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ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ 
มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอนัตรายหรือเปนการ
ผิดกฎหมายได โปรดอานคูมือผูใชฉบับ
สมบูรณสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่ท่ี
หามใชโทรศัพทไรสาย หรือเมื่อ
อาจกอใหเกดิสญัญาณรบกวนหรอื
อันตราย
คํานึงถึงความปลอดภัยในการ
ขับข่ียานพาหนะเปนอันดับแรก
ปฏบิติัตามกฎหมายทองถ่ิน ไมควร
ใชมือจับสิ่งอื่นใด ซ่ึงรบกวนการ
ขับข่ียานพาหนะของคณุ สิง่สําคญั
อันดับแรกที่คุณควรคํานึงถึงใน
ขณะขับขี่ยานพาหนะคือความ
ปลอดภัยบนทองถนน
สัญญาณรบกวน
โทรศัพทไรสายทุกประเภทอาจ
ไดรับผลกระทบจากสญัญาณรบกว
น ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื่องได
ปดโทรศัพทขณะที่อยูใน
โรงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
ท้ังน้ีควรปดโทรศัพทเมื่ออยูใกล
กับอปุกรณทางการแพทย
ปดโทรศัพทขณะที่อยูบน
เครื่องบิน
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
อุปกรณไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได
ปดโทรศัพทขณะเติมน้ํามัน
หามใชโทรศัพทเมื่ออยูท่ีจุดเติม
นํามัน และหามใชโทรศัพท เมื่อ
อยูใกลกับนํ้ามันเชื้อเพลิงหรือ
สารเคมี

ปดโทรศัพทเม่ืออยูใกลกับจุด
ที่มีการระเบิด
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
หามใชโทรศัพทในจุดท่ีกําลัง
มีการระเบิด
การใชงานอยางถูกตอง
ใหใชโทรศพัทโดยถอืท่ีตวัโทรศพัท
ตามทีอ่ธิบายไวในคูมอืผูใชเทานัน้ 
อยาจับเสาอากาศโดยไมจําเปน
การบริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทานั้น
ท่ีจะติดตั้งหรือซอมอุปกรณตางๆ 
ของเครื่องได
อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและ
แบตเตอรีท่ี่ไดรบัการรบัรองเทานัน้ 
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณ
ท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได
กันน้ํา
โทรศพัทมอืถอืของคณุไมสามารถ
กันน้ําได ควรเก็บไวในท่ีแหง
ทําสําเนาสํารอง
คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจด
บันทึกเปนลายลักษณอักษร
สําหรับขอมูลสําคัญท้ังหมดที่
จัดเก็บไวในเครื่อง
การตอกับอุปกรณอื่นๆ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับ
อปุกรณชนิดอืน่ๆ กรุณาอานคูมือ
ของอุปกรณน้ันๆ เพ่ือศึกษา
รายละเอยีดขอมูลเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย หามตอโทรศัพท
เขากับอุปกรณท่ีไมสามารถ
ใชงานรวมกันได
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การโทรฉุกเฉิน
โปรดตรวจสอบดวูาไดเปดโทรศพัท
แลวและอยูในพ้ืนท่ีใหบริการ 
กดปุมวางสายซ้ําเทาท่ีจําเปน
เพ่ือลบหนาจอและยอนกลับ
ไปท่ีหนาจอเริ่มตน กดหมายเลข
ฉุกเฉิน จากนั้นกดปุมโทรออก 
แจงตําแหนงท่ีคุณอยู อยาเพิ่ง
วางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

■ ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพท
ของคุณ

โทรศัพทไรสายท่ีอธิบายไวในคูมือฉบับน้ีไดรับ
การรับรองใหใชกับเน็ตเวิรก EGSM 850, 900, 
1800 และ 1900 โปรดติดตอขอขอมูลเพ่ิมเตมิ
เก่ียวกับระบบเครอืขายจากผูใหบริการโทรศพัท
ของคุณ
ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องน้ี 
โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพตอความ
เปนสวนตวัและสิทธิตามกฎหมายของผูอืน่
เมื่อถายรูปหรือใชรูปภาพหรือวิดีโอคลิป 
โปรดเคารพขนบธรรมเนียมทองถิ่นรวมท้ัง
สิทธิสวนบุคคลของผูอืน่ และไมกระทําการใด
ท่ีเปนการละเมิดตอกฎหมาย

คําเตือน: คุณตองเปดเคร่ืองกอน
เร่ิมใชงานคณุสมบัตติางๆ ของ
เครื่องยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปด
เครื่อง เมื่อการใชงานโทรศัพท
ไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบ
กวนหรืออันตราย

■ บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย

คุณตองสมคัรใชบริการของผูใหบริการโทรศพัท
ไรสายเพือ่ใชงานโทรศพัท คุณสมบติัหลายชนดิ
ในโทรศัพทเครื่องนี้ขึน้อยูกบัคุณสมบัติการ
ทํางานของเครือขายไรสาย บริการเสริมของ
ระบบเครือขายดังกลาวอาจไมมีในทุกเครือขาย
หรือคุณอาจตองติดตอกับผูใหบริการโทรศัพท
เพ่ือสมัครขอใชบริการกอนจึงจะสามารถใช
บริการเสริมของระบบเครือขายได ผูใหบริการ
โทรศัพทของคุณอาจจําเปนตองใหคําแนะนํา
เพ่ิมเตมิสําหรับการใชงานบริการดังกลาว 
รวมถึงอธิบายถึงคาใชจายในการใชบริการ 
ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดท่ีสงผลกระทบ
ตอการใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขาย
ของคุณ ตัวอยางเชน ระบบเครือขายบางระบบ
อาจจะไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษาและ
บริการทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือ
ปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครื่อง
ของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติดังกลาว
จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่องของคุณ เครื่อง
ของคุณอาจไดรับการตั้งคาเปนพิเศษสําหรับ
ผูใหบริการระบบ โดยการตั้งคารวมถึงการ
เปล่ียนแปลงชื่อเมนู ลําดับเมนู และไอคอน
ตางๆ โปรดติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมจากผูให
บริการโทรศัพทของคุณ
โทรศพัทเครือ่งนีส้นบัสนนุโปรโตคอล WAP 2.0
(HTTP และ SSL) ทีท่ํางานบนโปรโตคอล TCP/IP 
คณุสมบัตบิางอยางในเครื่องรุนนี้ เชน ขอความ
มัลติมีเดีย (MMS), การเบราส, โปรแกรมอีเมล, 
การสงขอความแบบดวน, คุณสมบัติแสดง
สถานะของผูติดตอ, การซิงโครไนซจาก
ระยะไกล และการดาวนโหลดขอมูลผาน
เบราเซอรหรือผาน MMS
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■ หนวยความจําท่ีใชรวมกนั
คุณสมบัติในโทรศัพทเครื่องน้ีซ่ึงใชหนวย
ความจํารวมกันไดแก คลังภาพ, รายชื่อ, 
ขอความตัวอักษร, ขอความมัลติมีเดีย และ
การสงขอความทันใจ, อีเมล, ปฏิทิน, บันทึก
ท่ีตองทํา, โปรแกรมประยุกตและเกม Java™ 
และบันทึก การใชคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง
หรือมากกวานี้จะลดจํานวนหนวยความจํา
ท่ีเหลือสําหรับคุณสมบัติอื่นท่ีใชหนวยความจํา
รวมกัน เชน การจัดเก็บโปรแกรมประยุกต 
Java หลายโปรแกรมอาจใชหนวยความจํา
ท้ังหมดที่มีอยู และเคร่ืองอาจแสดงขอความ
บนหนาจอวาหนวยความเต็มเมื่อคุณพยายาม
ใชคุณสมบัติอืน่ท่ีใชหนวยความจํารวมกัน 
ในกรณีน้ี ใหลบขอมูลหรือรายการบางอยาง
ทีใ่ชพืน้ทีห่นวยความจํารวมกันนีอ้อกเสยีกอน 
คุณสมบัติบางอยาง เชน ขอความแบบอักษร 
อาจมีหนวยความจําท่ีกําหนดไวใหแนนอนแลว 
นอกเหนือจากจํานวนหนวยความจําท่ีใช
รวมกันกับคุณสมบัติอืน่ๆ

■ อุปกรณเพิ่มพิเศษ
คําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรบัการใช
อุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ

เสริมใดๆ ใหจับท่ีปล๊ักไฟและดึงออก 
อยาดึงท่ีสายไฟ

• ตรวจสอบการตดิตัง้และการทํางานของ
อปุกรณเสริมทุกชิ้นท่ีติดตั้งในรถอยาง
สม่ําเสมอวาทํางานไดตามปกติ

• เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัติผานการรับรอง
เทานั้นท่ีจะตดิตั้งอุปกรณเสริมในรถท่ีมี
ความซับซอนได
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ขอมูลทั่วไป 
■ ภาพรวมของฟงกชัน
โทรศัพทของคุณมีฟงกชันหลายฟงกชัน 
ซ่ึงสะดวกตอการใชในชีวิตประจําวัน เชน 
การสงขอความตัวอักษร การสงขอความ
มัลติมเีดีย ปฏิทิน นาฬกิา นาฬิกาปลุก 
วิทยุ เคร่ืองเลนเพลง และกลองถายรูป
ในตัว เคร่ืองโทรศัพทยังสนับสนุน
ฟงกชันตางๆ ดังตอไปน้ี:

• บริการออนไลนแบบพลักแอนดเพลย
เพื่อรับการตัง้กําหนดคา โปรดดูที่ 
”บรกิารพลักแอนดเพลย” หนา 4 และ 
”บรกิารตั้งกําหนดคา” หนา xii

• สนทนา โปรดดูที่ ”สนทนา” ในหนา 
67

• การดหนวยความจํา microSD เพื่อ
ขยายความจุหนวยความจําของโทรศัพท 
โปรดดูที่ ”ใสการด microSD” 
หนา 1 และ ”การดหนวยความจํา” 
หนา 55

• สแตนดบายแบบพเิศษ โปรดดูที่ 
”สแตนดบายแบบพิเศษ” ในหนา 6

• การสงขอความแบบเสยีง โปรดดูที่ 
”การสงขอความคลิปเสียง Nokia 
Xpress” ในหนา 22

• การสงขอความแบบดวน โปรดดูที่ 
”ขอความดวน” ในหนา 21

• โปรแกรมอีเมล โปรดดูที่ 
”แอปพลิเคชั่นอีเมล” ในหนา 22

• การโทรออกโดยใชเสียงขัน้สูง 
โปรดดูที่ ”การโทรออกโดยใชเสียง 
ขัน้สงู” หนา 10 และ ”คําสั่งเสยีง” 
หนา 43

• คณุสมบตัิพิเศษในรายชื่อสถานะของ
ผูใช โปรดดูที่ ”สถานะของผูใช” 
ในหนา 34

• Java 2 Platform, Micro Edition 
(J2ME™) โปรดดูที่ ”แอปพลิเคชั่น” 
ในหนา 73

■ รหัสผาน

รหัสโทรศัพท
รหัสโทรศัพท (5 - 10 หลัก) ใชปองกัน
การใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต 
รหัสที่ต้ังไวคือ 12345 ในการเปลี่ยนรหัส
และต้ังคาใหเคร่ืองขอรหัสผาน โปรดดูที่ 
”ความปลอดภยั” หนา 51

รหัส PIN
รหัส PIN (Personal Identification 
Number) และรหัส UPIN (Universal 
Personal Identification Number) 
(4 ถึง 8 หลัก) ใชสําหรับปองกันการใช
ซิมการดของคุณโดยไมไดรับอนุญาต 
โปรดดูที่ ”ความปลอดภัย” ในหนา 51

รหัส PIN2 (4 - 8 หลัก) อาจไดมาพรอม
กับซิมการดบางอัน โดยคุณตองใชรหัสน้ี
ในการเขาใชฟงกชันบางอยาง
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คุณตองใชรหัส PIN ของโมดูลเพื่อเขาดู
ขอมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัย 
โปรดดูที่ ”โมดูลปองกัน” ในหนา 81

คุณตองใชรหัส PIN สําหรับลายเซ็น
แบบดิจิตอล โปรดดูที่ ”ลายเซ็นดิจิตอล” 
ในหนา 82

รหัส PUK
**รหัส Personal Unblocking Key (PUK) 
และรหัส Universal Personal 
Unblocking Key (UPUK) (8 หลัก) 
ใชในการเปลี่ยนรหัส PIN หรือ UPIN 
ที่ถูกบล็อคไว ตามลําดับ ในการเปลี่ยน
รหัส PIN2 ที่ถูกบล็อก จําเปนตองใชรหัส 
PUK2 (8 หลัก) หากรหัสนี้ไมไดมีให
พรอมกับซิมการด โปรดติดตอผูให
บริการในทองที่ของคุณเพื่อขอทราบรหัส

รหัสระบบ
คุณจําเปนตองใสรหัสระบบ (4 หลัก) 
เมื่อใช การจํากัดการโทร โปรดดูที่ 
”ความปลอดภัย” ในหนา 51

■ บริการต้ังกําหนดคา
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครือขาย
บางอยาง เชน บริการอินเตอรเน็ตเคลื่อนที,่ 
MMS, ขอความเสียงแบบ Nokia Xpress 
หรือการซิงโครไนซกับเซริฟเวอรอินเตอร
เน็ตระยะไกล โทรศัพทของคุณตองไดรับ
การตั้งกําหนดคาที่ถูกตอง คุณสามารถ
รับการตั้งคาเปนขอความการตั้งกําหนดคา
โดยตรง เมื่อไดรับการตั้งคาแลว คุณตอง
บันทึกคาไวในโทรศัพทของคุณ ผูให

บริการอาจสงรหัส PIN มาใหดวยซ่ึงคุณ
จําเปนตองใชเพื่อบันทึกการต้ังคา 
สําหรับขอมลูเพิม่เติมเกี่ยวกับการตั้งคา
ที่มใีหใชได โปรดติดตอผูใหบริการระบบ, 
ผูใหบริการ, ตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ได
รับการรับรองใกลบานคุณ หรือไปที่สวน
สนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia ที่ 
www.nokia-asia.com/6131/support

เมือ่คุณไดรับการตั้งคาเปนขอความการ
ต้ังกําหนดคา แตเคร่ืองไมไดจัดเก็บและ
ใชงานคาดังกลาวโดยอัตโนมัติ ขอความ 
ไดรับการตั้งคา จะปรากฏขึ้น
ในการจัดเก็บการตั้งคา ใหเลือก แสดง > 
จัดเก็บ หากเครื่องแสดงขอความ ใส PIN 
ของการตั้งคา: ใหปอนรหัส PIN สําหรับ
การตั้งคา แลวเลือก ตกลง โปรดสอบถาม
รหัส PIN จากผูใหบริการที่ใหบริการ
ต้ังคา หากยังไมมกีารจัดเก็บการตั้งคา
ใดๆ ไว การตั้งคานี้จะถูกจัดเก็บและ
กําหนดใหเปนคาคอนฟเกอเรชันเร่ิมตน 
หรือเคร่ืองอาจปรากฏขอความ ใชงาน
การตั้งคาการกําหนดคาที่จัดเก็บไว?
หากไมตองการจัดเก็บการตั้งคาที่ไดรับ 
ใหเลือก ออก หรือ แสดง > ละทิ้ง

■ การดาวนโหลดขอมูล
คุณสามารถดาวนโหลดขอมูลใหม (เชน 
รูปแบบ) ลงในเคร่ืองได (บริการเสริม
ระบบเครือขาย) เลือกฟงกชันดาวนโหลด 
(เชน ในเมนู คลังภาพ ในการเขาใช
ฟงกชันดาวนโหลด โปรดดูที่คําอธิบาย
ของเมนูที่เก่ียวของ 
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คุณยังสามารถดาวนโหลดอัพเดตสําหรับ
ซอฟตแวรของโทรศัพทไดดวย (บริการ
เสริมระบบเครือขาย) โปรดดูที่ 
”โทรศัพท” หนา 49, อัพเดตโทรศัพท
คุณสามารถสอบถามการใชบริการ
แบบอื่น ราคา และภาษีตางๆ ไดจากผูให
บริการของคุณ

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะ
บริการที่คุณเช่ือถือไดและมี
การรักษาความปลอดภัย
รวมทั้งการปองกันซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายเทานั้น

■ การสนับสนุนและขอมูล
การติดต้ังของ Nokia

สําหรับเวอรชันลาสุดของคูมือน้ี ขอมลู
ดาวนโหลด บริการ และขอมลูเพิม่เติม

ที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ Nokia ของคุณ 
โปรดเยี่ยมชมที่ 
www.nokia-asia.com/6131/support 
หรือเว็บไซต Nokia ในพื้นที่ของคุณ 
คุณยังสามารถเลือกดาวนโหลดการตั้ง
กําหนดคาฟรี เชน MMS, GPRS, อีเมล 
หรือบริการอ่ืนๆ สําหรับโทรศัพทในรุน
ของคุณไดที่ 
www.nokia-asia.com/phonesettings

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ 
โปรดดูที่ 
www.nokia-asia.com/contactus

ในการตรวจสอบสถานที่ต้ังของศูนย
บริการ Nokia ที่อยูใกลที่สุดเพื่อขอรับ
บริการดานการบํารุงรักษา โปรดเขาไป
ที่ www.nokia-asia.com/repair
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1. การเริม่ตนใชงาน
■ การใสซมิการดและ

แบตเตอรี่
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากเครื่องชารจทุกครั้งกอน
ถอดแบตเตอร่ี
เก็บซิมการดทั้งหมดใหพนมอืเด็ก 
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ
และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด 
โปรดติดตอผูจําหนายซิมการด ซ่ึงอาจ
เปนผูใหบริการ ผูใหบริการระบบ
เครือขาย หรือผูจําหนายรายอื่นๆ
โทรศัพทเคร่ืองน้ีไดรับการออกแบบ
มาเพื่อใหใชไดกับแบตเตอร่ี BL-4C 
ใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia 
เสมอ โปรดดูที่ ”คําแนะนําสําหรับ 
การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia” 
ในหนา 86

ซิมการดและหนาสัมผัสอาจเกิดความ
เสียหายไดงาย เน่ืองจากการขูดขีด หรือ
ดัดงอ จึงควรถือ ใส หรือถอดการด
อยางระมดัระวัง
ในการถอดฝาดานหลังออกจากตัวเคร่ือง
ออก ใหกด (1) เบาๆ แลวเลื่อนฝา (2) 
ถอดแบตเตอร่ีออกตามภาพ (3) 

เปดที่วางซิมการด (4) และใสซิมการด
อยางถูกตองลงในที่วาง (5) ปดที่วาง
ซิมการดลง (6)

ใสแบตเตอรี่กลับคืน (7) เล่ือนฝา
ดานหลังกลับเขาที่ (8, 9)

■ ใสการด 
microSD

เก็บการดหนวยความจํา microSD 
ทั้งหมดใหพนมอืเด็ก 
1. ถอดฝาดานหลังของเครื่องโทรศัพท
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2. ใสการดลงในชองใสการด microSD 
โดยใหหนาสัมผัสสีทองคว่ําลง และ
กดใหล็อคเขาที่

3. ปดฝาดานหลังของเครื่อง
ใชเฉพาะการด microSD ที่ใชรวมกับ
เคร่ืองรุนน้ีไดเทานั้น เน่ืองจากขนาดของ
การดหนวยความจําอ่ืนๆ เชน การด
มัลติมเีดียขนาดยอสวน ไมสามารถใส
ลงในชองใสการด microSD ได ดังน้ัน
การดดังกลาวจึงใชไมไดกับโทรศัพท
รุนน้ี การใชการดหนวยความจําที่ใช
รวมกันไมไดจะกอใหเกิดความเสียหาย
กับการดหนวยความจํารวมทั้งตัวเครื่อง 
และขอมูลที่เก็บไวในการดอาจสูญหาย
ใชเฉพาะการด microSD ที่ไดรับการ
รับรองจาก Nokia สําหรับใชกับอุปกรณ
น้ีเทานั้น Nokia รองรับมาตรฐานทาง
อุตสาหกรรมที่ไดรับการอนุมัติสําหรับ
การดหนวยความจํา แตบางยี่หออาจ
ทํางานไมถูกตองหรือไมสามารถใชงาน
รวมกันไดอยางเต็มที่กับอุปกรณน้ี

■ ถอดการด microSD
ขอสําคัญ: หามถอดการด 
microSD ออกหากกําลัง
ประมวลผลขอมลูในการดอยู 
การถอดการดออกในระหวาง
การทํางานอาจทําใหการด
หนวยความจํารวมทั้งเครื่อง
เกิดความเสียหายได และขอมลู
ที่บันทึกไวในการดดังกลาว
อาจสูญหาย

คุณสามารถถอดหรือเปล่ียนการด 
microSD ขณะที่โทรศัพททํางานอยู
โดยไมตองปดเครื่อง 
1. ดูใหแนใจวาไมมแีอปพลิเคชั่นใด

สําหรับประมวลผลการดหนวย
ความจํา microSD อยู 

2. ถอดฝาดานหลังของเครื่องโทรศัพท
ออก

3. กดการด microSD ลงเล็กนอย
เพื่อคลายล็อค

4. ถอดการด microSD ออกจากชองใส

■ การชารจแบตเตอรี่
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจ
กอนที่จะใชกับเคร่ืองโทรศัพท โทรศัพท
น้ีไดรับการออกแบบมาเพื่อใหทํางานได
เมือ่ไดรับกระแสไฟจากอุปกรณชารจ 
AC-3 หรือ AC-4
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คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอร่ี 
อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริม
ที่ไดรับการรับรองโดย Nokia 
วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนน้ี
เทานั้น การใชอุปกรณประเภท
อ่ืนนอกเหนือจากนี้ อาจเปน
อันตรายและทําใหการรบัประกัน
หรือรับรองสําหรับเครื่องเปน
โมฆะไป

หากตองการทราบแหลงจําหนาย
อุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง สามารถ
สอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ 
หากตองการถอดสายไฟออกจาก
อุปกรณเสริม ใหจับที่ปล๊ักไฟและดึงออก 
อยาดึงที่สายไฟ
1. **เสียบสายอุปกรณชารจเขากับ

ชองเสียบปล๊ักไฟที่ผนัง
2. ตอสายจากอุปกรณชารจเขาที่ชอง

ดานลางของเครื่องโทรศัพท 

หากแบตเตอร่ีหมด อาจตองใชเวลา
สองสามนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการ
ชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่
จะสามารถโทรออกได
ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึ้น
อยูกับประเภทของอุปกรณชารจที่ใช 
การชารจแบตเตอร่ี BL-4C ดวยอุปกรณ

ชารจ AC-3 จะใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง 
20 นาทีเมือ่อยูในโหมดสแตนดบาย

■ การเปดและปดเคร่ือง
หากตองการเปดโทรศัพท ใหกดปุม
ปลดฝาพับ (1) ฝาพับจะเปดโดย
อัตโนมัติ (2)

หากตองการปดโทรศัพท ใหใชมอืปด
ฝาพับไปยังตําแหนงปด
สําหรับการปดเสียงเพื่อเปดหรือปด
โทรศัพท โปรดดูที่ ”แบบเสียง” หนา 40

■ การเปดและปดเคร่ือง
คําเตือน: หามเปดโทรศัพท
ในสถานที่ที่หามใชโทรศัพท
ไรสาย หรือในกรณีที่อาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ
กอใหเกิดอันตราย

**ในการเปดหรือปดเครื่อง กดคางไว
ที่ปุมเปด/ปด โปรดดูที่ ”ปุมและสวน 
ประกอบตางๆ” ในหนา 5

หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัส PIN 
หรือรหัส UPIN ใหปอนรหัส (ปรากฏ
เปน ****) หลังจากนั้น เลือก ตกลง
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ตั้งเวลา เขตเวลา และวันที่
ปอนเวลาทองถ่ิน เลือกเขตเวลาของ
ที่ต้ังของคุณ ซ่ึงเปนเขตเวลาที่ตรง
ตามมาตรฐานกรีนนิช (GMT) และปอน
วันที่ โปรดดูที่ ”วันและเวลา” ในหนา 42

บริการพลักแอนดเพลย
เมื่อคุณเปดเครื่องเปนคร้ังแรกและ
โทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย เคร่ือง
จะขอใหคุณรับการตั้งกําหนดคาจากผูให
บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ใหตอบรับหรือปฏิเสธคําขอนี้ 
โปรดดูที่ "ตอเว็บสนับสนุนผูใหบริการ" 
หนา 51 และ ”บริการตั้งกําหนดคา” 
หนา xii

■ เสาอากาศ
โทรศัพทรุนน้ีมีเสาอากาศในตัว

หมายเหตุ: คุณไมควรจับเสา
อากาศโดยไมจําเปนเมือ่เปด
เคร่ืองอยู เชนเดียวกับอุปกรณ
สงสัญญาณอ่ืนๆ เพราะการ
สัมผัสกับเสาอากาศอาจสงผล
ตอคุณภาพการโทร และยังอาจ
ทําใหมกีารใชพลังงานในการ
ทํางานมากเกินกวาที่จําเปน
อีกดวย หลีกเลี่ยงการสัมผัส
บริเวณเสาอากาศระหวางการ
ใชสายจะชวยเพิม่ประสิทธิภาพ
การทํางานของเสาอากาศและ
ยืดอายุใชงานของแบตเตอรี่

■ สายคลองโทรศัพท
สอดสายคลองลอดผานรูสายคลอง
โทรศัพท ดังแสดงในภาพ แลวผูกใหแนน
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2. โทรศัพทของคุณ
■ ปุมและสวนประกอบตางๆ

1 หูฟง
2 หนาจอภายใน
3 ปุมเลือกซายและขวา

4 ปุมเลือกตรงกลาง
5 ปุมโทรออก
6 ปุมกด
7 หนาตางอินฟราเรด
8 ปุมคลายฝาพับ
9 ปุมสํารวจ 4 ทิศทาง

10 ปุมจบการทํางาน
11 ลําโพง
12 รูรอยสายคลองโทรศัพท
13 ฝาปดชองเสียบ Pop-Port™

14 ชองเสียบอุปกรณชารจ
15 เลนสกลองถายรูป
16 ปุมปรับระดับเสียง 

(ปุมปรับระดับเสียงขึ้น = ปุมสนทนา)
17 หนาจอภายนอก
18 ปุมกลองถายรูป
19 ปุมเปด/ปด 

ฝาปดขัว้ตอ
ในการตออุปกรณเสริม เปดฝาปดชอง
เสียบ Pop-Port™ ตามที่แสดงในภาพ
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■ โหมดสแตนดบาย
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงานแตผูใชยัง
ไมปอนตัวอักษรใดลงไป โทรศัพทจะอยู
ในโหมดสแตนดบาย

หนาจอภายใน

1 ระดับความแรงของสัญญาณ
เครือขายเซลลูลาร

2 สถานะการชารจแบตเตอร่ี
3 สัญลักษณ
4 ช่ือของเครือขายหรือโลโกระบบ
5 นาฬิกา
6 หนาจอหลัก
7 ฟงกชันของปุมเลือกดานซายคือ ไปที่ 
หรือเปนทางลัดไปยังฟงกชันอ่ืน โปรด
ดูที่ ”ปุมเลือกดานซาย” ในหนา 42

8 ฟงกชันของปุมเลือกตรงกลางคือ เมนู

9 ฟงกชันของปุมเลือกดานขวาคือ ช่ือ 
หรือเปนทางลัดไปยังฟงกชันอ่ืน 
โปรดดูที่ ”ปุมเลือกดานขวา” ใน
หนา 42 ผูใหบริการแตละรายอาจ
กําหนดชื่อเฉพาะเพื่อเขาใชงานบริการ
เฉพาะของผูใหบริการที่เว็บไซต

สแตนดบายแบบพิเศษ
ในโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ จะมี
รายการขอมลูและคุณสมบัติของเครื่อง
โทรศัพทที่เลือกปรากฏบนหนาจอ ซ่ึง
คุณสามารถเขาใชไดโดยตรงในโหมด
สแตนดบาย ในการเปลี่ยนเปน
สแตนดบายแบบพิเศษ ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > จอแสดงผลหลัก > 
การตั้งคาโหมดสแตนดบาย >
สแตนดบายแบบพิเศษ > สแตนดบาย
พเิศษ เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย 
เล่ือนหนาจอขึ้นหรือลงเพื่อเปดใชโหมด
ควบคุมในรายการ ในการเริ่มใช
คุณสมบัติ ใหเลือก เลือก หรือหาก
ตองการแสดงขอมูล ใหเลือก ดู ลูกศร
ดานซายและดานขวาที่ปรากฏตอนตน
และตอนทายของบรรทัดแสดงวามีขอมูล
ใหอานตอโดยเลื่อนไปทางซายหรือขวา
เพือ่ดูขอมูลน้ัน หากตองการเลิกใชงาน
โหมดคนหาสแตนดบายพิเศษ ใหเลือก 
ออก
ในการจัดและเปลี่ยนโหมดสแตนดบาย
แบบพิเศษ ใหเปดใชงานโหมดสํารวจ 
แลวเลือก ตัวเลือก > สแตนดบายแบบ
พเิศษ > สแตนดบายพเิศษ > ตัวเลือก 
แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
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ปรับแตงคา — กําหนดหรือเปล่ียน
คุณสมบัติของโทรศัพทในโหมด
สแตนดบาย
จัดวาง — ยายตําแหนงของคุณสมบัติ
ตางๆ ในโหมดสแตนดบาย
ใชงานสแตนดบายพิเศษ — เลือกปุม
สําหรับเปดใชโหมดคนหาสแตนดบาย 
หากตองการเปล่ียนการตั้งคา โปรดดูที่ 
”การต้ังคาโหมดสแตนดบาย” หนา 41

เมื่อตองการปดโหมดสแตนดบายแบบ
พิเศษ ใหเลือก ตัวเลือก > สแตนดบาย
แบบพิเศษ > ปด หรือเลือก เมนู > 
การตั้งคา > จอแสดงผลหลัก > การ
ต้ังคาโหมดสแตนดบาย > สแตนดบาย
แบบพิเศษ > ปด

ทางลัดในโหมดสแตนดบาย
• ในการเขาใชรายการเบอรที่โทรออก 

ใหกดปุมโทรออกหนึ่งครั้ง เลื่อนดู
หมายเลขหรอืชื่อที่คุณตองการ จากนั้น
กดปุมโทรออกเพือ่โทรไปยงัหมายเลข
ดังกลาว

• เม่ือตองการเปดเว็บเบราเซอร ใหกด
คางไวที่ปุม 0

• เม่ือตองการโทรไปยังระบบฝาก
ขอความเสียง ใหกดคางไวที่ปุม  1

• ใชปุมสํารวจเปนทางลัด โปรดดูที่ 
”ทางลัดสวนตัว” ในหนา 42

• กดปุมกลองถายรปูคางไวเพื่อเริ่ม
การบันทึก

• ในโหมดกลองถายรูป กดปุมปรับ
ระดับเสยีงเพื่อซูมภาพเขาและออก

• กดปุมปรบัระดับเสียงเพือ่ปดเสยีง
เรยีกของสายเรยีกเขาเมื่อโทรศัพท
ปดอยู

• กดป ุมเปดปดเพ ือเขาใชงานเมนรูปูแบบ
ที่หนาจอหลัก

สัญลักษณ
คุณมีขอความที่ยังไมไดอาน
ในแฟมขอมูล ถาดเขา 
คุณมีขอความที่ยังไมไดสง 
ขอความที่ยกเลิก หรือขอความ
ที่สงไมสําเร็จในแฟมขอมูล 
ถาดออก 
มีสายเรียกเขาที่ไมไดรับสาย

, โทรศัพทของคุณเช่ือมตอกับ
บริการสงขอความแบบดวน 
และสถานะการใชงานเปน
ออนไลนหรือออฟไลน
คุณไดรับขอความทันใจหน่ึง
หรือหลายขอความและคุณ
กําลังเช่ือมตอกับบริการสง
ขอความทันใจ
ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู
เสียงกริ่งจะไมดังขึ้นเมื่อมีสาย
เรียกเขาหรือเมื่อไดรับขอความ
ตัวอักษร 
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ต้ังนาฬิกาปลุกไวที่ เปด
ตัวนับถอยหลังกําลังทํางาน
นาฬิกาจะทํางานเปนพื้นหลัง

, เคร่ืองลงทะเบียนไปที่ระบบ
เครือขาย GPRS หรือ EGPRS

, เร่ิมการเชื่อมตอ GPRS หรือ 
EGPRS 

, การเชื่อมตอ GPRS หรือ 
EGPRS ถูกพกัไว (พักสาย) เชน 
เมือ่มีสายเรียกเขาหรือมีการ
โทรออกระหวางการเชื่อมตอ
ขอมูล EGPRS

กําลังเช่ือมตอ Bluetooth อยู
, ใชงานหรือพักการเชื่อมตอ

สนทนา โปรดดูที่ ”สนทนา” 
ในหนา 67

หากคุณมสีายโทรศัพทสองสาย 
สัญลักษณน้ีแสดงวาเครื่อง
เลือกสายที่สอง
โอนสายเรียกเขาทุกสายไปยัง
หมายเลขอื่น
มีการใชงานลําโพง หรือมี
การตออุปกรณเสริมเพื่อฟง
เพลงเขากับโทรศัพท

เคร่ืองของคุณมีการจํากัด
การโทรเฉพาะกลุม
เลือกรูปแบบที่มีการตั้งเวลาไว

, , หรอื 

มีการตออุปกรณเสริม ชุดหูฟง 
แฮนดฟรี เคร่ืองชวยฟง หรือ
มิวสิคแสตนดเขากับโทรศัพท

■ การลอ็คปุมกด 
(ล็อคปุมกด)

หากตองการปองกันการกดปุมโดย
ไมต้ังใจ ใหเลือก เมนู และกดปุม * 
ภายใน 3.5 วินาทีเพือ่ล็อคปุมกด
หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก 
ปลดล็อค และกดปุม * ภายใน 1.5 วินาที 
หากตั้ง ปองกันปุมกด ไวที่ ล็อคปุมกด 
คุณตองปอนรหัสโทรศัพทหากเครื่องขอ
ในการรับสายเมื่อปุมกดถูกล็อคอยู ใหกด
ปุมโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธ
ไมรับสาย ปุมกดจะล็อคโดยอัตโนมัติ
อีกครั้ง
สําหรับ ปองกันปุมกด โปรดดูที่ 
”โทรศัพท” หนา 49

เมือ่ล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออก
ไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่กําหนดไวใน
โทรศัพทของคุณ
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■ การทํางานโดยไมมีซิมการด
การทํางานหลายอยางในโทรศัพท
ของคุณสามารถทําไดโดยไมตองใส
ซิมการด (เชน การถายโอนขอมูลจากพีซี
หรืออุปกรณอ่ืนที่ใชงานรวมกันได 
โปรดทราบวาเมื่อคุณใชโทรศัพทโดย
ไมมีซิมการด ฟงกชันบางอยางจะปรากฎ
เปนสีทึบในเมนูและจะไมสามารถใชได 
การซิงโครไนสกับอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอร
ระยะไกลไมสามารถทําไดโดยไมใส
ซิมการด
สําหรับการโทรฉุกเฉิน บางเครือขายอาจ
กําหนดใหคุณตองใสซิมการดที่ใชได
ในโทรศัพทอยางเหมาะสมกอน
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3. ฟงกชันการโทร
■ การโทรออก
1. ปอนหมายเลขโทรศัพทและรหัสพื้นที่

ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * 
สองครั้งเพื่อเปนรหัสนําหนาการ
โทรตางประเทศ (เคร่ืองหมาย + 
จะแทนรหัสการโทรออกตางประเทศ) 
แลวตามดวยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ 
โดยไมตองกดเลข 0 นําหากจําเปน 
แลวตามดวยหมายเลขโทรศัพท

