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คําประกาศเรื่องความสอดคลอง
NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้วา ผลิตภัณฑ RM-265 นี้สอดคลองกับ
ขอกําหนดที่จําเปนและเงื่อนไขอืน่ๆ ที่เกี่ยวของของ 1999/5/EC คุณสามารถคัดลอก
สําเนาของประกาศเรื่องความสอดคลองไดที่ 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

ลขิส ิทธิ์
Nokia, Nokia Connecting People, Navi และ Visual Radio เปนเครื่องหมายการคา
หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation Nokia tune 
เปนเครื่องหมายการคาดานเสียงของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑอืน่หรือชื่อบริษัทอื่น
ที่กลาวถึงในที่นี้อาจเปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาของผูเปนเจาของอืน่ๆ 
ตามลําดับ
หามทําซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของเอกสาร
ฉบับนี้ โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Nokia
หมายเลขสิทธิบัตรแหงสหรัฐอเมริกา 5818437 และสิทธิบัตรที่รอการจดทะเบียนอื่นๆ 
ซอฟตแวร
สงวนลขิสิทธิ์

ประกอบดวยซอฟตแวรเขารหัสขอความ RSA BSAFE หรือซอฟตแวร
โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security

Java เปนเครื่องหมายการคาของบริษทั Sun Microsystems, Inc.

ผลติภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใต MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สําหรับ
การใชงานสวนตวัและไมใชเชิงพาณิชย ในการเชื่อมตอกับขอมูลที่เขารหัสใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกคาเพื่อใชในกิจกรรมสวนตวัและไมใช

ทางการคา และ (ii) สําหรับใชเชื่อมตอกับวดิีโอ MPEG-4 ของผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับ
อนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ขอมูลเพิ่มเตมิรวมถงึขอมูล
ที่เกี่ยวกับการสงเสริมการขาย การใชงานภายในและการใชงานเชิงพาณิชย สามารถดู
ไดจาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ http://www.mpegla.com
Nokia ดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสทิธิท์ี่จะ
เปลีย่นแปลงและปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑที่อธิบายไวในเอกสารฉบับนี้
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายทีน่ํามาใช ไมวาจะอยูภายใต
สถานการณใด Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia จะไมรับผิดชอบ
ตอการสูญหายของขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติการณ 
อันเปนผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตุใด
เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล “ตามสภาพทีเ่ปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ 
ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดอยูที่การรับประกันความสามารถ
ในการทํางานของผลิตภัณฑที่จําหนาย หรือความเหมาะสมในการใชงาน
ตามวัตถุประสงค ตลอดจนความถูกตอง ความเชือ่ถือไดหรือขอมูลในเอกสารนี้ 
นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทานั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ผลิตภัณฑและโปรแกรมเฉพาะที่วางจําหนายและบริการสําหรับผลิตภัณฑเหลานี้
อาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือกภาษาที่มีให
เลือกใชไดจากตวัแทนจําหนาย Nokia
การควบคุมการสงออก
เครื่องรุนนี้ประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวรซึ่งอยูภายใตบังคับของกฎหมาย
และขอบังคบัดานการสงออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ หามกระทําการใดๆ 
ที่ขัดแยงตอกฎหมาย
แอปพลิเคชั่นของบริษัทอื่นที่มาพรอมกับโทรศัพท อาจสรางขึ้นและอาจเปนของบุคคล
หรือนิติบุคคลที่ไมใชกิจการในเครือหรือมีสวนเกี่ยวของกับ Nokia Nokia ไมไดเปน
เจาของลขิสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรมจากผูผลิตรายอืน่เหลานี้ 
ดังนั้น Nokia จึงไมมีสวนรับผิดชอบในการใหการสนับสนุนผูใช ความสามารถในการ
ใชงานของแอปพลิเคชั่นเหลานี้ หรือขอมูลที่แสดงในแอปพลิเคชั่นหรือสื่อเหลานี้ 
นอกจากนี้ Nokia ไมไดใหการรับประกันใดๆ สําหรับแอปพลิเคชั่นของบริษัทเหลานี้
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ดวยการใชแอปพลิเคชั่นตางๆ คุณใหการรับรองวาแอปพลิเคชัน่เหลานั้นไดรับ
การจัดเตรียมใหในแบบที่เปนโดยไมมีการรับประกันใดๆ อยางชัดแจงหรือเปน
นัยยะ ตามขอบขายสงูสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช คุณยังใหการรับรอง
ตอไปนี้อีกวา ทั้ง Nokia รวมทัง้บริษัทพันธมิตรจะไมใหการรับประกันใดๆ ไมวา
จะระบุไวอยางชัดแจง หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ
การรับประกันของชื่อสินคา โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมของ
วัตถุประสงคพิเศษ หรือรับประกันวาซอฟตแวรนี้จะไมลวงละเมิดการจดสิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการคา หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม 

ลิขสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคเลขที่ กทช. 
มท. 1015-2549 และขอกําหนดอืน่ของ กทช.
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ความปลอดภยั

ความปลอดภยั
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มฉิะนั้นอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติม
ในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย 
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย 
หรือในกรณทีี่อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
หรือกอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ
เปนอันดับแรก ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น 
ไมควรใชมอืจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู 
สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คุณควรคํานึงในขณะขับขี่
ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน 
อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานของเครื่องได

ปดเครื่องเมือ่อยูในพื้นที่ที่จํากัดไว 
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเครื่องขณะอยูบน
เครื่องบิน, เมือ่อยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย, 
น้ํามนัเชือ้เพลิง, สารเคม ีหรือบริเวณที่กําลังเกิด
การระเบิด

การบริการที่ผานการรับรอง 
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะใชหรือซอม
อุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ 
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่ไดรับการ
รับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณ
ที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

กันน้ํา โทรศัพทของคุณไมไดกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพท
ไวในที่แหง
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ขอมลูทัว่ไป

ขอมูลทั่วไป
เคล็ดลับที่เปนประโยชน
กอนจะนําเครื่องไปที่ศูนยบริการ
ถาม: ฉันตองทําอะไรจึงจะแกปญหาการใชงานโทรศัพทของฉันได
ตอบ: ลองทําตามคําแนะนําตอไปนี้:
• ปดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออก แลวเปลี่ยนใหม
• ตั้งคาการใชงานกลับไปตามเดมิ เลือก เมนู > การตั้งคา > 

เรียกคนืคาดัง้เดมิ ไฟลและเอกสารตางๆ จะไมถกูลบทิ้ง
จากการตั้งคาดังกลาว

• อัพเดตโปรแกรมโทรศัพทดวยซอฟตแวร Nokia Software 
Updater ถาม ีเขาไปที่เวบ็ไซต www.nokia.co.th/
softwareupdate หรือเวบ็ไซต Nokia ในประเทศของคุณ

รหัสผาน
ถาม: รหัสผานของรหัสล็อค, รหัส PIN หรือ รหัส PUK 
ของขาพเจาคืออะไร
ตอบ: รหัสล็อคที่ระบบตั้งไว คือ 12345 หากคุณลืมหรือทํารหัสล็อค
หาย โปรดติดตอตัวแทนจําหนายโทรศัพทของคุณ หากคุณลืม
หรือทํารหัส PIN หรอืรหัส PUK หาย หรือหากคุณไมไดรับรหัส
เหลานี้ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

การเชื่อมตอ Bluetooth
ถาม: ทําไมคนหาอุปกรณ Bluetooth ไมพบ
ตอบ: ลองทําตามคําแนะนําตอไปนี้:
• ตรวจดวูาทั้งสองเครื่องเปดใชการเชือ่มตอ Bluetooth 

แลวหรือไม
• ตรวจสอบวาระยะหางระหวางอุปกรณทั้งสองไมเกิน 10 เมตร 

(33 ฟุต) และไมมีกําแพงหรือสิ่งกีดขวางใดๆ กั้นระหวาง
อุปกรณ

• ตรวจสอบวาอุปกรณอีกเครื่องไมไดอยูในโหมดซอน
• ตรวจดวูาทั้งสองเครื่องนั้นสามารถใชงานรวมกันได

การโทร
ถาม: ทําอยางไรจึงจะเปลี่ยนระดบัความดงัเสียงได
ตอบ: หากตองการเพิ่มหรือลดระดับเสียงขณะสนทนา ใหกดปุม
เลือ่นขึ้นหรือลง
ถาม: ทําอยางไรจึงจะเปลี่ยนเสียงเรียกเขาได
ตอบ: เลือก เมนู > การตั้งคา > แบบเสียง
รายชื่อ
ถาม: ทําอยางไรจึงจะเพิ่มรายชื่อใหมได
ตอบ: เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลอืก > เพิ่มรายชื่อใหม
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ถาม: ทําอยางไรจึงจะเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมลงในรายชือ่ได
ตอบ: คนหารายชื่อที่คุณตองการเพิ่มรายละเอียด แลวเลือก ขอมลู 
> ตัวเลือก > เพิ่มขอมูล เลือกจากตัวเลือกที่มีให
เมนู
ถาม: ทําอยางไรจึงจะเปลี่ยนลกัษณะการแสดงเมนูได
ตอบ: ในการเปลี่ยนหนาจอเมนู ใหเลือก เมนู > ตัวเลือก > 
มุมมองเมนูหลกั > รายการ, ตาราง, ตารางในปายกํากับ หรือ 
แท็บ
ถาม: ทําอยางไรจึงจะปรับแตงเมนูได
ตอบ: ในการจัดวางเมนูใหม ใหเลือก เมนู > ตัวเลือก > เรียบเรยีง 
เลื่อนไปที่เมนูที่ตองการจะยายตําแหนง แลวเลือก ยาย เลือ่นไป
ยังตําแหนงที่ตองการยายเมนูไปไว แลวเลอืก ตกลง ในการบันทึก
การเปลี่ยนแปลง ใหเลือก เสร็จ > ใช
การรับสงขอความ
ถาม: ทําไมจึงสงขอความมัลติมีเดีย (MMS) ไมได
ตอบ: หากตองการตรวจสอบขอมูลการใชงานและสมัครใชบริการ
สงขอความมลัติมเีดีย (MMS, บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
โปรดติดตอผูใหบริการ 
ถาม: ทําอยางไรจึงจะตั้งคาอีเมลได
ตอบ: ในการใชฟงกชันอีเมลกับโทรศัพทของคุณ คุณตองใชระบบ
อีเมลที่ใชงานรวมกันได ตรวจสอบการตั้งคาอีเมลกับผูใหบริการ
อีเมลของคุณ คุณจะไดรับการตั้งกําหนดคาอีเมลเปนขอความ

การจัดรูปแบบในการเปดใชการตั้งคาอีเมล ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความอีเมล
การเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร
ถาม: เพราะเหตุใดจึงมีปญหาในการเชือ่มตอโทรศัพทเขากับ
เครื่องคอมพิวเตอร
ตอบ: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดติดตั้งชดุโปรแกรม Nokia PC 
Suite แลว และเปดใชโปรแกรมนี้ในเครื่องคอมพวิเตอรของคุณ 
โปรดดคููมือผูใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite สวนขอมลูเพิ่มเติม
ของวิธีการใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite โปรดดทูี่ฟงกชันวิธีใช
ในชดุโปรแกรม Nokia PC Suite หรือไปที่เว็บไซตฝายสนับสนุนที่ 
www.nokia.co.th
ปุมลัด
ถาม: มีปุมลดัที่สามารถใชไดหรือไม
ตอบ: ในโทรศัพทของคุณ มีทางลัดที่ใชไดหลายปุม:
• ในการเขาใชรายการเบอรที่โทรออก ใหกดปุมโทรออกหนึ่งครั้ง 

เลื่อนดูหมายเลขหรือชื่อที่คุณตองการ กดปุมโทรออกหากคุณ
ตองการโทรไปยังหมายเลขดงักลาว

• เมื่อตองการเปดเว็บเบราเซอร ใหกดปุม 0 คางไว
• เมื่อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหกดปุม 1 

คางไว
• ใชปุมเลื่อนเปนทางลัด โปรดดูที่ “ทางลัดสวนตัว” หนา 34
• ในการเปลี่ยนรูปแบบเปนรูปแบบไมมเีสียงหรือเปลี่ยนจาก

รูปแบบไมมีเสียงกลบัเปนรูปแบบทั่วไป ใหกดปุม # คางไว
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ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคณุ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมอืฉบับนี้ไดรับการรับรองใหใช
ในเครือขาย WCDMA 850 และ 2100 และเครือขาย GSM 850, 
900, 1800 และ 1900 โปรดติดตอขอรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอ
กฎหมายและจารีตประเพณทีั้งหมด รวมถงึสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น 
และลิขสิทธิ์
การคุมครองดานลิขสิทธิ์จะชวยปองกันการคัดลอก การแกไข 
การโอน หรือการสงตอภาพ เพลง และเนื้อหาบางสวนได 
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับ
ขอมูลสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ
เมือ่ตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมือของ
อุปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษาขอมลูโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย 
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติ
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง 
เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรืออันตราย

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริ่ม
ใชงานโทรศัพท คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัติตองใชรวมกับ
คุณสมบัติเครือขายพเิศษ คุณสมบัติเหลานี้ไมทํางานบนทุก
เครือขาย เครือขายตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะ
กับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใชบริการเสริมจากระบบเครือขาย
ได ผูใหบริการสามารถใหคําแนะนําและอธิบายถงึคาบริการ
ที่เรียกเก็บ ในบางเครือขาย อาจมขีอจํากัดที่สงผลกระทบตอการ
ใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขาย ตัวอยางเชน บางเครือขาย
อาจไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงาน
คุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติ
เหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมกีาร
กําหนดคาพเิศษ เชน การเปลี่ยนแปลงชือ่เมนู ลําดับของเมนู 
และไอคอน โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพท
ของคุณ
โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) 
ที่ทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบางอยางในเครื่องรุนนี้ 
เชน ขอความมลัติมีเดีย (MMS), การเบราส, โปรแกรมอีเมล, 
การสงขอความแบบดวน, คุณสมบัติแสดงสถานะของผูติดตอ, 
การซิงโครไนซจากระยะไกล และการดาวนโหลดขอมลูผาน
เบราเซอรหรือผาน MMS
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อุปกรณเสริม
ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณเสริม:
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมอืเดก็
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟ

และดึงออก อยาดึงที่สายไฟ
• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณเสริมทุกชิ้น

ที่ติดตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ
• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ

เสริมในรถที่ติดตั้งยากได
คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถ
ใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกัน
หรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป 

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง 
สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ หากตองการถอด
สายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดงึออก 
อยาดึงที่สายไฟ

รหัสผาน
เลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย เพื่อตั้งคาวิธีที่จะให
เครื่องใชรหัสผานและการตั้งคาการปองกัน
• ปุมล็อค (ล็อคปุมกด) จะล็อคเฉพาะปุมกดเทานั้น

คุณสามารถล็อคปุมกดเพื่อปองกันการกดปุมโดยไมตั้งใจ
1 ในการล็อคปุมกด ใหเลือก เมนู แลวกดปุม * ภายใน 

1.5 วินาที
2 เมือ่จะปลดล็อคปุมกด ใหเลือก ปลดลอ็ค แลวกดปุม * 

ภายใน 1.5 วนิาที
ในการรับสายเมื่อปุมกดถกูล็อคอยู ใหกดปุมโทรออก เมื่อคุณ
วางสายหรือปฏิเสธไมรับสาย ปุมกดจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติ
อีกครั้ง
ทั้งนี้ คุณสามารถเลอืก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > 
ล็อคปุมอัตโนมัติ หรือ ปองกันปุมกด > ล็อคปุมกด หรือ 
ปลดล็อคปุมกด หากตั้ง ปองกันปุมกด ไวที่ ลอ็คปุมกด 
คุณตองปอนรหัสโทรศัพทเมือ่เครื่องถาม ซึ่งรหัสที่ตั้งมา คือ 
12345

• รหัสโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับโทรศัพทจะปองกันการใช
โทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งรหัสที่ตั้งมา คือ 12345 
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• รหัส PIN ที่ใหมาพรอมกับซิมการดและชวยปองกันการใช
ซิมการดโดยไมไดรับอนุญาต

• รหัส PIN2 ที่ไดมาพรอมกับซิมการด จะใชในการเขาสูบริการ
บางอยาง

• รหัส PUK และรหัส PUK2 อาจใหมาพรอมกับซิมการด หากคุณ
ปอนรหัส PIN หรือรหัส PIN2 ผิดติดตอกันสามครั้ง เครื่องจะขอ
ใหคุณปอนรหัส PUK หรือรหัส PUK2 หากคุณไมมีรหัสดังกลาว 
โปรดติดตอผูใหบริการในพื้นที่ของคุณ

• คุณตองปอนรหัสระบบ (4 ตัว) เมื่อจะใช การจํากัดการโทร 
จํากัดสายเรียกเขาและสายโทรออก (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

• ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาการปองกัน ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > ความปลอดภัย > การตั้งคาการปองกัน

อัพเดตซอฟตแวร
ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชือ่ถือไดและมีการ
รักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกันที่เพียงพอ
ตอซอฟตแวรที่เปนอันตราย

โนเกียอาจผลิตอัพเดตซอฟตแวรที่จะเพิ่มคุณสมบัติใหม ฟงกชนั
เสริม หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของโทรศัพท คุณยังสามารถ
อัพเดตผานทางแอปพลเิคชั่น Nokia Software Updater PC 
ไดอีกทางหนึ่ง ในการอัพเดตซอฟตแวรนี้ คุณจะตองใช
แอปพลิเคชั่น Nokia Software Updater PC และเครื่องคอมพิวเตอร 

PC ที่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 หรือ XP 
เชือ่มตอกับอินเทอรเน็ต และสายเคเบิลที่พวงตอจากตัวโทรศัพท
ไปยังคอมพิวเตอร
สําหรับขอมลูเพิ่มเติมและการดาวนโหลดแอปพลิเคชัน่ Nokia 
Software Updater โปรดดูที่ www.nokia.co.th/softwareupdate 
หรือเขาเว็บไซตของ Nokia ในประเทศของคุณ
การดาวนโหลดซอฟตแวรอัพเดตอาจตองใชการสงขอมูลขนาดใหญ
ผานทางเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมลูเกี่ยวกับ
คาบริการในการสงขอมูลจากผูใหบริการของคุณ
ตรวจดวูาโทรศัพทมีพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอหรือไม หรือเสียบ
อุปกรณชารจกอนที่จะเริ่มการอัพเดต
โทรศัพทจะรอนขึ้นในขณะที่ใชงานเปนระยะเวลานาน ซึ่งโดยทั่วไป 
สภาพเชนนี้เปนเรื่องปกติ หากคุณสงสัยวาโทรศัพททํางาน
ไมถกูตอง ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ

การดาวนโหลดขอมูล
คุณสามารถดาวนโหลดขอมลูใหม (เชน รูปแบบ) ลงในเครื่องได 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น ราคา และภาษตีางๆ 
ไดจากผูใหบริการของคุณ
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ขอสําคญั: เลือกใชเฉพาะบริการที่คุณเชื่อถอืได
และมกีารรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกัน
ซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานั้น
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เริ่มตนใชงาน
การใสซิมการดและแบตเตอรี่
ปดโทรศัพทและปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้ง
กอนถอดแบตเตอรี่
ซิมการดและหนาสัมผสัอาจเกิดความเสียหายไดงาย เนื่องจาก
การขูดขีด หรือดดังอ จึงควรถือ ใส หรือถอดการดอยางระมัดระวัง 
ใสซิมการดโดยคว่ําหนาสัมผสัสีทองลง (3)

การชารจแบตเตอรี่
การชารจแบตเตอรี่ BL-6P ดวยอุปกรณชารจ AC-6 จะใชเวลา
ประมาณ 2 ชัว่โมงเมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย 
1 เสียบอุปกรณชารจเขากับ

ชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง 
2 เปดฝาครอบที่ดานบนของ

โทรศัพท (1) แลวตอสาย
จากอุปกรณชารจกับ
ชองเสียบ (2)

หากแบตเตอรี่หมด 
อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได

สายเคเบิลขอมูล CA-101
สายเคเบิลขอมลู CA-101 ใชในการถายโอนขอมลูและชะลอ
การชารจแบตเตอรี่ขณะที่ตอกับเครื่องพซีีหรือแล็ปท็อป
คุณตองดาวนโหลดโปรแกรม Nokia PC Suite 6.83 เพือ่ใช
กับโทรศัพท คุณสามารถเพิ่มเวอรชันที่อัพเดตหลังจากเวอรชัน 
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6.83 เขาไปได โปรดดูขอมูลเพิม่เติมไดที่ www.nokia.co.th/
6500classic/support
1 ตอสาย CA-101 ไปที่ชองเสียบไมโคร USB ที่ดานบนของ

โทรศัพท
2 ตอ CA-101 กับเครื่องพีซีหรือแลป็ท็อป เลอืกโหมด USB: 

จะปรากฏบนหนาจอโทรศัพท
3 เลือกโหมดที่ตองการ

อุปกรณชารจ AC-6 จะชารจแบตเตอรี่ไดเร็วกวา CA-101 ขอแนะนํา
ใหชารจดวยอุปกรณชารจ AC-6 เมื่อคุณตองใชเวลาในการชารจ
เพียงไมนาน

การเปดและปดเครื่อง
คําเตือน: หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือ
ในกรณีที่อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิด
อันตราย

กดปุมเปด/ปดคางไวตามที่แสดงในภาพ
หากเครื่องขอใหปอนรหัส PIN หรือรหัส UPIN ใหปอนรหัส 
(อาจปรากฏเปน ****) แลวเลือก ตกลง

เมื่อคุณเปดเครื่องเปนครั้งแรกและโทรศัพทอยูใน
โหมดสแตนดบาย เครื่องจะขอใหคุณรับการตั้ง
กําหนดคาจากผูใหบริการของคุณ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ใหตอบรับหรือปฏิเสธ
คําขอนี้ โปรดดูที่ ตอเว็บสนับสนุน หนา 39 และ 
“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 18

การตั้งเวลา เขตเวลา และวันที่
เมื่อคุณเปดเครื่องเปนครั้งแรกและโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย 
เครื่องจะขอใหคุณตั้งเวลาและวนัที่ ปอนขอมลูลงในชอง แลวเลือก 
จัดเก็บ
หากตองการเขาใช วันและเวลา ในภายหลัง ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > วันและเวลา > การตั้งคาวันและเวลา, รูปแบบ
วันที่และเวลา หรือ รับขอมูลเวลาอัตโนมตัิ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) เพือ่เปลี่ยนการตั้งคาวัน เวลา และเขตเวลา
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บริการตั้งกําหนดคา
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครือขายบางอยาง เชน บริการ
อินเทอรเน็ตเคลื่อนที่, MMS, การสงขอความคลิปเสียง Nokia 
Xpress หรือการซิงโครไนซกับเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล 
โทรศัพทของคุณตองไดรับการตั้งกําหนดคาที่ถูกตอง สําหรับขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาที่มใีหใชได โปรดติดตอผูใหบริการระบบ, 
ผูใหบริการ, ตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ 
หรือไปที่สวนสนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia ที่ www.nokia.co.th/
6500classic/support
เมือ่คุณไดรับการตั้งคาเปนขอความการตั้งกําหนดคา แตเครื่อง
ไมไดจัดเก็บและใชงานคาดังกลาวโดยอัตโนมตัิ ขอความ ไดรับ
การตั้งคา จะปรากฏขึ้น เลือก แสดง > จัดเก็บ หากจําเปน 
ใหปอนรหัส PIN ที่ผูใหบริการใหมา

เสาอากาศ
โทรศัพทของคุณอาจมี
เสาอากาศทั้งภายในและ
ภายนอก เชนเดียวกับอุปกรณ
สงสัญญาณอื่นๆ คุณไมควรจับ
เครื่องบริเวณเสาอากาศโดย
ไมจําเปนเมือ่เสาอากาศกําลัง
สงสัญญาณหรือรับสัญญาณ 

การสัมผัสเสาอากาศขณะกําลังทํางานจะสงผลตอคุณภาพของ
สัญญาณวิทยุและอาจทําใหโทรศัพททํางานโดยใชระดับพลังงาน
ที่สูงขึ้นกวาปกติ และทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่สั้นลง

ปุมกดและสวนประกอบตางๆ
1 หูฟง
2 ปุมเลือกตรงกลาง
3 ปุม Navi™ (ตอไปนี้จะใชคําวา

ปุมเลื่อน)
4 ปุมเลือกดานซาย
5 ปุมเลือกดานขวา
6 ปุมโทร
7 ปุมจบการทํางาน/ปุมเปด/ปด

วางสายสนทนา (กดปุมเบาๆ) 
และเปดหรือปดเครื่อง 
(กดปุมแช)

8 ปุมกด
9 ไมโครโฟน
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10 ชองเสียบ USB
11 ลําโพง
12 เลนสกลองถายรูป
13 แฟลชกลอง

หนวยความจํา
โทรศัพท
โทรศัพทรุนนี้มหีนวยความจําภายใน 
1GB (กิกะไบต)

โหมดสแตนดบาย
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงานแตผูใชยังไมปอนตัวอักษรใดลงไป 
โทรศัพทจะอยูในโหมดสแตนดบาย
1 สัญลักษณ 3G
2 ระดับความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลูลาร
3 ระดับประจุแบตเตอรี่
4 สัญลักษณ โปรดดูที่ “สัญลักษณ” ในหนา 19
5 ชื่อของเครือขายหรือโลโกระบบ

6 นาฬิกา
7 จอแสดงผล
8 ปุมเลือกซาย (8) คือ ไปที่ 

หรือทางลัดสูฟงกชันอื่น โปรดดทูี่ 
“ปุมเลือกดานซาย” ในหนา 34

9 โหมดของปุมเลือกตรงกลาง (9) คือ 
เมนู

10 ปุมเลือกขวา (10) อาจเปน ชื่อ 
เพื่อเขาสูรายการรายชือ่ในเมนู 
รายชื่อ ชือ่เฉพาะของผูใหบริการเพื่อเขาสูเว็บไซตเฉพาะ
ของผูใหบริการ หรือทางลัดสูฟงกชนัที่คุณเลือก โปรดดูที่ 
“ปุมเลือกดานขวา” หนา 35

สัญลักษณ
คุณมีขอความที่ยังไมไดอาน
มสีายเรียกเขาที่ไมไดรับสาย โปรดดูที่ “บันทึก” หนา 32
ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคไว โปรดดทูี่ “รหัสผาน” 
หนา 13
คุณจะไมไดยินเสียงโทรศัพทเมื่อมสีายเรียกเขา
หรือเมื่อมีขอความตัวอักษร หากคุณตั้งคา เสียงเตือน
โทรเขา ไวที่ ปด และ เสียงขอความเขา ไวที่ ปด 
โปรดดูที่ “แบบเสียง” หนา 33
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เริ่มตนใชงาน

ตั้งคานาฬกิาปลุกไวที่ เปด โปรดดูที่ “นาฬิกาปลุก” 
หนา 46

, เมือ่เลือกโหมดการเชื่อมตอขอมลูแพคเก็ตเปน 
ออนไลนตลอด และใชบริการขอมลูแพคเก็ตได 
สัญลักษณนี้จะปรากฏขึ้น 

, เริ่มการเชือ่มตอขอมลู GPRS หรือ EGPRS
, หยุด (พกั) การเชือ่มตอขอมลู GPRS หรือ EGPRS

