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ดังนั้นโนเกียจึงไมมีสวนรับผิดชอบในการใหการสนับสนุนผูใช ความสามารถในการ
ทํางานของโปรแกรม รวมทั้งขอมูลที่แสดงในโปรแกรมหรือสื่อเหลานี้ นอกจากนี้โนเกีย
ไมไดใหการรับประกันใดๆ สําหรับโปรแกรมของผูผลิตเหลานี้
ดวยการใชโปรแกรมตางๆ คุณตกลงยอมรับวา โปรแกรมเหลานั้นไดรับการจัดเตรียม
ใหตามสภาพที่เปนโดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาโดยชัดแจงหรือโดยนัยเทาที่
กฎหมายที่ใชบังคับอนุญาตไวสูงสุด คุณตกลงยอมรับตอไปวา ทั้งโนเกียและกจิการ
ในเครือของโนเกียไมไดแสดงหรือใหการรับประกันใดๆ ไมวาจะระบุไวอยางชัดแจง 
หรือโดยนัยในทุกกรณี ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการรับประกันของชื่อผลิตภัณฑ 
โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมตามวตัถุประสงคเฉพาะเจาะจง หรือรับประกัน
วาซอฟตแวรนี้จะไมลวงละเมิดสิทธบิัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา หรือสิทธิอืน่ใด
ของบุคคลอื่น 
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได โปรดอานคูมอืผูใชฉบับ
สมบูรณสําหรับขอมลูเพิ่มเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย 
หามเปดเครื่องในสถานที่ที่หามใชโทรศัพทเคลือ่นที่ 
หรือเมื่อใดที่อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอ
ใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขบัขีย่านพาหนะ
เปนอันดับแรก 
ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่ง
อื่นใด ในขณะขับขี่ยานพาหนะ สิ่งสําคัญอันดับแรก
ที่คุณควรคํานึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ 
ความปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน 
อุปกรณไรสายทุกประเภทอาจไดรับผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื่องได

ปดโทรศัพทขณะที่อยูในโรงพยาบาล 
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ควรปดโทรศัพทเมื่อ
อยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย

ปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบนิ 
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ อุปกรณไรสายอาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได

ปดโทรศัพททุกครั้งที่เติมน้ํามัน 
หามใชโทรศัพทเมื่ออยูที่จุดเติมน้ํามัน และหามใช
โทรศัพท เมือ่อยูใกลกับน้ํามนัเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

ปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับจุดที่มีการระเบิด 
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ หามใชโทรศัพทในจุด
ที่กําลังมกีารระเบิด

การใชงานอยางถูกตอง 
ใหใชโทรศัพทโดยถือที่ตัวเครื่องตามที่อธิบายไวใน
คูมอืผูใชเทานั้น อยาจับเสาอากาศโดยไมจําเปน

การบริการที่ผานการรับรอง 
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้งหรือ
ซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได
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อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ 
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่ไดรับการ
รับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่
ไมสามารถใชงานรวมกันได
กันน้ํา 
โทรศัพทของคุณไมสามารถกันน้ําได ควรเก็บ
โทรศัพทไวในที่แหง

ทําสําเนาสํารอง 
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณ
อักษรขอมลูสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครื่องเสมอ

การเชื่อมตอกับอุปกรณอื่นๆ 
เมื่อตองการเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ 
กรุณาอานคูมอืของอุปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษาราย
ละเอียดขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอ
โทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

การโทรฉุกเฉนิ 
โปรดตรวจสอบดวูาไดเปดฟงกชนัของโทรศัพทแลว
และอยูในพื้นที่ใหบริการ กดปุมวางสายซ้ําเทาที่
จําเปนเพือ่ลบหนาจอและยอนกลับไปยังรูปแบบ
สแตนดบาย กดเลขหมายฉกุเฉิน จากนั้น กดปุม
โทรออก แจงตําแหนงที่คุณอยู อยาเพิ่งวางสาย
จนกวาจะไดรับแจงใหวาง

ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคณุ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมอืนี้ ไดรับการรับรองใหใชเครือขาย 
GSM 850, 900, 1800 และ 1900 และ UMTS 2100 โปรดติดตอ
ขอขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพท
ของคุณ
ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ โปรดปฏิบัติตาม
กฎหมายและเคารพตอจารีตประเพณีของทองถิน่ เคารพตอความ
เปนสวนตัวและสิทธิตามกฎหมายของผูอื่น รวมไปถงึลขิสิทธิ์ 
การคุมครองลิขสิทธิ์อาจปองกันภาพ เพลง (รวมถงึเสียงเรียกเขา) 
และเนื้อหาบางสวนจากการคัดลอก การแกไข การโอน หรือการ
สงตอ 
อุปกรณของคุณรองรับการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและการเชื่อมตอ
โดยวธิีอื่นๆ อุปกรณของคุณอาจไดรับไวรัส ขอความและโปรแกรม
ที่ประสงคราย รวมถึงเนื้อหาที่มอีันตรายอื่นๆ ในลักษณะเดยีวกับ
คอมพิวเตอร ดังนั้น จึงควรใชความระมัดระวังและเปดขอความ 
ยอมรับคําขอเชื่อมตอ ดาวนโหลดเนื้อหา และยอมรับการติดตั้ง
จากแหลงที่เชื่อถือไดเทานั้น ในการเพิ่มความปลอดภัยของอุปกรณ
ของคุณ โปรดพิจารณาติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัสพรอมบริการ
อัพเดทอยางสม่ําเสมอ ควบคูกับการใชโปรแกรมไฟรวอลล 

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติ
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง 
เมือ่การใชงานโทรศัพทเคลือ่นที่อาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรืออันตราย
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บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เพือ่ใช
งานโทรศัพท คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัติตองใชรวมกับคุณสมบัติ
เครือขายพิเศษ คุณสมบัติเหลานี้อาจไมมีในทุกเครือขาย เครือขาย
ตางๆ อาจกําหนดใหคุณติดตอกับผูใหบริการเพื่อสมัครขอใช
บริการกอนจึงจะสามารถใชบริการเสริมของระบบเครือขายได 
ผูใหบริการของคุณสามารถใหคําแนะนําและอธิบายถึงคาใชจายในก
ารใชบริการ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการ
ใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขายของคุณ ตัวอยางเชน ระบบ
เครือขายบางระบบเครือขายอาจจะไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษา
และการบริการทั้งหมด
ผูใหบริการของคุณอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงาน
คุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติ
เหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่องของคุณ โทรศัพทของคุณอาจมี
การกําหนดคาพเิศษ เชน การเปลีย่นแปลงชือ่เมนู ลําดับของเมนู 
และไอคอนตางๆ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูล
เพิ่มเติม 
โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) 
ที่ทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบางอยางในเครื่องรุนนี้ 
เชน การคนหาหนาเว็บ อีเมล, push to talk, การสงขอความทันใจ 
และการสงขอความมัลติมีเดยี จําเปนตองไดรับการสนับสนุนทาง
เทคโนโลยีดังกลาวจากระบบเครือขาย

อุปกรณเสริม แบตเตอรี่ และ
อุปกรณชารจ
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับเครื่อง
โทรศัพท เครื่องรุนนี้ไดรับการออกแบบมาเพือ่ใหทํางานไดเมื่อ
ไดรับกระแสไฟจากอุปกรณชารจ AC-3, AC-4, AC-5, DC-4 หรือ
อะแดปเตอรชารจ CA-44

คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองโดยโนเกียวาสามารถ
ใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการ
รับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง 
สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ หากตองการถอด
สายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดงึ
ที่สายไฟ 

คําแนะนําที่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟ

และดึงออก อยาดึงที่สายไฟ 
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• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณเสริมทุกชิ้น
ที่ติดตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ

• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ
เสริมในรถที่มีความซับซอนได
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ขอมูลทั่วไป
รหัสผาน

รหัสล็อค
รหัสล็อค (5 หลัก) ใชปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต 
ซึ่งรหัสที่ตั้งมา คือ 12345 ค ุณสามารถเปลี่ยนรหัสและตั้งคา
ใหเครื่องขอใหใสรหัสผาน โปรดดูที่ ความปลอดภัย ใน “ทั่วไป” 
หนา 56
เมือ่ลอ็คโทรศัพทไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉิน
ที่ใชเปนทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องได

รหัส PIN
รหัส Personal Identification Number (PIN) และรหัส Universal 
Personal Identification Number (UPIN) (4 - 8 หลัก) ใชสําหรับ
ปองกันการใชซิมการดของคุณโดยไมไดรับอนุญาต โปรดดทูี่ 
ความปลอดภัย ใน “ทั่วไป” หนา 56 รหัส PIN มักใหมาพรอมกับ
ซิมการด
รหัส PIN2 (4 - 8 หลัก) อาจไดมาพรอมกับซิมการดบางอัน โดยคุณ
ตองใชรหัสนี้ในการเขาใชฟงกชันบางอยาง

คุณตองใชรหัส PIN ของโมดลูเพื่อเขาดูขอมลูในโมดูลรักษา
ความปลอดภัย คุณตองใชรหัสลายเซ็นสําหรับลายเซ็นแบบดิจิตอล 
รหัส PIN จะมาพรอมกับซิมการดในกรณทีี่ซิมการดมีโมดูลรักษา
ความปลอดภัย

รหัส PUK
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) และรหัส UPUK (Universal 
Personal Unblocking Key) (8 หลัก) ใชในการเปลี่ยนรหัส PIN และ 
UPIN ที่ถกูบล็อคไวตามลําดับ ในการเปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ถกูล็อค 
จําเปนตองใชรหัส PUK2
หากรหัสนี้ไมไดมใีหพรอมกับซิมการด โปรดติดตอผูใหบริการ
ในทองที่ของคุณเพือ่ขอทราบรหัส

รหัสระบบ
คุณจําเปนตองใสรหัสระบบ (4 หลัก) เมือ่ใช ตั้งคาจํากัดการโทร 
โปรดดูที่ “โทรศัพท” หนา 57 ผูใหบริการระบบจะแจงรหัสนี้ใหคุณ
ทราบ หากคุณทํารหัสหายไป โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
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ขอมูลฝายบริการและขอมูลสําหรับ
ติดตอของ Nokia
สําหรับขอมูลเวอรชันลาสุดของคูมือเลมนี้ ขอมลูการดาวนโหลด 
บริการ และขอมูลเพิม่เติมที่เกี่ยวของกับผลติภัณฑ Nokia โปรดดูที่ 
www.nokia.co.th/5700/support หรือเวบ็ไซต Nokia ในประเทศ
ของคุณ ทั้งนี้ คุณอาจดาวนโหลดการตั้งกําหนดคา เชน MMS, 
GPRS, อีเมล หรือบริการอื่นๆ ของโทรศัพทรุนนี้ไดฟรีที่ 
www.nokia.co.th/phonesettings 
หากคุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม โปรดเขาไปที่ 
www.nokia.co.th/contactus
ในการตรวจสอบสถานที่ตั้งของศูนยบริการ Nokia ที่อยูใกลที่สุด
เพื่อขอรับบริการดานการบํารุงรักษา โปรดเขาไปที่ 
www.nokia.co.th/repair
การอัพเดทซอฟตแวร
โนเกียอาจผลิตอัพเดทซอฟตแวรที่จะเพิม่คุณสมบัติใหม ฟงกชัน
เสริม หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของโทรศัพท คุณยังสามารถ
อัพเดทผานทางแอปพลิเคชนั Nokia Software Updater PC 
ไดอีกทางหนึ่ง ในการอัพเดทซอฟตแวรนี้ คุณจะตองใช
แอปพลิเคชนั Nokia Software Updater PC และเครื่อง
คอมพิวเตอร PC ที่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 
หรือ XP เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต และสายเคเบิลที่พวงตอจาก
ตัวโทรศัพทไปยังคอมพวิเตอร

สําหรับขอมูลเพิม่เติมและการดาวนโหลดแอปพลเิคชัน Nokia 
Software Updater โปรดดูที่ www.nokia.co.th/softwareupdate 
หรือเขาเว็บไซตของ Nokia ในประเทศของคุณ

www.nokia.co.th/5700/support
www.nokia.co.th/phonesettings
www.nokia.co.th/contactus
www.nokia.co.th/repair
www.nokia.co.th/softwareupdate
www.nokia.co.th/softwareupdate
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เริ่มตนใชงาน
การใสซิมการด (U)SIM การดและ
แบตเตอรี่
ปดโทรศัพท และปลดการเชือ่มตอโทรศัพทจากเครื่องชารจทุกครั้ง
กอนถอดแบตเตอรี่
โทรศัพทเครื่องนี้ใชแบตเตอรี่ BP-5M
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ ในการใช
บริการซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ ซื่งอาจเปน
ผูใหบริการหรือผูจําหนายรายอื่นๆ

1. ในการเปดฝาครอบโทรศัพทในครั้งแรก จะตองยกขึ้นโดยใช
แถบพลาสติกที่อยูดานหลังเครื่อง (1) แลวจึงถอดแถบพลาสตกิ
ออกได
หากตองการเปดฝาครอบอีกครั้ง ใหหมนุสวนลางของตัวเครื่อง 
90 องศาไปทางซายหรือทางขวาหากปุมตัวเลขของสวนลาง
อยูดานเดยีวกับหนาจอ และยกฝาครอบขึ้น (2) เมือ่ตองการ
ถอดแบตเตอรี่ออก ใหยกขึ้นตามภาพ (3)

 

2. ในการปลดที่วางซิมการดออก ใหเลื่อนที่วางการดไปดานหลัง 
(4) แลวยกขึ้น (5)
ใสซิมการด (U)SIM การด ลงในที่วางซิมการด (6) โปรด
ตรวจสอบวาใสซิมการด (U)SIM การดอยางถูกตอง โดยที่
หนาสัมผัสสีทองของการดตองคว่ําลงดานลาง และใหดานที่
เปนมมุตัดหันขึ้นบน
ปดที่วางซิมการด (7) แลวเลื่อนไปดานหนาเพื่อล็อค (8) 
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3. ใสแบตเตอรี่กลับเขาไป (9) ใสฝาครอบดานหลัง (10) และ (11) 
กลับคืน

ชองใสการด MicroSD
ใชเฉพาะการด microSD ที่เขากันได 
ซึ่งผานการรับรองจาก Nokia วาใชไดกับ
โทรศัพทเครื่องนี้ Nokia ใชมาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่ผานการรับรองกับการด
หนวยความจํา แตการดบางยี่หออาจจะไมสามารถใชงานรวมกับ
โทรศัพทเครื่องนี้ได การดหนวยความจําที่ใชรวมกันไมไดอาจกอ
ใหเกิดความเสียหายกับการดและตัวเครื่องโทรศัพท และทําให
ขอมลูที่เก็บไวในการดไดรับความเสียหาย
โปรดเก็บการดหนวยความจํา microSD ใหพนมือเด็ก
คุณสามารถเพิ่มหนวยความจําดวยการดหนวยความจํา microSD 
และสามารถใสหรือถอดการด microSD โดยไมตองปดเครื่อง

 ขอสําคญั: หามถอดการดหนวยความจําในขณะที่กําลัง
มกีารเขาใชการดนี้ การถอดการดออกในระหวางการ
ทํางานอาจทําใหการดหนวยความจํารวมทั้งเครื่องเกิด
ความเสียหายได และขอมลูที่บันทึกไวในการดดงักลาว
อาจสูญหาย

การใสการด microSD
โปรดสังเกตวาการดหนวย
ความจําอาจไดรับมาพรอมกับ
เครื่องโทรศัพท และอาจใสอยูใน
เครื่องแลว 

1. เปดฝาปดดานขาง (1)

2. ใสการด microSD ลงใน
ชองโดยใหหนาสัมผัสสีทอง
หันหนาลงดานลาง (2) ดันการดเบาๆ เพือ่ใหล็อกเขาที่

3. ปดฝาปดดานขางใหแนน (3)

การถอดการด microSD 

1. เปดฝาปดดานขาง

2. ดันการดเบาๆ เพื่อปลดล็อก ถอดการดหนวยความจํา
และกด 'ตกลง' จะปรากฏขึ้น ดึงการดออก และเลือก ตกลง

3. ปดฝาปดดานขางใหแนน

1

3

2
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การชารจแบตเตอรี่
1 เสียบอุปกรณชารจเขากับ

ชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2 เปดฝาปดดานขาง (1) 

แลวเสียบสายอุปกรณ
ชารจที่ชองเสียบอุปกรณ
ชารจของโทรศัพท (2)

3 หลังจากชารจเสร็จแลว 
ปดฝาปดดานขางใหแนน

ในกรณีที่ไมมีประจุแบตเตอรี่เหลืออยูเลย สัญลักษณแสดงการ
ชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอเมือ่เวลาผานไปสองสามนาทีหรือ
กอนที่คุณจะโทรออก
ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับอุปกรณชารจและ
แบตเตอรี่ที่ใช การชารจแบตเตอรี่ BP-5M ดวยอุปกรณชารจ AC-5 
จะใชเวลาประมาณ 80 นาที

การเปดและปดเครื่อง
กดปุมเปดและปดคางไว 
หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัส PIN 
ใหปอนรหัส PIN แลวเลอืก ตกลง
หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัสล็อค 
ใหปอนรหัสล็อค แลวเลือก ตกลง 
รหัสล็อคที่กําหนดใหจากโรงงานคือ 
12345
ในการตั้งคาวันที่ เวลา และเขตเวลาที่
ถูกตองนั้น ใหเลือกประเทศที่คุณอาศัยอยู จากนั้นใสวันที่และเวลา
ของประเทศ

ตําแหนงการทํางานปกติ
ใหใชโทรศัพทในตําแหนงการทํางานตามปกติ

12
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 หมายเหตุ: คุณไมควรจับ
เสาอากาศโดยไมจําเปนเมือ่เปด
เครื่องอยู เชนเดยีวกับอุปกรณ
สงสัญญาณอื่นๆ เชน หลีกเลี่ยง
การสัมผัสบริเวณเสาอากาศของ
โทรศัพทขณะใชสาย การสัมผัส
เสาอากาศขณะที่สงสัญญาณหรือ
รับสัญญาณจะสงผลตอคุณภาพ
ของสัญญาณวิทยุ โดยอาจทําให
โทรศัพททํางานโดยใชระดับพลังงานที่สูงขึ้นกวาปกติ และ
ทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่สั้นลง

โทรศัพทรุนนี้มเีสาอากาศในตัว 
เสาอากาศของโทรศัพท (1)
เสาอากาศของ Bluetooth (2)

การตั้งกําหนดคา
กอนใชการสงขอความมัลติมีเดีย, การสงขอความทันใจ, Push to 
Talk, อีเมล, การซิงโครไนซ, การเรียกขอมูล และเบราเซอร คุณตอง
ตั้งคาคอนฟกเกอเรชันที่เหมาะสมใหกับโทรศัพท โทรศัพท
อาจกําหนดคาเบราเซอร, การสงขอความมลัติมเีดีย, จุดเชื่อมตอ 
และการตั้งคาเรียกขอมูลตามซิมการดที่ใชโดยอัตโนมตัิ โดยอาจ
ไดรับขอมลูการตัง้คาโดยตรงเปนขอความการตัง้คาคอนฟกเกอเรชนั 
จากนั้นคุณเพียงจัดเก็บขอมลูการตั้งคาไวในโทรศัพทเทานั้น 
สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับการตั้งคาที่ม ีโปรดติดตอผูใหบริการ
โทรศัพท หรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับการรับรองใกลบาน
คุณ
เมื่อคุณไดรับขอความการตั้งคาคอนฟกเกอเรชันและไมไดใชงาน
และบันทึกการตั้งคาโดยอัตโนมัติ ขอความ 1 ขอความใหม จะ
ปรากฏขึ้น เลือก แสดง เพื่อเปดขอความ ในการบันทึกการตั้งคา 
ใหเลือก ตัวเลอืก > บันทึก คุณอาจตองปอนรหัส PIN ที่ไดรับ
มาจากผูใหบริการโทรศัพท
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โทรศัพทของคุณ
ปุมกดและสวนประกอบตางๆ
ปุมเปด/ปด (1)
ลําโพง (2)
หูฟง (3)
ปุมปรับระดับเสียง (4)
ปุมเลือกซายและขวา (5)
ปุมเมนู (6)
ตอจากนี้จะใชคําวา 
“เลือก เมนู”
ปุมลบ (7)
ปุมโทรออก (8)
ปุมจบการทํางาน (9)
ปุมเลื่อน Navi™ (10) 
ตอจากนี้จะใชคําวา
ปุมเลื่อน
ปุมตัวเลข (11)

ไมโครโฟน (12)
ชองเสียบ Nokia AV 
2.5-มม. (13)
ลําโพง (14)
ชองเสียบอุปกรณ
ชารจ (15)
ชองใสการด microSD 
(16)
ชองเสียบ USB (17)
พอรตอินฟราเรด (18)

