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ไมใชทางการคา และ (ii) สําหรับใชเชื่อมตอกับวิดีโอ MPEG-4 ของผูใหบริการวิดโีอท่ี
ไดรับอนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอืน่ใดนอกเหนือจากน้ี ขอมูลเพิ่มเติมรวมถึง
ขอมูลท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย การใชงานภายในและการใชงานเชิงพาณิชย
สามารถดูไดจาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ http://www.mpegla.com
Nokia ดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดงัน้ัน เราจงึขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เปลีย่นแปลงและปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑที่อธิบายไวในเอกสารฉบับน้ี
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ตามขอบขายสูงสดุที่อนุญาตโดยกฎหมายท่ีนํามาใช ไมวาจะอยูภายใตสถานการณ
ใด Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของ
ขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบัติการณ อนัเปนผลสืบเน่ืองหรือ
ความเสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตุใด
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แตกตางกนัไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอยีดและตัวเลือกภาษาที่มีใหเลือก
ใชไดจากตวัแทนจําหนาย Nokia
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ในการใชงานของแอปพลิเคชั่นเหลาน้ี หรือขอมูลที่แสดงในแอปพลิเคชั่นหรือสื่อ
เหลาน้ี นอกจากนี ้Nokia ไมไดใหการรับประกันใดๆ สําหรับแอปพลิเคชั่นของบริษัท
เหลาน้ี

ดวยการใชแอปพลิเคชั่นตางๆ คณุใหการรับรองวา แอปพลิเคชั่นเหลาน้ันไดรับการจดั
เตรียมใหในแบบทีเ่ปนโดยไมมกีารรับประกนัใดๆ อยางชัดแจงหรือเปนนัยยะ ตาม
ขอบขายสูงสุดทีอ่นุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช คุณยังใหการรับรองตอไปน้ีอีกวา
ทั้ง Nokia รวมทั้งบรษัิทพันธมติรจะไมใหการรับประกันใดๆ ไมวาจะระบุไวอยาง
ชัดแจง หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถงึแตไมจํากดัเฉพาะการรับประกันของชื่อสินคา
โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมของวัตถปุระสงคพิเศษ หรือรับประกนัวา
ซอฟตแวรน้ีจะไมลวงละเมิดการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ ์เครื่องหมายการคา หรือสิทธิอื่น
ใดของบุคคลท่ีสาม

คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA
อปุกรณของคุณอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนโทรทัศนหรอืวิทยุได (ตวัอยางเชน เมื่อ
ใชโทรศัพทในบริเวณใกลเคียงกบัเครื่องรับสัญญาณ) FCC หรือ Industry Canada อาจ
รองขอใหคณุหยุดใชโทรศพัท หากสัญญาณรบกวนดังกลาวน้ียังมีอยู หากคุณ
ตองการความชวยเหลอื โปรดติดตอศูนยบริการในพื้นที่ของคุณ อุปกรณน้ีสอดคลอง
กบัมาตราที ่15 ของขอกําหนด FCC การทํางานจะข้ึนอยูกบัเง่ือนไขสองขอดังตอไปน้ี
(1) อปุกรณน้ีจะไมกอใหเกิดสัญญาณรบกวนท่ีเปนอนัตรายใดๆ และ (2) อุปกรณน้ี
ตองรับสัญญาณรบกวนใดๆ กต็าม รวมถงึสัญญาณรบกวนท่ีอาจทําใหอปุกรณทํางาน
ไมตรงกับท่ีตองการ การเปลีย่นแปลงหรือการดดัแปลงใดๆ ที่ไมไดรับอนุมัติอยางชัด
แจงจาก Nokia อาจทําใหสิทธิในการใชอปุกรณน้ีของผูใชเปนโมฆะ

การควบคมุการสงออก
เครื่องรุนน้ีประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวรซึ่งอยูภายใตบังคับของ
กฎหมายและขอบังคบัดานการสงออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ๆ หามกระทํา
การใดๆ ที่ขัดแยงตอกฎหมาย

แอปพลิเคชั่นของบริษัทอืน่ที่มาพรอมกบัโทรศพัท อาจสรางข้ึนและอาจเปนของ
บคุคลหรือนิติบุคคลทีไ่มใชกิจการในเครือหรอืมีสวนเกีย่วของกบั Nokia Nokia ไมได
เปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรมจากผูผลติรายอื่น
เหลาน้ี ดังน้ัน Nokia จงึไมมสีวนรับผิดชอบในการใหการสนับสนุนผูใช ความสามารถ

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณน้ ีมีความสอดคลองตามมาตรฐาน 
ทางเทคนิคเลขที ่กทช. มท. 004-2548 และขอกําหนดอื่นของ กทช. 
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ความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปน้ี มิฉะน้ันอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมใน
คูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย
หรือในกรณีท่ีอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอ
ใหเกิดอันตราย
คํานึงถึงความปลอดภัยบนทองถนนเปน
อันดับแรก
ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่ง
อ่ืนใด เม่ือคุณขับขีย่านพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับ
แรกท่ีคุณควรคํานึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คือ
ความปลอดภัยบนทองถนน
สญัญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึง่
จะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได
ปดโทรศัพทเม่ืออยูในบริเวณที่หามใชโทรศพัท
ไรสาย
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเครื่องขณะอยูบน
เคร่ืองบิน, เมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย,
นํ้ามันเช้ือเพลิง, สารเคม ีหรือบริเวณท่ีมีการระเบิด
บริการที่มีคุณภาพ
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะสามารประกอบ
หรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได
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อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรีท่ี่ไดรับการ
รับรองเทาน้ัน หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไม
สามารถใชงานรวมกันได
กันนํ้า
โทรศัพทของคุณไมกันนํ้า ควรเก็บโทรศัพทไวในท่ี
แหง
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ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเก่ียวกับโทรศัพทของคุณ

ขณะท่ีใชคุณสมบตัิตางๆ ในโทรศัพทเครื่องน้ี คุณควรเคารพตอ
กฎหมายและจารีตประเพณีท้ังหมด รวมถึงสิทธิสวนบุคคลของ
ผูอ่ืน และลิขสิทธิ์
การคุมครองดานลิขสิทธิ์จะชวยปองกันการคัดลอก การแกไข
การโอน หรือการสงตอภาพ เพลง และเน้ือหาบางสวนได
โทรศัพทของคณุอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซต
อินเทอรเน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไวลวงหนาแลว คุณ
สามารถเขาสูไซตของบริษัทเหลาน้ีไดจากโทรศัพทของคุณ
เว็บไซตของบริษัทภายนอกไมใชกิจการในเครือของ Nokia
และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลาน้ี
หากคุณเลือกเขาใชเว็บไซตดังกลาว คุณควรใชความระมัดระวัง
ในเรื่องของความปลอดภัยหรือเน้ือหาของเว็บไซต

คําเตือน: คุณตองเปดเคร่ืองกอนเร่ิมใชงานคณุสมบัติ
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเคร่ืองเมื่อการใช
งานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย
คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลกัษณอักษร
สําหรับขอมลูสําคัญท้ังหมดท่ีจัดเก็บไวในเครือ่งดวยเสมอ
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โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับน้ีไดรับการรับรองใหใช
ใน เครือขาย EGSM 900 และ 1800 โปรดติดตอขอรับขอมูลเพ่ิม
เติมเก่ียวกับระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ



ปลอดภยั หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใชงาน
รวมกันได

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอน
เร่ิมใชงานโทรศัพท คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัติตองใชรวมกับ
คณุสมบัตเิครือขายพิเศษ คุณสมบัติเหลาน้ีไมทํางานบนทุก
เครือขาย เครือขายตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะ
กับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใชบริการเสริมจากระบบเครือ
ขายได ผูใหบริการสามารถใหคําแนะนําและอธิบายถึงคาบริการ
ท่ีเรียกเก็บ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดท่ีสงผลกระทบตอ
การใชงานบรกิารเสริมจากระบบเครือขาย ตัวอยางเชน บางเครือ
ขายอาจไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงาน
คณุสมบัตบิางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนน้ัน คุณสมบัติ
เหลาน้ีจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมีการ
กําหนดคาพิเศษ เชน การเปลี่ยนแปลงช่ือเมนู ลําดับของเมนู
และไอคอน โปรดติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมจากผูใหบริการ
โทรศัพทของคุณ
โทรศัพทเครื่องน้ีสนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL)
ท่ีทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบางอยางของ
โทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย (MMS), แอปพลิเคช่ันอีเมล,
ขอความทันใจ ตองการการสนับสนุนจากระบบเครือขายสําหรับ
เทคโนโลยเีหลาน้ี
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เม่ือตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ กรุณาอานคูมือ
ของอุปกรณน้ันๆ เพ่ือศึกษาขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับความ



ทันใจ การใชคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงหรือมากกวาน้ีจะลด
จํานวนหนวยความจําท่ีเหลือสําหรับคณุสมบัติอ่ืนท่ีใชหนวย
ความจํารวมกัน และเครื่องอาจแสดงขอความบนหนาจอวาหนวย
ความจําเต็ม เม่ือคุณพยายามใชคุณสมบัติอ่ืนท่ีใชหนวยความจํา
รวมกัน ในกรณีน้ี ใหคุณลบขอมูลหรือรายการบางอยางท่ีจัดเก็บ
ไวในคุณสมบัติหนวยความจําท่ีใชรวมกันออก กอนท่ีจะดําเนิน
การใดๆ ตอ

