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Java เปนเครื่องหมายการคาของบริษัท Sun Microsystems, Inc

โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดงัน้ัน เราจึงขอสงวนสิทธิ์
ท่ีจะเปลีย่นแปลงและปรับปรุงสวนหน่ึงสวนใดของผลติภัณฑท่ีอธบิายไวใน
เอกสารฉบับน้ีโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

โนเกียจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการสูญเสียขอมูลหรือรายได หรือความเสียหาย
อันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายท่ีตามมา หรือความเสียหายทางออมท่ีเกิดข้ึน
ไมวาจะโดยวิธีใดก็ตาม

เน้ือหาในเอกสารนี้ใหขอมูล “ตามสภาพที่เปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ 
ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดอยูท่ีการรับประกันความสามารถ
ในการทํางานของผลติภัณฑท่ีจําหนาย หรือความเหมาะสมในการใชงาน
ตามวัตถุประสงค ตลอดจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลในเอกสารนี้ 
นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทาน้ัน โนเกียขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

อุปกรณเสริมท่ีวางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบ
กับตัวแทนจําหนาย Nokia ใกลบานคณุ 

โทรศัพทเครื่องน้ีประกอบดวยสินคา, เทคโนโลยี หรือซอฟตแวร ซ่ึงสอดคลอง
ตามกฎหมายและขอบังคบัของการสงออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ 
หามกระทําการใดๆ ท่ีขัดแยงตอกฎหมาย
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ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี มิฉะน้ันอาจกอใหเกิดอันตราย
หรือเปนการผิดกฎหมายได โปรดอานคูมือผูใชฉบับสมบูรณสําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือในกรณีท่ี
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภยัในการขับขี่ยานพาหนะ
เปนอันดับแรก
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถ่ิน ไมควรใชมือจับส่ิงอ่ืนใด 
เม่ือคุณขับข่ียานพาหนะอยู ส่ิงสําคัญอันดับแรกที่คุณ
ควรคํานึงถึงคือความปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน
โทรศัพทไรสายทุกประเภทอาจไดรับผลกระทบจากสัญญาณ
รบกวน ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได

ปดโทรศัพทขณะท่ีอยูในโรงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ  ควรปดโทรศัพทเม่ืออยู
ใกลกับอุปกรณทางการแพทย
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ปดโทรศัพทขณะท่ีอยูบนเครื่องบิน
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ  อุปกรณไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได

ปดโทรศัพทขณะเติมน้ํามัน
หามใชโทรศัพทเม่ืออยูท่ีจุดเติมนํ้ามัน และหามใชโทรศัพท 
เม่ืออยูใกลกับนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือสารเคมี

ปดโทรศัพทเม่ืออยูใกลกับจดุที่มีการระเบิด
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ อยาใชโทรศัพทในท่ีท่ีมี
การระเบิดเกิดข้ึน

การใชงานอยางถูกตอง
ใหใชโทรศัพทโดยถือท่ีตัวโทรศัพทตามที่อธิบายไว
ในคูมือผูใช อยาจับเสาอากาศโดยไมจําเปน

การบริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะใชหรือซอมอุปกรณ
ตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรอง
เทาน้ัน หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถ
ใชงานรวมกันได

กันน้ํา
โทรศัพทมือถือของคุณไมกันนํ้า ควรเก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง
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ทําสําเนาสํารอง
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร
ขอมูลสําคัญท้ังหมดที่จัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ

การตอกับอุปกรณอื่นๆ
เม่ือตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ กรุณาอานคูมือ
ของอุปกรณน้ันๆ เพื่อศึกษาขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับ
ความปลอดภัย หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถ
ใชงานรวมกันได

การโทรฉุกเฉิน
โปรดตรวจสอบดูวาไดเปดโทรศัพทแลวและอยูในพื้นท่ี
ใหบริการ กดปุมจบการทํางานหลายๆ ครั้งตามที่ตองการ
เพื่อลบหนาจอและยอนกลับไปท่ีโหมดสแตนดบาย
ปอนหมายเลขฉุกเฉิน แลวกดปุมโทรออก แจงตําแหนง
ท่ีคุณอยู อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

■ ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
เครื่องโทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือเลมน้ี ไดรับอนุญาตใหใช
กับระบบเครือขาย GSM900 และ GSM1800 โปรดติดตอขอขอมูล
เพิ่มเติมเก่ียวกับระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องน้ี โปรดเคารพตอสิทธิ
สวนบุคคลของผูอ่ืน และไมกระทําการใดที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย 
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คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเร่ิมใชงานคุณสมบัติตางๆ 
ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่องเมื่อการใชงาน
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

■ บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเร่ิมใชงาน
โทรศัพท คุณสมบัติสวนใหญในโทรศัพทเครื่องน้ีข้ึนอยูกับประสิทธภิาพ
ของคุณสมบัติเครือขายไรสาย บริการเสริมของระบบเครือขายดังกลาว
อาจไมมีในบางเครือขาย หรือคุณอาจตองติดตอกับผูใหบริการโทรศัพท
เพื่อสมัครขอใชบริการกอน จึงจะสามารถใชบริการเสริมของระบบ
เครือขายได  ผูใหบริการโทรศัพทของคุณอาจใหคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับ
การใชงานบริการดังกลาว รวมถึงอธิบายคาใชจายในการใชบริการ 
ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดท่ีสงผลกระทบตอการใชงานบริการเสริม
จากระบบเครือขาย ตัวอยางเชน ในบางเครือขายอาจจะไมรองรับตัวอักษร
ของทุกภาษา และการบริการท้ังหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติ
บางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนน้ัน คุณสมบัติดังกลาวจะไมปรากฏ
ในเมนูบนเครื่อง เครื่องของคุณอาจไดรับการตั้งคาบางอยางไวแลว 
โดยการตั้งคารวมถึงการเปลี่ยนแปลงช่ือเมนู ลําดับเมนู และไอคอนตางๆ 
โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
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โทรศัพทเครื่องน้ีรองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ท่ีทํางาน
บนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบางอยางของโทรศัพทรุนน้ี เชน 
ขอความแบบตัวอักษร, ขอความมัลติมีเดีย และการดาวนโหลด
แอปพลิเคชันและขอมูล ตองไดรับการสนับสนุนจากระบบเครือขาย
สําหรับเทคโนโลยีเหลาน้ัน
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ขอมูลท่ัวไป

■ รหัสผาน
รหัสโทรศัพทซ่ึงใหมาพรอมกับโทรศัพทน้ีจะปองกันการใชโทรศัพท
โดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงรหัสท่ีต้ังมา คือ 12345
รหัส PIN จะมาพรอมกับซิมการดและชวยปองกันการใชซิมการด
โดยไมไดรับอนุญาต รหัส PIN2 จะไดมาพรอมกับซิมการด โดยคุณตองใช
รหัสน้ีในการเขาใชบริการบางอยาง หากคุณปอนรหัส PIN หรือรหัส PIN2 
ผิดสามครั้งติดตอกัน เครื่องจะขอใหใสรหัส PUK หรือรหัส PUK2 หากคุณ
ไมมีรหัสดังกลาว โปรดติดตอผูใหบริการในพื้นท่ีของคุณ
คุณตองใชรหัส PIN ของโมดูลเพื่อเขาดูขอมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัย
ของซิมการดของคุณ และรหัส PIN สําหรับลายเซ็นใชสําหรับลายเซ็น
แบบดิจิตอล คุณจําเปนตองใสรหัสระบบ เม่ือใช การจํากัดการโทร
เลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย เพื่อต้ังคาการใชรหัสผาน
และการตั้งคาการรักษาความปลอดภัยของโทรศัพทของคุณ
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■ ขอมูลฝายบริการและขอมูลสําหรับติดตอของ 
Nokia 

สําหรับขอมูลเวอรชันลาสุดของคูมือน้ี, ขอมูลดาวนโหลด, บริการ 
และขอมูลเพิ่มเติมท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ Nokia โปรดดูท่ี 
www.nokia.co.th/2626/support หรือเขาใชเว็บไซตของ Nokia ในประเทศ
ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังอาจดาวนโหลดการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน เชน 
MMS, GPRS, อีเมล และบริการอ่ืนๆ ของโทรศัพทรุนน้ีไดฟรีท่ี 
www.nokia-asia.com/phonesettings
หากคุณยังตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม โปรดไปที่ 
www.nokia.co.th/contactus
หากคุณตองการทราบที่ต้ังของศูนยบริการของ Nokia ท่ีใหบริการ
บํารุงรักษาที่ใกลบานคุณท่ีสุด โปรดไปที่ www.nokia.co.th/repair
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1. เริม่ตนใชงาน

■ การใสซิมการดและแบตเตอรี่
เก็บซิมการดท้ังหมดใหพนมือเด็ก
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ ในการใชบริการ
ซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ ซ่ึงอาจเปนผูใหบริการ
ระบบ ผูใหบริการ หรือผูจําหนายรายอื่นๆ
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากเครื่องชารจทุกครั้ง
กอนถอดแบตเตอรี่

หมายเหตุ: กอนถอดหนากาก ใหปดโทรศัพท และปลด
การเช่ือมตอโทรศัพทจากเครื่องชารจหรืออุปกรณอ่ืน 
โปรดหลีกเล่ียงการสัมผัสถูกสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกส
ขณะที่เปล่ียนหนากาก ควรเก็บโทรศัพทโดยใสหนากาก
ท้ังสองขางไวเสมอ

1. กดและเลื่อนหนากากดานหลังไปทางดานลางของโทรศัพท 
เพื่อดึงออก (1)

2. ถอดแบตเตอรี่ออกโดยยกขึ้นตามที่แสดงในภาพ (2) 
3. คอยๆ ยกที่วางซิมการดข้ึนจากตัวยึดบนโทรศัพท และพลิกเปดฝา

ท่ีปดอยู (3)
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4. ใสซิมการด โดยใหดานท่ีเปนมุมตัดอยูในตําแหนงดานบนขวา
และบริเวณผิวสัมผัสสีทองหันลงดานลาง (4) ปดท่ีวางซิมการด 
และกดจนล็อคเขาท่ี (5) 

5. ใสแบตเตอรี่ในชองแบตเตอรี่ (6)
6. วางหนากากดานหลังใหตรงกับดานหลังของโทรศัพท และเลื่อนข้ึน

ดานบน ดันหนากากดานหลังไปทางสวนบนของโทรศัพท
เพื่อใหลงล็อค (7) 
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■ การชารจแบตเตอรี่
คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณ
เสริมท่ีไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับ
เครื่องรุนน้ีเทาน้ัน การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนือจากน้ี อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกัน
หรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป

ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนท่ีจะใชกับเครื่องโทรศัพท 
โทรศัพทเครื่องน้ีจะใชไดกับแหลงจายไฟจากอุปกรณชารจรุน ACP-7,
ACP-12 หรือ AC-2 โทรศัพทเครื่องน้ีจะใชไดกับแบตเตอรี่ BL-5C 
หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรอง สามารถ
สอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ
1. เสียบสายไฟของเครื่องชารจเขากับ

เตาเสียบไฟฟากระแสสลับ
2. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับโทรศัพท
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■ ตําแหนงการทํางานปกติ
โทรศัพทรุนน้ีมีเสาอากาศในตัว 

หมายเหตุ: คุณไมควรจับเสาอากาศโดยไมจําเปนเมื่อ
เปดเครื่องอยู เชนเดียวกับอุปกรณสงสัญญาณวิทยุอ่ืนๆ 
เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศอาจสงผลตอคุณภาพการโทร 
และยังอาจทําใหมีการใชพลังงานเกินกวาท่ีจําเปนอีกดวย 
การไมสัมผัสบริเวณเสาอากาศระหวางการใชสายจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของเสาอากาศและยืดอายุใชงาน
ของแบตเตอรี่
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2. โทรศัพทของคุณ

■ ปุมกดและสวนประกอบ
ตางๆ

• หูฟง (1)
• ลําโพง (2)
• ปุมเลือก (3)
• ปุมเล่ือน (4)
• ปุมโทรออก (5), กดปุมโทรออก

หน่ึงครั้ง เพื่อเขาใชหมายเลข
ท่ีโทรออกลาสุด 

• ปุมจบการทํางานและปุมเปด/ปด (6), 
กดคางไวเพื่อเปดหรือปดโทรศัพท 
กดเบาๆ เพื่อเปนการวางสายท่ีสนทนาอยู หรือออกจากการทํางาน
ของฟงกชัน

• ชองเสียบอุปกรณชารจ (7)
• ชองเสียบหูฟง (8)
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หมายเหตุ: หามทําการแกไขใดๆ กับชองเสียบน้ี 
ควรปรึกษาผูใหบริการที่ไดรับอนุญาตเทาน้ัน 

คําเตือน: ปุมเล่ือนในโทรศัพทรุนน้ี
อาจมีสวนประกอบของนิกเกิล 
ไมแนะนําใหผิวหนังสัมผัสกับนิกเกิล
เปนเวลานาน การสัมผัสนิกเกิล
อยางตอเน่ืองน้ันอาจกอใหเกิด
อาการแพได 

■ โหมดสแตนดบาย
เม่ือโทรศัพทพรอมใชงานและผูใชยังไมปอนตัวอักษรใดลงไป โทรศัพท
จะอยูในโหมดสแตนดบาย
ช่ือของเครือขายหรือโลโกระบบ (1)
ความแรงของสัญญาณเครือขาย (2)
ระดับประจุแบตเตอรี่ (3)
ปุมเลือกดานซาย คือ ไปที่ (4) เพื่อดูฟงกชัน
ในรายการปุมลัดสวนตัว เลือก ตัวเลือก > 
เลือกตัวเลือก เพื่อดูรายการฟงกชันตางๆ 
ท่ีมีอยูท่ีคุณสามารถนํามาเพิ่มได เลือกฟงกชัน จัดวาง > ยาย 
และเลือกตําแหนงเพื่อจัดเรียงฟงกชันในรายการปุมลัดใหมอีกครั้ง
เมนู (5) และ ช่ือ (6)
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■ โหมดสาธิต
คุณสามารถเปดเครื่องไดโดยไมตองใสซิมการด โดยตกลงใช 
เร่ิมตนโทรศัพทโดยไมมีซิมการด? จากนั้นใชคุณสมบัติบางอยาง
ของโทรศัพทท่ีไมตองใชซิมการด 

■ การล็อคปุมกด 
เลือก เมนู > * อยางรวดเร็วเพื่อล็อคหรือยกเลิกการล็อคปุมกด เพื่อปองกัน
การกดปุมโดยไมต้ังใจ ในการรับสายเมื่อปุมกดถูกล็อคอยู ใหกดปุม
โทรออก เม่ือคุณวางสายหรือปฏิเสธไมรับสาย ปุมกดจะยังคงล็อคอยู
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > ล็อคปุมอัตโนมัติ > ล็อคปุมกด 
เพื่อต้ังคาปุมกดใหล็อคโดยอัตโนมัติ หลังจากผานเวลาหนวง
ตามท่ีต้ังไว เม่ือโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย และไมมีการใชฟงกชันใดๆ 
ของเครื่อง
เม่ือล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินท่ีใช
เปนทางการซ่ึงกําหนดไวในเครื่องได
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3. ฟงกชันการโทร

■ การโทรออกและรับสาย
ในการโทรออก ใหปอนหมายเลขโทรศัพทและอาจจําเปนตองใสรหัสพื้นท่ี
หรือรหัสประเทศดวย กดปุมโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น 
เล่ือนไปทางขวาเพื่อเพิ่ม หรือเล่ือนไปทางซายเพื่อลดระดับเสียงของหูฟง
หรือชุดหูฟง ในระหวางการสนทนา
คุณสามารถรับสายได โดยการกดปุมโทรออก เม่ือตองการปฏิเสธ
โดยไมรับสาย ใหกดปุมจบการทํางาน

■ ลําโพง
หากใชได คุณสามารถเลือก ลําโพง หรือ ปกติ เพื่อใชลําโพงหรือหูฟง
ของโทรศัพทไดในระหวางการสนทนา

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง 
เน่ืองจากเสียงจะดังมาก 
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4. การเขียนขอความ

คุณสามารถปอนขอความในระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ  
และระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ  ในการใชระบบปอนตัวอักษร
แบบปกติ ใหกดปุมซํ้าๆ กันจนกระทั่งตัวอักษรดังกลาวปรากฏข้ึน 
ในการใชงานระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติขณะเขียนขอความ เลือก 
ตัวเลือก > ใชตัวชวยสะกดคํา หากตองการเลิกใชงาน ใหเลือก 
ตัวเลือก > ไมใชตัวชวยสะกดคํา
ในการใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ กดปุมแตละปุมเพียง 1 ครั้ง 
หากคําท่ีปรากฏขึ้นคือคําท่ีคุณตองการ กดปุม 0 แลวเริ่มเขียนคําใหม 
หากตองการเปลี่ยนคํา ใหกดปุม * ซํ้าๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ตองการ
ปรากฏขึ้น หาก ? ปรากฏขึ้น หลังคําท่ีปอน แสดงวาคําน้ันไมอยู
ในพจนานุกรม หากตองการเพิ่มคําลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด 
ใหเขียนคํา (โดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ) แลวเลือก จัดเก็บ
เคล็ดลับสําหรับการเขียนขอความ: เม่ือตองการเวนวรรค ใหกดปุม 0 
ในการเปลี่ยนวิธีการปอนขอความอยางรวดเร็ว ใหกดปุม # ซํ้าๆ 
แลวตรวจสอบสัญลักษณท่ีดานบนของจอแสดงผล เม่ือตองการใสตัวเลข 
กดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว หากตองการดูรายการตัวอักษรพิเศษ 
ขณะใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ ใหกดปุม * ขณะใชระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติ ใหกดคางไวท่ีปุม *
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5. เมนูฟงกชัน

ฟงกชันของโทรศัพทจะจัดกลุมอยูในเมนูตางๆ แตในท่ีน้ีจะกลาวถึง
เมนูฟงกชันหรือรายการตัวเลือกเพียงบางรายการ
ในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู และเลือกเมนูและเมนูยอยท่ีตองการ 
เลือก ออก หรือ กลับ เพื่อออกจากระดับเมนูในขณะนั้น กดปุมจบ
การทํางานเพื่อกลับไปยังโหมดสแตนดบายโดยตรง ในการเปลี่ยน
หนาจอเมนู ใหเลือก ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก > รายการ หรือ ตาราง

■ การรับสงขอความ
บริการสงขอความนี้จะใชไดในกรณีท่ีมีการเปดใหบริการ
โดยผูใหบริการเครือขายหรือผูใหบริการเทาน้ัน 

การตั้งคาตวัอักษรและมัลติมีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความตัวอักษร > 
ศูนยขอความ ซิมการดของคุณรองรับศูนยฝากขอความมากกวาหน่ึงศูนย
เลือกหรือเพิ่มศูนยท่ีคุณตองการใช คุณอาจขอรับหมายเลขศูนยฝาก
ขอความไดจากผูใหบริการของคุณ
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความมัลติมีเดีย 
และเลือกการตั้งคาตอไปน้ี
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ขนาดภาพ (มัลติมีเดีย) คุณสามารถกําหนดขนาดภาพ เม่ือคุณตองการ
แทรกภาพลงในขอความมัลติมีเดีย
ใหรับมัลติมีเดีย เลือก ไม, ใช หรือ ในเครือขายเดียวกัน เพื่อใช
บริการมัลติมีเดีย
การตั้งกําหนดคา เลือกผูใหบริการที่ระบบตั้งไวสําหรับเรียกดูขอความ
มัลติมีเดีย เล่ือนไปท่ี บัญช ีเพื่อดูแอคเคาทท่ีระบุโดยผูใหบริการ 
และเพื่อเลือกแอคเคาทท่ีคุณตองการใช คุณอาจไดรับการตั้งคาเปน
ขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชันจากผูใหบริการ
ใหรับโฆษณา เพื่อเลือกวาคุณตองการรับขอความโฆษณาหรือไม 
เครื่องจะไมแสดงคาน้ี หากตั้งคา ใหรับมัลติมีเดีย ไวท่ี ไม

ขอความตัวอักษร
เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > ขอความตัวอักษร

หมายเหตุ: โทรศัพทของคุณอาจแสดงวาขอความของคุณ
ไดถูกสงไปยังหมายเลขศูนยขอความที่ไดรับการตั้งคาไวใน
โทรศัพทของคุณ โทรศัพทของคุณอาจไมไดแสดงวาผูรับไดรับ
ขอความนั้นแลวหรือไม สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับ
บริการรับสงขอความ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
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ดวยบริการ Short Message Service (SMS) คุณสามารถใชโทรศัพท
สงและรับขอความแบบหลายสวน ซ่ึงประกอบดวยขอความแบบตัวอักษร
ซ่ึงเปนขอความธรรมดาหลายขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
การเรียกเก็บคาบริการจะขึ้นอยูกับจํานวนขอความธรรมดาที่ใชในการ
สงขอความแบบหลายสวน 
โปรดทราบวาการใชตัวอักษรพิเศษ (Unicode) จะใชพื้นท่ีมากข้ึน
โทรศัพทของคุณรองรับการสงขอความตัวอักษรที่มีความยาวตัวอักษร
เกินกวาท่ีกําหนดไวสําหรับขอความเดียว ขอความท่ีมีความยาวมาก
จะถูกสงเปนสองหรือสามขอความขึ้นไป ผูใหบริการของคุณอาจคิด
คาบริการน้ีตามความเหมาะสม ตัวอักษรที่ใชเปนสระเสียงหนัก
หรืออักขระอื่นๆ และตัวอักษรจากตัวเลือกในบางภาษา จะใชพื้นท่ี
มากกวาเดิม และมีการจํากัดจํานวนตัวอักษรที่สามารถสงในขอความเดียว
สัญลักษณ  กะพริบแสดงวาหนวยความจําขอความเต็ม คุณจะตอง
ลบขอความเกาๆ ออกกอน จึงจะสามารถรับขอความใหมได