ปุมสําหรบัมีเดีย: 
ยอนกลับ, ซูมภาพออก 
(19)
เลน/หยุดชั่วคราว/หยุด, 
ปุมถายภาพ (20)
เลนเดนิหนาอยาง
รวดเร็ว, ซูมภาพเขา (21)
เลนสกลองถายรูป (22)
แฟลชกลองถายรูป (23)
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โหมด
โทรศัพทเครื่องนี้ม ี5 โหมดการทํางาน: โหมดโทรศัพท (1), โหมด
กลองถายรูป (2), โหมดเพลง (3), โหมดสนทนาทางวิดโีอ (4) และ
โหมดดูวิดโีอ (5) ในการสลับไปยังโหมดตางๆ ใหบิดตัวเครื่อง
สวนลาง ทั้งนี้ คุณตองรอสักครูหนึ่ง จึงจะเริ่มใชงานแตละโหมดได 
ในโหมดโทรศัพท อยาพยายามที่จะบิดโทรศัพทสวนลางไปทาง
ซายเกินกวา 90 องศาหรือไปทางขวาเกินกวา 180 องศา ถาฝน
บิดโทรศัพท ตัวเครื่องโทรศัพทอาจไดรับความเสียหาย 

โหมดโทรศพัท
โหมดโทรศัพทจะเริ่มทํางาน เมื่อตัวเครื่องสวนลางที่เปนปุมกดอยู
ดานเดยีวกับหนาจอ

โหมดกลองถายรปู
ในการใชงานโหมดกลองถายรูปขณะอยูในโหมดโทรศัพท ใหบิด
โทรศัพทสวนลางไปทางซาย 90 องศา โดยใหเลนสกลองถายรูป
หันไปทางอื่นเมือ่คุณดหูนาจอ
หากตองการถายภาพตัวเอง ใหบิดตัวเครื่องสวนลางไปทางขวา 
90 องศาขณะอยูในโหมดโทรศัพท เพือ่ใหเลนสกลองถายรูปหัน
เขาหาตัวคุณเมือ่คุณดหูนาจอ

โหมดเพลง
หากตองการใชงานโหมดเพลงขณะอยูในโหมดโทรศัพท ใหบิด
ตัวเครื่องสวนลางไปทางขวา 180 องศา เพื่อใหปุมที่ใชควบคุม
การเลนเพลงอยูดานเดียวกับหนาจอ

โหมดสนทนาทางวิดีโอ
ขณะสนทนาทางวิดโีอ คุณสามารถใหผูรับสายเห็นหนาของคุณได 
บิดตัวเครื่องสวนลาง เพื่อใหเลนสกลองถายรูปหันเขาหาตัวคุณ
เมื่อคุณดูหนาจอ คุณยังสามารถหันเลนสกลองถายรูปใหไปยัง
ทิศทางตรงกันขามได
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โหมดดูวิดีโอ
เมือ่คุณดวูิดีโอหรือภาพนิ่ง
ในโหมดโทรศัพท 
คุณสามารถเปดใชงาน
โหมดดวูิดีโอได บิดตัวเครื่อง
สวนลางไปทางซาย 90 องศา 
เพื่อใหเลนสกลองถายรูป
หันออกจากตัวคุณ ในโหมด
ดวูิดีโอ หนาจอจะเปลี่ยนเปนแนวนอนโดยอัตโนมตัิ และคุณ
สามารถวางโทรศัพทไวบนโตะ เชน ในขณะรับชมได
หากตองการดภูาพนิ่งถัดไปหรือกอนหนา หรือตองการใหภาพ
เดินหนาหรือยอนกลบัอยางรวดเร็ว ใหกดปุมเดนิหนาอยางรวดเร็ว
หรือยอนกลับที่ปุมมีเดีย
หากตองการเลนวิดโีอหรือหยุดชัว่คราว ใหกดปุมเลน/หยุด
ชัว่คราว/หยุดที่ปุมมีเดยี หากตองการหยุดวิดโีอ ใหกดปุมเลน/
หยุดชั่วคราว/หยุดที่ปุมมีเดีย

โหมดสแตนดบาย
เมือ่คุณเปดเครื่องและมีการลงทะเบียนเครื่องในระบบเครือขายแลว 
เครื่องจะอยูในโหมดสแตนดบายและพรอมใชงาน
ในการเปดรายการหมายเลขที่โทรออกลาสุด ใหกดปุมโทรออก

ในการใชคําสั่งเสียงหรือโทรออกโดยใชเสียง ใหกดคางไวที่ปุมเลือก
ดานขวา
ในการเปลีย่นรูปแบบ ใหกดปุมเปด/ปดและเลือกรูปแบบ
เมือ่ตองการเริ่มการเชื่อมตอกับเว็บ ใหกดคางไวที่ปุม 0

สแตนดบายแบบพิเศษ
เมือ่เปดใชโหมดสแตนดบาย คุณสามารถใชหนาจอเพื่อเขาใช
แอปพลิเคชันที่ใชงานบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว หากตองการเลือกวา
จะแสดงหรือไมแสดงโหมดสแตนดบายที่ใชงาน ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > การปรบัตั้งคา > โหมดพรอม
ทํางาน > แบบพเิศษ > เปด หรือ ปด
ในการเขาใชแอปพลิเคชนัสแตนดบายที่ใชอยู ใหเลื่อนไปที่
แอปพลิเคชันแลวเลือก ในโหมดสแตนดบายที่ใชอยู แอปพลิเคชัน
ที่ตั้งไวเปนคาเริ่มตนจะปรากฏขึ้นทางดานบนสวนสแตนดบายที่ใชง
านอยู สวนปฏิทิน สิ่งที่ตองทํา และเหตุการณของผูใชจะแสดงอยู
ทางดานลาง ในการเลอืกแอปพลิเคชนัหรือเหตุการณ ใหเลื่อนไปยัง
รายการที่ตองการและเลือก

รูปแบบออฟไลน
รูปแบบ ออฟไลน เปนรูปแบบที่ชวยใหคุณสามารถใชโทรศัพท
ไดโดยไมตองเชื่อมตอกับระบบเครือขาย เมื่อใชงานรูปแบบ 
ออฟไลน การเชือ่มตอกับระบบเครือขายไรสายจะปดการใชงาน 
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โดยมสีัญลักษณ  แสดงอยูที่เครื่องหมายแสดงความแรงของ
สัญญาณ สัญญาณไรสาย RF ทั้งหมดที่สงและที่ออกจากเครื่อง
โทรศัพทจะถกูกันไว และคุณสามารถใชโทรศัพทไดโดยไมตองใช 
(U)SIM การด ใชรูปแบบออฟไลนในสถานที่ซึ่งไวตอคลื่นวิทยุ เชน 
เมื่ออยูบนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล คุณสามารถฟงเพลงโดยใช
เครื่องเลนเพลงขณะใชงานรูปแบบออฟไลน
ในการคงรูปแบบออฟไลน ใหกดปุมเปด/ปดและเลือกรูปแบบอื่น

ขอสําคัญ: ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออก
หรือรับ หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองอยูภายในบริเวณ
พื้นที่ครอบคลุมของระบบโทรศัพท คุณยังสามารถ
โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่ง
กําหนดไวในเครื่องของคุณได ในการโทรติดตอ คุณตอง
เปดการทํางานรูปแบบโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค

สัญลักษณ
โทรศัพทเชือ่มตอกับระบบเครือขาย UMTS อยู
โทรศัพทเชือ่มตอกับระบบเครือขาย GSM อยู
โทรศัพทอยูในโหมดออฟไลน และไมไดเชือ่มตอ
กับระบบเครือขายโทรศัพท โปรดดูที่ “รูปแบบออฟไลน” 
หนา 21
คุณไดรับขอความในแฟม ถาดเขา ใน ขอความ 

มขีอความที่รอสงอยูใน ถาดออก
คุณมเีบอรที่ไมไดรับสาย โปรดดทูี่ “บันทึก” หนา 29
มกีารล็อคปุมกดโทรศัพทไว โปรดดูที่ “การล็อคปุมกด 
(การปองกันปุม)” หนา 24
มกีารใชลําโพง
โอนสายเรียกเขาทุกสายไปยังหมายเลขอื่น
มีการตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท
มกีารเชื่อมตอขอมูลแบบแพค็เก็ต GPRS อยู สัญลักษณ 
แสดงวาหยุดพักการเชื่อมตอชั่วคราว และสัญลักษณ 
แสดงวาสามารถเชื่อมตอได

มกีารเชื่อมตอขอมูลแบบแพก็เก็ตอยูในสวนของ
เครือขายที่สนับสนุนการทํางานระบบ EGPRS 
สัญลักษณ แสดงวาหยุดพักการเชือ่มตอชั่วคราว 
และสัญลักษณ  แสดงวาสามารถเชื่อมตอได 
สัญลักษณแสดงใหทราบวาสามารถใชงาน EGPRS 
ไดในระบบเครือขาย แตไมจําเปนที่คุณจะตองใช 
EGPRS ในการรับสงขอมลู
มกีารเชื่อมตอขอมูลแบบแพค็เก็ต UMTS อยู สัญลักษณ 

แสดงวาหยุดพกัการเชื่อมตอชัว่คราว และสัญลักษณ 
แสดงวาสามารถเชื่อมตอได

เปดใช Bluetooth อยู
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มีการสงขอมูลโดยใช Bluetooth อยู โปรดดูที่ 
“การเชือ่มตอ Bluetooth” หนา 59
มีการเชื่อมตอ USB อยู

สัญลกัษณอื่นนอกจากนี้อาจปรากฏขึ้นได

เมนู
ในเมนู คุณสามารถเขาสูฟงกชนัในเครื่องได หากตองการเขาสู
เมนูหลัก ใหเลือกปุม เมนู ตอจากนี้จะใชคําวา “เลือก เมนู”
ในการเปดแอปพลิเคชันหรือแฟมขอมลู ใหเลื่อนไปที่รายการ
ดงักลาวแลวกดปุมเลื่อน
ในการเปลี่ยนหนาจอ ใหเลือก เมนู > ตัวเลือก > เปลีย่นมุมมอง
เมนู และรูปแบบการแสดงผล
หากคุณเปลี่ยนลําดบัของฟงกชนัในเมนู ลําดบัจะแตกตางจาก
ลําดบัเริ่มตนที่ระบบกําหนดไวตามที่อธิบายในคูมือผูใชนี้
หากตองการปดแอปพลิเคชันหรือแฟมขอมูล ใหเลือก กลับ และ 
ออก ซ้ําๆ หลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อยอนกลับไปยังโหมด
สแตนดบาย หรือเลือก ตัวเลอืก > ออก
ในการแสดงและสลับระหวางแอปพลิเคชันที่เปดอยู ใหเลือกและ
กดปุม เมนู คางไว หนาตางแสดงการสลับการใชงานแอปพลิเคชนั
จะปรากฏขึ้น เพื่อแสดงรายการแอปพลิเคชนัตางๆ ที่เปดอยู 
เลื่อนไปยังแอปพลิเคชันที่ตองการ และเลอืก

หากตองการเลือกหรือยกเลกิการเลือกรายการใดรายการหนึ่งใน
แอปพลิเคชัน ใหกดปุม # หากตองการเลือกหรือยกเลิกการเลือก
หลายๆ รายการติดตอกัน ใหกดปุม # คางไว แลวเลื่อนขึ้นหรือลง
หากปลอยใหแอปพลิเคชนัทํางานอยูบนพื้นหลัง จะสิ้นเปลือง
พลังงานแบตเตอรี่มาก และลดอายุใชงานของแบตเตอรี่

วิธีใช
โทรศัพทของคุณมวีิธีใช หากตองการเขาใชวิธีใชขณะแอปพลิเคชนั
เปดอยู ใหเลือก ตัวเลอืก > วิธีใช หากตองการดูรายการหัวขอ
วิธีใชที่มีอยูในประเภทที่เหมาะสม ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อ
หัวขอ
หากตองการเปดรายการประเภทวิธีใชทั้งหมด ใหเลือก เมนู > 
แอปพลิฯ > วิธีใช

การควบคุมเสยีง
หากตองการปรับระดบัความดงัของหูฟงหรือลําโพงขณะใชสาย
หรือขณะฟงไฟลเสียง ใหกดปุมปรับระดับเสียง
หากคุณตองการใชลําโพงขณะสนทนา ใหเลือก ลําโพง
หากตองการเลิกใชลําโพงขณะสนทนา ใหเลือก ชุดหูฟง

คําเตือน: โปรดอยาถอืโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก 
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การล็อคปุมกด (การปองกันปุม)
เพื่อปองกันไมใหกดปุมโดยไมเจตนา คุณสามารถล็อคปุมกดได
หากตองการล็อคปุมกด ใหกดปุม เลือกดานซาย และ * ภายใน 
1.5 วินาที หรือ ถาตองการใหโทรศัพทล็อคปุมกดอัตโนมัติเมื่อเวลา
ที่กําหนดไวหมดลง ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา
เครื่อง > ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศัพทและซิมการด > 
เวลาลอ็คปุมกดอัตโนมตัิ > กําหนดเอง และเวลาที่ตองการ
เมื่อตองการล็อคปุมกดเมือ่อยูในโหมดเพลง ใหกดปุมเปด/ปด 
และเลือก ลอ็คปุมกด
หากตองการปลดล็อคปุมกดในโหมดโทรศัพท ใหเลือก ปลดลอ็ค 
และกดปุม * ภายใน 1.5 วินาที 
หากตองการล็อคปุมกดในโหมดเพลง ใหเลือก ปลดลอ็ค > ตกลง
เมื่อล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช
เปนทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องได 

การตอหูฟงที่ใชงานรวมกับโทรศัพทได
อยาเชื่อมตอ
ผลิตภัณฑที่
สงสัญญาณ
ออกได 
เพราะอาจ

สรางความเสียหายใหกับโทรศัพท อยาเชื่อมตอแหลงจายไฟใดๆ 
เขากับชองเสียบ Nokia AV 
หากตออุปกรณภายนอกหรือหูฟงอื่นที่ไมไดผานการรับรองการใช
งานรวมกับโทรศัพทจาก Nokia เขากับชองเสียบ Nokia AV ใหใสใจ
เปนพิเศษกับระดบัความดงั

การตอสายขอมูล USB
ในการตั้งคาการเชื่อมตอ USB 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
เชื่อมตอ > USB > โหมด 
USB และโหมดที่ตองการ 
หากตองการตั้งคาใหทํางาน
โดยอัตโนมตัิ ใหเลอืก 
ถามเมือ่เชื่อมตอ > ไม

การใสสายคลองขอมือ
ผูกสายคลองขอมอื
ตามภาพ

1
2
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ฟงกชันการโทร
การโทรออก
1 ในโหมดสแตนดบาย ใหปอนหมายเลขโทรศัพทและรหัสพื้นที่ 

กดปุมลบเพือ่ลบหมายเลข
ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้งเพือ่เปนรหัสนําหนา
การโทรตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออก
ตางประเทศ)

2 หากตองการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ใหกดปุมโทรออก
3 ในการวางสายหรือยกเลิกการโทรออก ใหกดปุมจบการทํางาน

หากตองการโทรออกจาก รายชื่อ, เลือก เมนู > รายชื่อ และเลื่อน
ไปยังชือ่ที่ตองการ หากตองการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น 
ใหกดปุมโทรออก
หากตองการโทรติดตอระบบฝากขอความ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ใหกดปุม 1 คางไวในโหมดสแตนดบาย คุณตองกําหนด
หมายเลขศูนยขอความกอน จึงจะสามารถโทรไปยังระบบฝาก
ขอความได โปรดดูที่ “โทรศูนยฝาก” หนา 56

การโทรออกดวยเสียง
รายการเสียงจะบันทึกอัตโนมัติในทุกรายชือ่ใน รายชื่อ
ใหใชชือ่ที่ยาวพอประมาณ และอยาใชชื่อซ้ํากันกับหมายเลขอื่นๆ

การโทรออกดวยเสียง
รายการเสียงจะไวตอเสียงรอบขางมาก ควรใชรายการเสียงในที่
เงยีบ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิด
ปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในที่ซึ่งมีเสียงดังหรืออยูใน
สถานการณฉุกเฉิน ดงันั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออก
โดยใชเสียงเพยีงอยางเดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม

1 ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือกดานขวาคางไว คุณจะ
ไดยินสัญญาณเสียงสั้นๆ และขอความ พูดตอนนี้ จะปรากฏขึ้น
บนจอแสดงผล
หากคุณใชชดุหูฟงที่ใชงานรวมกันไดที่มีปุมชุดหูฟง ใหกดปุม
ชุดหูฟงคางไว

2 เปลงเสียงตามคําสั่งเสียงใหชัดเจน โทรศัพทจะเลนคําสั่งเสียง
ของชื่อที่ตรงกันมากที่สุด หลังจาก 1.5 วินาที โทรศัพทจะโทร
ออกไปยังหมายเลขนั้นหรือหากหมายเลขดังกลาวไมถูกตอง 
กอนจะโทรออก ใหเลือก ถัดไป และเลือกรายการอื่น

การใชคําสั่งเสียงเพือ่ใชงานฟงกชันโทรศัพทนั้นมวีิธีการคลายคลงึ
กับการโทรออกโดยใชเสียง โปรดดูที่ “คําสั่งเสียง” หนา 56
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การรับสายหรอืปฏเิสธไมรับสาย
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก 
หากตองการปรับระดบัเสียงขณะสนทนา ใหกดปุมปรับระดับเสียง

เคล็ดลับ: หากคุณตอชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันไดเขากับ
โทรศัพท กดปุมที่ชุดหูฟงเพือ่รับสายและวางสาย

ในการปดเสียงเรียกเขา ใหเลือก เงียบ
เมื่อไมตองการรับสาย ใหกดปุมวางสาย  หรือเลือก ตัวเลอืก > 
ปฏิเสธ
หากตองการสงขอความแจงผูที่โทรเขามาถงึเหตุผลที่คุณไม
สามารถรับสายได ใหเลือก ตัวเลือก > สงขอความตัวอักษร 
หากตองการเปดใชงานขอความตอบกลับและแกไขขอความ 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคาเครื่อง > โทรศัพท > 
การโทร > ไมรับสายดวย SMS และ ตัวอักษรขอความ 
โปรดดทูี่ “โทรศัพท” หนา 57

สายเรยีกซอน (บริการเสริมจากระบบ
เครอืขาย)
ขณะสนทนา ใหกดปุมโทรออก เพื่อรับสายเรียกซอน สายแรก
จะถูกพักสายไว เมื่อตองการวางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุมจบ
การทํางาน

หากตองการเปดใชงานฟงกชัน สายเรียกซอน ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การตั้งคาเครื่อง > โทรศัพท > การโทร > 
สายเรียกซอน > ทํางาน
หากคุณตองการสลับระหวางสายสนทนาสองสาย ใหเลือก สลับ

การสนทนาทางวิดีโอ
ในการสนทนาทางวิดีโอ คุณจําเปนตองมีการด USIM และอยู
ภายในบริเวณพื้นที่ครอบคลุมของระบบเครือขาย UMTS โปรด
ติดตอผูใหบริการเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการใชงานและการสมคัรเปนส
มาชิกบริการสนทนาทางวิดีโอ ทั้งนี้ คุณสามารถสนทนาทางวดิีโอ
ไดระหวางคุณกับคูสนทนาอีกฝายเทานั้น โดยสามารถใชไดกับ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชงานรวมกันไดหรือไคลเอนต ISDN แตคุณ
จะไมสามารถใชงานฟงกชนัการสนทนาทางวิดีโอได หากมกีารใช
สายสนทนา สายสนทนาทางวิดโีออื่น หรือสายขอมูลอื่นอยู

คุณไมไดรับภาพวิดโีอ (เนื่องจากผูรับไมไดสงภาพวิดีโอ หรือ
ระบบเครือขายไมไดสงวิดีโอนั้น)

คุณปฏิเสธการสงภาพวิดีโอจากเครื่องโทรศัพทของคุณ

1. กดหมายเลขโทรศัพทในโหมดสแตนดบาย หรือเลือก เมนู > 
รายชื่อ และเลื่อนไปยังรายชือ่ที่ตองการ

2. เลือก ตัวเลือก > โทร > สายวิดโีอ
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การเริ่มตอสายอาจตองใชเวลาสักครู ถาตอสายไมได เครื่องจะ
ถามวาคุณตองการโทรออกปกติหรือสงขอความแทนหรือไม
หากตอสายสนทนาทางวิดีโอไดเรียบรอยแลว คุณจะเห็นภาพ
วิดโีอสองกรอบ และไดยินเสียงออกจากลําโพง ผูรับสายอาจ
ปฏิเสธการสงวิดีโอ ( ) ซึ่งในลักษณะนี้ คุณจะไดยินเสียง
และอาจเห็นภาพนิ่งหรือภาพกราฟฟกพื้นหลังที่เปนสีเทาแทน 
ขณะสนทนาทางวิดีโอโดยอยูในโหมดโทรศัพท ใหบิดโทรศัพท
สวนลางเพื่อใหเลนสของกลองถายรูปหันหนาเขาหาตัวคุณ 
เพือ่ที่จะใหผูรับสายมองเห็นหนาคุณ
หากตองการเปลี่ยนระหวางใหแสดงภาพวิดีโอหรือไดยิน
เฉพาะเสียง ใหเลือก ใชงาน หรือ ไมใชงาน > การสงวดิีโอ, 
การสงเสียง หรือ การสงวดิีโอและเสียง
แมวาคุณจะปฏิเสธการสงภาพวิดีโอในระหวางสายสนทนาทาง
วิดโีอ คุณยังคงตองเสียคาใชจายเปนสายสนทนาทางวิดีโอ 
โปรดตรวจสอบราคาบริการกับผูใหบริการระบบเครือขาย หรือ
ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ
ในการวางสายวิดีโอ ใหกดปุมจบการทํางาน

การรบัสายสนทนาทางวิดโีอ
เมือ่มสีายวิดีโอเรียกเขา สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น กดปุม
โทรออกเพือ่รับสาย เลือก ใช และภาพที่ถายจากกลองในโทรศัพท
ของคุณจะปรากฏใหผูที่โทรเขาเห็นบนเครื่องโทรศัพทที่ใชโทร

