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ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
โปรดอานและปฏบิัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอให
เกิดอันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิ่ม
เติมในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดเครื่องในสถานที่ที่หามใชโทรศัพท
เคลื่อนที่ หรือเมื่ออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
หรืออันตราย
คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ
เปนอันดับแรก
ควรปฏบิัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่ง
อื่นใด เมื่อคุณขบัขีย่านพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดบั
แรกที่คุณควรคํานึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คือ
ความปลอดภัยบนทองถนน
สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื่องได
ปดโทรศพัทขณะที่อยูในโรงพยาบาล
โปรดปฏบิัติตามขอหามตางๆ ควรปดเครื่องเมื่ออยู
ใกลกับอุปกรณทางการแพทย

ปดโทรศพัทขณะที่อยูบนเครื่องบิน
โปรดปฏบิัติตามขอหามตางๆ อุปกรณไรสายอาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได
ปดโทรศพัททุกครั้งที่เติมน้ํามัน
หามใชโทรศัพทเมื่ออยูที่จุดเติมน้ํามัน และหามใช
โทรศัพท เมื่ออยูใกลกับน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี
ปดโทรศพัทเมื่ออยูใกลกับจุดที่มีการระเบิด
โปรดปฏบิัติตามขอหามตางๆ หามใชโทรศัพทในจุด
ที่กําลังมีการระเบิด
บริการที่มีคุณภาพ
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะใชหรือซอม
อุปกรณตางๆ ของเครื่องได
อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรีท่ี่ไดรับการ
รับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไม
สามารถใชงานรวมกันได
กันน้ํา
โทรศัพทของคุณไมไดกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไวใน
ที่แหง
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ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเกี่ยวกับโทรศพัทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือนี้ไดรับการรับรองใหใชกับ
เครือขาย EGSM 900, GSM 1800 และ GSM 1900 โปรดติดตอผู
ใหบริการของคุณสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือขาย
ขณะที่ใชคุณสมบตัิตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ โปรดปฏบิัติตาม
กฎหมายทั้งหมดและเคารพธรรมเนียมปฏิบัติในทองถิ่น รวมถึง
สิทธิสวนบุคคลของผูอื่น และไมกระทําการใดที่เปนการละเมิด
ตอกฎหมาย รวมถึงลิขสิทธิ์
การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหคัดลอก แกไข โอน หรือ
สงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) และเนื้อหาอื่น
คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร
สําหรับขอมลูสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครือ่งดวยเสมอ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมือผู
ใชเพื่อศึกษารายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอ
โทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

คําเตือน:  คณุตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติ
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมื่อการใช
งานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบรกิารกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอน
เริ่มใชงานโทรศัพท คณุสมบัติโดยสวนใหญตองมีคณุสมบัติ
พิเศษจากเครือขาย คุณสมบัติเหลานี้อาจไมมีในบางเครือขาย
เครือขายอื่นๆ อาจตองการใหคุณตกลงเปนการเฉพาะกับผูให
บริการของคุณกอน คณุจึงจะใชบริการของระบบเครือขายนั้นได
ผูใหบริการของคุณสามารถใหคําแนะนําและคําอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับคาใชจายในการใชบริการดังกลาว ในบางเครือขาย อาจ
มขีอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงานบริการเสริมจากระบบ

เครือขายของคุณ ตัวอยางเชน ระบบเครือขายบางแบบอาจจะ
ไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษา และการบริการทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลกิหรือปดการใชงาน
คณุสมบัตบิางอยางในเครื่องของคุณ ในกรณีเชนนั้น คุณสมบัติ
ดงักลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมี
คณุสมบัติการกําหนดคาพิเศษ เชน การเปลี่ยนชื่อเมนู ลําดับ
ของเมนู และไอคอนตางๆ โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

อปุกรณเสริม
กฎเกณฑเฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณเสริมและอุปกรณเพิ่มพิเศษ
● เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเดก็
● หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊ก
ไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

● ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณเสริมทุกชิ้น
ที่ติดตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ

● เฉพาะผูที่มีคุณสมบัตผิานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้ง
อุปกรณเสริมในรถที่ติดตั้งยากได

รหัสผาน
เมื่อตองการตัง้คาวิธีที่โทรศัพทใชรหัสผานและการตั้งคาความ
ปลอดภยั เลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย
● รหัสโทรศัพทจะชวยปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับ
อนุญาต ซึง่รหัสที่ตั้งไว คือ 12345 คุณสามารถเปลี่ยนรหัส
และตั้งคาโทรศัพทใหสอบถามรหัส

● รหัส PIN (UPIN) จะมาพรอมกับซิมการด (การด USIM) และ
ชวยปองกันการใชซิมการดโดยไมไดรับอนุญาต 7



● รหัส PIN2 (UPIN2) ไดมาพรอมกับซมิการด (การด USIM)
โดยคุณตองใชรหัสนี้ในการเขาใชบริการบางอยาง

● รหัส PUK (UPUK) และ PUK2 (UPUK2) จะมาพรอมกับซิ
มการด (การด USIM) ของคุณ หากคุณใสรหัส PIN ผิด 3 ครั้ง
ติดตอกัน คณุจําเปนตองใสรหัส PUK หากไมมีรหัสใหมา
ดวย โปรดสอบถามจากผูใหบริการของคุณ

● คุณตองใสรหัสระบบเมื่อใช การจํากัดการโทร เพื่อจํากัด
สายเรียกเขาและสายโทรออกจากโทรศัพทของคุณ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

● ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาในโมดูลรักษาความปลอดภยั
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย > การตั้ง
คาการปองกัน

บริการตัง้กําหนดคา
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครอืขายบางอยาง เชน บริการ
อินเทอรเน็ตเคลือ่นที่, MMS, ขอความคลิปเสียงแบบ Nokia
Xpress หรือการซิงโครไนซกับเซริฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล
โทรศัพทของคุณตองไดรับการตั้งกําหนดคาที่ถูกตอง สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาที่มีใหใชได โปรดติดตอผูให
บริการระบบ, ตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับการรับรองใกลบาน
คุณ หรือไปที่สวนสนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia โปรดดูที่“การ
สนับสนุนของ Nokia” หนา 8
เมื่อคุณไดรับการตั้งคาเปนขอความตั้งกําหนดคา และไมไดใช
งานและบันทึกการตัง้คาโดยอัตโนมัติ ขอความ ไดรับการตั้ง
คา การจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น

ในการบันทึกการตั้งคา ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ หากจําเปน
ใหปอนรหัส PIN ที่ผูใหบริการใหมา

การดาวนโหลดเนื้อหา
คณุสามารถดาวนโหลดเนื้อหาใหม (เชน ลักษณะ) ลงในเครื่อง
ได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได และมีการ
รักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวรที่เปน
อันตรายเทานั้น
คณุสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น และราคาไดจากผูให
บริการของคุณ

การอพัเดตซอฟตแวร
Nokia อาจมีการอัพเดตซอฟตแวร ซึง่มีคุณสมบัติใหม, ให
ฟงกชันที่ทํางานไดดีขึน้ หรือเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง ใน
การอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท คณุตองมีแอปพลเิคชั่น Nokia
Software Updater และคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดที่มี
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ลาสุด, การเชื่อมตอ
บรอดแบนดอินเทอรเน็ต และสายเคเบิลขอมูลที่ใชงานรวมกัน
ได เพื่อเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอร
สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิและการดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Nokia
Software Updater โปรดไปที่ www.nokia.co /
softwareupdate หรือเว็บไซต Nokia ในพื้นที่ของคุณ
หากระบบเครือขายของคุณสนับสนุนการอัพเดตซอฟตแวรใน
แบบ OTA คณุยังสามารถขอรับการอัพเดตดงักลาวผานทาง
เครื่องโทรศัพท โปรดดูที่“การอัพเดตซอฟตแวรแบบ
OTA” หนา 29

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได และมีการ
รักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวรที่เปน
อันตรายเทานั้น

การสนับสนุนของ Nokia
โปรดดูที่ www.nokia.co.th/support หรือเว็บไซต Nokia ใน
พื้นที่ของคุณ เพื่อดูเวอรชั่นลาสุดของคูมือนี้, ขอมูลเพิ่มเติม,
ซอฟตแวรดาวนโหลด และบริการที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ
Nokia ของคุณ

8

.th

http://www.nokia-asia.com/softwareupdate
http://www.nokia-asia.com/softwareupdate
http://www.nokia.co.th/support


บริการตั้งกําหนดคา
คณุอาจเลือกดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาฟรี เชน MMS, GPRS,
อีเมล และบริการอื่นๆ สําหรับรุนโทรศัพทของคุณไดที่
www.nokia.co.th/setup
Nokia PC Suite
คุณอาจพบ PC Suite และขอมูลที่เกี่ยวของไดจากเว็บไซต
Nokia ที่ www.nokia.co.th/pcsuite
การบริการลูกคา
หากคุณตองการติดตอกับบริการลูกคา โปรด
ตรวจดูรายชื่อศูนยบริการลูกคา Nokia Care ใน
ประเทศของคุณ ที่ www.nokia.co.th/
contactus
การบํารุงรักษา
สําหรับบริการบํารุงรักษา โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนยบริการ
Nokia ที่ใกลบานคุณที่ www.nokia.co.th/repair

การจัดการลขิสิทธิ์ของขอมูลแบบ
ดจิิตอล
เจาของขอมูลอาจใชประเภทเทคโนโลยีการจัดการลิขสิทธิ์ของ
ขอมูลแบบดจิิตอลที่แตกตางกัน (DRM) เพื่อปกปองทรัพยสิน

ทางปญญารวมถึงลิขสิทธิ์ของขอมูลนั้น โทรศัพทนี้ใช
ซอฟตแวร DRM หลากหลายประเภทเพื่อเขาสูขอมูลที่ปกปอง
ดวย DRM ดวยโทรศัพทเครื่องนี้ คุณสามารถเขาถึงขอมูลที่
ปกปองดวย WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward
lock และ OMA DRM 2.0 หากซอฟตแวร DRM บางอยางไม
สามารถเขาถึงขอมูลนั้นได เจาของขอมูลอาจขอใหเพิกถอน
คณุสมบัติเขาถึงขอมูลที่ปกปองดวย DRM ใหมของซอฟตแวร
DRM นั้น การเพิกถอนอาจชวยปกปองการตออายุขอมูลที่
ปกปองดวย DRM ที่มีอยูในโทรศัพทของคุณแลว การเพิกถอน
ของซอฟตแวร DRM นั้นไมสงผลตอการใชขอมูลที่ปกปองดวย
DRM ประเภทอื่นหรือการใชขอมูลที่ไมไดปกปองดวย DRM
ขอมูลที่ปกปองดวย DRM มาพรอมกับรหัสการใชงานที่เกี่ยวของ
ซึง่กําหนดสิทธิ์ของคุณในการใชขอมูล
เมื่อตองการสํารองขอมูลที่ปกปองดวย OMA DRM ใหใช
คณุสมบัตสิํารองของชุดโปรแกรม Nokia PC Suite
หากโทรศัพทของคุณมีขอมูลที่ปกปองดวย WMDRM ทั้งรหัส
การใชงานและขอมลูจะสูญหายไปหากมีการฟอรแมตหนวย
ความจําเครื่อง คุณยังอาจสูญเสียรหัสการใชงานและขอมูลใน
กรณีที่ไฟลบนเครื่องของคุณถูกขัดจังหวะ การสูญเสียรหัสการ
ใชงานหรือขอมูลอาจจํากัดความสามารถของคุณในการใช
ขอมูลเดิมบนเครื่องอีกครั้ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผู
ใหบริการ

เริ่มตนใชงาน
ใสซิมการดและแบตเตอรี่
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจ
ทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ ในการ
ใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ ซึ่ง
อาจเปนผูใหบริการระบบ หรือผูจําหนายรายอื่นๆ

โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหใชไดกับ
แบตเตอรี่ BL-4C ใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia เสมอ โปรดดู
ที่“คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia” หนา 44
ซมิการดและขั้วสัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย เนื่องจาก
การขูดขีดหรือดัดงอ คุณจึงควรถือ ใส หรือถอดการดอยาง
ระมัดระวัง
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1.

กดปุมคลายล็อค (1) เพื่อปลดล็อค และถอดฝาดานหลัง
ออก (2) ถอดแบตเตอรี่ออกตามภาพ (3)

2.

เปดที่ใสซิมการด (4) ใสซิมการด (5) โดยใหหนาสัมผัสคว่ํา
ลงในที่ใส ปดที่ใสซมิการด (6)

3.

สังเกตขัว้สัมผัสของแบตเตอรี่ (7) แลวใสแบตเตอรี่ (8) วาง
สวนดานบนของฝาปดดานหลังลงบนเครื่อง (9) แลวปดฝา
(10)

การใสการด microSD
ใชเฉพาะการด microSD ที่สามารถใชงานรวมกันได ซึง่ไดรับ
การรับรองจาก Nokia สําหรับใชกับอุปกรณนี้เทานั้น Nokia ใช
มาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ไดรบัการอนุมัติสําหรับการดหนวย
ความจํา แตอาจมีการดบางยี่หอไมสามารถใชงานรวมกับ
โทรศัพทรุนนี้ การดที่ใชงานรวมกันไมไดอาจทําใหการดและตัว
เครื่องเสียหาย รวมทั้งขอมูลที่จัดเก็บอยูในการดอาจสูญหาย
ดวย

1. ปดเครื่อง แลวถอดฝาปดดานหลังและแบตเตอรี่ออกจาก
เครื่อง

2. เลื่อนที่ใสการดหนวยความจําออกเพื่อปลดล็อค (1)
3. เปดที่ใสการด (2) และใสการดหนวยความจําลงในที่ใส

การด โดยใหหนาสัมผัสหันเขาดานใน (3)
4. ปดที่ใสการด (4) แลวเลื่อนที่ใสการดเพื่อล็อค (5)
5. ใสแบตเตอรี ่และปดฝาดานหลังเขากับเครื่อง
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ชารจแบตเตอรี่
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับเครื่องนี้
โทรศัพทรุนนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหทํางานไดเมื่อไดรับ
กระแสไฟจากอุปกรณชารจ AC-3 หรือ AC-4

คําเตือน:  เลือกใชแตแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับ
เครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้
อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับ
เครื่องเปนโมฆะไป
หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการ
รับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ หาก
ตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและ
ดึงออก อยาดึงที่สายไฟ
1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. ตอสายจากอุปกรณชารจเขา

กับชองดานลางของ
โทรศัพท

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใช
เวลาสองสามนาทีกวาที่
สัญลักษณแสดงการชารจจะ
ปรากฏขึน้บนหนาจอหรือกอนที่
จะสามารถโทรออกได
ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับประเภทของอุปกรณ
ชารจที่ใช การชารจแบตเตอรี ่BL-4C ดวยอุปกรณชารจ AC-4 จะ
ใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย

เสาอากาศ

หมายเหตุ:โทรศัพทของคุณมเีสาอากาศ
ภายในและภายนอก คุณไมควรจับเสาอากาศโดยไม
จําเปนเมื่อใชงานอยู เชนเดียวกับอุปกรณสงสัญญาณ
วิทยุอื่นๆ การสัมผัสกับเสาอากาศอาจสงผลตอ
คุณภาพการโทร และอาจทําใหเครื่องใชระดับ
พลังงานมากเกินกวาที่จําเปน รวมทั้งทําใหอายุการ
ใชงานของแบตเตอรีส่ั้นลงดวย
ภาพแสดงเสาอากาศในบริเวณพื้นที่สีเทา

ชุดหูฟง
คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟง

เสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยิน
เสียงของคุณ
โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดับความดัง ในกรณีที่คุณเชื่อมตอชุด
หูฟงอื่นๆ กับโทรศัพท

คําเตือน:  ขณะที่คุณใชชุดหูฟง อาจมีผลตอความ
สามารถในการไดยินเสียงภายนอก หามใชชุดหูฟงในสถานที่ๆ
ที่อาจมีผลตอความปลอดภัยของคุณ
อยาเชื่อมตอผลิตภณัฑที่สงสัญญาณออกได เพราะอาจสราง
ความเสียหายใหกับโทรศัพท อยาเชื่อมตอแหลงกําเนิดแรงดัน
อื่นๆ กับขัว้ตอ Nokia AV นี้
ขณะเชื่อมตอขั้วตอ Nokia AV กับอุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟง
อื่นใดที่ไมไดรับการรับรองจาก Nokia สําหรับการใชกับ
โทรศัพทรุนนี้ โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดับความดัง

สายคลอง
1. เปดฝาดานหลัง
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2. รัดสายคลองตามที่
แสดงในภาพและปด
ฝาดานหลัง

ปุมกดและสวนประกอบของเครื่อง

1 — หูฟง
2 — จอแสดงผล
3 — ปุมเลือกดานซาย
4 — ปุมโทรออก
5 — ปุมปรับระดับเสียง
6 — ปุม Navi™: ในที่นี้จะเรียกเปนปุมเลื่อน
7 — ปุมเลือกดานขวา
8 — ปุมวางสาย

9 — แผงปุมกด
10 — ไมโครโฟน
11 — ชองเสียบอุปกรณชารจ
12 — ชองเสียบ Nokia AV (2.5 มม.)
13 — ชองเสียบสายเคเบิล Mini USB
14 — ปุมปรับลดระดับเสียง
15 — ปุมปรับเพิ่มระดับเสียง
16 — ปุมเปด/ปด
17 — ลําโพง
18 — เลนสกลองถายรูป
ขนาด

น้ําหนัก 81 กรัมโดยประมาณ

ปริมาตร ประมาณ 59 ซม.3

ความยาว 107 มม.

ความกวาง (สงูสุด) 45 มม.

ความสูง (สูงสุด) 13.1 มม.