2. หากตองการโทรออกไปยังหมายเลข
น้ัน ใหกดปุมโทรออก

3. ในการวางสายหรือยกเลิกการ
โทรออก ใหกดปุมจบการทํางาน
หรือปดเครื่อง

ในการคนหาช่ือหรือหมายเลขโทรศัพท
ที่คุณจัดเก็บไวใน รายช่ือ โปรดดูที่ 
”การคนหารายชื่อ” หนา 33 กดปุม
โทรออกเพือ่โทรไปยังหมายเลขนั้น
หากตองการเขาใชรายการเบอรที่
โทรออก ใหกดปุมโทรออกหนึ่งคร้ัง
เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย หากตองการ
โทรออก ใหเลือกหมายเลขหรือช่ือ แลว
กดปุมโทรออก

โทรดวน
กําหนดหมายเลขโทรศัพทใหเปนปุม
โทรดวนไดโดยใชปุมหมายเลข 2 ถึง 9 
โปรดดูที่ ”โทรดวน” ในหนา 37 

โทรติดตอหมายเลขดังกลาวดวยวิธีใด
วิธีหน่ึงดังตอไปน้ี:

• กดปุมโทรดวน แลวกดปุมโทรออก
• หากตัง้คา โทรดวน ไวที่ เปด ใหกดปุม

คางไวที่ปุมโทรดวนจนกวาระบบจะ
เริม่การโทรนั้น โปรดดูที่ โทรดวน ใน 
”การโทรออก” หนา 48

การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสูง
คุณสามารถโทรออกไดโดยพูดชื่อท ี่บันทกึ
ไวในรายชื่อในโทรศัพท เสียงสั่งงาน
จะถูกเพิ่มลงในรายชื่อของโทรศัพทโดย
อัตโนมัติ
หากโปรแกรมกําลังรับหรือสงขอมูลโดย
ใชการเช่ือมขอมูลแพคเก็ต ใหจบการ
ทํางานของโปรแกรมกอนที่จะใชการ
โทรออกโดยใชเสียง
เสียงสั่งงานจะขึ้นอยูกับภาษา ในการ
ต้ังคาภาษา โปรดดูที่ ภาษาในการ
เลนเสียง ใน ”โทรศัพท” หนา 49

หมายเหตุ: การโทรออกโดย
ใชรายการเสียงอาจจะเกิด
ปญหาขึ้นไดถาคุณอยูในที่ที่มี
เสียงดังหรืออยูในสถานการณ
ฉุกเฉิน ดังน้ันจึงไมควรอาศัย
การโทรออกโดยใชเสียงเพียง
อยางเดียวไมวาในสถานการณ
ใดๆ ก็ตาม
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1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือก
ดานขวาคางไวหรือปุมปรับลด
ระดับเสียง คุณจะไดยินเสียงสั้นๆ 
และขอความ กรุณาเปลงเสียง จะ
ปรากฏขึ้น
หากคุณใชชุดหูฟงที่มีปุมควบคุม
ซ่ึงใชงานรวมกันได ใหกดปุมที่ชุด
หูฟงคางไวเพื่อเร่ิมการโทรออกโดย
ใชเสียง

2. เปลงเสียงตามเสียงสั่งงานใหชัดเจน 
หากการเรียกขอมลูดวยเสียงเปน
ผลสําเร็จ รายการชื่อที่ตรงกัน
จะปรากฏขึ้น โทรศัพทจะเลนเสียง
สั่งงานของรายการแรกสุดที่ตรงกัน 
หลังจากนั้นประมาณ 1.5 วินาที 
โทรศัพทจะโทรออกไปยังหมายเลข
ดังกลาว หรือหากหมายเลขไมถูกตอง 
เคร่ืองจะเลื่อนไปยังรายการอื่นและ
เลือกโทรออกไปยังรายการนั้น
การใชเสียงสั่งงานเพือ่เรียกใชงาน
ฟงกชันโทรศัพทที่เลือกไวน้ันจะ
คลายกับการโทรออกโดยใชเสียง 
โปรดดูที่ เสียงสั่งงาน ใน ”ทางลัด 
สวนตัว” หนา 42

■ การรับสายหรือปฏิเสธ
ไมรับสาย

ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก
หรือเปดโทรศัพท หากตองการวางสาย 
ใหกดปุมจบการทํางานหรือปดโทรศัพท
ในการปฏิเสธไมรับสายเรียกเขาเมือ่เปด
โทรศัพทอยู ใหกดปุมจบการทํางาน 

ในการปฏเิสธไมรับสายเรียกเขาขณะที่
ฝาโทรศัพทยังปดอยู ใหกดปุมปรับระดับ
เสียงคางไว
หากตองการปดเสียงเรียกเขา กดปุม
ปรับระดับเสียงเมื่อปดโทรศัพทอยู 
หรือเลือก เงียบ เมื่อโทรศัพทเปดอยู

เคล็ดลับ: หากเปดใชงาน
ฟงกชัน โอนสายเมือ่สายไมวาง 
ใหโอนสาย (เชน ไปยังระบบฝาก
ขอความเสียง) การปฏิเสธ
ไมรับสายเรียกเขานั้นจะเปน
การโอนสายเชนน้ัน โปรดดูที่ 
”การโทรออก” ในหนา 48

หากคุณตอชุดหูฟงแบบมีปุมสั่งงาน
ที่ใชงานรวมกันไดกับโทรศัพท คุณ
สามารถรับสายและวางสายโดยกดปุม
ที่ชุดหูฟงได

สายเรียกซอน
เมือ่ตองการรับสายเรียกซอนในระหวาง
ที่สนทนากับสายอ่ืนอยู ใหกดปุมโทรออก 
สายแรกจะถูกพักไว เมือ่ตองการวางสาย
ที่สนทนาอยู ใหกดปุมจบการทํางาน
หากตองการใชฟงกชัน สายเรียกซอน 
โปรดดูที่ ”การโทรออก” หนา 48

■ ตัวเลือกขณะสนทนา
ตัวเลือกหลายตัวที่คุณสามารถใชได
ขณะสนทนาคือบริการเสริมจากระบบ
เครือขาย หากตองการรายละเอียด
เพิม่เติม โปรดติดตอผูใหบริการ
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ขณะสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

ตัวเลือกการโทรไดแก ปดเสียง หรือ 
เปดเสียง, รายชื่อ, เมนู, ล็อคปุมกด, 
บันทึกเสียง, ลําโพง หรือ โทรศัพท 
บริการเสริมจากระบบเครือขายไดแก 
รับสาย หรือ ปฏิเสธ, พกัสาย หรือ เลิก
พักสาย, โทรใหม, เพิ่มสายประชุม, 
วางสาย, วางทุกสาย และตัวเลือก
ตอไปน้ี:

สง DTMF — เพื่อสงตัวอักษรแทนเสียง
เรียกเขา
สลับสาย — เพื่อสลับระหวางสายที่ใชอยู
และสายที่พักไว
สงสายตอ — เพื่อตอสายที่พกัไวเขากับ
สายที่ใชอยูและวางสายของคุณเองจาก
การสนทนา
ประชุมสาย — เพื่อการประชุมสายโดยมี
ผูรวมประชุมสายไดสูงสุดถึงหาคน
โทรสวนตัว — เพื่อคุยสายสวนตัว
ระหวางการประชุมสาย

คําเตือน: โปรดอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวาง
การใชลําโพง เน่ืองจาก
เสียงจะดังมาก
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4. การเขยีนขอความ
คุณสามารถปอนขอความ (เชน ขณะ
เขียนขอความ) โดยใชระบบปอน
ตัวอักษรหรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 
เมื่อคุณจะเขียนขอความ สัญลักษณ
แสดงการปอนขอความจะปรากฏที่
ดานบนหนาจอ สัญลักษณ  แสดงถึง
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ สวน
สัญลักษณ  แสดงถึงระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติ ระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติชวยใหคุณเขียนขอความได
อยางรวดเร็ว โดยใชปุมกดและ
พจนานุกรมในตัว คุณสามารถปอน
ตัวอักษรโดยกดปุมเพียงครั้งเดียว 
สัญลักษณ  แสดงถึงระบบชวยสะกด
คําอัตโนมัติพรอมฟงกชัน แนะนําคํา 
เคร่ืองจะสะกดคําและใสคําที่คาดวาจะใช
กอนที่คุณจะปอนตัวอักษรครบทั้งคํา

, สัญลักษณ  หรือ  จะ
ปรากฏถัดจากสัญลักษณของระบบการ
ปอนขอความ ซ่ึงแสดงถึงรูปแบบ
ตัวอักษร ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร 
ใหกดปุม #
สัญลักษณ  แสดงโหมดหมายเลข 
ในการเปลี่ยนตัวอักษรเปนโหมด
หมายเลข ใหกดคางไวที่ปุม # แลวเลือก 
โหมดหมายเลข
ในการกําหนดภาษาที่เขียนขณะเขียน
ขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษา
ที่เขียน

■ ระบบชวยสะกดคําอัตโนมติั
เมือ่ตองการต้ังเปดระบบชวยสะกดคํา 
ใหเลือก ตัวเลือก > ใชตัวชวยสะกดคํา

เคล็ดลับ: ในการตั้งคาใชงาน
หรือปดการใชงานระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติอยางรวดเร็ว
ขณะเขียนขอความ ใหกดปุม # 
สองครั้งหรือกดคางไวที่ปุม 
ตัวเลือก

1. เร่ิมเขยีนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กด
ทีละปุมเพยีงหน่ึงคร้ังในการปอน
ตัวอักษรแตละตัว ตัวอักษรที่ปอน
จะแสดงเปนคําที่ขดีเสนใต
ในการแทรกตัวอักษรพิเศษ ใหกด
คางไวที่ปุม * หรือเลือก ตัวเลือก > 
ใสสัญลักษณ เล่ือนไปที่ตัวอักษร 
แลวเลือก ใช
ในการเขียนคําผสม ใหปอนสวนแรก
ของคําลงไปเพื่อยืนยันคําดังกลาว
ใหกดปุมสํารวจทันที เขียนสวน
สุดทายของคําและยืนยันคําดังกลาว
ในการใสเคร่ืองหมายมหัพภาพ 
ใหกดปุม 1

2. เมื่อเขียนคําเสร็จและคําดังกลาว
ถูกตอง ใหยืนยันคําน้ันโดยกดปุม 0 
เพื่อเวนวรรค
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หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม * 
ซํ้าหรือเลือก ตัวเลือก > ขอมูล
ที่ตรงกัน เมื่อคําที่คุณตองการ
ปรากฏขึ้น ใหเลือกคําและกดปุม
สํารวจทันที
หากเคร่ืองหมาย ? ปรากฏขึ้นหลัง
คํา แสดงวาคําที่คุณตองการเขียน
ไมมีอยูในพจนานุกรม ในการเพิ่ม
คําลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด 
จบคํา (ใชระบบปอนตัวอักษร
แบบปกต)ิ แลวเลือก จัดเก็บ

■ ระบบปอนตัวอักษร
แบบปกติ

เมื่อตองการตั้งเปดการปอนขอความ
แบบปกติ เลือก ตัวเลือก > 
ไมใชตัวชวยสะกดคํา
กดปุมหมายเลข 1 ถึง 9 ซํ้าๆ จน
ตัวอักษรที่ตัองการปรากฏ ตัวอักษร
ทั้งหมดที่มีอยูในปุมหมายเลขแตละปุม
อาจไมไดพิมพไวบนปุมครบทุกตัวอักษร 
ตัวอักษรที่มีอยูจะขึ้นกับภาษาที่ใชเขียน
ที่เลือกไว
หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณตองการปอน 
อยูในปุมเดียวกับปุมที่คุณใชอยู ใหรอ
จนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึ้น หรือ
กดปุมสํารวจใดก็ไดเบาๆ หลังจากนั้น
ใหปอนตัวอักษร
เคร่ืองหมายวรรคตอนและอักษรพิเศษ
ที่ใชอยูเสมอจะอยูที่ปุม 1 สําหรับ
ตัวอักษรอ่ืนๆ ใหกดปุม *
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5. การเลื่อนดูเมนู
โทรศัพทเคร่ืองน้ีมีเมนูฟงกชันหลาย
ฟงกชันใหเลือก โดยจะจัดกลุมอยูในเมนู
ตางๆ
1. หากตองการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู

ในการเปลี่ยนหนาจอเมนู ใหเลือก 
ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก > 
รายการ, ตาราง, ตารางในปายกํากับ 
หรือ แท็บ
ในการจัดเรียงเมนูใหม ใหเล่ือน
ไปที่เมนูที่ตองการยาย แลวเลือก 
ตัวเลือก > เรียบเรียง > ยาย เล่ือน
ไปยังตําแหนงที่ตองการยายเมนู
ไปไว แลวเลือก ตกลง ในการบันทึก
การเปลี่ยนแปลง ใหเลือก เสร็จ > ใช

2. เล่ือนไปยังเมนู แลวเลือกตัวเลือก 
(เชน การต้ังคา)

3. หากเมนูที่เลือกมีเมนูยอย ใหเลือก
เมนูยอยที่คุณตองการ (เชน 
โทรออก)

4. หากเมนูยอยที่เลือกนั้นมเีมนูยอย 
ใหทําซ้ําขั้นตอนที่ 3

5. เลือกตั้งคาที่ตองการ
6. หากตองการกลับไปที่เมนูระดับ

กอนหนา ใหเลือก กลับ หากตองการ
ออกจากเมนู ใหเลือก ออก
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6. การรับสงขอความ

คุณสามารถอาน เขียน สง และบันทึก
ขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย 
ขอความอีเมล ขอความคลิปเสียง และ
ขอความดวนและโปสการดได ขอความ
ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล

■ ขอความตัวอักษร (SMS)
ดวยบริการ SMS (Short Message 
Service) คุณสามารถใชโทรศัพทของ
คุณสงและรับขอความตัวอักษรรวมทั้ง
รับขอความที่มีภาพได (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

กอนที่คุณจะสงขอความตัวอักษรหรือ
ขอความอีเมล SMS คุณตองบันทึก
หมายเลขศูนยขอความของคุณกอน 
โปรดดูที่ ”การต้ังคาขอความ” ในหนา
29

เมื่อตองการตรวจสอบการใชงานบริการ
อีเมล SMS และสมคัรขอใชบริการ ให
ติดตอผูใหบริการ หากตองการจัดเก็บ
ที่อยูอีเมลไวใน รายช่ือ โปรดดูที่ 
”การจัดเก็บขอมูล” หนา 33

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสง
ขอความตัวอักษรที่มคีวามยาวมากกวา
ความยาวที่กําหนดของขอความเดียว 
โดยขอความที่ยาวขึ้นจะถูกสงเปนชุด
ขอความตั้งแตสองขอความขึ้นไป ผูให
บริการจะคิดคาใชจายตามจริง สําหรับ

ตัวอักษรที่มีเคร่ืองหมายเสียงหนักหรือ
เคร่ืองหมายอ่ืนๆ และตัวอักษรจาก
ภาษาที่เลือกบางภาษา เชน จีน จะใช
พืน้ที่มากขึ้น ซ่ึงอาจใหขอความนั้นยาว
กวาจํานวนที่จะสงเปนขอความเดียวได 
สัญลักษณแสดงความยาวของขอความ
ที่ดานบนของจอแสดงผลจะแสดงจํานวน
ตัวอักษรที่ยังเขียนไดและจํานวนขอความ
ที่ตองสง เชน 673/2 หมายความวา 
คุณยังสามารถปอนตัวอักษรลงไปได
อีก 673 ตัวอักษรและเครื่องจะแบงสง
ขอความออกเปนสองชุด

การเขียนและสงขอความ SMS
1. เลือก เมนู > ขอความ > สราง

ขอความ > ขอความตัวอักษร
2. ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับ

ในชอง ถึง: ฟลด ในการดึงขอมูล
หมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอีเมล
จาก รายชื่อ ใหเลือก เพิ่ม > รายช่ือ 
ในการสงขอความถึงผูรับหลายคน 
ใหเพิ่มรายชื่อที่ตองการทีละช่ือ 
ในการสงขอความไปยังผูรับเปนกลุม 
ใหเลือก กลุมรายชื่อ แลวเลือกกลุม
ที่ตองการ หากตองการดึงขอมูล
รายช่ือที่คุณเพิ่งสงขอความไป ให
เลือก เพิ่ม > ที่เพิง่ถูกใชงาน ในการ
ดึงรายชื่อจาก สายเรียกเขากอน
หนานี้ ใหเลือก เพิ่ม > เปดบันทึก 
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3. สําหรับอีเมล SMS ใหปอนหัวขอ
ใน หัวขอ: ฟลด

4. เขียนขอความของคุณใน ขอความ: 
ฟลด โปรดดูที่ ”การเขียนขอความ” 
ในหนา 13 ในการแทรกแมแบบ
ขอความลงในขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ใชแมแบบขอความ 
ในการดูตัวอยางการแสดงขอความ
ที่ผูรับจะไดรับ ใหเลือก ตัวเลือก > 
แสดงตัวอยาง

5. ในการสงขอความ ใหเลือก สง โปรด
ดูที่ ”การสงขอความ” ในหนา 19

การอานและการตอบกลับ
ไปยังขอความ SMS 
เมื่อคุณไดรับขอความ จะปรากฏ ไดรับ 
1 ขอความ หรือจํานวนของขอความใหม
พรอม ไดรับ ... ขอความ ที่จอแสดงผล
1. หากตองการดูขอความใหม ใหเลือก 

แสดง หากตองการดูขอความ
ดังกลาวในภายหลัง ใหเลือก ออก
หากตองการอานขอความในภายหลัง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > ถาดเขา 
หากไดรับขอความมากวาหน่ึง
ขอความ ใหเลือกขอความที่คุณ
ตองการอาน สัญลักษณ  จะ
ปรากฏขึ้นหากมีขอความที่คุณยัง
ไมไดอานใน ถาดเขา

2. หากตองการดูรายการตัวเลือก
ที่ใชไดขณะที่อานขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก

3. หากตองการตอบกลับขอความ 
ใหเลือก ตอบ > ขอความตัวอักษร, 
มลัติมีเดีย, ขอความดวน หรือ 
ขอความเสียง
ในการสงขอความตัวอักษรไปยัง
ที่อยูอีเมล ใหปอนที่อยูอีเมลในชอง 
ถึง: 
เล่ือนหนาจอลง แลวเขียนขอความ
ลงในชอง ขอความ: โปรดดูที่ 
”การเขียนขอความ” ในหนา 13

หากคุณตองการเปลี่ยนประเภท
ขอความของขอความตอบกลับ 
ใหเลือก ตัวเลือก > เปล่ียนประเภท
ขอความ

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง โปรด
ดูที่ ”การสงขอความ” ในหนา 19

■ ขอความซิม
ขอความซิมเปนขอความตัวอักษรที่ถูก
จัดเก็บไวในซิมการดของคุณ คุณ
สามารถคัดลอกหรือยายขอความ
ดังกลาวไปเก็บไวที่หนวยความจําของ
เคร่ือง แตไมสามารถคัดลอกหรือยาย
ขอความจากเครื่องไปไวในซิมการด
ได ขอความที่รับจะถูกจัดเก็บไวใน
ความจําเครื่อง
ในการอานขอความซิม ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ตัวเลือก > ขอความซิม
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■ ขอความมัลติมเีดีย 
(MMS)

หมายเหตุ: เฉพาะเคร่ืองที่มี
คุณสมบัติที่ใชงานรวมกันได
เทานั้นที่จะรับและแสดง
ขอความมัลติมีเดียได ลักษณะ
ขอความที่แสดงอาจแตกตาง
กันขึ้นกับโทรศัพทที่รับ
ขอความ

หากตองการตรวจสอบขอมูลการใชงาน
และสมคัรใชบริการสงขอความมลัติมีเดีย
ซ่ึงเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย 
โปรดติดตอผูใหบริการ โปรดดูที่ 
”ขอความมัลติมีเดีย” ในหนา 31

ขอความมลัติมีเดียอาจประกอบดวย
ขอความ ภาพ เสียง วิดีโอคลิป นามบัตร 
และบันทึกปฏิทิน หากขอความนั้นมี
ขนาดใหญเกินไป เคร่ืองอาจจะรับ
ขอความไมได ระบบเครือขายบางระบบ
อาจยอมใหขอความตัวอักษรมีที่อยูของ
อินเทอรเน็ตไวดวยเพื่อใหคุณสามารถ
ดูขอความมัลติมีเดียน้ันได
คุณจะรับขอความมัลติมีเดียไมไดหาก
คุณสนทนาสายอื่นอยู หรือใชงานการ
เบราสการเชื่อมตอผานทางขอมูล GSM 
เน่ืองจากการสงขอความมัลติมีเดียอาจ
ลมเหลวไดดวยสาเหตุหลายประการ 
คุณจึงไมควรอาศัยวิธีการดังกลาวเพียง
อยางเดียวในการติดตอสื่อสารที่จําเปน

การเขียนและการสงขอความ 
MMS
เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของ
ขอความ MMS หากไฟลภาพที่แทรก
มขีนาดเกินขีดจํากัดน้ี เคร่ืองอาจกําหนด
ใหภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสง
ทาง MMS ได 
1. เลือก เมนู > ขอความ > สราง

ขอความ > มลัติมีเดีย
2. ปอนขอความ

โทรศัพทของคุณสนับสนุนขอความ
มลัติมีเดียที่มหีลายหนา (ภาพน่ิง) 
ขอความอาจประกอบดวยบันทึก
ปฏิทินและนามบัตรเปนสิ่งที่แนบ 
ภาพนิ่งชุดหนึ่งอาจประกอบดวย
ขอความ ภาพหนึ่งภาพ และไฟล
เสียงหนึ่งไฟล หรือประกอบดวย
ขอความและวิดีโอคลิป ในการแทรก
ภาพนิ่งลงในขอความ ใหเลือก ใหม 
หรือเลือก ตัวเลือก > ใส > ภาพน่ิง
ในการแทรกไฟลลงในขอความ 
ใหเลือก ใส หรือเลือก ตัวเลือก > ใส

3. หากคุณตองการดูขอความกอนทีจ่ะสง 
ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงตัวอยาง

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง โปรด
ดูที่ ”การสงขอความ” ในหนา 19

5. ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับใน
ชอง ถึง: ในการดึงขอมลูหมายเลข
โทรศัพทจาก รายช่ือ ใหเลือก เพิ่ม > 
รายช่ือ ในการสงขอความถึงผูรับ
หลายคน ใหเพิ่มรายชื่อที่ตองการ
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ทีละช่ือ ในการสงขอความไปยังผูรับ
เปนกลุม ใหเลือก กลุมรายชื่อ แลว
เลือกกลุมที่ตองการ หากตองการดึง
ขอมูลรายชื่อที่คุณเพิ่งสงขอความ
ไป ใหเลือก เพิ่ม > ที่เพิง่ถูกใชงาน

การสงขอความ
การคุมครองดานลิขสิทธ์ิอาจหามมิให
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือ
การสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียง
เรียกเขา) และเนื้อหาบางสวนได
เมื่อคุณเขียนขอความเสร็จและจะสง
ขอความ ใหเลือก สง เคร่ืองจะจัดเก็บ
ขอความไวในแฟมขอมลู ถาดออก และ
เร่ิมตนการสงขอความ หากคุณเลือก 
จัดเก็บขอความที่สง > ใช ขอความที่
สงแลวจะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล 
แฟมขอความที่สง โปรดดูที่ ”การตั้งคา 
ทั่วไป” ในหนา 29

หมายเหตุ: ขณะที่โทรศัพท
กําลังสงขอความ สัญลักษณ
ภาพเคลื่อนไหว  จะปรากฏ
ขึน้ ซึง่เปนการแสดงวาโทรศพัท
ไดสงขอความดังกลาวไปที่
หมายเลขศูนยขอความที่ต้ัง
โปรแกรมไวในเคร่ืองของคุณ
แลว แตไมไดหมายความวา
ผูรับปลายทางไดรับขอความ
ของคุณแลว คุณสามารถ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
บริการสงขอความไดจากผูให
บริการ

การสงขอความมลัติมีเดียจะใชเวลา
นานกวาการสงขอความตัวอักษร ใน
ขณะที่กําลังสงขอความ คุณยังสามารถ
ใชงานฟงกชันอ่ืนๆ ของโทรศัพทได 
หากมกีารขัดจังหวะในขณะสงขอความ 
เคร่ืองจะพยายามสงใหมอีก 2-3 คร้ัง 
หากไมสามารถสงขอความดังกลาวได 
ขอความจะยังคงอยูในแฟมขอมลู 
ถาดออก คุณสามารถสงขอความนั้น
ใหมในภายหลังได

การยกเลิกการสงขอความ
ในการยกเลิกขอความมัลติมีเดียในแฟม
ขอมูล ถาดออก ใหเล่ือนไปยังขอความ
ที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ยกเลิก
การสง

การอานและการตอบกลับ
ขอความมัลติมีเดีย

ขอสําคัญ: ควรใชความ
ระมัดระวังในการเปดขอความ 
ขอมลูในขอความมลัติมีเดีย
อาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตราย
หรืออาจทําใหโทรศัพทหรือ
เคร่ืองพีซีของคุณเสียหายได 

เมือ่คุณไดรับขอความมลัติมีเดีย
ขอความใหม จะปรากฏ ไดรับขอความ
มลัติมีเดียแลว หรือจํานวนขอความใหม
พรอมทั้งไดรับ ... ขอความ ที่จอแสดงผล
1. ในการอานขอความ ใหเลือก แสดง 

หากตองการดูขอความดังกลาว
ในภายหลัง ใหเลือก ออก
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หากตองการอานขอความในภายหลัง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > ถาดเขา 
เล่ือนไปยังขอความที่คุณตองการดู 
แลวเลือกขอความดังกลาว 
สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นหากคุณ
มีขอความที่ยังไมไดอานใน ถาดเขา

2. ในการดูขอความทั้งหมดหาก
ขอความที่คุณไดรับมีการนําเสนอ
ดวย ใหเลือก เลน
ในการดูไฟลในการนําเสนอหรือสิ่ง
ที่แนบ ใหเลือก ตัวเลือก > วัตถุ 
หรือ สิ่งที่แนบ

3. หากตองการตอบกลับขอความ ให
เลอืก ตวัเลอืก > ตอบกลับ > ขอความ
ตัวอักษร, มัลติมเีดีย, โปสการด, 
ขอความดวน หรือ ขอความเสียง 
เขียนขอความตอบกลับ
หากคุณตองการเปลี่ยนประเภท
ขอความของขอความตอบกลับ 
ใหเลือก ตัวเลือก > เปล่ียนประเภท
ขอความ ประเภทขอความใหมอาจจะ
ไมรองรับขอมูลที่คุณใสทั้งหมด

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง โปรด
ดูที่ ”การสงขอความ” ในหนา 19

■ หนวยความจําเต็ม
เมื่อคุณไดรับขอความ แตหนวยความจํา
ของขอความเต็ม ขอความ หนวย
ความจําเต็ม ไมสามารถรับขอความ 
จะปรากฏขึ้น ในการลบขอความเกา
ออกกอน ใหเลือก ตกลง > ใช และ
แฟมขอมูล เล่ือนไปยังขอความที่ตองการ 

แลวเลือก ลบ หากตองการลบมากกวา
หน่ึงขอความขึ้นไป ใหเลือก เลือก 
เลือกขอความทั้งหมดที่คุณตองการลบ 
แลวเลือก ตัวเลือก > ลบที่เลือก

■ แฟมขอมูล
เคร่ืองจะจัดเก็บขอความที่ไดรับไวใน
แฟมขอมูล ถาดเขา 
ขอความที่ยังไมไดสงจะถูกจัดเก็บไวใน
แฟมขอมูล ถาดออก 
หากตองการตั้งคาเครื่องใหจัดเก็บ
ขอความที่สงแลวไวในแฟมขอมูล 
รายการที่สง โปรดดูที่ จัดเก็บขอความ
ที่สง ใน ”การต้ังคาทั่วไป” หนา 29

ในการจัดเก็บขอความที่คุณเขียนและ
ตองการจะสงในภายหลังไวในแฟมขอมลู 
ฉบับราง ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ
ขอความ > ฉบับราง
คุณสามารถยายขอความไปไวในแฟม
ขอมูล รายการที่จัดเก็บ ในการจัดเมน
ยอย รายการที่จัดเก็บ ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > รายการที่จัดเกบ็ หากตองการ
เพิม่แฟมขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > เพิม่
แฟมขอมูล ในการลบหรือเปล่ียนช่ือ
แฟมขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > ลบแฟม
ขอมูล หรือ เปล่ียนช่ือแฟม
โทรศัพทเคร่ืองน้ีมีแมแบบขอความ 
หากคุณตองการสรางแมแบบขอความ
ใหม ใหจัดเก็บขอความเปนแมแบบ 
ในการเขาดูรายการแมแบบ ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > รายการที่จัดเก็บ > 
แมแบบ
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■ โปสการด
ดวยบริการสงขอความโปสการด (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) ใหสรางและสง
โปสการดที่มีภาพและขอความทักทาย
ในน้ัน โปสการดจะถูกสงไปยังผูให
บริการโดยใชการสงขอความมลัติมีเดีย 
ผูใหบริการจะพิมพโปสการดและสง
โปสการดดังกลาวไปยังที่อยูที่ใหมา
พรอมกับขอความ คุณตองเปดใชงาน
บริการสงขอความมัลติมีเดียกอน คุณ
จึงจะใชบริการนี้ได
คุณจะใชบริการโปสการดไดก็ตอเมื่อ
คุณสมัครขอใชบริการแลว โปรดติดตอ
ผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการของคุณ 
เพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน คาบริการ 
และการเปนสมาชิกบริการน้ี

สงโปสการด
เลอืก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > 
โปสการด เล่ือนไปยังชองโปรแกรม
แกไข แลวปอนช่ือ, ที่อยูของผูรับ (ฟลด
บังคับของโปรแกรมแกไข แสดงดวย
เคร่ืองหมาย *) เล่ือนไปยังชองรูปภาพ
และเลือก ใส > เปดคลังภาพ เพื่อใส
รูปภาพจาก คลังภาพ หรือ ภาพใหม 
เพื่อใสภาพที่ถายลาสุด แลวเขียน
ขอความที่ตองการ เลือก ตัวเลือก 
เพื่อดูตัวเลือกที่มีใหเลือก หากตองการ
สงโปสการด ใหเลือกปุมภาพกราฟก 
หรือ ตัวเลือก > สง

■ ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตัวอักษร
ที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ไดรับ เคร่ืองจะไม
 จัดเก็บขอความดวนไวโดยอัตโนมัติ

การเขียนขอความดวน
เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > 
ขอความดวน ปอนหมายเลขโทรศัพท
ของผูรับในชอง ถึง: เล่ือนหนาจอลง 
แลวเขียนขอความลงในชอง ขอความ: 
ความยาวสูงสุดของขอความดวนคือ 
70 ตัวอักษร หากตองการใสขอความ
กะพริบลงในขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ใสตัวอักษรกะพริบ เพื่อ
กําหนดเครื่องหมาย ตัวอักษรหลัง
เคร่ืองหมายจะกะพริบ จนกระทั่งคุณใส
เคร่ืองหมายที่สอง

การรับขอความดวน
ขอความดวนที่ไดรับจะแสดงดวย 
ขอความ: พรอมกับคําเพียงไมก่ีคําตั้งแต
จ ุดเร่ิมตนขอความ ในการอานขอความ 
ใหเลือก อาน หากตองการนําหมายเลข
โทรศัพท ที่อยูอีเมล และที่อยูเว็บไซต
จากขอความปจจุบันมาใช ใหเลือก 
ตัวเลือก > ใชขอมลู ในการจัดเก็บ
ขอความ ใหเลือก จัดเก็บ และเลือกแฟม
ขอมูลที่คุณตองการเก็บขอความไว
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■ การสงขอความคลิปเสียง 
Nokia Xpress

คุณสามารถใชบริการขอความมลัติมีเดีย
เพื่อสรางและสงขอความคลิปเสียงได
อยางสะดวกงายดาย คุณตองเปดใช
บริการสงขอความมัลติมีเดียกอน คุณจึง
จะสามารถใชขอความคลิปเสียงได

การสงขอความคลิปเสียง
1. เลือก เมนู > ขอความ > เขียน

ขอความ > ขอความคลิปเสียง 
เคร่ืองบันทึกเสียงจะเปดการทํางาน 
ในการใชเคร่ืองบันทึก โปรดดูที่ 
”เคร่ืองบันทึก” หนา 61

2. เปลงเสียงขอความ
3. ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับ

ในชอง ถึง: ในการดึงขอมูลหมายเลข
โทรศัพทจาก รายช่ือ ใหเลือก เพิ่ม > 
รายชื่อ ในการสงขอความถึงผูรับ
หลายคน ใหเพิม่รายช่ือที่ตองการ
ทีละช่ือ ในการสงขอความไปยังผูรับ
เปนกลุม ใหเลือก กลุมรายชื่อ แลว
เลือกกลุมที่ตองการ หากตองการดึง
ขอมูลรายชื่อที่คุณเพิ่งสงขอความไป 
ใหเลือก เพิ่ม > ที่เพิ่งถูกใชงาน

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

การรับขอความคลิปเสียง
เมื่อเคร่ืองกําลังรับ 1 ขอความคลิปเสียง
ไดรับ 1 ขอความคลิปเสียง จะปรากฏขึ้น 
ในการเปดขอความ ใหเลือก เลน หรือ
หากไดรับขอความมากกวาหน่ึงขอความ 

ใหเลือก แสดง > เลน หากตองการฟง
ขอความน้ันในภายหลัง ใหเลือก ออก 
ในการดูตัวเลือกที่ใชได ใหเลือก ตวัเลอืก 

■ แอปพลเิคชั่นอีเมล
แอปพลิเคช่ันอีเมลที่ใช การเชื่อมตอ
ขอมูลแบบแพคเก็ต (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) เพื่อชวยใหคุณเขาใช
งานบัญชีอีเมลของคุณผานโทรศัพทได
เมือ่คุณไมไดอยูในที่ทํางานหรือที่บาน 
ญแอปพลิเคช่ันอีเมลแตกตางจาก
ฟงกชันอีเมล SMS ในการใชฟงกชัน
อีเมลในโทรศัพท คุณตองใชระบบอีเมล
ที่ใชงานรวมกันได
คุณสามารถเขียน สง และอานอีญเมล
ดวยโทรศัพทของคุณ รวมทั้งจัดเก็บ
และลบอีเมลในเครื่องพีซีที่ใชรวมกันได 
โทรศัพทของคุณสนับสนุนอีเมล
เซิรฟเวอร POP3 และ IMAP4 
กอนที่คุณจะสงและเรียกคืนขอความ
อีเมล คุณจําเปนตองดําเนินการดังน้ี
• จัดหาบัญชอีีเมลใหมหรอืใชบัญชีเดิม 

โปรดสอบถามความพรอมสําหรับการใช 
บ ัญชีอีเมลของคณุจากผูให บริการอีเมล 

• ตรวจสอบการตัง้คาอีเมลกับผูใหบริการ
ระบบหรือผูใหบริการอีเมลของคุณ ค ุณ
อาจไดรบัการตัง้คาคอนฟเกอเรชนัอ ีเมล
เปนขอความการตัง้คาคอนฟเกอเรชนั 
โปรดดูที่ ”บรกิารตั้งกําหนดคา” ใน
หนา  xii นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
ปอนการตั้งคาดวยตนเอง โปรดดูที่ 
”การจัดรูปแบบ” ในหนา 50
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ในการใชงานการตั้งคาอีเมล ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > 
ขอความอีเมล โปรดดูที่ ”ขอความ 
อีเมล” ในหนา 31