สัญลักษณแสดงการเชือ่มตอ Bluetooth โปรดดูที่ 
“การเชือ่มตอกับ Bluetooth” หนา 35 

โหมดบนเครือ่งบิน 
คุณสามารถยกเลิกใชการทํางานเกี่ยวกับความถี่คลื่นวิทยุทั้งหมด
และยังสามารถเขาใชเกมส ปฏิทิน และสมุดโทรศัพทแบบออฟไลน
ได ใชโหมดบนเครื่องในสถานที่ซึ่งไวตอคลื่นวิทยุ เชน เมือ่อยูบน
เครื่องบินหรือในโรงพยาบาล เมื่อใชงานโหมดบนเครื่องบิน 
สัญลกัษณ  จะปรากฏขึ้น
เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ > บนเครื่อง > ใชงาน หรือ 
ปรับตั้งคา
หากตองการใหเครื่องถามทุกครั้งที่เปดเครื่องวาจะใชงานรูปแบบ
บนเครื่องหรือไม ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > 
ถามบนเครื่อง > เปด หรือ ปด

หากตองการยกเลกิใชงานโหมดบนเครื่อง ใหเลือกรูปแบบอื่น
คําเตือน: เมือ่ใชรูปแบบบนเครื่อง คุณไมสามารถ
โทรออกหรือรับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือใช
คุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองใชในพื้นที่ครอบคลุมของระบบ
เครือขาย ในการโทรติดตอ คุณตองเปดการทํางาน
รูปแบบโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากลอ็ค
โทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค หากลอ็คโทรศัพทอยู 
ใหปอนรหัสล็อค หากคุณจําเปนตองโทรฉุกเฉินในขณะที่
ล็อคโทรศัพทอยูและอยูในรูปแบบบนเครื่องบิน คุณอาจ
สามารถปอนหมายเลขฉุกเฉินที่ไดตั้งโปรแกรมไวใน
เครื่อง ในชองรหัสล็อค แลวเลือก “โทรออก” เครื่องจะ
ยืนยันวาคุณกําลงัจะออกจากรูปแบบบนเครื่องบิน
เพื่อเริ่มการโทรฉุกเฉิน
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การโทร

การโทร
การโทรออก
• กดหมายเลขโทรศัพทพรอมทั้งรหัสพืน้ที่ แลวกดปุมโทรออก
• โทรจากรายการหมายเลขที่โทรออกลาสุดโดยกดปุมโทรออก
• โทรจากชื่อหรือหมายเลขใน รายชื่อ โปรดดูที่ “รายชือ่” หนา 30

ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้งเพื่อเปนรหัสนําหนา
การโทรตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออก
ตางประเทศ) แลวตามดวยรหัสประเทศ รหัสพืน้ที่โดยไมตองกด
เลข 0 นําหากจําเปน แลวตามดวยหมายเลขโทรศัพท
หากตองการเพิ่มหรือลดระดับเสียงขณะสนทนา ใหกดปุมเลื่อนขึ้น
หรือลง

การรับสายหรอืปฏเิสธไมรับสาย
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก เมือ่ตองการวางสาย 
ใหกดปุมจบการทํางาน
ในการปฏิเสธไมรับสาย ใหกดปุมจบการทํางาน
หากตองการปดเสียงเรียกเขา ใหเลอืก เงียบ จากนั้น คุณสามารถ
รับสายหรือปฏิเสธไมรับสายได

โทรดวน
วิธีกําหนดหมายเลขโทรศัพทลงในปุมโทรดวน 2 ถงึ 9:
1 เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรดวน
2 เลื่อนไปที่ปุมโทรดวนที่คุณตองการ
3 เลือก กําหนด หรือหากไดกําหนดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง

ใหกับปุมไวแลว ใหเลอืก ตัวเลือก > เปลีย่น 
4 เลือก คนหา และชื่อที่คุณตองการกําหนด

หากกําหนดฟงกชนั โทรดวน ไวที่ไมใช เครื่องจะถามวาคุณ
ตองการใชงานฟงกชนันี้หรือไม
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก > โทรดวน > เปด หรือ ปด
ในการโทรออก ใหกดปุมโทรดวนคางไวจนกวาจะเริ่มการโทรนั้น

การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสูง
คุณสามารถโทรออกไดโดยพูดชือ่ที่บันทึกไวในรายชื่อในโทรศัพท  
ในการกําหนดภาษาที่ใชในการเลนเสียง ใหเลือก เมนู > การตั้งคา 
> โทรศัพท > การจดจําเสียง > ภาษาในการจดจําเสียง 
แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
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การโทร

กอนจะใชรายการเสียง ควรปฏิบัติดังตอไปนี้
• รายการเสียงไมขึ้นกับภาษา แตขึ้นกับเสียงของผูพูด
• คุณตองเปลงเสียงรายชื่อใหเหมือนกับที่คุณพดูชื่อดงักลาว

ออกมาในขณะบันทึก
• รายการเสียงจะไวตอเสียงรอบขางมาก บันทึกรายการเสียง

และใชรายการเสียงในบริเวณที่ไมมเีสียงดังรบกวน
• เครื่องจะไมรับชื่อที่สั้นมากๆ ใหใชชือ่ที่ยาวพอประมาณ 

และอยาใชชื่อซ้ํากันกับหมายเลขอื่นๆ
หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจเกิด
ปญหาขึ้นไดถาคุณอยูในที่ที่มีเสียงดงัหรืออยูใน
สถานการณฉกุเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออก
โดยใชเสียงเพียงอยางเดียวไมวาในสถานการณใดๆ 
ก็ตาม

ตัวเลือกขณะสนทนา
ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใชไดขณะสนทนาเปนบริการเสริม
จากระบบเครือขาย หากตองการรายละเอียดเพิม่เติม โปรดติดตอ
ผูใหบริการ
ตัวเลือกที่ผูใหบริการอาจมีใหเพิ่มเติมคือ การประชมุสายและ
การพกัสาย

สายเรียกซอน
เลอืก เมนู > การตั้งคา > โทรออก > สายเรียกซอน > ใชงาน 
เพือ่ใหระบบเครือขายแจงใหทราบถงึสายเรียกเขาขณะที่คุณ
กําลังใชสายอยู (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
เมือ่ตองการรับสายเรียกซอนในระหวางที่สนทนากับสายอื่นอยู 
ใหกดปุมโทรออก สายแรกจะถูกพักสายไว เมื่อตองการวางสาย
ที่สนทนาอยู ใหกดปุมจบการทํางาน
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การเขยีนขอความ

การเขียนขอความ
คุณสามารถปอนขอความโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติหรือ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ เมื่อคุณเขียนขอความ ใหกด ตัวเลือก 
คางไวเพื่อสลับระหวางระบบปอนขอความปกติซึ่งแสดงดวย
สัญลักษณ  และระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิซึ่งแสดงดวย
สัญลักษณ  ระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิไมไดสนับสนุน
ทุกภาษา
หากคุณเลอืกรูปแบบตัวอักษร โทรศัพทจะปรากฏสัญลักษณ , 

 และ  ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม # 
ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเปนโหมดตัวเลข ซึ่งแสดงดวย
สัญลักษณ  ใหกดปุม # คางไว แลวเลือก โหมดหมายเลข 
ในการเปลี่ยนจากโหมดหมายเลขเปนตัวอักษร ใหกดปุม # คางไว
ในการตั้งภาษาที่เขียน ใหเลือก ตัวเลอืก > ภาษาที่เขยีน 

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 1 ถึง 9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรที่ตัองการปรากฏ 
ตัวอักษรที่มีอยูจะขึ้นกับภาษาที่เขียนที่เลือกไว กดปุม 0 
เพื่อเวนวรรค เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรพิเศษที่ใชอยูเสมอ
จะอยูที่ปุม 1

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิจะใชพจนานุกรมในเครื่องซึ่งคุณ
สามารถเพิม่คําใหมเขาไปได
1 เริ่มเขียนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 เครื่องจะแสดง * หรือตัวอักษร

หากพบคําที่มคีวามหมาย ตัวอักษรที่ปอนจะปรากฏบนหนาจอ
เปนคําที่ขีดเสนใต

2 เมื่อเขียนคําเสร็จและคําดังกลาวถูกตอง ใหยืนยันคํานั้น
โดยกดปุม 0 เพื่อเวนวรรค
หากคําดังกลาวไมถกูตอง ใหกดปุม * ซ้ําๆ และเลือกคํา
จากรายการ
หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวาคําที่ตองการ
เขียนไมมีอยูในพจนานุกรม ในการเพิ่มคําลงในพจนานุกรม 
ใหเลือก สะกด ปอนคําโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 
แลวเลือก จัดเก็บ
ในการเขียนคําผสม ใหปอนสวนแรกของคําลงไป แลวเลื่อนไป
ทางขวาเพื่อยืนยันคําดังกลาว เขียนสวนสุดทายของคํา 
หลังจากนั้นใหยืนยัน

3 เริ่มเขียนคําถดัไป
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ขอความ

ขอความ

การเขียนและสงขอความตัวอักษร
1 เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
2 ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหนึ่งหมายเลขในชอง ถึง: 

ในการดึงขอมลูหมายเลขโทรศัพทจากหนวยความจํา ใหเลือก 
เพิ่ม

3 เขียนขอความลงในชอง ตัวอักษร:
หากตองการใชแบบขอความ ใหเลื่อนลง แลวเลือก ใส

4 เลือก สง

การเขียนและสงขอความมัลติมีเดีย
1 เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
2 ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหนึ่งเบอรหรือที่อยูอีเมล

ในชอง ถึง: ในการดึงขอมลูหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอีเมล
จากหนวยความจํา ใหเลือก เพิ่ม

3 การเขียนขอความ ในการเพิม่ไฟล ใหเลื่อนลง แลวเลอืก ใส
4 หากคุณตองการดขูอความกอนที่จะสง ใหเลอืก ตัวเลอืก > 

แสดงตัวอยาง
5 เลือก สง

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและ
แสดงขอความมลัติมเีดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกัน
ขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ
เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของขอความ MMS หากไฟลภาพ
ที่แทรกมีขนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมีขนาด
เลก็ลงเพือ่ใหสามารถสงทาง MMS ได
หากตองการตรวจสอบขอมลูการใชงานและสมัครใชบริการ
สงขอความมัลติมเีดยี (MMS, บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
โปรดติดตอผูใหบริการ 

การอานและการตอบกลับขอความ
1 หากตองการดูขอความที่ไดรับ ใหเลือก แสดง

หากตองการอานขอความในภายหลัง ใหเลือก เมนู > ขอความ 
> ถาดเขา 

2 ในการตอบกลับขอความ ใหเลือก ตอบ เขียนขอความตอบกลับ
3 เลอืก สง

ขอสําคัญ: ควรใชความระมัดระวงัในการเปดขอความ 
ขอความตางๆ อาจมซีอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือ
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สิ่งอื่นๆ ที่อาจทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพีซีของคุณ
เสียหายได 

การสงขอความคลิปเสียง Nokia Xpress
1 เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > ขอความ

คลปิเสียง เครื่องบันทึกเสียงจะเปดการทํางาน
2 เปลงเสียงขอความ
3 ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหนึ่งหมายเลขในชอง ถึง: 

หรือเลือก เพิ่ม เพื่อดงึหมายเลข
4 เลือก สง หรือกดปุมโทรออก
คุณสามารถใชบริการขอความมลัติมเีดียในการสรางและสงขอความ
คลปิเสียง คุณตองเปดใช MMS กอน จึงจะสามารถใชขอความคลปิ
เสียงได
ในการเปดขอความคลิปเสียง ใหเลือก เลน หากคุณไดรับขอความ
มากกวาหนึ่งขอความ ใหเลอืก แสดง > เลน หากตองการฟง
ขอความนั้นในภายหลงั ใหเลือก ออก

ขอความดวน
เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > ขอความดวน 
ปอนหมายเลขของผูรับ และเขียนขอความที่ตองการ

ขอความดวนคือขอความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ไดรับ เครื่อง
จะไมจัดเก็บขอความดวนไวโดยอัตโนมัติ

โปรแกรมอีเมล
ในการใชงานการตั้งคาอีเมล ใหเลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความอีเมล
ในการใชฟงกชันอีเมลกับโทรศัพทของคุณ คุณตองใชระบบอีเมล
ที่ใชงานรวมกันได
ตรวจสอบการตั้งคาอีเมลกับผูใหบริการอีเมลของคุณ คุณจะไดรับ
การตั้งกําหนดคาอีเมลเปนขอความการจัดรูปแบบ

ตัวชวยตั้งคาอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ > ศูนยอีเมล > ตัวเลือก > เพิ่มศูนย
ขอความ > ตัวชวยตั้งคาอเีมล
ในการปอนการตั้งคาดวยตนเอง ใหเลอืก เมนู > ขอความ > 
ศูนยอีเมล > ตัวเลือก > เพิ่มศูนยขอความ > สรางดวยตนเอง
แอปพลิเคชัน่อีเมลจําเปนตองใชกับจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตโดยไมมี
พร็อกซี่ โดยปกติจุดเชือ่มตอ WAP รวมพร็อกซี่และไมทํางานกับ
แอปพลิเคชัน่อีเมล
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การเขียนและการสงอเีมล
1 เลือก เมนู > ขอความ > เขยีนขอความ > อเีมล
2 พมิพที่อยูอีเมลของผูรับ เขียนหัวเรื่อง และปอนขอความ

ในอีเมล หากตองการแนบไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > ใส
3 ในการสงขอความอีเมล ใหเลอืก สง
คุณสามารถเขียนขอความอีเมลกอนเชื่อมตอบริการอีเมล 
หรือเชื่อมตอกับบริการกอนแลวเขียนและสงอีเมลก็ได
หากกําหนดบัญชอีีเมลไวมากกวาหนึ่งบัญชี ใหเลือกบัญชีที่คุณ
ตองการนํามาใชสงอีเมล
หากตองการบันทึกอีเมล ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บขอความ 
หากตองการแกไขหรือเขียนอีเมลตอในภายหลงั ใหเลือก 
เปนขอความฉบบัราง 
หากตองการสงอีเมลจากแฟมขอความราง ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ฉบบัราง แลวเลอืกขอความที่ตองการ