รหัสผาน
รหัสโทรศัพทจะปองกันโทรศัพทของคุณจากการใชงานโดยไม
ไดรับอนุญาต
รหัส PIN น้ีจะมาพรอมกับซมิการดและชวยปองกันการใชซิ
มการดโดยไมไดรับอนุญาต รหัส PIN2 จะไดมาพรอมกับซิ
มการดบางอัน โดยคุณตองใชรหัสน้ีในการเขาใชบริการบาง
อยาง หากคุณกดรหัส PIN หรือรหัส PIN2 ไมถูกตองสามครั้ง
ติดตอกัน โทรศัพทจะขอใหคุณกดรหัส PUK หรือรหัส PUK2 หาก
คุณไมมีรหัสดังกลาว โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
คุณตองใช PIN โมดูลเพ่ือเขาดูขอมูลโมดูลปองกันของซิมการด
คุณตองใชรหัส PIN สําหรับลายเซน็แบบดิจิตอล คุณตองใชรหัส
ระบบเมื่อจะใชการจํากัดการโทร
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หนวยความจําที่ใชรวมกัน
คณุสมบัตใินโทรศัพทเคร่ืองน้ี ซึ่งใชหนวยความจํารวมกันน้ัน
ไดแก ขอความมัลติมีเดีย (MMS), แอปพลิเคช่ันอีเมล, ขอความ
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ในการตั้งคาโทรศัพทใหใชรหัสผานและการตั้งคาการปองกัน
ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย



การเริ่มตนใชงาน
การใสซิมการดและแบตเตอรี่
การถอดแบตเตอรี่
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจ
ทุกคร้ังกอนถอดแบตเตอรี่
ซมิการดและหนาสัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย เน่ืองจาก
การขูดขีด หรือดัดงอ จึงควรถือ ใส หรือถอดการดอยาง
ระมัดระวัง

1. กดหนากากดานหลัง (1) แลวดันออก (2)
2. ถอดแบตเตอรี่ (3) แลวใสซมิการด (4) ลงในเครื่อง
3. ใสแบตเตอรี ่(5) แลวใสหนากากดานหลัง (6) กลับเขาท่ี

การชารจแบตเตอรี่
1. เสียบอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง
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2. ตอสายจากอุปกรณชารจเขากับชองเสียบ
อุปกรณชารจในโทรศัพท

ในกรณีท่ีไมมีประจุแบตเตอรี่เหลืออยูเลย
สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึน้บนหนาจอ
เม่ือเวลาผานไปสองสามนาที ซึง่จะสามารถโทร
ออกไดหลังจากน้ัน

เสาอากาศ
โทรศัพทของคณุมีเสาอากาศอยูท้ังภายในและ
ภายนอก เชนเดียวกับอุปกรณสงสัญญาณวิทยุ
อ่ืนๆ หลีกเล่ียงการจับบริเวณเสาอากาศโดยไม
จําเปนขณะเสาอากาศที่กําลังสงและรบัสัญญาณ
การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกําลังสงหรือรับสัญญาณอาจสงผล
ตอคุณภาพของการสื่อสาร ทําใหมีการใชพลังงานเกินกวาท่ี
จําเปน และอาจทําใหอายุการใชงานแบตเตอร่ีสั้นลง
ในรูปภาพแสดงบริเวณเสาอากาศโดยกํากับดวยเคร่ืองหมาย
สีเทา

แมเหล็กและสนามแมเหล็ก
เก็บโทรศัพทไวใหหางจากแมเหล็กหรือสนามแมเหล็กเพราะ
วัสดุเหลาน้ีอาจทําใหบางแอปพลิเคช่ัน เชน กลองถายรูป เปด
ทํางานเองโดยอัตโนมัติ

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 15



ปุมและสวนตางๆ
1 หูฟง

2 จอแสดงผล

3 ปุมเลือก

4 ปุม Navi™: ตอจากน้ีไปเรียกวา
ปุมเล่ือน

5 ปุมโทรออก

6 ปุมวางสายและปุมเปด/ปด

7 รูรอยสายคลอง

8 เลนสกลองถายรูป

9 ลําโพง

10 ไมโครโฟน

11 ชองเสียบหูฟง

12 ชองเสียบอุปกรณชารจ

13 ปุมกลอง

หมายเหตุ:หามแตะชองเสียบน้ี เน่ืองจากชองเสียบน้ีมี
ไวใหเจาหนาท่ีฝายบริการท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ันเปนผูใช
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ขนาด

นํ้าหนัก

ปริมาตร

ความยาว 106 มม.

ความกวาง (สูงสุด) 46 มม.

ความสงู (สงูสุด) 11.1 มม.

การเปดและปดเครื่อง
ในการเปดหรือปดเครื่อง ใหกดปุมเปด/ปดคางไว

โหมดสแตนดบาย
เม่ือโทรศัพทพรอมใชงานแตผูใชยังไมปอนตัวอักษรใดลงไป
โทรศัพทจะอยูในโหมดสแตนดบาย

1 ความแรงของสัญญาณเครือขาย

2 ระดับประจุแบตเตอรี่

3 ช่ือระบบเครือขายหรือโลโกระบบ

4 หนาท่ีของปุมเลือก
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ล็อคปุมกด
เพ่ือปองกันการกดปุมโดยไมเจตนา ใหเลือก เมนู แลวกดปุม *
ภายใน 3.5 วินาทีเพ่ือล็อคปุมกด
หากจะปลดล็อคปุมกด ใหเลือก ปลดล็อค แลวกดปุม *
ภายใน 1.5 วินาที หาก ปองกันปุมกด ปรากฏขึ้น ใหปอนรหัส
โทรศัพทเม่ือเคร่ืองถาม

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

ในการรับสายเมื่อล็อคปุมกดไว ใหกดปุมโทร เมื่อคุณวางสาย
หรือปฏเิสธไมรับสาย ปุมกดจะล็อคเองโดยอัตโนมัติ
เมื่อล็อคโทรศัพทหรือแปนพิมพไว คุณอาจโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินท่ีใชเปนทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได

ฟงกชันท่ีไมตองใชซิมการด
ฟงกชันหลายอยางในโทรศัพทของคุณสามารถทําไดโดยไม
ตองใสซิมการด เชน เคร่ืองเลนเพลง วิทยุ เกมส และการถาย
โอนขอมูลโดยใชพีซหีรืออุปกรณอ่ืนท่ีใชงานรวมกันได ฟงกชัน
บางฟงกชันจะปรากฏเปนสีทึบในเมนูและจะไมสามารถใชได

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



การโทร
การโทรออกและรับสาย
ในการโทรออก ใหปอนเบอรโทรศัพท รวมท้ังรหัสประเทศและ
รหัสพ้ืนท่ี หากจําเปน กดปุมโทรออกเพ่ือโทรไปยังหมายเลข
น้ัน เล่ือนขึ้นเพ่ือเพ่ิมหรือเล่ือนลงเพ่ือลดระดับเสียงของหูฟง
หรือชุดหูฟงในระหวางการสนทนา

ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก เม่ือตองการปฏิเสธไม
รับสาย ใหกดปุมวางสาย

ลําโพง
หากทําได คุณอาจเลือก ลําโพง หรือ ปกติ เพ่ือใชลําโพงหรือหู
ฟงของโทรศัพทขณะสนทนา

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลําโพงเน่ืองจากเสียงจะดังมาก

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

ในการเปดใชฟงกชันโทรดวน ใหเลือก เมนู > การต้ังคา >
โทรออก > โทรดวน > เปด

ในการโทรออกโดยใชฟงกชันโทรดวน เมื่อเคร่ืองอยูในโหมด
พรอมทํางาน ใหกดปุมตวัเลขท่ีตองการคางไว
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การเขียนขอความ
โหมดตัวอักษร
ในการปอนตัวอักษร (เชน ขณะเขียนขอความ) ใหใชระบบปอน
ตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนขอความ ใหกด ตัวเลือก คางไวเพ่ือสลับระหวาง
ระบบปอนขอความปกติ ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ  และระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติ ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  ระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัตไิมไดสนับสนุนทุกภาษา

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

เมื่อตองการตั้งคาภาษาที่ใชเขยีน ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษาที่
เขียน

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 2 ถึง 9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรท่ีตัองการปรากฏ 
ตัวอักษรท่ีมีอยูจะขึน้กับภาษาที่ใชเขียนท่ีเลือกไว

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

ระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิจะใชพจนานุกรมในตัวเคร่ือง ซึ่งคุณ
สามารถเพิ่มคําใหมได
1. เร่ิมเขยีนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุมแตละปุมเพียงหน่ึงคร้ัง

ในการปอนตัวอักษรแตละตัว
2. ในการยืนยันคําโดยเพิ่มเวนวรรค ใหกด 0

● หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม * ซ้ําๆ และเลือกคํา
จากรายการ

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

● หากตองการเขยีนคําผสม ปอนสวนแรกของคําและกดปุม
เล่ือนขวาเพื่อยืนยัน เขยีนสวนสุดทายของคํา หลังจาก
น้ันใหยืนยัน

3. เร่ิมเขยีนคําถัดไป

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

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

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

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

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

ยัง ) และเลือก ใช

หมายเหตุ: ตามลักษณะการใชภาษาไทยแลว เสียงสระ
หรือเสียงพยัญชนะจะใสไดตอเมื่อมีตวัอักษรไทยนําอยูแลว
เทาน้ัน
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เฉพาะโทรศัพทเคลือ่นท่ีท่ีมีเมนูภาษาไทยเทาน้ัน จึงจะรับ
ขอความภาษาไทยได

เคลด็ลับ: ในการเปลี่ยนการปอนขอความเปนภาษา
อังกฤษหรือตัวเลข กด #
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การสํารวจเมนู
ฟงกชันของโทรศัพทจะจัดกลุมอยูในเมนูตางๆ แตในท่ีน้ีจะ
กลาวถึงฟงกชันของเมนูหรือรายการตัวเลือกเพียงบางรายการ
ในโหมดพรอมทํางาน ใหเลือก เมนู แลวเลือกเมนูและเมนูยอย
ท่ีตองการ เลือก ออก หรือ กลับ เพ่ือออกจากเมนูในระดบั
ปจจุบัน กดปุมวางสายเพื่อกลับไปยังโหมดพรอมทํางาน
โดยตรง หากจะเปลี่ยนมุมมองเมนู ใหเลือก เมนู > ตัวเลือก >
มุมมองเมนูหลัก
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ขอความ
คุณสามารถอาน เขียน สง และบันทึกขอความตัวอักษร ขอความ
มัลติมีเดีย ขอความคลิปเสียง และขอความดวน รวมท้ังอีเมล
บริการขอความจะใชไดในกรณีท่ีเครือขายหรือผูใหบริการ
สนับสนุนฟงกชันดังกลาวเทาน้ัน

ขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย
คณุสามารถสรางขอความและแนบไฟลไปกับขอความ เชน
รูปภาพ ได โทรศัพทของคุณจะเปลี่ยนขอความตวัอักษรเปน
ขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีไฟลแนบมาดวย

ขอความตัวอักษร
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรท่ีมี
ความยาวมากกวาความยาวที่กําหนดของขอความเดียว สําหรับ
ขอความที่มีความยาวมาก เคร่ืองจะแบงสงขอความออกเปนสอง
ขอความขึน้ไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามน้ัน สําหรับตัว
อักษรท่ีมีเคร่ืองหมายเสียงหนักหรือเคร่ืองหมายอื่นๆ และตัว
อักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใชพ้ืนท่ีมากขึน้ ซึ่งอาจ
จํากัดจํานวนตวัอักษรท่ีสามารถสงเปนขอความเดยีวไดนอยลง
สัญลักษณท่ีอยูดานบนของหนาจอแสดงจํานวนตวัอักษรท่ี
เหลืออยูท้ังหมดและจํานวนของขอความท่ีจําเปนตองสง
กอนจะสงขอความแบบใดๆ หรือขอความอีเมล SMS ไดน้ัน คุณจะ
ตองบันทึกเบอรศูนยขอความกอน เลือก เมนู > ขอความ >
การต้ังคาขอความ > ขอความตัวอักษร > ศนูยขอความ >
เพ่ิมศนูย ปอนชื่อ และเบอรโทรจากผูใหบริการ
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ขอความมลัติมเีดีย
ขอความมัลติมเีดียอาจประกอบดวยขอความ ภาพ คลิปเสียง
และคลิปวิดีโอ
เฉพาะโทรศัพทท่ีมีคุณสมบัติท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ันท่ีจะรับ
และแสดงขอความมัลตมิีเดียได ลกัษณะขอความที่แสดงอาจ
แตกตางกันขึน้กับโทรศัพทท่ีรับขอความ
ขนาดของขอความ MMS อาจจํากัดตามเครือขายแบบไรสาย
หากไฟลภาพท่ีแทรกมีขนาดเกินขีดจํากัดน้ี เคร่ืองอาจกําหนด
ใหภาพมีขนาดเล็กลงเพ่ือใหสามารถสงทาง MMS ได

ขอสําคัญ: ปฏิบัติดวยความระมัดระวังในการเปด
ขอความ ขอความตางๆ อาจมีไวรัสหรืออาจทําใหโทรศัพทหรือ
เคร่ืองพีซีของคุณเสียหายได
หากตองการตรวจสอบการใหบริการและสมัครใชบริการสง
ขอความมัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ ซึ่ง
คณุอาจจะตองดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาดวย ่

การสรางขอความตัวอักษรหรือขอความมลัติมเีดยี
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
2. หากตองการเพ่ิมผูรับ ใหเล่ือนไปที่ชอง ถึง: แลวปอนเบอร

โทรของผูรับ หรือท่ีอยูอีเมล หรือเลือก เพิ่ม เพ่ือเลือกผูรับ
จากตัวเลือกท่ีมีให เลือก ตัวเลอืก เพ่ือเพ่ิมผูรับและหัวเรื่อง
รวมท้ังกําหนดตัวเลือกในการสง

3. เล่ือนไปที่ชอง ตัวอักษร: แลวปอนเน้ือหาของขอความ
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4. ในการแนบขอมูลไปกับขอความ ใหเล่ือนไปที่แถบส่ิงท่ีแนบ
ท่ีอยูดานลางของจอภาพ แลวเลือกประเภทของขอมูลท่ี
ตองการ

5. หากตองการสงขอความ ใหกด สง
ประเภทของขอความจะแสดงอยูท่ีดานบนของจอภาพ และจะ
เปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเน้ือหาของขอความ
ผูใหบริการอาจคิดคาบริการแตกตางกัน ขึ้นอยูกับประเภทของ
ขอความ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดตางๆ จากผูใหบริการของ
คุณ

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

ตัวชวยตั้งคาอีเมล
ตวัชวยตั้งคาอีเมลจะเริ่มตนโดยอัตโนมตัิหากไมมีการระบุการตัง้
คาอีเมลไวในโทรศัพท ในการเร่ิมตนตัวชวยการตั้งคาสําหรับ
อีเมลแอคเคาทเพ่ิมเติม เลือก เมนู > ขอความ และอีเมลแอค
เคาทท่ีมีอยู เลือก ตัวเลอืก > เพิ่มศูนยขอความ เพ่ือเร่ิมตน
ตัวชวยตั้งคาอีเมล ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
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การเขียนและการสงอีเมล
เมื่อจะเขียนอีเมล ใหเลือก เมนู > ขอความ > สราง
ขอความ > ขอความอีเมล หากจะแนบไฟลในอีเมล ใหเลือก
ตัวเลือก > ใส ในการสงอีเมล ใหกดปุมโทรออก เลือกบัญชีท่ี
ตองการหากจําเปน

การดาวนโหลดอีเมล

ขอสําคัญ: ปฏิบัติดวยความระมัดระวังในการเปด
ขอความ ขอความตางๆ อาจมีไวรัสหรืออาจทําใหโทรศัพทหรือ
เคร่ืองพีซีของคุณเสียหายได

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

ในการดาวนโหลดอีเมล ใหเลือก เมนู > ขอความ แลวเลือก
ศูนยขอความที่ตองการ หรือยืนยันคําขอสําหรับการเช่ือมตอ
หากจําเปน

ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรท่ีปรากฏขึ้นทันทีท่ีไดรับ
1. ในการเขียนขอความดวน ใหเลือก เมนู > ขอความ >
สรางขอความ > ขอความดวน

2. ปอนเบอรโทรของผูรับ เขียนขอความ (ไดสูงสุด 70 ตัว
อักษร) แลวเลือก สง
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ขอความคลิปเสียง Nokia Xpress
การสรางและการสงขอความคลิปเสียงโดยใช MMS แบบงายๆ
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
คลิปเสียง เครื่องบันทึกเสียงจะเปดขึน้

2. บันทึกขอความ
3. ใสหมายเลขโทรศัพทหน่ึงหมายเลขหรือมากกวาน้ันในชอง
ถึง: หรือเลือก เพิ่ม เพ่ือดึงหมายเลข

4. ในการสงขอความเบอร ใหเลือก สง

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

ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย ท่ี
คณุจําเปนตองสมัครเปนสมาชิกกอน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดติดตอผูใหบริการ

เมื่อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหกดคางไวท่ี
ปุม 1
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หากตองการแกไขหมายเลขของระบบฝากขอความเสียง ให
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความเสยีง > เบอรศูนยขอฯ
เสยีง

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

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

● ขอความมัลติมีเดีย  — ใชเพ่ือยอมใหมีรายงานผลการสง,
ใชตั้งคาลักษณะของขอความมลัติมีเดีย, ใชเพ่ือยอมใหมีการ
รับขอความมัลติมีเดียและโฆษณา และใชตั้งคาอ่ืนท่ี
เก่ียวของกับขอความมัลติมีเดีย

● ขอความอีเมล  — เพ่ือยอมใหเคร่ืองรับอีเมล กําหนดขนาด
รูปภาพในอีเมล และกําหนดการตั้งคาตางๆ สําหรับอีเมล
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รายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ
คณุสามารถบันทึกช่ือและหมายเลขเบอรโทรศัพท ท้ังในหนวย
ความจําของโทรศัพทและในหนวยความจําของซมิการด หนวย
ความจําของโทรศัพทสามารถบันทึกรายชื่อพรอมหมายเลข
เบอรโทรและรายการขอความได ช่ือและหมายเลขเบอร
โทรศัพทท่ีบันทึกไวในหนวยความจําของซิมการดจะแสดงดวย

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

ในการคนหารายชื่อ ใหเลือก ช่ือ แลวเลื่อนไปตามรายชื่อ หรือ
ปอนตัวอักษรตวัแรกของชื่อเพ่ือทําการคนหา

ในการคัดลอกรายช่ือระหวางหนวยความจําของโทรศัพทและ
หนวยความจําของซมิการด ใหเลือก ช่ือ > ตัวเลอืก > คัด
ลอกรายชื่อ หนวยความจําของซมิการดจะสามารถบันทึก
หมายเลขโทรศัพทไดเพียงหน่ึงหมายเลขตอรายช่ือหน่ึงรายชื่อ

สําหรับการเลือกหนวยความจําของซมิการดหรือของโทรศัพทท่ี
จะจัดเก็บรายช่ือ การเลือกวิธีแสดงช่ือและหมายเลขของรายชื่อ
รวมท้ังการแสดงหนวยความจําท่ีใชแลวและหนวยความจําท่ียัง
เหลืออยูของรายช่ือ ใหเลือก การต้ังคา

คณุสามารถสงและรับขอมูลรายช่ือของบุคคลในรูปแบบของ
นามบัตรจากเครื่องท่ีใชงานรวมกันไดซึง่สนับสนุนมาตรฐาน
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vCard ได ในการสงนามบัตร ใหเลือก ช่ือ แลวคนหารายชื่อท่ีคุณ
ตองการสงขอมูล แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > สงนามบตัร

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์32



บนัทึกการโทร 
หากตองการดูขอมูลการใชสายของคุณ ใหเลือก เมนู >
บนัทึก ตวัเลือกท่ีสามารถใชไดอาจรวมถึงตัวเลือกตอไปน้ี:
● ทุกสาย — เพ่ือดูเบอรท่ีไมไดรับ เบอรท่ีไดรับสาย และเบอร
ท่ีโทรออกลาสุดตามลําดับ

