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แกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผลิตภัณฑที่วางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนาย Nokia ใกลบานคุณ

โทรศัพทเครื่องนี้ประกอบดวยสินคา, เทคโนโลยี หรือซอฟตแวร ซ่ึงสอดคลองตามกฎหมายและขอบังคับของการสงออกจากสหรัฐ
อเมริกาและประเทศอื่นๆ หามกระทําการใดๆ ที่ขัดแยงตอกฎหมาย
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.ii
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เพ่ือความปลอดภัยของคุณ

โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มฉิะนั้นอาจ
กอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได โปรดอาน
คูมือผูใชฉบับสมบูรณสําหรับขอมูลเพิม่เติม

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่ที่หามใช
โทรศัพทไรสาย หรือในกรณีที่อาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิด
อันตราย
คํานึงถึงความปลอดภยัในการขับขี่
ยานพาหนะเปนอันดับแรก
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใช
มือจับสิ่งอ่ืนใด ซึ่งรบกวนการขับขี่ยาน
พาหนะของคุณ สิ่งสําคัญอันดับแรก
ที่คุณควรคํานึงในขณะขับขี่ยาน
พาหนะ คือ ความปลอดภยับนทองถนน
สัญญาณรบกวน
โทรศัพทไรสายทุกประเภทอาจไดรับ
ผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะ
สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องได
ปดโทรศัพทขณะที่อยูในโรงพยาบาล
โปรดปฏบัิติตามขอหามตางๆ ทั้งนี้ควร
ปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลอุปกรณทางการ
แพทย
ปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน
โปรดปฏบัิติตามขอหามตางๆ โทรศัพท
ไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
บนเครื่องบินได
ปดโทรศัพทขณะเติมน้ํามนั
หามใชโทรศัพทเมื่ออยูที่จุดเติมน้ํามัน 
และหามใชโทรศัพท เมื่ออยูใกลกับ
น้ํามันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

ปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับจุดที่มีการ
ระเบิด
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ หามใช
โทรศัพทในจุดที่กําลังมกีารระเบิด
การใชงานอยางถูกตอง
ใหใชโทรศัพทโดยถือที่ตัวโทรศัพท
ตามที่อธิบายไวในคูมือผูใชเทานั้น
อยาจับเสาอากาศโดยไมจําเปน

การบริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะ
ติดต้ังหรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่อง
ได
อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
ที่ไดรับการรับรองเทานั้น หามตอ
โทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถ
ใชงานรวมกันได
กันน้ํา
โทรศัพทมือถือของคุณไมสามารถ
กันน้ํา ควรเก็บไวในที่แหง
ทําสําเนาสํารอง
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึก
เปนลายลักษณอักษรสําหรับขอมูล
สําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครื่อง
การตอกับอุปกรณอ่ืนๆ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณ
ชนิดอ่ืนๆ กรุณาอานคูมือของ
อุปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษารายละเอียด
ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย หาม
ตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไม
สามารถใชงานรวมกันได
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การโทรฉุกเฉิน
โปรดตรวจสอบดูวา ไดเปดโทรศัพทแลว
และอยูในพืน้ที่ใหบริการ กดปุมวางสาย
ซ้ําเทาที่จําเปน เพื่อลบหนาจอ และยอน
กลับไปที่หนาจอเริ่มตน กดหมายเลข
ฉุกเฉิน จากนั้นกดปุมโทรออก แจง
ตําแหนงที่คุณอยู อยาเพิง่วางสายจน
กวาจะไดรับแจงใหวาง

■ ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพท
ของคุณ

โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมอืนี้ไดรับการรับรองใหใช
กับเครือขาย EGSM 900; GSM 1800 และ 1900 และ 
WCDMA2100 โปรดติดตอขอขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ โปรด
ปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพตอความเปนสวนตัว
และสิทธิตามกฎหมายของผูอ่ืน
เมื่อบันทึกภาพหรือใชภาพถายหรือภาพวิดีโอ โปรด
ปฏิบัติตามกฎหมาย และจารีตประเพณีของทองถิ่น
รวมไปถึงความเปนสวนตัวและสิทธิตามกฎหมายของ
ผูอ่ืน

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใช
งานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง ยกเวน
นาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมือ่การใช
งานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรืออันตราย

■ บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขาย
คุณตองสมัครใชบริการจากผูใหบริการโทรศัพทไรสาย
เพือ่ใชงานโทรศัพท คุณสมบัติหลายชนิดในโทรศัพท
เครื่องนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติการทํางานของเครือขาย
ไรสาย บริการเสริมของระบบเครือขายดังกลาวอาจไมมี
ในทุกเครือขาย หรือคุณอาจตองติดตอกับผูใหบริการ
โทรศัพทเพือ่สมัครขอใชบริการกอน จงึจะสามารถใช
บริการเสริมของระบบเครือขายได ผูใหบริการโทรศัพท
ของคุณอาจจําเปนตองใหคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับ
การใชงานบริการดังกลาว รวมถึงอธิบายถึงคาใชจาย
ในการใชบริการ ในบางเครือขาย อาจมขีอจํากัดที่สง
ผลกระทบตอการใชงานบริการเสริมของระบบเครือขาย 
ของคุณ ตัวอยางเชน ระบบเครือขายบางระบบอาจ
จะไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษา และการบริการ
ทั้งหมด 
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใช
งานคุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น 
คุณสมบัติดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่องของคุณ 
เครื่องของคุณอาจไดรับการต้ังคาบางอยางไวเปนพิเศษ
แลว โดยการตั้งคานี้อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู 
ลําดับเมนู และไอคอนตางๆ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติม
จากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทเครื่องนี้รองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ 
SSL) ที่ทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบาง
อยางในเครื่องรุนนี้ เชน MMS การเบราส แอปพลิเคชัน
อีเมล การสงขอความแบบดวน คุณสมบัติแสดงสถานะ
ของผูติดตอ การซิงโครไนซจากระยะไกล และการดาวน
โหลดขอมูลผานเบราเซอรหรือผาน MMS จําเปนตองได
รับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีดังกลาวจากระบบ
เครือขาย
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■ หนวยความจําที่ใชรวมกัน
คุณสมบัติในโทรศัพทเครื่องนี้ซึ่งใชหนวยความจํารวมกัน 
ไดแก คลังภาพ รายชื่อ ขอความตัวอักษร ขอความ 
มัลติมีเดีย ขอความทันใจ อีเมล ปฏิทิน บันทึกสิ่งที่ตอง
ทํา เกมและโปรแกรมประยุกต JavaTM และแอปพลิเคชนั
บันทึก การใชคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวา
นี้จะลดจํานวนหนวยความจําที่เหลือสําหรับคุณสมบัติ
อ่ืนที่ใชหนวยความจํารวมกัน เชน การจัดเก็บโปรแกรม
ประยุกต Java หลายๆ รายการอาจใชหนวยความจํา
ทั้งหมดที่มีอยู และเครื่องอาจแสดงขอความบนหนาจอ
วาหนวยความจําเต็ม เมือ่คุณพยายามใชคุณสมบัติอ่ืน
ที่ใชหนวยความจํารวมกัน ในกรณีนี้ ใหลบขอมูลหรือ
รายการบางอยางที่ใชพื้นที่หนวยความจํารวมกันนี้ออก
เสียกอน คุณสมบัติบางอยาง เชน ขอความแบบอักษร 
อาจมีหนวยความจําที่กําหนดไวใหแนนอนแลว นอก
เหนือจากจํานวนหนวยความจําที่ใชรวมกันกับคุณสมบัติ
อ่ืนๆ 

■ อุปกรณเพิ่มพิเศษ
ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณ
เสริม
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ให

จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ
• ตรวจสอบการติดต้ังและการทํางานของอุปกรณ

เสริมทุกชิ้นที่ติดต้ังในรถอยางสม่ําเสมอ
• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะ

ติดต้ังอุปกรณเสริมในรถท่ีติดต้ังยากได
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ขอมลูท่ัวไป

■ รหสัผาน

รหัสโทรศัพท
รหัสโทรศัพท (5 - 10 หลัก) ใชปองกันการใชโทรศัพท
โดยไมไดรับอนุญาต รหัสที่ต้ังไวคือ 12345 ในการ
เปลี่ยนรหัสและต้ังคาใหเครื่องขอรหัสผาน โปรดดูที่ 
“ความปลอดภัย”, ในหนา 42 

หากคุณปอนรหัสโทรศัพทผิดหาครั้งติดตอกัน เครื่องจะ
ไมสนใจรหัสที่ปอนหลังจากนั้น รอประมาณหานาที แลว
ปอนรหัสอีกครั้ง

รหัส PIN
• รหัส PIN (Personal Identification Number) และ

รหัส UPIN (Universal Personal Identification 
Number) (4 ถึง 8 หลัก) ใชสําหรับปองกันการใช
ซิมการดของคุณโดยไมไดรับอนุญาต โปรดดูที่ 
“ความปลอดภัย”, ในหนา 42 รหัส PIN มักมา
พรอมกับซิมการด ต้ังคาโทรศัพทใหขอรหัส PIN 
ทุกครั้งที่เปดโทรศัพท

• รหัส PIN2 (4 ถึง 8 หลัก) อาจไดมาพรอมกับซมิ
การดบางอัน โดยคุณตองใชรหัสนี้ในการเขาใช
ฟงกชั่นบางอยาง

• คุณตองใชรหัส PIN ของโมดูลเพื่อเขาดูขอมลูใน
โมดูลรักษาความปลอดภัย โปรดดูที่ 
“โมดูลปองกัน”, ในหนา 64 รหัส PIN ของโมดูลจะ
มาพรอมกับซิมการด ในกรณีที่ซิมการดนั้นมีโมดูล
รักษาความปลอดภัย

• คุณตองใชรหัส PIN สําหรับลายเซ็นแบบดิจิตอล 
โปรดดูที่ “ลายเซ็นดิจิตอล”, ในหนา 64 รหัส PIN 
สําหรับลายเซ็นจะมาพรอมกับซิมการด ในกรณี
ที่ซิมการดนั้นมีโมดูลรักษาความปลอดภัย

รหัส PUK
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) และรหัส UPUK 
(Universal Personal Unblocking Key) (8 หลัก) ใช
ในการเปลี่ยนรหัส PIN และ UPIN ที่ถูกบล็อคไว หาก
รหัสนี้ไมไดมีใหพรอมกับซิมการด โปรดติดตอผูให
บริการของคุณเพือ่ขอทราบรหัส

รหัสระบบ
คุณจําเปนตองใสรหัสระบบ (4 หลัก) เมื่อใช 
การจํากัดการโทร โปรดดูที่ “ความปลอดภยั”, ในหนา 42 
คุณสามารถขอรับรหัสผานนี้จากผูใหบริการของคุณ

หากคุณปอนรหัสระบบผิดติดตอกันสามครั้ง รหัสผาน
จะถูกบล็อค โปรดติดตอผูใหบริการหรือผูใหบริการ
ระบบเครือขาย

■ บริการตัง้คาคอนฟเกอเรชัน
กอนใชการสงขอความมัลติมีเดีย การสงขอความทันใจ
และการแสดงสถานะผูติดตอ Push to Talk อีเมล การ
ซิงโครไนซ การเรียกขอมูล และเบราเซอร คุณตองต้ัง
กําหนดคาที่เหมาะสมใหกับเครื่องโทรศัพท โดยอาจได
รับขอมูลการต้ังคาโดยตรงเปนขอความการตั้งคาคอน
ฟเกอเรชัน จากนั้นคุณเพียงจัดเก็บขอมูลการต้ังคา
ไวในโทรศัพทเทานั้น สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
ต้ังคาที่มี โปรดติดตอผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ หรือ
ตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ

เมือ่คุณไดรับการตั้งคาเปนขอความการตั้งคาคอนฟเกอ
เรชัน และไมไดใชงานและบันทึกการตั้งคาโดยอัตโนมติั 
ขอความ ไดรับการตั้งคา จะปรากฏขึ้น

ในการบันทึกการตั้งคาที่ไดรับ ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ 
หากเครื่องแสดงขอความ ใส PIN ของการตั้งคา: ให
ปอนรหัส PIN สําหรับการตั้งคา แลวเลือก ตกลง ในการ
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. xi
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รับรหัส PIN โปรดสอบถามรหัส PIN จากผูใหบริการที่
ใหบริการต้ังคา

หากไมมกีารจัดเก็บการตั้งคาใดๆ ไว การต้ังคาเหลานี้
จะถูกจัดเก็บและต้ังเปนการตั้งกําหนดคาที่ระบบตั้งไว 
หรือเครื่องอาจปรากฏขอความ ใชงานการตั้งคาการ
กําหนดคาที่จัดเก็บไว?

ในการยกเลิกการตั้งคาที่ไดรับ ใหเลือก แสดง > ละท้ิง

■ การดาวนโหลดขอมูลและ
โปรแกรม

คุณสามารถดาวนโหลดเนื้อหาใหม (เชน รูปแบบ) ลง
ในเครื่องได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เลือก
ฟงกชันดาวนโหลด (เชน ในเมนู คลังภาพ) ในการเขา
ใชฟงกชันดาวนโหลด โปรดดูที่คําอธิบายของเมนูที่
เกี่ยวของ 

คุณยังสามารถดาวนโหลดโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร
ของโทรศัพท (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรดดูที่ 
“โทรศัพท”, ในหนา 41, อัพเดตโทรศัพท

คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอ่ืน ราคา และ
ภาษีตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่
เชื่อถือได และมีการรักษาความปลอดภัย
รวมทั้งการปองกันที่เพียงพอตอซอฟตแวรที่
เปนอันตราย

■ การสนับสนนุและขอมูลการ
ติดตอของ Nokia

สําหรับขอมูลเลมนี้ในเวอรชันลาสุด รวมถึงดาวนโหลด 
บริการและขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับผลิตภณัฑ Nokia ของ
คุณ โปรดดูที่
หรือเว็บไซต Nokia ในพื้นที่ของคุณ คุณอาจเลือกดาวน
โหลดการตั้งคากําหนดฟรีเชน MMS, GPRS อีเมลหรือ
บริการอ่ืนๆ สําหรับโทรศัพทในรุนของคุณไดที่ 
www.nokia-asia.com/phonesettings 

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ 
www.nokia-asia.com/contactus

ในการตรวจสอบสถานที่ต้ังของศูนยบริการ Nokia ที่อยู
ใกลที่สุดเพื่อขอรับบริการดานการบํารุงรักษา โปรดเขา
ไปที่ www.nokia-asia.com/repair

 www.nokia.co.th/6288/support 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.xii
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1. การเริ่มตนใชงาน

■ การติดตั้งซิมการดและ
แบตเตอรี่

ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากเครื่อง
ชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

เก็บซิมการดทั้งหมดใหพนมือเด็ก

หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ 
ในการใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการด
ของคุณ ซื่งอาจเปนผูใหบริการ ผูใหบริการระบบเครือ
ขาย หรือผูจําหนายรายอื่นๆ

โทรศัพทเครื่องนี้จะใชไดกับแบตเตอรี่ BP-6M

ซิมการดและหนาสัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย 
เนื่องจากการขูดขีด หรือดัดงอ จึงควรถือ ใส หรือถอด
การดอยางระมัดระวัง

1. ใหถือโทรศัพทโดยดานหลังโทรศัพทหันเขาหาคุณ 
เลื่อนฝาครอบออกเพือ่ถอดออกจากโทรศัพท (1)

2. ในการถอดแบตเตอรี่ออก ใหยกขึ้นตามภาพ (2) 

3. ในการปลดที่วางซิมการดออก ใหคอยๆ ดึงตัวล็อค
ของที่วางการด แลวยกเปดขึ้น (3)

4. ใสซิมการดลงในชองใสซิมการด (4) ดูใหแนใจวา
ไดใสซิมการดไดอยางเหมาะสมแลว (1) และพื้นที่
หนาสัมผัสสีทองบนการดคว่ําลง

ปดชองใสซิมการด (2) และกดจนกระทั่งล็อคเขาที่.

5. ใสแบตเตอรี่กลับเขาไป (5)
1Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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6. เลื่อนฝาดานหลังกลับเขาที่ (6) 

■ การใสการดหนวยความจํา
การด miniSD ที่มาพรอม
กับโทรศัพทเก็บเสียงเรียก
เขา ลักษณะ แบบเสียง 
กราฟกที่โหลดไวลวงหนา 
หากคุณลบ โหลดซ้ํา หรือแทนที่การดนี้ ฟงกชันและ
คุณสมบัติเหลานี้อาจจะทํางานไดไมถูกตอง ใชเฉพาะ
การด miniSD ใชรวมกับเครื่องรุนนี้ไดเทานั้น เนื่องจาก
ขนาดของการดหนวยความจําอ่ืนๆ เชน การด MMCs 
ที่มขีนาดลดลงไมสามารถใสลงในชองใสการดได ดังนั้น
การดดังกลาวจึงใชไมไดกับโทรศัพทรุนนี้ การใชการด
หนวยความจําที่ใชรวมกันไมไดจะกอใหเกิดความเสีย
หายกับการดหนวยความจํารวมทั้งตัวเครื่อง และขอมูล
ที่เก็บไวในการดอาจสูญหาย

ใชเฉพาะการด miniSD ที่โนเกียอนุมัติใหใชรวมกับ
โทรศัพทรุนนี้ โนเกียปรับใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่
ผานการอนุมัติแลวสําหรับการดหนวยความจํา แต
การดหนวยความจําทุกยี่หออาจไมสามารถนํามาใช
รวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดอยางสมบูรณ การใชการด
หนวยความจําที่โนเกียไมไดอนุมัติอาจทําใหการดหนวย
ความจําและโทรศัพทเสียได สวนขอมูลที่จัดเก็บไว
บนการดก็อาจเสียไดดวยเชนกัน

คุณสามารถใชการดหนวยควาามจําเพื่อเพิ่มหนวยความ
จําของ คลังภาพ โปรดดูที่ “คลังภาพ”, ในหนา 45

คุณสามารถใสหรือเปลี่ยนการดหนวยความจําโดยไม
จําเปนตองปดโทรศัพท

ขอสําคัญ: หามถอดการดหนวยความจํา
ในขณะที่กําลังมีการเขาใชการดนี้การดึง
การดออกในขณะที่กําลังมีการเขาใช
การดอาจทําใหการดหนวยความจําและ
โทรศัพทเสียไดและขอมูลที่จัดเก็บไว
ภายในการดอาจหายไป

ในการใสการดหนวยความจํา ใหเปดที่ใสการดหนวย
ความจําเชนที่แสดงในภาพ (1) วางการดหนวยความ
จําไวในที่ใสการด (2) ดูใหแนใจวา ใสการดไดอยาง
ถูกตองแลว—การดล็อคลงในที่ใสอยางแนนหนา (3)—
และพื้นที่หนาสัมผัสสีทองบนการดหงายขึ้น ปดชองใส
การดหนวยความจํา.

คุณสามารถใชการดหนวยความจําเพื่อจัดเก็บไฟลมัลติ
มีเดีย เชนวิดีโอคลิป ไฟลเสียง และภาพไวใน คลังภาพ

ในการจัดรูปแบบการดหนวยความจํา โปรดดูที่
“ลางการดความจํา”, ในหนา 45
2 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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■ การชารจแบตเตอรี่
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับ
เครื่องโทรศัพท ใชโทรศัพทรวมกับอุปกรณชารจที่ใช
กําลังไฟ AC-4, AC-1, AC-3 และ DC-4

คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณ
ชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง
โดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้
เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอก
เหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําให
การรับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่องเปน
โมฆะไป

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับ
การรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของ
คุณ หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ให
จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

1. เสียบเครื่องชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

2. เสียบปลั๊กจากเครื่องชารจเขากับอะแด็ปเตอร
สําหรับชารจรุน CA-44 (1) และเสียบปลั๊กของ
อะแด็ปเตอรเขากับแจ็คที่ดานลางโทรศัพท (2)

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาสองสามนาที
กวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฎขึ้นบน
หนาจอ หรือกอนที่จะสามารถโทรออกได

ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับประเภทของ
เครื่องชารจและแบตเตอรี่ที่ใช ตัวอยางเชน การชารจ
แบตเตอรี่ BP-6M Li-Ion ดวยอุปกรณชารจ AC-4 จะใช
เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที เมื่อโทรศัพทอยูใน
โหมดสแตนดบาย

■ การเปดและปดเครื่อง
คําเตือน: หามเปดโทรศัพทในสถานที่
หามใชหรือในกรณีที่อาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย

กดปุมเปด/ปดคางไว ตามที่
แสดงในภาพ

หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัส 
PIN หรือรหัส UPIN 
ใหปอนรหัส หลังจากนั้นเลือก 
ตกลง

คุณสามารถเปดโทรศัพทใน

การด คุณจะใชคุณสมบัติ
บริการเสริมอิสระตางๆ ใน
โหมดนี้ไดและยังสามารถโทรออกฉุกเฉินได

ตัง้เวลา เขตเวลา และ วันท่ี
พมิพเวลาทองถิ่น เลือกเขตเวลาของเวลาทองถิ่นของคุณ 
เพือ่แสดงความแตกตางกับเวลามาตรฐานเมอืงกรีนิช 
(GMT) แลวปอนวันที่ โปรดดูที่ “วันและเวลา”, หนา 35

บริการพลักแอนดเพลย
เมือ่คุณเปดเครื่องเปนครั้งแรกและโทรศัพทอยูในโหมด
สแตนดบาย เครื่องจะขอใหคุณรับการต้ังกําหนดคาจาก
ผูใหบริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ให
ตอบรับหรือปฏิเสธคําขอนี้ โปรดดูที่ 
ตอเว็บสนับสนุนผูใหบริการ ใน “การต้ังกําหนดคา”, หนา 
42 และ “บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, ในหนา xi

 

โหมดสาธิตไดโดยไมตองใสซิม
3Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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■ การเปดเครื่องโดยทีไ่มมีซิม
การด

ในการเปดเครื่องโดยที่ไมมีซิมการด ใหตอบตกลงที่
คําถาม เริ่มตนโทรศัพทโดยไมมซีิมการด? แลวใช

■ การเปดปุมกด

ในการเปดปุมกด ใหสไลดโทรศัพทเชนที่แสดง

■ ตําแหนงการทํางานปกติ
ใหใชโทรศัพทในตําแหนงการทํางานตามปกติ

โทรศัพทรุนนี้มีเสาอากาศในตัว

หมายเหตุ: คุณไมควรจับเสาอากาศโดย
ไมจําเปนเมื่อเปดเครื่องอยู เชนเดียวกับ
อุปกรณสงสัญญาณวิทยุอ่ืนๆ เพราะการ
สัมผัสกับเสาอากาศอาจสงผลตอคุณภาพ
การโทร และยังอาจทําใหมีการใชพลัง
งานเกินกวาที่จําเปนอีกดวย การไมสัมผัส
บริเวณเสาอากาศระหวางการใชสายจะ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเสา
อากาศและยืดอายุใชงานของแบตเตอรี่

คุณสมบัติที่ไมจําเปนตองใชรวมกับซิมการด
4 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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2. โทรศัพทของคุณ

■ ปุมและสวนประกอบตางๆ 

1. ปุมเปด/ปด

2.

3. กระจกสะทอน

4. เลนสกลองถายรูป 

5. ไฟกลองถายรูป 

6. ปุมกลองถายรูป 

7. กลองถายรูปดานหนา 

8. หูฟง 

9. ปุมเลือกซาย กลางและขวา 

10. ปุมเลื่อน 4 ทาง 

11. ปุมโทร 

12. ปุมจบการทํางาน 

13. ปุมตัวเลข 

ปุมเพิ่ม/ลดระดับเสียง
5Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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14. ปุมสนทนา 

15. พอรตอินฟราเรด (IR) 

16. ชองใสการดหนวยความจํา 

17. ชองเสียบอุปกรณชารจ 

18. ชองเสียบอุปกรณเพิ่มพิเศษ 

■ โหมดสแตนดบาย

เมื่อโทรศัพทพรอมใชงานแตผูใชยังไมปอนตัวอักษรใด
ลงไป โทรศัพทจะอยูในโหมดสแตนดบาย

• สัญลักษณ 3G (1)

• ความแรงของสัญญาณของระบบเครือขาย
เซลลูลาร (2)

• ระดับการชารจแบตเตอรี่ (3)

• สัญลักษณ (4)

• ชื่อของเครือขายหรือโลโกระบบ (5)

• นาฬกิา (6)

• จอแสดงผล (7)

• ปุมเลือกซาย (8) คือ ไปท่ี หรือทางลัดสูอีกฟงกชัน
หนึ่ง โปรดดูที่ “ปุมเลือกดานซาย”, ในหนา 35

• โหมดของปุมเลือกตรงกลาง (9) คือ เมนู

• ปุมเลือกขวา (10) อาจเปน ชื่อ เพือ่เขาสูรายการ
รายชื่อในเมนู รายชื่อ ชื่อเฉพาะของผูใหบริการเพื่อ
เขาสูเว็บไซตเฉพาะของผูใหบริการ หรือทางลัด
สูฟงกชันที่คุณเลือก โปรดดูที่ “ปุมเลือกดานขวา”, 
ในหนา 36

สแตนดบายแบบพิเศษ

ในโหมดสแตนดบายแบบพเิศษ หนาจอของโทรศัพท
อาจแสดงหนาตางขอมูลแยกเฉพาะ เชน ทางลัด (1) 
ฟงกชันเสียง (2) ปฏทิิน (3) และบันทึกผูใช (4) ในการ
เลือกวาตองการ ใหโหมดสแตนดบายแบบพเิศษ
ปรากฏขึ้นหรือไม โปรดดูที่ สแตนดบายแบบพิเศษ ใน 
“การต้ังคาสแตนดบาย”, หนา 34
6 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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เมื่อสแตนดบายแบบพเิศษวางอยู คุณสามารถเขาสู
โครงสรางเมนูไดดวยการเลือก เมนู (5) ในการเขาใช
คุณสมบัติในสแตนดบายแบบพิเศษ ใหกดปุมนํารองขึ้น
หรือลง

ในการเปลี่ยนปุมเพื่อใชเขาสูโหมดนําทาง โปรดดูที่ 
ใชงานสแตนดบายพิเศษ ใน “การต้ังคาสแตนดบาย”, 
หนา 34 เมือ่เครื่องหมายลูกศร (6) ปรากฏ คุณจะ
สามารถเลื่อนรายการไปทางซายและขวา

รายการเนื้อหาในโหมดนํารอง
แถบปุมลัด — เพือ่เลือกทางลัด เลือ่นไปยังฟงกชัน
ที่ตองการ ใชปุมนําทางซาย/ขวา และเลือก

ในการเปลี่ยนหรือจัดการกับทางลัดเมื่ออยูในโหมด
นําทาง ใหเลือก ตัวเลือก > สแตนดบายแบบพเิศษ > 
สแตนดบายพิเศษ > ตัวเลือก > ปรับแตงคา > 
ตัวเลือก > เลือกลิงค หรือ จดัวางลิงค

แอปพลิเคชั่นเสียง — เพื่อเปดวิทยุหรือเครื่องเลน
เพลง ใหเลื่อนและเลือก ในการเปลี่ยนแทร็คใน
เครื่องเลนเพลงหรือชองสัญญาณในวิทยุ ใหเลื่อน
ซายหรือขวา ในการเริ่มตนคนหาชองสัญญาณของ
วิทยุ ใหกดปุมซายหรือขวาคางไว

ปฏิทิน — เพื่อดูบันทึกของวันนี้ และเลือกที่ตองการ 
ในการดูบันทึกของวันกอนหนาหรือวันถัดๆ ไป ใหเลื่อน
ซายหรือขวา

บันทึกของฉัน — เพื่อปอนบันทึก เลือกหนาตางขอมูล
เขียนบันทึกของคุณ และจัดเก็บไว

สถานะของฉัน — เพื่อเปลีย่นแปลงขอมูลสถานะของ
ผูใชของคุณ ใหเลือกรายการขอมูล

ตัวนับเวลาถอยหลัง — เพือ่เริ่มตนตัวนับเวลาถอยหลัง
เลือกรายการขอมลู เวลาที่เหลือพรอมบันทึกจะปรากฏ
ขึ้น

สัญลักษณทั่วไป — เพื่อแสดงเครื่องหมายในโหมด
สแตนดบาย เชน วันที่ หนาจอขอมูลเผยแพร ขอความ
ขอมลู กลุมผูสนทนาที่ระบบตั้งไว และดัชนีเฉพาะ

กลุม วันที่จะปรากฏหากไมไดเลือกปฏทิินเปนขอมูล
สําหรับสแตนดบายแบบพิเศษ

ปุมลัดของโหมดสแตนดบาย
• ในการเขาใชรายการเบอรที่โทรออก ใหกดปุมโทร

ออกหนึ่งครั้ง โปรดดูที่ “การโทรออก”, ในหนา 9

• ในโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) เมื่อคุณจัดเก็บหมายเลข
โทรศัพทของระบบฝากขอความเสียงไว ใหกดคาง
ไวที่ปุม 1

• ในการเขาสูหมายเลขเบอรศูนยขอความวิดีโอ 
ใหกดคางไวที่ 2

• ในการเชื่อมตอกับบริการเบราเซอร ใหกดคางไว
ที่ปุม 0

• ในการตั้งคาฟงกชันปุมลัดสําหรับปุมนําทาง 
โปรดดูที่ ปุมสํารวจ ใน “ทางลัดสวนตัว”, หนา 35

• ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกดปุมเปดปดเครื่องสั้นๆ 
เพือ่เปดรายการรูปแบบ เลื่อนไปยังรูปแบบที่ตอง
การ และเลอืกรูปแบบนั้น

ประหยดัพลังงาน
ในการตั้งคาฟงกชันประหยัดพลังงานเปน เปด โปรดดูที่ 
ประหยัดพลังงาน ใน “จอแสดงผล”, หนา 34

สัญลักษณ
คุณมีขอความที่ยังไมไดอานอยูในแฟม
ขอมูล ถาดเขา

คุณมีขอความที่ยังไมไดสง ที่ยกเลิก หรือที่
เสียในแฟมขอมูล ถาดออก

มีสายเรียกเขาที่ไมไดรับสาย
7Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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 / โทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับบริการสง
ขอความแบบดวน และสถานะการใชงาน
เปนออนไลนหรือออฟไลน

คุณไดรับขอความแบบดวนอยางนอยหนึ่ง
ขอความ และคุณเชื่อมตอกับบริการ
ขอความแบบดวนแลว

ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู

คุณจะไมไดยินเสียงโทรศัพทเมื่อมีสาย
เรียกเขา หรือเมื่อมีขอความแบบตัวอักษร 
โปรดดูเพิ่มเติมที่ “แบบเสียง”, ในหนา 34

ต้ังนาฬกิาปลุกไวที่ เปด

เครื่องกําลังนับเวลาถอยหลัง

การจบัเวลาจะทํางานอยูเปนพื้นหลัง

 / โทรศัพทลงทะเบียนเพื่อใชระบบเครือขาย 
GPRS, EGPRS หรือ WCDMA

 / การเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ตจะเริ่มตน

 / หยุด (พัก) การเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต 
เชน เมื่อมสีายเรียกเขาหรือมสีายโทรออก
ระหวางการเชื่อมตอขอมูลแบบแพค็เก็ต

เมื่อมีการใชการเชื่อมตออินฟราเรด 
สัญลักษณนี้จะแสดงอยางตอเนื่อง

ใชการเชื่อมตอ Bluetooth อยูในขณะนี้

หากคุณมีสายโทรศัพทสองสาย 
สัญลักษณนี้แสดงวาเครื่องเลือกสายที่สอง

โอนสายเรียกเขาทุกสายไปยังหมายเลขอื่น

มีการใชงานลําโพง หรือมีการตออุปกรณ
เสริมเพือ่ฟงเพลงเขากับโทรศัพท

เครื่องของคุณมีการจํากัดการโทรกับ
เฉพาะกลุม

เลอืกรูปแบบที่มีการต้ังเวลาไว

, ,  หรือ 
มกีารตอชุดหูฟง แฮนดฟรี เครื่องชวยฟง 
หรืออุปกรณเสริมเพือ่การฟงเพลงเขากับ
โทรศัพท

หรือ 
ใชงานหรือพักการเชื่อมตอ Push to talk 
ไวชั่วคราว

■ การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด)
ในการปองกันการกดปุมโดยบังเอิญ ใหเลือก เมนู และ
กด * ภายใน 3.5 วินาทีเพื่อล็อคปุมกด หรือปดสไลด และ
เลือก ล็อค

ในการปลดล็อคปุมกด ใหเปดสไลด หรือเลือก ปลด
ล็อค > ตกลง หากสไลดเปดอยูแลว ใหเลือก ปลดล็อค 
และกด * ภายใน 1.5 วินาที หากตั้งคา ปองกันปุมกด ไว
เปน ล็อคปุมกด ใหเลือก ปลดล็อค กด * และปอนรหัส
ความปลอดภยั 

ในการรับสายเมื่อปุมกดถูกล็อคอยู ใหกดปุมโทรออก 
เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธไมรับสาย ปุมกดจะล็อค
โดยอัตโนมัติอีกครั้ง

สําหรับ ล็อคปุมอัตโนมัติ และ ปองกันปุมกด โปรดดูที่ 
“โทรศัพท”, หนา 41

เมื่อล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องของคุณได
8 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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3. ฟงกชันการโทร

■ การโทรออก
1. ปอนหมายเลขโทรศัพทและรหัสพื้นที่

หากตองการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้ง
เพื่อเปนรหัสนําหนาการโทรตางประเทศ (เครื่อง
หมาย + จะแทนรหัสการโทรออกตางประเทศ) 
หลังจากนั้นใหใสรหัสประเทศ รหัสพืน้ที่โดยไม
ตองมีเลข 0 นําหนา (หากจําเปน) ตามดวยหมาย
เลขโทรศัพท

2. ในการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ใหกดปุมโทร

3. ในการวางสายหรือยกเลิกการพยายามโทรออก 
ใหกดปุมจบการทํางาน

ในการวางสายดวยการปดฝาสไลด โปรดดูที่ 
การจดัการสายของฝาสไลด ใน “การโทรออก”, 
หนา 40

ในการคนหาชื่อหรือเบอรโทรศัพทที่คุณจัดเก็บไวใน 
รายชื่อ โปรดดูที่ “การคนหารายชือ่”, ในหนา 28 กดปุม
โทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

ในการเขาใชรายการหมายเลขโทรศัพทที่คุณโทรออก 
หรือพยายามที่จะโทรออกลาสุด ในโหมดสแตนดบาย 
ใหกดปุมโทรหนึ่งครั้ง ในการโทรออก ใหเลื่อนไปที่เบอร
โทรศัพทหรือชื่อที่คุณตองการ และกดปุมโทร

โทรดวน
กําหนดหมายเลขโทรศัพทใหเปนปุมโทรดวนไดโดยใชปุม
หมายเลข 3 ถึง 9 โปรดดูที่ “โทรดวน”, ในหนา 31 โทร
ติดตอหมายเลขนั้นดวยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

• กดปุมโทรดวนแลวกดปุมโทร

• หากตั้งคา โทรดวน ไวที่ เปด กดปุมโทรดวนคางไว
จนกวาจะเริ่มการโทรนั้น โปรดดูที่ “การโทรออก”, 
ในหนา 40

การโทรออกดวยเสียงข้ันสูง
ในการโทรออก ใหเลือก ชื่อ คางไวและพูดชื่อของราย
ชื่อที่คุณตองการโทร โทรศัพทจะรวมรายการเสียง
เสมอืนเขากับแตละรายชื่อในหนวยความจําของโทรศัพท
ใหโดยอัตโนมัติ

การโทรออกดวยเสียง
หากแอปพลิเคชัน่ที่สงหรือรับขอมูลใชการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ต ใหเลิกใชแอปพลิเคชั่นนั้นกอน ใชการโทรออก
ดวยเสียงใน GSM คุณสามารถสงเสียงและขอมูล
พรอมๆ กันไดเมื่ออยูใน WCDMA

