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ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใต MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สําหรับการใชงานสวนตัว
และไมใชเชิงพาณชิยในการเชื่อมตอกับขอมูลที่เขารหัสใหเปนไปตามขอกําหนดของ MPEG-4 Visual 
Standard โดยลูกคาเพื่อใชในกิจกรรมสวนตัวและไมใชเชิงพาณิชย และ (ii) สําหรับใชเช่ือมตอกับวิดีโอ 
MPEG-4 ของผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับอนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ 
ขอมูลเพิ่มเติมรวมถึงขอมูลที่เก่ียวกับการสงเสริมการขาย การใชงานภายในและการใชงานเชิงพาณิชย 
สามารถดูไดจาก MPEG LA, LLC ดูที่ <http://www.mpegla.com>

โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑที่อธิบายไวในเอกสารฉบบันี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด NOKIA 
หรือผูใหอนุญาตรายใดของ NOKIA จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูลหรือรายได 
หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติการณ อันเปนผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางออม
ไมวาจะดวยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพที่เปน" โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย 
และมิไดจํากัดอยูที่การรับประกันความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑที่จําหนาย 
หรือความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถุประสงค ตลอดจนความถูกตอง ความเชื่อถือไดหรือขอมูล
ในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทานั้น โนเกียขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลง
แกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผลิตภัณฑและโปรแกรมเฉพาะและบริการสําหรับผลิตภัณฑเหลานี้ที่วางจําหนายอาจแตกตางกันไปตาม
ภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีใหเลือกใชไดจากตัวแทนจําหนาย

โทรศัพทเครื่องนี้ประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวร ซ่ึงสอดคลองตามกฎหมายและ
ขอบังคับของการสงออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ หามกระทําการใดๆ ที่ขัดแยงตอกฎหมาย

แอปพลิเคช่ันของบริษัทอื่นที่มาพรอมกับโทรศัพท อาจถูกสรางขึน้และอาจเปนของบุคคลหรือนิติบุคคล
ที่ไมใชกิจการในเครือหรือมีสวนเกี่ยวของกับ Nokia Nokia ไมไดเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิใ์น
ทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรมจากผูผลิตรายอื่นเหลานี้ ดังนั้น Nokia จึงไมมีสวนรับผิดชอบในการ
ใหการสนับสนุนผูใช ความสามารถในการใชงานของแอปพลิเคช่ันเหลานี้ หรือขอมูลที่แสดงใน
แอปพลิเคช่ันหรือสื่อเหลานี้ นอกจากนี ้Nokia ไมไดใหการรับประกันใดๆ 
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สําหรับแอปพลิเคช่ันของบริษัทเหลานี้ ดวยการใชแอปพลิเคช่ันตางๆ คุณใหการรับรองวา แอปพลิเคช่ัน
เหลานั้นไดรับการจัดเตรียมใหในแบบที่เปนโดยไมมีการรับประกันใดๆ อยางชัดแจงหรือเปนนัยยะ 
ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช คุณยังใหการรับรองตอไปนี้อีกวา ทั้ง NOKIA 
รวมทั้งบริษัทพันธมิตรจะไมใหการรับประกันใดๆ ไมวาจะระบุไวอยางชัดแจง หรือโดยนัยในทุกกรณี 
รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการรับประกันของชื่อสินคา โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมของ
วัตถุประสงคพิเศษ หรือ รับประกันวาซอฟตแวรนี้จะไมลวงละเมิดการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
เครื่องหมายการคา หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลทีส่าม
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เพ่ือความปลอดภัยของคุณ

โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มฉิะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือ
เปนการผิดกฎหมายได โปรดอานคูมือผูใชฉบับสมบูรณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย หรือในกรณีที่อาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขบัขี่ยานพาหนะเปนอันดับแรก
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอ่ืนใด ซึ่งรบกวนการ
ขับขี่ยานพาหนะของคุณ สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คุณควรคํานึงในขณะ
ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน 
ซึง่จะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได

ปดโทรศพัทขณะท่ีอยูในโรงพยาบาล
โปรดปฏบัิติตามขอหามตางๆ ควรปดเครื่องเมื่ออยูใกลกับ
อุปกรณทางการแพทย
ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ vii



ปดโทรศพัทขณะท่ีอยูบนเคร่ืองบิน
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได

ปดโทรศพัททุกคร้ังท่ีเติมน้ํามัน
หามใชโทรศัพทเมื่ออยูที่จุดเติมน้ํามัน และหามใชโทรศัพท 
เมื่ออยูใกลกับน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

ปดโทรศพัทเมื่ออยูใกลกบัจดุท่ีมีการระเบิด
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ หามใชโทรศัพทในจุดที่กําลังมีการระเบิด

การใชงานอยางถูกตอง
ใหใชโทรศัพทโดยถือที่ตัวโทรศัพทตามที่อธิบายไวในคูมือผูใช 
อยาจับเสาอากาศโดยไมจําเปน

การบริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะติดต้ังหรือซอมอุปกรณตางๆ 
ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
ใชเฉพาะอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่ผานการรับรองเทานั้น 
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได
ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์viii



กนัน้ํา
โทรศัพทของคุณไมไดกันน้ํา ควรเก็บไวในที่แหง

ทําสําเนาสํารอง
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับขอมูล
สําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ

การตอกบัอุปกรณอื่นๆ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ กรุณาอานคูมอืผูใช
เพื่อศึกษารายละเอียดขอมลูเกี่ยวกับความปลอดภัย 
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

การโทรฉกุเฉิน
โปรดตรวจสอบดูวาไดเปดใชงานฟงกชันโทรศัพทแลวและอยูในบริเวณพื้นที่
ใหบริการ กดปุมวางสายหลายๆ ครั้งตามที่ตองการเพื่อลบหนาจอและ
ยอนกลับไปยังโหมดสแตนดบาย กดหมายเลขฉุกเฉิน จากน้ัน กดปุมโทร 
แจงตําแหนงที่คุณอยู อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง
ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ ix



■ ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับนี้ไดรับการรับรองใหใชกับระบบเครือขาย GSM 900 
และ GSM1800 โปรดติดตอขอขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูใหบริการ
โทรศัพทของคุณ

ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอกฎหมายและจารีตประเพณี
ทั้งหมด รวมถึงสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน และลิขสิทธิ์ และไมกระทําการใดที่เปนการ
ละเมิดตอกฎหมาย 

การปองกันลิขสทิธิ์อาจปองกันการคัดลอก แกไข โอนยายหรือสงตอภาพ เพลง (รวมแบบเสียง) 
และเนื้อหาอ่ืนๆ 

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง ยกเวน
นาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตราย
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■ บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครใชบริการจากผูใหบริการระบบไรสายเพื่อใชงานโทรศัพท คุณสมบัติหลายๆ 
คุณสมบัติตองใชรวมกับคุณสมบัติเครือขายพเิศษ คุณสมบัติเหลานี้ไมทํางานบนทุกเครือขาย 
เครือขายตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะกับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถ
ใชบริการเสริมจากระบบเครือขายได ผูใหบริการของคุณสามารถใหคําแนะนําและอธิบาย
ถึงคาบริการที่เรียกเก็บ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงาน
บริการเสริมของระบบเครือขาย ตัวอยางเชน ในบางเครือขายอาจจะไมรองรับตัวอักษร
ของทุกภาษาและการบริการทั้งหมด

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครื่องของ
คุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมี
การกําหนดคาพิเศษ เชน การเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลําดับของเมนู และไอคอน โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม 

โทรศัพทของคุณรองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทํางานในโปรโตคอล TCP/IP 
คุณสมบัติบางอยางของโทรศัพทรุนนี้ เชน การสงขอความมัลติมีเดีย (MMS) การซิงโครไนซ
จากระยะไกล และการเขาใชงานอินเทอรเน็ตโดยใชเบราเซอรตองไดรับการรองรับ
จากระบบเครือขายสําหรับเทคโนโลยีเหลานี้
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ขอมูลท่ัวไป

■ รหัสผาน
รหัสโทรศัพทใชเพื่อปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต คุณสามารถสรางและ
เปลี่ยนรหัส รวมถึงต้ังคาใหเครื่องขอใหใสรหัสผานได

รหัส PIN นี้จะมาพรอมกับซิมการดและชวยปองกันการใชซิมการดโดยไมไดรับอนุญาต รหัส 
PIN2 จะไดมาพรอมกับซิมการดบางอัน โดยคุณตองใชรหัสนี้ในการเขาใชบริการบางอยาง 
หากคุณกดรหัส PIN หรอืรหัส PIN2 ไมถูกตองสามครั้งติดตอกัน โทรศัพทจะขอใหคุณกดรหัส 
PUK หรือรหัส PUK2 หากคุณไมมีรหัสดังกลาว โปรดติดตอผูใหบริการในพื้นที่ของคุณ

คุณตองใชรหัส PIN ของโมดูลเพื่อเขาดูขอมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัยของซิมการด
ของคุณ คุณตองใชรหัส PIN สําหรับลายเซ็นแบบดิจติอล คุณจําเปนตองใสรหัสระบบเมื่อใช
บริการการจํากัดการโทร

เลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย เพือ่กําหนดวิธทีี่โทรศัพทจะใชรหัสผานและ
การต้ังคาระบบความปลอดภัย
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การเริ่มตนใชงาน
1. การเร่ิมตนใชงาน

■ การใสซิมการดและแบตเตอรี่
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด 
โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ ซึ่งอาจเปนผูใหบริการ หรือผูจําหนายรายอื่นๆ

หมายเหตุ: กอนเปลี่ยนหนากาก ใหปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากอุปกรณชารจหรืออุปกรณอ่ืนเสมอ โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัส
ถูกสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสขณะที่เปลี่ยนหนากาก ควรเก็บ
โทรศัพทและใชโทรศัพทโดยใสหนากากทั้งสองขางไวเสมอ

1. ดันปุมปลดล็อค (ทั้งดานขางและที่ฝาปด) (1) เพือ่ปลดล็อคฝาดานหลัง (2), 
และถอดออกจากโทรศัพท

2. ใสซิมการด (3) ตรวจสอบใหแนใจวาผิวสัมผัสสีทองคว่ําลงและใสดานมมุตัด
ของซิมการดเขาไปกอน
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การเร่ิมตนใชงาน
3. ใสแบตเตอรี่ในชองแบตเตอรี่ (4) ตรวจสอบใหแนใจวาหนาสัมผัสดานบนของ
แบตเตอรี่หันไปหาชองเสียบของโทรศัพท