เขามา มิฉะนั้น การสงภาพวดิีโอจะไมทํางาน ในการวางสายวิดีโอ 
ใหกดปุมจบการทํางาน
แมวาคุณจะปฏิเสธการสงภาพวิดีโอในระหวางสายสนทนาทางวิดีโอ 
คุณยังคงตองเสียคาใชจายเปนสายสนทนาทางวิดโีอ กรุณา
ตรวจสอบราคากับผูใหบริการเสียกอน

การแบงปนวิดีโอ
ใช มมุมองรวม เพื่อสงภาพวิดโีอในขณะนั้นจากโทรศัพทของคุณ
ไปยังโทรศัพทที่เขากันไดขณะที่กําลังโทรศัพทอยู
ในการใช มุมมองรวม คุณจะตองปฏิบัติดังนี้:
• ตรวจดใูหแนใจวามกีารตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคลใหกับ

โทรศัพทของคุณแลว
• ตรวจดใูหแนใจวาคุณมกีารเชื่อมตอ UMTS ที่ใชงานอยู และอยู

ภายในพื้นที่ของเครือขาย UMTS หากคุณเริ่มตนเซสชันการ
แบงปนขณะที่คุณอยูในพื้นที่ครอบคลุมของระบบเครือขาย 
UMTS และเกิดการสงมอบขามเครือขายไปยัง GSM เซสชนั
การแบงปนจะถูกยกเลกิแตคุณยังสนทนาตอได

• ตรวจดใูหแนใจวาทั้งผูสงและผูรับไดลงทะเบียนเขาสูเครือขาย 
UMTS แลว ถาคุณเชิญใหผูอื่นมารวมแบงปนเซสชันและ
โทรศัพทของคนนั้นปดอยู หรือบุคคลผูนั้นไมอยูในเครือขาย 
UMTS คนนั้นจะไมทราบวาคุณไดเชญิมารวมแบงปนเซสชัน 
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อยางไรก็ตาม คุณจะไดรับขอความแสดงขอผิดพลาดซึ่ง
แสดงวาผูรับไมสามารถรับคําเชญิได

การตั้งคา
การเชื่อมตอระหวางบุคคลเรียกในอีกชื่อหนึ่งวาการเชื่อมตอ 
Session Initiation Protocol (SIP) คุณตองตั้งคาของรูปแบบ SIP 
ในโทรศัพทของคุณกอน คุณจึงจะใช มุมมองรวม
โปรดสอบถามการตั้งคารูปแบบ SIP จากผูใหบริการโทรศัพท และ
บันทึกไวในโทรศัพทของคุณ ผูใหบริการโทรศัพทอาจสงการตั้งค
าใหคุณดวยวิธี OTA
หากคุณทราบ SIP แอดเดรสของผูรับ คุณสามารถปอนแอดเดรส
นั้นในรายชือ่ของคุณได เลือก เมนู > รายชื่อ, รายชื่อ และ 
ตัวเลอืก > แกไข > ตัวเลือก > เพิ่มรายละเอียด > SIP หรือ 
มุมมองรวม ปอน SIP แอดเดรสในรูปแบบ 
sip:username@domainname (คุณสามารถใช IP แอดเดรสแทน
ชื่อโดเมนได)

การแบงปนวิดีโอสด
1 ขณะใชงานสายสนทนาทางวดิีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > 

รวมดวูิดีโอ > ภาพสด
2 โทรศัพทจะสงคําเชิญไปยัง SIP แอดเดรสที่คุณบันทึกไว

ในรายชือ่ของผูรับ 

ถาผูรับม ีSIP แอดเดรสหลายชื่อบันทึกไว ใหเลือก SIP 
แอดเดรสที่คุณตองการจะสงคําเชิญ และ เลือก เพื่อสงคําเชญิ

3 เมื่อผูรับตอบรับคําเชิญก็จะสามารถแบงปนภาพวิดีโอได
อัตโนมัติ
ลําโพงจะทํางาน นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชชุดหูฟงเพื่อ
สนทนาตอไดขณะที่คุณแบงปนวิดโีอสด

4 เลือก พัก เพือ่หยุดเซสชันการแบงปนชั่วคราว เลือก ทําตอ 
เพื่อกลับสูการแบงปน

5 หากตองการหยุดการแบงปนเซสชัน เลือก หยุด เมื่อตองการ
วางสายสนทนา ใหกดปุมจบการทํางาน

การตกลงรับคําเชิญ
เมื่อมผีูอื่นสงคําเชญิการแบงปนใหกับคุณ ขอความคําเชิญจะ
ปรากฏขึ้นโดยแสดงชื่อหรือ SIP แอดเดรสของผูสง
เมื่อคุณไดรับคําเชิญ เลือกตัวเลือกดานลางนี้:
ยอมรับ—เพือ่เริ่มแบงปนเซสชันและใชงานโหมดดูวิดโีอ
ปฏิเสธ—เพื่อปฏิเสธคําเชญิ ผูสงจะไดรับขอความแจงวาคุณ
ปฏิเสธคําเชิญนั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดปุมจบการทํางาน
เพื่อปฏิเสธเซสชันการแบงปนและวางสายได

หากตองการหยุดการแบงปนเซสชัน เลือก หยุด
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บันทึก
คุณสามารถตรวจสอบการโทร ขอความตัวอักษร การเชือ่มตอ
ขอมูลแบบแพ็คเก็ต และสายขอมลู รวมทั้งสายแฟกซ ซึ่งโทรศัพท
ไดเก็บไวในไฟลบันทึก
การติดตอกับศูนยขอความเสียง ศูนยรับฝากขอความมัลติมเีดยี 
หรือเบราเซอรเพจของคุณนั้น จะแสดงเปนสายขอมลูหรือ
การเชือ่มตอขอมูลแบบแพ็คเก็ตในไฟลบันทึกการสื่อสารทั่วไป

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดง
ในใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจตางกัน 
ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ ภาษี 
และปจจัยอื่นๆ
หมายเหตุ: ตัวจับเวลาบางประเภท รวมทั้งตัวจับเวลา
อายุใชงาน สามารถตั้งเวลาใหมไดดวยการอัพเกรด
บริการหรือซอฟตแวร
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การเขียนขอความ
เมื่อคุณเขียนขอความ  จะปรากฏขึ้นที่ดานบนขวาของ
หนาจอ แสดงถงึระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิ หรือ  ปรากฏขึ้น 
แสดงถึงระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ ในการเปดหรือปดระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติขณะเขียนขอความ ใหกด * และเลอืก เปดตัว
ชวยสะกดคํา หรือ ตัวชวยสะกดคํา > ปด
สัญลักษณ ,  หรือ  จะปรากฏถัดจาก
สัญลักษณของระบบปอนขอความ ซึ่งแสดงถึงรูปแบบตัวพิมพ 
ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม # 

 แสดงถึงโหมดตัวเลข ในการเปลี่ยนระหวางโหมดตัวอักษร
และตัวเลข ใหกดปุม # ซ้ําๆ จนกวาโหมดตัวเลขจะทํางาน หรือ
กดปุม * และเลอืก โหมดตัวเลข หรือ โหมดตัวอักษร

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุม ตัวเลข 1 ถงึ 9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรที่ตองการปรากฏ ตัวอักษร
ที่มอียูจะขึ้นกับภาษาที่ใชเขียนที่เลือกไว ในการเลือกภาษาให
กดปุม เมนู > การตั้งคา > การตั้งคาเครื่อง > ทั่วไป > การปรับ
ตั้งคา > ภาษา > ภาษาที่ใชเขียน
หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณตองการปอน อยูในปุมเดียวกับปุมที่
คุณใชอยู ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึ้น (หรือเลือ่นไปยังจุด

สิ้นสุดของระยะเวลาในการปอนที่กําหนดไว) หลังจากนั้นใหปอน
ตัวอักษร
ในการปอนตัวเลข ใหกดคางไวที่ปุมตัวเลข
เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรพิเศษที่ใชอยูเสมอจะอยูที่ปุม 1 
สําหรับตัวอักษรอื่นๆ ใหกดปุม *
หากตองการลบตัวอักษรหนึ่งตัว ใหกดปุมลบ หากตองการลบ
ตัวอักษรหลายตัว ใหกดปุมลบคางไว
ในการเวนวรรค ใหกดปุม 0 หากตองการเลื่อนเคอรเซอรไปยัง
บรรทัดถัดไป ใหกดปุม 0 สามครั้ง

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 
หากตองการปอนตัวอักษรไดโดยกดปุมเพียงครั้งเดียว ใหใชระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมตัินี้
1 ในการเขียนคําที่ตองการ กดปุม 2–9 กดปุมแตละปุมเพยีง

หนึ่งครั้ง เพื่อปอนตัวอักษรทีละตัว คําจะเปลี่ยนไปตามการ
กดปุมในแตละครั้ง
สําหรับเครื่องหมายวรรคตอนที่ใชสวนใหญ ใหกดปุม 1 สําหรับ
เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิเศษสวนใหญ ใหกดปุม * 
คางไว
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หากตองการลบตัวอักษรหนึ่งตัว ใหกดปุมลบ หากตองการ
ลบตัวอักษรหลายตัว ใหกดปุมลบคางไว

2 เมือ่เขียนคําเสร็จและตรวจแลววาถูกตอง ยืนยันโดยเลื่อนไป
ขางหนาหรือแทรกชองวาง
ถาเขียนคําไมถูกตอง ในการดคูําอื่นที่สอดคลองกับที่พบใน
พจนานุกรมทีละคํา ใหกดปุม * ซ้ําๆ
หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวาคําที่คุณตองการ
เขียนไมมอียูในพจนานุกรม ในการเพิม่คําลงในพจนานุกรม 
ใหเลือก สะกด ปอนคํา (สูงสุด 32 ตัวอักษร) โดยใชระบบปอน
ตัวอักษรแบบปกติ แลวเลือก ตกลง คํานั้นจะถูกเพิ่มเขาไปใน
พจนานุกรม เมื่อพจนานุกรมเต็ม คําใหมจะเขาไปแทนที่คําที่
เคยปอนไวนานที่สุด

การคดัลอกขอความ
1 ในการเลอืกตัวอักษรและคํา ใหกดคางไวที่ปุม # พรอมกับ

เลื่อนไปทางซายหรือขวา ในการเลือกขอความหลายบรรทัด 
ใหกดคางไวที่ปุม # พรอมกับเลื่อนขึ้นหรือลง 

2 ในการคัดลอกขอความไปยังคลปิบอรด ใหกดคางไวที่ปุม # 
พรอมกับเลือก คัดลอก

3 ในการเพิม่ขอความ ใหเลื่อนไปยังตําแหนงที่ตองการใส
ขอความ กดคางไวที่ปุม # พรอมกับเลือก วาง
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การรับสงขอความ
คุณสามารถสราง สง รับ ดู แกไข และจัดการขอความตัวอักษร 
ขอความมลัติมเีดีย ขอความอีเมล การนําเสนอ และเอกสารได 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับขอความและขอมูลไดโดยใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth, รับและสงตอขอความภาพ, 
รับขอความบริการและขอความแสดงขอมลูของระบบที่ใชงาน 
และสงคําสั่งขอใชบริการ
ในการเปดเมนู ขอความ ใหเลือก เมนู > ขอความ ฟงกชัน 
ขอความใหม และรายการแฟมขอมลูที่ตั้งไวจะแสดงขึ้น:

 ถาดเขา—ประกอบดวยขอความที่ไดรับยกเวนขอความอีเมล
และขอความจากระบบ เมือ่มขีอความที่ยังไมไดเปดอานอยูใน
ถาดเขา ไอคอนจะเปลี่ยนเปน 
ในการเปดดูขอความที่ไดรับ ใหเลือก เมนู > ขอความ > ถาดเขา 
และขอความที่ตองการ

 โฟลเดอรของฉัน—สําหรับจัดการขอความของคุณไวใน
แฟมขอมูล คุณสามารถสรางแฟมขอมูลใหม เปลี่ยนชือ่และลบแฟม
ขอมลูได

 ศูนยฝากขอความ—เพื่อเชือ่มตอกับศูนยขอความระยะไกล
ของคุณเพื่อรับขอความอีเมลใหมหรือดูขอความอีเมลที่รับกอน
หนานี้แบบออฟไลน หลังจากกําหนดการตั้งคาศูนยขอความใหม

เรียบรอยแลว ชื่อที่ตั้งใหกับศูนยขอความนั้นจะแทนที่ ศูนยฝาก
ขอความ
กอนจะสง รับ ดึง ตอบกลับ และสงตออีเมลไปยังอีเมลแอคเคาทอื่น 
คุณตองปฏิบัติดังนี้:
• ตั้งคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP) ใหถกูตอง โปรดดูที่ 

“การเชื่อมตอ” หนา 57
• ตองกําหนดการตั้งคาอีเมลใหถูกตอง โปรดดูที่ “การตั้งคาอีเมล” 

หนา 34

 ฉบบัราง—จัดเก็บขอความฉบับรางที่ยังไมไดสง
 สง—จัดเก็บขอความที่สงแลว โดยไมรวมขอความที่สงโดยใช 

Bluetooth
 ถาดออก—ใชบันทึกขอความที่รอสงชัว่คราว
 รายงาน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)—บันทึกผล

การสงขอความแบบตัวอักษร ขอความประเภทพเิศษ เชน นามบัตร 
และขอความมัลติมีเดียที่สงไปเรียบรอยแลว ทั้งนี้ คุณอาจไม
สามารถรับรายงานผลการสงขอความมลัติมีเดียที่สงไปยังอีเมล
แอดเดรสได
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การเขียนและสงขอความ
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความตัวอักษรที่ยาวกวา
ความยาวที่กําหนดของขอความเดียว โดยขอความที่ยาวกวาจะถูก
สงเปนชุดขอความตั้งแตสองขอความขึ้นไป ผูใหบริการจะคิดคาใช
จายตามจริง สําหรับตัวอักษรที่มเีครื่องหมายเสียงหนักหรือ
เครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา จะใช
พืน้ที่มากขึ้น ซึ่งอาจทําใหขอความนั้นยาวกวาจํานวนที่จะสงเปน
ขอความเดียวได 
เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของขอความ MMS หากไฟลภาพ
ที่แทรกมีขนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมีขนาด
เล็กลงเพือ่ใหสามารถสงทาง MMS ได
เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและ
แสดงขอความมัลติมีเดยีได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตาง
กันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ
กอนการสงและรับขอความ SMS, ขอความมลัติมีเดีย หรืออีเมล 
หรือเชื่อมตอกับศูนยขอความระยะไกล คุณตองกําหนดการตั้งคา
การเชือ่มตอที่ถูกตองใหเรียบรอย โปรดดทูี่ 
“การตั้งคาการสงขอความ” หนา 34
1 ในการเขียนขอความ ใหเลอืก เมนู > ขอความ > 

ขอความใหม > ขอความตัวอักษร, ขอความมลัติมีเดีย, 
ขอความคลิปเสียง หรือ อีเมล

ขอความคลิปเสียงคือขอความมัลติมเีดยีที่ประกอบดวย
คลิปเสียง

2 กดปุมเลือ่นเพือ่เลือกผูรับหรือกลุมจาก รายชื่อ หรือใส
หมายเลขโทรศัพทหรืออีเมลแอดเดรสของผูรับลงในชอง ถึง 
แยกรายชื่อผูรับโดยใชเครื่องหมายอัฒภาค (;)

3 ขณะสรางขอความอีเมลหรือขอความมลัติมเีดีย ใหเลื่อนลงไป
ที่ชองหัวขอ และปอนชือ่หัวขอ

4 เลือ่นลงไปที่ชองขอความ
5 เขียนขอความ ตัวบงชี้ความยาวขอความจะแสดงใหทราบ

จํานวนตัวอักษรที่คุณสามารถปอนลงในขอความได เชน 10 (2) 
หมายความวา คุณยังสามารถปอนตัวอักษรลงในขอความไดอีก 
10 ตัวอักษร โดยจะสงเปนสองขอความแยกกัน
ในการใชแบบขอความของขอความตัวอักษร ใหเลือก 
ตัวเลือก > แทรก > รูปแบบ ในการใชแบบขอความของ
ขอความมัลติมเีดยี ใหเลือก ตัวเลือก > ใสรายการ > 
ตัวอยางขอความ
ในการเพิ่มมีเดียออบเจกตลงในขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก 
ตัวเลือก > ใสรายการ > รปูภาพ, คลิปเสียง หรือ วิดโีอคลปิ 
ในการสรางและเพิม่มีเดยีออบเจกตใหม ใหเลือก ตัวเลือก > 
ใสใหม > รูปภาพ, คลปิเสียง, วดิีโอคลิป หรือ สไลด
ในการเพิ่มมีเดียออบเจกตลงในอีเมล ใหเลอืก ตัวเลือก > 
แทรก > รปูภาพ, คลิปเสียง, วิดโีอคลปิ, บันทึก, อื่นๆ หรือ 
ตัวอยางขอความ

6 ในการสงขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > สง
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ศูนยขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > ศูนยฝากขอความ เมือ่ขอความ 
เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ? แสดงขึ้น ใหเลือก ใช เพือ่เขาสู
ศูนยขอความของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หรือ ไม 
เพื่อดูขอความอีเมลที่รับมากอนหนานี้แบบออฟไลน หากตองการ
เชื่อมตอกับศูนยขอความในภายหลัง ใหเลือก ตัวเลอืก > เชื่อมตอ

ขอสําคัญ: ขอควรระวังในการเปดขอความ ขอความ
อีเมลอาจมซีอฟตแวรที่เปนอันตรายหรืออาจทําให
โทรศัพทหรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได 

หากตองการดึงขอความอีเมลทั้งหมดจากศูนยขอความมายัง
โทรศัพทของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > ดงึอีเมล > ทั้งหมด
ในการลบอีเมลออกจากเครื่องโทรศัพทแตยังคงเก็บอีเมลนั้นไวใน
ศูนยขอความระยะไกล ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ > โทรศัพท
เทานั้น หัวขออีเมลจะยังคงอยูในโทรศัพท หากตองการลบอีเมล
ออกจากโทรศัพทและศูนยขอความระยะไกล ใหเลอืก ตัวเลือก > 
ลบ > โทรศัพทและเซิรฟเวอร
เมื่อคุณออนไลน เพื่อสิ้นสุดการเชือ่มตอขอมลูกับศูนยขอความ
ระยะไกล เลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ คุณสามารถดู
ขอความอีเมลที่รับมาและหัวขอแบบออฟไลนได

การอานขอความในซิมการด
หากตองการดูขอความในซิมการด ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
ตัวเลือก > ขอความซิม และคัดลอกขอความซิมมายังแฟมขอมลู
ในโทรศัพทของคุณ 

การตั้งคาการสงขอความ

การตั้งคาขอความตัวอักษรและขอความ
มัลติมีเดีย
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาที่สงผลตอการสง การรับและการดู
ขอความแบบตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความตัวอักษร หรือ 
ขอความมัลติมีเดยี และการตั้งคาที่ตองการ

การตั้งคาอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > อีเมล > 
ศูนยฝากขอความ และศูนยขอความ หากยังไมไดกําหนด
การตั้งคาศูนยขอความไวกอน เครื่องจะถามวาคุณตองการกําหนด
การตั้งคาหรือไม
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เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
การตั้งคาการเชื่อมตอ—เพื่อกําหนดการตั้งคา อีเมลขาเขา และ 
อีเมลขาออก ที่ถูกตองนั้น โปรดติดตอผูใหบริการอีเมล
การตั้งคาผูใช—เพือ่กําหนดการตั้งคาสําหรับสงอีเมลของคุณและ
ตั้งใหโทรศัพทแจงเตือนเมือ่รับอีเมลใหม
การตั้งคาการดึง—เพื่อกําหนดการตั้งคาสําหรับดึงขอความอีเมล 
เชนดงึเฉพาะหัวขอของขอความ จํานวนขอความที่ตองการ
จะดงึมา
ดงึหัวขอโดยอัตโนมัติ—เพื่อกําหนดวาจะดงึหัวขอมายัง
โทรศัพทโดยอัตโนมัติเมื่อไดรับแจงวามีอีเมลใหมเขามาที่ศูนย
ขอความ หรือดึงหัวขออีเมลโดยอัตโนมตัิ

ตัวอานขอความ
ดวยฟงกชัน ตัวอาน คุณสามารถรับฟงขอความ มลัติมเีดยีและ
ขอความอีเมลที่ไดรับ
ในการที่จะรับฟงขอความใน ถาดเขา หรือ ศูนยฝากขอความ 
ใหเลื่อนไปยังขอความหรือเลือกขอความ และเลือก ตัวเลอืก > ฟง 
หากตองการขามไปยังขอความตอไป ใหเลื่อนลง

