใหเลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก แลวกด
ปุมบันทึกเสมือนจริงบนหนาจอ
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หากจะเริ่มบันทึกเสียงขณะสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึก
เสยีง ขณะท่ีบันทึก ใหถือโทรศัพทในตําแหนงปกติแนบกับหู
เสียงบันทึกจะถูกจัดเก็บไวใน คลงัภาพ > เสยีงบนัทึก

ในการฟงเสียงบันทึกลาสุด ใหเลือก ตัวเลอืก > เลนที่บนัทึก
ลาสุด ในการสงเสียงบันทึกลาสุดโดยใชขอความมัลติมีเดยี 
ใหเลือก ตัวเลอืก > สงที่บนัทึกลาสดุ
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แอปพลิเคช่ัน
ซอฟตแวรในโทรศัพทอาจมแีอปพลิเคช่ัน Java และเกมสท่ี
ออกแบบขึน้เปนพิเศษสําหรับโทรศัพท Nokia รุนน้ีโดยเฉพาะ
เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น

ในการเปดเกมสหรือแอปพลิเคชั่น ใหเลือก เกมส หรือ แหลง
รวบรวม เล่ือนไปที่เกมสหรือแอปพลิเคชั่น แลวเลือก เปด

ในการดูหนวยความจําท่ียังเหลืออยูสําหรับการตดิตั้งเกมสและ
แอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตัวเลอืก > สถานะหนวยความจํา

หากตองการดาวนโหลดเกมสหรือแอปพลิเคช่ัน ใหเลือก ตัว
เลอืก > ดาวนโหลด > ดาวนโหลดเกมส หรือ ดาวนโหลด
แอปฯ โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคช่ัน J2ME™ Java กอน
ท่ีจะดาวนโหลด โปรดตรวจสอบวาแอปพลิเคชั่นน้ีใชงานไดกับ
โทรศัพทของคุณ

ขอสําคัญ: ตดิตั้งและใชแอปพลเิคช่ัน รวมท้ังซอฟตแวร
อ่ืนจากแหลงท่ีวางใจไดเทาน้ัน เชน แอปพลิเคช่ันท่ีม ีSymbian
Signed หรือผานการทดสอบ Java VerifiedTM

แอปพลิเคช่ันท่ีดาวนโหลดแลวอาจจัดเก็บไวใน คลงัภาพ
แทน แอปพลิเคชั่น
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ตารางนัดหมาย
นาฬิกาปลุก
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกาปลกุ

ในการตั้งคาเปดหรือปดนาฬิกาปลุก ใหเลือก เตือน: ในการตั้ง
เวลานาฬิกาปลุก ใหเลือก เวลาปลกุ: ในการตั้งใหโทรศัพทแจง
เตือนคุณเมื่อถึงวันท่ีเลือกในสัปดาห ใหเลือก ปลุกซ้ํา: หากจะ
เลือกหรือปรับตั้งคาเสียงปลุก ใหเลือก เสียงปลุก: ในการตั้ง
การหมดเวลาเลื่อน ใหเลือก การหมดเวลาเลือ่น:
หากตองการปดเสียงปลุก ใหเลือก หยุด หากคุณปลอยให
เคร่ืองสงเสียงปลุกตอไปเปนเวลาหนึ่งนาทีหรือเลือก เลื่อนไป
เสียงปลุกจะหยุดดังในชวงการหมดเวลาเลื่อนท่ีเลือกไว และจะ
สงเสียงปลุกใหมอีกคร้ัง
หากถึงเวลาปลกุในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เคร่ืองจะเปดเองและ
มีเสียงปลุกดังขึน้ หากคุณเลือก หยุด โทรศัพทจะแสดง
ขอความถามวาคุณตองการเปดใชงานโทรศัพทเพ่ือโทรติดตอ
หรือไม เลือก ไม เพ่ือปดโทรศัพทหรือ ใช เพ่ือโทรออกและรับ
สายที่โทรเขา หามเลือก ใช เม่ือการใชงานโทรศัพทไรสายอาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได

ปฏิทินและสิ่งที่ตองทํา
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน จะมีกรอบลอมรอบวัน
ท่ีปจจุบัน หากมีบันทึกท่ีตั้งไวสําหรับวันน้ัน วันดังกลาวจะปรากฏ
เปนตัวหนา

ในการสรางบันทึกปฏิทิน ใหเลื่อนไปที่วันท่ี แลวเลือก ตัว
เลอืก > สรางบนัทึก
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หากคุณตองการดบูันทึกของวันน้ัน ใหเลือก ดู หากจะลบบันทึก
ท้ังหมดในปฏิทิน ใหเลือกมุมมองเดือนหรือสัปดาห แลวเลือก
ตัวเลือก > ลบบันทึกท้ังหมด

ในการดูสิ่งท่ีตองทํา ใหเลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > สิง่ที่
ตองทํา รายการสิ่งท่ีตองทําจะแสดงและจะเรียงลําดับตามความ
สําคัญ หากตองการเพ่ิม ลบ หรือสงบันทึก เมื่อจะเลือกบันทึกให
อยูในสถานะเสร็จหรือเรียงสิ่งท่ีตองทําตามกําหนดเวลา 
ให