4. ในการใสฝาปดดานหลังกลับคืน วางสวนลางของฝาปดลงไปกอน แลวเลื่อนสวนบน
ลงไป (5) จนไดยินเสียงดังคลิกแสดงวาฝาปดเขาที่

■ การถอดซมิการด
1. ปฏบัิติตามขั้นตอนที่ 1 ของ “การใสซิมการดและแบตเตอรี่” เพื่อถอดฝาปดดานหลัง

2. ถอดแบตเตอรี่ออกจากรองดานบน (1)

3. เลื่อนตัวยึดซิมการดออกอยางระมัดระวัง (2)
2 ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



การเริ่มตนใชงาน
4. เลื่อนซิมการดออกจากตัวยึดอยางระมัดระวัง (3)

5. เลื่อนตัวยึดซมิการดปด (4)

6. ปฏบัิติตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 ของ “การใสซิมการดและแบตเตอรี่” 
เพื่อใสแบตเตอรรี่และฝาปดดานหลังกลับคืน 

■ ชารจแบตเตอรี่
คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับ
การรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณ
ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรือ
รับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป

ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับเครื่องโทรศัพท โทรศัพทนี้ไดรับ
การออกแบบใหใชพลังงานจากอุปกรณชารจไฟฟา AC-3

โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบใหใชกับแบตเตอรี่ BL-4B หรือ BL-4BA
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การเร่ิมตนใชงาน
หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง สามารถสอบถามจาก
ตัวแทนจําหนายของคุณ หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟ
และดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

2. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับโทรศัพทตามภาพ

■ ตําแหนงการทํางานปกติ
โทรศัพทรุนนี้มีเสาอากาศในตัว

หมายเหตุ: เชนเดียวกับอุปกรณสงสัญญาณ
วิทยุอ่ืนๆ คุณไมควรจับเสาอากาศโดยไมจําเปน
ในขณะที่ใชเสาอากาศ ตัวอยางเชน หามสัมผัส
เสาอากาศของโทรศัพทเคลื่อนที่ในขณะที่ใชโทรศัพท 
เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศที่กําลังสงหรือรับ
สัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพของการสื่อสารดวยวิทยุ 
อาจทําใหมีการใชพลังงานเกินกวาที่จําเปนอีกดวย 
และอาจทําใหแบตเตอรี่มีอายุการใชงานสั้นลง
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โทรศัพทของคุณ
2. โทรศัพทของคุณ

■ ปุ มกดและสวนประกอบของ
ตัวเคร่ือง

• หูฟง (1)

• จอแสดงผล (2)

• ปุมเลอืกดานซาย (3)

• ปุมเลอืกดานขวา (4)

• ปุมโทรออก (5)

• ปุมจบการทํางานและปุมเปด/ปด (6)

• ปุมกด (7)

• ปุม Navi™ (ตอไปนี้จะเรียกวาปุมเลื่อน) 
(8)
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โทรศัพทของคุณ
• ชองรอยสายคลองขอมือ (9)

• เลนสกลองถายรูป (10)

• ลําโพง  (11)

• ไมโครโฟน (12)

• ชองเสียบหูฟง (13)

• ชองเสียบอุปกรณชารจ (14)

• ปุมปลดฝาครอบแบตเตอรี่ (15)

• ปุมกลองถายรูป (16)

ปุมฟงกชันพิเศษมีดังตอไปนี้:

• กดปุ มกลองถายรปูเพ ือเปดกลองถายรปู

• กดปุมกลองถายรปูคางเพือ่เปดวิดีโอ

• กดคางไวที่ * เพื่อเปดวิทยุ

• กดคางที่ปุม # เพื่อใชงานโหมดไมมีเสียง
6 ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



โทรศัพทของคุณ
หมายเหตุ:  หามแตะชองเสียบนี้ เนื่องจาก
ชองเสียบนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหเจาหนาที่ฝาย
บริการที่ไดรับอนุญาตเทานั้นเปนผูใช 

คําเตือน: ปุมเลื่อนในโทรศัพทรุนนี้อาจมี
สารนิกเกิล การที่ผิวสัมผัสกับนิกเกิลอยางตอเนื่องอาจทําใหเกิดอาการ
แพนิกเกิล 

■ การเปดหรือปดโทรศัพท
ในการเปดหรือปดเครื่อง ใหกดปุมเปด/ปดคางไว โปรดดูที่ “ปุมกดและสวนประกอบของ 
ตัวเครื่อง”, หนา 5

■ โหมดสแตนดบาย
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงานและผูใชยังไมปอนตัวอักษรใดลงไป โทรศัพทจะอยูใน
โหมดสแตนดบาย 

• ความแรงของสัญญาณเครือขาย (1)

• ระดับประจุแบตเตอรี่ (2)

• ชื่อของเครือขายหรือโลโกระบบ (3)

• ปุมเลอืกดานซายคือ ไปท่ี (4) เพื่อใหคุณดูฟงกชันใน
รายการทางลัดสวนตัวของคุณ ในขณะดูรายการ เลือก 
ตัวเลือก > เลือกตัวเลือก เพื่อดูฟงกชนัที่ใชได ซึ่งคุณสามารถเพิ่มในรายการตัวเลือก 
เลือก จัดวาง > ยาย และตําแหนงเพื่อจัดเรียงฟงกชนัของรายการทางลัดของคุณ 
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โทรศัพทของคุณ
• เมนู (5) และ ชื่อ (6)

■ การล็อคปุมกด
เลือก เมนู และกด * อยางรวดเร็ว เพื่อล็อคปุมกดเพื่อปองกันการกดปุมโดยบังเอิญ 
ในการรับสายเมื่อปุมกดถูกล็อคอยู ใหกดปุมโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธไมรับสาย 
ปุมกดจะยังคงล็อคอยู หากตองการปลดล็อค ใหเลือก ปลด และกด * อยางรวดเร็ว

เลือก เมนู > การต้ังคา > ล็อคปุมอัตโนมัติ > ล็อคปุมกด > โทรศัพท เพือ่ต้ังคาปุมล็อก
ใหล็อกอัตโนมัติหลังจากผานเวลาหนวงตามที่ต้ังไว เมื่อโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย 

เมื่อล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการ
ซึ่งกําหนดไวในเครื่องได 
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ฟงกชันการโทร
3. ฟงกชันการโทร

■ การโทรออกและรับสาย
ในการโทรออก ใหปอนหมายเลขโทรศัพทรวมทั้งรหัสพื้นที่ หากจําเปน ควรใสรหัสประเทศดวย 
หากจําเปน กดปุมโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น เลื่อนไปทางขวาเพือ่เพิ่มหรือเลื่อนไป
ทางซายเพื่อลดระดับเสียงของหูฟงหรือชุดหูฟง ในระหวางการสนทนา

คุณสามารถรับสายได โดยการกดปุมโทรออก เมื่อตองการปฏิเสธโดยไมรับสาย 
ใหกดปุมจบการทํางาน

■ ลําโพง
หากทําได คุณอาจเลือก ลําโพง หรือ ปกติ เพื่อใชลําโพงหรือหูฟงของโทรศัพทในขณะที่โทร

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชฟงกชันเปดเสียง
ออกลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก 
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เขียนขอความ
4. เขียนขอความ

คุณสามารถปอนขอความในระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ( ) และระบบ
ปอนตัวอักษรแบบปกติ ( ) ในการใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ ใหกดปุมตัวเลข 
(1 ถึง 9) ซ้ําจนพบตัวอักษรที่ตองการ ในการเปดหรือปดระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ในขณะเขียนขอความ ใหกด # คางไว และเลือก ใชตัวชวยสะกดคํา หรือ ไมใชตัวชวยสะกดคํา 

เมื่อใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ใหกดปุมหนึ่งครั้งสําหรับตัวอักษรหนึ่งตัว 
หากคําที่แสดงเปนคําที่คุณตองการ ใหกด 0 และเขียนคําถัดไป ในการเปลีย่นคํา กด * 
ซ้ําไปเรื่อยๆ จนกระทั่งคําที่คุณตองการปรากฏ หาก ? ปรากฏขึ้น หลังคําที่ปอน แสดงวาคํานั้น
ไมอยูในพจนานุกรม ในการเพิ่มคําลงในพจนานุกรม เลือก สะกด พิมพคําที่ตองการ 
(ใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ) และเลือก จัดเก็บ

เคล็ดลับสําหรับการเขียนขอความ: ในการเวนวรรค ใหกด 0 ในการเปลี่ยนวิธีการเขียน
อยางรวดเร็วในขณะที่เขียนขอความ กด # ซ้ําไปเรื่อยๆ และตรวจดูตัวบงชี้ที่ดานบนสุด
ของหนาจอ เมื่อตองการใสตัวเลข กดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว ในการเรียกดูรายชื่อ
ตัวอักษรแบบพิเศษเมือ่ใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ กด * และเมื่อใชระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติ ใหกด * คางไว
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เมนูฟงกชัน
5. เมนูฟงกชัน

ฟงกชันของโทรศัพทจะจัดกลุมอยูในเมนูตางๆ แตในที่นี้จะกลาวถึงเมนูฟงกชัน
หรือรายการตัวเลือกเพียงบางรายการ

ในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู และเมนูและเมนูยอยที่ตองการ เลือก ออก หรือ กลับ 
เพื่อออกจากเมนูในระดับปจจุบัน 
กดปุมจบการทํางานเพื่อกลับไปยังโหมดสแตนดบายโดยตรง ในการเปลี่ยนมุมมองเมนู 
ใหเลือก เมนู > ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลกั > รายการ หรือ ตาราง

■ การรับสงขอความ
บริการสงขอความนี้จะใชไดในกรณีที่มีการเปดใหบริการโดยผูใหบริการ
เครือขายหรือผูใหบริการเทานั้น

หมายเหตุ: อุปกรณของคุณอาจแสดงใหทราบวา ขอความของคุณถูกสงไปที่
เบอรศูนยฝากขอความที่ต้ังโปรแกรมไวในเครื่องของคุณแลว อุปกรณของคุณ
อาจไมแสดงใหทราบวา ปลายทางไดรับขอความของคุณแลว คุณสามารถ
ตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการการสงขอความไดจากผูใหบริการ
ของคุณ