เคลด็ลับ: เมื่อ 1 ขอความใหม หรือ อีเมลใหม แสดงขึ้น
ในโหมดสแตนดบาย หากตองการฟงเสียงขอความที่ไดรับ 
ใหกดปุม เลอืกดานซายคางไวจนกวา ตัวอาน เริ่มทํางาน
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รายชื่อ
คุณสามารถบันทึกและจัดการกับขอมลูเกี่ยวกับผูที่คุณติดตอดวย
ได ตัวอยางเชน ชือ่ เบอรโทรศัพท และที่อยู
เลือก เมนู > รายชื่อ
ในการเพิ่มรายชื่อใหม ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหม ปอนขอมูล
ลงในชองที่ตองการ แลวเลือก เรียบรอย
หากตองการกําหนดหมายเลขและที่อยูเปนคาเริ่มตน ใหเลือก
รายชื่อ และ ตัวเลอืก > ที่ตั้งไว เลื่อนไปที่ตัวเลอืกเริ่มตนที่ตองการ 
แลวเลือก กําหนด
หากตองการคัดลอกชือ่และเบอรจากซิมการดไปยังโทรศัพท 
ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อซิม > สมดุรายชื่อซิม เลื่อนไปยังชื่อ
ที่คุณตองการคัดลอกหรือเลือกชื่อที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > 
คัดลอกไปยังรายชื่อ
ในการคัดลอกหมายเลขโทรศัพท แฟกซ หรือหมายเลขเพจเจอร
จากรายชื่อไปที่ซิมการด ใหเลื่อนไปที่รายชือ่ที่ตองการคัดลอก 
แลวเลือก ตัวเลือก > คดัลอก > ไปที่สมุดรายชื่อซิม
สรางกลุมรายชื่อเพื่อใหคุณสามารถสงขอความแบบตัวอักษรหรือ
ขอความอีเมลไปยังผูรับหลายๆ คนไดในเวลาเดยีวกัน เลือก เมนู > 
รายชื่อ เลื่อนไปทางขวา และเลือก ตัวเลือก > กลุมใหม ปอนชือ่
ของกลุม แลวเลือกกลุม เลือก ตัวเลอืก > เพิ่มสมาชิก เลือกรายชื่อ
ที่ตองการเพิม่เขาไปในกลุม และเลอืก ตกลง

การเพิ่มเสยีงเรียกเขา
ในการตั้งเสียงเรียกเขา (รวมถึงเสียงเรียกเขาวิดโีอ) ใหกับรายชื่อ
หรือกลุมรายชื่อ ใหเลือก เมนู > รายชื่อ
ในการเพิม่เสียงเรียกเขาลงในรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ และ 
ตัวเลือก > เสียงเรียกเขา และเลือกเสียงเรียกเขาที่ตองการ
ในการเพิม่เสียงเรียกเขาลงในกลุม ใหเลื่อนไปทางขวาไปยัง
รายการกลุมและไปที่กลุมรายชื่อ เลือก ตัวเลอืก > เสียงเรียกเขา 
และเสียงเรียกเขาสําหรับกลุม
หากตองการลบเสียงเรียกเขาสวนตัวหรือของกลุม ใหเลือก 
แบบเสียงที่ตั้งไว เปนเสียงเรียกเขา
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คลงัภาพ
ใช คลังภาพ เพือ่บันทึกและจัดการรูปภาพ วิดโีอ เพลง คลิปเสียง 
รายการเพลง ลงิคการเรียกขอมลู ไฟล .ram และขอมลูนําเสนอ
เลือก เมนู > คลงัภาพ หากตองการเปดแฟมขอมลู (เชน รูปภาพ) 
ใหเลือก
ในการเปดไฟล ใหเลอืก ไฟลจะเปดขึ้นในโปรแกรมที่กําหนดไว
วิดโีอที่คุณดาวนโหลดหรือรับเขามาจะถูกบันทึกไวใน วิดีโอ 
ในการเขาสู วดิีโอ ในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก วิดีโอ หรือเลือก 
เมนู > คลังภาพ > วิดโีอ
คุณสามารถรับไฟลวิดโีอจากเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันไดเขามา
ยังโทรศัพทของคุณได และดาวนโหลดวดิีโอคลิปจากบริการวิดีโอ
ทางอินเตอรเนตที่ใชงานรวมกันไดเขายังโทรศัพทโดยใชขอมูล
แพ็คเก็ต

ฟงกชันของคลังภาพ
ในการกําหนดภาพเปนภาพพืน้หลัง ใหเลอืก ภาพ แลวเลือ่นไปที่
รูปภาพ เลือก ตัวเลือก > ใชภาพ > ตั้งเปนภาพพื้นหลัง 
ในการกําหนดภาพใหกับรายชื่อ ใหเลือก กําหนดใหรายชื่อ
ในการกําหนดวิดโีอใหเปนเสียงเรียกเขาวิดโีอ ใหเลือก วิดีโอ 
และเลื่อนไปยังวิดโีอ เลือก ตัวเลือก > ใชวิดโีอ > ตั้งเปนเสียง

เรียกเขา ในการกําหนดวิดโีอใหกับรายชื่อ ใหเลือก กําหนดให
รายชื่อ
ในการคัดลอกไฟลไปที่หนวยความจําของโทรศัพทหรือไปที่การด
หนวยความจํา ใหเลื่อนไปที่ไฟลหรือเลือกไฟล จากนั้น เลือก 
ตัวเลือก > จัดวาง > คัดลอกไปความจําเครื่อง หรือ คัดลอก
ไปการดความจํา
หากตองการสรางแฟมรูปภาพหรือแฟมวดิีโอ และยายไฟลเขาไป
ยังแฟมเหลานี้ ใหเลือก ภาพ หรือ วิดีโอ และเลื่อนไปยังไฟลนั้นๆ 
เลอืก ตัวเลือก > จัดวาง > โฟลเดอรใหม และหนวยความจํา 
และปอนชือ่ใหกับแฟมขอมลู เลือกไฟลที่ตองการยายไปเก็บไว
ในแฟมขอมลู แลวเลือก ตัวเลือก > จัดวาง > ยายไปโฟลเดอร 
และเลอืกแฟมขอมลู

การดูวดิีโอและรูปภาพ
เมือ่คุณดูวิดีโอหรือภาพนิ่งในโหมดโทรศัพท คุณสามารถเปด
ใชงานโหมดดวูิดีโอได บิดตัวเครื่องสวนลางไปทางซาย 90 องศา 
เพือ่ใหเลนสกลองถายรูปหันออกจากตัวคุณ ในโหมดดูวิดีโอ หนาจอ
จะเปลี่ยนเปนแนวนอนโดยอัตโนมตัิ และคุณสามารถวางโทรศัพท
ไวบนโตะ เชน ในขณะรับชมได
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หากตองการรับชมภาพนิ่งถัดไปหรือกอนหนา ใหกดปุมมเีดีย
เดินหนาอยางรวดเร็วหรือยอนกลับ
หากตองการเดินหนาอยางรวดเร็วหรือยอนวิดโีอ ใหกดปุมมเีดีย
เดินหนาอยางรวดเร็วหรือยอนกลับ หากตองการเลนวิดีโอหรือ
หยุดชั่วคราว ใหกดปุมเลน/หยุดชั่วคราว/หยุดที่ปุมมเีดีย 
หากตองการหยุดวิดีโอ ใหกดปุมเลน/หยุดชั่วคราว/หยุดที่ปุมมเีดีย

การแกไขภาพ
หากตองการแกไขภาพใน คลังภาพ ใหเลื่อนไปยังภาพ และเลือก 
ตัวเลอืก > แกไข
เลือก ตัวเลือก > ใชเอฟเฟกต เพื่อคร็อปและหมุนภาพ, ปรับ
ความสวาง, สี, ความเขม และความละเอียด รวมถงึใสเอฟเฟกต, 
ขอความ, ภาพตัดปะ หรือกรอบใหกับภาพ
ปุมลัดในโปรแกรมแกไขภาพ มีดงันี้:
• ในการดูภาพขนาดเต็มหนาจอ กดปุม * หากตองการกลับไป

ที่หนาจอปกติ ใหกดปุม * อีกครั้ง
• หากตองการหมุนภาพตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬกิา กดปุม 3 

หรือ 1
• หากตองขยายภาพเขาหรือออก ใหกดปุม 5 หรือ 0
• หากตองการเลื่อนภาพขยาย ใหเลื่อนขึ้น, ลง, ซาย หรือขวา

การตัดตอวิดีโอ
หากตองการตัดตอวิดีโอใน คลังภาพ และสรางคลิปวิดีโอที่ปรับ
แตงเอง ใหเลื่อนไปยังคลิปวิดีโอและเลอืก ตัวเลือก > ตัวตัดตอ
วิดโีอ > ตัวเลือก > แกไขวดิีโอคลิป
ในโปรแกรมตัดตอวิดีโอมชีวงเวลา 2 ชวงดังนี้: ชวงเวลาของไฟล
วิดโีอและชวงเวลาของไฟลเสียง รูปภาพ ขอความและการเปลี่ยน
ภาพที่ใสเขาไปในวิดีโอจะแสดงที่ชวงเวลาของวดิีโอคลิป 
เมื่อตองการสลับระหวางชวงเวลา ใหเลื่อนขึ้นหรือลง

การยายวิดีโอจากเครื่องพีซี
หากตองการยายวิดีโอจากเครื่องพซีีที่ใชงานรวมกันได ใหใชสาย 
USB หรือตอ Bluetooth
ขอกําหนดของเครื่องพซีีสําหรับการยายไฟลวดิีโอ:
• ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP (หรือรุนหลงัจากนี้)
• Nokia PC Suite 6.82 หรือรุนหลังจากนี้
• แอปพลิเคชนั Nokia Video Manager (แอปพลเิคชันเสริมจาก 

PC Suite)

หากตองการยายไฟลวิดีโอโดยใช Nokia Video Manager ใหตอ
สาย USB ที่ใชงานรวมกันไดหรือตอ Bluetooth และเลือก PC Suite 
เปนโหมดในการเชื่อมตอ
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หากตองการเปลี่ยนโหมดการตอ USB เลือก เมนู > การตั้งคา > 
เชื่อมตอ > USB > โหมด USB
Nokia Video Manager จะเหมาะที่สุดสําหรับการยายรหัสและยาย
ไฟลวิดโีอ สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับการยายไฟลวิดีโอโดยใช 
Nokia Video Manager โปรดดทูี่วิธีใช Nokia Video Manager

การดาวนโหลดไฟล
เลือก เมนู > คลงัภาพ แฟมขอมลูของประเภทไฟลที่คุณตองการ
ดาวนโหลดและฟงกชนัดาวนโหลด (เชน ภาพ > แหลงกราฟฟก) 
เบราเซอรจะเปดขึ้น เลือกบุคมารคของเวบ็ไซตที่จะดาวนโหลด
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เครื่องเลนเพลง
คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียง
ที่ดงัเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยิน
เสียงของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวาง
การใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

หากตองการใชงานโหมดเพลงและใชงาน เครื่องเลนเพลง ใหบิด
ตัวเครื่องสวนลางไปทางขวา เพือ่ใหปุมที่ใชควบคุมการเลนเพลง
อยูดานเดียวกับหนาจอ
คุณยังสามารถรับฟงเสียงเพลงขณะอยูในรูปแบบ ออฟไลน ได
อีกดวย โปรดดูที่ “รูปแบบออฟไลน” หนา 21
หากตองการเพิ่มเพลงลงในเครื่อง โปรดดทูี่ “การสงเพลง” หนา 42
โปรดดขูอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปองกันลิขสิทธิ์ไดที่ 
“รหัสเขาใชงาน” หนา 64

การฟงเพลง
1 การใชงานโหมดเพลง
2 ใน เมนูเพลง เลือกประเภท เชน ทุกเพลง หรือ อัลบัม้
3 เลือกเพลงที่คุณตองการเลน

ใชปุมมีเดียเพื่อควบคุมการเลน

• กดปุมเลน/หยุดชัว่คราว/หยุด เพื่อเลนหรือหยุดเลนเพลง
ชัว่คราว กดปุมคางไวเพื่อหยุดการเลน

• กดปุมยอนกลับเพื่อกรอเพลงหรือเพื่อยอนกลับ
• กดปุมเดินหนาอยางเร็วเพื่อกรอเพลงไปหนาอยางรวดเร็ว

หรือเพื่อเดินหนา

คุณยังสามารถใชปุมเลื่อน เพือ่ควบคุมเครื่องเลน
ในการปรับระดับเสียง ใหใชปุมปรับระดับเสียง
หากตองการเปดหรือปดการเลนแบบสุม (  ) ใหเลือก ตัวเลอืก 
> สับเปลี่ยน
หากตองการเลนซ้ําเพลงเดมิ (  ) ซ้ําทุกเพลง (  ) หรือปด
การเลนซ้ํา ใหเลือก ตัวเลอืก > เลนซ้ํา
หากตองการแกไขเสียงของการเลนเพลง ใหเลือก ตัวเลือก > 
อีควอไลเซอร
หากตองการแกไขระดบัเสียงสมดุลหรือการขยายเสียงสเตอริโอ 
ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้งคาเสียง
หากตองการดูภาพประกอบขณะเลนเพลง ใหเลอืก ตัวเลือก > 
เริ่มการแสดงภาพ
หากตองการกลับสูโหมดสแตนดบาย และใหเครื่องเลนเพลงทํางาน
อยูเปนพื้นหลัง ใหกดปุม จบการทํางาน ถา แบบพิเศษ เปน เปด 
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เพลงที่กําลังเลนอยูจะแสดงในโหมดสแตนดบาย หากตองการเขาสู
เครื่องเลนเพลงจากโหมดสแตนดบาย ใหเลือกเพลงที่กําลงัเลนอยู 
หากตองการไปยังแอปพลิเคชันอื่นที่เปดไว ใหกดปุม เมนู คางไว

เมนูเพลง
หากตองการเพิ่มจํานวนเพลงที่จะเลนในหนาจอ กําลังเลน ใหเลือก 
ตัวเลือก > ไปที่เมนูเพลง หากตองการยอนกลับไปยัง
หนาจอ กําลังเลน ใหเลือก ตัวเลอืก > ไปที่ กําลังเลนตอนนี้
เมนูเพลงจะแสดงเพลงที่สามารถเลนไดในโทรศัพทและในหนวย
ความจําที่ใชงานรวมกันได (ถาเสียบอยู) ทุกเพลง จะแสดงรายชื่อ
เพลงทั้งหมด หากตองการดูรายชือ่เพลงตามลําดับ ใหเลือก อัลบัม้, 
ศิลปน, ประเภท หรือ ผูเรียบเรียง หากตองการดู
รายการเพลง ใหเลอืก รายการเลน
หากตองการรีเฟรชคลงัเพลงหลังจากที่คุณอัพเดทเพลงเขามาใน
โทรศัพท ใหเลือก ตัวเลอืก > รีเฟรชคลงัเพลง

รายการเพลง
หากตองการดแูละจัดการรายการเพลง ในเมนูเพลง ใหเลือก 
รายการเลน รายการเพลงดังตอไปนี้จะปรากฏขึ้นอัตโนมัติ 
แทร็คที่เลนแลวสวนใหญ, เพลงลาสุดที่เลน และ เพิ่มเติม
ลาสุด

หากตองการดูรายละเอียดของรายการเพลง ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ขอมูลรายการเลน
การสรางรายการเพลง
1 เลอืก ตัวเลือก > สรางรายการเลน
2 ปอนชือ่ของรายการเพลง และเลือก ตกลง
3 เลอืกศิลปนเพือ่หาเพลงที่คุณตองการใสไวในรายการเพลง 

กดปุมเลือ่นเพือ่เพิม่รายการ หากตองการใหรายชื่อเพลง
แสดงอยูดานลางชือ่ศิลปน ใหเลื่อนไปทางขวา หากตองการ
ซอนรายชื่อเพลง ใหเลื่อนไปทางซาย

4 เมือ่เลือกเสร็จแลว ใหเลือก เรียบรอย ถามีการดหนวยความจํา
ที่ใชงานรวมกันไดเสียบอยู รายการเพลงจะถูกบันทึกลงใน
การดหนวยความจํา

หากตองการเพิม่เพลงทีหลัง เมื่อดรูายการเพลง ใหเลือก 
ตัวเลือก > เพิม่เพลง
หากตองการเพิม่เพลง อัลบั้ม ศิลปน ประเภท และผูเรียบเรียง
จากเมนูเพลงในหนาจออื่นเขาในรายการเพลง ใหเลือกรายการนั้น 
และ ตัวเลอืก > เพิ่มไปที่รายการเลน > จัดเก็บรายการเลนแลว 
หรือ รายการเลนใหม
หากตองการลบเพลงออกจากรายการเพลง ใหเลือก ตัวเลือก > 
ลบจากรายการเลน การลบนี้ไมไดลบเพลงออกจากโทรศัพท 
แตลบออกจากรายการเพลงเทานั้น
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หากตองการเรียงลําดับเพลงใหมในรายการเพลง ใหเลือกเพลงที่
ตองการจะเรียงลําดับใหม และเลือก ตัวเลือก > จัดลําดบัใหม > 
หยิบ แลวจับเลื่อนไปยังตําแหนงใหม และเลือก ปลอย

รานคาเพลง
ในรานคาเพลง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถคนหา 
เบราส และซื้อเพลงเพือ่ดาวนโหลดเขามายังโทรศัพทของคุณได 
รูปแบบและลักษณะของการบริการรานคาเพลงอาจมหีลากหลาย 
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและจํานวนรานคาเพลงที่มใีหเลือก 
โปรดติดตอกับผูใหบริการโทรศัพท
คุณจะตองตั้งคารานคาเพลงและเชือ่มตอกับอินเทอรเน็ตเพือ่ที่
จะเขาไปใชบริการเหลานี้ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดด ู
“การตั้งคารานคาเพลง” หนา 42 และ จุดเชื่อมตอ ใน 
“การเชื่อมตอ” หนา 57
หากตองการไปยังรานคาเพลง ใน เครื่องเลนเพลง ใหเลือก 
ตัวเลอืก > ไปที่ รานคาเพลง

การตั้งคารานคาเพลง
รูปแบบและลักษณะของการตั้งคารานคาเพลงอาจมีหลากหลาย 
อาจมกีารกําหนดการตั้งคามาแลว และคุณไมสามารถแกไขได
ถามีการกําหนดการตั้งคามาแลว เครื่องอาจถามใหคุณตั้งคาตามนี้:

ที่อยู—คุณจะตองใสเว็บแอดเดรสของบริการรานคาเพลง
จุดเชื่อมตอที่ตั้งไว—เลือกจุดเชื่อมตอที่จะใชเมื่อตอเขากับรานคา
เพลง
ชื่อผูใช—ปอนชื่อผูใชสําหรับรานคาเพลง
รหัสผาน—ปอนรหัสผานสําหรับรานคาเพลง
ถาชอง ชื่อผูใช และ รหัสผาน ปลอยวางไว คุณจะตองปอนขอมูลนี้
ขณะล็อคอิน

การสงเพลง
คุณสามารถซื้อตัวปองกันเพลง WMDRM ไดจากรานคาเพลง
ออนไลน และสงเพลงเขายังโทรศัพทของคุณ
หากตองการสงเพลงจากเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได ใหใชสาย 
USB หรือตอ Bluetooth คุณไมสามารถสงไฟลเพลงที่มตีัวปองกัน 
WMDRM ผานทางการตอ Bluetooth
หากตองการรีเฟรชคลังเพลงหลงัจากที่คุณอัพเดทเพลงเขามาใน
โทรศัพท ใน เมนูเพลง ใหเลือก ตัวเลอืก > รีเฟรชคลังเพลง
ขอกําหนดของเครื่องพซีีสําหรับการซื้อและสงเพลง:
• ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP (หรือรุนหลงัจากนี้)
• แอปพลิเคชนั Windows Media Player ที่ใชงานรวมกันได
• Nokia PC Suite 6.82 หรือรุนหลังจากนี้
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การสงเพลงจากเครื่องพีซี
คุณสามารถใชสามวิธีในการสงเพลง:
• หากตองการดขูอมลูในโทรศัพทบนเครื่องพซีีเสมือนเปน

ฮารดไดรฟที่คุณสามารถโอนยายไฟลขอมลูใดๆ ก็ได ให
ตอพวงดวยสาย USB ที่ใชงานรวมกันไดหรือตอดวย Bluetooth
ถาคุณใชสาย USB ใหเลือก การถายโอนขอมูล เปนโหมด
เชือ่มตอ การดหนวยความจําที่ใชงานรวมกันไดจะตองเสียบ
อยูในโทรศัพท คุณไมสามารถสงไฟลเพลงที่มีตัวปองกัน 
WMDRM ผานทาง การถายโอนขอมลู

• หากตองการซิงโครไนซเพลงดวย Windows Media Player 
ใหตอสาย USB ที่ใชงานรวมกันได และเลือก เครื่องเลนสื่อ 
เปนโหมดเชื่อมตอ การดหนวยความจําที่ใชงานรวมกันไดจะ
ตองเสียบอยูในโทรศัพท

• หากตองการใช Nokia Music Manager ใน Nokia PC Suite 
ใหตอสาย USB ที่ใชงานรวมกันไดหรือตอ Bluetooth และเลือก 
PC Suite เปนโหมดในการเชือ่มตอ  คุณไมสามารถสงไฟล
เพลงที่มีตัวปองกัน WMDRM ผานทาง PC Suite

หากตองการเปลี่ยนโหมดการตอ USB เลือก เมนู > การตั้งคา > 
เชื่อมตอ > USB > โหมด USB
ทั้ง Windows Media Player และ Nokia Music Manager ใน Nokia 
PC Suite จะเหมาะสําหรับการสงไฟลเพลง สําหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับการสงเพลงดวย Nokia Music Manger โปรดดคููมอืการใช 
Nokia PC Suite