คําสั่งเสียงจะขึ้นอยูกับภาษา ในการต้ังภาษา ใหเลือก 
ภาษาในการเลนเสียง โปรดดูที่ “โทรศัพท”, ในหนา 41

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการ
เสียงอาจจะเกิดปญหาขึ้นได ถาคุณอยูใน
ที่ซึ่งมีเสียงดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน 
ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใช
เสียงเพียงอยางเดียวไมวาในสถานการณ
ใดก็ตาม

1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือกดานขวาคาง
ไว คุณจะไดยินเสียงสั้นๆ และขอความ กรุณาเปลง
เสยีง จะปรากฏขึ้น

หากคุณใชชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันไดที่มีปุมชุดหูฟง 
ใหกดปุมชุดหูฟงคางไว เพือ่เริ่มการโทรออกโดย
ใชเสียง

2. พดูคําสั่งเสียงใหชดัเจน หากโทรศัพทจดจํารายการ
เสยีงไดสําเร็จ รายการพรอมคําที่ตรงกันจะปรากฏ 
โทรศัพทจะเลนคําสั่งเสียงที่ตรงกันจากดานบนสุด
ของรายการ และโทรศัพทจะหมนุไปยังเบอรนั้น
หลังผานไป 1.5 วินาที หรือหากเบอรที่ปรากฏไม
ใชเบอรที่ถูกตอง โทรศัพทจะเลื่อนลงมาอีกเบอร
หนึ่งและพยายามโทรติดตอ
9Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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การใชคําสั่งเสียงเพื่อใชฟงกชันที่เลือกในโทรศัพท
นั้นจะคลายกับการโทรดวยเสียง โปรดดูที่ 
เสียงสั่งงาน ใน “ทางลัดสวนตัว”, หนา 35

■ การรบัสายหรอืปฏิเสธ
ไมรบัสาย

ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทร ในการรับสายดวย
การเปดฝาสไลด โปรดดูที่ การจัดการสายของฝาสไลด 
ใน “การโทรออก”, หนา 40

ในการปดแบบเสียงกริ่งชั่วคราวกอนรับสาย ใหเลือก 
เงียบ

ในการ วางสายหรือปฏเิสธสาย ใหกดปุมจบการทํางาน

สายเรียกซอน
ในขณะที่ติดสาย ใหกดปุมโทรเพื่อรับสายเรียกซอน 
สายแรกจะถูกพักสายไว เมือ่ตองการวางสายที่สนทนา
อยู ใหกดปุมจบการทํางาน

ในการเปดใชงาน สายเรียกซอน โปรดดูที่“การโทรออก”, 
ในหนา 40

■ ตวัเลือกตางๆ ขณะสนทนา
ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณใชไดขณะสนทนา คือ บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย หากตองการรายละเอียดเพิม่
เติม โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการโทรศัพท
เคลื่อนที่ของคุณ

ตัวเลือกตางๆ ขณะสนทนาประกอบดวย ปดเสียง หรือ 
เปดเสียง, รายชื่อ, เมนู, ล็อคปุมกด, บันทึกเสียง, ลําโพง 
หรือ โทรศัพท ตัวเลือกบริการเสริมจากระบบเครือขาย 
ไดแก รับสาย, ปฏเิสธ, พกัสาย หรือ เลิกพักสาย, โทรใหม 
เพิ่มสายประชุม, วางสาย,วางทุกสาย และตัวเลือก
ตอไปนี้ 

สง DTMF — เพือ่สงตัวอักษรแทนเสียงเรียกเขา

สลับสาย — ใชสลับระหวางสายที่ใชอยูและสายที่พักไว

สงสายตอ — เพื่อตอสายที่พักไวเขากับสายที่ใชอยูและ
วางสายของคุณเองจากการสนทนา

ประชมุสาย — เพื่อการประชุมสาย โดยใหมีผูรวม
ประชมุสายไดสูงสุดถึงหาราย

โทรสวนตัว — เพื่อคุยสายเปนสวนตัวในระหวางการ
ประชมุสาย

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู
ระหวางการใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะ
ดังมาก 

■ การทําวิดโีอคอลล
เมื่อคุณโทรสายวิดีโอ แสดงวาคุณสงวิดีโอแบบเรียล
ไทมไปยังผูรับสาย ภาพวิดีโอที่กลองดานหลังตัวเครื่อง
ถายไปจะแสดงใหกับผูรับสายวิดีโอ

ในการโทรสายวิดีโอ คุณจําเปนตองมี USIM การดและ
ไดเชื่อมตอเครือขาย WCDMA โปรดติดตอผูใหบริการ
ระบบหรือผูใหบริการ เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการใชงานและ
การเปนสมาชิกบริการวิดีโอคอลล ทําวิดีโอคอลลได
ระหวางคูสนทนาเทานั้น และทําวิดีโอคอลลไดกับ
โทรศัพทที่ใชรวมกันไดหรือไคลเอนต ISDN แตไม
สามารถทําวิดีโอคอลลขณะที่กําลังมีสายสนทนาอีกสาย
หนึ่ง หรือกําลังทําวิดีโอคอลลคาง หรือมีสายขอมูลอยู

1. ในการเริ่มตนวิดีโอคอลล ใหปอนเบอรโทรศัพท
ในโหมดสแตนดบาย หรือเลือก รายชื่อ และเลือก
รายชื่อ 

2. แลวกดคางไวที่ปุมโทร หรือเลือก ตัวเลือก > สาย
วิดีโอ การเริ่มตนวิดีโอคอลลอาจตองใชเวลา รอ
สักครู สายวิดีโอ และภาพเคลื่อนไหวที่เขามาจะ
ปรากฏ หากทําวิดีโอคอลลไมสําเร็จ (เชน ระบบ
เครือขายไมสนับสนุนหรืออุปกรณที่ใชรับวิดีโอ
คอลลไมสามารถนํามาใชรวมกันได) โทรศัพทจะ
แสดงขอความถามวาคุณตองการลองโทรออกปกติ
หรือสงขอความแทนหรือไม
10 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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คําแนะนํา: ในการเพิม่หรือลดเสียงใน
ระหวางที่โทร ใหกดปุมระดับเสียง

คุณทําวิดีโอคอลลไดสําเร็จเมื่อมองเห็นภาพวิดีโอ
สองภาพและไดยินเสียงผานลําโพง ผูรับสายอาจ
ปฏิเสธการสงวิดีโอ ซึ่งในลักษณะนี้ คุณอาจเห็น
ภาพนิ่งหรือภาพกราฟกพื้นหลังที่เปนสีเทาแทน 
คุณจะไดยินเสียง

3. ในการวางสาย ใหกดปุมจบการทํางาน

■ การรับสายหรือปฏิเสธไมรับ
สายวิดโีอคอลล

เมื่อการสายสนทนาทางวิดีโอมาถึง คําวา สายวิดีโอ จะ
ปรากฏขึ้น

1. กดปุมโทรเพือ่รับสายวิดีโอ อนุญาตการสงภาพ
วิดีโอใหผูโทร? จะปรากฏขึ้น

หากคุณเลือก ใช ภาพที่กลองในโทรศัพทของคุณ
บันทึกไวจะปรากฏในโทรศัพทของผูโทร หากคุณ
เลือก ไม หรือไมทําอะไรเลย การสงวิดีโอจะไมเริ่ม
ตนขึ้น และคุณจะไดยินเสียง 

กราฟกจะปรากฏที่ดานบนของวิดีโอเพือ่แสดงวายัง
ไมไดสงภาพวิดีโอออกไป คุณสามารถเปดหรือปด
การใชงานการสงวิดีโอไดทุกเวลาระหวางมีสาย
วิดีโอ

2. ในการวางสายวิดีโอคอลล ใหกดปุมจบการทํางาน

แมวาคุณจะปฏิเสธการสงภาพวิดีโอในระหวางสาย
สนทนาทางวิดีโอ คุณยังคงตองเสยีคาใชจายเปนสาย
สนทนาทางวิดีโอ โปรดตรวจสอบราคาบริการกับผูให
บริการระบบเครือขาย หรือผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
ของคุณ

■ ตวัเลือกตางๆ ขณะสนทนา
เลือก ตัวเลือก ในระหวางวิดีโอคอลลสําหรับตัวเลือก
ตอไปนี้: ต้ังความคมชัด, การเคลื่อนไหวของวิดีโอ, 
สลับไปยังสายสนทนา, วางสาย, สง DTMF และ ลําโพง

■ การแบงดูวิดโีอ
คุณสามารถแบงหนาจอกลองถายรูปที่ถายอยูสดๆ รวม
กับผูรับสายไดในขณะที่คุณมสีายสนทนาอยู ในการแบง
ดูวิดีโอ ผูรับตองมอุีปกรณมือถือที่ใชรวมกันได และที่อยู 
SIP ในสมุดโทรศัพทของคุณ หากไมพบที่อยู SIP ของ
ผูรับ ใหปอนลงไป

เลือก ตัวเลือก > การแบงดูวิดีโอ โทรศัพทสงคําเชิญ
และคําวา กําลังสงคําเชิญไปยัง จะแสดงบนหนาจอ 
หากผูรับยอมรับ หนาจอจะแสดงขอความ เริ่มการ
แบงดูวิดีโอ? (เริ่มการแบงดูกับ) ใหกด ใช และโทรศัพท
จะเริ่มทําการสงวิดีโอ เสียงจะถูกนําทางไปที่ลําโพง

ในการหยุดพกัการแบงดูวิดีโอชั่วคราว ใหกด พัก ปุม
เลือกตรงกลางจะเปลี่ยนเปน ใชตอ

ในการกลับมาแบงดูวิดีโออีกครั้ง ใหกด ใชตอ ปุมเลือก
ตรงกลางจะเปลี่ยนเปน พัก

ในการยุติการแบงดูวิดีโอ ใหกด หยุด และ จบการแบง
ดูวิดีโอแลว จะแสดงบนทั้งสองเครื่อง

หากตองการตรวจสอบความพรอมใหบริการและคาใช
จาย และสมัครขอรับบริการ โปรดติดตอผูใหบริการ
เครือขายหรือผูใหบริการของคุณ 
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4. การเขียนขอความ

ในการปอนขอความ (เชน ขณะเขียนขอความ) ใชระบบ
ปอนตัวอักษร แบบปกติ หรือ ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 
เมื่อใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ ใหกดปุมตัวเลข
1 ถึง 9 ซ้ําจนพบตัวอักษรที่ตองการ ในระบบชวยสะกด
คําอัตโนมัติ คุณสามารถปอนตัวอักษรไดโดยการกดปุม
ครั้งเดียว

เมื่อคุณเขียนขอความ  จะปรากฏขึ้นที่ดานบน
สุดของหนาจอ แสดงถึงระบบชวยสะกดคําอัตโนมติั และ

 จะปรากฏขึ้น แสดงถึงระบบปอนตัวอักษรแบบ
ปกติ   หรือ  ที่ปรากฏติดกับ
สัญลักษณของระบบการปอนขอความ แสดงถึงลักษณะ
ตัวพิมพ ในการเปลี่ยนลักษณะตัวพิมพ ใหกดปุม # 

 แสดงถึงโหมดตัวเลข ในการเปลี่ยนจาก
โหมดตัวอักษรเปนตัวเลข ใหกดคางไวที่ปุม # และ
เลือก โหมดหมายเลข

■ การตัง้คา
ในการต้ังภาษาในการเขียนขณะเขียนขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน

ขณะเขียนขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ต้ังคาการ
ทํานาย

ในการต้ังเปนระบบชวยสะกดคําอัตโนมติัหรือแปลงเปน
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ ใหเลือก การทํานาย > เปด 
หรือ ปด

คําแนะนํา: ในการตั้งคาใชหรือไมใชระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติไดอยางรวดเร็ว ให
กดปุม # สองครั้ง หรือเลือกคางไวที่ ตัวเลือก

■ ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมติัชวยใหคุณเขียนขอความได
อยางรวดเร็ว โดยใชปุมกดและพจนานุกรมในตัว

1. ในการเริ่มเขียนคํา ใหใชปุม 2 ถึง 9 กดปุมแตละ
ปุมเพียงหนึ่งครั้ง เพื่อปอนตัวอักษรทีละตัว เครื่อง
จะแสดง * หรือตัวอักษร หากพบคําที่มีความหมาย 
ตัวอักษรที่ปอนจะปรากฏบนหนาจอเปนคําที่ขีด
เสนใต

ในการแทรกตัวอักษรพเิศษ ใหกดคางไวที่ * หรือ
เลือก ตัวเลือก > ใสสัญลักษณ เลื่อนไปยังตัวอักษร 
และเลือก ใช

2. เมื่อคุณปอนคําที่ตองการเสร็จแลวและเปนคําที่
ถูกตอง ใหยืนยัน และกด 0 เพือ่เพิม่เวนวรรค

หากคําที่ปรากฏไมถูกตอง ใหกดปุม * ซ้ําๆ หรือ
เลือก ตัวเลือก > ขอมูลที่ตรงกัน เมื่อคําที่คุณตอง
การปรากฏขึ้น ใหเลือก ใช

หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวาคําที่
คุณตองการเขียนไมมีอยูในพจนานุกรม ในการเพิม่
คําลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด เขียนคํานั้นให
เสร็จ (ใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ) แลวเลือก 
จัดเก็บ
12 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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■ ระบบปอนตวัอักษรแบบปกติ
กดปุมตัวเลข 1 ถึง 9 ซ้ําจนพบตัวอักษรที่ตองการ ตัว
อักษรทั้งหมดที่มีอยูในปุมตัวเลขแตละปุมอาจไมไดพิมพ
ไวบนปุมครบทุกตัวอักษร ตัว อักษรที่พรอมนํามาใช
จะขึ้นกับภาษาที่ใชเขียนที่เลือกไว โปรดดูที่ “การต้ังคา”, 
ในหนา 12

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณตองการปอน อยูในปุมเดียว
กับปุมที่คุณใชอยู ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึ้น 
หรือกดปุมเลื่อนใดก็ไดเบาๆ หลังจากนั้นใหปอนตัวอักษร

เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรพเิศษที่ใชอยูเสมอจะอยู
ที่ปุมตัวเลข 1 สําหรับตัวอักษรตัวอ่ืน ใหกด *
13Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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5. การเลื่อนดูเมนู

โทรศัพทเครื่องนี้มฟีงกชันหลายฟงกชันใหเลือก โดยจะ
จัดกลุมไวเปนเมนูตางๆ 

1. หากตองการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู

ในการเปลี่ยนหนาจอของเมนู ใหเลือก ตัวเลือก > 
มุมมองเมนูหลัก > รายการ, ตาราง หรือ ตารางใน
ปายกํากับ

หากตองการจัดเรียงเมนูใหม ใหเลื่อนไปที่เมนูที่
คุณตองการยาย แลวเลือก ตัวเลือก > เรียบเรียง > 
ยาย เลื่อนไปยังจุดที่คุณตองการยายเมนู และเลือก 
ตกลง ในการบันทึกการเปลี่ยนนั้น ใหเลือก เสร็จ > 
ใช

2. เลื่อนไปยังเมนู แลวเลือกตัวเลือก (เชน การต้ังคา)

3. หากเมนูที่เลือกนั้นมีเมนูยอย ใหเลือกเมนูยอย
ที่คุณตองการ (เชน โทรออก)

4. หากเมนูยอยที่เลือกไว มีเมนูยอยลงไปอีก ใหทําซ้ํา
ขั้นตอนที่ 3

5. เลือกต้ังคาที่ตองการ

6. หากตองการกลับไปที่เมนูระดับกอนหนานี้ ใหเลือก 
กลับ หากตองการออกจากเมนู ใหเลือก ออก

เมนู เมนูยอย และตัวเลือกการต้ังคาจะมีหมายเลข
กําหนดไว ในการเขาสูบางเมนู เมนูยอย หรือตัวเลือก
เหลานั้น ใหใชหมายเลขปุมลัด 

หากตองการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู กดหมายเลขปุม
ลัดของฟงกชันเมนูที่คุณตองการเขาใชอยางรวดเร็วภาย
ใน 2 วินาที ในการเขาใชฟงกชันเมนูในระดับเมนู 1 ให
ปอน 0 และ 1
14 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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6. การสงขอความ

คุณสามารถอาน เขียน สง และบันทึกขอความตัวอักษร 
ขอความมัลติมีเดีย ขอความอีเมล ขอความเสียง และ
ขอความดวน โดยที่ขอความทั้งหมดจะไดรับการจัดเก็บ
อยูในแฟมขอมูล

■ ขอความแบบอักษร (SMS)
ดวยบริการขอความสั้น (SMS) คุณจะสามารถสงและ
รับขอความแบบอักษร และรับขอความที่ประกอบดวย
รูปภาพ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

กอนที่คุณจะสงขอความแบบอักษรหรือขอความอีเมล 
SMS คุณตองบันทึกหมายเลขศูนยขอความของคุณกอน 
โปรดดูที่ “การต้ังคาขอความ”, ในหนา 26

ในการตรวจสอบการใชงานบริการอีเมล SMS และ
สมัครขอใชบริการ ใหติดตอผูใหบริการ ในการบันทึก
ที่อยูอีเมล ใน รายชื่อ โปรดดูที่ 
“การจดัเก็บเบอรโทรศัพทและ รายการขอความ”, 
หนา 28

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบอักษร
ที่มีตัวอักษรเกินขนาดสําหรับขอความเพียงขอความ
เดียว ขอความที่ยาวขึ้นจะถูกสงเปนขอความชุดหนึ่งที่
ประกอบดวยขอความตั้งแตสองขอความขึ้นไป ผูให
บริการของคุณอาจเรียกเก็บคาบริการเหลานี้ ตัวอักษร
ที่ใชเครื่องหมายเนนเสียงหรือเครื่องหมายอ่ืน เชน 
ตัวอักษรจากตัวเลือกภาษาบางตัวเลือก เชน ภาษา
จีน จะใชพื้นที่มาก ทําใหจํานวนตัวอักษรที่สามารถ
สงในขอความเดียวถูกจํากัด 

ที่ดานบนของจอแสดงผล คุณจะเห็นสัญลักษณแสดง
ความยาวของขอความ แสดงจํานวนตัวอักษรที่ยัง
สามารถเขียนได เทียบกับจํานวนสูงสุดของตัวอักษร
ที่โทรศัพทรองรับได 

การเขียนและการสงขอความ SMS
1. เลอืก เมนู > การสง ขอความ > สรางขอความ > 

ขอความตัวอักษร

2. ปอนเบอรโทรศัพทของผูรับลงในชอง ถึง: ในการ
ดึงเบอรโทรศัพทจาก รายชื่อ เลือก เพ่ิม > รายชือ่ 
ในการสงขอความเดียวกันนี้ไปใหกับผูรับหลายๆ 
คน ใหเพิ่มรายชื่อที่ตองการทีละรายชื่อ เลือ่นขึ้น
เพือ่เพิม่รายชื่อใหมดวยตัวคุณเองลงในชอง ถึง: 
ในการสงขอความไปใหกับหลายๆ คนในกลุม ให
เลอืก กลุมรายชื่อ และกลุมที่ตองการ ในการดึง
รายชื่อที่คุณเพิ่งสงขอความไปให เลือก เพ่ิม > 
ที่เพิง่ถูกใชงาน

3. เลือ่นลง และเขียนขอความของคุณในชอง 
ขอความ: โปรดดูที่ “การเขียนขอความ”, ในหนา 12

ในการแทรกแมแบบลงในขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ใชแมแบบขอความ

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง และกดปุมโทร 
โปรดดูที่ “สงขอความ”, ในหนา 17
15Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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การอานและการตอบกลับขอความ 
SMS
ไดรับ 1 ขอความ หรือจํานวนขอความใหมพรอมคําวา 
ไดรับ ขอความ จะปรากฏบนหนาจอเมือ่คุณไดรับ
ขอความ

1. ในการดูขอความใหม ใหเลือก แสดง ในการดู
ขอความนั้นในภายหลัง ใหเลือก ออก

ในการอานขอความในภายหลัง ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ถาดเขา หากคุณไดรับขอความมาก
กวาหนึ่งขอความ ใหเลือกขอความที่ตองการอาน 

 จะปรากฏขึ้นหากคุณมีขอความที่ยังไมได
อานอยูใน ถาดเขา

2. ในการดูรายการตัวเลือกที่ใชไดขณะที่อานขอความ 
ใหเลือก ตัวเลือก และคุณยังสามารถคัดลอก
ขอความตั้งแตเริ่มตนไปไวในปฏิทินในเครื่อง
โทรศัพท เพื่อเปนขอความเตือนความจํา

3. ในการตอบกลับขอความ เลือก ตอบ > 
ขอความตัวอักษร หรือ มลัติมีเดีย, ขอความดวน 
หรือ ขอความเสียง

ในการสงขอความแบบอักษรไปยังที่อยูอีเมล ให
ปอนที่อยูอีเมลลงในชอง ถึง: 

เลื่อนลง และเขียนขอความของคุณในชอง 
ขอความ: โปรดดูที่ “การเขียนขอความ”, ในหนา 12

หากคุณตองการเปลี่ยนประเภทของขอความที่จะ
ใชเปนขอความตอบกลับ ใหเลือก ตัวเลือก > 
เปลี่ยนประเภทขอความ

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง และกดปุมโทร

■ ขอความซิม
ขอความซิมคือขอความแบบอักษรที่จัดเก็บไวบนซิม
การดของคุณ คุณสามารถคัดลอกหรือยายขอความ
เหลานั้นไปไวที่หนวยความจําโทรศัพท แตไมสามารถ
ยายมาที่หนวยความจําซิมการด ขอความที่ไดรับจะถูก
จัดเก็บไวในหนวยความจําโทรศัพท

ในการอานขอความซิม ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
ตัวเลือก > ขอความซิม

■ ขอความมัลติมีเดยี
หมายเหตุ: เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่
ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและแสดง
ขอความมัลติมเีดียได ลักษณะขอความที่
แสดงอาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทที่รับ
ขอความ

หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และการสมัคร
ขอใชบริการเสริมการสงขอความมลัติมีเดียนี้ โปรด
ติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ โปรดดูที่ 
“ขอความมลัติมีเดีย”, ในหนา 26

ขอความมลัติมีเดียสามารถประกอบดวยขอความ เสียง 
รูปภาพ วิดีโอคลิป นามบัตร และบันทึกปฏิทิน หากขอ
ความนั้นมีขนาดใหญเกินไป เครื่องอาจจะรับขอความ
ไมได ระบบเครือขายบางระบบอาจยอมใหขอความ
แบบตัวอักษรมีแอดเดรสของอินเตอรเน็ตไวดวย เพื่อให
คุณสามารถดูขอความมลัติมีเดียนั้นได

การสงขอความมัลติมีเดียจะรองรับรูปแบบดังตอไปนี้

• รูปภาพ: JPEG, GIF, GIF ที่เปนภาพเคลื่อนไหวและ 
WBMP

• เสียง: เสียง AMR

• วิดีโอคลิป: รูปแบบ .3gp พรอม H.263 หรือ MPEG 
วิดีโอ (ความละเอียด QCIF) และ WB หรือเสียง 
AMR
16 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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• อ่ืน: vCard (นามบัตร) และ vCalendar 
(บันทึกปฏิทิน)

เครื่องอาจไมรองรับรูปแบบไฟลแปลงทั้งหมดของรูปแบบ
ไฟลที่กลาวมาแลวก็ได

คุณสามารถรับขอความมัลติมีเดียไดขณะที่ยังติดสาย
อยู หรือขณะที่เรียกใชแอปพลิเคชั่น Java อ่ืนๆ หรือใช
งานการเบราสผานทางขอมลู WCDMA

การเขียนและสงขอความมัลติมีเดีย
เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของขอความ MMS หาก
ไฟลภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนด
ใหภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทางขอความมัลติ
มีเดียได

1. ใหเลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > 
มัลติมีเดีย

2. เขียนขอความของคุณ

โทรศัพทของคุณสนับสนุนขอความมัลติมีเดียที่มี
หลายหนา (ภาพนิ่ง) ขอความอาจประกอบดวย
บันทึกปฏิทินและนามบัตรในรูปของสิ่งที่แนบ 
สไลดอาจประกอบดวยขอความ ภาพหนึ่งภาพ 
และคลิปเสียงหนึ่งคลิป หรือขอความและวิดีโอคลิป 
ในการแทรกสไลดลงในขอความ เลือก ใหม หรือ
เลือก ตัวเลือก > ใส > ภาพนิ่ง

ในการแทรกไฟลลงในขอความ เลือก ใส หรือ 
ตัวเลือก > ใส

คุณสามารถเลือกภาพและวิดีโอคลิปจาก คลังภาพ 
หรือนํามาจากชองดูภาพโดยตรง ตัวเลือก > ใส > 
ภาพใหม หรือ วิดีโอคลิปใหม

3. ในการดูขอความนั้นกอนที่จะสง ใหเลือก 
ตัวเลือก > แสดงตัวอยาง

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง และกดปุมโทร 
โปรดดูที่ “สงขอความ”, ในหนา 17

5. ปอนเบอรโทรศัพทของผูรับลงในชอง ถึง: ในการ
ดึงเบอรโทรศัพทจาก รายชื่อ เลือก เพ่ิม > รายชือ่ 
ในการสงขอความเดียวกันนี้ไปใหกับผูรับหลายๆ 
คน ใหเพิ่มรายชื่อที่ตองการทีละรายชื่อ ในการสง
ขอความไปใหกับหลายๆ คนในกลุม ใหเลือก 
กลุมรายชื่อ และกลุมที่ตองการ ในการดึงรายชื่อ
ที่คุณเพิ่งสงขอความไปให เลือก เพ่ิม > 
ที่เพิง่ถูกใชงาน

สงขอความ
การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมใิหคัดลอก แกไข โอน 
หรือสงตอ ภาพ เพลง (รวมถึงแบบเสียงกริ่ง) และเนื้อหา
อ่ืน

เมือ่คุณเขียนขอความเสร็จแลว ในการสงขอความนั้น 
ใหเลือก สง หรือ กดปุมโทร โทรศัพทจะจัดเก็บขอความ
ไวในโฟลเดอร ถาดออก และโทรศัพทจะเริ่มสงขอความ 
หากคุณเลือก จัดเก็บขอความที่สง > ใช ขอความที่
สงจะไดรับการจัดเก็บไวในแฟมขอมูล แฟมขอความที่สง 
โปรดดูที่ “ทั่วไป”, ในหนา 26

หมายเหตุ: เมื่อโทรศัพทกําลังสงขอความ 
 ซึ่งเปนภาพเคลื่อนไหวจะปรากฏ ซึ่ง

แสดงใหเห็นวา โทรศัพทของคุณไดสง
ขอความนั้นไปยังหมายเลขศูนยขอความที่
ต้ังโปรแกรมไวในโทรศัพทของคุณแลว 
แตไมไดหมายความวาผูรับปลายทางไดรับ
ขอความของคุณแลว คุณสามารถสอบ
ถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรับ
สงขอความไดจากผูใหบริการ

การสงขอความมัลติมีเดียจะใชเวลานานกวาการสง
ขอความแบบตัวอักษร ในขณะที่กําลังสงขอความ คุณ
สามารถใชฟงกชันอ่ืนๆ ของโทรศัพท หากมีการขัดจังหวะ
ในขณะสงขอความ เครื่องจะพยายามสงใหมอีก 2-3 ครั้ง 
หากไมสามารถสงขอความนั้นได ขอความนั้นจะยังคง
อยูในแฟมขอมูล ถาดออก โดยที่คุณสามารถสงขอความ
นั้นในภายหลังได
17Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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การยกเลิกการสงขอความ
เมื่อโทรศัพทกําลังจัดเก็บขอความไวในแฟมขอมูล 
ถาดออก คําวา กําลังสงขอความ หรือ กําลังสงขอความ 
จะปรากฏ ในการยกเลิกการสงขอความแบบอักษร 
ใหเลือก ยกเลิก

ในการยกเลิกการสงขอความมัลติมีเดียที่อยูในแฟม
ขอมูล ถาดออก ใหเลื่อนไปที่ขอความที่ตองการ และ
เลือก ตัวเลือก > ยกเลิกการสง

การอานและการตอบกลับขอความ
มัลติมีเดีย

ขอสําคัญ: ขอควรระวังในการเปด
ขอความ วัตถุขอความมัลติมีเดียอาจมี
ไวรัสหรืออาจทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพซีี
ของคุณเสียหายได 

คําวา ไดรับขอความมัลติมีเดียแลว หรือจํานวนขอความ
ใหมพรอมคําวา ไดรับ ขอความ จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณได
รับขอความมัลติมีเดียใหม

1. ในการอานขอความ ใหเลือก แสดง ในการดู
ขอความนั้นในภายหลัง ใหเลือก ออก

ในการอานขอความในภายหลัง ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ถาดเขา เลื่อนไปที่ขอความที่คุณ
ตองการดู และเลือกขอความนั้น  จะ
ปรากฏหากคุณมีขอความที่ยังไมไดอานอยูใน 
ถาดเขา

2. ในการดูขอความทั้งหมด หากขอความที่ไดรับมี
การนําเสนอดวย ใหเลือก เลน

ในการดูไฟลที่อยูในการนําเสนอหรือสิ่งที่แนบ 
ใหเลือก ตัวเลือก > วัตถุ หรือ สิ่งที่แนบ

3. ในการตอบกลับขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตอบกลับ > ขอความตัวอักษร, มัลติมเีดีย, 
ขอความดวน หรือ ขอความเสียง เขียนขอความ
ตอบกลับ

หากคุณตองการเปลี่ยนประเภทของขอความที่จะ
ใชเปนขอความตอบกลับ ใหเลือก ตัวเลือก > 
เปลี่ยนประเภทขอความ ขอความในประเภทใหม
อาจไมสนับสนุนเนื้อหาทั้งหมดที่คุณเพิ่ม

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง และกดปุมโทร 
โปรดดูที่ “สงขอความ”, ในหนา 17

■ หนวยความจําเตม็
เมื่อคุณไดรับขอความแตหนวยความจําของขอความเต็ม 
หนวยความจําเต็ม ไมสามารถรับขอความ จะปรากฏขึ้น 
ในการลบขอความเกาๆ ออกกอน เลือก ตกลง > ใช 
และแฟมขอมูล เลื่อนไปยังขอความที่ตองการ และเลือก 
ลบ หากเลือกขอความตั้งแตหนึ่งขอความขึ้นไป เลือก 
เลือก เลือกขอความที่คุณตองการลบ และเลือก 
ตัวเลือก > ลบที่เลือก

ในการทําใหพืน้ที่หนวยความในเครื่องเพิ่ม ใหลบรูปภาพ 
เสียงเรียกเขา หรือขอมูลอ่ืนๆ ที่อยูในหนวยความจํา
ของเครื่อง

■ แฟมขอมูล
โทรศัพทจะจัดเก็บขอความที่ไดรับไวในแฟมขอมูล
ถาดเขา

ขอความที่ยังไมไดสงจะถูกยายไปเก็บไวในแฟมขอมลู 
ถาดออก

ในการตั้งคาโทรศัพทใหจัดเก็บขอความที่สงไวในแฟม
ขอมูล รายการที่สง โปรดดูที่ จัดเก็บขอความที่สง ใน 
“ทั่วไป”, หนา 26

ในการจัดเก็บขอความที่คุณเขียนและตองการสงภาย
หลังไวในแฟมขอมูล ฉบับราง เลือก เมนู > ขอความ > 
ฉบับราง
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คุณสามารถยายขอความมาไวที่แฟมขอมูล รายการ
ที่จัดเก็บ ในการจดัระเบียบแฟมขอมูลยอย รายการ
ที่จัดเก็บ ของคุณ ใหเลือก เมนู > ขอความ > รายการ
ที่จัดเก็บ > ขอความที่จัดเก็บ หรือแฟมขอมูลที่คุณ
เพิ่ม ในการเพิม่แฟมขอมูลสําหรับขอความของคุณ 
ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มแฟมขอมูล ในการลบหรือ
เปลี่ยนชื่อแฟมขอมูล ใหเลื่อนไปที่แฟมขอมูลที่ตองการ 
แลวเลือก ตัวเลือก > ลบแฟมขอมูล หรือ เปลี่ยนชื่อแฟม

โทรศัพทของคุณมีแมแบบ ในการสรางแมแบบใหม ให
จัดเก็บหรือบันทึกขอความเปนแมแบบ ในการเขาดูราย
การแบบขอความ ใหเลือก เมนู > ขอความ > รายการ
ที่จัดเก็บ > แมแบบ

■ ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความแบบอักษรที่จะแสดงบนหนาจอ
โทรศัพททันทีที่ไดรับ ขอความดวนจะไมไดรับการจัด
เก็บโดยอัตโนมัติ

การเขียนขอความดวน
เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > ขอความดวน 
ปอนเบอรโทรศัพทของผูรับลงในชอง ถึง: เขียนขอความ
ของคุณลงในชอง ขอความ: ขอความดวนยาวไดไมเกิน 
70 ตัวอักษร ในการสงขอความ ใหเลือก สง

การรับขอความดวน
ขอความดวนที่ไดรับจะแสดงดวยคําวา ขอความ: และ
คําอีกสองสามคําจากจุดเริ่มตนของขอความ ใหเลือก 
อาน ในการแยกเบอรโทรศัพท ที่อยูอีเมล และที่อยูเว็บ
ไซตจากขอความปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลือก > ใชขอมูล

■ ขอความคลิปเสียง
เมนูนี้ทําใหใชบริการขอความมัลติมีเดียสรางและสง
ขอความเสียงไดสะดวกงายดาย ตองเปดใชบริการรับ
สงขอความมัลติมีเดียกอนจึงจะสามารถใชขอความคลิป
เสียงได

การรับขอความคลิปเสียง
1. เลอืก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > 

ขอความคลิปเสียง เครื่องบันทึกจะเปดการทํางาน 
ในการใชเครื่องบันทึก โปรดดูที่ “เครื่องบันทึกเสียง”, 
หนา 49

2. ในการดูตัวเลือกที่มีอยู ใหเลือก ตัวเลือก

3. ปอนเบอรโทรศัพทของผูรับลงในชอง ถึง: ในการ
ดึงเบอรโทรศัพทจาก รายชื่อ เลือก เพ่ิม > รายชือ่ 
ในการสงขอความเดียวกันนี้ไปใหกับผูรับหลายๆ 
คน ใหเพิ่มรายชื่อที่ตองการทีละรายชื่อ ในการสง
ขอความไปใหกับหลายๆ คนในกลุม ใหเลือก กลุม
รายชื่อ และกลุมที่ตองการ ในการดึงรายชื่อที่คุณ
เพิง่สงขอความไปให เลือก เพ่ิม > ที่เพิง่ถูกใชงาน

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

การรับขอความคลิปเสียง
เมือ่โทรศัพทไดรับขอความคลิปเสียง จํานวนขอความ
และขอความ ไดรับ ขอความ จะปรากฏ ในการเปด
ขอความ ใหเลือก เลน หรือหากคุณไดรับมากกวาหนึ่ง
ขอความ ใหเลือก แสดง > เลน ในการฟงขอความใน
ภายหลัง ใหเลือก ออก เลือก ตัวเลือก เพื่อดูตัวเลือก
ที่มีใหเลือก 
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■ ขอความทนัใจ
หมายเหตุ: คุณอาจจะไมสามารถใช
คุณสมบัตินี้ในโทรศัพทของคุณ ทั้งนี้จะขึ้น
อยูกับการสมัครขอรับบริการของคุณ 

การสงขอความทันใจ (IM) (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) เปนวิธีการสงขอความแบบสั้นและงาย ที่
สงผานโปรโตคอล TCP/IP ไปยังผูใชที่ออนไลน 