การดาวนโหลดอีเมล
1 ในการดาวนโหลดขอความอีเมลที่สงไปยังบัญชอีีเมลของคุณ 

ใหเลือก เมนู > ขอความ
หากมบีัญชผีูใชอีเมลระบุไวมากกวาหนึ่งบัญชี ใหเลือกบัญชี
ที่คุณตองการดาวนโหลดอีเมล

โปรแกรมอีเมลจะดาวนโหลดหัวเรื่องของอีเมลใหกอน
2 เลอืกอีเมล แลวกด เปด เพื่อดาวนโหลดเนื้อหาอีเมลทั้งหมด

การอานและการตอบกลับอีเมล
1 เลอืก เมนู > ขอความ ชือ่บัญชแีละขอความที่ตองการ
2 ในการตอบกลับอีเมล ใหเลือก ตัวเลอืก > ตอบ ยืนยัน

หรือแกไขที่อยูอีเมลและหัวเรื่อง แลวเขียนขอความตอบกลับ
ของคุณ

3 ในการสงขอความ ใหเลือก สง 
หากตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอกับศูนยขอความอีเมล ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

ขอสําคญั: ควรใชความระมดัระวังในการเปดขอความ 
ขอความอีเมลอาจมซีอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือ
อาจทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได 

ขอความทันใจ
ดวยการสนทนา (ขอความสนทนา, บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
คุณสามารถสงขอความแบบสั้นๆ งายๆ ไปยังผูสนทนาที่ออนไลน
อยู คุณตองสมัครขอใชบริการและลงทะเบียนกับศูนยบริการสนทนา
ที่คุณตองการใช สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับการลงชื่อใชงาน
บริการสนทนา โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
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ขอความเสียง
ในการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
ขอความเสียง > เรียกฟงขอความเสียง หากตองการปอน คนหา 
หรือแกไขหมายเลขศูนยรับฝากขอความเสียงของคุณ เลือก 
เบอรศูนยขอฯ เสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย 
และคุณจําเปนตองสมัครเปนสมาชิกกอน สําหรับขอมูลเพิม่เติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
หากไดรับการรองรับจากระบบเครือขาย สัญลักษณ  แสดงถึง
ขอความเสียงขอความใหม ในการโทรไปยังเบอรศูนยขอความเสียง 
ใหเลือก ฟง

การตั้งคาขอความ

การตั้งคาทัว่ไป
การตั้งคาทั่วไปเปนการตั้งคาปกติที่ใชกับขอความตัวอักษรและ
ขอความมลัติมเีดีย
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > การตั้งคาทั่วไป 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
จัดเก็บขอความที่สง > ใช — เพื่อตั้งคาเครื่องใหจัดเก็บขอความ
ที่สงแลวไวใน แฟมขอความที่สง

แทนที่ในรายการที่สง > อนุญาต — เพื่อตั้งคาเครื่องแทนที่
ขอความที่สงแลวขอความเกาดวยขอความที่สงใหมเมื่อหนวย
ความจําขอความเต็ม การตั้งคาดังกลาวจะปรากฏขึ้นหากคุณเลือก 
จัดเก็บขอความที่สง > ใช
ผูรับที่ชื่นชอบ — เพื่อกําหนดผูรับขอความหรือกลุมที่รับขอความ
เมื่อจะสงขอความ
ขนาดอักษร — เพื่อเลือกขนาดตัวอักษรที่จะใชในขอความ
รอยยิ้มแบบกราฟก > ใช — เพื่อตั้งคาเครื่องใหแทนที่รอยยิ้ม
แบบตัวอักษรดวยภาพกราฟก

ขอความตัวอักษร
การตั้งคาขอความตัวอักษรจะสงผลตอการสง การรับ และการดู
ขอความและขอความ SMS
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความตัวอักษร 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
รายงานผลการสง > ตองการ — เพื่อขอใหระบบเครือขายสงผล
การสงขอความใหกับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
ศูนยขอความ > เพิ่มศูนย — เพือ่ตั้งคาหมายเลขโทรศัพทและชื่อ
ของศูนยขอความที่ตองใชในการสงขอความตัวอักษร คุณจะไดรับ
หมายเลขดงักลาวจากผูใหบริการ
ศูนยขอความที่ใช — เพือ่เลือกศูนยขอความที่จะใช

ลิขสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



28

ขอความ

อายุขอความ — เพื่อเลือกระยะเวลาที่ระบบเครือขายพยายามสง
ขอความของคุณ
สงในแบบ — เพื่อเลือกรูปแบบขอความที่จะสง: ขอความ, 
เพจตามตัว หรือ โทรสาร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ใชขอมูลแพคเก็ต > ใช — เพือ่ตั้งคา GPRS เปนบริการเสริม SMS
ตัวอักษรที่สนับสนุน > เต็ม — เพื่อเลือกตัวอักษรทั้งหมด
ในขอความที่จะสงสําหรับดู หากคุณเลอืก ลด ตัวอักษรที่มี
เครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ อาจถกูแปลงกลับ
เปนตัวอักษรอื่น
ใชศูนยเดิม > ตองการ — เพื่อใหผูรับขอความสามารถสงขอความ
ตอบกลับผานทางศูนยขอความของคุณได (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

ขอความมัลติมีเดีย
การตั้งคาขอความจะสงผลตอการสง การรับ และการดขูอความ
มลัติมเีดีย คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาสําหรับสงขอความ
มลัติมเีดียเปนขอความการตั้งคาการจัดรูปแบบ โปรดดูที่ 
“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 18 นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอน
การตั้งคาดวยตัวคุณเองได โปรดดูที่ “การจัดรูปแบบ” หนา 39
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความ
มลัติมีเดีย และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

รายงานผลการสง > ตองการ — เพือ่ขอใหระบบเครือขายสงผล
การสงขอความใหกับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
โหมดการสราง MMS — เพื่ออนุญาตหรือจํากัดมลัติมเีดีย
ประเภทตางๆ ที่จะเพิม่ลงในขอความ
ขนาดภาพ (อิสระ) หรือ ขนาดภาพ (จํากัด) — ขึ้นอยูกับการตั้งคา
โหมดการสราง MMS
คาที่ใชจับเวลาภาพนิ่ง — เพือ่กําหนดเวลาที่ตั้งไวระหวางภาพนิ่ง
ในขอความมลัติมีเดีย
ใหรับมัลติมีเดีย — ในการรับหรือกันขอความมัลติมเีดยี ใหเลอืก 
ใช หรือ ไม หากคุณเลอืก ในเครือขายเดียวกัน คุณไมสามารถ
รับขอความมัลติมีเดยีเมื่อคุณอยูนอกระบบเครือขาย คาที่ตั้งไว
ของบริการสงขอความมลัติมเีดยีโดยปกติแลวคือ ในเครือขาย
เดยีวกัน เมนูที่คุณสามารถใชไดนั้นขึ้นอยูกับเครื่องโทรศัพท
ที่คุณใช
มัลติมีเดียที่เขามา — เพื่อตัดสินใจวาจะดึงขอความมัลติมีเดยี
ดวยวิธีใด เครื่องจะไมแสดงการตั้งคานี้หากตั้งคา ใหรับมลัติมีเดีย 
ไวที่ ไม
ใหรับโฆษณา — เพื่อรับหรือปฏิเสธไมรับขอความโฆษณา 
เครื่องจะไมแสดงคานี้หากตั้งคา ใหรับมัลติมเีดยี ไวที่ ไม หรือ 
มัลติมีเดียที่เขามา ตั้งไวที่ ปฏิเสธ
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การตั้งกําหนดคา > การจัดรูปแบบ — เฉพาะการตั้งกําหนดคา
ที่รองรับการซิงโครไนซเทานั้นจะปรากฏขึ้น เลือกผูใหบริการ 
คาที่ตั้งไว หรือ การตั้งคาสวนบคุคล สําหรับการสงขอความ
มัลติมีเดยี เลือก บัญช ีและบัญชี MMS ที่อยูในการตั้งกําหนดคา
ที่ใชงาน

ขอความอีเมล
การตั้งคาจะสงผลตอการสง การรับ และการดอูีเมล คุณอาจไดรับ
การตั้งคาในรูปของขอความคอนฟเกอเรชัน โปรดดูที่ 
“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 18 นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอน
การตั้งคาดวยตัวคุณเองได โปรดดทูี่ “การจัดรูปแบบ” หนา 39
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความอีเมล 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
การแจงเตือนอีเมลใหม — เพือ่เลือกวาจะใหแสดงการแจงเตือน
เมื่อไดรับอีเมลใหมหรือไม
อนุญาตการรับเมล — เพือ่เลือกวาจะใหรับอีเมลเมื่ออยูในระบบ
เครือขายตางประเทศหรือเฉพาะเมือ่อยูในเครือขายหลกัเทานั้น
ตอบกลับพรอมเนื้อเดมิ — เพื่อเลือกวาจะใหรวมขอความเดิม
กับขอความตอบกลับหรือไม
ขนาดรูปภาพในอีเมล — เพือ่เลือกขนาดภาพของอีเมล

แกไขศูนยขอความ — เพือ่เพิม่ศูนยขอความใหมหรือแกไข
ศูนยขอความที่ใชอยู
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คุณสามารถจัดเก็บชือ่และหมายเลขโทรศัพท (รายชือ่) ทั้งใน
หนวยความจําของโทรศัพทและในหนวยความจําของซิมการด
หนวยความจําของโทรศัพทสามารถจัดเก็บรายชือ่พรอมหมายเลข
โทรศัพทและรายการขอความหลายรายการ นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถจัดเก็บภาพสําหรับชือ่จํานวนหนึ่งได
หนวยความจําซิมการดสามารถจัดเก็บชือ่พรอมหมายเลขโทรศัพท
หนึ่งหมายเลข รายชื่อที่จัดเก็บไวในหนวยความซิมการดจะแสดง
โดย 

การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม 
ชือ่และหมายเลขโทรศัพทจะถกูจัดเก็บในหนวยความจําที่ใชอยู

การเพิ่มขอมูลในรายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา แลวตรวจดูวา ความจําที่ใช 
เปน โทรศัพท หรือ เครื่องและซมิ

ในหนวยความจําของโทรศัพท คุณสามารถจัดเก็บหมายเลข
โทรศัพท โทนเสียง หรือวดิีโอคลิป และรายการขอความสั้นได
หลากหลายประเภทตอรายชื่อหนึ่งรายชือ่
คนหาชื่อที่คุณตองการเพิม่รายละเอียด และเลือก ขอมลู > 
ตัวเลือก > เพิม่ขอมลู เลือกจากตัวเลือกที่มีใหเลอืก

การคนหารายชื่อ
เลอืก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ เลื่อนดูรายชื่อ หรือปอนตัวอักษรตัวแรก
ของชื่อที่คุณกําลังคนหา

การคัดลอกหรือยายรายชื่อ
คุณสามารถคัดลอกและยายรายชือ่จากหนวยความจําโทรศัพท
ไปยังหนวยความจําของซิมการด หรือจากซิมการดไปยังเครื่องได 
ซิมการดจะสามารถบันทึกชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพทหนึ่ง
หมายเลข 
หากตองการคัดลอกหรือยายรายชื่อทั้งหมด ใหเลือก เมนู > รายชื่อ 
> ยายรายชื่อ หรือ คัดลอกรายชื่อ
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หากตองการคัดลอกหรือยายรายชื่อทีละรายชื่อ ใหเลอืก เมนู > 
รายชื่อ > ชื่อ เลือ่นไปที่รายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > ยายรายชื่อ 
หรือ คัดลอกรายชื่อ
ในการยายหรือคัดลอกรายชือ่หลายรายชื่อ ใหเลือก เมนู > รายชื่อ 
> ชื่อ เลื่อนไปที่รายชื่อ แลวเลือก ตัวเลอืก > เลอืก 
เลือกรายชือ่อื่นๆ แลวเลือก ตัวเลือก > ยายที่เลือก หรือ 
คัดลอกที่เลอืก

การแกไขรายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ เลื่อนไปที่รายชื่อ แลวเลอืก ตัวเลอืก > 
แกไขรายชื่อ แลวเลือ่นไปยังขอมลูที่ตองการเปลี่ยน

กลุม
เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม เพือ่จัดการชื่อและหมายเลขโทรศัพท
ไวในกลุมผูโทรโดยมีเสียงเรียกเขาและภาพของกลุมตางกัน

นามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมูลรายชือ่ของบุคคลในรูปแบบของ
นามบัตรจากเครื่องที่ใชงานรวมกันซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน vCard ได

ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชือ่ที่มขีอมลูที่คุณตองการสง 
แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > สงนามบตัร
เมื่อไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บ
นามบัตรไวในหนวยความจําของโทรศัพท หากไมตองการเก็บ
นามบัตร ใหเลือก ออก > ใช

การตั้งคารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ความจําที่ใช — โปรดดูที่ “การเพิ่มขอมูลในรายชื่อ” หนา 30
แสดงกลุมรายชื่อ — เพื่อเลือกวิธีแสดงชือ่และหมายเลข
โทรศัพทใน รายชื่อ
การแสดงชื่อ — เพือ่เลือกวาจะแสดงชื่อหรือนามสกุลของผูติดตอ
กอน
ขนาดอักษร — เพื่อตั้งคาขนาดตัวอักษรของรายชือ่ผูติดตอ
สถานะหนวยความจํา — ใชดูขนาดของหนวยความจําที่ใชแลว
และหนวยความจําที่ยังไมไดใช
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บันทึก
เลือก เมนู > บนัทึก > เบอรที่ไมไดรับ, เบอรที่ไดรบัสาย หรือ 
เบอรที่โทรออก ในการดูหมายเลขที่ไมไดรับสายและหมายเลข
ที่ไดรับสาย รวมทั้งหมายเลขที่โทรออกลาสุดตามลําดับ ใหเลือก 
บนัทึกการโทร ในการดูชื่อที่คุณไดสงขอความไปลาสุด ใหเลอืก 
ผูรับขอความ
ในการดูจํานวนขอความตัวอักษรและขอความมัลติมเีดยีที่คุณ
สงและไดรับ ใหเลือก เมนู > บันทึก > บนัทึกขอความ

