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รวมถึงการรับประกันชื่อผลติภัณฑ โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงคที่ใชงาน หรือรับประกันวา
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้มิฉะนั้น
อาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได
โปรดอานคูมือผูใชฉบับสมบูรณสําหรับขอมูล
เพิ่มเติม

เปดโทรศัพทอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใช 
หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการ
ขับขี่ยานพาหนะเปนอันดับแรก
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่นไมควร
ใชมือจับสิ่งอื่นใด ซึ่งรบกวนการขับขี่
ยานพาหนะของคุณสิ่งสําคัญ
อันดับแรกที่คุณควรคํานึงในขณะ
ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัย
บนทองถนน

สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับ
ผลกระทบจากสัญญาณรบกวน 
ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานของเครื่องได

ปดโทรศัพทขณะที่อยูใน
โรงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
ควรปดเครื่องเมื่ออยูใกลกับอุปกรณ
ทางการแพทย

ปดโทรศัพทขณะที่อยูบน
เครื่องบิน
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ
อุปกรณไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได

ปดโทรศัพททุกครั้งที่เติมน้ํามัน
หามใชโทรศัพทเมื่ออยูที่จุดเติมน้ํามัน
และหามใชโทรศัพท เมื่ออยูใกลกับ
น้ํามันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

ปดเครื่องเมื่ออยูใกลกับจุดที่
มีการระเบิด
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ หาม
ใชโทรศัพทในจุดที่กําลังมีการระเบิด

การใชงานอยางถูกตอง
ใหใชโทรศัพทโดยถือที่ตัวโทรศัพท
ตามที่อธิบายไวในคูมือผูใชอยาจับ
เสาอากาศโดยไมจําเปน

ซอมแซม ณ ศูนยบริการที่ไดรับ
การรับรอง
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้น
ที่จะติดตั้งหรือซอมอุปกรณตางๆ 
ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
ที่ไดรับการรับรองเทานั้นหามตอ
โทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถ
ใชงานรวมกันได

กันน้ํา
โทรศัพทของคุณไมไดกันน้ํา
ควรเก็บไวในที่แหง

ทําสําเนาสํารอง
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือ
จดบันทึกเปนลายลักษณอักษร
ขอมูลสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวใน
เครื่องดวยเสมอ

การตอกับอุปกรณอื่นๆ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับ
อุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมือ
ของอุปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษาขอมูล
โดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณ
ที่ไมสามารถใชงานรวมกันได
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การโทรฉุกเฉิน
โปรดตรวจสอบดูวาไดเปดใชงาน
ฟงกชันโทรศัพทแลวและอยูใน
บริเวณพื้นที่ใหบริการกดปุมจบ
การทํางานหลายๆ ครั้งตามที่ตองการ
เพื่อลบหนาจอและยอนกลับไปที่
โหมดสแตนดบายปอนหมายเลข
ฉุกเฉิน แลวกดปุมโทรออกแจง
ตําแหนงที่คุณอยูอยาเพิ่งวางสาย
จนกวาจะไดรับแจงใหวาง

■ ขอมูลเกีย่วกับโทรศัพท
ของคุณ

โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับนี้ไดรับ
การรับรองใหใชกับเน็ตเวิรก WCDMA 850 และ 
2100, EGSM 850 และ 900 และ GSM 1800 และ 
1900 โปรดติดตอขอขอมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ
เครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ 
โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพตอธรรมเนียม
ปฏิบัติในทองถิ่น สิทธิสวนบุคคลของผูอื่น รวมถึง
ไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ 

การคุมครองดานลิขสิทธิอ์าจหามมิใหคัดลอก แกไข 
โอน หรือสงตอ ภาพ เพลง (รวมถึงแบบเสียงกริ่ง) 
และเนื้อหาอื่น 

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอน
เริ่มใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง 
ยกเวนนาฬิกาปลุกหามเปดเครื่อง 
ในกรณีที่การใชงานโทรศัพทไรสาย
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ
อันตรายขึ้นได

■ บรกิารเสริมจากระบบ
เครือขาย

คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพท
ไรสายกอนเริ่มใชงานโทรศัพทคุณสมบัติหลาย
อยางของโทรศัพทจําเปนตองใชคุณสมบัติพิเศษ
ของเครือขายบางเครือขายไมมีคุณสมบัติเหลานี้

ใหใชงาน และบางเครือขายอาจกําหนดใหคุณ
เตรียมการใดๆ ที่เฉพาะเจาะจงกับผูใหบริการ
กอนจึงจะสามารถใชบริการของเครือขาย
ไดผูใหบริการของคุณสามารถใหคําแนะนําตางๆ 
และอธิบายเรื่องคาใชจายที่ตองเกิดขึ้นในการ
ใชบริการในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผล
กระทบตอการใชงานบริการเสริมของระบบ
เครือขายตัวอยางเชน ในบางเครือขายอาจจะ
ไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษา และการบริการ
ทั้งหมด

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือ
ปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ
หากเปนเชนนั้น คุณสมบัติดังกลาวจะไมปรากฏ
ในเมนูของโทรศัพทโทรศัพทอาจมีการกําหนดคา
พิเศษ เชน การเปลี่ยนแปลงในชื่อเมนู ลําดับ
ของเมนู และไอคอนโปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติม
จากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทเครื่องนี้รองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP 
และ SSL) ที่ทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติ
บางอยางของเครื่องตองไดรับการสนับสนุนจาก
ระบบเครือขายในการใชงาน เชน MMS, การเบราส, 
แอปพลิเคชันอีเมล, การสงขอความแบบดวน, 
คุณสมบัติแสดงสถานะของผูติดตอ, การซิงโครไนซ
จากระยะไกล และการดาวนโหลดขอมูลผาน
เบราเซอรหรือผาน MMS

■ หนวยความจําทีใ่ชรวมกัน
คุณสมบัติในโทรศัพทเครื่องนี้ซึ่งใชหนวยความจํา
รวมกัน ไดแกคลังภาพ, รายชื่อ, ขอความ
แบบตัวอักษร, ขอความมัลติมีเดีย, ขอความทันใจ, 
อีเมล, ปฏิทิน, บันทึกสิ่งที่ตองทํา, เกมสและ
แอปพลิเคชัน Java™ การใชคุณสมบัติอยางใด
อยางหนึ่งหรือมากกวานี้จะลดจํานวน
หนวยความจําที่เหลือสําหรับคุณสมบัติอื่นที่ใช
หนวยความจํารวมกันและเครื่องอาจแสดงขอความ
บนหนาจอวาหนวยความเต็มเมื่อคุณพยายามใช
คุณสมบัติอื่นที่ใชหนวยความจํารวมกันในกรณีนี้ 
ใหลบขอมูลหรือรายการบางอยางที่ใชพื้นที่
หนวยความจํารวมกันนี้ออกเสียกอน 
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■ อุปกรณเพิ่มพิเศษ
ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรับ
การใชอุปกรณเสริม

• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก

• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม 
ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของ
อุปกรณเสริมทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ

• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้น
ที่จะติดตั้งอุปกรณเสริมในรถที่ติดตั้งยากได
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ขอมูลทั่วไป

■ รหสัผาน

รหสัโทรศพัท

รหัสโทรศัพท (5 - 10 หลัก) ใชปองกันการใช
โทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาตในการเปลี่ยนรหัส
และตั้งคาใหเครื่องขอใหใสรหสัผาน โปรดดูที่ 
“ความปลอดภัย” ในหนา 35

รหสั PIN

รหัส PIN (Personal Identification Number) 
และรหัส UPIN (Universal Personal Identification 
Number) (4 ถึง 8 หลัก) ใชสําหรับปองกัน
การใชซิมการดของคุณโดยไมไดรับอนญุาต
โปรดดูที่ “ความปลอดภยั” ในหนา 35

รหัส PIN2 (4 - 8 หลัก) อาจไดมาพรอมกับ
ซิมการดบางอัน โดยคุณตองใชรหัสนี้ในการ
เขาใชฟงกชันบางอยาง

คุณตองใชรหสั PIN ของโมดูลเพื่อเขาดูขอมูล
ในโมดูลรักษาความปลอดภัยโปรดดูที่ 
“โมดูลรักษาความปลอดภยั” ในหนา 59

คุณตองใชรหสั PIN สําหรับลายเซ็นแบบ
ดิจิตอลโปรดดูที่ “ลายเซ็นดิจิตอล” 
ในหนา 60

รหสั PUK

รหัส Personal Unblocking Key (PUK) และรหสั 
Universal Personal Unblocking Key (UPUK) 
(8 หลัก) ใชในการเปลี่ยนรหสั PIN หรือ UPIN 
ที่ถูกบล็อคไว ตามลําดับในการเปลี่ยนรหสั 
PIN2 ทีถู่กบล็อก จําเปนตองใชรหัส  PUK2 
(8 หลัก)หากรหัสนี้ไมไดมีใหพรอมกับซิมการด 

โปรดติดตอผูใหบริการในทองที่ของคุณ
เพื่อขอทราบรหัส

รหสัระบบ

คุณจําเปนตองใสรหสัระบบ (4 หลัก) เมื่อใช
การจํากัดการโทรโปรดดูที่ “ความปลอดภยั” 
ในหนา 35

■ บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครือขาย
บางอยาง เชน บริการอินเตอรเน็ตเคลื่อนที่, 
MMS, การรับสงขอความคลิปเสียงโดยใช 
Nokia Xpress หรือการซิงโครไนซเซิรฟเวอร
อินเตอรเนต็ระยะไกล โทรศัพทของคุณ
ตองไดรับการตั้งคาคอนฟเกอเรชันที่ถูกตอง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาทีม่ี
ใหใชได โปรดติดตอผูใหบริการระบบ, 
ผูใหบริการ, ตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับ
การรับรองใกลบานคุณ หรือไปที่สวนสนับสนนุ
ในเวบ็ไซตของ Nokia 
www.nokia.co.th/6267/support

เมื่อคุณไดรับการตั้งคาเปนขอความการตั้ง
คาคอนฟเกอเรชัน และไมไดใชงานและ
บันทกึการตั้งคาโดยอัตโนมัติ ขอความ 
ไดรับการตั้งคา จะปรากฏขึ้น

ในการบนัทึกการตั้งคา ใหเลือก แสดง > 
จัดเก็บ หากจําเปน ใหปอนรหัส PIN 
ที่ผูใหบริการใหมา

หากไมตองการจดัเก็บการตั้งคาที่ไดรับ 
ใหเลือก ออก หรือ แสดง > ละทิ้ง

xi
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■ การอัพเดตซอฟตแวร
Nokia อาจผลิตซอฟตแวรอัพเดตลาสุดเพื่อ
นําเสนอคุณสมบัติใหมๆ ฟงกชันทีท่ันสมัย 
หรือเพื่อใหประสิทธภิาพที่ดียิ่งขึ้นคุณอาจ
ขอตัวอัพเดตเหลานี้ไดโดยผานแอปพลิเคชัน
ของเครื่องคอมพิวเตอร Nokia Software 
Updater ในการอัพเดตซอฟตแวรของเครื่อง 
คุณจะตองใชแอปพลิเคชัน Nokia Software 
Updater และคอมพิวเตอรทีใ่ชงานรวมกันได
ที่มีระบบปฏิบตัิการ Microsoft Windows 2000 
หรือ XP, บรอดแบนดอินเตอรเน็ต และ
สายเคเบิลขอมูลที่ใชรวมกันได เพื่อเชื่อมตอ
เครื่องของคุณเขากับคอมพิวเตอร 

ในการเรียกดูขอมูลเพิ่มเติมและดาวนโหลด
แอปพลิเคชัน Nokia Software Updater ใหไปที ่
www.nokia.com/softwareupdate หรือเว็บไซต 
Nokia ในประเทศของคุณ

หากระบบเปดใหบริการอัพเดตซอฟตแวร
แบบไรสาย คุณอาจขอตัวอัพเดตผานเครื่อง
ไดโปรดดู “โทรศัพท” ในหนา 33 
อัพเดตโทรศัพท

การดาวนโหลดอัพเดตซอฟตแวรอาจเกี่ยวของ
กับการสงขอมูลจํานวนมหาศาลผาน
ผูใหบริการของคุณโปรดติดตอขอขอมูล
เกี่ยวกับคาบริการในการสงขอมูลจาก
ผูใหบริการของคุณ

ตรวจสอบวาแบตเตอรี่ของเครื่องมีพลังงาน
เพียงพอ หรือตอกับอุปกรณชารจกอนเริ่ม
การอัพเดต

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการ
ทีเ่ชื่อถือได และมีการรักษา
ความปลอดภัย รวมทัง้การปองกัน
ซอฟตแวรทีเ่ปนอันตรายเทานั้น

■ การดาวนโหลดขอมูล
คุณสามารถดาวนโหลดขอมูลใหม (เชน 
รูปแบบ) ลงในเครื่องได (บริการเสริม
ระบบเครือขาย)

คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น 
ราคา และภาษีตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการ
ที่เชือ่ถือได และมีการรักษา
ความปลอดภัยรวมทั้งการปองกัน
ซอฟตแวรทีเ่ปนอันตรายเทานัน้

■ ขอมูลการสนับสนนุและ
การติดตอของโนเกีย

สําหรับขอมูลเวอรชันลาสุดของคูมือนี,้ 
ขอมูลดาวนโหลด, บริการ และขอมูลเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวของกับผลิตภณัฑ Nokia โปรดดูที ่
www.nokia.co.th/6267/support หรือเขาใช
เว็บไซตของ Nokia ในประเทศของคุณ 
นอกจากนี้ คุณยังอาจดาวนโหลดการตั้งคา
คอนฟเกอเรชัน เชน MMS, GPRS, อีเมล 
และบริการอื่นๆ ของโทรศัพทรุนนีไ้ดฟรีที่ 
www.nokia.co.th/phonesettings

หากคุณยังตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม 
โปรดไปที www.nokia.co.th/contactus

หากคุณตองการทราบที่ตั้งของศูนยบริการ
ของ Nokia ทีอ่ยูใกลทีสุ่ดเพื่อขอรับบริการ
ดานการบํารุงรักษา โปรดไปที ่
www.nokia.co.th/repair

xii
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1. การเริ่มตนใชงาน

■ การใสซิมการดและแบตเตอรี่
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพท
จากเครื่องชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ 
และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด 
โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณซึ่งอาจ
เปนผูใหบริการ หรือผูจําหนายรายอื่นๆ

โทรศัพทเครื่องนี้จะใชไดกับแบตเตอรี่ BL-5C 
ใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia เสมอโปรดดูที่ 
“คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ 
Nokia” ในหนา 66

ซิมการดและหนาสัมผัสอาจเกิดความเสียหาย
ไดงาย เนือ่งจากการขดูขีด หรือดัดงอ จึงควร
ถือ ใส หรือถอดซิมการดอยางระมัดระวัง

1. ใหคว่ําโทรศัพทลง แลวเลื่อนฝาดานหลัง
เพื่อถอดออกจากโทรศัพท

2. เมื่อตองการถอดแบตเตอรี่ออก ใหยกขึ้น
ตามภาพ

3. ในการปลดทีว่างซิมการดออก ใหคอยๆ 
ดึงตัวล็อคของทีว่างการด แลวยกเปดขึ้น

4. ใสซิมการดลงในที่วางซิมการดโปรด
ตรวจสอบวาใสซิมการดอยางถูกตอง 
โดยที่หนาสัมผัสสีทองของซิมการด
หันลงดานลาง

5. ปดที่วางซิมการด และกดจนเขาที่

6. ใสแบตเตอรี่กลับคืน

7. เลื่อนหนากากเขาที่
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■ การใสการด microSD

1. เปดที่วางการดหนวยความจําตามภาพ

2. ใสการดลงในชองใสการด microSD 
โดยใหพื้นที่หนาสัมผัสสีทองของการด
อยูดานบน และกดจนเขาที่

3. ปดที่วางการดหนวยความจํา

การดหนวยความจําไมรวมอยูในบรรจุภณัฑ

ขอสําคัญ:หามถอดการด
หนวยความจําออกหากกําลัง
ประมวลผลขอมูลในการดอยู
การถอดการดออกกลางคันอาจทําให
การดหนวยความจําและโทรศัพท
เสียหาย และขอมูลทีจ่ัดเก็บไว
บนการดอาจสูญหายได

■ ถอดการด microSD
คุณสามารถถอดหรือเปลี่ยนการด microSD 
ขณะที่โทรศัพททํางานอยูโดยไมตองปดเครื่อง 

1. ตรวจสอบวาไมมีแอปพลิเคชันกําลัง
เขาใชการดหนวยความจํา micro SD 

2. เปดที่วางการดหนวยความจํา

3. กดการด microSD เล็กนอยเพื่อปลดล็อค

4. ถอดการด microSD ออกจากที่วาง

■ การชารจแบตเตอรี่
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจ
กอนที่จะใชกับเครื่องโทรศัพทโทรศัพทนี้ไดรับ
การออกแบบมาเพื่อใหทํางานไดเมื่อไดรับ
กระแสไฟจากอุปกรณชารจ AC-3, AC-4, AC-5 
หรือ AC-70

คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ 
อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริม
ทีไ่ดรับการรับรองโดย Nokia วา
สามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานัน้
การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนอื
จากนี ้อาจเปนอันตรายและทําให
การรับประกันหรือรับรองสําหรับ
เครื่องเปนโมฆะไป

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริม
ที่ไดรับการรับรอง สามารถสอบถามจาก
ตัวแทนจําหนายของคุณหากตองการถอด
สายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟ
และดึงออก อยาดึงทีส่ายไฟ

1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบ
ปลั๊กไฟที่ผนงั

2. ตอสายจากอุปกรณชารจเขากับชองเสียบ
อุปกรณชารจตามภาพอะแดปเตอรของ
อุปกรณชารจ CA-44 สามารถใชกับ
อุปกรณชารจรุนเกาได

xiv



3ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลา
สองสามนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจ
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถ
โทรออกได

ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับ
ประเภทของอุปกรณชารจที่ใชการชารจ
แบตเตอรี่ BL-5C ดวยเครื่องชารจ AC-4 จะใช
เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท ีเมื่ออยูใน
โหมดสแตนดบาย

■ การเปดและปดโทรศัพท
คุณสามารถเปดและปดฝาพับไดดวยตนเอง
เมื่อคุณเปดฝาพับของเครื่องโทรศัพท
ฝาพับจะเปดขึ้นโดยทํามุมประมาณ 165 องศา
อยาพยายามดันฝาพบัออกไปมากกวานี้

ลักษณะทีคุ่ณใชอาจมีเสียงเมื่อคุณเปดและ
ปดโทรศัพท

■ การเปดและปดเครื่อง
กดปุมจบการทํางานคางไวจนกวาเครื่องจะ
เปดหรือปด

หากโทรศัพทถามรหสั PIN หรือ UPIN 
ใหคุณปอนรหสั (ปรากฏเปนเครื่องหมาย ****) 
และเลือก ตกลง

การตั้งเวลา เขตเวลา และวนัที่

ปอนเวลาทองถิ่น เลือกเขตเวลาตามตําแหนง
ที่คุณอยูโดยดูตามเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT) 
และปอนวันทีโ่ปรดดูที่ “เวลาและวันที่” 
ในหนา 28

บรกิารพลักแอนดเพลย

เมื่อคุณเปดเครื่องเปนครั้งแรกและโทรศัพท
อยูในโหมดสแตนดบาย เครื่องจะขอใหคุณ
รับการตั้งกําหนดคาจากผูใหบริการของคุณ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)ใหตอบรับหรือ
ปฏิเสธคําขอนี้ดู “บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” 
ในหนา xi

■ สายคลองโทรศัพท
ถอดฝาครอบดานหลังของโทรศัพทออกใสสาย
คลองตามทีแ่สดงในภาพประกอบฝาครอบ
กลับเขาทีเ่ดิม
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■ เสาอากาศ
โทรศัพทรุนนีม้ีเสาอากาศในตัว

หมายเหตุ: คุณไมควร
จับเสาอากาศโดย
ไมจําเปนเมื่อมีการ
ใชงานเสาอากาศ 
เชนเดียวกับอุปกรณ
สงสัญญาณวทิยุใดๆ 
ตัวอยางเชน ไมควร
จับเสาอากาศโทรศัพท
เคลื่อนทีร่ะหวาง
สนทนาการสัมผัสกับ
เสาอากาศที่สงหรือ
รับสัญญาณอาจมีผล
ตอคุณภาพในการ
สื่อสารดวยสัญญาณวทิยุ อาจเปน
การสิ้นเปลืองพลังงานเกิน
ความจําเปน และอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่ลดลง
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2. โทรศัพทของคุณ

■ ปุมและสวนประกอบตางๆ

1 หูฟง

2 กลองถายภาพแบบ CIF

3 จอแสดงผลหลัก

4 ปุมเลือกดานซายและดานขวา

5 ปุมหมุน NaviTM ปุมเลื่อน 
ในที่นีจ้ะเรียกวาปุมเลื่อน

6 ปุมเลือกตรงกลาง

7 ปุมโทร

8 ปุมจบการทํางาน 
วางสาย (กดปุมเบาๆ) และเปดหรือปดเครื่อง 
(กดปุมคาง)

9 ปุมกด

10 ทีร่องสําหรับปด

11 จอเล็ก

12 ปุมดนตรี 
ยอนกลับแทร็คปจจุบนั (กดคาง) หรือ
ขามไปยังแทร็คกอนหนา (กดปุมเบาๆ)

13 ปุมดนตรีเลน/หยุดชั่วคราว

14 ลําโพง

15 ปุมดนตรี 
เลนแทร็คทีเ่ลนอยูไปขางหนาอยางรวดเร็ว 
(กดคาง) หรือขามไปยังแทร็กถัดไป 
(กดปุมเบาๆ)

16 ปุมกลองถายรูป

17 ปุมปรับลดระดับเสียง

18 ปุมเพิ่มระดับเสียง/ปุม PTT

19 แฟลชกลอง

20 กลองขนาด 2 ลานพิกเซล

21 ชองเสียบชดุหฟูง
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22 พอรต USB

23 ชองเสียบอุปกรณชารจ

24 ชองเสียบการดหนวยความจํา

คําเตอืน: ปุมเลื่อนและปุมเลือก
ตรงกลาง (6) ในโทรศัพทนี้อาจมี
นิกเกิลปุมเลื่อนและปุมเลือก
ตรงกลางไมไดออกแบบสําหรับ
การสัมผัสกับผิวหนังเปนระยะเวลา
นานการที่ผิวหนงัสัมผัสกับนกิเกิล
อยางตอเนื่องอาจทําใหเกิดอาการ
แพนิกเกิลได

■ โหมดสแตนดบาย
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงานแตผูใชยังไมปอน
ตัวอักษรใดลงไป โทรศัพทจะอยูในโหมด
สแตนดบาย

จอเล็ก

1 สัญลักษณแสดงโหมดเครือขาย

2 ระดับความแรงของสัญญาณเครือขาย
เซลลูลาร

3 สถานะการชารจแบตเตอรี่

4 สัญลักษณตางๆ

5 ชื่อเครือขายหรือโลโกระบบ

6 นาฬิกาและวันที่

จอแสดงผลหลัก

1 สัญลักษณแสดงโหมดเครือขาย

2 ระดับความแรงของสัญญาณเครือขาย
เซลลูลาร

3 สถานะการชารจแบตเตอรี่

4 สัญลักษณตางๆ

5 ชื่อเครือขายหรือโลโกระบบ

6 นาฬิกา

7 จอแสดงผลหลัก

8 ปุมเลือกซาย:

ไปที่ หรือปุมลัดเพื่อไปยังฟงกชันอื่นโปรดดูที่ 
“ปุมเลือกดานซาย” ในหนา 28

9 ปุมเลือกตรงกลาง: เมนู

10 ปุมเลือกดานขวา; 
ชื่อ หรือปุมลัดอื่นๆ เพื่อไปยังฟงกชันที่คุณ
เลือกโปรดดูที ่“ปุมเลือกดานขวา” ในหนา 29

โหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู

โหมดสแตนดบายที่ใชอยู, เลือก เมนู > 
การตั้งคา > จอแสดงผลหลัก > 
สแตนดบายแบบพิเศษ > 
สแตนดบายแบบพิเศษ > เปด หรือ ปด
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ในการเขาใชแอปพลิเคชันสแตนดบายที่ใชอยู 
ใหเลื่อนขึน้กอน และเลื่อนไปที่แอปพลิเคชัน
แลวเลือก เลือก หรือ ดู ในการเลือก
แอปพลิเคชันหรือเหตุการณ ใหเลื่อนไปที่
รายการนั้น และกดปุมเลื่อน

ในการสิ้นสุดโหมดการนาวเิกตในโหมด
สแตนดบายที่ใชงาน เลือก ออก

ในการปดโหมดสแตนดบายที่ใชงาน เลือก 
ตัวเลือก > ตั้งสแตนดบายพิเศษ > 
สแตนดบายแบบพิเศษ > ปด

ในการจัดเรียงและเปลี่ยนโหมดสแตนดบาย
ที่ใชงาน ใหเปดใชงานโหมดการนาวิเกต 
และเลือก ตัวเลือก > มุมมองปรับตั้งคา 
หรือ ตั้งสแตนดบายพเิศษ

สัญลักษณตางๆ

คุณมีขอความทีย่ังไมไดอาน

คุณมีขอความทีย่ังไมไดสง ยกเลิก 
หรือขอความที่สงไมสําเร็จ

มีสายเรียกเขาที่ไมไดรับสาย

, โทรศัพทของคุณเชือ่มตอกับบริการ
ขอความทนัใจ และสถานะ
การใชงานเปนออนไลนหรือออฟไลน

คุณไดรับขอความทันใจหนึง่หรือ
หลายขอความ

ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู

เสียงกริ่งจะไมดังขึ้นเมื่อมี
สายเรียกเขาหรือเมื่อไดรับขอความ
ตัวอักษร 

นาฬิกาปลุกทํางานอยู

ตัวนบัเวลาถอยหลังกําลังทํางาน

นาฬิกาจับเวลาทํางานอยู

, โทรศัพทลงทะเบียนเพื่อใชเครือขาย 
GPRS หรือ EGPRS

, เริ่มการเชื่อมตอ GPRS หรือ EGPRS

, การเชื่อมตอ GPRS หรือ EGPRS 
ถูกระงับไว (พักสาย)

มีการเชื่อมตอ Bluetooth อยู

, ใชงานหรือพักการเชื่อมตอ 
Push to talk อยู

หากคุณมีสายโทรศัพทสองสาย 
สัญลักษณนี้แสดงวาเครื่องเลือก
สายทีส่อง

โอนสายเรียกเขาทุกสายไปยัง
หมายเลขอื่น

มีการเปดใชลําโพงหรือตอมิวสิค
แสตนดกับโทรศัพท

เครื่องของคุณมีการจํากัดการโทร
เฉพาะกลุม

เลือกรูปแบบที่มีการตั้งเวลาไว

, , หรือ 
มีการตออุปกรณเสริมคือ ชุดหูฟง 
แฮนดฟรี เครื่องชวยฟง หรือมิวสิค
แสตนดเขากับโทรศัพท
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■ โหมดเครื่องบิน
คุณสามารถปดฟงกชันความถี่วิทยุทั้งหมดและ
ยังสามารถเขาใชเกมส ปฏิทนิ และหมายเลข
โทรศัพทแบบออฟไลนไดใชโหมดที่ใชบน
เครื่องบินในสถานที่หามใชสัญญาณวิทยุ เชน 
บนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาลเมื่อใชงาน
โหมดที่ใชบนเครื่องบนิ  จะปรากฏขึ้น

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

หากตองการยกเลิกการใชโหมดเครื่องบนิ 
ใหเลือกรูปแบบอื่นแบบใดก็ได

ในโหมดเครื่องบิน คุณสามารถโทรฉุกเฉิน
ไดปอนหมายเลขฉุกเฉิน กดปุมโทรออก และ
เลือก ใช เมื่อเครื่องถาม ออกจากรูปแบบ
บนเครื่อง? โทรศัพทจะพยายามทําการ
โทรฉุกเฉิน