เลือก ตัวเลอืก
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เว็บ 
คณุสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตเคลือ่นท่ีตางๆ โดยใช
เบรา เซอรของโทรศัพท โดยลักษณะท่ีปรากฏอาจแตกตางกันตาม
ขนาดของหนาจอ คุณอาจดูรายละเอียดท้ังหมดของเว็บเพจใน
อินเทอรเน็ตไมได

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เช่ือถือได และมีการ
รักษาความปลอดภัยรวมท้ังการปองกันซอฟตแวรท่ีเปนอันตราย
เทาน้ัน
คณุสามารถสอบถามการใชบริการเหลาน้ี รวมท้ังราคาและ
คาํ แนะนําตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ
คณุอาจไดรับการตั้งกําหนดคาท่ีจําเปนสําหรับการเรียกดู
ขอความการจัดรูปแบบจากผูใหบริการของคุณ
ในการตั้งคาบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การ
ต้ังกําหนดคา แลวเลือกบญัชีและการจัดรูปแบบ

การเชื่อมตอบริการ
หากตองการทําการเชื่อมตอกับบริการ เลือก เมนู > เว็บ >
โฮมเพจ หรือเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย กดปุม0 คางไว

หากตองการเลือกบุคมารค เลือก เมนู > เว็บ > บุคมารก
โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคหรือลิงคบางอยางติดตั้งไวกอน
แลว หรือสามารถเขาใชเว็บไซตของบริษัทอ่ืนท่ีไมไดเปน
พันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไมรับรองหรือรับผิดชอบใดๆ ตอ
การใชงานเว็บไซตดังกลาว หากยังตองการท่ีจะเขาใชงาน
เว็บไซตน้ันอยู คณุควรระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือ
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เน้ือหาของขอมูล เชนเดียวกับการเขาใชเว็บไซตอ่ืนๆ ผาน
อินเตอรเน็ต

ในการเลือก URL ลาสุด ใหเลือก เมนู > เว็บ > ที่อยูเว็บลาสุด

ในการปอนท่ีอยูของบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู
ปอนท่ีอยู และเลือก ตกลง
หลังจากเช่ือมตอกับบริการ คุณสามารถเริม่การเรียกดูเพจตางๆ
ได ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกันไปตามบริการน้ันๆ
ปฏิบัติตามขอความท่ีปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพทของ
คุณสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

การตั้งคาลักษณะเบราเซอร
ขณะเบราซขอมูล ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัวเลอืกอ่ืน ๆ > การ
ต้ังคาลกัษณะ ตัวเลือกท่ีสามารถใชไดอาจรวมถึงตัวเลือกตอ
ไปน้ี:
● การตัดคํา — เลือกวิธีแสดงขอความ
● การแจงเตือน — เลือก แจงเตือนการเชื่อมตอท่ีไม
รับรอง > ใช เพ่ือแจงเตือนเมื่อการเช่ือมตอท่ีปลอดภยั
เปลี่ยนเปนการเช่ือมตอท่ีไมปลอดภยั เลือก แจงเตือน
รายการท่ีไมรับรอง > ใช เพ่ือแจงเตือนเมื่อหนาท่ี
ปลอดภัยมีรายการที่ไมปลอดภยัอยู การแจงเตือนน้ีไมได
รบัรองวาการเช่ือมตอน้ันจะเปนการเช่ือมตอท่ีปลอดภัยหรือ
ไม

● การเขารหัสตัวอักษร — เลือก การเขารหัสเน้ือหา 
เพ่ือ กําหนดการเขารหัสเน้ือหาเพจเบราเซอร
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หนวยความจําแคช
แคช คือ ตําแหนงหนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว
หากคุณพยายามเขาดูหรือเขาดูขอมูลท่ีเปนความลบัท่ีตองใช
รหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละคร้ัง ขอมูลหรือ
บริการท่ีคุณเขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช

ในการลบขอมูลในแคชขณะเรียกดู ใหเลือก ตัวเลือก > ตัว
เลอืกอ่ืน ๆ > ลบขอมูลในแคช ในการยอมรับหรือปดก้ันไมให
เคร่ืองรับคุกก้ี ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ  >
ระบบปองกัน > การตั้งคาคุกก้ี หรือหากเครื่องอยูในโหมด
พรอมทํางาน ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การตั้งคา
การปองกัน > คุกก้ี

ถาดรับขอความบริการ
ผูใหบริการอาจสงขอความบริการ (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) ไปยังโทรศัพทของคุณ ขอความบริการเปนการแจงขอมูล
(เชน หัวขอขาว) และอาจมีขอความตัวอักษรหรือท่ีอยูของ
บริการ

ในการอานขอความบริการดังกลาว ใหเลือก แสดง หากคุณ
เลือก ออก ขอความจะถูกยายไปท่ี ถาดรับขอความบริการ