การเปดและปดเครื่อง
ในการเปดหรือปดเครื่อง ใหกดปุมเปด/ปดคางไว

หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัส PIN หรือรหัส UPIN ใหปอนรหัส
(ซึง่จะแสดงเปน ****)

เครื่องอาจแสดงขอความใหคุณตั้งวันและเวลาดวย ปอนเวลา
ทองถิ่น เลือกเขตเวลาตามตําแหนงที่คณุอาศัยอยูในแงสวน
ตางของเวลาโดยดูตามเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT) แลวจึงปอน
วันที่ โปรดดูที่“วันที่และเวลา” หนา 25
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เมื่อคุณเปดเครื่องเปนครั้งแรก คุณอาจไดรับแจงใหเตรียมรับ
การตั้งกําหนดคาจากผูใหบริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ ตอเว็บสนับสนุน ของผูให
บริการ โปรดดูที่ “การตั้งกําหนดคา” ในหนา 30 และ “บริการ
ตั้งกําหนดคา” ในหนา 8

โหมดสแตนดบาย
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงานแตคุณยังไมปอนตัวอักษรใดลงไป
โทรศัพทจะอยูในโหมดสแตนดบาย

จอแสดงผล

1 — ระดับความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลูลาร

2 — สถานะการชารจแบตเตอรี่

3 — สัญลักษณ
4 — ชื่อของระบบเครือขายหรือโลโกระบบ
5 — นาฬิกา
6 — จอแสดงผล
7 — ฟงกชันของปุมเลือกดานซาย

8 — ฟงกชันของปุม Navi
9 — ฟงกชันของปุมเลือกดานขวา
คณุสามารถเปลี่ยนฟงกชันของปุมเลือกดานซายและดานขวา
โปรดดูที่“ปุมเลือกดานซายและขวา” หนา 26

การประหยัดพลังงาน
โทรศัพทของคุณมีคณุสมบัติ ประหยัดพลังงาน และ โหมด
พัก เพื่อที่จะประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ในโหมดสแตนดบาย
เมื่อไมมีการกดปุมใดๆ คณุสมบัตเิหลานี้อาจถูกเปดใชงานแลว
โปรดดูที่“จอแสดงผล” หนา 25

โหมดสแตนดบายแบบพเิศษ
โหมดสแตนดบายแบบพิเศษจะแสดงรายการขอมูลและ
คณุสมบัติของโทรศัพทที่เลือก ซึง่คุณสามารถเขาใชได
โดยตรง

ในการเปดหรือปดโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ ใหเลือก เมนู >
การตั้งคา > จอแสดงผล > สแตนดบายแบบ พิเศษ >
โหมดสแตนดบาย แบบพิเศษ

ในโหมดสแตนดบาย ใหเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูรายการตางๆ และ
เลือก เลือก หรือ ดู ลกูศรแสดงวามีขอมูลใหอานตอ หาก
ตองการหยุดเลื่อน ใหเลือก ออก

ในการจัดการและเปลี่ยนแปลงโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ ให
เลือก ตัวเลอืก

ปุมลัดในโหมดสแตนดบาย
ในการเขาใชรายการเบอรที่โทรออก ใหกดปุมโทรออกหนึ่งครั้ง
เลื่อนไปที่หมายเลขหรือชื่อที่คุณตองการ และกดปุมโทรออก
เพื่อโทรไปที่เบอรนั้น

เมื่อตองการเปดเว็บเบราเซอร ใหกดคางไวที่ปุม 0
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เมื่อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหกดคางไวที่
ปุม 1

การใชปุมเปนทางลัด โปรดดูที่“ปุมลัดโทรออก” หนา 15

สัญลักษณ
  ขอความที่ยังไมไดอาน

  ขอความที่ยังไมไดสง ยกเลิก หรือขอความที่สงไมสําเร็จ

  เบอรที่ไมไดรับสาย

  ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู

  เสียงกริ่งจะไมดังขึน้เมื่อมีสายเรียกเขาหรือเมื่อไดรับ
ขอความตัวอักษร

  นาฬิกาปลุกทํางานอยู

/   เครื่องลงทะเบียนไปที่ระบบเครือขาย GPRS หรือ EGPRS
/   เริ่มการเชื่อมตอ GPRS หรือ EGPRS

/   การเชื่อมตอ GPRS หรือ EGPRS ถูกระงับไว (พักสาย)

  กําลังเชื่อมตอ Bluetooth อยู
  หากคุณมีสายโทรศัพทสองสาย สัญลักษณนี้แสดงวาเครื่อง

เลือกสายที่สอง
  โอน สายเรียกเขาทุกสายไปยังหมายเลขอื่น

  เครื่องของคุณมีการจํากัดการโทรเฉพาะกลุม

  เลือกรูปแบบที่มีการตั้งเวลาไว

โหมดบนเครื่องบิน
ใชโหมดบนเครื่องบินในสภาพแวดลอมที่ไวตอคลื่นวิทยุ เชน
เมื่ออยูบนเครื่องบินหรืออยูในโรงพยาบาล เพื่อเลิกใชงาน

ฟงกชันที่ใชความถี่วิทยุทั้งหมด คุณยังสามารถเขาเลนเกมส
ออฟไลน ดูปฏิทิน และหมายเลขโทรศัพทได เมื่อเปดใชงาน
โหมดบนเครื่องบิน  จะปรากฏขึ้น

เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ > บนเครื่อง > ใชงาน
หรือ ปรับตั้งคา เพื่อเปดใชงานหรอืตั้งคาโหมดบนเครื่องบิน

หากตองการยกเลิกการใชโหมดเครื่องบิน ใหเลือกรูปแบบอื่น
แบบใดก็ได
การโทรฉุกเฉินในโหมดบนเครื่องบนิ
ปอนหมายเลขฉุกเฉิน กดปุมโทรออก และเลือก ใช เมื่อหนา
จอแสดงขอความ ออกจากรูปแบบ บนเครื่อง?

คําเตือน:  ในโหมดใชบนเครื่องบิน คุณไมสามารถโทร
ออกหรือรับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่
ตองอยูในพื้นที่ใหบริการ ในการโทรติดตอ คุณตองใชฟงกชัน
โทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากเครื่องถูกล็อคอยู
ใหปอนรหัสล็อค หากคุณตองการโทรฉุกเฉินขณะเครื่องล็อค
และอยูในรูปแบบใชบนเครื่องบิน คุณอาจสามารถปอน
หมายเลขฉุกเฉินอยางเปนทางการที่กําหนดไวแลวในเครื่องได
โดยปอนลงในชองรหัสล็อค แลวเลือก 'โทร' เครื่องจะขอคํา
ยืนยันวา คุณกําลังจะออกจากโหมดใชบนเครือ่งบินเพื่อเริ่มตน
โทรฉุกเฉินใชหรือไม

การลอ็คปุมกด (ลอ็คปุมกด)
ในการปองกันการกดปุมโดยไมไดตั้งใจ เลือก เมนู และกด *
ภายใน 3.5 วินาทีเพื่อล็อคปุมกด

หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก ปลด และกดปุม *
ภายใน 1.5 วินาที หากตั้งคา ปองกันปุมกด ไวที่ on ใหปอน
รหัสโทรศัพท หากเครื่องแสดงขอความใหปอน

หากตองการรับสายเมื่อมีการล็อคปุมกด ใหกดปุมโทรออก เมื่อ
คุณวางสายหรือปฏเิสธการรับสาย ปุมกดจะล็อคโดยอัตโนมัติ
อีกครั้ง14



คุณสมบัติเพิ่มเติมม ีลอ็คปุมอัตโนมัติ และ ปองกันปุมกด
โปรดดูที่“โทรศัพท” หนา 29
เมื่อล็อคโทรศัพทหรือล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได

ฟงกชันที่ไมตองใชซิมการด
ฟงกชันหลายอยางในโทรศัพทของคุณสามารถทําไดโดยไม
ตองใสซิมการด เชน เครื่องเลนเพลง วิทยุ เกมส และการถาย

โอนขอมูลโดยใชพีซหีรืออุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันได ฟงกชัน
บางฟงกชันจะปรากฏเปนสีทึบในเมนูและจะไมสามารถใชได

การโทร
การโทรออก
คุณสามารถเริ่มตนโทรออกไดหลายวิธี ดังนี้
● ปอนหมายเลขโทรศัพท พรอมทั้งรหัสพื้นที่ จากนั้น กดปุม
โทรออก
ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้งเพื่อเปนตัวนํา
หนาหมายเลขตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการ
โทรออกตางประเทศ) แลวตามดวยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่
โดยไมตองกดเลข 0 นําหากจําเปน แลวตามดวยหมายเลข
โทรศัพท

● หากตองการเขาใชรายการเบอรที่โทรออก ใหกดปุมโทร
ออกหนึ่งครั้งเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย เลือกหมายเลข
หรือชื่อ แลวกดปุมโทรออก

● คนหารายชื่อ หรือหมายเลขโทรศัพทซึง่คุณจัดเก็บไวใน
รายชื่อ โปรดดูที่“การจัดการรายชื่อ” หนา 22

เมื่อตองการปรับระดับความดังของเสียงในระหวางการโทร กด
ปุมปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

การรับสายหรือการวางสาย
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก เมื่อตองการวางสาย
ใหกดปุมวางสาย

หากตองการปฏเิสธไมรับสาย ใหกดปุมวางสาย ในการปดเสียง
เรียกเขา เลือก เงียบ

ปุมลดัโทรออก
กําหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมตัวเลขปุมใดปุมหนึ่ง ตั้งแต
2 ถึง 9 โปรดดูที่“การกําหนดปุมลัดโทรออก ” หนา 24
ใชปุมลัดโทรดวนเพื่อโทรออกดวยวิธีใดวิธหีนึ่งตอไปนี้
● กดปุมตัวเลขนั้น แลวกดปุมโทรออก
● หากมีการเลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก > โทร
ดวน > เปด ใหกดปุมตัวเลขคางไว

การโทรออกดวยเสียง
คณุสามารถโทรออกไดโดยพูดชื่อที่บันทึกไวในรายชื่อใน
โทรศัพท
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เนื่องจากคําสั่งเสียงไมขึน้อยูกับภาษา คุณตองเลือก เมนู >
การตั้งคา > โทรศพัท > การตั้งคาภาษา > ภาษาในการ
จดจํา เสียง และภาษาของคุณกอนที่จะใชการโทรออกดวย
เสียง

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิด
ปญหาขึน้ได ถาคุณอยูในที่ที่มีเสียงดังหรอือยูในสถานการณ
ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียง
อยางเดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม
1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมปรบัลดระดับเสียงหรือปุม

เลือกดานขวาคางไว เสียงสั้นๆ จะดังขึน้ และขอความ
กรุณา เปลงเสยีง จะปรากฏขึน้

2. พูดชื่อที่คุณตองการติดตอใหชัดเจน หากการเรียกขอมูล
ดวยเสียงเปนผลสําเร็จ รายการชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น
โทรศัพทจะเลนคําสั่งเสียงของรายการแรกสุดที่ตรงกัน หาก
รายการนั้นไมใชรายการที่ตองการ ใหเลื่อนไปยังรายการอื่น

ตัวเลอืกขณะสนทนา
ตวัเลือกหลายตัวที่คณุสามารถใชไดขณะสนทนาคือบริการ
เสริมจากระบบเครือขาย หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรด
ติดตอผูใหบริการ

ขณะสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ตัวเลือกการโทรมี ปดเสียง หรือ เปดเสยีง, รายชื่อ, เมนู,
ล็อคปุมกด, บนัทึกเสยีง, ความชัดเจนเสยีง, ลําโพง หรือ
โทรศพัท
ตัวเลือกระบบเครือขายมี รับสาย หรือ ปฏิเสธ, พักสาย หรือ
เลิกพักสาย, โทรใหม, เพิ่มสายประชุม, วางสาย, วางทุก
สาย และตัวเลือกตอไปนี้
● สง DTMF  — เพื่อสงตัวอักษรแทนเสียงเรียกเขา
● สลบัสาย  — ใชสลับระหวางสายที่ใชอยูและสายที่พักรออยู
● สงสายตอ  — เพื่อตอสายที่พักไวเขากับสายที่ใชอยู และ
วางสายของคุณเองจากการสนทนา

● ประชุมสาย  — เพื่อโทรแบบประชุมสาย
● โทรสวนตัว  — เพื่อสนทนาเปนการสวนตัวขณะประชุมสาย

คําเตือน:  โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

การเขียนขอความ
โหมดตวัอกัษร
ในการปอนตัวอักษร (เชน ขณะเขียนขอความ) ใหใชระบบปอน
ตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขยีนขอความ ใหกด ตัวเลือก คางไวเพื่อสลับระหวาง
ระบบปอนขอความปกติ ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ  และระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติ ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  ระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติไมไดสนับสนุนทุกภาษา

รปูแบบตัวอักษรจะแสดงดวยสัญลักษณ   และ  ใน
การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม # ในการเปลี่ยนจาก
โหมดตัวอักษรเปนตัวเลข ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ  ใหกด
คางไวที่ปุม # และเลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนจาก
โหมดหมายเลขเปนโหมดตัวอักษร ใหกดปุม # คางไว

เมื่อตองการตั้งคาภาษาที่ใชเขยีน ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษา
ที่เขียน16



ระบบปอนตวัอกัษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 2 ถึง 9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรที่ตัองการปรากฏ ตัว
อักษรที่มีอยูจะขึน้กับภาษาที่ใชเขียนที่เลือกไว

หากตัวอักษรตัวถดัไปที่คุณตองการปอนอยูในปุมเดียวกับปุม
ตัวเลขที่คุณใชอยู ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึน้ และ
ปอนตัวอักษร

ในการเขาใชเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ และตัวอักษรพิเศษที่
มักใชบอย ใหกดปุมตัวเลข 1 ซ้ําๆ หรือกด * เพื่อเลือกตัวอักษร
พิเศษ

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิจะใชพจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณ
สามารถเพิ่มคําใหมได
1. เริ่มเขยีนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุมแตละปุมเพียงหนึ่งครั้ง

ในการปอนตัวอักษรแตละตัว
2. ในการยืนยันคําโดยเพิ่มเวนวรรค ใหกด 0

● หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม* ซ้ําๆ และเลือกคํา
จากรายการ

● หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวาคําที่คุณ
ตองการเขียนไมมีอยูในพจนานุกรม หากตองการเพิ่มคํา
ลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด ใหเขียนคําโดยใช
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ แลวเลือก จัดเก็บ

● หากตองการเขยีนคําผสม ปอนสวนแรกของคําและกด
ปุมเลื่อนขวาเพื่อยืนยัน เขยีนสวนสุดทายของคํา หลัง
จากนั้นใหยืนยัน

3. เริ่มเขยีนคําถัดไป

การปอนขอความภาษาไทย
ในการเขียนขอความเปนภาษาไทย เลือก เมนู > ขอความ >
ขอความตัวอักษร เลือกหนาตางขอความ และ ตัวเลือก >
ภาษาที่เขียน > ภาษาไทย ไอคอน  จะปรากฏขึน้

ตัวอยางเชน เมื่อตองการเขียนคําวา "คิดถึง U ;-)" ใหดําเนินการ
ดังนี้
1. กด 1 สี่ครั้ง เพื่อเลือก ค
2. กดปุม * เลื่อนขวาหนึ่งครั้งเพื่อเลือกสระ  สําหรับ คิ และ

เลือก ใส
3. กด 5 หนึ่งครั้ง เพื่อเลือก ด
4. กด 5 สามครั้ง เพื่อเลือก ถ
5. กด * แลวเลื่อนไปทางขวาสามครั้ง เพื่อเลือกสระ   ึ สําหรับ

ถึ และเลือก ใส
6. กด 2 สองครั้ง เพื่อเลือก ง
7. กด # เพื่อเปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ และกด 0

เพื่อเวนวรรค
8. กด 8 สองครั้ง เพื่อเลือก U
9. กด 0 เพื่อเวนวรรค
10. เลือก ตัวเลอืก > ใสสัญลักษณ เลื่อนไปที่ ; และเลือก

ใช
11. เลือก ตัวเลอืก > ใสสัญลักษณ เลื่อนไปที่ - และเลือก

ใช
12. เลือก ตัวเลอืก > ใสสัญลักษณ เลื่อนไปที่ ) และเลือก

ใช

หมายเหตุ: ตามลักษณะการใชภาษาไทยแลว เสียงสระ
หรือเสียงพยัญชนะจะใสไดตอเมื่อมีตัวอักษรไทยนําอยูแลว
เทานั้น 17



เฉพาะโทรศัพทเคลือ่นที่ที่มีเมนูภาษาไทยเทานั้น จึงจะรับ
ขอความภาษาไทยได

เคลด็ลับ: ในการเปลี่ยนการปอนขอความเปนภาษา
อังกฤษหรือตัวเลข กด #

สํารวจเมนู
โทรศัพทเครื่องนี้มีเมนูฟงกชันหลายฟงกชันใหเลือก โดยจะจัด
กลุมอยูในเมนูตางๆ
1. หากตองการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู
2. เลื่อนดูเมนูตางๆ และเลือกตัวเลือก (เชน การตั้งคา)
3. หากเมนูที่เลือกนั้นประกอบดวยเมนูยอยลงไปอีก ใหเลือก

เมนูยอยนั้น (เชน โทรออก)
4. หากเมนูยอยที่เลือกนั้นมีเมนูยอย ใหทําซ้ําขั้นตอนที่ 3
5. เลือกการตั้งคาที่ตองการ

6. หากตองการกลับไปที่เมนูระดับกอนหนานี้ ใหเลือก กลับ
หากตองการออกจากเมนู ใหเลือก ออก

ในการเปลี่ยนหนาจอเมนู ใหเลือก ตัวเลือก > มุมมองเมนู
หลัก > รายการ หรือ ตาราง

ในการจัดเรียงเมนูใหม ใหเลื่อนไปยังเมนูที่ตองการยาย แลว
เลือก ตัวเลอืก > เรียบเรียง > ยาย เลื่อนไปยังที่ที่คุณ
ตองการยายเมนูไปไว และเลือก ตกลง ในการบันทึกการ
เปลี่ยนแปลง ใหเลือก เสร็จ > ใช

การรับสงขอความ
คุณสามารถอาน เขยีน สง และจัดเก็บขอความตัวอักษร
ขอความมัลติมีเดีย ขอความอีเมล ขอความคลิปเสียง และ
ขอความดวน บริการการรับสงขอความนี้จะใชไดในกรณีที่มีการ
เปดใหบริการโดยผูใหบริการเครือขายหรอืผูใหบริการเทานั้น

ขอความตัวอักษรและขอความ
มัลติมีเดีย
ขอความตัวอกัษร
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความตัวอักษรที่มีความ
ยาวมากกวาความยาวที่กําหนดของขอความเดียว โดยขอความ
ที่ยาวขึ้นจะถูกสงเปนชุดขอความตั้งแตสองขอความขึ้นไป ผูให
บริการจะคดิคาใชจายตามจริง สําหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมาย

เนนเสียงหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือก
บางภาษา เชน ภาษาจีน จะใชพื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจใหขอความ
นั้นยาวกวาจํานวนที่จะสงเปนขอความเดียวได
สัญลักษณที่อยูดานบนของหนาจอแสดงจํานวนตวัอักษรที่
เหลืออยูทั้งหมดและจํานวนของขอความที่จําเปนตองสง
กอนที่คุณจะสงขอความตัวอักษรหรือขอความอีเมล SMS คุณ
ตองจัดเก็บหมายเลขศูนยขอความของคุณกอน เลือก เมนู >
ขอความ > การตั้งคา ขอความ > ขอความตัวอักษร >
ศนูยขอความ > เพิ่มศนูย ปอนชื่อ และหมายเลขจากผูให
บริการ
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ขอความมัลติมีเดียและขอความรวมมัลตมิีเดีย
ขอความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ คลิปเสียง และ
วิดีโอคลิป ขอความรวมมัลติมีเดียอาจมีเนื้อหาอื่น แมวา
โทรศัพทของคุณไมสนับสนุนไฟลนั้นก็ตาม

ขอสําคัญ: โปรดระวังในการเปดขอความ ขอความตางๆ
อาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจทําให
โทรศัพทหรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได
หากตองการตรวจสอบขอมลูการใชงานและสมัครใชบริการสง
ขอความมัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดตอผูใหบริการ คุณยัง
สามารถดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาได โปรดดูที่“การสนับสนุน
ของ Nokia” หนา 8

สรางขอความตัวอกัษร
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความตัว
อักษร

2. ปอนหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอีเมลอยางนอยหนึ่ง
รายการในชอง ถึง: ในการดึงขอมูลหมายเลขโทรศัพทหรือ
ที่อยูอีเมล เลือก เพิ่ม

3. สําหรับอีเมล SMS ใหปอนหัวขอในชอง หัวขอ:
4. เขยีนขอความของคุณในชอง ขอความ:
5. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

สรางขอความมัลติมีเดีย
ใสขอความ ภาพ วิดีโอ หรือไฟลเสียง นามบัตร หรือบันทึก
ปฏิทินลงในภาพสไลดตางๆ กัน และสงเปนขอความมัลติมีเดยี
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > มัลติมีเดีย
2. เลื่อนไปยังสไลดและเลือก ใส และประเภทเนื้อหาจาก

รายการ

3. เลือก สง และปอนหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอีเมลอยาง
นอยหนึ่งรายการในชอง ถึง: ในการดึงขอมูลหมายเลข
โทรศัพทหรือที่อยูอีเมล เลือก เพิ่ม

4. สําหรับอีเมล SMS ใหปอนหัวขอในชอง หัวขอ:
5. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

สรางขอความรวมมัลติมีเดีย
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > รวม
มัลติมีเดีย

2. ปอนผูรับ เรื่อง และขอความเปนขอความตัวอักษร
3. เลือก ใส และเลือกเนื้อหาจากรายการ
4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

การอานขอความและตอบกลับ

ขอสําคัญ: ขอควรระวังในการเปดขอความ ออบเ กตใน
ขอความมัลติมีเดียหรือขอความอีเมลอาจมีซอฟตแวรที่เปน
อันตรายหรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจทําใหโทรศัพทหรือคอมพิวเตอรของ
คุณเสียหายได
โทรศัพทของคุณจะแจงเตอืนเมื่อไดรับขอความ กด
แสดง เพื่อแสดงขอความ หากไดรับขอความมากกวาหนึ่ง
ขอความ เลือกขอความจากถาดเขา และกด เปด ใชปุมเลื่อน
เพื่อดูทั้งขอความ
เลือก ตอบ เพื่อสรางขอความตอบ