เมื่อวางสายการโทรฉุกเฉินแลว โทรศัพทจะ
เปลี่ยนเปนโหมดรูปแบบทัว่ไปโดยอัตโนมัติ

คําเตือน: ในรูปแบบทีใ่ช
บนเครื่องบิน คุณไมสามารถโทรออก
หรือรับสาย รวมทัง้การโทรฉุกเฉิน 
หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองอยู
ภายในบริเวณพืน้ที่ครอบคลุมของ
ระบบหากตองการโทรติดตอ 
คุณตองใชฟงกชันโทรศัพทกอน
โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบหากล็อค
โทรศัพทไว ใหปอนรหสัปลดล็อค
หากคุณจําเปนตองโทรฉุกเฉิน
ในขณะทีล่็อคโทรศัพทอยูและอยู
ในรูปแบบทีใ่ชบนเครื่องบิน 
คุณอาจสามารถปอนหมายเลข
ฉุกเฉินทางราชการที่ไดตั้งโปรแกรม
ไวในเครื่องของคุณในชองรหสัล็อค 
และเลือก ‘โทรออก’ เครื่องจะยืนยัน
วาคุณกําลังจะออกจากรูปแบบ
บนเครื่องบินเพือ่เริ่มการโทรฉุกเฉิน 

■ การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด)
เลือก เมนู หรือ ปลดล็อค และกด * ภายใน 
1.5 วนิาทเีพื่อล็อคหรือปลดล็อคปุมกด

หากเปดใชฟงกชันปองกันปุมกด คุณตอง
ปอนรหสัโทรศัพทหากเครื่องขอ

ในการรับสายเมื่อปุมกดถูกล็อคอยู ใหกดปุม
โทรออกหรือเปดฝาพบัเมื่อคุณวางสายหรือ
ปฏิเสธไมรับสาย ปุมกดจะล็อคเองโดย
อัตโนมัติ

สําหรับการตั้งคา ปองกันปุมกด โปรดดูที่ 
“โทรศัพท” ในหนา 33

ขณะที่ใชการล็อคปุมกดอยู คุณสามารถโทร
ติดตอหมายเลขฉุกเฉินทางราชการที่ตั้งไวใน
เครื่องของคุณลวงหนาแลวได 

■ การทํางานโดยไมมีซิมการด
มีฟงกชันในโทรศัพทหลายฟงกชันที่สามารถ
ใชงานไดโดยไมตองใสซิมการด (เชน 
การถายโอนขอมูลกับเครื่องพีซีหรืออุปกรณ
อื่นที่ใชงานรวมกันได)ฟงกชันบางฟงกชัน
จะปรากฏเปนสีทบึในเมนแูละจะไมสามารถ
ใชได
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3. ฟงกชันการโทร

■ การโทรออก
1. ปอนหมายเลขโทรศัพทและรหัสพื้นที่

หากตองการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * 
สองครั้งเพือ่เปนรหสันําหนาการโทร
ตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหสั
การโทรออกตางประเทศ) หลังจากนัน้
ใหใสรหสัประเทศ รหสัพื้นทีโ่ดยไมตองมี
เลข 0 นําหนา (หากจําเปน) ตามดวย
เบอรโทรศัพท

2. หากตองการโทรออกไปยังหมายเลขนัน้ 
ใหกดปุมโทรออก

ในการเพิม่หรือลดเสียงในระหวางที่โทร 
ใหกดปุมระดับเสียง

3. ในการวางสายหรือยกเลิกการโทรออก 
ใหกดปุมจบการทํางานหรือปดฝาพับ

ในการคนหารายชื่อ หรือหมายเลขโทรศัพท
ซึ่งคุณจัดเก็บไวใน รายชื่อ โปรดดูที ่
“การคนหารายชื่อ” ในหนา 23 กดปุมโทรออก
เพื่อโทรไปยังหมายเลขนัน้

หากตองการเขาใชรายการเบอรที่โทรออก 
ใหกดปุมโทรหนึ่งครั้งเมื่ออยูในโหมด
สแตนดบายหากตองการโทรออก ใหเลือก
หมายเลขหรือชื่อ แลวกดปุมโทรออก

โทรดวน

คุณสามารถกําหนดหมายเลขโทรศัพทใหเปน
ปุมโทรดวนไดโดยใชปุมหมายเลข 3 ถึง 9 
โปรดดูที่ “โทรดวน” ในหนา 25 โทรติดตอ
หมายเลขนั้นดวยวิธีการหนึ่งในสองวิธกีาร
ดังตอไปนี้

• กดปุมโทรดวน แลวกดปุมโทรออก

• หากเลือก โทรดวน ไวที่ เปด กดปุม
โทรดวนคางไวจนกวาจะเริ่มการโทรนัน้
โปรดดูที่ โทรดวน ในหัวขอ “การโทร” 
ในหนา 32

การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสงู

คุณสามารถโทรออกไดโดยพูดชื่อที่บนัทกึไว
ในรายชื่อในโทรศัพทคําสั่งเสียงจะขึ้นอยูกับ
ภาษาเมื่อตองการตั้งคาภาษา โปรดดูที่ 
ภาษาในการจดจําเสียง ในหัวขอ “โทรศัพท” 
ในหนา 33

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช
รายการเสียงอาจจะเกิดปญหาขึ้นได 
ถาคุณอยูในที่ทีม่ีเสียงดังหรืออยูใน
สถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควร
อาศัยการโทรออกโดยใชเสียง
เพียงอยางเดียวไมวาใน
สถานการณใดก็ตาม

1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือก
ดานขวาหรือปุมลดระดับเสียงคางไว
คุณจะไดยินเสียงสั้นๆ และขอความ 
กรุณาเปลงเสียง จะปรากฏขึน้

2. เปลงเสียงตามคําสั่งเสียงใหชัดเจนหาก
เครื่องสามารถจดจําเสียงได รายการชื่อ
ที่ตรงกันจะปรากฏขึ้นโทรศัพทจะแสดง
คําสั่งเสียงที่ตรงกันไวทีร่ายการแรกของ
รายชื่อหากผลที่ปรากฏไมใชรายการ
ที่ตองการ ใหเลื่อนไปยังรายการอื่น

การใชเสียงสั่งงานเพือ่เรียกใชงานฟงกชัน
โทรศัพทที่เลือกไวนั้นจะคลายกับการโทร
ออกโดยใชเสียงโปรดดูที ่เสียงสั่งงาน 
ในหวัขอ “ปุมลัดสวนตัว” ในหนา 29
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■ การรบัสายหรือปฏิเสธ
ไมรับสาย

ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก
หรือเปดฝาพับ
หากตองการวางสาย ใหกดปุมจบการทํางาน
หรือปดฝาพับ

ในการปฏิเสธไมรับสาย ใหกดปุมจบ
การทํางานหรือปดฝาพับ
ในการปฏิเสธไมรับสายเรียกเขาขณะที่ฝาพบั
ยังปดอยู ใหกดปุมปรับระดับเสียงคางไว

ในการปดเสียงเรียกเขา ใหกดปุมปรับเสียงเมื่อ
โทรศัพทปดอยู หรือเลือก เงียบ เมื่อโทรศัพท
อยูในตําแหนงเปด

เมื่อรับสายโดยทีโ่ทรศัพทเปดอยู เลือก 
ตัวเลือก > ลําโพง, รับสายหรือ ปฏิเสธ

สายเรียกซอน

เมื่อตองการรับสายเรียกซอนในระหวางที่
สนทนากับสายอื่นอยู ใหกดปุมโทรออก
สายแรกที่สนทนาอยูจะถูกพักไวในการวางสาย
ที่สนทนาอยู ใหกดปุมจบการทํางาน

ในการใชงานฟงกชันสายเรียกซอน ที ่
“การโทร” ในหนา 32

■ ตัวเลือกที่สามารถใชได
ระหวางทีก่ําลังใชสายสนทนา

ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใชได
ขณะสนทนา คือ บริการเสริมจากระบบ
เครือขายหากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการ

ขณะสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้

ตัวเลือกขณะสนทนามีดังนี้ ปดเสียง หรือ 
เปดเสียง, รายชื่อ, เมนู, ล็อคปุมกด, 
บันทึกเสียง หรือ ลําโพง

ตัวเลือกของบริการเสริมจากระบบเครือขาย 
มีดังนี ้รับสาย หรือปฏิเสธ, พักสาย หรือ 
เลิกพกัสาย, โทรใหม, เพิ่มสายประชุม, 
วางสาย, วางทุกสายและเลือกคาตอไปนี้

สง DTMF — เพื่อสงตัวอักษรแทน
เสียงเรียกเขา

สลับสาย — ใชสลับระหวางสายที่ใชอยู
และสายที่พกัรออยู

สงสายตอ — เพื่อตอสายที่พกัไวเขากับ
สายที่ใชอยู และวางสายของคุณเองจาก
การสนทนา

ประชุมสาย — เพือ่จัดการประชุมสาย

โทรสวนตัว — เพื่อคุยสายเปนสวนตัว
ในระหวางการประชุมสาย

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพท
ไวใกลหูระหวางการใชลําโพง 
เนื่องจากเสียงจะดังมาก 

■ การโทรสายวิดีโอ
ขณะใชงาน เชน ในขณะทีใ่ชสายสนทนา
ทางวดิีโอหรือเชื่อมตอขอมูลความเร็วสูง 
คุณจะรูสึกไดวาเครื่องรอนขึ้นโดยสวนใหญแลว 
ถือเปนเรื่องปกติ ไมใชขอผิดพลาดแตอยางใด
หากคุณสังเกตเห็นวาเครื่องทํางานผิดปกติ 
ใหนําไปยังศูนยบริการทีไ่ดรับการรับรอง
ใกลบานคุณเพื่อขอรับบริการ

เมื่อจะสนทนาทางวิดีโอ คุณจะตองสงภาพ
วิดีโอแบบเรียลไทมใหกับผูรับสายภาพวิดีโอ
ที่กลอง VGA เหนอืหนาจอภายในจับภาพไว
จะแสดงใหผูรับสายวิดีโอเหน็
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ในการสนทนาทางวิดีโอ คุณจําเปนตองมี 
USIM การดและอยูภายในบริเวณพื้นที่
ครอบคลุมของระบบเครือขาย WCDMA 
โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ 
เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการใชงานและการเปน
สมาชิกบริการสายสนทนาทางวิดีโอทําการ
สนทนาทางวิดีโอไดระหวางคูสนทนาเทานั้น
สายวิดีโอสามารถโทรไปยังโทรศัพททีใ่ชงาน
รวมกันไดหรือไคลเอนต ISDN คุณไมสามารถ
ใชฟงกชันการสนทนาทางวดิีโอในขณะทีม่ีการ
ใชสายสนทนา ขณะที่กําลังใชสายวดิีโออื่น 
หรือมีสายขอมูลอื่นอยู

1. ในการเริ่มการสนทนาทางวดิีโอ ใหปอน
หมายเลขโทรศัพทในโหมดสแตนดบาย 
หรือเลือก รายชื่อ และเลือกรายชื่อ 

2. กดปุมโทรคางไว หรือเลือก ตัวเลือก > 
สายวิดีโอ การเริ่มตนสายวิดีโอจะใชเวลา
สักครู สายวิดีโอ และภาพเคลื่อนไหว
จะปรากฏขึ้นในกรณีทีต่อสายไมได 
(เปนตนวา ระบบเครือขายไมรองรับฟงกชัน
การสนทนาทางวดิีโอ หรือเครื่องปลายสาย
ไมสามารถใชงานรวมกันได) เครื่องจะแสดง
ขอความใหคุณเลือกวาตองการใชสาย
โทรออกตามปกติหรือสงขอความแทน

เคล็ดลับ: ในการเพิ่มหรือลดเสียง
ในระหวางทีโ่ทร ใหกดปุมระดับ
เสียง

หากตอสายสนทนาทางวดิีโอไดเรียบรอย
แลว คุณจะเหน็ภาพวดิีโอสองกรอบ 
และไดยินเสียงออกจากลําโพงหากผูรับ
สายปฏเิสธการสงภาพวดิีโอ คุณอาจ
เห็นภาพนิ่งหรือภาพพื้นหลังสีเทาแทน
แตคุณจะไดยินเสียงสนทนา

3. เมื่อตองการวางสาย ใหกดปุมจบ
การทํางาน

■ การรบัสายหรือปฏิเสธ
ไมรับสายสนทนาทางวิดโีอ

เมื่อมีสายสนทนาทางวิดีโอ สายวิดีโอ 
จะปรากฏขึ้น

1. กดปุมโทรออกเพื่อรับสายวิดีโอ

หากคุณเลือก ใช ภาพทีถ่ายจากกลองใน
โทรศัพทของคุณจะปรากฏใหผูทีโ่ทรเขา
เห็นบนเครื่องโทรศัพทที่ใชโทรเขามา
หากคุณเลือก ไม หรือไมทําอะไรเลย 
การสงภาพวดิีโอจะไมทํางาน แตคุณจะ
ไดรับฟงเสียงภาพกราฟกจะปรากฏขึน้ 
ระบุวาไมไดสงวิดีโอคุณสามารถใชงาน
หรือยกเลิกการใชงานการสงภาพวิดีโอ
ไดทุกเมื่อระหวางการใชสายสนทนา
ทางวดิีโอ

2. ในการจบการสนทนาทางวิดีโอ ใหกดปุม
จบการทํางาน

แมวาคุณจะปฏเิสธการสงภาพวดิีโอในระหวาง
สายสนทนาทางวิดีโอ คุณยังคงตองเสีย
คาใชจายเปนสายสนทนาทางวดิีโอโปรด
ตรวจสอบการคิดคาบริการกับผูใหบริการ
ระบบเครือขาย หรือผูใหบริการโทรศัพท
เคลื่อนทีข่องคุณ

■ ตัวเลือกตางๆ ในระหวาง
การสนทนาทางวิดีโอ

ขณะสนทนาทางวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก 
และจากตัวเลือกตางๆ ที่สามารถใชได
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■ การแบงดูวิดีโอ
ขณะที่กําลังสนทนา คุณสามารถแบงปนภาพ
วิดีโอสดใหกับคูสนทนาไดในการแบงดูภาพ
วิดีโอ ผูรับจะตองมีเครื่องโทรศัพทที่ใชงาน
รวมกันไดและมีที่อยู SIP ในรายชื่อของคุณ
หากไมมีที่อยู SIP ของผูรับ ใหปอนทีอ่ยู
ดังกลาวลงในโทรศัพท

เลือก ตัวเลือก > การแบงดูวิดีโอ โทรศัพท
จะสงคําเชิญ และ กําลังสงคําเชิญไปยัง 
จะปรากฏขึ้นหากผูรับตกลงรับ 
เริ่มการแบงดูวิดโีอ? จะปรากฏขึ้นเลือก ใช 
และโทรศัพทจะเริ่มการสงวิดีโอสวนเสียง
จะสงผานทางลําโพง

หากตองการหยุดการแบงปนวิดีโอชั่วคราว 
ใหเลือก พัก ปุมเลือกตรงกลางจะเปลี่ยนเปน 
ใชตอ

หากตองการเริ่มการแบงปนวดิีโอ ใหเลือก 
ใชตอ ปุมเลือกตรงกลางจะเปลี่ยนเปน พัก

หากตองการสิ้นสุดเซสชันการแบงปนวิดีโอ 
ใหเลือก หยุด จบการแบงดวูิดีโอแลว 
จะปรากฏที่คูสนทนาทั้งสองสาย

โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ
ของคุณ เพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน 
คาบริการ และการเปนสมาชิกบริการนี้ 
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4. เขียนขอความ

คุณสามารถปอนขอความ (เชน ขณะเขียน
ขอความ) โดยใชระบบปอนตัวอักษร
หรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติเมื่อคุณเขียน
ขอความ ใหเลือกและกดคางไวที่ปุม ตัวเลือก 
เพื่อสลับระหวางระบบปอนอักษรแบบปกติ 
ซึ่งจะเปนสัญลักษณ  และโหมด
ทํานายขอมูล ซึ่งจะเปนสัญลักษณ  
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติไมไดสนับสนนุ
ทุกภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงดวยสัญลักษณ , 
 และ  เมื่อตองการเปลี่ยนขนาด

ตัวพิมพ ใหกดปุม # ในการเปลี่ยนจาก
โหมดตัวอักษรเปนตัวเลข ซึ่งจะเปน
สัญลักษณ  กดคางไวที่ปุม # และเลือก 
โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนจากโหมด
หมายเลขเปนโหมดตัวอักษร ใหกดคางไวที่
ปุม #

เมื่อตองการตั้งคาภาษาทีใ่ชเขียน ใหเลือก 
ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน 

■ ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมตัวเลข 1 ถึง 9 ซ้ําจนพบตัวอักษร
ที่ตองการตัวอักษรทีม่ีอยูจะขึ้นกับภาษาทีเ่ขียน
ที่เลือกไวหากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณตองการ
ปอนอยูในปุมเดียวกับปุมตัวเลขทีคุ่ณใชอยู 
ใหรอจนกระทัง่เคอรเซอรปรากฏขึ้น และ
ปอนตัวอักษรเครื่องหมายวรรคตอนและ
อักษรพเิศษทีใ่ชอยูเสมอจะอยูที่ปุม 1

■ ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติจะใชพจนานุกรม
ในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคําใหมได

1. เริ่มเขียนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุม
แตละปุมเพยีงครั้งเดียวเพื่อพิมพตัวอักษร
หนึง่ตัวเครื่องจะแสดง * หรือตัวอักษร 
หากพบคําที่มีความหมายตัวอักษรที่ปอน
จะแสดงเปนคําทีข่ีดเสนใต

2. เมื่อเขียนคําเสร็จและตรวจแลววาถูกตอง 
ใหยืนยันโดยกดปุม 0 เพื่อเวนวรรค

หากคําทีป่รากฏไมถูกตอง ใหกดปุม * ซ้ํา 
และเลือกคําจากรายการ

หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา 
แสดงวาคําที่คุณตองการเขียนไมมีอยูใน
พจนานุกรมหากตองการเพิม่คําลงใน
พจนานุกรม ใหเลือก สะกด ใหเขียนคํา
โดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 
แลวเลือก จัดเก็บ

ในการเขียนคําผสม ใหปอนสวนแรก
ของคําลงไป และเลื่อนไปทางขวา
เพื่อยืนยันคําดังกลาวเขียนสวนสุดทาย
ของคํา หลังจากนั้นใหยืนยัน

3. ใหเริ่มเขียนคําถัดไป
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5. การเลื่อนดูเมนู

โทรศัพทเครื่องนี้มีเมนูฟงกชันหลายฟงกชัน
ใหเลือก โดยจะจัดกลุมอยูในเมนูตางๆ

1. หากตองการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู

ในการเปลี่ยนหนาจอเมนู ใหเลือก 
ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก > รายการ, 
ตาราง, ตารางในปายกํากับหรือ แท็บ

ในการจัดเรียงเมนูใหม เลือก ตัวเลือก > 
เรียบเรียง เลื่อนไปทีเ่มนทูี่คุณตองการยาย 
และเลือก ยาย เลื่อนไปยังที่ทีคุ่ณตองการ
ยายเมนไูปไว และเลือก ตกลง ในการ
บันทึกการเปลี่ยนแปลง ใหเลือก เสร็จ > 
ใช

2. เลื่อนดูเมนตูางๆ และเลือกตัวเลือก (เชน 
การตั้งคา)

3. หากเมนูทีเ่ลือกนัน้มีเมนยูอยลงไปอีก 
ใหเลือกเมนยูอยทีคุ่ณตองการ (เชน 
โทรออก)

4. หากเมนูยอยที่เลือกนั้นมีเมนูยอย ใหทําซ้ํา
ขั้นตอนที ่3

5. เลือกการตั้งคาที่ตองการ

6. หากตองการกลับไปทีเ่มนรูะดับกอนหนานี ้
ใหเลือก กลับ หากตองการออกจากเมน ู
ใหเลือก ออก
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6. การรับสงขอความ

คุณสามารถอาน เขียน สง และจัดเก็บ
ขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย 
ขอความอีเมล ขอความคลิปเสียง และขอความ
ดวนขอความทัง้หมดจะถูกจัดเก็บไวใน
โฟลเดอร 

■ ขอความ

การสรางขอความ

การสรางขอความใหมจะเริ่มตนเปนขอความ
ตัวอักษร แตจะเปลี่ยนเปนขอความมัลติมีเดีย
โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิม่ไฟล

ขอความแบบตวัอักษร (SMS)

ดวยบริการ SMS (Short Message Service) 
คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณสงและรับ
ขอความตัวอักษรรวมทัง้รับขอความที่มีภาพได 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

กอนที่คุณจะสงขอความตัวอักษรหรือ
ขอความอีเมล SMS คุณตองบนัทกึหมายเลข
ศูนยขอความของคุณกอน โปรดดูที ่
“การตั้งคาขอความ” ในหนา 20

เมื่อตองการตรวจสอบการใชงานบริการอีเมล 
SMS และสมัครขอใชบริการ ใหติดตอผูให
บริการในการจัดเก็บอีเมลแอดเดรสใน 
รายชื่อ โปรดดูที่ “การบันทกึขอมูล” 
ในหนา 23

โทรศัพทของคุณสนับสนนุการสงขอความ
ตัวอักษรทีใ่ชตัวอักษรไดมากกวาที่จํากัดไว
สําหรับขอความเดี่ยวๆโดยขอความที่ยาวขึ้น
จะถูกสงเปนชุดขอความตั้งแตสองขอความ
ขึ้นไปและผูใหบริการอาจคิดคาบริการเพิ่ม
สําหรับตัวอักษรทีม่ีเครื่องหมายเสียงหนกั
หรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษา
ที่เลือกบางภาษา จะใชพื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจ
ใหขอความนัน้ยาวกวาจํานวนทีจ่ะสงเปน
ขอความเดียวได 

สัญลักษณทีด่านบนของจอแสดงผลจะแสดง
จํานวนตัวอักษรทีย่ังเขียนไดและจํานวน
ขอความที่ตองสงเชน 673/2 หมายความวา 
คุณยังสามารถปอนตัวอักษรลงไปไดอีก 
673 ตัวอักษรและเครื่องจะแบงสงขอความ
ออกเปนสองชุด

เขยีนและสงขอความตวัอักษร
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > 

ขอความ

2. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอย
หนึง่หมายเลขในฟลด ถึง: หากตองการดึง
หมายเลขโทรศัพทจากหนวยความจํา 
ใหเลือก เพิ่ม

3. เขียนขอความของคุณในฟลด ตัวอักษร:

ในการใชแบบขอความ ใหเลื่อนลง
และเลือก ใส

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง หรือกดปุม
โทรออก
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การอานและการตอบกลบัขอความ
ตัวอักษร
1. ในการดูขอความทีไ่ดรับ ใหเลือก แสดง 

หากตองการดูขอความนัน้ในภายหลัง 
ใหเลือก ออก

หากตองการอานขอความในภายหลัง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > ถาดเขา 

2. หากตองการตอบกลับขอความ เลือก 
ตอบกลับ เขียนขอความตอบกลับ
หากตองการเพิ่มไฟล ใหเลื่อนลงและ
เลือก ใส

3. ในการสงขอความ ใหเลือก สง หรือกดปุม
โทรออก

ขอความมัลติมีเดยี (MMS)

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบตัิทีใ่ชงานรวมกัน
ไดเทานั้นที่จะรับและแสดงขอความมัลติมีเดีย
ไดลักษณะขอความทีแ่สดงอาจแตกตางกันขึ้น
กับโทรศัพทที่รับขอความ

ขอความมัลติมีเดียสามารถรวมสิ่งทีแ่นบได

หากตองการตรวจสอบขอมูลการใชงานและ
สมัครใชบริการสงขอความมัลติมีเดีย (MMS, 
บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรดติดตอ
ผูใหบริการ 

การเขียนและสงขอความมัลตมิีเดยี
เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของขอความ 
MMSหากไฟลภาพทีแ่ทรกมีขนาดเกิน
ขีดจํากัดนี ้เครื่องอาจกําหนดใหภาพมี
ขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได

1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > 
ขอความ

2. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอย
หนึง่เบอรหรือทีอ่ยูอีเมลในฟลด ถึง: 
ในการดึงขอมูลหมายเลขโทรศัพทหรือ
ที่อยูอีเมลจากหนวยความจํา ใหเลือก เพิ่ม

3. เขียนขอความในการเพิ่มไฟล ใหเลื่อนลง
และเลือก ใส

4. หากคุณตองการดูขอความนั้นกอนที่จะสง 
ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงตัวอยาง

5. ในการสงขอความ ใหเลือก สง หรือกดปุม
โทรออก 

การสงขอความ
การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหคัดลอก 
แกไข โอน หรือสงตอ ภาพ เพลง (รวมถึง
แบบเสียงกริ่ง) และเนื้อหาอื่น 

ในการสงขอความ ใหเลือก สง เครื่องจะ
จัดเก็บขอความไวในแฟมขอมูล ถาดออก 
และเริ่มตนการสง

หมายเหตุ: โทรศัพทอาจแจงวา
ขอความของคุณถูกสงไปยัง
หมายเลขศูนยขอความทีก่ําหนดไว
ในโทรศัพทของคุณอุปกรณของคุณ
อาจไมแสดงใหทราบวา ปลายทาง
ไดรับขอความของคุณแลวสําหรับ
ขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับบริการ
ขอความ โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ

หากมีการขัดจังหวะในขณะสงขอความ 
เครื่องจะพยายามสงใหมอีก 2-3 ครั้ง
หากไมสามารถสงขอความนั้นได ขอความนัน้
จะยังคงอยูในแฟมขอมูล ถาดออก 
หากตองการยกเลิกการสงขอความ ถาดออก 
เลื่อนไปทีข่อความที่ตองการ และเลือก 
ตัวเลือก > ยกเลิกการสง
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การอานและการตอบกลบัขอความ
มัลติมีเดยี

ขอสําคัญ: ขอควรระวงัในการเปด
ขอความออบเจกตในขอความ
มัลติมีเดียอาจมีซอฟตแวรทีเ่ปน
อันตรายหรืออื่นๆ ที่อาจทําให
โทรศัพทหรือเครื่องพซีีของคุณ
เสียหายได 

1. ในการดูขอความทีไ่ดรับ ใหเลือก แสดง 
หากตองการดูขอความนัน้ในภายหลัง 
ใหเลือก ออก

หากตองการอานขอความนั้นในภายหลัง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > ถาดเขา 

2. ในการดูขอความทัง้หมด หากขอความ
ที่ไดรับมีการนําเสนอดวย ใหเลือก เลน

ในการดูไฟลในการนําเสนอหรือสิ่งที่แนบ 
ใหเลือก ตัวเลือก > วัตถุ หรือ สิ่งที่แนบ

3. หากตองการตอบกลับขอความ เลือก 
ตอบกลับ เขียนขอความตอบกลับ
หากตองการเพิ่มไฟลเมื่อตอบกลับ 
ใหเลื่อนลงและเลือก ใส

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง หรือกดปุม
โทรออก

■ ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้น
ทันทีทีไ่ดรับเครื่องจะไมจัดเก็บขอความดวน
ไวโดยอัตโนมัติ

การเขียนขอความ

เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > 
ขอความดวน ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับ
และเขียนขอความ

การรับขอความ

ขอความดวนทีไ่ดรับจะแสดงดวย ขอความ: 
พรอมทัง้แสดงสวนแรกของขอความเปน
บางคําหากตองการอานขอความ ใหเลือก อาน 
หากตองการนําหมายเลขและที่อยูจาก
ขอความปจจุบันมาใช ใหเลือก ตัวเลือก > 
ใชขอมูล ในการบนัทกึขอความ ใหเลือก 
จัดเก็บ และเลือกแฟมขอมูลทีคุ่ณตองการ
จัดเก็บขอความไว

■ การสงขอความคลิปเสียง
โดยใช Nokia Xpress

คุณสามารถใชบริการขอความมัลติมีเดีย
ในการสรางและสงขอความคลิปเสียงได
อยางสะดวกคุณตองเปดใช MMS กอน 
จึงจะสามารถใชขอความคลิปเสียงได

การสรางขอความ

1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > 
ขอความคลิปเสียง เครื่องบนัทกึเสียง
จะเปดทํางานในการใชเครื่องบนัทกึเสียง 
โปรดดูที่ “เครื่องบันทกึเสียง” ในหนา 43