การสงเพลงโดยใช Windows Media Player
ลักษณะการทํางานของการซิงโครไนซเพลงอาจแตกตางกันตาม
เวอรชนัของแอปพลิเคชนั Windows Media Player สําหรับ
รายละเอียดเพิม่เติม โปรดดทูี่วิธีใชและคูมอืการใช Windows Media 
Player ที่เกี่ยวของ
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สื่อ
Visual Radio
คุณสามารถใชแอปพลิเคชนั Visual Radio เพือ่ฟงเหมอืนเปนวิทยุ 
FM ปกติ พรอมทั้งคนหาคลื่นอัตโนมตัิและสถานีที่บนทึกไวแลว 
หรือขอมลูที่เกี่ยวของกับรายการวิทยุนั้นซึ่งแสดงควบคูกันไปบน
หนาจอ หากคุณหมุนคลื่นไปที่สถานีที่มีบริการ Visual Radio 
บริการ Visual Radio จะใชขอมลูแบบแพ็คเก็ต (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)
ในการใชบริการ Visual Radio จะตองสอดคลองตามขอกําหนด
ตอไปนี้
• สถานีวิทยุและผูใหบริการระบบของคุณตองสนับสนุนบริการนี้
• คุณตองกําหนดจุดเชือ่มตออินเทอรเน็ตไวเพือ่เขาใชเซิรฟ

เวอร Visual Radio ของผูใหบริการระบบ
• สถานีวิทยุจะตองมี ID บริการของ Visual Radio ที่ถูกตอง

กําหนดไว และมีการใชงานบริการ Visual Radio

คุณไมสามารถเปดใช Visual Radio เมือ่อยูในโหมดออฟไลน
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสาอากาศของอุปกรณ
ไรสาย ดังนั้น คุณตองตอชดุหูฟงหรืออุปกรณเสริมที่ใชงาน
รวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพือ่การใชงานวิทยุ FM ไดอยาง
เหมาะสม

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดบัเสียงปกติ การรับฟงเสียง
ที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยิน
เสียงของคุณ โปรดอยาถอืโทรศัพทไวใกลหูระหวางการ
ใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาไดขณะฟงวิทยุ โดยใน
ขณะที่มีสายสนทนาอยู เครื่องจะปดวิทยุกอน
ในการเปด Visual Radio ใหเลือก เมนู > สื่อ > Radio
ในการปดวทิยุ ใหเลือก ออก

กลองถายรปู
ในการใชงานโหมดกลองถายรูปขณะอยูในโหมดโทรศัพท ใหบิด
โทรศัพทสวนลางไปทางซาย 90 องศา โดยใหเลนสกลองถายรูป
หันไปทางอื่นเมือ่คุณดหูนาจอ หากตองการถายรูปตัวเอง ใหบิด
โทรศัพทสวนลางไปทางขวา 90 องศา เพื่อใหเลนสของ
กลองถายรูปหันมาที่คุณเมือ่คุณดูที่หนาจอ สัญลักษณ  
ที่มุมบนซายของหนาจอแสดงโหมดภาพนิ่ง
ในการจับภาพ ใหกดปุม ถายภาพ ภาพจะถกูบันทึกไวใน ภาพ ใน 
คลังภาพ จากนั้น ภาพจะปรากฏขึ้น หากตองการกลับไปที่ชอง
มองภาพ ใหเลือก กลับ หากตองการลบภาพ ใหกดปุมลบ
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หากตองการขยายภาพเขาหรือขยายภาพออก ใหกดปุมมีเดีย
เดินหนาอยางรวดเร็วหรือยอนกลับ
หากตองการเปดแฟลช ใหเลือก ตัวเลือก > แฟลช > เปด 
ถาคุณเลือก อัตโนมตัิ แฟลชจะเปดใชอัตโนมัติเมือ่จําเปนตองใช
เมือ่ใชแฟลชใหอยูหางจากวัตถทุี่ตองการถายในระยะที่เหมาะสม 
หามใชแฟลชเมือ่บุคคลหรือสัตวอยูในระยะใกล และอยาใหมือ
หรือวัตถุอื่นใดบังแฟลชขณะถายภาพ
หากตองการบันทึกวิดโีอ ใหเลือก ตัวเลือก > โหมดวิดีโอ หรือ
เลื่อนไปทางขวา สัญลกัษณ  ที่มุมบนซายของหนาจอแสดง
โหมดวิดโีอ หากตองการเริ่มการบันทึก ใหกดปุมถายภาพ หรือ
ปุมเลื่อน หากตองการหยุดการบันทึกชั่วคราว ใหกดปุมถายภาพ 
หากตองการหยุดการบันทึก ใหกดปุมถายภาพคางไว
หากตองการใชโหมดพาโนรามา ใหเลือก ตัวเลือก > โหมด
ทัศนียภาพ หรือเลื่อนไปทางขวา สัญลักษณ  ที่มมุบน
ซายของหนาจอแสดงโหมดพาโนรามา กดปุมถายภาพเพื่อเริ่ม
การถายภาพพาโนรามา ภาพพาโนรามาจะปรากฏขึ้นที่หนาจอ
โทรศัพท หันไปทางซายหรือขวาชาๆ  คุณไมสามารถเปลี่ยน
ทิศทางได ถาหันเร็วเกินไป ลูกศรบนหนาจอจะเปนสีแดง 
หากตองการหยุดการถายภาพพาโนรามา ใหกดปุมถายภาพ
อีกครั้ง

การตั้งคากลองถายรูป
เครื่องของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ 1600 x 1200 
พิกเซล
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาของกลองเพือ่ถายภาพหรือวิดีโอ 
ใหเลือก เมนู > สื่อ > กลอง > ตัวเลือก > การตั้งคา > รูปภาพ 
หรือ วดิีโอ และคาปรับตั้งที่ตองการ

โปรแกรมสรางภาพยนตร
Muvee เปนไฟลวิดโีอสั้น ที่ตัดตอแลว ซึ่งประกอบดวยวดิีโอ ภาพ 
เพลง และขอความ Quick muvee สรางขึ้นโดยอัตโนมตัิดวย 
ตัวกํากับ หลังจากที่คุณเลือกสไตลของภาพยนตร ตัวกํากับ 
จะใชเพลงและขอความที่ระบบกําหนดไวใหสัมพนัธกับสไตลที่เลือก 
ใน Muvee ที่ปรับแตงเองนี้ คุณสามารถเลือกคลิปวิดีโอและเพลง 
ภาพและสไตลของคุณเอง รวมทั้งใสขอความเปดตัวและปดทาย
ดวย คุณสามารถสง Muvee ที่สรางขึ้นนี้โดยใช MMS
สามารถบันทึก muvee ไวใน คลังภาพ ในรูปแบบไฟล .3gp
ในการสราง muvee ใหเลือก เมนู > สื่อ > ตัวกํากับ เลอืกภาพ
และวิดีโอ และเลือก ตัวเลอืก > สราง muvee
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การสราง Quick Muvee
1 ในการสราง Quick Muvee ใหเลือก เมนู > สื่อ > ตัวกํากับ 

เลือกวิดโีอสําหรับ Muvee และเลือ่นไปทางขวาเพือ่เลือกภาพ 
และเลือก ตัวเลือก > สราง muvee

2 เลือกสไตลของ Muvee จากรายการสไตล

การสราง Muvee ทีป่รับแตงเอง
1 ในการสราง  Muvee ที่ปรับแตงเอง ใหเลือก เมนู > สื่อ > 

ตัวกํากับ เลือกวดิีโอสําหรับ Muvee และเลื่อนไปทางขวา
เพื่อเลือกภาพ และเลือก ตัวเลอืก > สราง muvee หนาจอ
ใหเลือกสไตลจะเปดขึ้น

2 เลื่อนไปยังสไตลที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > กําหนดเอง
3 ใน วิดโีอและภาพ เรียงลําดับใหม และแกไขรายการที่เลือกไว 

หรือเพิม่หรือลบรายการออกจาก Muvee ของคุณ คุณสามารถ
กําหนดลําดบัไฟลที่จะเลนใน Muvee ได เลือกไฟลที่ตองการ
ยาย เลื่อนไปยังไฟลที่คุณตองการวางไฟลที่เลือกไวตอทาย 
แลวกดปุมเลื่อน หากตองการเพิ่มหรือลบภาพและวิดีโอออก
จาก Muvee ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่ม/ลบออก
ใน ดนตรี เลือกเพลงสําหรับ Muvee
หากตองการเพิ่มอัลบั้มและเนื้อหาเขาไปยัง Muvee ในหนาจอ
ดูรายชือ่ภาพหรือคลิปวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > อัลบั้ม
ใน ขอความ คุณสามารถเพิม่ขอความเปดตัวและปดทายลงใน 
Muvee ได

ใน ความยาว คุณสามารถกําหนดความยาวของ Muvee ได 
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ขอความมัลติมเีดยี—เพื่อกําหนดความยาวของ Muvee 
ใหเหมาะสมสําหรับการสง MMS
เลือกอัตโนมตัิ—เพื่อรวมภาพและไฟลวิดโีอที่เลือกทั้งหมดใน 
Muvee
เหมือนกับดนตรี—เพือ่กําหนดใหระยะเวลาของภาพยนตร
เทากับไฟลเพลงที่เลือก
ผูใชกําหนดเอง—เพื่อกําหนดความยาวของ Muvee

4 เลือก ตัวเลือก > สราง muvee หนาจอดตูัวอยางภาพยนตร
จะเปดขึ้น

5 หากตองการดูตัวอยาง Muvee ที่ปรับแตงเองกอนที่จะบันทึก 
ใหเลือก ตัวเลอืก > เลน

6 หากตองการบันทึก Muvee ใหเลือก ตัวเลือก > บนัทึก
หากตองการสราง Muvee ที่ปรับแตงเองใหมโดยใชการตั้งคา
สไตลเดมิ เลือก ตัวเลอืก > สรางซ้ํา

การเลือกเนื้อหา
หากตองการแกไขวดิีโอคลิปที่เลือกไว ในแฟมขอมูล วิดโีอและ
ภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > เลือกเนื้อหา คุณสามารถเลือกไดวา
ไฟลวิดีโอสวนใดที่คุณตองการรวมหรือไมรวมใน Muvee ของคุณ 
ในสไลด สีเขียวหมายความวารวม สีแดงหมายความวาไมรวม 
และสีเทาหมายความวาสวนกลาง
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เมือ่ตองการใหรวมคลิปวิดีโอสวนนั้นๆ ใน Muvee  ใหเลื่อนไปยัง
สวนที่ตองการ แลวเลอืก ตัวเลือก > รวม หากไมตองการรวม
สวนนั้น ใหเลือก ตัวเลือก > ไมรวม หากไมตองการรวมช็อตใด 
ใหเลือก ตัวเลอืก > สวนที่ไมรวม
หากตองการให ตัวกํากับ สุมรวมหรือไมรวมบางสวนของ
วิดโีอคลิป ใหเลื่อนไปยังสวนนั้น และเลือก ตัวเลอืก > 
เลือกเปนกลาง หากตองการสุมรวมหรือไมรวมบางสวนของคลิป 
ใหเลือก ตัวเลอืก > เลือกทั้งหมดเปนกลาง

การตั้งคา
ในหนาจอเลือกสไตล ใหเลือก ตัวเลือก > กําหนดเอง > การตั้งคา 
เพื่อแกไขตัวเลือกตอไปนี้:
ความจําที่ใช—เลือกตําแหนงที่ตองการบันทึก Muvee นี้
ความละเอียด—เลือกความละเอียดของ Muvee เลือก อัตโนมตัิ 
เพื่อใชความละเอียดที่เหมาะสมกับจํานวนและความยาวของวิดีโอ
คลิปที่คุณเลือกไว
ชื่อ muvee ที่ตั้งไว—ตั้งชื่อเริ่มตนใหกับ Muvee
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การปรับแตงคุณสมบัติ
ลักษณะ
คุณสามารถใชลักษณะแบบใดแบบหนึ่ง เพือ่เปลี่ยนลักษณะ
การแสดงผลของโทรศัพทของคุณ ลักษณะอาจรวมถงึภาพพืน้หลัง
และการประหยัดพลังงานเมือ่อยูในโหมดสแตนดบาย โดยคุณ
สามารถแกไขลักษณะเพื่อปรับแตงตามความตองการของคุณใน
ภายหลังได
เลือก เมนู > ปรับตั้งคา > ลกัษณะ หากตองการดูรายการ
ลักษณะที่ใชได ใหเลือก ทั่วไป ลักษณะที่ใชงานอยูจะมเีครื่องหมาย
ถูกกํากับอยู
ในการดูตัวอยางลักษณะ เลื่อนไปที่ลักษณะและเลือก ตัวเลอืก > 
ดูตัวอยาง หากตองดตูัวอยางลักษณะ ใหเลือก ตั้ง
ใน ลกัษณะ คุณยังสามารถตั้งหนาจอดูเมนู ตั้งภาพพืน้หลัง 
และเปลี่ยนภาพพักหนาจอเมื่ออยูโหมดประหยัดพลังงาน
หากตองการเพิ่มหรือแกไขลกัษณะเสียง ใหเลือก เมนู > 
ปรับตั้งคา > ลักษณะ > เสียง

รูปแบบ
ใน รูปแบบ ค ุณสามารถปรับแตงและเลือกเสียงเรียกเขาใหเหมาะ
กับกิจกรรม สถานที่ หรือกลุมผูโทรเขาไดตามตองการ คุณสามารถ
ดูรูปแบบที่เลือกใชงานอยูในปจจุบันไดที่ดานบนสุดของหนาจอ 
ขณะอยูในโหมดสแตนดบาย ถาคุณกําลังใชรูปแบบ ทั่วไป หนาจอ
จะแสดงเพียงขอมลูของวันที่ปจจุบันเทานั้น 
เลือก เมนู > ปรับตั้งคา > รูปแบบ
เมื่อตองการใชงานรูปแบบ ใหเลือกรูปแบบ และ ทํางาน

เคล็ดลับ: หากตองการเปลี่ยนเปนรูปแบบ เงียบ อยาง
รวดเร็วจากรูปแบบอื่น ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม # 
คางไว

หากตองการสรางรูปแบบขึ้นใหม ใหเลือกรูปแบบ ปรับตั้งคา 
และคาปรับตั้งที่ตองการ
เมื่อใชรูปแบบ ออฟไลน โทรศัพทของคุณจะไมเชือ่มตอกับ
เครือขาย GSM ถาไมไดใสซิมการด แลวตองการใชงานบางฟงกชัน
ในโทรศัพท ใหเปดโทรศัพทในโหมด ออฟไลน
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ขอสําคญั: ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออก
หรือรับ หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองอยูภายในบริเวณ
พืน้ที่ครอบคลุมของระบบโทรศัพท คุณยังสามารถ
โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่ง
กําหนดไวในเครื่องของคุณได ในการโทรติดตอ คุณตอง
เปดการทํางานรูปแบบโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค

เสียง 3-D
ดวย เสียง 3-D คุณสามารถสรางเสียงเรียกเขาใหเปนเสียงแบบ
สามมิติ ไมใชทุกเสียงของเสียงเรียกเขาที่สนับสนุนรูปแบบ 3-D 
ในการแกไขคาปรับตั้งของเสียง 3-D ใหเลือก เมนู > ปรับตั้งคา > 
เสียง 3-D
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เว็บ
การคนหาทางโทรศัพท
ใชการคนหาทางโทรศัพทเพื่อเขา Search Engine และหาขอมูล 
และเชื่อมตอกับบริการทองถิ่น เวบ็ไซต ภาพ และขอมลูเกี่ยวกับ
โทรศัพทมอืถือ เชน คุณสามารถใชแอปพลเิคชันนี้เพื่อหาและ
โทรไปยังรานอาหารและรานคาทองถิ่น และใชเทคโนโลยีล้ําหนา
ของแผนที่เพือ่ชวยใหคุณหาตําแหนงรานเหลานั้น
บริการที่มใีหใชงานอาจแตกตางกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเทศ
หรือพื้นที่ที่จําหนาย
เลือก เมนู > เว็บ และแอปพลิเคชนัคนหา สําหรับคําแนะนํา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชนันี้ โปรดดูที่วิธีใชแอปพลิเคชัน

เว็บ
หากตองการเบราสเว็บเพจ ใหเลือก เมนู > เว็บ > เบราเซอร
คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี้ รวมทั้งราคา และภาษี
ตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ ทั้งนี้ ผูใหบริการจะใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับวิธีใชบริการตางๆ อีกดวย

การตั้งคาโทรศัพทเพื่อใชบรกิารเบราเซอร
เครื่องของคุณจะหาจุดเชื่อมตอ WAP หรืออินเตอรอัตโนมตัิขึ้นอยู
กับซิมการด
คุณอาจไดรับการตั้งคาบริการในขอความการตั้งคาคอนฟกเกอเรชนั
จากผูใหบริการโทรศัพท
ในการกําหนดจุดเชื่อมตอดวยตัวเอง โปรดดู จุดเชื่อมตอ ใน 
“การเชื่อมตอ” หนา 57

การเชื่อมตอ
หากตองการเขาเว็บเพจ ตองปฏิบัติดงันี้:
• เลือกโฮมเพจ ( ) ของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
• เลือกบุคมารคจากหนาจอบุคมารค
• ในหนาจอบุคมารค ปอนแอดเดรสของเว็บเพจ และเลือก ไปที่

การดูบุคมารค
เครื่องของคุณอาจมกีารตั้งบุคมารคไวและเชือ่มตอกับอินเทอรเน็ต
อื่น คุณอาจจะตองเขาอินเตอรอื่นผานทางโทรศัพทของคุณ 
อินเทอรเน็ตอื่นนี้ไมไดเปนบริษัทในเครือของโนเกีย และโนเกีย
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ไมรับรองหรือรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ถาคุณเลือกที่จะเขาเวบ็ไซต
เหลานั้น คุณจะตองระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือเนื้อหาของ
ขอมูล
รายการบุคมารคจะมีไอคอนตอไปนี้กํากับอยู:

 เพจเริ่มตนที่กําหนดสําหรับจุดเชื่อมตอที่ตั้งไว
 แฟมขอมูลบุคมารคอัตโนมตัิจะประกอบดวยบุคมารค ( ) 

ที่ถูกเก็บไวโดยอัตโนมัติเมือ่เบราสเพจ
 บุคมารคตางๆ ที่แสดงชื่อหรือที่อยูอินเทอรเน็ตของบุคมารค
 และ  อาจถูกแทนที่ดวยไอคอนของเว็บไซต

ระบบปองกนัของการเชื่อมตอ
ถาสัญลักษณความปลอดภัย  ปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ 
แสดงวาการสงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและเกตเวยอินเทอรเน็ต
หรือเซิรฟเวอรถูกเขารหัสไว
อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวาการ
สงผานขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (หรือที่
ที่จัดเก็บแหลงขอมลูที่ตองการ) จะปลอดภัย ขึ้นกับผูใหบริการวา
จะมรีะบบรักษาความปลอดภัยใหกับการสงขอมูลระหวางเกตเวย
และเซิรฟเวอรที่ใหขอมูลหรือไม
หากตองการดรูายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมตอ สถานะการเขารหัส 
และขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเซิรฟเวอร ใหเลือก ตัวเลอืก > 
เครื่องมือ > ขอมูลหนา

คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยกับบริการบาง
ประเภท เชน บริการดานธนาคาร ในการเชื่อมตอดังกลาวนี้ 
คุณตองมีใบรับรองความปลอดภัยดวย สําหรับขอมูลเพิม่เติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ และโปรดดทูี่ ความปลอดภัย ใน 
“ทั่วไป” หนา 56

การเบราสเวบ็เพจ
ปุมและคําสั่งที่ใชในการเบราส
ในการเปดลิงก เลือก หรือทําเครื่องหมายเลือกรายการ ใหกดปุม
เลือ่น
หากตองการไปยังเพจกอนหนาขณะเบราส เลอืก กลับ หรือเลือก 
ตัวเลือก > ตัวเลอืกการนําทาง > ประวัติ เพื่อดรูายการเพจ
ที่คุณเขาใชในระหวางการเบราส รายการประวัติการเยี่ยมชมจะถกู
ลบทิ้งทุกครั้งที่การเขาใชครั้งนั้นๆ สิ้นสุดลง
ในการจัดเก็บบุคมารคขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บเปน
บุคมารค
ในการเรียกขอมลูลาสุดจากเซิรฟเวอร ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกการนําทาง > โหลดซ้ํา
หากตองการเปดใชแถบเครื่องมอืเบราเซอร ใหเลือ่นไปยังสวนที่
วางในหนาเพจนั้น และกดปุมเลือ่น
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ปุมลดัขณะเบราส
1—เปดบุคมารค
2—คนหาคําสําคัญในหนาเพจปจจุบัน
3—ยอนกลับไปยังหนาเพจกอนหนา
5—ดูรายการหนาจอที่เปดอยูทั้งหมด
8—แสดงขอมูลรวมของหนาเพจปจจุบัน กดปุม 8 อีกครั้งเพือ่ซูม
เขาและดูสวนของหนาเพจที่ตองการ
9—ใสเว็บแอดเดรสอันใหม
0—ไปยังเพจเริ่มตน
* หรือ # —ซูมเพจเขาหรือซูมออก

Mini map
แผนที่ยอ ชวยใหคุณเลื่อนดขูอมลูในเว็บเพจที่มีขอมูลเปน
จํานวนมาก หากตองการเปดใชงาน Mini map ใหเลอืก ตัวเลือก > 
การตั้งคา > ทั่วไป > แผนที่ยอ 