การสงขอความ
การสงขอความ
ในการสงขอความ ใหเลือก สง เครื่องจะจดัเก็บขอความไวใน
แฟมขอมูล ถาดออก และเริ่มตนการสงขอความ
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หมายเหตุ:ไอคอนสงขอความหรือขอความบนหนาจอ
ของเครื่องไมไดแสดงวาปลายทางที่คุณตองการไดรับขอความ
นั้นแลว
หากการสงขอความนั้นถูกขัดจังหวะการทํางาน เครื่องจะ
พยายามสงขอความอีก 2-3 ครั้ง หากไมสามารถสงขอความนั้น
ได ขอความนั้นจะยังคงอยูในแฟมขอมูล ถาดออก หากตองการ
ยกเลิกการสงขอความในแฟมขอมูล ถาดออก เลือก ตัว
เลือก > ยกเลกิการสง
ในการบันทึกขอความที่สงในแฟมขอมูล รายการที่สง เลือก
เมนู > ขอความ > การตั้งคา ขอความ > การตั้งคา
ทั่วไป > จัดเก็บขอความที่สง
การจัดขอความของคุณ
เครื่องจะจัดเก็บขอความที่ไดรับไวในแฟมขอมูล ถาดเขา
จัดการขอความในแฟมขอมูลรายการที่จัดเก็บ
ในการเพิ่ม เปลี่ยนชื่อ หรือลบแฟมขอมูล เลือก เมนู >
ขอความ > รายการที่ จัดเก็บ > ตัวเลอืก

อเีมล
เขาถึงอีเมลแอคเคาท POP3 หรือ IMAP4 โดยใชโทรศัพทของ
คุณเพื่ออาน เขียน และสงอีเมล โปรแกรมอีเมลแตกตางจาก
ฟงกชันอีเมล SMS
กอนที่คุณจะสามารถใชอีเมล คณุตองมีอีเมลแอคเคาทและการ
ตั้งคาที่ถูกตอง หากตองการตรวจสอบความพรอมใหบริการและ
การตั้งคาของอีเมลแอคเคาท โปรดติดตอผูใหบริการอีเมล คุณ
อาจไดรับการตั้งกําหนดคาอีเมลในลักษณะของขอความการ
กําหนดคา โปรดดูที่“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 8

ตัวชวยการตั้งคา
ตวัชวยการตัง้คาจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติหากไมไดกําหนดการตั้ง
คาอีเมลไวในโทรศัพท

หากตองการจัดการและสรางอีเมลแอคเคาท เลือก เมนู >
ขอความ > อีเมล > ตัวเลอืก > จัดการบัญชีผูใช

เขยีนและสงอเีมล
คณุสามารถเขยีนขอความอีเมลของคุณกอนเชื่อมตอกับบริการ
อีเมล
1. เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > เขียนอีเมลใหม
2. หากระบุอีเมลแอคเคาทไวมากกวาหนึ่งแอคเคาท ใหเลือก

แอคเคาทที่คุณตองการใหสงอีเมล
3. ใสที่อยูอีเมลของผูรับ หัวขอ และขอความอีเมล ในการแนบ

ไฟล ใหเลือก ตัวเลอืก > แนบไฟล
4. เมื่อตองการสงขอความอีเมล ใหเลือก สง > สงตอนนี้

อานและตอบกลับอเีมล

ขอสําคัญ: ขอควรระวังในการเปดขอความ ออบเ กตใน
ขอความมัลติมีเดียหรือขอความอีเมลอาจมีซอฟตแวรที่เปน
อันตรายหรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจทําใหโทรศัพทหรือคอมพิวเตอรของ
คุณเสียหายได
1. ในการดาวนโหลดสวนหัวอีเมล เลือก เมนู > ขอความ >
อีเมล > ตรวจดูอีเมลใหม

2. ในการดาวนโหลดขอความอีเมลทั้งฉบับ เลือก กลับ >
ถาดเขา, ชื่อบัญชีผูใช, ขอความใหม และ ดึง

3. ในการตอบกลับอีเมล ใหเลือก ตอบกลบั > ขอความเดิม
หรือ ขอความวาง ในการตอบกลับผูรับหลายราย ใหเลือก
ตัวเลอืก > ตอบกลับทั้งหมด ยืนยันหรือแกไขที่อยูอีเมล
และหัวข อ แลวเขียนขอความตอบกลับของคุณ

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง > สงตอนนี้
5. เมื่อตองการตัดการเชื่อมตอจากอีเมลแอคเคาท เลือก
เมนู > ขอความ > อีเมล > ยกเลิกเชื่อมตอ การเชื่อม20
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ตอกับอีเมลแอคเคาทจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมือ่ไมมีการ
ดําเนินการอื่นใดในชวงเวลาหนึ่ง

ตัวกรองเมลขยะ
ตวักรองเมลขยะชวยใหสามารถกําหนดชื่อผูสงไวในรายชื่อ
อนุญาตหรือรายชื่อตองหามได ขอความจากผูสงในรายชื่อตอง
หามจะถูกกรองไปไวใน ขยะ ขอความจากผูสงที่ไมรูจักและผู
สงที่อยูในรายชื่ออนุญาต จะไดรับการดาวนโหลดลงในถาดเขา

ในการเปดใชงานและกําหนดตัวกรองเมลขยะ เลือก ตัวเลือก >
ตัวกรองเมลขยะ > การตั้งคา ในหนาจอหลักของอีเมล เมื่อ
ไมไดใชงาน

ในการกําหนดผูสงไปไวในรายชื่อตองหาม เลือกขอความอีเมล
นั้นในแฟมขอมูล ถาดเขา และเลือก ตัวเลอืก > ผูสงในบัญชี
ดํา

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

2. ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับ เขยีนขอความ (สูงสุด 70
ตัวอักษร) และเลือก สง

การสงขอความคลิปเสียงโดยใช
Nokia Xpress
สรางและสงขอความคลิปเสียงโดยใช MMS ไดอยางสะดวก
งายดาย
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
คลิปเสียง เครื่องบนัทึกเสียงจะเปดการทํางาน

2. บันทึกขอความของคุณ โปรดดูที่“เครื่องบันทึก” หนา 35

3. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหนึ่งหมายเลขในชอง
ถึง: หรือเลือก เพิ่ม เพื่อเรียกดูหมายเลข

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

ขอความสนทนา
ดวยขอความสนทนา (IM ซึง่เปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คณุสามารถสงขอความแบบสั้นไปยังผูสนทนาที่ออนไลนอยู
คณุตองสมคัรขอใชบรกิารและลงทะเบียนกับศูนยบริการ IM ที่
คุณตองการใช คณุสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี้ รวมทั้ง
ราคา และคําแนะนําตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ เมนูอาจ
แตกตางกันขึน้อยูกับผูใหบริการขอความสนทนาของคุณ
ในการเชื่อมตอกับบริการ เลือก เมนู > ขอความ > สนทนา
และทําตามคําแนะนําบนจอแสดงผล

ขอความขอมูล ขอความซิม และคําสัง่
ขอใชบริการ
ขอความขอมูล
คณุสามารถรับขอความเกี่ยวกับเรื่องตางๆ จากผูใหบริการของ
คุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอผูใหบริการ
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความขอมูล และเลือกจากตัว
เลือกที่มีใหเลือก
คําสั่งขอใชบริการ
คําสั่งขอใชบริการชวยใหคุณสามารถเขยีนและสงคําขอบริการ
(คําสั่ง USSD) ไปยังผูใหบริการของคุณ เชน คําสั่งการใชงาน
บริการเสริมจากระบบเครือขาย
ในการเขยีนและสงคําขอใชบริการ เลือก เมนู > ขอความ >
คําสั่งขอใช บริการ หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ 21



ขอความซิม
ขอความซมิเปนขอความตวัอักษรเฉพาะที่ถูกจัดเก็บไวในซิ
มการดของคุณ คุณสามารถคัดลอกหรือยายขอความจากซมิไป
เก็บไวที่หนวยความจําของเครื่อง แตไมสามารถทําในทางกลับ
กัน
หากตองการอานขอความซมิ ใหเลือก เมนู > ขอความ > ตัว
เลือก > ขอความซิม

ขอความเสยีง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย ที่
คณุจําเปนตองสมัครเปนสมาชิกกอน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอผูใหบริการ

เมื่อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหกดคางไวที่
ปุม  1

หากตองการแกไขหมายเลขของระบบฝากขอความเสียง ให
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความเสยีง > หมายเลขศนูย
รับฝาก ขอความเสียง

การตัง้คาขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา ขอความ เพื่อตั้งคา
คุณสมบัติขอความ
● การตั้งคาทั่วไป  —  ใชตั้งคาโทรศัพทของคุณเพื่อบันทึก
ขอความที่สง ใชเพื่ออนุญาตใหเขยีนทับขอความเดิมหาก
หนวยความจําขอความเต็ม และใชตั้งคาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
ขอความ

● ขอความตัวอักษร  — ใชเพื่อยอมใหมีรายการผลการสง, ใช
ตั้งคาศนูยขอความสําหรับ SMS และอีเมล SMS, ใชเลือก
ประเภทของอักขระที่สนับสนุน และใชตั้งคาอื่นที่เกี่ยวของ
กับขอความตัวอักษร

● ขอความมัลติมีเดีย  — ใชเพื่อยอมใหมีรายงานผลการสง,
ใชตั้งคาลักษณะของขอความมัลติมีเดยี, ใชเพื่อยอมใหมี
การรับขอความมัลติมีเดียและโฆษณา และใชตั้งคาอื่นที่
เกี่ยวของกับขอความมัลติมีเดีย

● ขอความอีเมล  — ใชเพื่อยอมใหมีการรับอีเมล, ใชตั้งขนาด
ภาพในอีเมล และใชเพื่อตัง้คาที่ตองการอื่นเกี่ยวกับอีเมล

รายชื่อ
คุณสามารถจัดเก็บชื่อ หมายเลขโทรศัพทเปนรายชื่อในหนวย
ความจําเครื่องและในหนวยความจําของซมิการด รวมทั้งคนหา
และเรียกดูขอมูลเหลานั้นเพื่อการโทรออกหรือเพื่อสราง
ขอความ

การจัดการรายชื่อ
การเลอืกหนวยความจําสําหรับรายชื่อ
หนวยความจําของโทรศัพทสามารถจัดเก็บรายชื่อพรอมราย
ละเอียดเพิ่มเติม เชน หมายเลขโทรศัพทและรายการขอความ
หลายรายการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกภาพ เสียง หรือ
วิดีโอคลิปสําหรับรายชื่อจํานวนหนึ่งได

หนวยความจําซมิการดสามารถจัดเก็บชื่อพรอมหมายเลข
โทรศัพทหนึ่งหมายเลขกับชื่อนั้น รายชื่อที่จัดเก็บไวในหนวย
ความจําของซมิการดจะแสดงโดย 

1. เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา > ความจําที่ใช เพื่อ
เลือกซมิการด หนวยความจําเครื่อง หรือทั้งสองแบบใหกับ
รายชื่อของคุณ

2. เลือก เครื่องและซิม เพื่อเรียกดูรายชื่อจากหนวยความจํา
ทั้งสองแบบ เมื่อคุณบันทึกรายชื่อ ชื่อจะถูกบันทึกในหนวย
ความจําเครื่อง
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การบันทึกชื่อและเบอรโทรศัพท
เมื่อตองการบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท เลือก เมนู >
รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม
การเพิ่มและแกไขรายละเอียด
หมายเลขแรกที่บันทึกจะไดรับการตั้งคาเปนหมายเลขหลักโดย
อัตโนมัต ิและจะมีกรอบลอมรอบสัญลักษณของประเภท
หมายเลขนั้น (ตัวอยางเชน ) เมื่อคุณเลือกชื่อจากรายชื่อ
(เชน เพื่อโทรออก) เครื่องจะเลือกใชหมายเลขหลัก นอกเสีย
จากวาคุณจะเลือกอีกหมายเลขหนึ่ง
คนหารายชื่อที่จะใสรายละเอียด และเลือก ขอมูล > ตัว
เลอืก > เพิ่มขอมูล และจากตัวเลือกที่มใีหใชงาน
การคนหารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ และเลื่อนดูรายชื่อ หรือปอนตัว
อักษรตัวแรกของชื่อที่คุณกําลังคนหา
การคัดลอกหรือยายรายชื่อหนึ่งรายชื่อระหวางซิมการด
และหนวยความจําเครื่อง
1. เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ
2. เลือกรายชื่อที่จะคัดลอกหรือยาย และ ตัวเลอืก > คัดลอก
รายชื่อ หรือ ยายรายชื่อ

การคัดลอกหรือยายรายชื่อหลายรายชื่อระหวางซิมการด
และหนวยความจําเครื่อง
1. เลือกรายชื่อแรกที่จะคัดลอกหรือยาย และ ตัวเลือก >
เลือก

2. เลือกรายชื่ออื่นๆ และเลือก ตัวเลือก > คัดลอกที่เลอืก
หรือ ยายที่เลอืก

การคัดลอกหรือยายรายชื่อทั้งหมดระหวางซิมการดและ
หนวยความจําเครื่อง
เลือก เมนู > รายชื่อ > คัดลอกรายชื่อ หรือ ยายรายชื่อ

การลบรายชื่อ
คนหารายชื่อที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ลบชื่อ
หากตองการลบรายชื่อทั้งหมดและรายละเอียดที่มีอยูออกจาก
หนวยความจําของโทรศัพทหรือหนวยความจําของซิมการด ให
เลือก เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อ ทั้งหมด > จากความจํา
เครื่อง หรือ จากซิมการด
ในการลบหมายเลข, รายการขอความ หรือภาพที่แนบกับราย
ชื่อ ใหคนหารายชื่อ และเลือก ขอมูล เลื่อนไปที่รายละเอียดที่
ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ลบ และเลือกจากตัวเลือกที่มี
อยู
การสรางกลุมรายชื่อ
จัดเรียงรายชื่อลงในกลุมผูโทรที่มีเสียงเรียกเขาและภาพประจํา
กลุมตางๆ กัน
1. เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม
2. เลือก เพิ่ม หรือ ตัวเลือก > เพิ่มกลุมใหม เพื่อสรางกลุม

ใหม
3. ปอนชื่อกลุม อาจเลือกภาพและเสียงเรียกเขาใหกับกลุม

ดวย และเลือก จัดเก็บ
4. เลือกกลุม และ ดู > เพิ่ม เพื่อใสรายชื่อลงในกลุม

นามบัตร
คณุสามารถสงและรับขอมูลรายชื่อของบุคคลจากเครื่องที่ใช
งานรวมกันได ซึง่สนับสนุนมาตรฐาน vCard
ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อ แลวเลือก ขอมูล > ตัว
เลือก > สงนามบตัร

หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ เพื่อจัด
เก็บนามบัตรในหนวยความจําของโทรศัพท
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การกําหนดปุมลัดโทรออก 
กําหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมหมายเลข 2 - 9 เปนปุมลัด
1. เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรดวน และเลื่อนไปยังปุม

ตัวเลข

2. เลือก กําหนดหรือหากไดกําหนดหมายเลขใดหมายเลข
หนึ่งใหกับปุมไวแลว ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน

3. ปอนหมายเลขหรือคนหารายชื่อ

บนัทึกการโทร 
ในการดูขอมูลการใชของคุณ เลือก เมนู > บนัทึก
● บันทึกการโทร — เพื่อดูหมายเลขที่รับสาย, หมายเลขที่ไม
ไดรับสาย และหมายเลขที่โทรออกลาสุดของคุณ

● เบอรที่ไมได รับสาย, เบอรที่ได รับสาย หรือ เบอรที่โทร
ออก — เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการโทรลาสุดของคุณ

● ผูรับขอความ — เพื่อดูรายชื่อที่คุณเพิ่งสงขอความไปลาสุด
● เวลาการโทร, ตัวนับขอมูล แบบแพคเก็ต หรือ ตัวจับ
เวลาการ ตอแพคเก็ต — เพื่อดูขอมูลทั่วไปในการติดตอ
สื่อสารครั้งลาสุดของคุณ

● บันทึกขอความ — เพื่อดูจํานวนขอความที่สงและไดรับ

หมายเหตุ:คาใชจายจรงิในการโทรและบริการที่แสดง
ในใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจแตกตางจากที่พบ
ในเครื่อง ทั้งนี้ขึน้อยูกับคุณสมบัตขิองเครือขาย การปดเศษ
ภาษี และปจจัยอื่นๆ

หมายเหตุ: ตัวจับเวลาบางประเภทสามารถตั้งเวลาใหม
ไดดวยการอัพเกรดบริการหรือซอฟตแวร

ตําแหนง
ระบบเครือขายสามารถสงคําขอใหคุณแสดงตําแหนง (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อ
สมัครใชบริการและเพื่อตกลงเกี่ยวกับการสงขอมูลตําแหนง

ในการยอมรับหรือปฏิเสธคําขอใหแสดงตําแหนง ใหเลือก
ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ หากคุณไมไดรับคําขอ โทรศัพทอาจ

ยอมรับหรือไมรับคําขอโดยอัตโนมัติ ตามขอตกลงที่คุณทําไว
กับผูใหบริการระบบเครือขายหรือผูใหบริการ

ในการดูขอมูลของการแจงเตือนสวนตวัและคําขอ 10 รายการ
ลาสุด หรือในการลบรายการดังกลาว ใหเลือก เมนู > บันทึก >
ตําแหนง > ลอ็กตําแหนง > เปดแฟม หรือ ลบทั้งหมด

การตั้งคา
รูปแบบ
โทรศัพทของคุณมีกลุมการตั้งคาแบบตางๆ ที่เรียกวารูปแบบ
ซึง่คุณสามารถปรับแตงเสียงเรียกเขาสําหรับเหตุการณและ
สภาพแวดลอมที่ตางกันได

เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ, รูปแบบที่ตองการ และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ใชงาน  — เพื่อใชงานรูปแบบที่เลือก
● ปรับตั้งคา  — เพื่อเปลี่ยนการตั้งคารูปแบบ24



● ตั้งเวลา  — เพื่อตั้งคารูปแบบที่จะใชงานจนกระทั่งครบตาม
เวลา เมื่อหมดเวลาที่ตั้งใหกับรูปแบบ เครื่องจะใชงานรูป
แบบกอนหนานี้ที่ไมไดตั้งเวลาไว

ลกัษณะ
ลักษณะประกอบดวยสวนประกอบสําหรับปรับตั้งคาโทรศัพท
ของคุณ
เลือก เมนู > การตั้งคา > ลักษณะ และเลือกจากตัวเลือกตอ
ไปนี้:
● เลือกลักษณะ — เปดแฟมขอมูล ลกัษณะ และเลือก
ลักษณะ

● ดาวนโหลดลักษณะ  — เปดรายการลิงคเพื่อดาวนโหลด
ลักษณะเพิ่มเติม

แบบเสียง
คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใช
งานได
เลือก เมนู > การตั้งคา > แบบเสียง คุณสามารถพบการตั้ง
คาเดียวกันไดในเมนู รูปแบบ
หากคุณเลือกระดับแบบเสียงกริง่สูงสุด แบบเสียงกริ่งจะดังถึง
ระดับสูงสุดภายในไมกี่วินาที

จอแสดงผล
เลือก เมนู > การตั้งคา > จอแสดงผล และเลือกจากตัว
เลือกที่มีให
● ภาพพื้นหลัง  — เพื่อใสรูปภาพพื้นหลังเมื่อเครื่องอยูใน
โหมดสแตนดบาย

● สแตนดบายแบบ พิเศษ  — เพื่อเรียกใชงาน จัดการ และ
ปรับแตงโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ

● สีแบบอักษรโหมด สแตนดบาย  — เพื่อเลือกสีตัวอักษร
สําหรับโหมดสแตนดบาย

● ไอคอนปุมสํารวจ  — เพื่อแสดงไอคอนของทางลัดปุม
เลื่อนในโหมดสแตนดบายเมือ่ไมใชสแตนดบายแบบพิเศษ

● ภาพพักหนาจอ  — เพื่อสรางและตั้งคาภาพพักหนาจอ
● ประหยัดพลังงาน  — เพื่อปรับลดความสวางของหนาจอ
โดยอัตโนมัติ และเพื่อแสดงนาฬิกาเมื่อไมไดใชงาน
โทรศัพทชั่วระยะเวลาหนึ่ง