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดง
ในใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจตางกัน 
ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ ภาษี 
และปจจัยอื่นๆ
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 การตั้งคา

รูปแบบ
เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ เลอืกรูปแบบที่ตองการ 
แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
ใชงาน — เพือ่ใชงานรูปแบบที่เลือก
ปรับตั้งคา — เพื่อปรับแตงรูปแบบ เชน เสียงเรียกเขา ระดับ
ความดังเสียงกริ่ง การสั่นเตือน หรือเสียงขอความเขา
ตั้งเวลา — เพื่อกําหนดรูปแบบใหทํางานในชวงเวลาหนึ่งไดนาน
ถึง 24 ชั่วโมง หลังจากเวลาที่กําหนด เครื่องจะเปดใชรูปแบบ
กอนหนาอีกครั้ง

ลักษณะ
เลือก เมนู > การตั้งคา > ลักษณะ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
เลอืกลกัษณะ — เพื่อตั้งลักษณะ รายการแฟมขอมูลใน คลงัภาพ 
จะปรากฏขึ้น เปดแฟมขอมลู ลักษณะ แลวเลือกลักษณะ
ดาวนโหลดลักษณะ — เพื่อเปดรายการลิงคสําหรับดาวนโหลด
ลักษณะเพิ่มเติม

แบบเสียง
เลือก เมนู > การตั้งคา > แบบเสียง
เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ เพือ่จัดเก็บการตั้งคาหรือ ยกเลกิ 
เพื่อออกจากการตั้งคาโดยไมเปลี่ยนแปลง
หากคุณเลือกระดบัความดงัเสียงกริ่งสูงสุด แบบเสียงกริ่งจะปรับ
เปนระดับเสียงดงัสุดหลังจากนั้น 2-3 วินาที

จอแสดงผล
ดวยการตั้งคาจอแสดงผล คุณสามารถปรับแตงหนาจอโทรศัพท
ของคุณได

การตั้งคาโหมดสแตนดบาย
เลือก เมนู > การตั้งคา > จอแสดงผล และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
ภาพพืน้หลัง — เพือ่ตั้งคาโทรศัพทใหแสดงรูปภาพหรือสไลด
เปนภาพพืน้หลังในโหมดสแตนดบาย เลือก ภาพ หรือ ชุดสไลด 
เลื่อนไปที่แฟมขอมูลที่เกี่ยวของ แลวเลือกภาพหรือสไลดที่ตองการ
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สแตนดบายแบบพิเศษ — เพือ่เลือกวาจะใหเครื่องแสดง
สแตนดบายแบบพเิศษหรือไม
สีอักษรสแตนดบาย — เพื่อเลือกสีขอความที่ปรากฏบนจอ
แสดงผลในโหมดสแตนดบาย 
ไอคอนปุมสํารวจ — เพือ่แสดงไอคอนของทางลัดปุมเลื่อน
ปจจุบันในโหมดสแตนดบายเมือ่ปดการใชงานสแตนดบาย
แบบพิเศษ
รายละเอียดการแจง — เพื่อแสดงหรือซอนขอมลู เชน ขอมูล
รายชือ่ทั้งจากในรายชื่อเบอรที่ไมไดรับและการแจงเตือนการรับ
ขอความ
ภาพพักหนาจอ — เพื่อตั้งคาโทรศัพทใหแสดงรูปแบบการเลื่อน
หรือภาพเมื่อไมใชงานโทรศัพทชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ประหยัดพลังงาน — เพือ่ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ นาฬกิา
ดจิิตอลจะปรากฏขึ้นเมือ่ไมมกีารใชงานโทรศัพทชั่วระยะเวลาหนึ่ง
โหมดพัก — เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ หนาจอจะเปลี่ยน
เปนสีดําเมือ่ไมมกีารใชงานโทรศัพทชัว่ระยะเวลาหนึ่ง
ขนาดอักษร — เพื่อกําหนดขนาดตัวอักษรที่ใชในการอาน
และเขียนขอความ รวมทั้งการดูรายชื่อและเวบ็เพจ

โลโกระบบ — เพื่อตั้งคาเครื่องใหแสดงหรือซอนโลโกระบบ ถามี
แสดงขอมูลระบบ > ใช — เพื่อรับขอมูลจากผูใหบริการระบบ
ซึ่งขึ้นกับระบบเครือขายที่เครื่องใชอยูดวย (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

วันและเวลา
เลอืก เมนู > การตั้งคา > วันและเวลา > การตั้งคาวันและเวลา, 
รูปแบบวนัที่และเวลา หรือ รับขอมลูเวลาอตัโนมัติ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาวัน เวลา และเขตเวลา

ทางลัดสวนตัว
ดวยทางลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครื่องที่ใชงาน
บอยๆ ไดอยางรวดเร็ว

ปุมเลือกดานซาย
เลอืก เมนู > การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > ปุมเลือกดานซาย 
เลอืกฟงกชนัจากรายการ
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ปุมเลือกดานขวา
เลือก เมนู > การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > ปุมเลือกดานขวา 
เลือกฟงกชนัจากรายการ

ปุมสํารวจ
เลือก เมนู > การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > ปุมสํารวจ 
เพื่อกําหนดฟงกชันอื่นๆ ในโทรศัพทจากรายการที่กําหนดไว
แลวลวงหนาลงในปุมเลื่อน

ปุมสแตนดบายแบบพิเศษ
เลือก เมนู > การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > ปุมสแตนดฯ พเิศษ 
เพื่อเลือกฟงกชันจากรายการ

ซิงคและสํารอง
เลือก เมนู > การตั้งคา > ซิงคและสํารอง เพื่อซิงโครไนซ
หรือคัดลอกขอมูลระหวางโทรศัพทของคุณกับโทรศัพทเครื่องอื่น
หรือกับเซิรฟเวอรระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
การสลบัโทรศัพท — เพื่อซิงโครไนซหรือคัดลอกขอมูลระหวาง
โทรศัพทสองเครื่อง
ถายโอนขอมลู — เพื่อโอนขอมูลระหวางโทรศัพทของคุณ
กับอุปกรณอื่น

การเชื่อมตอ
คุณสามารถเชือ่มตอโทรศัพทกับอุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันได
โดยใชการเชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล USB หรือเทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth 

การเชื่อมตอกบั Bluetooth
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 
ซึ่งสนับสนุนรูปแบบตอไปนี้ SIM access, object push, file 
transfer, dial-up networking, headset, hands-free, service 
discovery application, generic access, serial port และ generic 
object exchange คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับ
การรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อสรางความมัน่ใจในการใชงาน
ระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับ
บริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับ
โทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเชือ่มตอระหวางโทรศัพทกับ
อุปกรณ Bluetooth ที่ใชงานรวมกันไดภายในระยะทาง 10 เมตร 
(33 ฟตุ) เนื่องจากโทรศัพทที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth จะติดตอ
สื่อสารกันโดยใชคลื่นวิทยุ โทรศัพทของคุณและโทรศัพทเครื่องอื่นๆ 
จึงไมจําเปนตองอยูที่เดยีวกันในระยะการมองเห็นไดโดยตรง 
แมวาการเชื่อมตออาจไดรับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณ
รบกวน เชน ผนังหรืออุปกรณอิเลก็ทรอนิกสอื่น
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ฟงกชันที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพิม่ปริมาณการใชพลังงาน
แบตเตอรี่และทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง 

การตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth > ใช
เลือก ชื่อโทรศัพทของฉนั เพือ่ตั้งคาหรือเปลี่ยนชื่อโทรศัพท
ที่จะแสดงใหอุปกรณ Bluetooth อื่นมองเห็น

 แสดงวามีการใชงาน Bluetooth โปรดทราบวาฟงกชนั 
Bluetooth จะใชพลังงานแบตเตอรี่และอาจรนอายุการใชงาน
แบตเตอรี่

การเชื่อมตอกบัอุปกรณ Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth > 
คนอุปกรณพิเศษเสียง แลวเลือกอุปกรณที่ตองการจะเชือ่มตอ

การดูรายการการเชื่อมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth > 
อุปกรณที่ใชอยู

การสงขอมูลไปยังอุปกรณ Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth > อุปกรณ
ที่จับคูแลว เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ แลวปอนรหัสผาน 

ในการเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น คุณตองยอมรับรหัสผาน (ไดถงึ 
16 ตัวอักษร) ที่ใช คุณจะใชรหัสผานเพยีงครั้งเดียวในการตั้งคา
การเชือ่มตอ แลวเริ่มการถายโอนขอมลู
หากคุณมองไมเห็นอุปกรณที่อยูในรายการ ใหเลอืก ใหม 
เพือ่แสดงรายการอุปกรณ Bluetooth ที่อยูในระยะการมองเห็น

การซอนอุปกรณ Bluetooth ไมใหอุปกรณ
อื่นมองเห็น
เลอืก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth > การมอง
เห็นโทรศัพท หรือ ชื่อโทรศัพทของฉัน เลือก ไมแสดง หรือปด 
Bluetooth ทั้งหมด

การตั้งคาโมเด็ม
คุณสามารถตอโทรศัพทเขากับเครื่องพซีีที่ใชงานรวมกันไดผาน
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB และใช
โทรศัพทเปนโมเดม็เพื่อใชงานการเชื่อมตอ GPRS จากเครื่องพีซี
การกําหนดการตั้งคาการเชือ่มตอจากเครื่องพซีี: 
1 เลอืก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > 

ตั้งคาขอมูลแพคเก็ต > จุดเชื่อมตอที่ใช แลวเปดใช
จุดเชื่อมตอที่ตองการใชงาน

2 เลอืก แกไขจุดเชื่อมตอ ปอนชือ่ที่จะเปลี่ยนการตั้งคา
จุดเชื่อมตอ แลวเลือก ตกลง
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3 เลือก จุดเชื่อมตอแพคเก็ต ใสชื่อจุดเชือ่มตอ (APN) 
เพื่อสรางการเชือ่มตอกับเครือขาย และเลือก ตกลง

4 การสรางการเชือ่มตอกับอินเทอรเน็ตโดยใชโทรศัพทเปนโมเด็ม

โปรดดรูายละเอียดเพิม่เติมไดจากคูมอืการใชงาน “Nokia PC Suite” 
หากคุณตั้งคาไวทั้งที่โทรศัพทและเครื่องพซีี ระบบจะเลือกใช
การตั้งคาจากเครื่องพีซี

การซิงโครไนซจากเครือ่งพีซีที่ใชรวมกันได
ในการซิงโครไนซขอมลูจากปฏิทิน บันทึก และรายชื่อ คุณตองติดตั้ง
ซอฟตแวร Nokia PC Suite ของโทรศัพทลงในเครื่องพีซี 
ใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB รุน CA-101 
ในการซิงโครไนซ แลวเริ่มตนการซิงโครไนซจากเครื่องพซีี

การซิงโครไนซจากเซริฟเวอร
ในการใชเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล จําเปนตองสมัครเพื่อ
ขอรับบริการการซิงโครไนซ สําหรับขอมูลเพิม่เติมและการตั้งคา
ที่จําเปนสําหรับบริการนี้ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ 

สายเคเบิลขอมูล USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB รุน CA-101 ในการถายโอน
ขอมลูระหวางโทรศัพทและเครื่องพิมพที่สนับสนุนระบบ PictBridge 

หรือเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได นอกจากนี้ คุณยังใชสายเคเบิล
ขอมูล USB รุน CA-101 กับชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ได
ในการใชโทรศัพทสําหรับการโอนขอมูลหรือการพิมพภาพ 
ใหตอสายขอมลู ยืนยัน เชื่อมตอสายเคเบลิขอมูล USB แลว 
เลือกโหมด และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
PC Suite — เพือ่ใชโทรศัพทในการโตตอบกับแอปพลิเคชัน่
ของเครื่องพีซีที่ติดตั้งโปรแกรม Nokia PC Suite
การพิมพและสื่อ — เพื่อใชโทรศัพทและเครื่องพิมพที่รองรับ 
PictBridge หรือเพือ่เชือ่มตอโทรศัพทกับเครื่องพซีีเพือ่ทํา
การซิงโครไนซโทรศัพทดวยโปรแกรม Windows Media Player 
(วิดโีอและเพลง)
แหลงเก็บขอมูล — เพื่อเชื่อมตอกับเครื่องพีซีที่ไมมีซอฟตแวร 
Nokia และใชโทรศัพทเปนแหลงเก็บขอมลู
ในการเปลี่ยนโหมด USB ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > สายเคเบิลขอมูล USB > PC Suite, 
การพิมพและสื่อ หรือ แหลงเก็บขอมูล

การโทร
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
การโอนสาย — เพือ่โอนสายเรียกเขา (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) คุณอาจโอนสายไมไดหากมีการใชฟงกชันจํากัด
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การโทรบางฟงกชนั โปรดดทูี่ การจํากัดการโทร ใน “รหัสผาน” 
หนา 13
รับไดทุกปุม > เปด — เพือ่รับสายเรียกเขาโดยกดปุมใดก็ได
ยกเวนปุมเปด/ปด ปุมกลองถายรูป ปุมเลอืกดานขวาและปุมเลือก
ดานซาย
เรียกซ้ําอัตโนมัติ > เปด — เพื่อใหเครื่องพยายามโทรออกไป
หมายเลขนั้นไดสูงสุด 10 ครั้ง
ความชัดเจนเสียง > ใชงาน — เพื่อชวยใหไดยินเสียงสนทนาได
ชดัเจนขึ้นในที่ซึ่งเสียงรอบขางดังมาก
โทรดวน > เปด — เพื่อโทรไปยังชื่อและหมายเลขโทรศัพท
ที่กําหนดไวที่ปุมโทรดวน 3 ถึง 9 โดยกดปุมตัวเลขที่เกี่ยวของ
คางไว
สายเรียกซอน > เปด — โปรดดทูี่ “สายเรียกซอน” หนา 22
สรุปหลงัการโทร > ใช — เพื่อแสดงระยะเวลาและคาโทร 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โดยประมาณ
สงขอมูลผูโทร > ใช — แสดงหมายเลขโทรศัพทของบุคคล
ที่คุณโทรหา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในการใชการตั้งคา
ตามที่ผูใหบริการกําหนด ใหเลือก ตามคาของระบบ