เวบ็ฟดและบลอ็ก
เบราเซอรจะพบโดยอัตโนมตัิถาเว็บเพจมเีวบ็ฟดอยู ในการรับเว็บ
ฟด ใหเลือก ตัวเลือก > สมัคร และเลือกฟด หรือคลิกที่ลิงก 
ในการรับชมเว็บฟดที่รับมา ในหนาจอบุคมารค ใหเลือก หัวขอ
ขาวบนเว็บ
หากตองการอัพเดทเว็บฟด ใหเลือกเว็บฟด และ ตัวเลือก > รีเฟรช

หากตองการกําหนดวิธีอัพเดทเว็บฟด ใหเลือก ตัวเลอืก > 
การตั้งคา > ลิงคขาว

การบนัทึกหนาเพจ
คุณสามารถบันทึกหนาเว็บเพจและดูหนาเพจนั้นทีหลังแบบ
ออฟไลนได
ในการบันทึกเพจขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > เครื่องมอื > 
บนัทึกเพจ 
ในการเปดหนาจอ เพจที่จัดเก็บไว ในหนาจอบุคมารค ใหเลือก 
หนาที่บันทึกไว ในการเปดหนาเพจ ใหเลือกหนานั้น
ในการเริ่มตนการเชื่อมตอกับบริการเบราเซอรและเรียกเพจนั้น
อีกครั้ง ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการนําทาง > โหลดซ้ํา 
โทรศัพทยังออนไลนอยูหลังจากคุณโหลดเพจอีกครั้ง

การดาวนโหลด
คุณสามารถดาวนโหลดรายการตางๆ เชน เสียงเรียกเขา ภาพ โลโก
ผูใหบริการ ซอฟตแวร และวิดีโอคลิป โดยใชเบราเซอรในโทรศัพท
เคลื่อนที่ได
เมื่อดาวนโหลดแลว รายการนั้นจะไดรับการจัดการโดย
แอปพลิเคชนัที่เหมาะสมในโทรศัพทของคุณ เชน ภาพถายที่
ดาวนโหลดมาจะเก็บไวที่ คลงัภาพ
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ขอสําคญั: โปรดติดตั้งเฉพาะแอปพลิเคชันและ
ซอฟตแวรที่มาจากแหลงที่เชื่อถอืได เชนแอปพลิเคชัน
ที่มีสัญลกัษณ Symbian หรือผานการทดสอบ Java 
VerifiedTM

การสิ้นสุดการเชื่อมตอ
หากตองการสิ้นสุดเชือ่มตอและดูเพจเบราเซอรขณะออฟไลน 
ใหเลือก ตัวเลอืก > เครื่องมอื > ตัดการเชื่อมตอ หากตองการ
เลิกเบราส และกลับสูโหมดสแตนดบาย ใหเลือก ตัวเลอืก > ออก

การลบขอมูลในแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชัว่คราว หากคุณ
พยายามเขาใชหรือเขาดูขอมลูที่เปนความลบัที่ตองการรหัสผาน 
ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละครั้ง ขอมลูหรือบริการที่คุณ
เขาใชงานจะถกูจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช หากตองการ
ลบแคช ใหเลือก เมนู > เว็บ > เบราเซอร > ตัวเลือก > 
ลบขอมูลสวนตัว > ลางความจําแคช
หากตองการลบขอมูลสวนตัว รวมถึง แคช คุกกี้ รหัสผานของฟอรม
ขอมูล และประวัติการเบราส ใหเลือก เมนู > เว็บ > เบราเซอร > 
ตัวเลือก > ลบขอมูลสวนตัว > ทั้งหมด

การตั้งคาเบราเซอร
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคา เชน จุดเชื่อมตอ การดูหนาเพจ 
หรือคาปรับตั้งสวนตัว ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > ทั่วไป, 
หนา, สวนตัว หรือ ลงิคขาวทางเว็บ
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ออแกไนเซอร
นาฬิกา
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย > นาฬกิา หากตองการเปลี่ยนการตั้งคา
นาฬกิา และตั้งเวลาและวันที่ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

นาฬิกาปลุก  
หากตองการตั้งนาฬกิาปลุก ใหเลื่อนไปทางขวาไปที่ ปลกุ และ
เลือก ตัวเลือก > ตั้งปลกุใหม ปอนเวลาที่ตองการจะใหปลุก 
เลือกวาจะปลุกซ้ําหรือไมและเมือ่ไรที่จะปลุกซ้ํา และเลือก 
เรยีบรอย
หากตองการยกเลิกเวลาปลุก ใหเลือ่นไปที่นาฬกิาปลุก และเลือก 
ตัวเลอืก > ลบการปลุก ในการยกเลิกการปลุกซ้ํา ใหเลือก 
ตัวเลอืก > ยกเลิกใชงานการปลุก
เลือก หยุด เพือ่ปดนาฬิกาปลุก 
เลือก เลื่อนปลกุ เพือ่หยุดการปลุกเปนเวลา 5 นาที หลังจากนั้น 
จึงสงเสียงปลุกอีกครั้ง
หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปดเองและ
มีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลอืก หยุด เครื่องจะถามคุณวาตองการ
เปดเครื่องเพือ่โทรออกหรือไม เลือก ไม เพื่อปดโทรศัพทหรือ ใช 

เพื่อโทรออกและรับสายเรียกเขา หามเลือก ใช ในกรณีที่โทรศัพท
ไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได

ปฏิทิน
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย > ปฏิทิน กดปุม # ในการแสดงผลตามวัน 
สัปดาห หรือเดือนเพื่อเลื่อนไปที่วันที่ปจจุบันโดยอัตโนมตัิ 
ในการสรางรายการปฏิทินใหม เลอืก ตัวเลอืก > รายการใหม 
และประเภทรายการ รายการ วนัครบรอบ จะซ้ํากันทุกป รายการ 
สิ่งที่ตองทํา จะชวยใหคุณเก็บรายการงานที่คุณจําเปนตองทํา
ไวได ปอนขอมลูในชอง และเลือก เรียบรอย
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แอปพลิเคชัน  
ในแฟมขอมูล แอปพลิฯ คุณสามารถคนหาแฟมขอมลู สวนตัว 
ดวยแอปพลิเคชัน ขอมูล GPS และ สถานที่ และแอปพลิเคชัน
ที่คุณไดดาวนโหลดไวในโทรศัพท แฟมขอมูลเกมส และ
แอปพลิเคชัน ดาวนโหลด

ดาวนโหลด
ดาวนโหลด (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เปนรานคาสําหรับ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่เครื่องของคุณสามารถเขาไปใชได คุณอาจ
จะดาวนโหลดไดโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ
ดวยฟงกชัน ดาวนโหลด คุณสามารถคนหา ด ูซื้อ ดาวนโหลด 
และอัพเกรดเนื้อหา บริการและแอปพลิเคชันได รายการเหลานี้
จะจัดประเภทอยูภายในแคตตาล็อกและแฟมตามผูใหบริการระบบ
ที่แตกตางกันไป ขอมูลที่ใชงานไดจะขึ้นอยูกับผูใหบริการโทรศัพท
เคลื่อนที่
เลือก เมนู > แอปพลิฯ > ดาวนโหลด
ดาวนโหลด จะใชบริการของระบบเครือขายเพื่อใหสามารถเขาถึง
ขอมูลลาสุด สําหรับรายละเอียดของรายการเพิ่มเติมที่สามารถ
เขาผานทาง ดาวนโหลด โปรดติดตอผูใหบริการโทรศัพท หรือ
ผูผลิตของรายการนั้นๆ
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การตั้งคา
คําสั่งเสียง
ในการเลือกฟงกชันโทรศัพทใหทํางานดวยคําสั่งเสียง ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > คําสั่งเสียง คําสั่งเสียงในการเปลี่ยนรูปแบบ
จะอยูในแฟมขอมูล รูปแบบ
ในการเปดใชงานคําสั่งเสียงใหมสําหรับแอปพลิเคชัน ใหเลอืก 
ตัวเลอืก > แอปพลิเคชันใหม และแอปพลิเคชนั ในการเลนคําสั่ง
เสียงที่เปดใชงาน ใหเลือก ตัวเลือก > เลน
สําหรับการใชคําสั่งเสียง โปรดดทูี่ “การโทรออกดวยเสียง” หนา 25

โทรศูนยฝาก
โทรศูนยฝากเปนบริการของระบบเครือขาย โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณเพื่อขอทราบหมายเลขศูนยขอความ
ในการกําหนดหมายเลขของศูนยขอความ ถาไมไดตั้งหมายเลขไว 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศูนย และเมื่อ เบอรศูนย
ขอความเสียง: แสดงขึ้น ใหปอนหมายเลขศูนยขอความเสียง
หากตองการเปลี่ยนหมายเลขศูนยขอความ ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > โทรศูนย > ตัวเลือก > เปลี่ยนเบอร และปอน
หมายเลข 

การตั้งคาเครื่อง

ทัว่ไป
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคาเครื่อง > ทั่วไป >
• การปรับตั้งคา—เพื่อปรับการตั้งคาของหนาจอ โหมด

สแตนดบาย เสียงเรียกเขาภาษา ลกัษณะและคําสั่งเสียง
• วันที่และเวลา—เพือ่ตั้งเวลาและวันที่ และรูปแบบการแสดงผล
• อุปกรณเพิ่มพิเศษ—เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับอุปกรณ

เสริม เลือกอุปกรณเสริมและตั้งคาตามตองการ
• ความปลอดภัย—เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาโทรศัพทและซิมการด 

เชนรหัส PIN และรหัสล็อค เพื่อดูรายละเอียดของใบรับรอง
และตรวจสอบวาเปนใบรับรองของแท และดแูละแกไขโมดูล
การปองกัน

เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใชการควบคุม
การโทร (เชน จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) การโทร
ออกอาจใชไดในการโทรไปยังเบอรโทรฉุกเฉินตามที่ตั้งไวในเครื่อง
• คาจากโรงงาน—เพื่อกําหนดการตั้งคาบางอยางใหกลับไป

เปนคาเดิม โดยคุณจําเปนตองมรีหัสล็อค
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• การจัดตําแหนง—(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เพือ่
เปดใชวิธีหาตําแหนงและกําหนดเซิรฟเวอรหาตําแหนง
ดวยบริการหาตําแหนง คุณสามารถรับขอมลูเกี่ยวกับเรื่องราว
ในทองถิน่จากผูใหบริการระบบ เชน สภาพภูมิอากาศและ
สภาพจราจร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตําแหนงของโทรศัพท

โทรศัพท
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคาเครื่อง > โทรศัพท >
• การโทร—เพื่อปรับการตั้งคาการโทร เชน สง ID ผูโทรเขา

ของฉัน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เพื่อแสดงหรือซอน
หมายเลขโทรศัพทของคุณ ไมรับสายดวย SMS เพื่อปฏิเสธ
การรับโทรศัพทดวยขอความตัวอักษร และ การโทรดวน 
เพือ่ใชงานฟงกชนัโทรดวน

• โอนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)—เพือ่โอนสาย
ที่เรียกเขาไปยังศูนยขอความของคุณหรือไปยังหมายเลข
โทรศัพทเครื่องอื่น

• จํากัดการโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)—เพือ่จํากัด
การโทรออกและรับสายได

การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถเปดใชในเวลา
เดียวกันได 
เมือ่สายถกูจํากัดไว คุณอาจยังติดตอไปยังเบอรฉุกเฉินบางเบอรได
• เครือขาย—เพื่อเลือกโหมดเครือขายที่จะใชงาน เพื่อตั้ง

โทรศัพทใหเลือกผูใหบริการระบบที่มอียูโดยอัตโนมตัิหรือเลือก

ดวยตัวเอง (ถาผูใหบริการโทรศัพทอนุญาต) หรือเพือ่ตั้ง
โทรศัพทใหแสดงคาเมื่อใชในระบบเครือขายที่ใชเทคโนโลยี
แบบ Microcellular Network (MCN) (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

การเชื่อมตอ
เลอืก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคาเครื่อง > การเชื่อมตอ >
• Bluetooth—เพือ่เปดหรือปด Bluetooth และแกไขการตั้งคา 

Bluetooth โปรดดูที่ “การเชือ่มตอ Bluetooth” หนา 59
• USB—เพื่อแกไขการตั้งคา USB โปรดดูที่ “สายเคเบิลขอมลู 

USB” หนา 61
• จุดเชื่อมตอ—เพื่อตั้งการเชื่อมตอขอมูล คุณจะตองใช

จุดเชื่อมตอ คุณสามารถกําหนดจุดเชื่อมตอสําหรับ MMS 
เพือ่สงและรับขอมลูมัลติมีเดีย สําหรับ WAP เพือ่รับชมเว็บเพจ 
และสําหรับจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต (IAP) เพือ่สงและรับอีเมล
ตรวจสอบกับผูใหบริการโทรศัพทเกี่ยวกับชนิดของจุดเชือ่มตอ
ที่คุณจําเปนตองใช โปรดติดตอผูใหบริการเพือ่ดูขอมูลเกี่ยวกับ
การใชงานและการสมัครเปนสมาชิกบริการเชื่อมตอขอมลู
คุณอาจไดรับการตั้งคาจุดเชื่อมตอในรูปแบบขอความจากผูใหบ
ริการ หรือคุณอาจมีการตั้งคาจุดเชื่อมตอที่กําหนดไวแลว
ในเครื่องของคุณ

• ขอมูลแพค็เก็ต—เพือ่เลอืกการตั้งคาการตอขอมูลแบบ
แพก็เก็ต การตั้งคาขอมลูแบบแพค็เก็ต จะมีผลกับจุดเชื่อมตอ
ทั้งหมดที่ใชการเชือ่มตอขอมลูแบบแพ็คเก็ต
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เลือก การเชื่อมตอ GPRS > เมื่อวาง เพือ่ตั้งคาโทรศัพทให
ลงทะเบียนที่เครือขายศูนยขอมลูแบบแพก็เก็ตเมื่อคุณอยูใน
เครือขายที่รองรับขอมลูแบบแพค็เก็ต หากคุณเลือก 
เมือ่ตองการ เครื่องจะใชการเชือ่มตอขอมูลแพค็เก็ตเมือ่คุณ
เริ่มใชงานแอปพลเิคชันหรือฟงกชันที่ตองใชการเชื่อมตอ
ดังกลาว
เลือก จุดเชื่อมตอ เพื่อตั้งชือ่จุดเชื่อมตอเพื่อใชโทรศัพทของ
คุณเปนโมเด็มเมือ่ใชกับคอมพิวเตอร 

• สายขอมูล—เพือ่ตั้งเวลาออนไลนใหกับการตอสายขอมูล 
การตั้งคาสายขอมูลจะมผีลตอจุดเชื่อมตอที่ใชสายขอมลู GSM

• การตั้งคา SIP—เพื่อดูและแกไขรูปแบบ Session Initiation 
Protocol (SIP)

• กําหนดคา—เพือ่ดูและลบคาคอนฟกเกอเรชัน ในบางฟงกชัน 
เชน การเบราสเว็บและการสงขอความมลัติมเีดีย อาจตองใช
การตั้งการกําหนดคาคอนฟกเกอเรชนั คุณสามารถขอรับ
การตั้งคาจากผูใหบริการ โปรดดูที่ “การตั้งกําหนดคา” หนา 18

• การควบคุม APN—เพือ่จํากัดการใชจุดเชื่อมตอขอมูล
แพ็คเก็ต ฟงกชนันี้จะใชงานไดหากซิมการดสนับสนุนบริการ
นี้เทานั้น หากตองการเปลี่ยนคาดงักลาว คุณตองปอนรหัส 
PIN2

แอปพลิเคชัน  
หากตองการดูและแกไขการตั้งคาของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งอยูใน
โทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคาเครื่อง > 
แอปพลเิคชัน

เสียงพูด
ในเมนู เสียงพูด คุณสามารถเลือกภาษาและเสียงที่ใชอานขอความ 
รวมทั้งปรับคุณภาพเสียง เชน อัตราและระดบัความดงั เลือก เมนู > 
การตั้งคา > เสียงพูด
ในการดขูอมลูเสียง ใหเลื่อนไปทางขวา จากนั้น เลื่อนไปที่เสียงและ
เลือก ตัวเลือก > ขอมลูเสียง ในการทดสอบเสียง ใหเลื่อนไปที่
เสียง แลวเลอืก ตัวเลือก > ฟงเสียง
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การเชื่อมตอ
PC Suite
คุณสามารถใชเครื่องโทรศัพทนี้กับแอปพลิเคชันการสื่อสารดาน
ขอมูลและการเชือ่มตอกับเครื่องพีซีได คุณสามารถใชชุดโปรแกรม 
PC Suite เพือ่ซิงโครไนซขอมูลการติดตอ ปฏิทิน บันทึกสิ่งที่
ตองทํา และบันทึกระหวางโทรศัพทและเครื่องพซีีที่ใชงานรวมกัน
ได
คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชดุโปรแกรม PC Suite และ
ลิงคดาวนโหลดในสวนสนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia ที่ 
www.nokia.co.th/pcsuite

การเชื่อมตอ Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ใชสําหรับการเชือ่มตอแบบไรสายระหวาง
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่อยูภายในระยะสูงสุด 10 เมตร (33 ฟุต) 
การเชือ่มตอ Bluetooth สามารถใชเพื่อสงรูปภาพ วิดโีอ ขอความ 
นามบัตร บันทึกปฏิทิน หรือเชือ่มตอแบบไรสายกับอุปกรณที่ใช
รวมกันไดดวยการใชเทคโนโลยี Bluetooth เชน คอมพวิเตอร
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 
ซึ่งสนับสนุนรูปแบบตอไปนี้ Dial Up Networking, Serial Port, File 

Transfer, Handsfree, Headset, Basic Imaging, SIM Access, 
Generic Access และ Advanced Audio Distribution คุณควรใช
เฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น 
เพือ่สรางความมั่นใจในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับ
เทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษทัผูผลิตอุปกรณอื่นๆ 
เพือ่ดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
ทั้งนี้ อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี Bluetooth ในบางพืน้ที่ 
โปรดตรวจสอบกับเจาหนาที่ในทองถิ่นหรือผูใหบริการของคุณ
คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือใหคุณสมบัติใดๆ ทํางาน
อยูโดยไมแสดงผลบนหนาจอในขณะใชคุณสมบัติอื่น จะสิ้นเปลือง
พลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและอายุการใชงานแบตเตอรี่จะลดลง 

การตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth
เลอืก เมนู > การตั้งคา > เชื่อมตอ > Bluetooth
เมือ่คุณใชเทคโนโลยี Bluetooth เปนครั้งแรก เครื่องจะขอใหคุณ
ปอนชือ่ของโทรศัพทคุณ
Bluetooth—เพือ่เปดหรือปด Bluetooth

www.nokia.co.th/pcsuite
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การมองเห็นของโทรศัพท—เพือ่ยอมใหผูที่ใชอุปกรณ Bluetooth 
อื่นๆ เห็นโทรศัพทของคุณตลอดเวลาหรือชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
เพื่อความปลอดภัย คุณควรใชการตั้งคา ซอน หากใชได
ชื่อของโทรศัพท—เพื่อกําหนดชื่อโทรศัพท
โหมด SIM ระยะไกล > เปด—เพื่อใชงานการใชซิมการดของ
โทรศัพทโดยอุปกรณอื่น
เมื่ออุปกรณไรสายอยูในโหมด SIM ระยะไกล คุณจะใชไดเฉพาะ
อุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น เชน ชุดอุปกรณรถยนต 
ในการโทรออกหรือรับสาย เมือ่อยูในโหมดนี้ โทรศัพทของคุณ
จะไมสามารถโทรออกได ยกเวนเบอรฉกุเฉินที่กําหนดไวใน
โทรศัพท หากตองการโทรออกโดยใชโทรศัพท คุณตองออกจาก
โหมด SIM ระยะไกลกอน หากเครื่องล็อค ใหปอนรหัสผานเพื่อ
ปลดล็อคกอน

สงขอมูล
คุณสามารถใชการเชื่อมตอ Bluetooth เพียงการเชื่อมตอเดียว
ในแตละครั้งเทานั้น
1 เปดแอปพลเิคชันที่บันทึกรายการซึ่งคุณตองการสง
2 เลื่อนไปยังรายการที่ตองการสง แลวเลือก ตัวเลือก > สง > 

ทาง Bluetooth
3 โทรศัพทจะเริ่มตนคนหาอุปกรณที่อยูในระยะนั้น อุปกรณที่

จับคูจะปรากฏพรอมสัญลักษณ 

ในขณะคนหาอุปกรณ อุปกรณบางอยางจะแสดงแอดเดรส
อุปกรณโดยเฉพาะเทานั้น ในการคนหาแอดเดรสของโทรศัพท 
ปอนรหัส *#2820# ในโหมดสแตนดบาย
หากคุณไดคนหาอุปกรณมากอนหนานี้ รายการอุปกรณที่เคย
พบแลวจะแสดงขึ้นกอน ในการเริ่มการคนหาใหม ใหเลือก 
อุปกรณเพิ่มเติม หากคุณปดโทรศัพท รายการอุปกรณจะ
หายไปและตองเริ่มตนการคนหาอุปกรณใหมอีกครั้งกอนการ
สงขอมูล

4 เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ
5 จับคูอุปกรณ

• หากอุปกรณอื่นตองการจับคูกอนถายโอนขอมูล เสียง
สัญญาณจะดังขึ้น และเครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน

• สรางรหัสผานของคุณเอง (1 - 16 หลัก) และตกลงกับ
เจาของอุปกรณอีกเครื่องไวใหใชรหัสเดียวกัน คุณไมจําเปน
ตองเก็บรหัสผานนี้