ในการตั้งคาโทรศัพทใหรับขอความบริการ ใหเลือก เมนู >
เว็บ > การต้ังคา > การต้ังคาถาดรับขอความบริการ >
ขอความบริการ > ใช

ความปลอดภยัของเบราเซอร
คณุจําเปนตองใชคุณสมบัติการรักษาความปลอดภยักับบริการ
บางประเภท เชน บริการดานธนาคาร หรือการเลือกซื้อสินคา
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แบบออนไลน สําหรับการเชื่อมตอประเภทนี้ คุณจําเปนตอง
ใชใบรับรองความปลอดภยัและโมดูลรักษาความปลอดภัยซึ่ง
อาจมีอยูในซิมการดของคุณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณ
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บริการซิม
ซมิการดของคุณอาจมีบริการเสริม คณุสามารถเขาใชงานเมนูน้ี
ไดก็ตอเมื่อซมิการดของคณุสนับสนุน ช่ือและเน้ือหาของเมนูจะ
ตางกันไปตามซิมการดท่ีใช
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ ในการ
ใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซมิการดของคุณ 
ซึ่ง อาจเปนผูใหบริการระบบ หรือผูจําหนายรายอื่นๆ
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อุปกรณเสริมของแท
คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และ

อุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia วาสามารถใชไดกับ
เคร่ืองรุนน้ีเทาน้ัน การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากน้ี
อาจเปนอันตรายและทําใหการรบัประกันหรือการรับรองสําหรับ
เคร่ืองเปนโมฆะ
อุปกรณเสรมิแบบใหมสําหรับโทรศัพท
ของคุณมีจําหนายอยูมากมาย 
คุณ สามารถเลือกอุปกรณเสริมซึ่งเหมาะ
กับ ความตองการในการตดิตอสื่อสาร
ของ คุณได

อุปกรณเสริม
กฎเกณฑเฉพาะเก่ียวกับอุปกรณเสริมและอุปกรณเพ่ิมพิเศษ
● เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเดก็
● หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปลั๊ก
ไฟและดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ

● ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณเสริมทุกช้ินท่ี
ตดิตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ

● เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัตผิานการรับรองเทาน้ันท่ีจะติดตั้ง
อุปกรณเสริมในรถที่ติดตั้งยากได
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แบตเตอรี่
ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-5CA นานถึง 7.6 นานถึง 18 

ขอสําคัญ:  เวลาคุยสายและเวลาเปดรอรับสายของ
แบตเตอรีเ่ปนคาโดยประมาณเทาน้ัน และขึน้อยูกับความแรง
ของสัญญาณ ลักษณะของเครือขาย คุณสมบัติท่ีใช อายุและ
สภาพของแบตเตอรี ่อุณหภูมิท่ีใชแบตเตอรี่ การใชในโหมด
ดิจิตอล และอีกหลายปจจัย ระยะเวลาที่ใชโทรศัพทโทรออกจะ
มีผลตอเวลาเปดรอรับสาย และเชนเดียวกัน ระยะเวลาที่เปด
โทรศัพทไวและอยูในโหมดพรอมทํางานก็จะมีผลตอเวลา
สนทนาดวย

ท่ีวางโทรศัพทมือถือ Nokia CR-39
ท่ีวางโทรศัพทมือถือในรถยนต Nokia CR-39 รุนน้ีจะเหมาะกับ
คุณ หากคุณตองการท่ีวางมอืถือดีไซนสวยสะดุดตา เปยมไป
ดวยประโยชนตอการใชกับชุดหูฟงในรถยนต
ท่ีวางโทรศัพทมือถือในรถยนต Nokia CR-39 จะทําใหคุณ
● ใชชุดหูฟงแบบตางๆ ในรถยนตได
● ใชโทรศัพทท่ีคณุเลือกซึ่งไมใชเครื่องท่ีมีขนาดพอดีกับท่ีวาง
รุนน้ี

ชุดหูฟงสเตอริโอ Nokia HS-47
ฟงกชันปดเสียงอัตโนมัติเมื่อมีรับสายของชุดหูฟงสเตอริโอรุนน้ี
รับประกันไดวาคุณจะไมพลาด'สิ่งสําคัญใดๆ
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เครื่องชารจทรงพลัง Nokia DC-8
เคร่ืองชารจทรงพลัง Nokia DC-8 เหมาะสําหรับคุณหากคุณ
ตองการเติมพลังงานใหกับโทรศพัทขณะกําลังเดินทาง หาก
คุณ'อยูบนทองถนนและอยูหางจากแหลงจายไฟ AC คุณจะไม
เปนกังวลอีกตอไปดวยแหลงสํารองไฟขนาดพกพาที่ไววางใจ
ไดเคร่ืองน้ี นอกจากนี้ คุณยังเลือกท่ีจะชารจอุปกรณ DC-8 หรือ
ใชพลังงานจากแบตเตอรี่ท่ีซือ้มาระหวางทางก็ได
ดวยเคร่ืองชารจทรงพลัง Nokia DC-8 คุณสามารถ
● เพ่ิมแหลงจายไฟ
● ใชประโยชนจากฟงกชันมัลติมีเดยีไดอยางเต็มท่ี
● ชารจโทรศัพทมือถือรุนท่ีใชงานรวมกับเครื่องชารจน้ีไดใน
ขณะเดินทาง