ขอสําคัญ: ขอควรระวังในการเปดขอความ ขอความตางๆ อาจมีไวรัส
หรืออาจทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได 
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เมนูฟงกชัน
การตั้งคาขอความตัวอักษรและมัลติมีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความตัวอักษร > ศูนยขอความ 
หากซิมการดของคุณรองรับศูนยขอความมากกวาหนึ่ง ใหเลือกหรือเพิม่ศูนยขอความ
ที่คุณตองการใช คุณอาจไดรับหมายเลขศูนยจากผูใหบริการของคุณ 

เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความมัลติมีเดีย และจากตัวเลือกตอไปนี้

ใหรับมัลติมีเดีย—เลือก ไม, ใช หรือ ในเครือขายเดียวกัน เพื่อใชบริการมัลติมีเดีย

การต้ังกําหนดคา—เพือ่เลือกผูใหบริการที่ระบบต้ังไวสําหรับเรียกดูขอความมัลติมีเดีย เลือก 
บัญช ีเพื่อดูแอคเคาทที่ผูใหบริการระบุไว และเพื่อเลือกแอคเคาทที่คุณตองการใช 
คุณอาจไดรับการตั้งคาเปนขอความการกําหนดคาจากผูใหบริการ 

ใหรับโฆษณา—เพื่อเลือกวาคุณตองการรับขอความโฆษณาหรือไม 
เครื่องจะไมแสดงคานี้หากตั้งคา ใหรับมลัติมีเดีย เปน ไม
โหมดการสราง MMS > จํากัด—เพือ่ต้ังคาโทรศัพทไมใหรับประเภทของเนื้อหาที่ระบบ
เครือขายหรือโทรศัพทที่รับขอความอาจไมรองรับในขอความมัลติมีเดีย เลือก อิสระ 
เพื่ออนุญาตใหใชเนื้อหาดังกลาว แตโทรศัพทที่รับขอความอาจรับขอความไมถูกตอง

ขนาดภาพ (จํากัด) หรือ ขนาดภาพ (อิสระ)—เพื่อกําหนดขนาดภาพที่คุณอาจใสใน
ขอความมัลติมีเดีย เมื่อต้ังคา โหมดการสราง MMS เปน จํากัด หรือ อิสระ
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ขอความตัวอักษร
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกวาความยาว
ที่กําหนดของขอความเดียว โดยขอความที่ยาวกวาจะถูกสงเปนชุดขอความตั้งแต
สองขอความขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามนั้น สําหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมาย
เสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใชพืน้ที่มากขึ้น 
ซึ่งอาจทําใหขอความนั้นยาวกวาจํานวนที่จะสงเปนขอความเดียวได 

สัญลักษณที่ดานบนของจอแสดงผลจะแสดงจํานวนตัวอักษรที่ยังเขียนไดและจํานวนขอความ
ที่ตองสง เชน 673/2 หมายความวา คุณยังสามารถปอนตัวอักษรลงไปไดอีก 673 ตัวอักษร 
และเครื่องจะแบงสงขอความออกเปน 2 ชดุ

หากสัญลักษณ  กะพริบขึ้นบนหนาจอแสดงผลแสดงวาหนวยความจําขอความเต็ม 
คุณจะตองลบขอความเกาๆ ออกกอน จึงจะสามารถรับขอความใหมได

ขอความมัลติมีเดีย
เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและแสดงขอความมัลติมีเดียได 
ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

เครือขายไรสายอาจจะจํากัดขนาดของขอความ MMS (บริการการรับสงขอความมัลติมีเดีย) 
หากไฟลภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมีขนาดเล็กลง
เพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได

ขอความมัลติมีเดียอาจประกอบดวยขอความ ภาพ คลิปเสียง และคลิปวิดีโอ 
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การสรางขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ ในการเพิ่มผูรับ ใหเลื่อนไปยังชอง ถึง: 
และปอนหมายเลขหรืออีเมลแอดเดรสของผูรับ หรือเลือก เพ่ิม เพื่อเลือกผูรับจากตัวเลือก
ที่มีอยู ในการเพิ่มผูรับแบบ เพิม่ผูรับ หรือ สําเนาลับถึง ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มผูรับ > 
สําเนาถึง หรือ สําเนาลับถึง ในการปอนขอความตัวอักษร ใหเลื่อนมายังชอง ตัวอักษร: 
และปอนขอความ ในการเพิ่มหัวขอสําหรับขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > เพิม่เรื่อง 
และปอนหัวขอ ในการแนบเนื้อหาไปกับขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ใส 
และประเภทสิ่งที่แนบที่ตองการ หากตองการสงขอความ กดปุมโทร

ประเภทขอความจะเปลี่ยนอัตโนมัติตามเนื้อหาของขอความ การทํางานที่อาจทําใหประเภท
ของขอความเปลี่ยนจากขอความตัวอักษรเปนขอความมัลติมีเดียรวมถึง แตไมจํากัดเพยีง 
การทํางานตอไปนี้

• การแนบไฟลไปกับขอความ

• การขอรายงานการนําสง

• การกําหนดความสําคัญของขอความวามีความสําคัญมากหรือนอย 

• การเพิม่ผูรับแบบเพิม่ผูรับ หรือสําเนาลับถึง หรือหัวเรื่องในขอความหรืออี 
เมลแอดเดรสในชองผูรับ

เมื่อประเภทขอความเปลี่ยนเปนขอความมัลติมเีดีย โทรศัพทอาจแสดง 
เปลี่ยนขอความเปนมัลติมีเดียแลว ครูหนึ่ง และขอความสวนหัวของหนาตางการแกไข
ขอความจะเปลี่ยนเปน มัลติมเีดียใหม ตรวจดูขอความสวนหัวของประเภทขอความ
ผูใหบริการอาจเรียกเก็บคาใชจายแตกตางกันไปตามประเภทขอความ กรุณาตรวจสอบ
รายละเอียดการเรียกเก็บคาใชจายกับผูใหบริการเสียกอน
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ขอความดวน
ขอความดวน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คือขอความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นในทันที
เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความดวน

ขอความทันใจ
ในการใชขอความทันใจ (IM) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) สงขอความตัวอักษรสั้นๆ 
และไมซับซอนไปยังผูใชที่ออนไลน คุณตองสมคัรขอใชบริการและล็อกอินเพื่อเขาใชงาน 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: คุณอาจไมสามารถเขาใชงานคุณสมบัติทั้งหมดที่กลาวถึง
ในคูมือนี้ได ไอคอนและขอความแสดงบางอยางอาจแตกตางกันไป 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการสนทนาของคุณ

ในการเชื่อมตอกับการบริการ ใหเลือก เมนู > ขอความ > สนทนา เลือกการตั้งคา
การเชื่อมตอและแอคเคาทที่ตองการ แลวปอน ID ผูใชและรหัสผาน

ขอความเสียง
คุณสามารถใช MMS สรางและสงขอความเสียงได คุณตองเปดใช MMS กอน จึงจะสามารถ
ใชขอความเสียงได

เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความคลิปเสียง เครื่องบันทึกเสียงจะเปดขึ้น 
เมื่อคุณบันทึกขอความเสียงเรียบรอยแลว ใหกดหมายเลขโทรศัพทของผูรับในชอง ถึง: 
เพื่อสงขอความ ในการดึงขอมูลหมายเลขโทรศัพทจาก รายชื่อ ใหเลือก เพ่ิม > รายชื่อ 
ในการดูตัวเลือกที่มีอยู ใหเลือก ตัวเลือก
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เมื่อโทรศัพทของคุณไดรับขอความเสียง ถาตองการเปดขอความ ใหเลือก เลน 
หรือหากไดรับขอความมากกวาหนึ่งขอความ ใหเลือก แสดง > เลน 
หากตองการฟงขอความนั้นในภายหลัง ใหเลือก ออก เลือก ตัวเลือก 
เพื่อดูตัวเลือกที่มใีหเลือก ขอความเสียงจะเลนผานหูฟงตามคาเริ่มตนที่กําหนดไว เลือก 
ตัวเลือก > ลําโพง เพือ่เลือกลําโพง 

ขอความเสียง 
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย และคุณจําเปนตองสมัคร
เปนสมาชิกกอน โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อขอทราบขอมูลโดยละเอียดและหมายเลข
ของระบบฝากขอความเสียง

เลือก เมนู > ขอความ > ขอความเสียง

แอปพลิเคชั่นอีเมล
แอปพลิเคชั่นอีเมลที่ใชการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
ชวยใหคุณเขาใชอีเมลแอคเคาทที่ใชงานรวมกันไดจากโทรศัพทของคุณ กอนที่คุณจะสง
และดึงอีเมล คุณตองมีบัญชีอีเมลและการตั้งคาที่จําเปน คุณจะไดรับการต้ัง
กําหนดคาอีเมลเปนขอความการจัดรูปแบบ โทรศัพทของคุณรองรับอีเมลเซิรฟเวอร POP3 
และ IMAP4

ในการสรางบัญชีอีเมล ใหเลือก เมนู > ขอความ เลื่อนไปที่ ศูนยขอความอีเมล และเลือก 
ตัวเลือก > เพิ่มศูนยขอความ > ตัวชวยอีเมล, สรางดวยตนเอง หรือ การต้ังคาที่จัดเก็บ
ในการเขาใชการต้ังคาอีเมล ใหเลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความอีเมล
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ในการเขียนอีเมล ใหเลอืก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความอีเมล 
ในการแนบไฟลในอีเมล ใหเลือก ตัวเลือก > ใส ในการสงอีเมล ใหกดปุมโทรออก 
เลือกบัญชทีี่ตองการหากจําเปน

ในการเลือกโหมดดึงอีเมล ใหเลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความอีเมล > 
แกไขศูนยขอความ และเมลบอกซ แลวเลือก การต้ังคาการดาวนโหลด > โหมดดึง > 
หัวขอเทานั้น, อีเมลทั้งฉบับ หรือ ขอความอีเมลเทานั้น (สําหรับเซิรฟเวอร IMAP4 เทานั้น)

ในการดาวนโหลด ใหเลือก เมนู > ขอความ และศูนยฝากขอความที่ตองการ ยืนยันคําขอ
สําหรับการเชื่อมตอหากจําเปน

หากตั้งคาโหมดดึงอีเมลเปน หัวขอเทานั้น ในการดาวนโหลดอีเมลทั้งหมด ใหทําเครื่องหมาย
ที่หัวขอของอีเมลที่ตองการในเมลบอกซ และเลือก ตัวเลือก > ดึงขอมูลที่เลือก