● เบอรที่ไมไดรับ, เบอรที่ไดรับสาย หรือ เบอรท่ีโทร
ออก — เพ่ือดูขอมูลเก่ียวกับการโทรลาสุดของคุณ

● ผูรับขอความ — เพ่ือดูรายช่ือท่ีคุณเพ่ิงสงขอความไปลาสุด
● เวลาการโทร, ตัวนับขอมูล หรือ ตัวจับแพคเก็ต — เพ่ือดู
ขอมูลท่ัวไปในการติดตอสื่อสารครั้งลาสุดของคณุ

● บนัทึกขอความหรือ บันทึกการซิงค — เพ่ือดูจํานวน
ขอความที่รับและสง รวมท้ังการซงิโครไนซ

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

แบบเสียง
คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใชงาน
ได
เลือก เมนู > การต้ังคา > แบบเสยีง คุณสามารถคนหาการตั้ง
คาท่ีเหมือนกันน้ีไดในเมนู รูปแบบ
หากคุณเลือกระดับแบบเสียงเรียกเขาสูงสุด แบบเสียงเรียกเขา
จะดังถึงระดับสูงสุดภายในสองถึงสามวินาที
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จอแสดงผล
ในการดูหรือปรับภาพพ้ืนหลัง ขนาดตัวอักษร หรือคุณสมบัติ
อ่ืนๆ เก่ียวกับจอแสดงผลของโทรศัพท เลือก เมนู > การต้ัง
คา > จอแสดงผล



วันและเวลา
เลือก เมนู > การต้ังคา > วันและเวลา

ในการกําหนดวันและเวลา ใหเลือก การต้ังคาวันและเวลา

ในการกําหนดรูปแบบของวันและเวลา ใหเลือก รูปแบบวันที่
และเวลา

ในการกําหนดโทรศัพทใหปรับวันและเวลาโดยอัตโนมัติตาม
เขตเวลาที่ใชอยูในปจจุบัน ใหเลือก รับขอมูลเวลาอัตโนมัติ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ทางลัด
ดวยปุมลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครือ่งท่ีใชงา
นบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว เลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลดั
สวนตัว

ในการกําหนดฟงกชันของโทรศัพทใหกับปุมเลือกดานซายหรือ
ดานขวา ใหเลือก ปุมเลอืกดานขวา หรือ ปุมเลือกดานซาย

หากตองการเลอืกฟงกชันทางลัดสําหรับปุมเล่ือน ใหเลือก ปุม
สํารวจ เล่ือนไปยังทิศทางที่ตองการ แลวเลือก เปลีย่น หรือ
กําหนด แลวเลือกฟงกชันจากรายการ

การซิงโครไนซและการสํารองขอมูล
เลือก เมนู > การต้ังคา > ซิงคและสํารอง แลวเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปน้ี:
● การสลับโทรศัพท  — ซงิโครไนซหรือคัดลอกขอมูลท่ีเลือก
ไวระหวางโทรศพัทกับโทรศัพทเคร่ืองอ่ืนโดยใชเทคโนโลยี
Bluetooth
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● ถายโอนขอมูล  — ซงิโครไนซหรือคัดลอกขอมูลท่ีเลือกไว
ระหวางโทรศัพทของคุณกับโทรศัพทเคร่ืองอ่ืน, PC หรือ
เซิรฟเวอรเครือขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณมีฟงกชัน 2-3 ฟงกชันท่ีชวยในการเชื่อมตอกับ
อุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือรับสงขอมูล

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเช่ือมตอระหวางโทรศัพทกับ
อุปกรณ Bluetooth ท่ีใชงานรวมกันไดโดยใชคล่ืนวิทยุภายใน
ระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต)
โทรศัพทน้ีเปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 +
EDR ท่ีสนับสนุนรูปแบบดังตอไปน้ี: 2.0 + EDRgeneric access,
network access, control, hands-free, headset, object push,
file transfer, dial-up networking, SIM access และ serial
port คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนน้ีท่ีไดรับการรับรอง
จาก Nokia เทาน้ัน เพ่ือสรางความมัน่ใจในการใชงานระหวาง
อุปกรณท่ีรองรับเทคโนโลย ีBluetooth โปรดตรวจสอบกับ
บริษัทผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือดูวาอุปกรณน้ันๆ ใชงานรวมกับ
โทรศัพทรุนน้ีไดหรือไม
คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพทท่ีใช เทคโนโลย ีBluetooth จะ
ทําใหสิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึน้และลดอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่

การตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth แลว
ปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปน้ี

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์36



1. เลือก ชื่อโทรศัพทของฉัน แลวปอนช่ือสําหรับโทรศัพท
2. ในการเปดใชการเช่ือมตอ Bluetooth ใหเลือก

Bluetooth > ใช สัญลักษณ  แสดงวา Bluetooth กําลัง
ทํางาน

3. ในการเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณดานเสียง ใหเลือก ตอ
อุปกรณพิเศษเสียง แลวเลือกอุปกรณท่ีตองการเชื่อมตอ

4. ในการจับคูโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth ท่ีอยูในระยะ
เช่ือมตอ ใหเลือก อุปกรณท่ีจับคูแลว > เพิ่มอุปกรณ
ใหม
เล่ือนไปยังอุปกรณท่ีตรวจพบ แลวเลือก เพิ่ม
ปอนรหัสผาน (ไดถึง 16 ตัวอักษร) ในโทรศัพทของคุณ 
แลวอนุญาตใหเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth เคร่ืองอ่ืน

หากคุณกังวลเก่ียวกับความปลอดภยั ใหปดฟงกชัน Bluetooth
หรือกําหนดคา การมองเห็นโทรศัพท เปน ไมแสดง รับการ
เช่ือมตอ Bluetooth จากเครื่องของผูท่ีสามารถเชื่อถือไดเทาน้ัน
การเชื่อมตอเครื่องพีซีกับอินเทอรเน็ต
ใชเทคโนโลยี Bluetooth ในการเชื่อมตอเคร่ืองพีซท่ีีใชงานรวม
กันไดกับอินเทอรเน็ตโดยไมตองลงซอฟตแวร PC Suite
โทรศัพทของคุณตองไดรับการเปดใชงานจากผูใหบริการซึง่
สนับสนุนใชงานอินเทอรเน็ตไดและเครื่องพีซขีองคุณตอง
สนับสนุน Bluetooth PAN (Personal Area Network) หลังจาก
เช่ือมตอกับบริการจุดเช่ือมตอเครือขาย (NAP) ของโทรศัพทและ
จับคูกับเคร่ืองพีซีแลว โทรศัพทจะเปดการเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพคเก็ตกับอินเทอรเน็ตโดยอัตโนมัติ
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ขอมลูแพคเก็ต
ขอมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet Radio Service) เปน
บริการเสริมจากระบบเครือขายท่ีชวยใหผูใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี
สามารถสงและรับขอมูลผานเครือขายท่ีเช่ือมตอกับ Internet
protocol (IP) ได
ในการกําหนดวิธีใชบริการ ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > การ
เช่ือมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > เช่ือมขอมูลแพคเก็ต แลว
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● เม่ือตองการ  — เพ่ือสรางการเช่ือมตอขอมูลแบบแพคเก็ต
เมื่อแอปพลิเคช่ันตองการใชการเช่ือมตอดังกลาว การเชื่อม
ตอจะปดลงเมือ่คุณปดแอปพลิเคช่ัน

● ออนไลนตลอด  —  เพ่ือเช่ือมตอกับเครือขายขอมูลแพค
เก็ตโดยอัตโนมัติเมือ่คุณเปดเครื่อง

คณุสามารถใชโทรศัพทเปนโมเด็มโดยเช่ือมตอโทรศัพทกับ
เคร่ืองพีซีท่ีใชรวมกันไดผานเทคโนโลยี Bluetooth สําหรับราย
ละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดูไดจากเอกสาร Nokia PC Suite

โทรศพัทและการโทร
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก

ในการโอนสายเรียกเขา ใหเลือก การโอนสาย (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอผู
ใหบริการ

หากตองการใหเคร่ืองพยายามโทรออกไปยังหมายเลขเดิมสิบ
คร้ังหลังจากพยายามโทรแลวแตไมสําเร็จ ใหเลือก เรียกซ้ํา
อัตโนมัติ > เปด
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หากตองการใหเครือขายแจงเตอืนเมื่อมีสายเรียกเขาขณะที่คุณ
กําลังสนทนา ใหเลือก สายเรียกซอน > ใชงาน (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

หากตองการกําหนดใหระบบแสดงหมายเลขของคุณแกผูท่ีคุณ
โทรหาหรือไม ใหเลือก สงขอมูลผูโทร (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

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

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

การจัดรูปแบบ
คณุสามารถจัดรูปแบบโทรศพัทของคุณดวยการตั้งคาท่ีจําเปน
สําหรับบริการบางอยางใหทํางานไดอยางถูกตอง ผูใหบริการ
อาจสงการตั้งคาดังกลาวใหแกคุณ
เลือก เมนู > การต้ังคา > การต้ังกําหนดคา แลวเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปน้ี:
● ตั้งกําหนดคาที่ต้ังไว  — เพ่ือดูรายช่ือผูใหบริการท่ีจัดเก็บ
ไวในเครื่อง แลวกําหนดคาผูใหบริการเริ่มตน
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● ใชคาที่ต้ังในทุกแอปฯ  — เพ่ือเปดใชงานการตั้งกําหนดคา
เริ่มตนกับแอปพลิเคช่ันท่ีสนับสนุน

● จุดเชื่อมตอที่ตองการ  — เพ่ือดูจุดเช่ือมตอท่ีจัดเก็บไว
● ตอเว็บสนับสนุน  — เพ่ือดาวนโหลดการตัง้กําหนดคาจาก
ผูใหบริการ