ขอความมัลติมีเดยี
เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > มัลติมีเดีย

หมายเหตุ: เฉพาะเครื่องท่ีมีคุณสมบัติท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ัน
ท่ีจะรับและแสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดง
อาจแตกตางกันข้ึนกับโทรศัพทท่ีรับขอความ
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เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของขอความมัลติมีเดีย (MMS) 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หากไฟลภาพที่แทรกมีขนาด
เกินขีดจํากัดน้ี เครื่องอาจกําหนดใหภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถ
สงทาง MMS ได
ขอความมัลติมีเดียอาจประกอบดวยขอความ เสียง และภาพ
คุณจะรับขอความมัลติมีเดียไมได หากคุณกําลังสนทนา เลนเกมส 
หรือใชโปรแกรม Java อ่ืน เน่ืองจากการสงขอความมัลติมีเดียอาจลมเหลว
ไดดวยสาเหตุหลายประการ ดังน้ันคุณไมควรใชวิธีดังกลาวเพียงอยางเดียว
ในการติดตอส่ือสารท่ีสําคัญๆ
การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหทําการคัดลอก การแกไข การโอน 
หรือการสงตอภาพ เพลง รวมถึงเสียงเรียกเขา และเนื้อหาบางสวนได
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงและรับขอความมัลติมีเดียท่ีมีหลายหนา 
(ภาพสไลด) หากตองการแทรกสไลดลงในขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > 
ใส > ภาพน่ิง ในการตั้งคาชวงเวลาระหวางภาพสไลด ใหเลือก 
การจบัเวลาภาพนิ่ง
เม่ือคุณมีขอความมัลติมีเดียใหมท่ีรออยู แตหนวยความจําของขอความ
เต็ม สัญลักษณ  จะกะพริบ และขอความ หนวยความจําเต็ม 
ไมสามารถรับขอความ จะปรากฏขึ้น ในการรับขอความ เลือก ตกลง > 
ใช และโฟลเดอรท่ีจะลบขอความเกา
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ขอความดวน
ขอความดวน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คือขอความแบบตัวอักษร
ท่ีปรากฏขึ้นในทันที
เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > ขอความดวน

หมายเหตุ: เฉพาะโทรศัพทท่ีมีคุณสมบัติขอความดวนท่ีใชงาน
รวมกันไดเทาน้ัน ท่ีจะรับและแสดงขอความดวนแบบกะพริบได 

ขอความคลิปเสียง
คุณสามารถใชบริการขอความมัลติมีเดียเพื่อสรางและสงขอความเสียงได 
แตตองมีการเปดใชงานบริการรับสงขอความมัลติมีเดียกอน จึงจะใช
ขอความคลิปเสียงได
เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > ขอความคลิปเสียง 
เครื่องบันทึกเสียงจะเปดข้ึน เม่ือคุณบันทึกขอความเสียงเสร็จแลว 
ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับในชอง ถึง: เพื่อสงขอความ ในการดู
ตัวเลือกท่ีใชได ใหเลือก ตัวเลือก เม่ือตองการเรียกขอมูลหมายเลข
โทรศัพทจาก รายชื่อ เลือก เพ่ิม > รายชื่อ 
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ในขณะที่เครื่องโทรศัพทของคุณรับขอความคลิปเสียง ขอความ ไดรับ 1 
ขอความคลิปเสียง หรือจํานวนขอความ และ ไดรับ ขอความ 
จะปรากฏขึ้น ในการเปดดูขอความ เลือก เลน หรือหากคุณไดรับขอความ
มากกวาหน่ึงขอความ ใหเลือก แสดง > เลน หากตองการฟงขอความนั้น
ในภายหลัง ใหเลือก ออก เลือก ตัวเลือก เพื่อดูตัวเลือกตางๆ 
ท่ีสามารถใชได เครื่องจะเลนขอความเสียงผานหูฟงตามคาเริ่มตน 
เลือก ตัวเลือก > ลําโพง เพื่อเลือกลําโพง

ขอความเสยีง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย และคุณ
จําเปนตองสมัครเปนสมาชิกกอน โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อขอทราบ
ขอมูลโดยละเอียดและหมายเลขของระบบฝากขอความเสียง
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความเสียง 

โปรแกรมอีเมล
โปรแกรมอีเมล (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะใหคุณเขาใช
อีเมลแอคเคาทท่ีสามารถใชงานรวมกันไดผานโทรศัพท กอนท่ีคุณ
จะสงและเรียกอานอีเมล คุณจําเปนตองมีอีเมลแอคเคาทและ
การตั้งคาท่ีจําเปน คุณอาจไดรับการตั้งคาคอนฟเกอเรชันอีเมล
เปนขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
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ในการเขียนและสงอีเมล เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 
เขียนอีเมลใหม หากมีการกําหนดแอคเคาทอีเมลไวมากกวา
หน่ึงแอคเคาท ใหเลือกแอคเคาทท่ีคุณตองการใชสงอีเมล ในการ
แนบไฟลในอีเมล เลือก ตัวเลือก > แนบไฟล และเลือกไฟลใน คลังภาพ 
เม่ือคุณเขียนขอความอีเมลเสร็จแลว เลือก สง > สงตอนนี้
ในการดาวนโหลดขอความอีเมลท่ีสงใหคุณ เลือก เมนู > ขอความ > 
อีเมล > ตรวจดูอีเมลใหม และแอคเคาทท่ีคุณตองการ โดยจะ
ดาวนโหลดเฉพาะสวนหัวของอีเมลกอนเปนอันดับแรก ในการดาวนโหลด
ขอความอีเมลอยางสมบูรณ เลือก กลับ > ถาดเขา และแอคเคาท
ท่ีคุณตองการ เลือกขอความใหม และ ดึง

ขอสําคัญ: ควรระวังในการเปดขอความ ขอความอีเมลตางๆ 
อาจมีซอฟตแวรท่ีเปนอันตราย หรืออาจทําใหโทรศัพทหรือ
เครื่องพีซีของคุณเสียหายได

โทรศัพทของคุณจะจัดเก็บอีเมลซ่ึงคุณดาวนโหลดจากอีเมลแอคเคาท
ของคุณไวในแฟมขอมูล ถาดเขา แฟมขอมูลอ่ืนๆ อาจประกอบดวย
แฟมขอมูลตอไปนี้: ฉบับราง เพื่อจัดเก็บอีเมลท่ียังเขียนไมสมบูรณ 
ท่ีเก็บถาวร เพื่อจัดการและจัดเก็บอีเมลของคุณ ถาดออก เพื่อจัดเก็บ
อีเมลท่ียังไมไดสง และ รายการที่สง เพื่อจัดเก็บอีเมลท่ีสงออกไปแลว 
ในการจัดการแฟมขอมูลและอีเมลในแฟมขอมูลน้ัน เลือก ตัวเลือก 
เพื่อดูตัวเลือกท่ีใชไดในแตละแฟมขอมูล
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■ รายชื่อ
คุณสามารถบันทึกช่ือและเบอรโทรศัพท ท้ังใน
หนวยความจําของโทรศัพทและในหนวยความจํา
ของซิมการด หนวยความจําของโทรศัพทสามารถ
บันทึกรายช่ือพรอมหมายเลขและรายการขอความได รายชื่อและ
เบอรโทรศัพทท่ีเก็บบันทึกไวในหนวยความจําของซิมการดจะแสดงดวย
สัญลักษณ  
ในการคนหารายช่ือ ใหเลือก เมนู >รายชื่อ > ช่ือ > ตัวเลือก > คนหา 
เล่ือนดูรายชื่อ หรือปอนตัวอักษรตัวแรกของช่ือท่ีคุณกําลังคนหา 
ในการเพิ่มรายช่ือใหม ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > ช่ือ > ตัวเลือก > 
เพิ่มรายชื่อใหม ในการเพิ่มรายละเอียดลงในรายชื่อ ตรวจสอบดูวา
หนวยความจําท่ีใชน้ันเปนของ โทรศัพท หรือ เคร่ืองและซิม 
เล่ือนไปยังช่ือท่ีตองการเพิ่มหมายเลขหรือขอความลงไป แลวเลือก 
ขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่มขอมูล ในการคัดลอกรายชื่อ ใหเลือก 
ตัวเลือก > คัดลอกรายชื่อ คุณสามารถคัดลอกชื่อและเบอรโทรศัพท 
ระหวางหนวยความจําของโทรศัพทและในหนวยความจําของซิมการด 
หนวยความจําของซิมการดสามารถบันทึกช่ือพรอมหมายเลขโทรศัพท
หน่ึงหมายเลข ในการกําหนดหมายเลขใหกับปุมโทรดวน ใหเลือก เมนู > 
รายชื่อ > โทรดวน และเลื่อนไปยังหมายเลขโทรดวนท่ีคุณตองการ 
และเลือก กําหนด คุณสามารถปอนหมายเลขโทรศัพท หรือเลือก คนหา 
เพื่อเลือกหมายเลขโทรศัพทจากสมุดโทรศัพทของคุณ
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คุณสามารถสงและรับขอมูลสําหรับติดตอของบุคคลในรูปแบบของ
นามบัตรได จากอุปกรณท่ีใชรวมกันไดท่ีสนับสนุนมาตรฐาน vCard 
หากตองการสงนามบัตร ใหคนหารายช่ือท่ีมีขอมูลท่ีคุณตองการสง 
และเลือก ตัวเลือก > สงนามบัตร > ทางมัลติมีเดีย หรือ SMS 
เม่ือคุณไดรับนามบัตร ใหเลือก แสดง > จดัเก็บ เพื่อบันทึกนามบัตร
ในหนวยความจําของโทรศัพท หากไมตองการเก็บนามบัตร ใหเลือก 
ออก > ใช
เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา เพื่อต้ังคาตอไปน้ีสําหรับรายช่ือ: 
ความจําที่ใช เพื่อเลือกหนวยความจําของซิมการดหรือหนวยความจํา
ของโทรศัพทท่ีคุณตองการใชสําหรับรายช่ือ ในการเรียกดูช่ือและหมายเลข
โทรศัพทจากหนวยความจําท้ังสองแบบ ใหเลือก เคร่ืองและซิม 
ในการเลือกวิธีการแสดงชื่อและหมายเลขในรายชื่อ ใหเลือก 
แสดงกลุมรายชื่อ เม่ือตองการดูขนาดของหนวยความจําท่ีใชแลว 
และขนาดหนวยความจําท่ียังไมไดใช เลือก สถานะหนวยความจํา