■ รายช่ือ
คุณสามารถบันทึกชื่อและเบอรโทรศัพท ทั้งในหนวยความจําของโทรศัพท
และในหนวยความจําของซิมการด หนวยความจําของโทรศัพทสามารถบันทึก
รายชื่อพรอมหมายเลขและรายการขอความได ชือ่และหมายเลขโทรศัพทที่จัดเก็บใน
หนวยความจําของซิมการดนี้แสดงโดย 

ในการคนหารายชื่อ ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > คนหา เลื่อนดูรายชือ่หรือ
ปอนตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณกําลังคนหา ในการเพิ่มรายชื่อใหม ใหเลือก เมนู > รายชือ่ > 
ชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม ในการเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมในรายชื่อ ใหตรวจสอบ
ใหแนใจวาหนวยความจําที่ใชเปน โทรศัพท หรือ เครื่องและซิม เลื่อนไปยังชือ่ที่ตองการเพิม่
หมายเลขหรือรายการขอความใหมลงไป แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่มขอมลู 
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ในการคัดลอกรายชื่อ ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > คัดลอกรายชื่อ 
คุณสามารถคัดลอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท ระหวางหนวยความจําของโทรศัพท
และในหนวยความจําของซิมการด หนวยความจําของซิมการดสามารถบันทึกชื่อ
พรอมหมายเลขโทรศัพทหนึ่งหมายเลข

คุณสามารถสงและรับขอมูลรายชื่อของบุคคลจากเครื่องที่ใชงานรวมกันไดซึ่งสนับสนุน
มาตรฐานนามบัตร vCard ในการสงนามบัตร ใหคนหาชื่อที่มีขอมูลที่คุณตองการสง แลวเลือก 
ขอมูล > ตัวเลือก > สงนามบัตร > ทางมัลติมีเดีย, SMS หรือ ทาง Bluetooth 
หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บนามบัตรใน
หนวยความจําของโทรศัพท หากไมตองการเก็บนามบัตร ใหเลือก ออก > ใช

เลือก เมนู > รายชือ่ > การต้ังคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

ความจําที่ใช—เพือ่เลือกหนวยความจําของซิมการดหรือหนวยความจําของโทรศัพท
ที่คุณตองการใชสําหรับรายชื่อ

แสดงกลุมรายชื่อ—เพื่อเลือกวิธีแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพทในรายชื่อ

สถานะหนวยความจํา—ใชดูขนาดของหนวยความจําที่ใชแลวและหนวยความจําที่ยังไมไดใช

■ บันทึก
เครื่องจะบันทึกหมายเลขโทรศัพทที่ไมไดรับสาย ที่ไดรับ และที่โทรออก
หากระบบเครือขายรองรับและเครื่องเปดอยูภายในพื้นที่บริการของระบบ
เครือขาย

คุณสามารถดูวันที่และเวลาที่โทรออกได แกไขหรือลบหมายเลขโทรศัพทออกจากรายการ 
บันทึกหมายเลขใน รายชื่อ หรือสงขอความไปยังหมายเลขนั้น
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ในการดูขอมูลการโทรของคุณ ใหเลือก เมนู > บันทึก > เบอรที่ไมไดรับสาย, เบอรที่ไดรับสาย 
หรือ เบอรที่โทรออก ในการดูหมายเลขที่ไมไดรับสายและหมายเลขที่ไดรับสาย 
รวมทั้งหมายเลขที่โทรออกลาสุดตามลําดับ ใหเลือก บันทึกการโทร ในการดูชื่อที่คุณ
ไดสงขอความไปลาสุด ใหเลือก ผูรับขอความ เลือก เมนู > บันทึก > แสดงเวลาที่ใชสาย, 
ตัวนับขอมูลแบบแพคเก็ต หรือ ตัวจับเวลาการตอแพคเก็ต เพือ่ดูขอมูลโดยประมาณ
ในการติดตอสื่อสารครั้งลาสุดของคุณ

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บ
คาบริการจากผูใหบริการอาจตางกัน ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย 
การปดเศษ ภาษี และปจจัยอ่ืนๆ

เมื่อตองการลบรายการที่โทรลาสุด เลือก ลบรายการบันทึก เมื่อลบแลวจะไมสามารถ
เรียกกลับคืนมาได

■ การตั้งคา
คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งคาตางๆ ของโทรศัพทไดในเมนูนี้ 
ในการต้ังคาเรียกคืนการตั้งคาเดิมของเมนู ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > 
เรียกคืนการตั้งคาด้ังเดิม

รูปแบบ
โทรศัพทของคุณมีกลุมการต้ังคาแบบตางๆ ที่เรียกวารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแตง
แบบเสียงโทรศัพทสําหรับเหตุการณและสภาพแวดลอมที่ตางกันได
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เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ รูปแบบที่ตองการ และ ใชงาน เพื่อใชงานรูปแบบที่เลือกไว 
ปรับต้ังคา เพือ่ปรับแตงรูปแบบของคุณ หรือ ต้ังเวลา เพื่อต้ังเวลาสิ้นสุดการใชงานสําหรับ
รูปแบบที่ใชงาน เมื่อหมดเวลาที่ต้ังใหกับรูปแบบ เครื่องจะใชงานรูปแบบกอนหนานี้ที่
ไมไดต้ังเวลาไว

หากตองการใชงานโหมดไมมีเสียง ใหกดคางที่ปุม #

การตั้งคาแบบเสยีง
เลือก เมนู > การต้ังคา > แบบเสียง และเปลี่ยนตัวเลือกที่มีอยูใดๆ สําหรับรูปแบบที่ใชงาน 
โทรศัพทรุนนี้รองรับเสียงเรียกเขาในรูปแบบ mp 3 คุณสามารถตั้งคาการบันทึกเสียง
ของคุณเปนเสียงเรียกเขาได

ในการตั้งคาใหโทรศัพทสงเสียงเรียกเขาเฉพาะกลุมผูโทรที่เลือกไว ใหเลือก เตือนสําหรับ

ทางลัดสวนตัว
ดวยปุมลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครื่องที่ใชงานบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว เลือก 
เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

ปุมเลือกดานขวา หรือ ปุมเลือกดานซาย—เพื่อกําหนดฟงกชันของโทรศัพทใหกับ
ปุมเลือกดานขวาหรือซาย

ปุมสํารวจ—เพื่อเลือกฟงกชันทางลัดสําหรับปุมเลื่อน เลื่อนไปยังปุมเลื่อนที่ตองการ แลวเลือก 
เปล่ียนคา หรือ กําหนด และฟงกชันจากรายการ
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การตั้งคาโทรศัพทและการโทร
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

การโอนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)—เพื่อโอนสายเรียกเขา สําหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

เรียกซ้ําอัตโนมัติ > เปด—เพือ่ใหเครื่องพยายามโทรออกไปยังหมายเลขนั้น 10 ครั้ง 
หลงัจากพยายามโทรแลวแตไมสําเร็จ

ต้ังคาสายเรียกซอน > ใชงาน—เพื่อใหระบบเครือขายแจงใหคุณทราบถึงสายเรียกเขา
ขณะที่คุณกําลังใชสายอยู (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

สงขอมลูผูโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)—เพื่อต้ังคาวาจะใหแสดงหมายเลขโทรศัพท
ของคุณที่เครื่องของบุคคลที่คุณโทรหาหรือไม

เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > การต้ังคาภาษา > ภาษาที่ใชในเครื่อง เพื่อกําหนด
ภาษาที่แสดงของเครื่อง

การตั้งคาหนาจอ 
ถาตองการประหยัดแบตเตอรี่โดยใชตัวประหยัดพลังงาน ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > 
จอแสดงผล > ประหยัดพลังงาน > เปด นาฬิกาดิจิตอลจะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีการใช
ฟงกชันใดๆ ของเครื่องโทรศัพทชัว่ระยะเวลาหนึ่ง

ถาตองการประหยัดแบตเตอรี่ในโหมดพัก ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผล > 
โหมดพัก > เปด หนาจอจะปดเมื่อไมมกีารใชฟงกชันใดๆ ของเครื่องโทรศัพทชั่วระยะเวลาหนึ่ง
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การตั้งคาเวลาและวันที่
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาเวลา โซนเวลา และวันที่ ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > 
วันและเวลา > นาฬกิา, วันที่ หรือ รับขอมูลวันที่และเวลาอัตโนมัติ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เมื่อตองเดินทางไปยังเขตเวลาที่ตางกัน โปรดเลือก เมนู > การต้ังคา > วันและเวลา > 
นาฬกิา > เขตเวลา และเขตเวลาตามตําแหนงที่คุณอาศัยอยูในแงของความแตกตาง
ดานเวลาตาม Greenwich Mean Time (GMT) หรือ Universal Time Coordinated (UTC) 
เวลาและวันที่จะถูกต้ังคาตามเขตเวลา ทําใหเครื่องของคุณแสดงเวลาสงขอความที่ไดรับ
หรือขอความมลัติมีเดียที่ถูกตอง ตัวอยางเชน GMT -5 หมายถึงเขตเวลาของนิวยอรก (USA) 
เร็วกวาเวลามาตรฐานของ Greenwich/London (UK) 5 ชั่วโมง 

สําหรับประเทศอินเดีย (นิวเดลี) GMT +5.5 สําหรับประเทศไทย/อินโดนีเชีย/เวียดนาม 
GMT +7 สําหรับประเทศสิงคโปร/มาเลเชีย/ฟลิปปนส GMT +8 สําหรับประเทศออสเตรเลีย 
(ซิดนีย) GMT +10 และสําหรับประเทศนิวซีแลนด GMT +12

การเช่ือมตอ

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
ในบางประเทศ อาจจะมีขอจํากัดในการใชอุปกรณ Bluetooth จึงควรตรวจสอบกับ
ตัวแทนจําหนาย หรือหนวยงานอนุมัติการใชงานในเขตพื้นที่ของคุณ

โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 ซึง่รองรับรูปแบบตอไปนี้ 
รูปแบบแฮนดฟรี รูปแบบชุดหูฟง รูปแบบ push ออบเจกต รูปแบบการโอนไฟล รูปแบบการ
ติดตอเน็ตเวิรกแบบ dial-up รูปแบบการเชื่อมตอการซิงโครไนซ และรูปแบบพอรตอนุกรม 
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คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมสําหรับรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อสราง
ความมั่นใจในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับ
บริษัทผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม

ในบางพื้นที่อาจมขีอจํากัดในการใชเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับเจาหนาที่
ในทองถิ่นหรอืผูใหบริการของคุณ

คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือใหคุณสมบัติใดๆ ทํางานอยูโดยไมแสดงผลบน
หนาจอในขณะใชคุณสมบัติอ่ืน จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและอายุการใชงาน
แบตเตอรี่จะลดลง 

เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเชื่อมตอระหวางโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth 
ที่ใชงานรวมกันไดภายในระยะทาง 10 เมตร (32 ฟตุ) เนื่องจากอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี 
Bluetooth จะติดตอสื่อสารกันโดยใชคลื่นวิทยุ โทรศัพทของคุณและอุปกรณอ่ืนๆ 
จึงไมจําเปนตองอยูที่เดียวกันในระยะการมองเห็นไดโดยตรง แมวาการเชื่อมตออาจไดรับ
ผลกระทบจากสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณรบกวน เชน ผนัง หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืน

การตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth แลวเลือกตัวเลือกตอไปนี้

Bluetooth > ใช หรือ ไมใช—เพื่อใชงานหรือไมใชงานฟงกชัน Bluetooth สัญลักษณ  
แสดงวามีการเปดใชงาน Bluetooth

คนหาอุปกรณเพิ่มพิเศษดานระบบเสียง—เพือ่คนหาอุปกรณเสียง Bluetooth 
ที่ใชงานรวมกันได

อุปกรณที่จับคูแลว—เพื่อคนหาอุปกรณ Bluetooth ที่อยูภายในรัศมี เลือก ใหม เพือ่แสดง
รายการอุปกรณ Bluetooth ในรัศมี เลือกอุปกรณ และ จับคู ปอนรหัสผาน Bluetooth 
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ของอุปกรณ (ไดถึง 16 ตัวอักษร) เพื่อจับคูอุปกรณกับโทรศัพท คุณจะตองปอนรหัสผานนี้
เฉพาะเมื่อคุณเชื่อมตอกับอุปกรณนี้เปนครั้งแรกเทานั้น เครื่องของคุณจะทําการเชื่อมตอ
กับอุปกรณดังกลาว จากนั้นคุณสามารถเริ่มตนการโอนขอมูลได

อุปกรณที่ใชอยู—เพือ่ตรวจสอบวาการเชื่อมตอ Bluetooth ใดที่กําลังเชื่อมตออยูในปจจุบัน

การปรากฏของเครื่อง หรือ ชื่อโทรศัพทของฉัน—เพือ่กําหนดวิธีการที่เครื่องโทรศัพท
ปรากฏในอุปกรณ Bluetooth อ่ืน

หากคุณกังวลเรื่องความปลอดภัย ใหปดการใชฟงกชัน Bluetooth หรือต้ังคา 
การปรากฏของเครื่อง เปน ไมแสดง ยอมรับเฉพาะการสื่อสารดวย Bluetooth จากผูอ่ืน
ที่คุณตกลงไวเทานั้น

GPRS
General Packet Radio Service (GPRS) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เปนเหมือน
บริการเสริมเกี่ยวกับขอมูลที่ใชการเชื่อมตอแบบไรสาย เพื่อเขาใชระบบเครือขายขอมูล เชน 
อินเทอรเน็ต แอปพลิเคชั่นที่ใช GPRS ไดแก MMS การเบราส และการดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น 
Java

กอนที่คุณจะใชเทคโนโลยี GPRS โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ เพือ่ดูขอมูล
เกี่ยวกับการใชงานและการเปนสมาชิกบริการ GPRS คุณจําเปนตองบันทึกคา GPRS 
ของโปรแกรมตางๆ ที่ใชกับ GPRS กอน หากตองการสอบถามขอมูลคาบริการ โปรดติดตอ
ผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการของคุณ

เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชือ่มตอ > ขอมูลแพคเก็ต > การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต 
เลือก ออนไลนตลอด เพื่อต้ังคาเครื่องใหลงทะเบียนไปที่ระบบเครือขาย GPRS โดยอัตโนมติั 
เมื่อคุณเปดเครื่อง เลือก เมื่อตองการ การลงทะเบียนและการเชื่อมตอ GPRS จะเริ่มตนขึ้น 
เมื่อแอปพลิเคชั่นนั้นตองการใช GPRS และจะหยุดการเชื่อมตอเมื่อคุณปดโปรแกรม
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การถายโอนขอมูล
คุณสามารถใชโทรศัพทโอนขอมูล (เชน ปฏิทิน ขอมูลรายชื่อ และบันทึก) กับเครื่องพีซทีี่ใชงาน
รวมกันได อุปกรณอ่ืนที่ใชงานรวมกันได หรือเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

การโอนรายชือ่

ในการคัดลอกหรือซิงโครไนซขอมูลจากโทรศัพทของคุณ ชื่ออุปกรณและการตั้งคาจะตอง
อยูในรายชื่อที่โอน

ในการเพิ่มรายชื่อถายโอนใหมลงในรายการ (เชน โทรศัพทเคลื่อนที่) ใหเลือก เมนู > 
การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อ > ซิงคโทรศัพท หรือ 
คัดลอกโทรศัพท และใสการต้ังคาตามประเภทของการถายโอน

การถายโอนขอมูลดวยอุปกรณท่ีใชรวมกันได
สําหรับการซิงโครไนซใชการเชื่อมตอเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ตองเปดใชงาน
อีกอุปกรณหนึ่งดวยเพือ่การรับขอมูล

ในการเริ่มตนการถายโอนขอมูล เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมูล 
และรายชื่อที่โอนจากรายการที่ไมใช ซิงคกับเซิรฟเวอร หรือ ซิงคกับพีซ ีขอมูลที่เลือก
จะถูกคัดลอกหรือซิงโครไนซตามการตั้งคา

การซิงโครไนซจากเครื่องพีซีท่ีใชงานรวมกันได
ในการซิงโครไนซขอมูลจากปฏิทิน บันทึก และรายชื่อ คุณตองติดต้ังซอฟตแวร Nokia PC 
Suite ของโทรศัพทลงในเครื่องพีซี ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ในการซิงโครไนซ 
และเริ่มการซิงโครไนซจากเครื่องพีซี
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การซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร
ในการใชเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล คุณตองสมัครสมาชิกบริการการซิงโครไนซ 
สําหรับขอมูลเพิม่เติมและการตั้งคาที่จําเปนสําหรับบริการนี้ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ 

ในการเริ่มตนการซิงโครไนซจากโทรศัพทของคุณ เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > 
ถายโอนขอมูล > ซิงคกับเซิรฟเวอร
การซิงโครไนซในครั้งแรกหรือหลังจากการซิงโครไนซถูกขัดจังหวะการทํางานอาจใชเวลาถึง
30 นาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ

การตั้งคาอุปกรณเสริม
รายการอุปกรณเสริมของโทรศัพทที่ใชงานรวมกันไดจะปรากฏขึ้นเมื่อโทรศัพทไดเชื่อมตอกับ
อุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น

เลือก เมนู > การต้ังคา > อุปกรณเพิ่มพิเศษ แลวเลือกอุปกรณเสริมที่มีอยู คุณอาจเลือก 
รับอัตโนมัติ เพื่อต้ังคาโทรศัพทใหรับสายเรียกเขาอัตโนมัติ หากใชได หากการตั้งคา 
เสยีงเตือนโทรเขา เปน ดังสั้นหนึ่งครั้ง หรือ ปด การรับสายอัตโนมัตินี้จะไมทํางาน

การตั้งกําหนดคา
บริการเสริมจากระบบเครือขายบางประเภทตองการการตั้งกําหนดคาในเครื่อง 
คุณอาจใชการต้ังคาที่มีอยูในซิมการด รับขอความการตั้งกําหนดคาจากผูใหบริการ 
หรือปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเองก็ได 

เลือก เมนู > การต้ังคา > การต้ังกําหนดคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
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การต้ังคาเริ่มตน—เพื่อดูรายการของผูใหบริการที่เก็บไวในเครื่อง (ผูใหบริการที่ระบบต้ังไว
จะถูกไฮไลตไว)

ใชคาเริ่มตนในทุกแอพพลิเคชั่น—เพื่อกําหนดแอปพลิเคชั่นที่จะใชการต้ังคาจาก
ผูใหบริการที่ระบบตั้งไว

จุดเชื่อมตอที่ตองการ—เพื่อเลือกจุดเชื่อมตออ่ืน โดยทั่วไปแลว เครื่องจะใชจุดเชื่อมตอ
จากผูใหบริการระบบที่คุณตองการ

ตอเว็บสนับสนุนของผูใหบริการ—เพื่อดาวนโหลดการกําหนดคาจากผูใหบริการของคุณ

ในการปอน ดู และแกไขการตั้งคาดวยตนเอง ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > การจัดรูปแบบ > 
การต้ังคาสวนบุคคล

■ เมนูระบบ
เมนูนี้ชวยใหคุณเขาใชพอรทัลเพื่อไปยังบริการที่ผูใหบริการระบบมีใหได เมนูนี้เปนเมนูเฉพาะ
ของผูใหบริการ โดยชื่อและไอคอนขึ้นกับผูใหบริการนั้น ผูใหบริการสามารถอัปเดตเมนูนี้ดวย
ขอความบริการ สําหรับขอมูลเพิม่เติม กรุณาติดตอผูใหบริการระบบของคุณ

■ คลังภาพ
ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการลกัษณะ ภาพกราฟก การบันทึกเสียง 
และแบบเสียงตางๆ ได โดยไฟลเหลานี้จะอยูในแฟมขอมูลตางๆ

เครื่องของคุณรองรับระบบ DRM (Digital Rights Management) เพื่อปองกันขอมูลที่ไดรับ 
อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของขอมูลและรหัสเขาใชงานทุกครั้งกอนรับขอมูลนั้น 
เนื่องจากการรับขอมูลดังกลาวอาจมีการคิดคาธรรมเนียม
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เลือก เมนู > คลังภาพ > รูปถาย, วิดีโอคลิป, ไฟลเพลง, ลักษณะ, ภาพตางๆ, โทนเสียง, 
เสียงบันทึก และ ไฟลที่ไดรับ 

■ ส่ือ

กลองถายรูปและวิดีโอ
คุณสามารถถายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิปโดยใชกลองถายภาพในตัวได