แอปพลิเคชั่นน้ีไมรองรับสามารถใชเสียง
ปุมกด

ตัวชวยการตั้งคา
ตัวชวยการตั้งคาจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ
หากไมมีการระบุการต้ังคาอีเมลไวใน
โทรศัพท ในการปอนการต้ังคาดวย
ตนเองใหเลือก เมนู > ขอความ > 
อีเมล > ตัวเลือก > จัดการบัญชีผูใช > 
ตัวเลือก > ใหม 
ตัวเลือก จัดการบัญชีผูใช ชวยใหคุณ
สามารถเพิ่ม ลบ และเปล่ียนแปลง
การตั้งคาอีเมลได ดูใหแนใจวาคุณไดระบุ
จุดเช่ือมตอที่ตองการใชที่ถูกตองแลว
สําหรับผูใหบริการระบบของคุณ โปรด
ดูที่ ”การจัดรูปแบบ” ในหนา 50 
แอปพลิเคชั่นอีเมลจําเปนตองใชกับ
จุดเช่ือมตออินเทอรเน็ตโดยไมมีพร็อกซ่ี 
จุดเช่ือมตอ WAP โดยทั่วไปแลวจะรวม
พร็อกซี่ไว และไมสามารถใชงานกับ
แอปพลิเคชั่นอีเมล

การเขียนและการสงอีเมล
คุณสามารถเขียนขอความอีเมลกอน
เช่ือมตอกับบริการอีเมล หรือเช่ือมตอ
กับบริการกอน จากนั้นจึงเขียนและ
สงอีเมลก็ได

1. เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 
เขียนอีเมลใหม

2. หากมบัีญชีผูใชอีเมลระบุไวมากกวา
หน่ึงบัญชี ใหเลือกบัญชีที่คุณตองการ
ใชสงอีเมล

3. ปอนที่อยูอีเมลของผูรับ 
4. ปอนหัวขอใหกับอีเมล
5. เขียนขอความอีเมล โปรดดูที่ 

”การเขียนขอความ” ในหนา 13

หากตองการแนบไฟลไปกับอีเมล 
ใหเลือก ตัวเลือก > แนบไฟล และ
เลือกไฟลจาก คลังภาพ

6. เมื่อตองการสงขอความอีเมลในทันที 
เลือก สง > สงตอนน้ี 
หากตองการจัดเก็บอีเมลในโฟลเดอร 
ถาดออก เพื่อสงภายหลัง ใหเลือก 
สง > สงภายหลัง
หากตองการแกไขหรือเขียนอีเมล
ตอไปภายหลัง ใหเลือก ตัวเลือก > 
จัดเก็บเปนฉบับราง อีเมลจะถูก
จัดเก็บใน ถาดออก > ฉบับราง
หากตองการสงอีเมลภายหลัง 
เลือกเมนู > ขอความ > อีเมล > 
ตัวเลือก > สงตอนนี้ หรือ สงและ
ตรวจอีเมล

ดาวนโหลดอีเมล
1. ในการดาวนโหลดขอความอีเมล

ที่สงไปยังบัญชีอีเมลของคุณ ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > อีเมล > ตรวจสอบ
ดูอเีมลใหม
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หากมบัีญชีผ ูใชอีเมลระบไุวมากกวา
หนึ งบัญชี ใหเลือกบัญชีท ีคณุตองการใช
ดาวนโหลดอีเมล
แอปพลิเคช่ันอีเมลจะดาวนโหลด
เฉพาะห ัวเร่ืองของอีเมลเทานั้น 

2. เลือก กลับ
3. เลือก ถาดเขา, ช่ือบัญชีผูใช และ

ขอความใหม และเลือก ดึง เพือ่
ดาวนโหลดขอความอีเมลทั้งฉบับ

ในการดาวนโหลดขอความอีเมลใหมและ
สงอีเมลท่ีจัดเก็บไวในโฟลเดอร ถาดออก 
ใหเลือก ตัวเลือก > สงและตรวจอีเมล

การอานและการตอบกลับอีเมล
ขอสําคัญ: ควรใชความ
ระมัดระวังในการเปดขอความ 
ขอความอีเมลอาจมีซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายหรืออาจทําให
โทรศัพทหรือเครื่องพีซีของคุณ
เสียหายได

1. เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 
ถาดเขา ช่ือบัญชีผูใช และขอความ
ที่ตองการ

2. ขณะที่อานขอความ เลือก ตัวเลือก 
เพื่อดูตัวเลือกตางๆ ที่สามารถเลือก
ใชได 

3. ในการตอบกลับอีเมล ใหเลือก 
ตอบกลับ > ขอความเดิม หรือ 
ขอความวาง หากตองการตอบกลับ
ไปที่ผูรับหลายคน ใหเลือก ตวัเลอืก > 
ตอบกลับทั้งหมด ยืนยันหรือแกไข

ที่อยูอีเมลและหัวเร่ืองแลวเขยีน
ขอความตอบกลับของคุณ

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง > 
สงตอนน้ี 

โฟลเดอรอีเมล
โทรศัพทของคุณจะจัดเก็บอีเมลซึ่งคุณ
ดาวนโหลดจากบัญชีอีเมลแลวไวใน
โฟลเดอรถาดเขา โฟลเดอร ถาดเขา 
ประกอบดวยโฟลเดอรตอไปน้ี: “ช่ือบัญชี
ผูใช” สําหรับอีเมลขาเขา, ที่เก็บถาวร 
สําหรับเก็บอีเมล, กําหนดเอง 1 —
กําหนดเอง 3 สําหรับจัดเรียงอีเมล, ขยะ 
สําหรับเก็บอีเมลขยะ, ฉบับราง สําหรับ
จัดเก็บเมลที่ยังเขียนไมเสร็จ, ถาดออก 
สําหรับจัดเก็บอีเมลที่ยังไมไดสง และ 
รายการที่สง สําหรับจัดเก็บอีเมลที่ถูกสง
ไปแลว 
ในการจัดการโฟลเดอรและอีเมลใน
โฟลเดอรน้ัน ใหเลือก ตัวเลือก เพือ่ดู
ตัวเลือกที่สามารถใชไดสําหรับแตละ
โฟลเดอร

ตัวกรองเมลขยะ
แอปพลิเคช่ันอีเมลในเครื่องชวยใหคุณ
เปดเขาใชตัวกรองเมลขยะที่มีอยูใน
โปรแกรมได หากตองการเปดใชงานและ
กําหนดตัวกรอง ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวกรองเมลขยะ > การต้ังคา ในหนาจอ
วางของอีเมลหลัก ตัวกรองเมลขยะชวย
ใหผูใชสามารถกําหนดชื่อผูสงไวใน
รายการบัญชีดําหรือขาวได ขอความจาก
ผูสงในบัญชีดําจะถูกกรองไวในโฟลเดอร 
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ขยะ ขอความจากผูสงที่ไมรูจักหรือบัญชี
ขาว จะไดรับการดาวนโหลดลงในถาด
เขาของบัญชี สําหรับการกําหนดบัญชี
ดําใหกับผูสง เลือกขอความอีเมลใน
โฟลเดอร ถาดเขา และ ตัวเลือก > ผูสง
ในบัญชีดํา 

■ การสนทนา
คุณสามารถยกระดับขอความตัวอักษร
ขึ้นไปอีกครั้งดวยการใชระบบสนทนา 
(IM) (บริการจากเครือขาย) ในสภาพ
แวดลอมไรสาย คุณสามารถเขารวมการ
สนทนากับเพื่อนและครอบครัว โดย
ไมตองคํานึงระบบโทรศัพทหรือแพลต
ฟอรม (เชน อินเทอรเน็ต) ที่ใชของแตละ
ฝาย ตราบเทาที่ทุกคนใชบริการสนทนา
เดียวกัน
กอนที่คุณจะสามารถเริ่มตนใชการ
สนทนาได คุณตองสมัครเปนสมาชิก
บริการรับสงขอความตัวอักษรของผูให
บริการระบบไรสายของคุณกอน แล
ะลงทะเบียนกับบริการสนทนาที่คุณตอง
การใช นอกจากนี้ คุณตองขอรับช่ือผูใช
และรหัสผานกอนที่คุณจะสามารถใช
การสนทนาได โปรดดูขอมลูเพิม่เติมที่ 
”ลงทะเบียนกับบริการสนทนา” หนา 25

หมายเหตุ: คุณอาจไมสามารถ
เขาใชงานคุณสมบัติทั้งหมด
ที่กลาวถึงในคูมือน้ีได ทั้งน้ีขึ้น
อยูกับผูใหบริการสนทนาและ
ผูใหบริการระบบไรสายของคุณ

ในการต้ังคาที่จําเปนของบริการสนทนา 
โปรดดูที่ ต้ังคาการเชื่อมตอ ใน 
”เขาใชงาน” หนา 25 ไอคอนและ
ขอความบนหนาจออาจแตกตางกันขึ้น
อยูกับบริการสนทนา
ขณะที่คุณเช่ือมตอกับบริการสนทนา 
คุณยังสามารถใชฟงกชันอ่ืนๆ ของ
โทรศัพทและใหการสนทนาทํางานใน
พืน้หลังได การสนทนาเชนน้ีอาจทําให
สิ้นเปลืองแบตเตอร่ีมากกวาปกติและคุณ
อาจตองตอโทรศัพทเขากับอุปกรณชารจ 
ทั้งน้ีความสิ้นเปลืองดังกลาวขึ้นอยูกับ
ระบบเครือขายดวย

ลงทะเบียนกับบริการสนทนา
คุณสามารถทําไดโดยลงทะเบียนผาน
ทางอินเทอรเน็ตกับผูใหบริการสนทนา
ท่ีคุณเลือก ระหวางขั้นตอนการลงทะเบียน 
คุณจะสามารถสรางช่ือผูใชและรหัสผาน
ที่คุณตองการ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เก่ียวกับการลงชื่อใชงานบริการสนทนา 
โปรดติดตอผูใหบริการระบบไรสาย
ของคุณ

เขาใชงาน
หากตองการเขาสูเมนู สนทนา ขณะที่
คุณยังออฟไลนอยู ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > สนทนา (สนทนา อาจอยูใน
ช่ืออ่ืน ขึ้นอยูกับผูใหบริการของคุณ) 
หากมกีารตั้งคาชุดการเชื่อมตอมากกวา
หน่ึงชุดสําหรับบริการสนทนา ใหเลือก
ชุดที่ตองการ หากมกีารกําหนดคาไว
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เพียงชุดเดียว เคร่ืองจะเลือกชุดน้ัน
โดยอัตโนมัติ
ตัวเลือกตอไปน้ีจะปรากฏขึ้น:

ล็อกอิน — เพื่อเช่ือมตอกับบริการ
สนทนา หากตองการตั้งคาใหโทรศัพท
เช่ือมตอกับบริการสนทนาโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณเปดเครื่อง เมือ่ยูในชวงของการ
ล็อกอิน ใหเล่ือนไปที่ ล็อกอินอัตโนมัติ: 
และเลือก เปลี่ยน > เปด หรือเลือก 
เมนู > ขอความ > สนทนา, เช่ือมตอกับ
บริการสนทนา และเลือก ตวัเลอืก > 
การตั้งคา >ล็อกอินอัตโนมติั > เปด 
การสนทนาเกา — เพื่อดู ลบ หรือเปล่ียน
ช่ือการสนทนาที่คุณไดจัดเก็บในระหวาง
ชวงสนทนา
ต้ังคาการเชื่อมตอ — เพื่อแกไขการตั้งคา
ที่จําเปนสําหรับการสงขอความและการ
แสดงสถานะการเชื่อมตอ

เชื่อมตอ
ในการเชื่อมตอกับบริการสนทนา ให
เขาสูเมนู สนทนา แลวเลือกบริการ
สนทนาที่ตองการ หากจําเปน แลวเลือก 
ล็อกอิน เมือ่เช่ือมตอกับบริการโทรศัพท
แลว ขอความ ล็อกอินแลว จะปรากฏขึ้น
หากตองการยกเลิกการเชื่อมตอกับ
บริการสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > ออก

ชวงสนทนา
เมื่อเช่ือมตอกับบริการสนทนาแลว 
สถานะของคุณที่บุคคลอ่ืนมองเห็นจะ
แสดงอยูในบรรทัดสถานะ: สถานะ

ของฉัน: ออนไลน, สถานะของฉัน: ไมวาง 
หรือ สถานะ: ออฟไลน — หากตองการ
เปล่ียนสถานะสวนตัว เลือก เปลี่ยน
ขางใตบรรทดัสถานะจะมโีฟลเดอรสาม
โฟลเดอรท ีบรรจรุายการช ือของคณุ และ
แสดงสถานะของรายช ือ: การสนทนา, 
ออนไลน  และ ออฟไลน  หากตองการ
ขยายโฟลเดอร ใหไฮไลตและเลอืก ขยาย 
(หรือกดแถบเล ือนขวา) หากตองการยอ
โฟลเดอร ใหเลือก ยอ (หรือกดแถบเล ือน
ซาย)

เลือก การสนทนา — แสดงรายการ
สนทนาใหมและที่อานแลวหรือคําเชิญ
ใหสนทนาในระหวางการรับสงขอความ
สนทนาที่ใชงานอยู
สัญลักษณ  แสดงถึงขอความกลุม
ใหม
สัญลักษณ  แสดงถึงขอความกลุมที่
อานแลว
สัญลักษณ  แสดงถึงขอความสนทนา
สัญลักษณ  แสดงถึงขอความสนทนา
ที่อานแลว
สัญลักษณ  แสดงถึงคําเชิญ
ไอคอนและขอความบนหนาจออาจ
แตกตางกันขึ้นอยูกับบริการสนทนา
ที่คุณเลือก
ออนไลน  — แสดงจํานวนรายชื่อท่ีออนไลน 
ออฟไลน  — แสดงจํานวนรายชื่อทีอ่อฟไลน
ในการเริ่มตนการสนทนา ใหขยาย
โฟลเดอร ออนไลน  หรือ ออฟไลน  และ
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เล่ือนไปที่รายชื่อที่คุณตองการสนทนา 
แลวเลือก สนทนา หากตองการรับ
คําเชิญหรือตอบกลับขอความ ใหขยาย
โฟลเดอร การสนทนา และเลื่อนไปที่
รายชื่อที่คุณตองการสนทนา แลวเลือก 
เปด หากตองการเพิ่มรายชื่อ โปรดดูที่ 
”เพิ่มรายชื่อสนทนา” หนา 28

กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ (จะเปน
สีทึบหากระบบเครือขายไมรองรับการใช
กลุมสนทนา) — รายการบุคมารคของ
กลุมสาธารณะที่ผูใหบริการมีให จะ
แสดงขึน้ ในการเริ่มรับสงขอความ
สนทนากับกลุม เล่ือนไปที่กลุม แลวเลือก 
เขารวม ปอนช่ือในหนาจอ ซ่ึงเปนช่ือ
ที่ตองการใชในการสนทนา เมือ่คุณ
เขารวมในการสนทนาของกลุมน้ันแลว 
คุณสามารถเริ่มตนสนทนาในกลุมได 
คุณสามารถสรางกลุมสวนตัวไดดวย 
โปรดดูที่ ”กลุม” ในหนา 28

เลือก คนหา > ผูสนทนา หรือ กลุม
สนทนา — เพื่อคนหาผูใชหรือกลุม
สาธารณะในบริการสนทนาที่อยูในระบบ
เครือขายโดยแยกตามหมายเลขโทรศัพท 
ช่ือในหนาจอ ที่อยูอีเมล หรือช่ือ หาก
คุณเลือก กลุมสนทนา คุณสามารถคนหา
กลุมไดตามสมาชิกในกลุมหรือตามชื่อ
กลุมสนทนา หัวขอ หรือ ID
ตัวเลือก > สนทนา หรือ เขากลุม — 
เพื่อเร่ิมตนสนทนาเมื่อคุณพบผูใชหรือ
กลุมสนทนาที่คุณตองการแลว

การรับหรือปฏิเสธคําเชิญ
ในโหมดสแตนดบาย เมื่อคุณไดเช่ือมตอ
กับบริการสนทนา และคุณไดรับคําเชิญ
สนทนาใหม ขอความ ไดรับคําเชิญใหม 
จะปรากฏขึ้น ในการอานขอความ 
ใหเลือก อาน หากคุณไดรับคําเชิญ
มากกวาหน่ึงคําเชิญ ใหเล่ือนไปยัง
คําเชิญที่ตองการ แลวเลือก เปด ใน
การเขารวมสนทนากลุมสวนตัว เลือก 
ยอมรับ และปอนช่ือหนาจอที่คุณ
ตองการใชเปนช่ือเลน ในการปฏเิสธหรือ
ลบคําเชิญ ใหเลือก ตัวเลือก > ปฏิเสธ 
หรือ ลบ

การอานขอความสนทนา
ในโหมดสแตนดบาย เมื่อคุณเช่ือมตอ
กับบริการสนทนาแลว และไดรับขอความ
ใหมที่ไมใชขอความในการสนทนา
ปจจุบัน ขอความ มีขอความทันใจ ใหม 
จะปรากฏขึ้น หากตองการอาน ใหเลือก 
อาน
หากคุณไดรับมากกวาหน่ึงขอความ 
ขอความ N ขอความสนทนาใหม จะ
ปรากฏขึ้นที่หนาจอ โดยที่ N คือจํานวน
ของขอความใหม เลือก อาน เล่ือนไปยัง
ขอความ แลวเลือก เปด
ขอความใหมที่ไดรับระหวางการสนทนา
จะถูกเก็บไวใน สนทนา > การสนทนา 
หากคุณไดรับขอความจากบุคคลที่ไมมี
ช่ืออยูใน รายช่ือสนทนา ID ของผูสงจะ
ปรากฏขึ้น หากตองการจัดเก็บรายชื่อ
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ที่ไมไดอยูในหนวยความจําของโทรศัพท 
ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บในรายการ

การเขารวมในการสนทนา
ในการเขารวมหรือเริ่มตนชวงการสนทนา 
เขียนขอความของคุณ และเลือก สง หรือ
กดปุมโทรออก เลือก ตัวเลือก เพื่อดู
ตัวเลือกที่มีใหเลือก
ในขณะที่กําลังสนทนาอยู หากวาคุณ
ไดรับขอความใหมจากผูที่ไมอยูในการ
สนทนาขณะนั้น สัญลักษณ  จะ
แสดงขึน้ และโทรศัพทจะสงเสียงเตือน
เขียนขอความของคุณ และเลือก สง 
หรือกดปุมโทรออก ขอความของคุณจะ
แสดงขึน้ และขอความคําตอบจะแสดง
ขึ้นใตขอความของคุณ

เพ่ิมรายชื่อสนทนา
เมื่อเช่ือมตอกับบริการสนทนาแลว 
ในเมนูหลักของการสนทนา เลือก 
ตัวเลือก > เพิ่มผูสนทนาใหม
เลือก ตามเบอรมือถือ, ใส ID โดยผูใช, 
คนจากเซิรฟเวอร หรือ คัดจากเซิรฟเวอร 
(ขึ้นอยูกับผูใหบริการ) เมื่อเพิ่มรายชื่อ
น้ันแลว โทรศัพทจะแสดงขอความยืนยัน
เล่ือนไปยังช่ือสนทนา ในการเริ่มตน
การสนทนา เลือก สนทนา

การปดก้ันและการยกเลิกปดก้ัน
ขอความ
เมื่อคุณอยูในระหวางการสนทนาและ
ตองการปดกั้นขอความ เลือก ตวัเลอืก > 

กันผูสนทนา คําถามยืนยันจะแสดงขึ้น 
เลือก ตกลง เพื่อปดกั้นข อความจากชื่อน้ี
หากตองการปดกั้นขอความจากรายชื่อ
ที่ระบุในรายการรายชื่อของคุณ เล่ือนไป
ที่รายช่ือใน การสนทนา, ออนไลน หรือ 
ออฟไลน  และเลือก ตัวเลือก > กันผู
สนทนา > ตกลง
หากตองการยกเลิกปดกั้นรายช่ือ ในเมนู
หลักของการสนทนา เลือก ตัวเลือก > 
รายช่ือที่ถูกปดกั้น เล่ือนไปยังช่ือที่
คุณตองการยกเลิกปดกั้น แลวเลือก 
ไมบล็อค > ตกลง

กลุม
คุณสามารถสรางกลุมสวนตัวในการ
สนทนาโดยใชขอความทันใจได หรือใช
กลุมสาธารณะที่ผูใหบริการมีให กลุม
สวนตัวจะมอียูในระหวางการสนทนา
เทานั้น และกลุมจะถูกจัดเก็บใน
เซิรฟเวอรของผูใหบริการ หากเซิรฟเวอร
ที่คุณล็อกอินไมสนับสนุนบริการกลุม 
เมนูที่เก่ียวของกับกลุมทั้งหมดจะกลาย
เปนสีทึบ

สาธารณะ
คุณสามารถกําหนดบุคมารกลุมสาธารณะ
ที่ผูใหบริการมีใหได เช่ือมตอบริการสง
ขอความทันใจ แลวเลือก กลุมสนทนา > 
กลุมสาธารณะ เล่ือนไปที่กลุมที่คุณ
ตองการสนทนา แลวเลือก เขารวม 
หากคุณไมมีช่ือในกลุม ใหปอนช่ือใน
หนาจอของคุณซ่ึงใชเปนช่ือเลนในกลุม 
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หากตองการลบกลุมออกจากรายชื่อกลุม 
ใหเลือก ตัวเลือก > ลบกลุม 
ในการคนหากลุม ใหเลือก กลุมสนทนา > 
กลุมสาธารณะ > คนหากลุม คุณจะ
สามารถคนหากลุมสนทนาไดตาม
สมาชิกในกลุม หรือตามชื่อกลุมสนทนา 
หัวขอ หรือ ID

สวนตัว
เช่ือมตอกับบริการสนทนา และจากเมนู
หลัก เลือก ตัวเลือก > เพิ่มกลุม ปอนช่ือ
กลุมและช่ือในหนาจอของคุณที่คุณ
ตองการใชเปนช่ือเลน เลือกสมาชิก
กลุมสวนตัวในรายชื่อ และเขียนคําเชิญ

■ ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริม
จากระบบเครือขาย และคุณจําเปนตอง
สมัครเปนสมาชิกกอน หากตองการ
ทราบขอมูลเพิ่มเติมและหมายเลขของ
ระบบฝากขอความเสียง โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ
ในการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > ขอความ
เสียง > เรียกฟงขอความเสียง หาก
ตองการปอน คนหา หรือแกไขหมายเลข
ขอความเสียง ใหเลือก เบอรศูนย
ขอความเสียง
หากไดรับการรองรับจากระบบเครือขาย 
สัญลักษณ  แสดงถึงขอความเสียง
ขอความใหม ในการโทรไปยังเบอรศูนย
ขอความเสียง ใหเลือก ฟง

■ ขอความขอมูล
ขอความขอมลู (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) คุณสามารถรับขอความ
หลายหัวเร่ืองจากผูใหบริการของคุณ 
หากตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับบริการ 
หัวขอตางๆ รวมทั้งหมายเลขที่สัมพันธ
กับขอมูลหัวขอน้ันๆ โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ

■ คําสั่งขอใชบริการ
เลือก เมนู > ขอความ > คําสั่งขอใช
บริการ ปอนและสงคําขอบริการ (โดย
ทั่วไปรูจักกันในชื่อคําสั่ง USSD) ไปยัง
ผูใหบริการของคุณ เชน คําสั่งการใชงาน
บริการเสริมจากระบบเครือขาย

■ การลบขอความ
ในการลบขอความ ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ลบขอความ > ตามขอความ 
เพือ่ลบทีละขอความ ตามโฟลเดอร เพื่อ
ลบขอความทั้งหมดออกจากแฟมขอมูล
หรือ ลบขอความทั้งหมด หากในแฟม
ขอมูลมีขอความที่ยังไมไดเปดอาน 
เคร่ืองจะถามวาคุณตองการลบขอความ
เหลานั้นดวยหรือไม

■ การต้ังคาขอความ

การตั้งคาทั่วไป
การตั้งคาทั่วไปเปนการตั้งคาปกติที่ใช
กับขอความตัวอักษรและขอความมัลติ
มเีดีย
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เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > การตั้งคาทั่วไป และเลือก
จากตัวเลือกตอไปน้ี:

จัดเก็บขอความที่สง > ใช — เพื่อต้ังคา
เคร่ืองใหจัดเก็บขอความที่สงแลวไวใน
แฟมขอมูล แฟมขอความที่สง
แทนที่ในรายการที่สง > อนุญาต — เพื่อ
ต้ังคาเครื่องแทนที่ขอความที่สงแลว
ขอความเกาดวยขอความที่สงใหมเมื่อ
หนวยความจําขอความเต็ม การต้ังคา
ดังกลาวจะปรากฏขึ้นตอเมื่อคุณต้ังคา 
จัดเก็บขอความที่สง > ใช
ขนาดอักษร — เพื่อเลือกขนาดตัวอักษร
ที่จะใชในขอความ
รอยยิ้มแบบกราฟก > ใช — เพื่อต้ังคา
เคร่ืองใหแทนที่รอยยิ้มแบบตัวอักษร
ดวยภาพกราฟก

ขอความตัวอักษร
การตั้งคาขอความตัวอักษรจะสงผลตอ
การสง การรับ และการดูขอความอีเมล 
SMS 
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความตัวอักษร และเลือก
จากตัวเลือกตอไปน้ี: 

รายงานผลการสง > ตองการ — เพือ่ขอ
ใหระบบเครือขายสงผลการสงขอความ
ใหกับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

ศูนยขอความ > เพิ่มศูนย — เพื่อต้ังคา
หมายเลขโทรศัพทและช่ือของศูนย

ขอความที่ตองใชในการสงขอความ
ตัวอักษร คุณจะไดรับหมายเลขดังกลาว
จากผูใหบริการ
ศูนยขอความที่ใช — เพื่อเลือกศูนย
ขอความที่ใช
ศูนยขอความอีเมล > เพิม่ศูนย — เพื่อ
ต้ังคาหมายเลขโทรศัพทและช่ือของศูนย
อีเมลสําหรับการสงอีเมล SMS

ศูนยอีเมลท่ีใช — เพื่อเลือกศูนยอีเมล 
SMS ที่ตองการใช
อายุขอความ — เพื่อเลือกระยะเวลา
ที่ระบบเครือขายพยายามสงขอความ
ของคุณ
สงในแบบ — เพื่อเลือกรูปแบบขอความ
ที่จะสง: ขอความ, เพจตามตัว หรือ 
โทรสาร (บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย)

ใชขอมลูแพคเก็ต > ใช — เพือ่ต้ังคา 
GPRS เปนบริการเสริม SMS

ตัวอักษรที่สนับสนุน > เต็ม — เพื่อเลือก
ตัวอักษรทั้งหมดในขอความที่จะสง
สําหรับดู หากคุณเลือก ลด ตัวอักษรที่มี
เคร่ืองหมายเสียงหนักหรือเคร่ืองหมาย
อ่ืนๆ อาจถูกแปลงกลับเปนตัวอักษรอื่น 
เมือ่จะเขียนขอความ คุณสามารถดู
ตัวอยางการแสดงขอความที่ผูรับจะไดรับ
โดยใหเคร่ืองแสดงตัวอยางขอความ 
โปรดดูที่ ”การเขียนและสงขอความ 
SMS” ในหนา 16

ใชศูนยเดิม > ตองการ — เพื่อใหผูที่
ไดรับขอความสามารถสงขอความ
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ตอบกลับผานศูนยขอความของคุณได 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ขอความมัลติมีเดีย
การตั้งคาขอความจะสงผลตอการสง 
การรับ และการดูขอความมัลติมเีดีย
คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาสําหรับ
สงขอความมลัติมีเดียเปนขอความ
การตั้งคาการจัดรูปแบบ โปรดดูที่ 
”บริการต้ังกําหนดคา” หนา xii 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนการตั้งคา
ดวยตนเอง โปรดดูที่ ”การจัดรูปแบบ” 
ในหนา 50

เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคา
ขอความ > ขอความมลัติมีเดีย 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

รายงานผลการสง > ตองการ — เพือ่ขอ
ใหระบบเครือขายสงผลการสงขอความ
ใหกับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

ขนาดภาพ (มัลติมเีดีย) — เพื่อต้ังคา
ขนาดภาพในขอความมลัติมีเดีย กอน
สง ภาพจะถูกยอใหตรงตามขนาดที่เลือก
คาที่ใชจับเวลาภาพนิ่ง — เพื่อกําหนด
เวลาที่ต้ังไวระหวางภาพนิ่งในขอความ
มัลติมเีดีย
ใหรับมลัติมเีดีย — เพ ือรับหรือกัน
ขอความมลัติมเีดีย ใหเลือก ใช หรือ ไม 
หากคณุเลือก ในเครอืขายเดยีวกนั คณุ
ไมสามารถรบัขอความมลัติมเีดียเม ือคณุ
อย ูนอกระบบเครอืขาย คาท ีตั งไวของ
บรกิารสงขอความมลัตมีิเดยีโดยปกตแิลว

คอื ในเครอืขายเดยีวกนั เมนูท ีคณุสามารถ
ใชไดนั นข ึนอย ูกับเครื องโทรศพัทท ีคณุใช
มลัติมีเดียที่เขามา — เพือ่ใหเคร่ืองรับ
ขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมติั รับ
ดวยตนเองเมื่อเครื่องถาม หรือปฏเิสธ
ไมรับขอความ เคร่ืองจะไมแสดงการ
ต้ังคานี้หากต้ังคา ใหรับมลัติมีเดีย ไวที่ 
ไม
ใหรับโฆษณา — เพื่อรับหรือปฏิเสธไมรับ
ขอความโฆษณา เคร่ืองจะไมแสดงคานี้
หากตั้งคา ใหรับมัลติมีเดีย ไวที่ ไม หรือ 
มลัติมีเดียที่เขามาต้ังไวที่ ปฏเิสธ
การตั้งกําหนดคา > การจัดรูปแบบ — 
จะปรากฏเฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับ
การสงขอความมลัติมีเดีย เลือกผูให
บริการ คาที่ต้ังมา หรือ การตั้งคาสวน
บุคคล สําหรับการสงขอความมลัติมีเดีย 
เลือก บัญชี และบัญชีบริการสงขอความ
มลัติมีเดียที่มใีนการจัดรูปแบบที่ใชงาน

ขอความอีเมล
การตั้งคาจะสงผลตอการสง การรับ 
และการดูอีเมล
คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาของ
โปรแกรมอีเมลเปนขอความการตั้ง
กําหนดคา โปรดดูที่ ”บริการตั้งกําหนด 
คา” หนา xii นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
ปอนการตั้งคาดวยตนเอง โปรดดูที่ 
”การจัดรูปแบบ” ในหนา 50

ในการเปดใชการตั้งคาโปรแกรมอีเมล 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
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ขอความ > ขอความอีเมล และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปน้ี:

การจัดรูปแบบ — เพื่อเลือกคาที่คุณ
ตองการใชงาน
บัญชี — เพือ่เลือกบัญชีที่ไดรับจากผูให
บริการ
ช่ือผูใช — เพื่อปอนช่ือหรือช่ือเลน
ที่อยูอีเมล — ปอนที่อยูอีเมลของคุณ
รวมถึงลายเซ็น — เพื่อกําหนดใหลายเซ็น
ปรากฏที่ตอนทายของอีเมลโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณเขียนขอความ
ตอบกลับที่ที่อยู — เพือ่ปอนที่อยูอีเมล
ที่คุณตองการสงการตอบกลับ
ช่ือผูใช SMTP — เพื่อปอนช่ือที่คุณ
ตองการใชกับเมลที่สงออก
รหัสผาน SMTP — เพื่อปอนรหัสผาน
ที่คุณตองการใชกับเมลที่สงออก
แสดงหนาตางการติดตอ > ใช — เพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบผูใชดวยตนเอง
สําหรับการเชื่อมตออินทราเน็ต
ประเภทเซิรฟเวอรที่เขามา > — เลือก 
POP3 หรือ IMAP4 — เพื่อเลือกตาม
ประเภทของระบบอีเมลที่คุณตองการใช 
หากเคร่ืองของคุณรองรับทั้งสองประเภท 
ใหเลือก IMAP4

การตั้งคาเมลขาเขา — เพื่อเลือกตัวเลือก
ที่มีอยูสําหรับ POP3 หรือ IMAP4
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7. รายชื่อผูติดตอ

คุณสามารถจัดเก็บช่ือและหมายเลข
โทรศัพท (รายช่ือ) ทั้งในหนวยความจํา
ของโทรศัพทและในหนวยความจําของ
ซิมการด
หนวยความจําของโทรศัพทสามารถ
จัดเก็บรายชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพท
และรายการขอความหลายรายการ 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเก็บภาพ
สําหรับช่ือจํานวนหนึ่งได
หนวยความจําซิมการดสามารถจัดเก็บ
ช่ือพรอมหมายเลขโทรศัพทหน่ึง
หมายเลข รายช่ือที่จัดเก็บไวในหนวย
ความซิมการดจะแสดงโดย 

■ การคนหารายชือ่
เลือก เมนู > รายช่ือ > ช่ือ เล่ือนดูรายชื่อ 
หรือปอนตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณ
กําลังคนหา

■ การบนัทึกชื่อและหมายเลข
โทรศัพท

ช่ือและหมายเลขโทรศัพทจะถูกจัดเก็บ
ในหนวยความจําที่ใชอยู ในการจัดเก็บ
ช่ือและหมายเลขโทรศัพท ใหเลือก 
เมนู > รายช่ือ > ช่ือ > ตัวเลือก > 
เพิ่มรายชื่อใหม ปอนช่ือ นามสกุล 
เบอรโทรศัพท และเลือก จัดเก็บ 

■ การจัดเกบ็ขอมลู
ในหนวยความจําของโทรศัพท คุณ
สามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท
และรายการขอความสั้นไดหลากหลาย
ประเภทตอรายช่ือหน่ึงรายชื่อ 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกแบบ
เสียงหรือวิดีโอคลิปสําหรับแตละรายชื่อ
ไดดวย
หมายเลขแรกที่บันทึกจะไดรับการตั้งคา
เปนหมายเลขหลักโดยอัตโนมัติ มกีรอบ
ลอมรอบสัญลักษณของประเภท
หมายเลขน้ัน (ตัวอยางเชน ) เมื่อคุณ
เลือกช่ือจากรายชื่อ (เชน เพือ่โทรออก) 
เคร่ืองจะเลือกใชหมายเลขหลัก นอกเสีย
จากวาคุณจะเลือกหมายเลขอื่น
1. ตรวจดูวาหนวยความจําที่ใชคือ 

โทรศัพท หรือ เคร่ืองและซิม โปรด
ดูที่ ”การต้ังคา” ในหนา 37

2. คนหาช่ือที่คุณตองการเพิม่
รายละเอียด และเลือก ขอมูล > 
ตัวเลือก > เพิ่มขอมลู เลือกจาก
ตัวเลือกที่มีใหเลือก
ในการคนหา ID จากเซิรฟเวอร
ของผูใหบริการหากคุณเช่ือมตอกับ
บริการสถานะของผูใชแลว ใหเลือก 
ID ผูใช > คนหา โปรดดูที่ ”สถานะ 
ของผูใช” ในหนา 34 หากพบเพียง 
ID เดียว ขอมลูน้ีจะถูกจัดเก็บโดย
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อัตโนมัติ หรือหากตองการจัดเก็บ ID 
ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ ในการ
ปอน ID ใหเลือกใส ID โดยผูใช 
ปอน ID แลวเลือก ตกลง เพือ่จัดเก็บ

■ คัดลอกหรือยายรายชื่อ
หากตองการคัดลอกชื่อและหมายเลข
โทรศัพทจากหนวยความจําของเครื่อง
ไปยังหนวยความจําของซิมการด หรือใน
ทางกลับกัน เลือก เมนู > รายช่ือ > 
ช่ือ > ตัวเลือก > คัดลอก เลือก ทีละช่ือ 
เพื่อคัดลอกรายชื่อทีละช่ือ หรือ ทั้งหมด 
เพื่อคัดลอกรายชื่อทั้งหมด  หนวย
ความจําของซิมการดสามารถจัดเก็บช่ือ
พรอมหมายเลขโทรศัพทหน่ึงหมายเลข 
หากตองการคัดลอกหรือยายรายชื่อ
ทั้งหมดจากหนวยความจําของเครื่อง
ไปยังหนวยความจําของซิมการด หรือ
ในทางกลับกัน เลือก  เมนู > รายชื่อ > 
คัดลอกรายช่ือ หรือ ยายรายชื่อ