โทรศัพท
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้: 

การตั้งคาภาษา — ในการกําหนดภาษาที่ใชแสดงในเครื่อง 
ใหเลือก ภาษาที่ใชในเครื่อง อัตโนมัติ เลือกภาษาตามขอมูล
ในซิมการด ในการเลือกภาษาที่ใชในการด USIM ใหเลือก 
ภาษาที่ใชในซิม ในการกําหนดภาษาที่ใชในการเลนเสียง ใหเลือก 
ภาษาในการจดจําเสียง
สถานะหนวยความจํา — ใชดพูื้นที่ของหนวยความจําที่ใชแลว
และหนวยความจําที่ยังไมไดใช
ล็อคปุมอัตโนมัติ — โปรดดูที่ “รหัสผาน” หนา 13
การจดจําเสียง — โปรดดทูี่ “การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสูง” หนา 
21
ปองกันปุมกด — โปรดดทูี่ “รหัสผาน” หนา 13
ขอความตอนรับ — เพือ่เขียนขอความที่คุณตองการใหแสดง
เมือ่เปดเครื่อง
อัพเดตโทรศัพท — เพือ่อัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพท
หากมีการอัพเดต
โหมดเครือขาย — เพื่อเลือกโหมดคู (UMTS หรือ GSM) 
คุณไมสามารถใชงานตัวเลือกนี้ในระหวางใชสายสนทนาได
เลอืกผูใหบริการ > อัตโนมัติ — เพื่อตั้งคาโทรศัพทใหเลือก
ระบบเครือขายที่มใีนพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมตัิ ดวยการตั้งคา 
โดยผูใช คุณจะสามารถเลอืกระบบเครือขายที่มีขอตกลง
ในการใหบริการขามเครือขายกับผูใหบริการระบบของคุณ
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ตัวชวยแนะนําเมนู — เพื่อเลือกวาใหเครื่องแสดงขอความ
วิธีใชหรือไม
เสียงเปดเครื่อง > เปด — เพือ่เลือกวาใหโทรศัพทสงเสียง
เมื่อเปดโทรศัพทหรือไม
ถามบนเครื่อง — โปรดดทูี่ “โหมดบนเครื่องบิน” หนา 20

การจัดรูปแบบ
คุณสามารถจัดรูปแบบโทรศัพทของคุณดวยการตั้งคาที่จําเปน
สําหรับบริการบางอยางใหทํางานไดอยางถกูตอง ทั้งนี้ ผูใหบริการ
อาจสงการตั้งคาดังกลาวใหคุณในรูปแบบของขอความตั้งกําหนดคา
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งกําหนดคา และจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
ตั้งกําหนดคาที่ตั้งไว — เพือ่ดรูายชื่อผูใหบริการที่จัดเก็บ
อยูในเครื่อง ในการตั้งการจัดรูปแบบของผูใหบริการเปนคาเริ่มตน 
ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนคาที่ตั้งไว 
ใชคาที่ตั้งในทุกแอปฯ — เพื่อใชการตั้งกําหนดคาเริ่มตนที่ระบบ
กําหนดกับแอปพลิเคชัน่ที่สนับสนุน
จุดเชื่อมตอที่ตองการ — เพื่อดจูุดเชื่อมตอที่จัดเก็บไว เลื่อนไป
ยังจุดเชื่อมตอที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ขอมูล เพื่อดูชือ่
ผูใหบริการ บริการเสริมขอมูล และจุดเชือ่มตอขอมลูแพคเก็ต 
หรือหมายเลขติดตอ GSM

ตอเว็บสนับสนุน — เพื่อดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาจาก
ผูใหบริการ
การตั้งคาสวนบุคคล — เพือ่เพิ่มบัญชีสวนบุคคลบัญชีใหม
สําหรับบริการตางๆ ดวยตนเอง และเพือ่เปดใชหรือลบบัญชี
สวนบุคคล พารามเิตอรจะแตกตางกันตามประเภทบริการที่เลือกไว 

การเรียกคืนคาดัง้เดิม
ในการเรียกคืนการตั้งคาดัง้เดิมของเมนู ใหเลือก เมนู > การตั้งคา 
> เรียกคืนคาดัง้เดมิ ปอนรหัสโทรศัพท ชื่อและเบอรโทรศัพทที่
บันทึกไวใน รายชื่อ จะไมถูกลบ
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เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด
เมนูนี้ชวยใหคุณเขาใชบริการที่ผูใหบริการระบบมใีหได โดยชื่อ
และไอคอนขึ้นกับผูใหบริการนั้น สําหรับขอมลูเพิ่มเติม กรุณาติดตอ
ผูใหบริการระบบของคุณ ผูใหบริการสามารถอัพเดตเมนูนี้ดวย
ขอความบริการ

ขอความขอมูล
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความขอมูล คุณสามารถรับขอความ
เกี่ยวกับเรื่องตางๆ จากผูใหบริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

คําสั่งบริการ
เลือก เมนู > ขอความ > คําสั่งบริการ เพื่อเขียนและสงคําขอ
บริการ (คําสั่ง USSD) ใหผูบริการระบบ เชน คําสั่งเปดใชงาน
บริการเครือขาย 
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ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการรูปถาย วิดีโอคลิป ไฟลเพลง ลักษณะ 
ภาพกราฟก แบบเสียง เสียงบันทึก และไฟลที่ไดรับ ไฟลดังกลาว
จะถูกบันทึกลงในความจําโทรศัพท และอาจถกูจัดเรียงไวตาม
แฟมขอมูล
ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมลู ใหเลือก เมนู > คลงัภาพ
ในการดูตัวเลือกที่มีอยูในแฟมขอมลู ใหเลือกแฟมขอมูลและ 
ตัวเลอืก
ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมลู ใหเลือกแฟมขอมูลและ เปด 
ในการดูตัวเลือกที่มีไวสําหรับไฟล ใหเลือกไฟลและ ตัวเลือก
เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสเขาใชงานเพื่อปองกันขอมูล
ที่ไดรับ อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงือ่นไขของขอมลูและรหัส
เขาใชงานทุกครั้งกอนรับขอมูลนั้น เนื่องจากการรับขอมูลดังกลาว
อาจมกีารคิดคาธรรมเนียม

การจัดการลิขสทิธิ์ของขอมูล
แบบดิจติอล
การจัดการลขิสิทธิ์ของขอมูลแบบดิจิตอล (DRM) คือ การคุมครอง
ดานลิขสิทธิ์เพือ่ปองกันการแกไขและการจํากัดการโอนไฟลที่มี
การปองกัน เมือ่คุณดาวนโหลดไฟลที่มีการปองกัน เชน เสียง วิดีโอ 
ลักษณะ หรือเสียงเรียกเขา มายังโทรศัพทของคุณ ไฟลนั้นไมตอง
เสียคาใชจาย แตจะถูกบล็อกไว คุณตองจายเงนิเพื่อซื้อสิทธิ
ใชงานไฟล และสิทธิการใชจะถกูสงไปที่เครื่องของคุณโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณดาวนโหลดไฟล 
หากตองการดูการอนุญาตใชสําหรับไฟลที่มกีารปองกัน ใหเลื่อนไป
ที่ไฟล แลวเลือก ตัวเลือก > สิทธิการใช ตัวอยางเชน คุณสามารถ
ดูวดิีโอไดเปนจํานวนกี่ครั้งและสิทธิการฟงเพลงของคุณเหลืออีก
กี่วัน 
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หากตองการขยายเวลาใชงานของไฟล เลือก ตัวเลอืก และเลือก
ตัวเลือกที่เกี่ยวของสําหรับประเภทไฟล เชน เรียกใชงานลักษณะ 
คุณสามารถสงไฟลบางประเภทที่มีการปองกันใหกับเพือ่นได 
และเพื่อนสามารถที่จะซื้อสิทธิการใชเปนของตนเอง 
การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมใิหทําการคัดลอก การแกไข 
การโอน หรือการสงตอภาพ เพลง (รวมถงึเสียงเรียกเขา) 
และเนื้อหาบางสวนได 
โทรศัพทนี้สนับสนุน OMA DRM 2.0
ผูผลิตขอมลูอาจมหีลายวิธีในการใชเทคโนโลยีการจัดการลิขสิทธิ์
ของขอมลูแบบดจิิตอล (DRM) เพือ่ปกปองทรัพยสินทางปญญา 
รวมถึงลิขสิทธิ์ อุปกรณนี้จะใชไดกับซอฟตแวร DRM หลายประเภท
เพื่อเขาสูขอมูลการปองกัน DRM ดวยโทรศัพทเครื่องนี้ คุณสามารถ
เขาสูเนื้อหาที่มีการปองกันดวย “OMA DRM 2.0” ถาซอฟตแวร 
DRM ไมสามารถปองกันขอมูลได ผูผลิตขอมลูอาจยกเลิกการใช
ซอฟตแวร DRM กับขอมลูที่ปองกันดวย DRM ตัวใหม การยกเลิก
นี้อาจปองกันการตออายุขอมลูที่ปองกันดวย DRM ที่มีอยูใน
โทรศัพทของคุณ การยกเลิกซอฟตแวร DRM นี้ไมสงผลกระทบ
ตอการใชงานขอมลูที่ปองกัน DRM ประเภทอื่น หรือการใชงาน
ขอมูลที่ไมไดปองกันดวย DRM
การจัดการลิขสิทธิ์ของขอมลูแบบดจิิตอล (DRM) จะปองกันขอมูล
ที่มีรหัสเขาใชงานซึ่งระบุวาคุณมีสิทธิ์ที่จะเขาใชขอมูลเหลานี้

ถาโทรศัพทของคุณมขีอมลูที่ปองกันดวย OMA DRM และตองการ
ที่จะสํารองขอมูลและรหัสเขาใชงาน คุณจะตองใชฟงกชันสํารอง
ขอมลูของ Nokia PC Suite การโอนขอมูลประเภทอื่นอาจไม
สามารถโอนรหัสเขาใชงานซึ่งจําเปนตองเก็บไวกับขอมูลของคุณ
เพือ่ใหยังคงใชงานขอมูลที่มีการปองกันดวย OMA DRM ได
หลงัจากที่หนวยความจําของเครื่องถูกฟอรแมต คุณอาจจะตอง
ปอนรหัสเขาใชงานอีกครั้งหากไฟลในโทรศัพทใชงานไมได

การพิมพภาพ
โทรศัพทของคุณสนับสนุน Nokia XpressPrint หากตองการ
เชือ่มตอกับเครื่องพิมพที่ใชงานรวมกันได ใหใชสาย USB หรือ
สงภาพผานทาง Bluetooth ไปยังเครื่องพิมพที่รองรับเทคโนโลยี 
Bluetooth โปรดดูที่ “การเชือ่มตอ” หนา 35 
คุณสามารถพิมพภาพที่อยูในรูปแบบ .jpg ได ภาพที่ถายดวยกลอง
ถายรูปนี้จะถูกจัดเก็บในรูปแบบ .jpg โดยอัตโนมตัิ
เลอืกภาพที่คุณตองการพมิพและ ตัวเลือก > พิมพ
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คุณสามารถถายภาพหรือบันทึกวิดโีอคลิปโดยใชกลองขนาด 
2 ลานพิกเซลในตัวเครื่องได

กลอง
กลองถายรูปจะสรางภาพในรูปแบบไฟล .jpg และคุณยังสามารถ
ขยายภาพดวยระบบดจิิตอลไดถึงแปดเทา

การถายภาพ
เลือก เมนู > สื่อ > กลอง > จับภาพ หากตองการถายภาพอีก 
ใหเลือก กลับ หากตองการสงภาพเปนขอความมัลติมีเดยี ใหเลือก 
ตัวเลอืก > สง เครื่องจะจัดเก็บภาพไวใน คลงัภาพ > รปูถาย
เมื่อใชแฟลช ใหอยูหางจากวัตถุที่ตองการถายในระยะที่เหมาะสม 
หามใชแฟลชเมื่อบุคคลหรือสัตวอยูในระยะใกล และอยาใหมอื
หรือวัตถอุื่นใดบังแฟลชขณะถายภาพ

วิดีโอ
ในการตั้งคาคุณภาพของคลปิวิดโีอ ใหเลือก เมนู > สื่อ > วิดีโอ > 
ตัวเลือก > การตั้งคา > คณุภาพคลิปวิดโีอ > สูง, ปกติ หรือ 
ธรรมดา
หากตองการเลือกขนาดจํากัดไฟล ใหเลือก เมนู > สื่อ > วิดโีอ > 
ตัวเลือก > การตั้งคา > ความยาววิดีโอคลิป 
คุณสามารถบันทึกคลิปวิดีโอในรูปแบบไฟล .3gp ได เวลาในการ
บันทึกภาพจะขึ้นอยูกับความยาวคลิปวิดโีอและการตั้งคาคุณภาพ 
ความยาวและขนาดไฟลคลิปอาจแตกตางกันตามคุณภาพที่เลือกไว
และหนวยความจําที่มีอยู