■ บันทึก
เครื่องจะบันทึกเบอรโทรศัพทท่ีไมไดรับสาย ท่ีไดรับ 
และที่โทรออก รวมถึงระยะเวลาของการสนทนา
โดยประมาณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
ระบบเครือขายจะตองรองรับฟงกชันเหลาน้ี โดยคุณจะตองเปดเครื่องไว
และอยูในพื้นท่ีใหบริการของระบบ
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คุณสามารถดูวนัและเวลาของการโทร แกไข หรือลบหมายเลขโทรศัพท
ออกจากรายการ บันทึกหมายเลขใน รายชื่อ หรือสงขอความไปยัง
หมายเลขใดๆ ก็ตาม
เลือก เมนู > บันทึก > แสดงเวลาที่ใชสาย, ตัวนับขอมูลแบบแพคเก็ต 
หรือ ตัวจับเวลาการเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต เพื่อดูขอมูลโดยประมาณ
ในการติดตอส่ือสารครั้งลาสุดของคุณ

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดง
ในใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจแตกตาง
จากท่ีพบในเครื่อง ท้ังน้ีข้ึนอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย 
การปดเศษ ภาษี และปจจัยอ่ืนๆ

เลือก เมนู > บันทึก และเลือกรายการที่เหมาะสม: เบอรท่ีไมไดรับสาย 
แสดงรายการหมายเลขโทรศัพทจากผูท่ีพยายามโทรหาคุณ และจํานวน
ครั้งท่ีโทร เบอรท่ีไดรับสาย แสดงรายการหมายเลขที่คุณรับสายหรือ
ไมรับสายลาสุด เบอรท่ีโทรออก แสดงรายการหมายเลขที่คุณโทรออก
ลบรายการบันทึก ลบรายการการโทรลาสุด เม่ือลบเบอรแลว
จะไมสามารถเรียกกลับคืนมาได
คุณสามารถดูวนัท่ีและเวลาที่โทรออกได แกไข หรือลบเบอรโทรศัพทออก
จากรายการ บันทึกเบอรใน รายชื่อ หรือสงขอความไปยังเบอรน้ันได 
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■ การตั้งคา
คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งคาตางๆ ของ
โทรศัพทไดในเมนูน้ี ในการรีเซ็ตคาเมนูกลับไปยัง
คาเดิม ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > เรียกคืนการตั้งคาด้ังเดิม

การตั้งคาแบบเสียง  
เลือก เมนู > การตั้งคา > แบบเสียง และเปลี่ยนแปลงตัวเลือกใด
ตัวเลือกหน่ึงท่ีใชได โทรศัพทรุนน้ีรองรับเสียงเรียกเขาในรูปแบบ MP3 
คุณยังสามารถต้ังเสียงบันทึกน้ันเปนเสียงเรียกเขาได 
เลือก เตือนสําหรับ เพื่อต้ังคาใหโทรศัพทสงเสียงเรียกเขาเฉพาะกลุม
ผูโทรท่ีเลือกไว เล่ือนไปยังกลุมเบอรโทรท่ีคุณตองการเลือก หรือเลือก 
ทุกสาย > เลือก

ปุมลัดสวนตัว
ดวยปุมลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครื่องท่ีใชงานบอยๆ 
ไดอยางรวดเร็ว
เลือก เมนู > การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > ปุมเลือกดานขวา 
เพื่อกําหนดฟงกชันของเครื่องใหกับปุมเลือกดานขวา 
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เลือก เมนู > การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > ปุมสํารวจ เพื่อเลือกฟงกชัน
ปุมลัดของปุมเล่ือน เล่ือนไปยังปุมเล่ือนท่ีตองการ แลวเลือก เปลี่ยนคา 
และฟงกชันจากรายการ ในการลบฟงกชันปุมลัดออกจากปุม ใหเลือก 
(วาง) ในการกําหนดฟงกชันใหกับปุมใหม ใหเลือก กําหนด

การตั้งคาโทรศัพทและการโทร
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก และเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหน่ึง
ตอไปน้ี:
การโอนสาย เพื่อโอนสายที่เรียกเขา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ
เรียกซํ้าอัตโนมัติ > เปด เพื่อใหเครื่องพยายามโทรออกไปยังหมายเลขนั้น
สิบครั้ง หลังจากพยายามโทรแลวแตไมสําเร็จ
ต้ังคาสายเรียกซอน > ใชงาน เพื่อใหระบบเครือขายแจงใหคุณทราบถึง
สายเรียกเขาขณะที่คุณใชสายอ่ืนอยู (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
สงขอมูลผูโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) > ตามคาของระบบ, 
ใช หรือ ไมใช 
เลือก เมนู >การตั้งคา > การตั้งคาเคร่ือง > การตั้งคาภาษา > 
ภาษาที่ใชในเครื่อง เพื่อกําหนดภาษาที่แสดงของเครื่อง หากคุณเลือก 
อัตโนมัติ ไว เครื่องจะเลือกภาษาตามขอมูลในซิมการด
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การตั้งคาการแสดงผลวนัที่และเวลา
เลือก เมนู > การตั้งคา > จอแสดงผล > ประหยัดพลังงาน > เปด 
เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ นาฬิกาดิจิตอลจะปรากฏขึ้น
เม่ือไมมีการใชฟงกชันใดๆ ของเครื่องโทรศัพทช่ัวระยะเวลาหนึ่ง
เลือก เมนู > การตั้งคา > วันและเวลา เล่ือนไปท่ี นาฬิกา เพื่อเลือก
ใหแสดงนาฬิกาในโหมดสแตนดบาย ปรับเวลานาฬิกา และเลือกเขตเวลา
พรอมท้ังรูปแบบเวลา เล่ือนไปท่ี วันที่ เพื่อใหแสดงวนัท่ีในโหมด
สแตนดบาย ต้ังคาวนัท่ี และเลือกรูปแบบวนัท่ีรวมท้ังตัวค่ันวันท่ี เล่ือนไปท่ี 
รับขอมูลวันที่และเวลาอัตโนมัติ เพื่อต้ังเครื่องใหอัปเดตวันเวลา
ตามเขตเวลาปจจุบันโดยอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การเชือ่มตอ - การเชื่อมตอ GPRS 
General Packet Radio Service (GPRS) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
เปนเหมือนบริการเสริมเก่ียวกับขอมูลท่ีใชการเช่ือมตอแบบไรสาย 
เพื่อเขาใชระบบเครือขายขอมูล เชน อินเตอรเน็ต แอปพลิเคชันท่ีใช GPRS 
ไดแก MMS, การเบราส และการดาวนโหลดแอปพลิเคชัน Java
กอนท่ีคุณจะใชเทคโนโลยี GPRS โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือ
ผูใหบริการ เพื่อดูขอมูลเก่ียวกับการใชงานและการเปนสมาชิกบริการ 
GPRS คุณจําเปนตองบันทึกคา GPRS ของโปรแกรมตางๆ ท่ีใชกับ GPRS 
กอน หากตองการสอบถามขอมูลคาบริการ โปรดติดตอผูใหบริการระบบ
หรือผูใหบริการของคุณ
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เลือก เมนู > การตั้งคา > การเช่ือมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > 
การเช่ือมตอขอมูลแบบแพคเก็ต เลือก ออนไลนตลอด เพื่อต้ังคา
เครื่องใหลงทะเบียนไปที่ระบบ GPRS โดยอัตโนมัติ เม่ือคุณเปดเครื่อง 
เลือก เม่ือตองการ การลงทะเบียนและการเชื่อมตอ GPRS จะเริ่มตนข้ึน 
เม่ือแอปพลิเคชันน้ันตองการใช GPRS และจะหยุดการเช่ือมตอเม่ือ
คุณปดโปรแกรม

การตั้งคาอุปกรณเสรมิ
เมนูการตั้งคาอุปกรณเสริมจะปรากฏขึ้นก็ตอเม่ือโทรศัพทไดเช่ือมตอ
กับอุปกรณเสริมของโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ัน
เลือก เมนู > การตั้งคา > อุปกรณเพิ่มพิเศษ และอุปกรณเสริม
ท่ีใช เชน ในกรณีท่ีคุณสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงได คุณสามารถเลือก 
รับอัตโนมัติ เพื่อต้ังคาเครื่องใหรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติ หากตั้งคา 
เสียงเตือนโทรเขา ไวท่ี ดังสั้นหนึ่งคร้ัง หรือ ปด เครื่องจะไมใช
การตอบรับอัตโนมัติ

การตั้งคาคอนฟเกอเรชนั
บริการเสริมจากระบบเครือขายบางประเภทตองการการตั้งคา
คอนฟเกอเรชันในเครื่อง คุณอาจใชการตั้งคาท่ีมีอยูในซิมการด 
รับขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชันจากผูใหบริการ หรือปอนการตั้งคา
ดวยตัวคุณเองก็ได
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เลือก เมนู > การตั้งคา > การจัดรูปแบบ และเลือกคาตอไปน้ี 
การตั้งคาเร่ิมตน เพื่อดูรายช่ือผูใหบริการที่จัดเก็บอยูในเครื่อง 
(แถบสีจะอยูท่ีผูใหบริการที่ระบบตั้งไว) และเพื่อเลือกผูใหบริการรายอ่ืน
เปนคาท่ีระบบตั้งไว เล่ือนไปท่ีผูใหบริการ และเลือก ขอมูล เพื่อดูรายช่ือ
พรอมท้ังโปรแกรมที่สนับสนุน; ใชคาเร่ิมตนในทุกแอพพลิเคชั่น 
เพื่อกําหนดแอปพลิเคชันท่ีจะใชการตั้งคาจากผูใหบริการท่ีระบบตั้งไว; 
จุดเช่ือมตอที่ตองการ เพื่อเลือกจุดเช่ือมตออ่ืน โดยทั่วไปแลว 
เครื่องจะใชจุดเช่ือมตอจากผูใหบริการระบบที่คุณตองการ; 
ตอเว็บสนับสนุนของผูใหบริการ เพื่อดาวนโหลดการตั้งคา
คอนฟเกอเรชันจากผูใหบริการของคุณ
ในการปอน ดู และแกไขการตั้งคาดวยตนเอง ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
การจัดรูปแบบ > การตั้งคาสวนบุคคล

■ เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด
เมนูน้ีชวยใหคุณเขาใชพอรทัลไปยังบริการที่ผูใหบริการระบบมีใหได 
เมนูน้ีเปนเมนูเฉพาะของผูใหบริการ โดยช่ือและไอคอนขึ้นกับ
ผูใหบริการน้ัน ผูใหบริการสามารถอัปเดตเมนูน้ีดวยขอความบริการ 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอผูใหบริการระบบของคุณ



เมนูฟงกชัน

ลขิสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสทิธิ์25

■ คลังภาพ
ในเมนูน้ี คุณสามารถจัดการลักษณะ, 
ภาพกราฟก การบันทึกและแบบเสียงตางๆ ได 
โดยไฟลเหลาน้ีจะอยูในแฟมขอมูลตางๆ
เครื่องของคุณสนับสนุนระบบ DRM (Digital Rights Management) 
เพื่อคุมครองขอมูลท่ีไดรับ อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของขอมูล
และรหัสเขาใชงานทุกครั้งกอนรับขอมูลน้ัน เน่ืองจากการรับขอมูลดังกลาว
อาจมีการคิดคาธรรมเนียม
เลือก เมนู > คลังภาพ, ลักษณะ, ภาพตางๆ, โทนเสียง, ไฟลเพลง, 
เสียงบันทึก และ ไฟลท่ีไดรับ เปนแฟมขอมูลเดิม

■ สื่อ 

เครือ่งบันทกึเสียง
คุณสามารถบันทึกคําพูด เสียง หรือสาย
ท่ีใชงานอยูได ซ่ึงจะชวยในการบันทึกช่ือ
และหมายเลขโทรศัพท เพื่อบันทึกในภายหลัง 
เครื่องบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูลหรือเช่ือมตอ GPRS อยู 
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เลือก เมนู > สื่อ > เคร่ืองบันทึก > เคร่ืองบันทึกเสียง เพื่อเริ่มตนบันทึก 
ในการเริ่มบันทึกระหวางการโทร ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกเสียง 
ขณะที่บันทึก ใหถือโทรศัพทในตําแหนงปกติแนบกับหู การบันทึกเสียง
จะไดรับการจัดเก็บไวใน คลงัภาพ > เสียงบันทึก ในการฟงขอความ
ท่ีบันทึกไวลาสุด ใหเลือก ตัวเลือก > เลนซํ้าลาสุด ในการสงเสียงบันทึก
ลาสุดโดยใชขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลือก > สงเลนซํ้าลาสุด

■ วิทยุ
วิทยุ FM จะข้ึนอยูกับเสาอากาศที่ไมใชเสาอากาศ
ของอุปกรณไรสาย ชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริม
ท่ีใชรวมกันไดตองเช่ือมตออยูกับโทรศัพทเพื่อให
ฟงกชันวิทยุ FM น้ีทํางานอยางเหมาะสม

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปานกลาง การฟงเพลง
ท่ีมีเสียงดังนานอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการไดยิน
ของคุณ หามถือโทรศัพทไวใกลหูเม่ือใชลําโพงอยู เน่ืองจาก
ระดับเสียงอาจดังมาก

การฟงวิทยุ
1. เลือก เมนู > วิทยุ หรือในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม * คางไว 

หมายเลขสถานี ช่ือสถานีวทิยุ (หากคุณบันทึกสถานีน้ันไว) 
และความถี่ของสถานีวิทยุจะปรากฏขึ้น
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2. หากคุณบันทึกสถานีวิทยุไวแลว ใหเล่ือนข้ึนหรือเล่ือนลงเพื่อไปยัง
สถานีท่ีคุณตองการฟง
คุณยังสามารถเลือกตําแหนงสถานีวทิยุไดโดยการกดปุมตัวเลข
ท่ีตองการครูหน่ึง

การคนหาคลืน่สถานวีิทยุ
1. เม่ือเปดวิทยุไว เลือก  หรือ  เพื่อเปล่ียนคลื่นความถี่

วิทยุข้ันละ 0.10 MHz หรือเลือกและกดคางไวท่ี  หรือ  
เพื่อเริ่มการคนหาสถานี การคนหาจะหยุดเมื่อพบสถานี 

2. ในการบันทึกสถานีไวท่ีตําแหนง 1-9 ใหกดคางไวท่ีปุมหมายเลข
ท่ีตองการ
ในการบันทึกสถานีไวท่ีตําแหนง 10-20 ใหกดปุม 1 หรือ 2 ครูหน่ึง 
จากนั้นกดคางไวท่ีปุมหมายเลข 0-9 ตามที่ตองการ

3. ปอนช่ือสถานี และเลือก ตกลง

ฟงกชันวทิยุทัว่ไป
เม่ือเปดวิทยุ คุณสามารถเลือกตัวเลือกตอไปน้ีได: ปด,  จัดเก็บสถานี, 
สถานี, ต้ังความถี่ และ ลําโพง หรือ ชุดหูฟง
คุณสามารถบันทึกสถานีวิทยุไดสูงสุด 20 สถานี โปรดดูท่ี 
”การคนหาคลื่นสถานีวิทยุ” ในหนา 27
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คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาไดตามปกติในขณะที่ฟงวิทยุ 
ในระหวางใชสาย เสียงวิทยุจะถูกปด
เม่ือแอปพลิเคชันท่ีใชการเช่ือมตอ GPRS กําลังสงหรือรับขอมูล อาจทําให
มีคล่ืนรบกวนกับวิทยุได 

■ ออรแกไนเซอร  

นาฬิกาปลกุและปฏทิิน
คุณสามารถตั้งใหเครื่องสงเสียงปลุกตามเวลาที่กําหนดได เลือก เมนู > 
ตารางนัดหมาย > นาฬิกาปลุก ใหเล่ือนไปยัง เวลาปลุก เพื่อต้ัง
เวลาปลุก เล่ือนไปท่ี เตือนซํ้า เพื่อต้ังใหโทรศัพทแจงเตือนคุณเมื่อถึง
วันท่ีเลือกในสัปดาห และ เสียงปลุก เพื่อเลือกหรือกําหนดเสียงปลุก
ดวยตัวคุณเอง ในการตั้งไทมเอาตในการเลื่อนการเตือน ใหเลือก 
การหมดเวลาเลื่อน และตั้งเวลา
เครื่องจะสงเสียงเตือน และมีขอความกะพริบวา ปลุก! พรอมกับแสดง
เวลาปจจุบันบนหนาจอ แมวาจะปดโทรศัพทไวก็ตาม เลือก หยุด 
เพื่อปดเสียงปลุก หากคุณปลอยใหเครื่องสงเสียงปลุกตอไปเปนเวลา
หน่ึงนาที หรือเลือก เลื่อนไป เสียงปลุกจะหยุดเปนเวลาสิบนาที 
และจะดังอีกครั้ง
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หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปดเองและมีเสียงปลุก
ดังข้ึน หากคุณเลือก หยุด โทรศัพทจะแสดงขอความถามวาคุณตองการ
เปดใชงานโทรศัพทเพื่อโทรติดตอหรือไม เลือก ไม เพื่อปดเครื่องหรือ ใช 
เพื่อโทรออกและรับสายที่โทรเขา หามเลือก ใช เม่ือการใชงานโทรศัพท
ไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน วนัท่ีปจจุบันจะแสดงอยูในกรอบ 
หากมีบันทึกท่ีต้ังไวสําหรับวนัน้ัน วันดังกลาวจะปรากฏเปนตัวทึบ 
ในการดูบันทึกตางๆ ใหเลือก ดู ในการลบบันทึกท้ังหมดในปฏิทิน ใหเลือก
การแสดงผลเปนเดือน และเลือก ตัวเลือก > ลบบันทึกทั้งหมด 
ตัวเลือกอ่ืนๆ อาจประกอบดวยการจัดทําบันทึก การลบ แกไข และยาย
บันทึกน้ัน หรือคัดลอกบันทึกไปท่ีวันอ่ืน การสงบันทึกไปยังปฏิทินของ
โทรศัพทเครื่องอ่ืนท่ีใชงานรวมกันไดโดยตรงเปนขอความแบบตัวอักษร 
หรือเปนขอความมัลติมีเดีย

เครือ่งคิดเลข
เครื่องคิดเลขในโทรศัพทสามารถบวก ลบ คูณ หาร หาคายกกําลัง 
คารากที่สอง และแปลงคาสกุลเงินตางๆ ได

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากัดในดานความถูกตอง
และไดรับการออกแบบมาสําหรับการคํานวณอยางงาย
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เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > เคร่ืองคิดเลข เม่ือตัวเลข 0 ปรากฏบนจอ 
ใหปอนเลขจํานวนแรกที่ตองการคํานวณ กดปุม # เพื่อใสจุดทศนิยม เลือก 
ตัวเลือก > บวก, ลบ, คูณ, หาร, ยกกําลังสอง, หาสแควรรูท หรือ 
เปลี่ยนเครื่องหมาย ปอนตัวเลขจํานวนท่ีสอง หากคุณตองการ
ทราบผลลัพธ ใหเลือก ผลลัพธ เม่ือตองการเริ่มการคํานวณครั้งใหม 
ใหกดคางไวท่ี ลบ
เม่ือตองการแปลงคาสกุลเงิน ใหเลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
เคร่ืองคิดเลข หากคุณตองการบันทึกอัตราแลกเปลี่ยน ใหเลือก 
ตัวเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหน่ึงท่ีปรากฏ
บนหนาจอแสดงผล ปอนอัตราแลกเปลี่ยน กดปุม # เพื่อใสจุดทศนิยม 
แลวเลือก ตกลง หากคุณตองการแปลงสกุลเงิน ใหปอนจํานวนเงินท่ีคุณ
ตองการจะแปลง เลือก ตัวเลือก > เปนสกุลหนึ่ง หรือ เปนสกุลสอง

หมายเหตุ: เม่ือคุณเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลัก คุณตองปอน
อัตราแลกเปลี่ยนใหม เน่ืองจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีกําหนดไว
กอนหนาท้ังหมดจะถูกลบไป 

■ แอปพลิเคชัน  
ซอฟตแวรในเครื่องโทรศัพทของคุณ
ประกอบดวยเกมสและโปรแกรม Java 
ท่ีออกแบบมาเพื่อใชงานกับโทรศัพท Nokia รุนน้ีโดยเฉพาะ
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ในการดูหนวยความจําท่ียังเหลืออยูของเกมสรวมถึงการติดตั้ง
แอปพลิเคชัน เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > 
สถานะหนวยความจํา ในการเริ่มเลนเกมสหรือใชแอปพลิเคชัน 
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เกมส หรือ แหลงรวบรวม เล่ือนไปยัง
เกมสหรือโปรแกรม และเลือก เปด ในการดาวนโหลดเกมสหรือ
แอปพลิเคชัน เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > ดาวนโหลด > 
ดาวนโหลดเกมส หรือ ดาวนโหลดแอปฯ โทรศัพทของคุณสนับสนุน
แอปพลิเคชัน Java J2METM กอนท่ีจะดาวนโหลด โปรดตรวจสอบวา
แอปพลิเคชันน้ีใชงานไดกับโทรศัพทของคุณ

ขอสําคัญ: ควรติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหลงท่ีมีการปองกัน
จากซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายเทาน้ัน

โปรดทราบวาขณะดาวนโหลดแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันท่ีดาวนโหลด
อาจจะถูกจัดเก็บไวในเมนู เกมส แทนเมนู แอปพลิเคชั่น

■ เวบ็
คุณสามารถเขาใชบริการอินเตอรเน็ตแบบเคลื่อนท่ี
ตางๆ โดยใชเบราเซอรของโทรศัพท ใหคุณสอบถาม
การใชบริการ, ราคา และภาษีตางๆ ไดจากผูใหบริการระบบ หรือผูใหบริการ 

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เช่ือถือได และมีการรักษา
ความปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวรท่ีเปนอันตราย
เทาน้ัน
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การเชือ่มตอบรกิาร
ตรวจดูใหแนใจวามีการบันทึกและใชงานการตั้งคาบริการ
เช่ือมตอเขากับบริการ เปดเพจเริ่มตนของบริการ เชน โฮมเพจของ
ผูใหบริการ เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรือในโหมดสแตนดบาย ใหกดคางไว
ท่ีปุม 0 คุณสามารถเลือกบุคมารคโดยไปที่ เมนู > เว็บ > บุคมารก 
หากท่ีค่ันน้ันไมทํางานกับชุดการตั้งคาท่ีใชอยู ใหลองใชชุดตั้งคาอ่ืน 
และลองอีกครั้ง หรือคุณอาจเลือก URL ลาสุดโดยไปที่ เมนู > เว็บ > 
ท่ีอยูเว็บลาสุด หรือปอนแอดเดรสของบริการ โดยเลือก เมนู > เว็บ > 
ไปที่ท่ีอยู และเลือก ตกลง
หากคุณตองการหยุดการเบราสและสิ้นสุดการเชื่อมตอ เลือก ตัวเลือก > 
จบการทํางาน หรือ กดปุมจบการทํางานสองครั้ง หรือกดปุมจบการทํางาน
คางไว
หลังจากคุณเช่ือมตอเขากับบริการ คุณสามารถเบราสเพจตางๆ ได 
ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกันไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตาม
ขอความที่ปรากฏบนหนาจอแสดงผลที่เครื่องโทรศัพทของคุณ
โปรดสังเกตวาหาก GPRS ท่ีเลือกไวเปนบริการเสริม สัญลักษณ  
จะปรากฏขึ้นท่ีดานบนซายของจอในระหวางการเบราส หากคุณรับสาย
หรือขอความแบบตัวอักษร หรือโทรออกในระหวางการเชื่อมตอ GPRS 
สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นท่ีดานบนซายของหนาจอ ซ่ึงแสดงวาหยุด (พัก) 
การเช่ือมตอ GPRS ไวช่ัวคราว หลังจากโทรเสร็จเรียบรอยแลว เครื่องจะ
พยายามเชื่อมตอ GPRS ใหมอีกครั้ง
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ในขณะที่คุณกําลังเบราส ตัวเลือกตางๆ เชน โฮมเพจ และ บุคมารก 
อาจใชงานได ผูใหบริการอาจเสนอตัวเลือกอ่ืนๆ ไวดวย
โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคท่ีโหลดไวแลวสําหรับเว็บไซตท่ีไมไดเปน
พันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไมรับรองหรือรับประกันใดๆ ตอการใชงาน
ไซตดังกลาว หากคุณเลือกการเขาใชเว็บไซตเหลาน้ัน คุณควรจะยึดถือ
ตามขอควรระวังสําหรับความปลอดภัยหรือเน้ือหาท่ีจะมีตอเว็บไซตใดๆ 

การตั้งคาการแสดงเบราเซอร
ในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > 
การตั้งคาลักษณะเบราเซอร เลือก การตัดคํา > ใช เพื่อใหขอความ
ปรากฏบนหนาจอในบรรทัดตอไป หากคุณเลือก ไมใช ขอความจะถูกตัด
ใหส้ันลง เลือก แสดงภาพ > ไมแสดง ภาพที่อยูในเพจจะไมปรากฏ เลือก 
การแจงเตือน > แจงเตือนการเชื่อมตอที่ไมรับรอง > ใช เพื่อต้ังคา
ใหเครื่องสงเสียงเตือนเมื่อการเชื่อมตอท่ีมีการรักษาความปลอดภัย
ไดเปล่ียนเปนแบบที่ไมมีการรักษาความปลอดภัยในระหวางการเบราส 
เลือก แจงเตือนรายการที่ไมรับรอง > ใช เพื่อต้ังคาใหเครื่องสงเสียงเตือน
เม่ือมีขอมูลท่ีไมมีการรักษาความปลอดภัยอยูในเพจท่ีมีการรักษา
ความปลอดภัย การเตือนน้ีไมไดรับรองวาการเช่ือมตอน้ันจะเปนการ
เช่ือมตอท่ีปลอดภัยหรือไม เลือก การเขารหัสตัวอักษร เพื่อเลือก
ชุดตัวอักษรเพื่อแสดงเพจเบราเซอรท่ีไมมีขอมูลน้ัน หรือเพื่อเลือกวาจะใช
การเขารหัส UTF-8 ทุกครั้งหรือไม หากตองการสงเว็บแอดเดรสไปยัง
โทรศัพทท่ีใชงานรวมกันได
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คุกกี้และหนวยความจําแคช
คุกก้ี คือ ขอมูลท่ีเว็บไซตบันทึกในหนวยความจําแคชเบราเซอรในโทรศัพท
ของคุณ ขอมูลน้ันอาจจะเปนขอมูลผูใช หรือการต้ังคาการเบราสของคุณ 
คุกก้ีจะถูกบันทึกไวจนกวาคุณจะลบขอมูลในหนวยความจําแคช 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตั้งคาการปองกัน > คุกกี้ 
เลือก ใหรับได หรือ ปฏิเสธ เพื่อยอมใหใชหรือปองกันเครื่อง
จากการรับคุกก้ี
หากคุณพยายามเขาใชหรือเขาดูขอมูลท่ีเปนความลับท่ีตองการรหัสผาน 
ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละครั้ง ในการลบแคชเมื่ออยูในโหมด
สแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > ลบขอมูลในแคช

ถาดรบัขอมูล
โทรศัพทจะสามารถรับขอความบริการ (ขอความท่ีสงให) (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ท่ีสงจากผูใหบริการระบบ หากตองการอาน
ขอความบริการ ใหเลือก แสดง หากคุณเลือก ออก ขอความนั้นจะถูกยาย
ไปท่ี ถาดรับขอความบริการ เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > 
การตั้งคาถาดรับขอความบริการ > ขอความบริการ > ใช (หรอื ไมใช) 
เพื่อต้ังคาใหโทรศัพทรับ (หรือไมรับ) ขอความบริการ
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การรักษาความปลอดภัยของเบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยกับบริการ
บางประเภท เชน บริการดานธนาคาร หรือการเลือกซ้ือสินคาแบบออนไลน 
สําหรับการเช่ือมตอประเภทนี้ คุณจําเปนตองใชใบรับรองและโมดูล
รักษาความปลอดภัยซ่ึงอาจใชไดจากซิมการดของคุณ โปรดติดตอ
ผูใหบริการเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม

■ บริการซิม
ซิมการดของคุณอาจมีบริการเสริม สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอผูใหบริการของคุณ
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6. ขอมลูเก่ียวกับแบตเตอรี่

■ การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดท่ีสามารถชารจประจุใหมได 
แบตเตอรี่ใหมจะสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพหลังจากผานการชารจ
และคายประจุอยางสมบูรณ 2-3 รอบ คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และ
คายประจุไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะเส่ือมสภาพลงตามการใชงาน 
เม่ือสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่ส้ันลง
อยางเห็นไดชัด ใหเปล่ียนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรอง
จาก Nokia และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนน้ี
ท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia เทาน้ัน
หากจะใชแบตเตอรี่ท่ีเปล่ียนใหมเปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่
เปนเวลานาน คุณอาจตองเช่ือมตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจ
แลวเช่ือมตออีกครั้งเพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่
ถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่
ท่ีชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ เน่ืองจากการชารจเปนเวลานาน
เกินไปจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ส้ันลง หากคุณท้ิงแบตเตอรี่
ท่ีชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป
ในกรณีท่ีไมมีประจุแบตเตอรี่เหลืออยูเลย สัญลักษณแสดงการชารจ
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอเม่ือเวลาผานไปสองสามนาที ซ่ึงจะสามารถ
โทรออกไดหลังจากนั้น
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คุณควรใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคท่ีระบุเทาน้ัน อยาใชอุปกรณชารจ
หรือแบตเตอรี่ท่ีชํารุดเสียหาย
อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดข้ึนไดเม่ือมีวัตถุ
ประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับข้ัวบวก (+) 
และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลังของ
แบตเตอรี่) เหตุการณเชนน้ีอาจเกิดข้ึนได เชน ในกรณีท่ีคุณพกแบตเตอรี่
สํารองไวในกระเปาเส้ือหรือในกระเปาเล็กๆ การลัดวงจรขั้วแบตเตอรี่
อาจทําใหแบตเตอรี่หรือข้ัวตอเสียหายได
การทิ้งแบตเตอรี่ไวในท่ีรอนหรือเย็น เชน การทิ้งไวในรถที่จอดอยู
ในสภาพอากาศที่รอนหรือหนาวจัด จะทําใหประสิทธภิาพและอายุ
การใชงานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิ
ระหวาง 15°C ถึง  25°C (59°F ถึง 77°F) การใชแบตเตอรี่ท่ีรอนหรือเย็น
เกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานไดช่ัวคราว แมวาแบตเตอรี่น้ัน
จะมีประจุอยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่
จะมีจํากัดเมื่ออยูท่ีอุณหภูมิตํ่ากวาจุดเยือกแข็ง
หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได ซ่ึงแบตเตอรี่
ท่ีเกิดความเสียหายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปน
ไปตามกฎหมายของทองถ่ิน  กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได 
และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน
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■ คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ 
Nokia

โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ 
ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ท่ีซ้ือเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม 
ใหซ้ือแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย Nokia ท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ัน 
มองหาโลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia บนกลองบรรจุ และตรวจสอบ
สต๊ิกเกอรโฮโลแกรมโดยใชข้ันตอนตอไปน้ี
การตรวจสอบตาม 4 ข้ันตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวา
แบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต หากคุณ
มีเหตุผลอ่ืนใดที่เช่ือวาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia 
คุณควรเลิกใชแบตเตอรี่น้ีและนําไปท่ีจุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia 
ท่ีไดรับอนุญาตท่ีใกลท่ีสุดเพื่อขอความชวยเหลือ จุดบริการหรือตัวแทน
จําหนาย Nokia ท่ีไดรับอนุญาตจะตรวจสอบวาแบตเตอรี่ดังกลาวเปน
แบตเตอรี่ของแทหรือไม หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอรี่
ไปยังท่ีท่ีคุณซ้ือมา 
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การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เม่ือมองท่ีสต๊ิกเกอรโฮโลแกรม 
คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน (Nokia 
Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง 
และจะเห็นโลโกอุปกรณเสริมของแท
ของ Nokia (Nokia Original Enhancement) 
ในอีกมุมมองหนึ่ง