คุณจะใชการสงขอความทันใจไดก็ตอเมื่อคุณสมัครขอ
ใชบริการนี้แลว หากตองการทราบเกี่ยวกับรายละเอียด
ตางๆ ของบริการ คาบริการ และการสมัครเขาใชบริการ 
โปรดสอบถามจากผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ ซึง่
คุณจะไดรับ ID และรหัสผานเฉพาะของคุณ และการตั้ง
คาดวย

ในการต้ังคาที่จําเปนของบริการสงขอความทันใจ 
โปรดดูที่ ต้ังคาการเชื่อมตอ ใน 
“การเขาสูเมนูการสงขอความทันใจ”, หนา 20 ไอคอน
และขอความบนหนาจออาจแตกตางกัน ขึ้นกับบริการ
สงขอความทันใจ

ขณะที่คุณเชื่อมตอกับบริการสงขอความแบบดวน คุณ
ยังสามารถใชฟงกชันอ่ืนๆ ของโทรศัพทและใหการ
สนทนาโดยใชขอความแบบดวนทํางานเปนพื้นหลังได 
การสนทนาโดยใชขอความทันใจอาจทําใหสิ้นเปลือง
แบตเตอรี่มากกวาปกติ และคุณอาจตองตอโทรศัพท
เขากับเครื่องชารจแบตเตอรี่ ทั้งนี้ความสิ้นเปลอืงดัง
กลาวขึ้นอยูกับระบบเครือขายดวย

การเขาสูเมนูการสงขอความทันใจ
ในการเขาสูเมนู สนทนา ในขณะออฟไลน ใหเลือก เมนู > 
สนทนา > หากมีการต้ังคาชุดการเชื่อมตอมากกวาหนึ่ง
ชุดสําหรับบริการสงขอความทันใจ ใหเลือกชุดคาที่ตอง
การ หากมีการกําหนดคาไวเพียงชดุเดียว เครื่องจะเลือก
ชุดคานั้นโดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

ล็อกอิน — เพือ่เชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ ใน
การต้ังคาโทรศัพทใหเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ
โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปดโทรศัพท ใหเลือก เมนู > 
สนทนา เชื่อมตอไปที่บริการขอความทันใจ และเลือก 
การต้ังคา > ล็อกอินอัตโนมัติ > เมื่อเปดเครื่อง

การสนทนาเกา — เพื่อดู ลบหรือเปลี่ยนชื่อการสนทนา
ที่คุณจัดเก็บในระหวางชวงของการสงขอความทันใจ

ต้ังคาการเชื่อมตอ — เพื่อแกไขการตั้งคาที่จําเปน
สําหรับการสงขอความและการแสดงสถานะการเชื่อมตอ

การเช่ือมตอกับขอความทันใจ
ในการเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ ใหเขาสูเมนู 
สนทนา เลือกบริการสงขอความทันใจหากจําเปน และ
เลือก ล็อกอิน เมื่อเชื่อมตอบริการกับโทรศัพทแลว 
ขอความ ล็อกอินแลว จะปรากฏขึ้น

ในการยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ 
ใหเลือก ออก

การเร่ิมตนสนทนาโดยใชขอความ
ทันใจ
เปดเมนู สนทนา และเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ 
คุณสามารถเริ่มตนสนทนาไดหลายวิธีดังนี้

เลือก การสนทนา รายการการสงขอความที่อานแลว
หรือขอความใหม หรือคําเชิญใหรับสงขอความแบบ
ดวนในระหวางการสนทนาปจจุบันจะปรากฏขึ้น
เลื่อนไปที่ขอความหรือคําเชิญ แลวเลือก เปด

 แสดงถึงขอความทันใจใหมและ  ที่อาน
แลว

 แสดงถึงขอความทันใจใหมและ  ขอความ
กลุมที่อานแลว

 แสดงถึงคําเชิญ

ไอคอนและขอความบนหนาจออาจแตกตางกัน ขึ้นกับ
บริการสงขอความทันใจ
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เลือก รายชื่อสนทนา ชื่อที่คุณเพิ่มในรายชื่อจะปรากฏ
ขึ้น เลื่อนไปที่รายชื่อที่คุณตองการเริ่มตนสงขอความ
ทันใจไปให และเลือก สนทนา หรือหาก  ปรากฏ
ถัดจากรายชื่อ ใหเลือก เปด

 แสดงวารายชื่อนั้นออฟไลนอยูและ  รายชื่อ
ที่ออฟไลนอยูในหนวยความจํารายชื่อของโทรศัพท

 แสดงวารายชื่อนั้นถูกกันไว โปรดดูที่ 
“การบล็อคและยกเลกิการบล็อค ขอความ”, ใน
หนา 22

 แสดงวาคุณไดรับขอความใหมจากรายชื่อ

คุณสามารถเพิ่มชื่อในรายชื่อผูสนทนาได โปรดดูที่ 
“รายชือ่สําหรับการสงขอความทันใจ”, ในหนา 22

เลือก กลุมสนทนา > ชองสาธารณะ (เปนสีจางหาก
ระบบเครือขายไมสนับสนุนกลุม) รายการบุคมารคของ
กลุมสาธารณะที่ผูใหบริการหรือผูใหบริการระบบมีให
จะปรากฏขึ้น ในการเริ่มสนทนา ใหเลื่อนไปที่กลุมใด
กลุมหนึ่งและเลือก เขารวม ปอนชื่อในหนาจอ ซึ่งเปน
ชื่อที่ตองการใชเปนชื่อเลนในการสนทนา เมื่อคุณเขา
รวมในการสนทนาของกลุมนั้นแลว คุณสามารถเริ่มตน
สนทนาในกลุมได นอกจากนี้ คุณยังสรางกลุมสวนตัวได
ดวย โปรดดูที่ “กลุมสนทนา”, ในหนา 23

เลือก คนหา > ผูสนทนา หรือ กลุมสนทนา เพื่อคนหา
ผูสนทนาหรือกลุมสาธารณะขอความทันใจรายอื่นที่
อยูบนระบบเครือขายนี้ แยกตามหมายเลขโทรศัพท 
ชื่อในหนาจอ ที่อยูอีญเมล หรือชื่อ หากคุณเลือก 
กลุมสนทนา คุณจะสามารถคนหากลุมสนทนาไดตาม
สมาชิกในกลุม หรือตามชื่อกลุมสนทนา หัวขอ หรือ ID

ในการเริ่มสนทนาเมื่อคุณพบผูสนทนาหรือกลุม
สนทนาที่คุณตองการแลว ใหเลือก ตัวเลือก > สนทนา 
หรือ เขากลุม

เริ่มการสนทนาจากรายชื่อ โปรดดูที่ 
“การดูรายชื่อที่สมัครขอมลู”, ในหนา 30

คําเชิญขอความทันใจ
ในโหมดสแตนดบาย เมือ่คุณไดเชือ่มตอกับบริการสง
ขอความทันใจ และคุณไดรับคําเชิญสนทนาใหม 
ขอความ ไดรับคําเชิญใหม จะปรากฏขึ้น ในการอาน
ขอความใหเลือก อาน หากคุณไดรับคําเชิญมากกวา
หนึ่งคําเชิญ ใหเลื่อนไปยังคําเชิญหนึ่ง และเลือก เปด

ในการเขารวมการสนทนากลุมสวนตัว เลือก ยอมรับ 
ปอนชื่อในหนาจอ ซึ่งเปนชื่อที่ตองการใชเปนชื่อเลนใน
การสนทนา

ในการปฏิเสธหรือลบคําเชิญ ใหเลือก ตัวเลือก > ปฏิเสธ 
หรือ ลบ คุณสามารถปอนเหตุผลในการปฏิเสธได

การอานขอความทันใจที่ไดรับ
ในโหมดสแตนดบาย เมือ่คุณเชื่อมตอกับบริการสง
ขอความทันใจ และไดรับขอความใหมที่ไมใชขอความ
ในการสนทนาปจจบัุน ขอความ มีขอความทันใจ ใหม 
จะปรากฏขึ้น ในการอานขอความ ใหเลือก อาน

หากคุณไดรับขอความมากกวาหนึ่งขอความ จํานวน
ของขอความตามดวย ม ีขอความทันใจ ใหม จะ
ปรากฏขึ้น เลือก อาน เลื่อนไปที่ขอความและเลือก เปด

ขอความใหมที่ไดรับระหวางการสนทนาจะถูกจัดเก็บไว
ใน สนทนา > การสนทนา หากคุณไดรับขอความจาก
บุคคลที่ไมไดมีรายชือ่อยูใน รายชื่อสนทนา ID ผูสงจะ
ปรากฏขึ้น หากผูสงนั้นมีรายชื่ออยูในหนวยความจํา
ของโทรศัพท และเครื่องตรวจพบรายชื่อนั้น ชื่อของ
บุคคลดังกลาวจะปรากฏขึ้น ในการจัดเก็บชื่อผูสนทนา
ใหมที่ไมมีชื่อในหนวยความจําในโทรศัพท ใหเลือก 
ตัวเลือก > จัดเก็บในรายการ
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การเขารวมการสนทนาโดยใช
ขอความทันใจ
ในการเขารวมหรือเริ่มตนการสนทนา ใหเลือก เขียน 
หรือเริ่มเขียน

คําแนะนํา: หากคุณไดรับขอความใหม
ในขณะที่สนทนากับบุคคลหนึ่งที่ไมไดมีสวน
รวมในการสนทนาปจจุบัน  จะปรากฏ
ขึ้น และโทรศัพทจะสงเสียงแจงเตือน

เขียนขอความของคุณ ในการสงขอความ ใหเลือก สง 
หรือกดปุมโทร ขอความจะอยูบนหนาจอและขอความ
ที่ตอบกลับจะแสดงอยูดานลางขอความของคุณ

การแกไขสถานะการใชงานของคุณ
1. เปดเมนู สนทนา และเชื่อมตอกับบริการสงขอความ

ทันใจ

2. ในการดูและแกไขชื่อในหนาจอหรือขอมูลการใช
งานสวนตัวของคุณ เลือก การต้ังคา

3. ในการอนุญาตใหผูที่สงขอความทันใจรายอื่นๆ ทั้ง
หมดสามารถเห็นคุณไดหากคุณออนไลน ใหเลือก 
การใชงานของผูใช > สนทนาไดกับทุกคน

ในการอนุญาตใหเฉพาะบุคคลที่มีรายชื่ออยูในราย
ชื่อสําหรับสงขอความทันใจของคุณเทานั้นที่จะเห็น
คุณไดหากคุณออนไลน เลือก การใชงานของผูใช > 
พรอมติดตอ

เมื่อตองการแสดงสถานะเปนออฟไลน ใหเลือก 
การใชงานของผูใช > โชวเปนออฟไลน

เมื่อคุณเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ  แสดง
วาคุณออนไลนอยู และ  แสดงวาบุคคลอ่ืนไม
สามารถมองเห็นคุณได

รายช่ือสําหรับการสงขอความทันใจ
ในการเพิ่มรายชื่อลงในรายการรายชื่อการสงขอความ
ทันใจ ใหทําดังนี้

1. ใหเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ และเลือก 
รายชื่อสนทนา

2. เลือก ตัวเลือก > เพิ่มผูสนทนาใหม หรือหากคุณ
ไมไดเพิม่รายชื่อ ใหเลือก เพ่ิม เลือก ใส ID โดยผูใช, 
คนจากเซิรฟเวอร, คัดจากเซิรฟเวอร หรือ ตาม
เบอรมือถือ เมือ่เพิ่มรายชื่อนั้นแลว โทรศัพทจะ
แสดงขอความยืนยัน

3. เลื่อนไปยังรายชื่อ และเริ่มสนทนา แลวเลือก 
สนทนา

การบล็อคและยกเลิกการบล็อค
ขอความ
ในการบล็อคขอความ ใหเชือ่มตอกับบริการสง
ขอความทันใจ และเลือก การสนทนา > รายชื่อสนทนา 
เขารวมหรือเริ่มการสนทนา เลื่อนไปยังชื่อที่คุณตอง
การบล็อคขอความเขา และเลือก ตัวเลือก > 
กันผูสนทนา > ตกลง

ในการยกเลิกการบล็อค ใหเชือ่มตอกับบริการสง
ขอความทันใจ และเลือก รายชื่อที่ถูกปดกั้น เลื่อนไปยัง
ชื่อผูสนทนาที่คุณตองการยกเลิกการบล็อคขอความ 
และเลือก ไมบล็อค

นอกจากนี้ คุณยังสามารถยกเลิกการกันขอความจาก
รายชื่อผูติดตอไดดวย
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กลุมสนทนา
คุณสามารถสรางกลุมสวนตัวในการสนทนาโดยใช
ขอความทันใจได หรือใชกลุมสาธารณะที่ผูใหบริการมี
ใหกลุมสวนตัวจะมีอยูในระหวางการสนทนาโดยใชขอ
ความทันใจเทานั้น กลุมสนทนาจะถูกจัดเก็บในเซิรฟ
เวอรของผูใหบริการ หากเซิรฟเวอรที่คุณล็อกอินไม
สนับสนุนบริการกลุม เมนูที่เกี่ยวของกับกลุมทั้งหมด
จะกลายเปนสีจาง

กลุมสาธารณะ

คุณสามารถกําหนดบุคมารคกลุมสาธารณะที่ผูใหบริการ
มีใหได ใหเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ และเลือก 
กลุมสนทนา > ชองสาธารณะ เลื่อนไปที่กลุมที่คุณตอง
การสนทนาแลวเลือก เขารวม หากคุณไมมีชื่อในกลุม 
ใหปอนชื่อในหนาจอของคุณซึ่งใชเปนชื่อเลนในกลุม ใน
การลบกลุมออกจากรายชือ่กลุม ใหเลือก ตัวเลือก > 
ลบกลุม

ในการคนหากลุม ใหเลือก กลุมสนทนา > คนหากลุม 
คุณจะสามารถคนหากลุมสนทนาไดตามสมาชิกในกลุม 
หรือตามชื่อกลุมสนทนา หัวขอ หรือ ID

การสรางกลุมสวนตัว

ใหเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ และเลือก กลุม
สนทนา > เพิ่มกลุม ปอนชื่อของกลุมและชื่อในหนาจอ
ที่คุณตองการใช เลือกสมาชิกกลุมสวนตัวในรายชื่อ 
และเขียนคําเชิญ

■ โปรแกรมอีเมล
โปรแกรมอีเมลที่ใชการเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ต (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) จะชวยใหคุณเขาใชอีเมล
แอคเคาทของคุณผานโทรศัพทได เมื่อคุณไมไดอยูใน
ที่ทํางานหรือที่บาน โปรแกรมอีเมลแตกตางจากฟงกชัน
อีเมล SMS ในการใชฟงกชันอีเมลในโทรศัพท คุณตอง
ใชระบบอีเมลที่ใชงานรวมกันได

คุณสามารถเขียน สง และอานอีเมลดวยโทรศัพทของคุณ 
รวมทั้งจัดเก็บและลบอีเมลในเครื่องพซีีที่ใชรวมกันได 

โทรศัพทของคุณจะสนับสนุนอีเมลเซิรฟเวอร POP3 และ 
IMAP4

กอนที่คุณจะสงและเรียกคืนขอความอีเมล คุณจําเปน
ตองดําเนินการดังนี้ 

• จัดหาอีเมลแอคเคาทใหมหรือใชแอคเคาทเดิม 
โปรดสอบถามความพรอมของอีเมลแอคเคาทจาก
ผูใหบริการอีเมล 

• ตรวจสอบการตั้งคาอีเมลกับผูใหบริการระบบหรือ
ผูใหบริการอีเมลของคุณ คุณอาจไดรับการต้ัง
กําหนดคาอีเมลเปนขอความการตั้งกําหนดคา 
โปรดดูที่ “บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, ในหนา xi 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนการตั้งคาดวยตัว
คุณเอง โปรดดูที่ “การต้ังกําหนดคา”, ในหนา 42

ในการใชงานการตั้งคาอีเมล ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความอีเมล 
โปรดดูที่ “อีเมล”, ในหนา 27

แอปพลิเคชั่นนี้ไมสามารถใชเสียงปุมกดได

ตวัชวยตั้งคา
ตัวชวยต้ังคาจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติหากไมไดระบุการ
ต้ังคาอีเมลไวในโทรศัพท ในการเขาสูการต้ังคาดวยตัว
ของคุณเอง ใหเลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 
ตัวเลือก > จัดการบัญชีผูใช > ตัวเลือก > ใหม 

คุณสามารถใชตัวเลือก จัดการบัญชีผูใช เพือ่เพิม่ ลบ 
และเปลี่ยนแปลงการตั้งคาอีเมล ดูใหแนใจวา คุณได
กําหนดจุดเชื่อมตอที่ตองการสําหรับผูใหบริการของ
คุณไวถูกตองแลว โปรดดูที่ “การต้ังกําหนดคา”, 
ในหนา 42 
แอปพลิเคชันอีเมลตองใชกับจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต
โดยไมมีพร็อกซีย โดยปกติ จุดเชื่อมตอ WAP รวม
พร็อกซีย และไมทํางานกับแอปพลิเคชันอีเมล
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การเขียนและการสงอีเมล
คุณสามารถเขียนขอความอีเมลกอนเชื่อมตอกับ
บริการอีเมล หรือเชื่อมตอกับบริการกอน แลวจึงเขียน
และสงอีเมลของคุณ

1. เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > เขียนอีเมลใหม

2. หากกําหนดบัญชีอีเมลไวมากกวาหนึ่งบัญชี ให
เลือกบัญชทีี่คุณตองการนํามาใชสงอีเมล

3. พิมพที่อยูอีเมลของผูรับ

4. เขียนชื่อของอีเมล

5. เขียนขอความอีเมล โปรดดูที่ “การเขียนขอความ”, 
ในหนา 12

ในการแนบไฟลในอีเมล เลอืก ตัวเลือก > แนบไฟล 
และไฟลจาก คลังภาพ

6. ในการสงขอความอีเมลทันที เลือก สง > สงตอนนี้ 

ในการบันทึกอีเมลในแฟมขอความ ถาดออก เพื่อ
สงในภายหลัง เลือก สง > สงภายหลัง

ในการแกไขหรือเขียนอีเมลตอในภายหลัง เลือก 
ตัวเลือก > จัดเก็บเปนฉบับราง อีเมลจะถูกจัดเก็บ
ไวใน ถาดออก > ฉบับราง

ในการสงอีเมลภายหลัง ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
อีเมล > ตัวเลือก > สงตอนนี้ หรือ สง/ตรวจอีเมล

การดาวนโหลดอีเมล
1. ในการดาวนโหลดขอความอีเมลที่ถูกสงมาที่

บัญชีอีเมลของคุณ ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
อีเมล > ตรวจดูอีเมลใหม

หากกําหนดบัญชีอีเมลไวมากกวาหนึ่งบัญชี ให
เลือกบัญชทีี่คุณตองการนํามาใชดาวนโหลดอีเมล

แอปพลิเคชันอีเมลจะดาวนโหลดหัวเรื่องของอีเมล
ใหกอน 

2. เลือก กลับ

3. เลือก ถาดเขา ชื่อบัญชีและขอความใหม และ
เลือก ดึง เพื่อดาวนโหลดขอความอีเมลทั้งฉบับ

ในการดาวนโหลดขอความอีเมลใหม และสงอีเมลที่ถูก
จัดเก็บไวในแฟมขอมลู ถาดออก เลือก ตัวเลือก > สง/
ตรวจอีเมล

การอานและการตอบกลับอเีมล
ขอสําคัญ: ขอควรระวังในการเปดขอความ 
ขอความอีเมลอาจมีไวรัสหรืออาจทําใหโทร
ศัพทหรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได

1. เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > ถาดเขา ชื่อบัญชี
และขอความที่ตองการ

2. ขณะอานขอความ ใหเลือก ตัวเลือก เพื่อดูตัวเลือก
ที่มีใหเลือก 

3. ในการตอบกลับอีญเมล ใหเลือก ตอบกลับ > 
ขอความเดิม หรือ ขอความวาง ในการตอบกลับ
ผูรับหลายราย ใหเลือก ตัวเลือก > ตอบกลับ
ทั้งหมด ยืนยันหรือแกไขที่อยูอีเมลและหัวเรื่องแลว
เขียนขอความตอบกลับของคุณ

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง > สงตอนนี้ 

แฟมขอมูลอีเมล
โทรศัพทจัดเก็บอีเมลที่คุณไดดาวนโหลดจากบัญชี
อีเมลไวในแฟมขอมูล ถาดเขา แฟมขอมูล ถาดเขา 
มีแฟมขอมูลตางๆ ดังตอไปนี้: “ชื่อบัญชี” สําหรับอีเมล
เขา ที่เก็บถาวร สําหรับการเก็บถาวรอีเมล กําหนดเอง 
1—กําหนดเอง 3สําหรับเรียงลําดับอีเมล ขยะ สําหรับ
จัดเก็บอีเมลขยะทั้งหมด ฉบับราง สําหรับอีเมลที่ยัง
เขียนไมเสร็จ ถาดออก สําหรับจัดเก็บอีเมลที่ยังไมได
สง และ รายการที่สง สําหรับจัดเก็บอีเมลที่สงแลว

ในการจัดการแฟมขอมูลและเนื้อหาอีเมล ใหเลือก 
ตัวเลือก เพื่อดูตัวเลือกพรอมนํามาใชของแตละแฟม
ขอมูล
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ตวักรองอีเมลขยะ
คุณสามารถใชแอปพลิเคชันอีเมลเพือ่เปดใชงาน
ตัวกรองอีเมลขยะที่อยูภายในเครื่อง ในการเปดใช
งานตัวกรองนี้ ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวกรองเมลขยะ > 
การต้ังคาในหนาจอหลักของอีเมลที่ยังวางอยู ผูใช
สามารถใชตัวกรองอีเมลขยะเพื่อระบุถึงผูสงบางราย
วาเปนผูสงในรายการที่จะถูกปดกั้นหรือที่จะยอมรับ 
ขอความจากผูสงในรายการที่จะถูกปดกั้นจะถูกกรอง
ไปไวที่แฟมขอมูล ขยะ สวนขอความจากผูสงใน
รายการที่จะยอมรับและรายการที่ไมทราบจะถูก
ดาวนโหลดมาไวที่ถาดรับบัญช ีในการปดกั้นผูสง ให
เลือกขอความอีเมลในแฟมขอมูล ถาดเขา และ 
ตัวเลือก > ผูสงในบัญชีดํา

■ ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากระบบ
เครือขาย และคุณจําเปนตองสมัครเปนสมาชิกกอน 
หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมและหมายเลขของระบบ
ฝากขอความเสียง โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ในการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ขอความเสียง > เรียกฟงขอความเสียง 
ในการพิมพ คนหา หรือแกไขหมายเลขศูนยรับฝาก
ขอความเสียง ใหเลือก เบอรศูนยขอความเสียง

หากระบบเครือขายนี้สนับสนุน  แสดงวามี
ขอความเสียงใหม ในการโทรไปยังระบบฝากขอความ
เสียง ใหเลือก ฟง

■ ขอความเสียง
ระบบฝากขอความวิดีโอเปนบริการเสริมจากระบบ
เครือขาย และคุณอาจจําเปนตองสมัครเพื่อขอรับ
บริการ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมและหมายเลขระบบ
ฝากขอความวิดีโอ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ในการโทรไปยังศูนยขอความวิดีโอ ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ขอความวิดีโอ > ดูขอความวิดีโอ 

ในการพมิพคนหา หรือแกไขหมายเลขศูนยขอความวิดีโอ 
ใหเลือก เบอรศูนยขอความวิดีโอ

หากระบบเครือขายนี้สนับสนุน  แสดงวามี
ขอความวิดีโอใหม ในการโทรไปยังเบอรศูนยขอความ
วิดีโอ ใหเลือก ขอความวิดีโอ

■ ขอความขอมูล
ขอความขอมูล เปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย คุณ
จะไดรับขอมูลในเรื่องตางๆ จากผูใหบริการของคุณ หาก
ตองการทราบขอมลูเกี่ยวกับบริการ หัวขอตางๆ รวมทั้ง
หมายเลขที่สัมพันธกับขอมูลหัวขอนั้นๆ โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ

■ คําสั่งขอใชบรกิาร
เลือก เมนู > ขอความ > คําสั่งขอใชบริการ ปอนและสง
คําขอบริการ (โดยทั่วไปรูจกักันในชื่อคําสั่ง USSD) เชน 
คําสั่งการใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขาย ไปยัง
ผูใหบริการของคุณ

■ การลบขอความ
ในการลบทีละขอความ เลือก เมนู > ขอความ > 
ลบขอความ > ตามขอความ และแฟมขอมลูที่คุณตอง
การลบขอความ เลือ่นไปยังขอความที่ตองการ และเลือก 
ลบ หากเลือกขอความตั้งแตหนึ่งขอความขึ้นไป เลือก 
เลือก เลือกขอความที่คุณตองการลบ และเลือก 
ตัวเลือก > ลบที่เลือก

ในการลบทุกขอความจากแฟมขอมลู เลือก เมนู > 
ขอความ > ลบขอความ > ตามโฟลเดอร และแฟมขอมูล
ที่คุณตองการลบขอความ ขึ้นอยูกับแฟมขอมูล โทรศัพท
จะถามวาคุณตองการลบขอความหรือไม ในการลบ ให
เลือก ใช หรือหากแฟมขอมูลประกอบดวยขอความที่ยัง
ไมไดอานหรือขอความที่กําลังรอสง โทรศัพทจะถาม
วาคุณตองการเก็บขอความไวหรือไม ในการเก็บขอ
ความเหลานี้ไว ใหเลือก ใช
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ในการลบทุกขอความจากแฟมขอมูลทั้งหมด ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > ลบขอความ > ลบขอความทั้งหมด > 
ใช

■ การตัง้คาขอความ

ท่ัวไป
การต้ังคาทั่วไปเปนการตั้งคาปกติสําหรับขอความตัว
อักษรและขอความมัลติมีเดีย

เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > การต้ังคา
ทั่วไป และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

จัดเก็บขอความที่สง > ใช — เพื่อต้ังคาเครื่องใหจัดเก็บ
ขอความที่สงแลวไวในแฟมขอมลู แฟมขอความที่สง

ขนาดอักษร — เพือ่เลือกขนาดตัวอักษรที่ใชในขอความ

รอยยิ้มแบบกราฟก > ใช — เพื่อต้ังโทรศัพทใหแทนที่
รอยยิ้มแบบตัวอักษรดวยภาพกราฟก

ขอความตัวอักษรและอีเมล SMS
การต้ังคาขอความตัวอักษรจะสงผลตอการสง การรับ 
และการดูขอความ

เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > 
ขอความตัวอักษร และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

รายงานผลการสง > ตองการ — เพื่อขอใหระบบเครือ
ขายสงผลการสงขอความใหกับเครื่องของคุณ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

ศูนยขอความ > เพิ่มศูนย — เพื่อต้ังคาเบอรโทรศัพทและ
ชื่อของศูนยขอความที่ตองใชสําหรับการสงขอความตัว
อักษร โดยที่คุณจะไดรับหมายเลขดังกลาวจากผูให
บริการของคุณ หากคุณเลือก ศูนยขอความซิม คุณ
สามารถดูขอมูลของศูนยขอความในซิม

ศูนยขอความที่ใช — เพื่อเลือกศูนยขอความที่จะใช

ศูนยขอความอีเมล > เพิ่มศูนย — เพื่อกําหนดเบอรโทร
ศัพทและชื่อของศูนยขอความอีเมลสําหรับสงอีเมล SMS 
หากคุณเลือก ศูนยอีเมลในซิม คุณจะสามารถดูขอมูล
ของศูนยอีเมลในซิม

ศูนยอีเมลที่ใช — เพือ่เลือกศูนยขอความอีเมล SMS ที่ใช

อายุขอความ — เพือ่เลือกระยะเวลาที่ระบบพยายาม
สงขอความของคุณ

สงในแบบ — เพื่อเลือกรูปแบบขอความที่จะสง: ขอความ 
เพจตามตัว หรือ โทรสาร (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

ใชขอมูลแพคเก็ต > ใช — เพื่อต้ังคา GPRS หรือ 
WCDMA เปน SMS bearer ที่เลือก

ตัวอักษรที่สนับสนุน > เต็ม — เพื่อเลือกตัวอักษร
ทั้งหมดในขอความที่จะสงในขณะที่ดู

ใชศูนยเดิม > ตองการ — เพื่อใหผูที่ไดรับขอความ
สามารถสงขอความตอบกลับผานทางศูนยขอความของ
คุณได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ขอความมัลติมีเดีย
การต้ังคาขอความจะสงผลตอการสง การรับ และการ
ดูขอความมัลติมเีดีย

คุณอาจไดรับการต้ังคาคอนฟเกอเรชันสําหรับการสง
ขอความมลัติมีเดียเปนขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน 
โปรดดูที่ “บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, ในหนา xi นอก
จากน้ี คุณยังสามารถปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเอง 
โปรดดูที่ “การต้ังกําหนดคา”, ในหนา 42

เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความ
มัลติมเีดีย และจากตัวเลือกตอไปนี้

รายงานผลการสง > ตองการ — เพื่อขอใหระบบเครือ
ขายสงผลการสงขอความใหกับเครื่องของคุณ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)
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คาที่ใชจับเวลาภาพนิ่ง — เพื่อกําหนดเวลาที่ต้ังไว
ระหวางภาพนิ่งในขอความมัลติมีเดีย

ใหรับมัลติมีเดีย — เพือ่รับหรือปดกั้นขอความมัลติมเีดีย 
เลือก ใช หรือ ไม หากคุณเลือก ในเครือขายเดียวกัน 
คุณจะไมไดรับขอความมัลติมีเดียหากคุณไมไดอยูใน
เครือขายเดียวกันของคุณ คาที่ระบบต้ังไวเริ่มแรกสําหรับ
บริการขอความมลัติมีเดีย คือ ในเครือขายเดียวกัน

มัลติมีเดียที่เขามา — เพื่ออนุญาตใหเครื่องรับขอความ
มัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ รับดวยตนเองเมื่อเครื่องถาม 
หรือปฏิเสธไมรับขอความ การต้ังคานี้จะไมปรากฏหาก
ต้ังคา ใหรับมัลติมเีดีย ไวที่ ไม

ใหรับโฆษณา — เพือ่รับหรือปฏเิสธไมรับขอความ
โฆษณา การต้ังคานี้จะไมปรากฏหากตั้งคา ใหรับ
มัลติมีเดีย ไวที่ ไม หรือ มัลติมีเดียที่เขามา ไวที่ ปฏเิสธ

การต้ังกําหนดคา > การจัดรูปแบบ — เฉพาะการจัดรูป
แบบที่รองรับการสงขอความมัลติมีเดียจะปรากฏขึ้น 
เลือกผูใหบริการ คาที่ต้ังมา หรือ การต้ังคาสวนบุคคล 
สําหรับการสงขอความมัลติมีเดีย เลือก บัญช ีและ
เลือกบัญชีบริการสงขอความมัลติมีเดียที่มใีนการต้ัง
กําหนดคาที่ใชงาน

อีเมล
การต้ังคาจะสงผลตอการสง การรับ และการดูอีเมล

คุณอาจไดรับการต้ังกําหนดคาของโปรแกรมอีเมลเปน
ขอความการจัดรูปแบบ โปรดดูที่ 
“บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, ในหนา xi นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถปอนการต้ังคาดวยตัวคุณเอง โปรดดูที่ 
“การต้ังกําหนดคา”, ในหนา 42

ในการใชงานการตั้งคาสําหรับโปรแกรมอีเมล ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความอีเมล 
และจากตัวเลือกตอไปนี้:

การจัดรูปแบบ — เลือกคาที่คุณตองการใชงาน

บัญชี — เลือกบัญชทีี่ไดรับจากผูใหบริการ

ชื่อผูใช — ปอนชื่อหรือชื่อเลน

ที่อยูอีเมล — ปอนที่อยูอีเมลของคุณ

รวมถึงลายเซ็น — คุณสามารถกําหนดใหลายเซ็นปรากฏ
ที่ตอนทายของอีเมลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเขียนขอความ

ตอบกลับที่ที่อยู — ปอนที่อยูอีเมลที่คุณตองการสงการ
ตอบกลับ

ชื่อผูใช SMTP — ปอนชื่อที่คุณตองการใชกับเมลที่สง
ออก

รหัสผาน SMTP — ปอนรหัสผานที่คุณตองการใชกับ
เมลที่สงออก

แสดงหนาตางการติดตอ — เลือก ใช เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบผูใชดวยตนเองสําหรับการเชื่อมตออินทราเน็ต

ประเภทเซิรฟเวอรที่เขามา — เลือก POP3 หรือ IMAP4 
โดยขึ้นอยูกับประเภทระบบอีเมลที่คุณกําลังใชอยู หาก
เครื่องของคุณรองรับไดทั้งสองประเภท ใหเลือก IMAP4

การต้ังคาเมลขาเขา — เลือกตัวเลือกที่มีอยูสําหรับ 
POP3 หรือ IMAP4
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7. รายช่ือ

คุณสามารถบันทึกชื่อและเบอรโทรศัพท (รายชื่อ) ทั้งใน
หนวยความจําของโทรศัพทและในหนวยความจําของซิม
การด

หนวยความจําของโทรศัพทสามารถบันทึกรายชื่อพรอม
ขอมูลเพิม่เติม เชน หมายเลขโทรศัพทและรายการ
ขอความหลายๆ รายการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
บันทึกภาพหรือวิดีโอคลิปพรอมรายชื่อจํานวนหนึ่งได 
คุณยังสามารถใชวิดีโอคลิปที่จดัเก็บไวกับรายชื่อเปน
แบบเสียงกริ่งสําหรับรายชื่อ

หนวยความจําของซิมการดสามารถจัดเก็บชือ่พรอม
หมายเลขโทรศัพทหนึ่งหมายเลข รายชื่อที่จัดเก็บใน
หนวยความจําของซิมการดนี้แสดงโดยสัญลักษณ 

■ การคนหารายชือ่
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชือ่ เลื่อนดูรายการรายชื่อ หรือ
ปอนตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณกําลังคนหา

■ การจดัเก็บชือ่และหมายเลข
โทรศัพท

ชื่อและหมายเลขโทรศัพทจะถูกจัดเก็บในหนวยความจํา
ที่ใชอยู ในการจัดเก็บชื่อและเบอรโทรศัพท ใหเลือก 
เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม ปอน
นามสกุล ชื่อ และเบอรโทรศัพท

■ การจัดเก็บเบอรโทรศพัทและ
รายการขอความ

ในหนวยความจําของรายชื่อในโทรศัพท คุณสามารถ
จัดเก็บหมายเลขโทรศัพท และรายการขอความสั้นได
หลากหลายประเภทตอรายชื่อหนึ่งรายชือ่

หมายเลขแรกที่จัดเก็บจะไดรับการต้ังคาเปนหมายเลข
หลักโดยอัตโนมัติ และจะมีกรอบลอมรอบสัญลกัษณ
ของประเภทหมายเลขนั้น (ตัวอยางเชน ) เมื่อคุณ
เลือกชื่อจากรายชื่อ (ตัวอยางเชน เพื่อโทรออก) เครื่อง
จะเลือกใชเบอรหลัก นอกเสียจากวาคุณจะเลือกหมาย
เลขอ่ืน

1. ตรวจดูวาหนวยความจําที่ใชคือ โทรศัพท หรือ 
เครื่องและซิม 

2. คนหารายชื่อที่ตองการเพิ่มหมายเลขหรือรายการ
ขอความใหมลงไป แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > 
เพิ่มขอมูล