การบันทกึคลิปวดิีโอ
เลือก เมนู > สื่อ > วิดโีอ > บันทึก ในการซูมภาพใหมขีนาด
ใหญขึ้นหรือเล็กลง ใหกดปุมเลื่อนดานซายหรือดานขวา
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เครื่องเลนเพลง
ในการเปดเครื่องเลนเพลง ใหเลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนเพลง
หากตองการเปดรายชือ่เพลงที่เก็บไวในโทรศัพท ใหเลือก ทุกเพลง 
> เปด หรือเลื่อนไปทางขวา
ในการสรางหรือจัดการรายการเพลง ใหเลือก รายการเลน > เปด 
หรือเลื่อนไปทางขวา
ในการเปดแฟมขอมูลที่มี ศิลปน, อัลบัม้ หรือ ประเภท ใหเลื่อนไป
ที่แฟมขอมูลที่ตองการ แลวเลือก ขยาย หรือเลื่อนไปทางขวา
ในการเปดรายชื่อวิดีโอที่เก็บไวในโทรศัพท ใหเลือก วดิีโอ > เปด 
หรือเลื่อนไปทางขวา

โทรศัพทของคุณมีเครื่องเลนเพลงสําหรับฟงแทร็คเพลง เสียงที่
บันทึกไว รวมทั้งไฟล MP3, AAC, eAAC+ หรือไฟล Windows 
Media Player ซึ่งคุณโอนมายังเครื่องดวยโปรแกรม Nokia Audio 
Manager ซึ่งเปนโปรแกรมหนึ่งใน Nokia PC Suite

การเลนเพลง
เมือ่คุณเปดเมนู เครื่องเลนเพลง รายละเอียดของแทร็คแรก
ในรายการแทร็คที่ตั้งไวจะปรากฏขึ้น หากตองการเลน ใหเลือก 
ในการปรับระดบัเสียง ใหกดปุมเลื่อนขึ้นหรือลง
หากตองการพกัการเลน ใหเลือก 
หากตองการหยุดการเลน ใหกดปุมจบการทํางานคางไว

หากตองการขามไปยังแทร็คถดัไป ใหเลือก  หากตองการ
ขามไปยังตอนตนของแทร็คกอนหนา ใหเลือก 
หากตองการกรอกลบัในขณะกําลังเลนเพลงนั้นอยู ใหเลือก
และกดปุม  คางไว หากตองการเลนแทร็คที่เลนอยูไปขางหนา
อยางรวดเร็ว ใหเลือกและกดปุม  คางไว ปลอยปุมเมื่อถึง
ตําแหนงที่คุณตองการ

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปานกลาง การรับฟง
เสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการได
ยินเสียงของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวาง
การใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เครื่องบันทึก
1 เลอืก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก

ในการใชปุมภาพกราฟก ,  หรือ  บนหนาจอ 
ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวาไปยังปุมที่ตองการ แลวเลือกปุมนั้น

2 ในการเริ่มบันทึกเสียง ใหเลือก  ในการเริ่มบันทึกขณะ
สนทนา ใหเลือก ตัวเลอืก > บนัทึกเสียง ขณะบันทึกการ
สนทนา ผูใชสายทุกคนจะไดยินเสียงบี๊พเบาๆ ขณะที่บันทึก 
ใหถือโทรศัพทในตําแหนงปกติแนบกับหู ในการหยุดการ
บันทึกเสียง ใหเลือก 

3 ในการจบการบันทึกเสียง ใหเลือก  เสียงบันทึกจะถูก
จัดเก็บไวใน คลงัภาพ > เสียงบันทึก
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ในการฟงเสียงที่บันทึกลาสุด ใหเลือก ตัวเลือก > เลนที่บันทึก
ลาสุด
ในการสงเสียงบันทึกลาสุด ใหเลือก ตัวเลอืก > สงที่บันทึก
ลาสุด
หากตองการดูรายการเสียงบันทึกใน คลงัภาพ ใหเลือก 
ตัวเลอืก > รายการที่บันทึก > เสียงบนัทึก

คุณสามารถบันทึกคําพูด เสียง หรือสายที่สนทนาและจัดเก็บ
การบันทึกไวใน คลังภาพ ฟงกชนันี้มปีระโยชนในการบันทึกชือ่
และหมายเลขโทรศัพทเพือ่จดลงสมุดตอไปในภายหลัง
เครื่องบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูลหรือเชื่อมตอ GPRS 
อยู

อีควอไลเซอร
เลือก เมนู > สื่อ > อีควอไลเซอร
ในการเปดใชชุดควบคุม ใหเลือ่นไปที่ชุดอีควอไลเซอร แลวเลือก 
ใชงาน
หากตองการแกไขหรือเปลี่ยนชื่อชดุอีควอไลเซอรที่เลือกไว ใหเลือก 
ตัวเลอืก > แกไข หรือ เปลี่ยนชื่อ คุณสามารถแกไขหรือ
เปลี่ยนชื่อชดุอีควอไลเซอรไดบางชดุเทานั้น

ขยายเสียงสเตอริโอ
เลือก เมนู > สื่อ > ขยายเสียงสเตอฯ > ใช หรือ ไมใช 
เพื่อปรับคุณภาพเสียงสเตอริโอในโทรศัพท
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นาฬิกาปลุก
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬกิาปลุก
ในการตั้งเวลาปลุก ใหเลือก เวลาปลกุ และปอนเวลาปลุก 
ในการเปลี่ยนเวลาปลุกเมื่อตั้งเวลาปลุกไว ใหเลือก เปด
ในการตั้งใหโทรศัพทแจงเตือนคุณเมื่อถึงวันที่เลือกในสัปดาห 
ใหเลือก เตือนซ้ํา
ในการตั้งการหมดเวลาเลื่อน ใหเลือก การหมดเวลาเลือ่น 
และเวลา

การหยุดเสียงปลุก
โทรศัพทจะสงเสียงปลุกแมวาเครื่องจะปดอยู หากตองการ
ปดเสียงปลุก ใหเลือก หยุด หากคุณปลอยใหเครื่องสงเสียง
ปลุกตอไปเปนเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก เลื่อนไป เสียงปลกุจะหยุด
ดงัในชวงเวลาที่ตั้งไวใน การหมดเวลาเลื่อน แลวสงเสียงปลุก
ใหมอีกครั้ง

ปฏิทิน
เลอืก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน
วันที่ปจจุบันจะแสดงอยูในกรอบ หากมีการบันทึกที่ตั้งไวสําหรับ
วันนั้น วันดังกลาวจะปรากฏเปนตัวหนา และสวนตนของบันทึก
จะปรากฏขึ้นที่ดานลางของปฏิทิน หากคุณตองการดูบันทึก
ของวันนั้น ใหเลือก ด ูในการดทูีละสัปดาห ใหเลือก ตัวเลือก > 
มุมมองสัปดาห หากตองการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน 
ใหเลือกการแสดงผลเปนเดือนหรือสัปดาห แลวเลือก ตัวเลือก > 
ลบบนัทึก
หากตองการตั้งคาวันที่ เวลา เขตเวลา รูปแบบวันและเวลา ตัวคั่น
วันที่ การแสดงรายการตามคาดั้งเดิม หรือวันแรกของสัปดาห 
ใหเลือก การตั้งคา หากตองการตั้งคาโทรศัพทใหลบบันทึกเกา
โดยอัตโนมัติเมื่อลวงเลยเวลาที่กําหนดไวแลวนั้น ใหเลือก 
ลบบนัทึกอัตโนมัติ

การสรางบนัทึกปฏิทิน
เลอืก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน เลื่อนไปยังวันที่ และเลอืก 
ตัวเลือก > สรางบันทึก และเลอืกประเภทของบันทึกดังตอไปนี้: 
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 นัดหมาย,  โทร,  วันเกิด,  บันทึก หรือ  
เตือนความจํา ปอนรายละเอียดในชอง

เสียงเตือนบันทึก
โทรศัพทจะแสดงบันทึกและหากตั้งคาไว โทรศัพทจะสงเสียงดงัขึ้น 
เมื่อมีบันทึกเตือนการโทร  ที่หนาจอ เมือ่ตองการโทรออกไป
ยังหมายเลขนั้น ใหกดปุมโทรออก ในการปดเสียงแจงเตือน
และดูบันทึก ใหเลือก ดู ในการหยุดเสียงปลุกประมาณ 10 นาที 
ใหเลือก เลื่อนไป
ในการปดเสียงแจงเตือนโดยไมดูบันทึก ใหเลอืก ออก

สิ่งที่ตองทํา
ใหเลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > สิ่งที่ตองทํา
ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทีก ใหเลือก เพิม่ หรือเลือก 
ตัวเลอืก > เพิ่ม ปอนขอมลูลงในชอง แลวเลือก จัดเก็บ
ในการดูบันทึก ใหเลื่อนไปยังบันทึกที่ตองการ แลวเลือก ด ู
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อแกไขลักษณะตางๆ 
ขณะที่ดบูันทึกไดอีกดวย นอกจากนี้ คุณสามาถเลือกตัวเลือก
เพื่อลบบันทึกที่เลือกไว และลบบันทึกทั้งหมดที่คุณทําเครื่องหมาย
เปนเสร็จสมบูรณ 

บันทึก
ในการเขียนและสงบันทึก ใหเลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
บนัทึก
ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก 
ตัวเลือก > สรางบนัทึก เขียนขอความและเลือก จัดเก็บ

เครื่องคิดเลข
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > เครื่องคดิเลข เมื่อตัวเลข 0 
ปรากฏบนจอ ใหปอนเลขจํานวนแรกที่ตองการคํานวณ กดปุม # 
เพื่อใสจุดทศนิยม เลื่อนไปยังการทํางานหรือฟงกชนัที่ตองการ 
หรือเลือกจาก ตัวเลือก ปอนตัวเลขจํานวนที่สอง ทําซ้ําขั้นตอนนี้
ไดมากเทาที่จําเปน หากตองการเริ่มการคํานวณครั้งใหม ใหเลือก
และกดปุม ลบ คางไวกอน
เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากัดในดานความถกูตองและไดรับการ
ออกแบบมาสําหรับการคํานวณอยางงาย

ตัวนับถอยหลัง
1 หากตองการเปดใชตัวนับถอยหลัง ใหเลือก เมนู > ตาราง

นัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง > ตัวนับแบบทั่วไป 
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ปอนเวลาเตือน และเขียนบันทึกซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา 
หากตองการเปลี่ยนเวลาที่ตั้งไว ใหเลือก เปลี่ยนเวลา

2 ในการเริ่มการจับเวลา ใหเลอืก เริ่ม
3 หากคุณตองการหยุดการจับเวลา ใหเลือก หยุดนับ
ตัวนับรอบเวลา
1 หากตองการตั้งจับเวลาแบบรอบเวลาไดถงึ 10 รอบ ใหใส

จํานวนรอบกอน
2 เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง > 

ตัวนับรอบเวลา
3 หากตองการเริ่มตัวนับเวลา ใหเลอืก เริ่มตนตัวนับเวลา > เริ่ม

นาฬิกาจับเวลา
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬกิา และเลอืกจากตัวเลอืก
ตอไปนี้:
เวลาที่แยกไว — เพื่อวัดคาเวลาในรอบนั้น ในการเริ่มจับเวลา 
ใหเลือก เริ่ม เลือก แยก ทุกครั้งที่คุณตองการบันทึกเวลาระหวาง
รอบ ในการหยุดจับเวลา ใหเลือก หยุด
ในการบันทึกเวลาที่จับได ใหเลือก จัดเก็บ
ในการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ใหเลือก ตัวเลือก > เริ่ม เวลาใหมนี้
จะเดินตอจากเวลาเดมิที่จับเวลาไว ในการตั้งเวลาใหมโดยไม
บันทึกเวลาที่จับไวกอน ใหเลือก ตั้งเวลาใหม
รอบเวลา — เพือ่บันทึกรอบเวลา

ในขณะจับเวลา คุณยังสามารถใชงานฟงกชนัอื่นไดดวยเชนกัน 
หากตองการตั้งนาฬกิาจับเวลาใหทํางานเปนพืน้หลังของหนาจอ 
ใหกดปุมจบการทํางาน เลือก จับเวลาตอ เพื่อดเูวลาที่คุณตั้งไว
เปนพื้นหลัง
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การเขาเลนเกมส
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เกมส เลื่อนไปที่เกมสที่ตองการ 
แลวเลือก เปด
ในการตั้งคาเสียง แสงสวาง และการสั่นเมื่อเลนเกมส ใหเลือก เมนู 
> แอปพลเิคชั่น > ตัวเลอืก > การตั้งคาแอปพลฯิ

การเปดใชแอปพลิเคชั่น
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > รวม เลื่อนไปยังแอปพลิเคชัน่
ที่ตองการ แลวเลือก เปด

ตัวเลือกแอปพลิเคชั่น
ตรวจสอบเวอรชั่น — เพื่อตรวจสอบวาเวอรชันใหมของ
แอปพลิเคชัน่นี้จะดาวนโหลดไดจาก เว็บ หรือไม (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

เว็บเพจ — เพื่อใหรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอมูลของแอปพลเิคชั่น
เพิ่มเติมจากเว็บเพจ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ถามี
เขาสูแอปพลเิคชั่น — เพื่อจํากัดแอปพลิเคชัน่จากการเขาสูระบบ
เครือขาย
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คุณสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ตางๆ โดยใช
เบราเซอรของโทรศัพท 

ขอสําคญั: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชือ่ถือได 
และมกีารรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกัน
ซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานั้น

คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี้ รวมทั้งราคา ภาษ ี
และคําแนะนําตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ
คุณสามารถใชคุณสมบัติเบราเซอรของโทรศัพทเพือ่ดูบริการตางๆ 
ที่ใชภาษา WML (Wireless Markup Language) หรือ XHTML 
(extensible HyperText Markup Language) ในเพจตางๆ ได 
โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกตางกันตามขนาดของหนาจอ 
คุณอาจดูรายละเอียดทั้งหมดของเวบ็เพจในอินเทอรเน็ตไมได 