2. เปลงเสียงขอความ

3. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอย
หนึง่หมายเลขในฟลด ถึง: หรือเลือก เพิ่ม 
เพื่อดึงหมายเลข

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง หรือกดปุม
โทรออก

การฟงขอความ

ในการเปดขอความคลิปเสียงทีไ่ดรับ 
ใหเลือก เลน หากคุณไดรับขอความ
มากกวาหนึง่ขอความ ใหเลือก แสดง > เลน 
หากตองการฟงขอความนั้นในภายหลัง 
ใหเลือก ออก
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■ หนวยความจําเต็ม
เมื่อคุณไดรับขอความ แตหนวยความจํา
ของขอความเต็ม ขอความ หนวยความจําเต็ม 
ไมสามารถรับขอความ จะปรากฏขึ้น 
หากตองการลบขอความเกากอน เลือก 
ตกลง > ใช และเลือกแฟมขอมูลเลื่อนไปที่
ขอความที่ตองการ และเลือก ลบ ในการ
ลบขอความจํานวนมาก ใหเลือก เลือก เลือก
ขอความทั้งหมดที่คุณตองการลบ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ลบที่เลือก

■ แฟมขอมูล
เครื่องจะจัดเก็บขอความทีไ่ดรับไวใน
แฟมขอมูล ถาดเขา 

ขอความที่ยังไมไดสงจะถูกจัดเก็บไวในแฟม
ขอมูล ถาดออก 

ในการตั้งคาเครื่องใหจดัเก็บขอความทีส่งแลว
ไวในแฟมขอมูล รายการที่สง โปรดดูที ่จัดเกบ็
ขอความที่สง ในหวัขอ “การตั้งคาทัว่ไป” 
ในหนา 20

ในการแกไขและสงขอความที่คุณเขียนและ
จัดเก็บไวในแฟมขอมูลฉบับราง ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > ฉบับราง

คุณสามารถยายขอความไปยังแฟมขอมูล 
รายการที่จดัเก็บ ในการจัดการแฟมขอมูล
ยอยรายการที่จัดเก็บ  ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > รายการที่จดัเกบ็ การเพิ่มแฟม
ขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มแฟมขอมูล 
ในการลบหรือเปลี่ยนชื่อแฟมขอมูล ใหเลื่อน
ไปที่แฟมขอมูลนัน้ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ลบแฟมขอมูล หรือ เปลี่ยนชื่อแฟม

โทรศัพทเครื่องนี้มีแมแบบขอความในการเขาดู
รายการแบบขอความ ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > สรางขอความ > ตัวอยาง
ขอความ ในการสรางแบบใหม ใหเขียน
ขอความ และเลือก ตัวเลือก > จดัเก็บ
ขอความ > เปนตัวอยางขอความ

■ โปรแกรมอีเมล
แอปพลิเคชั่นอีเมลทีใ่ช การเชื่อมตอขอมูล
แบบแพคเก็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
ชวยใหคุณเขาใชอีเมลแอคเคาทผานทาง
โทรศัพทไดโปรแกรมอีเมลแตกตางจากฟงกชัน
อีเมล SMSในการใชฟงกชันอีเมลในโทรศัพท 
คุณตองใชระบบอีเมลทีใ่ชงานรวมกันได

คุณสามารถเขียน สง และอานอีเมล
ดวยโทรศัพทของคุณโทรศัพทของคุณจะ
สนบัสนนุอีเมลเซิรฟเวอร POP3 และ IMAP4 
โปรแกรมนี้ไมสามารถใชเสียงปุมกดได

กอนที่คุณจะสงและเรียกอานขอความอีเมล 
คุณจําเปนตองจัดหาอีเมลแอคเคาทใหมหรือ
ใชแอคเคาทเดิมคุณสามารถติดตอผูใหบริการ
อีเมลเพื่อขออีเมลแอคเคาทของคุณได 

ตรวจสอบการตั้งคาอีเมลกับผูใหบริการอีเมล
ของคุณคุณอาจไดรับการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
อีเมลเปนขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
โปรดดูที่ “บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” 
ในหนา xi

ในการใชงานการตั้งคาอีเมล ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > การตั้งคาขอความ > 
ขอความอเีมล โปรดดูที่ “ขอความอีเมล” 
ในหนา 22
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ตัวชวยการตั้งคาอีเมล

ตัวชวยการตั้งคาอีเมลจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ 
หากไมมีการกําหนดการตั้งคาอีเมลในโทรศัพท 
หรือหากตองการเริ่มตนตัวชวย ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ศูนยอเีมล > ตัวเลือก > 
เพิ่มศูนยขอความ > ตัวชวยตั้งคาอเีมล

ในการปอนการตั้งคาดวยตนเอง ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > ศูนยอีเมล > ตวัเลือก > 
เพิ่มศูนยขอความ > สรางดวยตนเอง 
โปรแกรมอีเมลจะใชจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
แบบไมมีพร็อกซี่จุดเชื่อมตอ WAP โดยทั่วไป
แลวจะมีพร็อกซี่และไมสามารถใชงานกับ
โปรแกรมอีเมลได

การเขียนและการสงอีเมล

คุณสามารถเขียนขอความอีเมลกอนเชื่อมตอ
บริการอีเมล หรือเชื่อมตอกับบริการกอนแลว
เขียนและสงอีเมลก็ได

1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > 
ขอความอเีมล

2. ใสที่อยูอีเมลของผูรับ เขียนหวัเรื่อง 
และปอนขอความในการแนบไฟล 
ใหเลือกปุม ใส และเลือกจากตัวเลือก 

3. การสงขอความอีเมลทําไดโดยเลือก สง

หากมีบัญชอีีเมลระบไุวมากกวาหนึง่บัญชี 
ใหเลือกบัญชีที่คุณตองการใชสงอีเมล

ในการบนัทกึอีเมลของคุณ ใหเลือก 
ตัวเลือก > จัดเก็บขอความ ในการแกไข
หรือเขียนอีเมลของคุณตอในภายหลัง 
ใหเลือก เปนขอความฉบับราง

ในการสงอีเมลจากโฟลเดอรฉบบัราง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > ฉบับราง 
และขอความทีต่องการ

การดาวนโหลดอีเมล 

1. ในการดาวนโหลดขอความอีเมลที่สงไปยัง
อีเมลแอคเคาทของคุณ ใหเลือก เมนู > 
ขอความ

หากมีบัญชีผูใชอีเมลระบไุวมากกวา
หนึง่บญัชี ใหเลือกบัญชีที่คุณตองการ
ดาวนโหลดอีเมล

โปรแกรมอีเมลจะดาวนโหลดเฉพาะ
หัวเรื่องอีเมลมากอนเทานัน้ 

2. เลือกอีเมล และกด เปด เพื่อดาวนโหลด
ขอความอีเมลทั้งฉบับ

การอานและการตอบกลับอีเมล

ขอสําคัญ: ขอควรระวังในการ
เปดขอความขอความอีเมลอาจมี
ซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรืออื่นๆ 
ซึ่งอาจทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพซีี
ของคุณเสียหายได 

1. เลือก เมนู > ขอความ ชื่อบญัช ี
และขอความที่ตองการ

2. ในการตอบกลับอีเมล ใหเลือก ตอบกลับ 
ยืนยันหรือแกไขอีเมลแอดเดรสและหวัเรื่อง
แลวเขียนขอความตอบกลับของคุณ

3. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

หากตองการสิ้นสุดการเชือ่มตอกับ
อีเมลบอกซ ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัดการเชื่อมตอ
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■ ขอความทันใจ
ดวยการสนทนา (ขอความสนทนา บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) คุณสามารถสงขอความ
แบบสั้นๆ งายๆ ไปยังผูสนทนาทีอ่อนไลน
อยูคุณตองสมัครขอใชบริการและลงทะเบียน
กับศูนยบริการสนทนาที่คุณตองการใชสําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงชื่อใชงานบริการ
สนทนา โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

หมายเหตุ: คุณอาจไมสามารถ
เขาใชงานคุณสมบัติทั้งหมดทีก่ลาว
ถึงในคูมือนี้ได ทัง้นี้ขึ้นอยูกับ
ผูใหบริการสนทนาของคุณ

■ ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริม
จากระบบเครือขาย และคุณจําเปนตองสมัคร
เปนสมาชิกกอนสําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

หากตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > ขอความเสียง > 
เรียกฟงขอความเสียง หากตองการปอน 
คนหา หรือแกไขเบอรขอความเสียง เลือก 
เบอรศูนยขอฯ เสียง

หากระบบสนบัสนุน สัญลักษณ  แสดงวา
มีขอความเสียงขอความใหมหากตองการโทร
ไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหเลือก ฟง

■ ขอความบริการ
คุณสามารถรับขอความเกี่ยวกับเรื่องตางๆ 
จากผูใหบริการของคุณ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเลือก เมนู > 
ขอความ > ขอความขอมูล และจาก
ตัวเลือกตางๆ ที่สามารถใชได

■ คําสั่งบริการ
ปอนและสงคําขอบริการ (คําสั่ง USSD) 
ไปยังผูใหบริการของคุณ เชน คําสั่งการใชงาน
บริการเสริมจากระบบเครือขายเลือก เมนู > 
ขอความ > คําสั่งบริการ 

■ การลบขอความ
หากตองการลบขอความ ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ลบขอความ > ตามขอความ 
เพื่อลบขอความเดียว ตามโฟลเดอร 
ในการลบขอความทั้งหมดออกจากแฟมขอมูล 
หรือ ลบขอความทั้งหมด 

■ ขอความในซิม
ขอความในซิม คือขอความตัวอักษรทีจ่ัดเก็บ
ไวในซิมการดของคุณ คุณสามารถคัดลอก
หรือยายขอความเหลานั้นไปไวใน
หนวยความจําของโทรศัพทได แตจะยาย
ขอความจากหนวยความจําของโทรศัพท
ไปไวในซิมการดไมไดหากตองการอานขอความ
ในซิม ใหเลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > 
ขอความซิม

■ การตั้งคาขอความ

การตั้งคาทัว่ไป

การตั้งคาทัว่ไปเปนการตั้งคาปกติที่ใชกับ
ขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย

เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > การตั้งคาทั่วไป และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้
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จัดเก็บขอความที่สง > ใช — เพื่อตั้งคาเครื่อง
ใหจัดเก็บขอความทีส่งแลวไวในแฟมขอมูล 
แฟมขอความที่สง

แทนที่ในรายการที่สง > อนุญาต — เพื่อ
ตั้งคาใหเครื่องบันทึกขอความที่สงใหม
แทนขอความเดิม เมื่อหนวยความจําของ
ขอความเต็มการตั้งคานี้จะปรากฏเฉพาะ
เมื่อคุณเลือก จดัเกบ็ขอความที่สง > ใช

ขนาดอักษร — เพือ่เลือกขนาดตัวอักษร
ที่ใชในขอความ

ผูรับที่ชื่นชอบ — เพื่อกําหนดผูรับขอความ
หรือกลุมทีม่ีอยูอยางงายดาวยเมื่อสงขอความ

รอยยิ้มแบบกราฟก > ใช — เพือ่ตั้งคา
โทรศัพทใหแทนที่รอยยิ้มแบบตัวอักษร
ดวยภาพกราฟก

ขอความแบบตวัอักษร

การตั้งคาขอความตัวอักษรจะมีผลตอการสง 
การรับ และการดูขอความอีเมล SMS และ
ขอความตัวอักษร

เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความตัวอักษร และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้

รายงานผลการสง > ตองการ — เพื่อขอให
ระบบสงผลการสงขอความใหกับเครื่องของคุณ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ศูนยขอความ > เพิ่มศูนย — เพือ่ตั้งคา
ชื่อและเบอรโทรศัพทของศูนยขอความที่จําเปน
ตอการสงขอความแบบตัวอักษรคุณจะไดรับ
หมายเลขดังกลาวจากผูใหบริการ

ศูนยขอความที่ใช — ใชในการเลือก
ศูนยขอความที่จะใช

อายุขอความ — เพือ่เลือกระยะเวลาที่ระบบ
พยายามสงขอความของคุณ

สงในแบบ — เพื่อเลือกรูปแบบของขอความ
ที่จะสง: ขอความ, เพจตามตัว หรือโทรสาร 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ใชขอมูลแพคเกต็ > ใช — เพื่อตั้งคา GPRS 
เปนบริการเสริม SMS ที่ตองการ

ตัวอกัษรที่สนับสนุน > เต็ม — เพื่อเลือก
ตัวอักษรทัง้หมดในขอความที่จะสงสําหรับ
ดูหากคุณเลือกลดตัวอักษรทีล่งเสียงหนัก
และเครื่องหมายตางๆ อาจถูกแปลงเปน
ตัวอักษรอื่น

ใชศูนยเดมิ > ตองการ — เพื่อใหผูที่ไดรับ
ขอความสามารถสงขอความตอบกลับ
ผานทางศูนยขอความของคุณได (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

ขอความมัลติมีเดยี

การตั้งคาขอความจะสงผลตอการสง การรับ 
และการดูขอความมัลติมีเดียคุณอาจไดรับ
การตั้งกําหนดคาสําหรับสงขอความมัลติมีเดีย
เปนขอความการกําหนดคาโปรดดูที ่
“บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา xi 
คุณยังสามารถพมิพการตั้งคาดวยตัวเอง
โปรดดูที่ “การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” 
ในหนา 34

เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความมัลติมีเดีย และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้

รายงานผลการสง > ตองการ — เพื่อขอให
ระบบสงผลการสงขอความใหกับเครื่องของคุณ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

โหมดการสราง MMS — เพือ่จํากัดหรือ
อนญุาตการใชงานมัลติมีเดียประเภทตางๆ 
ที่จะเพิม่ในขอความ
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ขนาดภาพใน MMS — เพื่อตั้งคาขนาดภาพ
ในขอความมัลติมีเดีย

คาที่ใชจับเวลาภาพนิ่ง — เพื่อกําหนดเวลา
ที่ระบบตั้งไวใหกับสไลดในขอความมัลติมีเดีย

ใหรับมัลติมีเดีย — ใชในการรับหรือกัน
ขอความมัลติมีเดีย เลือก ใช หรือไม 
หากคุณเลือก ในเครือขายเดยีวกัน 
คุณจะรับขอความมัลติมีเดียไมไดหากคุณ
ไมไดอยูในระบบคาที่ระบบตั้งไวเริ่มแรก
สําหรับบริการขอความมัลติมีเดียโดยทั่วไปคือ 
ในเครือขายเดียวกัน เมนูที่คุณสามารถ
ใชไดนั้นขึ้นอยูกับเครื่องโทรศัพททีคุ่ณใช

มัลติมีเดียที่เขามา — เพื่อกําหนดวธิีการ
ดึงขอความมัลติมีเดียเครื่องจะไมแสดงคานี้ 
หากตั้งคา ใหรับมัลติมีเดีย ไวที ่ไม

ใหรับโฆษณา — เพื่อรับหรือปฏเิสธไมรับ
ขอความโฆษณาเครื่องจะไมแสดงคานี ้
หากตั้งคา ใหรับมัลติมีเดีย ไวที ่ไม หรือ 
มัลติมีเดียที่เขามา ไวที ่ปฏิเสธ

การตั้งกําหนดคา > การจัดรูปแบบ — 
เฉพาะคาคอนฟเกอเรชันที่รองรับการสง
ขอความมัลติมีเดียจะปรากฏขึ้นเลือก
ผูใหบริการ หรือ คาที่ตั้งไว สําหรับการสง
ขอความมัลติมีเดียเลือก บัญชี และแอคเคาท 
MMS ทีม่ีอยูในการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
ที่ใชงาน

ขอความอีเมล

การตั้งคาจะสงผลตอการสง การรับ และ
การดูอีเมลคุณอาจไดรับการตั้งคาในรูปของ
ขอความการกําหนดคาโปรดดูที่ 
“บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา xi 
คุณยังสามารถพมิพการตั้งคาดวยตัวเอง
โปรดดูที่ “การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” 
ในหนา 34

เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความอีเมล และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้

การแจงเตือนอีเมลใหม — เพื่อเลือกวา
จะแสดงการแจงเมื่อไดรับอีเมลใหมหรือไม

อนุญาตการรับเมล — เพือ่เลือกวาสามารถ
รับอีเมลในเครือขายประเทศอื่นหรือเฉพาะ
ในระบบหลักเทานั้น

ตอบกลับพรอมเนื้อเดิม — เพือ่เลือกวาจะ
รวมขอความเดิมในการตอบกลับหรือไม

ขนาดรูปภาพในอีเมล — เพื่อเลือก
ขนาดภาพในอีเมล

แกไขศูนยขอความ — เพือ่เพิ่มเมลบอกซใหม
หรือแกไขเมลบอกซที่ใชงานอยู
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7. รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท 
(รายชื่อ) ทัง้ในหนวยความจําของโทรศัพท
และในหนวยความจําของซิมการด

หนวยความจําของโทรศัพทสามารถจัดเก็บ
รายชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพทและรายการ
ขอความหลายรายการนอกจากนี้ คุณยัง
สามารถจัดเก็บภาพสําหรับชื่อจํานวนหนึ่งได

หนวยความจําซมิการดสามารถจัดเก็บชื่อ
พรอมหมายเลขโทรศัพทหนึ่งหมายเลขรายชือ่
ที่จัดเก็บในหนวยความจําของซิมการดนี้
แสดงโดยสัญลักษณ 

■ การคนหารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ เลื่อนดูรายชื่อ 
หรือปอนตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณกําลัง
คนหา

■ การบันทกึชื่อและเบอร
โทรศัพท

ชื่อและหมายเลขโทรศัพทจะถูกบันทึกลงใน
หนวยความจําทีใ่ชอยูเมื่อตองการบนัทกึชื่อ
และหมายเลขโทรศัพท เลือก เมนู > รายชื่อ > 
ชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม

■ การบันทกึขอมูล
ในหนวยความจําของโทรศัพท คุณสามารถ
บันทึกหมายเลขโทรศัพท แบบเสียงหรือ
วิดีโอคลิป และรายการขอความสั้นได
หลากหลายประเภทตอรายชื่อหนึง่รายชื่อ

หมายเลขแรกที่บันทึกจะไดรับการตั้งคา
เปนหมายเลขหลักโดยอัตโนมัติ และจะมี
กรอบลอมรอบสัญลักษณของประเภท
หมายเลขนั้น (ตัวอยางเชน ) เมื่อคุณ
เลือกชื่อจากรายชื่อ (เชน เพื่อโทรออก) 
เครื่องจะเลือกใชหมายเลขหลัก นอกเสียจากวา
คุณจะเลือกอีกหมายเลขหนึ่ง

ตรวจดูวาหนวยความจําที่ใชคือโทรศัพท 
หรือ เครื่องและซิม โปรดดูที่ “การตั้งคา” 
ในหนา 24

คนหารายชื่อที่คุณตองการเพิ่มรายละเอียด 
และเลือก ขอมูล > ตวัเลือก > เพิม่ขอมูล 
เลือกจากตัวเลือกที่มีใหเลือก

■ การคัดลอกหรือยายรายชื่อ
คุณสามารถคัดลอกและยายรายชื่อจาก
หนวยความจําโทรศัพทไปยังหนวยความจํา
ของซิมการด หรือจากซิมการดไปยังเครื่อง
ไดซิมการดจะสามารถบนัทึกชื่อพรอม
หมายเลขโทรศัพทหนึง่หมายเลข 

ในการยายหรือคัดลอกรายชื่อทลีะรายการ 
ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ เลื่อนไปที่
ชื่อผูติดตอทีต่องการ และเลือก ตัวเลือก > 
ยายรายชื่อ หรือ คดัลอกรายชื่อ 

ในการยายหรือคัดลอกรายชื่อหลายรายการ 
ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ เลื่อนไปยัง
ชื่อผูติดตอและเลือก ตัวเลือก > เลือก 
ทําเครื่องหมายรายชื่ออื่น และเลือก ตัวเลือก > 
ยายที่เลือก หรือ คดัลอกที่เลือก

ในการยายหรือคัดลอกรายชื่อทัง้หมด 
ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > ยายรายชื่อ หรือ 
คัดลอกรายชื่อ
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■ การแกไขรายละเอียดรายชื่อ
คนหารายชื่อ และเลือก ขอมูล ในการแกไขชื่อ 
หมายเลข หรือรายการขอความ หรือเปลี่ยน
รูปภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข ในการ
เปลี่ยนประเภทของหมายเลข เลื่อนไปยัง
หมายเลขที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > 
เปลี่ยนประเภท ในการกําหนดเบอรที่เลือก
ใหเปนเบอรหลัก ใหเลือก ตั้งเปนคาที่ตั้งมา

■ ซิงโครไนซทั้งหมด
ซิงโครไนซปฏิทนิ ขอมูลรายชื่อ และบนัทกึ
ของคุณ กับเซิรฟเวอรอินเทอรเนต็ระยะไกล 
(บริการเสริมจากเครือขาย)โปรดดูรายละเอียด
ที่ “การซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร” ในหนา 32

■ การลบรายชื่อ
หากตองการลบรายชื่อทั้งหมดและรายละเอียด
ในรายชื่อออกจากหนวยความจําของโทรศัพท
หรือหนวยความจําของซิมการด ใหเลือก 
เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้งหมด > 
จากความจําเครื่อง หรือ จากซิมการด

ในการลบรายชื่อ ใหคนหารายชื่อทีต่องการ 
และเลือก ตัวเลือก > ลบชื่อ

ในการลบหมายเลข, รายการขอความ หรือ
ภาพที่แนบกับรายชือ่ ใหคนหารายชื่อ 
และเลือก ขอมูล เลื่อนไปทีร่ายละเอียด
ที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ลบ 
และจากตัวเลือกตางๆ ทีส่ามารถใชได

■ นามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมูลรายชือ่ของบุคคล
ในรูปแบบของนามบตัรจากเครื่องที่ใชงาน
รวมกันซึ่งสนบัสนุนมาตรฐาน vCard ได

ในการสงนามบตัร ใหคนหารายชื่อที่มี
ขอมูลที่คุณตองการสง แลวเลือก ขอมูล > 
ตัวเลือก > สงนามบัตร

หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก แสดง > 
จัดเก็บ เพื่อบนัทกึนามบัตรในหนวยความจํา
ของโทรศัพทหากไมตองการเก็บนามบัตร 
ใหเลือก ออก > ใช

■ การตั้งคา
เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้

ความจําที่ใช — เพื่อเลือกหนวยความจํา
ของซิมการดหรือหนวยความจําของโทรศัพท
ที่คุณตองการใชสําหรับรายชื่อเลือก 
เครื่องและซิม เพื่อเรียกดูชื่อและหมายเลข
โทรศัพทจากหนวยความจําทั้งสองแบบ
ในกรณีนี ้เมื่อคุณบันทึกชื่อและหมายเลข 
ชื่อและหมายเลขจะถูกบันทึกลงใน
หนวยความจําของโทรศัพท

แสดงกลุมรายชื่อ — เพื่อเลือกวธิีแสดงชื่อ
และหมายเลขโทรศัพทใน รายชื่อ จะปรากฏ

การแสดงชื่อ — เพื่อเลือกวาจะใหแสดงชื่อ
หรือนามสกุลของผูติดตอกอน

ขนาดอักษร — เพื่อตั้งคาขนาดตัวอักษรของ
รายชื่อผูติดตอ

สถานะหนวยความจํา — ใชดูขนาดของ
หนวยความจําทีใ่ชแลว และขนาด
หนวยความจําทีย่ังไมไดใช

■ กลุมสนทนา
เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม เพือ่จัดการ
ชื่อและหมายเลขที่บนัทกึในหนวยความจํา 
โดยจะแยกเปนกลุมผูโทรซึ่งมีเสียงเรียกเขา
และภาพของกลุมแตกตางกัน
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■ โทรดวน
ในการกําหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุม
โทรดวน เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรดวน 
และเลื่อนไปที่ปุมโทรดวนที่คุณตองการ

เลือก กําหนด หรือหากไดกําหนดหมายเลขใด
หมายเลขหนึง่ใหกับปุมไวแลว ใหเลือก 
ตัวเลือก > เปลี่ยน เลือก คนหา และเลือก
ผูติดตอทีคุ่ณตองการกําหนดหากตั้งคา 
โทรดวน ไมทํางาน เครื่องจะถามทุกครั้งวาคุณ
ตองการใชงานฟงกชนันี้หรือไมโปรดดูเพิ่มเติม
ที่ โทรดวน ในหัวขอ “การโทร” ในหนา 32

การโทรออกโดยใชปุมโทรดวน โปรดดูที่ 
“โทรดวน” ในหนา 9
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8. บันทึก

เครื่องจะบนัทึกหมายเลขโทรศัพทที่
ไมไดรับสาย ทีไ่ดรับ และที่โทรออก 
หากเปดเครื่องอยูและใชภายในพื้นทีบ่ริการ
ของระบบเครือขาย

ในการดูขอมูลการใชของคุณ เลือก เมนู > 
บันทึก > เบอรที่ไมไดรับ, เบอรที่ไดรับสาย 
หรือ เบอรที่โทรออก ในการดูหมายเลข
ที่รับสาย, หมายเลขทีไ่มไดรับสาย 
และหมายเลขทีโ่ทรออกลาสุดของคุณ 
เลือก บันทึกการโทร หากตองการดูรายชื่อ
ที่คุณเพิ่งสงขอความไปลาสุด ใหเลือก 
ผูรับขอความ

ในการดูขอมูลในการติดตอสื่อสารครั้งลาสุด
ของคุณ ใหเลือก เมนู > บันทึก > 
เวลาการโทร, ตัวนับขอมูลหรือ 
ตัวจับแพคเก็ต

ในการดูจํานวนขอความแบบตัวอักษร 
และขอความมัลติมีเดียทีคุ่ณสงและไดรับ 
เลือก เมนู > บันทึก > บันทึกขอความ

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการ
โทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บ
คาบริการจากผูใหบริการอาจ
แตกตางจากที่พบในเครื่อง ทั้งนี้
ขึน้อยูกับคุณสมบตัิของเครือขาย 
การปดเศษ ภาษี และปจจัยอื่นๆ
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9.  การตั้งคา

■ รูปแบบ
โทรศัพทของคุณมีกลุมการตั้งคาแบบตางๆ 
ที่เรียกวารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแตง
แบบเสียงโทรศัพทสําหรับเหตุการณและ
สภาพแวดลอมทีต่างกันได

เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ รูปแบบ
ที่ตองการ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

ใชงาน — เพื่อใชงานรูปแบบที่เลือก

ปรับตั้งคา — เพื่อปรับแตงรูปแบบเลือก
การตั้งคาทีคุ่ณตองการเปลี่ยน แลวทําการ
เปลี่ยน 

ตั้งเวลา — เพือ่ตั้งรูปแบบใหทํางานใน
ระยะเวลาหนึง่ไมเกิน 24 ชั่วโมง และตั้งเวลา
สิ้นสุดเมื่อหมดเวลาทีต่ั้งใหกับรูปแบบ 
เครื่องจะใชงานรูปแบบกอนหนานีท้ี่ไมได
ตั้งเวลาไว

■ ลักษณะ
ลักษณะประกอบดวยสวนประกอบสําหรับ
ปรับตั้งคาโทรศัพทของคุณ

เลือก เมนู > การตั้งคา > ลักษณะ และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้

เลือกลักษณะ — เพื่อตั้งคาธมีหนาจอรายการ
แฟมขอมูลใน คลังภาพ จะปรากฏขึ้น
เปดเมน ูลักษณะ และเลือกลักษณะ

ดาวนโหลดลักษณะ — เพื่อเปดรายการลิงค
เพื่อดาวนโหลดลักษณะเพิ่มเติม

■ เสียง 
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาแบบเสียง
ของรูปแบบทีเ่ลือกใชงานได

เลือก เมนู > การตั้งคา > แบบเสียง 
คุณสามารถคนหาคาเดียวกันไดในเมน ู
รูปแบบ โปรดดูที่ปรับตั้งคา ในหวัขอ 
“รูปแบบ” ในหนา 27

ในการตั้งคาใหเครื่องสงเสียงกริ่งจากเบอรโทร
ที่เปนของกลุมเบอรโทรที่เลือกไว ใหเลือก 
เตอืนสําหรับ เลื่อนไปยังกลุมเบอรโทรที่คุณ
ตองการ หรือ ทุกสาย และเลือก เลือก 