● ชารจกับอุปกรณชารจท่ีมีชองเสียบขนาด 2 มม. ของ
 Nokia ได

● เติมพลังงานดวยแบตเตอรี่ขนาด AA ท่ัวไปได
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ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดท่ีสามารถชารจ
ประจุใหมได คณุสามารถชารจและคายประจแุบตเตอรี่ไดเปน
รอยๆ คร้ัง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เส่ือมสภาพไปในที่สุด เม่ือ
สังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้น
ลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ท่ี
ไดรับการรับรองจาก Nokia เทาน้ัน และชารจแบตเตอรี่โดยใช
อุปกรณชารจสําหรบัโทรศัพทรุนน้ีท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia
เทาน้ัน
หากใชแบตเตอรีท่ี่เปลี่ยนเปนครั้งแรก หรือหากไมไดใช
แบตเตอรี่น้ันเปนเวลานาน คุณอาจตองตอสายอุปกรณชารจ
แลวถอดสาย แลวจึงตอสายอีกคร้ังเพ่ือเร่ิมชารจแบตเตอรี่
ใหถอดเคร่ืองชารจออกจากเตาเสียบเมื่อไมไดใชงาน ไมควร
เสียบแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ เน่ืองจาก
การชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่สั้นลง หากคุณท้ิงแบตเตอร่ีท่ีชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะ
คายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป
หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาท่ีสัญลักษณ
แสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถโทร
ออกได
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคเทาน้ัน ไมควรใชเคร่ืองชารจหรือ
แบตเตอรี่อ่ืนท่ีอาจเปนอันตราย
อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึน้ได
เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัส
โดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี ่(มีลักษณะ
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เหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนน้ีอาจ
เกิดขึน้ได เชน ในกรณีท่ีคุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปา
เส้ือหรือในกระเปาเล็กๆ การลัดวงจรเชนน้ีอาจทําใหแบตเตอรี่
หรือวัตถุสําหรับเชื่อมตอเกิดความเสียหายได
การท้ิงแบตเตอรี่ไวในท่ีรอนหรือเย็น เชน ในรถยนตท่ีปดกระจก
และปดประตูสนิทในฤดูรอนหรือฤดูหนาว จะทําใหความจุ
พลังงานและอายุการใชงานของแบตเตอร่ีลดลง พยายามเก็บ
แบตเตอรี่ไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ
77°F) การใชแบตเตอรี่ท่ีรอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพท
ไมสามารถทํางานไดช่ัวคราว แมวาแบตเตอรี่น้ันจะมีประจุอยูเต็ม
แลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่อ
อยูท่ีอุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแขง็
หามท้ิงแบตเตอร่ีท่ีไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจ
ระเบิดได หรือหากแบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบดิไดเชนกัน
การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณา
นํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายใน
บาน
หามถอดชิ้นสวนหรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีท่ีสาร
ในแบตเตอรี่ร่ัวออกมา ควรระวังไมใหของเหลวน้ันสัมผัสกับ
ผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีท่ีเกิดการรั่วไหล ใหลางผิวหนังหรือ
ตาดวยนํ้าทันที หรือรีบไปพบแพทย

คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ
Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกคร้ัง เพ่ือความปลอดภยั
ของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอร่ีท่ีซือ้เปนแบตเตอรี่ของแท
ของ Nokia หรือไม ใหซือ้แบตเตอร่ีจากตัวแทนจําหนาย Nokia
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ท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ัน และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดย
ใชขัน้ตอนตอไปน้ี

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม 

คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน (Nokia
Connecting Hands) ในมุมมองหน่ึง
และจะเห็นโลโกอุปกรณเสริมของแท
ของ Nokia (Nokia Original
Enhancement) ในอีกมุมมองหน่ึง
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เช่ือไดวาแบตเตอร่ีของคณุไมใช
แบตเตอรี่ของแท ของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่น้ี

 หากไมสามารถ   ื ี่
ั ุ ื้ มา

การตรวจสอบตามขัน้ตอนจนครบถวนสมบูรณ ไม ไดรับประกัน
วาแบตเตอรี ่ดงักลาวจะเปนแบตเตอรี่ ของแทรอยเปอรเซน็ต

 หากคุณมเีหตุผลอ่ืนใดที่

ตรวจสอบได
 

ใหสงคนแบตเตอร
ไปยงท่ีท่ีคณ ซอ



2. เมื่อคุณหมุนตัวแบตเตอร่ีท่ีติดสติ๊ก
เกอรโฮโลแกรมไปดานซาย ขวา ลาง
และบน คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ
 4 จุด ในแตละดานตามลําดับ