การถายภาพ
เมื่อตองการใชงานกลองถายรูป ใหเลือก เมนู > สื่อ > กลอง หรือกดปุมกลองถายรูป 
แตหากเปดฟงกชันถายวิดีโออยู ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา เมื่อจะถายรูป ใหเลือก จบัภาพ

เลือก ตัวเลือก เพื่อต้ังคา เปดโหมดกลางคืน หากแสงสลัว, เปดตัวต้ังเวลา 
เพื่อใชงานตัวต้ังเวลา หรือ เปดถายภาพตอเนื่อง เพือ่ถายรูปเปนชุดตอเนื่องอยางรวดเร็ว
โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดภาพ 640x480 พิกเซล

การบันทึกคลิปวิดีโอ
เมื่อตองการใชงานวีดีโอ ใหเลือก เมนู > สื่อ > กลอง > ตัวเลือก > วิดีโอ 
หรือกดปุมกลองคางไว แตหากเปดฟงกชนักลองถายรูปอยู ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา 
ในการเริ่มตนบันทึกวิดีโอ ใหเลือก บันทึก หากตองการพักการบันทึก ใหเลอืก พัก 
หากตองการเริ่มการบันทึกตอ ใหเลือก ใชตอ หากตองการหยุดการบันทึก เลือก หยุด
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ตัวเลือกกลองถายรูปและวิดีโอ
ถากําลังใชงานฟงกชันกลองถายรูปหรือวิดีโออยู ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

เวลาแสดงภาพตัวอยาง—เพื่อต้ังคาเวลาแสดงภาพเพื่อแสดงภาพที่ถายบนจอแสดงผล 
ระหวางการดูภาพตัวอยาง เลือก กลับ เพือ่ถายภาพตอไป หรือ ตัวเลือก > สง 
เพื่อสงภาพถายเปนขอความมลัติมีเดีย

ความยาววิดีโอคลิป—เพื่อต้ังคาความยาวของวิดีโอคลปิที่คุณสามารถถายได

เคร่ืองบันทึกเสียง
คุณสามารถบันทึกคําพดู เสียง หรือสายที่ใชงานอยูได ซึง่จะชวยในการบันทึกชื่อ
และหมายเลขโทรศัพท เพื่อบันทึกในภายหลัง

เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก และปุมบันทึกเสมือนจริงบนหนาจอเพื่อเริ่มการบันทึก 
ในการเริ่มบันทึกขณะสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกเสียง ขณะที่บันทึก ใหถือโทรศัพท
ในตําแหนงปกติแนบกับหู เสียงที่บันทึกจะถูกจัดเก็บไวใน คลังภาพ > เสียงบันทึก 
ในการฟงเสียงที่บันทึกลาสุด ใหเลือก ตัวเลือก > เลนที่บันทึกลาสุด ในการสงเสียงบันทึก
ครั้งลาสุดโดยใชขอความมัลติมเีดีย ใหเลือก ตัวเลือก > สงที่บันทึกลาสุด

วิทยุ
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสาอากาศของโทรศัพท ดังนั้น คุณตองตอชุดหูฟง
หรืออุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพื่อการใชงานวิทยุ FM ได
อยางเหมาะสม
29ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



เมนูฟงกชัน
คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การฟงดวยเสียงดังอยางตอเนื่อง
อาจสงผลเสียตอการไดยิน 

เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ หรือในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม * คางไว 

หากคุณมสีถานีวิทยุที่จัดเก็บไวแลว ใหเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อสลับระหวางสถานีที่จัดเก็บไว 
หรือกดปุมตัวเลขของที่ต้ังสถานีในตําแหนงหนวยความจําที่ตรงกัน

ในการคนหาสถานีใกลเคียง ใหกดปุมเลื่อนไปทางซายหรือขวาคางไว

ในการบันทึกสถานีที่คุณหา ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี
ในการปรับความดังเสียง ใหเลือก ตัวเลือก > ความดัง
ในการออกจากวิทยุที่เลนคางไวที่ดานหลัง ใหกดปุมวางสาย หากตองการปดวิทยุ 
ใหกดปุมวางสายคางไว

■ ตารางนัดหมาย

นาฬิกาปลกุ
ในการใชนาฬิกาปลุก ใหเลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬกิาปลุก และจากตัวเลือกตอไปนี้

เตือน:—เพื่อต้ังคานาฬกิาปลุกใหเปดหรือปด

เวลาปลุก:—เพือ่ต้ังเวลาปลุก

ปลุกซ้ํา:—เพือ่ต้ังใหโทรศัพทแจงเตือนคุณเมื่อถึงวันที่เลือกในสัปดาห

เสียงปลุก:—เพื่อเลือกหรือกําหนดเสียงปลุกดวยตัวคุณเอง
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การหมดเวลาเลื่อน:—เพื่อต้ังการหมดเวลาสําหรับเลื่อนการเตือน

โทรศัพทจะสงเสียงปลุก และมีขอความกะพริบวา ปลุก! พรอมกับแสดงเวลาปจจุบัน
บนหนาจอ แมวาจะปดโทรศัพทไวก็ตาม ใหเลือก หยุด เมื่อตองการหยุดเสียงปลุก 
หากคุณปลอยใหเครื่องสงเสยีงปลุกตอไปเปนเวลาหนึ่งนาทีหรือเลือก เล่ือนไป 
เสียงปลุกจะหยุดดังในชวงเลื่อนเวลาที่เลือกไว และจะสงเสยีงปลุกใหมอีกครั้ง

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลือก 
หยุด โทรศัพทจะแสดงขอความถามวาคุณตองการเปดใชงานโทรศัพทเพื่อโทรหรือไม เลือก 
ไม เพื่อปดโทรศัพทหรือ ใช เพื่อโทรออกและรับสายเรียกเขา หามเลือก ใช 
เมื่อใชโทรศัพทไรสาย เพราะอาจเปนการรบกวนการทํางานหรือเปนอันตรายได

ปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน วันที่ปจจุบันจะแสดงอยูในกรอบ หากมีบันทึก
ที่ต้ังไวสําหรับวันนั้น วันดังกลาวจะปรากฏเปนตัวทึบ หากคุณตองการดูบันทึกของวันนั้น 
ใหเลือก ดู หากตองการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน ใหเลือกการแสผงผลเปนเดือนหรือสัปดาห 
แลวเลือก ตัวเลือก > ลบบันทึกทั้งหมด ตัวเลือกอ่ืนๆ อาจประกอบดวยการจัดทําบันทึก 
การลบ แกไข ยาย หรือคัดลอกบันทึกไปที่วันอ่ืน การสงบันทึกไปยังปฏิทินของโทรศัพท
เครื่องอ่ืนที่ใชงานรวมกันไดโดยตรงเปนขอความตัวอักษร หรือเปนขอความมัลติมีเดีย

รายการสิ่งที่ตองทํา
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > สิ่งที่ตองทํา รายการสิ่งที่ตองทําจะแสดงและจะเรียงลําดับ
ตามความสําคัญ เลือก ตัวเลือก คุณสามารถเลือกเพิ่ม ลบ หรือสงบันทึก 
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ทําเครื่องหมายที่บันทึกนั้นเปนเสร็จสมบูรณแลว หรือเรียงลําดับรายการสิ่งที่ตอง
ทําตามวันครบกําหนด

■ แอปพลิเคช่ัน
ซอฟตแวรในเครื่องโทรศัพทของคุณประกอบดวยเกมสและแอปพลิเคชั่น Java 
ที่ออกแบบมาเพือ่ใชงานกับโทรศัพท Nokia รุนนี้โดยเฉพาะ

ในการดูหนวยความจําที่ยังเหลืออยูของเกมและการติดต้ังแอปพลิเคชั่น ใหเลือก เมนู > 
แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > สถานะหนวยความจํา ในการเริ่มเลนเกมหรือเริ่มใชงาน
แอปพลิเคชั่น ใหเลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เกมส หรือ แหลงรวบรวม เลื่อนไปยังเกมหรือ
แอปพลิเคชั่น และเลือก เปด ในการดาวนโหลดเกมหรือแอปพลิเคชั่น ใหเลือก เมนู > 
แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > ดาวนโหลด > ดาวนโหลดเกมส หรือ ดาวนโหลดแอปฯ 
โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคชั่น J2ME™ Java กอนที่จะดาวนโหลด โปรดตรวจสอบวา
แอปพลิเคชั่นนี้ใชงานไดกับโทรศัพทของคุณ

ขอสําคัญ: ควรติดต้ังแอปพลเิคชั่นจากแหลงที่มกีารปองกันจากซอฟตแวรที่
เปนอันตรายที่เพียงพอเทานั้น

โปรดอยาลืมวาเมื่อจะดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น แอปพลิเคชั่นดังกลาวอาจถูกจัดเก็บไวในเมนู 
คลังภาพ แทนเมนู แอปพลิเคชั่น
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■ เว็บ
คุณสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ตางๆ โดยใชเบราเซอรของ
โทรศัพท ใหคุณสอบถามการใชบริการ ราคา และภาษีตางๆ ไดจากผูใหบริการ
ระบบ หรือผูใหบริการ 

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือไดและมกีารรักษา
ความปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานั้น

การเช่ือมตอบริการ
ตรวจสอบใหแนใจวามีการบันทึกและใชงานการตั้งคาบริการ 

ในการเชื่อมตอกับบริการ ใหเปดเพจเริ่มตน (เชน โฮมเพจของผูใหบริการ) แลวเลือก เมนู > 
เว็บ > โฮมเพจ หรือในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม 0 คางไว ในการเขาใชงานบุคมารค ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > บุคมารก หากบุคมารคไมทํางานกับบริการการตั้งคาที่ใชอยู 
ใหลองใชชุดบริการการตั้งคาอ่ืน และลองอีกครั้ง ในการเขาใช URL ลาสุด ใหเลือก เมนู > 
เว็บ > ที่อยูเว็บลาสุด ในการปอนที่อยูของบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู
ในการออกจากการเบราส ใหกดปุมวางสายคางไว

หลงัจากคุณเชื่อมตอเขากับบริการ คุณสามารถเบราสเพจตางๆ ได ฟงกชันของปุมโทรศัพท
อาจแตกตางกันไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตามขอความแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอแสดงผล
ที่เครื่องโทรศัพทของคุณ 