เลือก ตวัเลือก > จัดเก็บ เพือ่บนัทกึ
การตั้งคานัน้ หรือ ยกเลิก เพือ่ออกโดย
ไมเปลี่ยนแปลงคา

หากคุณเลือกระดับความดังเสียงกริ่งสูงสุด 
แบบเสียงกริ่งจะปรับเปนระดับเสียงดังสุด
หลังจากนั้น 2-3 วนิาที

■ จอแสดงผลหลัก
เลือก เมนู > การตั้งคา > จอแสดงผลหลัก 
และจากตัวเลือกตางๆ ที่สามารถใชได

ภาพพื้นหลัง — เพื่อเพิ่มภาพพื้นหลังใน
โหมดสแตนดบาย

สแตนดบายแบบพิเศษ — เพื่อสลับ
การเปดใชงานหรือปดใชงานโหมดสแตนดบาย
ที่ใชงานและเพื่อจัดและปรับตั้งคาโหมด
สแตนดบายที่ใชงาน

สีอกัษรสแตนดบาย — เพื่อเลือกสีของ
ขอความในโหมดสแตนดบาย
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ไอคอนปุมสํารวจ — เพื่อแสดงไอคอน
ของทางลัดปุมสํารวจปจจบุันในโหมด
สแตนดบายเมื่อไมใชสแตนดบายที่ใชงาน

รายละเอียดการแจง — เพื่อแสดงหรือซอน
รายละเอียด เชน ขอมูลรายชื่อ ในทั้งเบอรที่
ไมไดรับสายและการแจงไดรับขอความ

ภาพเคลื่อนไหวฝาพับ — เพือ่ตั้งคาโทรศัพท
ใหแสดงภาพเคลื่อนไหวเมื่อคุณเปดหรือ
ปดเครื่อง

ขนาดอักษร — เพือ่ตั้งคาขนาดตัวอักษร
สําหรับขอความ รายชื่อ และเว็บเพจ

โลโกระบบ — เพื่อตั้งเครื่องใหแสดงหรือซอน
โลโกระบบ

แสดงขอมูลระบบ > ใช — เพื่อแสดงขอมูล
เฉพาะของระบบหากไดรับจากเครือขาย

■ จอเล็ก
เลือก เมนู > การตั้งคา > จอเล็ก 
และจากตัวเลือกตางๆ ทีส่ามารถใชได

ภาพพื้นหลัง — เพื่อเพิ่มภาพพื้นหลังในโหมด
สแตนดบาย

ภาพพักหนาจอ — เพื่อเปดใชงานภาพ
พักหนาจอที่จะทํางานหลังจากเวลาทีเ่ลือกไว 
หากไมมีการใชงานโทรศัพท

ประหยัดพลังงาน — การเปดใชงาน
การประหยัดพลังงานชวยคุณประหยัดพลังงาน
แบตเตอรี่ได

โหมดพัก — การเปดใชงานโหมดพักชวยคุณ
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ได

ภาพเคลื่อนไหวฝาพบั — เพือ่ตั้งคาโทรศัพท
ใหแสดงภาพเคลื่อนไหวเมื่อคุณเปดหรือ
ปดเครื่อง

■ เวลาและวันที่
ในการเปลี่ยนการตั้งคาเวลา เขตเวลา และวันที่ 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > วันและเวลา > 
การตั้งคาวันและเวลา, รูปแบบวันที่
และเวลา หรือ รับขอมูลเวลาอตัโนมัติ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เมื่อเดินทางไปยังเขตเวลาทีต่างกัน ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > วันและเวลา > 
การตั้งคาวันและเวลา > เขตเวลา 
และเขตเวลาตามตําแหนงที่คุณอาศัยอยู
ในแงสวนตางของเวลาโดยดูตามเวลา
มาตรฐานกรีนิช (GMT) หรือพกิัดเวลาสากล 
(UTC) วันและเวลาจะถูกกําหนดตามเขตเวลา
และจะทําใหโทรศัพทแสดงเวลาในการสง
ขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดีย
ที่ถูกตองตัวอยางเชน GMT-5 หมายถึง
เขตเวลาของนิวยอรก (USA) ชากวาเวลา
มาตรฐานของ Greenwich/London (UK) 
5 ชั่วโมง

สําหรับประเทศอินเดีย (นวิเดลี) GMT +5.5 
สําหรับประเทศไทย/อินโดนเีซีย/เวียดนาม 
GMT +7 สําหรับประเทศสิงคโปร/มาเลเซยี/
ฟลิปปนส GMT +8 สําหรับประเทศออสเตรเลีย 
(ซินนยี) GMT +10 และสําหรับประเทศ
นิวซีแลนด GMT +12

■ ปุมลัดสวนตวั
ดวยทางลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชัน
ในเครื่องทีใ่ชงานบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว

ปุมเลือกดานซาย

ในการเลือกฟงกชันนั้นจากรายการ ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > 
ปุมเลือกดานซาย
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หากปุมเลือกดานซาย คือ ไปที่ ในการใชงาน
ฟงกชนั ในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก ไปที่ > 
ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

เลือกตัวเลือก — เพื่อเพิ่มฟงกชันลงใน
รายการปุมลัด หรือเพื่อลบฟงกชัน 

จัดวาง — เพือ่จัดเรียงฟงกชันในรายการ
ปุมลัดสวนตัวอีกครั้ง

ปุมเลือกดานขวา

ในการเลือกฟงกชันนั้นจากรายการ ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > 
ปุมเลือกดานขวา

ปุมสํารวจ

ในการกําหนดฟงกชันอื่นๆ ของเครื่องจาก
รายการที่กําหนดไวลวงหนาใหกับปุมเลื่อน 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > 
ปุมสํารวจ

ปุมโหมดสแตนดบายทีใ่ชงาน

ในการเลือกฟงกชันนั้นจากรายการ ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > 
ปุมสแตนดบายพิเศษ

การสั่งงานดวยเสียง

ในการโทรออกไปยังรายชื่อและสั่งใชงาน
ฟงกชนัในเครื่อง ใหใชเสียงสั่งงานคําสั่งเสียง
จะขึ้นอยูกับภาษาเมื่อตองการตั้งคาภาษา 
โปรดดูที่ ภาษาในการจดจําเสียง ในหัวขอ 
“โทรศัพท” ในหนา 33

ในการเลือกฟงกชันโทรศัพทใหทํางานดวย
คําสั่งเสียง เลือก เมนู > การตั้งคา > 
ทางลัดสวนตัว > เสียงสั่งงาน และเลือก
แฟมขอมูลเลื่อนไปยังฟงกชัน  แสดงวา

มีการเปดใชงานรายการเสียงในการเปดใชงาน
รายการเสียง ใหเลือก เพิ่ม ในการเลนคําสั่ง
เสียง ใหเลือก เลน ในการใชการสั่งงานดวย
เสียง โปรดดูที ่“การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสูง” 
ในกหนา 9

ในการจัดการคําสั่งเสียง ใหเลื่อนไปที่ฟงกชัน
โทรศัพท แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

แกไข หรือ ลบ — เพือ่เปลี่ยนหรือยกเลิก
การสั่งงานดวยเสียงของฟงกชันที่เลือก

เพิม่ทั้งหมด หรือ ลบทั้งหมด — เพื่อใช
หรือยกเลิกการใชคําสั่งเสียงของฟงกชัน
โทรศัพททั้งหมดในรายการคําสั่งเสียง

■ การเชื่อมตอ
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณ
ที่ใชงานรวมกันไดโดยใชการเชื่อมตอ
อินฟราเรด เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth 
หรือสายเคเบิลขอมูล USB 

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน 
Bluetooth Specification 2.0 ซึง่สนับสนุน
รูปแบบตอไปนี้การเขาสูซิม, Push ออบเจกต, 
การสงไฟล, รูปแบบการติดตอเนต็เวริกแบบ 
Dial-up, ชุดหูฟง, แฮนดฟรี, แอปพลิเคชัน
การคนหาบริการ, การเขาใชทัว่ไป, 
พอรตอนกุรม และการแลกเปลี่ยนออบเจกต
ทั่วไปคุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้
ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานัน้ 
เพื่อสรางความมั่นใจในการใชงานระหวาง
อุปกรณทีร่องรับเทคโนโลยี Bluetooth 
โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ 
เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพท
รุนนี้ไดหรือไม
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ทั้งนี้ อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี 
Bluetooth ในบางพื้นที่โปรดตรวจสอบกับ
เจาหนาที่ในทองถิ่นหรือผูใหบริการของคุณ

คุณสมบตัิทีใ่ชเทคโนโลยี Bluetooth หรือให
คุณสมบตัิใดๆ ทํางานอยูโดยไมแสดงผล
บนหนาจอในขณะใชคุณสมบตัิอื่น 
จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและ
อายุการใชงานแบตเตอรี่จะลดลง 

เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเชื่อมตอ
ระหวางโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth 
ที่ใชงานรวมกันไดภายในระยะทาง 10 เมตร 
(32 ฟุต)เนือ่งจากอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี 
Bluetooth จะติดตอสื่อสารกันโดยใชคลื่นวทิยุ 
เครื่องโทรศัพทของคุณและอุปกรณอื่นๆ 
จึงไมจําเปนตองอยูที่เดียวกันในระยะ
การมองเห็นไดโดยตรง แมวาการเชื่อมตอ
อาจไดรับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางหรือ
สัญญาณรบกวน เชน ผนัง หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนกิสอื่น

การตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth

เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
Bluetooth และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

Bluetooth > ใช หรือไมใช — เพื่อใชหรือ
เลิกใชฟงกชัน Bluetooth  แสดงวามีการ
ใชงานบลูทูธเมื่อเปดใชเทคโนโลยี Bluetooth 
เปนครั้งแรก เครื่องจะขอใหคุณปอนชื่อของ
โทรศัพทตั้งชื่อเฉพาะที่งายตอการคนหา
ของผูอื่น

การมองเห็นโทรศัพท หรือ ชื่อโทรศัพท
ของฉนั —เพื่อกําหนดวิธีการทีเ่ครื่อง
โทรศัพทปรากฏในอุปกรณ Bluetooth อื่น

หากคุณกังวลเรื่องความปลอดภัย ใหปด
ฟงกชัน Bluetooth หรือตั้งคา การมองเห็น
โทรศัพท ถึง ไมแสดง ยอมรับเฉพาะ
การสื่อสารจาก Bluetooth ของผูอื่นทีคุ่ณ
ตกลงเทานัน้เสมอ

คนอุปกรณพเิศษเสียง — เพื่อคนหา
อุปกรณดานเสียงที่ใช Bluetooth ทีใ่ชงาน
รวมกันไดเลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ
กับโทรศัพท

อุปกรณที่ใชอยู —เพื่อตรวจสอบวา
การเชื่อมตอ Bluetooth ใดทีก่ําลังเชื่อมตอ
อยูในปจจุบนั

อุปกรณที่จับคูแลว — เพื่อคนหาอุปกรณ 
Bluetooth ที่พบเลือก ใหม เพื่อแสดง
รายการอุปกรณ Bluetooth ที่พบเลือกอุปกรณ 
และ จับคู ปอนรหัสผาน Bluetooth ของ
อุปกรณ (ไดถึง 16 ตัวอักษร) เพื่อเชื่อมโยง 
(จับคู) อุปกรณกับโทรศัพทคุณจะตองปอน
รหัสผานนี้เฉพาะเมื่อคุณเชือ่มตอกับ
อุปกรณนีเ้ปนครั้งแรกเทานัน้เครื่องของคุณ
จะทําการเชื่อมตอกับอุปกรณดังกลาว 
จากนั้นคุณสามารถเริ่มตนการโอนขอมูลได

การเชือ่มตอขอมูลแพ็คเก็ต (GPRS)

ขอมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet Radio 
Service) เปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย
ที่ชวยใหผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่สามารถสงและ
รับขอมูลผานเครือขายที่เชื่อมตอกับ Internet 
protocol (IP) ได

ในการกําหนดวิธกีารใชบริการ ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ขอมูล
แพคเก็ต > เชื่อมขอมูลแพคเก็ต และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้
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เมื่อตองการ —เพื่อตั้งคาใหการเชื่อมตอ
ขอมูลแพค็เก็ตเริ่มตนเมื่อแอปพลิเคชันนั้น
ตองการใชขอมูลแพ็คเก็ตการเชื่อมตอจะหยุด
ทํางานเมื่อคุณปดแอปพลิเคชั่น

ออนไลนตลอด — เพื่อตั้งคาเครื่อง
ใหลงทะเบียนไปที่ระบบขอมูลแพ็คเก็ต
โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปดเครื่อง

การตั้งคาโมเดม็

คุณสามารถตอโทรศัพทเขากับเครื่องพซีี
ที่ใชงานรวมกันไดผานเทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB และ
ใชโทรศัพทเปนโมเด็มเพื่อใชงานการเชื่อมตอ 
GPRS จากเครื่องพีซี

ในการกําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอจาก
เครื่องพีซี ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > ตั้งคา
ขอมูลแพคเก็ต > จุดเชื่อมตอที่ใช 
และใชงานจุดเชือ่มตอทีคุ่ณตองการเลือก 
แกไขจุดเชื่อมตอ > จุดเชื่อมตอแพคเกต็ 
ปอนชื่อเพือ่เปลี่ยนการตั้งคาจุดเชื่อมตอ 
และเลือก ตกลง เลือก จุดเชื่อมตอแพคเกต็ 
ปอนชื่อจุดเชื่อมตอ (APN: Access Point Name) 
เพื่อเริ่มการเชื่อมตอกับระบบเครือขาย 
และเลือก ตกลง

เริ่มการเชื่อมตออินเตอรเน็ตโดยใชโทรศัพท
ของคุณเปนโมเด็มโปรดดูที่ “ชุดโปรแกรม 
Nokia PC Suite”ในหนา 62 หากคุณไดตั้งคา
ไวที่เครื่องคอมพิวเตอรและโทรศัพท ระบบจะ
เลือกใชการตั้งคาในเครื่องคอมพิวเตอร

การโอนขอมูล

ซิงโครไนซปฏิทิน ขอความรายชือ่และบันทกึ
ของคุณเขากับอุปกรณอื่นทีใ่ชรวมกันได (เชน 
โทรศัพทเคลื่อนที่) เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงาน
รวมกันได หรือเซิรฟเวอรอินเทอรเนต็ระยะไกล 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

โทรศัพทของคุณชวยใหสามารถโอนขอมูล
กับพีซีที่ใชงานรวมกันไดหรืออุปกรณอื่นที่
ใชงานรวมกันไดเมื่อใชโทรศัพทโดยไมมี
ซิมการด

การโอนรายชื่อ

ในการคัดลอกหรือซิงโครไนซขอมูลจาก
โทรศัพทของคุณ ชื่ออุปกรณและการตั้งคา
จะตองอยูในรายชื่อทีโ่อนหากคุณไดรับขอมูล
จากอุปกรณอื่น (เชน จากโทรศัพทเคลื่อนที่
ที่ใชงานรวมกันได) เครื่องจะเพิ่มรายชื่อ
ที่มีการถายโอนขอมูลลงในรายการ
โดยอัตโนมัติ โดยใชขอมูลรายชื่อจากอุปกรณ
ดังกลาวซงิคกบัเซิรฟฯ และ ซิงคกบัพซีี 
เปนรายการเดิมที่อยูในรายชื่อ

ในการเพิ่มรายชื่อที่โอนใหมลงในรายการ (เชน 
โทรศัพทเคลื่อนที่) ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมูล > ตัวเลือก > 
เพิม่รายชื่อที่โอน > ซิงคโทรศัพท หรือ 
คัดลอกโทรศัพท และปอนการตั้งคา
ตามประเภทของการถายโอนขอมูล

ในการแกไขการตั้งคาการคัดลอกและ
ซิงโครไนซ ใหเลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อ
ที่โอน และ ตัวเลือก > แกไข

หากตองการลบรายชื่อที่โอน ใหเลือกชื่อจาก
รายการรายชื่อที่โอน และเลือก ตวัเลือก > ลบ
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การถายโอนขอมูลดวยอุปกรณ
ที่ใชรวมกันได

สําหรับการซิงโครไนซ ใหใชเทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth หรือการเชื่อมตอสายเคเบิล
และตองเปดการทํางานของอุปกรณอีกทาง
เพื่อใชรับขอมูล

ในการเริ่มโอนขอมูล ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมูล 
และเลือกรายชื่อที่โอนจากรายการ ที่ไมใช 
ซิงคกบัเซิรฟฯ หรือซิงคกบัพซีี ขอมูลทีเ่ลือก
จะถูกคัดลอกหรือซิงโครไนซตามการตั้งคา

การซิงโครไนซจากเครื่องพีซี
ที่ใชงานรวมกันได

ในการซิงโครไนซขอมูลจากปฏิทนิ บันทกึ 
และรายชื่อ คุณตองติดตั้งซอฟตแวร Nokia 
PC Suite ของโทรศัพทลงในเครื่องพีซีใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือสายเคเบิล
ขอมูล USB สําหรับการซิงโครไนซและเริ่มตน
การซิงโครไนซจากเครื่องพีซี

การซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร

ในการใชเซิรฟเวอรอินเทอรเนต็ระยะไกล 
คุณตองสมัครสมาชิกบริการการซิงโครไนซ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมและการตั้งคาที่จําเปน
สําหรับบริการนี ้โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ คุณอาจไดรับการตั้งคาในรูปของ
ขอความการกําหนดคาโปรดดูที่ 
“บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา xi และ 
“การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา 34

ในการเริ่มการซิงโครไนซจากเครื่องโทรศัพท
ของคุณ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมูล > 
ซิงคกบัเซิรฟฯ คุณสามารถเลือกตัวเลือก
โดยขึ้นกับการตั้งคาของคุณ จาก 
เริ่มซิงโครไนซ หรือ กําลังเริ่มคดัลอก

การซิงโครไนซในครั้งแรกหรือหลังจากการ
ซิงโครไนซถูกขัดจังหวะการทํางานอาจใชเวลา
ถึง 30 นาทีจึงจะเสร็จสมบรูณ

สายเคเบิลขอมูล USB

คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB 
เพื่อถายโอนขอมูลระหวางโทรศัพทและ
เครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได หรือเครื่องพิมพ
ที่สนับสนุน PictBridgeนอกจากนี ้คุณยังใช
สายเคเบลิขอมูล USB กับชุดโปรแกรม Nokia 
PC Suite ได

ในการใชโทรศัพทสําหรับการโอนขอมูลหรือ
การพิมพภาพ ใหตอสายขอมูลยืนยัน 
เชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล USB แลว 
เลือกโหมด และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

โหมด Nokia — เพื่อใชโทรศัพทในการโตตอบ
กับแอปพลิเคชันจากเครื่องพีซีที่ติดตั้ง
ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite

การพิมพและสื่อ — เพือ่ใชโทรศัพทและ
เครื่องพิมพที่รองรับ PictBridge หรือเพื่อ
เชื่อมตอโทรศัพทกับเครื่องพีซีเพื่อทําการ
ซิงโครไนสโทรศัพทกับ Windows Media Player 
(เพลง, วิดีโอ)

แหลงเกบ็ขอมูล — เพือ่เชือ่มตอกับเครื่องพีซี
ที่ไมมีซอฟตแวร Nokia และใชโทรศัพทเปน
แหลงเก็บขอมูล

ในการเปลี่ยนโหมด USB ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > สายเคเบิล
ขอมูล USB > โหมด Nokia, การพิมพ
และสื่อ หรือ แหลงเก็บขอมูล

■ การโทร
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้
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การโอนสาย — เพื่อโอนสายที่เรียกเขา 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)คุณอาจ
โอนสายไมไดหากมีการใชฟงกชันจํากัดการโทร
บางฟงกชันโปรดดูที ่การจํากัดการโทร 
ในหวัขอ “ความปลอดภยั” ในหนา 35

รับไดทุกปุม > เปด — เพือ่รับสายเรียกเขา
โดยกดปุมใดๆ ก็ได ยกเวนปุมเปด/ปด ปุมเลือก
ดานซาย ปุมกลองถายรูป ปุมเลือกดานซาย
และขวา หรือปุมจบการทํางาน

เรียกซ้ําอตัโนมัติ > เปด — เพื่อใหเครื่อง
พยายามโทรออกไปเบอรนัน้ไดสูงสุดสิบครั้ง 
หลังจากพยายามโทรแลวแตไมสําเร็จ

โทรซ้ําวิดโีอเปนเสียง — เพื่อเลือกให
โทรศัพทโทรไปยังหมายเลขทีก่ารโทรสายวิดีโอ
ลมเหลวโดยอัตโนมัติหรือไม

ความชัดเจนเสียง > ใชงาน — เพื่อชวยให
ไดยินเสียงสนทนาไดชัดเจนขึ้น ในที่ทีเ่สียง
รอบขางดังมาก

โทรดวน > เปด — เพื่อโทรไปยังชื่อและ
หมายเลขโทรศัพททีก่ําหนดใหกับปุมโทรดวน 
3 ถึง 9, โดยกดปุมทีต่องการคางไว

สายเรียกซอน > ใชงาน — เพื่อใหระบบ
แจงใหคุณทราบถึงสายเรียกเขาขณะทีคุ่ณ
ใชสายอื่นอยู (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
โปรดดูที่ “สายเรียกซอน” ในหนา 10

สรุปหลังการโทร > ใช — เพื่อใหโทรศัพท
แสดงระยะเวลาและคาโทรโดยประมาณ
แบบยอของการโทรในแตละครั้ง (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

สงขอมูลผูโทร > ใช — เพื่อแสดงหมายเลข
โทรศัพทของคุณที่เครื่องของผูที่คุณกําลัง
โทรหา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
ในการใชการตั้งคาตามที่ผูใหบริการกําหนด 
เลือก ตามคาของระบบ

รับสายโดยการเปดฝา > เปด — เพือ่รับสาย
เรียกเขาโดยเปดฝาพับ

การแบงดูวิดโีอ > ใช — เพื่อแบงปนภาพ
วิดีโอสดใหกับคูสนทนาในขณะทีก่ําลังสนทนา
ไดโปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ
ของคุณ เพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน 
คาบริการ และการเปนสมาชิกบริการนี้

■ โทรศัพท
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้ 

การตั้งคาภาษา — เพือ่กําหนดภาษา
ที่แสดงของเครื่อง เลือก ภาษาที่ใชในเครื่อง 
อัตโนมัติ เลือกภาษาตามขอมูลในซิมการด 
ในการเลือกภาษาใน USIM การด ใหเลือก 
ภาษาที่ใชในซิม ในการตั้งภาษา
เพื่อใชในการเลนรายการเสียง เลือก 
ภาษาในการจดจําเสียง โปรดดูที ่
“การโทรออกโดยใชเสียงขัน้สูง” ในหนา 9 
เสียงสั่งงาน ในหวัขอ “ปุมลัดสวนตัว” 
ในหนา 28

สถานะหนวยความจํา — ใชดูพื้นที่ของ
หนวยความจําทีใ่ชแลวและหนวยความจํา
ที่ยังไมไดใช

ล็อคปุมอัตโนมัติ — เพื่อตั้งคาปุมกดใหล็อค
โดยอัตโนมัติ หลังจากผานเวลาหนวง
ตามทีต่ั้งไว เมื่อโทรศัพทอยูในโหมด
สแตนดบาย และไมมีการใชฟงกชันใดๆ 
ของเครื่องเลือก ล็อคปุมกด และตั้งเวลา

ปองกันปุมกด — เพื่อกําหนดใหตองปอน
รหัสโทรศัพทเมื่อคุณยกเลิกการล็อคปุมกด
ปอนรหสัโทรศัพท และเลือก ล็อคปุมกด

ขอความตอนรับ — เพื่อเขยีนขอความที่คุณ
ตองการใหแสดงเมื่อเปดเครื่อง
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อัพเดตโทรศัพท — เพื่ออัพเดตซอฟตแวร
โทรศัพท หากสามารถอัพเดตได

โหมดเครือขาย — เพื่อเลือกโหมดคู (UMTS 
หรือ GSM) คุณไมสามารถใชงานตัวเลือกนี้
ในระหวางใชสายสนทนาได

เลือก ผูใหบริการ > อตัโนมัติ — เพื่อตั้งคา
เครื่องใหเลือกระบบเครือขายทีม่ีในพื้นที่
ของคุณโดยอัตโนมัติดวย โดยผูใช คุณจะ
สามารถเลือกระบบเครือขายซึ่งมีขอตกลง
ในการใหบริการขามเครือขายกับผูใหบริการ
ของคุณ

ตัวชวยแนะนําเมนู — เพื่อเลือกวาใหเครื่อง
แสดงขอความวธิีใชหรือไม

เสียงเปดเครื่อง > เปด — เครื่องจะสงเสียง
เมื่อเปดเครื่อง

ถามบนเครื่อง > เปด — โทรศัพทจะถาม
ทุกครั้งเมื่อเปดเครื่องวาจะใชรูปแบบบน
เครื่องบินหรือไมเมื่อใชรูปแบบบนเครื่อง 
การเชื่อมตอทางวทิยุทัง้หมดจะปดการทํางาน
คุณควรเลือกใชรูปแบบบนเครื่องในบริเวณที่
มีความเสี่ยงตอการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

การจดัการเมื่อปดฝา — เพื่อเลือกวาเครื่อง
จะกลับสูโหมดสแตนดบาย หรือเปด
แอปพลิเคชันทัง้หมดไวเมื่อปดฝาพับ

■ การตัง้คาคอนฟเกอเรชัน
คุณสามารถจัดรูปแบบโทรศัพทของคุณ
ดวยการตั้งคาทีจ่ําเปนสําหรับบริการบางอยาง
ใหทํางานไดอยางถูกตองผูใหบริการของคุณ
อาจสงการตั้งคาดังกลาวใหคุณโปรดดูที่ 
“บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา xi

เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งกําหนดคา 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

ตั้งกําหนดคาที่ตั้งไว — เพือ่ดูรายชื่อ
ผูใหบริการทีจ่ัดเก็บอยูในเครื่องในการตั้งคา
คอนฟเกอเรชันของผูใหบริการเปนคาเริ่มตน 
ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนคาที่ตั้งไว 

ใชคาที่ตั้งในทุกแอปฯ — เพือ่ใชการตั้งคา
คอนฟเกอเรชันที่กําหนดเปนคาเริ่มตนกับ
แอปพลิเคชันทีส่นบัสนนุ

จุดเชื่อมตอที่ตองการ — เพื่อดูจุดเชื่อมตอ
ที่บันทึกไวเลื่อนไปยังจุดเชื่อมตอที่ตองการ 
และเลือก ตัวเลือก > ขอมูล เพื่อดูชื่อ
ผูใหบริการ บริการเสริมขอมูล และจุดเชื่อมตอ
ขอมูลแพ็คเก็ต หรือหมายเลขการติดตอ GSM

ตอเว็บสนับสนุน — เพื่อดาวนโหลดการตั้งคา
คอนฟเกอเรชันจากผูใหบริการของคุณ

การตั้งคาสวนบุคคล — เพือ่เพิม่แอคเคาท
สวนตัวรายใหมสําหรับบริการตางๆ ดวยตนเอง 
และเพื่อใชหรือลบในการเพิ่มแอคเคาทสวนตัว
ใหม หากคุณไมไดเพิ่มรายการใดไว ใหเลือก 
เพิ่มใหม หรือเลือก ตัวเลือก > เพิ่มใหม 
เลือกประเภทบริการ จากนัน้ ใหเลือกและปอน
การตั้งคาทีจ่ําเปนแตละรายการพารามิเตอร
จะแตกตางกันตามประเภทบริการที่เลือกไว
ในการลบหรือใชแอคเคาทสวนตัว ใหเลื่อน
ไปยังรายการนั้น และเลือก ตัวเลือก > ลบ 
หรือ ใชงาน
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■ ความปลอดภัย
เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษา
ความปลอดภัยที่ใชการควบคุมการโทร (เชน 
จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) 
การโทรออกอาจใชไดในการโทรไปยังเบอรโทร
ฉุกเฉินตามทีต่ั้งไวในเครื่อง

เลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภยั 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