2. เม่ือคุณหมุนตัวแบตเตอรี่ท่ีติด
สต๊ิกเกอรโฮโลแกรมไปดานซาย ขวา ลาง 
และบน คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด 
ในแตละดานตามลําดับ

3. ขูดแถบสีดําท่ีดานขางของสติ๊กเกอร
ออก คุณจะพบรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก 
เชน 12345678919876543210 ใหหมุน
แบตเตอรี่เพื่อใหตัวเลขไมกลับหัว ใหอาน
รหัส 20 หลักน้ีโดยเริ่มอานจากแถวบน
ตอดวยแถวลาง
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4. ตรวจสอบรหัส 20 หลักวาถูกตอง
หรือไม โดยทําตามคําแนะนําในเว็บไซต 
www.nokiaoriginals.com/check

เม่ือตองการสรางขอความแบบตัวอักษร ใหปอนรหัส 20 หลัก เชน 
12345678919876543210 และสงไปยัง +44 7786 200276
การสรางขอความแบบตัวอักษร
• สําหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟค ยกเวนอินเดีย: ปอนรหัส 20 หลัก 

เชน 12345678919876543210 และสงไปยัง +61 427151515
• สําหรับประเทศอินเดีย:  ปอนคําวา Battery ตามดวยรหัสแบตเตอรี่ 

20 หลัก เชน Battery 12345678919876543210 และสงไปยัง 5555
โดยจะคิดคาใชจายตามการใหบริการในประเทศและระหวางประเทศ
คุณควรไดรับขอความแจงวารหัสน้ันเปนรหัสของแทหรือไม
หากคุณตองการความชวยเหลือในการยืนยันรหัสแบตเตอรี่ โปรดติดตอ
ศูนยบริการของ Nokia ในพื้นท่ีของคุณตามรายชื่อท่ีปรากฏในเวบ็ไซต 
www.nokia-asia.com/carecentrelocator

www.nokiaoriginals.com/check
www.nokia-asia.com/carecentrelocator
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จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณท่ีมีสต๊ิกเกอร
โฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม โปรดอยาใช
แบตเตอรี่น้ีอีก แตใหนําแบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย 
Nokia ท่ีไดรับอนุญาตที่ใกลท่ีสุดเพื่อขอความชวยเหลือ การใชแบตเตอรี่
ท่ีไมไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลิต อาจเปนอันตรายและอาจทําให
เครื่องโทรศัพทของคุณดอยประสิทธิภาพและทําใหเครื่องและอุปกรณเสริม
เสียหายได รวมท้ังอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกันอ่ืนใดที่ใชกับ
โทรศัพท
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับแบตเตอรี่ของแทของ Nokia 
โปรดไปที่เว็บไซต www.nokiaoriginals.com/battery 

www.nokiaoriginals.com/battery
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7. อุปกรณเสรมิของแท

อุปกรณเสริมแบบใหมสําหรับโทรศัพทของคุณ
มีจําหนายอยูมากมาย คุณสามารถเลือก
อุปกรณเสริมซ่ึงเหมาะกับความตองการในการ
ติดตอส่ือสารของคุณได
อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบายไวในสวนถัดไป
กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นท่ีของคุณวามีอุปกรณใด
จําหนายบาง
ตอไปน้ีเปนคําแนะนําท่ีควรปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปล๊ักไฟ

และดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ
• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณเสริมทุกช้ินท่ีติดตั้ง

ในรถอยางสมํ่าเสมอ
• เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัติผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะติดตั้งอุปกรณเสริม

ในรถท่ีติดตั้งยากได
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คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับ
การรับรองจากผูผลิตโทรศัพทเทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรือ
รับรองสําหรับโทรศัพทเปนโมฆะไป

■ พลังงาน

* เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงได โดยขึ้นอยูกับซิมการด การตั้งคา
ระบบและคาท่ีใช รูปแบบที่ใช รวมถึงสภาพแวดลอม การใชวิทยุ FM 
และแฮนดฟรีแบบในตัว จะสงผลตอเวลาสนทนาและเวลาสแตนดบาย

ประเภท เทคโนโลยี เวลาสนทนา* สแตนดบาย*

BL-5C Li-Ion สูงสดุ 3 ชม. สูงสดุ 300 ชม.
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อุปกรณชารจโทรศัพท Nokia แบบพกพา (LCH-12)
อุปกรณชารจน้ีใชไดกับแรงดันไฟฟาหลายระดับ ซ่ึงสามารถเสียบกับ
ชองจุดบุหรี่ในรถยนตเพื่อชารจแบตเตอรี่โทรศัพทของคุณ

แทนชารจแบตเตอรี่ของ Nokia (DT-14)
แทนชารจแบตเตอรี่ของ Nokia รุน DT-14 ท่ีออกแบบอยางมีสไตล
ชวยใหคุณชารจแบตเตอรี่สํารองของโทรศัพทไดสะดวกงายดาย

ซองใสโทรศัพท Nokia (CP-141)
ซองใสโทรศัพทสีขาวที่สวยทันสมัยพรอมลวดลายนูนท่ีเหมาะกับ
โทรศัพทหลากหลายรุน
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การดูแลและบํารุงรกัษา

โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณท่ีดีเย่ียมและมีฝมือ
การผลิตท่ีประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี คําแนะนํา
ตอไปน้ีจะชวยใหคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง ฝน ไอนํ้า ความช้ืน และของเหลวทุกชนิด

อาจมีแรเปนสารประกอบซ่ึงจะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสข้ึนสนิม 
หากตัวเครื่องเปยกช้ืน ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่อง
แหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในท่ีท่ีมีฝุนหรือท่ีสกปรก เน่ืองจากอาจทําให
อุปกรณสวนท่ีถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีรอนจัด เน่ืองจากอุณหภูมิสูงจะทําให
อายุการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสส้ันลง ท้ังยังอาจทําให
แบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนท่ีเปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีเย็นจัด เน่ืองจากเมื่อเครื่องกลับคืนสูอุณหภูมิ
ปกติ ความช้ืนจะกอตัวข้ึนภายในเครื่อง ซ่ึงอาจทําใหแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนําไว
ในคูมือผูใชฉบับน้ี
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• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่อง
อาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิด
ความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขน
ทําความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เน่ืองจากสีอาจเขาไปอุดตันในช้ินสวนท่ีเล่ือนได
ของโทรศัพทและอาจสงผลตอประสิทธภิาพในการทํางานของโทรศัพท

• ใชเสาอากาศที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศสําหรับเปล่ียนท่ีไดรับ
การรับรองเทาน้ัน การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง 
หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย และยังเปน
การผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณส่ือสารวิทยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทาน้ัน
• ทําสําเนาขอมูลท่ีคุณตองการเก็บไว (เชน รายช่ือและบันทึกในปฏิทิน) 

กอนสงโทรศัพทของคุณเขาศูนยบริการเสมอ
คําแนะนําขางตนท้ังหมดใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ แทนชารจ 
หรืออุปกรณเสริมอ่ืนๆ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยัง
ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณเพื่อขอรับบริการ
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ขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือความปลอดภัย

เครื่องของคุณ รวมท้ังอุปกรณเสริมอาจมีช้ินสวนอุปกรณขนาดเล็ก
บรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

■ สภาพแวดลอมการทํางาน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ตางๆ และปดโทรศัพทในสถานที่หามใช 
หรือเม่ืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ใชโทรศัพทในสภาวะ
การทํางานตามปกติ โทรศัพทเครื่องน้ีเปนไปตามคําแนะนําในการ
ปลอยคลื่น RF เม่ือใชในตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเม่ืออยูหางจากรางกาย
อยางนอย 2.2 ซม. (7/8 น้ิว) เม่ือใชซองหนังสําหรับพกพา อุปกรณ
เหน็บเข็มขัด หรือท่ีวางโทรศัพทเพื่อการพกพา วสัดุตางๆ เหลาน้ีไมควรมี
โลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูในระยะหางจากรางกาย
ตามท่ีระบุไวขางตน 
โทรศัพทเครื่องน้ีตองใชการเช่ือมตอกับระบบเครือขายท่ีมีคุณภาพเพื่อสง
ขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีการหนวงการสงขอความ
หรือไฟลขอมูลไวจนกวาจะเช่ือมตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวา
คุณปฏิบัติตามคําแนะนําเก่ียวกับระยะหางระหวางเครื่องท่ีกลาวไวขางตน
จนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ 
ช้ินสวนของโทรศัพทเปนส่ือแมเหล็ก และอาจดึงดูดวัตถุท่ีเปนโลหะ 
อยาวางบัตรเครดิตหรือส่ือเก็บแมเหล็กอ่ืนไวใกลโทรศัพท เพราะขอมูล
ภายในอาจถูกลบได
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■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมท้ังโทรศัพทมือถือ
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทย
ท่ีไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได หากมีขอสงสัย ขอแนะนําใหคุณ
ปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยวาอุปกรณช้ินน้ัน
ไดรับการปกปองจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม ปดโทรศัพทเม่ืออยูใน
สถานพยาบาลที่มีปายประกาศหามใชโทรศัพทมือถือ เน่ืองจาก
สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแหงน้ันอาจกําลังใชอุปกรณท่ีไวตอ
สัญญาณ RF จากภายนอก

เคร่ืองกระตุนหัวใจ
ผูผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจแนะนําวา ควรใหโทรศัพท
มือถืออยูหางจากเครื่องน้ีอยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว) เพื่อหลีกเล่ียง
สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกลาว ซ่ึงขอแนะนําเหลาน้ีมีขอมูล
ตรงกับงานวิจัยจาก Wireless Technology Research สําหรับผูใชเครื่อง
ควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ ควรปฏิบัติดังนี้
• ถือโทรศัพทใหหางจากเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ

อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว)
• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเส้ือ 
• ใชโทรศัพทกับหูขางท่ีตรงขามกับเครื่องควบคุมจังหวะการเตน

ของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดข้ึน
หากคุณสงสัยวามีสัญญาณรบกวนเกิดข้ึน ใหปดโทรศัพททันที 
และยายไปใชโทรศัพทบริเวณอ่ืน
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อุปกรณชวยฟง
อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
กับเครื่องชวยฟงได ในกรณีท่ีมีสัญญาณรบกวนเกิดข้ึน คุณควรปรึกษา
ผูใหบริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถท่ีติดตั้งไมถูกตอง
หรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดนํ้ามันท่ีควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส 
ระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผูผลิตหรือ
ตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ท่ีติดตั้งไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเช่ียวชาญเทาน้ันเปนผูติดตั้งหรือซอมแซมโทรศัพทในรถยนต 
การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและทําให
การรับประกันเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณ
ทุกช้ินของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดตั้งและทํางานอยางถูกตอง 
อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท 
ช้ินสวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตท่ีมีถุงลมนิรภัย 
โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัดท่ีแรงมาก ดังน้ัน 
คุณไมควรติดตั้งอุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย 
หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก เน่ืองจากหากติดตั้ง
อุปกรณตางๆ ในบริเวณที่ไมถูกตองแลวถุงลมนิรภัยเกิดพองตัวข้ึน
อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสข้ึนได
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คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพทขณะที่
อยูบนเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตราย
ตอการทํางานของเครื่องบิน รวมท้ังเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพท
ไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

■ บรเิวณทีอ่าจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเม่ืออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และควรปฏิบัติตาม
ปายและคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
จะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนําใหดับเครื่องยนต 
การเกิดประกายไฟในพื้นท่ีเชนน้ันอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหม
ท่ีอาจทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวติ ปดโทรศัพทเม่ืออยูในสถานที่ท่ีมี
การเติมเช้ือเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสในสถานีบริการน้ํามัน และควร
ปฏิบัติตามขอหามเก่ียวกับการใชอุปกรณวิทยุในบริเวณคลังนํ้ามัน 
สถานีเก็บนํ้ามันและสถานีสงนํ้ามัน โรงงานเคมี หรือบริเวณท่ีกําลังเกิด
การระเบิด ท้ังน้ี บริเวณที่เส่ียงตอการระเบิดอาจไมไดถูกประกาศ
ใหเห็นเดนชัด พื้นท่ีตางๆ เหลาน้ี ไดแก ช้ันใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือ
ขนถายสารเคมี ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือ
บิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง 
หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ 
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■ การโทรฉุกเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทมือถือรวมถึงโทรศัพทเครื่องน้ีดวยน้ัน
ทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย 
ระบบเครือขายภาคพื้นดิน รวมท้ังฟงกชันตางๆ ท่ีผูใช
ต้ังโปรแกรมเอง ดวยเหตุน้ี จึงไมสามารถรับประกันการเช่ือมตอ
ในทุกสภาวะได คุณจึงไมควรวางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปน
เครื่องมือส่ือสารท่ีดีท่ีสุดเสมอในยามจําเปน อาทิเชน 
เม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังน้ี
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดข้ึนในขณะนี้ ตรวจสอบวามีสัญญาณ

เพียงพอหรือไม
ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการดท่ีใชไดลงในโทรศัพทเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาท่ีจําเปนเพื่อใหหนาจอวางและ
พรอมสําหรับการโทรออก 

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันท่ีคุณอยู ซ่ึงหมายเลข
ฉุกเฉินในแตละพื้นท่ีจะแตกตางกันไป

4. กดปุมโทรออก
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ในกรณีท่ีคุณกําลังใชฟงกชันอ่ืนอยู คุณจะตองปดฟงกชันเหลาน้ันกอน
จึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได หากเครื่องอยูในโหมดออฟไลนหรือโหมด
ท่ีใชบนเครื่องบิน คุณตองเปลี่ยนรูปแบบเพื่อใชงานฟงกชันโทรศัพทกอน
โทรแบบฉุกเฉิน โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉบับน้ีหรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
จากผูใหบริการระบบของคุณ
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ท่ีถูกตองใหได
มากท่ีสุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือส่ือสารเพียง
ประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง
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■ รายละเอียดการรบัรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําระหวางประเทศของการสื่อสาร
ทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซ่ึงไดรับ
การออกแบบและไดรับการผลิตไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวทิยุ
ท่ีแนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ (ICNIRP) ขอจํากัดน้ีเปนสวนหน่ึง
ของคําแนะนําและระดับ RF ท่ีไดรับอนุญาต ขอแนะนําน้ีจัดทําข้ึนโดย
หนวยงานทางดานวิทยาศาสตรท่ีเปนหนวยงานอิสระ ตามระยะเวลา
และการประเมินผลจากการศึกษาดานวิทยาศาสตร ขอแนะนําน้ียังรวมถึง
ระดับความปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมข้ึนกับอายุหรือสุขภาพ
มาตรฐานของการเปดรับคล่ืนโทรศัพทเคล่ือนท่ีน้ีใชหนวยวัดของ SAR 
(Specific Absorption Rate) ขอกําหนดที่กําหนดไวในคําแนะนําระหวาง
ประเทศคือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg)* การทดสอบ SAR จัดทําข้ึนในสภาพ
การทํางานแบบมาตรฐาน ซ่ึงเครื่องจะสงคลื่นความถี่ท่ีระดับพลังงานสูงสุด
ท่ีแนะนําใหใชในคลื่นความถี่ท้ังหมดที่ทําการทดสอบ แมวา SAR จะวดัท่ี
ระดับพลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวา
คาสูงสุด เน่ืองจากเครื่องไดรับการออกแบบมาใหใชไดหลายระดับพลังงาน 
และจะใชพลังงานท่ีสามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว โดยทั่วไป 
ย่ิงคุณอยูใกลสถานีสงสัญญาณเทาใด ก็ย่ิงใชพลังงานของโทรศัพท
นอยลงเทาน้ัน
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คา SAR สูงสุดของโทรศัพทเครื่องน้ีขณะใชทดสอบกับหู คือ 0.68 W/kg
คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดในการทดสอบและ
ท่ีรายงานของแตละประเทศและระบบเครือขาย การใชอุปกรณเสริม
ของโทรศัพทอาจทําใหคา SAR แตกตางกัน คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติม
เก่ียวกับคา SAR ไดในสวนของขอมูลผลิตภัณฑท่ี www.nokia.co.th
* คา SAR สําหรับโทรศัพทจะจํากัดอยูท่ี 2.0 W/kg ซ่ึงเปนคาเฉลี่ยเกิน
สิบกรัมของเนื้อเย่ือผิว ขอจํากัดน้ีสอดคลองกับความปลอดภัยท่ีใหสําหรับ
บุคคลทั่วไปและความแตกตางของหนวยวัด คา SAR แตกตางกันไป
โดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงานของแตละประเทศและระบบเครือขาย 
สําหรับขอมูล SAR ในพื้นท่ีอ่ืน โปรดดูขอมูลผลิตภัณฑท่ี www.nokia.co.th

www.nokia.co.th
www.nokia.co.th


ลขิสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสทิธิ์55

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.ประชาธิปตย 
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 ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 
ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมรินทร 
เขตบางกอกนอย 
กรุงเทพฯ 10700

0-2884-5694-5 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

0-2720-1658-60 0-2720-1661 จันทร - อาทิตย
10:30 น. - 
20:30 น.

4 ศูนยการคา
เอสพานาด

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

0-2660-9288-9 0-2660-9290 จันทร - อาทิตย 
10:00 น. - 
20:30 น.
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หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ตางจังหวัด

5 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 
9:00 น. - 
19:00 น.

6 พัทยา (ริม 
ถ.สุขุมวิท 
กอนถึงแยก
พัทยากลาง)

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

0-3871-6976-7 0-3871-6978 จันทร - อาทิตย 
9:00 น. - 
19:00 น. 

7 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 - อาทิตย 
9:00 น. - 
19:00 น. 

8 หาดใหญ 
(ปากทางเขา
โรงพยาบาล
กรุงเทพ)

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

0-7436-5044-5 0-7436-5046 จันทร - อาทิตย 
9:00 น. - 
19:00 น. 

ขนาด

ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง (สูงสุด) ความหนา (สูงสุด)

70 ซีซี 91 กรัม รวมแบตเตอรี่, 
70 กรัม เฉพาะตัวเครื่อง

104 มม. 43 มม. 18 มม.
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ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อ
ความปลอดภัย 47
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ขอมูลสําหรับติดตอ xiii
ขอมูลสําหรับติดตอของ Nokia xiii
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คลังภาพ 25
คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบ
แบตเตอรี่ของ Nokia 38
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บริการบํารุงรักษา 0
บริการเสริมจากระบบเครือขาย x

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด 50
บันทึก 18
แบตเตอรี่ 43

การคายประจุ 36
การชารจ 36
ขอมูล 36
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ปุมกดและสวนประกอบตางๆ 5
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รหัสผาน xii
รายช่ือ 17
รายละเอียดการรับรอง (SAR) 53
เริ่มตนใชงาน 1
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ลําโพง 8
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เว็บ 31

การเชื่อมตอบริการ 32
การตั้งคาการแสดง
เบราเซอร 33
การรักษาความปลอดภัย
ของเบราเซอร 35
คุกก้ีและหนวยความจําแคช 34
ถาดรับขอมูล 34

ส
สภาพแวดลอมการทํางาน 47
ส่ือ - เครื่องบันทึกเสียง 25
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โหมดสาธติ 7
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ออรแกไนเซอร 28

เครื่องคิดเลข 29
นาฬิกาปลุกและปฏิทิน 28

อุปกรณชารจโทรศัพท Nokia 
แบบพกพา (LCH-12) 44
อุปกรณทางการแพทย 48

เครื่องควบคุมจังหวะ
การเตนของหัวใจ 48
เครื่องชวยฟง 49

อุปกรณเสริมของแท 42
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Nokia Care Online
การสนบัสนนุผานเวบ็ Nokia Care จดัเตรยีมขอมลูเพิม่เตมิเกี่ยวกับบรกิารออนไลนของเรา
ไวใหกับคณุ

การสาธติแบบอินเทอรแอ็คทีฟ
เรียนรูวิธีตัง้คาโทรศพัทของคุณเปนคร้ังแรก และคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธี
การใชโทรศัพททีละข้ันตอน

คูมอืผูใช
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศพัทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามา
ตรวจสอบขอมูลลาสุดอยางสมํ่าเสมอ

ซอฟตแวร
ใชโทรศัพทของคณุใหเกิดประโยชนสูงสดุรวมกับซอฟตแวรสําหรับโทรศพัทและ
คอมพิวเตอร Nokia PC Suite เชือ่มตอโทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคุณสามารถ
จัดการกับปฏิทิน รายชือ่ เพลงและภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชันอ่ืนๆ ชวยใหซอฟตแวรน้ี
ทํางานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งข้ึน
การตัง้คา
ฟงกชนัเฉพาะของโทรศพัท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศพัท
เคลื่อนท่ีและอีเมล* อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชันเหลาน้ีได 
จัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เคร่ืองโดยไมเสียคาใชจายใดๆ
*ไมมีในโทรศัพททกุเคร่ือง

คลกิเขามาดรูายละเอยีดไดที ่www.nokia.co.th/support
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