● โหมดพัก  — เพื่อปดจอแสดงผลโดยอัตโนมัติเมื่อไมไดใช
โทรศัพทชั่วระยะเวลาหนึ่ง

● ขนาดอักษร  — เพื่อกําหนดคาขนาดตัวอักษรสําหรับการรับ
สงขอความ รายชื่อ และเว็บเพจ

● โลโกระบบ  — เพื่อแสดงโลโกผูใหบริการ
● แสดงขอมูลระบบ  — เพื่อแสดงขอมูลเฉพาะของระบบหาก
ไดรับจากเครือขาย

วันที่และเวลา
ในการเปลีย่นการตัง้คาประเภทนาฬิกา, เวลา, เขตเวลา และวัน
เลือก เมนู > การตั้งคา > วันและเวลา > เวลา, วันที่ หรือ
รับขอมูลวันที่และ เวลาอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

เมื่อเดินทางไปยังเขตเวลาที่แตกตางกัน เลือก เมนู > การตั้ง
คา > วันและเวลา > เวลา > เขตเวลา และเลือกเขตเวลา
ของที่ตั้งของคุณ ซึง่เปนเขตเวลาที่ตรงตามมาตรฐานกรีนนิช
(GMT) หรือ พิกัดเวลาสากล (UTC) วันและเวลาจะถูกตั้งตามเขต
เวลา และชวยใหโทรศัพทของคุณสามารถแสดงเวลาการสงที่
ถกูตองของขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดียที่ไดรับ
ตัวอยางเชน GMT +7 หมายถึงเขตเวลาสําหรับไทย,
อินโดนีเซยี และเวียดนาม แสดงถึง 7 ชั่วโมงทางตะวันออกขอ
งกรีนนิช/ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)

ปุมลดัสวนตัว
ดวยปุมลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครือ่งที่ใชงา
นบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว 25



ปุมเลือกดานซายและขวา
ในการเลือกฟงกชันจากรายการ เลือก เมนู > การตั้งคา >
ทางลดัสวนตัว > ปุมเลอืกดานซาย หรือ ปุมเลือกดานขวา
ในโหมดสแตนดบาย หากปุมเลือกดานซายคือ ไปที่ เพื่อใชงาน
ฟงกชัน ใหเลือก ไปที่ > ตัวเลอืก และเลือกจากตัวเลือกตอไป
นี้
● เลือกตัวเลือก  — เพื่อเพิ่มหรือลบฟงกชัน
● จัดวาง  — เพื่อจัดเรียงฟงกชันใหม

ปุมสํารวจ
ในการกําหนดฟงกชันอื่นๆ ของเครื่องจากรายการที่กําหนดไว
ลวงหนาใหกับปุมสํารวจ (ปุมเลื่อน) ใหเลือก เมนู > การตั้ง
คา > ทางลดัสวนตัว > ปุมสํารวจ

เสียงสั่งงาน
โทรติดตอไปยังรายชื่อและสั่งใหฟงกชันของโทรศัพททํางาน
โดยใชเสียงสั่งงาน
เสียงสั่งงานจะขึ้นอยูกับภาษา เลือก เมนู > การตั้งคา >
โทรศพัท > การตั้งคาภาษา > ภาษาในการจดจํา เสยีง
และภาษาของคุณกอนจะใชเสียงสั่งงาน
ในการเปดใชงานเสียงสั่งงานของฟงกชัน เลือก เมนู > การตั้ง
คา > ทางลัดสวนตัว > เสียงสั่งงาน แลวเลอืกคุณสมบัติและ
ฟงกชันตอเนื่อง  แสดงวามกีารใชเสียงสั่งงาน

หากตองการใชงานรายการเสียง ใหเลือก เพิ่ม ในการเลนเสียง
สั่งงาน ใหเลือก เลน
ในการใชเสียงสั่งงาน โปรดดูที่ “การโทรออกดวยเสียง” ใน
หนา 15
ในการจัดการเสียงสั่งงาน ใหเลื่อนไปที่ฟงกชันโทรศัพท และ
เลือก ตัวเลอืก แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

● แกไข หรือ ลบ — เพื่อเปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการใชงานเสียง
สั่งงาน

● เพิ่มทั้งหมด หรือ ลบทั้งหมด — เพื่อใชหรือยกเลิกการใช
เสียงสั่งงานสําหรับฟงกชันทั้งหมดในรายการเสียงสั่งงาน

การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณมีคุณสมบัติที่หลากหลายสําหรับเชื่อมตอกับ
อุปกรณอื่นเพื่อสงและรับขอมูล

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลย ีBluetooth ชวยใหคุณเชื่อมตอระหวางโทรศัพทกับ
อุปกรณ Bluetooth ที่ใชงานรวมกันไดภายในระยะทาง 10
เมตร (32 ฟุต)
อุปกรณนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 +
EDR ซึง่สนับสนุนรูปแบบตอไปนี้: การเขาใชงานทั่วไป, การเขา
ใชงานเครือขาย, การแลกเปลี่ยนออปเจกตทั่วไป, การกระจาย
เสียงขัน้สูง, รีโมทคอนโทรลภาพและเสียง, แฮนดฟรี, ชุดหูฟง,
Push ออปเจ็กต, การโอนไฟล, การติดตอเครือขายแบบ Dial-
Up, การเขาใชงานซิม และพอรตอนุกรม คุณควรใชเฉพาะ
อุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อ
ความมั่นใจในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี
Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพื่อดู
วาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
ในบางพื้นที่อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี Bluetooth
โปรดตรวจสอบกับเจาหนาที่ในทองถิ่นหรือผูใหบริการของคุณ
การตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth และ
ทําตามขัน้ตอนตอไปนี้
1. เลือก ชื่อโทรศัพทของฉัน และปอนชื่อใหกับโทรศัพท
2. ในการเปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth เลือก

Bluetooth > ใช  แสดงวามีการใชงาน Bluetooth26
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3. ในการเชื่อมตอโทรศัพทของคณุผานทางอุปกรณเสริมเสียง
เลือก คนหาอุปกรณเพิ่ม พิเศษดานระบบเสยีง และ
อุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ

4. ในการเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth ในพื้นที่
เลือก อุปกรณที่จับคูแลว > ใหม
เลือกอุปกรณ และ จับคู
ปอนรหัสผาน (สูงสุด 16 ตัวอักษร) บนโทรศัพทของคุณ
และยอมใหมีการเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth อื่น

หากคุณกังวลเรื่องความปลอดภัย ใหปดฟงกชัน Bluetooth
หรือตั้งคา การปรากฏของเครื่อง เปน ไมแสดง และยอมรับ
การสื่อสารทาง Bluetooth จากผูที่คุณไววางใจเทานั้น
การเชื่อมตอพีซีกับอินเทอรเน็ต
ใช Bluetooth เพื่อเชื่อมตอพีซีที่ใชงานรวมกันไดกับ
อินเทอรเน็ตโดยไมมีซอฟตแวรชุดโปรแกรม PC Suite โทรศัพท
ของคุณตองไดรับการเปดใชงานจากผูใหบริการซึง่สนับสนุน
การใชงานอินเทอรเน็ต และคอมพิวเตอรของคณุตองสนับสนุน
Bluetooth PAN (Personal Area Network) หลังจากเชื่อมตอกับ
บริการจุดเชื่อมตอเครือขาย (NAP) ของโทรศัพทและจับคูกับ
คอมพิวเตอรแลว โทรศัพทจะเปดการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็
ตกับอินเทอรเน็ตอัตโนมัติ

ขอมูลแพคเก็ต
ขอมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet Radio Service) เปน
บริการเสริมจากระบบเครือขายที่ชวยใหผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่
สามารถสงและรับขอมูลผานเครือขายที่เชื่อมตอกับ Internet
protocol (IP) ได
ในการกําหนดวิธีการใชบริการ เลือก เมนู > การตั้งคา > การ
เชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > การเชื่อมตอขอมูล แบบ
แพคเก็ต และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
● เมื่อตองการ  — เพื่อตั้งคาใหการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
เริ่มตนเมือ่แอปพลิเคชั่นนั้นตองการใชขอมูลแพคเก็ต การ
เชื่อมตอจะหยุดทํางานเมื่อคณุปดแอปพลิเคชั่น

● ออนไลนตลอด  —  เพื่อเชื่อมตอกับเครือขายขอมูลแพค
เก็ตโดยอัตโนมัติเมือ่คุณเปดโทรศัพท

คณุสามารถเชื่อมตอพีซทีี่ใชงานรวมกันไดกับโทรศัพทโดย
ผานทาง Bluetooth หรือสายเคเบิล USB และใชโทรศัพทเปน
โมเด็ม สําหรับรายละเอียด โปรดดูชุดโปรแกรม Nokia PC Suite
โปรดดูที่“การสนับสนุนของ Nokia” หนา 8

ถายโอนขอมูล
ซงิโครไนซปฏิทิน ขอมูลรายชื่อ และบันทึกของคุณเขากับ
อุปกรณอื่นที่ใชรวมกันได เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได
หรือเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

โอนรายชื่อ
ในการคัดลอกหรือซงิโครไนซขอมูลจากโทรศัพทของคุณ ชื่อ
โทรศัพทและการตั้งคาจะตองอยูในรายชื่อที่จะถายโอน หาก
คุณไดรับขอมูลจากอุปกรณอื่น เครื่องจะเพิ่มรายชื่อที่มีการถาย
โอนขอมูลลงในรายการโดยอัตโนมัต ิโดยใชขอมูลรายชื่อจาก
อุปกรณดังกลาว ซิงคกับเซิรฟเวอร และ ซิงคกับพีซ ีเปน
รายการเดิมที่อยูในรายชื่อ

เมื่อตองการใสรายชื่อที่โอนใหมลงในรายการ ใหเลือก เมนู >
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมูล > ตัวเลอืก >
เพิ่มรายชื่อ > ซิงคโทรศัพท หรือ คัดลอกโทรศัพท และ
ปอนการตั้งคาที่เหมาะสมกับประเภทการถายโอนนั้น

ในการแกไขหรือลบรายชื่อที่โอน เลือก ตัวเลือก

การถายโอนขอมูลดวยอุปกรณที่ใชรวมกันได
ในการเชื่อมตอ ใหใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือการ
เชื่อมตอสายเคเบิล และตองเปดการทํางานของอุปกรณอีกทาง
เพื่อใชรับขอมูล

27



หากตองการเริ่มถายโอนขอมูล เลือก เมนู > การตั้งคา >
การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมูล และเลือกรายชื่อที่โอนจาก
รายการ ที่ไมใช ซิงคกับเซิรฟเวอร หรือ ซิงคกับพีซี

ซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร

ในการใชเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล จําเปนตองสมัครเพื่อ
ขอรับบริการการซงิโครไนซ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมและการตั้ง
คาที่จําเปนสําหรับบริการนี้ โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ คุณ
อาจไดรับการตั้งคาในรูปของขอความการกําหนดคา โปรดดู
ที่“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 8
ในการเริ่มการซงิโครไนซจากเครือ่งโทรศัพทของคุณ ใหเลือก
เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมูล >
ซิงคกับเซิรฟเวอร
การซงิโครไนซในครั้งแรกหรือหลังจากการซิงโครไนซถูก
ขดัจังหวะ จะใชเวลาสูงสุดไมเกิน 30 นาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ

สายเคเบิลขอมูล USB
คณุสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB เพื่อถายโอนขอมูลระหวาง
โทรศัพทและเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได หรือเครื่องพิมพที่
สนับสนุน PictBridge
ในการใชงานโทรศัพทสําหรับการถายโอนขอมูลหรือการพิมพ
ภาพ ใหตอสายขอมูลและเลือกโหมด
● โหมด Nokia  — เพื่อใชสายเคเบิลกับชุดโปรแกรม PC Suite
● การพิมพและสื่อ  — เพื่อใชโทรศัพทกับเครื่องพิมพที่ใช
งาน PictBridge ได หรือกับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได

● แหลงเก็บขอมูล  — เพื่อเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรที่ไมมี
ซอฟตแวร Nokia และใชโทรศัพทเปนอุปกรณจัดเก็บขอมูล

ในการเปลี่ยนโหมด USB เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อม
ตอ > เคเบิลขอมูล USB และเลือกโหมด USB ที่ตองการ

Nokia PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ในการจัดการเพลง
ซงิโครไนซรายชื่อ ปฏทิิน บันทึก และบันทึกสิ่งที่ตองทํา
ระหวางโทรศพัทของคุณและเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวม
กันได หรือเซริฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) คณุสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมและพบ PC Suite
ไดที่เว็บไซตของ Nokia โปรดดูที่“การสนับสนุนของ
Nokia” หนา 8

การโทร
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก และเลือกจากตัวเลือกตอ
ไปนี้:
● การโอนสาย  — เพื่อโอนสายที่เรียกเขา (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) คุณอาจไมสามารถโอนสายไดหากมีการใช
ฟงกชันจํากัดการโทรบางฟงกชัน โปรดดูที่“ระบบ
ปองกัน” หนา 30

● ความชัดเจนเสียง  — เพื่อชวยใหไดยินเสียงสนทนาได
ชัดเจนขึน้ ในที่ที่เสียงรอบขางดังมาก

● รับไดทุกปุม  — เพื่อรับสายเรียกเขาโดยกดปุมใดๆ ก็ได
ยกเวนปุมเปด/ปด ปุมเลือกดานซายและปุมเลือกดานขวา
หรือปุมวางสาย

● เรียกซ้ําอัตโนมัติ  — เพื่อใหเครื่องพยายามโทรออกไป
เบอรนั้นไดสูงสุดสิบครั้ง หลังจากพยายามโทรแลวแตไม
สําเร็จ

● โทรดวน  — เพื่อโทรไปยังชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่
กําหนดใหกับปุมตัวเลข 2 ถึง 9 โดยการกดปุมตัวเลขที่
ตองการคางไว

● ตั้งคาสาย เรียกซอน  — เพื่อใหระบบแจงใหคุณทราบถึง
สายเรียกเขาขณะที่คุณใชสายอื่นอยู (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

● สรุปหลงัการโทร  — เพื่อแสดงระยะเวลาโดยประมาณของ
การโทรแตละครั้ง28



● สงขอมูลผูโทร  — เพื่อใหโทรศัพทแสดงเบอรโทรศัพท
ของคุณที่เครื่องของผูที่คุณโทรถึง (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ในการใชการตั้งคาตามที่ผูใหบริการกําหนด
เลือก ตามคาของระบบ 

● สายใชโทรออก  — เพื่อเลือกสาย 1 หรือ 2 เพื่อทําการโทร
ออกหากซมิการดของคณุสนับสนุน (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

โทรศัพท
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศพัท และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
● การตั้งคาภาษา  — ในการกําหนดภาษาที่แสดงของเครื่อง
เลือก ภาษาที่ใชในเครื่อง อัตโนมัติ เลือกภาษาตามขอมูล
ในซิมการด ในการตั้งภาษาเพื่อใชในคําสั่งเสียง เลือก ภาษา
ในการจดจํา เสียง

● ปองกันปุมกด  — เพื่อขอใหปอนรหัสโทรศัพทเมื่อคุณปลด
ล็อคปุมกด

● ล็อคปุมอัตโนมัติ  — เพื่อล็อคปุมกดโดยอัตโนมัติ หลังจาก
ผานเวลาหนวงตามที่ตั้งไว เมื่อโทรศพัทอยูในโหมดสแตนด
บาย และไมมีการใชฟงกชันใดๆ ของเครื่อง

● ขอความตอนรับ  — เพื่อเขยีนขอความที่จะปรากฏขึน้ครู
หนึ่งเมือ่คุณเปดโทรศัพท

● สอบถามโหมด บนเครื่อง  — เครื่องจะสอบถามทุกครั้งที่
เปดเครื่องวาคุณตองการใชโหมดบนเครื่องบินหรือไม เมื่อใช
โหมดบนเครื่องบิน การเชื่อมตอวิทยุทั้งหมดจะปด

● อัพเดตโทรศัพท  —  เพื่อรับการอัพเดตซอฟตแวรจากผูให
บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ตัวเลือกนี้
อาจไมมี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ โปรดดูที่“การ
อัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA” หนา 29

● การเลอืกผูใหบริการ  — เลือก อัตโนมัติ เพื่อกําหนดระบบ
เครือขายระบบใดระบบหนึ่งที่มีอยูในพื้นที่ของคุณโดย
อัตโนมัติ โดยผูใช เพื่อเลือกเครือขายที่มีขอตกลงโรมมิ่ง
กับผูใหบริการของคุณ

● ตัวชวยแนะนําเมนู  — เพื่อเลือกวาใหเครื่องแสดงขอความ
วิธีใชหรือไม

● เสียงเปดเครื่อง  — โทรศัพทจะสงเสียงเมือ่มีการเปดเครื่อง
● ยืนยันบริการซิม  —  โปรดดูที่“บริการซิม” หนา 41

การอัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA
ผูใหบริการของคุณอาจสงการอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทใน
แบบ OTA มายังอุปกรณของคุณโดยตรง (บริการเสริมจากเครือ
ขาย) ตัวเลือกนี้อาจไมมี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ

คําเตือน:  หากคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟตแวร
คุณจะไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกับการโทรออกฉุกเฉิน
จนกวาจะติดตั้งเสร็จและรีสตารทโทรศัพทอีกครั้ง ตองแนใจวา
ไดสํารองขอมูลไวแลวกอนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
การตั้งคาการอัพเดตซอฟตแวร
ในการยอมหรือไมยอมใหอัพเดตซอฟตแวรและการกําหนดคา
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งกําหนด คา > การตั้ง
คาตัวจัดการ อุปกรณ > อัพเดตซอฟตแวร ผูใหบริการ
คําขออัพเดตซอฟตแวร
1. เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศพัท > อัพเดต
โทรศพัท เพื่อขอการอัพเดตซอฟตแวรที่มีอยูจากผูให
บริการของคุณ

2. เลือก รายละเอียดซอฟตแวร ปจจุบัน เพื่อแสดงเวอรชั่น
ซอฟตแวรปจจุบันและตรวจสอบวาจําเปนตองอัพเดตหรือ
ไม

3. เลือก ดาวนโหลดซอฟตแวร โทรศัพท เพื่อดาวนโหลด
และติดตั้งการอัพเดตซอฟตแวร ปฏบิัตติามคําแนะนําบน
หนาจอ

4. หากมีการยกเลิกการติดตั้งหลังจากดาวนโหลด เลือก ติด
ตั้งการอัพเดต ซอฟตแวร เพื่อเริ่มตนติดตั้ง
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การอัพเดตซอฟตแวรอาจใชเวลาหลายนาที หากมีปญหาใน
การติดตั้ง โปรดติดตอผูใหบรกิารของคุณ

อปุกรณเพิ่มพิเศษ
เมนูนี้หรือตวัเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึน้เมื่อไดเชื่อมตอโทรศัพท
กับอุปกรณเพิ่มพิเศษที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น
เลือก เมนู > การตั้งคา > อุปกรณ เพิ่มพิเศษ เลือกอุปกรณ
เพิ่มพิเศษ และตัวเลือกขึ้นกับอุปกรณนั้น

การตัง้กําหนดคา
คณุสามารถกําหนดคาโทรศัพทของคุณดวยการตั้งคาที่ตองใช
สําหรับบริการบางประเภท ผูใหบริการของคุณอาจสงการตั้งคา
ดังกลาวใหคุณดวย โปรดดูที่“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 8
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งกําหนด คา และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
● การตั้งคาเริ่มตน  — เพื่อดูผูใหบริการที่บันทึกไวในเครื่อง
และกําหนดผูใหบริการ

● ใชคาเริ่มตนใน ทุกแอพพลเิคชั่น  — เพื่อใชการตั้ง
กําหนดคาที่ระบบกําหนดกับแอปพลิเคชั่นที่สนับสนุน

● จุดเชื่อมตอที่ตองการ  — เพื่อดูจุดเชื่อมตอที่บันทึกไว
● ตอเว็บสนับสนุน ของผูใหบริการ  — เพื่อดาวนโหลดการ
ตั้งกําหนดคาจากผูใหบริการของคุณ

● การตั้งคาตัวจัดการ อุปกรณ  — เพื่อยอมใหหรือไมยอม
ใหเครื่องรับการอัพเดตซอฟตแวร ตัวเลือกนี้อาจไมมี ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ โปรดดูที่“การอัพเดตซอฟตแวร
แบบ OTA” หนา 29