■ การแกไขรายละเอียด
รายชื่อ

คนหารายชื่อที่คุณตองการแกไข แลว
เลือก ขอมูล ในการแกไขช่ือ หมายเลข 
รายการขอความ หรือเปล่ียนภาพ 
ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข ในการเปลี่ยน
ประเภทหมายเลข ใหเล่ือนไปยงัหมายเลข
ที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > เปล่ียน
ประเภท ในการกําหนดหมายเลขที่เลือก
ใหเปนหมายเลขที่ต้ังไว ใหเลือก ต้ังเปน
คาที่ต้ังมา คุณจะแกไข ID ไมไดหาก ID 

น้ันอยูในรายการ รายช่ือสนทนา หรือ 
รายช่ือที่สมัครขอมูล 

■ ซิงโครไนซท้ังหมด
ซิงโครไนซปฏิทิน ขอมูลรายช่ือ และ
บันทึกของคุณ กับเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ต
ระยะไกล (บริการจากเครือขาย)  
โปรดดูรายละเอียดที่ ”การซิงโครไนซ 
จากเซิรฟเวอร” หนา 48 

■ การลบรายชือ่
หากตองการลบรายชื่อทั้งหมดและ
รายละเอียดในรายชื่อออกจากหนวย
ความจําของโทรศัพทหรือหนวยความจํา
ของซิมการด ใหเลือก เมนู > รายช่ือ > 
ลบรายชื่อทั้งหมด > จากความจําเครื่อง 
หรือ จากซิมการด แลวยืนยันโดยใชรหัส
โทรศัพท
ในการลบรายชื่อ ใหคนหารายชือ่ที่ตองการ 
แลวเลือก ตัวเลือก > ลบช่ือ
ในการลบหมายเลข รายการขอความ 
หรือภาพที่แนบกับรายชื่อ ใหคนหา
รายช่ือ แลวเลือก ขอมูล เล่ือนไปที่
รายละเอียดที่ตองการ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ลบ และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปน้ี การลบภาพออกจากรายชื่อ
ไมไดเปนการลบภาพออกจาก คลังภาพ

■ สถานะของผูใช
ดวยบริการสถานะผูใช (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) คุณสามารถแสดงสถานะ
ผูใชของคุณใหกับผูใชอ่ืน เชน ครอบครัว 
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เพื่อน และเพื่อนรวมงาน ที่มีเคร่ืองที่ใช
งานรวมกันไดและเขาใชบริการนี้ 
สถานะของคุณประกอบดวยการใชงาน
ของผูใช ขอความสถานะ และโลโก
สวนตัว ผูสนทนาอื่นที่เขาใชบริการน้ี
และขอดูขอมูลของคุณสามารถดูสถานะ
ของคุณได ขอมลูที่ตองการจะปรากฏ
ใน รายช่ือที่สมัครขอมูล ในเมนู รายช่ือ 
ของผูดู คุณสามารถปรับแตงขอมูลที่คุณ
ตองการใหผูอ่ืนทราบ รวมทั้งควบคุม
ไดวาจะใหใครเห็นสถานะของคุณได
คุณจะใชบริการสถานะผูใชไดก็ตอเมื่อ
คุณสมัครขอใชบริการนี้แลว หากตอง
การทราบเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ 
ของบริการ คาบริการ และการสมคัร
เขาใชบริการ โปรดสอบถามจากผูให
บริการหรือผูใหบริการระบบเครือขาย 
ซ่ึงคุณจะไดรับ ID รหัสผานเฉพาะ
ของคุณ และการตั้งคาของการบริการ
ดังกลาวนี้ดวย โปรดดูที่ ”การจัดรูปแบบ” 
ในหนา 50

ขณะที่คุณเช่ือมตอกับบริการสถานะ 
คุณยังสามารถใชฟงกชันอ่ืนๆ ของ
โทรศัพทและใหบริการแสดงสถานะ
ทํางานเปนพืน้หลังได หากคุณยกเลิก
การเชื่อมตอกับบริการน้ี เคร่ืองจะ
แสดงสถานะของคุณใหผูดูขอมลูทราบ
เปนช วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งน้ีขึ้นกับผูให 
บริการ
เลือก เมนู > รายช่ือ > สถานะของผูใช 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี: 

ตอไปที่ 'บริการปจจุบัน' หรือ ตัดการ
เช่ือมตอกับบริการ — เพื่อเช่ือมตอหรือ
ยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการ
ดูสถานะผูใช > สถานะสวนตัว หรือ 
สถานะสวนรวม — เพือ่ดูสถานะปจจุบัน
แกไขสถานะผูใช > การใชงานของผูใช, 
ขอความสถานะของผูใช, โลโกสถานะ 
หรือ แสดงให — เพื่อเปล่ียนสถานะ
ของผูใช
ผูดูของฉัน > ผูดูปจจุบัน, รายชื่อสวนตัว 
หรือ รายชื่อที่ปดกั้น — เพื่อดูบุคคลที่
สมคัรเขาดูขอมูลสถานะของคุณหรือถูก
กันไวไมใหเขาดูขอมูลสถานะของคุณ
การตั้งคา > แสดงสถานะในสแตนดบาย, 
ประเภทเชื่อมตอ หรือ การตั้งคาสถานะ

■ รายชื่อท่ีสมคัรขอมลู
คุณสามารถสรางรายชื่อของบุคคลที่คุณ
ตองการดูขอมลูสถานะของผูใช คุณจะดู
ขอมูลน้ีไดก็ตอเมื่อบุคคลนั้นหรือระบบ
เครือขายนั้นอนุญาต เมือ่ตองการดู
รายช่ือที่สมัครขอมูล ใหเล่ือนดูรายช่ือ
หรือใชเมนู รายช่ือที่สมคัรขอมลู
ตรวจดูวาหนวยความจําที่ใชคือ 
โทรศัพท หรือ เคร่ืองและซิม โปรดดูที่ 
”การตั้งคา” หนา 37

เมือ่ตองการเชื่อมตอกับบริการสถานะ
ของผูใช ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > 
สถานะของผูใช > ตอไปที่ 'บริการ
ปจจุบัน'
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การเพ่ิมชื่อในรายชื่อที่สมัคร
ขอมูล
1. เลือก เมนู > รายช่ือ > รายช่ือที่

สมัครขอมูล หากคุณไมไดเช่ือมตอ
กับบริการสถานะของผูใช เคร่ืองจะ
สอบถามวาคุณตองการเชื่อมตอ
ในขณะนี้หรือไม

2. หากคุณไมมรีายชื่อในรายการ 
ใหเลือก เพิ่ม ตัวเลือก > เขาดูขอมูล
ใหม รายช่ือจะปรากฏขึ้น

3. เลือกรายชื่อจากรายการ หากรายชื่อ
มี ID ที่บันทึกไว เคร่ืองจะเพิม่รายชื่อ
น้ันลงในรายชื่อที่เขาดูขอมูล หาก
รายชื่อน้ันมี ID มากกวาหน่ึงคา 
ใหเลือกเพียง ID เดียว หลังจากที่สมัคร
เขาดูขอมูลรายช่ือ ขอความ เปดใช
การเขาดูขอมูล จะปรากฏขึ้น

เคล็ดลับ: ในการสมัครเขาดู
ขอมูลของรายชื่อจากรายการ 
รายช่ือ ใหคนหาชื่อที่คุณตองการ 
แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > 
ขอขอมูลปจจุบัน > แบบเขาดู
ขอมูล
หากคุณตองการดูเฉพาะขอมลู
สถานะของผูใชแตยังไมไดสมคัร
เขาดูขอมูลรายชื่อดังกลาว 
ใหเลือก ขอขอมูลปจจุบัน > 
หน่ึงคร้ังเทานั้น

การดูรายช่ือที่สมคัรขอมูล
ในการดูขอมูลสถานะผูใช โปรดดู
เพิม่เติมที่ ”การคนหารายชื่อ” หนา 33

1. เลือก เมนู > รายชื่อ > รายชื่อที่ 
สมคัรขอมลู 
ขอมูลสถานะของรายชื่อแรกใน
รายการรายชื่อที่สมคัรขอมลูจะ
ปรากฏขึ้น ขอมูลที่บุคคลนั้นตองการ
แสดงใหบุคคลอ่ืนทราบอาจมีทั้ง
ขอความและไอคอน

, ไอคอน  หรือ  แสดงถึง
สถานะของบุคคลที่วางอยู ไมปรากฏ
ใหบุคคลอ่ืนเห็น และไมวาง 
ไอคอน  แสดงวาไมมีขอมลูสถานะ
ของบุคคลนั้น

2. เลือก ตัวเลือก > ดูขอมลู เพือ่ดู
ขอมูลของช่ือที่เลือกหรือ ตัวเลือก > 
เขาดูขอมลูใหม, สงขอความ, สง
นามบัตร หรือ เลิกเขาดูขอมลู

การเลิกเขาดูขอมูล
ในการยกเลิกการเขาดูขอมูลจากรายการ 
รายช่ือ เลือกรายชื่อและ ตัวเลือก > เลิก
เขาดูขอมลู > ตกลง
ในการยกเลิกการเขาดูขอมูลจากเมนู 
รายช่ือที่สมัครขอมูล โปรดดูที่ 
”การดูรายช่ือที่สมคัรขอมลู” หนา 36
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■ นามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมลูรายช่ือของ
บุคคลในรูปแบบของนามบัตรจากเครื่อง
ที่ใชงานรวมกันซ่ึงสนับสนุนมาตรฐาน 
vCard ได
ในการสงนามบัตร ใหคนหาช่ือที่มีขอมูล
ที่คุณตองการสง แลวเลือก ขอมูล > 
ตัวเลือก > สงนามบัตร > ทางมัลติ
มีเดีย, SMS, ทางอินฟราเรด หรือ ทาง 
Bluetooth

หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก 
แสดง > จัดเก็บ เพือ่จัดเก็บนามบัตร
ไวในหนวยความจําของโทรศัพท หาก
ไมตองการเก็บนามบัตร ใหเลือก ออก > 
ใช

■ การต้ังคา
เลือก เมนู > รายช่ือ > การต้ังคา และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

ความจําที่ใช — เพื่อเลือกหนวยความจํา
ของซิมการดหรือหนวยความจําของ
โทรศัพทที่คุณตองการใชสําหรับรายชื่อ 
เลือก เคร่ืองและซิม เพื่อเรียกดูช่ือและ
หมายเลขจากหนวยความจําทั้งสองแบบ 
ในกรณีน้ี เมือ่คุณบันทึกช่ือและหมายเลข 
ช่ือและหมายเลขจะไดรับการจัดเก็บไว
ในหนวยความจําของโทรศัพท
แสดงกลุมรายชื่อ — เพื่อเลือกวิธีแสดง
ช่ือและหมายเลขโทรศัพทใน รายชื่อ 

การแสดงชื่อ — เพื่อเลือกวาจะแสดงชื่อ
หรือนามสกุลของผูติดตอกอน
ขนาดอักษร — เพื่อต้ังคาขนาดตัวอักษร
ของรายชื่อผูติดตอ
สถานะหนวยความจํา — ใชดูขนาดของ
หนวยความจําที่ใชแลวและหนวย
ความจําที่ยังไมไดใช

■ กลุมสนทนา
เลือก เมนู > รายช่ือ > กลุม เพือ่จัดการ
ช่ือและหมายเลขโทรศัพทที่จัดเก็บใน
หนวยความจําไวในกลุมผูโทรซ่ึงมีเสียง
เรียกเขาและภาพของกลุมตางกัน

■ โทรดวน
เพือ่กําหนดหมายเลขเปนปุมโทรดวน
เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรดวน แลว
เล่ือนไปท่ีหมายเลขโทรดวนที่คุณตองการ
เลือก กําหนด หรือหากไดกําหนด
หมายเลขใดหมายเลขหนึ่งใหกับปุมไว
แลว ใหเลือก ตัวเลือก > เปล่ียน เลือก 
คนหา และช่ือที่คุณตองการกําหนด 
หากกําหนดฟงกชัน โทรดวนไวที่ไมใช 
เคร่ืองจะถามวาคุณตองการใชงาน
ฟงกชันน้ีหรือไม โปรดดูเพิ่มเติมที่ 
โทรดวน ใน ”การโทรออก” หนา 48

ในการโทรออกโดยใชการโทรดวน 
โปรดดูที่ ”โทรดวน” หนา 10
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■ ขอมูลบริการและเบอร
สวนตัว

เลือก เมนู > รายช่ือ และเลือกจากเมนู
ยอยตอไปน้ี:

หมายเลขขอมลู — เพื่อโทรไปที่ 
หมายเลขใหบริการขอมูลของผูใหบริการ
หากหมายเลขนั้นมีในซิมการดของคุณ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เบอรบริการ — เพื่อโทรไปที่หมายเลข
บริการของผูใหบริการหากหมายเลขนั้น
มีในซิมการดของคุณ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

เบอรสวนตัว — เพื่อดูหมายเลขโทรศัพท
ที่อยูในซิมการดหากหมายเลขนั้นมีใน
ซิมการดของคุณ
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8. บันทึกการโทร

เคร่ืองจะบันทึกหมายเลขโทรศัพทที่
ไมไดรับสาย ที่ไดรับ และที่โทรออก
หากเปดเครื่องอยูและใชภายในพืน้ที่
บริการของระบบเครือขาย
ในการดูขอมลูการโทรของคุณ ใหเลือก 
เมนู > บันทึก > เบอรที่ไมไดรับสาย, 
เบอรที่ไดรับสาย หรือ เบอรที่โทรออก 
ในการดูหมายเลขที่ไมไดรับสายและ
หมายเลขที่ไดรับสาย รวมทั้งหมายเลข
ที่โทรออกลาสุดตามลําดับ ใหเลือก 
บันทึกการโทร ในการดูช่ือที่คุณไดสง
ขอความไปลาสุด ใหเลือก ผูรับขอความ
ในการดูขอมลูในการติดตอลาสุดโดย
ประมาณ ใหเลือก เมนู > บันทึก > 
เวลาการโทร, ตัวนับขอมูลแพคเก็ต 
หรือ ตัวจับเวลาตอแพคเก็ต
ในการดูจํานวนขอความตัวอักษรและ
ขอความมลัติมีเดียที่คุณสงและไดรับ 
ใหเลือก เมนู > บันทึก > บันทึก
ขอความ

หมายเหตุ: คาใชจายจริง
ในการโทรและบริการที่แสดง
ในใบเรียกเก็บคาบริการจาก
ผูใหบริการอาจแตกตางกันไป 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับคุณสมบัติของ
เครือขาย การปดเศษ ภาษี 
และปจจัยอ่ืนๆ

ตัวจับเวลาบางประเภท
สามารถตั้งเวลาใหมไดดวยการ
อัปเกรดบริการหรือซอฟตแวร

■ ขอมูลตําแหนงการใชงาน
ระบบเครือขายสามารถสงคําขอใหคุณ
แสดงตําแหนง คุณสามารถมั่นใจไดวา
ระบบเครือขายจะสงขอมลูตําแหนงของ
โทรศัพทคุณก็ตอเมื่อคุณอนุมติัเทานั้น 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อสมคัร
ใชบริการและเพื่อตกลงเกี่ยวกับการสง
ขอมูลตําแหนง
ในการยอมรับหรือปฏิเสธคําขอใหแสดง
ตําแหนง ใหเลือก ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ 
หากคุณไมไดรับคําขอ โทรศัพทอาจ
ยอมรับหรือไมใหรับคําขอโดยอัตโนมัติ
ตามขอตกลงที่คุณทําไวกับผูใหบริการ
ระบบหรือผูใหบริการ เคร่ืองจะแสดง
ตําแหนง 1 การขอตําแหนงพลาดไป 
ในการดูคําขอใหแสดงตําแหนงที่คุณ
ไมไดรับ ใหเลือก แสดง
ในการดูขอมูลของการแจงเตือนสวนตัว
และคําขอ 10 รายการลาสุด หรือในการ
ลบรายการดังกลาว ใหเลือก เมนู > 
บันทึก > ตําแหนง > ล็อกตําแหนง > 
เปดแฟม หรือ ลบทั้งหมด
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9. การต้ังคา 

■ รูปแบบ
โทรศัพทของคุณมีกลุมการตั้งคาแบบ
ตางๆ ที่เรียกวารูปแบบ ซ่ึงคุณสามารถ
ปรับแตงแบบเสียงโทรศัพทสําหรับ
เหตุการณและสภาพแวดลอมท่ีตางกันได
เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ รูปแบบ
ที่ตองการและเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

ใชงาน — เพือ่ใชงานรูปแบบที่เลือก
ปรับต้ังคา — เพื่อปรับต้ังคารูปแบบ เลือก
การตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยน แลวเปลี่ยน 
ต้ังเวลา — เพื่อต้ังคารูปแบบใหทํางานใน
ระยะเวลาหน่ึงไมเกิน 24 ช่ัวโมง และตั้ง
เวลาสิ้นสุด เมื่อหมดเวลาที่ต้ังใหกับ
รูปแบบ เคร่ืองจะใชงานรูปแบบกอน
หนานี้ที่ไมไดต้ังเวลาไว

■ ลักษณะ
ลักษณะมอีงคประกอบหลายอยาง
สําหรับการปรับแตงโทรศัพทของคุณ 
เชน ภาพพืน้หลัง ภาพพักหนาจอ 
โครงสรางสี และแบบเสียงกร่ิง
เลือก เมนู > การต้ังคา > ลักษณะ และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

เลือกลักษณะ — เพือ่ต้ังคาลักษณะใน
โทรศัพท รายการแฟมขอมูลใน คลังภาพ 
จะปรากฏขึ้น เปดแฟมขอมลู ลักษณะ 
แลวเลือกลักษณะ

ที่โหลดรูปแบบ — เพื่อเปดรายการลิงค
สําหรับดาวนโหลดลักษณะเพิ่มเติม 

■ แบบเสียง
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาแบบเสียง
ของรูปแบบใชงานที่เลือกไวได
เลือก เมนู > การตั้งคา > แบบเสียง 
คุณสามารถพบการตั้งคาเดียวกันได
ในเมนู รูปแบบ โปรดดูที่ ปรับต้ังคา ใน 
”รูปแบบ” หนา 40

ในการต้ังคาใหโทรศัพทสงเสียงกริ่ง
เฉพาะจากหมายเลขโทรศัพทที่เปนของ
กลุมผูโทรที่เลือกไว ใหเลือก เตือนสําหรับ 
เล่ือนไปยังกลุมเบอรโทรที่คุณตองการ
หรือ ทุกสาย แลวเลือก เลือก 
เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บการ
ต้ังคาหรือ ยกเลิก เพื่อออกจากการตั้งคา
โดยไมเปล่ียนแปลง
หากคุณเลือกระดับความดังเสียงกริ่ง
สูงสุด แบบเสียงกริ่งจะปรับเปนระดับ
เสียงดังสุดหลังจากนั้น 2-3 วินาที
ลักษณะอาจมีแบบเสียงที่จะดังขึ้น
เมือ่คุณเปดและปดโทรศัพท ในการ
ปดเสียงน้ี ใหเปล่ียนการตั้งคาใน แบบ
เสียงอ่ืน: โปรดทราบวาการตั้งคานี้จะปด
แบบเสียงเตือนอ่ืนๆ ดวยเชนกัน
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■ หนาจอภายใน
เลือก เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผล
หลัก และเลือกจากตัวเลือกที่มอียู

การตั้งคาโหมดสแตนดบาย
เลือก การตั้งคาโหมดสแตนดบาย และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

สแตนดบายแบบพิเศษ — เพื่อสลับการ
เปดใชงานหรือปดใชงานโหมดสแตนด
บายแบบพิเศษและเพือ่จัดและปรับต้ังคา
โหมดสแตนดบายแบบพิเศษ โปรดดูที่ 
”สแตนดบายแบบพเิศษ” หนา 6
ภาพพื้นหลัง — เพื่อเพิ่มภาพพื้นหลัง
ใหกับจอแสดงผลในโหมดสแตนดบาย
ภาพเคลื่อนไหวฝาพบั — เพื่อต้ังคา
โทรศัพทใหแสดงภาพเคลื่อนไหวเมื่อคุณ
เปดหรือปดเครื่อง
สีแบบอักษรสแตนดบาย — เพื่อเลือกสี
ของขอความที่ปรากฏบนจอแสดงผล
ในโหมดสแตนดบาย
ไอคอนปุมสํารวจ — เพื่อแสดงไอคอน
ของทางลัดปุมสํารวจปจจุบันในโหมด
สแตนดบายเมื่อไมใชสแตนดบายแบบ
พิเศษ
โลโกระบบ — เพื่อต้ังเครื่องใหแสดง
หรือซอนโลโกระบบ เมนูน้ีจะเปนสีทึบ
หากคุณไมไดจัดเก็บโลโกระบบไว 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลโกระบบ 
โปรดติดตอผูใหบริการระบบ

แสดงขอมูลระบบ > ใช — เพื่อแสดง
ขอมูลเฉพาะของระบบหากไดรับจาก
เครือขาย

ภาพพักหนาจอ
เลือก ภาพพักหนาจอ และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปน้ี:

เปด เพือ่ใชงานภาพพักหนาจอสําหรับ
จอภายใน 
ภาพพักหนาจอ > ภาพ — เลือกภาพ
หรือภาพกราฟกจากคลังภาพ
ภาพพักหนาจอ > ชุดสไลดและแฟม
ขอมูลใน คลังภาพ — เพื่อใชรูปภาพ
ในแฟมขอมุลเปนชุดสไลด
ภาพพักหนาจอ > วิดีโอคลิป และเลือก
วิดีโอคลิปจาก คลังภาพ — เพื่อรันวิดีโอ
คลิปเปนภาพพกัหนาจอ (เฉพาะที่
จอภาพภายใน)

ภาพพักหนาจอ > เปดกลอง — เพื่อ
ถายภาพใหมเปนภาพพักหนาจอ
ภาพพักหนาจอ > นาฬิกาอะนาล็อก 
หรือ นาฬิกาดิจิตอล — เพื่อใชนาฬิกา
เปนภาพพักหนาจอ
ดาวนโหลดภาพ — เพือ่ดาวนโหลด
รูปภาพเพิ่มเติมสําหรับภาพพักหนาจอ
เวลาพกัจอ — เพื่อต้ังเวลาใหภาพพัก
หนาจอทํางาน 
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■ หนาจอภายนอก
เลือก เมนู > การตั้งคา > จอเล็ก คุณ
สามารถเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับ ภาพ
พื้นหลัง, ภาพพกัหนาจอ และ ภาพ
เคลื่อนไหวฝาพับ 

■ วันและเวลา
หากตองการเปล่ียนการตั้งคาเวลา 
เขตเวลา และวันที่ เลือกที่ เมนู > 
การตั้งคา > วันและเวลา > นาฬิกา, 
วันที ่หรือ รับขอมูลวันเวลาอัตโนมัติ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เมื่อเดินทางไปยังเขตเวลาที่แตกตางกัน 
เลือก เมนู > การต้ังคา > วันและเวลา > 
นาฬิกา > เขตเวลา และเลือกเขตเวลา
ของที่ต้ังของคุณ ซ่ึงเปนเขตเวลาที่ตรง
ตามมาตรฐานกรีนนิช (GMT) หรือ 
พิกัดเวลาสากล (UTC) วันและเวลาจะถูก
ต้ังตามเขตเวลา และชวยใหโทรศัพท
ของคุณสามารถแสดงเวลาการสงที่
ถูกตองของขอความตัวอักษรหรือ
ขอความมลัติมีเดียที่ไดรับ ตัวอยางเชน 
GMT -5 หมายถึงเขตเวลาสําหรับ
นิวยอรค (สหรัฐฯ), 5 ช่ัวโมงทาง
ตะวันตกของกรีนนิช/ลอนดอน 
(สหราชอาณาจักร) 
สําหรับอินเดีย (นิวเดลี) ใช GMT +5.5 
สําหรับไทย/อินโดนีเซีย/เวียดนาม ใช 
GMT +7 สําหรับสิงคโปร/มาเลเซีย/
ฟลิปปนส ใช GMT +8 
สําหรับออสเตรเลีย (ซิดนีย) ใช GMT 
+10 และสําหรับนิวซีแลนดใช GMT +12

■ ทางลดัสวนตัว
ดวยทางลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใช
ฟงกชันในเครื่องที่ใชงานบอยๆ ไดอยาง
รวดเร็ว

ปุมเลือกดานซาย
ในการเลือกฟงกชันจากรายการสําหรับ
ปุมเลือกดานซาย ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > ปุมเลือก
ดานซาย โปรดดูเพิม่เติมที่ ” โหมด 
สแตนดบาย” หนา 6

หากปุมเลือกดานซายคือ ไปที่ เพื่อใช
งานฟงกชัน ในโหมดสแตนดบาย ให
เลือก ไปที่ > ตัวเลือก และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปน้ี: 

เลือกตัวเลือก — เพื่อเพิ่มฟงกชันลงใน
รายการทางลัดหรือเพื่อลบฟงกชัน 
เล่ือนไปที่ฟงกชัน แลวเลือก เลือก หรือ 
ไมเลือก
จัดวาง — เพื่อจัดวางฟงกัชันในรายการ
ทางลัดสวนตัว เล่ือนไปยังฟงกชันที่คุณ
ตองการยาย แลวเลือก ยาย เล่ือนไป
ยังตําแหนงที่คุณตองการยายฟงกชัน
ไปไว แลวเลือก ตกลง

ปุมเลือกดานขวา
ในการเลือกฟงกชันจากรายการสําหรับ
ปุมเลือกดานขวา ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > ปุมเลือก
ดานขวา โปรดดูเพิ่มเติมที่ ” โหมด 
สแตนดบาย” หนา 6



การตั้งคา

ลขิสิทธ ิ์ © 2006 Nokia สงวนลขิสิทธ ิ์ 43

แถบปุมลัด
หากตองการเลือกและจัดลําดับแอปพลิ
เคช่ันที่แสดงโดยแถบทางลัดในโหมด
สแตนดบายแบบพิเศษ ใหเลือก เมนู > 
การตัง้คา > ทางลัดสวนตัว > แถบปุมลัด 
เลือก เลือกลิงค และเลือกแอปพลิเคช่ัน
ที่ตองการในรายการหรือในแฟมขอมูล 
เลือก เสร็จ > ใช เพื่อยืนยันการเลือก 
เลือกจัดวางลิงค เพื่อจัดลําดับ
แอปพลิเคชั่นในแถบปุมลัดอีกครั้ง เลือก
แอปพลิเคชั่น, ยาย และยายไปยังที่ต้ังอ่ืน 
เลือก ตกลง เพื่อยืนยัน เลือก เสร็จ > ใช 
เพื่อจัดเก็บลําดับของปุมลัด

ปุมสํารวจ
ในการเลือกฟงกชันทางลัดสําหรับปุม
สํารวจ ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > 
ทางลัดสวนตัว > ปุมสํารวจ เล่ือนไปย
 ังปุมที่ตองการ แลวเลือก เปลี่ยน และ
เลือกฟงกชันจากรายการ ในการลบ
ฟงกชันทางลัดออกจากปุม ใหเลือก 
(วาง) ในการกําหนดฟงกชันใหกับ
ปุมใหม ใหเลือก กําหนด โปรดดูที่ 
”ทางลัดในโหมดสแตนดบาย” ในหนา 7 

คําส่ังเสียง
ในการโทรออกไปยังรายชื่อและสั่งให
ฟงกชันในเครื่องทํางานโดยใชคําสั่งเสียง 
เสียงสั่งงานจะขึ้นอยูกับภาษา ในการต้ัง
คาภาษา โปรดดูที่ ภาษาในการเลนเสียง 
ใน ”โทรศัพท” หนา 49

ในการเลือกฟงกชันโทรศัพทใหทํางาน
ดวยคําสั่งเสียง ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > เสียง
สั่งงาน และแฟมขอมูล เล่ือนไปที่ฟงกชัน 
สัญลักษณ  แสดงวาฟงกชันรายการ
เสียงกําลังทํางาน หากตองการใชงาน
รายการเสียง ใหเลือก เพิ่ม ในการเลน
คําสั่งเสียงที่ใชอยู ใหเลือก เลน สําหรับ
การใชคําสั่งเสียง โปรดดูที่ 
”การโทรออกโดยใชเสียง ขั้นสูง” 
หนา 10

ในการจัดการคําสั่งเสียง ใหเล่ือนไปที่
ฟงกชันโทรศัพท แลวเลือกจากตัวเลือก
ตอไปน้ี:

แกไข หรือ ลบ — เพือ่เปล่ียนหรือยกเลิก
การใชคําสั่งเสียงของฟงกชันที่เลือก
เพิม่ทั้งหมด หรือ ลบทั้งหมด — เพื่อใช
หรือยกเลิกคําสั่งเสียงของฟงกชัน
โทรศัพททั้งหมดในรายการคําสั่งเสียง

■ การเชื่อมตอ
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณ
ที่ใชงานรวมกันไดโดยใชการเชื่อมตอ
อินฟราเรด เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth 

หรือสายเคเบิลขอมูล USB นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถกําหนดการตั้งคาใหกับ
การเชื่อมตอ EGPRS ไดอีกดวย
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เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
โทรศัพทเคร่ืองน้ีเปนไปตามมาตรฐาน 
Bluetooth Specification 2.0+ EDR 
ซ่ึงสนับสนุนรูปแบบตอไปน้ี: การเขาใช
ทั่วไป, การแลกเปลี่ยนออบเจ็กตทั่วไป, 
แฮนดฟรี, ชุดหูฟง, Push ออบเจกต, 
การโอนไฟล, การติดตอเน็ตเวิรกแบบ 
Dial-up, การเขาใชซิม และพอรต
อนุกรม คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริม
ของรุนน้ีที่ไดรับการรับรองจาก Nokia 
เทานั้น เพื่อสรางความมัน่ใจในการใช
งานระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี 
Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัท
ผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพือ่ดูวาอุปกรณ
น้ันๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีได
หรือไม
ทั้งน้ี อาจมขีอจํากัดในการใชเทคโนโลยี 
Bluetooth ในบางพื้นที่ โปรดตรวจสอบ
กับเจาหนาที่ในทองถ่ินหรือผูใหบริการ
ของคุณ
คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth 
หรือใหคุณสมบัติใดๆ ทํางานอยูโดยไม
แสดงผลบนหนาจอในขณะใชคุณสมบัติ
อ่ืน จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่ 
มากขึ้นและอายุการใชงานแบตเตอร่ี 
จะลดลง
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณ
เช่ือมตอระหวางโทรศัพทกับอุปกรณ 
Bluetooth ที่ใชงานรวมกันไดภายใน
ระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต) เน่ืองจาก
อุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth 
จะติดตอสื่อสารกันโดยใชคลื่นวิทยุ 

โทรศัพทของคุณและอุปกรณอ่ืนๆ 
จึงไมจําเปนตองอยูที่เดียวกันในระยะ
การมองเห็นไดโดยตรง แมวาการ
เช่ือมตออาจไดรับผลกระทบจากสิ่ง
กีดขวางหรือสัญญาณรบกวน เชน ผนัง 
หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืน

การต้ังคาการเชื่อมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
Bluetooth และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปน้ี:

Bluetooth > ใช หรือ ไมใช — เพือ่ใช
งานหรือไมใชงานฟงกชัน Bluetooth 
สัญลักษณ  แสดงวามีการเปดใชงาน 
Bluetooth

คนอุปกรณเพิ่มพิเศษเสียง — เพื่อคนหา
อุปกรณเสียง Bluetooth ที่ใชงานรวม
กันได เลือกอุปกรณที่คุณตองการ
เช่ือมตอกับโทรศัพท
อุปกรณที่จับคูแลว — เพื่อคนหาอุปกรณ 
Bluetooth ที่อยูภายในรัศมี เลือก ใหม 
เพือ่แสดงรายการอุปกรณ Bluetooth 
ในรัศมี เล่ือนไปที่อุปกรณ แลวเลือก 
จับคู ปอนรหัสผาน Bluetooth ของ
อุปกรณ (ไดถึง 16 ตัวอักษร) เพื่อ
เช่ือมโยง (จับคู) อุปกรณกับโทรศัพท 
คุณจะตองปอนรหัสผานนี้เฉพาะเมื่อคุณ
เช่ือมตอกับอุปกรณน้ีเปนคร้ังแรกเทานั้น 
เคร่ืองของคุณจะทําการเชื่อมตอกับ
อุปกรณดังกลาว จากนั้นคุณสามารถ
เร่ิมตนการโอนขอมูลได
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การเชื่อมตอ Bluetooth แบบ
ไรสาย
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
Bluetooth ในการตรวจสอบวากําลัง
ใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth ใดอยู
ในขณะนั้น ใหเลือก อุปกรณที่ใชอยู
ในการดูรายการอุปกรณ Bluetooth ที่ 
กําลังจับคูกับโทรศัพทในขณะน้ี ใหเลือก 
อุปกรณที่จับคูแลว
เลือก ตวัเลอืก เพือ่เขาใชตัวเลือกที่ใชงาน
ไดโดยขึ้นกับสถานะของอุปกรณและ
การเชื่อมตอ Bluetooth

การตั้งคา Bluetooth
ในการกําหนดวธีิที่โทรศัพทของคุณ
จะปรากฏในอุปกรณ Bluetooth อ่ืน 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > Bluetooth > การต้ังคา 
Bluetooth > การมองเห็นโทรศัพท 
หรือ ช่ือโทรศัพทของฉัน
หากคุณกังวลเร่ืองความปลอดภัย ใหปด
การใชฟงกชัน Bluetooth หรือต้ังคา 
การมองเห็นโทรศัพท เปน ไมแสดง 
ยอมรับเฉพาะการสื่อสารจาก Bluetooth 
ของผูอ่ืนที่คุณตกลงเทานั้นเสมอ

อินฟราเรด
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหสงหรือ
รับขอมูลผานพอรตอินฟราเรด (IR) 
ในการเชื่อมตอผาน IR น้ัน คุณจะตอง
ตอโทรศัพทของคุณเขากับอุปกรณที่
สามารถรองรับ IrDA ได รวมทั้งสงหรือ

รับขอมูลไปยังหรือจากโทรศัพทหรือ
อุปกรณรับสงขอมูลที่ใชรวมกันได
(เชน คอมพวิเตอร) ผานทางพอรต IR 
ของโทรศัพท
อยาหันแสง IR (อินฟราเรด) เขาที่นัยนตา
ของบุคคลใดหรือไปรบกวนอุปกรณ IR 
อ่ืนๆ อุปกรณอินฟราเรดเปนผลิตภัณฑ
เลเซอรประเภทชั้น 1
เมือ่มีการสงหรือรับขอมลู โปรดตรวจดู
ใหแนใจวาพอรต IR ของอุปกรณที่ใช
ในการสงและการรับหันเขาหากัน และ
ไมมีสิ่งใดกีดขวางระหวางอุปกรณ
ในการใชงานพอรต IR ของโทรศัพท
เพือ่รับขอมลูโดยใช IR ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > อินฟราเรด
ในการยกเลิกใชงานการเชื่อมตอ IR ให
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
อินฟราเรด เมือ่เครื่องแสดงขอความ 
ยกเลิกใชงานอินฟราเรด? ใหเลือก ใช
หากเครื่องไมเร่ิมสงขอมูลภายใน 2 นาที
หลังจากกําหนดใหพอรต IR ทํางานแลว 
การเชื่อมตอน้ันจะถูกยกเลิก และจะตอง
เร่ิมใหมอีกครั้ง

สัญลกัษณแสดงการเชื่อมตอ IR
เมือ่สัญลักษณ  ปรากฏขึ้นอยาง
ตอเน่ือง แสดงวามกีารใชงานการ
เช่ือมตอผาน IR และโทรศัพทของคุณ
พรอมสําหรับสงหรือรับขอมูลผานพอรต 
IR แลว
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เมื่อสัญลักษณ  กะพริบ แสดงวา
โทรศัพทของคุณพยายามเชื่อมตอกับ
อุปกรณอีกเครื่องหน่ึงอยูหรือเช่ือมตอ
ไมได