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่
ของแท

ในการคนหาขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับแบตเตอรี่ของแทของ Nokia
โปรดไปที่ www.nokia.co.th/batterycheck.
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หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณท่ีมี
สติ ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของ แทของ Nokia หรือไม
 โปรดอยาใชแบตเตอรี่น้ัน  ี่  ั ั

ั ูผลิตอาจเปนอันตรายและอาจทําใหโทรศัพทของ
คุณมีประสิทธิภาพดอยลง อีกท้ังยังทําใหเคร่ือง และอุปกรณเสริมเ
สียหายได รวมท้ังอาจสงผลตอ การรับรองหรือการรับประกัน
อ่ืนใดที่ใชกับ โทรศัพท

การใชแบตเตอรี่ทไมไดรบการรบรอง
จากบริษท ผ

www.nokia.co.th/batterycheck


การดูแลและบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบดวยรูปลักษณท่ีดีเย่ียมและ
ฝมือการผลิตท่ีประณีต คณุจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยาง
ใสใจ ขอแนะนําดานลางน้ีจะชวยใหคุณสามารถใชงาน
ผลิตภัณฑน้ีไดตรงตามเกณฑของการรับประกัน
● เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง การจับตัว ความช้ืน และของเหลว
ทุกประเภท หรือความชื้น จะทําใหเกิดองคประกอบของแร
ซึง่อาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได หากตัวเครื่อง
เปยกช้ืน ใหถอดแบตเตอร่ีออกและปลอยใหเคร่ืองแหงสนิท
ดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรีก่ลับเขาไป

● อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในบริเวณท่ีมีฝุนหรือท่ีสกปรก
เน่ืองจากอาจทําใหอุปกรณสวนท่ีถอดเขาออกไดและสวน
ประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีรอนจัด เน่ืองจากอุณหภูมิสูงจะ
ทําใหอายุการทํางานของอุปกรณอิเลก็ทรอนิกสสั้นลง ท้ังยัง
อาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนท่ีเปน
พลาสติกละลาย

● อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีเย็นจัด เน่ืองจากเมือ่เคร่ืองกลับคืนสู
อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําให
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศพัทนอกเหนือจากท่ี
แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับน้ี

● อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอม
เคร่ืองอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออน
เกิดความเสียหายได
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● อยาใชสารเคม ีนํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซกัฟอกชนิด
เขม ขนทําความสะอาดเครื่อง

● อยาทาสีโทรศัพท เน่ืองจากสีอาจเขาไปอุดตันในช้ินสวนท่ี
เลื่อนไดของโทรศัพทและอาจสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานของโทรศัพท

● ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส (เชน เลนส
ของกลองถายรูป พรอกซมิิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอร
แสง)

● ใชเสาอากาศสํารองท่ีติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศสําหรับ
เปลี่ยนท่ีไดรับการรับรองเทาน้ัน การใชเสาอากาศที่ไมไดรับ
การรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําให
โทรศัพทเกิดความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวา
ดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุอีกดวย

● ใชอุปกรณชารจในอาคารเทาน้ัน
● ทําสําเนาขอมูลท่ีคุณตองการเก็บไว เชน รายช่ือและบันทึก
ในปฏิทิน

● หากตองการรีเซต็อุปกรณเปนคร้ังคราวเพื่อประสิทธิภาพการ
ทํางานที่เหมาะสม ใหปดเครื่องและนําแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลาน้ีใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี ่แทนชารจ หรือ
อุปกรณเสริมอ่ืนๆ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยัง
ศนูยบริการท่ีไดรบัการรับรองใกลบานคุณเพ่ือขอรับบริการ
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ขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับ
ความ ปลอดภัย
เด็กเล็ก
เคร่ืองของคุณ รวมท้ังอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาด
เล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเคร่ืองน้ีเปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคล่ืน RF เมื่อ
ใชในตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยาง
นอย 2.2 ซม. (7/8 น้ิว) เมื่อใชซองหนังสําหรับพกพา อุปกรณ
เหน็บเขม็ขัด หรือท่ีวางโทรศัพทเพ่ือการพกพา วัสดุตางๆ เหลา
น้ีไมมีควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเคร่ืองอยูหางจาก
รางกายตามระยะหางท่ีกําหนดขางตน
โทรศัพทเคร่ืองน้ีตองใชการเช่ือมตอกับระบบเครือขายท่ีมี
คุณภาพเพื่อสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี อาจมีการ
หนวงการสงขอความหรือไฟลขอมูลไวจนกวาจะทําการเช่ือมตอ
ไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคณุปฏิบตัิตามคําแนะนํา
เก่ียวกับระยะหางระหวางเครื่องท่ีกลาวไวขางตนจนกวาการสง
จะเสร็จสมบูรณ

ช้ินสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัสดุโลหะอาจแนบติดกับ
เคร่ืองได อยาวางบัตรเครดิตหรือส่ือเก็บแมเหลก็อ่ืนไวใกล
โทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมท้ังโทรศัพท
มอืถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณ
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ทางการแพทยท่ีไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได โปรด
ปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตอุปกรณน้ันๆ หากคุณไมแนใจวา
อุปกรณน้ันมีการปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก
อยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศัพทในสถานพยาบาลท่ีมีการติด
ประกาศหามใช เน่ืองจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจ
กําลังใชอุปกรณท่ีมีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จาก
ภายนอก