3. ในการเพิ่มหมายเลข ใหเลือก หมายเลข และ
ประเภทหมายเลข

ในการเพิ่มขอมูลอ่ืน ใหเลือกประเภทขอความ ภาพ
หรือวิดีโอคลิปจาก คลังภาพ หรือภาพใหม

ในการคนหา ID จากเซิรฟเวอรของผูใหบริการ หาก
คุณเชื่อมตอกับบริการสถานะของผูใชแลว ใหเลือก 
ID ผูใช > คนหา โปรดดูที่ “สถานะของผูใช”, ใน
หนา 29 หากพบเพียง ID เดียว ขอมูลนี้จะถูกจัด
เก็บโดยอัตโนมัติ หรือหากตองการจัดเก็บ ID ให
เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ ในการปอน ID เลือก ใส 
ID โดยผูใช ปอน ID และเลือก ตกลง เพื่อจดัเก็บ
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ในการเปลี่ยนประเภทของหมายเลข เลื่อนไปยัง
หมายเลขที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > 
เปลี่ยนประเภท 
ในการกําหนดหมายเลขที่เลือกใหเปนหมายเลข
หลัก ใหเลือก ต้ังเปนคาที่ต้ังมา

4. ปอนหมายเลขหรือรายการขอความ แลวจัดเก็บ 
โดยเลือก จัดเก็บ

■ การยายหรอืคัดลอกรายชื่อ
คุณสามารถยายและคัดลอกรายชื่อจากหนวยความจํา
ของเครื่องไปยังหนวยความจําของซิมการด หรือจากซิม
การดไปยังเครื่องได หนวยความจําของซิมการดสามารถ
จัดเก็บชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพทหนึ่งหมายเลข

ในการยายหรือคัดลอกรายชื่อทั้งหมด ใหเลือก เมนู > 
รายชื่อ > ยายรายชื่อ หรือ คัดลอกรายชื่อ

ในการยายหรือคัดลอกทีละหนึ่งรายชื่อ ใหเลือก เมนู > 
รายชื่อ > ชื่อ เลื่อนไปที่รายชื่อ และเลือก ตัวเลือก > 
ยายรายชื่อ หรือ คัดลอกรายชื่อ

ในการยายหรือคัดลอกรายชื่อที่ทําเครื่องหมายไว ให
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ เลื่อนไปที่รายชื่อ และเลือก 
ตัวเลือก > เลือก กอนเลือกรายชื่ออ่ืนๆ ทั้งหมด และ
เลือก ตัวเลือก > ยายที่เลือก หรือ คัดลอกที่เลือก

■ การแกไขรายละเอียดรายชือ่
คนหารายชื่อที่คุณตองการคัดลอก และเลือก ขอมลู 
ในการแกไขชื่อ หมายเลข รายการขอความ หรือเปลี่ยน
รูปภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข คุณไมสามารถแกไข 
ID หาก ID นั้นอยูในรายการ รายชื่อสนทนา หรือรายการ 
รายชื่อที่สมัครขอมูล

■ การลบรายชือ่
ในการลบรายชือ่ทั้งหมดและรายละเอียดในรายชื่อออก
จากหนวยความจําของโทรศัพทหรือหนวยความจําของ
ซิมการด ใหเลือก เมนู > รายชือ่ > ลบรายชื่อทั้งหมด > 
จากความจําเครื่อง หรือ จากซิมการด แลวยืนยันโดยใช
รหัสโทรศัพท

ในการลบรายชือ่ ใหคนหารายชื่อที่ตองการ และเลือก
ตัวเลือก > ลบชื่อ

ในการลบหมายเลข รายการขอความ หรือภาพที่แนบ
กับรายชื่อ ใหคนหารายชื่อ และเลือก ขอมลู เลื่อนไปที่
รายละเอียดที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ลบ > 
ลบเบอร, ลบขอมูล หรือ ลบภาพ การลบภาพออก
จากรายชื่อไมไดเปนการลบภาพออกจาก คลังภาพ

■ สถานะของผูใช
หมายเหตุ: คุณอาจจะไมสามารถใช
คุณสมบัตินี้ในโทรศัพทของคุณ ทั้งนี้จะ
ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการของคุณ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ดวยบริการสถานะผูใช (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คุณสามารถแสดงสถานะผูใชของคุณใหกับผูใชอ่ืน เชน 
ครอบครัว เพื่อน และเพื่อนรวมงาน ที่มีเครื่องที่ใชงาน
รวมกันไดและเขาใชบริการนี้ สถานะของคุณประกอบ
ดวยการใชงานของผูใช ขอความสถานะ และโลโกสวนตัว 
ผูสนทนาอื่นที่เขาใชบริการนี้และขอดูขอมลูของคุณ 
สามารถดูสถานะของคุณได ขอมลูที่ตองการจะปรากฏ
ใน รายชื่อที่สมัครขอมลู ในเมนู รายชื่อ ของผูดู คุณ
สามารถปรับแตงขอมูลที่คุณตองการใหผูอ่ืนทราบ
รวมทั้งควบคุมไดวาจะใหใครเห็นสถานะของคุณได

คุณจะใชบริการสถานะผูใชไดก็ตอเมื่อคุณสมัครขอใช
บริการนี้แลว หากตองการทราบเกี่ยวกับรายละเอียด
ตางๆ ของบริการ คาบริการ และการสมคัรเขาใชบริการ 
โปรดสอบถามจากผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ ซึ่ง
คุณจะไดรับ ID และรหัสผานเฉพาะของคุณ และการ
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ต้ังคาของการบริการดังกลาวนี้ดวย โปรดดูที่ 
“การต้ังกําหนดคา”, ในหนา 42

ขณะที่คุณเชื่อมตอกับบริการสถานะ คุณยังสามารถ
ใชฟงกชันอ่ืนๆ ของโทรศัพทและใหบริการแสดงสถานะ
ทํางานเปนพืน้หลังได หากคุณยกเลิกการเชือ่มตอกับ
บริการนี้ เครื่องจะแสดงสถานะของคุณใหผูดูขอมูล
ทราบเปนชวงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นกับผูใหบริการ

เลือก เมนู > รายชื่อ > สถานะของผูใช และจากตัว
เลือกตอไปนี้

ตอไปที่'บริการปจจุบัน' หรือ ตัดการเชือ่มตอกับบริการ — 
เพื่อเชื่อมตอหรือยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการ

ดูสถานะผูใช > สถานะสวนตัว หรือ สถานะสวนรวม — 
เพื่อดูสถานะผูใชของคุณ

แกไขสถานะผูใช > การใชงานของผูใช, ขอความสถานะ
ของผูใช, โลโกสถานะ หรือ แสดงให — เพื่อเปลี่ยน
สถานะของผูใช

ผูดูของฉัน > ผูดูปจจุบัน, รายชือ่สวนตัว หรือ รายชื่อ
ที่ปดกั้น — เพื่อดูบุคคลที่สมคัรขอใชบริการหรือที่ถูก
ปดกั้นจากขอมูลสถานะผูใชของคุณ

การต้ังคา > แสดงสถานะในสแตนดบาย, ซิงโครไนซกับ
รูปแบบ, ประเภทเชื่อมตอ หรือ ต้ังคาสนทนาและสถานะ

■ รายชื่อที่สมัครขอมูล
คุณสามารถสรางรายชื่อของบุคคลที่คุณตองการรับ
ขอมูลสถานะของผูใช คุณสามารถดูขอมลูดังกลาว
หากรายชื่อและเครือขายอนุญาต ในการดูรายชื่อที่
สมัครขอมลู ใหเลื่อนดูรายชื่อหรือใชเมนู รายชื่อที่สมัคร
ขอมูล

ตรวจดูวาหนวยความจําที่ใชคือ โทรศัพท หรือ เครื่อง
และซิม

ในการเชื่อมตอกับบริการสถานะของผูใช ใหเลือก เมนู > 
รายชื่อ > สถานะของผูใช > ตอไปที่'บริการปจจุบัน'

การเพิ่มช่ือในรายชื่อท่ีสมัครขอมูล
1. เลือก เมนู > รายชื่อ > รายชื่อที่สมัครขอมลู หาก

คุณไมไดเชื่อมตอกับบริการสถานะของผูใช 
เครื่องจะสอบถามวาคุณตองการเชื่อมตอในขณะนี้
หรือไม

2. หากคุณไมมีรายชื่อในรายการ ใหเลือก เพ่ิม หรือ
เลือก ตัวเลือก > เขาดูขอมูลใหม รายชื่อจะปรากฏ
ขึ้น

3. เลือกชื่อจากรายชื่อ หากรายชือ่มี ID ที่บันทึกไว 
เครื่องจะเพิม่รายชื่อนั้นลงในรายชื่อที่เขาดูขอมูล 
หากรายชื่อนั้นมี ID มากกวาหนึ่งคา ใหเลือกเพียง 
ID เดียว หลังจากสมคัรใหกับรายชื่อแลว คําวา 
เปดใชการเขาดูขอมูล จะปรากฏ

คําแนะนํา: ในการสมัครใหกับรายชื่อ
จากรายการ รายชื่อ ใหคนหารายชื่อที่
คุณตองการ และเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > 
ขอขอมลูปจจุบัน > แบบเขาดูขอมูล

หากคุณตองการดูขอมูลสถานะผูใชเพียงอยางเดียวแต
ไมไดสมัครใหกับรายชื่อ ใหเลือก ขอขอมูลปจจุบัน > 
หนึ่งครั้งเทานั้น

การดรูายช่ือท่ีสมัครขอมูล
ในการดูขอมูลสถานะผูใช โปรดดูที่ “การคนหารายชื่อ”, 
ในหนา 28

1. เลือก เมนู > รายชื่อ > รายชื่อที่สมัครขอมลู

ขอมูลสถานะของรายชื่อแรกในรายการรายชื่อที่
สมัครขอมูลจะปรากฏขึ้น ขอมูลที่บุคคลนั้นตอง
การแสดงใหบุคคลอ่ืนทราบอาจมีทั้งขอความและ
ไอคอน

,  หรือ  แสดงวาบุคคลนั้นวางอยู ไม
ปรากฏใหบุคคลอ่ืนเห็น หรือไมวาง

 แสดงวาไมมีขอมูลสถานะของบุคคลนั้น
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2. เลือก ตัวเลือก > ดูขอมูล เพื่อดูขอมูลของรายชื่อ
ที่เลือก หรือเลือก ตัวเลือก > เขาดูขอมลูใหม, 
สงขอความ, สงนามบัตร หรือ เลิกเขาดูขอมูล

การเลิกเขาดูขอมูล
ในการเลิกเขาดูขอมูลจากรายการ รายชื่อ ใหเลือกราย
ชื่อและ ตัวเลือก > เลิกเขาดูขอมูล > ตกลง

ในการเลิกเขาดูขอมูลจากเมนู รายชื่อที่สมัครขอมูล 
โปรดดูที่ “การดูรายชื่อที่สมัครขอมูล”, ในหนา 30

■ นามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมูลรายชื่อของบุคคลในรูปแบบ
ของนามบัตรจากเครื่องที่ใชงานรวมกันซึ่งสนับสนุน
มาตรฐาน vCard ได

ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อซึ่งมีขอมูลที่คุณตอง
การสง แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > สงนามบัตร > 
ทางมัลติมีเดีย, SMS, ทางอินฟราเรด หรือ ทาง 
Bluetooth

หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก แสดง > จัดเกบ็ 
เพื่อจัดเก็บนามบัตรในหนวยความจําของโทรศัพท ใน
การยกเลิกการจัดเก็บนามบัตร ใหเลือก ออก ออก >ใช

■ การตั้งคา
เลือก เมนู > รายชื่อ > การต้ังคา และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้

ความจําที่ใช — เพื่อเลือกหนวยความจําของซิมการด
หรือหนวยความจําของโทรศัพทที่คุณตองการใชสําหรับ
รายชื่อ เลือก เครื่องและซิม เพื่อเรียกดูชื่อและเบอร
โทรศัพทจากหนวยความจําทั้งสอง ในกรณีนี้ เมื่อคุณ
จัดเก็บชื่อและหมายเลข ชื่อและหมายเลขจะไดรับการ
จัดเก็บไวในหนวยความจําของโทรศัพท

แสดงกลุมรายชื่อ — เมือ่ตองการเลือกวิธีแสดงชื่อและ
หมายเลขโทรศัพทใน รายชื่อ

การแสดงชื่อ — เพื่อเลือกวาตองการใหชื่อหรือนามสกุล
ของรายชื่อปรากฏกอน

ขนาดอักษร — เพื่อต้ังคาขนาดอักษรสําหรับรายการ
รายชื่อ

สถานะหนวยความจํา — ใชดูขนาดของหนวยความจํา
ที่ใชแลว และขนาดหนวยความจําที่ยังไมไดใช

■ กลุมสนทนา
เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม เพื่อจัดการชื่อและหมาย
เลขโทรศัพทที่จัดเก็บในหนวยความจําไวในกลุมผูโทรซึ่ง
มเีสียงเรียกเขาและภาพของกลุมตางกัน

■ โทรดวน
ในการกําหนดหมายเลขใหกับปุมโทรดวน ใหเลือก 
เมนู > รายชื่อ > โทรดวน และเลือ่นไปที่ปุมโทรดวนที่
คุณตองการ

เลือก กําหนด หากไดกําหนดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง
ใหกับปุมไวแลว ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน เลือก
คนหา และรายชื่อที่คุณตองการกําหนด หากกําหนด
ฟงกชั่นโทรดวน ไวที่ไมใช เครื่องจะถามวาคุณตองการ
ใชงานฟงกชันนี้หรือไม โปรดดูเพิ่มเติมที่ โทรดวน ใน 
“การโทรออก”, หนา 40

ในการโทรออกโดยใชชื่อปุมโทรดวน โปรดดูที่ “โทรดวน”, 
ในหนา 9

■ บริการและเบอรสวนตวั
เลือก เมนู > รายชื่อ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

เบอรบริการ — เพื่อโทรไปที่หมายเลขบริการของผูให
บริการ หากหมายเลขนั้นมีในซิมการดของคุณ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

เบอรสวนตัว — เพื่อดูเบอรโทรศัพทที่กําหนดใหกับ
ซิมการดของคุณ ซึ่งจะปรากฏเฉพาะเมือ่เบอรนั้นรวม
อยูบนซิมการดของคุณ
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8. บนัทึกการโทร

ในการดูขอมลูสายตางๆ ของคุณ เลือก เมนู > บันทึก > 
เบอรที่ไมไดรับสาย, เบอรที่ไดรับสาย หรือ เบอรที่โทรออก 
ในการดูสายที่ไมไดรับและสายที่รับลาสุด และเบอรที่โทร
ออกโดยเรียงตามลําดับกอนหลัง ใหเลือก บันทึกการโทร 
ในการดูรายชือ่ที่คุณเพิง่สงขอความไปให ใหเลือก 
ผูรับขอความ

ในการดูขอมลูคราวๆ บนการสื่อสารลาสุดของคุณ ให
เลือก เมนู > บันทึก > เวลาการโทร, ตัวนับขอมูล
แพคเก็ต หรือ ตัวจับเวลาตอแพคเก็ต

ในการดูจํานวนขอความตัวอักษรและขอความมลัติมีเดีย
ที่คุณไดสงและรับ ใหเลือก เมนู > บันทึก > บันทึก
ขอความ

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและ
บริการที่แสดงในใบเรียกเก็บคาบริการจาก
ผูใหบริการอาจตางกัน ขึ้นอยูกับคุณสมบัติ
ของเครือขาย การปดเศษ ภาษี และ
ปจจัยอ่ืนๆ

หมายเหตุ: ตัวจับเวลาบางประเภท รวม
ทั้งตัวจับเวลาอายุใชงาน สามารถตั้ง
เวลาใหมไดดวยการอัปเกรดบริการหรือ
ซอฟตแวร
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9. การตั้งคา

■ รูปแบบ
โทรศัพทของคุณมีกลุมการตั้งคาแบบตางๆ ที่เรียกวา
รูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแตงสําหรับเหตุการณและ
สภาพแวดลอมที่ตางกันได

เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ และรูปแบบที่ตองการ 
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

ใชงาน — เพื่อใชงานรูปแบบที่เลือก

ปรับต้ังคา — เพื่อปรับต้ังคารูปแบบ เลือกการตั้งคาที่
คุณตองการเปลี่ยน แลวเปลี่ยน 

ในการเปลี่ยนขอมูลสถานะผูใชของคุณ ใหเลือก 
สถานะของผูใช > การใชงานของผูใช หรือ ขอความ
สถานะของผูใช เมนู สถานะของผูใช จะใชไดหาก
คุณต้ังคา ซิงโครไนซกับรูปแบบ > เปน ใช โปรดดูที่ 
“สถานะของผูใช”, ในหนา 29

ต้ังเวลา — เพือ่ต้ังรูปแบบใหทํางานในระยะเวลาหนึ่ง
ไมเกิน 24 ชั่วโมง และต้ังเวลาสิ้นสุด เมื่อหมดเวลาที่ต้ัง
ใหกับรูปแบบ เครื่องจะใชงานรูปแบบกอนหนานี้ที่ไมได
ต้ังเวลาไว

โหมดเครื่องบนิ
คุณสามารถปดการทํางานของฟงกชนัคลื่นวิทยุทุก
ฟงกชัน และยังสามารถเขาสูเกมส ปฏิทินและเบอร
โทรศัพทแบบออฟไลนไดเชนเดิม ใชโหมดเครื่องบิน
ในสภาพแวดลอมที่ไวตอคลื่นวิทยุ—บนเครื่องบินหรือ
ในโรงพยาบาล เมือ่โหมดเครื่องบินทํางานอยู  
จะปรากฏขึ้น

เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ > บนเครื่อง > ใชงาน 
หรือ ปรับต้ังคา

ในการปดการทํางานของโหมดเครื่องบิน ใหเลือกรูปแบบ
อ่ืนๆ ที่ตองการ

คุณสามารถโทรออกฉุกเฉินเมื่ออยูในโหมดเครื่องบิน 
พมิพเบอรโทรฉกุเฉิน กดปุมโทร และเลือก ใช เมื่อ
คําถามวา ออกจากรูปแบบบนเครื่อง? ปรากฏขึ้น 
โทรศัพทจะพยายามโทรออกฉุกเฉิน

เมือ่วางสายสําหรับเบอรโทรฉุกเฉินแลว โทรศัพทจะ
เปลี่ยนมาที่โหมดรูปแบบทั่วไปใหโดยอัตโนมัติ

■ ลักษณะ
ลักษณะมีองคประกอบหลายอยางสําหรับการปรับแตง
โทรศัพทของคุณ เชน ภาพพื้นหลัง ภาพพกัหนาจอ โทนสี 
และแบบเสียงกริ่ง

เลือก เมนู > การต้ังคา > ลักษณะ และเลือกจากตัว
เลือกตอไปนี้

เลือกลักษณะ — เพือ่ต้ังคาลักษณะในโทรศัพท ราย
การแฟมขอมลูใน คลังภาพ จะปรากฏขึ้น เปดแฟมขอมลู 
ลักษณะ และเลือกลักษณะ

ที่โหลดรูปแบบ — เพื่อเปดรายการลิงคสําหรับดาวน
โหลดลักษณะเพิ่มเติม
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■ แบบเสยีง
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาของรูปแบบใชงานที่เลือกไว
ได

เลือก เมนู > การต้ังคา > แบบเสียง > เสียงเตือนโทรเขา, 
แบบเสียงกริ่ง, ระดับเสียงกริ่ง, การสั่นเตือน, การต้ังคา
บริการสนทนา, เสียงขอความเขา, เสียงเตือนสนทนา, 
เสียงปุมกด หรือ เสียงเตือน คุณสามารถพบการตั้งคา
เดียวกันไดในเมนู รูปแบบ โปรดดูที่ “รูปแบบ”, ในหนา 33

ในการต้ังคาใหโทรศัพทสงเสียงกริ่งเฉพาะจากหมายเลข
โทรศัพทที่เปนของกลุมผูโทรที่เลือกไว ใหเลือก เตือน
สําหรับ เลื่อนไปยังกลุมผูโทรที่คุณตองการ หรือ ทุกสาย 
และเลือก เลือก

■ จอแสดงผล
เมื่อใชการต้ังคาจอแสดงผล คุณจะสามารถเลอืกกําหนด
ลักษณะจอแสดงผลที่จะปรากฏ

โหมดสแตนดบาย

การเปดใชหรือปดใชงานโหมดสแตนด
บายแบบพิเศษจากโหมดวาง
ในการเปดใชงานโหมดสแตนดบายแบบพเิศษ ใหเลือก 
เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผล > การต้ังคาโหมด
สแตนดบาย > สแตนดบายแบบพเิศษ > สแตนดบาย
พิเศษ

ในการปดใชงานโหมดสแตนดบายแบบพเิศษ ใหเลือก 
เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผล > การต้ังคาโหมด
สแตนดบาย > สแตนดบายแบบพเิศษ > ปด

การตัง้คาสแตนดบาย
เลือก เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผล > การต้ังคาโหมด
สแตนดบาย และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

สแตนดบายแบบพิเศษ > สแตนดบายพเิศษ — เพื่อ
แสดงโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ เลือก ตัวเลือก จาก
ตัวเลือกตอไปนี้

• ปรับแตงคา — เพื่อเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนจอ
แสดงผล

• จัดวาง — เพื่อเรียบเรียงเนื้อหาบนจอแสดงผล
อีกครั้ง

• ใชงานสแตนดบายพเิศษ — เพื่อเปลี่ยนแปลงคีย
ที่ใชเขาสูโหมดสํารวจ การต้ังคาที่เหมือนกันนี้ยัง
อยูในโหมด ทางลัดสวนตัว โปรดดูที่ 
“การเปดการทํางานโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ”, 
ในหนา 36

ภาพพืน้หลัง — เพื่อต้ังใหโทรศัพทแสดงภาพหรือสไลด
เลือก ภาพพื้นหลัง > ภาพ หรือ ชุดสไลด ภาพหรือสไลด
จาก คลังภาพ และ ตัวเลือก > ต้ังเปนภาพพื้นหลัง ใน
การดาวนโหลดภาพกราฟกเพิ่มเติม ใหเลือก 
ดาวนโหลดภาพ

ภาพเคลื่อนไหวฝาเลื่อน — เพือ่ต้ังใหโทรศัพทแสดง
ภาพเคลื่อนไหวเมื่อคุณเปดหรือปดโทรศัพท

สีแบบอักษรสแตนดบาย — เพือ่เลือกสีของขอความที่
ปรากฏบนจอแสดงผลในโหมดสแตนดบาย

ไอคอนปุมสํารวจ — เพื่อต้ังไอคอนปุมเลื่อนที่จะแสดง
ในโหมดสแตนดบาย

โลโกระบบ — เพื่อต้ังโทรศัพทใหแสดงหรือซอนโลโก
ระบบ

แสดงขอมูลระบบ > ใช — เพื่อรับขอมูลจากผูให
บริการระบบ ซึง่ขึ้นกับระบบเครือขายที่เครื่องใชอยูดวย 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
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ภาพพักหนาจอ
ในการเลือกภาพพักหนาจอจาก คลังภาพ ใหเลือก 
เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผล > ภาพพักหนาจอ > 
ภาพพกัหนาจอ > ภาพ, ชุดสไลด, วิดีโอคลิป หรือ 
เปดกลอง ในการดาวนโหลดภาพพกัหนาจอภาพอื่น 
ใหเลือก ดาวนโหลดภาพ ในการตั้งเวลาใหภาพพัก
หนาจอทํางาน ใหเลือก เวลาพกัจอ ในการใชงาน
ภาพพกัหนาจอ ใหเลือก เปด

ประหยัดพลังงาน
ในการประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ ใหเลือก เมนู > 
การต้ังคา > จอแสดงผล > ประหยัดพลังงาน นาฬิกา
ดิจติอลจะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีการใชฟงกชันใดๆ ของ
เครื่องโทรศัพทชั่วระยะเวลาหนึ่ง

โหมดพัก
ในการประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ ใหเลือก เมนู > 
การต้ังคา > จอแสดงผล > โหมดพัก จอแสดงผลจะ
กลายเปนสีดําสนิทเมื่อไมมีการใชฟงกชันใดๆ ของ
เครื่องโทรศัพทชั่วระยะเวลาหนึ่ง

ขนาดอกัษร
ในการกําหนดขนาดอักษรสําหรับการอานและเขียน
ขอความ ดูรายชื่อและเว็บเพจ ใหเลือก เมนู > 
การต้ังคา > จอแสดงผล > ขนาดอักษร

■ วันและเวลา
ในการเปลี่ยนการตั้งคาเวลา เขตเวลา และวันที่ ใหเลือก 
เมนู > การต้ังคา > วันและเวลา > นาฬิกา, วันที่ หรือ 
รับขอมูลวันเวลาอัตโนมัติ (บริการเสริมของระบบ
เครือขาย)

ขณะเดินทางในเขตเวลาที่แตกตาง ใหเลือก เมนู > 
การต้ังคา > วันและเวลา > นาฬิกา > เขตเวลา และ
เขตเวลาในทองถิ่นของคุณ เพื่อแสดงสวนตางเวลา
เมือ่เทียบกับเวลามาตรฐานเมืองกรีนิช (GMT) หรือ
เวลาสากล (UTC) เวลา และวันที่จะถูกต้ังคาตามเขต
เวลา ทําใหเครื่องของคุณแสดงเวลาสงขอความที่ได
รับหรือขอความมัลติมีเดียที่ถูกตอง ตัวอยางเชน GMT -5 
หมายความถึงเขตเวลาสําหรับนิวยอรก (สหรัฐฯ) 
5 ชัว่โมงทางตะวันตกของเมืองกรีนิช/ลอนดอน 
(สหราชอาณาจักร) 

ใชสําหรับอินเดีย (นิวเดลี) GMT +5.5 สําหรับไทย/
อินโดนีเซีย/เวียดนาม GMT +7 สําหรับสิงคโปร/
มาเลเซยี/ฟลิปปนส GMT +8 สําหรับออสเตรเลีย 
(ซิดนีย) GMT +10 และสําหรับนิวซแีลนด GMT+12

■ ทางลัดสวนตัว
ดวยทางลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครื่อง
ที่ใชงานบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว

ปุมเลือกดานซาย
ในการเลือกฟงกชันจากรายการสําหรับปุมเลือกดานซาย 
ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว > ปุม
เลือกดานซาย โปรดดูเพิ่มเติมที่ “โหมดสแตนดบาย”, 
ในหนา 6

ในการเปดการทํางานของฟงกชันในโหมดสแตนดบาย
หากปุมเลือกดานซายเปน ไปท่ี ใหเลือก ไปท่ี และ
ฟงกชันที่ตองการบนรายการทางลัดสวนตัวของคุณ เลือก 
ตัวเลือก จากตัวเลือกตอไปนี้

เลือกตัวเลือก — เพื่อเพิ่มฟงกชันลงในรายการทางลัด 
หรือนําฟงกชนัหนึ่งออก เลื่อนไปที่ฟงกชัน และเลือก 
เลือก หรือ ไมเลือก
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จัดวาง — เพื่อเรียบเรียงฟงกชันบนรายการทางลัด
สวนตัวของคุณอีกครั้ง เลื่อนไปที่ฟงกชันที่คุณตองการ
ยาย และเลือก ยาย เลื่อนไปยังจุดที่คุณตองการยาย
ฟงกชัน และเลือก ตกลง

ปุมเลือกดานขวา
ในการเลือกฟงกชันจากรายการสําหรับปุมเลือกดานขวา 
ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว > ปุมเลือก
ดานขวา โปรดดูเพิ่มเติมที่ “โหมดสแตนดบาย”, ในหนา 6

ปุมสํารวจ
ในการเลือกฟงกชันทางลัดสําหรับปุมเลื่อน ใหเลือก 
เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว > ปุมสํารวจ เลื่อน
ไปที่ปุมที่ตองการ เลือก เปล่ียน และฟงกชันจากรายการ 
ในการลบฟงกชันทางลัดออกจากปุม ใหเลือก (วาง) ใน
การกําหนดฟงกชันใหกับปุมใหม ใหเลือก กําหนด โปรด
ดูที่ “ปุมลัดของโหมดสแตนดบาย”, ในหนา7

การเปดการทํางานโหมดสแตนดบาย
แบบพิเศษ
ในการเลือกปุมเพื่อเขาสูโหมดสํารวจของสแตนดบาย
แบบพิเศษ ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว > 
ใชงานสแตนดบายพิเศษ > ปุมสํารวจขึ้น, ปุมสํารวจลง 
หรือ ปุมสํารวจขึ้น/ลง

คําส่ังเสียง
คุณสามารถโทรติดตอรายชื่อและใชฟงกชันตางๆ ใน
โทรศัพทไดดวยการพดูคําสั่งเสียง คําสั่งเสียงจะขึ้นอยู
กับภาษา ในการตั้งภาษา ใหเลือก ภาษาในการเลนเสียง 
โปรดดูที่ “โทรศัพท”, ในหนา 41

คําสั่งเสียงของโทรศัพทจะนํามาใชต้ังแตเริ่มตน เลือก 
เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว > เสียงสั่งงาน และ
โฟลเดอร เลื่อนไปที่ฟงกชนั แสดงวารายการเสียง
ถูกเปดการทํางานแลว ในการเลนคําสั่งเสียงที่ถูกเปด

การทํางาน ใหเลือก เลน ในการใชคําสั่งเสียง โปรดดูที่ 
“การโทรออกดวยเสียงขั้นสูง”, ในหนา 9 

ในการจัดการกับคําสั่งเสียง ใหเลื่อนไปที่ฟงกชันของ
โทรศัพท และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

แกไข หรือ ลบ — เพื่อเปลี่ยนหรือปดการทํางานของ
คําสั่งเสียงสําหรับฟงกชันที่เลือก เมื่อคุณแกไขขอความ
ของรายการเสียง โทรศัพทจะรวมขอความนี้เขากับ
รายการเสียงเสมือนจริงรายการใหม

เพิ่มทั้งหมด หรือ ลบทั้งหมด — เพือ่เปดหรือปดการ
ทํางานของคําสั่งเสียงสําหรับฟงกชันทั้งหมดในรายการ
คําสั่งเสียง เพิ่มทั้งหมด หรือ ลบทั้งหมด จะไมแสดงหาก
คําสั่งเสียงทั้งหมดแอ็คทีฟอยูหรือไมแอ็คทีฟ

■ การเชือ่มตอ
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณที่ใชงานรวมกัน
ไดโดยใชการเชื่อมตออินฟราเรด เทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB (CA-53 หรือ 
DKU-2) นอกจากนี้ คุณยังสามารถกําหนดการตั้งคา
ใหกับการเชื่อมตอขอมลูแบบแพค็เก็ตไดอีกดวย

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth 
Specification 2.0 ซึ่งสนับสนุนรูปแบบตอไปนี้ รูปแบบ
แฮนดฟรี, รูปแบบชุดหูฟง, รูปแบบ Push ออบเจกต, 
รูปแบบการโอนไฟล, รูปแบบการติดตอเน็ตเวิรกแบบ 
Dial-Up, รูปแบบการเขาใชซิม และ รูปแบบพอรตอนุกรม 
คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับการรับรอง
จาก Nokia เทานั้น เพื่อสรางความมั่นใจในการใชงาน
ระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรด
ตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพือ่ดูวาอุปกรณ
นั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม

ทั้งนี้ อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี Bluetooth ใน
บางพืน้ที่ โปรดตรวจสอบกับเจาหนาที่ในทองถิ่นหรือ
ผูใหบริการของคุณ
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คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือใหคุณสมบัติ
ใดๆ ทํางานอยูโดยไมแสดงผลบนหนาจอในขณะใชคุณ
สมบัติอ่ืน จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและ
อายุการใชงานแบตเตอรี่จะลดลง 

เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเชื่อมตอระหวาง
โทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth ที่ใชงานรวมกันไดภาย
ในระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต) เนื่องจากอุปกรณที่ใช
เทคโนโลยี Bluetooth จะติดตอสื่อสารกันโดยใชคลื่นวิทยุ 
โทรศัพทของคุณและอุปกรณอ่ืนๆ จึงไมจําเปนตองอยูที่
เดียวกันในระยะการมองเห็นไดโดยตรง แมวาการ
เชื่อมตออาจไดรับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางหรือ
สัญญาณรบกวน เชน ผนัง หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืน

การตั้งคาการเช่ือมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

Bluetooth > ใช หรือ ไมใช — เพือ่ใชงานหรือไมใชงาน
ฟงกชัน Bluetooth  แสดงวามีการใชงานการเชื่อม
ตอ Bluetooth เมื่อเรียกใชงานเทคโนโลยี Bluetooth 
เปนครั้งแรก เครื่องจะขอใหคุณปอนชื่อโทรศัพท โปรด
ต้ังขอสังเกตวา คนอ่ืนๆ จะมองเห็นชื่อนี้ - ดังนั้น ใหใช
ชื่อเฉพาะที่คนอ่ืนๆ จะรับรูไดงาย

คนอุปกรณเพิ่มพเิศษเสียง — เพื่อคนหาอุปกรณดาน
เสียงที่ใช Bluetooth ที่ใชงานรวมกันได เลือกอุปกรณ
ที่คุณตองการเชื่อมตอกับโทรศัพท

อุปกรณที่จับคูแลว — เพือ่คนหาอุปกรณ Bluetooth ใน
พื้นที่ เลือก ใหม เพื่อแสดงรายการอุปกรณ Bluetooth 
ที่พบ เลื่อนไปยังอุปกรณ และเลือก จับคู ปอนรหัสผาน 
Bluetooth ของอุปกรณเพื่อเชือ่มโยง (จับคู) อุปกรณ
กับโทรศัพท คุณจะตองปอนรหัสผานนี้เฉพาะเมื่อคุณ
เชื่อมตอกับอุปกรณนี้เปนครั้งแรกเทานั้น เครื่องของคุณ
จะเชื่อมตอกับอุปกรณดังกลาว จากนั้นคุณสามารถ
เริ่มโอนขอมูลได

การเช่ือมตอ Bluetooth แบบไรสาย
เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth 
ในการตรวจสอบวากําลังใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth 
ใดอยูในขณะนั้น ใหเลือก อุปกรณที่ใชอยู ในการดู
รายการอุปกรณ Bluetooth ที่กําลังจับคูกับโทรศัพท
ในขณะนี้ ใหเลอืก อุปกรณที่จับคูแลว

เลือก ตัวเลือก เพือ่เขาสูตัวเลือกที่มีอยู ซึ่งจะขึ้นอยูกับ
สถานะของอุปกรณและการเชื่อมตอ Bluetooth เลือก 
เชือ่มตอ > ระบุชื่อยอ หรือ ตออัตโนมัติ ไมตองยืนยัน

การตั้งคา Bluetooth
ในการกําหนดวิธีที่โทรศัพทของคุณจะปรากฏในอุปกรณ 
Bluetooth อ่ืน ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > 
การเชื่อมตอ > Bluetooth > การต้ังคา Bluetooth > 
การมองเห็นโทรศัพท หรือ ชื่อโทรศัพทของฉัน

การใชโทรศัพทในโหมดซอนจะปลอดภัยกวาหากตอง
การหลีกเลี่ยงซอฟตแวรอันตราย

หามยอมรับการเชื่อมตอ Bluetooth จากแหลงที่คุณ
ไมเชื่อถือ

ทางเลือกอ่ืน — ปดฟงกชัน Bluetooth การทําเชนนี้จะ
ไมสงผลตอฟงกชนัอ่ืนของโทรศัพท

อนิฟราเรด
คุณสามารถสงหรือรับขอมลูไปยังหรือจากโทรศัพทหรือ
อุปกรณรับสงขอมูลที่ใชรวมกันได (เชน คอมพิวเตอร) 
ผานทางพอรตอินฟราเรด (IR) ของโทรศัพท ในการเชื่อม
ตอผาน IR นั้น คุณจะตองตอโทรศัพทของคุณเขากับ
อุปกรณที่สามารถรองรับ IrDA ได 

อยาหันแสง IR (อินฟราเรด) เขาที่นัยนตาของบุคคลใด
หรือไปรบกวนอุปกรณ IR อ่ืนๆ อุปกรณนี้เปนผลิตภัณฑ
เลเซอรระดับ 1
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เมื่อมีการสงหรือรับขอมูล โปรดตรวจดูใหแนใจวาพอรต 
IR ของอุปกรณที่ใชในการสงและการรับหันเขาหากัน 
และไมมีสิ่งใดกีดขวางระหวางอุปกรณ