ขอมูลแพคเก็ต (GPRS)
ขอมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet 
Radio Service) เปนบริการเสริมจาก
ระบบเครือขายที่ชวยใหผูใชโทรศัพท
เคลื่อนที่สามารถสงและรับขอมูลผาน
เครือขายที่เชื่อมตอกับ Internet protocol 
(IP) ได และชวยใหเขาใชระบบเครือขาย
ขอมูล เชน อินเตอรเน็ต
แอปพลิเคชั่นที่สามารถใชขอมูลแพคเก็ต
ไดคือ MMS, วิดีโอที่เรียกขอมลู, 
การเบราส, อีเมล, การสนทนา, SyncML 
ระยะไกล, การดาวนโหลดแอปพลิเคช่ัน 
Java และการเชื่อมตอกับเคร่ืองพซีี
ในการกําหนดวธีิใชบริการ ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
ขอมูลแพคเก็ต > การเชื่อมขอมูล
แพคเก็ต และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี: 

เมื่อตองการ — เพื่อต้ังคาการเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ตใหเริ่มตนเม่ือแอปพลิเคชั่น
น้ันตองการ การเชื่อมตอจะหยุดทํางาน
เมื่อคุณปดแอปพลิเคช่ัน
ออนไลนตลอด — เพื่อต้ังคาเครื่องให
เช่ือมตอกับระบบเครือขายขอมลู
แพคเก็ตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปดเครื่อง 
สัญลักษณ  หรือ  แสดงวาสามารถ
ใชบริการ GPRS หรือ EGPRS ได หาก
คุณรับสายหรือหรือไดรับขอความตัว

อักษร หรือโทรออกขณะทําการเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ต สัญลักษณ  หรือ  
แสดงวาการเชื่อมตอ GPRS หรือ EGPRS 
ถูกพกัไว (พักสาย)

การต้ังคาโมเด็ม
คุณสามารถตอโทรศัพทเขากับเครื่องพีซี
ที่ใชงานรวมกันไดผานเทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมลู USB 
และใชโทรศัพทเปนโมเด็มเพื่อใชงาน
การเชื่อมตอ EGPRS จากเครื่องพีซี
ในการกําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอ 
EGPRS จากเครื่องพีซี ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ขอมูล
แพคเก็ต > การตั้งคาขอมูลแพคเก็ต > 
จุดเช่ือมตอที่ใช และเปดใชจุดเช่ือมตอ
ที่คุณตองการ เลือก แกไขจุดเช่ือมตอ > 
ช่ือยอจุดเช่ือมตอ ใสช่ือเพื่อเปล่ียน
การตั้งคาจุดเช่ือมตอ แลวเลือก ตกลง 
เลือก จุดเช่ือมตอขอมลูแพคเก็ต ใสช่ือจุด
เช่ือมตอ (APN) เพื่อเร่ิมการเชื่อมตอกับ
ระบบเครือขาย EGPRS แลวเลือก ตกลง
นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งคาบริการ
การโทรแบบ EGPRS (ช่ือจุดเช่ือมตอ) 
ที่ เคร่ืองพีซีโดยใชซอฟตแวร Nokia 
Modem Options โปรดดูที่ ”Nokia PC 
Suite” ในหนา 84 หากคุณต้ังคาไวทั้งที่
โทรศัพทและเคร่ืองคอมพิวเตอร ระบบ
จะเลือกใชการต้ังคาจากเครื่องคอมพิวเตอร
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การโอนขอมูล
ซิงโครไนซปฏิทิน ขอความรายชื่อและ
บันทึกของคุณเขากับอุปกรณอ่ืนที่ใช
รวมกันได (เชน โทรศัพทเคลื่อนที่) 
เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได 
หรือเซิรฟเวอรอินเตอรเน็ตระยะไกล 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

โทรศัพทของคุณชวยใหสามารถโอน
ขอมูลกับพีซีที่ใชงานรวมกันไดหรือ
อุปกรณท่ีใชงานรวมกันไดเม่ือใชโทรศัพท
โดยไมมีซิมการด โปรดทราบวาเมื่อคุณ
ใชโทรศัพทโดยไมมีซิมการด ฟงกชัน
บางอยางจะปรากฎเปนสีทึบในเมนูและ
จะไมสามารถใชได การซิงโครไนสกับ
อินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรระยะไกลไม
สามารถทําไดโดยไมใสซิมการด
โอนรายชื่อ
ในการคัดลอกหรือซิงโครไนซขอมูลจาก
โทรศัพทของคุณ ช่ืออุปกรณและการ
ต้ังคาจะตองอยูในรายชื่อที่จะถายโอน 
หากคุณไดรับขอมูลจากอุปกรณอ่ืน (เชน 
จากโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชงานรวมกันได) 
เคร่ืองจะเพิ่มรายชื่อที่มีการถายโอน
ขอมูลลงในรายการโดยอัตโนมติั โดยใช
ขอมูลรายชื่อจากอุปกรณดังกลาว ซิงค
กับเซิรฟฯ และ ซิงคกับพีซี เปนตัวเลือก
เดิมที่อยูในรายการ
ในการเพิ่มรายชื่อถายโอนใหมลงใน
รายการ (เชน โทรศัพทเคลื่อนที่) ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ถาย
โอนขอมูล > ตัวเลือก > เพ่ิมรายช่ือที ่

โอน > ซิงคโทรศพัท หรือ คัดลอกโทรศัพท 
และใสการต้ังคาตามประเภทของการ
ถายโอน
ในการแกไขการต้ังคาการคัดลอกและ
การซิงโครไนซ ใหเลือกช่ือจากรายชื่อ
ที่โอน และเลือก ตัวเลือก > แกไข

หมายเหตุ: อุปกรณแตละ
เคร่ืองตองมีรายการของตนเอง
ในรายการายชื่อที่โอน ไม
สามารถใชรายชื่อที่โอนหน่ึงชุด
สําหรับอุปกรณหลายๆ ช้ิน

หากตองการลบรายชื่อที่โอน ใหเลือก
ช่ือจากรายการรายชื่อที่โอน และเลือก 
ตัวเลือก > ลบ, แลวยืนยัน ลบรายชื่อ
ที่ถายโอน? คุณไมสามารถลบ ซิงคกับ
เซิรฟฯ หรือ ซิงคกับพีซี

การถายโอนขอมลูดวยอุปกรณ
ท่ีใชรวมกันได
สําหรับการซิงโครไนซ เราจะใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือ
การเชื่อมตอสายเคเบิล อุปกรณอ่ืนจะอยู
ในโหมดสแตนดบาย
ในการเริ่มถายโอนขอมูล ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ถายโอน
ขอมูล และรายชื่อที่โอนจากรายการ
ที่ไมใช ซิงคกับเซิรฟฯ หรือ ซิงคกับพีซี 
และตามการตั้งคา ขอมูลที่เลือกจะถูก
คัดลอกหรือซิงโครไนซ และตองเปด
การทํางานของอีกอุปกรณหน่ึงเพื่อใชรับ
ขอมูลดวย
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การซิงโครไนซจากเครื่องพีซีท่ีใช
รวมกันได
กอนจะซิงโครไนซขอมลูจากปฏิทิน 
บันทึก และรายชื่อจากเครื่องพีซีที่ใช
รวมกันได คุณตองติดตั้งซอฟตแวร 
Nokia PC Suite ของโทรศัพทลงใน
เคร่ืองพีซีกอน ใชเทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB 
สําหรับการซิงโครไนซและเร่ิมตนการ
ซิงโครไนซจากเครื่องพีซี

การซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร
ในการใชเซิรฟเวอรอินเตอรเน็ตระยะไกล 
คุณตองสมัครเพื่อขอรับบริการการ
ซิงโครไนซ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมและ
การตั้งคาที่จําเปนสําหรับบริการนี้ 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ คุณ
อาจไดรับการตั้งคาในรูปของ
ขอความคอนฟเกอเรชัน โปรดดูที่ 
”บริการต้ังกําหนดคา” หนา xii และ 
”การจัดรูปแบบ” หนา 50

หากคุณไดจัดเก็บขอมูลไวบนเซิรฟเวอร
อินเตอรเน็ตระยะไกลแลว ในการ
ซิงโครไนซโทรศัพทของคุณ ใหเร่ิมตน
การซิงโครไนซจากโทรศัพท
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
ถายโอนขอมลู > ซิงคกับเซิรฟฯ ทั้งน้ี 
ขึ้นอยูกับการตั้งคา ใหเลือก เร่ิมซิง
โครไนซ หรือ กําลังเร่ิมคัดลอก
การซิงโครไนซเปนคร้ังแรกหรือหลังจาก
การซิงโครไนซถูกขัดจังหวะอาจใชเวลา 
30 นาทีกอนจะเสร็จสมบูรณในกรณีที่ 
รายชื่อหรือปฏทิินเต็ม

สายเคเบิลขอมลู USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB 
เพือ่โอนถายขอมลูระหวางโทรศัพทและ
เคร่ืองพซีีที่ใชรวมกันได หรือเคร่ืองพมิพ
ที่สนับสนุน PictBridge ซ่ึงคุณยัง
สามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB รวมกับ 
Nokia PC Suite ได
ในการเปดใชงานโทรศัพทเพื่อถายโอน
ขอมูลหรือการพิมพภาพ ใหการเชื่อมตอ
สายเคเบิลขอมูล เมื่อโทรศัพทแสดง
ขอความ เช่ือมตอสายเคเบิลขอมูล USB 
แลว เลือกโหมด แลวเลือก ตกลง เลือก
จากโหมดตอไปน้ี:

โหมดที่ต้ังไว — เพื่อใชเคเบิลสําหรับ PC 
Suite

การพิมพ — เพื่อพิมพรูปภาพจาก
โทรศัพทโดยตรงโดยใชเคร่ืองพมิพที่ใช
รวมกันได
ในการเปลี่ยนโหมด USB ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > สายเคเบิล
ขอมูล USB > โหมดที่ต้ังไว, การพมิพ 
หรือ แหลงเก็บขอมูล

■ การโทรออก
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

การโอนสาย — เพื่อโอนสายเรียเกขา 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณ
อาจโอนสายไมไดหากมีการใชฟงกชัน
จํากัดการโทรบางฟงกชัน โปรดดูที่ 
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การจํากัดการโทร ใน ”ความปลอดภัย” 
หนา 51

รับไดทุกปุม > เปด — เพือ่รับสายเรียก
เขาโดยกดปุมใดก็ไดยกเวนปุมเปด/ปด 
ปุมกลองถายรูป ปุมเลือกดานขวาและ
ปุมเลือกดานซาย 
รับสายโดยการเปดฝา > เปด — เพื่อรับ
สายเรียกเขาโดยการเปดฝา
เรียกซ้ําอัตโนมัติ > เปด — เพื่อใหเคร่ือง
พยายามโทรออกไปหมายเลขนั้นได
สูงสุด 10 คร้ัง
โทรดวน > เปด — เพื่อโทรไปยังช่ือและ
หมายเลขโทรศัพทที่กําหนดไวที่ปุมโทร
ดวน 2 ถึง 9 โดยกดปุมตัวเลขที่ตรงกัน
คางไว
สายเรียกซอน > ใชงาน — เพือ่ใหระบบ
เครือขายแจงใหคุณทราบถึงสายเรียกเขา
ขณะที่คุณกําลังใชสายอยู (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) โปรดดูที่ ”สาย 
เรียกซอน” ในหนา 11

ขอมูลการโทร > ใช — เพื่อแสดงระยะ
เวลาและคาโทรโดยประมาณ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) 
สงขอมูลผูโทร > ใช — แสดงหมายเลข
โทรศัพทของบุคคลที่คุณโทรหา (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) ในการใชการ
ต้ังคาตามที่ผูใหบริการกําหนด ใหเลือก 
ตามคาของระบบ
สายใชโทรออก — เพื่อเลือกสาย 1 หรือ 2 
เพื่อการโทรออกหากซิมการดของคุณ

รองรับฟงกชันดังกลาว (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

■ โทรศพัท
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี: 

การตั้งคาภาษา — เพื่อกําหนดภาษา
ที่ใชแสดงในเครื่อง เลือก ภาษาที่ใชใน
เคร่ือง หากคุณเลือก อัตโนมติั โทรศัพท
จะเลือกภาษาตามขอมลูในซิมการด 
ในการเลือกภาษาที่ใชในการด USIM 
ภาษาที่ใชในซิม 
ในการกําหนดภาษาที่ใชในการเลนเสียง 
ใหเลือก ภาษาในการเลนเสียง โปรดดูที่ 
”การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสูง” หนา 10 
และ เสียงสั่งงาน ใน ”ทางลัดสวนตัว” 
หนา 42

ปองกันปุมกด — เพื่อกําหนดใหตองปอน
รหัสโทรศัพทเมื่อคุณยกเลิกการล็อคปุม
กด ปอนรหัสโทรศัพท แลวเลือก ล็อค
ปุมกด
ขอความตอนรับ — เพื่อปอนขอความ
ที่คุณตองการใหแสดงอยางสั้นเมื่อเปด
เคร่ือง 
ถามบนเครื่อง > เปด — โทรศัพทจะถาม
ทุกครั้งเมือ่เปดเครื่องวาจะใชรูปแบบบน
เคร่ืองบินหรือไม เมื่อใชรูปแบบบนเครื่อง 
การเชื่อมตอทางวิทยุทั้งหมดจะปด 
รูปแบบบนเครื่องใชในบริเวณที่มีความ
เสี่ยงตอการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ
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อัพเดตโทรศัพท — เพื่อรับการอัพเดต
ซอฟตแวรของโทรศัพทจากผูใหบริการ
ของคุณ (บริการจากเครือขาย) ตัวเลือกน้ี
อาจไมมใีหใช ทั้งน้ีขึ้นอยูกับโทรศัพท
ของคุณ โปรดดูที่ ”การอัพเดตซอฟตแวร 
โทรศัพท” ในหนา 52 
เลือกผูใหบริการ > อัตโนมัติ — เพื่อ
ต้ังคาโทรศัพทใหเลือกระบบเครือขาย
ที่มีในพืน้ที่ของคุณโดยอัตโนมติั ดวยการ
ต้ังคา เลือกเอง คุณจะสามารถเลือก
ระบบเครือขายที่มีขอตกลงในการให
บริการขามเครือขายกับผูใหบริการระบบ
ของคุณ
ยืนยันบริการซิม — โปรดดูที่ ”บริการ 
ซิม” หนา 76

ตัวชวยแนะนําเมนู — เพื่อเลือกวาให
เคร่ืองแสดงขอความวิธีใชหรือไม
เสียงเปดเครื่อง > เปด — เพือ่เลือกวา
ใหเคร่ืองสงเสียงเมื่อเปดเครื่องหรือไม

■ อุปกรณเพิ่มพิเศษ
เมนูน้ีหรือตัวเลือกตอไปน้ีจะปรากฏขึ้น
เมื่อไดเช่ือมตอโทรศัพทกับอุปกรณเสริม
ที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น 
เลือก เมนู > การต้ังคา > อุปกรณเพิ่ม
พิเศษ เลือกอุปกรณเพิ่มพิเศษ และเลือก
จากตัวเลือกตอไปน้ี ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
อุปกรณเพิ่มพเิศษ: 

รูปแบบที่ต้ังไว — เพือ่เลือกรูปแบบที่คุณ
ตองการใชงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณ
เช่ือมตอกับอุปกรณเพิ่มพิเศษ 

รับอัตโนมัติ — เพื่อกําหนดใหโทรศัพท
รับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติหลังจาก 
5 วนิาที หากตั้งเสียงเตือนโทรเขา ไวที่ 
ดังสั้นหน่ึงคร้ัง หรือ ปด การรับสาย
อัตโนมัติจะถูกปด
แสงสวาง — เพื่อต้ังคาแสงสวางเปน เปด 
อยางถาวร เลือก อัตโนมัติ เพื่อเปดใช
แสงสวางเปนเวลา 15 วินาทีหลังจาก
กดปุม
โทรขอความ > ใชโทรขอความ > ใช — 
เพือ่ใชการตั้งคาโทรขอความแทนการ
ต้ังคาชุดหูฟงหรือเคร่ืองชวยฟง
หากโทรศัพทของคุณมเีคร่ืองชวยฟง 
ใหเลือก เคร่ืองชวยฟง > โหมดเคร่ือง
ชวยฟง t-coil > เปด เพื่อรับคุณภาพ
เสียงที่เหมาะสมที่สุดเมือ่ใชเคร่ืองชวย
ฟงแบบ t-coil ไอคอน  จะแสดงขึ้น
เมือ่ใชงานโหมดเครื่องชวยฟงแบบ 
โหมดเครื่องชวยฟง t-coil 

■ การจัดรูปแบบ
คุณสามารถจัดรูปแบบโทรศัพทของคุณ
ดวยการตั้งคาที่จําเปนสําหรับบริการ
บางอยางใหทํางานไดอยางถูกตอง 
บริการตางๆ ไดแก การสงขอความ
มลัติมีเดีย, การสงขอความทันใจ, การ
ซิงโครไนซ, โปรแกรมอีเมล, การสตรีม 
และเบราเซอร ผูใหบริการของคุณอาจ
สงการตั้งคาดังกลาวใหคุณ โปรดดูที่ 
”บริการตั้งกําหนดคา” หนา xii

เลือก เมนู > การต้ังคา > การต้ังกําหนด
คา และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
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การตั้งกําหนดคาที่ต้ังไว — เพื่อดูรายชื่อ
ผูใหบริการที่จัดเก็บอยูในเครื่อง เล่ือน
ไปที่ผูใหบริการ แลวเลือก ขอมูล เพื่อดู
แอปพลิเคชั่นที่การตั้งกําหนดคาของผูให
บริการสนับสนุน ในการตั้งการจัดรูปแบบ
ของผูใหบริการเปนคาเร่ิมตน ใหเลือก 
ตัวเลือก > ต้ังเปนคาที่ต้ังไว ในการลบ
การตั้งกําหนดคา ใหเลือก ลบ
ใชคาที่ต้ังไวในทุกแอปพลิฯ — เพื่อใช
การตั้งกําหนดคาเร่ิมตนที่ระบบกําหนด
กับแอปพลิเคช่ันที่สนับสนุน
จุดเช่ือมตอที่ตองการ — เพื่อดูจุด
เช่ือมตอที่บันทึกไว เล่ือนไปยังจุด
เช่ือมตอที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ขอมูล เพื่อดูช่ือผูใหบริการ บริการเสริม 
และจุดเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต หรือ
หมายเลขติดตอ GSM

ตอเว็บสนับสนุนผูใหบริการ — เพื่อ
ดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาจากผูให
บริการของคุณ
การตั้งคาตัวจัดการอุปกรณ — เพื่อ
ยินยอมหรือปดกั้นโทรศัพทจากการ
รับการอัพเดตซอฟตแวรของเครื่อง 
ตัวเลือกนี้อาจไมมใีหใช ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
โทรศัพทของคุณ โปรดดูที่ ”การอัพเดต 
ซอฟตแวรโทรศัพท” ในหนา 52

การตั้งคาสวนบุคคล — เพื่อเพิ่มบัญชี
สวนตัวรายใหมสําหรับบริการตางๆ และ
เพื่อใชหรือลบบัญชี ในการเพิม่บัญชี
สวนตัวใหมหากคุณไมไดเพิ่มรายการ
ใดไว ใหเลือก เพิ่มใหม หรือเลือก 
ตัวเลือก > เพิ่มใหม เลือกประเภท

บริการ จากนั้น ใหเลือกและปอนการ
ต้ังคาที่จําเปนแตละรายการ พารามิเตอร
จะแตกตางกันตามประเภทบริการที่เลือก
ไว ในการลบหรือการใชบัญชีสวนตัว 
ใหเล่ือนไปยังรายการนั้น แลวเลือก 
ตัวเลือก > ลบ หรือ ใชงาน

■ ความปลอดภัย
เมือ่คุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความ
ปลอดภัยที่ใชควบคุมการโทร (เชน จํากัด
การโทร, เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) 
การโทรออกยังคงใชไดในการโทรไปยัง
หมายเลขโทรฉุกเฉินตามที่ตั้งไวในเครื่อง
เลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

ถามรหัส PIN และ ถามรหัส UPIN — เพื่อ
ต้ังเครื่องใหถามรหัส PIN หรือ UPIN 
ทุกครั้งที่คุณเปดเครื่อง ซิมการดบาง
ชนิดจะไมอนุญาตใหคุณปดฟงกชันน้ี
คําขอรหัส PIN2 — เพื่อเลือกวาตองใช
รหัส PIN2 เมื่อใชคุณสมบัติของโทรศัพท
บางอยางซึ่งอยูภายใตรหัส PIN2 ดวย
หรือไม ซิมการดบางชนิดจะไมอนุญาต
ใหคุณปดฟงกชันน้ี
การจํากัดการโทร — เพือ่จํากัดสาย
เรียกเขาและสายโทรออกจากโทรศัพท
ของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) โดยเครื่องจะถามรหัสระบบ
จํากัดเบอร — เพื่อจํากัดการโทรออก
ไปยังหมายเลขที่เลือกไวหากซิมการด
ของคุณสนับสนุนการใชฟงกชันน้ี 
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เฉพาะกลุม — เพื่อระบุกลุมผูโทรที่คุณ
สามารถติดตอและผูที่สามารถติดตอคุณ
ได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

ระดับการปองกัน > โทรศัพท — เพือ่ให
เคร่ืองถามรหัสโทรศัพททุกครั้งที่มกีารใส
ซิมการดอันใหมลงในเครื่อง หากคุณ
เลือก หนวยความจํา เคร่ืองจะถามรหัส
โทรศัพทเมื่อเลือกหนวยความจําของ
ซิมการดและเมื่อคุณตองการเปล่ียน
หนวยความจําที่ใช
รหัสผาน — เพื่อเปล่ียนรหัสโทรศัพท, 
รหัส PIN, รหัส UPIN, รหัส PIN2 หรือ
รหัสระบบ 
รหัสที่ใช — เพื่อเลือกวาควรใชงานรหัส 
PIN หรือรหัส UPIN

ใบรับรองสิทธ์ิ หรือ ใบรับรองผูใช — เพื่อ
ดูรายการใบรับรองสิทธ์ิและใบรับรอง
ผูใชที่ดาวนโหลดไวในโทรศัพทของคุณ 
โปรดดูที่ ”ใบรับรอง” ในหนา 81

การตั้งคาการปองกัน — เพื่อดู ขอมลู
โมดูลปองกัน เปดใชงาน ถาม PIN โมดูล 
หรือเปล่ียน PIN โมดูลและ PIN ที่ลงนาม
ไว โปรดดูเพิม่เติมที่ ”รหัสผาน” หนา xi

■ การอัพเดตซอฟตแวร
โทรศัพท

ผูใหบริการของคุณอาจสงการอัพเดต
ซอฟตแวรโทรศัพทมายังอุปกรณของคุณ
โดยตรง ตัวเลือกน้ีอาจไมมีใหใช ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ

คําเตือน:  หากคุณติดต้ัง
การอัพเดตซอฟตแวร คุณจะ
ไมสามารถใชอุปกรณน้ี แมแต
การโทรฉุกเฉิน จนกวาการ
อัพเดตจะเสร็จสิ้นและรีสตารท
อุปกรณแลว อยาลืมสํารอง
ขอมูลกอนยอมรับการอัพเดต
ซอฟตแวร 

การตั้งคา
ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตการอัพเดต
ซอฟตแวรโทรศัพท เลือกที่ เมนู > 
การตั้งคา > การตั้งกําหนดคา > 
การตั้งคาตัวจัดการอุปกรณ > อัพเดต
ซอฟตแวรบริการ และเลือกตัวเลือก
ตอไปน้ี: 

อนุญาตทุกครั้ง — เพื่อจัดการโปรแกรม
ดาวนโหลดและอัพเดตทั้งหมดของ
ซอฟตแวรโดยอัตโนมติั
ยืนยันกอน — เพื่อจัดการโปรแกรม
ดาวนโหลดและอัพเดตทั้งหมดของ
ซอฟตแวรเมื่อคุณยืนยันเทานั้น 
(การตั้งคาที่ต้ังไว)
ปฏิเสธทุกครั้ง — เพื่อปฏิเสธอัพเดต
ทั้งหมดของซอฟตแวร
คุณจะไดรับแจงถึงการอัพเดตของ
ซอฟตแวรที่มีอยูสําหรับการดาวนโหลด
หรือไดรับการดาวนโหลดและติดตั้งโดย
อัตโนมัติ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการตั้งคาของคุณ
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คําขออัพเดตซอฟตแวร
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > 
อัพเดตโทรศัพท เพื่อขอการอัพเดต
ซอฟตแวรโทรศพัทท่ีมีอยูจากผูใหบริการ
ของคุณ เลือก รายละเอียดซอฟตฯ 
ปจจุบัน เพื่อแสดงเวอรชันซอฟตแวร
ปจจุบันและตรวจสอบวาจําเปนตองลง
อัพเดตหรือไม เลือก โหลดซอฟตแวร
โทรศัพท เพื่อดาวนโหลดและติดต้ัง
การอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท 
ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ 

ติดตั้งการอัพเดตซอฟตแวร
เลือก ติดตั้งการอัพเดตซอฟตแวร เพื่อ
เร่ิมตนการติดตั้ง เมื่อการติดต้ังถูก
ยกเลิกหลังจากดาวนโหลด
การอัพเดตซอฟตแวรอาจใชเวลาหลาย
นาที หากมีปญหาในการติดตั้ง โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ

■ การเรียกคืนคาดั้งเดิม
ในการเรียกคืนการตั้งคาด้ังเดิมของเมนู 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > เรียกคืน
คาด้ังเดิม ปอนรหัสโทรศัพท ช่ือและ
เบอรโทรที่เก็บไวใน รายช่ือ จะไมถูกลบ 



เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด

54 ลขิสิทธ ิ์ © 2006 Nokia สงวนลขิสิทธ ิ์

10. เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด
เมนูน้ีชวยใหคุณเขาใชพอรทัลไปยัง
บริการที่ผูใหบริการระบบมีใหได โดยชื่อ
และไอคอนขึ้นกับผูใหบริการนั้น สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอผูใหบริการ
ระบบของคุณ หากเมนูน้ีไมปรากฏ 
หมายเลขของเมนูถัดไปจะเปล่ียนตาม
ลําดับ
ผูใหบริการสามารถอัปเดตเมนูน้ีดวย
ขอความบริการ สําหรับขอมลูเพิม่เติม 
โปรดดูที่ ”ถาดรับบริการ” หนา 80
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11. คลังภาพ

ในเมนูน้ี คุณสามารถจัดการรูปถาย 
วิดีโอคลิป ไฟลเพลง ลักษณะ ภาพ
กราฟก แบบเสียง เสียงบันทึก และ
ไฟลที่ไดรับ ไฟลเหลานี้จะถูกจัดเก็บ
ไวในหนวยความจําของเครื่องหรือแนบ
ไวในการดหนวยความจํา microSD 
และสามารถจัดเรียงไดในแฟมขอมูล 
เคร่ืองของคุณสนับสนุนระบบรหัสเขา
ใชงานเพื่อปองกันขอมูลที่ไดรับ อยางไร
ก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของขอมลู
และรหัสเขาใชงานทุกครั้งกอนรับขอมูล
น้ัน เน่ืองจากการรับขอมูลดังกลาวอาจ
มีการคิดคาธรรมเนียม
การคุมครองดานลิขสิทธ์ิอาจหามมิใหทํา
การคัดลอก การแกไข การโอน หรือการ
สงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) 
และเน้ือหาบางสวนได
ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมูล 
ใหเลือก เมนู > คลังภาพ
ในการดูตัวเลือกที่มีอยูในแฟมขอมลู 
ใหเลือกแฟมขอมูล > ตัวเลือก 
ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมูล 
ใหเลือกแฟมขอมูล > เปด 
ในการดูตัวเลือกที่มีอยูสําหรับไฟล 
ใหเลือกไฟล > ตัวเลือก

■ พิมพภาพ
อุปกรณของคุณสนับสนุน Nokia 
XPressPrint หากตองการเชื่อมตอกับ
เคร่ืองพมิพที่ใชงานรวมกันได ใชสาย
เคเบิลหรือสงภาพผานทาง Bluetooth 
ไปยังเครื่องพิมพที่รองรับเทคโนโลยี 
Bluetooth โปรดดูที่ ”การเชื่อมตอ” 
ในหนา 43 
คุณสามารถพิมพภาพที่อยูในรูปแบบ 
JPEG ได ภาพที่ถายดวยกลองถายรูปน้ี
จะถูกจัดเก็บในรูปแบบ JPEG โดย
อัตโนมัติ 
เลือกภาพที่คุณตองการพิมพและ 
ตัวเลือก > พมิพ

■ การดหนวยความจํา
เก็บการดหนวยความจําทั้งหมดใหพน
มอืเด็ก
คุณสามารถใชการดหนวยความจํา 
microSD เพื่อเก็บไฟลมัลติมเีดียของคุณ 
เชน ไฟลวิดีโอคลิป, แทร็คเพลง และ
เสียง, ภาพถาย และการรับสงขอความ 
และเพื่อสํารองขอมลูจากหนวยความจํา
ของโทรศัพท
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รายละเอียดของวิธีที่คุณสามารถใชการด
หนวยความจํารวมกับคุณสมบัติและ
แอปพลิเคชั่นอ่ืนๆ ของโทรศัพทไดระบุ
ไวในหัวขอเก่ียวกับคุณสมบัติและ
แอปพลิเคชั่นเหลานี้ ในการใสและถอด
การดหนวยความจํา microSD โปรดดู 
”ใสการด microSD” หนา 1 และ 
”ถอดการด microSD” หนา 2 ตัวเลือก
ตอไปนี้บางตัวอาจใชงานไดจาก คลังภาพ

ฟอรแมตการดหนวยความจํา
เมื่อฟอรแมตการดหนวยความจําแลว 
ขอมูลทั้งหมดในการดจะถูกลบโดยถาวร
การดหนวยความจําบางประเภทอาจ
ผานการฟอรแมตมาแลว ในขณะท่ี 
บางประเภทตองฟอรแมตกอนการใชงาน 
โปรดสอบถามจากรานคาผูแทนจําหนาย
วาตองฟอรแมตการดหนวยความจํากอน
ใชงานหรือไม
1. เลือก เมนู > แอปพลิเคช่ัน และ

โฟลเดอรการดหนวยความจํา 
2. เลือก ตัวเลือก > ลางการดความจํา
3. เลือก ใช เพื่อยืนยัน 
4. เมื่อฟอรแมตเสร็จแลว ปอนช่ือของ

การดหนวยความจํา (ใชตัวอักษร
หรือตัวเลขไดมากถึง 11 ตัว)

การล็อคการดหนวยความจํา
ในการต้ังรหัสผานเพื่อล็อคการดหนวย
ความจําของคุณจากการใชโดยไมไดรับ
อนุญาต เลือกตัวเลือก > ต้ังรหัสผาน

เคร่ืองจะขอใหคุณปอนและยืนยันรหัส
ผานของคุณ รหัสผานสามารถประกอบ
ดวยตัวอักษรสูงถึง 8 ตัวอักษร
รหัสผานจะไดรับการจัดเก็บไวในเครื่อง
และคุณไมจําเปนตองปอนอีกครั้งใน
ขณะที่คุณใชการดหนวยความจําใน
โทรศัพทเคร่ืองเดียวกัน หากคุณ
ตองการใชการดหนวยความจําน้ีใน
โทรศัพทเคร่ืองอ่ืน เคร่ืองจะขอใหคุณ
ปอนรหัสผาน

การปลดล็อคการดหนวย
ความจํา
หากคุณใสการดหนวยความจําอ่ืน
ที่ปองกันการใชดวยรหัสผาน ลงใน
โทรศัพทของคุณ เคร่ืองจะขอใหปอน
รหัสผานของการดน้ัน หากตองการ
ปลดล็อคการดน้ัน เลือก ตัวเลือก > 
ลบรหัสผาน
เมือ่ลบรหัสผานแลว การดหนวยความจํา
จะถูกปลดล็อคและนําการดน้ีไปใช
กับโทรศัพทเคร่ืองอ่ืนไดโดยไมตองใช
รหัสผาน

ตรวจสอบการใชหนวยความจํา
หากตองการตรวจสอบการใชพื้นที่ 
หนวยความจําของกลุมขอมูลตางๆ และ
พืน้ที่วางในหนวยความจําสําหรับติดตั้ง
แอปพลิเคช่ันหรือซอฟตแวรลงในการด
หนวยความจําของคุณ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ขอมูล
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12. สื่อ

เมื่อถายรูปหรือใชรูปภาพหรือวิดีโอคลิป 
โปรดเคารพขนบธรรมเนียมทองถ่ิน
รวมทั้งสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน และ
ไมกระทําการใดที่เปนการละเมดิตอ
กฎหมาย

■ กลองถายรูป
คุณสามารถถายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
คลิปโดยใชกลองถายภาพในตัวได 

การถายภาพ
ในการเริ่มใชกลองถายรูป ใหกดปุมกลอง
ถายรูปในโหมดสแตนดบาย หรือเลือก
เมนู > สื่อ > กลอง

ในการถายภาพในรูปแบบแนวนอน 
ใหถือโทรศัพทในแนวนอน กดปุมสํารวจ
ดานซายหรือขวาเพื่อเปล่ียนระหวางโหม
ดกลอง (ภาพนิ่ง) และโหมดวิดีโอ 
สําหรับการซูมเขาและซูมออกในโหมด
กลอง ใหกดปุมสํารวจขึ้นและลง หรือ
กดปุมปรับระดับเสียง

ในการถายภาพ ใหเลือก จับภาพ หรือ
กดปุมกลองถายรูป โทรศัพทจะจัดเก็บ
รูปถายไวใน คลังภาพ > รูปถาย 
หากตองการถายภาพตัวเอง ใหปดฝาพับ 
แลวใชหนาจอภายนอกเปนชองมองภาพ 
กดปุมกลอง
เลือก ตัวเลือก เพื่อต้ังคา เปดโหมด
กลางคืน หากแสงมดื, เปดตัวต้ังเวลา 
เพือ่ใชงานตัวต้ังเวลา, เปดถายภาพ
ตอเน่ือง เพื่อถายรูปเปนชุดตอเน่ือง
อยางรวดเร็ว เมื่อต้ังขนาดภาพไวที่สูงสุด 
ภาพ 3 ภาพจะถูกถายในลําดับตอเน่ือง 
สวนการต้ังคาขนาดอื่นๆ จะเปนการ
ถายภาพ 5 ภาพตอเน่ือง
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา >เวลาแสดง
ภาพตัวอยาง และเลือกเวลาแสดงภาพ
ตัวอยางของภาพที่ถายไวบนจอภาพ 
ระหวางการดูภาพตัวอยาง เลือก กลับ 
เพือ่ถายภาพถัดไป หรือ สง เพื่อสง
ภาพถายเปนขอความมัลติมีเดีย
เคร่ืองของคุณรองรับการถายภาพที่มี
ความละเอียด 1280 x 960 พกิเซล 
แตความละเอียดของภาพที่ปรากฏใน
คูมือเลมน้ีอาจแตกตางไปจากของจริง



ส่ือ

58 ลขิสิทธ ิ์ © 2006 Nokia สงวนลขิสิทธ ิ์

การบันทึกวิดีโอคลิป
ในการเลือกโหมดวิดีโอ ใหเลื่อนไป
ทางซายหรือขวา หรือเลือก ตัวเลือก > 
วิดีโอ ในการเริ่มตนบันทึกวิดีโอ เลือก 
บันทึก หากตองการพักการบันทึก 
ใหเลือก พัก 
หากตองการเริ่มการบันทึกตอ ใหเลือก 
ใชตอ หากตองการหยุดการบันทึก 
ใหเลือก หยุด เคร่ืองจะเก็บไฟลที่บันทึก
น้ันไวใน คลังภาพ > วิดีโอคลิป

ตัวเลือกของกลองถายรูป
ในการใชฟลเตอรกับกลองถายรูป 
ใหเลือก ตัวเลือก > เอฟเฟกต > 
สีลวงตา, เฉดสีเทา, ซีเปย, เนกาทีฟ 
หรือ โซลาไรส 
ในการเปลี่ยนการตั้งคากลอง ใหเลือก 
ตัวเลือก > การตั้งคา 