ถามรหัส PIN หรือ ถามรหัส UPIN — เพื่อตั้ง
เครื่องใหถามรหัส PIN หรือ UPIN ทุกครั้งที่คุณ
เปดเครื่องซิมการดบางชนิดจะไมอนุญาต
ใหคุณปดฟงกชันนี้

คําขอรหัส PIN2 — เพื่อเลือกวาจะตองใช
รหัส PIN2 หรือไม เมื่อมีการใชคุณสมบัติ
บางอยางของโทรศัพทที่ใชรหสั PIN2 
ซิมการดบางชนิดจะไมอนุญาตใหคุณปด
ฟงกชนันี้

การจํากดัการโทร — เพื่อจํากัดสายเรียกเขา
และสายโทรออก (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) โดยเครื่องจะถามรหัสระบบ

จํากัดเบอร — เพือ่จํากัดหมายเลขโทรออก
บางหมายเลขได หากซมิการดของคุณ
สนับสนนุการใชฟงกชันนี้ เมื่อใชการจํากัดเบอร 
การเชื่อมตอ GPRS จะใชไมได ยกเวนขณะสง
ขอความตัวอักษรผานการเชื่อมตอ GPRS 
ในกรณีนี้ หมายเลขโทรศัพทของผูรับและ
เบอรศูนยขอความตองรวมอยูในรายการ
จํากัดเบอร

เฉพาะกลุม —เพือ่ระบุกลุมผูใชซึ่งคุณ
สามารถโทรหาและสามารถโทรหาคุณได 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ระดับการปองกัน > โทรศัพท — เพื่อให
เครื่องถามรหสัโทรศัพททุกครั้งทีม่ีการใส
ซิมการดอันใหมในเครื่องหากคุณเลือก 
หนวยความจํา เครื่องจะถามรหสัโทรศัพท
เมื่อเลือกหนวยความจําของซิมการด 
และเมื่อคุณตองการเปลี่ยนหนวยความจําที่ใช

รหัสผาน — เพื่อเปลี่ยนรหสัโทรศัพท, รหสั 
PIN, รหัส UPIN, รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ

รหัสที่ใช — เพื่อเลือกวาจะตองมีการใชรหัส 
PIN หรือ UPIN หรือไม

ใบรับรองสิทธิ์ หรือใบรับรองผูใช — เพื่อ
ดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองของผูใช
ที่ดาวนโหลดมายังโทรศัพทของคุณโปรดดูที ่
“ใบรับรอง” ในหนา 60

การตั้งคาการปองกัน — เพื่อดู ขอมูล
โมดูลปองกนั ใชงาน ถาม PIN โมดูล 
หรือเปลี่ยนรหสั PIN ของโมดูล และ PIN 
สําหรับลายเซ็นดู “รหสัผาน” ในหนา xi

■ การจดัการสิทธิ์แบบดิจติอล
การคุมครองดานลิขสิทธิ์ ทีใ่ชเพื่อปองกัน
การแกไขและจํากัดการแจกจายไฟลทีม่ีการ
ปองกันเมื่อคุณดาวนโหลดไฟลทีม่ีการปองกัน 
เชน เสียง วดิีโอ ลักษณะ หรือเสียงเรียกเขา 
มายังโทรศัพทของคุณ ไฟลนั้นไมตอง
เสียคาใชจาย แตจะถูกบล็อกไวคุณตอง
จายเงินเพื่อซื้อสิทธใิชงานไฟล และสิทธิ
การใชจะถูกสงไปที่เครื่องของคุณโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณดาวนโหลดไฟล 

การอนุญาตใชสําหรับไฟลทีม่ีการปองกัน 
ใหเลื่อนไปที่ไฟล และเลือก ตัวเลือก > 
สิทธิการใช ตัวอยางเชน คุณสามารถดูวดิีโอ
ไดเปนจํานวนกี่ครั้งและสิทธิการฟงเพลง
ของคุณเหลืออีกกี่วนั 
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หากตองการขยายเวลาใชงานของไฟล เลือก 
ตัวเลือก และเลือกตัวเลือกทีเ่กี่ยวของ
ของประเภทไฟล เชน เรียกใชงานลักษณะ 
รหัสเขาใชงาน

หากโทรศัพทของคุณมีขอมูลทีม่ีการปองกัน 
OMA DRM 
วิธเีดียวในการสํารองทั้งรหัสเขาใชงาน
และขอมูล คือใชคุณสมบัติการสํารองขอมูล
ของ Nokia PC Suite วิธีถายโอนขอมูลแบบอื่น
อาจไมถายโอนรหัสเขาใชงานซึ่งจําเปนตอง
จัดเก็บพรอมขอมูล เพื่อที่คุณจะสามารถทําการ
ใชขอมูลทีม่ีการปองกัน OMA DRM ไดอีก
หลังจากที่โทรศัพทไดรับการฟอรแม็ตคุณอาจ
ตองจัดเก็บรหัสเขาใชงานไวเผื่อกรณีทีไ่ฟล
ในโทรศัพทเสียหาย

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหคัดลอก 
แกไข โอน หรือสงตอ ภาพ เพลง (รวมถึง
แบบเสียงกริ่ง) และเนื้อหาอื่น 

โทรศัพทเครื่องนี้รองรับ OMA DRM 1.0 และ 2.0

■ การอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท
ผูใหบริการของคุณอาจสงการอัพเดตซอฟตแวร
โทรศัพทมายังอุปกรณของคุณโดยตรงตัวเลือก
นี้อาจไมมี ทัง้นี้ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ 

คําเตือน: หากคุณติดตั้ง
การอัพเดตซอฟตแวร คุณจะ
ไมสามารถใชอุปกรณนี้ แมแต
การโทรฉุกเฉิน จนกวาการอัพเดต
จะเสร็จสิ้นและรีสตารทอุปกรณแลว
อยาลืมสํารองขอมูลกอนยอมรับ
การอัพเดตซอฟตแวร 

■ การตั้งคาการใชงานกลับไป
ตามเดิม

ในการรีเซ็ตคาเมนกูลับไปยังคาเดิม ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > เรียกคืนคาดั้งเดิม 
ใสรหสัความปลอดภยัชื่อและเบอรโทรศัพท
ที่บันทึกใน รายชื่อ จะไมถูกลบออกไป
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10. เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด

เมนนูี้ชวยใหคุณเขาใชพอรทัลไปยังบริการ
ที่ผูใหบริการระบบมีใหไดโดยชื่อและไอคอน
ขึ้นกับผูใหบริการนัน้สําหรับขอมูลเพิม่เติม 
กรุณาติดตอผูใหบริการระบบของคุณ
ผูใหบริการสามารถอัพเดตเมนนูี้ดวยขอความ
บริการโปรดดูขอมูลเพิม่เติมที ่“ถาดรับขอมูล” 
ในหนา 58
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11. คลังภาพ

ในเมนูนี ้คุณสามารถจัดการรูปถาย วิดีโอคลิป 
ไฟลเพลง ลักษณะ ภาพกราฟก แบบเสียง 
เสียงบันทึก และไฟลทีไ่ดรับไฟลเหลานี้
จะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําของเครื่อง
หรือการดหนวยความจํา microSD (ไมรวมอยูใน
บรรจุภัณฑ) และอาจจัดเรียงอยูในแฟมขอมูล

เครื่องของคุณสนับสนนุระบบรหัสเขาใชงาน
เพื่อปองกันขอมูลทีไ่ดรับอยางไรก็ตาม 
โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของขอมูลและรหัส
เขาใชงานทกุครั้งกอนรับขอมูลนัน้ เนือ่งจาก
การรับขอมูลดังกลาวอาจมีการคิด
คาธรรมเนยีม

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหคัดลอก 
แกไข โอน หรือสงตอ ภาพ เพลง (รวมถึง
แบบเสียงกริ่ง) และเนื้อหาอื่น 

ในการดูรายการแฟมขอมูล ใหเลือก เมนู > 
คลังภาพ

ในการดูตัวเลือกที่มีของแฟมขอมูล ใหเลือก
แฟมขอมูล และ ตัวเลือก

ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมูล ใหเลือก
แฟมขอมูล และ เปด 

ในการดูตัวเลือกที่มีของไฟล ใหเลือกไฟล และ 
ตัวเลือก

ในการดูแฟมขอมูลของการดหนวยความจํา
เมื่อยายไฟล ใหเลื่อนไปทีก่ารดหนวยความจํา 
และเลื่อนไปทางดานขวา

■ พิมพภาพ
โทรศัพทของคุณรองรับ Nokia XpressPrint 
หากตองการเชื่อมตอกับเครื่องพิมพที่ใชงาน
รวมกันได ใหใชสายเคเบลิขอมูล USB หรือ
สงภาพโดยใช Bluetooth ไปยังเครื่องพิมพ
ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดดูที่ 
“การเชื่อมตอ” ในหนา 29 

คุณสามารถพิมพภาพที่อยูในรูปแบบ .jpg 
ไดภาพที่ถายดวยกลองถายรูปนีจ้ะถูกจัดเก็บ
ในรูปแบบ .jpg โดยอัตโนมัติ

เลือกภาพทีคุ่ณตองการพมิพและ ตัวเลือก > 
พิมพ

■ การดหนวยความจํา
คุณสามารถใชการดหนวยความจํา microSD 
เพื่อเก็บไฟลมัลติมีเดียของคุณ เชน ไฟล
วิดีโอคลิป แทร็คเพลง และเสียง, รูปภาพ 
รวมทัง้ขอมูลการรับสงขอความ และเพื่อสํารอง
ขอมูลจากหนวยความจําโทรศัพท

แฟมขอมูลบางรายการใน คลังภาพ ทีม่ีขอมูล
ที่โทรศัพทใช (เชน ลักษณะ) อาจจัดเก็บอยูใน
การดหนวยความจํา

ในการใสและถอดการดหนวยความจํา microSD 
โปรดดูที่ “การใสการด microSD” ในหนา 2



39ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

การฟอรแมตการดหนวยความจํา

เมื่อฟอรแมตการดหนวยความจําแลว ขอมูล
ทั้งหมดในการดจะถูกลบโดยถาวร การด
หนวยความจําบางประเภทอาจผานการ
ฟอรแมตมาแลว ในขณะทีบ่างประเภท
ตองฟอรแมตกอนการใชงานโปรดสอบถาม
กับรานผูแทนจําหนายวาคุณตองฟอรแมต
การดหนวยความจํากอนใชงานหรือไม

ในการฟอรแมตการดหนวยความจํา ใหเลือก 
เมนู >คลังภาพ หรือ แอปพลิเคชั่น 
แฟมขอมูลการดหนวยความจํา  และ 
ตัวเลือก > ลางการดความจํา > ใช

เมื่อฟอรแมตเรียบรอยแลว ใหปอนชื่อสําหรับ
การดหนวยความจํา

การล็อคการดหนวยความจํา

ในการตั้งรหัสผานเพื่อล็อคการดหนวยความจํา
ของคุณจากการใชโดยไมไดรับอนญุาต เลือก 
ตัวเลือก > ตั้งรหัสผาน รหสัผานสามารถ
ประกอบดวยตัวอักษรสูงถึง 8 ตัวอักษร

รหัสผานจะไดรับการจัดเก็บไวในเครื่องและ
คุณไมจําเปนตองปอนอีกครั้งในขณะที่คุณใช
การดหนวยความจําในโทรศัพทเครื่องเดียวกัน
หากคุณตองการใชการดหนวยความจํานี้
ในโทรศัพทเครื่องอื่น เครื่องจะขอใหคุณ
ปอนรหสัผานในการลบรหัสผาน ใหเลือก 
ตัวเลือก > ลบรหัสผาน

การตรวจสอบการใชพื้นที่
หนวยความจํา

ในการตรวจสอบการใชพื้นทีห่นวยความจํา
ของกลุมขอมูลตางๆ และพืน้ที่วางใน
หนวยความจําสําหรับติดตั้งแอปพลิเคชัน
หรือซอฟตแวรใหมๆ ลงในการด
หนวยความจําของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > 
ขอมูล
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12. สื่อ

คุณสามารถถายภาพหรือบนัทกึวดิีโอคลิป
โดยใชกลองขนาด 2 ลานพิกเซลในตัวเครื่องได

■ กลองถายรูป
กลองถายรูปจะสรางภาพในรูปแบบไฟล .jpg 
และคุณยังสามารถขยายภาพดวยระบบ
ดิจิตอลไดถึงแปดเทา

การถายภาพ

กดปุมกลองถายรูป หรือเลือก เมนู > สื่อ > 
กลอง > จับภาพ ในการถายภาพตอไป 
ใหเลือก กลับ หากตองการสงภาพถาย
เปนขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก สง เครื่องจะ
จัดเก็บภาพถายไวใน คลังภาพ > รูปถาย

ถายภาพตัวเอง

ปดฝาพับและกดปุมกลองถายรูปคางไวใช
หนาจอภายนอกเปนชองมองภาพกดปุม
กลองถายรูปเพื่อถายรูปเปดโทรศัพท
เพื่อดูภาพที่ถาย

ซูม

ในโหมดกลองถายรูปหรือวิดีโอ ใหใชปุมปรับ
ระดับเสียงเพื่อขยายหรือยอ

โทรศัพทของคุณสนับสนนุความละเอียด
การถายภาพสูงสุด 1200x1600 พิกเซล

ตัวเลือกของกลองถายรปู

เลือก ตวัเลือก > เปดโหมดกลางคนื 
หากอยูในสภาวะที่มีแสงนอย เปดตัวตัง้เวลา 
ในการใชงานการตั้งเวลาถายภาพ หรือ 
เปดถายภาพตอเนื่อง เพื่อถายภาพ
เปนชุดตอเนื่องอยางรวดเร็ว เมื่อตั้งขนาดภาพ
ไวทีสู่งสุด ภาพสามภาพจะถูกถายในลําดับ
ตอเนือ่ง สวนการตั้งคาขนาดอื่นๆ จะเปนการ
ถายภาพแปดภาพตอเนือ่ง

เลือก ตวัเลือก > การตั้งคา  > 
เวลาแสดงภาพตัวอยาง และเลือกเวลา
แสดงภาพที่ถายไวบนจอภาพระหวางการดู
ภาพตัวอยาง เลือก กลับ เพื่อถายภาพตอไป 
หรือ สง เมื่อตองการสงภาพเปนขอความ
มัลติมีเดีย

ตัวเลือกกลองถายรูปและวิดโีอ

ในการใชฟลเตอร เลือก ตัวเลือก > 
เอฟเฟกต > ปกติ, เฉดสีเทา, ซีเปย, 
เนกาทีฟ 

ในการเปลี่ยนการตั้งคากลองและวิดีโอ เลือก 
ตัวเลือก > การตัง้คา 

■ วิดีโอ
คุณสามารถบันทึกวิดีโอคลิปในรูปแบบไฟล 
.3gp เวลาในการบันทึกภาพจะขึน้อยูกับ
ความยาววดิีโอคลิปและการตั้งคาคุณภาพ 
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ความยาวและขนาดไฟลของคลิปอาจตางกัน
ไปตามคุณภาพที่เลือกและหนวยความจําทีม่ี
ในการตั้งคาคุณภาพของคลิปวิดีโอ ใหเลือก 
เมนู > สื่อ > วิดีโอ > ตัวเลือก > การตั้งคา > 
คุณภาพคลิปวิดีโอ > สูง, ปกติ หรือ ธรรมดา

ในการเลือกขนาดจํากัดไฟล เลือก เมนู > สื่อ > 
วิดโีอ > ตวัเลือก > การตั้งคา > ความยาว
วิดโีอคลิป คาที่ตั้งไว หมายความวาขนาด
ของไฟลจะถูกจํากัดเพื่อใหพอดีกับขอความ
มัลติมีเดีย (ขนาดขอความมัลติมีเดียของ
โทรศัพทเครื่องตางๆ อาจแตกตางกัน) คาสูงสุด 
หมายความวาหนวยความจําที่เหลืออยูทั้งหมด
จะถูกนํามาใชขนาดของหนวยความจํา
ที่ใชไดนัน้ขึ้นอยูกับแหลงหนวยความจําทีคุ่ณ
ใชบันทึกวิดีโอคลิป

การบันทึกวดิีโอคลปิ

เลือก เมนู > สื่อ > วิดีโอ > บันทึก หรือ
กดปุมกลองถายรูปคางไวในการหยุดบนัทกึ
ชั่วคราว ใหเลือก พกั หากตองการเริ่ม
การบันทึกใหม ใหเลือก ใชตอ หากตองการ
หยุดการบันทึก เลือก หยดุ เครื่องจะจัดเก็บ
ไฟลทีบ่ันทกึนั้นไวใน คลังภาพ > วิดีโอคลิป

ในการซูมภาพใหมีขนาดใหญขึ้นหรือเล็กลง 
ใหกดปุมปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง หรือกดปุม
เลื่อนดานซายหรือดานขวา

■ เครื่องเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีเครื่องเลนเพลงสําหรับ
ฟงแทร็คเพลง เสียงบนัทึก หรือไฟลเพลง MP3, 
MP4, AAC, eAAC+ หรือ Windows Media Player 
ที่คุณถายโอนมายังเครื่องดวยโปรแกรม Nokia 
Audio Manager ซึ่งเปนโปรแกรมหนึง่ใน Nokia 
PC Suiteโปรดดูที่ “ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite” 
ในหนา 62

ไฟลเพลงที่จัดเก็บไวในแฟมขอมูลใน
หนวยความจําโทรศัพทหรือแฟมขอมูลของ
การดหนวยความจะถูกตรวจพบและเพิ่ม
โดยอัตโนมัติเขาไปในรายการแทร็คทีต่ั้งไว

ใชงานเครื่องเลนเพลงดวยปุมเครื่องเลนเพลง
ที่ดานหนาของโทรศัพท หรือดวยปุมเลื่อน

ในการเปดเครื่องเลนเพลง เลือก เมนู > สื่อ > 
เครื่องเลนเพลง

ในการเปดเครื่องเลนเพลงในขณะที่โทรศัพท
ปดฝาพับอยู ใหกด 

ในการเปดรายการเพลงทัง้หมดที่จัดเก็บ
ในโทรศัพท ใหเลือก ทุกเพลง > เปด หรือ
เลื่อนไปทางขวา

ในการสรางหรือจัดการรายการเพลง ใหเลือก 
รายการเลน > เปด หรือเลื่อนไปทางขวา

ในการเปดแฟมขอมูลดวย ศิลปน, อลับั้ม 
หรือ ประเภท เลื่อนไปทีข่อความที่ตองการ 
และเลือก ขยาย หรือเลื่อนไปทางขวา

ในการเปดรายการวดิีโอทั้งหมดที่จัดเก็บ
ในโทรศัพท ใหเลือก วิดีโอ > เปด หรือเลื่อน
ไปทางขวา

การเลนแทร็คเพลง

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับ
เสียงปกติการรับฟงเสียงทีด่ังเกินไป
อยางตอเนือ่งอาจเปนอันตรายตอ
การไดยินเสียงของคุณ 

ใชงานเครื่องเลนเพลงดวยปุมเครื่องเลนเพลง
ที่ดานหนาของโทรศัพท หรือดวยปุมเลื่อน

เมื่อคุณเปดเมนู เครื่องเลนเพลง รายละเอียด
ของแทร็คแรกในรายการแทร็คทีร่ะบบตั้งไว
จะปรากฏขึ้นหากตองการเลน ใหเลือก 

ในการปรับระดับเสียง ใหใชปุมปรับระดับเสียง
ที่ดานขางของโทรศัพท
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หากตองการพักการเลน ใหเลือก 

หากตองการหยุดการเลน ใหกดปุมจบ
การทํางานคางไว

หากตองการขามไปยังแทร็คถัดไป ใหเลือก 
 ในการขามไปยังตอนตนของแทร็ค

กอนหนา ใหเลือก 

หากตองการกรอกลับในขณะกําลังเลนเพลง
นั้นอยู ใหเลือกและกดคางไวที่ปุม  
หากตองการเลนแทร็คทีเ่ลนอยูไปขางหนา
อยางรวดเร็ว ใหเลือกและกดคางไวที่ปุม  
ปลอยปุมเมื่อถึงตําแหนงทีคุ่ณตองการ

ตัวเลอืกเครื่องเลนเพลง

เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนเพลง > 
ไปยังเครื่องเลน เลือก ตวัเลือก และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้

เพิ่มไปรายการเลน — เพื่อเพิ่มแทร็คปจจบุัน
ในรายการเพลง

การตั้งคา > สุม —ในการเลนแทร็คแบบ
สุมเลน หรือ เลนซ้ํา เพื่อเลนแทร็คทีเ่ลนอยู
หรือรายการแทร็คทัง้หมดซ้ํา 

การดาวนโหลด — ใชเชื่อมตอกับบริการ
เบราเซอรทีเ่กี่ยวของกับแทร็คที่เลนอยูได
ฟงกชนันี้ใชไดก็ตอเมื่อมีแอดเดรสของบริการ
อยูในแทร็คเทานั้น 

เว็บเพจ — เพื่อเขาใชงานเวบ็เพจที่เกี่ยวของ
กับแทร็คที่เลนอยูตัวเลือกนี้จะเปนสีทบึ
หากไมมีเว็บเพจ

เลนผาน Bluetooth — เพื่อเชื่อมตอกับ
อุปกรณเพิม่พิเศษดานเสียงที่ใชเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth

■ วิทยุ
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจาก
เสาอากาศของอุปกรณไรสายดังนั้น 
คุณตองตอชุดหฟูงหรืออุปกรณเสริมที่ใชงาน
รวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพื่อการใชงาน
วิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับ
เสียงปกติการรับฟงเสียงที่ดังเกินไป
อยางตอเนือ่งอาจเปนอันตรายตอ
การไดยินเสียงของคุณโปรดอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง 
เนือ่งจากเสียงจะดังมาก

เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ

ในการเปดเครื่องเลนเพลงโดยทีฝ่าพับยังปดอยู 
ใหกดปุมเลือกดานซายหรือดานขวา แลวเลือก 
วิทยุ

ในการใชปุมภาพกราฟก , ,  หรือ 
 บนหนาจอ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

ไปยังปุมที่ตองการ และเลือกปุมนัน้

การบันทึกความถี่วทิยุ

1. ในการเริ่มคนหา ใหเลือกและกดคาง
ไวทีปุ่ม  หรือ  คางไว หากตองการ
เปลี่ยนความถี่ของคลื่นวทิยุครั้งละ 
0.05 MHz ใหกดเบาๆ ที่ปุม  หรือ 

2. หากตองการบันทกึสถานีไปยังตําแหนง
หนวยความจํา 1 ถึง 9 ใหกดปุมตัวเลข
ที่ตองการคางไวในการบันทกึสถานีไปยัง
ตําแหนงหนวยความจํา 10 ถึง 20 
ใหกดปุม 1 หรือ 2 และกดคางไวที่
ปุมตัวเลขที่ตองการตั้งแต 0 ถึง 9

3. ปอนชื่อสถานวีิทยุ
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การฟงวิทยุ

เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ หากตองการ
เลื่อนไปยังความถี่ที่ตองการ เลือก  หรือ  
หรือกดปุมชุดหูฟงหากตองการเลือกสถานีวทิยุ 
ใหกดปุมตัวเลขที่ตรงกันไวสักครูในการปรับ
ระดับเสียง ใหกดปุมปรับระดับเสียง

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้

ปด — เพือ่ปดวทิยุ

จัดเก็บสถานี — เพือ่บนัทกึสถานวีิทยุ
สถานีใหม (จะแสดงขึน้หากตรวจพบสถานใีหม)

ลําโพง หรือ ชุดหูฟง — เพือ่ฟงวทิยุผาน
ลําโพงหรือชุดหฟูง

โมโน หรือ สเตอริโอ — เพือ่ฟงวทิยุในระบบ
เสียงโมโนหรือสเตอริโอ

สถานี — เพื่อเลือกรายการสถานีทีบ่ันทกึ
ไวในการลบหรือเปลี่ยนชื่อสถานี ใหเลื่อน
ไปที่สถานีนัน้ แลวเลือก ตัวเลือก > ลบสถานี 
หรือ เปลี่ยนชื่อ เลือก ID บริการ Visual 
เพื่อปอน ID บริการทีไ่ดรับจากผูใหบริการ 
Visual Radio (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

คนหาทุกสถานี — เพื่อคนหาสถานวีิทยุใหม

ตั้งความถี่ — เพื่อปอนความถี่ของสถานีวทิยุ
ที่ตองการ

ไดเรกทอรีสถานี — เปดใชไดเรกทอรีสถานี
ในการคนหาสถานวีิทยุที่มีจากระบบเครือขาย
และบันทึกสถานดีังกลาวไวใชในภายหลัง

ใชงานบริการ visual — เพื่ออนญุาตหรือ
ปฏเิสธการดูขอมูลแบบวิชวลของสถานวีิทยุ
ปจจุบนั (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
หากตองการตรวจสอบการใชงานและ
คาบริการและรับการตั้งคาทีต่องใชกับโทรศัพท 
โปรดติดตอผูใหบริการ

เมื่อโปรแกรมทีใ่ชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
หรือการเชื่อมตอ HSCSD กําลังสงหรือรับขอมูล 
อาจจะเกิดการรบกวนสัญญาณวทิยุได

■ เครื่องบันทึกเสียง
คุณสามารถบันทึกคําพูด เสียง หรือสาย
ที่ใชงานได และจัดเก็บขอมูลเหลานี้
ใน คลังภาพ ฟงกชันนีม้ีประโยชนในการ
บันทกึชื่อและหมายเลขโทรศัพทเพื่อจดลง
สมุดตอไปในภายหลัง

เครื่องบันทกึจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูล
หรือเชื่อมตอ GPRS อยู

เครือ่งบันทึกเสียง

1. เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก

ในการใชปุมภาพกราฟก ,  หรือ  
บนหนาจอ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา
ไปยังปุมที่ตองการ และเลือกปุมนัน้

2. ในการเริ่มบันทกึเสียง เลือก  ในการ
เริ่มบันทึกระหวางการโทร ใหเลือก 
ตัวเลือก > บันทึกเสียง ขณะบนัทกึ
การสนทนา ผูใชสายทุกคนจะไดยิน
เสียงบี๊พเบาๆขณะทีบ่นัทึก ใหถือ
โทรศัพทในตําแหนงปกติแนบกับหูในการ
หยุดบนัทกึชัว่คราว ใหเลือก 

3. ในการหยุดการบนัทึกเสียง ใหเลือก  
การบันทึกเสียงจะไดรับการจัดเก็บไวใน 
คลังภาพ > เสียงบันทึก

ในการฟงขอความทีบ่ันทกึไวลาสุด 
ใหเลือก ตัวเลือก > เลนที่บันทึกลาสุด

ในการสงการบันทึกเสียง ใหเลือก 
ตัวเลือก > สงที่บันทึกลาสุด

ในการดูรายการการบนัทึกเสียงใน 
คลังภาพ เลือก ตัวเลือก > รายการ
ที่บันทึก > เสียงบันทึก
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■ อีควอไลเซอร
คุณสามารถควบคุมคุณภาพเสียงขณะใช
เครื่องเลนเพลงไดโดยขยายหรือลดคลื่นความถี่

เลือก เมนู > สื่อ > อคีวอไลเซอร

ในการใชชุดการควบคุม ใหเลื่อนไปที่ชุด
อีควอไลเซอรชุดใดชุดหนึง่ และเลือก ใชงาน

ในการแกไขหรือเปลี่ยนชื่อชุดที่เลือก ใหเลือก 
ตัวเลือก > แกไข หรือ เปลี่ยนชื่อ 
คุณสามารถแกไขหรือเปลี่ยนชื่อชุด
อีควอไลเซอรไดบางชุดเทานั้น



45ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

13. ออแกไนเซอร

■ นาฬกิาปลุก
คุณสามารถตั้งโทรศัพทใหปลุกตามเวลา
ที่กําหนดไดเลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
นาฬิกาปลุก

ในการตั้งเวลาปลุก ใหเลือก เวลาปลุก 
และปอนเวลาปลุกในการเปลี่ยนเวลาปลุก
เมื่อตั้งคาเวลาปลุกไว ใหเลือก เปด