● การตั้งคาสวนบุคคล  — เพื่อเพิ่มบัญชีสวนตัวรายใหม
สําหรับบริการตางๆ ดวยตนเอง และเพื่อใชงานหรือลบบัญชี
ดังกลาว ในการเพิ่มบัญชีสวนตัวใหม เลือก เพิ่มใหม หรือ
ตัวเลอืก > เพิ่มใหม เลือกประเภทบริการ และปอน
พารามิเตอรที่จําเปน เมื่อตองการเรียกใชบัญชีสวนตัว ให
เลื่อนไปยังลักษณะที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ใชงาน

ระบบปองกัน
เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภยัที่ใชควบคุม
การโทร (เชน จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) การ
โทรออกยังคงใชไดในการโทรไปยังเบอรโทรฉุกเฉินตามที่ตั้ง
ไวในเครื่อง
เลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย และเลือกจากตัว
เลือกตอไปนี้:
● ถามรหัส PIN หรือ ถามรหัส UPIN — เพื่อขอใหปอนรหัส

PIN หรือ UPIN ทุกครั้งที่มีการเปดเครื่อง ซมิการดบางชนิดไม
อนุญาตใหคุณปดฟงกชันนี้

● คําขอรหัส PIN2  — เพื่อเลือกวาจะตองใชรหัส PIN2 หรือ
ไม เมื่อมีการใชคุณสมบัติบางอยางของโทรศัพทที่ไดรับการ
ปกปองดวยรหัส PIN2 ซมิการดบางชนิดไมอนุญาตใหคุณปด
ฟงกชันนี้

● การจํากัดการโทร  — เพื่อจํากัดสายเรียกเขาและสายโทร
ออก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โดยเครื่องจะถามรหัส
ระบบ

● จํากัดเบอร  — เพื่อจํากัดหมายเลขโทรออกได หากซิ
มการดของคุณมีคุณสมบัตินี้ เมื่อใชงานการจํากัดเบอร การ
เชื่อมตอ GPRS จะใชไมได ยกเวนขณะสงขอความแบบตัว
อักษรผานการเชื่อมตอ GPRS ในกรณีนี้ หมายเลขโทรศัพท
ของผูรับและเบอรศูนยขอความตองรวมอยูในรายการจํากัด
เบอร

● เฉพาะกลุม  — เพื่อระบุกลุมผูใชซึ่งคุณสามารถโทรหาและ
สามารถโทรหาคุณได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● ระดับการปองกัน  — เลือก โทรศัพท เพื่อใหเครื่องจะถาม
รหัสโทรศัพททุกครั้งที่มีการใสซมิการดอันใหมในเครื่อง
เลือก หนวยความจํา เครื่องจะถามรหัสโทรศัพทเมื่อมีการ
เลือกหนวยความจําของซมิการด และเมื่อคุณตองการเปลี่ยน
หนวยความจําที่ใช

● รหัสผาน  — เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท, รหัส PIN, รหัส UPIN,
รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ30

ที่ตั้งไว



● รหัสที่ใช  — เพื่อเลือกวาจะตองมีการใชรหัส PIN หรือ UPIN
หรือไม

● ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผูใช — เพื่อดูรายการใบรับ
รองสิทธิ์หรือใบรับรองของผูใชที่ดาวนโหลดมายังโทรศัพท
ของคุณ โปรดดูที่“ใบรับรอง ” หนา 41

● การตั้งคาการปองกัน  — เพื่อดู ขอมูลโมดูลปองกัน, เปด
ใชงาน ถาม PIN โมดูล หรือเปลี่ยน PIN โมดูล และ PIN ที่
ลงนามไว โปรดดูที่“รหัสผาน” หนา 7

ตัง้คาการใชงานกลบัไปตามเดมิ
ในการรีเซต็คาเมนูบางคากลับไปเปนคาเดิม ใหเลือก เมนู >
การตั้งคา > เรียกคืนการ ตั้งคาดั้งเดิม ปอนรหัสโทรศัพท
ชื่อและเบอรโทรที่เก็บไวใน รายชื่อ จะไมถูกลบ

เมนูผูใหบริการ
เขาสูพอรทัลไปยังบริการที่ผูใหบริการเครือขายของคุณมีให
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการระบบเครือขาย

ของคุณ ผูใหบริการสามารถอัพเดตเมนูนี้ดวยขอความบริการ
โปรดดูที่“ถาดรับบริการ” หนา 40

คลังภาพ
จัดการภาพ ไฟลวิดีโอ ไฟลเพลง ลักษณะ ภาพกราฟก แบบ
เสียง เสียงบันทึก และไฟลที่ไดรับ ไฟลเหลานี้จะถูกจัดเก็บไว
ในหนวยความจําของเครื่องหรือการดหนวยความจําที่มีอยู และ
สามารถจัดเรียงไดในแฟมขอมูล
การคุมครองดานลขิสิทธิ์อาจหามมิใหทําการคัดลอก การแกไข
การโอน หรือการสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) และ
เนื้อหาบางสวนได
เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสใชงานเพื่อปองกันขอมูลที่ได
รับ อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของขอมูลและรหัส
เขาใชงานทุกครั้งกอนรับขอมูลนั้น เนื่องจากการรับขอมูลดัง
กลาวอาจมีการคิดคาธรรมเนียม

แฟมขอมูลและไฟลตางๆ
หากตองการดูรายชื่อของแฟมขอมูล ใหเลือก เมนู > คลัง
ภาพ ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมูล ใหเลือกแฟมขอมูล
และ เปด ในการดูแฟมขอมูลของการดหนวยความจําเมื่อยาย
ไฟล ใหเลื่อนไปที่การดหนวยความจํา และกดปุมเลื่อนดานขวา

การพิมพภาพ
โทรศัพทของคุณสนับสนุน Nokia XPressPrint เพื่อพิมพภาพที่
อยูในรูปแบบ jpeg
1. ในการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับเครื่องพิมพที่ใชงานรวม

กันได ใชสายเคเบิลขอมูลหรือสงภาพโดยใช Bluetooth ไป
ยังเครื่องพิมพที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดดู
ที่“เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth” หนา 26

2. เลือกภาพที่คุณตองการพิมพ และ ตัวเลือก > พิมพ

การดหนวยความจํา
ใชการดหนวยความจําเพื่อเก็บไฟลมัลติมีเดียของคุณ เชน ไฟล
วิดีโอ, แทร็คเพลง และไฟลเสียง, รูปภาพ และขอความ

คําเตือน:  เก็บการดหนวยความจําทั้งหมดใหพนมือเด็ก
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แฟมขอมูลบางแฟมใน คลังภาพ ที่มีเนื้อหาที่โทรศัพทใช
(เชน ลกัษณะ) อาจถูกจัดเก็บไวในการดหนวยความจํา
ในการใสและถอดการดหนวยความจํา โปรดด ู“การใสการด
microSD” ในหนา 10
ฟอรแมตการดหนวยความจํา
การดหนวยความจําบางประเภทอาจผานการฟอรแมตมาแลว ใน
ขณะที่บางประเภทตองฟอรแมตกอนการใชงาน เมื่อฟอรแมต
การดหนวยความจําแลว ขอมูลทั้งหมดในการดจะถูกลบโดย
ถาวร
1. ในการฟอรแมตการดหนวยความจํา เลือก เมนู > คลงั
ภาพ หรือ แอปพลิเคชั่น, แฟมขอมูลการดหนวยความจํา

 และ ตัวเลอืก > ลางการดความจํา > ใช

2. เมื่อฟอรแมตเรียบรอยแลว ใหปอนชื่อสําหรับการดหนวย
ความจํา

ล็อคการดหนวยความจํา
กําหนดรหัสผาน (สูงสุด 8 ตัวอักษร) เพื่อปองกันการใชการด
หนวยความจําโดยไมไดรับอนุญาต

เลือกแฟมขอมูลการดหนวยความจํา  และ ตัวเลือก > ตั้ง
รหัสผาน
รหัสผานจะไดรับการจัดเก็บไวในเครื่อง และคุณไมจําเปนตอง
ปอนอีกครั้งเมื่อคุณใชการดหนวยความจําในโทรศัพทเครื่อง
เดียวกัน หากคุณตองการใชการดหนวยความจํานี้ในโทรศัพท
เครื่องอื่น เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน
ในการลบรหัสผาน ใหเลือก ตัวเลือก > ลบรหัสผาน
ตรวจสอบการใชพื้นที่หนวยความจํา
ตรวจสอบการใชพื้นที่หนวยความจําของกลุมขอมูลตางๆ และ
พื้นที่วางในหนวยความจําสําหรับติดตั้งซอฟตแวรใหมๆ  ลงใน
การดหนวยความจําของคุณ

เลือกการดหนวยความจํา  และ ตัวเลือก > ขอมูล

สื่อ
กลองและวิดโีอ
คุณสามารถถายภาพหรือบันทึกไฟลวิดีโอโดยใชกลองถายรูป
ในเครื่อง

การถายภาพ
ในการใชฟงกชันภาพนิ่ง เลือก เมนู > สือ่ > กลอง หรือหาก
ฟงกชันวิดีโอเปดอยู ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

หากตองการยอและขยายในโหมดกลอง ใหเลื่อนขึน้และลงหรือ
กดปุมระดับเสียง

หากตองการถายภาพ เลือก จับภาพ โทรศัพทจะจัดเก็บภาพไว
ในการดหนวยความจํา หากมี หรือในหนวยความจําของ
โทรศัพท

เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา > เวลาแสดงภาพ ตัวอยาง
และเลือกเวลาแสดงภาพตัวอยาง เพื่อแสดงภาพที่ถายบน
จอภาพ ระหวางการดูภาพตัวอยาง เลือก กลับ เพื่อถายภาพถัด
ไป หรือ สง เพื่อสงภาพถายเปนขอความมัลติมีเดีย
โทรศัพทของคุณสามารถถายภาพไดในความละเอียดสูงสุด
1600 x 1200 พิกเซล
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การบนัทกึวิดีโอคลิป
ในการใชฟงกชันวิดีโอ เลือก เมนู > สื่อ > วิดีโอ หรือหาก
ฟงกชันกลองเปดอยู ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

ในการเริม่ตนบันทึกวิดีโอ เลือก บนัทึก ในการหยุดบันทึก
ชั่วคราว เลือก พัก ในการเริ่มการบันทึกตอ เลือก ใชตอ ในการ
หยุดการบันทึก เลือก หยุด
โทรศัพทจะจัดเก็บวิดีโอคลิปไวในการดหนวยความจํา หากมี
หรือในหนวยความจําของโทรศัพท

ตัวเลือกกลองและวดิีโอ
ในการใชฟลเตอร เลือก ตัวเลอืก > เอฟเฟกต

ในการปรบัตั้งคากลองตามสภาพแสง ใหเลือก ตัวเลอืก >
สมดุลสีขาว

ในการเปลี่ยนการตั้งคาอื่นของกลองและวิดีโอ และในการเลือก
ที่เก็บภาพและวิดีโอ เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา

เครื่องเลนสื่อ
ดู เลน และดาวนโหลดไฟล เชน ภาพ เสียง วิดีโอ และภาพ
เคลื่อนไหว หรือดูวิดีโอที่เรียกขอมูลมาจากเซริฟเวอรเครือขาย
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องเลนสื่อ > เปดคลังภาพ,
บุคมารก, ไปที่ที่อยู หรือ ดาวนโหลดมีเดีย เพื่อเลือกหรือ
ดาวนโหลดสื่อ

เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องเลนสื่อ > เดินหนา/กลับ เพื่อ
กําหนดความกวางของแตละขัน้ตอนสําหรับการเดนิหนาหรอื
กรอกลับ
การกําหนดคาสําหรับบริการการสตรีม
คณุอาจไดรับการตั้งกําหนดคาที่จําเปนสําหรับการสตรีมเปน
ขอความกําหนดคาจากผูใหบริการ โปรดดูที่“บริการตั้งกําหนด

คา” หนา 8นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนการตั้งคาดวยตัวคุณ
เองได โปรดดูที่“การตั้งกําหนดคา” หนา 30
ในการใชงานการตั้งคา ใหดําเนินการดังนี้:
1. เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนสื่อ > การตั้งคา
กระแส > การจัดรูปแบบ

2. เลือกผูใหบริการ คาที่ตั้งไว หรือ การตั้งคาสวนบุคคล
เพื่อสตรีมขอมูล

3. เลือก บญัชี และเลือกบัญชีบรกิารการสตรีมที่มีอยูในการตั้ง
กําหนดคาที่ใชงาน

เครื่องเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีเครือ่งเลนเพลงสําหรับฟงแทร็คเพลงหรือ
ไฟล MP3 หรือไฟลเสียง AAC อื่นๆ ซึ่งคุณดาวนโหลดมาจาก
เว็บ หรือโอนมายังเครื่องดวยชุดโปรแกรม Nokia PC Suite โปรด
ดูที่“Nokia PC Suite” หนา 28
ไฟลเพลงที่จัดเก็บไวในแฟมขอมูลเพลงในหนวยความจําของ
โทรศัพทหรือในการดหนวยความจํา จะถูกตรวจพบและเพิ่มโดย
อัตโนมัติเขาไปในคลังเพลงในระหวางการเปดโทรศัพท
หากตองการเปดเครื่องเลนเพลง เลือก เมนู > สือ่ > เครื่อง
เลนเพลง

เลนแทร็คเพลง

คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟง
เสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยิน
เสียงของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก
ในการปรับระดับเสียง ใชปุมปรับระดับเสียงของโทรศัพท

ใชงานเครื่องเลนเพลงดวยปุมเสมือนบนจอแสดงผล
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เมื่อคุณเปด เครื่องเลนเพลง รายละเอียดของแทร็คแรกในรา
ยการแทร็คที่ระบบตั้งไวจะปรากฏขึน้ เลือก  เพื่อเริ่มการเลน

หากตองการพักการเลนชั่วคราว ใหเลือก 

หากตองการขามไปยังแทร็คถัดไป ใหเลือก  ในการขามไป
ยังตอนตนของแทร็คกอนหนา ใหเลือก  สองครั้ง

หากตองการเดินหนาอยางรวดเร็วขณะเลนแทรค็ปจจุบนั ให
เลือก  คางไว หากตองการกรอกลับในขณะกําลังเลนแทรค็
ใหเลือก  คางไว ปลอยปุมเมื่อถึงตําแหนงที่คุณตองการ

หากตองการหยุดเครื่องเลนเพลง ใหกดปุมวางสายคางไว

ตัวเลือกเครือ่งเลนเพลง
ในเมนูเครื่องเลนเพลง ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
● รายการชื่อเพลง  — ดูแทร็คทั้งหมดที่มีอยูในรายการแทร็ค
และเลนแทร็คที่ตองการ ในการเลนแทร็ค ใหเลื่อนไปยัง
แทร็คที่ตองการ แลวเลือก เลน

● คลงัเพลง  —  ดูแทร็คที่มีอยูทั้งหมดเรียงตามชนิด เลือก
อัพเดตคลัง เพื่อรีเฟรชรายการ ในการคนหารายการแทร็คที่
สรางขึ้นดวย Nokia Music Manager เลือก รายการแทร็ค >
รายการแทร็ค

● ตัวเลอืกการเลน  —  เลือก สุมเพลง เพื่อเลนแทร็คในรา
ยการแทร็คแบบสุมเลน เลือก เลนซ้ํา เพื่อเลนแทร็คที่เลน
อยูหรือรายการแทร็คทั้งหมดซ้ํา

● ระบบปรับเสียงสื่อ  —  เพื่อเลือกหรือกําหนดการตั้งคาอีค
วอไลเซอร

● เพิ่มในเพลงโปรด  —  เพื่อเพิ่มแทร็คปจจุบันในรา
ยการแทร็คที่ชื่นชอบ

● เลนผาน Bluetooth  —  เพื่อเชื่อมตอและเลนแทร็คทางอุ
ปกรณเสริมดานเสียงโดยใชเทคโนโลย ีBluetooth

● ใชแบบเสียง  —  เพื่อตั้งคาแทร็คเพลงที่เลนอยูในปจจุบัน
เชน ตั้งเปนเสียงเรียกเขา

● สง  —  เพื่อสงแทร็คปจจุบันทางขอความมัลติมีเดียหรือโดย
ใชเทคโนโลยี Bluetooth

● เว็บเพจ  —  เพื่อเขาใชงานเว็บเพจที่เกี่ยวของกับแทร็คที่
เลนอยูในปจจุบัน ตวัเลือกนี้จะเปนสีทึบ หากไมมีเว็บเพจให
เลือกใช

● ดาวนโหลดเพลง  —  เพื่อเชื่อมตอกับบริการเว็บ
● สถานะหนวยความจํา  —  เพื่อดูขนาดของหนวยความจําที่
ใชแลว และขนาดหนวยความจําที่ยังไมไดใช

วิทยุ
การทํางานของวิทยุ FM ขึน้กับสายเสาอากาศที่ไมใชเสาอากาศ
ของโทรศัพทมือถือ ดังนั้น คุณตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริม
ที่ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพื่อการใชงานวิทยุ FM
ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟง
เสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยิน
เสียงของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก
ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมปรับระดับเสียง
เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ
ในการใชปุมภาพกราฟก , ,  หรือ  บนจอแสดง
ผล ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวาไปยังปุมที่ตองการ และเลือก
ปุมนั้น

หมุนหาคลื่นสถานีวทิยุ
คนหาและบันทึกสถานี
1. ในการเริ่มคนหาสถานี ใหเลือกและกด  หรือ  คางไว

ในการเปลี่ยนความถี่วิทยุครั้งละ 0.05 MHz ใหกดปุม 
หรือ  ชั่วขณะ

2. ในการจัดเก็บสถานีไปที่ตําแหนงหนวยความจํา 1 ถึง 9 ให
กดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว ในการจัดเก็บสถานีไปที่34



ตําแหนงหนวยความจํา 10 ถึง 20 ใหกด 1 หรือ 2 เบาๆ แลว
กดคางไวที่ปุมหมายเลขที่ตองการ 0 ถึง 9

3. ปอนชื่อสถานีวิทยุ
เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● คนหาทุกสถานี  —  เพื่อคนหาสถานีที่มใีหเลือกในที่ตั้ง
ของคุณโดยอัตโนมัติ

● ตั้งความถี่  —  เพื่อปอนความถี่ของสถานีวิทยุที่ตองการ
● ไดเรกทอรีสถานี  — เพื่อเขาใชเว็บไซตที่มีรายชื่อสถานี
วิทยุ

● จัดเก็บสถานี  — เพื่อจัดเก็บสถานีที่ปรับในปจจุบัน
● สถานี  — เพื่อแสดงรายการและเปลี่ยนชื่อหรือลบสถานีที่
จัดเก็บ

เปลี่ยนสถานี
เลือก  หรือ  หรือกดปุมตัวเลขที่เกี่ยวของ

เครื่องบันทกึ
บันทึกคําพูด เสียง หรือสายที่สนทนาอยู และจัดเก็บไวใน คลงั
ภาพ
เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องบนัทึก ในการใชปุมภาพกราฟก

,  หรือ  บนจอแสดงผล เลื่อนซายหรือขวา

การบันทึกเสียง
1. เลือก  หรือในระหวางการโทร เลือก ตัวเลอืก > บันทึก
เสียง ขณะทําการบันทึกการสนทนา ผูใชสายทุกคนจะ
ไดยินเสียงบี๊พเบาๆ ในการหยุดบันทึกชั่วคราว เลือก 

2. ในการจบการบันทึก เลือก  การบันทึกเสียงจะไดรับการ
จัดเก็บไวใน คลังภาพ > เสียงบันทึก

เลือก ตัวเลอืก เพื่อเลนหรอืสงการบนัทึกลาสุด, เพื่อเขาสู
รายการการบันทึก และเพื่อเลือกหนวยความจําและแฟมขอมูล
ที่จะจัดเก็บการบันทึก

อคีวอไลเซอร
ใชปรับเสียงเมื่อใชเครื่องเลนเพลง
เลือก เมนู > สือ่ > อีควอไลเซอร
ในการใชงานคาที่ตั้งไวลวงหนา ใหเลื่อนไปที่ชุดอีควอไลเซอร
ชุดใดชุดหนึ่ง และเลือก ใชงาน
สรางคาอีควอไลเซอรสวนตัว
1. เลือกคาใดคาหนึ่งของสองคาลาสุดในรายการและ ตัว
เลือก > แกไข