■ เคร่ืองเลนสื่อ
คุณสามารถใชเครื่องเลนสื่อเพือ่ดู เลน 
และดาวนโหลดไฟลตางๆ เชน รูปถาย 
เสียง วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหวได 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับชมวดีิโอ
ที่เรียกขอมูลมาจากเซิรฟเวอรของระบบ
เครือขาย (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนสื่อ > 
เปดคลังภาพ, บุคมารค, ไปที่ที่อยู 
หรือ ดาวนโหลดมีเดีย เพื่อเลือกหรือ
ดาวนโหลดสื่อ

ในขณะที่ชมวิดีโอแบบสตรีม กดปุมเล่ือน
ดานซายหรือขวาเพือ่กรอบกลับหรือเดิน
หนาอยางรวดเร็ว
เลือก เมนู > สื่อ > เคร่ืองเลนสื่อ > 
เดินหนา/กลับ เพื่อกําหนดความกวาง
ของแตละขั้นตอนสําหรับการเดินหนา
หรือกรอกลับ

การตั้งคาโทรศัพทสําหรับ
บริการเรียกขอมูล
คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาที่จําเปน
สําหรับการเรียกดูขอมูลเปนขอความ
การจัดรูปแบบจากผูใหบริการของคุณ 
โปรดดูที่ ”บริการตั้งกําหนดคา” หนา xii 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนการตั้งคา
ดวยตนเอง โปรดดูที่ ”การจัดรูปแบบ” 
ในหนา 50 ในการใชงานการตั้งคา ให
ดําเนินการดังน้ี:
1. เลือก เมนู > สื่อ > เคร่ืองเลนสื่อ > 

การตั้งคากระแส > การจัดรูปแบบ 
เฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับบริการ
การเรียกดึงขอมูลเทาน้ันที่จะ
ปรากฏขึ้น 

2. เลือกผูใหบริการ คาที่ต้ังมา หรือ 
การตั้งคาสวนบุคคล สําหรับการเรียก
ขอมูล

3. เลือก บัญชี และบัญชีบริการการ
เรียกขอมูลที่มีอยูในการตั้งกําหนดคา
ที่ใชงาน
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■ เคร่ืองเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีเครื่องเลนเพลง
สําหรับฟงแทร็คเพลง เสียงที่บันทึกไว 
หรือไฟล MP3 หรือไฟลเสียง AAC อ่ืนๆ 
ซ่ึงคุณโอนมายังเคร่ืองดวยโปรแกรม 
Nokia Audio Manager ซ่ึงเปน
โปรแกรมหน่ึงใน Nokia PC Suite โปรด
ดูที่ ”Nokia PC Suite” ในหนา 84 
ไฟลเพลงที่จัดเก็บไวในแฟมขอมูลใน
หนวยความจําของโทรศัพทหรือแฟม
ขอมูลของการดมัลติมีเดียจะถูกตรวจพบ
และเพิ่มโดยอัตโนมติัเขาไปในรายการ
แทร็คที่ต้ังไว 
ในการเปดเครื่องเลนเพลง เลือก เมนู > 
สื่อ > เคร่ืองเลนเพลง

การเลนแทร็คเพลง
คําเตือน! ควรฟงเพลงในระดับ
เสียงปานกลาง การรับฟงเสียง
ที่ดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจ
เปนอันตรายตอการไดยินเสียง
ของคุณ

เมื่อคุณเปดเมนู เครื่องเลนเพลง 
รายละเอียดของแทร็คแรกในรายการ
แทร็คที่ต้ังไวจะปรากฏขึ้น หากตองการ
เลน เลือก 
ในการปรับระดับเสียง ใหใชปุมปรับระดับ
เสียงที่ดานขางของโทรศัพท
หากตองการหยุดการเลน ใหเลือก

ในการขามไปยังแทร็คตอไป เลือก   
ในการขามไปยังตอนตนของแทร็คกอน
หนา ใหเลือก
หากตองการกรอกลับในขณะกําลังเลน
แทร็ค ใหเลือกและกด  คางไว หาก
ตองการเดินหนาอยางรวดเร็วขณะเลน
แทร็คปจจุบัน ใหเลือกและกด  คางไว 
ปลอยปุมเมื่อถึงตําแหนงที่คุณตองการ

การตั้งคาเคร่ืองเลนเพลง
ตัวเลือกตอไปน้ีอาจใชงานไดในเมนู 
เคร่ืองเลนเพลง
รายการชื่อเพลง — ดูแทร็คทั้งหมดที่อยู
ในรายการแทร็คและเลนแทร็คที่ตองการ
ได ในการเลนแทร็ค ใหเลื่อนไปยังแทร็ค
ที่ตองการ แลวเลือก เลน
หากคุณเลือก ตัวเลือก, คุณสามารถ
รีเฟรชรายการแทร็ค (เชน หลังจากเพิ่ม
แทร็คใหมลงในรายการ) และเปล่ียน
รายการแทร็คที่ปรากฏเมือ่คุณเปดเมนู 
เคร่ืองเลนเพลง หากมีรายการแทร็ค
หลายแทร็คในโทรศัพท คุณยังสามารถ
สงแทร็คนั้นไปยังโทรศัพทเคร่ืองอ่ืน
ไดดวย
ตัวเลือกการเลน — เลือก สุมเพลง เพื่อ
เลนแทร็คในรายการแทร็คในลําดับสุม 
เลือก เลนซํ้า เพือ่เลนแทร็คที่เลนอยูหรือ
รายการแทร็คทั้งหมดซ้ํา เลือก แหลง
เสียง เพื่อเลือกแฟมขอมลูที่มีแทร็คเพลง 
ระบบปรับเสียงสื่อ — เลือกหรือระบุ
การตั้งคาปรับเสียงสื่อ โปรดดูที่ 
”อีควอไลเซอร” ในหนา 62
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ลําโพง/ชุดหูฟง — ฟงจากเครื่องเลน
เพลงโดยใชลําโพงโทรศัพทหรือชุดหูฟง 
(เมื่อมีชุดหูฟงตออยูเทาน้ัน)

คําแนะนํา: เมื่อใชชุดหูฟง 
กดปุมชุดหูฟงเพื่อขามไปยัง
แทร็คถัดไป 

เว็บเพจ — เพื่อเขาใชงานเว็บเพจ
ที่เก่ียวของกับแทร็คที่เลนอยูในปจจุบัน 
ตัวเลือกจะเปนสีทึบหากไมมเีว็บเพจ
ใหใช
ดาวนโหลดเพลง — เพื่อเช่ือมตอกับ
บริการเบราเซอรที่เก่ียวของกับแทร็ค
ที่เลนอยู ฟงกชันน้ีใชไดก็ตอเมื่อมีที่อยู
ของบริการอยูในแทร็คเทาน้ัน 

■ วิทยุ
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหาก
จากเสาอากาศของอุปกรณไรสาย ดังน้ัน 
คุณตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมที่
ใชงานรวมกันไดเขากับเคร่ืองโทรศัพท
เพื่อการใชงานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับ
เสียงปานกลาง การรับฟงเสียง
ที่ดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจ
เปนอันตรายตอการไดยินเสียง
ของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพท
ไวใกลหูระหวางการใชลําโพง 
เน่ืองจากเสียงจะดังมาก

เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ
ในการใชปุมภาพกราฟก , ,  
หรือ  บนหนาจอ ใหเล่ือนไปทางซาย

หรือขวาไปยังปุมที่ตองการ และเลือก
ปุมน้ัน

การบันทึกความถ่ีวิทยุ
1. ในการเริ่มคนหาสถานี ใหเลือกและ

กดคางไวที่ปุม  หรือ   ในการ
เปล่ียนคลื่นความถ่ีวิทยุคร้ังละ 0.05 
MHz ใหกดปุม  หรือ  เบาๆ

2. ในการจัดเก็บสถานีไปที่ตําแหนง
หนวยความจํา 1 ถึง 9 ใหกดปุม
ตัวเลขที่ตองการคางไว ในการจัด
เก็บสถานีไปที่ตําแหนงหนวย
ความจํา 10 ถึง 20 ใหกดปุม 1 
หรือ 2 เบาๆ แลวกดปุมหมายเลข
ที่ตองการคางไว 0 ถึง 9

3. ปอนช่ือสถานีวทิยุ

การฟงวิทยุ
เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ ในการเลื่อน
ไปยังสถานีวิทยุที่ตองการ ใหเลือก  
หรือ  หรือกดปุมหูฟง ในการเลือก
สถานีวทิยุ ใหกดปุมหมายเลขที่ตรงกัน
แลวปลอย ในการปรับระดับเสียง ให
กดปุมปรับระดับเสียง
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

ปด — เพื่อปดวิทยุ 
จัดเก็บสถานี — เพือ่บันทึกสถานีวิทยุ
ใหม
Visual Radio — เพือ่กําหนดวาจะใช
โปรแกรม Visual Radio หรือไม (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) โปรดติดตอ
ผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการของคุณ
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เพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงานและคา
บริการ สถานีวิทยุบางสถานีอาจสงขอมูล
ที่เปนอักษรหรือภาพกราฟกที่คุณสามารถ
ดูไดโดยใชโปรแกรม Visual Radio

ต้ังคา Visual Radio — เพื่อเลือก
ตัวเลือกสําหรับ Visual Radio ในการ
กําหนดใหโปรแกรมเริ่มตนขึ้นโดย
อัตโนมัติเมื่อคุณเปดวิทยุ ใหเลือก ใช
งานบริการ Visual > อัตโนมติั ในการ
เขาใชเว็บไซตที่มรีายชื่อของสถานีวิทยุ 
ใหเลือก ไดเรกทอรีสถานี และหากมี
รายการ ID ของ Visual radio จะ
ปรากฏขึ้น
สถานี — เพือ่เลือกรายการสถานีที่
บันทึกไว ในการลบหรือเปล่ียนช่ือสถานี 
ใหเล่ือนไปที่สถานีที่ตองก แลวเลือก 
ตัวเลือก > ลบสถานี หรือ เปลี่ยนช่ือ
โมโน หรือ สเตอริโอ — เพือ่ฟงวิทยุ
ในระบบเสียงโมโนหรือสเตอริโอ
ลําโพง หรือ ชุดหูฟง — เพื่อฟงวิทยุผาน
ลําโพงหรือชุดหูฟง ชุดหูฟงตองตออยูกับ
โทรศัพท สายของชุดหูฟงทําหนาที่เปน
เสาอากาศวิทยุ
ต้ังความถี่ — ปอนความถี่ของสถานีวิทยุ
ที่ตองการ
คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขา
ไดตามปกติขณะฟงวิทยุ ขณะสนทนา 
เสียงจากวิทยุจะถูกปด
เมื่อโปรแกรมที่ใชการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ตหรือ HSCSD กําลังสงหรือ
รับขอมูล อาจจะรบกวนสัญญาณวิทยุได

■ เคร่ืองบนัทึก
คุณสามารถบันทึกคําพดู เสียง หรือ
สายที่สนทนาและจัดเก็บการบันทึกไวใน 
คลังภาพ ฟงกชันน้ีมีประโยชนในการ
บันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพทเพื่อจด
ลงสมุดตอไปในภายหลัง
เคร่ืองบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสาย
ขอมูลหรือเช่ือมตอ GPRS อยู

การบันทึกเสียง
1. เลือก เมนู > สื่อ > เคร่ืองบันทึก

ในการใชปุมภาพกราฟก ,  
หรือ  บนหนาจอ ใหเลื่อนไป
ทางซายหรือขวาไปยังปุมที่ตองการ
และเลือกปุมน้ัน

2. ในการเริ่มบันทึกเสียง ใหเลือก   
ในการเริ่มบันทึกขณะสนทนา 
ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกเสียง 
ขณะบันทึกการสนทนา ผูใชสาย
ทุกคนจะไดยินเสียงบ๊ีพเบาๆ ขณะที่ 
บันทึก ใหถือโทรศัพทในตําแหนง
ปกติแนบกับหู ในการหยุดการ
บันทึกเสียง ใหเลือก 

3. ในการจบการบันทึกเสียง ใหเลือก   
เสียงที่บันทึกจะถูกจัดเก็บไวใน 
คลังภาพ > เสียงบันทึก
ในการฟงเสียงที่บันทึกลาสุด ใหเลือก 
ตัวเลือก > เลนซํ้าลาสุด
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ในการสงเสียงบันทึกลาสุด ใหเลือก 
ตัวเลือก > สงเลนซํ้าลาสุด
หากตองการดูรายการเสยีงบันทกึใน 
คลงัภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > รายการ
ท ีบันทกึ > เสยีงบันทกึ

■ อีควอไลเซอร
คุณสามารถควบคุมคุณภาพของเสียง
ขณะใชเครื่องเลนเพลงไดโดยขยายหรือ
ลดแบนดความถี่
เลือก เมนู > สื่อ > อีควอไลเซอร
ในการใชชุดการควบคุม ใหเล่ือนไป
ที่ชุดอีควอไลเซอรชุดใดชุดหน่ึง และ
เลือก ใชงาน
ในการดู แกไข หรือเปล่ียนช่ือชุดที่เลือก 
ใหเลือก ตัวเลือก > ดู, แกไข หรือ 
เปล่ียนช่ือ คุณสามารถแกไขหรือเปล่ียน
ช่ือชุดอีควอไลเซอรไดบางชุดเทานั้น

■ ขยายเสียงสเตอริโอ
การขยายเสียงสเตอริโอชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพเอาตพุทสัญญาณเสียง
ของเครื่องเลนเพลง โดยการเปดใชงาน
เอฟเฟกตเสียงสเตอริโอในวงกวางขึ้น  
หากตองการเปล่ียนการตั้งคานี้ เลือก 
เมนู > สื่อ > ขยายเสียงสเตอริโอ
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13. ตารางนัดหมาย

■ นาฬิกาปลุก
คุณสามารถตั้งโทรศัพทใหปลุกตาม
เวลาที่กําหนดได เลือก เมนู > ตาราง
นัดหมาย > นาฬิกาปลุก
ในการต้ังเวลาปลุก ใหเลือก เวลาปลุก 
และปอนเวลาปลุก ในการเปลี่ยนเวลา
ปลุกเมือ่ต้ังเวลาปลุกไว ใหเลือก เปด
ในการต้ังใหโทรศัพทแจงเตือนคุณเมื่อถึง
วันที่เลือกในสัปดาห ใหเลือก เตือนซํ้า
ในการเลือกเสียงปลุกหรือต้ังสถานีวิทยุ
เปนเสียงปลุก ใหเลือก เสียงปลุก หาก
คุณเลือกวิทยุเปนเสียงปลุก ใหตอชุดหู
ฟงเขากับโทรศัพท โทรศัพทจะใชสถานี
วิทยุที่คุณฟงลาสุดเปนเสียงปลุก โดย
เสียงวิทยุจะออกทางลําโพง หากคุณ
ถอดชุดหูฟงออกหรือปดโทรศัพท 
เสียงปลุกที่ต้ังไวเร่ิมแรกจะถูกใชแทน
วิทยุ
ในการต้ังการหมดเวลาเลื่อน ใหเลือก 
การหมดเวลาเลื่อน และเลือกเวลา

การหยุดเสียงปลุก
โทรศัพทจะสงเสียงปลุก และมีขอความ
กะพริบวา ปลุก! พรอมกับแสดงเวลา
ปจจุบันบนหนาจอแมวาจะปดโทรศัพท
ไวก็ตาม หากตองการปดเสียงปลุก 
ใหเลือก หยุด หากคุณปลอยใหเคร่ือง
สงเสียงปลุกตอไปเปนเวลาหนึ่งนาที 

หรือเลือก เลื่อนไป เสียงปลุกจะหยุดดัง
ในชวงเวลาที่ต้ังไวใน การหมดเวลาเลื่อน 
แลวสงเสียงปลุกใหมอีกครั้ง
หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพท
อยู เคร่ืองจะเปดเองและมีเสียงปลุก
ดังขึ้น หากคุณเลือก หยุด โทรศัพท
จะแสดงขอความถามวาคุณตองการเปด
ใชงานโทรศัพทเพื่อโทรหรือไม เลือก ไม 
เพือ่ปดโทรศัพทหรือ ใช เพื่อโทรออก
และรับสายที่โทรเขา หามเลือก ใช เมื่อ
การใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตรายได

■ ปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน 
วันที่ปจจุบันจะแสดงอยูในกรอบ หากมี
การบันทึกที่ต้ังไวสําหรับวนัน้ัน วัน
ดังกลาวจะปรากฏเปนตัวหนา และ
สวนตนของบันทึกจะปรากฏขึน้ที่
ดานลางของปฏิทิน หากคุณตองการ
ดูบันทึกของวันน้ัน ใหเลือก ดู ในการ
ดูทีละสัปดาห ใหเลือก ตัวเลือก > 
ดูอาทิตย ในการลบบันทึกทั้งหมด
ในปฏิทิน ใหเลือกการแสดงผลเปนเดือน
หรือสัปดาห แลวเลือก ตัวเลือก > 
ลบบันทึกทั้งหมด
ตัวเลือกอ่ืนๆ สําหรับการดูวันอาจเปน
การสรางบันทึก ลบ แกไข ยาย หรือใช
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บันทึกซํ้า เปนการคัดลอกบันทึกไปยัง
วันอ่ืน สงบันทึกดวยเทคโนโลยี 
Bluetooth หรือสงบันทึกไปยังปฏิทิน
ของโทรศัพทเคร่ืองอ่ืนที่ใชงานรวมกันได
ในรูปแบบขอความตัวอักษรหรือขอความ
มัลติมเีดีย ใน การตั้งคา คุณสามารถ
ต้ังคาวันที่ เวลา เขตเวลา รูปแบบวนั
และเวลา ตัวคั่นวนัที่ การแสดงรายการ
ตามคาด้ังเดิม หรือวันแรกของสัปดาห 
ใน ลบบันทึกอัตโนมติั คุณสามารถ
ต้ังคาใหโทรศัพทลบบันทึกเกาโดย
อัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กําหนด

การสรางบันทึกปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน 
เล่ือนไปยังวันที่ แลวเลือก ตัวเลือก > 
สรางบันทึก และเลือกประเภทของบันทึก
ดังตอไปน้ี: นัดหมาย,  โทร,  
วันเกิด,  บันทกึ หรือ  เตือนความจํา 
ปอนขอมลูลงในชอง

การเตือนบันทึก
โทรศัพทจะแสดงบันทึก และหากตั้งคาไว 
โทรศัพทจะสงเสียงดังขึ้นดวย เมือ่มี
บันทึกเตือนการโทร  ที่หนาจอ เมื่อ
ตองการโทรออกไปยังหมายเลขน้ัน 
ใหกดปุมโทรออก ในการปดเสียง
แจงเตือนและดูบันทึก ใหเลือก ดู ในการ
หยุดเสียงปลุกประมาณ 10 นาที ใหเลือก 
เลื่อนไป

ในการปดเสียงแจงเตือนโดยไมดูบันทึก 
ใหเลือก ออก

■ สิ่งท่ีตองทํา
หากคุณตองการจัดเก็บบันทึกงาน
ที่ตองทํา ใหเลือก เมนู > ตาราง
นัดหมาย > สิ่งที่ตองทํา
ในการจัดทําบันทึกหากยังไมมบัีนทึก 
ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > เพิ่ม 
ปอนขอมูลลงในชอง แลวเลือก จัดเก็บ
ในการดูบันทึก ใหเล่ือนไปยังบันทึกที่ 
ตองการ แลวเลือก ดู นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถเลือกตัวเลือกเพื่อแกไขลักษณะ
ตางๆ ขณะที่ดูบันทึกไดอีกดวย อีกทั้ง
ยังสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อลบบันทึก
ที่เลือกไว และลบบันทึกทั้งหมดที่คุณ
ทําเครื่องหมายเปนเสร็จสมบูรณ 
คุณสามารถจัดเรียงบันทึกตามลําดับ
ความสําคัญหรือตามวันครบกําหนด 
สงบันทึกไปยังโทรศัพทเคร่ืองอ่ืนเปน
ขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดีย 
จัดเก็บบันทึกเปนบันทึกปฏิทิน หรือ
เขาใชปฏทิินได

■ บนัทึก
ในการเขียนและสงบันทึก ใหเลือก 
เมนู > ตารางนัดหมาย > บันทึก
ในการจัดทําบันทึกหากยังไมมบัีนทึก 
ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > 
สรางบันทึก เขียนขอความและเลือก 
จัดเก็บ
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ตัวเลือกอ่ืนๆ สําหรับการบันทึกรวมถึง
การลบและการแกไขบันทึก ขณะที่แกไข
บันทึก คุณสามารถออกจากโปรแกรม
แกไขขอความโดยไมตองบันทึก
การเปลี่ยนแปลง คุณสามารถสงบันทึก
ไปยังเครื่องที่ใชงานรวมกันโดยใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth, ขอความ
ตัวอักษร หรือขอความมัลติมเีดีย

■ เคร่ืองคิดเลข
เคร่ืองคิดเลขในโทรศัพทของคุณสามารถ
ใชงานการคํานวณทางคณิตศาสตรและ
ตรีโกณ การหาคาเลขยกกําลังสอง 
หาราก กลับตัวเลข และแปลงคาสกุล
เงินตางๆ

หมายเหตุ: เคร่ืองคิดเลขนี้ 
มีขอจํากัดในดานความถูกตอง
และไดรับการออกแบบสําหรับ
การคํานวณอยางงาย

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > เคร่ือง
คิดเลข เมื่อตัวเลข 0 ปรากฏบนจอ 
ใหปอนเลขจํานวนแรกที่ตองการคํานวณ 
กดปุม # เพื่อใสจุดทศนิยม เล่ือนไปยัง
การทํางานหรือฟงกชันที่ตองการ หรือ
เลือกจาก ตัวเลือก ปอนตัวเลขจํานวน
ที่สอง ทําซ้ําขั้นตอนนี้ก่ีคร้ังก็ไดตาม
ตองการ หากตองการเริ่มการคํานวณ
คร้ังใหม กอนอ่ืนใหเลือกและกดคางไว
ที่ปุม ลบ

หากตองการแปลงสกุลเงิน ใหเลือก 
เมนู > ตารางนัดหมาย > เคร่ืองคิดเลข 
หากตองการบันทึกอัตราแลกเปลี่ยน 
ใหเลือก ตัวเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน 
เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหน่ึงที่ปรากฏ
บนหนาจอ ปอนอัตราแลกเปลี่ยน
โดยกดปุม # เพื่อใสจุดทศนิยมและ
เลือก ตกลง เคร่ืองจะยังคงบันทึกอัตรา
แลกเปลี่ยนน้ันเอาไวจนกวาจะมีอัตรา
แลกเปลี่ยนใหมมาแทนที่ ในการแปลง
สกุลเงิน ใหปอนจํานวนเงินที่ตองการ
แปลง แลวเลือก ตัวเลือก > เปนสกุล
หน่ึง หรือ เปนสกุลสอง

หมายเหตุ: เมือ่คุณเปล่ียน
แปลงสกุลเงินหลัก คุณตอง
ปอนอัตราแลกเปลี่ยนใหมเน่ือง
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนด
ไวกอนหนาทั้งหมดจะถูกลบ 

■ ตัวนับเวลาถอยหลัง
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
ตัวนับถอยหลัง ปอนเวลาปลุกเปนช่ัวโมง 
นาที และวินาที และเลือก ตกลง 
หากคุณตองการ คุณสามารถเขียน
ขอความบันทึกของคุณเองซึ่งจะปรากฏ
ขึ้นเมื่อหมดเวลา หากตองการเริ่ม
การจับเวลา ใหเลือก เริ่ม หากตองการ
เปล่ียนเวลาที่ต้ังไว ใหเลือก เปล่ียนเวลา 
หากตองการหยุดตัวนับเวลา ใหเลือก 
หยุดนับ
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หากถึงเวลาเตือน ขณะที่โทรศัพทอยูใน
โหมดสแตนดบาย เคร่ืองจะสงเสียงเตือน
และกะพริบขอความบันทึกหากตั้งไว 
หรือ หมดเวลาที่ต้ัง กดปุมใดก็ไดเพื่อ
หยุดเสียงเตือน หากไมไดกดปุมใด 
เสียงเตือนจะหยุดอัตโนมัติภายใน 
60 วินาที หากตองการปดเสียงแจงเตือน
และลบบันทึก ใหเลือก ออก หากตองการ
เร่ิมจับเวลาแบบถอยหลังอีกครั้ง ใหเลือก 
เริ่มใหม

■ นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือ
รอบเวลาโดยใชนาฬิกาจับเวลา ในขณะ
จับเวลา คุณยังสามารถใชงานฟงกชัน
อ่ืนไดดวยเชนกัน หากตองการตั้งนาฬิกา
จับเวลาใหทํางานเปนพื้นหลังของ
หนาจอ ใหกดปุมจบการทํางาน
การใชนาฬิกาจับเวลาหรือใหนาฬิกา
จับเวลาทํางานอยูโดยไมปรากฏบนหนา
จอขณะที่ใชงานคุณสมบัติอ่ืนๆ อยูจะ
สิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทําให
อายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง 

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกา 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

เวลาที่แยกไว — เพื่อวัดคาเวลา
ในรอบน้ัน ในการเริ่มจับเวลา ใหเลือก 
เริ่ม เลือก แยก ทุกครั้งที่คุณตองการ
บันทึกเวลาระหวางรอบ ในการหยุดจับ
เวลา ใหเลือก หยุด
ในการจัดเก็บเวลาที่จับได ใหเลือก 
จัดเก็บ
ในการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ใหเลือก 
ตัวเลือก > เร่ิม เวลาใหมน้ีจะเดินตอ
จากเวลาเดิมที่จับเวลาไว ในการตั้ง
เวลาใหมโดยไมจัดเก็บไว ใหเลือก 
ต้ังเวลาใหม
รอบเวลา — เพื่อบันทึกรอบเวลา
จับเวลาตอ — เพื่อดูเวลาที่คุณต้ังไว
เปนพืน้หลัง
เวลาลาสุด — เพื่อดูเวลาที่จับคร้ังลาสุด
หากยังไมไดต้ังเวลาใหมใหนาฬิกา
จับเวลา
แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพื่อดูหรือ
ลบเวลาที่บันทึกไว
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14. สนทนา

เลือก เมนู > สนทนา
สนทนา (PTT) ผานเครือขายเซลลูลาร
เปนบริการสื่อสารวิทยุแบบสองทางที่ใช
ผานระบบเครือขายเซลลูลาร GPRS 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

คุณสามารถใช PTT เพื่อพดูคุยกับ
บุคคลอ่ืนหรือกลุมบุคคล (ชอง) ที่มี
เคร่ืองที่ใชคุณสมบัติน้ีได ในขณะที่ 
เช่ือมตอบริการ PTT คุณสามารถใช
ฟงกชันอ่ืนๆ ของเครื่องได 
โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ
เพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน 
คาบริการ และการสมัครใชบริการ 
โปรดทราบวาบริการขามเครือขายอาจมี
ขอจํากัดมากกวาการติดตอแบบปกติ
กอนที่คุณจะใชบริการ PTT ได คุณตอง
กําหนดการตั้งคาบริการ PTT ที่จําเปน 
โปรดดูที่ ”การต้ังคาสนทนา” หนา 71 
และ ”การตั้งกําหนดคา” หนา 71

■ ชองสนทนา
ชอง PTT ประกอบดวยกลุมบุคคล 
(ตัวอยางเชน เพือ่นหรือเพื่อนรวมงาน) 
ที่เขารวมในชองหลังจากไดรับเชิญ เมื่อ
คุณติดตอไปที่ชอง สมาชิกทุกคนในชอง
จะไดยินเสียงพรอมกัน 

ชอง PTT มหีลายประเภทแตกตางกัน
ชองสาธารณะ — สมาชิกชองทุกคน
สามารถเชิญบุคคลอ่ืนได
ชองสวนตัว — เฉพาะบุคคลที่ไดรับเชิญ
จากผูสรางชองเทานั้นที่สามารถเขารวม
ได
ชองที่จัดเตรียมไว — ชองถาวรที่สราง
โดยผูใหบริการ
คุณสามารถตั้งสถานะของแตละชองให
เปน ใชงาน หรือ ไมใชงาน 
จํานวนชองที่ใชงานและจํานวนสมาชิก
ตอชองจะถูกจํากัดไว โปรดติดตอผูให
บริการของคุณเพือ่ขอทราบขอมูล
เพิม่เติม

สรางชอง
ในการเพิ่มชอง เลือก เมนู > สนทนา > 
เพิม่ชอง และปอนการต้ังคาในชองฟอรม
ช่ือชอง: — ปอนช่ือสําหรับชองใหม
สถานะของชอง: — เลือก ใชงาน เพื่อ
กําหนดใหใชงานชอง หรือ ไมใชงาน 
เพือ่ยกเลิกใชงานชอง
ช่ือเลนในชอง: — ปอนช่ือเลนของคุณ
ที่จะแสดงในชองใหม
ความปลอดภัยของชอง: > ชองสาธารณะ 
หรือ ชองสวนตัว
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ภาพ: — เลือก เปลี่ยน และเลือกภาพ
จาก คลังภาพ หรือ กราฟกที่ต้ังไว เพื่อ
ต้ังกราฟกสําหรับชองใหม
ในการสงคําเชิญไปยังชอง ใหเลือก ใช 
เมื่อเคร่ืองแสดงขอความแจง ผูรับคําเชิญ
จะถูกเพิ่มไวในรายการสมาชิกของชอง
เมื่อคําเชิญไดรับการยอมรับ หาก
ตองการสงคําเชิญตอไป เลือก เมนู > 
สนทนา > รายการชอง, เลือกชอง และ 
ตัวเลือก > สงคําเชิญ หากตองการ
สงคําเชิญโดยใชขอความตัวอักษรหรือ
ทางอินฟราเรด
ในการเพิ่มชองที่จัดสรรให เลือก เมนู > 
สนทนา > เพิม่ชอง > ตัวเลือก > 
แกไขที่อยูดวยตนเอง ปอน ที่อยูชอง: 
ที่ผูบริการของคุณใหไว 

รับคําเชิญ
1. เมื่อคุณไดรับคําเชิญขอความ

ตัวอักษรใหเขารวมชอง ขอความ 
ไดรับคําเชิญจากชอง: จะปรากฏขึ้น

2. ในการดูช่ือเลนของบุคคลที่สงคําเชิญ
มาและที่อยูชองหากชองดังกลาว
ไมใชชองสวนตัว ใหเลือก ดู

3. ในการเพิ่มชองลงในเครื่องของคุณ 
ใหเลือก จัดเก็บ 

4. ในการต้ังคาสถานะสําหรับชอง 
ใหเลือก ใชงาน หรือ ไมใชงาน

ในการปฏิเสธคําเชิญ ใหเลือก ออก > ใช 
หรือเลือก ดู > ละทิ้ง > ใช

■ การเปดและปด PTT
ในการเชื่อมตอบริการสนทนา ใหเลือก 
เมนู > สนทนา > เปดการสนทนา หรือ
กดปุม PTT (ปรับเพิ่มระดับเสียง) คางไว 
สัญลักษณ  แสดงถึงการเชื่อมตอ
การสนทนา สวนสัญลักษณ  แสดงวา
ไมสามารถใชบริการดังกลาวไดช่ัวคราว 
หากคุณเพิ่มชองลงในเครื่อง คุณจะเขา
รวมชองที่ใชงานอยูไดโดยอัตโนมัติ 
คุณสามารถกําหนดฟงกชันที่ต้ังไวใหกับ
ปุมสนทนา (ปรับเพิ่มระดับเสียง) เพื่อ
เปดรายการชอง รายการชื่อ หรือชอง
หรือรายชื่อใดรายชื่อหน่ึง โปรดดูที่ 
”การตั้งคาสนทนา” ในหนา 71

ในการยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการ
สนทนา ใหเลือก ปดการสนทนา

■ การโทรออกและรับ
โทรสนทนา 

คําเตือน: โปรดอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวาง
การใชลําโพง เน่ืองจาก
เสียงจะดังมาก

หากตองการโทรติดตอชอง โทรหนึ่ง
ตอหน่ึง หรือโทรไปยังผูรับหลายคน 
คุณตองกดปุมสนทนาคางไว (ปรับเพิ่ม
ระดับเสียง) ตลอดเวลาที่คุณพูด ในการ
ฟงคําตอบ ใหปลอยปุมสนทนา (เพิ่ม
ระดับเสียง) การสนทนาจะจัดตามลําดับ
ที่เขามากอนจึงจะมีสิทธิพดูกอน 
เมือ่คุณหยุดพูด คนแรกที่กดปุมสนทนา
คางไวจะพูดเปนคนถัดไป
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คุณสามารถตรวจสอบสถานะล็อกอิน
ของรายชื่อของคุณใน เมนู > สนทนา > 
รายชื่อในกลุม บริการน้ีขึ้นอยูกับผูให
บริการเครือขายและสามารถใชได
สําหรับรายชื่อที่สมคัรใชงานเทานั้น 
ในการสมคัรรายชื่อ เลือก ตัวเลือก >
เพิ่มรายชื่อดูขอมลู หรือหากเลือกรายชื่อ
หน่ึงหรือหลายรายชื่อที่มีเคร่ืองหมาย 
เพิ่มที่เลือก อยูแลว

 หรือ  แสดงถึงสถานะของบุคคล
วาวางอยูหรือไมรูจัก 

 แสดงวาบุคคลนั้นไมตองการ
ใหรบกวน แตสามารถรับคําขอโทรกลับ
ได  แสดงวาบุคคลนั้นสามารถสนทนา
ได แตไมไดเปดฟงกชันน้ีไว

การโทรติดตอชอง
ในการติดตอไปยังชอง ใหเลือก รายการ
ชอง ในเมนูสนทนา ใหเล่ือนไปยังกลุม
ที่ตองการ แลวกดคางไวที่ปุม PTT 
(เพิ่มระดับเสียง) เสียงสัญญาณแสดงวา
เขาใชไดแลว และเครื่องจะแสดงชื่อเลน
และช่ือชองของคุณ

การติดตอแบบตัวตอตัว
ในการเริ่มการติดตอแบบตัวตอตัวจาก
รายชื่อที่คุณเพิ่มไวในที่อยูสนทนา 
ใหเลือก รายชื่อ > ช่ือ หรือ เมนู > 
สนทนา > รายการรายชื่อ เล่ือนไปยัง
รายชื่อ และกดคางไวที่ปุม PTT (เพิ่ม
ระดับเสียง)

ในการเริ่มการติตตอแบบตัวตอตัวจาก
รายช่ือชองสนทนา ใหเลือก รายการชอง 
แลวเลื่อนไปยังชองที่ตองการ และเลือก 
สมาชิก เล่ือนไปยังรายชื่อที่ตองการ 
และกดคางไวที่ปุม PTT (เพิ่มระดับเสียง)
ในการเริ่มการติดตอแบบตัวตอตัวจาก
รายช่ือคําขอโทรกลับที่คุณไดรับ ใหเลือก 
ถาดเขาโทรกลับ เล่ือนไปยังช่ือเลน
ที่ตองการ และกดคางไวที่ปุม PTT (เพิม่
ระดับเสียง)

การติดตอสนทนาไปยังผูรับ
หลายคน
คุณสามารถเลือกรายชื่อสนทนาหลายชื่อ
จากรายการรายชื่อ ผูรับจะไดรับสาย
เรียกเขาและตองรับสายเพื่อเขารวม 
หากผูใหบริการเครือขายของคุณ
สนับสนุน คุณยังสามารถเลือกรายชื่อ
ดวยเบอรโทรศัพทโดยไมตองมีเบอร
สนทนาดวย สําหรับรายละเอียด โปรด
ติดตอผูใหบริการระบบของคุณ 
1. เลือก เมนู > สนทนา > รายชื่อ

ในกลุม และเลือกรายช่ือที่ตองการ 
2. กดคางไวที่ปุมสนทนา (เพิ่มระดับ

เสียง) เพื่อเร่ิมการโทร รายชื่อที่ 
เขารวมจะแสดงขึ้นบนหนาจอ ทันที
ที่เขารวมการโทร 