ในการตั้งใหโทรศัพทแจงเตือนคุณเมื่อถึงวนัที่
เลือกในสัปดาห ใหเลือก ปลุกซ้ํา

ในการเลือกเสียงปลุก หรือตั้งวิทยุเปน
เสียงปลุก ใหเลือก เสียงปลุก: หากคุณเลือก
วิทยุเปนเสียงปลุก ใหตอชุดหูฟงเขากับ
โทรศัพท

ในการตั้งไทมเอาตของการเลื่อนเวลาปลุก 
ใหเลือก การหมดเวลาเลื่อน และตั้งเวลา

การหยุดเสยีงปลุก

โทรศัพทจะสงเสียงปลุกแมวาเครื่องจะปดอยู
เมื่อตองการหยุดการปลุก ใหเลือก หยุด 
หากคุณปลอยใหเครื่องสงเสียงปลุกตอไป
เปนเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก เลื่อนไป 
เสียงปลุกจะหยุดดังตามเวลาที่คุณตั้งไวใน 
การหมดเวลาเลื่อน และจะสงเสียงปลุก
ใหมอีกครั้ง

หากถึงเวลาปลุกในขณะทีป่ดโทรศัพทอยู 
เครื่องจะเปดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น
หากคุณเลือก หยุด โทรศัพทจะแสดงขอความ
ถามวาคุณตองการเปดใชงานโทรศัพทเพื่อ
โทรติดตอหรือไมเลือก ไม เพื่อปดเครื่องหรือ ใช 
เพื่อโทรออกและรับสายที่โทรเขาหามเลือก ใช 

เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตรายได

■ ปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน

วันที่ปจจุบนัจะแสดงอยูในกรอบหากมีการ
บันทกึที่ตั้งไวสําหรับวนันัน้ วนัดังกลาว
จะปรากฏเปนตัวหนา และสวนตนของ
บันทกึจะปรากฏขึ้นทีด่านลางของปฏทิิน
หากคุณตองการดูบันทกึของวนันัน้ ใหเลือก 
ดู ในการดูทลีะสัปดาห ใหเลือก ตัวเลือก > 
มุมมองสัปดาห การลบบนัทกึทัง้หมด
ในปฏทิิน ใหเลือกการแสดงผลเปนเดือน
หรือสัปดาห และเลือก ตัวเลือก > 
ลบบันทึกทั้งหมด

ในการตั้งคาวันที่ เวลา เขตเวลา รูปแบบวนัที่
หรือเวลา ตัวคั่นวนัที่ การแสดงรายการ
ในปฏทิินที่ระบบกําหนดเปนคาเริ่มตน 
หรือวันแรกของสัปดาห ใหเลือก การตั้งคา
ในการตั้งคาใหเครื่องลบบนัทกึเดิมโดย
อัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กําหนด ใหเลือก 
ลบบันทึกอตัโนมัติ

การสรางบันทึกปฏิทิน

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน 
เลื่อนไปทีว่ันที่ และเลือก ตัวเลือก > 
สรางบันทึก และเลือกประเภทของบันทึก
ดังตอไปนี:้ นัดหมาย,  โทร,  
วันเกิด,  บันทึกหรือ  เตือนความจํา 
ปอนรายละเอียดในชอง
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เสยีงเตือนบันทึก

โทรศัพทจะแสดงบันทกึ และหากตั้งคาไว 
โทรศัพทจะสงเสียงดังขึน้ดวยเมื่อมีสัญลักษณ
บันทึกเตือนการโทร  ปรากฏบนจอโทรศัพท 
ใหกดปุมโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลข
ที่ปรากฏในการปดเสียงเตือนและดูบันทึก 
ใหเลือก ดู ในการหยุดเสียงเตือน 10 นาท ี
ใหเลือก เลื่อนไป

ในการหยุดเสียงเตือนโดยไมดูบันทึก 
ใหเลือก ออก

■ สิ่งที่ตองทํา
ในการจัดเก็บบนัทึกงานที่ตองทํา ใหเลือก 
เมนู > ตารางนัดหมาย > สิ่งที่ตองทํา

ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก 
เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > เพิม่ ใหคุณปอน
ขอมูลในชองตางๆ และเลือก จัดเก็บ

ในการดูขอมูลแตละรายการ ใหเลื่อนไปยัง
ขอมูลทีต่องการ และเลือก ดู นอกจากนี ้
คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกเพือ่แกไขลักษณะ
ตางๆ ขณะทีดู่บนัทึกไดอีกดวยและคุณ
สามารถเลือกตัวเลือกเพื่อลบบันทึกที่เลือกไว 
และลบบนัทึกทัง้หมดที่คุณทําเครื่องหมาย
เปนเสร็จสมบูรณ 

■ บันทึก
ในการเขยีนและสงบันทกึ เลือก เมนู > 
ตารางนัดหมาย > บันทึก

ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก 
เพิ่มหรือเลือก ตัวเลือก > สรางบันทึก 
เขียนบันทึก และเลือก จัดเก็บ

■ เครื่องคิดเลข
เครื่องคิดเลขในโทรศัพทของคุณสามารถ
ใชงานการคํานวณทางคณิตศาสตรและตรีโกณ 
การหาคาเลขยกกําลังสอง หาราก กลับตัวเลข 
และแปลงคาสกุลเงินตางๆ

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้
มีขอจํากัดในดานความถูกตองและ
ไดรับการออกแบบมาสําหรับ
การคํานวณอยางงาย

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
เครื่องคิดเลข เมื่อตัวเลข 0 ปรากฏบนจอ 
ใหปอนเลขจํานวนแรกทีต่องการคํานวณ
ใหกดปุม # เพื่อใสจุดทศนยิมเลื่อนไปยัง
การทํางานหรือฟงกชันที่ตองการ หรือเลือก
จาก ตัวเลือก ปอนตัวเลขจํานวนทีส่อง
ทําซ้ําขั้นตอนนี้มากเทาที่จําเปนเมื่อตองการ
เริ่มการคํานวณครั้งใหม ใหเลือกและ
กดคางไวที่ปุม ลบ

เมื่อตองการแปลงคาสกุลเงิน ใหเลือก เมนู > 
ตารางนัดหมาย > เครื่องคิดเลข 
หากคุณตองการบันทึกอัตราแลกเปลี่ยน 
ใหเลือก อัตราแลกเปลี่ยน เลือกตัวเลือกใด
ตัวเลือกหนึ่งที่ปรากฏบนหนาจอปอนอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยกดปุม # เพื่อใสจุดทศนิยม 
และเลือก ตกลง เครื่องจะยังคงบนัทึก
อัตราแลกเปลี่ยนนั้นเอาไวจนกวาจะมีอัตรา
แลกเปลี่ยนใหมมาแทนที่หากคุณตองการ
แปลงสกุลเงิน ใหปอนจํานวนที่คุณตองการ
จะแปลง และเลือก ตัวเลือก > เปนสกลุหนึ่ง 
หรือ เปนสกุลสอง

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลง
สกุลเงินหลัก คุณตองปอนอัตราใหม 
เนือ่งจากเครื่องจะลบคาอัตรา
แลกเปลี่ยนทีก่ําหนดไวกอนหนา
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■ ตัวนับเวลาถอยหลัง
หากตองการเริ่มการจับเวลา ใหเลือก เมนู > 
ตารางนัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง > 
ตัวนับแบบทั่วไป ปอนเวลาเตือนและ
เขียนขอความทีคุ่ณตองการใหแสดงเมื่อหมด
เวลาหากตองการเริ่มการจับเวลา ใหเลือก เริ่ม 
หากคุณตองการเปลี่ยนเวลาทีต่ั้งไว ใหเลือก 
เปลี่ยนเวลา หากคุณตองการหยุดการทํางาน
ของตัวนับ ใหเลือก หยุดนับ

หากตองการตั้งจับเวลาแบบรอบเวลาไดถึง 
10 รอบ ใหใสจํานวนรอบกอนเลือก เมนู > 
ตารางนัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง > 
ตัวนับรอบเวลา ในการเริ่มการจับเวลา 
ใหเลือก เริ่มตนตัวนับเวลา > เริ่ม 

ในการไปตอที่รอบเวลาชวงถัดไปโดยอัตโนมัติ 
ใหเลือก ตอไปยังชวงถัดไป > อตัโนมัติ หรือ 
หากคุณตองการยืนยันแตละรอบ ใหเลือก 
ยืนยันกอน

■ นาฬกิาจับเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือ
รอบเวลาโดยใชนาฬิกาจับเวลาในขณะจับเวลา 
คุณยังสามารถใชงานฟงกชันอื่นไดดวยเชนกัน
หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลาใหทํางานเปน
พื้นหลังของหนาจอ ใหกดปุมจบการทํางาน

การใชนาฬิกาจับเวลาหรือใหนาฬิกาจับเวลา
ทํางานอยูโดยไมปรากฏบนหนาจอขณะที่
ใชงานคุณสมบตัิอื่นๆ อยูจะสิ้นเปลืองพลังงาน
แบตเตอรี่และทําใหอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่สั้นลง

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกา 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

เวลาที่แยกไว — เพื่อบันทึกเวลาระหวาง
รอบในการเริ่มจับเวลา ใหเลือก เริ่ม เลือก 
แยก ทกุครั้งทีคุ่ณตองการบันทกึเวลาระหวาง
รอบในการหยุดจับเวลา ใหเลือก หยุด

ในการบนัทึกการจับเวลา ใหเลือก จัดเกบ็

ในการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ใหเลือก ตัวเลือก > 
เริ่ม เวลาใหมนี้จะเดินตอจากเวลาเดิม
ที่จับเวลาไวในการรีเซ็ตเวลาโดยไมบันทึกไว 
ใหเลือก ตั้งเวลาใหม

รอบเวลา — เพื่อบันทึกรอบเวลา

จับเวลาตอ — เพื่อดูเวลาทีคุ่ณตั้งไวเปน
พื้นหลัง

เวลาลาสุด — เพือ่ดูเวลาที่จับครั้งลาสุด 
หากยังไมไดรีเซ็ตเวลาของนาฬิกา

แสดงเวลา หรือลบเวลา — เพื่อดูหรือลบเวลา
ที่บันทึกไว
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14. Push to talk

เลือก เมนู > การสนทนา

สนทนา (PTT) ผานเครือขายเซลลูลารเปน
บริการสื่อสารวิทยุแบบสองทางทีใ่ชผาน
ระบบเครือขายเซลลูลาร GPRS (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) 

คุณสามารถใชระบบสนทนาเพื่อพูดคุยกับ
บุคคลอื่นหรือกลุมบุคคล (ชอง) ที่มีเครื่องที่ใช
คุณสมบตัินีไ้ดในขณะที่เชื่อมตอบริการสนทนา 
คุณสามารถใชฟงกชันอื่นๆ ของเครื่องได 

โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคณุ
เพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน คาบริการ 
และการสมัครใชบริการโปรดทราบวาบริการ
ขามเครือขายอาจมีขอจํากัดมากกวา
การโทรปกติ

กอนที่คุณจะใชบริการสนทนา คุณตองกําหนด
การตั้งคาบริการสนทนาทีจ่ําเปนโปรดดูที่ 
“การตั้งคา PTT” ในหนา 51 และ 
“การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา 52

■ ชอง PTT
ชอง PTT ประกอบดวยกลุมบุคคล (เชน เพื่อน
หรือเพื่อนรวมงาน) ทีเ่ขารวมในชองหลังจาก
ไดรับเชิญเมื่อคุณติดตอไปที่ชอง สมาชิกทุกคน
ในชองจะไดยินเสียงพรอมกัน 

ชอง PTT มีหลายประเภทแตกตางกัน:

ชองสาธารณะ — สมาชิกชองทุกคนสามารถ
เชิญบุคคลอื่นเขารวมได

ชองสวนตัว — ผูที่จะเขารวมไดตองเปน
ผูไดรับคําเชิญโดยผูจดัทําชองเทานั้น

Provisioned channel — ชองถาวรที่สราง
โดยผูใหบริการ

ในการตั้งคาสถานะของแตละชอง ใหเลือก 
ใชงาน หรือ ไมใชงาน

จํานวนชองทีใ่ชงานและจํานวนสมาชิกตอชอง
จะถูกจํากัดไวโปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
เพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม

การสรางชอง

ในการเพิ่มชอง ใหเลือก เมนู > การสนทนา > 
เพิม่ชอง และปอนการตั้งคาในชองตางๆ 
ในฟอรม ดังนี้

ชื่อชอง: — ปอนชือ่สําหรับชองใหม

สถานะของชอง: — ใหเลือก ใชงาน 
เพื่อกําหนดใหใชงานชอง หรือ ไมใชงาน 
เพื่อยกเลิกใชงานชอง

ชื่อเลนในชอง: — ปอนชื่อเลนเพื่อใหแสดง
ในชองใหม

ความปลอดภัยของชอง: — ใหเลือก 
ชองสาธารณะ หรือ ชองสวนตัว

ภาพ: — ใหเลือก เปลี่ยน และเลือกภาพจาก 
คลังภาพ หรือ กราฟกที่ตัง้ไว เพื่อตั้งคา
ภาพกราฟกของชองใหม

ในการสงคําเชิญเขารวมชอง ใหเลือก ใช 
เมื่อเครื่องแสดงขอความผูรับคําเชิญจะถูกเพิ่ม
ไวในรายการสมาชิกของชองเมื่อคําเชิญไดรับ
การยอมรับในการสงคําเชิญเพิ่มเติม ใหเลือก 
เมนู > การสนทนา > รายการชอง ชอง 
และ ตัวเลือก > สงคําเชิญ หากตองการ
สงคําเชิญ ใหใชขอความตัวอักษรหรือการ
เชื่อมตออินฟราเรด
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ในการเพิม่สถานทีี่จัดไวให เลือก เมนู > 
การสนทนา > เพิม่ชอง > ตัวเลือก > 
แกไขที่อยูดวยตนเอง ปอน ที่อยูชอง: 
ที่ไดรับจากผูใหบริการของคุณ

การรับคําเชญิ

1. เมื่อคุณไดรับคําเชิญใหเขารวมชอง
ไดรับคําเชิญจากชอง:  จะปรากฏขึ้น

2. ในการดูชื่อเลนของบุคคลทีส่งคําเชิญมา
และทีอ่ยูชองหากชองดังกลาวไมใชชอง
สวนตัว ใหเลือก ดู

3. ในการเพิม่สถานลีงในเครื่องของคุณ 
ใหเลือก จัดเกบ็ 

4. ในการตั้งคาสถานะสําหรับสถานี ใหเลือก 
ใชงาน หรือ ไมใชงาน

หากไมรับคําเชิญ ใหเลือก ออก > ใช หรือ
เลือก ดู > ละทิ้ง > ใช

■ การเปดและปดการสนทนา
ในการเชื่อมตอกับบริการ PTT เลือก เมนู > 
การสนทนา > เปดการสนทนา หรือกดปุม 
PTT (เพิ่มระดับเสียง) คางไว  แสดงวา
มีการเชื่อมตอ PTT  แสดงวาใชบริการไมได
ชั่วคราวหากคุณเพิ่มชองลงในเครื่อง คุณจะ
เขารวมชองที่ใชงานอยูไดโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถกําหนดฟงกชันที่ตั้งไวใหกับปุม 
PTT เพื่อเปดรายการชอง รายการชื่อ 
หรือชองหรือรายชื่อใดรายชื่อหนึ่งโปรดดูที ่
“การตั้งคา PTT” ในหนา 51

ในการยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการ PTT 
ใหเลือก ปดการสนทนา

■ การโทรออกและรับสาย
สนทนา

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับ
เสียงปกติการรับฟงเสียงที่ดังเกินไป
อยางตอเนือ่งอาจเปนอันตรายตอ
การไดยินเสียงของคุณโปรดอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลําโพง เนือ่งจากเสียงจะดังมาก

หากตองการโทรติดตอชอง โทรหนึง่ตอหนึง่ 
หรือโทรไปยังผูรับหลายคน ใหกดปุม PTT 
คางไว ตลอดเวลาทีคุ่ณพูดในการฟงคําตอบ 
ใหปลอยปุม PTT

คุณสามารถตรวจสอบสถานะลอ็กอินของ
รายชื่อไดใน เมนู > การสนทนา > 
รายชื่อในกลุม บริการนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการ
เครือขายและสามารถใชไดสําหรับรายชื่อที่
สมัครใชงานเทานัน้ในการสมัครเขาดูขอมูล
ของรายชื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อ
ดูขอมูล หรือหากทําเครื่องหมายเลือกรายชื่อ
ไวมากกวาหนึง่รายชื่อ เพิ่มที่เลือก

 หรือ  แสดงถึงสถานะของบุคคล
ที่วางอยู หรือไมทราบสถานะ 

 แสดงวาบคุคลนั้นไมตองการใหรบกวน 
แตสามารถรับคําขอใหโทรกลับได  
แสดงวาบุคคลนัน้ยังไมไดเปด PTT

การสรางการโทรในชอง

ในการโทรติดตอชอง ใหเลือก รายการชอง 
ในเมนู PTT เลื่อนไปยังชองทีต่องการ และ
กดปุม PTT คางไว
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การติดตอแบบตัวตอตัว

ในการเริ่มติดตอแบบตัวตอตัวจากรายชื่อ
ผูติดตอซึ่งคุณเพิม่ไวในแอดเดรส PTT ใหเลือก 
รายชื่อ > ชื่อ หรือ เมนู > การสนทนา > 
รายการรายชื่อ เลื่อนไปยังชื่อผูติดตอและ
กดปุม PTT คางไว

ในการเริ่มการติดตอแบบตัวตอตัวจากรายชื่อ
ชอง PTT ใหเลือก รายการชอง เลื่อนไปที่
ชองทีต่องการ และเลือก สมาชิก เลื่อนไปยัง
รายชื่อที่ตองการและกดปุม PTT คางไว

ในการเริ่มการติดตอแบบตัวตอตัวจากรายชื่อ
คําขอการติดตอกลับที่คุณไดรับ เลือก 
ถาดเขาโทรกลับ เลื่อนไปยังชื่อเลนทีต่องการ
และกดปุม PTT คางไว

การโทรสนทนาไปยังผูรับหลายคน

คุณสามารถเลือกรายชื่อสนทนาจากรายชือ่
เพื่อนไดหลายชื่อผูรับไดรับสายเรียกเขาและ
ตองยอมรับสายเพือ่เขารวมหากผูใหบริการ
เครือขายของคุณสนบัสนุนฟงกชันนี้ 
คุณจะสามารถเลือกรายชื่อดวยหมายเลข
โทรศัพทโดยไมตองมีหมายเลขสนทนาดวย
สําหรับรายละเอียด โปรดติดตอผูใหบริการ
ระบบของคุณ 

1. เลือก เมนู > การสนทนา > รายการ
รายชื่อ และเลือกรายชื่อทีต่องการ 

2. กดปุม PTT คางไวเพื่อเริ่มโทรออกรายชื่อ
ที่เขารวมจะแสดงขึน้บนหนาจอ ทนัททีี่
เขารวมการโทร 

3. กดปุม PTT คางไวเพื่อพูดปลอยปุม PTT 
เพื่อฟงเสียงตอบกลับ

4. กดปุมจบการทํางานเพื่อสิ้นสุดการโทร

การรับสายสนทนา

เครื่องจะสงเสียงสัญญาณสั้นๆ แจงใหคุณ
ทราบวามีสายสนทนาขอมูล เชน ชอง 
หมายเลขโทรศัพท หรือชือ่เลน (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ของผูโทร จะปรากฏขึ้น

คุณสามารถรับหรือปฏิเสธการติดตอแบบ
ตัวตอตัวทีไ่ดรับได หากคุณไดตั้งคาโทรศัพท
ใหแจงเตือนคุณถึงการติดตอแบบตัวตอตัว

เมื่อคุณกดปุม PTT ขณะที่ผูโทรกําลังพูด 
คุณจะไดยินเสียงสัญญาณ และ กําลังรอคิว 
จะปรากฏขึ้นกดคางไวทีปุ่ม PTT และรอให
บุคคลอื่นหยุดกอน แลวคุณจึงเริ่มพูดตอ
ไดทันที

■ คําขอโทรกลับ
หากคุณติดตอแบบตัวตอตัวและไมไดรับ
การตอบกลับ คุณสามารถสงคําขอใหบคุคลนั้น
ติดตอกลับมาหาคุณได

การสงคําขอโทรกลับ

คุณสามารถสงคําขอโทรกลับดวยวธิีการ
ดังตอไปนี:้

ในการสงคําขอใหติดตอกลับจากรายชือ่
ผูติดตอในเมน ูสนทนา ใหเลือก รายการ
รายชื่อ เลื่อนไปยังชื่อผูติดตอและเลือก 
ตัวเลือก > สงโทรกลับสนทนา

ในการสงคําขอติดตอกลับจาก รายชื่อ 
ใหคนหารายชื่อทีต่องการ และเลือก ขอมูล 
เลื่อนไปยังแอดเดรส PTT แลวเลือก ตวัเลือก > 
สงโทรกลับสนทนา

ในการสงคําขอใหติดตอกลับจากรายชือ่
ชองในเมน ูPTT ใหเลือก รายการชอง 
และเลื่อนไปยังสถานทีี่ตองการเลือก สมาชิก 
เลื่อนไปทีร่ายชื่อที่ตองการ และเลือก 
ตัวเลือก > สงโทรกลับสนทนา
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ในการสงคําขอใหติดตอกลับจากรายชื่อ
ที่ขอใหติดตอกลับในเมนู สนทนา ใหเลือก 
ถาดเขาโทรกลับ เลื่อนไปยังชื่อผูติดตอ
และเลือก ตัวเลือก > สงโทรกลับสนทนา

การตอบคําขอโทรกลับ

เมื่อมีบุคคลสงคําขอการติดตอกลับมาที่คุณ 
ขอความ ไดรับคําขอโทรกลับ จะปรากฏขึ้น
ในโหมดสแตนดบาย 

ในการเปด ถาดเขาโทรกลับ เลือก ด ูชื่อเลน
ของบคุคลที่สงคําขอการติดตอกลับมา
จะปรากฏขึ้น

ในการติดตอกลับแบบตัวตอตัว ใหเลือก
คําขอที่ตองการและกดคางไวที่ปุม PTT

ในการสงคําขอการติดตอกลับไปยังผูสง 
ใหเลือก ตัวเลือก > สงโทรกลับสนทนา

ในการลบคําขอ ใหเลือก ลบ

ในการบนัทกึชื่อใหมหรือเพิ่มแอดเดรส PTT 
ในรายชื่อจากคําขอโทรกลับทีไ่ดรับ ใหเลือก 
ตัวเลือก > จัดเกบ็เปน หรือ เพิ่มเขาในชื่อ

■ การเพิ่มรายชื่อการติดตอ
แบบตัวตอตวั

คุณสามารถบันทึกชื่อของบุคคลที่คุณพูดคุย
แบบตัวตอตัวอยูเปนประจําดวยวิธีการ
ดังตอไปนี้

ในการเพิม่แอดเดรส PTT ลงในชื่อใน รายชื่อ 
ใหคนหารายชื่อทีต่องการ และเลือก ขอมูล > 
ตัวเลือก > เพิ่มขอมูล > ที่อยูสนทนา 
รายชื่อจะปรากฏในรายชื่อ PTT หากปอน
แอดเดรส PTT เทานั้น

ในการเพิม่ผูสนทนาในรายชื่อ PTT เลือก เมนู > 
การสนทนา > รายการรายชื่อ > ตัวเลือก > 
เพิ่มชื่อ

ในการเพิ่มผูติดตอจากรายการสถาน ี
ใหเชื่อมตอกับบริการ PTT เลือก รายการชอง 
และเลื่อนไปยังสถานทีี่ตองการเลือก สมาชิก 
เลื่อนไปยังสมาชิกที่มีขอมูลผูติดตอที่คุณ
ตองการบันทึก และเลือก ตัวเลือก ในการ
เพิ่มรายชือ่ผูสนทนาใหม ใหเลือก จัดเก็บเปน 
ในการเพิ่มแอดเดรส PTT ลงในชื่อใน รายชื่อ 
เลือก เพิ่มเขาในชื่อ

■ การตั้งคา PTT
เลือก เมนู >การสนทนา > การตั้งคาสนทนา

การโทร 1 ตอ 1 > เปด —เพือ่เลือกโทรศัพท
ใหตอบรับการติดตอแบบตัวตอตัวที่ไดรับ
ในการติดตอแตไมรับการติดตอแบบตัวตอตัว 
ใหเลือก ปด ผูใหบริการอาจนําเสนอบริการ
ที่แทนทีก่ารตั้งคาเหลานี้ในการตั้งโทรศัพท
ใหแจงคุณถึงการติดตอแบบตัวตอตัว
ดวยเสียงเรียกเขา ใหเลือก แจงเตือน

ฟงกชันปุม PTT ที่ตั้งไว — เพื่อตั้งคาปุม PTT 
เปนฟงกชันใดตอไปนี้: เปดรายชื่อ หรือ 
เปดรายการชอง, โทรรายชื่อหรือกลุม 
เลือกรายชื่อ กลุม หรือ โทรชองสนทนา 
และเลือกชองเมื่อคุณกดคางไวที่ปุม PTT 
ฟงกชันที่เลือกจะไดรับการดําเนนิการ

แสดงสถานะล็อกอนิ — เพื่อเปดใชงาน
หรือปดใชงานการสงสถานะล็อกอิน 

สถานะสนทนาเมื่อเปด > ใช หรือ 
ถามกอน — ในการตั้งโทรศัพทใหเชื่อมตอ
กับบริการ PTT โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปดเครื่อง

การสนทนาในตปท. — เพือ่เปดหรือปด
บริการ PTT เมื่อมีการใชงานโทรศัพท
นอกพื้นทีบ่ริการระบบเครือขายหลักของคุณ

สงที่อยูสนทนา > ไม —เพื่อการซอนแอดเดรส 
PTT จากชองและการติดตอแบบตัวตอตัว
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■ การตัง้คาคอนฟเกอเรชัน
คุณอาจไดรับการตั้งคาสําหรับเชื่อมตอกับ
บริการจากผูใหบริการของคุณโปรดดูที ่
“บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา xi 
คุณสามารถปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเองได
โปรดดูที่ “การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา 34

ในการเลือกการตั้งคาสําหรับการเชือ่มตอกับ
บริการ ใหเลือก เมนู > การสนทนา > 
การตั้งกําหนดคา เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

การจดัรูปแบบ — เพื่อเลือกผูใหบริการ 
คาที่ตัง้ไวหรือการตั้งคาสวนบุคคล 
สําหรับบริการ PTT เฉพาะการกําหนดคา
ที่รองรับบริการสนทนาเทานั้นที่จะปรากฏขึ้น

บัญชี — เพื่อเลือกแอคเคาทบริการ PTT 
ที่มีอยูในการตั้งคาคอนฟเกอเรชันที่ใชงาน

ตัวเลือกอื่นๆ เชน ชื่อผูใชสนทนา, 
ชื่อเลนที่ตั้งไว, รหัสผานสนทนา, โดเมน 
และ ที่อยูเซริฟเวอร

■ เว็บ
เลือก เมนู > การสนทนา > เว็บ เพือ่เขา
ใชงานไซตอินเตอรเนต็ของผูใหบริการ PTT 
ของคุณ
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15. แอปพลิเคชั่น

ในเมนูแอปพลิเคชัน คุณสามารถจัดการ
แอปพลิเคชันและเกมสไฟลเหลานี้จะถูกบนัทึก
ลงในหนวยความจําของเครื่องหรือในการด
หนวยความจํา microSD ที่เสียบไวในเครื่อง
และอาจถูกจัดเรียงไดในแฟมขอมูล

สําหรับตัวเลือกในการฟอรแมตหรือล็อคและ
ปลดล็อคหนวยความจํา โปรดดูที่ 
“การดหนวยความจํา” ในหนา 38

■ การเขาเลนเกมส
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณมีเกมสใหมาดวย 

เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เกมส 
เลื่อนไปที่เกมสทีต่องการ และเลือก เปด

ในการตั้งคาเสียง แสงสวาง และการสั่น
ขณะเลนเกมส เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > 
ตัวเลือก > การตั้งคาแอปพลิฯ โปรดดู
ขอมูลเพิ่มเติมที ่“ตัวเลือกแอปพลิเคชั่น” 
ในหนา 53

■ เรยีกใชแอปพลิเคชั่น
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณประกอบดวย
แอปพลิเคชั่น Java 

เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > รวม 
เลื่อนไปยังแอปพลิเคชันที่ตองการ และเลือก 
เปด

■  ตัวเลือกแอปพลิเคชั่น
ตรวจสอบเวอรชั่น — เพือ่ตรวจสอบวา
เวอรชันใหมของแอปพลิเคชันนี้จะดาวนโหลด
จาก เว็บ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เว็บเพจ — จะใหขอมูลเพิ่มเติม หรือ
รายละเอียดเพิ่มเติมของแอปพลิเคชันนัน้
จากเว็บเพจในอินเตอรเนต็ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ถามี

เขาสูแอปพลิเคชั่น — เพื่อจํากัดแอปพลิเคชัน
จากการเขาสูระบบเครือขาย

■ การดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น
โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคชัน J2ME™ 
Javaกอนจะดาวนโหลด โปรดตรวจสอบวา
แอปพลิเคชั่นนีส้ามารถใชงานไดกับโทรศัพท
ของคุณ

ขอสําคัญ: ติดตั้งและใช
แอปพลิเคชนัและซอฟตแวรอื่นๆ 
ทีม่าจากแหลงทีเ่ชื่อถือไดเทานัน้ เชน 
แอปพลิเคชนัที่มี Symbian Signed 
หรือผานการทดสอบ Java Verified™ 
แลว

คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Java 
ใหมๆ ไดหลายวิธีดังนี้

ใช Nokia Application Installer จาก
ชุดโปรแกรม PC Suite เพื่อดาวนโหลด
แอปพลิเคชันลงในโทรศัพทของคุณ หรือ
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตวัเลือก > 
การดาวนโหลด > ดาวนโหลดแอปฯ 
รายการบุคมารกทีใ่ชไดจะปรากฏขึ้น
โปรดดูที่ “บุคมารค” ในหนา 57



54 ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น 
ราคา และภาษีตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

อุปกรณของคุณอาจมีบุคมารคและลิงค
ที่ติดตั้งไวลวงหนาสําหรับไซตอินเตอรเน็ต
ของบริษัทอื่นคุณยังสามารถเขาถึงไซตของ
บริษัทอื่นไดผานทางอุปกรณของคุณไซต
ของบริษัทอื่นไมไดเปนพันธมิตรกับ Nokia 
และ Nokia จะไมรับรองหรือรับผิดชอบตอ
ความเสียหายสําหรับไซตเหลานี้หากคุณเลือก
เขาไปทีไ่ซตดังกลาว คุณควรระมัดระวังในเรื่อง
ของความปลอดภยัหรือเนื้อหาของขอมูล
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16. บริการซมิ

ซิมการดของคุณอาจมีบริการเสริม
คุณสามารถใชเมนูนีไ้ดก็ตอเมื่อซิมการด
ของคุณสนับสนนุการใชงาน ชื่อและ
ขอมูลของเมนจูะขึ้นกับบริการทีม่ีให

หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ 
และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด 
โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณซึ่งอาจ
เปนผูใหบริการ หรือผูจําหนายรายอื่นๆ

ในการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตองสงขอความ
หรือโทรติดตอ ซึ่งคุณจะตองรับผิดชอบ
คาใชจายนี้
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17. เว็บ

คุณสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่
ตางๆ โดยใชเบราเซอรของโทรศัพท

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการ
ทีเ่ชื่อถือได และมีการรักษา
ความปลอดภัยรวมทั้งการปองกัน
ซอฟตแวรทีเ่ปนอันตรายเทานั้น

คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี ้
รวมทั้งราคา ภาษี  และคําแนะนําตางๆ 
ไดจากผูใหบริการของคุณ

คุณสามารถใชเบราเซอรโทรศัพทดูบริการ
ที่ใช Wireless Markup Language (WML) หรือ 
Extensible Hypertext Markup Language 
(XHTML) ในเวบ็เพจไดโดยลักษณะที่ปรากฏ
อาจแตกตางกันตามขนาดของหนาจอคุณ
อาจดูรายละเอียดทัง้หมดของเว็บเพจใน
อินเตอรเนต็ไมได 

■ การตัง้คาการดูขอมูล
คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาที่ตองใชในการ
เบราสเปนขอความการตั้งกําหนดคาจาก
ผูใหบริการซึง่ใหบริการทีคุ่ณตองการใช
โปรดดูที่ “บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” 
ในหนา xi นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอน
การตั้งกําหนดคาทัง้หมดดวยตัวคุณเอง
โปรดดูที่ “การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา 34

■ การเชื่อมตอบริการ
ตรวจดูใหแนใจวาการตั้งกําหนดคาของ
บริการทีคุ่ณตองการใชนัน้ทํางานอยู

1. ในการเลือกการตั้งคาสําหรับการ
เชื่อมตอกับบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
การตั้งคา > การตั้งกําหนดคา

2. เลือก การจัดรูปแบบ เฉพาะการ
ตั้งกําหนดคาที่รองรับบริการเบราสเทานั้น
ที่จะปรากฏขึ้นเลือกผูใหบริการ คาที่ตั้งไว 
หรือ การตั้งคาสวนบุคคล เพื่อ
เบราสโปรดดูที ่“การตั้งคาการดูขอมูล” 
ในหนา 56

3. เลือก บัญชี และแอคเคาทบริการ
การเบราสทีม่ีอยูในการตั้งคา
คอนฟเกอเรชันที่ใชงาน

4. เลือก แสดงหนาตางติดตอ > ใช 
เพื่อดําเนินการตรวจสอบผูใชดวยตนเอง
สําหรับการเชื่อมตออินทราเน็ต

เชื่อมตอกับบริการโดยวิธใีดวธิีหนึง่ตอไปนี้:

• เลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรือใน
โหมดสแตนดบาย ใหกดคางไวที่ปุม 0

• ในการเลือกบุคมารคของบริการ ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > บุคมารค

• ในการเลือก URL ลาสุด ใหเลือก เมนู > 
เว็บ > ที่อยูเว็บลาสุด

• ในการปอนแอดเดรสของบริการ ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู 
ปอนแอดเดรสของบริการ และเลือก ตกลง
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■ การเรียกดูเพจ
หลังจากเชื่อมตอกับบริการ คุณสามารถ
เริ่มการเรียกดูเพจตางๆ ไดฟงกชันของปุม
โทรศัพทอาจแตกตางกันไปตามบริการนัน้ๆ 
ปฏบิัติตามขอความทีป่รากฏบนจอแสดงผล
ที่โทรศัพทของคุณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

การเบราสดวยปุมโทรศพัท

ในการเบราสดูเพจ ใหเลื่อนไปตามทศิทาง
ตางๆ

ในการเลือกรายการ ใหกดปุมโทรออก 
หรือเลือก เลือก

ในการปอนตัวอักษรและตัวเลข กดปุม 0 ถึง 9 
ในการปอนตัวอักษรพิเศษ ใหกดปุม *

การโทรออกโดยตรง

คุณสามารถโทรออก บันทกึชื่อและหมายเลข
โทรศัพทจากเพจไดในขณะเบราส

■ บุคมารค
คุณสามารถบันทึกที่อยูของเพจเปนบุคมารค
ในหนวยความจําโทรศัพทได

1. ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > บุคมารค 
หรือในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > 
เว็บ > บุคมารค

2. เลื่อนไปที่บุคมารคและเลือกบุคมารค
ดังกลาว หรือกดปุมโทรออกเพื่อทําการ
เชื่อมตอกับเพจทีเ่ชื่อมโยงกับบุคมารค

3. เลือก ตัวเลือก เพื่อดู แกไข ลบ 
หรือสงบุคมารค เพื่อสรางบุคมารคใหม 
หรือบันทึกบุคมารคลงในแฟมขอมูล

อุปกรณของคุณอาจมีบุคมารคและลิงค
ที่ติดตั้งไวลวงหนาสําหรับไซตอินเตอรเน็ต
ของบริษัทอื่นคุณยังสามารถเขาถึงไซตของ
บริษัทอื่นไดผานทางอุปกรณของคุณไซต
ของบริษัทอื่นไมไดเปนพันธมิตรกับ Nokia 
และ Nokia จะไมรับรองหรือรับผิดชอบตอ
ความเสียหายสําหรับไซตเหลานี้หากคุณเลือก
เขาไปที่ไซตดังกลาว คุณควรระมัดระวงัในเรื่อง
ของความปลอดภยัหรือเนือ้หาของขอมูล

การรับบุคมารค

เมื่อคุณไดรับขอความบุคมารคที่สงเปน
แบบบุคมารค ไดรับ 1 บุคมารค จะปรากฏขึ้น
ในการดูบุคมารคนัน้ ใหเลือก แสดง

■ การตั้งคาลักษณะเบราเซอร 
ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกอื่น ๆ > การตั้งคาลักษณะ หรือ
ในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > เว็บ > 
การตั้งคา > ตั้งคาเบราเซอร และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้

การตัดคํา — เพื่อเลือกวิธีการแสดง
ขอความบนจอแสดงผล

ขนาดอักษร — เพื่อตั้งขนาดตัวอักษร

แสดงภาพ > ไมแสดง — เพื่อซอนภาพในเพจ

การแจงเตือน > แจงเชื่อมตอไมรับรอง > 
แสดง — เพื่อตั้งคาใหเครื่องสงเสียงเตือน
เมื่อการเชื่อมตอทีม่ีการรักษาความปลอดภัย
ไดเปลี่ยนเปนแบบที่ไมมีการรักษา
ความปลอดภยัในระหวางการเบราส
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การแจงเตือน > แจงรายการที่ไมรับรอง > 
แสดง — เพื่อตั้งคาใหเครื่องสงเสียงเตือน
เมื่อมีขอมูลทีไ่มมีการรักษาความปลอดภัย
อยูในเพจทีม่ีการรักษาความปลอดภยั
การแจงเตือนเหลานีไ้มไดรับรองวาการเชื่อมตอ
นั้นปลอดภยัโปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ 
“ความปลอดภัยของเบราเซอร” ในหนา 59

การเขารหัสตัวอกัษร > การเขารหัส
เนื้อหา — เพือ่เลือกการเขารหัสใหกับขอมูล
ในเพจเบราเซอร

การเขารหัสตัวอกัษร > ที่อยู Unicode 
(UTF-8) > ใช — เพือ่ตั้งคาใหเครื่องสง URL 
เปนการเขารหสั UTF-8

ขนาดหนาจอ > แบบเต็มจอ หรือ 
ขนาดเล็ก — เพือ่กําหนดรูปแบบหนาจอ

JavaScript > ใช — เพือ่ใช Java scripts

■ การตัง้คาระบบปองกัน

คุกกี้ 

คุกกี้ คือ ขอมูลทีเ่ว็บไซตจัดเก็บใน
หนวยความจําแคชของโทรศัพทคุกกี้
จะถูกบันทกึไวจนกวาคุณจะลบขอมูลใน
หนวยความจําแคชโปรดดูที ่
“หนวยความจําแคช” ในหนา 59

ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตวัเลือก
อื่น ๆ > ระบบปองกนั > การตั้งคาคกุกี้ 
หรือในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > เว็บ > 
การตั้งคา > การตัง้คาการปองกัน > คุกกี ้
เมื่อตองการยอมใหใชหรือปองกันเครื่องจาก
การรับคุกกี้ เลือก ใหรับได หรือ ปฏิเสธ

สคริปตผานการเชือ่มตอแบบรับรอง

คุณสามารถเลือกใหรับสคริปตจากเพจ
ที่มีความปลอดภยัโทรศัพทรุนนี้รองรับสคริปต 
WML

ในการยอมใหรันสคริปตขณะเบราส เลือก 
ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ระบบปองกนั > 
ตั้งคา WMLScript หรือในโหมดสแตนดบาย 
เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตั้งคา
การปองกนั > WMLScript เชื่อมตอ > 
ใหรับได

■ ตั้งคาการดาวนโหลด
หากตองการบันทกึไฟลที่ดาวนโหลดทั้งหมด
โดยอัตโนมัติใน คลังภาพ เลือก เมนู > เว็บ > 
การตั้งคา > ตั้งคาการดาวนโหลด > 
จัดเก็บอัตโนมัติ > เปด

■ ถาดรับขอมูล
โทรศัพทสามารถรับขอความบริการทีส่งมา
จากผูใหบริการของคุณได (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)ขอความบริการเปนการแจง
ขอมูล (เชน หวัขอขาว) และอาจมีขอความ
ตัวอักษรหรือทีอ่ยูของบริการ

หากคุณตองการเขาใชแฟมขอมูล 
ถาดรับบริการ ในโหมดสแตนดบาย 
เมื่อคุณไดรับขอความบริการ ใหเลือก แสดง 
หากคุณเลือก ออก ขอความนั้นจะถูกยาย
ไปที ่ถาดรับบริการ หากคุณตองการเขาใช
แฟมขอมูล ถาดรับบริการ ในภายหลัง เลือก 
เมนู > เว็บ > ถาดรับบริการ
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หากคุณตองการเขาใชแฟมขอมูล 
ถาดรับบริการ ขณะเบราส ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ถาดรับบริการ 
เลื่อนไปยังขอความทีต่องการ และเพื่อ
เรียกใชเบราเซอรและดาวนโหลดขอมูล
ที่เลือกไว ใหเลือก ดึงขอมูล หากตองการ
แสดงขอมูลอยางละเอียดในการแจงของบริการ
หรือลบขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ขอมูล 
หรือ ลบ

การตั้งคาถาดรับขอความบริการ

เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > ตั้งคา
ถาดรับบริการ

ในการตั้งคาโทรศัพทใหรับขอความบริการหรือ
ไมรับขอความบริการ เลือก ขอความบริการ > 
ใช หรือ ไมใช

ในการตั้งคาใหโทรศัพทรับขอความบริการ
เฉพาะจากผูจัดทําขอมูลที่ไดรับการรับรองจาก
ผูใหบริการเทานัน้ เลือก ปองกันขอความ > 
ใช เมื่อตองการดูรายชื่อผูจัดทําขอมูลที่ไดรับ
การรับรอง ใหเลือก ชองที่เชื่อถือได

ในการตั้งคาเครื่องใหใชเบราเซอรจากโหมด
สแตนดบายโดยอัตโนมัติ เมื่อไดรับขอความ
บริการ ใหเลือก เชื่อมตออัตโนมัติ > ใช 
หากคุณเลือก ไมใช เครื่องจะใชเบราเซอร
หลังจากที่คุณเลือก ดึงขอมูล เทานัน้ 
เมื่อเครื่องไดรับขอความบริการ

■ หนวยความจําแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจดัเก็บขอมูล
ไวชั่วคราวหากคุณพยายามเขาใชหรือเขาดู
ขอมูลทีเ่ปนความลับที่ตองการรหสัผาน 
ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละครั้ง

ขอมูลหรือบริการทีคุ่ณเขาใชงานจะถูกจัดเก็บ
ไวในหนวยความจําแคชในการลบขอมูล
ในแคชขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกอื่น ๆ > ลบขอมูลในแคช 
ในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
ลบขอมูลในแคช

■ ความปลอดภยัของเบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบตัิความปลอดภัย
กับบริการบางประเภท เชน บริการดาน
ธนาคารหรือการซื้อสินคาออนไลนสําหรับ
การเชื่อมตอประเภทนี้ คุณจําเปนตองใช
ใบรับรองและโมดูลรักษาความปลอดภยั
ซึ่งอาจใชไดจากซิมการดของคุณ โปรดติดตอ
ผูใหบริการเพือ่ขอทราบขอมูลเพิ่มเติม

โมดูลรกัษาความปลอดภัย

โมดูลปองกันจะปรับปรุงบริการดาน
ความปลอดภยัของแอปพลิเคชั่นที่ตองใช
ในการเชื่อมตอเบราเซอรและยอมใหคุณ
ใชลายเซ็นแบบดิจิตอลโมดูลปองกัน
อาจประกอบดวยใบรับรอง รวมทั้งปุมสวนตัว
และปุมทั่วไปผูใหบริการจะจัดเก็บใบรับรอง
ไวในโมดูลความปลอดภยั

ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาในโมดูลรักษา
ความปลอดภยั ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
ความปลอดภัย > การตัง้คาการปองกัน
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ใบรับรอง

ขอสําคญั: แมวาการใชใบรับรอง
จะชวยใหความเสี่ยงทีเ่กี่ยวของ
ในการเชื่อมตอระยะไกลและการ
ติดตั้งซอฟตแวรลดนอยลง
อยางเหน็ไดชัด แตคุณควรใช
ใบรับรองอยางถูกตองเพื่อใหไดรับ
ประโยชนจากการรักษา
ความปลอดภยัที่มีประสิทธภิาพ
เพิ่มมากขึ้นใบรับรองมิไดใหการ
ปองกันความปลอดภยัแตอยางใด 
หากแตเปนที่การจัดการใบรับรอง
ตางหากที่ตองมีใบรับรองของแท 
ที่ถูกตอง หรือนาเชื่อถือ เพื่อ
ความปลอดภยัที่เพิ่มมากขึน้
ใบรับรองจะมีระยะเวลาทีม่ีผล
บังคับใชจํากัดหาก 
“ใบรับรองที่หมดอายุ” หรือ 
“ใบรับรองที่ไมถูกตอง” ปรากฏขึ้น 
แมวาใบรับรองนัน้จะถูกตองอยูแลว 
ใหตรวจสอบวาวนัเวลาปจจุบนั
ในเครื่องของคุณถูกตอง

กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง 
คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถ
เชื่อถือขอมูลของเจาของใบรับรองนี้ได 
และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปน
ของเจาของที่อยูในรายชื่อ

ใบรับรองมีอยู 3 แบบ ไดแก: ใบรับรอง
เซิรฟเวอร ใบรับรองสิทธิ์ และใบรับรอง
ผูใชคุณสามารถขอรับใบรับรองไดจาก
ผูใหบริการของคุณผูใหบริการจะจดัเก็บ
ใบรับรองสิทธิ์และใบรับรองผูใชไวในโมดูล
ความปลอดภัย

ในการดูรายการใบรับรองสิทธิห์รือใบรับรอง
ของผูใชทีด่าวนโหลดมายังโทรศัพทของคุณ 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
ความปลอดภัย > ใบรับรองสิทธิ์ หรือ 
ใบรับรองผูใช

 จะปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ 
หากการสงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและ
เซิรฟเวอรที่ใหขอมูลถูกเขารหสัไว

อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัย
ไมไดแสดงวาการสงผานขอมูลระหวางเกตเวย
และเซิรฟเวอรใหขอมูล (หรือที่ทีจ่ัดเก็บ
แหลงขอมูลทีต่องการ) จะปลอดภยัขึน้กับ
ผูใหบริการวาจะมีระบบรักษาความปลอดภัย
ใหกับการสงขอมูลระหวางเกตเวยและ
เซิรฟเวอรที่ใหขอมูลหรือไม

ลายเซ็นดิจิตอล

คุณสามารถสรางลายเซ็นดิจิตอลดวยโทรศัพท
ของคุณไดหากซิมการดของคุณมีโมดูล
ความปลอดภยัการใชลายเซ็นดิจิตอล
เหมือนกับการเซ็นชื่อลงบนเอกสารใบเรียกเก็บ
สัญญา หรือเอกสารอื่นๆ

ในการใชลายเซน็ดิจิตอล ใหเลือกลิงคของเพจ 
เชน ชือ่หนังสือที่คุณตองการซื้อและราคา
ของหนังสือนั้นขอความที่จะเซ็น ซึ่งอาจมี
จํานวนเงินและวันที่รวมอยูดวย จะปรากฏขึ้น

ตรวจสอบวาขอความสวนหวั คือ อาน 
และไอคอนลายเซ็นแบบดิจิตอล  
จะปรากฏขึ้น

หากลายเซ็นดิจติอลไมปรากฏขึ้นแสดงวา
มีการละเมิดความปลอดภยั และคุณไมควร
ปอนขอมูลสวนตัวเชน PIN ทีล่งนามไว

ในการเซ็นขอความ ใหอานขอความทั้งหมด
กอน หลังจากนัน้ใหคุณเลือก ตกลงรับ
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ขอความนั้นอาจแสดงไมหมดภายในหนาจอ
เดียวดังนั้น จึงควรตรวจสอบใหแนใจวา
ไดเลื่อนอานขอความทั้งหมดแลวกอนตกลงรับ

เลือกใบรับรองผูใชทีคุ่ณตองการใชปอนรหัส 
PIN ที่ลงนามไวไอคอนลายเซ็นแบบดิจิตอล
จะหายไป และบริการจะแสดงขอมูลยืนยัน
การสั่งซื้อ
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18. การเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร

คุณสามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตและ
เขาใชงานอินเทอรเน็ตเมื่อเชื่อมตอโทรศัพทกับ
เครื่อพีซีทีใ่ชงานรวมกันไดผานทาง Bluetooth 
หรือสายเคเบิลขอมูลคุณสามารถใชเครื่อง
โทรศัพทนี้กับแอปพลิเคชั่นการสื่อสารดาน
ขอมูลและการเชื่อมตอกับเครื่องพีซีได

■ ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 
ในการซิงโครไนซรายชื่อ ปฏิทนิ บนัทกึ 
และสิ่งที่ตองทํา ระหวางโทรศัพทของคุณ
และเครื่องพีซีทีใ่ชงานรวมกันไดหรือเซิรฟเวอร
อินเทอรเนต็ระยะไกล (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)คุณอาจคนหาขอมูลเพิ่มเติมรวมทั้ง
ชุดโปรแกรม PC Suite ไดจากเวบ็ไซตของ Nokia 
ที่ www.nokia.co.th/6267/support หรือเว็บไซต 
Nokia ในประเทศของคุณ

■ ขอมูลแพ็คเก็ต, HSCSD และ 
CSD

คุณสามารถใชบริการขอมูลแพ็คเก็ต, 
High-Speed Circuit Switched Data (HSCSD) และ 
Circuit Switched Data (CSD ขอมูล GSM) 
ไดจากเครื่องโทรศัพทของคุณโปรดติดตอ
ผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ เพื่อดูขอมูล
เกี่ยวกับการใชงานและการเปนสมาชิกบริการ
ขอมูลโปรดดูที ่“การตั้งคาโมเด็ม” ในหนา 31

การใชบริการ HSCSD จะสิ้นเปลืองพลังงาน
จากแบตเตอรี่ของโทรศัพทเร็วขึ้นกวาการใช
สายสนทนาหรือการใชสายขอมูลปกติ

■ Bluetooth
ใชเทคโนโลยี Bluetooth เพื่อเชื่อมตอแล็บท็อป
ที่ใชงานรวมกันไดกับอินเทอรเนต็โทรศัพท
ของคุณตองไดรับการเปดใชงานจาก
ผูใหบริการซึ่งสนับสนุนใชงานอินเทอรเน็ตได
และเครื่องพีซีของคุณตองสนบัสนุนเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth หลังจากเชื่อมตอกับบริการ
จุดเชื่อมตอเครือขาย (NAP) ของโทรศัพท
และจับคูกับเครื่องพีซีแลว โทรศัพทจะเปด
การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตกับอินเทอรเน็ต
โดยอัตโนมัติไมจําเปนตองติดตั้งโปรแกรม 
PC suite เมื่อใชงานบริการ NAP ของโทรศัพท

โปรดดูที่ “เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth” 
ในหนา 29

■ แอปพลิเคชันการสื่อสารขอมูล
โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการใชแอปพลิเคชั่น
การสื่อสารขอมูลจากเอกสารที่ใหมาดวย

ไมแนะนําใหโทรออกหรือรับสายเขาระหวางที่
เชื่อมตอโทรศัพทกับเครื่องคอมพิวเตอรเพราะ
อาจทําใหการทํางานขัดของได

เพื่อประสิทธภิาพที่ดีขึ้นระหวางการใชโทรศัพท
เพื่อรับสงขอมูล ใหวางโทรศัพทบนพื้นผิว
ที่มั่นคง โดยใหดานแผงปุมคว่ําลงอยายาย
โทรศัพทโดยถือไวในมือระหวางใชโทรศัพท
รับสงขอมูล

www.nokia.co.th/6267/support
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19. อุปกรณเสริมของแท

อุปกรณเสริมแบบใหม
สําหรับโทรศัพทของคุณ
มีจําหนายอยูมากมาย
คุณสามารถเลือก
อุปกรณเสริม
ซึ่งเหมาะกับความตองการในการติดตอสื่อสาร
ของคุณได

อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธบิายไวใน
สวนถัดไป

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่
ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนายบาง

ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรับ
การใชอุปกรณเสริม

• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก

• หากตองการถอดสายไฟออกจาก
อุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก 
อยาดึงทีส่ายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของ
อุปกรณเสริมทุกชิ้นทีต่ิดตั้งในรถ
อยางสม่ําเสมอ

• เฉพาะผูทีม่ีคุณสมบัติผานการรับรอง
เทานั้นที่จะติดตั้งอุปกรณเสริมในรถที่
ติดตั้งยากได

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองจากผูผลิต
โทรศัพทเทานั้นการใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนอืจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําให
การรับประกันหรือรับรองสําหรับโทรศัพท
เปนโมฆะไป

■ แบตเตอรี่

* เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงได 
โดยขึ้นอยูกับซิมการด การตั้งคาระบบและ
คาที่ใช รูปแบบที่ใช รวมถึงสภาพแวดลอม
การใชวิทยุ FM และแฮนดฟรีแบบในตัว 
จะสงผลตอเวลาสนทนาและเวลาสแตนดบาย

ประเภท เวลาสนทนา* เวลาสแตนดบาย*

BL-5C GSM 6 ชม. 30 นาที

WCDMA 2 ชม. 45 นาที

GSM 240 ชม.