2. เลื่อนซายหรอืขวาเพื่อเขาสูตัวเลือ่นเสมือนจริง และเลื่อน
ขึน้หรือลงเพื่อปรับคาตัวเลื่อน

3. เลือก จัดเก็บ และ ตัวเลือก > เปลีย่นชื่อ เพื่อบันทึกการ
ตั้งคาดวยชื่อ

ขยายเสยีงสเตอ
การขยายเสียงสเตอริโอจะสรางเอฟเฟกตเสียงสเตอริโอที่กวาง
ขึน้เมื่อคุณใชชุดหูฟงสเตอริโอ
ในการเปดใชงาน เลือก เมนู > สื่อ > การขยายเสียง
สเตอริโอ
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สนทนา (Push to Talk :PTT) เปนบริการสื่อสารวิทยุแบบสอง
ทางที่ใชผานระบบเครือขายเซลลูลาร GPRS (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)
คุณสามารถใช PTT เพื่อพูดคยุกับบุคคลอื่นหรือกลุมบุคคล
(ชอง) ที่มีเครื่องที่ใชคุณสมบัตินี้ได ในขณะที่เชื่อมตอบริการ
PTT คุณสามารถใชฟงกชันอื่นๆ ของเครื่องได
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน
คาบริการ คณุสมบัตเิพิ่มเติมตางๆ และการสมัครใชบริการ โปรด

ทราบวาบริการขามเครือขายอาจมีขอจํากัดมากกวาการติดตอ
แบบปกติ อาจไมสามารถใชคุณสมบัตินี้ได แตทั้งนี้ตองขึน้อยู
กับโทรศัพทของคุณ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงชื่อใชงานบริการ PTT โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ
เมื่อตองการเชื่อมตอกับบริการ PTT ใหเลือก เมนู > สนทนา >
เปดการ สนทนา

ออแกไนเซอร
นาฬิกาปลกุ
ใชสงเสียงปลุกเมื่อถึงเวลาที่ตองการ
ตั้งปลกุ
1. เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกาปลุก
2. ในการตั้งปลุกและปอนเวลาปลุก เลือก เวลาปลกุ
3. ในการใชตั้งปลุกตามวันที่เลือกในสัปดาห เลือก เตือน
ซ้ํา > เปด และเลือกวัน

4. เลือกเสียงปลุก หากคุณเลือกวิทยุเปนเสียงปลุก ใหตอชุดหู
ฟงเขากับโทรศัพท

5. ตั้งระยะหมดเวลาของการเลื่อนเวลาปลุก และเลือก กลับ
หยุดเสียงปลุก
หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปดเองและ
มีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลือก หยุด โทรศัพทจะแสดง
ขอความถามวาคุณตองการเปดใชงานโทรศัพทเพื่อโทรติดตอ
หรือไม เลือก ไม เพื่อปดโทรศัพทหรือ ใช เพื่อโทรออกและรับ
สายที่โทรเขา หามเลือก ใช เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได
เมื่อตองการหยุดการปลุก ใหเลือก หยุด หากคุณปลอยให
เครื่องสงเสียงปลกุตอไปเปนเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก เลื่อนไป

ไว เสียงปลุกจะหยุดดังในชวงเวลาที่ตั้งไว แลวจึงสงเสียงปลุก
ใหมอีกครั้ง

ปฏิทนิ
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน
วันที่ปจจุบันจะมีกรอบลอมรอบวันนั้น หากมีบันทึกใดๆ ตั้งไว
สําหรับวันนั้นๆ วันดังกลาวจะปรากฏเปนตัวหนา หากคุณ
ตองการดบูันทึกของวันนั้น ใหเลือก ดู หากตองการดูบันทึกของ
สัปดาห ใหเลือก ตัวเลอืก > มุมมองสัปดาห หากตองการลบ
บันทึกทั้งหมดในปฏทิิน ใหเลือกการแสดงผลเปนเดือนหรือ
สัปดาห และเลือก ตัวเลือก > ลบบันทึกทั้งหมด
เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา เพื่อตั้งคาวันที่ เวลา เขตเวลา รูป
แบบวันที่หรือเวลา ตัวคั่นวันที่ การแสดงรายการที่กําหนดเปน
คาเริ่มตน หรือวันแรกของสัปดาห เลือก ตัวเลอืก > ลบบนัทึก
อัตโนมัติ เพื่อลบบันทึกเกาโดยอัตโนมัติเมื่อถงึเวลาที่ระบุ
สรางบนัทึกปฏิทิน
เลื่อนไปยังวันที่ และเลือก ตัวเลือก > สรางบันทึก และเลือก
ประเภทของบันทึกดังตอไปนี้:  เตือนความจํา,  นัด
หมาย ,  โทร,  วันเกิด หรือ  บันทึก ปอนราย
ละเอียดในชอง
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สิง่ทีต่องทํา
ในการจัดเก็บบันทึกงานที่ตองทํา ใหเลือก เมนู > ตารางนัด
หมาย > สิ่งที่ตองทํา

ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก เพิ่มบันทึก หรือ
เลือก ตัวเลือก > เพิ่ม ปอนขอมูลในชองตางๆ และเลือก จัด
เก็บ

ในการดูบันทึก เลื่อนไปยังบันทึกนั้น และเลือก ดู เลือก ตัว
เลอืก เพื่อแกไขคุณสมบัต ิเพื่อลบบันทึกที่เลือก และบันทึก
ทั้งหมดที่คุณไดกําหนดเปนเสร็จแลว

บันทกึ
ในการเขยีนและสงบันทึก เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย >
บนัทึก
ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก เพิ่มบันทึก หรือ
เลือก ตัวเลือก > สรางบนัทึก เขียนบันทึก และเลือก จัดเก็บ

เครื่องคดิเลข
เครื่องคิดเลขในเครือ่งของคุณมีฟงกชันการคํานวณทั่วไปและ
ฟงกชันทางวิทยาศาสตรบางอยาง

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากัดในเรือ่งความถูก
ตองและใชสําหรับการคํานวณแบบงายๆ เทานั้น
การคํานวณ
1. เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > เครื่องคิดเลข
2. เมื่อตัวเลข 0 ปรากฏบนจอ ใหปอนเลขจํานวนแรกที่ตองการ

คํานวณ กดปุม # เพื่อใสจุดทศนิยม เลื่อนไปยังการทํางาน
หรือฟงกชันที่ตองการ และปอนตัวเลขที่สอง ทําซ้ําขัน้ตอน
กี่ครั้งก็ไดตามตองการ

การแปลงสกุลเงิน
1. เมื่อตองการแปลงคาสกุลเงิน ใหเลือก ตัวเลอืก > อัตรา
แลกเปลี่ยน.

2. เลือกตัวเลอืกใดตัวเลือกหนึ่งที่ปรากฏบนหนาจอ ปอนอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยกดปุม # เพื่อใสจุดทศนิยมและเลือก
ตกลง เครื่องจะยังคงบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเอาไว
จนกวาจะมีอัตราแลกเปลี่ยนใหมมาแทนที่

3. หากคุณตองการแปลงสกุลเงิน ใหปอนจํานวนที่คณุตองการ
จะแปลง และเลือก ตัวเลือก > เปนสกุลหนึ่ง หรือ เปน
สกุลสอง

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลัก คุณตอง
ปอนอัตราแลกเปลี่ยนใหมเนื่องจากอัตราแลกเปลีย่นที่กําหนด
ไวกอนหนาทั้งหมดจะถูกลบ

ตวันับเวลา
ตัวนับเวลาถอยหลัง
1. ในการเปดใชงานนับเวลาถอยหลัง เลือก เมนู > ตารางนัด
หมาย > ตัวจับเวลา > ตัวนับเวลาแบบทั่วไป ปอนเวลา
เตือน และเขียนบันทึกที่จะปรากฏขึน้เมื่อหมดเวลา หากคุณ
ตองการเปลี่ยนเวลาที่นับถอยหลัง ใหเลือก เปลีย่นเวลา

2. ในการเริ่มนับเวลา ใหเลือก เริ่ม
3. หากตองการหยุดนับเวลา เลือก หยุดนับ
ตัวนับรอบเวลา
1. หากตองการตั้งนับเวลาแบบรอบเวลาไดถงึ 10 รอบ ใหใส

จํานวนรอบกอน
2. เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ตัวจับเวลา > ตัวนับ
รอบเวลา

3. ในการเริ่มนับเวลา ใหเลือก เริ่มตนตัวนับเวลา > เริ่ม
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นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือรอบเวลาโดยใชนาฬิกาจับ
เวลา
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกาจับเวลา และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้:
● เวลาที่แยกไว  — เพื่อวัดคาเวลาในรอบนั้น ในการรีเซ็ต
เวลาโดยไมบันทึกไว ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งเวลาใหม

● รอบเวลา  — เพื่อบันทึกรอบเวลา
● จับเวลาตอ  — เพื่อดูเวลาที่คุณตัง้ไวเปนพื้นหลงั
● เวลาลาสดุ  — เพื่อดูเวลาที่จับครั้งลาสุด หากยังไมไดรีเซ็ต
เวลาของนาฬิกา

● แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพื่อดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว
หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลาใหทํางานเปนพื้นหลังของหนา
จอ ใหกดปุมวางสาย

แอปพลิเคชั่น
คณุสามารถจดัการแอปพลิเคชั่นและเกมสได โทรศัพทของคุณ
อาจมีเกมสหรือแอปพลิเคชั่นบางอยางตดิตั้งไวแลว ไฟลเหลานี้
จะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําของเครื่องหรือการดหนวย
ความจําที่มีอยู และสามารถจัดเรียงไดในแฟมขอมูล โปรดดู
ที่“การดหนวยความจํา” หนา 31

การเปดใชแอปพลเิคชั่น
เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > เกมส, การดความจํา หรือ
แหลงรวบรวม เลื่อนไปยังเกมสหรือแอปพลิเคชั่น และเลือก
เปด
ในการตั้งคาเสียง แสงสวาง และการสั่นขณะเลนเกมส เลือก
เมนู > แอปพลเิคชั่น > ตัวเลือก > การตั้งคาแอปพลิฯ
ตวัเลือกที่มใีหเลือกอื่นอาจประกอบดวย:
● ตรวจสอบเวอรชั่น  — ใชตรวจสอบวาเวอรชั่นใหมของแอป
พลิเคชั่นนี้จะดาวนโหลดจากเว็บไดหรือไม (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

● เว็บเพจ —  เพื่อใหรายละเอียดหรือขอมูลเพิ่มเติมของแอป
พลิเคชั่นจากเว็บไซตอินเทอรเน็ต (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ถามี

● เขาสูแอปพลิเคชั่น —  เพื่อจํากัดแอปพลิเคชั่นจากการเขา
สูระบบเครือขาย

การดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น
โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลเิคชั่น J2ME Java กอนที่จะ
ดาวนโหลด โปรดตรวจสอบวาแอปพลิเคช ันนี้ใชงานไดกับ
โทรศัพทของคุณ

ขอสําคัญ: ตดิตั้งและใชแอปพลิเคชั่น รวมทั้งซอฟตแวร
อื่นจากแหลงที่วางใจไดเทานั้น เชน แอปพลิเคชั่นที่มี Symbian
Signed หรือผานการทดสอบ Java VerifiedTM

คณุสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นใหมๆ และเกมสตางๆ ได
หลายวิธีดังนี้
● เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > ดาวนโหลด >
ดาวนโหลดแอปฯ หรือ ดาวนโหลดเกมส รายการบุคมารค
ที่เลือกใชไดจะปรากฏขึน้

● ใช Nokia Application Installer จากชุดโปรแกรม PC Suite
เพื่อดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพทของคุณ

คณุสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น และราคา ไดจากผู
ใหบริการของคุณ
โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคหรือลิงคบางอยางติดตั้งไวกอน
แลว หรือสามารถเขาใชเว็บไซตของบริษัทอื่นที่ไมไดเปน
พันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไมรับรองหรือรับผิดชอบใดๆ ตอ38



การใชงานเว็บไซตดังกลาว หากยังตองการที่จะเขาใชงาน
เว็บไซตนั้นอยู คุณควรระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภยั

หรือเนื้อหาของขอมูล เชนเดียวกับการเขาใชเว็บไซตอื่นๆ ผาน
อินเ อรเน็ต

Web 
คณุสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ตางๆ โดยใชเบ
ราเซอรของโทรศัพท โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกตางกันตาม
ขนาดของหนาจอ คุณอาจดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจใน
อินเทอรเน็ตไมได

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได และมีการ
รักษาความปลอดภยัรวมทั้งการปองกันซอฟตแวรที่เปน
อันตรายเทานั้น
คณุสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี้ รวมทั้งราคา และคํา
แนะนําตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ
คณุอาจไดรับการตั้งกําหนดคาที่จําเปนสําหรับการเรียกดูขอมูล
เปนขอความกําหนดคาจากผูใหบริการ โปรดดูที่“บริการตั้ง
กําหนดคา” หนา 8
หากตองการตั้งคาบริการ เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา >
การตั้งกําหนดคา และเลือกการกําหนดคาและบัญชี

การเชื่อมตอบริการ
หากตองการทําการเชื่อมตอกับบริการ เลือก เมนู > เว็บ >
โฮมเพจ หรือเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย กดปุม0 คางไว

หากตองการเลือกบุคมารค เลือก เมนู > เว็บ > บุคมารก
โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคหรือลิงคบางอยางติดตั้งไวกอน
แลว หรือสามารถเขาใชเว็บไซตของบริษัทอื่นที่ไมไดเปน
พันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไมรับรองหรือรับผิดชอบใดๆ ตอ
การใชงานเว็บไซตดังกลาว หากยังตองการที่จะเขาใชงาน
เว็บไซตนั้นอยู คุณควรระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภยั
หรือเนื้อหาของขอมูล เชนเดียวกับการเขาใชเว็บไซตอื่นๆ ผาน
อินเตอรเน็ต

ในการเลือก URL ลาสุด ใหเลือก เมนู > เว็บ > ที่อยูเว็บลาสุด

ในการปอนที่อยูของบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู
ปอนที่อยู และเลือก ตกลง
หลังจากเชื่อมตอกับบริการ คุณสามารถเริม่การเรียกดูเพจตางๆ
ได ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกันไปตามบริการนั้นๆ
ปฏิบัติตามขอความที่ปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพทของคุณ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

การตัง้คาลกัษณะ
ในขณะเรียกด ูเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > การตั้งคา
ลกัษณะ หรือเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > เว็บ >
การตั้งคา > การตั้งคา ลกัษณะเบราเซอร ตัวเลือกที่มีให
เลือกอื่นอาจประกอบดวย:
● การตัดคํา  — เพื่อเลือกวิธีการแสดงขอความ
● การแจงเตือน  — เลือก แจงเตือนการเชื่อมตอ ที่ไม
รับรอง > แสดง เพื่อใหเครื่องสงเสียงเตือนเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการเชื่อมตอที่มีความปลอดภัยเปนการ
เชื่อมตอที่ไมมีความปลอดภยัขณะเรียกดู

● การแจงเตือน  — เลือก แจงเตือนรายการ ที่ไมรับรอง >
แสดง เพื่อตั้งคาใหเครื่องสงเสียงเตือนเมื่อมขีอมูลที่ไมมี
การรักษาความปลอดภยัอยูในเพจที่มีการรักษาความ
ปลอดภัย การแจงเตือนเหลานี้ไมไดรับรองวาการเชื่อมตอ
นั้นปลอดภยั โปรดดูที่“ความปลอดภัยของเบรา
เซอร” หนา 40

● การเขารหัสตัวอักษร  — เลือก การเขารหัสเนื้อหา เพื่อ
เลือกการเขารหัสใหกับขอมูลในเพจเบราเซอร
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การตัง้คาการปองกัน
หนวยความจําแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว เชน รหัส
ผานและคุกกี้ หากคุณพยายามเขาใชหรือไดเขาใชงานขอมูลที่
เปนความลบัที่ตองการรหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการ
ใชแตละครั้ง คุกกี้ คือ ขอมูลที่เว็บไซตจัดเก็บในหนวยความจํา
แคชของโทรศัพท คุกกี้จะถูกบันทึกไวจนกวาคุณจะลบขอมูลใน
หนวยความจําแคช

ในการลบขอมูลในแคชขณะเรียกดู ใหเลือก ตัวเลือก > ตัว
เลือกอื่น ๆ > ลบขอมูลในแคช เพื่อแนุญาตหรือปองกัน
โทรศัพทจากการรับคุกกี้ ในขณะเรียกดูขอมูล ใหเลือก ตัว
เลือก > ตัวเลอืกอื่น ๆ > ระบบปองกัน > การตั้งคาคุกกี้;
หรือเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > เว็บ > การตั้ง
คา > การตั้งคาการปองกัน > คุกกี้.

สคริปตผานการเชื่อมตอแบบรบัรอง
คณุสามารถเลือกไดวาจะรันสคริปตจะเพจที่มีการรับรองหรือไม
โทรศัพทรุนนี้รองรับสคริปต WML
ในขณะเรียกด ูเพื่อยอมใหรันสคริปต เลือก ตัวเลอืก > ตัว
เลือกอื่น ๆ  > ระบบปองกัน > ตั้งคา WMLScript หรือเมื่ออยู
ในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การ
ตั้งคาการปองกัน > WMLScript ผานการ เชื่อมตอ
รับรอง > ใหรับได

ถาดรับบริการ
โทรศัพทสามารถรับขอความบริการที่สงมาจากผูใหบริการของ
คุณได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ขอความบริการเปนการ
แจงขอมูล (เชน หัวขอขาว) ที่อาจรวมขอความตัวอักษรหรือที่
อยูของบริการ

เลือก แสดง เพื่อเขาสู ถาดรับขอความบริการ เมื่อคุณไดรับ
ขอความบริการ หากคุณเลือก ออก ขอความจะยายไปที่ ถาด
รับขอ ความบริการ

หากตองการเขาใชงาน ถาดรับขอ ความบริการ ในภายหลัง
เลือก เมนู > เว็บ > ถาดรับขอ ความบริการ หากตองการ
เขาใชงาน ถาดรับขอ ความบริการ ขณะเรียกดูขอมูล เลือก
ตัวเลอืก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ถาดรับขอ ความบริการ หาก
ตองการเปดการทํางานเบราเซอรและดาวนโหลดขอความทั้ง
ฉบับ เลือกขอความนั้นและ ดึงขอมูล
หากตองการเปลีย่นการตั้งคากลองขอความบริการ เลือก เมนู >
เว็บ > การตั้งคา > การตั้งคาถาดรับ ขอความบริการ และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ขอความบริการ — เพื่อตั้งคาวาคุณตองการรับขอความ
บริการหรือไม

● ปองกันขอความ — เลือก ใช เพื่อรับขอความบริการจากผู
จัดทําขอมูลที่ไดรับการรับรองจากผูใหบริการเทานั้น

● เชื่อมตออัตโนมัติ — เลือก ใช เพื่อตั้งคาเครื่องใหใชเบรา
เซอรจากโหมดสแตนดบายโดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องไดรับ
ขอความบริการ หากคุณเลือก ไมใช โทรศัพทจะใชงานเบรา
เซอรตอเมื่อคุณเลือก ดึงขอมูล เมื่อโทรศัพทไดรับขอความ
บริการ

ความปลอดภัยของเบราเซอร
คณุจําเปนตองใชคุณสมบัตคิวามปลอดภัยกับบริการบาง
ประเภท เชน บริการดานธนาคารหรือการซื้อสินคาออนไลน
สําหรับการเชื่อมตอประเภทนี้ คุณจําเปนตองใชใบรบัรองและ
โมดูลระบบปองกันซึ่งอาจมีอยูในซมิการดของคณุ สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ
ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาในโมดูลรักษาความปลอดภยั ให
เลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย > การตั้งคาการ
ปองกัน
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ใบรับรอง 