โปรดสังเกตวาเครื่องไดเลือก GPRS เปนบริการเสริมขอมูล สัญลักษณ  ปรากฏขึ้นที่ดาน
ซายบนของหนาจอในระหวางการเบราส หากคุณรับสายหรือขอความแบบตัวอักษร
หรือโทรออกในระหวางการเชื่อมตอ GPRS สัญลักษณ  ตอจะปรากฏขึ้น
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ที่ดานบนซายของหนาจอซึ่งแสดงวาหยุด (พกั) การเชื่อมตอ GPRS ไวชั่วคราว 
หลังจากโทรเสร็จเรียบรอยแลว เครื่องจะพยายามเชื่อมตอ GPRS ใหมอีกครั้ง

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคและลิงคที่ติดต้ังไวลวงหนาแลวสําหรับเว็บไซตอินเทอรเน็ต
จากบริษัทภายนอก คุณอาจเขาใชเว็บไซตของบริษัทเหลานี้ไดจากโทรศัพทของคุณ 
เว็บไซตของบริษัทภายนอกไมใชกิจการในเครือของ Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือ
รับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลานี้ หากคุณเลือกเขาใชเว็บไซตดังกลาว คุณควรใช
ความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภยัหรือเนื้อหาของเว็บไซต

การตั้งคาการแสดงเบราเซอร
เมื่ออยูในโหมดแสตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การต้ังคาลักษณะเบราเซอร 
เลือก การตัดคํา > ใช เพือ่ใหขอความปรากฏในบรรทัดตอไป หากคุณเลือก ไมใช 
ขอความจะถูกตัดใหสั้นลง เลือก แสดงภาพ > ไมแสดง และภาพใดๆ ที่ปรากฏบนเพจจะไม
แสดง ในการตั้งคาโทรศัพทใหแจงเตือนเมื่อการเชื่อมตอที่ปลอดภัยเปลี่ยนเปนการเชื่อมตอที่
ไมปลอดภัยในระหวางการเบราส ใหเลือก การแจงเตือน > แจงเตือนการเชื่อมตอที่ไมรับรอง > 
ใช ในการตั้งคาโทรศัพทใหแจงเตือนเมื่อหนาที่ปลอดภัยมีรายการที่ไมปลอดภยัอยู ใหเลือก 
แจงเตือนรายการที่ไมรับรอง > ใช การแจงเตือนนี้ไมไดรับรองวาการเชื่อมตอนั้นจะเปนการ
เชื่อมตอที่ปลอดภัยหรือไม เพือ่เลือกชดุตัวอักษรเพื่อแสดงเพจเบราเซอรที่ไมมีขอมูลนั้น 
หรือเพื่อเลือกวาจะใชการเขารหัส UTF-8 ทุกครั้งหรือไม หากตองการสงที่อยูเว็บไปยังโทรศัพท
ที่ใชงานรวมกันได ใหเลือก การเขารหัสตัวอักษร
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เมนูฟงกชัน
ถาดรับขอมูล
โทรศัพทสามารถรับขอความบริการ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) (ขอความที่สงให) 
ที่ผูใหบริการระบบสงมา ในการอานขอความบริการนี้ ใหเลือก แสดง หากคุณเลือก ออก 
ขอความจะถูกยายไปที่ ถาดรับขอความบริการ ในการตั้งคาใหโทรศัพทรับขอความบริการ 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การต้ังคาถาดรับขอความบริการ > ขอความบริการ > ใช

การรักษาความปลอดภัยของเบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติการรักษาความปลอดภยักับบริการบางประเภท เชน 
บริการดานธนาคาร หรือการเลือกซื้อสินคาแบบออนไลน สําหรับการเชือ่มตอประเภทนี้ 
คุณจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภัยและโมดูลรักษาความปลอดภัยซึ่งอาจมีอยูใน
ซิมการดของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

■ บริการของซิม
ซิมการดของคุณอาจมีบริการเสริม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ
ผูใหบริการของคุณ
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ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอร่ี
6. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอร่ี

■ การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจประจใุหมได คุณสามารถ
ชารจแบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใชงาน 
เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและเวลาสแตนดบายลดนอยลงกวาปกติอยางเห็นไดชัด 
ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia และชารจแบตเตอรี่
โดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น

หากจะใชแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหมเปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน 
คุณอาจตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลวเชื่อมตออีกครั้ง
เพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่

ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัวเครื่องเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่
ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําให
อายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุ
ออกเองเมือ่เวลาผานไป

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได

คุณควรใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคที่ระบุไวเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย

อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน 
เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ 
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ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่
(มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน 
ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ 
การลัดวงจรอาจทําใหขั้วแบตเตอรี่หรือวัตถุสําหรับการเชื่อมตอชํารุดเสียหายได

การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศ
ที่รอนหรือหนาวจัด จะทําใหประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง 
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภมูิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) 
การใชแบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานไดชั่วคราว 
แมวาแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธภิาพการทํางานของแบตเตอรี่
จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมตํ่ิากวาจุดเยือกแข็ง

หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความ
เสียหายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น 
กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได ไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน

หามถอดชิ้นสวนหรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่ร่ัวออกมา 
ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล 
ใหลางผิวหนังหรือตาดวยน้ําทันที หรือรีบไปพบแพทย

ขอสําคัญ: เวลาคุยสายและเวลาเปดรอรับสายของแบตเตอรี่เปนคา
โดยประมาณเทานั้น และขึ้นอยูกับความแรงของสัญญาณ ลักษณะของ
เครือขาย คุณสมบัติที่ใช อายุและสภาพของแบตเตอรี่ อุณหภูมทิี่ใชแบตเตอรี่ 
การใชในโหมดดิจิตอล และอีกหลายปจจัย ระยะเวลาที่ใชโทรศัพทโทรออกจะ
มผีลตอเวลาเปดรอรับสาย และเชนเดียวกัน ระยะเวลาที่เปดโทรศัพทไว
และอยูในโหมดสแตนดบายก็จะมีผลตอเวลาคุยสายดวย
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ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอร่ี
■ คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพือ่ความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบวา
แบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย 
Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปนี้:

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปน
แบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต หากคุณมีเหตุผลอ่ืนใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่ของคุณ
ไมใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่จุดบริการหรือตัวแทน
จําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือ หากไมสามารถ
ตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซือ้มา

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อมองที่สต๊ิกเกอรโฮโลแกรม คุณจะเห็นรูป
มอืประสานกัน (Nokia Connecting Hands) 
ในมุมมองหนึ่งและจะเห็นโลโกอุปกรณเสริมของแทของ 
Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมอง
หนึ่ง
38 ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่
2. เมื่อคุณขยับแบตเตอรี่ที่ติดสต๊ิกเกอรโฮโลแกรม
ไปทางซาย ขวา ขึ้น และลง คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 
และ 4 จุด ในแตละดานตามลําดับ

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท?

หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสต๊ิกเกอรโฮโลแกรมเปน
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น ใหนาํแบตเตอรี่ไปยัง
จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือ 
การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลิตอาจเปนอันตรายและอาจทําให
โทรศัพทของคุณมีประสิทธิภาพดอยลงอีกทั้งยังทําใหเครื่องและอุปกรณเสริมเสียหายได
รวมทั้งอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกันอ่ืนใดที่ใชกับโทรศัพท

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

อุปกรณเสริมแบบใหมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนาย
อยูมากมาย คุณสามารถเลือกอุปกรณเสริม
ซึ่งเหมาะกับความตองการในการติดตอสื่อสารของคุณได 

อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบายไวในสวนถัดไป

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่ของคุณวา
มีอุปกรณใดจําหนายบาง

ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมอืเด็ก

• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก 
อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการติดต้ังและการทํางานของอุปกรณเสริมทุกชิ้นที่ติดต้ังในรถอยางสม่ําเสมอ

• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะติดต้ังอุปกรณเสริมในรถที่ติดต้ังยากได

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองจาก
ผูผลิตโทรศัพทเทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตราย
และทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปนโมฆะไป
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อุปกรณเสริมของแท
■ แบตเตอร่ี
ประสิทธภิาพดีท่ีสุด

* เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยขึ้นอยูกับซิมการด การต้ังคาระบบและคาที่ใช 
รูปแบบที่ใช รวมถึงสภาพแวดลอม การใชวิทยุ FM และแฮนดฟรีแบบในตัว 
จะสงผลตอเวลาสนทนาและเวลารอสาย

■ ชุดหูฟง Bluetooth ของ Nokia (BH-100)
ดวยการใชงานฟงกชันแฮนดฟรีและที่คลองหูที่สามารถเปลี่ยนเองไดเพือ่ปรับแตงชุดหูฟงของ
คุณ ชุดหูฟง Bluetooth ของ Nokia รุน BH-100 จงึเปนอุปกรณเสริมที่เหมาะกับชีวิตประจําวัน

■ ชุดอปุกรณแฮนดฟรีไรสายในรถยนตแบบพลักอิน 
HF-33W ของ Nokia

ใชงานและติดต้ังงาย ชุดอุปกรณแฮนดฟรีไรสายในรถยนตแบบพลักอิน HF-33W ของ Nokia 
เปนชุดอุปกรณแฮนฟรีคุณภาพสูงสําหรับการติดตอสื่อสารขณะขับขี่บนทองถนน

ประเภท เวลาสนทนา* เวลาเปดรอรับสาย*

BL-4B สงูสุด 6 ชม. สูงสุด 320 ชม.