ในเปดการทํางานของพอรต IR ของโทรศัพท ใหเลือก 
เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > อินฟราเรด

ในการยกเลิกใชงานการเชื่อมตอ IR ใหเลือก เมนู > 
การต้ังคา > การเชื่อมตอ > อินฟราเรด เมื่อเครื่องแสดง
ขอความ ยกเลิกใชงานอินฟราเรด? ใหเลือก ใช

หากเครื่องไมเริ่มสงขอมลูภายใน 2 นาทีหลังจาก
กําหนดใหพอรต IR ทํางานแลว การเชื่อมตอนั้นจะถูก
ยกเลิก และจะตองเริ่มใหมอีกครั้ง

สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ IR

เมื่อ  ปรากฏขึ้นอยางตอเนื่อง แสดงวามีการใช
งานการเชื่อมตอผาน IR และโทรศัพทของคุณพรอม
สําหรับสงหรือรับขอมูลผานพอรต IR แลว

เมื่อ  กะพริบ แสดงวาโทรศัพทของคุณพยายาม
เชื่อมตอกับอุปกรณอีกเครื่องหนึ่งอยู หรือเชื่อมตอไมได

ขอมูลแพ็คเก็ต
WCDMA และขอมูลแพ็คเก็ต (GPRS) เปนบริการ
เสริมจากระบบเครือขายที่ชวยใหผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่
สามารถสงและรับขอมูลผานเครือขายที่เชื่อมตอกับ 
Internet Protocol (IP) ได WCDMA และ GPRS เปน
บริการเสริมเกี่ยวกับขอมลูที่ใชการเชื่อมตอแบบไรสาย 
เพื่อเขาใชระบบเครือขายขอมูล เชน อินเตอรเน็ต

Enhanced GPRS (EGPRS) คลายกับ GPRS แตมี
ความเร็วในการเชื่อมตอมากกวา หากตองการสอบ
ถามขอมูลเกี่ยวกับ EGPRS ที่มี รวมถึงความเร็วในการ
โอนขอมูล โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ
ของคุณ

โปรแกรมที่อาจใช WCDMA หรือ (E)GPRS ได คือ MMS 
วิดีโอที่เรียกขอมลู การเบราส อีเมล SyncML ระยะไกล 
การดาวนโหลดแอปพลิเคชัน Java และการเชื่อมตอกับ
เครื่องพีซี

โปรดสังเกตวาเมือ่คุณเลือก GPRS เปนบริการเสริม
ขอมูลโทรศัพทจะใช EGPRS แทน GPRS หากมี EGPRS 
ในระบบเครือขาย คุณจะเลือกระหวาง EGPRS และ 
GPRS ไมได แตในบางแอปพลิเคชั่น คุณอาจเลือก 
GPRS หรือ ขอมูล GSM (ขอมลูที่สลับวงจร หรือ CSD)

การเช่ือมตอขอมูลแพ็คเก็ต
เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ขอมูล
แพคเก็ต > การเชื่อมขอมูลแพคเก็ต และตัวเลือกตอไปนี้

ออนไลนตลอด — เพือ่ต้ังโทรศัพทใหลงทะเบียน
เครือขายขอมลูแพ็คเก็ตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปด
โทรศัพท  หรือ  แสดงวาบริการขอมูล
แพ็คเก็ตพรอมใหบริการแลว

หากคุณรับสายสนทนาหรือขอความตัวอักษร หรือโทร
ออกในระหวางที่มีการเชือ่มตอขอมลูแพ็คเก็ต  หรือ

 แสดงวาการเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ตถูกระงบั 
(หรือพัก) ไวชั่วคราว

เมื่อตองการ — เพื่อลงทะเบียนและสรางการเชื่อม
ตอขอมูลแพค็เก็ตเมื่อแอปพลิเคชันที่ใชขอมูลแพ็ค
เก็ตตองการการเชื่อมตอนี้ และเพือ่ปดการเชือ่มตอ
เมื่อคุณใชแอปพลิเคชันเสร็จแลว

การตัง้คาขอมูลแพ็คเก็ต
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทผานการเชื่อมตอเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth อินฟราเรด หรือสายเคเบิลขอมูล USB 
ไปยังเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได และใชโทรศัพทเปน
เหมือนโมเด็มเพื่อใชงานการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตจาก
เครื่องพีซี

ในการกําหนดการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ตจากเครื่องพซีีของคุณ ใหเลือก เมนู > 
การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > การต้ังคา
ขอมูลแพคเก็ต > จุดเชื่อมตอที่ใช และเปดใชงานจุด
เชื่อมตอที่คุณตองการใช เลือก แกไขจุดเชื่อมตอ > 
ชื่อยอจุดเชื่อมตอ ปอนชื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
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จุดเชื่อมตอ และเลือก ตกลง เลือก จุดเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ต ปอนชื่อจุดเชื่อมตอ (APN) เพื่อเริ่มสรางการ
เชื่อมตอกับเครือขาย แลวเลือก ตกลง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถกําหนดการตั้งคาใหกับการ
เชื่อมตอขอมูลแบบแพค็เก็ต (ชื่อจุดเชื่อมตอ) ไวที่เครื่อง
คอมพิวเตอร โดยใชซอฟตแวร Nokia Modem Options 
โปรดดูที่ “Nokia PC Suite”, ในหนา 67 หากคุณไดต้ัง
คาไวที่เครื่องคอมพวิเตอรและโทรศัพท ระบบจะเลือก
ใชการต้ังคาในเครื่องคอมพวิเตอร

ถายโอนขอมูล
ซิงโครไนซปฏทิิน ขอมูลรายชื่อ และบันทึกกับอุปกรณ
อ่ืนที่ใชรวมกันได (เชน โทรศัพทเคลื่อนที่) เครื่องพีซี
ที่ใชรวมกันได หรืออินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรระยะไกล 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

รายชื่อคูคา

ในการคัดลอกหรือซงิโครไนซขอมลูจากโทรศัพทของคุณ 
ชื่อของอุปกรณและการตั้งคาตองอยูในรายการคูคาภาย
ในรายชื่อที่จะโอน หากคุณรับขอมูลจากอุปกรณอ่ืน (เชน 
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชรวมกันได) คูคาจะถูกเพิ่มลงในราย
ชื่อใหโดยอัตโนมัติ โดยใชขอมูลรายชือ่จากอุปกรณนั้น 
ซิงคกับเซิรฟฯ และ ซิงคกับพีซ ีเปนรายการตัวเลือกที่
ปรากฏในรายการ

ในการเพิม่คูคาลงในรายการ (เชน อุปกรณใหม) ใหเลือก 
เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมูล > 
ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อที่โอน > ซิงคโทรศัพท หรือ 
คัดลอกโทรศัพท และปอนการต้ังคาตามประเภทการ
ถายโอนขอมูล

ในการแกไขการตั้งคาการคัดลอกและการซิงโครไนซ 
ใหเลือกรายชือ่จากรายการคูคาและ ตัวเลือก > แกไข

ในการลบคูคา ใหเลือกรายชื่อจากรายการคูคาและ 
ตัวเลือก > ลบ และยืนยัน ลบรายชื่อที่ถายโอน? 
คุณไมสามารถลบ ซงิคกับเซิรฟฯ หรือ ซงิคกับพีซี

การถายโอนขอมูลดวยอุปกรณท่ี
ใชรวมกนัได
สําหรับการซิงโครไนซ เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือ
อินฟราเรดจะถูกนํามาใช อีกอุปกรณหนึ่งอยูในโหมด
สแตนดบาย

ในการเริ่มตนการถายโอนขอมูล ใหเลือก เมนู > 
การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมลู และคูคา
การถายโอนจากรายการ ที่ไมใช ซิงคกับเซิรฟฯ หรือ 
ซิงคกับพซีี ตามการตั้งคานั้น ขอมูลที่เลือกจะถูกคัดลอก
หรือถูกซิงโครไนซ ตองเปดใชงานอีกอุปกรณหนึ่งดวย
เพือ่การรับขอมลู

การซิงโครไนซจากเคร่ืองพีซีท่ีใชงาน
รวมกันได
กอนที่คุณจะซิงโครไนซจากปฏิทิน บันทึก และรายชื่อ
จากเครื่องพีซีที่ใชรวมกันได คุณตองติดต้ังซอฟตแวร 
Nokia PC Suite ของโทรศัพทลงบนเครื่องพซีี ใชเทคโน
โลยีไรสาย Bluetooth อินฟราเรด หรือสายเคเบิลขอมูล 
USB เพือ่การซิงโครไนซ และเริ่มตนการซิงโครไนซ
จากเครื่องพีซี

การซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร
ในการใชอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรระยะไกล คุณตองสมัคร
รับบริการการซิงโครไนซกอน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมและ
การต้ังคาสําหรับบริการนี้ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ 
คุณอาจไดรับการต้ังคาเปนขอความการตั้งคาคอนฟเกอ
เรชัน โปรดดูที่ “บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, ในหนา xi 
และ “การต้ังกําหนดคา”, ในหนา 42

หากคุณจัดเก็บขอมูลไวในเซริฟเวอรอินเตอรเน็ตระยะ
ไกล คุณจะสามารถซิงโครไนซขอมูลในเครื่องโทรศัพท
ของคุณ โดยเริ่มตนการซิงโครไนซจากเครื่องโทรศัพท
ของคุณได
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เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ถายโอน
ขอมูล > ซิงคกับเซิรฟฯ ขึ้นอยูกับการต้ังคา ใหเลือก 
เริ่มซิงโครไนซ หรือ กําลังเริ่มคัดลอก

การซิงโครไนซในครั้งแรกหรือหลังจากการซิงโครไนซถูก
ขัดจังหวะ อาจใชเวลาถึง 30 นาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ 
ในกรณีที่รายชื่อหรือปฏทิินเต็ม

สายเคเบิลขอมูล USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB เพือ่ถายโอน
ขอมูลระหวางการดหนวยความจําที่อยูในโทรศัพทและ
เครื่องพีซีที่ใชรวมกันไดหรือเครื่องพมิพที่สนับสนุน 
PictBridge คุณยังสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB 
รวมกับ Nokia PC Suite

ในการเปดใชงานการดหนวยความจําสําหรับการถาย
โอนขอมูลหรือการพิมพภาพ ใหเชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล 
USB เมื่อโทรศัพทแสดง เชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล USB 
แลว เลือกโหมด เลือก ตกลง และหนึ่งในโหมดตอไปนี้:

โหมดที่ต้ังไว — เพือ่ใชโทรศัพทโตตอบกับ
แอปพลิเคชั่นบนเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดต้ังซอฟตแวร 
Nokia PC Suite

การพิมพ — เพื่อใชโทรศัพทกับเครื่องพิมพที่ใชรวมกับ 
PictBridge ได

แหลงเก็บขอมูล — เพือ่เชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ไมมีซอฟตแวร Nokia และใชโทรศัพทเปนอุปกรณจัด
เก็บขอมูล

ในการเปลี่ยนโหมด USB ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > 
การเชื่อมตอ > สายเคเบิลขอมูล USB > โหมดที่ต้ังไว, 
การพิมพ หรือ แหลงเก็บขอมูล

■ การโทรออก
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก และเลือกจากตัว
เลือกตอไปนี้

การโอนสาย — เพื่อโอนสายเรียกเขา (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) คุณอาจไมสามารถโอนสายได 
หากมีการใชฟงกชันจํากัดการโทรบางฟงกชนั โปรดดูที่ 
การจํากัดการโทร ใน “ความปลอดภยั”, หนา 42

เรียกซ้ําอัตโนมติั > เปด — เพื่อใหเครื่องพยายามโทร
ออกไปหมายเลขนั้นไดสูงสุดสิบครั้ง หลังจากพยายาม
โทรแลวแตไมสําเร็จ

โทรดวน > เปด — เพื่อโทรตามชื่อและหมายเลข
โทรศัพทที่กําหนดใหกับปุม 3 ถึง 9 ซึ่งเปนปุมโทรดวน
ไดดวยการกดปุมหมายเลขที่ตรงกับปุมโทรดวนคางไว

สายเรียกซอน > ใชงาน — เพื่อใหระบบเครือขายแจงให
คุณทราบถึงสายเรียกเขาขณะที่คุณใชสายอ่ืนอยู 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรดดูที่ 
“สายเรียกซอน”, ในหนา 10

ขอมูลการโทร > ใช — เพื่อใหแสดงระยะเวลาและคาโทร 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โดยประมาณแบบยอ
ของการโทรในแตละครั้ง

สงขอมูลผูโทร > ใช — เพื่อแสดงเบอรโทรศัพทของคุณ
ใหกับบุคคลที่คุณโทรติดตอ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ในการใชการต้ังคาที่เห็นพองรวมกับผูให
บริการของคุณ ใหเลือก ตามคาของระบบ

สายใชโทรออก — เพือ่เลือกสาย 1 หรือ 2 เพือ่การโทร
ออก หากซมิการดของคุณสนับสนุน (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

การจัดการสายของฝาสไลด — เพื่อต้ังใหโทรศัพทรับ
สายเมือ่คุณเปดฝาสไลด หรือวางสายเมือ่คุณปดฝา
สไลด

โทรซ้ําออโตวิดีโอเปนเสียง — เพื่อเลือกวาโทรศัพทจะ
โทรสายเสียงไปที่เบอรที่ทําโทรสายวิดีโอไมสําเร็จโดย
อัตโนมัติหรือไม
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■ โทรศพัท
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท และเลือกจากตัว
เลือกตอไปนี้

การต้ังคาภาษา — เพื่อต้ังภาษาสําหรับจอแสดงผล
ของโทรศัพท เลือก ภาษาที่ใชในเครื่อง หากคุณเลือก 
อัตโนมติั โทรศัพทจะเลือกภาษาตามขอมลูที่อยูบน
ซิมการด

ในการเลือกภาษาสําหรับการด USIM ใหเลือก ภาษา
ที่ใชในซิม

ในการตั้งภาษาสําหรับการเลนเสียง ใหเลือก ภาษา
ในการเลนเสียง โปรดดูที่ “การโทรออกดวยเสยีง”, ใน
หนา 9 และ เสียงสั่งงาน ใน “ทางลัดสวนตัว”, หนา 35

สถานะหนวยความจํา — เพื่อดูจํานวนหนวยความจํา
ของโทรศัพทที่ใชแลวและที่ยังวางอยู

ล็อคปุมอัตโนมัติ — เพื่อต้ังคาปุมกดใหล็อคโดย
อัตโนมติั หลังจากผานเวลาหนวงตามที่ต้ังไว เมื่อ
โทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย และไมมีการใช
ฟงกชันใดๆ ของเครื่อง เลือก ลอ็คปุมกด และต้ังเวลา

ปองกันปุมกด — เพื่อกําหนดใหตองปอนรหัสโทรศัพท
เมื่อคุณยกเลิกการล็อคปุมกด ปอนรหัสโทรศัพทและ
เลือก ล็อคปุมกด

เมื่อล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องของคุณได 

ขอความตอนรับ — เพื่อเขียนขอความที่คุณตองการ
ใหแสดงอยางยอๆ เมือ่เปดเครื่อง

อัพเดตโทรศัพท — เพื่อรับขอมูลการอัพเดตซอฟตแวร
โทรศัพทจากผูใหบริการ (บริกาเสริมจากระบบเครือขาย) 
อาจไมสามารถใชตัวเลือกนี้ได แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับ
โทรศัพทของคุณ โปรดดูที่ “อัพเดตโทรศัพท”, ในหนา 43

โหมดเครือขาย — เพือ่เลือกโหมดคู (UMTS และ GSM), 
UMTS หรือ GSM คุณไมสามารถเขาสูตัวเลือกนี้ในขณะ
ที่มีสายที่ใชงานอยู

เลือกผูใหบริการ > อัตโนมัติ — เพื่อต้ังคาโทรศัพทให
เลือกระบบเครือขายเซลลูลารที่มีในพื้นที่ของคุณโดย
อัตโนมัติ การต้ังคา เลือกเอง ทําใหคุณสามารถเลือก
ระบบเครือขายที่มีขอตกลงในการใหบริการขามเครือขาย
กับผูใหบริการระบบของคุณ

ยืนยันบริการซิม — โปรดดูที่ “บริการซิม”, ในหนา 66

ตัวชวยแนะนําเมนู — เพื่อเลือกวาใหเครื่องแสดง
ขอความวิธีใชหรือไม

เสียงเปดเครื่อง — เพื่อเลือกวาใหโทรศัพทสงเสียงเมือ่
เปดโทรศัพทหรือไม

ถามบนเครื่อง —เพื่อเลือกวาจะใหคําถาม เปดใชงาน
รูปแบบบนเครื่อง? ปรากฏทุกครั้งที่เปดโทรศัพทหรือไม
หากตั้งโหมดเครื่องบินไวกอนปดโทรศัพท โปรดดูที่ 
“โหมดเครื่องบิน”, ในหนา 33

■ อุปกรณเพิ่มพิเศษ
เมนูนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อโทรศัพทไดเชื่อมตอกับอุปกรณ
เสริมที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น

เลือก เมนู > การต้ังคา > อุปกรณเพิม่พิเศษ คุณ
สามารถเลือกตัวเลือกบางรายการดังตอไปนี้ ทั้งนี้ขึ้น
อยูกับอุปกรณเสริมที่คุณใช

รูปแบบที่ต้ังไว — เพือ่เลือกรูปแบบที่คุณตองการใช
งานโดยอัตโนมติั เมื่อคุณเชื่อมตอกับอุปกรณเพิม่พิเศษ
ที่เลือกไว

รับอัตโนมัติ — เพื่อต้ังคาเครื่องใหรับสายเรียกเขาโดย
อัตโนมัติหลังจากนั้น 5 วินาที หากตั้ง เสียงเตือนโทรเขา 
ไวที่ ดังสั้นหนึ่งครั้ง หรือ ปด การรับสายอัตโนมัติจะถูกปด
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■ การตัง้กําหนดคา
คุณสามารถตั้งกําหนดคาโทรศัพทของคุณดวยการตั้งคา
ที่จําเปนสําหรับบริการบางอยางเพือ่ใหทํางานไดอยาง
ถูกตอง บริการที่สนับสนุนคือการรับสงขอความ
มัลติมีเดีย การสงขอความทันใจ การซิงโครไนซ 
แอปพลิเคชั่นอีเมล การเรียกขอมูล Push to talk 
ขอความทันใจหรือ IM และเว็บ ผูใหบริการของคุณ
อาจสงการตั้งคาเหลานี้ใหคุณ โปรดดูที่ 
“บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, ในหนา xi

หากตองการสอบถามขอมลูเกี่ยวกับบริการที่มี รวมถึง
การต้ังกําหนดคา โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูให
บริการของคุณ 

เลือก เมนู > การต้ังคา > การต้ังกําหนดคา และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้

การต้ังกําหนดคาที่ต้ังไว — เพื่อดูรายชื่อผูใหบริการที่จัด
เก็บอยูในเครื่อง เลื่อนไปที่ผูใหบริการ และเลือก ขอมูล 
เพื่อดูแอปพลิเคชันที่การต้ังกําหนดคาของผูใหบริการ
สนับสนุน ในการตั้งกําหนดคาของผูใหบริการเปนคา
เริ่มตน ใหเลือก ตัวเลือก > ต้ังเปนคาที่ต้ังไว ในการลบ
การต้ังกําหนดคา เลือก ลบ

ใชคาที่ต้ังไวในทุกแอปพลิฯ — เพื่อใชการต้ังกําหนดคา
ที่ระบบกําหนดกับแอปพลิเคชันที่สนับสนุน

จุดเชื่อมตอที่ตองการ — เพื่อดูจดุเชื่อมตอที่บันทึกไว 
เลื่อนไปยังจุดเชือ่มตอที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > 
ขอมูล เพื่อดูชื่อผูใหบริการ บริการเสริมขอมูล และจุด
เชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ต หรือหมายเลขติดตอ -GSM

ตอเว็บสนับสนุนผูใหบริการ — เพื่อดาวนโหลดการตั้ง
กําหนดคาจากผูใหบริการของคุณหากผูใหบริการสนับ
สนุน

การต้ังคาสวนบุคคล — เพื่อเพิ่มบัญชีสวนตัวรายใหม
สําหรับบริการตางๆ และเพื่อใชหรือลบบัญชีเหลานั้น 
ในการเพิ่มบัญชีสวนตัวใหม หากคุณไมไดเพิม่ราย
การใดไว ใหเลือก เพ่ิมใหม หรือเลือก ตัวเลือก > 
เพิ่มใหม เลือกประเภทบริการ จากนั้นใหเลือกและปอน

การต้ังคาที่จําเปนแตละรายการ พารามิเตอรจะแตก
ตางกันตามประเภทบริการที่เลือกไว ในการลบหรือ
ใชบัญชสีวนตัว ใหเลื่อนไปยังรายการนั้น และเลือก 
ตัวเลือก > ลบ หรือ ใชงาน

■ ความปลอดภัย
เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใช
ควบคุมการโทร (เชน จํากัดการโทร เฉพาะกลุม และ
จํากัดหมายเลข) การโทรออกยังคงใชไดในการโทรไป
ยังหมายเลขโทรฉุกเฉินตามที่ต้ังไวในเครื่อง

เลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้

ถามรหัส PIN และ ถามรหัส UPIN — เพื่อต้ังคาโทรศัพท
ใหถามรหัส PIN หรือ UPIN กอนทุกครั้งที่เปดโทรศัพท 
ซิมการดบางชนิดจะไมอนุญาตใหคุณปดฟงกชันนี้

คําขอรหัส PIN2 — เพือ่เลือกวาจะตองใชรหัส PIN2 
หรือไมเมื่อใชคุณสมบัติเฉพาะของโทรศัพทที่มีรหัส PIN2 
ปองกันเอาไว ซิมการดบางชนิดจะไมอนุญาตใหคุณปด
ฟงกชันนี้

การจํากัดการโทร — เพื่อจํากัดสายเรียกเขาและสาย
โทรออก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โดยเครื่องจะ
ถามรหัสในการจํากัดการโทร

จํากัดเบอร — เพื่อสราง แกไขและใชงานรายการเบอร
โทรศัพทหรือเลขหมายนําหนา เมื่อเรียกใชรายการ
ดังกลาวแลว คุณทําไดเฉพาะการโทรออกหรือสง
ขอความไปที่เลขหมายที่อยูในรายการ หากซิมการด
ไมสนับสนุนตัวเลือกนี้ จํากัดเบอร จะถูกซอนไว

เฉพาะกลุม — เพื่อระบุกลุมผูโทรที่คุณสามารถติดตอ
และผูที่สามารถติดตอคุณได (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

ระดับการปองกัน > โทรศัพท — เพื่อต้ังใหเครื่องถาม
รหัสการปองกันโทรศัพททุกครั้งที่มีการใสซิมการดอัน
ใหมในเครื่อง หากคุณเลือก ระดับการปองกัน > หนวย
ความจํา เครื่องจะถามรหัสโทรศัพทเมื่อเลือกหนวย
42 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.



การต้ังคา

9253530_6288_1_th_web.fm  Page 43  Thursday, September 7, 2006  8:11 PM
ความจําของซิมการดและเมื่อคุณตองการเปลี่ยนหนวย
ความจําที่ใช

รหัสผาน — เพือ่เปลี่ยนรหัสโทรศัพท รหัส PIN รหัส PIN2 
หรือรหัสระบบ

รหัสที่ใช — เพื่อเลือกวาควรใชงานรหัส PIN หรือรหัส 
UPIN หรือไม

ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผูใช — เพื่อดูรายการใบ
รับรองสิทธิ์และใบรับรองผูใชที่ดาวนโหลดมายังโทรศัพท
ของคุณ โปรดดูที่ “ใบรับรอง”, ในหนา 64

การต้ังคาการปองกัน — เพือ่ดู ขอมูลโมดูลปองกัน ใช
งาน ถาม PIN โมดูล หรือเปลี่ยนรหัส PIN ของโมดูล
และรหัส PIN ที่ใชลงนาม โปรดดูที่ “รหัสผาน”, ในหนา xi

■ อัพเดตโทรศัพท
ผูใหบริการอาจสงโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรของ
โทรศัพทมาใหกับโทรศัพทของคุณโดยตรงผานสัญญาณ 
อาจไมสามารถใชตัวเลือกนี้ได แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับ
โทรศัพทของคุณ 

คําเตือน: หากคุณติดต้ังโปรแกรมอัพเดต
ซอฟตแวร คุณจะไมสามารถใชโทรศัพท 
แมแตกับการโทรออกฉุกเฉิน จนกวาจะ
ติดต้ังโปรแกรมอัพเดตเสร็จและรีสตารท
โทรศัพทอีกครั้ง ตองแนใจวาไดสํารอง
ขอมูลไวแลวกอนยอมรับโปรแกรมอัพเดต
ซอฟตแวร 

การตั้งคา
ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการอัพเดตซอฟตแวร
ของโทรศัพท ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > การต้ัง
กําหนดคา > การต้ังคาตัวจัดการอุปกรณ > อัพเดต
ซอฟตแวรบริการ และจากตัวเลือกตอไปนี้:

อนุญาตทุกครั้ง — เพื่อทําการดาวนโหลดและอัพเดต
ซอฟตแวรทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

ปฏิเสธทุกครั้ง — เพื่อปฏิเสธโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร
ทั้งหมด

ยืนยันกอน — เพือ่ดาวนโหลดและอัพเดตซอฟตแวร
เฉพาะหลังจากคุณยืนยันแลว (การต้ังคาที่ระบบตั้งไว)

เครื่องอาจแจงวา ขณะนี้มีโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร
พรอมสําหรับดาวนโหลด หรือโปรแกรมอัพเดต
ซอฟตแวรนั้นถูกดาวนโหลดและติดต้ังลงในเครื่องโดย
อัตโนมัติแลว แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับการต้ังคาของคุณ

การแจงขอโปรแกรมอพัเดต
ซอฟตแวร
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > อัพเดตโทรศัพท 
เพือ่แจงขอโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรที่พรอมสําหรับโทร
ศัพทจากผูใหบริการของคุณ เลือก รายละเอียดซอฟตฯ 
ปจจุบัน เพื่อแสดงเวอรชั่นปจจบัุนของซอฟตแวร และ
ตรวจสอบวา จําเปนตองอัพเดตหรือไม เลือก โหลด
ซอฟตแวรโทรศัพท เพื่อดาวนโหลดและติดต้ัง
โปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท ทําตามคําแนะนํา
บนหนาจอ

การติดตั้งโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร
เลือก ติดต้ังการอัพเดตซอฟตแวร เพือ่เริ่มตนการติดต้ัง
หรือหากการติดต้ังถูกยกเลิกหลังจากดาวนโหลด

การอัพเดตซอฟตแวรอาจใชเวลาหลายนาที หากเกิด
ปญหาในขณะที่ติดต้ัง โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

■ การตัง้คาเรยีกคืนการตัง้คา
ดัง้เดิม

ในการตั้งคาเรียกคืนการตั้งคาด้ังเดิมของเมนู ใหเลือก 
เมนู > การต้ังคา > เรียกคืนคาด้ังเดิม ปอนรหัสโทรศัพท 
ขอมูลที่คุณปอนหรือดาวนโหลดไมไดถูกลบ เชน ชือ่และ
เบอรโทรศัพทที่จัดเก็บไวใน รายชื่อ
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10. เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด

เมนูนี้ชวยใหคุณเขาใชพอรทัลไปยังบริการที่ผูใหบริการ
ระบบมีใหได โดยชื่อและไอคอนขึ้นกับผูใหบริการนั้น 
สําหรับขอมูลเพิม่เติม กรุณาติดตอผูใหบริการระบบ
ของคุณ หากเมนูนี้ไมปรากฏ หมายเลขของเมนูอ่ืนจะ
เปลี่ยนแปลงตามลําดับ

ผูใหบริการสามารถอัปเดตเมนูนี้ดวยขอความบริการ 
สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรดดูที่ “ถาดรับขอความบริการ”, 
หนา 63
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11. คลังภาพ

ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการภาพกราฟก ภาพ เสียงที่
บันทึก และแบบเสียงตางๆ ได โดยแฟมเหลานี้จะอยูใน
แฟมขอมูลตางๆ 

เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสเขาใชงานเพื่อปองกัน
ขอมลูที่ไดรับ อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงือ่นไขของ
ขอมลูและรหัสเขาใชงานทุกครั้งกอนรับขอมูลนั้น เนื่อง
จากการรับขอมูลดังกลาวอาจมีการคิดคาธรรมเนียม

ไฟลที่ถูกจัดเก็บไวใน คลังภาพ จะใชหนวยความจําที่
สวนใหญคือการด miniSD ของโทรศัพท คุณสามารถ
จัดเก็บภาพ ลักษณะ กราฟก แบบเสียงกริ่ง วิดีโอคลิป 
และคลิปเสียงใน คลังภาพ

ในการจัดการกับไฟลและแฟมขอมูล ใหทําดังนี้:

1. เลือก เมนู > คลังภาพ รายการแฟมขอมูลจะ
ปรากฏขึ้น หากใสการดหนวยความจําลงใน
โทรศัพทแลว แฟมขอมูล การดความจํา, (ไมลาง) 
หรือชื่อการดหนวยความจําจะปรากฏ

2. เลื่อนไปยังแฟมขอมูลที่ตองการ ในการดูรายชื่อ
ไฟลในแฟมขอมูล ใหเลือก เปด สําหรับตัวเลือก
ตางๆ ที่นํามาใชได เลือก ตัวเลือก

3. เลื่อนไปที่ไฟลที่ตองการดู และเลอืก เปด สําหรับ
ตัวเลือกตางๆ ที่นํามาใชได เลือก ตัวเลือก

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหคัดลอก แกไข โอน 
หรือสงตอ ภาพ เพลง (รวมถึงแบบเสียงกริ่ง) และเนื้อหา
อ่ืน

■ ลางการดความจํา
ในการลางการดความจําการดใหม ใหเลือก เมนู > 
คลังภาพ เลื่อนไปที่แฟมขอมูลการดความจํา และเลือก 
ตัวเลือก > ลางการดความจํา
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12. มีเดีย

■ กลองถายรูป
คุณสามารถถายภาพหรือบันทึกคลิปวิดีโอโดยใชกลอง

รูปแบบ .jpg และวิดีโอคลิปในรูปแบบ .3gp และคุณ
สามารถซูมไดถึงแปดเทา

การถายภาพ
รักษาระยะหางที่ปลอดภัยเมื่อใชแฟลช ไมใชแฟลชกับ
คนหรือสัตวในระยะใกล ไมบังแฟลชขณะถายรูป

1. ในการเปดชองดูภาพ ใหเลือก เมนู > สื่อ > กลอง

หากเลือก วิดีโอ เปนโหมดที่ระบบตั้งไว ใหเลือก 
ตัวเลือก > ภาพนิ่ง

ในการยอหรือขยาย ใหกดปุมความดังขึ้นหรือลง 
หรือปุมนํารองซาย/ขวา

หากแสงนอยหรือหากตองการใชแฟลชของกลอง 
ใหเลือก ตัวเลือก > เปดโหมดกลางคืน หรือ 
เปดไฟแฟลช

ในการถายภาพสี่ภาพติดตอกันอยางรวดเร็ว ให
เลือก ตัวเลือก > เปดถายภาพตอเนื่อง หากภาพ
ที่ถายมีความละเอียดสูง คุณจะถายภาพตอ
เนื่องไดนอยลง

2. ในการถายภาพ ใหกดปุมกลอง หรือเลือก จับภาพ
หากคุณถายภาพหลายภาพติดตอกัน ใหเลือก 
ตอเนื่อง โทรศัพทจะจัดเก็บภาพไวใน คลังภาพ > 
รูปถาย หรือเวนแตคุณต้ังใหโทรศัพทใชการดหนวย
ความจําเปนที่จัดเก็บภาพถาย 

3. ในการถายภาพอื่น ใหกดปุมกลองหลังจาก
เครื่องหมายกําลังบันทึกภาพถายหยุดเคลื่อนไหว
ในการสงภาพถายเปนขอความมัลติมเีดีย ใหเลือก 
ตัวเลือก > สง

คําแนะนํา: ในการเปดใชกลองถายรูป 
ใหกดปุมกด ในการเปดใชวิดีโอ ใหกดปุม
กลองคางไว

โทรศัพทนี้สนับสนุนความละเอียดในการจับภาพที่ 1600 
x 1200 พิกเซล ความละเอียดของภาพในวัสดุเหลานี้
อาจปรากฏแตกตางกัน

การบันทึกวิดีโอคลิป
เลือก เมนู > สื่อ > กลอง > ตัวเลือก > วิดีโอ > บันทึก 
ในการพักการบันทึก ใหเลือก พัก ในการเริ่มการ
บันทึกใหม ใหเลือก ใชตอ ในการหยุดการบันทึก เลือก 
หยุด เครื่องจะจัดเก็บเสียงที่บันทึกนั้นไวใน คลังภาพ > 
วิดีโอคลิป ในการเปดแฟมขอมูลที่ใชจัดเก็บเสียงที่บันทึก 
โปรดดูที่ “การต้ังคากลองถายรูป”, ในหนา 47

ถายรูป 2 ลานพกิเซลในตัวได กลองถายรูปสรางภาพใน
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การตั้งคากลองถายรูป
เลือก เมนู > สื่อ > กลอง > ตัวเลือก > การต้ังคา คุณ
สามารถกําหนด คุณภาพของภาพ, ขนาดภาพ, คุณภาพ
คลปิวิดีโอ, ความยาววิดีโอคลิป, เสียงกลองถายรูป, 
ชื่อที่ต้ังไว, ที่เก็บภาพและวิดีโอ และ โหมดตามคาที่ต้ังไว 
ใน ที่เก็บภาพและวิดีโอ คุณสามารถเลือกแฟมขอมูล
หรือการดหนวยความจําที่จะใชจัดเก็บภาพถายและ
คลปิวิดีโอ

โทรศัพทรุนนี้สนับสนุนวิดีโอในขนาดตางๆ ตอไปนี้: 
SubQCIF, QCIF, CIF และ VGA

■ Media player
คุณสามารถใช Media player เพื่อดู เลน และดาวนโหลด
ไฟลตางๆ เชน รูปภาพ เสียง วิดีโอและภาพเคลื่อนไหวได 
นอกจากนี้ คุณสามารถรับชมวิดีโอที่เรียกขอมูลมาจาก
เซิรฟเวอรของระบบเครือขาย (บริการเสริมของระบบ
เครือขาย)

เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนสื่อ > เปดคลังภาพ 
บุคมารค, ไปที่ที่อยู หรือ ดาวนโหลดมเีดีย

การตั้งคาโทรศัพทสําหรับบริการเรียก
ขอมูล
คุณอาจไดรับขอมลูการต้ังคาสําหรับการเรียกดูขอมลู
เปนขอความการตั้งกําหนดคาจากผูใหบริการระบบหรือ
ผูใหบริการ โปรดดูที่ “บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, 
ในหนา xi นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนการตั้งคา
ดวยตัวคุณเอง โปรดดูที่ “การต้ังกําหนดคา”, ในหนา 42

ในการใชงานการตั้งคา ใหดําเนินการดังนี้

1. เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนสื่อ > การต้ังคา
กระแส > การจัดรูปแบบ

2. เฉพาะการตั้งกําหนดคาที่รองรับการสตรีมมิ่ง
เทานั้นที่จะปรากฏขึ้น เลือกผูใหบริการ คาที่ต้ังมา 
หรือ การต้ังคาสวนบุคคล สําหรับการสตรีมมิ่ง