• หลังการจับคู อุปกรณนั้นจะบันทึกไวในหนาจอ อุปกรณ
ที่จับคู

6 เมื่อเริ่มการเชือ่มตอไดแลว ขอความ กําลังสงขอมูล จะปรากฏ

ขอมูลที่ไดรับโดยใชการเชือ่มตอ Bluetooth จะอยูในแฟมขอมลู 
ถาดเขา ใน ขอความ
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หนาจออุปกรณที่จับคู
อุปกรณที่จับคูจะแสดงดวย  ในรายการผลลพัธการคนหา 
ในหนาจอหลัก Bluetooth ใหเลื่อนไปทางขวาเพื่อเปดรายการ
อุปกรณที่จับคูไว
หามตอบรับการเชือ่มตอ Bluetooth จากแหลงขอมูลที่คุณยัง
ไมสามารถวางใจได
ในการจับคูกับอุปกรณ เลือก ตัวเลือก > อุปกรณที่จับคูใหม 
เลือกอุปกรณที่ตองการจับคู เริ่มการแลกเปลี่ยนรหัสผาน
ในการยกเลิกการจับคู ใหเลื่อนไปยังอุปกรณที่มีการจับคูที่คุณ
ตองการยกเลิก และกดปุมลบ
ในการตั้งคาใหมกีารตรวจสอบสิทธิ์กอน ใหเลื่อนไปที่อุปกรณนั้น 
แลวเลือก ตัวเลอืก > ตั้งเปนผานการอนุญาต การเชือ่มตอ
ระหวางโทรศัพทของคุณและอุปกรณเครื่องนี้สามารถทําไดทันที
โดยคุณไมตองรับทราบ ใชสถานะนี้เฉพาะกับอุปกรณของคุณเอง
โดยไมใหผูอื่นเขามาใชรวมดวย เชน กับเครื่องพีซีของคุณหรือ
อุปกรณของผูที่เชือ่ใจได  จะแสดงอยูถัดจากอุปกรณในหนาจอ 
อุปกรณที่จับคู หากเลือก ตั้งเปนไมผานการอนุญาต คุณตอง
ยอมรับคําขอเชือ่มตอจากอุปกรณตางหากทุกครั้ง

การรับขอมูล
เมือ่คุณไดรับขอมลูผานเทคโนโลยี Bluetooth สัญญาณเสียง
จะดงัขึ้น และเครื่องจะถามวาคุณตองการยอมรับขอความนั้น

หรือไม หากคุณตอบรับ รายการนั้นจะอยูในแฟมขอมลู ถาดเขา ใน 
ขอความ

สายเคเบิลขอมูล USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมลู USB เพื่อโอนขอมลูระหวาง
โทรศัพทและเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได นอกจากนี้ 
คุณยังใชสายเคเบิลขอมูล USB กับชดุโปรแกรม Nokia PC Suite ได
เลอืก เมนู > การตั้งคา > เชื่อมตอ > USB หากตองการเลอืก
โหมดการตอ USB เปนหลัก ใหเลือก โหมด USB และโหมด
ที่ตองการ หากตองการใหเครื่องสอบถามวตัถุประสงคในการ
เชือ่มตอทุกครั้งที่มกีารเชื่อมตอสายเคเบิล ใหเลือก ถามเมื่อ
เชื่อมตอ > ใช
หากตองการใชโทรศัพทกับ Nokia PC Suite ใหเลือก PC Suite 
หากตองการซิงโครไนซไฟลมีเดยี เชน เพลง กับ Windows Media 
Player ที่มีเวอรชันที่ใชงานรวมกันได ใหเลือก เครื่องเลนสื่อ 
หากตองการเขาไปใชไฟลที่อยูในการดหนวยความจําที่เสียบอยู
เสมือนเปนไดรฟที่ถอดได ใหเลือก การถายโอนขอมูล
หลงัจากถายโอนขอมูล ตองแนใจวาคุณสามารถถอดสายเคเบิล
ขอมลู USB ออกจากเครื่องคอมพวิเตอรไดอยางปลอดภัย
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การถายโอนขอมูล
ดวยฟงกชนัโอนยายขอมลู คุณสามารถคัดลอกหรือซิงโครไนซ
รายชื่อ รายการปฏิทิน และขอมลูอื่นๆ เชน วิดีโอคลิปและรูปภาพ 
จากโทรศัพทที่ใชงานรวมกันไดโดยใช Bluetooth หรืออินฟราเรด 
เมื่อสามารถใชไดทั้ง Bluetooth และอินฟราเรด คุณควรใช 
Bluetooth
การซิงโครไนซอาจไมสามารถทําได และสามารถคัดลอกขอมูล
ไดเพยีงครั้งเดียว ขึ้นอยูกับโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่ง
ในการยายหรือซิงโครไนซขอมูล จะตองปฏิบัติดังนี้:
1 เมื่อใชอินฟราเรด ใหวางเครื่องโดยใหพอรตอินฟราเรดหัน

เขาหากัน และเปดใชอินฟราเรดของอุปกรณทั้งสอง
เลือก เมนู > การตั้งคา > เชื่อมตอ > ถายโอน หากคุณ
ไมเคยใช ถายโอน มากอน เครื่องจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับ
แอปพลิเคชนั เลือก ทําตอ เพื่อเริ่มตนโอนขอมลู
หากคุณเคยใช ถายโอน ใหเลือก ถายโอนขอมูล

2 เลือกวาจะใช Bluetooth หรืออินฟราเรดในการถายโอนขอมูล 
เมื่อใช Bluetooth คุณตองจับคูโทรศัพทเพือ่ถายโอนขอมูล
อาจมกีารสงแอปพลเิคชันและติดตั้งในโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่ง
เพื่อใชงานการโอนขอมูล โดยขึ้นอยูกับประเภทของโทรศัพท
อีกเครื่อง ปฏิบัติตามคําแนะนํา

3 เลือกขอมูลที่คุณตองการโอนไปยังโทรศัพทของคุณ

4 ขอมูลจะไดรับการโอนไปยังเครื่องของคุณ โดยเวลาที่ใชในการ
โอนจะขึ้นอยูกับจํานวนขอมูล คุณสามารถหยุดการโอนและ
ทําการโอนตอไดในภายหลัง
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โปรแกรมจัดการขอมูล
ตัวจดัการแอปพลิเคชัน
คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชนัและซอฟตแวรลงในโทรศัพท
ของคุณไดสองประเภท คือ

แอปพลิเคชนั J2METM ที่ใชเทคโนโลยี JavaTM 
โดยมนีามสกุลไฟล .jad หรือ .jar แอปพลิเคชัน 
PersonalJavaTM ไมสามารถติดตั้งลงในโทรศัพท
ของคุณได
แอปพลิเคชนัและซอฟตแวรอื่นๆ ที่เหมาะสมกับระบบ
ปฏิบัติการ Symbian ไฟลการติดตั้งจะมีนามสกุล
ไฟล .sis โปรดติดตั้งซอฟตแวรที่ออกแบบเปนพเิศษ
สําหรับโทรศัพทของคุณเทานั้น

คุณอาจทําการถายโอนไฟลการติดตั้งไปยังเครื่องโทรศัพทของคุณ
ไดจากคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได หรือดาวนโหลดในระหวาง
การเบราส หรือสงถึงคุณเปนขอความมัลติมีเดยี เปนสิ่งที่แนบมา
ในอีเมล หรือโดยการใช Bluetooth คุณสามารถใชโปรแกรมติดตั้ง
โปรแกรมของ Nokia ใน Nokia PC Suite เพือ่ติดตั้งโปรแกรมลงใน
โทรศัพทของคุณหรือในการดหนวยความจํา
ในการเปด จัดการแอปฯ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
ตัวจัดการ > ตัวจัดการแอปฯ

ขอสําคัญ: โปรดติดตั้งเฉพาะแอปพลเิคชันและ
ซอฟตแวรที่มาจากแหลงที่เชือ่ถือได เชน แอปพลิเคชนั
ที่มสีัญลักษณ Symbian หรือผานการทดสอบ Java 
VerifiedTM

กอนจะติดตั้ง ใหเลือก จัดการแอปฯ เลือ่นไปที่ไฟลติดตั้ง แลวเลอืก 
ตัวเลือก > ดูรายละเอยีด เพื่อดูขอมูล เชน ประเภทโปรแกรม 
หมายเลขเวอรชัน รวมทั้งผูผลิตหรือผูจําหนายแอปพลเิคชัน
ในการติดตั้งแอปพลิเคชนั Java ตองใชไฟล .jar หากไฟลดังกลาว
หายไป เครื่องจะขอใหคุณดาวนโหลดไฟลนี้ใหม
หากตองการติดตั้งแอปพลเิคชัน หรือแพ็คเกจซอฟตแวร ใหเลื่อน
ไปที่ไฟลสําหรับการติดตั้ง และเลือก ตัวเลอืก > ติดตั้ง 
แอปพลิเคชันที่อยูในการดหนวยความจําจะกํากับดวย 
หากตองการลบแอปพลิเคชัน ใน จัดการแอปฯ ใหเลือ่นไปยัง
แพค็เกจซอฟตแวรนั้น และเลือก ตัวเลอืก > ลบออก
สําหรับการตั้งคาแอปพลิเคชัน ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา

การดหนวยความจํา
เก็บการดหนวยความจําทั้งหมดใหพนมือเด็ก
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เลือก เมนู > การตั้งคา > ตัวจัดการ > ความจํา
ในการฟอรแมตการดหนวยความจําอันใหม ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ฟอรแมตการดความจํา > ใช ปอนชื่อสําหรับการดหนวยความจํา
ในการสํารองขอมูลจากหนวยความจําโทรศัพทไปยังการดหนวย
ความจํา ใหเลือก ตัวเลือก > สํารองความจําเครื่อง
ในการเรียกคืนขอมลูจากการดหนวยความจําไปยังหนวยความจํา
โทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > เรียกคนืจากการด คุณสามารถ
สํารองขอมลูของหนวยความจําโทรศัพทและเรียกคืนขอมูลได
เฉพาะในโทรศัพทเครื่องเดมิเทานั้น
ในการตั้งรหัสผาน (สูงสุด 8 ตัวอักษร) เพื่อปองกันการใชโดยไมได
รับอนุญาต ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งรหัสผาน ในการปลดล็อก 
ใหเลือก ตัวเลือก > ปลดล็อคการดความจํา
สําหรับรายละเอียดในการใสการดหนวยความจําลงในโทรศัพท 
โปรดดทูี่ “เริ่มตนใชงาน” หนา 15

รหัสเขาใชงาน
การจัดการลิขสิทธิ์ของขอมูลแบบดจิิตอล
ผูผลิตขอมูลอาจมีหลายวิธีในการใชเทคโนโลยีการจัดการลิขสิทธิ์
ของขอมูลแบบดิจิตอล (DRM) เพื่อปกปองทรัพยสินทางปญญา 
รวมถงึลิขสิทธิ์ อุปกรณนี้จะใชไดกับซอฟตแวร DRM หลายประเภท
เพื่อเขาสูขอมลูการปองกัน DRM คุณสามารถใชอุปกรณนี้ปองกัน

ขอมูลดวย WMDRM 10, OMA DRM 2.0 และ OMA DRM 1.0 
ถาซอฟตแวร DRM ไมสามารถปองกันขอมูลได ผูผลติขอมูลอาจ
ยกเลิกการใชซอฟตแวร DRM กับขอมูลที่ปองกันดวย DRM ตัวใหม 
การยกเลิกนี้อาจปองกันการตออายุขอมูลที่ปองกันดวย DRM 
ที่มีอยูในโทรศัพทของคุณ การยกเลิกซอฟตแวร DRM 
นี้ไมสงผลกระทบตอการใชงานขอมลูที่ปองกัน DRM ประเภทอื่น 
หรือการใชงานขอมลูที่ไมไดปองกันดวย DRM
การจัดการลขิสิทธิ์ของขอมูลแบบดิจิตอล (DRM) จะปองกันขอมูล
ที่มีรหัสเขาใชงานซึ่งระบุวาคุณมสีิทธิ์ที่จะเขาใชขอมูลเหลานี้
ถาโทรศัพทของคุณมีขอมูลที่ปองกันดวย OMA DRM และตองการ
ที่จะสํารองขอมลูและรหัสเขาใชงาน คุณจะตองใชฟงกชันสํารอง
ขอมูลของ Nokia PC Suite การโอนขอมูลประเภทอื่นอาจไม
สามารถโอนรหัสเขาใชงานซึ่งจําเปนตองเก็บไวกับขอมูลของคุณ
เพื่อใหยังคงใชงานขอมูลที่มีการปองกันดวย OMA DRM ได
หลังจากที่หนวยความจําของเครื่องถกูฟอรแมต คุณอาจจะตอง
ปอนรหัสเขาใชงานอีกครั้งหากไฟลในโทรศัพทใชงานไมได
ถาโทรศัพทของคุณมีขอมูลที่ปองกันดวย WMDRM ทั้งรหัสเขา
ใชงานและขอมลูอาจสูญหายไดถาหนวยความจําในเครื่องถูก
ฟอรแมต รหัสเขาใชงานและขอมลูอาจสูญหายหากไฟลในโทรศัพท
ใชงานไมได การสูญเสียรหัสเขาใชงานหรือขอมูลอาจจํากัดไมให
คุณสามารถใชขอมูลเดมิในเครื่องไดอีก สําหรับขอมลูเพิม่เติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
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รหัสเขาใชงานบางประเภทอาจเชื่อมตออยูกับซิมการด และจะใช
งานขอมูลที่ไดรับการปองกันไดเมื่อมีซิมการดเสียบอยูในเครื่อง
เทานั้น
เลือก เมนู > การตั้งคา > ตัวจัดการ > สิทธิการใช เพื่อดูรหัส
เขาใชงานสิทธิ์แบบดิจิตอลที่บันทึกไวในโทรศัพทของคุณ
ในการดูคียที่ใชได ( ) ซึ่งเชื่อมตอกับไฟลสื่อหนึ่งไฟลหรือมากกวา 
ใหเลือก คียที่ใชได คียกลุม ที่มหีลายๆ คียอยูดวยกันจะแสดงดวย 

 หากตองการดคูียที่อยูในคียกลุม ใหเลือกคียกลุม
ในการดูคียที่ใชไมได ( ) ซึ่งเกินระยะเวลาในการใชไฟล ใหเลือก 
คยีที่ใชไมได หากตองการซื้อเวลาในการใชเพิม่ขึ้น หรือขยาย
เวลาในการใชไฟลสื่อ ใหเลือกไปยังคียที่ใชไมได และ ตัวเลือก > 
รับสิทธิใหม สิทธิการใชอาจไมสามารถอัปเดตได หากไมใชงาน
การรับขอความบริการเว็บ หากตองการเปดใชการรับขอความ
บริการ ใหเลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลอืก > การตั้งคา > 
ขอความบริการ > ขอความบริการ > เปด
ในการดูรหัสเขาใชงานที่ไมไดใชงาน ใหเลือก คียที่ไมถูกใช สิทธิ
การใชที่ยังไมไดใชจะไมเชือ่มตอกับไฟลสื่อ
หากตองการดขูอมลูโดยละเอียด เชน สถานะของอายุที่ใชงานได
และความสามารถในการสงไฟล ใหเลื่อนไปที่รหัสเขาใชงาน และ
เลือก
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ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจ
ประจุใหมได คุณสามารถชารจและคายประจุแบตเตอรี่ไดเปนรอยๆ 
ครั้ง แตแบตเตอรี่ก็จะเสื่อมสภาพไปในที่สุด เมือ่สังเกตเห็นวาเวลา
การสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลงกวาปกติ ใหเปลีย่น
แบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจากโนเกีย
เทานั้น และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศัพท
รุนนี้ที่ไดรับการรับรองจากโนเกียเทานั้น
หากใชแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนเปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่
นั้นเปนเวลานาน คุณอาจจําเปนตองตอสายอุปกรณชารจ แลว
ถอดสาย แลวจึงตอสายอีกครั้งเพือ่เริ่มชารจแบตเตอรี่ 
ใหถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบและเครื่องเมื่อไมไดใชงาน 
ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ 
เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่
จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป 
หากไมมแีบตเตอรี่เหลืออยูเลย อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่
สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะ
สามารถใชโทรเขาออกได 

ใชแบตเตอรี่ใหตรงตามวัตถปุระสงคเทานั้น ไมควรใชเครื่องชารจ
หรือแบตเตอรี่ที่ชํารุด เสียหาย 
อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่โดยบังเอิญอาจ
เกิดขึ้นไดเมื่อมวีัตถปุระเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามา
สัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มลีักษณะ
เหมือนแถบโลหะที่อยูบนแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได 
เชน ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือใน
กระเปาถือ การลัดวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถสุําหรับ
เชื่อมตอเกิดความเสียหายได
การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน ในรถยนตที่ปดกระจก
และปดประตูสนิทในฤดูรอนหรือฤดูหนาว จะทําใหประสิทธิภาพ
และอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว
ในที่ที่มอีุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) การใช
แบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถ
ทํางานไดชัว่คราว แมวาแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยูเต็มแลวก็ตาม 
ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิ
ต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได 
หรือหากแบตเตอรี่ชํารุดก็อาจเกิดระเบิดไดเชนกัน การกําจัด
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แบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิน่ กรุณานํากลบัมา
ใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน
หามถอดชิ้นสวนหรือแยกสวนประกอบของโทรศัพทหรือเซลล
บางสวนหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่ของเหลวในแบตเตอรี่รั่วออกมา 
อยาใหของเหลวเหลานั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีที่
เกิดการรั่วไหล ใหลางผิวหนังหรือตาดวยน้ําโดยทันที หรือรีบไป
ขอรับความชวยเหลอืทางดานการแพทย 

คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่
ของโนเกีย
โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของโนเกียเทานั้นเพือ่ความปลอดภัย
ของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ไดรับมาเปนแบตเตอรี่
ของแทของโนเกีย ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนายที่ไดรับ
การรับรองของโนเกียเทานั้น มองหาโลโกอุปกรณเสริมของแท
ของโนเกียบนกลองบรรจุ และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
โดยทําตามขั้นตอนตอไปนี้
การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกัน
วาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแท หากคุณมเีหตุผล
อื่นใดที่เชือ่ไดวาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแทของ
โนเกีย ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่จุดบริการหรือตัวแทน
จําหนายโนเกียที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือ 

จุดบริการหรือตัวแทนจําหนายโนเกียที่ไดรับอนุญาตจะตรวจสอบวา
แบตเตอรี่ดงักลาวเปนแบตเตอรี่ของแทหรือไม หากไมสามารถ
ตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา
การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1 เมือ่มองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม 

คุณจะเห็นสัญลกัษณรูปมอื
ประสานกันของโนเกีย (Nokia 
Connecting Hands) ในมุมมอง
หนึ่ง และจะเห็นโลโกอุปกรณ
เสริมของแทของโนเกีย (Nokia 
Original Enhancement) ในอีก
มุมมองหนึ่ง

2 เมือ่คุณขยับแบตเตอรี่ที่ติด
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมไปทางซาย 
ขวา ขึ้น และลง คุณจะเห็นจุด 
1, 2, 3 และ 4 จุด ในแตละดาน
ตามลําดบั 

3 ขูดแถบที่ดานขางของสติ๊กเกอร
ออก คุณจะพบรหัสแบตเตอรี่ 
20 หลัก เชน 
12345678919876543210 
ใหหมุนแบตเตอรี่เพือ่ใหตัวเลข
หงายขึ้น ใหอานรหัส 20 หลักนี้
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โดยเริ่มอานจากแถวบนตอดวย
แถวลาง

4 ตรวจสอบรหัส 20 หลักวาถูกตอง
หรือไม โดยทําตามคําแนะนํา
ที่เว็บไซต 
www.nokia.co.th/batterycheck

ในการสรางขอความตัวอักษร ใหปอนรหัส 20 หลัก เชน 
12345678919876543210 และสงไปที่ +44 7786 200276
การสรางขอความแบบตัวอักษร
• สําหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟกยกเวนประเทศอินเดีย 

ใหปอนรหัส 20- หลัก เชน 12345678919876543210 
และสงไปที่ +61 427151515

• สําหรับประเทศอินเดีย ใหปอนคําวา Battery แลวตามดวยรหัส
แบตเตอรี่ 20 หลัก เชน Battery 12345678919876543210 
และสงไปที่ 5555

โดยจะคิดคาใชจายตามการใหบริการในประเทศและระหวาง
ประเทศ
คุณควรจะไดรับขอความแจงวารหัสนั้นเปนรหัสของแทหรือไม

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่โนเกียของคุณที่มี
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของโนเกียหรือไม 
โปรดอยาใชแบตเตอรี่นี้อีก แลวใหนําแบตเตอรี่ไปยังจุดบริการ
หรือตัวแทนจําหนายโนเกียที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพือ่ขอ
ความชวยเหลือ การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรองจากบริษัท
ผูผลิต อาจเปนอันตรายและอาจทําใหเครื่องโทรศัพทของคุณ
ดอยประสิทธิภาพและทําใหเครื่องและอุปกรณเสริมเสียหายได 
รวมทั้งอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกันอื่นใดที่ใชกับ
โทรศัพท
หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท
ของโนเกีย โปรดไปที่ www.nokia.co.th/batterycheck 

www.nokia.co.th/batterycheck
www.nokia.co.th/batterycheck
www.nokia.co.th/batterycheck
www.nokia.co.th/batterycheck
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อุปกรณเสริมของแท