3. กดคางไวที่ปุมสนทนา (เพิ่มระดับ
เสียง) เพื่อพดู ปลอยปุมสนทนา 
(เพิ่มระดับเสียง) เพื่อฟงคําตอบ

4. กดปุมจบการทํางานเพื่อสิ้นสุด
การโทร
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การรับโทรสนทนา
เคร่ืองจะสงเสียงสัญญาณสั้นๆ แจง
ใหคุณทราบวามโีทรสนทนา ขอมูลตางๆ 
เชน ชอง เบอรโทรศัพท และช่ือเลน 
(บริการจากระบบเครือขาย) ของผูโทร
จะปรากฏขึ้น
คุณสามารถรับหรือปฏิเสธการติดตอ
แบบตัวตอตัวที่ไดรับได หากคุณได
ต้ังคาโทรศัพทใหแจงเตือนคุณถึงการ
ติดตอแบบตัวตอตัว
เมื่อคุณกดคางไวที่ปุม PTT (เพิ่มระดับ
เสียง) ขณะผูโทรเขากําลังสนทนาอยู 
คุณจะไดยินเสียงใหรอคิวและขอความ 
กําลังรอคิว จะปรากฏขึ้น กดคางไวที่ปุม
เพิ่มระดับเสียง (PTT) และรอใหบุคคล
อ่ืนหยุดกอน แลวคุณจึงเร่ิมสนทนา
ตอไดทันที

■ คําขอโทรกลบั
หากคุณติดตอแบบตัวตอตัวและไมไดรับ
การตอบกลับ คุณสามารถสงคําขอให
บุคคลนั้นติดตอกลับมาหาคุณได

การสงคําขอโทรกลับ
คุณสามารถสงคําขอโทรกลับดวยวิธีการ
ดังตอไปน้ี
ในการสงคําขอโทรกลับจากรายการราย
ช่ือในเมนู สนทนา ใหเลือก 
รายการรายชื่อ เล่ือนไปยังรายชื่อและ
เลือก ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ

ในการสงคําขอโทรกลับจาก รายชื่อ 
ใหคนหารายชื่อที่ตองการ และเลือก 
ขอมูล เล่ือนไปยังที่อยูสนทนา และเลือก 
ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ
ในการสงคําขอโทรกลับจากรายการชอง
ในเมนูสนทนา ใหเลือก รายการชอง และ
เล่ือนไปยังชองที่ตองการ เลือก สมาชิก 
เล่ือนไปยังรายชื่อที่ตองการและเลือก 
ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ
ในการสงคําขอโทรกลับจากรายชื่อที่สง
คําขอโทรกลับในเมนู สนทนา ใหเลือก 
ถาดเขาโทรกลับ เล่ือนไปยังรายชื่อและ
เลือก ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ

การตอบคําขอโทรกลับ
เมือ่มีบุคคลสงคําขอโทรกลับมาที่คุณ 
ขอความ ไดรับคําขอโทรกลับ จะปรากฏข้ึน
ในโหมดสแตนดบาย 
ในการเปด ถาดเขาโทรกลับ, เลือก ดู 
ช่ือเลนของบุคคลที่สงคําขอโทรกลับจะ
ปรากฏขึ้น
ในการติดตอกลับแบบตัวตอตัว ใหเลือก
คําขอที่ตองการและกดคางไวที่ปุม
สนทนา (เพิ่มระดับเสียง) 
ในการสงคําขอการติดตอกลับไปยังผูสง 
ใหเลือก ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ
ในการลบคําขอ ใหเลือก ลบ
สําหรับการจัดเก็บรายชื่อใหมหรือเพิม่
ที่อยูสนทนาไวในรายชื่อจากคําขอโทร
กลับที่ไดรับ ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ
เปน หรือ เพิ่มเขาในช่ือ
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■ เพิ่มรายชื่อติดตอแบบ
ตัวตอตัว

คุณสามารถบันทึกช่ือของบุคคลที่คุณ
พูดคุยแบบตัวตอตัวอยูเปนประจําดวย
วิธีการดังตอไปน้ี: 

ในการเพิ่มที่อยูสนทนาใหกับช่ือที่อยู
ใน รายช่ือ ใหคนหารายชื่อที่ตองการ 
เลือก ขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่มขอมูล > 
ที่อยูสนทนา รายชื่อจะปรากฏในรายการ
รายชื่อสนทนา หากปอนที่อยูสนทนา
เทานั้น
ในการเพิ่มรายชื่อลงในรายชื่อสนทนา 
ใหเลือก เมนู > สนทนา > รายการ
รายชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มช่ือ
ในการเพิ่มรายชื่อจากรายการชอง 
ใหเช่ือมตอกับบริการสนทนา เลือก 
รายการชอง แลวเลื่อนไปยังชองที่ 
ตองการ เลือก สมาชิก เล่ือนไปยัง
สมาชิกที่มีขอมูลรายช่ือที่คุณตองการ
จัดเก็บ และเลือก ตัวเลือก ในการเพิ่ม
รายชื่อใหม ใหเลือก จัดเก็บเปน ในการ
เพิ่มที่อยูสนทนาลงในชื่อใน รายช่ือ 
ใหเลือก เพิ่มเขาในชื่อ 

■ การต้ังคาสนทนา
เลือก เมนู > สนทนา > การตั้งคา
สนทนา
การโทร 1 ตอ 1 > เปด — เพื่อเลือก
โทรศัพทใหตอบรับการติดตอแบบ
ตัวตอตัวที่ไดรับ ในการติดตอแตไมรับ
การติดตอแบบตัวตอตัว ใหเลือก ปด 

ผูใหบริการอาจนําเสนอบริการที่แทนที่ 
การตั้งคาเหลานี้ ในการตั้งโทรศัพท
ใหแจงคุณถึงการติดตอแบบตัว-ตอ-ตัว
ดวยเสียงเรียกเขา ใหเลือกแจงเตือน
ฟงกชันปุมสนทนาที่ต้ังไว — เพื่อต้ัง
ปุมสนทนา (ปรับเพิ่มระดับเสียง) ตาม
ฟงกชันตอไปน้ี: เปดรายชื่อ, เปด
รายการชอง, โทรรายชื่อหรือกลุม เลือก
รายช่ือ กลุม หรือ โทรชองสนทนา และ
เลือกชอง เมื่อคุณกดคางไวที่ปุมสนทนา 
(เพิ่มระดับเสียง) ฟงกชันที่เลือกจะไดรับ
การดําเนินการ 
แสดงสถานะล็อกอิน — เพื่อใชงานหรือ
ยกเลิกใชงานการสงสถานะล็อกอิน 
สถานะสนทนาเมื่อเปด > ใช หรือ 
ถามกอน — เพื่อต้ังโทรศัพทใหเช่ือมตอ
กับบริการสนทนาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณ
เปดเครื่อง
การสนทนาเมื่ออยูตปท. — เพือ่
สลับเปดหรือปดบริการสนทนาเมือ่ใช
โทรศัพทนอกเครือขายโฮม
สงที่อยูสนทนา > ไม — เพื่อซอนที่อยู
สนทนาของคุณจากชองและการติดตอ
แบบตัวตอตัว

■ การต้ังกําหนดคา
คุณอาจไดรับการตั้งคาสําหรับเช่ือมตอ
กับบริการจากผูใหบริการของคุณ 
โปรดดูที่ ”บริการตั้งกําหนดคา” หนา xii 
คุณสามารถปอนการต้ังคาดวยตัวคุณ
เองได โปรดดูที่ ”การจัดรูปแบบ” ใน
หนา 50 
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ในการเลือกการตั้งคาสําหรับการ
เช่ือมตอกับบริการ ใหเลือก เมนู > 
สนทนา > การต้ังกําหนดคา เลือกจาก
ตัวเลือกตอไปน้ี:

การจัดรูปแบบ — เพื่อเลือกผูใหบริการ 
คาที่ต้ังมา หรือ การตั้งคาสวนบุคคล 
สําหรับบริการสนทนา เฉพาะการ
กําหนดคาที่รองรับบริการสนทนาเทานั้น
ที่จะปรากฏขึ้น
บัญชี — เพือ่เลือกบัญชีบริการสนทนา
ที่มีอยูในการตั้งกําหนดคาที่ใชงาน 
พารามิเตอรอ่ืนๆ ไดแก ช่ือผูใชสนทนา, 
ช่ือเลนที่ต้ังไว, รหัสผานสนทนา, โดเมน 
และ ที่อยูเซิรฟเวอร 

■ เว็บ
เลือก เมนู > สนทนา > เว็บ เพือ่
เขาใชงานไซตอินเทอรเน็ตของผูให
บริการสนทนาของคุณ
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15. แอปพลิเคชั่น

ในเมนนูี้ คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชั่น
และเกมสตางๆ ได ไฟลเหลานี้จะถูก
จัดเก็บไวในหนวยความจําของเครื่อง
หรือแนบไวในการดหนวยความจํา 
microSD และสามารถจัดเรียงไดใน
แฟมขอมูล 
สําหรับตัวเลือกในการฟอรแมตหรือล็อค
และปลดล็อคหนวยความจํา โปรดดู 
”การดหนวยความจํา” หนา 55

■ การเขาเลนเกมส
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณมีเกมสให
มาดวย 
เลือก เมนู > แอปพลิเคช่ัน > เกมส 
เล่ือนไปที่เกมที่ตองการ แลวเลือก เปด
ในการต้ังคาเสียง แสงสวาง และการสั่น
ใหเกมส ใหเลือก เมนู > แอปพลิเคช่ัน > 
ตัวเลือก > การตั้งคาแอปพลิฯ
โปรดดูตัวเลือกที่เก่ียวของกับเกมสได
ที่ ”ตัวเลือกอ่ืนๆ ของ แอปพลิเคช่ัน” 
หนา 73

■ การเปดใชแอปพลเิคชั่น
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณประกอบ
ดวยแอปพลิเคช่ัน Java 

เลือก เมนู > แอปพลิเคช่ัน > รวม เล่ือน
ไปยังแอปพลิเคช่ันที่ตองการ แลวเลือก 
เปด

■ ตัวเลือกอ่ืนๆ ของ
แอปพลเิคชั่น

ลบ — เพื่อลบแอปพลิเคช่ันออกจาก
โทรศัพท
ขอมูล — เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
แอปพลิเคช่ัน
ตรวจสอบเวอรช่ัน — เพื่อตรวจสอบวา
เวอรชันใหมของแอปพลิเคช่ันน้ีมีให
ดาวนโหลดจาก เว็บ หรือไม (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

เขาสูแอปพลิเคช่ัน — เพื่อจํากัดแอปพลิ
เคช่ันจากการเขาสูระบบเครือขาย 
ประเภทการเขาใชตางๆ จะปรากฏขึ้น 
เลือกการอนุญาตอยางใดอยางหนึ่ง
สําหรับแตละประเภท
เวบ็เพจ — เพื่อใหรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือขอมูลของแอปพลิเคช่ันเพิม่เติม
จากเว็บเพจ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) โดยจะปรากฏขึ้นตอเมือ่
แอปพลิเคช่ันน้ันมทีี่อยูอินเทอรเน็ตแลว

■ การดาวนโหลด
แอปพลเิคชั่น

โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชั่น 
J2ME Java กอนที่จะดาวนโหลด โปรด
ตรวจสอบวาแอปพลิเคช่ันน้ีใชงานได
กับโทรศัพทของคุณ
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ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชงาน
เฉพาะแอปพลิเคช่ันซอฟตแวร
อ่ืนใดจากแหลงที่มีการรักษา
ความปลอดภยัและมีการ
ปองกันจากซอฟตแวรที่เปน
อันตรายเทานั้น

คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคช่ัน 
Java ใหมๆ ไดหลายวิธีดังน้ี
ใชโปรแกรม Nokia Application 
Installer จาก PC Suite เพื่อดาวนโหลด
แอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพทของคุณ 
หรือเลือก เมนู > แอปพลิเคช่ัน > 
ตัวเลือก > การดาวนโหลด >  
ดาวนโหลดแอปฯ รายการบุคมารคที่มี
อยูจะปรากฏขึ้น โปรดดูที่ ”บุคมารค” 
ในหนา 78

คุณสามารถสอบถามการใชบริการ
แบบอื่น ราคา และภาษีตางๆ ไดจาก
ผูใหบริการของคุณ
โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่โหลด
ไวแลวสําหรับไซตที่ไมเปนพันธมิตร
กับ Nokia ทั้งน้ี Nokia จะไมรับรอง
หรือรับประกันใดๆ ตอการใชงานไซต
ดังกลาว หากคุณเลือกการเขาใชไซต
เหลานั้น คุณควรจะยึดถือตามขอควร
ระวังสําหรับความปลอดภัยหรือเน้ือหา
ดังที่คุณทําตอไซตอินเทอรเน็ตใดๆ

■ Presenter
โปรแกรม Presenter ชวยใหคุณสามารถ
ควบคุมการนําเสนอดวยสไลด (ใชงาน
รวมกัน Microsoft Office PowerPoint 

ได), DVD ซอฟตแวร, เคร่ืองเลน MP3 
หรือแอปพลิเคชั่นพซีีอ่ืนๆ ทางระยะไกล
จากอุปกรณของคุณ 
ในการใชแอปพลิเคช่ันที่ไมใชการนํา
เสนอสไลดและโหมดเดสกทอป คุณ
ตองสรางรูปแบบกําหนดเองที่เก่ียวของ
บนแอปพลิเคช่ันของพีซี
กอนที่คุณจะใชแอปพลิเคช่ัน คุณตอง
ดําเนินการตอไปน้ี:

1. ติดตั้งแอปพลิเคชั่น Nokia Presenter 
PC ลงในพซีีของคุณ โปรแกรมน้ีมีให
ดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของ 
Nokia โปรดดูที่ ”การสนับสนุนและ 
ขอมูลการติดตั้งของ Nokia” ในหนา
xiii

2. เรียกใชงานและกําหนดคาในพีซี 
ดูใหแนใจวาพอรตอนุกรม 
Bluetooth ขาเขาที่เลือก (พอรต 
COM) ตรงกับที่ระบุในการตั้งคา
ซอฟตแวร Bluetooth บนอุปกรณ 
Bluetooth ของพีซีของคุณ สําหรับ
รายละเอียด โปรดดูเอกสารประกอบ
ของพีซี และที่ ”การตั้งคาการ 
เช่ือมตอ Bluetooth”หนา 44

3. เปดการนําเสนอสไลด หรือเร่ิมตน
แอปพลิเคช่ันที่คุณตองการควบคุม
ทางระยะไกลจากโทรศัพทของคุณ

เลือก แอปพลิเคช่ัน > รวม > Presenter > 
เช่ือมตอ และอุปกรณที่คุณตองการ
เช่ือมตอ
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เม่ือกลองโตตอบ Bluetooth Connection 
Successful ปรากฏขึ้นที่หนาจอพีซี
ของคุณ คุณตองคลิกที่กลองน้ันเพื่อ
ยืนยันการเชื่อมตอ Bluetooth 
รายการประเภทแอปพลิเคช่ันตางๆ ที่มี
อยูจะแสดงขึ้น เลือก เปด เพือ่เขาใชงาน
แอปพลิเคชั่นที่ตองการ เลือก ตัวเลือก > 
การตั้งคา เพื่อต้ังขนาด แบบอักษร 
สําหรับหมายเหตุผูพูด และ จับเวลา 
(นาที) เพื่อใชเวลาการนําเสนอสไลด
ที่เหมาะสมที่สุดที่ม ีในการบันทึก
การตั้งคา ใหเลือก ตัวเลือก > กลับ
หลังจากคุณเลือกการนําเสนอสไลดแลว 
คุณสามารถเรียกดูหรือขามสไลด หรือ
ขามไปขางหนา โดยใชปุมสํารวจ 4 
ทิศทาง หากตองการดูหมายเหตุผูพูด 
เลือก บันทึก หากตองการช้ีจุดเดน
บนสไลด เลือก ตัวช้ี เพื่อใชงานเครื่องมือ
ทําวงกลมสีดําขนาดเล็ก ที่คุณสามารถ
ควบคุมไดดวยปุมสํารวจ 4 ทิศทาง เลือก 
ตัวเลือก > รายการสไลด เพื่อกลับไปยัง
รายการสไลด เลือก ตัวเลือก > รายการ
แอปพลิเคช่ัน เพื่อกลับไปยังรายการ
แอปพลิเคชั่น 
ในการควบคุมตัวช้ีเมาส (เคอรเซอร) 
ทางระยะไกลจากโทรศัพทของคุณ 
ใหเลือกโหมดเดสกทอป หลังจากคุณ
เปดเดสกทอป โทรศัพทจะควบคุม
ตัวช้ีเมาสโดยอัตโนมัติ หากตองการ
กลับไปยังรายการแอปพลิเคช่ัน เลือก 
ตัวเลือก > รายการแอปพลิเคช่ัน

หากตองการออกจาก Presenter เลือก 
ตัวเลือก > ออก
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16. บริการซมิ

ซิมการดของคุณอาจมีบริการเพิ่มเติม 
คุณสามารถเขาใชงานเมนูน้ีไดก็ตอเมือ่
ซิมการดของคุณสนับสนุน ช่ือและเน้ือหา
ของเมนูจะตางกันไปตามซิมการดที่ใช
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ
และขอมูลตางๆ ในการใชบริการ
ซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการด 
ซ่ึงอาจเปนผูใหบริการ ผูใหบริการระบบ
เครือขาย หรือผูจําหนายรายอื่นๆ
ในการต้ังใหโทรศัพทแสดงขอความ
ยืนยันการทํางานที่จะสงระหวางเครื่อง
ของคุณและระบบเมื่อคุณใชบริการซิม 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > 
ยืนยันบริการซิม > แสดง
ในการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตองสง
ขอความ หรือโทรติดตอ ซ่ึงคุณจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายนี้
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17. เว็บ

คุณสามารถเขาใชบริการอินเตอรเน็ต
เคลื่อนที่ตางๆ โดยใชเบราเซอรของ
โทรศัพท 

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะ
บริการที่คุณเช่ือถือไดและมี
การรักษาความปลอดภัย
รวมทั้งการปองกันซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายเทานั้น

คุณสามารถสอบถามการใชบริการ
เหลานี้ รวมทั้งราคา ภาษี และคําแนะนํา
ตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ
คุณสามารถใชคุณสมบัติเบราเซอรของ
โทรศัพทเพื่อดูบริการตางๆ ที่ใช ภาษา 
Wireless Markup Language (WML) 
หรือ Extensible Hypertext Markup 
Language (XHTML) ในเพจตางๆ ได 
โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกตางกัน
ตามขนาดของหนาจอ คุณอาจดู
รายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจใน
อินเตอรเน็ตไมได 

■ การต้ังคาการดูขอมูล
คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาที่ตองใช
ในการเบราสเปนขอความการจัดรูปแบบ
จากผูใหบริการระบบเครือขายที่นําเสนอ
บริการที่คุณตองการใช โปรดดูที่ 
”บริการต้ังกําหนดคา” หนา xii 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนการตั้ง

กําหนดคาทั้งหมดดวยตัวคุณเอง 
โปรดดูที่ ”การจัดรูปแบบ” ในหนา 50

■ การเชื่อมตอกับบริการ
ตรวจดูใหแนใจวาการตั้งกําหนดคาของ
บริการที่คุณตองการใชน้ันทํางานอยู
1. ในการเลือกการตั้งคาสําหรับการ

เช่ือมตอกับบริการ ใหเลือก เมนู > 
เว็บ > การตั้งคา > การตั้งกําหนดคา

2. เลือก การจัดรูปแบบ เฉพาะการตั้ง
กําหนดคาที่รองรับบริการเบราส
เทานั้นที่จะปรากฏขึ้น เลือกผูให
บริการ คาที่ต้ังมา หรือ การตั้งคา
สวนบุคคล เพื่อเบราส โปรดดูที่ 
”การตั้งคาการดูขอมลู” ในหนา 77

3. เลือก บัญชี และบริการเบราสที่มอียู
ในการต้ังกําหนดคาที่ใชงาน

4. เลือก แสดงหนาตางการติดตอ > 
ใช เพื่อดําเนินการตรวจสอบผูใช
ดวยตนเองสําหรับการเชื่อมตอ
อินทราเน็ต

เช่ือมตอกับบริการโดยวิธีการใดวิธีการ
หน่ึงตอไปน้ี:

• เลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรือใน
โหมดสแตนดบาย ใหกดคางไวที่ปุม 0

• ในการเลือกบุคมารคของบริการ 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค
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• ในการเลือก URL ลาสุด ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > ที่อยูเว็บลาสุด

• ในการปอนที่อยูของบรกิาร ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู ปอนที่อยู
ของบริการ แลวเลือก ตกลง

■ การเบราสเพจ
หลังจากคุณเช่ือมตอกับบริการ คุณ
สามารถเริ่มการเบราสเพจตางๆ ได 
ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกัน
ไปตามบริการน้ันๆ ปฏบัิติตามขอความ
ที่ปรากฏบนหนาจอแสดงผลที่โทรศัพท
ของคุณ สําหรับขอมลูเพิม่เติม โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ

การเบราสดวยปุมโทรศัพท
ในการเบราสดูเพจ ใหเล่ือนไปตาม
ทิศทางตางๆ
ในการเลือกรายการที่ไฮไลตไว ใหกดปุม
โทรออก หรือเลือก เลือก
ในการปอนตัวอักษรและตัวเลข ใหกดปุม 
0 ถึง 9 ในการปอนตัวอักษรพิเศษ 
ใหกดปุม *

ตัวเลือกตางๆ ในขณะเบราส
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

โฮมเพจ — เพือ่กลับไปยังหนาแรก
ทางลัด — เพื่อเปดรายการตัวเลือก
รายการใหมที่จะใชกับเพจน้ันโดยเฉพาะ 
ตัวเลือกนี้จะใชไดก็ตอเมื่อในเพจมี
ทางลัด

เพิม่บุคมารค — เพื่อจัดเก็บเพจดังกลาว
เปนบุคมารค 
บุคมารค — เพื่อเขาสูรายการบุคมารค 
โปรดดูที่ ”บุคมารค” ในหนา 78

ตัวเลือกเพจ — เพือ่แสดงรายการ
ตัวเลือกของเพจที่ใชงานอยู 
ประวัติ — เพือ่รับรายการที่แสดง URL 
ที่เขาใชลาสุด 
ดาวนโหลด — เพื่อแสดงรายการ
บุคมารคสําหรับดาวนโหลด 
ตัวเลือกอ่ืน ๆ  — เพือ่แสดงรายการ
ตัวเลือกอ่ืนๆ 
รีโหลด — เพื่อโหลดซํ้าและอัปเดตเพจ
ปจจุบันอีกครั้ง
ผูใหบริการของคุณอาจมีตัวเลือกอ่ืนๆ 
ใหอีก

การโทรออกโดยตรง
คุณสามารถโทรออก จัดเก็บช่ือและ
หมายเลขโทรศัพทจากเพจไดในขณะ
เบราส

■ บุคมารค
คุณสามารถจัดเก็บที่อยูของเพจเปน
บุคมารคในหนวยความจําของโทรศัพท
1. ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 

บุคมารค หรือเมื่ออยูในโหมด
สแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เวบ็ > 
บุคมารค
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2. เล่ือนไปที่บุคมารคและเลือกบุคมารค
ดังกลาว หรือกดปุมโทรออกเพื่อ
ทําการเชื่อมตอกับเพจที่เช่ือมโยง
กับบุคมารค

3. เลือก ตัวเลือก เพือ่ดู แกไข ลบ 
หรือสงบุคมารค เพื่อสรางบุคมารค
ใหม หรือเพื่อจัดเก็บบุคมารคไว
ในแฟมขอมูล

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่โหลด
ไวแลวสําหรับไซตที่ไมเปนพันธมิตร
กับ Nokia ทั้งน้ี Nokia จะไมรับรอง
หรือรับประกันใดๆ ตอการใชงานไซต
ดังกลาว หากคุณเลือกการเขาใชไซต
เหลานั้น คุณควรจะยึดถือตาม
ขอควรระวังสําหรับความปลอดภยัหรือ
เน้ือหาดังที่ทานทําตอไซตอินเตอรเน็ต
ใดๆ

การรับบุคมารค
เมื่อคุณไดรับบุคมารคที่สงเปนบุคมารค 
ขอความ ไดรับ 1 บุคมารค จะปรากฏขึ้น 
หากตองการดูบุคมารค ใหเลือก แสดง

■ การต้ังคาลักษณะเบราเซอร
ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือก
อ่ืน ๆ > การต้ังคาลักษณะ หรือในโหมด
สแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
การตั้งคา > การต้ังคาลักษณะเบราเซอร 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

การตัดคํา > ใช — เพื่อกําหนดให
ขอความปรากฏบนหนาจอในบรรทัด

ถัดไป หากคุณเลือก ไมใช ขอความจะถูก
ตัดใหสั้นลง
ขนาดอักษร — เพื่อกําหนดขนาด
ตัวอักษร 
แสดงภาพ > ไมแสดง — เพื่อซอนภาพ
ในเพจ ซ่ึงจะชวยเพิ่มความเร็วในการ
เบราสดูเพจที่มีรูปภาพจํานวนมาก
การแจงเตือน > แจงการเชื่อมตอที่ไม
รับรอง > แสดง — เพื่อต้ังคาโทรศัพท
ใหแจงเตือนเมื่อการเชื่อมตอแบบรับรอง
เปล่ียนเปนการเชื่อมตอที่ไมรับรองขณะ
เบราส
การแจงเตือน > แจงรายการทีไ่มรับรอง > 
แสดง — เพื่อต้ังคาโทรศัพทใหแจงเตือน
เมือ่เพจที่รับรองมีรายการที่ไมรับรอง 
การแจงเตือนเหลานี้ไมไดรับรองวา
การเชื่อมตอน้ันปลอดภัย สําหรับขอมูล
เพิม่เติม โปรดดูที่ ”ความปลอดภัยของ 
เบราเซอร” หนา 81

การเขารหัสตัวอักษร > การเขารหัส
เน้ือหา — เพื่อเลือกการเขารหัสสําหรับ
เน้ือหาเพจเบราเซอร 
การเขารหัสตัวอักษร > ที่อยูเว็บ 
Unicode (UTF-8) > ใช — เพือ่ต้ังคา
โทรศัพทใหสง URL เปนการเขารหัส 
UTF-8 คุณอาจตองใชการตั้งคานี้เมือ่คุณ
เขาใชเว็บเพจที่ใชภาษาตางประเทศ
ขนาดหนาจอ > แบบเต็มจอ หรือ 
ขนาดเล็ก — เพื่อต้ังคาขนาดหนาจอ 
JavaScript > ใช — เพื่อเรียกใชงาน 
Java scripts 
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■ การต้ังคาการปองกัน

คุกก้ี
คุกกี้ คือ ขอมูลที่เว็บไซตจัดเก็บใน
หนวยความจําแคชของโทรศัพท คุกกี้
จะถูกบันทึกไวจนกวาคุณจะลบขอมลู
ในหนวยความจําแคช โปรดดูที่ 
”หนวยความจําแคช” ในหนา 81

ขณะท ีเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกอื น ๆ > ระบบปองกนั > การต ังคา
คกุก ี หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 
เมนู > เวบ็ > การต ังคา > การต ังคา
การปองกนั > คกุก ี ในการรับหรือ
ปองกนัโทรศพัทไมใหรับคกุก ี ใหเลือก 
ใหรับได หรือ ปฏเิสธ

สคริปตผานการเชื่อมตอรับรอง
คุณสามารถเลือกใหรับสคริปตจากเพจ
ที่มีความปลอดภัย โทรศัพทเคร่ืองน้ี
สนับสนุนสคริปต WML

ขณะเบราส หากตองการใหรับสคริปต 
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > 
ระบบปองกนั > ต้ังคา WMLScript หรือ
นโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > 
เวบ็ > การตัง้คา > การตัง้คาการปองกนั > 
WMLScript ตอแบบรับรอง > ใหรับได

■ การต้ังคาการดาวนโหลด
ในการจัดเก็บไฟลที่ดาวนโหลดทั้งหมด
โดยอัตโนมัติใน คลังภาพ ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตั้งคา

การดาวนโหลด > จัดเก็บอัตโนมัติ > 
เปด

■ ถาดรับบริการ
โทรศัพทสามารถรับขอความบริการที่สง
มาจากผูใหบริการของคุณได (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) ขอความ
บริการเปนการแจงขอมลู (เชน หัวขอ
ขาว) และอาจมีขอความตัวอักษรหรือ
ที่อยูของบริการ
หากตองการเขาใช ถาดรับบริการ ใน
โหมดสแตนดบาย เมือ่คุณไดรับขอความ
บริการ ใหเลือก แสดง หากคุณเลือก 
ออก ขอความจะถูกยายไปที่ ถาดรับ
บริการ หากตองการเขาใช ถาดรับบริการ 
ในภายหลัง เลือก เมนู > เว็บ > ถาดรับ
บริการ
หากตองการเขาใช ถาดรับบริการ ขณะ
เบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือก
อ่ืน ๆ > ถาดรับบริการ เล่ือนไปยัง
ขอความที่คุณตองการ และเมื่อตองการ
ใชงานเบราเซอรและดาวนโหลดเนื้อหา
ที่เลือกไว ใหเลือก ดึงขอมูล ในการ
แสดงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการ
แจงบริการหรือลบขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ขอมูล หรือ ลบ 

การตั้งคาถาดรับบริการ
เลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > 
ต้ังคาถาดรับบริการ
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ในการกําหนดวาตองการรับขอความ
บริการหรอืไม ใหเลือก ขอความบริการ > 
ใช หรือ ไมใช
ในการต้ังคาใหโทรศัพทรับขอความ
บริการเฉพาะจากผูจัดทําเนื้อหาที่ไดรับ
การรับรองจากผูใหบริการเทานั้น 
ใหเลือก ปองกันขอความ > ใช หาก
ตองการดูรายการผูจัดทําเนื้อหาที่ไดรับ
การรับรอง ใหเลือก ชองที่เช่ือถือได
ในการต้ังคาโทรศัพทใหใชเบราเซอรจาก
โหมดสแตนดบายโดยอัตโนมัติเมื่อไดรับ
ขอความบริการ ใหเลือก เช่ือมตอ
อัตโนมัติ > ใช หากคุณเลือก ไมใช 
โทรศัพทจะใชงานเบราเซอรเฉพาะ
หลังจากคุณเลือก ดึงขอมูล เมื่อเคร่ือง
ไดรับขอความบริการเทานั้น

■ หนวยความจําแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บ
ขอมูลไวช่ัวคราว หากคุณพยายามเขาใช
หรือเขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองการ
รหัสผาน ใหลบแคชของเคร่ืองหลัง
การใชแตละคร้ัง ขอมูลหรือบริการที่
คุณเขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวย
ความจําแคช
ในการลบแคชขณะที่เบราส ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืนๆ > ลบขอมูล
ในแคช ในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > ลบขอมลูในแคช

■ ความปลอดภัยของ
เบราเซอร

คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติความ
ปลอดภัยกับบริการบางประเภท เชน 
บริการดานธนาคารหรือการซื้อสินคา
ออนไลน สําหรับการเชื่อมตอประเภทนี้ 
คุณจําเปนตองใชใบรับรองและโมดูล
ระบบปองกันซ่ึงอาจมอียูในซิมการด
ของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ

โมดูลปองกัน
โมดูลปองกันจะปรับปรุงบริการดาน
ความปลอดภัยของแอปพลิเคช่ันที่ตอง
ใชในการเชื่อมตอเบราเซอรและใชงาน
ลายเซ็นแบบดิจิตอล โมดูลปองกัน
อาจประกอบดวยใบรับรอง รวมทั้งปุม
สวนตัวและปุมทั่วไป ผูใหบริการจะจัด
เก็บใบรับรองไวในโมดูลปองกัน
ในการดูหรือเปล่ียนการต้ังคาการปองกัน 
ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > ความ
ปลอดภัย > การตั้งคาการปองกัน

ใบรับรอง
ขอสําคัญ: แมวาการใชใบ
รับรองจะชวยใหความเสี่ยง
ที่เก่ียวของในการเชื่อมตอ
ระยะไกลและการติดต้ัง
ซอฟตแวรลดนอยลงอยางเห็น
ไดชัด แตคุณควรใชใบรับรอง
อยางถูกตองเพื่อใหไดรับ
ประโยชนจากการรักษา



เว็บ

82 ลขิสิทธ ิ์ © 2006 Nokia สงวนลขิสิทธ ิ์

ความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมิไดให
การปองกันความปลอดภัย
แตอยางใด หากแตเปนที่การ
จัดการใบรับรองตางหากที่ตอง
มีใบรับรองของแทที่ถูกตอง 
หรือนาเช่ือถือ เพื่อความ
ปลอดภัยที่เพิม่มากขึ้น 
ใบรับรองมีอายุการใชงาน
แบบจํากัด หากใบรับรอง
ที่หมดอายุหรือใบรับรองที่
ไมสามารถใชไดปรากฏขึ้น 
แมวาใบรับรองนั้นจะถูกตอง
อยูแลว ใหตรวจสอบวาวัน
เวลาปจจุบันในเครื่องของ
คุณใหถูกตองกอนที่จะเปล่ียน
แปลงการต้ังคาใบรับรอง 
คุณตองตรวจสอบใหแนใจวา
คุณสามารถเชื่อถือขอมลูของ
เจาของใบรับรองนี้ได และ
ตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาว
เปนของเจาของที่อยูในรายชื่อ

ใบรับรองมีอยู 3 แบบ ไดแก ใบรับรอง
เซิรฟเวอร ใบรับรองสิทธ์ิ และใบรับรอง
ผูใช คุณสามารถขอรับใบรับรองไดจาก
ผูใหบริการของคุณ ผูใหบริการจะจัดเก็บ
ใบรับรองสิทธ์ิและใบรับรองผูใชไวใน
โมดูลปองกัน
ในการดูรายการใบรับรองสิทธ์ิหรือใบ
รับรองผูใชที่ดาวนโหลดมายังโทรศัพท
ของคุณ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
ความปลอดภัย > ใบรับรองสิทธ์ิ หรือ 
ใบรับรองผูใช

สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นระหวาง
การเชื่อมตอ หากการสงผานขอมูล
ระหวางโทรศัพทและเซิรฟเวอรที่ให
ขอมูลถูกเขารหัสไว
อยางไรก็ตาม ไอคอนความปลอดภัย
ไมไดแสดงวาการสงขอมูลระหวาง
เกตเวยและเซิรฟเวอรเน้ือหา (หรือที่
ซ่ึงจัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) จะ
ปลอดภัย ขึ้นกับผูใหบริการวาจะมีระบบ
ปองกันใหกับการสงขอมลูระหวาง
เกตเวยและเซิรฟเวอรเน้ือหาหรือไม

ลายเซ็นดิจิตอล
คุณสามารถสรางลายเซ็นดิจิตอลดวย
โทรศัพทของคุณไดหากซิมการดของคุณ
มโีมดูลปองกัน การใชลายเซ็นดิจิตอล
เหมือนกับการเซ็นช่ือลงบนเอกสาร
ใบเรียกเก็บสัญญา หรือเอกสารอื่นๆ
ในการใชลายเซ็นดิจิตอล ใหเลือกลิงค
ของเพจ เชน ช่ือหนังสือที่คุณตองการ
ซ้ือและราคาของหนังสือน้ัน ขอความ
ที่จะเซ็น ซ่ึงอาจมีจํานวนเงินและวันที่ 
รวมอยูดวย จะปรากฏขึ้น
ตรวจสอบวาขอความที่สวนหัวถูก อาน 
และไอคอนลายเซ็นดิจิตอล  จะ
ปรากฏขึ้น
หากลายเซ็นดิจิตอลไมปรากฏขึ้น
แสดงวามกีารละเมดิความปลอดภัย 
และคุณไมควรปอนขอมูลสวนตัวเชน 
PIN ที่ลงนามไว
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ในการตกลงรับขอความ ใหอานขอความ
ทั้งหมดกอน หลังจากนั้นใหคุณเลือก 
ตกลงรับ
ขอความนั้นอาจไมพอดีภายในหนาจอ
เดียว ดังน้ัน จึงควรตรวจสอบใหแนใจ
วาไดเล่ือนไปอานขอความทั้งหมดแลว
กอนตกลงรับ
เลือกใบรับรองผูใชที่คุณตองการใช 
ปอน PIN ที่ลงนามไว (โปรดดูที่ 
”รหัสผาน” หนา xi) แลวเลือก ตกลง 
ไอคอนลายเซ็นแบบดิจิตอลจะหายไป 
และบริการจะแสดงขอมลูยืนยันการ
สั่งซ้ือ
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18. การเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร
คุณสามารถสงและรับอีเมล และเขา
ใชงานอินเตอรเน็ตเมื่อเช่ือมตอโทรศัพท
เขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชงาน
รวมกันไดผานการเชื่อมตอ Bluetooth 
หรือสายเคเบิลขอมลู USB คุณสามารถ
ใชโทรศัพทน้ีกับแอปพลิเคช่ันการสื่อสาร
ขอมูลและการเชื่อมตอกับเครื่อง
คอมพิวเตอรได