● ตั้งคาจัดการอุปกรณ  — เพ่ือยินยอมหรือปดก้ันโทรศัพท
จากการรับการอัพเดตซอฟตแวรของเครื่อง ตัวเลอืกน้ีอาจ
ไมมีในเครื่องของคุณ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับโทรศัพทรุนท่ีคุณใช

● การต้ังคาสวนบคุคล  — เพ่ือเพ่ิมบัญชีสวนตัวใหมสําหรับ
บริการตางๆ ดวยตนเอง และเพ่ือใชงานหรือลบบัญชีน้ัน ใน
การเพ่ิมบัญชีสวนตัวใหม ใหเลือก เพิ่มใหม หรือ ตัวเลือก >
เพิ่มใหม เลือกประเภทบริการ แลวปอนคาพารามิเตอรท่ี
กําหนด ในการเปดใชบัญชีสวนตัว ใหเล่ือนไปที่บัญชีดัง
กลาว แลวเลือก ตัวเลอืก > ใชงาน

การตั้งคาการใชงานกลับไปตามเดิม
ในการเรียกคืนคาโทรศัพทกลับเปนคาท่ีตั้งมาจากโรงงาน 
เลือกเมนู > การต้ังคา > เรียกคืนคาด้ังเดิม และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปน้ี
● คืนการต้ังคาเทาน้ัน  — เพ่ือตั้งคาท่ีตองการท้ังหมดอีกคร้ัง
โดยไมลบขอมูลสวนตัว

● เรียกคืนทั้งหมด  — เพ่ือตั้งคาท่ีตองการท้ังหมดอีกคร้ังและ
ลบขอมูลสวนตัวท้ังหมด เชน รายช่ือ ขอความ ไฟลมีเดียไฟล
สื่อ และรหัสการใชงาน
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เมนูระบบ
เขาใชพอรทัลเพ่ือไปยังบริการที่ผูใหบริการระบบจัดให สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอผูใหบริการระบบของคุณ ผูใหบริการ
สามารถอัพเดตเมนูน้ีดวยขอความบริการ
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คลังภาพ
เน้ือหาที่ปองกันดวยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล (DRM) จะมา
พรอมกับสิทธิการใชท่ีเก่ียวของซึ่งทําหนาท่ีระบุถึงสิทธิ์ของคณุ
ในการใชเน้ือหา
หากโทรศัพทของคุณมีขอมูลท่ีปองกันดวย OMA DRM เม่ือจะ
สํารองขอมูลท้ังสิทธิการใชและขอมูลน้ัน ใหใชฟงกชันการ
สํารองขอมูลจากโปรแกรม Nokia PC Suite วิธีสงขอมูลแบบอ่ืน
อาจไมสามารถโอนสิทธิการใชซึง่เคร่ืองจะตองเรียกคืนสิทธิดัง
กลาวพรอมกับขอมูลน้ัน คุณจึงจะใชขอมูลท่ีมีการปองกันดวย
OMA DRM ตอไปไดหลังจากท่ีฟอรแมตหนวยความจําโทรศัพท
แลว คุณอาจจําเปนตองเรียกคืนสิทธิการใชในกรณีท่ีไฟลใน
โทรศัพทของคุณเสีย
เคร่ืองของคุณรองรับระบบ DRM (Digital Rights Management)
เพ่ือปองกันขอมูลท่ีไดรับ อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไข
ของขอมูลและรหัสเขาใชงานทุกคร้ังกอนรับขอมูลน้ัน เน่ืองจาก
การรับขอมูลดังกลาวอาจมีการคิดคาธรรมเนียม
ในการดูแฟมขอมูล ใหเลือก เมนู > คลงัภาพ
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สือ่
กลองและวิดีโอ
โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ
1280x1024 พิกเซล
การถายภาพ
ในการใชฟงกชันภาพน่ิง ใหกดปุมกลอง หรือหากเปดใชฟงกชัน
วิดีโออยู ใหเลื่อนซายหรือเล่ือนขวา ในการถายภาพ ใหกดปุม
กลอง

ในการยอหรือขยายภาพในโหมดกลอง ใหเล่ือนขึ้นหรือเล่ือนลง

ในการตั้งคากลองเปนโหมดกลางคืน เปดใชการตั้งเวลาถายเอง
หรือถายภาพแบบติดตอกันอยางรวดเร็ว ใหเลือก ตัวเลอืก แลว
เลือกตัวเลือกท่ีตองการ ในการกําหนดโหมดภาพตัวอยางและ
เวลา ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > เวลาแสดงภาพ
ตัวอยาง

การบันทึกวิดีโอคลิป
ในการใชฟงกชันวิดีโอ ใหกดปุมกลองคางไว ในการเริ่มบันทึก
วิดีโอ ใหกดปุมกลอง

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

วิทยุ FM
การทํางานของวิทยุ FM ขึน้กับสายเสาอากาศที่ไมใชเสาอากาศ
ของโทรศัพทมือถือ ดังน้ัน คณุตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริม

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 43



ท่ีใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพ่ือการใชงานวิทยุ FM
ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียง
ท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียง
ของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง
เน่ืองจากเสียงจะดังมาก
เลือก เมนู > สือ่ > วิทยุ หรือหากเครื่องอยูในโหมดพรอม
ทํางาน ใหกดปุม * คางไว

หากคุณมีสถานีวิทยุท่ีจัดเก็บไวแลว ใหเลื่อนไปทางซายหรือไป
ทางขวาเพื่อสลับระหวางสถานีท่ีจัดเก็บไว หรือกดปุมตัวเลข
ของท่ีตั้งสถานีในตําแหนงหนวยความจําท่ีตรงกัน

ในการคนหาสถานีใกลเคียง ใหกดปุมเล่ือนไปทางซายหรือไป
ทางขวาคางไว

ในการบันทึกสถานีท่ีคุณปรับเจอ ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ
สถานี

หากตองการปรับความดัง ใหเล่ือนขึ้นหรือเล่ือนลง

ในการออกจากวิทยุท่ีกําลังโดยใหทํางานเปนพ้ืนหลัง ใหกดปุม
จบการทํางาน หากตองการปดวิทยุ ใหกดปุมจบการทํางาน
คางไว

เครื่องบันทึกเสียง
เคร่ืองบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูลหรือเชื่อมตอ
GPRS อยู
เมื่อจะเร่ิมบันทึก ใหเลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก แลวกด
ปุมบันทึกเสมือนจริงบนหนาจอ

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์44



ในการฟงเสียงบันทึกลาสุด ใหเลือก ตัวเลอืก > เลนที่บนัทึก
ลาสุด ในการสงเสียงบันทึกลาสุดโดยใชขอความมัลติมีเดยี 
ใหเลือก ตัวเลอืก > สงที่บนัทึกลาสดุ

เครื่องเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีเครื่องเลนเพลงไวเพ่ือฟงแทร็คเพลงหรือ
ไฟลเสียง เชน AAC หรือ MP3 เคร่ืองจะตรวจพบไฟลเสียงท่ีจัด
เก็บไวใน คลงัภาพ > ไฟลเพลง หรือ เสยีงบันทึก ไดโดย
อัตโนมัติ

คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียง
ท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียง
ของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง
เน่ืองจากเสียงจะดังมาก
เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องเลนเพลง

หากตองการเริม่เลนเพลงหรือพักการเลนไวช่ัวคราว ใหกดปุม
เลือกตรงกลาง

หากตองการขามไปท่ีจุดเร่ิมตนของแทร็คปจจุบัน ใหเล่ือนไป
ทางซาย

หากตองการขามไปยังแทร็คกอนหนา ใหกดปุมเล่ือนไปทาง
ซายสองครั้ง

หากตองการขามไปยังแทร็คถัดไป ใหเลื่อนไปทางขวา

หากตองการกรอกลับ ใหกดปุมเลื่อนไปทางซายคางไว

หากตองการกรอไปขางหนา ใหกดปุมเล่ือนไปทางขวาคางไว

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 45



หากตองการปรับความดังในขณะกําลังเลน ใหเลื่อนขึน้หรือ
เล่ือนลง

หากตองการปดเสียงหรอืเปดเสียงเคร่ืองเลน ใหกดปุม #

ในการออกจากเครื่องเลนเพลงที่เลนอยูในพ้ืนหลัง ใหกดปุมวาง
สาย หากตองการหยุดเลนเครื่องเลนเพลง ใหกดปุมวางสาย
คางไว

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์46



แอปพลิเคช่ัน
ซอฟตแวรในโทรศัพทอาจมแีอปพลิเคช่ัน Java และเกมสท่ี
ออกแบบขึน้เปนพิเศษสําหรับโทรศัพท Nokia รุนน้ีโดยเฉพาะ
เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น

ในการเปดเกมสหรือแอปพลิเคชั่น ใหเลือก เกมส หรือ รวม
เล่ือนไปที่เกมสหรือแอปพลิเคช่ัน แลวเลือก เปด

ในการดูหนวยความจําท่ียังเหลืออยูสําหรับการตดิตั้งเกมสและ
แอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตัวเลอืก > สถานะความจํา

หากตองการดาวนโหลดเกมสหรือแอปพลิเคช่ัน ใหเลือก ตัว
เลอืก > การดาวนโหลด > ดาวนโหลดเกมส หรือ ดาวน
โหลดแอปฯ โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคช่ัน J2ME™ Java
กอนท่ีจะดาวนโหลด โปรดตรวจสอบวาแอปพลิเคช่ันน้ีใชงานได
กับโทรศัพทของคุณ

ขอสําคัญ: ตดิตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคช่ันและ
ซอฟตแวรจากแหลงท่ีนาเช่ือถือเทาน้ัน เชน แอปพลิเคช่ันท่ี
Symbian ลงนามรับรองหรือผานการทดสอบ Java VerifiedTM