อุปกรณเสริมแบบใหมสําหรับโทรศัพทของคุณมจีําหนายอยู
มากมาย โปรดไปที่เว็บไซต www.nokia.co.th หากตองการ
ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่ของคุณวามีอุปกรณใด
จําหนายบาง ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรับการใช
อุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟ

และดงึออก อยาดึงที่สายไฟ
• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณโทรศัพท

เคลื่อนที่ที่ติดตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ
คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับ
การรับรองจากผูผลิตโทรศัพทเทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรือ
รับรองสําหรับโทรศัพทเปนโมฆะไป

พลังงาน

เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยขึ้นอยูกับซิมการด 
การตั้งคาระบบและคาที่ใช รูปแบบที่ใช รวมถึงสภาพแวดลอม

ชุดหูฟง Nokia bluetooth headset 
BH-501
ฟงเพลงสเตอริโอแบบไรสายจากอุปกรณที่ใชงานรวมกันได และ
สลับระหวางเพลงและสายเรียกเขาไดอยางงายดายดวย Nokia 
Bluetooth Headset BH-501
ควบคุมสายเรียกเขาไดจากปุมบนชุดหูฟง หูฟงที่ใหญและนุมคลอง
อยูหูของคุณ คุณจึงมั่นใจไดวาหูฟงจะไมหลนขณะเคลือ่นไหว 
หากคุณตองใชหูฟงสิ่งอื่น หูฟงจะพับไวเพือ่เก็บไดสะดวก และเสียง
ก็ไพเราะอีกดวย

ประเภท เวลาสนทนา * สแตนดบาย *
BP-5M สูงสุด 2.5 ชัว่โมง สูงสุด 270 ชั่วโมง

www.nokia.co.th
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ชุดลําโพง Nokia Bluetooth Speakers 
MD-5W
ฟงเพลงโปรดที่ดาวนโหลดและเก็บไวในโทรศัพทของคุณผานทาง
ชุดลําโพง Nokia Bluetooth Speakers ที่ใชงานงายและทรงพลัง

การด microSD Nokia MU-37 ขนาด 
2 GB 
การดหนวยความจํา microSD ขนาด 2 GB แบบลบขอมูลได และ
ชวยเพิ่มหนวยความจําในการบันทึกขอมูล เพลง และซอฟตแวร
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การดูแลและการบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยีย่มและ
มีฝมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี 
คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัตติามเงื่อนไขการรับประกันได
อยางถูกตอง 
• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การรวมตวักันของไอน้ําในอากาศ 

ความชื้น และของเหลวทุกชนิด หรือความชื้น อาจมีแรเปน
สารประกอบ ซึ่งอาจทําใหวงจรอเิล็กทรอนิกสสึกกรอนได 
หากตวัเครื่องเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่อง
แหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในบริเวณที่มีฝุนหรือที่สกปรก 
เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบ
ที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายุ
การใชงานของอุปกรณอเิล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อม
สภาพ และทําใหสวนที่เปนพลาสติกงอหรือละลายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิของเครื่อง
กลับสูอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจ
ทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนํา
ไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่อง
อาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความ
เสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขน
ทําความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณที่สามารถถอดเขาออก
ไดตดิขดั และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนสตางๆ เชน เลนส
ของกลองถายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง

• ใชเฉพาะเสาอากาศที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศที่ไดรับการ
รับรองแลวเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การ
ดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกดิความ
เสียหาย และยังอาจเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณ
วิทยุสื่อสารอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• หมั่นสํารองขอมูลที่คุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และบันทึก

ในปฏิทิน
• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน 

ใหปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพทของคุณ แบตเตอรี่ แทนชารจ หรือ
อุปกรณเสริมอื่นๆ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยงัศูนย
บริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณเพื่อขอรับบริการ
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เครื่องของคณุ รวมทั้งอปุกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็ก
บรรจุอยู โปรดเก็บอปุกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก 

สภาพแวดลอมในการทํางาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใช
ในตําแหนงปกตใิกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 
2.2 เซนติเมตร ( 7/8 นิ้ว) เมื่อใชซองสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บ
เขม็ขัด หรือที่วางโทรศัพทสําหรับพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้ไมควรมี
โลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูหางจากรางกายตามระยะ
หางที่กําหนดขางตน โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบ
เครือขายที่มีคุณภาพเพื่อสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี 
จึงอาจมีการหนวงการสงขอความหรือไฟลขอมูลไวจนกวาจะทําการ
เชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏิบัติตาม
คําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวางเครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวา
การสงจะเสร็จสมบูรณ 
ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัสดุโลหะอาจถูกดูดติดกับ
เครื่องได อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเกบ็แมเหล็กอื่นไวใกลโทรศัพท 
เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได 

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพทมือถือ
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการ
แพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือ
บริษทัผูผลิตอปุกรณทางการแพทยนั้นๆ เพื่อตรวจสอบวา อุปกรณ
เหลานั้นมีการปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอยาง
เพียงพอหรือไม หรือหากคุณมีขอสงสัยใดๆ ปดโทรศัพทของคณุเมื่อ
อยูในสถานพยาบาลที่มีการตดิประกาศหามใช เนื่องจากโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลอาจกําลังใชอปุกรณที่มีความไวตอพลังงานคลื่น
ความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณเทียม 
ผูผลิตอปุกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหาง
จากอุปกรณเทียม เชน เครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ หรือ 
implanted cardioverter defibrillator อยางนอย 15.3 เซนติเมตร 
(6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกลาว 
บุคคลที่มีอุปกรณดังกลาวควรจะ:
• เก็บโทรศัพทเคลื่อนที่ใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา 

15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เมื่อเปดโทรศัพทเคลื่อนที่
• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
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• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับเครื่องควบคุมจังหวะการเตน
ของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

• ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยวากําลังเกิดคลื่นรบกวน
• อานและทําตามคําแนะนําจากผูผลิตอุปกรณเทียม

หากคณุมีคําถามเกี่ยวกับการใชโทรศัพทเคลื่อนที่รวมกับอุปกรณ
เทียม ใหปรึกษาสถานพยาบาลของคณุ

เครื่องชวยฟง 
อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางรุนอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับ
เครื่องชวยฟงได ในกรณีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษา
ผูใหบริการระบบของคณุ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในยานพาหนะที่ติดตั้ง
ไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุม
ดวยอเิล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS แบบอิเล็กทรอนิกส ระบบควบคุม
ความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมกับบริษทัผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายยานพาหนะหรือ
อุปกรณเสริมตางๆ ที่ติดตั้งไวในยานพาหนะของคุณ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซมอุปกรณใน
ยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิด
อันตรายและอาจทําใหการรับประกันเปนโมฆะ ควรตรวจสอบอยาง
สม่ําเสมอวาอปุกรณไรสายทุกชิ้นของในยานพาหนะไดรับการติดตั้ง
และทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ตดิไฟได แกส หรือวัตถุ
ระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริม

ตางๆ สําหรับรถยนตที่มีถุงลมนิรภัย โปรดอยาลืมวาถุงลมนิรภัย
จะพองตวัออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดตั้งอปุกรณ
หรือวางโทรศัพทเคลื่อนที่ไวบริเวณเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่
ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก หากติดตั้งอปุกรณไรสายในยานพาหนะ
ในบริเวณที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสจากการที่ถุงลม
นิรภัยพองตัวออกได
หามใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพทกอนจะขึ้น
เครื่องบิน การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอนัตราย
ตอการทํางานของเครื่องบิน รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของ
โทรศัพทเคลื่อนที่และยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบดิ
ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได 
และควรปฏิบัติตามปายและคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่
อาจเกิดการระเบิดรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนําใหดับเครื่องยนต 
การเกิดประกายไฟในพื้นที่เหลานี้อาจทําใหเกิดการระเบิดหรือเกิด
เพลิงไหม ซึ่งอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได ปดโทรศัพท
เมื่ออยูในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสในสถานี
บริการน้ํามัน และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุ
ในบริเวณคลังน้ํามัน สถานีเก็บน้ํามันและสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคมี 
หรือบริเวณที่กําลังเกิดการระเบิดอยางเครงครัด บริเวณที่อาจเกิด
การระเบิดมกัจะมีปายแจงไวใหมองเห็นไดอยางชัดเจน แตอาจไม
เสมอไป พื้นที่ตางๆ เหลานี้ ไดแก ชั้นใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บ
หรือขนถายสารเคมี ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน 
โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน 
เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ
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การโทรฉกุเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทเคลื่อนที่รวมถึงโทรศัพทรุนนี้ ทํางาน
โดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบ
เครือขายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตั้ง
โปรแกรมเอง ดวยเหตุนี้ จึงไมสามารถรับประกันการ
เชื่อมตอในทุกสภาวะได คุณจึงไมควรวางใจวาโทรศัพท
เคลื่อนที่จะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจําเปน 
อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉกุเฉิน ใหปฏิบตัิดงันี้ 
1 หากไมไดเปดโทรศัพทไว ใหเปดโทรศัพท ตรวจวามีสัญญาณ

เพียงพอหรือไม 
ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการดที่ใชไดลงในโทรศัพท
เสียกอน

2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวางและ
พรอมสําหรับการโทรออก 

3 ปอนเลขหมายฉุกเฉินที่ใชเปนทางการเพื่อแจงตําแหนงปจจุบัน
ที่คุณอยู หมายเลขฉุกเฉินในแตละพื้นที่อาจแตกตางกันไป

4 กดปุมโทรออก
ในกรณีที่คณุกําลังใชฟงกชันอื่นอยู คุณจะตองปดฟงกชันเหลานั้น
กอนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได หากโทรศัพทอยูในโหมดออฟไลน 
คุณตองเปลี่ยนรูปแบบเพื่อเปดใชงานฟงกชันโทรศัพทกอนที่จะ
โทรแบบฉุกเฉิน โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉบับนี้หรือสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมจากผูใหบริการ

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตอง
ใหไดมากที่สุด โทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสาร
เพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวา
จะไดรับแจงใหวาง 
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รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวทิยุ ซึ่งไดรับ
การออกแบบมาไมใหเกนิความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดย
ขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดยหนวยงานอิสระ
ทางดานวิทยาศาสตร ICNIRP และรวมถึงระดับความปลอดภัยของ
ผูใชทุกคน โดยไมขึน้กับอายุหรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทรุนนี้ใชหนวยวดัของ SAR 
(Specific Absorption Rate) ซึ่งกําหนดไวในคําแนะนํา ICNIRP 
โดยจํากัดไวที่ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกินสิบกรัม
ของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการทํางานแบบ
มาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนํา
ใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริง
ขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับการ
ออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตาม
ที่กําหนดไว คาที่เปลี่ยนแปลงขึน้อยูกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหาง
ระหวางคณุกับสถานีเครือขายหลัก คา SAR ที่สูงที่สุดภายใต
คําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพทที่หูคือ 1.24 วัตต/
กิโลกรัม
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR อาจ
แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่ทดสอบและประกาศในแตละ
ประเทศรวมทั้งระบบเครือขาย ขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับคา SAR มีใหไว
ในหัวขอขอมูลผลิตภัณฑที่ www.nokia.co.th
* คา SAR สําหรับโทรศัพทจะจํากัดอยูที่ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) 
ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกิน 10 กรัมของเนื้อเยื่อผิว ขอจํากัดนี้สอดคลอง
กับความปลอดภัยที่ใหสําหรับบุคคลทั่วไปและความแตกตางของ

หนวยวัด คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงาน
ของแตละประเทศและระบบเครือขาย สําหรับขอมูล SAR ในพื้นที่อื่น 
โปรดดูที่ขอมูลผลิตภัณฑจาก www.nokia.com

www.nokia.co.th
www.nokia.com
www.nokia.com
www.nokia.com
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â¹à¡ÕÂá¤Ãìà«ç¹àµÍÃì
àÅ¢·Õè ÊÒ¢Ò ªÑé¹ ·ÕèÍÂÙè â·ÃÈÑ¾·ì â·ÃÊÒÃ àÇÅÒ·Ó¡ÒÃ
¡ÃØ§à·¾Ï
1 ¿ÔÇà¨ÍÃì»ÒÃì¤ÃÑ§ÊÔµ ãµé´Ô¹ ËéÍ§ºÕàÍ¿ 32 ªÑé¹ãµé Ố¹ ÈÙ¹Âì¡ÒÃ¤éÒ¿ÔÇà¨ÍÃì¾ÒÃì¤ ÃÑ§ÊÔµ 

àÅ¢·Õè 161 ËÁÙè·Õè 2 ¶.¾ËÅâÂ¸Ô¹ µ.»ÃÐªÒ¸Ô»ÑµÂì Í.¸Ñ−−ºØÃÕ 
¨.»·ØÁ¸Ò¹Õ 12130

0-2741-6363 0-2958-5851 ¨Ñ¹·Ãì - ÍÒ·ÔµÂì
11:00 ¹. - 20:30 ¹.

2 à«ç¹·ÃÑÅ»Ôè¹à¡ÅéÒ 4 ËéÍ§ 421 ªÑé¹ 4 ÈÙ¹Âì¡ÒÃ¤éÒà«ç¹·ÃÑÅ¾ÅÒ«èÒ »Ôè¹à¡ÅéÒ 
¶¹¹ºÃÁÃÒªª¹¹Õ á¢Ç§ÍÃØ³ÍÁÃÔ¹·Ãì à¢µºÒ§¡Í¡¹éÍÂ 
¡ÃØ§à·¾Ï 10700

0-2741-6363 0-2884-5695 ¨Ñ¹·Ãì - ÈØ¡Ãì 
11:00 ¹. - 20:30 ¹.
àÊÒÃì - ÍÒ·ÔµÂì
10:30 ¹. - 20:30 ¹.

3 «Õ¤Í¹Êá¤ÇÃì G àÅ¢·Õè 1007 ªÑé¹ G «Õ¤Í¹Êá¤ÇÃì 904 ËÁÙè 6 ¶. ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ãì 
á¢Ç§Ë¹Í§ºÍ¹ à¢µ»ÃÐàÇÈ ¡ÃØ§à·¾Ï 10250

0-2741-6363 0-2720-1661 ¨Ñ¹·Ãì - ÍÒ·ÔµÂì
10:30 ¹. - 20:30 ¹.

4 ÈÙ¹Âì¡ÒÃ¤éÒàÍÊ¾Ò¹Ò´ 3 ÈÙ¹Âì¡ÒÃ¤éÒàÍÊ¾Ò¹Ò´ ÃÑª´ÒÀÔàÉ¡ ªÑé¹ 3 ËéÍ§àÅ¢·Õè 321-323
99 ¶.ÃÑª´ÒÀÔàÉ¡ ´Ô¹á´§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10400

0-2741-6363 0-2660-9290 ¨Ñ¹·Ãì - ÍÒ·ÔµÂì 
10:00 ¹. - 20:30 ¹.

5 à«ç¹·ÃÑÅ¾ÃÐÃÒÁ 3 6 ËéÍ§àÅ¢·Õè 636/2,637/1,637/2 ªÑé¹ 6 àÅ¢·Õè 79/290 
¶.ÊÒ¸Ø»ÃÐ´ÔÉ°ì á¢Ç§ªèÍ§¹¹·ÃÕ à¢µÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120

0-2741-6363 0-2673-7102 ¨Ñ¹·Ãì - ÈØ¡Ãì 
11:00 ¹. - 20:30 ¹.
àÊÒÃì - ÍÒ·ÔµÂì 
10:30 ¹. - 20:30 ¹.
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ËÁÒÂàËµØ: ¢éÍÁÙÅã¹·Õè¹ÕéÍÒ¨à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä é́â´ÂäÁèµéÍ§á¨é§ãËé·ÃÒºÅèÇ§Ë¹éÒ

µèÒ§¨Ñ§ËÇÑ´
6 àªÕÂ§ãËÁè 

(µÃ§¢éÒÁàªÕÂ§ãËÁèáÍÃì¾ÍÃìµ¾ÅÒ«èÒ)
201/1 ¶.ÁËÔ´Å µ.ËÒÂÂÒ Í.àÁ×Í§ ¨.àªÕÂ§ãËÁè 50100 0-5320-3321-3 0-5320-1842 ¨Ñ¹·Ãì - àÊÒÃì

9:00 ¹. - 19:00 ¹.
7 ¾Ñ·ÂÒ 

(ÃÔÁ ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· ¡èÍ¹¶Ö§áÂ¡¾Ñ·ÂÒ¡ÅÒ§)
353/43 ËÁÙè·Õè 9 ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· µ.Ë¹Í§»Ã×Í Í.ºÒ§ÅÐÁØ§ ¨.ªÅºØÃÕ 20260 0-3871-6976-7 0-3871-6978 ¨Ñ¹·Ãì - àÊÒÃì

9:00 ¹. - 19:00 ¹. 
8 ¢Í¹á¡è¹ 

(ºÃÔàÇ³·Ò§ÍÍ¡ËéÒ§à·Êâ¡é âÅµÑÊ)
1 356/1 ÍÒ¤ÒÃ «Õ¾Õ áÅ¹ ì́ ªÑé¹ 1

ËÁÙè 12 ¶¹¹ ÁÔµÃÀÒ¾ µ.àÁ×Í§à¡èÒ Í.àÁ×Í§ ¨.¢Í¹á¡è¹ 40000
0-4332-5779-80 0-4332-5781 ¨Ñ¹·Ãì - àÊÒÃì

9:00 ¹. - 19:00 ¹. 
9 ËÒ´ãË− è 

(»Ò¡·Ò§à¢éÒâÃ§¾ÂÒºÒÅ¡ÃØ§à·¾)
656 ¶¹¹ à¾ªÃà¡ÉÁ µ.ËÒ´ãË− è Í.ËÒ´ãË− è ¨.Ê§¢ÅÒ 90110 0-7436-5044-5 0-7436-5046 ¨Ñ¹·Ãì - àÊÒÃì

9:00 ¹. - 19:00 ¹. 

¢¹Ò´
»ÃÔÁÒµÃ ¹éÓË¹Ñ¡ ¤ÇÒÁÂÒÇ ¤ÇÒÁ¡ÇéÒ§ ¤ÇÒÁË¹Ò
»ÃÐÁÒ³ 84 «Õ«Õ »ÃÐÁÒ³ 115 ¡ÃÑÁ 108.2 ÁÁ. 50.5 ÁÁ. 17.3 ÁÁ.



Nokia Care Online
การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลนของเราไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ 
เรียนรูวิธีตั้งคาโทรศัพทของคุณเปนครั้งแรก และคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท การสาธิต
แบบอินเทอรแอ็คทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมือผูใช 
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาตรวจสอบขอมูลลาสุดอยางสม่ํา
เสมอ 

ซอฟตแวร 
ใชโทรศัพทของคุณใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและคอมพิวเตอร Nokia PC Suite เชื่อมตอ
โทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคุณสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชันอื่นๆ ชวยให
ซอฟตแวรนี้ทํางานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

การตั้งคา
ฟงกชันเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเคลื่อนที่และอีเมล* 
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชันเหลานี้ได จัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

*ไมมีในโทรศัพททุกเครื่อง

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ

ซอฟตแวร 

คูมือผูใช

การตั้งคา



วิธีการใชโทรศัพท
สวนของ Set Up (การตั้งคา) ที่ www.nokia.co.th/setup จะชวยคุณเตรียมความพรอมของโทรศัพทกอนนํามาใช ทําความคุนเคยกับฟงกชันและคุณสมบัติตางๆ 
ในโทรศัพทไดโดยการดูที่สวน Guides and Demos (คูมือและการสาธิต) ของ www.nokia.co.th/guides

วิธีการซิงโครไนซโทรศัพทเขากับคอมพวิเตอร 
การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกันไดผานซอฟตแวร Nokia PC Suite เฉพาะจาก www.nokia.co.th/pcsuite จะชวยใหคุณ
ซงิโครไนซขอมลูที่อยูในปฏิทินและรายชื่อของคุณได 

สถานที่ขอรับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพท
ใชประโยชนเพิม่เติมจากโทรศัพทพรอมดาวนโหลดจากสวน Software (ซอฟตแวร) ที่ www.nokia.co.th/software

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป 
ดูที่สวน FAQ (คําถามที่พบบอย) ของ www.nokia.co.th/faq เพื่อดูคําตอบสําหรับคําถามเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ รวมทั้งผลิตภัณฑและบริการอื่นๆ ของ Nokia

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของโนเกีย 
สมคัรออนไลนเพือ่ขอรบับริการของ Nokia Connections (การเชือ่มตอของ Nokia) ที ่www.nokia.co.th/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเรื่องราว
เกี่ยวกับผลิตภณัฑ โปรโมชั่นลาสุด และกิจกรรมที่กําลังจะจัดขึ้น

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/contactus

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบรกิารซอมผลิตภัณฑ โปรดคลกิเขามาที่ www.nokia.co.th/repair 

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดที่ www.nokia.co.th/support

www.nokia.co.th/setup
www.nokia.co.th/guides
www.nokia.co.th/pcsuite
www.nokia.co.th/software
www.nokia.co.th/faq
www.nokia.co.th/signup
www.nokia.co.th/contactus
www.nokia.co.th/repair
www.nokia.co.th/support
www.nokia.co.th/repair