■ Nokia PC Suite 
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC 
Suite ในการซิงโครไนซรายช่ือ ปฏิทิน 
บันทึก และบันทึกสิ่งที่ตองทําระหวาง
โทรศัพทของคุณกับเคร่ืองคอมพิวเตอร
ที่ใชงานรวมกันไดหรือเซิรฟเวอร
อินเตอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) คุณอาจคนหาขอมลู
เพิ่มเติมรวมทั้ง PC Suite ไดจากสวน
สนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia ที่ 
www.nokia-asia.com/6131/support

■ EGPRS, HSCSD และ CSD
ดวยโทรศัพทเคร่ืองน้ี คุณสามารถใช
บริการขอมูล EGPRS (enhanced GPRS), 
GPRS (General packet radio service), 
ขอมูลสลับวงจรความเร็วสูง (HSCSD) 
และขอมูลสลับวงจร (CSD, ขอมูล GSM)

โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูให
บริการ เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการใชงาน
และการเปนสมาชิกบริการขอมลู
การใชบริการ HSCSD จะสิ้นเปลือง
พลังงานจากแบตเตอรี่ของโทรศัพท
เร็วขึ้นกวาการใชสายสนทนาหรือ
การใชสายขอมลูปกติ คุณอาจจําเปน
ตองตอโทรศัพทเขากับอุปกรณชารจ
ระหวางที่โอนขอมลู
โปรดดูที่ ”การตั้งคาโมเด็ม” ในหนา 46

■ แอปพลเิคชั่นการสื่อสาร
ขอมูล

โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการใชแอปพลิเคชั่น
การสื่อสารขอมูลจากเอกสารที่ใหมาดวย
ไมแนะนําใหโทรออกหรือรับสายเขา
ระหวางที่เช่ือมตอโทรศัพทกับเคร่ือง
คอมพิวเตอรเพราะอาจทําใหการทํางาน
ขัดของได
เพือ่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นระหวาง
การใชโทรศัพทเพื่อรับสงขอมูล ใหวาง
โทรศัพทบนพื้นผิวที่มั่นคง โดยใหดาน
แผงปุมคว่ําลง อยายายโทรศัพทโดยถือ
ไวในมอืระหวางใชโทรศัพทรับสงขอมูล
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19. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่
■ การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจาก
แบตเตอร่ีชนิดที่สามารถชารจประจุ
ใหมได แบตเตอร่ีใหมจะสามารถทํางาน
ไดเต็มประสิทธิภาพหลังจากผาน
การชารจและคายประจุอยางสมบูรณ 
2-3 รอบ คุณสามารถชารจแบตเตอร่ี 
และคายประจุไดหลายรอยครั้ง 
แตแบตเตอร่ีจะเสื่อมสภาพลงตามการ
ใชงาน เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการ
สนทนาและคอยสายของแบตเตอรี่สั้นลง
กวาปกติ ใหเปล่ียนแบตเตอรี่กอนใหม 
ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจาก 
Nokia และชารจแบตเตอร่ีโดยใชอุปกรณ
ชารจสําหรับโทรศัพทรุนน้ีที่ไดรับการ
รับรองจาก Nokia เทานั้น
หากใชแบตเตอรี่ท่ีเปลี่ยนใหมเปนครัง้แรก 
หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานานๆ 
คุณอาจจําเปนตองเช่ือมตอกับอุปกรณ
ชารจ และปลดการเชื่อมตอ และเช่ือมตอ
ใหมอีกครั้งเพื่อเร่ิมการชารจ
ถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบและ
โทรศัพทเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบ
แบตเตอร่ีที่ชารจเต็มแลวคางไวกับ
อุปกรณชารจ เน่ืองจากการชารจเปน
เวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี ่
ที่ชารจเต็มไว แบตเตอร่ีจะคายประจุ
ออกเองเมื่อเวลาผานไป

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลา
สองสามนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการ
ชารจจะปรากฏขึน้บนหนาจอหรือกอนที่
จะสามารถโทรออกได
คุณควรใชแบตเตอร่ีตามวตัถุประสงคที่ 
ระบุเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย
อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของ
แบตเตอรี่โดยอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได
เมือ่มีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ 
คลิป หรือปากกามาสัมผสัโดยตรงกับ
ขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอร่ี 
(มีลักษณะเหมือนแถบโลหะที่อยูบน
แบตเตอรี่) เหตุการณเชนน้ีอาจเกิดขึ้นได 
เชน ในกรณีที่คุณพกแบตเตอร่ีสํารอง
ไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาถือ 
การลัดวงจรอาจทําใหขั้วแบตเตอร่ีหรือ
สวนที่ใชในการเชื่อมตอชํารุดเสียหายได
การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน 
การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศ
ท่ีรอนหรือหนาวจัด จะทําใหประสิทธิภาพ
และอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง 
พยายามเก็บแบตเตอร่ีไวในที่ท่ีมีอุณหภูมิ
ระหวาง 15°C ถึง 25°C (59°F ถึง 77°F) 
การใชแบตเตอร่ีที่รอนหรือเย็นเกินไป
อาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานได
ช่ัวคราว แมวาแบตเตอรี่น้ันจะมีประจุ
อยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพการ
ทํางานของแบตเตอรี่จะมจํีากัดเมื่ออยูที่ 
อุณหภมูิตํ่ากวาจุดเยือกแข็ง
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หามโยนแบตเตอร่ีลงในกองไฟเนื่องจาก
อาจเกิดการระเบิดได ซ่ึงแบตเตอรี่ที่เกิด
ความเสียหายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน 
การกําจัดแบตเตอร่ีตองเปนไปตาม
กฎหมายของทองถ่ิน กรุณานํากลับ
มาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้ง
รวมกับขยะภายในบาน

■ คําแนะนําสําหรับการตรวจ
สอบแบตเตอรี่ของ Nokia

โปรดใชแบตเตอร่ีของแทของ Nokia 
ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ 
ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซ้ือ
เปนแบตเตอร่ีของแทของ Nokia หรือ
ไม ใหซ้ือแบตเตอร่ีจากตัวแทนจําหนาย 
Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น มองหา
โลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia 
บนกลองบรรจุ และตรวจสอบสตื๊กเกอร
โฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปน้ี
การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบ
ถวนสมบูรณไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่
ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแท หากคุณ
มีเหตุผลอ่ืนใดที่เช่ือวาแบตเตอรี่ของคุณ
ไมใชแบตเตอร่ีของแทของ Nokia คุณ
ควรเลิกใชแบตเตอร่ีน้ีและนําไปที่จุด
บริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia 
ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความ
ชวยเหลือ จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย 
Nokia ที่ไดรับอนุญาตจะตรวจสอบวา
แบตเตอร่ีดังกลาวเปนแบตเตอร่ีของแท
หรือไม หากไมสามารถตรวจสอบได 
ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซ้ือมา 

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรมบน

ฉลาก คุณควรจะเห็นรูปมือประสาน
กันของ Nokia (Nokia Connecting 
Hands) ในมุมมองหน่ึง และจะเห็น
โลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia 
(Nokia Original Enhancement) 
ในอีกมุมมองหนึ่ง

2. เมื่อคุณหันสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
ไปดานซาย ขวา ลาง และบน 
คุณควรจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด 
ในแตละดานตามลําดับ

3. ขูดแถบที่ดานขางของสติ๊กเกอรออก 
คุณจะพบรหัสแบตเตอร่ี 20 หลัก 
เชน 12345678919876543210 
หมุนแบตเตอร่ีเพื่อใหตัวเลขไม
กลับหัว อานรหัส 20 หลักนี้
โดยเริ่มอานจากแถวบนตอดวย
แถวลาง
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4. ตรวจสอบรหัส 20 หลักวาถูกตอง
หรือไม โดยทําตามคําแนะนํา
ในเวบ็ไซต 
www.nokiaoriginals.com/check

เมื่อตองการสรางขอความแบบตัวอักษร 
ใหปอนรหัส 20 หลัก เชน 123456789
19876543210 และสงไปยัง +44 7786 
200276

การสรางขอความแบบตัวอักษร
• สําหรบัประเทศในแถบเอเชียแปซิฟก 

ยกเวนอินเดีย: ปอนรหัส 20 หลัก 
เชน 12345678919876543210 
และสงไปยัง +61 427151515

• สําหรบัประเทศอินเดียเทานั้น: 
ปอนคําวา “Battery” ตามดวยรหัส
แบตเตอรี่ 20 หลัก เชน Battery 
12345678919876543210 และ
สงไปยัง 5555

โดยจะคิดคาใชจายตามอัตราการให
บริการในประเทศและระหวางประเทศ
คุณควรไดรับขอความแจงวารหัสน้ัน
เปนรหัสของแทหรือไม
หากคุณตองการความชวยเหลือ
ในการยืนยันรหัสแบตเตอร่ี โปรดติดตอ
ศูนยบริการของ Nokia ในพืน้ที่ของคุณ
ตามรายชื่อที่ปรากฏในเว็บไซต 
www.nokia-asia.com/carecentrelocator

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณ
ไมใชแบตเตอรี่ของแท
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอร่ี 
Nokia ของคุณที่มสีติ๊กเกอรโฮโลแกรม
เปนแบตเตอร่ีของแทของ Nokia หรือไม 
โปรดอยาใชแบตเตอร่ีน้ีอีก แตใหนํา
แบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือตัวแทน
จําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกล
ที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือ การใช
แบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรองจาก
บริษทัผูผลิตอาจเปนอันตรายและ
อาจทําใหเคร่ืองโทรศัพทของคุณดอย
ประสิทธิภาพและทําใหเคร่ืองและ
อุปกรณเสริมเสียหายได รวมทั้งอาจ
สงผลตอการรับรองหรือการรับประกัน
อ่ืนใดที่ใชกับโทรศัพท
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia โปรดไปที่
เวบ็ไซต 
www.nokiaoriginals.com/battery 

www.nokia-asia.com/carecentrelocator
www.nokia-asia.com/carecentrelocator
www.nokia-asia.com/carecentrelocator
www.nokiaoriginals.com/battery
www.nokiaoriginals.com/battery
www.nokiaoriginals.com/battery
www.nokiaoriginals.com/check
www.nokiaoriginals.com/check
www.nokiaoriginals.com/check
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20. อุปกรณเสรมิของแท
อุปกรณเสริมแบบใหม
สําหรับโทรศัพทของคุณ
มีจําหนายอยูมากมาย 
คุณสามารถเลือก
อุปกรณเสริมซ่ึง
เหมาะกับความตองการในการติดตอสื่อสาร
ของคุณได
อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบายไวใน
สวนถัดไป
กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นท่ี
ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนายบาง ตอไปนี้
เปนคําแนะนําท่ีควรปฏิบัติสําหรับการใช
อุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจาก

อุปกรณเสริม ใหจับท่ีปล๊ักไฟและดึงออก 
อยาดึงท่ีสายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของ
อุปกรณโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีตดิตัง้ในรถ
อยางสม่ําเสมอ

คุณควรใชแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองจากผูผลิต
โทรศัพทเทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและ
ทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรบั
โทรศัพทเปนโมฆะไป

■ พลังงาน

* เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงไดโดย
ขึน้อยูกับซิมการด การตั้งคาระบบและคา
ที่ใช รูปแบบที่ใช รวมถึงสภาพแวดลอม 
การใชวิทยุ FM และแฮนดฟรีแบบในตัว 
จะสงผลตอเวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบาย

อุปกรณชารจแบบพกพา Nokia 
AC-3 
อปุกรณชารจขนาดเล็กและมีนํ้าหนักเบา
พรอมปล๊ักเสียบท่ีมขีนาดเล็กกวาเดิม

■ ระบบเสียง

ชุดหูฟงไรสาย Nokia HS-26W
ชุดหูฟงไรสายพรอมหวงคลองหูท่ีสวมใสสบาย 
สามารถเขาใชงานปุมรับ/วางสายและปุม
ควบคมุระดับเสียงไดอยางงายดาย เชื่อมตอ
กับโทรศัพทท่ีใชงานรวมกันไดดวยเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth

ชุดหูฟงสเตอริโอ Nokia HS-23
ชุดหูฟงสเตอริโอขนาดเล็กน้ําหนักเบาพรอม
ฟงกชันแฮนดฟรี การปรับระดับเสียง สนับสนุน
การสนทนา และหูฟงสวมใสสบายสําหรับการ
ฟงวิทยุเอฟเอ็มหรือเครื่องเลน  MP3 กับ
โทรศัพทท่ีใชงานรวมกันได

ประเภท เทคโนโลยี เวลาสนทนา* สแตนดบาย*

BL-4C Li-Ion สงูถึง 
3.4 ช่ัวโมง

สูงถึง 
240 ช่ัวโมง
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21. การดูแลและบํารุงรักษา
โทรศัพทของคณุไดรับการออกแบบมาโดยมี
รูปลักษณท่ีดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตท่ีประณีต 
คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคณุอยางดี 
คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติตาม
เงือ่นไขการรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง ฝน ไอนํ้า 

ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร
เปนสารประกอบซึ่งจะทําใหวงจร
อิเล็กทรอนิกสขึ้นสนิม หากตัวเคร่ือง
เปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอย
ใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอย
ใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในบริเวณที่มีฝุน
หรือท่ีสกปรก เน่ืองจากอาจทําใหอุปกรณ
สวนท่ีถอดเขาออกไดและสวนประกอบ
ท่ีเปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีรอนจัด เน่ืองจาก
อุณหภูมิสูงจะทําใหอายุการทํางานของ
อุปกรณอเิล็กทรอนิกสสั้นลง ท้ังยังอาจ
ทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําให
สวนท่ีเปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีเย็นจัด เน่ืองจาก
เมื่อเครื่องกลับคืนสูอณุหภูมปิกติ ความชื้น
จะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซ่ึงอาจทําให
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพท
นอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใช
ฉบับน้ี

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การ
ใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผง
วงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิด
ความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาด
เครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เน่ืองจากสีอาจเขาไป
อดุตนัในชิ้นสวนท่ีเล่ือนไดของโทรศัพท
และอาจสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานของโทรศัพท

• อยาใหหนาจอแสดงผลหลักกระทบกับวัสดุ
มีคมหรือแขง็ สิ่งของ เชน ตุมหูหรือ
เครื่องประดับอาจทําใหเกิดรอยขีดขวน
ท่ีหนาจอได

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาด
เลนส (เชน เลนสของกลองถายรูป พรอก
ซิมิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง)

• ใชเสาอากาศที่ตดิมากับเครื่องหรือเสา
อากาศสําหรับเปล่ียนท่ีไดรับการรับรอง
เทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการ
รับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ 
อาจทําใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย และ
ยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณ
สื่อสารวทิยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• ทําสําเนาขอมูลท่ีคุณตองการเก็บไว 

(เชน รายชื่อและบันทึกในปฏิทิน) กอนสง
โทรศัพทของคุณเขาศูนยบริการเสมอ

คําแนะนําขางตนท้ังหมดใชไดกับโทรศัพท 
แบตเตอรี่ แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ 
หากอปุกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยัง
ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
เพ่ือขอรับบริการ
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22. ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย
เครื่องของคุณและอุปกรณเสริมอาจมชีิ้นสวน
อุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณ
ดังกลาวใหพนมือเด็ก

■ ความปลอดภยัดานสภาพ
แวดลอมในการทํางาน

ปฏิบัตติามกฎระเบียบของสถานที่ตางๆ และ
ปดโทรศัพทในสถานที่หามใชหรือเมือ่อาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายเสมอ ใช
โทรศัพทในสภาวะการทํางานตามปกติเทานั้น 
โทรศัพทเครื่องน้ีเปนไปตามคําแนะนําในการ
ปลอยคล่ืน RF เมื่อใชท้ังในตําแหนงปกติใกล
กับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 
2.2 เซนติเมตร (7/8 น้ิว) เมื่อใชซองสําหรับ
พกพา อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือท่ีวาง
โทรศัพทเพ่ือการพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้ 
ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรให
เครื่องอยูในระยะหางจากรางกายตามที่ระบุไว
ขางตน 
โทรศัพทเครื่องน้ีตองใชการเชื่อมตอกับระบบ
เครือขายที่มีคณุภาพเพ่ือสงขอความหรือไฟล
ขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีการหนวงการสง
ขอความหรือไฟลขอมูลไวจนกวาจะเชื่อมตอ
ไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคุณ
ปฏิบัตติามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวาง
เครื่องท่ีกลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จ
สมบูรณ
ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก อุปกรณท่ี 
ทําดวยเหล็กอาจถูกดูดติดกับเคร่ือง อยาวาง
บัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่นไวใกล
โทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวทิยุ
รวมท้ังโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนตอการทํางานของอปุกรณทางการ
แพทยท่ีไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได 
หากมขีอสงสัย 
ขอแนะนําใหคุณปรึกษากับแพทยหรือผูผลิต
เครื่องมือทางการแพทยวาอุปกรณชิ้นนั้นไดรับ
การปกปองจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือ
ไม ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานพยาบาลที่มี
ปายประกาศหามใชโทรศัพทมือถือ เน่ืองจาก
สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแหงน้ัน
อาจกําลังใชอุปกรณท่ีไวตอสัญญาณ RF 
จากภายนอก

เครื่องกระตุนหัวใจ
ผูผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ
แนะนําวาควรใหโทรศัพทมอืถืออยูหางจาก
เครื่องดังกลาวอยงนอย 15.3 เซนติเมตร 
(6 น้ิว) เพ่ือหลีกเล่ียงสัญญาณรบกวนที่อาจ
เกิดขึ้น ซ่ึงขอแนะนําเหลานี้มีขอมูลตรงกับ
งานวิจัยจาก Wireless Technology Research 
สําหรับผูใชเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของ
หัวใจ ควรปฏิบัติดังน้ี:

• ใหอุปกรณอยูหางจากเครื่องวัดการเตน
ของหัวใจมากกวา 15.3 เซนตเิมตร (6 น้ิว) 

• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับเคร่ือง

ควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจเพ่ือลด
สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น 

หากคณุสงสัยวามีคล่ืนรบกวน ใหปดเคร่ือง
ของคุณและนําเครื่องออกหาง
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อุปกรณชวยฟง
อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเคร่ืองชวยฟงได 
ในกรณีท่ีมีสัญญาณรบกวนเกดิขึน้ คุณควร
ปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกส
ในเครื่องยนตของยานพาหนะที่ติดตั้งไม
ถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน 
ระบบฉีดน้ํามันท่ีควบคุมดวยอเิล็กทรอนิกส 
ระบบเบรก ABS แบบอิเล็กทรอนิกส ระบบ
ถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม
กับบริษัทผูผลิตหรือตวัแทนจําหนายรถหรือ
อุปกรณเสริมตางๆ ท่ีติดตั้งไวในรถของคุณ
ชางผูเชี่ยวชา-เทานั้นจึงจะสามารถใหบริการ
ติดตั้งหรือซอมแซมโทรศัพทในพาหนะของคุณ 
การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจ
กอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกัน
เปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
วาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนต
ไดรับการติดตั้งและทํางานอยางถูกตอง 
อยาเก็บของเหลวท่ีติดไฟได แกส หรือวัตถุ
ระเบิดไวรวมกบัโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท 
และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตท่ีมี
ถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะ
พองตัวออกดวยแรงอดัท่ีแรงมาก ดังน้ัน 
คุณไมควรติดตั้งอุปกรณหรือวางโทรศัพท
มือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณท่ี 
ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก การตดิตั้งอุปกรณ
ไรสายไวในรถอยางผิดวิธีอาจกอใหเกิด
อันตรายรายแรงในขณะที่ถุงลมนิรภัยพองตัว
ออกได

หามใชโทรศัพทขณะอยูในเครื่องบิน ควรปด
โทรศัพทของคุณกอนจะขึ้นเคร่ืองบิน การใช
เครื่องมือติดตอสื่อสารไรสายในเครื่องบินอาจ
กอใหเกิดอนัตรายตอการทํางานของเครื่องบิน 
รวมท้ังเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพท
ไรสายและยังผิดกฏหมายอีกดวย

■ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณท่ีอาจเกิด
การระเบิดได และควรปฏิบัติตามปายและ
คําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณ
ท่ีอาจเกิดการระเบิดรวมถึงบริเวณที่มีการ
แนะนําใหดับเครื่องยนต การเกดิประกายไฟ
ในพ้ืนท่ีเชนนั้นอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือ
ไฟไหมท่ีอาจทําใหรางกายเกิดการบาดเจ็บ
หรือถึงกระทั่งเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่ออยู
ในสถานที่ท่ีมีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกล
เครื่องสูบแกสในสถานีบริการน้ํามัน และควร
ปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณวทิยุ
ในบริเวณคลังนํ้ามัน สถานีเก็บนํ้ามันและ
สถานีสงนํ้ามัน โรงงานเคมี หรือบริเวณท่ีกําลัง
เกิดการระเบิด ท้ังน้ี บริเวณท่ีเสี่ยงตอการ
ระเบิดอาจไมไดถูกประกาศใหเห็นเดนชัด 
พ้ืนท่ีตางๆ เหลานี้ ไดแก ชั้นดาดฟาเรือ 
สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี ยานพาหนะ
ท่ีใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือ
บิวเทน) และบริเวณท่ีมีสารเคมีหรืออนุภาค
เล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะ
ปนอยูในอากาศ
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■ การโทรฉกุเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทไรสายรวมถึง
โทรศัพทเครื่องน้ีทํางานโดยใช
สัญญาณวทิยุระบบเครือขายแบบ
ไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน 
รวมท้ังการทํางานตางๆ ท่ีผูใช
ตั้งโปรแกรมเอง ดวยเหตุน้ี จึงไม
สามารถรับประกันการเชื่อมตอใน
ทุกสภาวะได คุณจึงไมควรวางใจ
วาโทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือ
สื่อสารที่ดีท่ีสุดเสมอในยามจําเปน 
อาทิเชน เมือ่เกิดกรณีฉุกเฉิน
ทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังน้ี
1. เปดโทรศัพท หากโทรศัพทปดอยู 

ตรวจสอบวามีสัญญาณเพียงพอหรือไม
ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการด
ท่ีใชไดลงในโทรศัพทใหเรียบรอยเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาท่ีจําเปน
เพ่ือลบหนาจอใหวางและพรอมสําหรับ
การโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินท่ีใชเปนทางการ
เพ่ือแจงตําแหนงปจจุบันท่ีคุณอยู ซ่ึง
หมายเลขฉุกเฉินในแตละพ้ืนท่ีจะแตกตาง
กันไป

4. กดปุมโทรออก
ในกรณีท่ีคุณกําลังใชการทํางานอื่นอยู คณุจะ
ตองปดการทํางานเหลานั้นกอนจึงจะสามารถ
โทรฉุกเฉินได โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉบับน้ี 
หรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากผูใหบริการ
ระบบของคุณ
ขณะท่ีโทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองระบุ
ขอมูลตางๆ ท่ีถูกตองใหไดมากที่สุด โทรศัพท
มือถือของคณุอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียง
ประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่ง
วางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง
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ดัชนี

B
Bluetooth 44

C
CSD โปรดดูที่ Circuit Switched Data

E
EGPRS 46
EGPRS โปรดดทูี่ขอมูลแพ็คเก็ต
G
GPRS 46

H
HSCSD โปรดดูทีข่อมูลสลับวงจรความเร็วสูง
I
IM โปรดดูที่การสนทนา
IMAP4 22
IR 45

M
Media player 58
MMS โปรดดูที่ขอความมัลติมีเดยี
N
Navigation 15

P
PC Suite 84
PictBridge 48
POP3 22
presenter 74
PTT 67

การตั้งกําหนดคา 71
การตั้งคา 71
การโทร 68
การโทรติดตอชอง 69
คําขอโทรกลับ 70
คําเชิญ 68
ชอง 67
ติดตอถึงผูรบัหลายคน 69
ติดตอแบบตัวตอตัว 69

รบัสาย 68
รายชือ่ติดตอแบบตัวตอตัว 71
สถานะล็อกอิน 69
เปด/ปดโทรศัพท 68
เพ่ิมชอง 67

S
Scrolling 15
Service

ตัวเลข 38
SMS โปรดดูที่ขอความตัวอักษร
U
UPIN 3

V
Voice

ขอความ 29
เครื่องบันทกึ 61

W
Wireless Markup Language 77

X
XHTML 77
XpressPrint 55

ก
กลองถายรปู

การตั้งคา 58
การถายภาพ 57
การบันทึกวดิีโอคลิป 58
ปุมหมายเลข 5
ฟลเตอร 58
เอฟเฟกต 58

การจัดเก็บขอมูล 33
การชารจแบตเตอรี ่2
การซิงโครไนซ 47
การดาวนโหลดแอปพลิเคชัน่ 73
การดูรายชื่อที่สมัครขอมูล 36
การดูแล 89
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การตอบคําขอโทรกลับ 70
การตั้งกําหนดคา 50

การตั้งคา 4
บรกิารตั้งคา xii

การตั้งคา 52
GPRS, EGPRS 46
IR 45
PTT 71
กลองถายรูป 58
การตั้งกําหนดคา 50
การตั้งกําหนดคาสนทนา 71
การรักษาความปลอดภัย 51
การเชือ่มตอ 43
การเรยีกคืนคาดั้งเดิม 53
การโทรออก 48
การโอนขอมูล 47
ขอความ 29
ดาวนโหลด 80
ถาดรับขอมูล 80
ทางลัดสวนตัว 42
นาฬิกา 42
ภาพพ้ืนหลัง 41
ภาพพักหนาจอ 41
ภาพเคลื่อนไหวฝาพับ 41
รูปแบบ 40
ลักษณะ 40
วัน 42
สายเคเบิลขอมูล USB 48
หนาจอภายนอก 42
หนาจอภายใน 41
อุปกรณเสริม 50
อินฟราเรด 45
เวลา 42
เสียง 40
โทรศัพท 49
โหมดสแตนดบาย 41

การตั้งคาขอความ
การตั้งคาทัว่ไป 29
ขอความตัวอักษร 30
ขอความมัลติมีเดีย 31
อีเมล 31

การตั้งคาดัง้เดมิ 53

การตั้งคานาฬิกา 42
การตั้งคาภาษา 49
การตั้งคาวันที่ 42
การตั้งคาเครือ่งเลนเพลง 59
การติดตั้ง

ซมิการด 1
แบตเตอรี่ 1

การถายภาพ 57
การบริการลูกคา xiii
การบันทกึความถี่วิทยุ 60
การบันทกึเสียง 61
การบํารุงรกัษา xiii, 89
การปลดล็อคปุมกด 8
การฟงวิทยุ 60
การยกเลิกการเขาดูขอมูล 36
การรักษาความปลอดภัย

การตั้งคา 51
รหัส xi
โมดูล 81

การรับขอความคลิปเสียง 22
การรับขอความดวน 21
การรับบุคมารค 79
การล็อคปุมกด 8
การสนทนา 25
การสนับสนุนของ Nokia xiii
การสรางขอความคลิปเสยีง 22
การสงคําขอโทรกลับ 70
การสงโปสการด 21
การหยุดเสียงปลุก 63
การอัพเดตซอฟตแวร 50, 53
การอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท 52
การอานและการตอบกลับขอความ SMS 17
การเขียนขอความ 13
การเขียนขอความดวน 21
การเชื่อมตอกับเครือ่งคอมพิวเตอร 84
การเชื่อมตออินฟราเรด 45
การเตือนบันทึก 64
การเบราสดวยปุมโทรศัพท 78
การเปดและปด 3
การเพิ่มชือ่ในรายชื่อทีส่มัครขอมูล 36
การเลนแทร็คเพลง 59
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การโทร
การ 10
การรับสาย 11
การโทรออกดวยเสียง 10
ทางไกลระหวางประเทศ 10
ปฏิเสธไมรบัสาย 11
โทรดวน 10

การโทรฉุกเฉิน 92
การโทรออก

การตั้งคา 48
การใชงาน 10
ตัวเลือก 11
บันทึก 39
ปุมหมายเลข 5
รอสาย 11

การโทรออกโดยตรง 78
การดหนวยความจํา 55

การฟอรแมต 56
การล็อค 56
การใชพ้ืนที่หนวยความจํา 56

ข
ขยายเสียงสเตอริโอ 62
ขอความ

Flash message 21
Folder 20
การตั้งคาขอความ 29
การยกเลิกการสง 19
การสง 19
การเขียน 13
การเขียนขอความตัวอักษร 16
ขอความ 16
ขอความคลิปเสียง 22
ขอความบรกิาร 29
ขอความเสียง 29
คําสั่งขอใชบริการ 29
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 13
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกต ิ14
รูปแบบตัวอักษร 13
ลบ 29
สัญลักษณแสดงความยาว 16
โปสการด 21

ขอความคลิปเสียง 22
ขอความดวน 21
ขอความทีส่งให 80
ขอความบริการ 29
ขอความมัลติมีเดีย

ตอบกลับ 19
สง 18
อาน 19
เขียน 18

ขอมูล
การสื่อสาร 84
การสงสายตอ 47

ขอมูลการติดตอ xiii
ขอมูลการติดตอ Nokia xiii
ขอมูลการใช โปรดดทูี่บันทึกการโทร
ขอมูลตําแหนง 39
ขอมูลทั่วไป xi
ขอมูลสลับวงจร 84
ขอมูลสลับวงจรความเรว็สูง 84
ขอมูลแพคเก็ต 84
ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่ 85
ขอมูลเก่ียวกับโทรศัพทของคุณ ix

ค
คลังภาพ 55
ความปลอดภัย

การโทรฉกุเฉิน 92
ขอมูลเพ่ิมเติม 90
ความปลอดภัยดานสภาพแวดลอม 90
คําแนะนํา viii
บริเวณทีเ่กิดระเบิด 91
ยานพาหนะ 91
อุปกรณทางการแพทย 90
เครื่องกระตุนหัวใจ 90
เครื่องชวยฟง 91

ความปลอดภัยของเบราเซอร 81
ความแรงของสัญญาณ 6
คุกก้ี 80
คําขออัพเดตซอฟตแวร 53
คําขอโทรกลับ 70
คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี ่
ของ Nokia 86
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เครื่องกระตุนหัวใจ 90
เครื่องคิดเลข 65
เครื่องชวยฟง 50, 91
เครื่องบันทึก 61
เครื่องเลนสือ่ 58
เครื่องเลนเพลง 59

จ
จบการทํางาน

การโทรออก 10
ปุมหมายเลข 5

ช
ชองเสียบ Pop-Port 5
ชองเสียบอุปกรณชารจ 5
ชุดขอมูล 46
ชุดหูฟงสเตอริโอ Nokia HS-23 88
ชุดหูฟงไรสาย Nokia HS-26W 88
ชุดแฮนดฟรี โปรดดูที่ลําโพง

ซ
ซิม

Card 9
การใสการด 1
ขอความ 17
บรกิาร 76

ด
ดาวนโหลด

การตั้งคา 80
แอปพลิเคชัน่ xii
เนือ้หา xii

ต
ตัวกรองเมลขยะ 24
ตัวนับเวลาถอยหลัง 65
ตัวเลือกตางๆ ในขณะเบราส 78
ตัวเลือกอ่ืนๆ ของแอปพลิเคชั่น 73
ตัวเลข 38
ต้ังเบอรศูนยขอความ 16
ต้ังเวลา 42
ต้ังเวลา เขตเวลา และวันที่ 4
ตําแหนง 39

ติดตั้งการอัพเดตซอฟตแวร 53
ตารางนัดหมาย 63

ถ
แถบปุมลัด 43

ท
ทางลัด 42
ทางลัดในโหมดสแตนดบาย 7
โทรขอความ 50
โทรดวน 10, 37
โทรศัพท

Care 89
การตั้งกําหนดคา 50
การตั้งคา 49
การบํารุงรกัษา 89
การปรับปรงุขอมูล 53
ประกอบดวย 5
ปุมตางๆ 5
อัพเดต 50
เปด 3

น
นามบัตร 37
นาฬิกาจบัเวลา 66
นาฬิกาปลุก 63

บ
บริการ

ขอความ 80
คําสั่ง 29
ถาดเขา 80

บริการซอมแซม xiii
บริการพลักแอนดเพลย 4
บริการเรียกขอมูล 58
บริเวณทีเ่กิดระเบิด 91
บัญชีดํา 24
บันทกึ 39, 64

ปฏิทิน 64
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โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ

กรุงเทพฯ

1 ฟวเจอร
ปารครังสิต

ใตดิน หองบเีอฟ 32 ช้ันใตดิน 
ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสติ 
เลขที่ 161 หมูที่ 2 ถ.พหลโยธิน 
ต.ประชาธิปตย อ.ธัญญบุรี 
จ.ปทุมธาน ี12130

0-2958-5850-1 0-2958-5851 จันทร - อาทิตย 
10:30-20:30

2 เซ็นทรลั
ปนเกลา

4 หอง 421 ช้ัน 4 
ศูนยการคาเซ็นทรลัพลาซา 
ปนเกลา ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมรนิทร
เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 
10700

0-2884-5694-5 0-2884-5695 จันทร - อาทิตย 
10:30-20:30

3 ซีคอน
สแควร

G เลขที่ 1060-1 ซีคอนสแควร 
904 หมู6 ถนนศรีนครินทร 
หนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ

0-2721-9960-2 0-2721-9962 จันทร - ศุกร 
10:30-21:00

เสาร - อาทิตย 
และวัน
นักขัตฤกษ 
10:00-21:00

ตางจังหวดั

4 เชียงใหม 
(ตรงขาม 
เชียงใหม 
แอรพอรต 
พลาซา)

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

0-5320-3321-3 0-5320-1842 จันทร - อาทิตย 
9:00-19:00 
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หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

5 พัทยา 
(ริม 
ถ.สุขุมวทิ 
กอนถึงแยก
พัทยากลาง)

353/43 หมูที่ 9 ถ.สขุุมวทิ 
ต.หนองปรือ อ.บางละมงุ 
จ.ชลบุรี 20260

0-3871-6975-8 0-3871-6978 จันทร - อาทิตย 
10:00-20:00

6 ขอนแกน 
(บริเวณ
ทางออก
หาง
เทสโก 
โลตัส)

1 356/1ซพีี แลนดเทารเวอร 
หมู12 ถนน มิตรภาพ 
ต.เมอืงเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน 
40000

0-4332-5779-81 0-4332-5781 จันทร - อาทิตย 
9:00-20:00

7 หาดใหญ 
(ปากทาง
เขาโรง
พยาบาล
กรุงเทพ)

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

0-7436-5044-6 0-7436-5046 จันทร - อาทิตย 
9:00-20:00

ขนาด

ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง (สูงสุด) ความหนา (สงูสดุ)

75 ซีซี 102 กรัม 91.7 มม. 47.8 มม. < 20 มม.
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