3. เลอืก บัญชี และบัญชีบริการการเรียกขอมูลที่มี
อยูในการต้ังกําหนดคาที่ใชงาน

■ เครื่องเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมเีครื่องเลนเพลงสําหรับฟงแทร็คเพลง 
เสียงที่บันทึกไว หรือไฟล mp3, mp4 หรือ aac อ่ืนๆ 
ซึ่งคุณไดโอนมายังเครื่องดวยโปรแกรม Nokia Audio 
Manager ไฟลรูปแบบ .mp3 และ .aac ถูกจัดเก็บไวใน
การดหนวยความจําหรือในแฟมขอมูล คลังภาพ ไฟล
เพลงที่จัดเก็บในแฟมขอมูล ไฟลเพลง และในตําแหนงอ่ืน 
เชน แฟมขอมูลของการดหนวยความจํา จะถูกตรวจ
พบและเพิม่โดยอัตโนมัติเขาไปในรายการแทร็คที่ระบบ
ต้ังไว

การเลนแทร็คเพลงที่โอนมายัง
โทรศัพท
1. เลอืก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนเพลง รายละเอียด

ของแทร็คแรกในรายการแทร็คที่ระบบตั้งไวจะ
ปรากฏขึ้น

ในการใชปุมภาพกราฟก    หรือ 
 บนหนาจอ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวาไป

ยังปุมที่ตองการ และเลือกปุมนั้น

2. ในการเลนแทร็ค ใหเลื่อนไปยังแทร็คที่คุณตองการ 
แลวเลือก

ในการปรับระดับเสียง ใหใชปุมปรับระดับเสียง
ที่ดานขางของโทรศัพท

ในการขามไปยังตอนตนของแทร็คถัดไป ให
เลอืก  ในการขามไปยังตอนตนของแทร็ค
กอนหนา ใหเลือก  สองครั้ง

ในการกรอกลับในขณะกําลังเลนเพลงนั้นอยู ให
เลอืกและกดคางไวที่ปุม  ในการเลนแทร็ค
ที่เลนอยูไปขางหนาอยางรวดเร็ว ใหเลือกและ
กดคางไวที่ปุม  ปลอยปุมเมื่อถึงตําแหนงที่
คุณตองการ
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3. ในการหยุดการเลน ใหเลือก

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ 
การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่อง
อาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ 
โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการ
ใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

การตั้งคาเคร่ืองเลนเพลง
ในเมนู เครื่องเลนเพลง คุณอาจใชตัวเลือกตอไปนี้ได:

เลนผาน Bluetooth — ใชเชื่อมตอไปยังอุปกรณเพิ่ม
พิเศษดานเสียงผานการเชื่อมตอ Bluetooth

รายการชื่อเพลง — ใชดูแทร็คทั้งหมดที่อยูในรายการ
แทร็ค ในการเลนแทร็ค ใหเลื่อนไปยังแทร็คที่ตองการ 
แลวเลือก เลน

เลือก ตัวเลือก > ปรับแทรคใหมหมด หรือ แกรายการ
ชื่อเพลง เพื่อปรับรายการแทร็ค (เชน หลังจากเพิ่มแทร็ค
ใหมลงในรายการ) หรือเพื่อเปลี่ยนรายการแทร็คที่
ปรากฏเมื่อคุณเปดเมนู เครื่องเลนเพลง หากมรีายการ
แทร็คหลายรายการในเครื่อง

ตัวเลือกการเลน > สุมเพลง > ใช — ใชเลนแทร็คในราย
การแทร็คแบบสุมเลน เลือก เลนซ้ํา > แทรคที่เลนอยู หรือ 
ทุกแทรค เพื่อเลนแทร็คที่เลนอยูหรือรายการแทร็ค
ทั้งหมดซ้ํา

ระบบปรับเสียงสื่อ — เปดรายการชุดมีเดียอีควอไลเซอร 
โปรดดูที่ “อีควอไลเซอร”, ในหนา 50

ลําโพง หรือ ชุดหูฟง — ใชฟงเพลงทางลําโพงหรือชุด
หูฟงที่ใชงานรวมกันไดที่ตอเขากับโทรศัพท

คําแนะนํา: เมื่อใชชุดหูฟง ใหกดปุมหูฟง
เพื่อขามไปยังแทร็คตอไป

สง — เพื่อสงไฟลมที่เลือกโดยใช MMS เทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth หรือการเชื่อมตออินฟราเรด

ดาวนโหลดเพลง — ใชเชื่อมตอกับบริการเบราเซอรที่
เกี่ยวของกับแทร็คที่เลนอยูได ฟงกชันนี้ใชไดก็ตอเมื่อ
มีที่อยูของบริการอยูในแทร็คเทานั้น

สถานะความจํา — ใชดูขนาดของหนวยความจําที่ใชแลว 
และขนาดหนวยความจําที่ยังไมไดใช

■ วิทยุ
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสาอากาศ
ของอุปกรณไรสาย ดังนั้น คุณตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณ
เพิ่มพเิศษที่ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพื่อ
การใชงานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ 
การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่อง
อาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ 
โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการ
ใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ

ในการใชปุมภาพกราฟก    หรือ  
บนหนาจอ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวาไปยังปุมที่
ตองการ และเลือกปุมนั้น

จัดเก็บชองสัญญาณวิทยุ
1. ในการเริ่มตนคนหาชองสัญญาณ ใหเลือกและกด 

 หรือ  คางไว ในการเปลี่ยนความถี่ของ
วิทยุทีละขั้นๆ ละ 0.05 MHz ใหกด  หรือ  
สั้นๆ

2. ในการจัดเก็บชองสัญญาณไปที่ตําแหนงหนวย
ความจํา 1 ถึง 9 ใหกดปุมตัวเลขที่ตรงกันคางไว 
ในการจัดเก็บชองสัญญาณไปที่ตําแหนงหนวย
ความจํา 10 ถึง 20 ใหกดปุม 1 หรือ 2 สั้นๆ แลวกด
ปุมตัวเลขที่ตองการคางไว 0 ถึง 9

3. ปอนชื่อชองสัญญาณ แลวเลือก ตกลง
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การฟงวิทยุ
เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ ในการเลื่อนไปยังชองสัญญาณ
ที่ตองการ ใหเลือก  หรือ  หรือกดปุมชุดหูฟง 
ในการเลือกตําแหนงของชองสัญญาณวิทยุ ใหกดปุม
ตัวเลขที่ตรงกันสั้นๆ ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุม
ระดับเสียง

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

ปด — เพื่อปดวิทยุ

จัดเก็บสถานี — เพือ่ปอนชื่อชองสัญญาณและจัดเก็บ
ชองสัญญาณใหม

Visual Radio — เพื่อต้ังคาวาจะใชโปรแกรม Visual 
Radio หรือไม ชองสัญญาณวิทยุบางชองสัญญาณ
อาจสงขอมูลที่เปนอักษรหรือภาพกราฟกที่คุณสามารถดู
ไดโดยใชโปรแกรม Visual Radio

หมายเหตุ: คุณอาจจะไมสามารถใช
คุณสมบัตินี้ในโทรศัพทของคุณ ทั้งนี้จะ
ขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการของคุณ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ต้ังคา Visual Radio — เพื่อเลือกตัวเลือกสําหรับ
Visual Radio ในการตั้งคาวาจะใหโปรแกรม Visual 
Radio เริ่มตนโดยอัตโนมัติหรือไมเมื่อคุณเปดวิทยุ 
ใหเลือก ใชงานบริการ visual > อัตโนมติั

สถานี — เพือ่เลือกรายชื่อชองสัญญาณที่จัดเก็บไว ใน
การลบหรือเปลี่ยนชื่อชองสัญญาณ ใหเลื่อนไปที่ชอง
สัญญาณที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ลบสถานี หรือ 
เปลี่ยนชื่อ

โมโน หรือ สเตอริโอ — เพื่อฟงวิทยุดวยเสียงโมโนโฟนิค
หรือเสียงสเตอริโอ

ลําโพง หรือ ชดุหูฟง — เพือ่ฟงวิทยุโดยใชลําโพงหรือ
ชุดหูฟง ตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท สายของชุดหูฟงจะ
ทําหนาที่เหมือนกับเสาอากาศของวิทยุ

ต้ังความถี่ — เพื่อปอนความถี่ของชองสัญญาณวิทยุ
ที่ตองการ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาไดตามปกติ
ขณะฟงวิทยุ ขณะสนทนา เสียงจากวิทยุจะถูกปด

เมือ่โปรแกรมที่ใชการเชื่อมตอขอมูลแพค็เก็ตหรือ 
HSCSD กําลังสงหรือรับขอมลู อาจจะรบกวนสญัญาณ
วิทยุได

■ เครื่องบันทกึเสยีง
คุณสามารถบันทึกคําพูด เสียงหรือสายปจุบัน และจัด
เก็บไวใน คลังภาพ หรือการดหนวยความจํา ซึ่งจะชวย
ในการบันทึกชือ่และหมายเลขโทรศัพท เพื่อจดในภาย
หลัง

เครื่องบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมลูหรือ
เชือ่มตอ GPRS อยู 

การบันทึกเสียง
1. เลอืก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก

ในการใชปุมภาพกราฟก   หรือ  
บนหนาจอ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวาไปยังปุม
ที่ตองการ และเลือกปุมนั้น

2. ในการเริ่มบันทึกเสียง เลือก  ในการเริ่ม
บันทึกระหวางการโทร ใหเลือก ตัวเลือก > 
บันทึกเสียง ขณะบันทึกการสนทนา ผูใชสาย
ทุกคนจะไดยินเสียงบ๊ีพเบาๆ ทุก 5 วินาทีโดย
ประมาณ ขณะที่บันทึก ใหถือโทรศัพทในตําแหนง
ปกติแนบกับหู

3. ในการหยุดการบันทึกเสียง ใหเลือก  การ
บันทึกเสียงจะไดรับการจัดเก็บไวใน คลังภาพ > 
เสยีงบันทึก

4. ในการฟงขอความที่บันทึกไวลาสุด ใหเลือก 
ตัวเลือก > เลนซ้ําลาสุด

5. ในการสงเสียงบันทึกลาสุดโดยใชอินฟราเรด 
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือขอความ
มลัติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลือก > สงเลนซ้ําลาสุด
49Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.



มีเดีย

9253530_6288_1_th_web.fm  Page 50  Thursday, September 7, 2006  8:11 PM
รายการการบันทึกเสียง
เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก > ตัวเลือก > รายการ
ที่บันทึก รายการแฟมขอมูลใน คลังภาพ จะปรากฏขึ้น 
เปด เสียงบันทึก เพื่อดูรายการพรอมทั้งเสียงบันทึก เลือก 
ตัวเลือก เพื่อเลือกตัวเลือกสําหรับแฟมใน คลังภาพ 
โปรดดูที่ “คลังภาพ”, ในหนา 45

การกําหนดแฟมขอมูลจัดเกบ็
ในการใชแฟมขอมลูอ่ืนที่ไมใช เสียงบันทึก เปนแฟม
ขอมูลที่ระบบตั้งไวใน คลังภาพ เลือก เมนู > สื่อ > 
เครื่องบันทึก > ตัวเลือก > เลือกความจํา เลื่อนไปยัง
แฟมขอมูล และเลือก ตั้ง

■ อีควอไลเซอร
คุณสามารถควบคุมคุณภาพของเสียงขณะใชเครื่องเลน
เพลงไดโดยขยายหรือลดแบนดความถี่

เลือก เมนู > สื่อ > อีควอไลเซอร

ในการใชชุดการควบคุม ใหเลื่อนไปที่ชดุอีควอไลเซอร
ชุดใดชดุหนึ่ง และเลือก ใชงาน

ในการดู แกไข หรือเปลี่ยนชื่อชุดที่เลือก ใหเลือก 
ตัวเลือก > ดู, แกไข หรือ เปลี่ยนชื่อ คุณสามารถ
แกไขหรือเปลี่ยนชื่อชุดอีควอไลเซอรไดบางชุดเทานั้น

■ ขยายเสยีงสเตอรโิอ
ในการยกระดับเสียงที่นํามาใชไดในสเตอริโอดวยเอฟ
เฟคการขยายเสียงสเตอริโอ ใหเลือก เมนู > สื่อ > 
ขยายเสียงสเตอริโอ > เปด
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13. สนทนา

หมายเหตุ: คุณอาจจะไมสามารถใช
คุณสมบัตินี้ในโทรศัพทของคุณ ทั้งนี้
จะขึ้นอยูกับการสมัครขอรับบริการของคุณ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

Push to talk (PTT) over cellular คือ บริการสื่อสาร
ทางวิทยุแบบสองทางที่ใชผานระบบเครือขาย GSM/
GPRS (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) PTT ทําใหเกิด
การสื่อสารดวยเสียงโดยตรง ในการเชื่อมตอ ใหกดปุม 
PTT

คุณสามารถใชสนทนาเพื่อพูดคุยกับบุคคลอ่ืนหรือกลุม
บุคคลที่มเีครื่องที่ใชคุณสมบัตินี้ได เมือ่สายของคุณตอ
ไดแลว ผูรับสายของคุณไมจําเปนตองรับสาย ผูเขารวม
ควรยืนยันถึงการตอบรับการติดตอตามความเหมาะสม 
เนื่องจากไมมีเครื่องยืนยันอ่ืนใดเลยวาผูรับไดยินเสียง
การติดตอของคุณ

โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการของคุณ 
เพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน คาบริการ และการเปน
สมาชิกบริการนี้ โปรดทราบวาบริการขามเครือขายอาจ
มีขอจํากัดมากกวาการติดตอแบบปกติ

กอนที่คุณจะใชบริการสนทนา คุณตองระบุการต้ังคา
บริการสนทนาที่จําเปนกอน โปรดดูที่ 
“การต้ังคาสนทนา”, ในหนา 54

ขณะที่คุณเชื่อมตอกับบริการสนทนาคุณยังสามารถใช
ฟงกชันอ่ืนๆ ของโทรศัพท บริการ PTT จะไมถูกนํามา
เชื่อมตอเขากับการสื่อสารดวยเสียงแบบเดิม ดังนั้น 
บริการหลายอยางที่สามารถนํามาใชรวมกับบริการสาย
สนทนาแบบเดิม (เชน ศูนยรับฝากขอความเสียง) จะไม
สามารถนํามาใชกับการสือ่สาร PTT

■ การเชื่อมตอกับบรกิาร PTT
ในการเชื่อมตอบริการ PTT เลือก เมนู > สนทนา > 
เปดการสนทนา   แสดงการเชื่อมตอการสนทนา  
แสดงวาใชบริการไมไดชั่วคราว โทรศัพทจะลองเชื่อมตอ
กับบริการอีกครั้งโดยอัตโนมัติ จนกวาคุณจะยกเลิก
การเชื่อมตอจากบริการ Push to talk หากคุณเพิ่มชอง
สัญญาณลงในโทรศัพทแลว คุณจะเขารวมกับชอง
สัญญาณที่ใชงานอยูโดยอัตโนมัติ และหากคุณเลือก
รายชื่อ กลุมรายชื่อ หรือชองสัญญาณที่จะใชคาเริ่มตน
สําหรับปุม PTT แลว ชื่อของรายการที่เลือกจะปรากฏ
บนโหมดสแตนดบาย

ในการยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการสนทนา ใหเลือก 
ปดการสนทนา

■ การโทรและการรับสนทนา
ต้ังคาโทรศัพทใหใชลําโพงหรือชุดหูฟงสําหรับการสื่อสาร
แบบ PTT เมื่อเลือกชุดหูฟงไว คุณสามารถใชโทรศัพท
โดยถือไวที่หูไดตามปกติ

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู
ระหวางการใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะ
ดังมาก

เมือ่เชื่อมตอกับบริการ PTT แลว คุณสามารถโทรออก
หรือรับสายชองสัญญาณ สายกลุม หรือการติดตอ
แบบตัวตอตัว การติดตอแบบตัวตอตัว คือ การติดตอ
กับบุคคลอ่ืนเพยีงคนเดียว

กดปุม PTT คางไวตลอดการพูดคุยของคุณ และถือ
โทรศัพทไวดานหนาตัวคุณเพือ่ใหเห็นหนาจอ เมือ่พูด
คุยเสร็จแลว ใหคลายปุม PTT การพดูคุยจะจัดตาม
ลําดับที่เขามากอนจะมีสิทธิ์พูดกอน เมือ่มีบุคคลใด
หยุดการสนทนา คนแรกที่กดปุม PTT จะพูดเปนคนถัดไป
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ในการตรวจสอบสถานะล็อกอินของรายชื่อ ใหเลือก 
เมนู > สนทนา > รายการรายชื่อ บริการนี้ขึ้นอยูกับผูให
บริการระบบเครือขายหรือผูใหบริการและใหบริการ
เฉพาะรายชื่อที่สมัครไวเทานั้น ,  หรือ  
แสดงวารายชื่อนั้นพรอม ไมไดล็อกเขาสูบริการ PTT 
หรือไมทราบ  แสดงวา รายชือ่ไมตองการใหรบกวน 
คุณไมสามารถโทรติดตอรายชื่อ แตสามารถสงคําขอ
ใหรายชื่อนั้นโทรกลับ

ในการสมัครเขาดูขอมูลของรายชื่อนั้น ใหเลือก 
ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อดูขอมูล หรือหากเลือกรายชื่อ
ต้ังแตหนึ่งชื่อขึ้นไป ใหเลือก เพิ่มที่เลอืก

การโทรไปยังชองสัญญาณหรือ
การโทรไปยังกลุม
ในการโทรไปยังชองสัญญาณที่ระบบไมไดต้ังไว ใหเลือก 
รายการชอง ในเมนูสนทนา เลื่อนไปยังชองสัญญาณ
ที่ตองการ และกดปุม PTT

ในการโทรไปยังกลุมจาก รายชื่อ ผูรับตองเชื่อมตอกับ
บริการ PTT กอน เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม เลื่อนไป
ยังกลุมที่ตองการ และกดปุม PTT 

การโทรแบบตวัตอตัว
ในการเริ่มตนการโทรแบบตัวตอตัวจากรายการรายชื่อ
ที่คุณไดเพิ่มที่อยู PTT ใหเลือก รายการรายชือ่ เลื่อนไป
ยังรายชื่อ และกดปุม PTT

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกรายชื่อจาก รายชื่อ

ในการเริ่มโทรแบบตัวตอตัวจากรายการของชอง
สัญญาณสนทนา ใหเลือก รายการชอง รายการชอง 
และเลื่อนไปยังชองซึ่งตองการ เลือก สมาชกิ เลือ่น
ไปยังรายชื่อที่ตองการ และกดปุม PTT

ในการเริ่มโทรแบบตัวตอตัวจากรายชื่อคําขอโทร
กลับที่ไดรับ เลือก ถาดเขาโทรกลับ เลื่อนไปยังราย
ชื่อที่ตองการและกดปุม PTT

การโทรสนทนาไปยังผูรับหลายคน
คุณสามารถเลือกรายชื่อสนทนาไดหลายชื่อจากรายการ
รายชื่อ ผูรับไดรับสายเรียกเขาและตองยอมรับสายเพือ่
เขารวม

เลือก เมนู > สนทนา > รายการรายชื่อ และเลอืกรายชื่อ
ที่ตองการ ในการโทรออก ใหกดปุม PTT รายชื่อที่ยอมรับ
สายจะปรากฏ

การรับสายสนทนา
เสียงสัญญาณสั้นๆ แจงใหคุณทราบวามีสายสนทนา
เรียกเขา ขอมูลตางๆ ของผูโทรจะปรากฎขึ้น เชน ชอง
สัญญาณหรือชื่อเลน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

หากคุณไดต้ังคาโทรศัพทใหแจงใหคุณทราบวามีสาย
แบบตัวตอตัว ใหยอมรับหรือปฏิเสธสาย

หากคุณกดปุม PTT เพื่อพยายามตอบรับสายในขณะ
ที่ยังคุยกับสมาชิกอีกคนหนึ่ง คุณจะไดยินเสียงโทน 
และคําวา กําลังรอคิว จะปรากฏคางหากคุณยังกดปุม 
PTT อยู กดปุม PTT คางไว และรอใหบุคคลอ่ืนหยุดกอน 
แลวคุณจึงเริ่มพดูตอได

■ คําขอโทรกลับ
หากคุณโทรแบบตัวตอตัวและไมไดรับการตอบ คุณ
สามารถสงคําขอใหบุคคลนั้นโทรกลับมาหาคุณได

การสงคําขอโทรกลับ
คุณสามารถสงคําขอโทรกลับดวยวิธีดังตอไปนี้

• ในการสงคําขอโทรกลับจากรายชื่อในกลุมในเมนู 
สนทนา เลือก รายการรายชื่อ เลื่อนไปยังรายชื่อ
และเลือก ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ

• ในการสงคําขอโทรกลับจาก รายชื่อ ใหคนหา
รายชื่อที่ตองการ เลือก ขอมูล เลือ่นไปที่ที่อยูของ 
PTT และเลือก ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ
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• ในการสงคําขอโทรกลับจากรายการชองในเมนู 
สนทนา เลือก รายการชอง และเลื่อนไปยังชอง
ที่ตองการ เลือก สมาชิก เลื่อนไปยังรายชื่อที่
ตองการ และเลือก ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ

• ในการสงคําขอโทรกลับจากรายการคําขอโทรกลับ
ในเมนู สนทนา เลอืก ถาดเขาโทรกลับ เลื่อนไปยัง
รายชือ่และเลือก ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ

การตอบคําขอโทรกลับ
เมื่อมีคนสงคําขอโทรกลับมาใหคุณ จะมีขอความ ไดรับ
คําขอโทรกลับ ปรากฎขึ้นในโหมดสแตนดบาย เลือก ดู 
รายการรายชื่อบุคคลที่สงคําขอโทรกลับมาใหกับคุณ
จะปรากฏ

ในการโทรแบบตัวตอตัว ใหกดปุม PTT

ในการสงคําขอโทรกลับไปยังผูสง ใหเลือก ตัวเลือก > 
สงขอความโทรกลับ

ในการลบคําขอ ใหเลือก ลบ

ในการดูที่อยู PTT ของผูสง ใหเลือก ดู

ในการจัดเก็บรายชื่อใหมหรือเพิม่ที่อยูสนทนาไวในราย
ชื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บเปน หรือ เพิ่มเขาในชื่อ

■ การเพิ่มรายชื่อแบบตวัตอตวั
คุณสามารถจัดเก็บชื่อของบุคคลที่คุณพูดคุยแบบตัว
ตอตัวอยูเปนประจําดวยวิธีการดังตอไปนี้

• ในการเพิม่ที่อยูสนทนาใหกับชื่อใน รายชื่อ ใหคน
หารายชื่อที่ตองการ เลือก ขอมูล > ตัวเลือก > 
เพิ่มขอมูล > ที่อยูสนทนา

• ในการเพิม่ผูสนทนาในรายชื่อ เลือก เมนู > 
สนทนา > รายการรายชื่อ > ตัวเลือก > เพิม่ชื่อ

• ในการเพิม่รายชื่อจากรายการชอง ใหเชื่อมตอกับ
บริการสนทนา เลือก รายการชอง และเลื่อนไปยัง
ชองที่ตองการ เลือก สมาชิก เลื่อนไปยังสมาชิก
ที่มีขอมลูรายชื่อที่คุณตองการจัดเก็บและเลือก 

ตัวเลือก ในการเพิม่รายชื่อใหม ใหเลือก จัดเก็บ
เปน ในการเพิ่มที่อยูสนทนาใหกับชือ่ใน รายชื่อ 
เลอืก เพิม่เขาในชื่อ

■ ชองสนทนา
เมือ่คุณติดตอไปที่กลุม สมาชกิทุกคนในกลุมจะไดยิน
เสียงพรอมกัน

มชีองสนทนาสามชองดังนี้

• ชองที่กําหนดไว — ชองถาวรที่ผูใหบริการสราง

• ชองสาธารณะ — สมาชิกทุกคนของชองสามารถ
เชญิบุคคลอ่ืนได

• ชองสวนตัว — เฉพาะบุคคลที่ไดรับคําเชิญจากผู
สรางชองสามารถเขารวมได

เพ่ิมชอง
ในการเพิ่มชองสาธารณะหรือชองสวนตัว ใหเลือก เมนู > 
สนทนา > เพิม่ชอง และแกไขการตั้งคาในชองแบบฟอรม

สถานะของชอง: — เลือก ใชงาน หรือ ไมใชงาน

ชื่อเลนในชอง: — ปอนชื่อเลนของคุณสําหรับชอง

ความปลอดภัยของชอง: — เลือก ชองสาธารณะ หรือ 
ชองสวนตัว

ในการสงคําเชิญไปยังกลุม ใหเลือก ใช เมื่อโทรศัพท
ขอคําเชิญ คุณสามารถสงคําเชิญโดยใชขอความแบบ
ตัวอักษรหรืออินฟราเรด

ในการเพิ่มชองสัญญาณดวยการปอนที่อยูชองสัญญาณ
ดวยตัวคุณเอง เลือก เมนู > สนทนา > เพิ่มชอง > 
ตัวเลือก > แกไขที่อยูดวยตนเอง ปอนที่อยูของชอง
ตามขอมูลของผูใหบริการของคุณ
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การรับคําเชิญ
เมื่อคุณไดรับคําเชิญแบบขอความแบบอักษรไปยังกลุม 
ขอความ ไดรับคําเชิญจากชอง: จะปรากฏขึ้น

1. ในการดูรายชือ่ที่สงคําเชญิและที่อยูของชองหาก
กลุมไมใชชองสวนตัว ใหเลือก ดู

2. ในการเพิ่มชองลงในโทรศัพทของคุณ ใหเลือก 
จัดเก็บ

3. ในการต้ังสถานะใหกับชอง เลือก ใชงาน หรือ 
ไมใชงาน

ในการปฏเิสธคําเชิญ ใหเลือก ดู > ละท้ิง > ใช

■ การตัง้คาสนทนา
การต้ังคาการสนทนาแบงออกเปนสองแบบ: การต้ังคา
เพื่อการเชื่อมตอกับบริการ และการตั้งคาเพื่อใชงาน

คุณอาจไดรับการตั้งคาเพื่อเชื่อมตอกับบริการจากผูให
บริการระบบหรือผูใหบริการ โปรดดูที่ 
“บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, ในหนา xi คุณสามารถ
ปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเอง โปรดดูที่ 
“การต้ังกําหนดคา”, ในหนา 42

ในการเลือกการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอกับบริการ 
ใหเลือก เมนู > สนทนา > การต้ังกําหนดคา และจาก
ตัวเลือกตอไปนี้

การจัดรูปแบบ — เพื่อเลือกผูใหบริการ คาที่ต้ังมา หรือ 
การต้ังคาสวนบุคคล สําหรับบริการสนทนา เฉพาะการ
ต้ังกําหนดคาที่รองรับบริการสนทนาเทานั้นที่จะปรากฏ
ขึ้น 

บัญช ี— เพื่อเลือกบัญชีบริการสนทนาที่มีในการตั้ง
กําหนดคาที่ใชงาน

คุณยังสามารถเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ไดเชนกัน: 
ชื่อผูใชสนทนา, ชื่อเลนที่ต้ังไว, รหัสผานสนทนา, โดเมน 
และ ที่อยูเซิรฟเวอร

ในการแกไขการตั้งคาการสนทนาที่จะนํามาใช ใหเลือก 
เมนู > สนทนา > การต้ังคาสนทนา และจากตัวเลือก
ตอไปนี้

การโทร 1 ตอ 1 > เปด — เพื่อต้ังคาโทรศัพทใหตอบรับ
สายเรียกเขาแบบตัวตอตัว ในการโทรออกแตไมรับ
สายที่โทรแบบตัวตอตัว ใหเลือก ปด ผูใหบริการอาจ
นําเสนอบริการซึ่งแทนที่การต้ังคาเหลานี้ ในการตั้งคา
โทรศัพทใหแจงคุณถึงการโทรแบบตัวตอตัวดวยเสียง
เรียกเขา ใหเลือก แจงเตือน

ฟงกชันปุมสนทนาที่ต้ังไว — เพื่อเลือกการกระทําที่
ระบบต้ังไวสําหรับปุม PTT คุณสามารถตั้งใหปุมเปด 
รายการรายชื่อ หรือ รายการชอง หรือโทรสายสนทนา
ไปยังรายชื่อ ชองสัญญาณหรือกลุมที่เลือก

แสดงสถานะล็อกอิน > ใช — เพื่อใหหรือไมใหสงสถานะ
ล็อกอิน

สถานะสนทนาเมื่อเปด > ใช หรือ ถามกอน — เพื่อต้ัง
โทรศัพทใหเชื่อมตอกับบริการสนทนาโดยอัตโนมัติเมือ่
คุณเปดเครื่อง

การสนทนาเมื่ออยูตปท. — เพื่อสลับเปดหรือปดบริการ
สนทนาเมื่อโทรศัพทถูกใชนอกระบบเครือขาย

สงที่อยูสนทนา > ไม — เพื่อซอนที่อยูการสนทนาจาก
การโทร
54 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.



ตารางนัดหมาย

9253530_6288_1_th_web.fm  Page 55  Thursday, September 7, 2006  8:11 PM
14. ตารางนัดหมาย

■ นาฬิกาปลุก
คุณสามารถตั้งโทรศัพทใหปลุกตามเวลาที่กําหนดได 
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬกิาปลุก

ในการตั้งเวลาปลุก ใหเลือก เวลาปลุก แลวปอนเวลา
ปลุก และเลือก ตกลง ในการเปลี่ยนเวลาปลุกเมือ่ต้ัง
คาเวลาปลุกไว ใหเลือก เปด

ในการตั้งใหโทรศัพทแจงเตือนคุณเมื่อถึงวันที่เลือกใน
สัปดาห ใหเลือก เตือนซ้ํา

ในการเลือกเสียงปลุก หรือต้ังสถานีวิทยุเปนเสียงปลุก 
ใหเลือก เสียงปลุก หากคุณเลอืกวิทยุเปนเสียงปลุก ให
ตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท โทรศัพทจะใชสถานีที่คุณฟง
ลาสุดเปนเสียงปลุก โดยเสียงวิทยุจะออกทางลําโพง 
หากคุณถอดชุดหูฟงออกหรือปดโทรศัพท เสียงปลุกที่ต้ัง
ไวเริ่มแรกจะถูกใชแทนวิทยุ

ในการตั้งการหมดเวลาเลื่อน ใหเลือก การหมดเวลาเลื่อน 
และเวลา

การหยุดเสียงปลุก
โทรศัพทจะสงเสียงปลุก และมีขอความกะพริบวา ปลกุ! 
พรอมกับแสดงเวลาปจจุบันบนหนาจอ แมวาจะปด
โทรศัพทไวก็ตาม ในการหยุดเสียงปลุก ใหเลือก หยุด 
หากคุณปลอยใหเครื่องสงเสียงปลุกตอไปเปนเวลาหนึ่ง
นาที หรือเลือก เล่ือนไป เสียงปลุกจะหยุดดังตาม
เวลาที่คุณต้ังใน การหมดเวลาเลือ่น และจะสงเสียง
ปลุกใหมอีกครั้ง

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปด
เองและมีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลือก หยุด โทรศัพท
จะแสดงขอความถามวาคุณตองการเปดใชงานโทรศัพท
เพื่อโทรหรือไม เลือก ไม เพือ่ปดโทรศัพท หรือ ใช เพื่อ

โทรออกและรับสายที่โทรเขา หามเลือก ใช เมื่อการใช
งานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ
อันตรายได

■ ปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน 

วันปจจุบันจะปรากฏในกรอบในการดูเดือน หากมี
บันทึกใดต้ังไวสําหรับวันนั้น วันจะแสดงเปนตัวหนา และ
จุดเริ่มตนของบันทึกจะปรากฏดานลางปฏิทิน ในการ
ดูบันทึกของวันนั้น ใหเลือก ดู ในการดูทีละสัปดาห ให
เลือก ตัวเลือก > ดูอาทิตย ในการลบบันทึกทั้งหมดใน
ปฏิทิน ใหเลือกการแสดงผลเปนเดือนหรือสัปดาห และ
เลือก ตัวเลือก > ลบบันทึกทั้งหมด

ตัวเลือกอ่ืนสําหรับการดูวันในปฏิทินสามารถทําบันทึก
ยอ ลบ แกไข ยาย หรือจัดทําบันทึกซ้ํา คัดลอกบันทึก
ไปยังวันอ่ืน สงบันทึกโดยใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือ
สงบันทึกไปยังปฏิทินของโทรศัพทที่ใชรวมกันไดเครื่อง
อ่ืนเปนขอความแบบตัวอักษรหรือขอความมลัติมีเดีย ใน 
การต้ังคา คุณสามารถตั้งคาวันที่ เวลา เขตเวลา รูป
แบบวันที่หรือเวลา ตัวค่ันวันที่ การดูที่ระบบตั้งไว หรือ
วันแรกของสัปดาห 

ใน ลบบันทึกอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งคาใหโทรศัพทลบ
บันทึกเกาโดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กําหนด
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การสรางบันทึกปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน เลื่อนไปยังวันที่
คุณตองการ และเลือก ตัวเลือก > สรางบันทึก เลือก
ประเภทของบันทึกดังตอไปนี้ นัดหมาย,  โทร, 

 วันเกิด,  บันทึก หรือ  เตือนความจํา เติม
ขอมูลลงในชองตางๆ สําหรับบันทึก

การเตือนบันทึก
โทรศัพทจะสงเสียงดังสั้นและแสดงบันทึก เมื่อมีบันทึก
เตือนการโทร  บนหนาจอ เมื่อตองการโทรออกไป
ยังหมายเลขนั้น ใหกดปุมโทรออก ในการปดเสียงแจง
เตือนและดูบันทึก ใหเลือก ดู ในการหยุดเสียงปลุก
ประมาณ 10 นาที ใหเลือก เล่ือนไป

ในการปดเสียงแจงเตือนโดยไมดูบันทึก ใหเลือก ออก

■ สิง่ที่ตองทํา
ในการจัดเก็บบันทึกสิ่งที่ตองทํา เลือก 
เมนู >ตารางนัดหมาย > สิ่งที่ตองทํา

ในการจัดทําบันทึกหากยังไมไดเพิม่บันทึก ใหเลือก เพ่ิม 
หรือเลือก ตัวเลือก > เพิ่ม เขียนบันทึก เลือก จัดเก็บ 
และลําดับความสําคัญ และต้ังวันครบกําหนดและ
เสียงปลุกสําหรับบันทึก

ในการดูบันทึกแตละรายการ ใหเลื่อนไปยังบันทึกที่ตอง
การ และเลือก ดู

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อลบบันทึก
ที่เลือกไว และลบบันทึกทั้งหมดที่คุณทําเครื่องหมาย
เปนเสร็จสมบูรณ คุณสามารถจัดเรียงบันทึกตาม
ลําดับความสําคัญหรือตามวันครบกําหนด สงบันทึก
ไปยังโทรศัพทเครื่องอ่ืนเปนขอความแบบตัวอักษรหรือ
ขอความมัลติมีเดีย จัดเก็บบันทึกเปนบันทึกปฏทิิน หรือ
เขาใชปฏิทินได

ขณะที่ดูบันทึก คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อแกไข
วันครบกําหนดหรือลําดับความสําคัญของบันทึก หรือ
ทําเครื่องหมายบันทึกนั้นเปนเสร็จสมบูรณไดดวย

■ บันทึก
ในการเขียนและสงบันทึก เลือก เมนู > ตาราง
นัดหมาย > บันทึก

ในการจัดทําบันทึกหากยังไมไดเพิ่มบันทึก ใหเลอืก เพ่ิม 
หรือเลือก ตัวเลือก > สรางบันทึก เขียนขอความ และ
เลือก จัดเก็บ