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

ในการตั้งคาเปดหรือปดนาฬิกาปลุก ใหเลือก เตือน: ในการตั้ง
เวลานาฬิกาปลุก ใหเลือก เวลาปลกุ: ในการตั้งใหโทรศัพทแจง
เตือนคุณเมื่อถึงวันท่ีเลือกในสัปดาห ใหเลือก ปลุกซ้ํา: หากจะ
เลือกหรือปรับตั้งคาเสียงปลุก ใหเลือก เสียงปลุก: ในการตั้ง
การหมดเวลาเลื่อน ใหเลือก การหมดเวลาเลือ่น:
หากตองการปดเสียงปลุก ใหเลือก หยุด หากคุณปลอยให
เคร่ืองสงเสียงปลุกตอไปเปนเวลาหนึ่งนาทีหรือเลือก เลื่อนไป
เสียงปลุกจะหยุดดังในชวงการหมดเวลาเลื่อนท่ีเลือกไว และจะ
สงเสียงปลุกใหมอีกคร้ัง

ปฏิทินและสิ่งที่ตองทํา
เลือก เมนู > นัดหมาย > ปฏิทิน จะมีกรอบลอมรอบวันท่ี
ปจจุบัน หากมีบันทึกท่ีตั้งไวสําหรับวันน้ัน วันดังกลาวจะปรากฏ
เปนตัวหนา

ในการสรางบันทึกปฏิทิน ใหเลื่อนไปที่วันท่ี แลวเลือก 
ตัวเลอืก > สรางบนัทึก

หากคุณตองการดบูันทึกของวันน้ัน ใหเลือก ดูขอมูล ในการลบ
บันทึกในปฏิทินท้ังหมด ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบบันทึก >
บนัทึกทั้งหมด

ในการดูสิ่งท่ีตองทํา ใหเลือก เมนู > นัดหมาย > สิ่งที่ตอง
ทํา รายการส่ิงท่ีตองทําจะแสดงและจะเรียงลําดับตามความ
สําคัญ หากตองการเพ่ิม ลบ หรือสงบันทึก เมื่อจะเลือกบันทึกให
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อยูในสถานะเสร็จหรือเรียงสิ่งท่ีตองทําตามกําหนดเวลา ให
เลือก ตัวเลอืก
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เว็บ 
คณุสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตตางๆ โดยใชเบราเซอร
ของโทรศัพทได โดยลักษณะของเว็บเพจในอินเทอรเน็ตท่ี
ปรากฏอาจแตกตางกันตามขนาดของหนาจอ คุณอาจไม
สามารถดูรายละเอียดของเว็บเพจในอินเทอรเน็ตไดครบท้ังหมด

ขอสําคัญ: ใชเฉพาะบริการท่ีคณุไววางใจ และมีการ
ปองกันความปลอดภัยอยางเพียงพอ รวมท้ังปองกันซอฟตแวรท่ี
เปนอันตรายไดดวย
สําหรับการเปดใหบริการเหลาน้ี รวมท้ังราคาและคําแนะนําตางๆ
กรุณาติดตอผูใหบริการของคุณ
คณุอาจไดรับการตั้งกําหนดคาท่ีตองใชในการเบราสขอมูลเปน
ขอความการจัดรูปแบบจากผูใหบริการของคุณ
ในการตั้งคาบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคาเว็บ >
การต้ังกําหนดคา เลือกการตั้งกําหนดคา แลวเลือกบัญชี

การเชื่อมตอบริการ
ในการเชื่อมตอกับบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรือ
เมื่อเคร่ืองอยูในโหมดพรอมทํางาน ใหกดปุม 0 คางไว

ในการเลือกบุคมารค ใหเลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค

ในการเลือก URL ลาสุด ใหเลือก เมนู > เว็บ > ที่อยูเว็บลาสุด

ในการปอนท่ีอยูบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู ปอน
ท่ีอยู แลวเลือก ตกลง
หลังจากเช่ือมตอกับบริการแลว คุณจะสามารถเปดหนาของ
บริการได ฟงกชันบนปุมของโทรศัพทอาจไมเหมือนกันตาม
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บริการท่ีตางกัน ปฏิบัติตามขอความแนะนําบนหนาจอโทรศัพท
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ติดตอผูใหบริการของคุณ

การตั้งคาลักษณะ
ขณะเปดดเูว็บ ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา ตัวเลือกท่ี
สามารถใชไดอาจรวมถึงตัวเลือกตอไปน้ี:
● การแสดงผล  — เลือกขนาดอักษรไมวาจะแสดงรูปภาพ
ดวยหรือไม รวมถึงวิธีแสดงตัวอักษร

● ทั่วไป  — เลือกวาจะสงท่ีอยูเว็บเปน Unicode (UTF-8) ซึง่
เปนประเภทในการเขารหัสขอมูล รวมถึงการเปดใช
JavaScript

หนวยความจําแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคุณ
พยายามเขาดูหรอืเขาดูขอมูลท่ีเปนความลับท่ีตองใชรหัสผาน
ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละคร้ัง ขอมูลหรือบริการท่ี
คณุเขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช
คุกก้ี คือ ขอมูลท่ีเว็บไซตจัดเก็บไวในหนวยความจําแคชใน
โทรศัพทของคุณ คุกก้ีจะถกูเก็บไวจนกวาคุณจะลบหนวยความ
จําแคช

ในการลบขอมลูในแคชในขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก >
เครื่องมือ > ลบขอมูลในแคช ในการอนุญาตหรือปดก้ันไมให
โทรศัพทรับคุกก้ี ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคาเว็บ >
ความปลอดภัย > คุกก้ี หรือ ในขณะเบราส ใหเลือก ตัว
เลอืก > การต้ังคา > ความปลอดภัย > คุกก้ี
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ความปลอดภยัของเบราเซอร
คณุจําเปนตองใชคุณสมบัติการรักษาความปลอดภยักับบริการ
บางประเภท เชน บริการดานธนาคารหรือการเลือกซื้อสินคาแบบ
ออนไลน สําหรับการเช่ือมตอประเภทน้ี คณุจําเปนตองใชใบ
รับรองความปลอดภยัและโมดูลรักษาความปลอดภัยซึง่อาจมีอยู
ในซมิการดของคุณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอผูให
บริการของคุณ
หากตองการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคาโมดูลรักษาความ
ปลอดภยั หรือจะดูรายชื่อใบรับรองผูใชและใบรับรองการใชงาน
ท่ีดาวนโหลดไวในโทรศัพท ใหเลือก เมนู > การต้ังคา >
ความปลอดภัย > การตั้งคาการปองกัน, ใบรับรองสทิธ์ิ
หรือ ใบรับรองผูใช

ขอสําคัญ: แมวาการใชใบรับรองจะชวยลดความเส่ียงท่ี
เก่ียวของกับการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้งซอฟตแวรลง
คอนขางมาก แตคุณก็ควรใชใบรับรองอยางถูกวิธีเพ่ือใหได
ประโยชนจากการรักษาความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึน้
ดวย การมีใบรับรองเพียงอยางเดียวมิไดเปนการปกปองเคร่ือง
แตอยางใด หากตองการใหเคร่ืองมีความปลอดภยัมากขึ้น ตัว
จัดการใบรับรองจําเปนตองมีใบรับรองของแทท่ีถูกตองหรือนา
เช่ือถือดวย ใบรับรองมีอายุการใชงานจํากัด หาก "ใบรับรองหมด
อายุ" หรือ "ใบรับรองท่ีไมถูกตอง" ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองน้ัน
จะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันและเวลาปจจุบันในเครื่อง
ของคุณถูกตอง
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บริการซิม
ซมิการดของคุณอาจมีบริการเสริม คณุสามารถเขาใชงานเมนูน้ี
ไดก็ตอเมื่อซมิการดของคณุสนับสนุน ช่ือและเน้ือหาของเมนูจะ
ตางกันไปตามซิมการดท่ีใช
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คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับ
เคร่ืองรุนน้ีเทาน้ัน การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากน้ี
อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรอืรับรองสําหรับ
เคร่ืองเปนโมฆะไป
อุปกรณเสรมิแบบใหมสําหรับโทรศัพท
ของคุณมีจําหนายอยูมากมาย คุณ
สามารถเลือกอุปกรณเสรมิซึ่งเหมาะกับ
ความตองการในการติดตอสื่อสารของ
คุณได
คณุสามารถตรวจสอบอุปกรณเสริมท่ี
ใชงานรวมกันไดกับโทรศัพทมือถือรุน
น้ีไดท่ีเว็บไซต

อุปกรณเสริมของแท



หลักปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณเสริมและอุปกรณเพิ่ม
พิเศษ
● โปรดเก็บอุปกรณเสริมและอุปกรณเพ่ิมพิเศษท้ังหมดใหพน
มือเด็ก

● หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริมหรืออุปกรณ
เพ่ิมพิเศษ ใหจับท่ีปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ

● โปรดตรวจสอบอุปกรณเพ่ิมพิเศษท่ีติดตั้งในรถยนตอยาง
สม่ําเสมอวาไดยึดอุปกรณไวดีแลวและอุปกรณดังกลาว
ทํางานไดตามปกติ

● การติดตั้งอุปกรณเพ่ิมพิเศษรถยนตท่ีมีความซบัซอนจะตอง
ดําเนินการโดยผูท่ีผานการรบัรองเทาน้ัน
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แบตเตอรี่

ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-4B นานถึง นานถึง ช่ัวโมง

ขอสําคัญ: เวลาการสนทนาและสแตนดบายของ
แบตเตอรี่รุนน้ีจะใชไดตามท่ีกําหนดเมื่ออยูในสภาพแวดลอม
หรือสภาพเครือขายท่ีเหมาะที่สุดเทาน้ัน เวลาการสนทนาและ
เวลาสแตนดบายตามจริงอาจแตกตางกัน ท้ังน้ีขึน้กับซมิการด
ฟงกชันโทรศัพทท่ีใช อายุการใชงานแบตเตอรี ่และสภาพการ
ใชงาน อุณหภูมิท่ีใชแบตเตอรี่ สภาพเครือขายท่ีแตกางกัน หรือ
อาจเปนปจจัยอ่ืนๆ ดังน้ัน เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายอาจ
สั้นกวาท่ีกําหนดมาจนสังเกตเห็นได ท้ังน้ี เสียงเรียกเขา ระบบ
แฮนดฟรี การใชงานเครื่องในโหมดดิจิตอล และฟงกชันอ่ืนๆ จะ
ทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน รวมท้ังระยะเวลาท่ีใชสายสนทนาก็สง
ผลทําใหเวลาสแตนดบายสั้นลง และเชนเดียวกัน ระยะเวลาที่
เปดโทรศัพทไวและอยูในโหมดสแตนดบายก็จะมีผลตอเวลาคุย
สายดวย
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2 ช่ัวโมง
นาที29

336 
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ชดุหูฟง Bluetooth Nokia BH-101
ชุดหูฟง Bluetooth Nokia BH-101 เหมาะสําหรับคุณหากคุณไม
ตองอยากขาดการติดตอกับครอบครัวและเพื่อนฝูงไดในขณะที่
คุณกําลังยุง ชุดหูฟงรุนน้ีใชงานงายและสวมสบายหู ดวยดีไซน
เรียบๆ นํ้าหนักเบา และคลองหูท่ีสามารถปรบัไดสะดวก ดวยการ
จัดการใชงานที่เปยมไปดวยประสิทธิภาพของชุดหูฟง คุณจึง
สามารถดําเนินการตางๆ ไดตลอดท้ังวันโดยไมตองถือชุดหูฟง
ไว



มนิิสปกเกอร Nokia MD-6
มินิสปกเกอร Nokia MD-6 เปนตัวเลือกท่ียอดเย่ียมท่ีสุดสําหรับ
คณุหากคณุชอบฟงเสียงสเตอริโอเต็มกําลังขณะเดินทาง ดีไซน
ท่ีลํ้าสมัยไดรวมเอาคุณสมบัติดานเสียงท่ียอดเยี่ยมกับความ
สะดวกในการพกพาเขาไวดวยกันในชุดลําโพงขนาดกระเปาน้ี
เพียงใชสายเคเบิลท่ีชุดลําโพงตอกับวิทยุ FM คุณก็จะมีชุด
เคร่ืองเสียงครบชุด
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ชดุหูฟงสเตอริโอ Nokia HS-47
ชุดหูฟงสเตอริโอ Nokia HS-47 มีฟงกชันปดเสียงอัตโนมัติเมื่อ
คุณรับสาย ทําใหคุณไมตองพะวาพะวงวาจะพลาดสิ่งสําคัญไป

อุปกรณชารจมอืถือ Nokia DC-4
อุปกรณชารจมือถือ Nokia DC-4 มรูีปทรงกะทัดรัดและใชงาน
งาย ใหความรวดเรว็ในการชารจโทรศัพทจากชองเสียบท่ีจุด
บุหรี่ในรถยนต
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แบตเตอรี่
ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดท่ีสามารถชารจ
ประจุใหมได แบตเตอรี่ท่ีไดรบัการออกแบบใหใชกับโทรศัพทรุน
น้ีคือ BL-4B Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุนอ่ืนท่ีใชงานไดกับ
โทรศัพทรุนน้ี โทรศัพทเคร่ืองน้ีไดรับการออกแบบใหเก็บ
พลังงานจากอุปกรณชารจตอไปน้ี AC-3 หมายเลขรุนของ
อุปกรณชารจท่ีถูกตองน้ันอาจแตกตางกันไปตามประเภทของ
ปลั๊กเสียบ ความแตกตางของปลัก๊เสียบจะระบุไวดวยคาใดคา
หน่ึงตอไปน้ี: E, EB, X, AR, U, A, C หรือ UB
แบตเตอรี่สามารถนํามาชารจและคายประจุแบตเตอรี่ไดเปนรอย
คร้ัง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกต
เห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรีส่ั้นลง
อยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ท่ีได
รับการรับรองจาก Nokia เทาน้ัน และชารจแบตเตอรี่โดยใช
อุปกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนน้ีท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia
เทาน้ัน การใชแบตเตอรี่หรืออุปกรณชารจท่ีไมไดรับการรับรอง
อาจเสี่ยงกับการลุกไหม การระเบิด การร่ัวไหล หรืออันตรายอื่นๆ



หากใชแบตเตอรี่เปนคร้ังแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปน
เวลานาน คุณอาจตองเช่ือมตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณ
ชารจแลวเช่ือมตออีกคร้ังเพ่ือเริม่ชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่
หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาท่ีสัญลักษณแสดงการชารจ
จะปรากฏขึน้บนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถโทรออกได
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจ
ทุกคร้ังกอนถอดแบตเตอรี่
ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัวเครือ่งเมื่อไมได
ใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณ
ชารจ เน่ืองจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใช
งานของแบตเตอรีส่ั้นลง หากคุณท้ิงแบตเตอร่ีท่ีชารจเต็มไว
แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป
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พยายามเก็บแบตเตอร่ีไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ
25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิท่ีรอนหรือหนาวจัดทําให
ประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่
ท่ีรอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถใชงานได
ช่ัวคราว ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยู
ท่ีอุณหภมูิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามลัดวงจรแบตเตอรี ่การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได
เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัส
โดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี ่(มีลักษณะ



เหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนน้ีอาจ
เกิดขึน้ได เชน ในกรณีท่ีคุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปา
เส้ือหรือในกระเปาเล็กๆ การลัดวงจรเชนน้ีอาจทําใหแบตเตอรี่
หรือวัตถุสําหรับเชื่อมตอเกิดความเสียหายได
หามท้ิงแบตเตอร่ีท่ีไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจ
ระเบิดได หรือหากแบตเตอรี่เสียหาย ก็อาจเกิดระเบิดไดเชนกัน
การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณา
นํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายใน
บาน
หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, ทําใหผิดรูปราง,
เจาะ หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีท่ีสารใน
แบตเตอรี่ร่ัวออกมา ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนัง
หรือดวงตา ในกรณีท่ีเกิดการรั่วไหล ใหลางผิวหนังหรือตาดวย
นํ้าทันที หรือรีบไปพบแพทย
หามดัดแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถุแปลกปลอมลงใน
แบตเตอรี่ หรือนําไปแชในนํ้าหรือของเหลวชนิดอ่ืนๆ
การใชแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม 
การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอรี่ตกหลน
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โดยเฉพาะบนพื้นผิวท่ีแข็ง และคุณเช่ือวาแบตเตอร่ีไดชํารุดเสีย
หาย ใหนําไปที่ศนูยบริการเพ่ือตรวจสอบกอนนําไปใชตอ
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคเทาน้ัน อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ท่ีชํารุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก



คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ
Nokia

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม 

คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน (Nokia
Connecting Hands) ในมุมมองหน่ึง
และจะเห็นโลโกอุปกรณเสริมของแท
ของ Nokia (Nokia Original
Enhancement) ในอีกมุมมองหน่ึง
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การตรวจสอบตามขัน้ตอนจนครบถวนสมบูรณ ไม
ไดรับประกันวาแบตเตอร่ีดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่
ของแทรอยเปอรเซน็ต หากคุณมเีหตุผลอ่ืนใดที่
เช่ือไดวาแบตเตอร่ีของคณุไมใชแบตเตอรี่ของแท
ของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่น้ี หากไมสามารถ

  ื ี่ ั ุ
ื้ มา

ตรวจสอบได ใหสงคนแบตเตอรไปยงท่ีท่ีคณ
ซอ

ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพ่ือความปลอดภยั
ของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอร่ีท่ีซือ้เปนแบตเตอรี่ของแท
ของ Nokia หรือไม ใหซือ้แบตเตอร่ีจากศูนยบริการหรือตัวแทน
จําหนาย Nokia ท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ัน และตรวจสอบสติก๊เกอร
โฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปน้ี



2. เมื่อคุณขยับแบตเตอรี่ท่ีติดสติ๊กเกอร
โฮโลแกรมไปทางซาย ขวา ขึ้น และ
ลง คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด
ในแตละดานตามลําดับ

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่
ของแท
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หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia
ของคุณท่ีมีสติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของ
แทของ Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่น้ัน

 ี่  ั ั ัการใชแบตเตอรี่ทไมไดรบการรบรองจากบริษท
ูผลิตอาจเปนอันตรายและอาจทําใหโทรศัพทของ
คุณมีประสิทธิภาพดอยลง อีกท้ังยังทําใหเคร่ือง
และอุปกรณเสริมเสียหายได รวมท้ังอาจสงผลตอ
การรับรองหรือการรับประกันอ่ืนใดที่ใชกับ
โทรศัพท

ผ

ุ    ู ิ่ ิ ี่ ั
ตอรี่ของแทของ Nokia ไปที ่

www.nokia.co.th/batterycheck 

หากคณตองการคนหาขอมลเพมเตมเกยวกบ
แบตเ

www.nokia.co.th/batterycheck


การดูแลและบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณท่ีดีเย่ียม
และมีฝมือการผลิตท่ีประณีต คณุจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณ
อยางดี คําแนะนําตอไปน้ีจะชวยใหคุณปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับ
ประกันไดอยางถูกตอง
● เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง การจับตัว ความช้ืน และของเหลว
ทุกประเภท หรือละอองความช้ืน จะทําใหเกิดองคประกอบ
ของแร ซึง่อาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได หากตัว
เคร่ืองเปยกช้ืน ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเคร่ือง
แหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

● อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในท่ีท่ีมีฝุนหรือท่ีสกปรก
เน่ืองจากอาจทําใหอุปกรณสวนท่ีถอดเขาออกไดและสวน
ประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีรอนจัด เน่ืองจากอุณหภูมิสูงอาจ
ทําใหอายุการใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง
แบตเตอรี่อาจเส่ือมสภาพ และทําใหสวนท่ีเปนพลาสติกงอ
หรือละลายได

● อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีเย็นจัด เน่ืองจากเมื่ออุณหภมูิเพ่ิม
ขึน้จนถึงอุณหภูมิปกติ ความช้ืนจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง 
ซึง่ อาจทําใหอุปกรณแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศพัทนอกเหนือจากท่ี
แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับน้ี

● อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอม
เคร่ืองอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออน
เกิดความเสียหายได
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● อยาใชสารเคม ีนํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซกัฟอกชนิด
เขมขนทําความสะอาดเครื่อง

● อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณท่ีสามารถถอด
เขาออกไดติดขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

● ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส เชน เลนส
ของกลองถายรูป พรอกซมิิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอร
แสง

● ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองท่ีไดรับพรอมโทรศัพทและไดรับ
การรับรองเทาน้ัน การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง 
การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิด
ความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณ
สื่อสารวิทยุอีกดวย

● ใชอุปกรณชารจในอาคารเทาน้ัน
● หมั่นสํารองขอมูลท่ีคุณตองการเก็บไว เชน รายช่ือ และ
บันทึกยอปฏทิิน

● ในการรีเซต็อุปกรณเปนระยะๆ เพ่ือสมรรถนะสูงสุดในการใช
งาน ใหปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลาน้ีใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี ่อุปกรณชารจ หรือ
อุปกรณเสริมอ่ืนๆ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยัง
ศนูยบริการท่ีไดรบัการรับรองใกลบานคุณเพ่ือขอรับบริการ
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ขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับ
ความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เคร่ืองของคุณ รวมท้ังอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาด
เล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเคร่ืองน้ีเปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคล่ืน RF เมื่อ
ใชในตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยาง
นอย 2.2 เซนติเมตร (7/8 น้ิว) เมื่อใชซองหนังสําหรับพกพา
อุปกรณเหน็บเข็มขดั หรือท่ีวางโทรศัพทเพ่ือการพกพา วัสดุ
ตางๆ เหลาน้ีไมมีควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่อง
อยูหางจากรางกายตามระยะหางท่ีกําหนดขางตน
โทรศัพทเคร่ืองน้ีตองใชการเช่ือมตอกับระบบเครือขายท่ีมี
คุณภาพเพื่อสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมี
ความลาชาในการสงขอความหรือไฟลขอมูลจนกวาจะเช่ือมตอ
ไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคณุปฏิบตัิตามคําแนะนํา
เก่ียวกับระยะหางระหวางเครื่องท่ีกลาวไวขางตนจนกวาการสง
จะเสร็จสมบูรณ
ช้ินสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถุท่ีทําจากโลหะอาจ
ดึงดูดเขาหาโทรศัพท อยาวางบัตรเครดิตหรือส่ือเก็บแมเหล็ก
อ่ืนไวใกลโทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

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

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมท้ังโทรศัพท
มอืถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณ
ทางการแพทยท่ีไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได โปรด
ปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตเคร่ืองมือทางการแพทยน้ันๆ
หากมีขอสงสัยหรือไมแนใจวาอุปกรณน้ันไดรับการปองกัน
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พลังงานคลื่นความถี ่RF จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปด
โทรศัพทในสถานพยาบาลในกรณีท่ีมีปายประกาศใหคุณดําเนิน
การดังกลาว เน่ืองจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกําลัง
ใชอุปกรณท่ีมีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อปุกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถือ
อยูหางจากอุปกรณทางการแพทยท่ีปลูกถายไวในรางกาย เชน
เคร่ืองควบคุมการเตนของหัวใจหรือเคร่ืองกระตุนการทํางาน
ของหัวใจ อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว) เพ่ือหลีกเล่ียง
สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกลาว สําหรับผูใชอุปกรณ
ทางการแพทยดังกลาว ควรปฏบิัติดังน้ี:
● เก็บโทรศัพทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา

15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว) เสมอขณะท่ีเปดโทรศัพทอยู
● ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
● ใชโทรศัพทกับหูขางท่ีตรงขามกับอุปกรณทางการแพทย
เพ่ือลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

● ปดโทรศัพทเคลื่อนท่ีทันทีหากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณ
รบกวน

● อานและทําตามคําแนะนําจากผูผลิตอุปกรณทางการแพทย
ดังกลาว

หากคุณมีขอสงสัยเก่ียวกับการใชโทรศัพทไรสายรวมกับ
อุปกรณทางการแพทย โปรดปรึกษากับแพทยท่ีใหคําปรึกษา
ดานสุขภาพของคุณ
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เครื่องชวยฟง
อุปกรณไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่อง
ชวยฟงได ในกรณีท่ีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึน้ คุณควรปรึกษา
ผูใหบริการระบบของคุณ

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

การโทรฉุกเฉิน

ขอสําคัญ: โทรศัพทเคร่ืองน้ีทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ
ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครอืขายภาคพ้ืนดิน รวมท้ัง
ฟงกชันตางๆ ท่ีผูใชตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพทของคุณ
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สนับสนุนสายสนทนาผานอินเทอรเน็ต (สายอินเทอรเน็ต) ให
เปดใชงานทั้งสายอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือ เคร่ืองจะ
พยายามตอการโทรฉุกเฉินผานท้ังเครือขายเซลลูลารและผานผู
ใหบริการสายอินเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไม
สามารถประกันไดวาจะสามารถเชื่อมตอไดในทุกสภาวะ คุณจึง
ไมควรวางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปนเคร่ืองมือสื่อสารที่ดีท่ีสุด
เสมอในยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย
ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏบิัติดังน้ี
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวา

มีสัญญาณเพียงพอหรือไม ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ คุณ
อาจจําเปนตองดําเนินการดังน้ี
● ใสซิมการดท่ีใชไดลงในโทรศัพท
● ปดการจํากัดการโทรที่คุณไดเปดใชไวในโทรศัพท
● เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลนหรือ
รูปแบบบนเครือ่งบินมาเปนรูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหหนาจอวางและ
พรอมสําหรับการโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพ่ือแจงตําแหนงปจจุบันท่ีคุณอยู ซึง่
หมายเลขฉุกเฉินในแตละพ้ืนท่ีจะแตกตางกันไป

4. กดปุมโทร
ขณะท่ีโทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ท่ีถูกตอง
ใหไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสาร
เพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพ่ิงวางสายจนกวาจะ
ไดรับแจงใหวาง
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รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศพัทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําของการสือ่สารทาง
คลื่นวิทยุ
เคร่ืองโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งได
รับการออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุท่ีแนะนํา
โดยขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนําน้ีจัดทําขึน้โดย ICNIRP
ซึง่เปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดับความ
ปลอดภยัของผูใชทุกคน โดยไมขึน้กับอายุหรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลือ่นท่ีน้ีใชหนวยวัด
ของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ท่ีกําหนด
ไวในคําแนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคา
เฉล่ียเกินสิบกรัมของเนื้อเย่ือผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นใน
สภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่เคร่ืองจะสงคล่ืนความถี่ท่ี
ระดับพลังงานสูงสุดท่ีแนะนําใหใชในคลืน่ความถีท้ั่งหมด
ท่ีทําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวา
คาสูงสุด เน่ืองจากเครื่องน้ีไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะ
พลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามท่ีกําหนดไว คาท่ี
เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณกับ
สถานีเครือขายหลัก คา SAR ท่ีสูงท่ีสุดภายใตคําแนะนําของ
ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพทท่ีหูคือ ั 
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR
แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่ทดสอบและที่รายงาน
ของแตละประเทศและระบบเครือขาย คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิม
เติมเก่ียวกับคา SAR ไดในขอมูลผลิตภัณฑท่ี www.nokia.com
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ื่ ิ ุ ี้ ี ั ู ื ั
ํ เพาะ (Specific Absorption Rate – SAR) 
อันเน่ืองมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเทากับ  
ึ่  ั  ุ
ุ   ื่ ิ ุ ี่

 W/kg

เครองวทยคมนาคมนมอตราการดดกลนพลงงาน
จา 

ซงสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภยตอสขภาพ
มนษยจากการใชเครองวทยคมนาคมทคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด 

0.86 

 0.86 วตต/กก.
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ขอมูลศูนยบริการ Nokia
ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข
โทรศพัท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

ฟวเจอรปารก
รังสิต

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

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

เซน็ทรัล
พลาซา 
ปนเกลา

หอง 421, 7/145 
ถนนบรมราชชนนี,
อรุณอัมรินทร,
บางกอกนอย, กรุงเทพฯ
10700

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

ซีคอน 
สแควร

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

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

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข
โทรศพัท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

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

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

พระราม 3 หอง636/2,637/1,637/2, 
ช้ัน 6, 79/290, ถนน
สาธุประดิษฐ, ชองนนทรี,
ยานนาวา, กรุงเทพฯ
10120

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

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

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

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข
โทรศพัท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

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

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

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

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

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

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

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม,
ตําบลหาดใหญ, อําเภอ
หาดใหญ, สงขลา 90000

0-7436-5044-5
0-7436-5046
จ. - ส. 9.00 น. -
19.00 น.
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No
การ
ไวให

คลิก
kia Care Online
สนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จดัเตรียมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลนของเรา
กับคุณ

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ
เรยีนรูวิธตีั้งคาโทรศัพทของคุณเปนครัง้แรก และคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท การสาธิตแบบอนิเทอรแอค็ทีฟจะแสดงคําแนะนํา
วิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน

คูมือผูใช
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของคุณโดยละเอียด อยาลมืเขามา
ตรวจสอบขอมูลลาสุดอยางสม่ําเสมอ

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