BL-4BA สงูสุด 5 ชม. 20 นาที สูงสุด 285 ชม.
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อุปกรณเสริมของแท
■ ซองใสโทรศัพทสําหรับพกพาของ Nokia (CP-153)
การผสมผสานอันมีสไตลของผืนผาใบและหนังทําใหซองใสโทรศัพทสําหรับพกพานี้เปน
สิ่งที่ขาดไมไดสําหรับผูที่ตองการความโดดเดนและปกปองโทรศัพทในเวลาเดียวกัน 
มีใหเลือกทั้งสีดําคลาสสิคและสีน้ําตาลเขม/เบจ คุณสามารถใสซองใสโทรศัพทแบบพกพา
ไวในกระเปาหรือเหน็บไวที่เข็มขัดดวยที่เหน็บเข็มขัดที่ใชไดอยางสะดวกสบาย
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การดูแลและบํารุงรักษา

โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตที่ประณีต 
คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง

• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจับตัว ความชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น 
จะทําใหเกิดองคประกอบของแร ซึ่งอาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได 
หากตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน 
แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เพราะอาจทําใหอุปกรณสวนที่
ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภมูิสูงจะทําใหอายุการทํางานของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง ทั้งยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวน
ที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสูอุณหภมูิปกติ 
ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึง่อาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจร
ภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดเครื่อง
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• อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนที่เลือ่นไดของโทรศัพท 
และอาจสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของโทรศัพท

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส เชน เลนสของกลองถายรูป 
พรอกซิมิต้ีเซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง

• ใชเสาอากาศสํารองที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศสําหรับเปลี่ยนที่ไดรับการรับรอง
เทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ 
อาจทําใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณสื่อสาร
วิทยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

• หมั่นสํารองขอมลูที่คุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และบันทึกยอปฏทิิน

• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน 
ใหปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ หรืออุปกรณเสริมอ่ืนๆ 
หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
เพื่อขอรับบริการ
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ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความปลอดภยั
ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

■ เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู 
โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

■ ความปลอดภัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใชในตําแหนงปกติใกลกับหู
หรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 2.2 ซม. (7/8 นิ้ว) เมื่อใชซองหนังสําหรับพกพา 
อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพือ่การพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้ไมควรมโีลหะเปน
สวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูในระยะหางจากรางกายตามที่ระบุไวขางตน 
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มคุีณภาพเพือ่สงขอความหรือ
ไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีความลาชาในการสงขอความหรือไฟลขอมูลจนกวา
จะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบวาคุณปฏบัิติตามคําแนะนําเกี่ยวกับ
ระยะหางระหวางเครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ

ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถุที่ทําจากโลหะอาจดึงดูดเขาหาโทรศัพท 
อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อที่มีแถบแมเหล็กไวใกลโทรศัพท ทั้งนี้เนื่องจากขอมูลที่เก็บไวภายใน
แถบแมเหล็กอาจถูกลบได
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■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณที่เพียงพอ 
หากมีขอสงสัย ขอแนะนําใหคุณปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยวา
อุปกรณชิ้นนั้นไดรับการปกปองจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม ใหปดเครื่องของคุณ
ในสถานที่ใหบริการรักษาพยาบาลในกรณีที่มีปายประกาศใหคุณดําเนินการดังกลาว 
เนื่องจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแหงนั้นอาจกําลังใชอุปกรณที่ไวตอสัญญาณ RF 
จากภายนอก

อุปกรณทางการแพทยสําหรับการปลกูถายอวยัวะ
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวาควรใหโทรศัพทมือถือและอุปกรณ
ทางการแพทยสําหรับการปลูกถายอวัยวะ เชน เครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ 
หรือเครื่องกระตุกหัวใจ อยูหางจากกันอยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพือ่หลีกเลี่ยง
สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องดังกลาว ผูที่มีโทรศัพทมือถือดังกลาวควร

• ควรถือโทรศํพทมือถือใหหางจากอุปกรณทางการแพทยอยางนอย 15.3 เซนติเมตร 
(6 นิ้ว) ในขณะที่เปดโทรศัพทอยู

• ไมควรเก็บโทรศัพทมือถือไวในกระเปาเสื้อ

• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจเพื่อลดสัญญาณ
รบกวนที่อาจเกิดขึ้น

• ปดโทรศัพทมือถือทันที หากมีเหตุผลใดๆ นาสงสัยวาเกิดสัญญาณรบกวนขึ้น 

• อานและปฏบัิติตามคําแนะนําของผ ูผลติอุปกรณทางการแพทยสาํหรบัการปลกูถายอวยัวะ

หากคุณมขีอสงสัยเกี่ยวกับการใชโทรศัพทมือถือกับอุปกรณทางการแพทยสําหรับ
ปลูกถายอวัยวะ โปรดปรึกษาผูใหบริการดานสุขภาพของคุณ
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อุปกรณชวยฟง
อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได 
ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดต้ังไมถูกตองหรือมกีารปองกัน
ไมเพยีงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS 
ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิม่เติม
กับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ที่ติดต้ังไวในรถของคุณ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดต้ังหรือซอมแซมโทรศัพทในรถยนต การติดต้ังหรือ
การซอมแซมที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย 
ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดต้ัง
และทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท 
ชิ้นสวนของโทรศัพท หรืออุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวา
ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดต้ังอุปกรณหรือ
วางโทรศัพทมอืถือไวเหนือถุงลมนิรภยั หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก 
การติดต้ังอุปกรณไรสายไวในรถอยางผิดวิธีอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงในขณะที่
ถุงลมนิรภัยพองตัวออกได

คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน 
การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน 
รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย
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■ บริเวณท่ีอาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และควรปฏิบัติตามปายและ
คําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนํา
ใหดับเครื่องยนต การเกิดประกายไฟบริเวณพืน้ที่ดังกลาวอาจกอใหเกิดการระเบิด
หรือไฟไหมที่อาจทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมือ่อยูในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง 
เชน ใกลเครื่องสบูแกสในสถานีบริการน้ํามัน และควรปฏบัิติตามขอหามเกี่ยวกับการ
ใชอุปกรณวิทยุในบริเวณคลังน้ํามัน สถานีเก็บน้ํามันและสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคมี 
หรือบริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดอาจไมไดมกีารประกาศ
ใหเห็นอยางเดนชัด พื้นที่ตางๆ เหลานี้ ไดแก ชั้นใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี 
ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรือ
อนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพชื ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ

■ การโทรฉุกเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทมือถือรวมถึงโทรศัพทเครื่องนี้ดวยนั้นทํางาน
โดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน 
รวมทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผูใชต้ังโปรแกรมเอง ดวยเหตุนี้ จึงไมสามารถรับประกัน
การเชื่อมตอในทุกสภาวะได คุณจึงไมควรวางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปน
เครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน
ทางการแพทย
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ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความปลอดภยั
ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดงัน้ี
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวามสีัญญาณเพยีงพอหรือไม 

ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการดที่ใชไดลงในโทรศัพทเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวางและพรอมสําหรับการโทรออก 

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจบัุนที่คุณอยู ซึ่งหมายเลขฉุกเฉิน
ในแตละพื้นที่จะแตกตางกันไป

4. กดปุมโทร

ในกรณีที่คุณกําลังใชฟงกชันอ่ืนอยู คุณจะตองปดฟงกชนัเหลานั้นกอนจึงจะสามารถ
โทรฉุกเฉินได โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉบับนี้หรือสอบถามขอมูลเพิม่เติมจาก
ผูใหบริการระบบของคุณ

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมลูตางๆ ที่ถูกตองใหไดมากที่สุด 
โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมอืสื่อสารเพยีงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ 
อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเคร่ืองนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทางคลื่นวทิยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบมาไมใหเกิน
ความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดย 
ICNIRP ซึ่งเปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภยัของผูใช
ทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR (Specific Absorption 
Rate) ขอกําหนด SAR ที่กําหนดไวในคําแนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) 
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ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการทํางาน
แบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนําใหใชใน
คลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจตํ่ากวาคาสูงสุด 
เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายได
ตามที่กําหนดไว คาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณกับ
สถานีเครือขายหลัก คา SAR ที่สูงที่สุดภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใช
โทรศัพทที่หูคือ 0.70 วัตต/กก.

การใชอุปกรณเสริมของโทรศัพทอาจทําใหคา SAR แตกตางกัน คา SAR แตกตางกันไป
โดยขึ้นอยูกับขอกําหนดในการทดสอบและที่รายงานของแตละประเทศและระบบเครือขาย 
สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับ SAR โปรดดูขอมูลผลิตภัณฑที่ www.nokia.co.th

* คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงานของแตละประเทศ
และระบบเครือขาย สําหรับขอมูล SAR ในพื้นที่อ่ืน โปรดดูที่ขอมูลผลิตภณัฑจาก 
www.nokia.com
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โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขที่ สาขา ช้ัน ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ

กรุงเทพฯ

1 ฟวเจอรปารค
รังสิต

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

0-2741-
6363

0-2958-
5851

จันทร - อาทิตย 
11:00 น. - 20:30 น.

2 เซ็นทรัล
ปนเกลา

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

0-2741-
6363

0-2884-
5695

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

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

0-2741-
6363

0-2720-
1661

จันทร - อาทิตย
10:30 น. - 20:30 น.
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4 ศูนยการคา
เอสพานาด

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

0-2741-
6363

0-2660-
9290

จันทร - อาทิตย 
10:00 น. - 20:30 น.

5 เซ็นทรัล
พระราม 3

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

0-2741-
6363

0-2673-
7102

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

6 มาบุญครอง
เซ็นเตอร

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

0-2741-
6363

 0-2626-
0436

จันทร - อาทิตย  
10:00 น. - 20:30 น.

ตางจงัหวัด

7 เชียงใหม 
(ตรงขาม 
เชียงใหม 
แอรพอรต 
พลาซา)

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

0-5320-
3321-3

0-5320-
1842

จันทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น.

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

8 พัทยา 
(ริม 
ถ.สุขุมวิท 
กอนถึงแยก
พัทยากลาง)

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

0-3871-
6976-7

0-3871-
6978

จันทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

9 ขอนแกน 
(บริเวณ
ทางออกหาง
เทสโก โลตัส)

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

0-4332-
5779-80

0-4332-
5781

จันทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

10 หาดใหญ 
(ปากทางเขา
โรงพยาบาล
กรุงเทพ)

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

0-7436-
5044-5

0-7436-
5046

จันทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

ขนาด

ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง (สูงสุด) ความหนา (สูงสุด)

46 ซีซี 66 กรัม 105 มม. 45 มม. 9.9 มม.

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

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ
เรยีนรูวิธตีั้งคาโทรศัพทของคุณเปนครัง้แรก และคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท การสาธิตแบบอนิเทอรแอค็ทีฟจะแสดงคําแนะนํา
วิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน

คูมือผูใช
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของคุณโดยละเอียด อยาลมืเขามา
ตรวจสอบขอมลูลาสุดอยางสม่ําเสมอ

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

การต้ังคา
ฟงกชันเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลตมิีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพท
เคลือ่นท่ีและอเีมล* อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชันเหลาน้ีได 
จัดสงขอมูลดังกลาวมาท่ีเครื่องโดยไมเสยีคาใชจายใดๆ
*ไมมีในโทรศัพททุกเครื่อง

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดท่ี www.nokia.co.th/support
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