ตัวเลือกอ่ืนๆ สําหรับการบันทึก คือ การลบและการแก
ไขบันทึก ขณะที่แกไขบันทึก คุณสามารถออกจาก
โปรแกรมแกไขขอความ โดยไมตองบันทึกการเปลี่ยน
แปลง คุณสามารถสงบันทึกไปยังเครื่องที่ใชงานรวม
กันไดผานอินฟราเรด เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth 
ขอความแบบตัวอักษร หรือขอความมัลติมีเดีย หากบัน
ทึกยาวเกินกวาที่จะสงขอความเปนตัวอักษรได เครื่อง
จะขอใหคุณลบจํานวนตัวอักษรที่เกินมาออกจากบันทึก
ของคุณ

■ เครือ่งคิดเลข
เครื่องคิดเลขในโทรศัพทสามารถบวก ลบ คูณ หาร หา
คายกกําลัง คารากที่สอง และแปลงคาสกุลเงนิตางๆ ได

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากัดใน
ดานความถูกตองและไดรับการออกแบบ
มาสําหรับการคํานวณอยางงาย

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > เครื่องคิดเลข เมือ่ตัวเลข 
0 ปรากฏบนจอ ใหปอนเลขจํานวนแรกที่ตองการคํานวณ 
กด # เพื่อใสจุดทศนิยม เลือก ตัวเลือก > บวก, ลบ, คูณ, 
หาร, ยกกําลงัสอง, หาสแควรรูท หรือ เปลี่ยนเครื่องหมาย 
ปอนตัวเลขจํานวนที่สอง สําหรับผลลัพธรวม ใหเลือก 
ผลลัพธ ในการเริ่มการคํานวณครั้งใหม ใหเลือกและ
กดคางไวที่ปุม ลบ
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การแปลงสกลุเงิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > เครื่องคิดเลข ในการ
บันทึกอัตราแลกเปลี่ยน ใหเลือก ตัวเลือก > อัตรา
แลกเปลี่ยน เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งที่ปรากฏบน
หนาจอ ปอนอัตราแลกเปลี่ยน กดปุม # เพื่อใสจุด
ทศนิยม และเลือก ตกลง เครื่องจะยังคงบันทึกอัตรา
แลกเปลี่ยนนั้นเอาไวจนกวาจะมอัีตราแลกเปลี่ยนใหม
มาแทนที่ ในการแปลงสกุลเงิน ใหปอนจํานวนที่ตองการ
จะแปลง และเลือก ตัวเลือก > เปนสกุลหนึ่ง หรือ เปน
สกุลสอง

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน
หลัก คุณตองปอนอัตราใหม เนื่องจาก
เครื่องจะต้ังคาอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนด
ไวกอนหนาใหเปนศูนย 

■ ตัวจับเวลาถอยหลงั
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง ปอน
เวลาปลุกเปนชัว่โมง นาที และวินาที และเลือก ตกลง 
หากคุณตองการ คุณสามารถเขียนขอความบันทึกของ
คุณเองซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา ในการเริ่มการจับ
เวลา ใหเลือก เร่ิม ในการเปลี่ยนเวลาที่ต้ังไว ใหเลือก 
เปลี่ยนเวลา ในการหยุดตัวจับเวลา ใหเลอืก หยุดนับ

หากถึงเวลาเตือน ขณะที่โทรศัพทอยูในโหมดสแตนด
บาย เครื่องจะสงเสียงเตือน และกะพริบขอความบันทึก
หากตั้งไว หรือ หมดเวลาที่ต้ัง กดปุมใดก็ไดเพื่อหยุด
เสียงเตือน หากไมไดกดปุมใด เสียงเตือนจะหยุด
อัตโนมติัภายใน 30 วินาที ในการปดเสยีงปลุกและลบ
ขอความในบันทึก ใหเลือก ออก ในการเริ่มจับเวลาแบบ
ถอยหลังอีกครั้ง ใหเลือก เร่ิมใหม

■ นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือรอบเวลาโดยใช
นาฬิกาจับเวลา ในขณะจับเวลา คุณยังสามารถใชงาน
ฟงกชันอ่ืนไดดวยเชนกัน ในการต้ังนาฬิกาจับเวลาให
ทํางานเปนพืน้หลังของหนาจอ ใหกดปุมจบการทํางาน

การใชนาฬกิาจับเวลาหรือใหนาฬิกาจับเวลาทํางานอยู
โดยไมปรากฏบนหนาจอขณะที่ใชงานคุณสมบัติอ่ืนๆ 
อยูจะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทําใหอายุการใช
งานของแบตเตอรี่สั้นลง 

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกา และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้

เวลาที่แยกไว — เพือ่วัดคาเวลาในรอบนั้น ในการเริ่มจับ
เวลา ใหเลือก เร่ิม เลือก แยก ทุกครั้งที่คุณตองการ
บันทึกเวลาระหวางรอบ ในการหยุดจับเวลา ใหเลือก 
หยุด

ในการจดัเก็บเวลาที่จับได ใหเลือก จัดเก็บ

ในการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ใหเลือก ตัวเลือก > เริ่ม 
เวลาใหมนี้จะเดินตอจากเวลาเดิมที่จับเวลาไว ในการ
ต้ังเวลาใหมโดยไมจัดเก็บไว ใหเลือก ต้ังเวลาใหม

ในการตั้งนาฬิกาจับเวลาใหทํางานเปนพื้นหลงัของหนา
จอ ใหกดปุมจบการทํางาน

รอบเวลา — เพื่อบันทึกรอบเวลา ในการตั้งนาฬกิาจับ
เวลาใหทํางานเปนพื้นหลังของหนาจอ ใหกดปุมจบการ
ทํางาน

จับเวลาตอ — เพื่อดูเวลาที่คุณต้ังไวเปนพื้นหลัง

เวลาลาสุด — เพือ่ดูเวลาที่จับครั้งลาสุด หากยังไมได
ต้ังเวลาใหมใหนาฬิกาจับเวลา

แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพือ่ดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว
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15. แอปพลิเคช่ัน

■ เกม
เกมอาจอยูใน miniSD การดในโทรศัพทของคุณ

การเขาเลนเกม
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เกมส เลื่อนไปที่เกม
ที่ตองการ และเลือก เปด หรือกดปุมโทร

โปรดดูตัวเลือกที่เกี่ยวของกับเกมที่ 
“ตัวเลือกของแอปพลิเคชั่น”, ในหนา 58

การดาวนโหลดเกม
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > การ
ดาวนโหลด > ดาวนโหลดเกมส รายการบุคมารกที่ใช
ไดจะปรากฏขึ้น โปรดดูที่ “บุคมารก”, ในหนา 61

ขอสําคัญ: ติดต้ังและใชแอปพลิเคชั่นกับ
ซอฟตแวรอ่ืนจากแหลงที่มีความปลอดภัย
เพียงพอและมีการปองกันจากซอฟตแวรที่
เปนอันตรายเทานั้น

การตัง้คาเกม
ในการตั้งคาเสียง แสงสวาง และการสั่นใหเกม ใหเลือก 
เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > การต้ังคาแอปพลิฯ

■ แหลงรวบรวม
ซอฟตแวรในเครื่องโทรศัพทของคุณประกอบดวย
แอปพลิเคชั่น Java 

การเปดใชแอปพลิเคช่ัน
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > รวม เลื่อนไปยังแอปพลิ
เคชั่น และเลือก เปด หรือกดปุมโทร

ตัวเลือกของแอปพลิเคช่ัน
ลบ — เพือ่ลบแอปพลิเคชั่นออกจากโทรศัพท

ขอมูล — เพือ่ดูขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นนั้น

ตรวจสอบเวอรชั่น — เพือ่ตรวจสอบวาเวอรชันใหมของ
แอปพลิเคชันนี้จะดาวนโหลดจาก เว็บ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

เว็บเพจ — เพื่อใหขอมูลเพิ่มเติม หรือรายละเอียดเพิ่ม
เติมของแอปพลิเคชั่นนั้นจากเพจในอินเตอรเน็ต (บริการ
เสริมของระบบเครือขาย) โดยจะปรากฏขึ้นตอเมื่อแอป
พลิเคชั่นนั้นมีที่อยูอินเตอรเน็ตแลว

เขาสูแอปพลิเคชัน่ — เพือ่จํากัดแอปพลิเคชั่นจากการ
เขาสูระบบเครือขาย ประเภทการเขาใชตางๆ จะปรากฏ
ขึ้น ในแตละประเภท เลือกการอนุญาตชนิดใดชนิดหนึ่ง
ดังตอไปนี้
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การดาวนโหลดแอปพลิเคช่ัน
โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชัน J2ME™ Java 
กอนที่จะดาวนโหลด โปรดตรวจสอบวาแอปพลิเคชัน่
นี้ใชงานไดกับโทรศัพทของคุณ

ขอสําคัญ: ติดต้ังและใชแอปพลิเคชั่นกับ
ซอฟตแวรอ่ืนจากแหลงที่มีความปลอดภัย
เพยีงพอและมกีารปองกันจากซอฟตแวรที่
เปนอันตรายเทานั้น

คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชัน Java ใหมๆ  ได
หลายวิธี ดังนี้:

• เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > 
การดาวนโหลด > ดาวนโหลดแอปฯ 
และรายการบุคมารกที่พรอมนํามาใชจะปรากฏ 
โปรดดูที่ “บุคมารก”, หนา 61

คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอ่ืน ราคา 
และภาษีตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

• ใชฟงกชนัการดาวนโหลดเกมส โปรดดูที่ 
“การดาวนโหลดเกม”, ในหนา 58

• ใช Nokia Application Installer จากชดุโปรแกรม 
Nokia PC Suite เพื่อดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น
ลงในโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทของคุณอาจมบุีคมารคที่โหลดไวแลวสําหรับเว็บ
ไซตที่ไมไดเปนพันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไมรับรอง
หรือรับประกันใดๆ ตอการใชงานไซตดังกลาว หากคุณ
เลือกการเขาถึงเว็บไซตเหลานั้น คุณควรจะยึดถือตาม
ขอควรระวังสําหรับความปลอดภยัหรือเนื้อหา เชนเดียว
กับเว็บไซตอินเตอรเน็ตปกติ
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16. เว็บ

คุณสามารถเขาใชบริการอินเตอรเน็ตเคลื่อนที่ตางๆ โดย
ใชเบราเซอรของโทรศัพท 

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือ
ได และมีการรักษาความปลอดภัยรวม
ทั้งการปองกันที่เพียงพอตอซอฟตแวรที่
เปนอันตราย

คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี้ รวมทั้งราคา 
ภาษี และคําแนะนําตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ 

ดวยเบราเซอรโทรศัพท คุณสามารถดูบริการตางๆ ที่ใช
ภาษา Wireless Markup Language (WML) หรือ 
extensible HyperText Markup Language (XHTML) 
ในเพจตางๆ ได โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกตาง
กันตามขนาดของหนาจอ คุณอาจดูรายละเอียดทั้งหมด
ของเว็บเพจในอินเตอรเน็ตไมได 

■ ขัน้ตอนพื้นฐานในการเขาใช
และการใชงานบริการ

1. จัดเก็บการต้ังคาบริการที่ตองใชในการเขาถึงบริการ
ที่คุณตองการใช โปรดดูที่ “การต้ังคาการดูขอมูล”, 
ในหนา 60

2. เชื่อมตอเขากับบริการ โปรดดูที่ 
“การเชื่อมตอกับบริการ”, ในหนา 60

3. เริ่มตนการเบราสเพจของบริการ โปรดดูที่ 
“การเบราสเพจ”, ในหนา 61

4. เมื่อคุณเบราสเสร็จเรียบรอยแลว ใหยกเลิกการ
เชื่อมตอกับบริการ ในการยุติการเชื่อมตอ โปรดดูที่ 
“ตัวเลือกตางๆ ในขณะเบราส”, ในหนา 61

■ การตั้งคาการดขูอมูล
คุณอาจไดรับการต้ังคาคอนฟเกอเรชันที่ตองใชในการ
เบราสเปนขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน จากผูให
บริการระบบหรือผูใหบริการที่นําเสนอบริการที่คุณตอง
การใช โปรดดูที่ “บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, ในหนา xi 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนการตั้งกําหนดคา
ทั้งหมดดวยตัวคุณเอง โปรดดูที่ “การต้ังกําหนดคา”, 
ในหนา 42

■ การเชือ่มตอกับบริการ
อันดับแรก ตรวจดูใหแนใจวาการตั้งคาคอนฟเกอเรชนั
ของบริการที่คุณตองการใชนั้นทํางานอยู

1. ในการเลือกการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอกับบริการ 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การต้ัง
กําหนดคา

2. เลือก การจัดรูปแบบ เฉพาะการจัดรูปแบบที่รอง
รับบริการการเบราสเทานั้นที่จะปรากฏขึ้น เลือกผู
ใหบริการ คาที่ต้ังมา หรือ การต้ังคาสวนบุคคล 
สําหรับการเบราส โปรดดูที่ “การต้ังคาการดูขอมูล”, 
ในหนา 60

3. เลือก บัญช ีและบริการเบราสที่มีอยูในการตั้ง
กําหนดคาที่ใชงาน

4. เลือก แสดงหนาตางการติดตอ > ใช เพื่อดําเนิน
การตรวจสอบผูใชดวยตนเองสําหรับการเชื่อมตอ
อินทราเน็ต
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จากนั้น ใหเชื่อมตอกับบริการโดยเลือกทําตามขั้นตอน
ตอไปนี้

• เลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรือในโหมดสแตนด
บายใหกด 0 คางไว

• ในการเลือกบุคมารคของบริการ ใหเลือก เมนู > 
เว็บ > บุคมารค

• ในการเลือก URL ลาสุด ใหเลอืก เมนู > เว็บ > 
ที่อยูเว็บลาสุด

• ในการปอนที่อยูของบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
ไปที่ที่อยู ปอนที่อยูของบริการ และเลือก ตกลง

■ การเบราสเพจ
หลังจากคุณเชื่อมตอกับบริการ คุณสามารถเริ่มการ
เบราสเพจตางๆ ได ฟงกชนัของปุมโทรศัพทอาจแตก
ตางกันไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตามขอความที่ปรากฏ
บนหนาจอแสดงผลที่โทรศัพทของคุณ สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

หากคุณเลือกขอมลูแพ็คเก็ตเปนบริการเสริมขอมูล  
จะปรากฏขึ้นที่ดานบนซายของจอในระหวางการ
เบราส หากคุณรับสายหรือขอความแบบตัวอักษร หรือ
โทรออกในระหวางการเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ต  จะ
ปรากฏขึ้นที่ดานบนขวาของหนาจอ ซึ่งแสดงวาหยุด 
(พัก) การเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ตไวชั่วคราว หลังจาก
โทรเสร็จเรียบรอยแลว เครื่องจะพยายามตอขอมูล
แพ็คเก็ตใหมอีกครั้ง

การเบราสดวยปุมโทรศัพท
ในการเบราสผานเพจ ใหเลื่อนไปในทิศทางใดก็ได

ในการเลือกรายการที่ไฮไลตไว ใหกดปุมโทรออก หรือ
เลือก เลือก

ในการปอนตัวอักษรและตัวเลข กดปุม 0 ถึง 9 ในการ
ปอนตัวอักษรพิเศษ ใหกดปุม *

ตวัเลือกตางๆ ในขณะเบราส
เลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

โฮมเพจ — เพื่อกลับไปที่เพจเริ่มตนของคุณ

ทางลัด — เพื่อเปดรายการตัวเลอืกใหมซึ่งใชเฉพาะกับ
เพจนั้น ตัวเลือกนี้จะใชไดก็ตอเมื่อในเพจมีปุมลัด

เพิม่บุคมารค — เพื่อบันทึกเพจเปนบุคมารค

บุคมารค — เพื่อเขาสูรายการบุคมารค โปรดดูที่ 
“บุคมารก”, ในหนา 61

ตัวเลือกเพจ — เพือ่แสดงรายการตัวเลือกของเพจที่ใช
งานอยู

ประวัติ — เพื่อรับรายการที่แสดง URL ลาสุดที่เยี่ยมชม

ตัวเลือกอ่ืน ๆ  — เพื่อแสดงรายการตัวเลือกอ่ืนๆ

รีโหลด — เพื่อโหลดและอัปเดตเพจปจจุบันอีกครั้ง

จบการทํางาน — เพื่อสิ้นสุดการเชื่อมตอบริการ

ผูใหบริการอาจเสนอตัวเลือกอ่ืนๆ ไวดวย

การโทรออกโดยตรง
เบราเซอรสนับสนุนฟงกชัน ซึ่งคุณสามารถเขาใชงาน
ไดขณะเบราส คุณสามารถโทรออก สงแบบเสียง DTMF 
ขณะที่สนทนา และจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท
จากเพจ

■ บุคมารก
คุณสามารถจัดเก็บที่อยูเพจเปนบุคมารกในหนวย
ความจําของโทรศัพท

1. ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > บุคมารค หรือใน
โหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค

2. เลือ่นไปที่บุคมารค และเลือกบุคมารคนั้น หรือกด
ปุมโทรออกเพือ่ทําการเชื่อมตอกับเพจของบุคมารค
61Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.



เว็บ

9253530_6288_1_th_web.fm  Page 62  Thursday, September 7, 2006  8:11 PM
3. เลือก ตัวเลือก เพือ่ดู แกไข ลบ หรือสงบุคมารค 
เพื่อสรางบุคมารคใหม หรือจัดเก็บบุคมารคลงใน
แฟมขอมูล

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่โหลดไวแลวสําหรับเว็บ
ไซตที่ไมไดเปนพันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไมรับรอง
หรือรับประกันใดๆ ตอการใชงานไซตดังกลาว หากคุณ
เลือกการเขาถึงเว็บไซตเหลานั้น คุณควรจะยึดถือตาม
ขอควรระวังสําหรับความปลอดภัยหรือเนื้อหา เชนเดียว
กับเว็บไซตอินเตอรเน็ตปกติ

การรับบุคมารค
เมื่อคุณไดรับบุคมารคที่สงเปนบุคมารค ขอความ ไดรับ 1 
บุคมารค จะปรากฏขึ้น ในการจัดเก็บบุคมารค ใหเลือก 
แสดง > จัดเกบ็

■ การตัง้คาลักษณะเบราเซอร
ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > 
การต้ังคาลักษณะ หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การต้ังคาลักษณะเบราเซอร 
และจากตัวเลือกตอไปนี้

การตัดคํา > ใช — เพื่อกําหนดใหขอความปรากฏบน
หนาจอในบรรทัดตอไป หากคุณเลือก ไมใช ขอความจะ
ถูกตัดใหสั้นลง

ขนาดอักษร > ขนาดเล็กพิเศษ, เล็ก หรือ กลาง — เพือ่
ต้ังขนาดอักษร

แสดงภาพ > ไมแสดง — เพือ่ซอนภาพในเพจ ซึ่งจะ
ชวยเพิ่มความเร็วในการเบราสดูเพจที่มีรูปภาพจํานวน
มาก

การแจงเตือน > แจงการเชื่อมตอที่ไมรับรอง > แสดง — 
เพื่อต้ังคาใหเครื่องสงเสียงเตือนเมื่อการเชื่อมตอที่มีการ
รักษาความปลอดภยัไดเปลี่ยนเปนแบบที่ไมมีการรักษา
ความปลอดภยัในระหวางการเบราส

การแจงเตือน > แจงรายการที่ไมรับรอง > แสดง — เพื่อ
ต้ังโทรศัพทใหแจงเตือนเมือ่หนาเพจที่มีการเขารหัสที่มี
รายการที่ไมปลอดภยั การแจงเตือนเหลานี้ไมไดรับ
รองวาการเชือ่มตอนั้นปลอดภยั สําหรับขอมลูเพิ่มเติม 
โปรดดูที่ “ความปลอดภัยของเบราเซอร”, หนา 63

การเขารหัสตัวอักษร > การเขารหัสเนื้อหา — เพื่อ
เลือกการเขารหัสสําหรับเนื้อหาเพจเบราเซอร

การเขารหัสตัวอักษร > ที่อยูเว็บ Unicode (UTF-8) > ใช 
— เพือ่ต้ังคาใหเครื่องสง URL เปนการเขารหัส UTF-8 
คุณอาจตองใชการต้ังคานี้เมื่อคุณเขาใชเว็บเพจที่ใช
ภาษาตางประเทศ

ขนาดหนาจอ > แบบเต็มจอ หรือ ขนาดเล็ก— เพื่อต้ัง
คาเคาโครงหนาจอ

JavaScript > ใช — เพื่อใชสคริปต Java

■ การตั้งคาความปลอดภยั

คุกกี้
คุกกี้ คือ ขอมูลที่เว็บไซตจดัเก็บในหนวยความจําแคช
ของโทรศัพท คุกกี้จะถูกจดัเก็บไวจนกวาคุณจะลบ
ขอมูลในหนวยความจําแคช โปรดดูที่ 
“หนวยความจําแคช”, ในหนา 63

ขณะที่เบราส ใหเลอืก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > 
ระบบปองกัน > การต้ังคาคุกกี้ หรือในโหมดสแตนดบาย 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การต้ังคาการ
ปองกัน > คุกกี้ เมื่อตองการใหรับหรือปองกันโทรศัพท
ไมใหคุกกี้ เลือก ใหรับได หรือ ปฏเิสธ
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สคริปตผานการเชื่อมตอรับรอง
คุณสามารถเลือกใหรับสคริปตจากเพจที่ความปลอดภัย
หรือไม โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนสคริปต WML

ขณะที่เบราส เพื่ออนุญาตใหสคริปตทํางาน ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > ระบบปองกัน > ต้ังคา 
WMLScript หรือในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > 
เว็บ > การต้ังคา > การต้ังคาการปองกัน > WMLScript 
ตอแบบรับรอง > ใหรับได

■ การตั้งคาการดาวนโหลด
ในการจัดเก็บแฟมที่ดาวนโหลดทั้งหมดโดยอัตโนมัติ 
คลงัภาพ ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > 
การต้ังคาการดาวนโหลด > จัดเก็บอัตโนมัติ > เปด

■ ถาดรบัขอความบรกิาร
โทรศัพทสามารถรับขอความบริการ (ขอความที่สงให) 
ที่มาจากผูใหบริการระบบ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ขอความบริการเปนการแจงขอมูล (เชน 
หัวขอขาว) และขอความบริการอาจมีขอความแบบอักษร 
หรือที่อยูของบริการ

หากตองการเขาใช ถาดรับบริการ ในโหมดสแตนดบาย 
เมื่อคุณไดรับขอความบริการ ใหเลือก แสดง หากคุณ
เลือก ออก จะถูกยายไปที่ ถาดรับบริการ ในการเขาใช 
ถาดรับบริการ ในภายหลัง ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
ถาดรับบริการ

ในการเขาใช ถาดรับบริการ ขณะเบราส ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > ถาดรับบริการ เลื่อนไปยัง
ขอความที่คุณตองการ และเมื่อตองการใชงานเบราเซอร
กับดาวนโหลดเนื้อหาที่เลือกไว ใหเลือก ดึงขอมูล ใน
การแสดงขอมลูรายละเอียดเกี่ยวกับการแจงบริการ 
หรือลบขอความนั้น ใหเลอืก ตัวเลือก > ขอมูล หรือ ลบ

การตั้งคาถาดรับขอความบริการ
เลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > ต้ังคาถาดรับบริการ

ในการกําหนดวาตองการรับขอความบริการหรือไม 
ใหเลือก ขอความบริการ > ใช หรือ ไมใช

ในการตั้งคาใหโทรศัพทรับขอความบริการเฉพาะจาก
ผูจัดทําเนื้อหาที่ไดรับการรับรองจากผูใหบริการเทานั้น 
เลือก ปองกันขอความ > ใช เมื่อตองการดูรายการผู
จัดทําเนื้อหาที่ไดรับการรับรอง ใหเลือก ชองที่เชื่อถือได

ในการตั้งคาโทรศัพทใหใชเบราเซอรจากโหมดสแตนด
บายโดยอัตโนมติั เมื่อไดรับขอความบริการ ใหเลือก 
เชือ่มตออัตโนมติั > ใช หากคุณเลือก ไมใช โทรศัพทจะ
ใชงานเบราเซอรเฉพาะหลังจากคุณเลือก ดึงขอมูล เมือ่
เครื่องไดรับขอความบริการเทานั้น

■ หนวยความจําแคช
แคช คือ ตําแหนงหนวยความจําที่ใชจัดเก็บขอมูลไว
ชั่วคราว หากคุณพยายามเขาใชหรือเขาดูขอมูลที่เปน
ความลบัที่ตองการรหัสผาน ใหลบแคชหลังใชแตละครั้ง 
ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใชงานจะถูกจดัเก็บไวในแคช

ในการลบแคช ขณะที่เบราส เลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกอ่ืน ๆ > ลบขอมูลในแคช ในโหมดสแตนดบาย 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > ลบขอมูลในแคช

■ ความปลอดภัยของเบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติความปลอดภัยกับบริการ
บางประเภท เชน บริการดานธนาคาร หรือการซื้อสินคา
ออนไลน สําหรับการเชือ่มตอประเภทนี้ คุณจําเปนตอง
ใชใบรับรองและโมดูลระบบปองกันซึง่อาจมีอยูในซิม
การดของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ
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โมดูลปองกัน
โมดูลปองกันจะปรับปรุงบริการดานความปลอดภัยของ
แอปพลิเคชั่นที่ตองใชในการเชื่อมตอเบราเซอร และใช
งานลายเซ็นแบบดิจิตอล โมดูลปองกันอาจประกอบดวย
ใบรับรอง รวมทั้งปุมสวนตัวและปุมทั่วไป ผูใหบริการ
จะจัดเก็บใบรับรองไวในโมดูลปองกัน

ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาโมดูลปองกัน ใหเลือก 
เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย > การต้ังคาการ
ปองกัน 

ใบรับรอง
ขอสําคัญ: โปรดทราบวาแมการใชใบ
รับรองจะชวยใหความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
เชื่อมตอระยะไกลและการติดต้ังซอฟต
แวรลดนอยลงอยางเห็นไดชัด แตคุณ
ควรใชใบรับรองอยางถูกตองเพือ่ใหไดรับ
ประโยชนจากความปลอดภัยที่เพิ่มมาก
ขึ้น ใบรับรองมิไดใหการปองกันความ
ปลอดภยัแตอยางใด หากแตเปนผูจัด
การใบรับรองที่ทําใหมีความปลอดภัยเพิ่ม
ขึ้นตามใบรับรองของแท ที่ถูกตอง หรือนา
เชื่อถือ ใบรับรองมีอายุการใชงานจํากัด 
หากใบรับรองหมดอายุหรือใบรับรองที่ไม
ถูกตองปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองนั้นจะ
ถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันและ
เวลาปจจุบันในเครื่องของคุณถูกตอง

กอนที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งคาใบรับรอง 
คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถ
เชื่อถือเจาของใบรับรองนี้ได และตรวจ
สอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของ
ที่อยูในรายชื่อ

ใบรับรองมีอยู 3 แบบ ไดแก ใบรับรองเซิรฟเวอร ใบ
รับรองสิทธิ์ และใบรับรองผูใช คุณสามารถขอรับใบรับ
รองไดจากผูใหบริการของคุณ ผูใหบริการจะจัดเก็บใบ
รับรองสิทธิ์และใบรับรองผูใชไวในโมดูลปองกันดวย

ในการดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองผูใชที่ดาวน
โหลดมายังโทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > 
ความปลอดภยั > ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผูใช

  จะปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ หากการสง
ผานขอมูลระหวางโทรศัพทและเซิรฟเวอรที่ใหขอมูลถูก
เขารหัสไว

อยางไรก็ตาม ไอคอนความปลอดภยัไมไดแสดงวา
การสงขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรเนื้อหา 
(หรือที่ซึ่งจัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) จะปลอดภยั 
ขึ้นกับผูใหบริการวาจะมีระบบปองกันใหกับการสง
ขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรเนื้อหาหรือไม

ลายเซ็นดิจิตอล
คุณสามารถสรางลายเซ็นดิจติอลดวยโทรศัพทของคุณ
ได หากซิมการดของคุณมีโมดูลปองกัน การใชลายเซน็
ดิจิตอลเหมือนกับการเซน็ชื่อลงบนเอกสารใบเรียกเก็บ 
สัญญา หรือเอกสารอื่นๆ 

ในการใชลายเซ็นดิจิตอล ใหเลือกลิงคของเพจ เชน ชื่อ
หนังสือที่คุณตองการซื้อและราคาของหนังสือนั้น 
ขอความที่จะเซ็น ซึ่งอาจมีจํานวนเงนิและวันที่รวมอยู
ดวย จะปรากฏขึ้น

ตรวจสอบวาขอความสวนหัวถูก อาน และไอคอน
ลายเซน็ดิจิตอล  จะปรากฏขึ้น

หากไอคอนลายเซ็นดิจิตอลไมปรากฏขึ้น แสดงวามีการ
ละเมิดความปลอดภยั และคุณไมควรปอนขอมูลสวนตัว 
เชน PIN ที่ลงนามไว

ในการตกลงรับขอความ ใหอานขอความทั้งหมดกอน 
หลังจากนั้นใหคุณเลอืก ตกลงรับ
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ขอความนั้นอาจไมพอดีภายในหนาจอเดียว ดังนั้น จงึ
ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดเลื่อนไปอานขอความทั้งหมด
แลวกอนตกลงรับ

เลือกใบรับรองผูใชที่คุณตองการใช ปอน PIN ที่ลงนามไว 
(โปรดดูที่ “รหัสผาน”, ในหนา xi) และเลือก ตกลง 
ไอคอนลายเซ็นดิจิตอลจะหายไป และบริการจะแสดง
ขอมลูยืนยันการสั่งซื้อ
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17. บรกิารซิม

ซิมการดของคุณอาจมีบริการเสริม คุณสามารถเขาสู
เมนูนี้เฉพาะเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อ
หาของเมนูจะตางกันไปตามบริการที่ใช

หมายเหตุ: สําหรับการพรอมใชบริการ 
อัตราและขอมูลการใชบริการซิม ใหติด
ตอผูจําหนายซิมการด เชน ผูใหบริการ
ระบบ ผูใหบริการ หรือผูจําหนายรายอื่น

ในการต้ังใหโทรศัพทแสดงขอความยืนยันการทํางานที่จะ
สงระหวางเครื่องของคุณและระบบเครือขายเมือ่คุณ
ใชบริการซิม ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > 
ยืนยันบริการซิม > แสดง

ในการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตองสงขอความ หรือโทร
ติดตอ ซึ่งคุณจะตองรับผิดชอบคาใชจายนี้
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18. การเช่ือมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร

คุณสามารถสงและรับอีญเมล และเขาใชงาน
อินเตอรเน็ตเมื่อเชือ่มตอโทรศัพทเขากับเครื่องคอมพวิ
เตอรที่ใชงานรวมกันไดผานการเชื่อมตออินฟราเรด 
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB 
คุณสามารถใชโทรศัพทนี้กับแอปพลิเคชั่นการสื่อสาร
ขอมลูและการเชื่อมตอกับเครื่องคอมพวิเตอรได

■ Nokia PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ในการซิง
โครไนซรายชื่อ ปฏทิิน บันทึก และบันทึกสิง่ที่ตองทํา
ระหวางเครื่องโทรศัพทของคุณและเครื่องพีซทีี่ใชงานรวม
กันไดหรือเซิรฟเวอรอินเตอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) คุณอาจคนหารายละเอียดเพิม่
เติมและ PC Suite ไดจากเว็บไซตของ Nokia ที่ 

■ EGPRS, HSCSD, CSD และ 
WCDMA

ดวยโทรศัพทของคุณ คุณสามารถใช GPRS ขั้นสูง 
(EGPRS), general packet radio service (GPRS) 
ขอมลูสลับวงจร (ขอมูล GSM) ขอมูลสลับวงจร
ความเร็วสูง (HSCSD) และบริการแพคเก็ตขอมูลและ
บริการขอมูลสลับวงจร WCDMA

โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ เพื่อดู
ขอมลูเกี่ยวกับการใชงานและการเปนสมาชิกบริการ
ขอมลู

การใชบริการ HSCSD จะสิ้นเปลืองพลังงานจากแบต
เตอร่ีของโทรศัพทเร็วขึ้นกวาการใชสายสนทนาหรือการ
ใชสายขอมูลปกติ คุณอาจจําเปนตองตอโทรศัพทเขา
กับเครื่องชารจระหวางที่โอนขอมลู

โปรดดูที่ “การต้ังคาขอมลูแพค็เก็ต”, ในหนา 38

■ แอปพลิเคชั่นการสือ่สาร
ขอมูล

โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการใชแอปพลิเคชั่นการสื่อสาร
ขอมูลจากเอกสารที่ใหมาดวย

ไมแนะนําใหโทรออกหรือรับสายเขาระหวางที่เชื่อมตอ
โทรศัพทกับเครื่องคอมพิวเตอร เพราะอาจทําใหการ
ทํางานขัดของได

เพือ่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นระหวางการใชโทรศัพทเพือ่รับสง
ขอมูล ใหวางโทรศัพทบนพืน้ผิวที่มั่นคง โดยใหดาน
แผงปุมคว่ําลง อยายายโทรศัพทโดยถือไวในมือระหวาง
ใชโทรศัพทรับสงขอมลู

 www.nokia.co.th/6288/support 
67Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

www.nokia.co.th/6288/support


ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอร่ี

9253530_6288_1_th_web.fm  Page 68  Thursday, September 7, 2006  8:11 PM
19. ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

■ การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถ
ชารจประจุใหมได แบตเตอรี่ใหมจะสามารถทํางานได
เต็มประสิทธิภาพหลังจากผานการชารจและคายประจุ
อยางสมบูรณ 2-3 รอบ คุณสามารถชารจแบตเตอรี่
และคายประจุไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะเสื่อม
สภาพลงตามการใชงาน เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการ
สนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นได
ชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับ
การรับรองจาก Nokia และชารจแบตเตอรี่โดยใช
อุปกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก 
Nokia เทานั้น

หากใชแบตเตอรี่สํารองเปนครั้งแรกหรือหากไมไดใช
แบตเตอรี่ติดตอกันเปนเวลานาน คุณอาจจําเปนตอง
ตอเครื่องชารจ กอนถอดออกและตอเขาไปใหมเพื่อ
เริ่มตนการชารจแบตเตอรี่

ถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบเมื่อไมไดใชงาน และ
ไมควรทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไวในเครื่องชารจ เนื่อง
จากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใช
งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจ
เต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจอุอกเองเมื่อเวลาผานไป

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาสองสามนาทีกวา
ที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฎขึ้นบนหนาจอ 
หรือกอนที่จะสามารถโทรออกได

คุณควรใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคที่ระบุไวเทานั้น 
อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย

อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจ
เกิดขึ้นไดเมือ่มีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป 
หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) 
ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลัง
ของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน ใน

กรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือใน
กระเปาเล็กๆ การลัดวงจรขั้วแบตเตอรี่ดังกลาวอาจ
ทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสําหรับการเชื่อมตอเกิดความ
เสียหายได

การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน การทิ้งไวใน
รถที่จอดอยูในสภาพอากาศที่รอนหรือหนาวจัด จะทํา
ใหประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง 
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภมูิระหวาง 15°C 
ถึง 25°C (59°F ถึง 77°F) การใชแบตเตอรี่ที่รอนหรือ
เย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานไดชั่ว
คราว แมวาแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยูเต็มแลวก็ตาม 
ประสทิธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมจีํากัดเมื่ออยู
ที่อุณหภูมตํ่ิากวาจุดเยือกแข็ง

หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการ
ระเบิดได ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความเสียหายแลวอาจ
ระเบิดไดเชนกัน การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตาม
กฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปน
ไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน

■ คาํแนะนาํสาํหรบัการตรวจสอบ
แบตเตอรี่ของ Nokia

โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความ
ปลอดภยัของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปน
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่
จากตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น มอง
หาโลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia บนกลองบรรจุ 
และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปนี้

การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมได
รับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแท
รอยเปอรเซ็นต หากคุณมีเหตุผลอ่ืนใดที่เชื่อวาแบตเตอรี่
ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia คุณควรเลิก
ใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย 
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Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือ 
จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาต
จะตรวจสอบวาแบตเตอรี่ดังกลาวเปนแบตเตอรี่ของแท
หรือไม หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอรี่
ไปยังที่ซึ่งคุณซื้อมา 

โฮโลแกรมของแท
1. เมื่อมองที่สต๊ิกเกอรโฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือ

ประสานกัน (Nokia Connecting Hands) ในมุม
มองหนึ่ง และจะเห็นโลโกอุปกรณเสริมของแทของ 
Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุม
มองหนึ่ง

2. เมื่อคุณหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติดสต๊ิกเกอรโฮโลแกรม
ไปดานซาย ขวา ลาง และบน คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 
และ 4 จุด ในแตละดานตามลําดับ

3. ขูดแถบสีดําที่ดานขางของสติ๊กเกอรออก คุณจะพบ
รหัสแบตเตอรี่ 20-หลัก เชน 123456789198765
43210 ใหหมุนแบตเตอรี่เพื่อใหตัวเลขไมกลับหัว 
ใหอานรหัส 20-หลักนี้โดยเริ่มอานจากแถวบนตอ
ดวยแถวลาง

4. ตรวจสอบรหัส 20-ตัววาถูกตองหรือไม โดยทําตาม
ขั้นตอนที่ www.nokiaoriginals.com/check

ในการสรางขอความแบบอักษร ปอนรหัส 20-หลัก เชน  
12345678919876543210 และสงไปที่ +44 7786 
200276

ในการเขียนขอความแบบอักษร

• สําหรับประเทศแถบเอเชียแปซฟิกที่ไมใชประเทศ
อินเดีย ใหปอนรหัส 20-หลัก เชน 123456789198
76543210 และสงไปที่ +61 427151515

• เฉพาะประเทศอินเดีย ใหปอนคําวา "Battery" 
แลวตามดวยรหัสแบตเตอรี่ 20-หลัก เชน Battery 
12345678919876543210 และสงไปที่ 5555

โดยจะคิดคาใชจายตามการใหบริการในประเทศและ
ระหวางประเทศ
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คุณควรไดรับขอความแจงวารหัสนั้นเปนรหัสของแทหรือ
ไม

หากคุณตองการความชวยเหลือในการยืนยันรหัสแบต
เตอรี่ โปรดติดตอศูนยบริการของ Nokia ในพืน้ที่ของคุณ
ตามรายชื่อที่ปรากฎในเว็บไซต www.nokia-asia.com/
carecentrelocator

จะทําอยางไร หากแบตเตอร่ีของคุณไมใช
ของแท
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของ
คุณที่มีสต๊ิกเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ 
Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น ใหนําแบตเตอรี่
ไปยังจดุบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับ
อนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือ การใชแบต
เตอรี่ที่ไมไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลิต อาจเปน
อันตรายและอาจทําใหโทรศัพทของคุณดอยประสิทธิ
ภาพและทําใหเครื่องและอุปกรณเสริมเสียหายได 
รวมทั้งอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกันอ่ืนใดที่
ใชกับโทรศัพท

ในการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ 
Nokia โปรดไปที่ www.nokiaoriginals.com/battery 
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20. อุปกรณเสริมของแท

อุปกรณเสริมแบบใหม
สําหรับโทรศัพทของคุณ
มีจําหนายอยูมากมาย 
คุณสามารถเลือก
อุปกรณเสริมซึ่งเหมาะ
กับความตองการในการติดตอสื่อสารของคุณได

อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบายไวในสวนถัดไป

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพืน้ที่ของคุณวามี
อุปกรณใดจําหนายบาง

ตอไปน้ีเปนคําแนะนําท่ีควรปฏิบัตสิําหรับ
การใชอปุกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก

• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม 
ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการติดต้ังและการทํางานของอุปกรณ
เสริมทุกชิ้นที่ติดต้ังในรถอยางสม่ําเสมอ

• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะ
ติดต้ังอุปกรณเสริมในรถที่ติดต้ังยากได

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริม
ที่ไดรับการรับรองจากผูผลติโทรศัพทเทานั้น การใช
อุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตราย
และทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปน
โมฆะไป

■ แบตเตอรี่

* เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงได โดยขึ้นอยูกับซิมการด การต้ังคาระบบและคาที่ใช รูปแบบที่ใช รวมถึง
สภาพแวดลอม การใชวิทยุ FM และแฮนดฟรีแบบในตัว จะสงผลตอเวลาสนทนาและเวลาสแตนดบาย

ประเภท เวลาสนทนา 
GSM*

เวลาสแตนดบาย 
GSM*

เวลาสนทนา 
WCDMA*

เวลาสแตนดบาย 
WCDMA*

BP-6M สูงถึง 3.0 – 5.6 
ชั่วโมง

สูงถึง 235 – 350 
ชั่วโม

สูงถึง 3.0 – 5.6 
ชั่วโมง

สูงถึง 235 – 350 
ชั่วโม
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■ ในอาคาร

อุปกรณชารจแบบเกบ็ไดของ Nokia 
(AC-4)
อุปกรณชารจขนาดเล็กและน้ําหนักเบาพรอมปลั๊กชารจ
ขนาดเล็กกวาเพื่อการชารจแบตเตอรี่ของโทรศัพทได
อยางรวดเร็ว

■ ในอาคารและพาหนะ

ชุดหูฟงสเตอริโอนําสมัยของ Nokia 
(HS-23)
ชุดหูฟงสเตอริโอขนาดเล็กและน้ําหนักเบาพรอมฟงกชัน
แฮนดฟรี ปุมควบคุมความดังเบา สนับสนุนการสนทนา
และชุดหูฟงแสนสะดวกเพือ่ใชฟงวิทยุ FM หรือเครื่องเลน 
MP3 ในโทรศัพทที่ใชรวมกันได

■ ขอมูล

สายเคเบิลสําหรับเช่ือมตอของโนเกยี 
CA-53
สายเคเบิลสําหรับเชื่อมตอกับเครื่องพซีีที่ใชรวมกัน
ไดและโทรศัพทโนเกีย สายเคเบิลนี้จะทําใหถาย
โอนขอมูลไดและซินโครไนซกับเครื่องพซีีที่ใชรวมกันได
เชน ปฏิทิน สมดุโทรศัพท บันทึก รายการสิ่งที่จะทํา
แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับคุณสมบัติตางๆ ของ 
Nokia PC Suite สายเคเบิลนี้สนับสนุน USB 2.0
มาตรฐานและความเร็วสูงสุดในการถายโอนขอมูล
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21. การดูแลและบํารุงรักษา

โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่
ดีเยี่ยมและมีฝมอืการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแล
โทรศัพทของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณ
ปฏิบัติตามเงือ่นไขการรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง ฝน ไอน้ํา ความชื้น และ

ของเหลวทุกชนิดอาจมีแรเปนสารประกอบ ซึ่งจะ
ทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสขึ้นสนิม หากตัวเครื่อง
เปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่อง
แหงสนิทดีกอน แลวจงึคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก 
เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกได
และสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิ
สูงจะทําใหอายุการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอ
นิกสสั้นลง ทั้งยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย 
และทําใหสวนที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่อง
กลับคืนสูอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายใน
เครื่อง ซึ่งอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสีย
หายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือ
จากที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไม
ถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่
ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซัก
ฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอาจเขาไปอุดตันใน
ชิ้นสวนที่เลื่อนไดของโทรศัพท และอาจสงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของโทรศัพท

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส 
(เชน เลนสของกลองถายรูป พรอกซิมต้ีิเซ็นเซอร 
และเลนสเซ็นเซอรแสง)

• ใชเสาอากาศสํารองที่ติดมากับเครื่องหรือเสา
อากาศสําหรับเปลี่ยนที่ไดรับการรับรองเทานั้น 
การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง 
หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิดความ
เสยีหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวย
อุปกรณสื่อสารวิทยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• ทําสําเนาขอมูลที่คุณตองการเก็บไว (เชน รายชื่อ 

และบันทึกในปฏิทิน) กอนสงโทรศัพทของคุณเขา
ศูนยบริการเสมอ

คําแนะนําขางตนทั้งหมดใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ 
แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอ่ืนๆ หากอุปกรณใดทํางาน
ไมถูกตอง ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรอง
ใกลบานคุณเพื่อขอรับบริการ
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22. ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมชีิ้นสวน
อุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาว
ใหพนมอืเด็ก

■ ความปลอดภยัดานสภาพ
แวดลอมในการทํางาน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ตางๆ และปดโทรศัพท
ในสถานที่หามใช หรือเมื่ออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
หรืออันตราย ใชโทรศัพทในสภาวะการทํางานตามปกติ 
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น 
RF เมือ่ใชในตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจาก
รางกายอยางนอย 2.2 ซม. (7/8 นิ้ว) เมือ่ใชซองหนัง
สําหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท
เพื่อการพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้ไมควรมีโลหะเปนสวน
ประกอบ และควรใหเครื่องอยูในระยะหางจากรางกาย
ตามที่ระบุไวขางตน 
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่
มีคุณภาพเพื่อสงขอความหรือไฟลขอมลู ในบางกรณี 
อาจมีการหนวงการสงขอความหรือไฟลขอมูลไวจนกวา
จะทําการเชื่อมตอไดอยางมคุีณภาพ โปรดตรวจสอบดู
วาคุณปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวาง
เครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ 
เนื่องจากชิ้นสวนบางชิ้นของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก 
วัตถุที่ทําจากโลหะอาจดึงดูดเขาหาโทรศัพท อยาวาง
บัตรเครดิตหรือสื่อที่มีแถบแมเหล็กไวใกลโทรศัพท ทั้งนี้
เนื่องจากขอมูลที่เก็บไวภายในแถบแมเหล็กอาจถูกลบได

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้ง
โทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการ
ทํางานของอุปกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกัน
สัญญาณเพียงพอได หากมขีอสงสัย ขอแนะนําใหคุณ
ปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเครื่องมอืทางการแพทยวา
อุปกรณชิน้นั้นไดรับการปกปองจากสัญญาณ RF ภาย
นอกหรือไม ใหปดเครื่องของคุณในสถานที่ใหบริการ
รักษาพยาบาลในกรณีที่มีปายประกาศใหคุณดําเนินการ
ดังกลาว เนื่องจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล
แหงนั้นอาจกําลังใชอุปกรณที่ไวตอสัญญาณ RF จาก
ภายนอก

เคร่ืองกระตุนหัวใจ
ผูผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจแนะนําวา 
ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจากเครื่องนี้อยางนอย 
15.3 ซม (6 นิ้ว) เพือ่หลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิด
กับเครื่องดังกลาว ซึ่งขอแนะนําเหลานี้มีขอมูลตรงกับ
งานวิจัยจาก Wireless Technology Research ผูที่
กําลังใชเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจควร
ปฏบัิติดังตอไปนี้
• ถือโทรศัพทใหหางจากเครื่องควบคุมจังหวะการ

เตนของหัวใจอยางนอย 15.3 ซม. (6 นิ้ว)
• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับเครื่องควบคุม

จังหวะการเตนของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวน
ที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณสงสัยวาอาจเกิดสัญญาณรบกวนขึ้น ใหปด
โทรศัพทและวางโทรศัพทออกไปหางๆ
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อปุกรณชวยฟง
อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได ในกรณีที่มี
สัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผูใหบริการ
ระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมผีลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถ
ที่ติดต้ังไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน 
ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก 
ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และ
ระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมลูเพิ่มเติมกับ
บริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริม
ตางๆ ที่ติดต้ังไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดต้ังหรือซอมแซม
โทรศัพทในรถยนต การติดต้ังหรือการซอมแซมไมถูก
ตองอาจกอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันเปน
โมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณ
ทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดต้ังและ
ทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส 
หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท 
หรืออุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตที่มถุีงลมนิรภยั 
โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภยัจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่
แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดต้ังอุปกรณหรือวางโทรศัพท
มือถือไวเหนือถุงลมนิรภยั หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัย
อาจพองตัวออก การติดต้ังอุปกรณไรสายไวในรถอยาง
ผิดวิธีอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงในขณะที่ถุงลม
นิรภัยพองตัวออกได
คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปด
โทรศัพทกอนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสาย
ในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของ
เครื่องบิน รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพท
ไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

■ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมือ่อยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได 
และควรปฏิบัติตามปายและคําแนะนําตางๆ อยาง
เครงครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณ
ที่มีการแนะนําใหดับเครื่องยนต การเกิดประกายไฟใน
พืน้ที่เชนนั้นอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหมที่อาจทํา
ใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมือ่อยูในสถาน
ที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสในสถานี
บริการน้ํามัน และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการ
ใชอุปกรณวิทยุในบริเวณคลังน้ํามัน สถานีเก็บน้ํามัน
และสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคม ีหรือบริเวณที่กําลัง
เกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิดอาจ
ไมไดถูกประกาศใหเห็นเดนชัด พื้นที่ตางๆ เหลานี้ ไดแก 
ชั้นใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี 
ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือ
บิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมหีรืออนุภาคเล็กๆ เชน 
เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ

■ การโทรฉุกเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทไรสายรวมถึงโทรศัพท
เครื่องนี้ดวยนั้นทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ 
ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือ
ขายภาคพืน้ดิน รวมทั้งฟงกชนัตางๆ ที่ผู
ใชต้ังโปรแกรมเอง ดวยเหตุนี้ จึงไม
สามารถรับประกันการเชื่อมตอในทุก
สภาวะได คุณจึงไมควรวางใจวา
โทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือสื่อสาร
ที่ดีที่สุดเสมอในยามจําเปน อาทิเชน เมื่อ
เกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย
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ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดงัน้ี
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ 

ตรวจสอบวามสีัญญาณเพยีงพอหรือไม 
ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการดที่ใชได
ลงในโทรศัพทเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อให
หนาจอวางและพรอมสําหรับการโทรออก 

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันที่
คุณอยู ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแตละพื้นที่จะแตก
ตางกันไป

4. กดปุมโทรออก
ในกรณีที่คุณกําลังใชฟงกชันอ่ืนอยู คุณจะตองปด
ฟงกชันเหลานั้นกอนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได โปรด
ศึกษาจากคูมือผูใชฉบับนี้หรือสอบถามขอมูลเพิม่เติม
จากผูใหบริการระบบของคุณ
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ 
ที่ถูกตองใหไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปน
เครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ 
อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเคลื่อนที่รุนนี้ตรงตามคําแนะนําระหวางประเทศ
ของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ 
ซึ่งไดรับการออกแบบและไดรับการผลิตไมใหเกินความถี่
สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดยขอกําหนดระหวาง
ประเทศ (ICNIRP) ขอจํากัดนี้เปนสวนหนึ่งของคํา
แนะนําและระดับ RF ที่ไดรับอนุญาตสําหรับบุคคลทั่วไป 
ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดยหนวยงานทางดานวิทยาศาสตร
ที่เปนหนวยงานอิสระ ตามระยะเวลาและการประเมิน
ผลจากการศึกษาดานวิทยาศาสตร ขอแนะนํานี้ยัง
รวมถึงระดับความปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึ้น
กับอายุและสุขภาพ
มาตรฐานของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใช
หนวยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) 
ขอกําหนดที่กําหนดไวในคําแนะนําระหวางประเทศคือ 
2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg)* การทดสอบ SAR จดัทําขึ้น

ในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่เครื่องจะสง
คลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนําใหใชในคลื่น
ความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ แมวา SAR จะวัดที่ระดับ
พลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพท
อาจตํ่ากวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่องไดรับการออกแบบ
มาใหใชไดหลายระดับพลังงาน และจะใชพลงังานที่
สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว โดยทั่วไป 
ย่ิงคุณอยูใกลสถานีสงสัญญาณเทาใด ก็ย่ิงใชพลัง
งานของโทรศัพทนอยลงเทานั้น
คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพทเมื่อทําการทดสอบโดย
ใชงานใกลกับหูจะเทากับ 0.80 วัตต/กิโลกรัม
คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่
รายงานของแตละประเทศและขอกําหนดในการทดสอบ 
รวมทั้งระบบเครือขายดวย การใชอุปกรณเสริมอาจมี
ผลทําใหคา SAR แตกตางไป สําหรับขอมลูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ SAR โปรดดูที่ขอมูลผลิตภัณฑจาก
www.nokia-asia.com
* คา SAR สําหรับโทรศัพทจะจํากัดอยูที่ 2.0 วัตต/
กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกิน 10 กรัมของเนื้อ
เยื่อผิว ขอจํากัดนี้สอดคลองกับความปลอดภัยที่ให
สําหรับบุคคลทั่วไปและความแตกตางของหนวยวัด คา 
SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงาน
ของแตละประเทศและระบบเครือขาย สําหรับขอมูล SAR 
ในพื้นที่อ่ืน โปรดดูที่ขอมูลผลิตภณัฑจาก
www.nokia.com
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B
Bluetooth

การต้ังคา 37
การต้ังคาการเชื่อมตอ 37
การเชื่อมตอ 37

G
GPRS, EGPRS 38

I
IM ดูขอความทันใจ
IMAP4 23
IR โปรดดูอินฟราเรด

M
MMS ดูขอความมัลติมีเดีย

P
PC Suite 67
POP3 23
PTT

การต้ังคา 54
การโทรออก 51
การโทรแบบตัวตอตัว 52
การโทรไปยังกลุม 52
การโทรไปยังชองสั--าณ 52
การรับสาย 51, 52
คําขอโทรกลับ 52

การตอบ 53
สง 52

ชอง 53
การรับคําเชิ- 54
เพิ่ม 53

รายชือ่แบบตัวตอตัว
เพิ่ม 53

S
SMS ดูขอความแบบอักษร

U
UPIN xi

X
XHTML 60

ก
กระจกสะทอน 5
กลองถายรูป

ปุม 5
การถายภาพ 46
การต้ังคา 47
การบันทึกวิดีโอคลิป 46
เลนส 5
ไฟ 5

กลองถายรูปดานหนา 5
กลุมผูโทร 31
การเขียนขอความ 12
การชารจแบตเตอรี่ 3
การเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร 67
การเชื่อมตอขอมูล 67
การดความจํา

การใส 2
การลาง 45

การดหนวยความจํา
ชองใส 6

การดาวนโหลด
เนื้อหา xii

การดูแลและบํารุงรักษา 73
การต้ังกําหนดคา 42

บริการพลกัแอนดเพลย 3
บริการการตั้งคา xi

การต้ังคา 33
ถาดรับขอความบริการ 63
ถายโอนขอมูล 39
ทางลัดสวนตัว 35
GPRS, EGPRS 38
การต้ังกําหนดคา 42
การต้ังคา Bluetooth 37
การต้ังคาขอความ 26
การต้ังคาขอมูลแพ็คเก็ต 38
การต้ังคาเรียกคืนการตั้งคาด้ังเดิม 43
การเชื่อมตอ 36
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การเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ต 38
การโทรออก 40
กลองถายรูป 47
จอแสดงผล 34
วันที ่35
นาฬิกา 35
เครื่องเลนเพลง 48
เวลา 35
อุปกรณเพิม่พิเศษ 41
อินฟราเรด 37
แบบเสียง 34
โทรศัพท 41
ดาวนโหลด 63
ลักษณะ 33
รูปแบบ 33
สายเคเบิลขอมูล USB 40

การต้ังคาขอความ
ขอความตัวอักษร 26
ขอความมัลติมีเดีย 26
อีเมล 27
อีเมล SMS 26

การต้ังคาความปลอดภยั 42
การต้ังคาจอแสดงผล 34
การต้ังคาวันที ่35
การต้ังคานาฬกิา 35
การต้ังคาเวลา 35
การต้ังคาด้ังเดิม 43
การต้ังคาสคริปต 63
การถายภาพ 46
การถายโอนขอมลู

การซิงโครไนซจากเครื่องพซี ี39
การซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร 39
ดวยอุปกรณที่ใชรวมกันได 39

การโทร
การวางสาย 10

การโทรฉุกเฉิน 75
การโทรออก 9

การต้ังคา 40
การโทรออกดวยเสียง 9
การบันทึกเสียง 49
การแบงดูวิดีโอ 11
การเปดและปดเครื่อง 3
การล็อคปุม โปรดดูการล็อคปุมกด
การล็อคปุมกด 8
การเลื่อนดู 14
การวางสาย 9, 10
การสงขอความทันใจ

การปฏเิสธคําเช ิ21
การยกเลิกการบล็อค 22
การยอมรับคําเช ิ21

การเขารวมการสนทนา 22
การเชื่อมตอ/การตัดการเชื่อมตอ 20
การอาน 21
การใชงาน 22
การบล็อค 22
กลุม 23
ชวงเริ่มตน 20
รายชื่อ 22

การสนับสนุนและขอมูลการติดตอของ Nokia xii
การสั่นเตือน 34
การใส

การดความจํา 2
ซิมการด 1
แบตเตอรี่ 1

ข
ขนาดภาพ 47
ขยายเสียงสเตอริโอ 50
ขอความ 15

ตัวนับ ดูขอมูลการโทร
ตัวอักษรพิเศษ 13
การต้ังคา 12
การต้ังคาขอความ 26

ทั่วไป 26
การยกเลิกการสง 18
การเขียน 12
การเขียนขอความแบบอักษร 15
การลบ 25
การสง 17
การสงขอความทันใจ 20
ขอความขอมูล 25
ขอความคลิปเสยีง 19
ขอความแบบอักษร
ขอความดวน 19
คําสั่งขอใชบริการ 25
เครื่องหมายวรรคตอน 13
แฟมขอมูล 18
แบบปกติ 12
แบบขอความ 19
ลักษณะตัวอักษร 12
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 13
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมติั 12
มัลติมีเดีย 17

ขอความขอมูล 25
ขอความซิม 16
ขอความดวน 19
ขอความบริการ 63
ขอความแบบเสียง 19
ขอความแบบอักษร
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การตอบกลับ 16
การเขียน 15
การอาน 16
ขอความซิม 16
แบบขอความ 15
สง 15

ขอความมัลติมีเดีย 17
การตอบกลับ 18
การเขียน 17
การอาน 18
การสราง 17
สง 17

ขอความเสียง 25
ขอความที่สงให 63
ขอมลู 72
ขอมลูเกี่ยวกับแบตเตอรี่

ประเภท 71
ขอมลูแพ็คเก็ต

การต้ังคา 38
การเชื่อมตอ 38

ขอมลูแพคเก็ต 67

ค
คลงัภาพ 45
ความปลอดภัย

การโทรฉุกเฉิน 75
ขอมลูเพิ่มเติม 74
ยานพาหนะ 75
เครื่องกระตุนหัวใจ 74
อุปกรณทางการแพทย 74
อุปกรณชวยฟง 75
อุปกรณเพิ่มพเิศษ
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 74
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด 75

ความแรงของสัญญาณ 6
คําขอโทรกลับ 52
คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia 68
คําสั่งขอใชบริการ 25
คําสั่งเสียง 36
คุกกี้ 62
เครื่องกระตุนหัวใจ 74
เครื่องคิดเลข 56
เครื่องบันทึกเสียง 49
เครื่องเลนเพลง 47

การต้ังคา 48
เครื่องเลนสื่อ

การต้ังคา 47
เครื่องหมายวรรคตอน 13

ช
ชองเสียบปอปพอรต โปรดดูที่ชองเสียบอุปกรณ
เพิม่พิเศษ
ชองเสียบอุปกรณชารจ 6
ชองเสียบอุปกรณเพิม่พิเศษ 6
ชุดหูฟงสเตอริโอนําสมัยของ Nokia (HS-23) 72

ซ
ซิมการด

การใส 1

ด
ดาวนโหลด

การต้ังคา 63
ขอมูล xii
เกม 58
แอปพลิเคชั่น xii, 59

ต
ตัวจับเวลาถอยหลัง 57
ตัวนับ ดูขอมูลการโทร
ตัวนับขอความ ดูขอมูลการโทร
ตัวอักษรพเิศษ 13
ตารางนัดหมาย 55

ถ
ถาดรับขอความบริการ 63

การต้ังคา 63
ถามบนเครื่อง 41

ท
ทางลัดสวนตัว 35
โทร

ตางประเทศ 9
การวาง 9
การโทรออก 9
การโทรออกดวยเสียง 9
โทรดวน 9

โทรดวน 9, 31
โทรศัพท

ปุม 5
ปรับแตงคา 33
การต้ังกําหนดคา 42
การต้ังคา 41
สวนประกอบ 5
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หูฟง 5

น
นามบัตร 31
นาฬิกาจับเวลา 57
นาฬิกาจับเวลา ดูขอมูลการโทร
นาฬิกาปลุก 55
โนเกียแครเซ็นเตอร 83
ในอาคาร 72
ในอาคารและพาหนะ 72

ศบ
บริการ 60
บริการซิม 66
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด 75
บันทึก 56

ปฏทิิน 56
บุคมารค 61
เบราเซอร 60

การต้ังคา 60
การต้ังคาลักษณะเบราเซอร 62
การต้ังคาสคริปต 63
การเบราสเพจ 61
ความปลอดภยั 62
คุกกี้ 62
โมดูลปองกัน 64
ใบรับรอง 64
ลายเซ็นแบบดิจิตอล 64
บุคมารค 61
หนวยความจําแคช 63

เบอรสวนตัว 31
แบตเตอรี ่71

การคายประจ ุ68
การชารจ 3, 68
การใส 1
ระดับการชารจ 6

 แบบขอความ 15, 19
แบบเสียง 34
แบบเสียงกริ่ง 33, 34

กลุมผูโทร 31
เงียบ 10

ใบรับรอง 64

ป
ปฏิทิน

การเตือนบันทึก 56
บันทึก 56

ประหยัดพลังงาน 35

ปรับต้ังคา 34
ปลดล็อคปุมกด 8
ปุม 5

ตัวเลขและตัวอักษร 5
ปุมเปด/ปด 5
ปุมเลือก 5, 6
ปุมสํารวจ
PTT 6
การโทรออก 5
การล็อคปุมกด 8
ความดัง 5
จบการทํางาน 5

ปุมความดัง 5
ปุมจบการทํางาน 5
ปุมโทร 5
ปุมเปดปด 5
ปุมลัดในโหมดสแตนดบาย 7
ปุมเลือก 5, 6
ปุมเลื่อน ดูปุมสํารวจ
ปุมสนทนา 6
ปุมสํารวจ 5
โปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร 43
โปรแกรมอีเมล 23

ถาดเขา, แฟมขอมูลอ่ืน 24
การตอบกลับอีเมล 24
การเขียนอีเมล 24
การอานอีเมล 24
การโหลดอีเมล 24
การดาวนโหลดอีเมล 24
การสงอีเมล 24
เซิรฟเวอร

IMAP4 23
POP3 23

พ
พอรต IR 6

ภ
ภาพ 46
ภาพพกัหนาจอ 35
ภาพพืน้หลัง 33, 34
ภาพรวม

ปุมและสวนประกอบตางๆ 5
ภาษา Wireless markup 60
ภาษาที่เขียน 12

ม
มีเดีย 46
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เมนู
การเลื่อน 14
การเลื่อนดู 14
มุมมองเมนูหลัก 14

เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด 44
โมดูลปองกัน 64

ย
ยานพาหนะ 75

ร
รหัส

PIN xi
PUK xi
UPIN xi
UPUK xi
รหัสโทรศัพท xi
รหัสระบบ xi

รหัส PIN xi, 3
รหัส PUK xi
รหัส UPIN 3
รหัส UPUK xi
รหัสโทรศัพท xi
รหัสผาน xi
รหัสระบบ xi
ระบบเครือขาย

EGSM ix
GSM ix
จากระบบเครือขาย ix
ชื่อบนหนาจอ 6

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 12
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 13
รายการโทรลาสุด 32
รายชื่อ

การต้ังคา 31
การคนหา 28
การจดัเก็บชื่อ 28
การจดัเก็บเบอรโทรศัพท 28
การแกไขรายละเอียด 29
การลบ 29
การลบรายละเอียดรายชื่อ 29
กลุมผูโทร 31
จัดเก็บภาพ 28
จัดเก็บรายการขอความ 28
จัดเก็บหลายๆ เบอร 28
นามบัตร 31
เบอรสวนตัว 31
โทรดวน 31

รายชื่อที่สมัครขอมูล 30
สถานะของผูใช 29
หมายเลขบริการ 31

รายชื่อที่สมัครขอมูล 30
การเพิ่มรายชื่อ 30
การเลิกเขาดูขอมูล 31
การดู 30

รายละเอียดการรับรอง (SAR) 76
รูปแบบ 33

ล
ลบ

ขอความ 25
ล็อคเครื่อง โปรดดูการล็อคปุมกด
ลักษณะ 33
ลักษณะตัวอักษร 12
ลายเซ็นดิจิตอล 64
ลําโพง 10
โลโกระบบ 34

ว
วิทยุ 48
วิทยุ FM 48
วิดีโอคลิป 46
เว็บ 60

การเชื่อมตอ 60
บุคมารค 61

ส
สคริปตผานการเชื่อมตอรับรอง 63
สถานะของผูใช 29
สนทนา ดูที่ PTT
สมดุโทรศัพท ดูรายชื่อ
สวนประกอบ 5
สัญลักษณ 7
สาย

ตัวเลือกตางๆ ขณะสนทนา 10
ปฏิเสธ 10
การเรียกซอน 10
เบอรที่โทรออก 32
เบอรที่ไดรับสาย 32
เบอรที่ไมไดรับสาย 32
บันทึกการโทร 32
รับสาย 10

สายเคเบิลขอมลู 40
สายเคเบิลสําหรับเชื่อมตอของโนเกีย CA-53 72
สายเรียกซอน 10
สิ่งที่ตองทํา 56
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เสาอากาศ 4

ห
หนวยความจําแคช 63
หนวยความจําที่ใชรวมกัน x
หมายเลขบริการ 31
หมายเลขศูนยขอความ 15
หูฟง 5
โหมดพัก 35
โหมดสแตนดบาย 6

ทางลัด 7, 35
โหมดสแตนดบายแบบพเิศษ 6, 34

การเปดการทํางาน 36
รายการขอมูล 7

อ
อัพเดต xii

โทรศัพท 43
อินเตอรเน็ต 60
อินฟราเรด 37
อีควอไลเซอร 50
อีเมล SMS 16
อุปกรณชวยฟง 75
อุปกรณชารจ 3
อุปกรณชารจแบบเก็บไดของ Nokia (AC-4) 72
อุปกรณทางการแพทย 74
อุปกรณเพิม่พิเศษ

การต้ังคา 41
อุปกรณเสริม โปรดดูที่อุปกรณเพิ่มพิเศษ
อุปกรณเสริมของแท 71
แอปพลิเคชั่น 58

เกม 58
การต้ังคา 58
ดาวนโหลด 58

รวม 58
ดาวนโหลด 59

ฮ
แฮนดฟรี ดูลําโพง
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โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขท่ี สาขา ชั้น ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ
กรุงเทพฯ
1 ฟวเจอร

ปารครังสิต
ใตดิน หองบีเอฟ 32 ชั้นใตดิน 

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

0-2958-5850-1 0-2958-5851 จันทร - อาทิตย 
11:00 น. - 20:30 น.

2 เซ็นทรัล
ปนเกลา

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

0-2884-5694-5 0-2884-5695 จันทร - ศุกร 
11:00 น. - 20:30 น.
เสาร - อาทิตย 
10:30 น. - 20:30 น.

3 ซีคอน
สแควร

G เลขที่ 1007 ชั้น 
G ซีคอนสแควร 904 หมู 6 
ถ. ศรีนครินทร  แขวงหนองบอน  
เขตประเวศ กรุงเทพ ฯ 10250

0-2720-1658-60 0-2720-1661 จนัทร - อาทิตย 
10:30 น. - 20:30 น.

ตางจังหวัด
4 เชียงใหม 

(ตรงขาม 
เชียงใหม 
แอรพอรต 
พลาซา)

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

0-5320-3321-3 0-5320-1842 จันทร - อาทิตย 
09:00 น. - 19:00 น.

5 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 จันทร - อาทิตย 
09:00 น. - 19:00 น.
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หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลว

6 ขอนแกน 
(บริเวณ
ทางออก
หางเทสโก
โลตัส)

1 356/1 อาคาร ซีพีแลนด ชั้น 
12 ถนน มิตรภาพ ต.เมืองเก
อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

 
0 น.

7 หาดใหญ 
(ปากทาง
เขาโรง
พยาบาล
กรุงเทพ)

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

 
0 น.

ขนาด
ปริมาตร นํ้าหนัก ความยาว
91 ซีซี 115 กรัม 100 มม.
งหนา

1 หมู 
า 

0-4332-5779-80 0-4332-5781 จันทร - อาทิตย
09:00 น. - 19:0

ใหญ 0-7436-5044-5 0-7436-5046 จันทร - อาทิตย
09:00 น. - 19:0

ความกวาง (สูงสุด) ความหนา (สูงสุด)
46 มม. 21 มม.
ia. All rights reserved.
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Nokia Care Online

การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกบับริการออนไลนของเราไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ
เรียนรูวิธีต้ังคาโทรศัพทของคุณเปนครั้งแรก และคนหา
ขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท 
การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการ
ใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมอืผูใช
คูมอืผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของ
คุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาตรวจสอบขอมูลลาสุด
อยางสม่ําเสมอ

ซอฟตแวร
ใชโทรศัพทของคุณใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับ
ซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและคอมพิวเตอร Nokia PC 
Suite เชื่อมตอโทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคุณ
สามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ใน
ขณะที่แอปพลิเคชันอ่ืนๆ ชวยใหซอฟตแวรนี้ทํางาน
ไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

การต้ังคา
ฟงกชันเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมเีดีย 
การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเคลื่อนที่และอีเมล* 
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชัน
เหลานี้ไดจัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสีย
คาใชจายใดๆ 

*ไมมีในโทรศัพททุกเคร่ือง

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ

อฟตแวร

คูมือผูใช

การตั้งคา
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

www.nokia-asia.com/signup
www.nokia-asia.com/contactus
www.nokia.co.th/support
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วิธีการใชโทรศัพท
สวนของ Set Up (การต้ังคา) ที่ www.nokia-asia.com/setup จะชวยคุณเตรียมความพรอมของโทรศัพท
กอนนํามาใช ทําความคุนเคยกับฟงกชันและคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทไดโดยการดูที่สวน Guides and Demos 
(คูมอืและการสาธิต) ของ www.nokia-asia.com/guides

วิธีการซิงโครไนซโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร
การเชือ่มตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดผานซอฟตแวร Nokia PC Suite เฉพาะจาก 
www.nokia.co.th/pcsuite จะชวยใหคุณซิงโครไนซขอมูลที่อยูในปฏิทินและรายชื่อของคุณได

สถานที่ขอรับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพท 
ใชประโยชนเพิ่มเติมจากโทรศัพทพรอมดาวนโหลดจากสวน Software (ซอฟตแวร) ที่ 
www.nokia-asia.com/software

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป
ดูที่สวน FAQ (คําถามที่พบบอย) ของ www.nokia-asia.com/faq เพื่อดูคําตอบสําหรับคําถามเกี่ยวกับ
โทรศัพทของคุณ รวมทั้งผลิตภัณฑและบริการอ่ืนๆ ของ Nokia

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของ
สมัครออนไลนเพื่อขอรับบริการของ Nokia Connections (การเชือ่มตอของ Nokia) ที่ 
www.nokia-asia.com/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภณัฑ โปรโมชั่นลาสุด 
และกิจกรรมที่กําลังจะจดัขึ้น

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/contactus
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซอมผลิตภณัฑ โปรดคลิกเขามาที่ www.nokia-asia.com/repair

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดท ี่ www.nokia.co.th/support

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