อุปกรณเทียม
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถือ
อยูหางจากอุปกรณเทียม เชน เคร่ืองควบคุมจังหวะการเตนของ
หัวใจ หรือเคร่ืองกระตุกหัวใจอยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว)
เพ่ือหลีกเล่ียงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกลาว
บคุคลท่ีมีอุปกรณดังกลาวควรจะ:
● เก็บโทรศัพทเคลื่อนท่ีใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทย
มากกวา 15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว) เมื่อเปดโทรศัพทเคล่ือนท่ี

● ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
● ถือโทรศัพทเคลื่อนท่ีไวกับหูดานท่ีอยูตรงกันขามกับอุปกรณ
ทางการแพทยเพ่ือลดแนวโนมท่ีจะเกิดคล่ืนรบกวนใหเหลือ
นอยท่ีสุด

● ปดโทรศัพทเคลื่อนท่ีทันทีหากสงสัยวากําลังเกิดคล่ืนรบกวน
● อานและทําตามคําแนะนําจากผูผลิตอุปกรณเทียม
หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีรวมกับ
อุปกรณเทียม ใหปรึกษาสถานพยาบาลของคุณ
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เครื่องชวยฟง
โทรศัพทมือถือบางเครือ่งอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับ
เคร่ืองชวยฟงได ในกรณีมสีัญญาณรบกวนเกิดขึน้ คุณควร
ปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้งไมถูก
ตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดนํ้ามันท่ีควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบ
อิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภยั โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิม
เติมกับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริม
ตางๆ ท่ีติดตั้งไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเช่ียวชาญเทาน้ันเปนผูติดตั้งหรือซอมแซม
โทรศัพทในรถยนต การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจ
กอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย ควร
ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกช้ินของโทรศัพทมือถือ
ในรถยนตไดรับการติดตัง้และทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บ
ของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ช้ิน
สวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตท่ีมีถุง
ลมนิรภยั โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภยัจะพองตัวออกดวยแรงอัดท่ี
แรงมาก ดังน้ัน คณุไมควรติดตั้งอุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถอื
ไวเหนือถุงลมนิรภยั หรือในบริเวณท่ีถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก
เน่ืองจากหากติดตั้งอุปกรณตางๆ ในบริเวณท่ีไมถูกตองแลวถุง
ลมนิรภัยเกิดพองตัวขึ้นอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสขึน้ได
คณุไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปด
โทรศัพทขณะท่ีอยูบนเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายในเครื่อง
บนิอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบนิ รวมท้ัง
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เปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมาย
อีกดวย

บริเวณท่ีอาจเกิดการระเบดิ
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณท่ีอาจเกิดการระเบิดได และควร
ปฏิบัติตามปายและคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณท่ีอาจ
เกิดการระเบิดจะรวมถงึบริเวณท่ีมีการแนะนําใหดับเครื่องยนต
การเกิดประกายไฟบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาวอาจกอใหเกิดการระเบิด
หรือเพลิงไหมท่ีอาจทําใหบาดเจบ็หรือเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่อ
อยูในสถานที่ท่ีมีการเติมเช้ือเพลิง เชน ใกลเคร่ืองสูบแกสใน
สถานีบริการนํ้ามัน และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใช
อุปกรณวิทยุในบริเวณคลังนํ้ามัน สถานีเก็บนํ้ามนัและสถานีสง
นํ้ามัน โรงงานเคมี หรือบริเวณท่ีกําลังเกิดการระเบิด ท้ังน้ี บริเวณ
ท่ีอาจเกิดการระเบิดอาจไมไดมีการประกาศใหเห็นอยางเดนชัด
พ้ืนท่ีตางๆ เหลาน้ี ไดแก ใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถาย
สารเคมี และบริเวณท่ีมีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช
ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ คุณควรตรวจสอบกับ
ผูผลิตรถโดยใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน)
เพ่ือกําหนดวาสามารถใชงานอุปกรณน้ีไดอยางปลอดภยัใน
บริเวณใกลเคียงไดหรือไม

การโทรฉุกเฉิน

ขอสําคัญ:  โทรศัพทมือถือรวมถึงโทรศัพทเคร่ืองน้ีดวย
น้ันทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบ
เครือขายภาคพ้ืนดิน รวมทั้งฟงกชันตางๆ ท่ีผูใชตั้งโปรแกรมเอง
ดวยเหตุน้ี เราจึงไมสามารถใหการรับประกันการเชื่อมตอในทุก
สภาพ คุณไมควรอาศัยแตเพียงอุปกรณไรสายใดๆ เมื่อทําการ
ตดิตอสื่อสารที่จําเปน เชน กรณีฉุกเฉินทางการแพทย
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ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏบิัติดังน้ี
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจความ

ชัดของสัญญาณ
ในบางเครือขาย คณุอาจตองใสซมิการดท่ีใชไดลงใน
โทรศัพทเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหหนาจอวางและ
พรอมสําหรับการโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพ่ือแจงตําแหนงปจจุบันท่ีคุณอยู ซึง่
อาจแตกตางกันไปตามสถานที่

4. กดปุมโทร
ในกรณีท่ีคุณกําลังใชฟงกชันอ่ืนอยู คณุจะตองปดฟงกชันเหลา
น้ันกอนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได โปรดศึกษาจากคูมือผูใช
ฉบับน้ีหรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากผูใหบริการระบบของคุณ
ขณะท่ีโทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ท่ีถูกตอง
ใหไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสาร
เพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพ่ิงวางสายจนกวาจะ
ไดรับแจงใหวาง

ขอมูลการรับรอง (SAR)
โทรศพัทเครื่องน้ีมีคุณสมบัติสอดคลองตามคําแนะนํา
เก่ียวกับนโยบายการรับคลื่นวิทยุ
เคร่ืองโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ โดย
ไดรับการออกแบบใหรับคลื่นวิทยุไดไมเกินขดีจํากัดท่ีได
กําหนดไวในแนวนโยบายสากล ขอแนะนําน้ีจัดทําขึ้นโดย
ICNIRP ซึง่เปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดับ
ความปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ
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ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลือ่นท่ีน้ีใชหนวยวัด
ของ SAR (Specific Absorption Rate) ขีดจํากัด SAR ท่ีไดระบุไว
ในเอกสาร ICNIRP guidelines คือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึง่
เปนคาเฉล่ียบนเน้ือเย่ือ 10 กรัม ทางบริษัทไดทําการทดสอบคา
SAR โดยใชตําแหนงการใชงานตามปกติ ซึ่งเคร่ืองจะสง
สัญญาณคลืน่ความถี่ในระดบัพลังงานสูงสุดตามท่ีรับรองวา
สามารถใชไดจากคลื่นความถี่ท่ีทดสอบแลวท้ังหมด จริงๆ แลว
คา SAR จากเครื่องท่ีกําลงัใชงานอาจต่ํากวาคาสูงสุดท่ีกําหนด
ไว ท้ังน้ี เน่ืองจากโทรศัพทเคลื่อนท่ีไดรับการออกแบบใหใช
พลังงานในระดับท่ีสามารถเชื่อมตอกับเครือขายไดเทาน้ัน คาดัง
กลาวจะเปลี่ยนแปลงไป โดยจะขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ระยะ
ทางที่คุณอยูหางจากสถานีเครือขายฐาน คา SAR ท่ีสูงท่ีสุดภาย
ใตคําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพทท่ีหูคือ 1.19
วัตต/กก.
การใชอุปกรณเสริมของโทรศัพทอาจทําใหคา SAR แตกตางกัน
คา SAR อาจแตกตางกัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดในการรายงาน
และการทดสอบแหงชาติ รวมท้ังคลื่นความถี่ของเครือขาย
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ SAR โปรดดูขอมูลผลิตภัณฑท่ี
www.nokia.com
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ื่ ิ ุ ี้ ี ั ู ื ั ํ เพาะ
 (Specific Absorption Rate – SAR) อันเน่ืองมาจากเครื่อง
วิทยุคมนาคมเทากับ  ึ่ 

ั  ุ ุ   ื่ ิ ุ
ี่ ิ การโทรแหงชาติประกาศกําหนด 

1.19 W/kg

เครองวทยคมนาคมนมอตราการดดกลนพลงงาน จา 

ซงสอดคลองตามมาตรฐานความ
ปลอดภยตอสขภาพ มนษยจากการใชเครองวทยคมนาคม
ทคณะกรรมการ กจ

คม
ท

http://www.nokia.com


ขอมูลศูนยบริการ Nokia
ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข
โทรศพัท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

ฟวเจอรปารก
รังสิต

หอง 32, ช้ันใตดิน , 161
หมู 2, ถนนพหลโยธิน,
ประชาธิปตย, ธัญบุรี,
ปทุมธานี 12130

0-2741-6363
0-2958-5851
จ. - อา. 11.00 น. -
20.30 น.

เซน็ทรัล
พลาซา ปน
เกลา

หอง 421, 7/145 ถนน
บรมราชชนนี,
อรุณอัมรินทร,
บางกอกนอย, กรุงเทพฯ
10700

0-2741-6363
0-2884-5695
จ. - ศ. 11.00 น. -
20.30 น.
ส. - อา. 10.30 น. -
20.30 น.

ซีคอน 
สแควร

หอง 1007, ช้ัน 1, ซคีอน
สแควร, 904 หมู 6, ถนน
ศรีนครินทร., หนองบอน,
ประเวศ, กรุงเทพฯ 10250

0-2741-6363
0-2720-1661
จ. - อา. 10.30 น. -
20.30 น.