ขอสําคัญ: แมวาการใชใบรับรองจะชวยใหความเสี่ยงที่
เกี่ยวของในการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตัง้ซอฟตแวรลด
นอยลงอยางเห็นไดชัด แตคุณควรใชใบรับรองอยางถูกตองเพื่อ
ใหไดรับประโยชนจากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึน้ ใบรับรองมิไดใหการปองกันความปลอดภัยแตอยาง
ใด หากแตเปนที่การจัดการใบรับรองตางหากที่ตองมีใบรับรอง
ของแท ที่ถูกตอง หรือนาเชื่อถือ เพื่อความปลอดภยัที่เพิ่มมาก
ขึน้ ใบรับรองมีอายุการใชงานแบบจํากัด หาก 'ใบรับรองที่หมด
อายุ" หรือ "ใบรับรองที่ไมถูกตอง" ปรากฏขึน้ แมวาใบรับรองนั้น
จะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันเวลาปจจบุันในเครื่องของ
คุณถูกตอง
ใบรับรองมีอยู 3 แบบ ไดแก: ใบรับรองเซริฟเวอร ใบรับรอง
สิทธิ์ และใบรับรองผูใช คณุสามารถขอรับใบรับรองเหลานี้ได
จากผูใหบริการของคุณ ผูใหบริการจะจัดเก็บใบรบัรองสิทธิ์และ
ใบรับรองผูใชไวในโมดูลรักษาความปลอดภยั
หากตองการดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองของผูใชที่
ดาวนโหลดมายังโทรศัพทของคณุ ใหเลือก เมนู > การตั้ง
คา > ความปลอดภัย > ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผูใช
ระหวางการเชื่อมตอ หากการสงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและ
เซิรฟเวอรที่ใหขอมูลถูกเขารหัสไว  จะปรากฏขึ้น

อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดง
วาการสงผานขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (ซึง่
เปนที่จัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) จะปลอดภยั ผูใหบริการจะ

รักษาความปลอดภัยของการถายโอนขอมูลระหวางเกตเวยและ
เซิรฟเวอรใหขอมูล

ลายเซ็นดิจิตอล
คณุสามารถสรางลายเซน็แบบดิจิตอลดวยโทรศัพทของคุณได
หากซิมการดของคุณมีโมดูลรักษาความปลอดภยั ลายเซ็นแบบ
ดจิิตอลเหมือนกับการที่คณุเซน็ชื่อลงบนใบเรียกเก็บ สัญญา
หรือเอกสารอื่นๆ

ในการสรางลายเซ็นแบบดิจิตอล ใหเลือกลิงคของเพจ เชน ชื่อ
หนังสือที่คุณตองการซื้อ รวมถึงขอทราบราคาหนังสือนั้นดวย
ขอความที่จะเซ็นจะปรากฏขึน้ ซึง่อาจมีจํานวนเงินและวันที่รวม
อยูดวย

ตรวจสอบขอความหัวกระดาษวาเปน อาน และมีไอคอนลาย
เซ็นดิจิตอล  ปรากฏอยู หากไอคอนลายเซน็แบบดิจิตอล
ไมปรากฏขึน้ แสดงวามีการละเมิดการรักษาความปลอดภยั และ
คณุไมควรเขาดขูอมูลสวนบุคคลในขณะนี้ (เชน PIN สําหรับลาย
เซ็น)

ในการเซ็นขอความ ใหอานขอความทั้งหมดกอน หลังจากนั้นให
คุณเลือก ตกลงรับ ขอความนั้นอาจแสดงไมหมดภายในหนา
จอเดียว ดังนั้น จึงควรตรวจสอบใหแนใจวาไดเลื่อนอาน
ขอความทั้งหมดแลวกอนตกลงรับ

เลือกใบรับรองผูใชที่คณุตองการใช และปอน PIN สําหรับลาย
เซ็น ไอคอนลายเซ็นแบบดิจิตอลจะหายไป และบริการจะแสดง
ขอมูลยืนยันการสั่งซือ้

บริการซิม
ซมิการดของคุณอาจมีบริการเสริม คณุสามารถเขาใชงานเมนูนี้
ไดก็ตอเมื่อซมิการดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะ
ตางกันไปตามซิมการดที่ใช

หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ ในการ
ใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซมิการดของคุณ ซึ่ง
อาจเปนผูใหบริการระบบ หรือผูจําหนายรายอื่นๆ
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ในการตั้งใหโทรศัพทแสดงขอความยืนยันที่สงระหวางเครื่อง
ของคุณและระบบเครือขาย เมื่อคุณใชบริการซมิ ใหเลือก
เมนู > การตั้งคา > โทรศพัท > ยืนยันบริการซิม

ในการใชบริการเหลานี้ คณุอาจตองสงขอความหรือโทรติดตอ
ซึง่คุณจะตองรับผิดชอบคาใชจายนี้

อุปกรณเสริมของแท
คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และ

อุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองจาก Nokia วาสามารถใชไดกับ
เครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้
อาจเปนอันตรายและทําใหการรบัประกันหรือการรับรองสําหรับ
เครื่องเปนโมฆะ
อุปกรณเสริมแบบใหมสําหรับโทรศัพท
ของคุณมีจําหนายอยูมากมาย เลือก
อุปกรณเสริมซึ่งเหมาะกับความ
ตองการในการติดตอสื่อสารของคุณ

อปุกรณเสริม
กฎเกณฑเฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณเสริมและอุปกรณเพิ่มพิเศษ
● เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก
● หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊ก
ไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

● ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณเสริมทุกชิ้น
ที่ติดตัง้ในรถอยางสม่ําเสมอ

● เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้ง
อุปกรณเสริมในรถที่ติดตั้งยากได

แบตเตอรี่
ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-4C สูงสุด 3 ชั่วโมง นานถึง 12 วัน

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลา
โดยประมาณเทานั้น โดยเวลานี้ขึน้กับความแรงของสัญญาณ
ขอกําหนดของเครือขาย คุณสมบัติที่ใช อายุและขอกําหนดของ
แบตเตอรี ่อุณหภมูิในการเก็บแบตเตอรี ่การใชในโหมดดิจิตอล
และปจจัยอื่นๆ ระยะเวลาที่เครื่องใชในการโทรจะสงผลตอเวลา
สแตนดบาย และเชนเดียวกัน ระยะเวลาที่เปดเครื่องและอยูใน
โหมดสแตนดบายจะสงผลตอเวลาสนทนา

ชุดหูฟง Bluetooth BH-208 ของ
Nokia
ชุดหูฟง Bluetooth BH-208 ของ Nokia เหมาะสําหรับคุณหาก
คณุตองการคุณสมบัติที่ครบถวนและตองการสิ่งที่ดีที่สุดจากชุด
หูฟงที่จะไมทําใหคุณผิดหวัง

ชุดอปุกรณแฮนดฟรีไรสายในรถยนต
HF-33W ของ Nokia
ชุดอุปกรณแฮนดฟรีไรสายในรถยนต HF-33W ของ Nokia
เหมาะสําหรับคุณหากคุณใชเวลาสวนใหญบนทองถนนและ
ตองการอุปกรณที่ติดตั้งงาย มีสไตลเพื่อใชติดตอทั้งเรื่องสวน
ตัวและเรื่องงาน
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สายเคเบิลเชื่อมตอ DKE-2 ของ Nokia
สายเคเบิลเชื่อมตอ DKE-2 ของ Nokia เหมาะสําหรับคุณหากคุณ
ตองการถายโอนขอมลูสวนตัวและขอมูลสําคัญตางๆ จาก

โทรศัพท Nokia ที่ใชรวมกันไดกับคอมพิวเตอรอยางรวดเร็วและ
วางใจได

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจ
ประจุใหมได คณุสามารถชารจและคายประจุแบตเตอรี่ไดเปน
รอยๆ ครั้ง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อ
สังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้น
ลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่
ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น และชารจแบตเตอรี่โดยใช
อุปกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia
เทานั้น
หากใชแบตเตอรีท่ี่เปลี่ยนเปนครั้งแรก หรือหากไมไดใช
แบตเตอรี่นั้นเปนเวลานาน คุณอาจตองตอสายอุปกรณชารจ
แลวถอดสาย แลวจึงตอสายอีกครั้งเพื่อเริม่ชารจแบตเตอรี่
ใหถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบเมื่อไมไดใชงาน ไมควร
เสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจาก
การชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่
จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป
หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณ
แสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถ
โทรออกได
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคเทานั้น ไมควรใชเครื่องชารจหรือ
แบตเตอรี่อื่นที่อาจเปนอันตราย
อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึน้ได
เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัส
โดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี ่(มีลักษณะ

เหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจ
เกิดขึน้ได เชน ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปา
เสื้อหรอืในกระเปาเล็กๆ การลัดวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่
หรือวัตถุสําหรับเชื่อมตอเกิดความเสียหายได
การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน ในรถยนตที่ปดกระจก
และปดประตูสนิทในฤดูรอนหรือฤดูหนาว จะทําใหความจุ
พลังงานและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บ
แบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F
และ 77°F) การใชแบตเตอรีท่ี่รอนหรือเย็นเกินไปอาจทําให
โทรศัพทไมสามารถทํางานไดชั่วคราว แมวาแบตเตอรี่นั้นจะมี
ประจุอยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่
จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจ
ระเบิดได หรือหากแบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบิดไดเชนกัน
การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณา
นํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายใน
บาน
หามถอดชิ้นสวนหรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สาร
ในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับ
ผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ใหลางผิวหนังหรือ
ตาดวยน้ําทันที หรือรีบไปพบแพทย

43



คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่
ของ Nokia

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม

1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม คุณ
จะเห็นรปูมือประสานกัน (Nokia
Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง
และจะเห็นโลโกอุปกรณเสริมของ
แทของ Nokia (Nokia Original
Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง

2. เมื่อคุณหมุน แบตเตอรีท่ี่ตดิสติ๊กเก
อรโฮโลแกรมไปดานซาย ขวา ลาง
และบน คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4
จุด ในแตละดานตามลําดับ

จะทาํอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใช
แบตเตอรี่ของแท

ในการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ Nokia
โปรดไปที่ www.nokia.co /battery .
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ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความ
ปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปน
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัว
แทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบ
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขัน้ตอนตอไปนี้
การตรวจสอบตามขัน้ตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับ
ประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอย
เปอรเซ็นต หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่ของ
คุณไมใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้ 
หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังที่
ที่คุณซื้อมา

หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มี
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือ
ไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น  การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการ
รับรองจากบริษัทผูผลิตอาจเปนอันตรายและอาจทําให
โทรศัพทของคุณมีประสิทธิภาพดอยลง อีกทั้งยังทําใหเครื่อง
และอุปกรณเสริมเสียหายได และอาจสงผลตอการรับรองหรือ
การรับประกันอื่นใดที่ใชกับโทรศัพท

check

http://www.nokia.com/battery


การดูแลและบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบดวยรูปลกัษณที่ดีเยี่ยมและ
ฝมือการผลิตที่ประณีต คณุจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยาง
ใสใจ ขอแนะนําดานลางนี้จะชวยใหคุณสามารถใชงาน
ผลิตภัณฑนี้ไดตรงตามเกณฑของการรับประกัน
● เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจับตัว ความชื้น และของเหลว
ทุกประเภท หรือความชื้น จะทําใหเกิดองคประกอบของแร
ซึง่อาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได หากตัวเครื่อง
เปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิท
ดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรีก่ลับเขาไป

● อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในบริเวณที่มีฝุนหรือที่สกปรก
เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและสวน
ประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะ
ทําใหอายุการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง ทั้งยัง
อาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนที่เปน
พลาสติกละลาย

● อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืน
สูอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวขึน้ภายในเครื่อง ซึ่งอาจ
ทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศพัทนอกเหนือจากที่
แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

● อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอม
เครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออน
เกิดความเสียหายได

● อยาใชสารเคม ีน้ํายาทําความสะอาด หรือผงซกัฟอกชนิด
เขมขนทําความสะอาดเครื่อง

● อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนที่
เลื่อนไดของโทรศัพทและอาจสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานของโทรศัพท

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

● ใชเสาอากาศสํารองที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศสําหรับ
เปลี่ยนที่ไดรับการรับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับ
การรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําให
โทรศัพทเกิดความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวา
ดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุอีกดวย

● ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
● ทําสําเนาขอมลูที่คุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อและบันทึก
ในปฏิทิน

● หากตองการรีเซต็อุปกรณเปนครั้งคราวเพื่อประสิทธิภาพการ
ทํางานที่เหมาะสม ใหปดเครื่องและนําแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี ่แทนชารจ หรือ
อุปกรณเสริมอื่นๆ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยัง
ศนูยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณเพื่อขอรับบริการ
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ขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
เดก็เล็ก
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาด
เล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเดก็

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อ
ใชในตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยาง
นอย 2.2 ซม. (7/8 นิ้ว) เมื่อใชซองหนังสําหรับพกพา อุปกรณ
เหน็บเขม็ขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา วัสดุตางๆ เหลา
นี้ไมมีควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูหางจาก
รางกายตามระยะหางที่กําหนดขางตน
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มี
คุณภาพเพื่อสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี อาจมีการ
หนวงการสงขอความหรือไฟลขอมูลไวจนกวาจะทําการเชื่อม
ตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคณุปฏิบัติตามคํา
แนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวางเครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวา
การสงจะเสร็จสมบูรณ
ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัสดุโลหะอาจแนบติดกับ
เครื่องได อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหลก็อื่นไวใกล
โทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

อปุกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท
มือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณ
ทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได โปรด
ปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตอุปกรณนั้นๆ หากคุณไมแนใจวา
อุปกรณนั้นมีการปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก
อยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศัพทในสถานพยาบาลที่มีการติด

ประกาศหามใช เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจ
กําลังใชอุปกรณที่มีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จาก
ภายนอก

อุปกรณเทียม
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถือ
อยูหางจากอุปกรณเทียม เชน เครื่องควบคุมจังหวะการเตนของ
หัวใจ หรือเครื่องกระตุกหัวใจอยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว)
เพื่อหลีกเลีย่งสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครือ่งดังกลาว
บคุคลที่มอีุปกรณดังกลาวควรจะ:
● เก็บโทรศัพทเคลื่อนที่ใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทย
มากกวา 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เมื่อเปดโทรศัพทเคลื่อนที่

● ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
● ถือโทรศัพทเคลื่อนที่ไวกับหูดานที่อยูตรงกันขามกับอุปกรณ
ทางการแพทยเพื่อลดแนวโนมที่จะเกิดคลื่นรบกวนใหเหลือ
นอยที่สุด

● ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยวากําลงัเกิดคลื่น
รบกวน

● อานและทําตามคําแนะนําจากผูผลิตอุปกรณเทียม
หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับการใชโทรศัพทเคลื่อนที่รวมกับ
อุปกรณเทียม ใหปรึกษาสถานพยาบาลของคุณ

เครื่องชวยฟง
โทรศัพทมือถือบางเครือ่งอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับ
เครื่องชวยฟงได ในกรณีมสีัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควร
ปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ
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ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้งไมถูก
ตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบ
อิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภยั โปรดสอบถามขอมูลเพิ่ม
เติมกับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริม
ตางๆ ที่ติดตั้งไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซม
โทรศัพทในรถยนต การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจ
กอใหเกิดอันตรายและทําใหการรบัประกันเปนโมฆะดวย ควร
ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือ
ในรถยนตไดรับการติดตั้งและทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บ
ของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท
ชิ้นสวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตที่มี
ถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรง
อัดที่แรงมาก ดังนั้น คณุไมควรติดตัง้อุปกรณหรอืวางโทรศัพท
มือถือไวเหนือถุงลมนิรภยั หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภยัอาจพอง
ตัวออก เนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณตางๆ ในบริเวณที่ไมถูกตอง
แลวถุงลมนิรภัยเกิดพองตวัขึ้นอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส
ขึน้ได
คณุไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปด
โทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายใน
เครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน
รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิด
กฎหมายอีกดวย

บริเวณทีอ่าจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และควร
ปฏิบัติตามปายและคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจ
เกิดการระเบิดจะรวมถงึบริเวณที่มีการแนะนําใหดับเครื่องยนต
การเกิดประกายไฟบริเวณพื้นที่ดังกลาวอาจกอใหเกิดการระเบิด
หรือเพลิงไหมที่อาจทําใหบาดเจบ็หรือเสียชีวิต ปดโทรศัพท
เมื่ออยูในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกส

ในสถานีบริการน้ํามัน และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใช
อุปกรณวิทยุในบริเวณคลังน้ํามัน สถานีเก็บน้ํามนัและสถานีสง
น้ํามัน โรงงานเคม ีหรือบริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้
บริเวณที่อาจเกิดการระเบดิอาจไมไดมีการประกาศใหเห็นอยาง
เดนชัด พื้นที่ตางๆ เหลานี้ ไดแก ใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือ
ขนถายสารเคมี และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน
เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ คุณควร
ตรวจสอบกับผูผลิตรถโดยใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพร
เพนหรือบิวเทน) เพื่อกําหนดวาสามารถใชงานอุปกรณนี้ได
อยางปลอดภัยในบริเวณใกลเคียงไดหรือไม

การโทรฉุกเฉิน

ขอสําคัญ:  โทรศัพทมือถือรวมถึงโทรศัพทเครื่องนี้ดวย
นั้นทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย
ระบบเครือขายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตั้ง
โปรแกรมเอง ดวยเหตุนี้ เราจึงไมสามารถใหการรับประกันการ
เชื่อมตอในทุกสภาพ คุณไมควรอาศัยแตเพียงอุปกรณไรสาย
ใดๆ เมื่อทําการติดตอสื่อสารที่จําเปน เชน กรณีฉุกเฉินทางการ
แพทย
ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏบิัติดังนี้
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจความ

ชัดของสัญญาณ
ในบางเครือขาย คณุอาจตองใสซมิการดที่ใชไดลงใน
โทรศัพทเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวางและ
พรอมสําหรับการโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันที่คุณอยู ซึง่
อาจแตกตางกันไปตามสถานที่

4. กดปุมโทร
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ในกรณีที่คุณกําลังใชฟงกชันอื่นอยู คณุจะตองปดฟงกชันเหลา
นั้นกอนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได โปรดศึกษาจากคูมือผูใช
ฉบับนี้หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการระบบของคุณ
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตอง
ใหไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสาร
เพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะ
ไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศพัทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทาง
วิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งได
รบัการออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนํา
โดยขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําขึน้โดยหนวย
งานอิสระทางดานวิทยาศาสตร ICNIRP และรวมถึงระดับความ
ปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทรุนนี้ใชหนวยวัดของ SAR
(Specific Absorption Rate) ซึง่กําหนดไวในคําแนะนํา ICNIRP

โดยจํากัดไวที่ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกิน
สิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึน้ในสภาพการ
ทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่เครือ่งจะสงคลื่นความถีท่ี่ระดับ
พลังงานสูงสุดที่แนะนําใหใชในคลื่นความถีท่ั้งหมดที่ทําการ
ทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศพัทอาจต่ํากวาคา
สูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะ
พลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว คาที่
เปลี่ยนแปลงขึน้อยูกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณกับ
สถานีเครือขายหลัก คา SAR ที่สูงที่สุดภายใตคําแนะนําของ
ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพทที่หูคือ .43 วัตต/กก.
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR
แตกตางกันไปโดยขึน้อยูกับขอกําหนดที่รายงานของแตละ
ประเทศและการทดสอบรวมทั้งระบบเครือขาย ขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับคา SAR มีใหไวในหัวขอขอมูลผลิตภณัฑที่
www.nokia-asia.com

ขอมูลศูนยบริการ Nokia

ศนูยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศพัท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

ฟวเจอร ารก รังสิต หอง 32, ชั้นใตดิน , 161 หมู 2, ถนนพหลโยธิน,
ประชาธิปตย, ธัญบุรี, ปทุมธานี 12130

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

เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา หอง 421, 7/145 ถนนบรมราชชนี, อรุณอัมรินทร,
บางกอกนอย, กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363
0-2884-5695
จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.
ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.48
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ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

ซีคอน สแควร หอง 1007, ชั้น 1, ซีคอน สแควร, 904 หมู 6, ถนน
ศรีนครินทร., หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพฯ 10250