WCDMA 220 ชม.
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■ ชุดหูฟง BLUETOOTH NOKIA 
BH-208

หูฟงขนาดเล็ก รูปลักษณคลาสสิค

ชุดหฟูง Bluetooth ที่ใชงานงายและ
คุณภาพเสียงดี

สวมใสสะดวกดวยทีค่ลองหูทีเ่หมาะสม
และปรับได

■ ชุดอุปกรณแฮนดฟรไีรสาย
ในรถยนต HF-33W ของ Nokia

เดินทางบนทองถนนและเพลิดเพลินไปกับ
ความอิสระดวยชุดอุปกรณแฮนดฟรีไรสาย 
HF-33W ของ Nokia ชุดแฮนดฟรีนีจ้ะเสียบ
เขากับชองทีจุ่ดบหุรี่ในรถยนต และเชื่อมตอ
กับโทรศัพทที่สามารถทํางานรวมกันไดผาน
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth สําหรับการใช
แฮนดฟรีในรถยนต 

■ ชุดหูฟงสเตอรโิอ HS-81 
ของ Nokia

ในทีสุ่ด ชุดหฟูงแฮนดฟรีที่ทกุสวนเปนระบบ
ไฮไฟเชนเดียวกับชุดหูฟงของคุณ ชุดหฟูง
แบบคลองคอที่ทนัสมัยนีม้ีหฟูงขนาดใหญ
และใหเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงแบบ 
Sennheiser 

และยังมีไมโครโฟนและปุมตอบรับสําหรับ
การใชแฮนดฟรีไดอยางงายดาย เสียงเบส
ทรงพลังและเสียงแหลมสดใส ทั้งหมดนีม้ีอยู
ในชุดหูฟงสเตอริโอ HS-81 ของ Nokia สามารถ
ใชไดกับอุปกรณทีส่นับสนนุชองเสียบ Nokia AV 
2.5 มม.
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20. ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

■ การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่
ชนิดที่สามารถชารจประจุใหมไดคุณสามารถ
ชารจแบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยครั้ง 
แตแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใชงาน
เมื่อสังเกตเหน็วาเวลาการสนทนาและ
สแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด 
ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหมใชแบตเตอรี่
ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia และชารจ
แบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศัพท
รุนนีท้ี่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานัน้

หากแบตเตอรี่ที่นํามาเปลี่ยนพึ่งใชงาน
เปนครั้งแรก หรือไมไดใชงานมาเปน
ระยะเวลานาน อาจตองตอสายเครื่องชารจ 
ถอดสายออก แลวจึงตอสายใหมอีกครั้งเพื่อ
เริ่มตนชารจแบตเตอรี่

ใหถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบเมื่อ
ไมไดใชงานไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็ม
แลวคางไวกับอุปกรณชารจ เนือ่งจากการชารจ
เปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่สั้นลงหากคุณทิ้งแบตเตอรี่
ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเอง
เมื่อเวลาผานไป

หากไมมีประจุเหลืออยูในแบตเตอรี่เลย 
อาจตองใชเวลาสองสามนาทกีวาทีส่ัญลักษณ
แสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือ
กอนที่จะสามารถโทรออกได

ใชแบตเตอรี่ตามวตัถุประสงคเทานัน้อยาใช
อุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ทีช่ํารุดเสียหาย

อยาลัดวงจรแบตเตอรี่การลัดวงจรของ
แบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อมีวตัถุประเภทโลหะ 
เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรง
กับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ 
(มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลังของ
แบตเตอรี่)เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน 
ในกรณีทีคุ่ณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปา
เสื้อหรือในกระเปาเล็กๆการลัดวงจรขั้ว
แบตเตอรี่ดังกลาวอาจทําใหแบตเตอรี่หรือ
วัตถุสําหรับการเชื่อมตอเกิดความเสียหายได

การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน 
ในรถยนตที่ปดกระจกและปดประตูสนิท
ในฤดูรอนหรือฤดูหนาว จะทําใหความจุ
พลังงานและอายุการใชงานของแบตเตอรี่
ลดลงพยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ทีม่ี
อุณหภูมิระหวาง 15°C และ  25°C (59°F และ 
77°F) การใชแบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกินไป
อาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานไดชั่วคราว 
แมวาแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยูเต็มแลวก็ตาม
ประสิทธภิาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมี
จํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง

หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนือ่งจาก
อาจเกิดการระเบิดไดซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิด
ความเสียหายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน 
การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมาย
ของทองถิ่นกรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปน
ไปไดและไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน

หามแยกชิ้นสวนแบตเตอรี่ในกรณีทีส่าร
ในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรระวังไมให
ของเหลวนัน้สัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา 
หากสัมผัสโดนของเหลวดังกลาว ใหรีบ
ลางผิวหนงัหรือนัยนตาดวยน้ําสะอาดทนัท ี
แลวปรึกษาแพทย



66 ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

■ คาํแนะนาํสําหรบัการตรวจสอบ
แบตเตอรีข่อง Nokia

โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง 
เพื่อความปลอดภัยของคุณในการตรวจสอบวา
แบตเตอรี่ทีซ่ื้อเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia 
หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย 
Nokia ที่ไดรับอนญุาตเทานัน้ มองหาโลโก
อุปกรณเสริมของแทของ Nokia บนกลองบรรจุ 
และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใช
ขั้นตอนตอไปนี้

การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถวน
สมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่
ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต
หาก คุณมีเหตุผลอื่นใดทีเ่ชื่อไดวาแบตเตอรี่
ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแทของโนเกีย 
ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที ่จุดบริการ
หรือตัวแทนจําหนายโนเกียทีไ่ดรับอนุญาต
ที่ใกลที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือจุดบริการ
หรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนญุาต
จะตรวจสอบวาแบตเตอรี่ดังกลาวเปน
แบตเตอรี่ของแทหรือไมหากไมสามารถ
ตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังที่
ที่คุณซื้อมา

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม

1. เมื่อมองทีส่ติ๊กเกอรโฮโลแกรม คุณจะเหน็
รูปมือประสานกัน (Nokia Connecting 
Hands) ในมุมมองหนึง่ และจะเหน็โลโก
อุปกรณเสริมของแทของ Nokia (Nokia 
Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึง่

2. เมื่อคุณหมุนตัวแบตเตอรี่ทีต่ิดสติ๊กเกอร
โฮโลแกรมไปดานซาย ขวา ลาง และบน 
คุณจะเหน็จุด 1, 2, 3 และ 4 จุด 
ในแตละดานตามลําดับ

3. ขูดแถบสีดําที่ดานขางของสติก๊เกอรออก 
คุณจะพบรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก เชน 
12345678919876543210 ใหหมุนแบตเตอรี่
เพื่อใหตัวเลขไมกลับหวัใหอานรหสั 20 หลัก
นี้โดยเริ่มอานจากแถวบนตอดวยแถวลาง

4. ตรวจสอบรหัส 20 หลักวาถูกตองหรือไม 
โดยทําตามคําแนะนําในเวบ็ไซต 
www.nokia.co.th/batterycheck

ในการสรางขอความแบบตัวอักษร ใหปอนรหัส 
20 หลัก เชน 12345678919876543210 และ
สงไปยัง +44 7786 200276

www.nokia.co.th/batterycheck
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การสรางขอความแบบตัวอักษร

• สําหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟค 
ยกเวนอินเดีย:ปอนรหัส 20 หลัก เชน 
12345678919876543210 และสงไปยัง 
+61 427151515

• สําหรับประเทศอินเดีย:ปอนคําวา Battery 
ตามดวยรหสัแบตเตอรี่ 20 หลัก เชน Battery 
12345678919876543210 และสงไปยัง 5555

โดยจะคิดคาใชจายตามการใหบริการ
ในประเทศและระหวางประเทศ

คุณควรไดรับขอความแจงวารหสันัน้เปน
รหัสของแทหรือไม

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณ
ไมใชแบตเตอรี่ของแท

หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia 
ของคุณที่มีสติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่
ของแทของ Nokia หรือไม โปรดอยาใช
แบตเตอรี่นีอ้ีกแตใหนําแบตเตอรี่ไปยัง
จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia 
ที่ไดรับอนญุาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอ
ความชวยเหลือการใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับ
การรับรองจากบริษัทผูผลิต อาจเปนอันตราย
และอาจทําใหเครื่องโทรศัพทของคุณ
ดอยประสิทธิภาพและทําใหเครื่องและ
อุปกรณเสริมเสียหายไดรวมทั้งอาจสงผลตอ
การรับรองหรือการรับประกันอื่นใดที่ใชกับ
โทรศัพท

หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับ
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia ไปที ่
www.nokia.co.th/batterycheck

www.nokia.co.th/batterycheck
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21. การดูแลและการบํารุงรักษา

โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมี
รูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตที่ประณีต 
คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดีคําแนะนํา
ตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติตามเงื่อนไข
การรับประกันไดอยางถูกตอง

• เก็บโทรศัพทไวในที่แหงฝน ไอน้ํา ความชื้น 
และของเหลวทุกชนิดอาจมีแรเปนสารประกอบ
ซึ่งจะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสขึ้นสนิม
หากตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออก
และปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึง
คอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือ
ที่สกปรกเนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่
ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปน
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัดเนื่องจาก
อุณหภูมิสูงอาจทําใหอายุการใชงานของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่อาจ
เสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปนพลาสติกงอ
หรือละลายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัดเนื่องจาก
เมื่อเครื่องกลับคืนสูอุณหภูมิปกติ ความชื้น
จะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําให
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพท
นอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพทการใชงานโดย
ไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและ
กลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือ
ผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพทเพราะสีอาจทําใหอุปกรณ
ที่สามารถถอดเขาออกไดติดขัด และไมสามารถ
ทํางานไดตามปกติ

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส 
เชน เลนสของกลองถายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร 
และเลนสเซนเซอรแสง

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอม
โทรศัพทและไดรับการรับรองเทานั้นการใช
เสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง 
หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิด
ความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมาย
วาดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

• ทําสําเนาขอมูลที่ตองการเก็บไวเสมอ เชน 
รายชื่อผูติดตอและบันทึกปฏิทิน

• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เพื่อใหทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ใหปดสวติช
โทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ 
เครื่องชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆหากอุปกรณใด
ทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับ
การรับรองใกลบานคุณเพื่อขอรับบริการ
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22. ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

■ เดก็เลก็
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวน
อุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยูโปรดเก็บอุปกรณ
ดังกลาวใหพนมือเด็ก

■ สภาพแวดลอมในการทํางาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการ
ปลอยคลื่น RF เมื่อใชในตําแหนงปกติใกลกับหู
หรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 1.5 ซม. 
(5/8 นิ้ว) เมื่อใชซองหนังสําหรับพกพา อุปกรณ
เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา 
วัสดุตางๆ เหลานี้ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ 
และควรใหเครื่องอยูในระยะหางจากรางกาย
ตามที่ระบุไวขางตน โทรศัพทเครื่องนี้ตองใช
การเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคุณภาพเพื่อ
สงขอความหรือไฟลขอมูลในบางกรณี อาจมีการ
หนวงการสงขอความหรือไฟลขอมูลไวจนกวา
จะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพโปรดตรวจสอบดูวา
คุณปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหาง
ระหวางเครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสง
จะเสร็จสมบูรณ

ชิ้นสวนของอุปกรณเปนแมเหล็กวัตถุที่ทําจาก
โลหะ อาจดึงดูดเขาหาโทรศัพทดังนั้น อยาวาง
บัตรเครดิตหรือสื่อเก็บขอมูลที่มีแถบแมเหล็กอื่น
ไวใกลโทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุ
รวมทั้งโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทย
ที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอไดหากมี
ขอสงสัย ขอแนะนําใหคุณปรึกษากับแพทยหรือ
ผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยวาอุปกรณชิ้นนั้น
ไดรับการปกปองจากสัญญาณ RF ภายนอก

หรือไมปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานพยาบาลที่มี
ปายประกาศหามใชโทรศัพทมือถือเนื่องจาก
สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแหงนั้น 
อาจกําลังใชอุปกรณที่ไวตอสัญญาณ RF 
จากภายนอก

อุปกรณทางการแพทยสําหรับ
การปลูกถายอวัยวะ
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวาควรให
อุปกรณไรสายอยูหางจากอุปกรณทางการแพทย
สําหรับการปลูกถายอวัยวะ เชน เครื่องควบคุม
จังหวะการเตนของหัวใจหรือเครื่องกระตุนหัวใจ
อัตโนมัติ อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) 
เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้นกับ
อุปกรณทางการแพทยบุคคลที่ใชอุปกรณ
ดังกลาวควร

• ใหอุปกรณไรสายอยูหางจากอุปกรณ
ทางการแพทยมากกวา 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) 
เมื่ออุปกรณไรสายเปดอยู

• ไมควรเก็บอุปกรณไรสายไวในกระเปาเสื้อ

•  ใชอุปกรณไรสายกับหูขางที่ตรงขามกับ
อุปกรณทางการแพทยเพื่อลดสัญญาณ
รบกวนที่อาจเกิดขึ้น

•  ปดอุปกรณไรสายทันทีที่มีเหตุผลใดๆ 
ที่ทําใหรูสึกวามีการรบกวนเกิดขึ้น

•  อานและทําตามคําแนะนําจากผูผลิต
อุปกรณทางการแพทยสําหรับการปลูกถาย
อวัยวะ

หากคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชอุปกรณไรสาย
ของคุณรวมกับอุปกรณทางการแพทยสําหรับ
การปลูกถายอวัยวะ โปรดสอบถามผูใหบริการดาน
การแพทย
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อุปกรณชวยฟง
อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงไดในกรณีที่มี
สัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผูใหบริการ
ระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถ
ที่ติดตั้งไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน 
ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 
ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบ
อิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัยโปรด
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทน
จําหนายยานพาหนะหรืออุปกรณเสริมตางๆ 
ของคุณที่ติดตั้งไว

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือ
ซอมแซมโทรศัพทในรถยนตการติดตั้งหรือการ
ซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและ
ทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวยควรตรวจสอบ
อยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพท
มือถือในรถยนตไดรับการติดตั้งและทํางาน
อยางถูกตองอยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส 
หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของ
โทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนต
ที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัย
จะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมากดังนั้น 
คุณไมควรติดตั้งอุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถือ
ไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัย
อาจพองตัวออกเนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณตางๆ 
ในบริเวณที่ไมถูกตองแลว ถุงลมนิรภัยเกิด
พองตัวขึ้นอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสขึ้นได

คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบินและ
ควรปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบินการใช
โทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตราย
ตอการทํางานของเครื่องบิน รวมทั้งเปนการรบกวน
เครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมาย
อีกดวย

■ บรเิวณทีอ่าจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทของคุณเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิด
การระเบิดได และควรปฏิบัติตามปายและ
คําแนะนําตางๆ อยางเครงครัดบริเวณที่อาจเกิด
การระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนําให
ดับเครื่องยนตการเกิดประกายไฟในพื้นที่เชนนั้น
อาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหมที่อาจทําให
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่
ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกส
ในสถานีบริการน้ํามันและควรปฏิบัติตามขอหาม
เกี่ยวกับการใชอุปกรณวทิยุในบริเวณคลังน้ํามัน 
สถานีเก็บน้ํามันและสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคมี 
หรือบริเวณที่กําลังเกิดการระเบิดทั้งนี้ บริเวณที่
เสี่ยงตอการระเบิดอาจไมไดมีการประกาศใหเห็น
เดนชัดพื้นที่ตางๆ เหลานี้ ไดแก ชั้นใตดาดฟาเรือ 
สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี ยานพาหนะ
ที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) 
และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน 
เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ

■ การโทรฉุกเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทมือถือรวมถึง
โทรศัพทเครื่องนี้ดวยนั้นทํางานโดยใช
สัญญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย 
ระบบเครือขายภาคพื้นดิน รวมทั้ง
ฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตั้งโปรแกรม
เองดวยเหตุนี้ จึงไมสามารถรับประกัน
การเชื่อมตอในทุกสภาวะไดคุณจึง
ไมควรวางใจวาโทรศัพทมือถือจะเปน
เครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยาม
จําเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน
ทางการแพทย
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ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้

ตรวจความชัดของสัญญาณ 

ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการดที่ใชได
ลงในโทรศัพทเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อ
ใหหนาจอวางและพรอมสําหรับการโทรออก 

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจุบัน
ที่คุณอยูซึ่งอาจแตกตางกันไปตามสถานที่

4. กดปุมโทรออก

หากใชคุณสมบัติบางอยางอยู คุณควรปด
การใชงานกอนที่จะโทรแบบฉุกเฉินหากเครื่อง
อยูในโหมดออฟไลนหรือโหมดที่ใชบนเครื่องบิน 
คุณตองเปลี่ยนรูปแบบเพื่อใชงานฟงกชันโทรศัพท
กอนจึงจะสามารถโทรแบบฉุกเฉินไดโปรดศึกษา
จากคูมือผูใชฉบับนี้หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
จากผูใหบริการระบบของคุณ

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ 
ที่ถูกตองใหไดมากที่สุดโทรศัพทมือถือของคุณ
อาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวใน
สถานที่เกิดเหตุอยาเพิ่งวางสายจนกวาจะ
ไดรับแจงใหวาง
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■ รายละเอียดการรบัรอง (SAR)
โทรศัพทเคลื่อนที่รุนนี้ตรงตามคําแนะนํา
ระหวางประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสง
สัญญาณวิทยุโทรศัพทรุนนี้ไดรับการออกแบบ
มาเพื่อไมใหมีขีดการสัมผัสกับคลื่นวิทยุสูงกวา
ที่แนะนําไวในคําแนะนําระหวางประเทศคําแนะนํา
ดังกลาวไดรับการพัฒนาขึ้นมาโดยองคกร
วิทยาศาสตรอิสระที่ชื่อ ICNIRP และไดรวม
มาตรฐานดานความปลอดภัยเอาไว ที่ออกแบบ
มาเพื่อรับประกันถึงการคุมครองบุคคลทุกคน
โดยไมคํานึงถึงวัยและสุขภาพ

มาตรฐานของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้
ใชหนวยวดัของ Specific Absorption Rate หรือ 
SAR ขีดจํากัด SAR ที่กําหนดไวในคําแนะนํา ICNIRP 
คือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg)* ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกิน
สิบกรัมของเนื้อเยื่อผิวการทดสอบ SAR 
จัดทําขึ้นในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน 
ซึ่งเครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุด
ที่แนะนําใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทําการ
ทดสอบระดับ SAR ที่แทจริงของอุปกรณที่ใชงาน
สามารถต่ํากวาคาสูงสุดดังกลาว เนื่องจาก
อุปกรณไดรับการออกแบบมาใหใชพลังงาน
เฉพาะที่จําเปนเพื่อเขาถึงเครือขายเทานั้นพลังงาน
ดังกลาวนั้นอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยขึ้นอยูกับ
ปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานี
ฐานของเครือขายคา SAR สูงสุดตามคําแนะนํา 
ICNIRP ขณะใชใกลกับหูคือ 0.31 W/kg 

การใชอุปกรณเสริมของเครื่องอาจทําใหคา SAR 
แตกตางจากนี้คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับ
ขอกําหนดในการทดสอบและที่รายงานของ
แตละประเทศและระบบเครือขายคุณสามารถ
ดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคา SAR ไดในสวนของ
ขอมูลผลิตภัณฑ ที่ www.nokia.co.th
* คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนด
ที่รายงานของแตละประเทศและระบบเครือขาย
สําหรับขอมูล SAR ในพื้นที่อื่น โปรดดูขอมูล
ผลิตภัณฑที่ www.nokia.co.th

www.nokia.co.th
www.nokia.co.th
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โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ

กรุงเทพฯ

1 ฟวเจอรปารค
รังสิต

ใตดิน หองบีเอฟ 32 ชั้นใตดิน 
ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 
เลขที่ 161 หมูที่ 2 ถ.พหลโยธิน 
ต.ประชาธิปตย อ.ธัญญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130

0-2741-6363 0-2958-5851 จนัทร - อาทิตย 
11:00 น. - 20:30 น.

2 เซ็นทรัล
ปนเกลา

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

0-2741-6363 0-2884-5695 จนัทร - ศุกร 
11:00 น. - 20:30 น.
เสาร - อาทิตย
10:30 น. - 20:30 น.

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

0-2741-6363 0-2720-1661 จนัทร - อาทิตย
10:30 น. - 20:30 น.

4 ศูนยการคา
เอสพานาด

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

0-2741-6363 0-2660-9290 จนัทร - อาทิตย 
10:00 น. - 20:30 น.

5 เซ็นทรัล
พระราม 3

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

0-2741-6363 0-2673-7102 จนัทร - ศุกร 
11:00 น. - 20:30 น.
เสาร - อาทิตย 
10:30 น. - 20:30 น.

6 มาบุญครอง
เซ็นเตอร

2 เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิต 5-6 
อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร
ถ.พญาไท แขวงวังใหม  
เขตปทุมวัน กทม. 10330

0-2741-6363  0-2626-0436 จนัทร - อาทิตย  
10:00 น. - 20:30 น.

ตางจังหวัด

7 เชียงใหม 
(ตรงขาม 
เชียงใหม 
แอรพอรต 
พลาซา)

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

0-5320-3321-3 0-5320-1842 จนัทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น.
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หมายเหตุ: ขอมลูในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โนเกียแครไลน  
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ โนเกีย แครไลน โทร: 02-640-1000

8 พัทยา 
(ริม 
ถ.สุขุมวิท 
กอนถึงแยก
พัทยากลาง)

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

0-3871-6976-7 0-3871-6978 จนัทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

9 ขอนแกน 
(บริเวณ
ทางออกหาง
เทสโก โลตัส)

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

0-4332-5779-80 0-4332-5781 จนัทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

10 หาดใหญ 
(ปากทางเขา
โรงพยาบาล
กรุงเทพ)

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

0-7436-5044-5 0-7436-5046 จนัทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

ขนาด

ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง (สูงสุด) ความหนา (สูงสุด)
76 ซีซี 105 กรัม 93.9 มม. 46.9 มม. 21.5 มม.

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ
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ดัชนี

B
Bluetooth 29, 62

E
earpiece 5
EGPRS 30

G
GPRS 30

I
IMAP4 18

M
MMS โปรดดูที่ ขอความมัลติมีเดีย

P
PC Suite 62
PictBridge 32
POP3 18
PTT โปรดดูที่ push to talk
push to talk 48

S
SMS โปรดดูที่ ขอความตัวอักษร

W
Wireless Markup Language (WML) 56

X
XHTML 56

ก
กลองถายรูป

การตั้งคา 40
การถายภาพ 40
ฟลเตอร 40
แฟลช 5
เอฟเฟกต 40

การเขียนขอความ 13
การคุมครองดานลิขสิทธิ์ 35
การจัดการลิขสิทธิข์องขอมูลแบบดิจิตอล 35
การชารจแบตเตอรี่ 2
การเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร 62
การซิงโครไนส 31
การดหนวยความจํา 38
การดาวนโหลด xii, 58
การดาวนโหลดไฟลที่มีการปองกัน 35
การตั้งคา

GPRS, EGPRS 30
PTT 51
กลอง 40
การเชื่อมตอ 29
การดาวนโหลด 58
การตั้งคาการใชงานกลับไปตามเดิม 36
การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน 34
การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน PTT 52
การโทร 32
การสงขอมูล 31
ขอความ 20
ความปลอดภัย 35
ถาดรับบริการ 59
โทรศัพท 33
นาฬิกา 28
แบบเสียง 27
ปุมลัดสวนตัว 28
ภาพเคลื่อนไหวฝาพับ 28
ภาพพื้นหลัง 27, 28
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รูปแบบ 27
ลักษณะ 27
วันที่ 28
เวลา 28
สแตนดบายที่ใชงาน 27
สายเคเบิลขอมูล USB 32
หนาจอหลัก 27, 28

การตั้งคาการใชงาน 36
การตั้งคาขอความ

ขอความแบบตัวอักษร 21
ขอความมัลติมีเดีย 21
คาทั่วไป 20
อีเมล 22

การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
ทั่วไป 34

การตั้งคานาฬิกา 28
การตั้งคาภาษา 33
การตั้งคาวนัที่ 28
การตั้งคาเวลา 28
การติดตั้ง

ซิมการด 1
แบตเตอรี่ 1

การถายภาพ 40
การโทร

การตั้งคา 32
การปฏิเสธสาย 10
การวางสาย 9
ตัวเลือก 10
ตางประเทศ 9
โทรดวน 9

การปลดล็อคปุมกด 8
การปองกันปุม 8
การรักษาความปลอดภัย

โมดูล 59
การลบขอความ 20
การล็อคโทรศัพท โปรดดูที่ การล็อคปุมกด
การล็อคปุมกด 8
การเลื่อน 14
การเลื่อนดู 14
การสงขอมูล 31
การสนับสนุน xii
การสนับสนุนและขอมูลการติดตอของ Nokia xii

การสื่อสารขอมูล 62
เกมส 53

ข
ขนาดตัวอักษร 28
ขอความ 13

การตั้งคา 20
การลบ 20
ขอความขอมูล 20
ขอความคลิปเสียง 17
ขอความดวน 17
ขอความเสียง 20
คําสั่งขอใชบริการ 20
สัญลักษณแสดงความยาว 15

ขอความขอมูล 20
ขอความคลิปเสียง 17
ขอความดวน 17
ขอความทันใจ 20
ขอความที่สงให 58
ขอความบริการ 58
ขอความแบบตัวอักษร 15
ขอความมัลติมีเดีย 16
ขอมูลการใช 26
ขอมูลการติดตอ xii
ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย viii
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

ประเภท 63
ขอมูลแพ็คเก็ต 30, 62

ค
คลังภาพ 38
ความปลอดภัย

การตั้งคา 35
คอนฟกเกอเรชัน 34

การตั้งคา 3
บริการตั้งคา xi

คําสั่งขอใชบริการ 20
คุกกี้ 58
เครือขาย

ชื่อบนจอแสดงผล 6
เครื่องคิดเลข 46
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เครื่องบันทึก 43
เครื่องหมาย 7

จ
จอแสดงผล 5, 6
จอแสดงผลหลัก 5, 6, 27, 28

ช
ชองเสียบหูฟง 5
ชองเสียบอุปกรณชารจ 6
ชองใสการดหนวยความจํา 6
ชุดหูฟง BLUETOOTH NOKIA BH-208 64
ชุดหูฟงสเตอริโอ HS-81 ของ Nokia 64
ชุดอุปกรณแฮนดฟรีไรสายในรถยนต HF-33W 
ของ Nokia 64

ซ
ซิมการด

การใส 1
ขอความ 20
บริการ 55
ฟงกชันที่ไมตองใส 8

ต
ตัวจับเวลาถอยหลัง 47
ตารางนัดหมาย 45

ถ
ถาดรับขอมูล 58

ท
ที่รองสําหรับปด 5
โทร

การรับสาย 10
โทรออก 9

โทรดวน 9, 25

โทรศัพท
การตั้งคา 33
การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน 34
ปุม 5
เปด 3
รหัส xi
สวนประกอบตางๆ 5

น
นามบัตร 24
นาฬิกาจับเวลา 47
นาฬิกาปลุก 45

บ
บริการ 56
บริการซอมแซม xii
บริการพลักแอนดเพลย 3
บันทึก 26, 45, 46
บันทึกการโทร โปรดดูที่ บันทึกการโทร
บุคมารค 57
เบราเซอร

การตั้งคา 56
การตั้งคาเบราเซอร 57
ความปลอดภัย 58
บุคมารค 57

แบตเตอรี่ 63
การชารจ 2
การชารจ, การคายประจุ 65
การตรวจสอบ 66
การติดตั้ง 1

แบบเสียง 27
ใบรับรอง 60

ป
ปฏิทิน 45
ปุม 5, 8
ปุม Navi โปรดดูที่ ปุมสํารวจ
ปุมกด 5
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ปุมกลองถายรูป 5
ปุมจบการทํางาน 5
ปุมซูม 5
ปุมดนตรี 5
ปุมโทร 5
ปุมโทรออก 5
ปุมปรับระดับเสียง 5
ปุมเลือก 5
ปุมเลื่อน 5
เปดหรือปด 3
โปรแกรมอีเมล 18

ฝ
ฝายบริการลูกคา xii

พ
พอรต USB 6

ฟ
ฟงกชันการโทร 9
แฟมขอมูลขอความ 18
ไฟลที่มีการปองกัน 35

ภ
ภาพ 40
ภาพพื้นหลัง 27, 28

ม
เมนู 14
เมนูระบบ 37

ร
รหัส xi
รหัส PIN xi, 3
รหัส PUK xi
รหัส UPIN 3
รหัสเขาใชงาน 36
รหัสผาน xi

รหัสระบบ xi
ระดับความแรงของสัญญาณ 6
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 13
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 13
รายชื่อ

กลุม 24
การคนหา 23
การคัดลอก 23
การโทรดวน 25
การบันทึก 23
การลบ 24

รูปแบบ 27
รูปแบบตัวอักษร 13

ล
ลักษณะ 27
ลายเซ็นดิจิตอล 60
ลําโพง 5, 10
เลน 5
เลนสกลองถายภาพแบบ CIF 5

ว
วิทยุ 42
วิทยุ FM 42
เว็บ 56

ส
สปกเกอรโฟน โปรดดูที่ ลําโพง
สมุดโทรศัพท

การตั้งคา 24
การแกไข 24

สวนประกอบ 5
สัญลักษณแสดงสถานะ 6
สายเขา

การโทรออกโดยใชเสียง 9
สายคลอง 3
สายคลองขอมือ 3
สายเคเบิลขอมูล 32
สายเรียกซอน 10
สิ่งที่ตองทํา 46
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เสาอากาศ 4
เสียง

การโทรออก 9
ขอความ 20
คําสั่ง 29
เครื่องบันทึก 43

เสียงเรียกเขา 27

ห
หนวยความจําแคช 59
หนวยความจําเต็ม 18
หนาจอภายนอก 5, 6
หมายเลขศูนยขอความ 15
หมุน 28
หูฟง 5
โหมดเครือขาย 6
โหมดสแตนดบาย 6

ปุมลัด 28
โหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู 6
โหมดสแตนดบายที่ใชอยู 27
โหมดออฟไลน 8

อ
อัปเดตซอฟตแวร xii
อินเตอรเน็ต 56
อีควอไลเซอร 44
อุปกรณเพิ่มพิเศษ x
อุปกรณเสริม โปรดดูที่ อุปกรณเพิ่มพิเศษ
อุปกรณเสริมของแท 63
แอปพลิเคชั่น 53

ฮ
แฮนดฟรี โปรดดูที่ ลําโพง
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