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์66



ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข
โทรศพัท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

เอสพลานาด หอง 321-323, ช้ัน 3, เอส
พลานาด, 99,
รัชดาภเิษก, ดินแดง,
กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363
0-2660-9290
จ. - อา. 10.00 น. -
20.30 น.

พระราม 3 หอง636/2,637/1,637/2,
 ช้ัน 6, 79/290, ถนน

สาธุประดิษฐ, ชองนนทรี,
ยานนาวา, กรุงเทพฯ
10120

0-2741-6363
0-2673-7102
จ. - ศ. 11.00 น. -
20.30 น.
อา. 10.00 น. -
20.30 น.

MBK เลขท่ี 444 ช้ัน 2 โซนดี
ยูนิต 5-6 อาคาร
มาบุญครองเซ็นเตอร
ถ.พญาไท แขวงวังใหม
เขตปทุมวันกรุงเทพฯ
10330

0-2741-6363
0-2626-0436
จ. - อา. 10.00 น. -
20.30 น
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ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข
โทรศพัท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

เชียงใหม 201/1 ถนนมหิดล, ไฮยา,
อําเภอเมือง, เชียงใหม
50100

0-5320-3321-3
0-5320-1842
จ. - ส.. 9.00 น. -
19.00 น.

พัทยา 353/43 (ซอยสุขมุวิท
พัทยา9), หมู 9, ถนน
สุขุมวิท, หนองปรือ,
บางละมุง, ชลบุรี 20260

0-3871-6976-7
0-3871-6978
จ. - ส.. 9.00 น. -
19.00 น.

ขอนแกน 356/1 อาคารซ.ีพี.แลนด
หมู 12, ถนนมิตรภาพ.,
เมืองเกา, อําเภอเมือง,
ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80
0-4332-5781
จ. - ส.. 9.00 น. -
19.00 น.

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม,
ตําบลหาดใหญ, อําเภอ
หาดใหญ, สงขลา 90000

0-7436-5044-5
0-7436-5046
จ. - ส.. 9.00 น. -
19.00 น.
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หมายเหตุ: ขอมูลในท่ีน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอ
โนเกีย แครไลน:: 02-640-1000
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ดัชนี
I
IM 28
P
PIN 11
ก
การจัดรูปแบบ 37
การต้ังคา 33
กลับตามเดิม 38
การจัดรูปแบบ 37
ขอความ 29
จอแสดงผล 33
รูปแบบ 33
วัน 34
เวลา 34
แบบเสียง 33
โทรศัพท 36ู

การโทร 18
เกมส 43

ข
ขอความ
การตั้งคา 29
ขอความคลิปเสียง 28

ขอความคลิปเสียง 28
ขอความดวน 27
ขอความทันใจ 28
ขอความเสยีง 28
ขอมูลการใช 32
เขียนขอความ 19

ค
คุกก้ี 48
เครื่องบันทึกเสียง 41

จ
จอแสดงผล 33

ซ
ซิมการด 13, 17

ต
ตารางนัดหมาย 44

ถ
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บริการ 48
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ท
ทางลัด 34
โทรดวน 18

บ
เบราเซอร 46
แบตเตอรี่ 54
การชารจ 13

แบบเสียง 33

ม
เมนูระบบ 39

ร
รหัสผาน 11
รหัสโทรศัพท 11
ระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติ 20
ระบบปอนตัวอักษรแบบ
ปกติ 19
รูปแบบ 33

ล
ลอ็คปุม 17
ลอ็คปุมกด 17

ว
เว็บ 46

ห
หนวยความจําแคช 48
หมายเลขศูนย
ขอความ 24
โหมดตัวอักษร 19
โหมดตัวเลข 19
โหมดออฟไลน 17

อ
อินเทอรเน็ต 46
อีเมล 26
อุปกรณเพิ่มพิเศษ 36
อุปกรณเสริมของแท 51
แอปพลเิคชั่น 43
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No
การ
ไวให

คลิก
kia Care Online
สนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จดัเตรียมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลนของเรา
กับคุณ

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ
เรยีนรูวิธตีั้งคาโทรศัพทของคุณเปนครัง้แรก และคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท การสาธิตแบบอนิเทอรแอค็ทีฟจะแสดงคําแนะนํา
วิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน

คูมือผูใช
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของคุณโดยละเอียด อยาลมืเขามา
ตรวจสอบขอมูลลาสุดอยางสม่ําเสมอ

ซอฟตแวร
ใชโทรศัพทของคุณใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับซอฟตแวรสําหรบัโทรศัพทและ
คอมพิวเตอร Nokia PC Suite เชื่อมตอโทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคุณสามารถ
จัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชันอื่นๆ ชวยใหซอฟตแวรนี้
ทํางานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึน้
การตั้งคา
ฟงกชันเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพท
เคลือ่นที่และอเีมล* อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชันเหลานี้ได 
จัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสยีคาใชจายใดๆ
*ไมมีในโทรศัพททุกเครื่อง
เขามาดูรายละเอียดไดที่ www.nokia.co.th/support
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