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

เอสพลาเนด หอง 321-323, ชั้น 3, เอสพลาเนด, 99, รัชดาภเิษก,
ดินแดง, กรุงเทพฯ 10400

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

พระราม 3 หอง 636/2,637/1,637/2, ชั้น 6, 79/290, ถนน
สาธุประดิษฐ, ชองนนทรี, ยานนาวา, กรุงเทพฯ 10120

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

MBK เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครอง
เซน็เตอร ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

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

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

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

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

0-3871-6976-7
0-3871-6978
จ. - ส.  9.00 น. - 19.00 น.
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ศนูยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศพัท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

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

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

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม, ตําบลหาดใหญ, อําเภอ
หาดใหญ, สงขลา 90000

0-7436-5044-5
0-7436-5046
จ. - ส.  9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ
โนเกีย แครไลน:: 02-640-1000

การรับประกันอยางจํากัดโดยผูผลิต
การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้ถือเปนสวนเสริม และไมมีผลก
ระทบตอสิทธิตามกฎหมาย (ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย) ภาย
ใตกฎหมายภายในที่ใชบังคับที่เกี่ยวกับการขายผลิตภณัฑเพื่อ
การบริโภค
Nokia Corporation ("Nokia") ไดกําหนดการประกันคุณภาพ
อยางจํากัดนี้สําหรับบุคคลที่ไดซื้อผลิตภัณฑ Nokia ที่รวมอยูใน
ชุดผลิตภณัฑที่จัดจําหนาย ("ผลิตภัณฑ")
Nokia รับประกันวาในระหวางระยะเวลาการประกันคุณภาพ
Nokia หรือบริษัทที่ไดรับมอบหมายจาก Nokia จะแกไขความ
บกพรองในเวลาที่มีเหตุผลทางการคาในวัสดุ การออกแบบ และ
คุณภาพตามวิชาชีพอยางไมคิดคาบริการโดยการซอม หรือ
หากทาง Nokia พิจารณาแตเพียงผูเดียวเห็นจําเปนวาใหเปลี่ยน
ผลิตภณัฑใหมใหแทนตามการประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้
(เวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอื่น) การประกันคุณภาพ

อยางจํากัดนี้จะมีความสมบูรณและสามารถใชบังคับไดใน
ประเทศที่คุณไดซื้อผลิตภณัฑที่มุงผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ
นี้เทานั้น

ระยะเวลาการรบัประกนัคุณภาพ
ระยะเวลาการประกันคุณภาพจะเริ่มตนตั้งแตเวลาที่ซือ้
ผลิตภัณฑเดิมโดยผูใชที่ซื้อเปนคนแรก ผลิตภัณฑอาจประกอบ
ไปดวยสวนตางๆ หลายสวน และแตละสวนอาจมีระยะเวลาการ
รับประกันที่แตกตางกันไป (ตอไปนี้จะเรียกวา "ระยะเวลาการรับ
ประกัน") ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับประกันจะเปนดังนี้:
a) สิบสอง (12) เดือนสําหรบัโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณ
เสริม (ไมวาจะรวมอยูในกลองโทรศัพทเคลื่อนที่หรือขายเปน
ผลิตภัณฑแยกตางหาก) นอกจากชิ้นสวนและอุปกรณใชสิ้น
เปลืองตามที่ระบุใน (b) และ (c) ขางลางนี้
b) หก (6) เดือนสําหรับชิ้นสวนใชสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม:
แบตเตอรี ่อุปกรณชารจแบตเตอรี่ แทนวางแบบตั้งโตะ ชุดหูฟง
สายเคเบิล และซอง และ
c) เกาสิบ (90) วันสําหรับสื่อบันทึกซอฟตแวรที่จัดให เชน ซีดี-
รอม หรือการดหนวยความจํา
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ตามที่กฎหมายภายในประเทศของคุณจะอนุญาต ระยะเวลาการ
ประกันคุณภาพนี้จะไมมีการขยายหรือตอ หรือกระทําการใดๆ ที่
มีผลกระทบที่เกี่ยวกับการขายชวงในภายหลัง การซอม หรือการ
เปลี่ยนใหแทนในผลิตภัณฑ อยางไรก็ดี สําหรับชิ้นสวนที่ไดรับ
การซอมจะไดรับการประกันคุณภาพตามระยะเวลาการประกัน
คุณภาพเดิม หรือเปนเวลาหกสิบ (60) วันตั้งแตวันที่ซอม แลว
แตวาระยะเวลาใดจะยาวนานกวา

วธิีการขอรบับริการตามการรับประกัน
ในกรณีที่คุณตองการใชสิทธิตามการประกันคุณภาพอยางจํากัด
นี้ คุณสามารถติดตอศูนยการติดตอของ Nokia (ในกรณีที่มีศูนย
นี้ โปรดพิจารณาอัตราคาโทรศัพทภายในประเทศที่ใช) และ/
หรือในกรณีที่จําเปน ใหสงคืนผลิตภณัฑของคุณหรือชิ้นสวนที่มี
ปญหา (ในกรณีที่ไมมีปญหาทั้งผลิตภณัฑ) ไปที่ศูนยใหความ
ชวยเหลือของ Nokia หรือสถานที่ใหบริการที่กําหนดโดย Nokia
ขอมูลเกี่ยวกับศูนยใหความชวยเหลือของ Nokia สถานที่ให
บริการที่กําหนดโดย Nokia และศูนยการติดตอของ Nokia
สามารถหาไดที่เว็บเพจของ Nokia ในทองที่หากมี
คณุตองสงคนืผลิตภณัฑหรือชิ้นสวนที่มีปญหา (ในกรณีที่ไมมี
ปญหาทั้งผลิตภณัฑ) ไปที่ศูนยใหความชวยเหลือของ Nokia
หรือสถานที่ใหบริการที่กําหนดโดย Nokia กอนสิ้นระยะเวลาการ
ประกันคุณภาพ
เมื่อใชสิทธิตามการประกันคุณภาพอยางจํากัด คุณตองแสดง:
a) ผลิตภัณฑ (หรือชิ้นสวนที่มีปญหา) b) หลักฐานการซือ้
ตนฉบับที่ไมมีการแกไขและสามารถอานออกได ที่มีการระบุ
อยางชัดเจนถึงชื่อและที่อยูของผูขาย วันที่และสถานที่ที่ซื้อ
ประเภทผลิตภัณฑ และ IMEI หรือเลขลําดับอุปกรณอื่นๆ
การประกันคุณภาพนี้จะสามารถขยายไดเฉพาะกับผูใชเดิมที่ซื้อ
ผลิตภัณฑเปนคนแรกและไมมีการมอบหรือโอนไปยังผูซื้อ/ผูใช
ถัดไป

สิ่งที่ไมครอบคลุมถึง
1. การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลุมถึงคูมือผูใช
หรือซอฟตแวรของบุคคลภายนอก การตั้งคา เนื้อหา ขอมูล หรือ
ลิงก ไมวาจะถูกรวม/ดาวนโหลดในผลิตภัณฑหรือไม ไมวาจะ
ถูกรวมในระหวางการติดตั้ง การประกอบ การขนสง หรือในเวลา
ใดๆ ในระหวางสายการสงมอบหรือโดยประการอื่น และตามวิธี
การที่คุณกําหนด ในการขยายตามที่กฎหมายที่ใชบังคับ
อนุญาต Nokia จะไมรับประกันวาซอฟตแวรของ Nokia จะเปน
ไปตามขอกําหนดของคุณ จะสามารถทํางานรวมกับอุปกรณ
ฮารดแวรหรือซอฟตแวรประยุกตตางๆ ที่กําหนดโดยบุคคล
ภายนอก รวมทั้งจะไมรับประกันวาการทํางานของซอฟตแวรดัง
กลาวนี้จะไมมีการติดขัดหรือปราศจากขอบกพรองหรือขอ
บกพรองตางๆ ในซอฟตแวรจะสามารถแกไขไดหรือจะไดรับการ
แกไข
2. การรับประกันอยางจํากัดนี้ไมครอบคลุมถึง ก) การสึกหรอ
เสื่อมสภาพจากการใชงานตามปกติ (ซึง่รวมถึงแตไมจํากัด
เพียง การสึกหรอเสื่อมสภาพของเลนสถายภาพ แบตเตอรี่หรือ
จอภาพ) ข) คาขนสง ค) ความบกพรองจากการใชงานโดยขาด
ความระมัดระวัง (ซึง่รวมถึงแตไมจํากัดเพียง ความบกพรองที่
เกิดจากสิ่งของมีคม การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ)
ง) ความบกพรองหรือความเสียหายที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑ
อยางไมถูกตอง ซึง่รวมถึงการใชงานที่ขัดกับขอแนะนําการใชที่
ใหโดย Nokia (เชน การใชที่ระบุอยูในคูมือผูใชของผลิตภณัฑ)
และ/หรือ จ) การกระทําอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมอยาง
เหมาะสมของ Nokia
3. การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลุมถึงขอ
บกพรองหรือขอบกพรองที่ถูกกลาวอางที่เกิดขึ้นโดยขอเท็จจริง
ที่วามีการใชผลิตภัณฑกับ หรือเชื่อมตอกับ ผลิตภัณฑ อุปกรณ
เสริม ซอฟตแวร และ/หรือ การบริการที่ไมไดผลิต จัดหาหรือได
รับอนุญาตจาก Nokia และไดมีการใชนอกเหนือจาก
วัตถุประสงคที่กําหนดใหใช ขอบกพรองตางๆ อาจเกิดจากไวรัส
คอมพิวเตอร จากการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตของคุณหรือ
ของบุคคลภายนอกไปยังการบริการ บัญชีอื่นๆ ระบบ
คอมพิวเตอรหรือเครือขายตางๆ การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต
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นี้อาจเกิดขึน้จากการการเจาะระบบ การขโมยรหัสผานหรือวิธีกา
รอื่นๆ ที่หลากหลาย
4. การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลุมถึงขอ
บกพรองที่เกิดขึ้นโดยขอเท็จจริงที่วาแบตเตอรีเกิดการลัดวงจร
หรือซีลของแบตเตอรีถูกปด หรือเซลลแตกหรือแสดงรองรอย
การถูกทําลาย หรือมีการใชแบตเตอรีในอุปกรณอื่นนอกเหนือ
จากที่กําหนดใหใช
5. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมใชบังคับในกรณีที่
ผลิตภัณฑถูกเปด ปรับเปลี่ยน หรือซอมโดยบุคคลอื่นใดที่มิใช
ศูนยใหรับบริการที่ไดรับมอบหมาย ในกรณีที่มีการซอมโดยใช
อะไหลที่ไมไดรับการอนุญาตใหใช หรือในกรณีที่เลขลําดับของ
ผลิตภัณฑ รหัสวันที่ของอุปกรณเสริมโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือ
หมายเลข IMEI ถูกดึงออก ลบ ทําใหเลือน แกไข หรือไมสามารถ
อานได ในวิธีใดๆ ก็ตาม และการพิจารณาดังกลาวนี้จะอยูใน
ดุลยพินิจแตเพียงผูเดียวของ Nokia
6. การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะไมสามารถใชได ในกรณีที่
ผลิตภัณฑโดนละอองน้ํา ความชื้น หรือความรอนจัด หรือ
เงื่อนไขทางสิ่งแวดลอมที่รุนแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในเงื่อนไขดังกลาว มีการกัดกรอน การออกซิเดชัน การ
เปอนอาหารหรือของเหลว หรือไดรับผลจากเคมีภัณฑ

ขอความสําคัญอืน่
ผูใหบริการอิสระที่เปนบุคคลภายนอกจะจัดหาซิมการดและ
เครือขายเซลลูลารและ/หรือเครือขายหรือระบบอื่นๆ ที่ใชกับ
ผลิตภัณฑ ดังนั้น Nokia จะไมรับผิดชอบในการประกันคุณภาพ
กับการดําเนินการมีพรอมใช การครอบคลุมของการบริการ การ
บริการ หรือพิสัยของเครือขายเซลลูลารหรือเครือขายหรือระบบ
อื่นๆ กอนที่จะมีการซอมหรือเปลี่ยนผลิตภณัฑ ผูใหบริการอาจ
จําเปนตองปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ที่ไดมีการเพิ่มเพื่อล็อค
ผลิตภัณฑกับเครือขายหรือผูใหบริการเฉพาะ ในกรณีดังกลาวนี้
Nokia จะไมรับผิดชอบในความลาชาในการซอมตามการประกัน
คุณภาพหรือการที่ Nokia ไมสามารถทําการซอมตามการประกัน

คณุภาพไดอยางสมบูรณซึง่มีสาเหตุจากความลาชาของผูให
บริการหรือความลมเหลวในการปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ได
โปรดจําไววาใหทําการสํารองสําเนาตางๆ หรือเก็บเอกสารที่มี
ขอมูลและเนื้อหาที่สําคัญที่เก็บอยูในผลิตภัณฑของคุณ
เนื่องจากเนื้อหาหรือขอมูลอาจสูญหายในระหวางการซอมหรือ
การเปลี่ยนผลิตภณัฑ ตามขอกําหนดในขอ "ขอจํากัดความรับ
ผิดของ Nokia" และตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia ไมวาในกรณี
ใดๆ จะไมรับผิดชอบ ทั้งโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย ในความ
เสียหายหรือความสูญหาย หรือความลมเหลวไมวาจะเกิดขึน้
จากความสูญหาย ความเสียหาย หรือความลมเหลวของเนื้อหา
หรือขอมูลในระหวางการซอมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ
ชิ้นสวนหรืออุปกรณอื่นทั้งหมดของผลิตภัณฑที่ Nokia เปลี่ยน
ใหใหมจะเปนกรรมสิทธิ์ของ Nokia ในกรณีที่ผลิตภณัฑที่ถูกสง
กลับคืนถูกพบวาไมอยูภายใตเงื่อนไขและขอผูกพันของการ
ประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้ ทาง Nokia และบริษัทที่ใหบริการ
ที่ไดรับมอบหมายขอสงวนสิทธิที่จะคิดคาบริการ ในขณะที่ซอม
หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ Nokia อาจใชผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนใหม
เทียบเทาของใหม หรือที่ไดรับการปรับปรุงสภาพใหมแลว
ผลิตภณัฑของคุณอาจมีองคประกอบเฉพาะประเทศ ซึง่รวมถึง
ซอฟตแวร ในกรณีที่ผลิตภณัฑมีการสงออกอีกครั้งจากประเทศ
ปลายทางเดิมไปยังอีกประเทศหนึ่ง ผลิตภณัฑอาจมีองค
ประกอบเฉพาะประเทศที่ไมถือวาเปนขอบกพรองตามการ
ประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้

ขอจํากดัความรับผิดของ Nokia
การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้เปนการแกไขเฉพาะประการ
เดียวของคุณตอ Nokia และเปนความรับผิดเฉพาะประการเดียว
ของ Nokia ในขอบกพรองในผลิตภัณฑของคุณ อยางไรก็ดี การ
ประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้ไมแยกหรือจํากัด i) สิทธิตาม
กฎหมาย (ขอกําหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใชบังคับ
หรือ ii) สิทธิใดๆ ของคุณตอผูจําหนายผลิตภัณฑ
การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะใชแทนที่ความรบัผิดและการ
ประกันคุณภาพของ Nokia อื่นๆ ไมวาโดยปากเปลา ลายลักษณ52



อักษร โดยขอกําหนด (ไมบังคับ) โดยขอสัญญา โดยการ
ละเมิด หรือโดยประการอื่น ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัด และในกรณีที่
อนุญาตตามกฎหมายที่ใชบังคับ ขอกําหนด การประกันคุณภาพ
หรือเงื่อนไขโดยปริยายใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพและความ
สมบูรณที่เหมาะสมกับสภาพการใชงาน ตามที่กฎหมายอนุญาต
Nokia จะไมรับผิดชอบสําหรับความเสียหายหรือสูญหาย หรือ
ความลมเหลวของขอมูล การสูญเสียกําไร การสูญเสียการใช
ผลิตภัณฑหรือการทํางาน การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียใน
การทําสัญญา การสูญเสียรายได หรือการสูญเสียรายรับที่คาด
ไว ตนทุนหรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้น หรือสําหรับความเสียหายหรือ
ความเสียหายทางออม ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิด
ขึน้ หรือความเสียหายหรือความสูญเสียพิเศษ ตามที่กฎหมาย
อนุญาต Nokia จะรับผิดจํากัดเฉพาะมูลคาของผลิตภัณฑที่
จําหนาย ขอจํากัดดังกลาวจะไมใชกับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ที่เกิดจากการละเมิดที่ไดรับการพิสูจนวาเปนของ Nokia

ขอกาํหนดตามกฎหมาย
การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้อยูภายใตขอกําหนดของ
กฎหมายที่กําหนดเงื่อนไขหรือการประกันคุณภาพโดยปริยาย
ใหกับการประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้ซึง่ไมสามารถปฏิเสธ
จํากัด หรือปรับเปลี่ยน หรือไมสามารถปฏิเสธ จํากัดหรือปรับ
เปลี่ยนเวนแตกระทําอยางจํากัด ในกรณีที่ขอกําหนดตาม
กฎหมายดังกลาวใชบังคับ และ Nokia สามารถปฏิบัติตามได
ความรับผิดตามขอกําหนดดังกลาวจะมีอยูอยางจํากัด โดยมี
ทางเลือกในกรณีของสินคา: เปลี่ยนสินคาหรือสิ่งของที่เทียบ
เทาสินคา ซอมสินคา ชําระราคาคาเปลี่ยนสินคาหรือการไดมา
ในสินคาที่เทาเทียมกัน หรือชําระราคาในการซอมสินคา และใน
กรณีของการบริการ: ใหบริการอีกครั้ง หรือชําระราคาในการที่
ตองใหบริการอีกครั้ง

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑของคุณเปนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสซึง่มีเทคโนโลยีที่มีความซบัซอน Nokia ขอ
แนะนําใหคณุทําความคุนเคยกับคูมือผูใชและคําแนะนําที่ใหมา
พรอมกับผลิตภณัฑ โดยทําหมายเหตุไวดวยวาผลิตภณัฑอาจมี

เลนสกลองถายรูป หนาจอที่มีความคมชัดสูง และชิ้นสวนอื่นๆ
ดังกลาว ซึง่อาจถูกขดีขวนหรืออาจเสียหายไดหากไมใชความ
ระมัดระวังอยางดี
ขอมูลการประกันคุณภาพ ขอกําหนด และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมมีการแจงให
ทราบ

Nokia Corporation
Keilalahdentie 2-4
FIN-02150 Espoo
Finland
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ดัชนี
I
ID ผูโทร 29
IM 21

P
PC Suite 28
PictBridge 28
PIN 7
PTT

โปรดดูที่ สนทนา
PUK 7

U
UPIN 7

ก
กลอง 32, 33
การขยายเสียงสเตอริโอ 35
การซิงโครไนซ 27
การดาวนโหลด 8
การตั้งกําหนดคา 30
การตั้งคา 24
กลับไปตามเดิม 31
การตั้งกําหนดคา 30
การโทร 28
ขนาดตัวอักษร 25
ขอความ 22
จอแสดงผล 25
ถายโอนขอมูล 27
ประหยัดพลังงาน 25
ปุมลัด 25

ภาพพักหนาจอ 25
ภาพพื้นหลัง 25
ระบบปองกัน 30
รูปแบบ 24
ลักษณะ 25
วันที่ 25
สแตนดบายแบบพิเศษ 25
เวลา 25
แบบเสียง 25
โทรศัพท 29
โหมดพัก 25

การถายภาพ 32
การบริการลกูคา 8
การประหยัดพลังงาน 13
การล็อคปุมกด 14
การสตรีม 33
การสํารวจ 18
การสงขอความ 19
ขอความคลิปเสียง 21

การอัพเดตซอฟตแวรโทรศพัท 29
การเขียนขอความ 16
การเลื่อน 18
การแปลงสกุลเงิน 37
การโทร 15
ตัวเลือก 16

การโทรออก 15
การโทรออกโดยใชเสยีง 15
การใส 9
การด microSD
การใส 10

การดหนวยความจํา 31
การใส 10

เกมส 38

ข
ขนาดตัวอักษร 25
ขอความ
การตั้งคา 22

ขอความขอมูล 21
ขอความคลปิเสยีง 21
ขอความซิม 21
ขอความดวน 21
ขอความตอนรับ 29
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