การเชื่อมตอบริการ
ตรวจดูใหแนใจวาการตั้งกําหนดคาของบริการที่คุณตองการใชนั้น
ทํางานอยู
1 หากตองการเลือกการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอกับบริการ 

ใหเลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตั้งกําหนดคา

2 เลอืก การจัดรูปแบบ เฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับบริการ
เบราสเทานั้นที่จะปรากฏขึ้น เลือกผูใหบริการ คาที่ตั้งไว หรือ 
การตั้งคาสวนบคุคล เพื่อเบราส 
คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาที่ตองใชในการเบราสเปน
ขอความการจัดรูปแบบจากผูใหบริการระบบเครือขายที่นําเสนอ
บริการที่คุณตองการใช

3 เลอืก บญัชี และบริการเบราสที่มีอยูในการตั้งกําหนดคา
ที่ใชงาน

4 เลอืก แสดงหนาตางติดตอ > ใช เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
ผูใชดวยตนเองสําหรับการเชือ่มตออินทราเน็ต

เชือ่มตอกับบริการโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้:
• เลอืก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรือในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม 

0 คางไว
• ในการเลือกบุคมารคของบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > 

บุคมารค
• ในการเลือก URL ลาสุด ใหเลือก เมนู > เว็บ > ที่อยูเว็บลาสุด
• ในการปอนที่อยูของบริการ ใหเลือก เมนู > เวบ็ > ไปที่ที่อยู 

ปอนที่อยูของบริการ แลวเลือก ตกลง
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การเบราสเพจ
หลังจากคุณเชื่อมตอกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเบราสเพจตางๆ 
ได ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกันไปตามบริการนั้นๆ 
โปรดปฏิบัติตามขอความแนะนําบนหนาจอ สําหรับขอมลูเพิม่เติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

บุคมารค
คุณสามารถจัดเก็บที่อยูของเพจเปนบุคมารคในหนวยความจํา
ของโทรศัพท
1 ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มบุคมารค หรือในโหมด

สแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค
2 เลื่อนไปที่บุคมารคและเลือกบุคมารคดังกลาว หรือกดปุม

โทรออกเพื่อทําการเชือ่มตอกับเพจที่เชือ่มโยงกับบุคมารค
3 เลือก ตัวเลือก เพื่อดู แกไข ลบ หรือสงบุคมารค เพื่อสราง

บุคมารคใหม หรือเพือ่จัดเก็บบุคมารคไวในแฟมขอมลู
เครื่องของคุณอาจมีการตั้งบุคมารคไวและเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
อื่น คุณอาจจะตองเขาอินเทอรเน็ตอื่นผานทางโทรศัพทของคุณ 
อินเทอรเน็ตอื่นนี้ไมไดเปนบริษัทในเครือของ Nokia และ Nokia 

ไมรับรองหรือรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ถาคุณเลือกที่จะเขาเว็บไซต
เหลานั้น คุณจะตองระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือเนื้อหา
ของขอมูล

ถาดรบับริการ
โทรศัพทสามารถรับขอความบริการที่สงมาจากผูใหบริการของคุณ
ได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ขอความบริการเปนการแจง
ขอมูล (เชน หัวขอขาว) และอาจมขีอความตัวอักษรหรือที่อยู
ของบริการ
หากตองการเขาใช ถาดรับบริการ ในโหมดสแตนดบาย เมื่อคุณ
ไดรับขอความบริการ ใหเลือก แสดง หากคุณเลือก ออก ขอความ
จะถกูยายไปที่ ถาดรับบริการ หากตองการเขาใช ถาดรับบริการ 
ในภายหลัง ใหเลือก เมนู > เว็บ > ถาดรับบริการ

การตั้งคาลักษณะเบราเซอร
หากตองการกําหนดวิธีที่จะใหแสดงหนาเว็บในโทรศัพท ขณะที่
เบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืกอื่นๆ > การตั้งคาลักษณะ 
หรือในโหมดสแตนบายด ใหเลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > 
ตั้งคาเบราเซอร
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การตั้งคาการปองกัน

ใบรับรอง
ในการดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองผูใชที่ดาวนโหลดมายัง
โทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย > 
ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผูใช
สัญลกัษณ  จะปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ หากการสง
ผานขอมูลระหวางโทรศัพทและเซิรฟเวอรที่ใหขอมลูถูกเขารหัสไว

ขอสําคัญ: แมวาการใชใบรับรองจะชวยใหความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของในการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้ง
ซอฟตแวรลดนอยลงอยางเห็นไดชัด แตคุณควรใช
ใบรับรองอยางถูกตองเพื่อใหไดรับประโยชนจากการ
รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
ใบรับรองมไิดใหการปองกันความปลอดภัยแตอยางใด 
หากแตเปนที่การจัดการใบรับรองตางหากที่ตองมี
ใบรับรองของแท ที่ถกูตอง หรือนาเชื่อถือ เพื่อความ
ปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมอีายุการใชงาน
แบบจํากัด หาก “ใบรับรองที่หมดอายุ” หรือ “ใบรับรอง
ที่ไมถกูตอง” ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองนั้นจะถูกตอง
อยูแลว ใหตรวจสอบวาวันเวลาปจจุบันในเครื่องของคุณ
ถูกตอง

กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบ
ใหแนใจวาคุณสามารถเชือ่ถอืขอมลูของเจาของใบรับรอง
นี้ได และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของ
ที่อยูในรายชื่อ

ใบรับรองมีสามแบบ: ใบรับรองเซิรฟเวอร ใบรับรองสิทธิ์ และ
ใบรับรองผูใช คุณสามารถขอรับใบรับรองไดจากผูใหบริการของคุณ 
ผูใหบริการจะจัดเก็บใบรับรองสิทธิ์และใบรับรองผูใชไวในโมดูล
ปองกัน
อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวาการ
สงผานขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (หรือที่
ที่จัดเก็บแหลงขอมลูที่ตองการ) จะปลอดภัย ขึ้นกับผูใหบริการวา
จะมีระบบรักษาความปลอดภัยใหกับการสงขอมูลระหวางเกตเวย
และเซิรฟเวอรที่ใหขอมูลหรือไม

คุกกีแ้ละแคช
คุกกี้ คือ ขอมูลที่เว็บไซตจัดเก็บในหนวยความจําแคชของโทรศัพท 
คุกกี้จะถกูบันทึกไวจนกวาคุณจะลบขอมลูในหนวยความจําแคช 
ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืกอื่นๆ > ระบบปองกัน > 
การตั้งคาคุกกี้ หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
การตั้งคา > การตั้งคาการปองกัน > คกุกี้ ในการรับหรือปองกัน
โทรศัพทไมใหรับคุกกี้ ใหเลือก ใหรับได หรือ ปฏิเสธ
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แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคุณ
พยายามเขาใชหรือเขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองการรหัสผาน 
ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คุณ
เขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช ในการลบแคช
ขณะที่เบราส ใหเลอืก ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่นๆ > ลบขอมูล
ในแคช หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > ลบขอมลู
ในแคช

สครปิตผานการเชื่อมตอแบบรับรอง
คุณสามารถเลือกวาจะยอมใหรันสคริปตจากเพจที่มคีวามปลอดภัย 
โทรศัพทเครื่องนี้รองรับสคริปต WML
ขณะเบราส หากตองการใหรับสคริปต ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลอืกอื่นๆ > ระบบปองกัน > ตั้งคา WMLScript 
หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > 
การตั้งคาการปองกัน > WMLScript เชื่อมตอ > ใหรับได

ความปลอดภัยของเบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติความปลอดภัยกับบริการบางประเภท 
เชน บริการดานธนาคารหรือการซื้อสินคาออนไลน สําหรับ
การเชื่อมตอประเภทนี้ คุณจําเปนตองใชใบรับรองและโมดลูระบบ
ปองกันซึ่งอาจมอียูในซิมการดของคุณ สําหรับขอมลูเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ลายเซ็นดิจิตอล
คุณสามารถสรางลายเซ็นดิจิตอลดวยโทรศัพทของคุณไดหาก
ซิมการดของคุณมีโมดูลปองกัน การใชลายเซ็นดิจิตอลเหมือนกับ
การเซ็นชื่อลงบนเอกสารใบเรียกเก็บสัญญาหรือเอกสารอื่นๆ
ในการใชลายเซ็นดิจิตอล ใหเลือกลิงคของเพจ เชน ชื่อหนังสือ
ที่คุณตองการซื้อและราคาของหนังสือนั้น ขอความที่จะเซ็น ซึ่งอาจ
มจีํานวนเงนิและวันที่รวมอยูดวย จะปรากฏขึ้น
ตรวจสอบวาขอความที่สวนหัวถกู อาน และไอคอนลายเซ็นดจิิตอล 

 จะปรากฏขึ้น
ในการตกลงรับขอความ ใหอานขอความทั้งหมดกอน หลังจากนั้น
ใหคุณเลือก ตกลงรับ
ขอความนั้นอาจไมพอดีภายในหนาจอเดียว ดังนั้น จึงควรตรวจสอบ
ใหแนใจวาไดเลื่อนไปอานขอความทั้งหมดแลวกอนตกลงรับ
เลือกใบรับรองผูใชที่คุณตองการใช ปอนรหัส PIN ลงนาม ไอคอน
ลายเซ็นแบบดิจิตอลจะหายไป และบริการจะแสดงขอมลูยืนยัน
การสั่งซื้อ
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บริการซิม

บริการซิม

ซิมการดของคุณอาจมบีริการเพิ่มเติม คุณสามารถเขาใชงาน
เมนูนี้ไดก็ตอเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนู
จะตางกันไปตามซิมการดที่ใช
ในการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตองสงขอความหรือโทรติดตอ 
ซึ่งคุณจะตองรับผิดชอบคาใชจายนี้
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การเชื่อมตอกับเครือ่งคอมพิวเตอร

การเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร
คุณสามารถรับและสงอีเมล รวมทั้งเขาใชอินเทอรเน็ตเมื่อเชือ่มตอ
โทรศัพทเขากับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดผานการ
เชื่อมตอ Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล คุณสามารถใชโทรศัพท
เครื่องนี้กับแอปพลิเคชัน่การสื่อสารดานขอมูลและการเชื่อมตอ
กับเครื่องคอมพิวเตอรได

Nokia PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ในการซิงโครไนซ
รายชื่อ ปฏิทิน บันทึก และบันทึกสิ่งที่ตองทํา ระหวางโทรศัพท
กับเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได หรือเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ต
ระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณอาจคนหา
ขอมลูเพิ่มเติมและโปรแกรม PC Suite ไดที่เวบ็ไซต Nokia ที่ 
www.nokia.co.th/6500classic/support หรือเว็บไซต Nokia 
ในประเทศของคุณ 

แอปพลิเคชั่นการสื่อสารขอมูล
โปรดดขูอมลูเกี่ยวกับการใชแอปพลิเคชัน่การสื่อสารขอมูล
จากเอกสารที่ใหมาดวย

ไมแนะนําใหโทรออกหรือรับสายเขาระหวางที่เชื่อมตอโทรศัพท
กับเครื่องคอมพวิเตอรเพราะอาจทําใหการทํางานขัดของได
เพื่อประสิทธิภาพที่ดขีึ้นระหวางใชโทรศัพทรับสงขอมลู ใหวาง
โทรศัพทบนพื้นผิวที่มั่นคงโดยใหดานแผงปุมคว่ําลง อยายาย
โทรศัพทโดยถือไวในมือระหวางใชโทรศัพทรับสงขอมลู
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ขอมลูเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรีแ่ละอุปกรณชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจประจุ
ใหมได แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบมาใหใชกับโทรศัพทเครื่องนี้ 
คือ BL-6P โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงาน
จากอุปกรณชารจตอไปนี้ AC-6 คุณสามารถชารจและคายประจุ
แบตเตอรี่ไดเปนรอยๆ ครั้ง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพ
ไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบาย
ของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม 
ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น และชารจ
แบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการ
รับรองจาก Nokia เทานั้น การใชแบตเตอรี่หรืออุปกรณชารจ
ที่ไมไดรับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลกุไหม การระเบิด การรั่วไหล 
หรืออันตรายอื่นๆ 
หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลา
นาน คุณอาจตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจ
แลวเชื่อมตออีกครั้งเพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด 
อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได 
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้ง
กอนถอดแบตเตอรี่

ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัวเครื่องเมือ่ไมไดใชงาน 
ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ 
เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่
จะคายประจุออกเองเมือ่เวลาผานไป
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มอีุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C 
(59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่รอนหรือหนาวจัดทําใหประสิทธิภาพ
และอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็น
เกินไปอาจไมสามารถใชงานไดชั่วคราว ประสิทธิภาพการทํางาน
ของแบตเตอรี่จะมจีํากัดเมือ่อยูที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามลดัวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได
เมือ่มีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัส
โดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมอืน
แถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได 
เชน ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือ
ในกระเปาเลก็ๆ การลัดวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถุ
สําหรับเชื่อมตอเกิดความเสียหายได
หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได 
หรือหากแบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบิดไดเชนกัน การกําจัด
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แบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลับมา
ใชใหม ถาเปนไปไดและไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน
หามถอดชิน้สวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, ทําใหผดิรูปราง, เจาะ 
หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่ว
ออกมา ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา 
ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ใหลางผิวหนังหรือตาดวยน้ําทันที หรือรีบ
ไปพบแพทย 
หามดัดแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถุแปลกปลอมลงใน
แบตเตอรี่ หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นๆ
การใชแบตเตอรี่อยางไมถกูตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การระเบิด 
หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอรี่ตกหลนโดยเฉพาะ
บนพื้นผิวที่แข็ง และคุณเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสียหาย ใหนําไป
ที่ศูนยบริการเพือ่ตรวจสอบกอนนําไปใชตอ
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถปุระสงคเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนมอืเด็ก 

คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบ
แบตเตอรี่ของ Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย
ของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของแท
ของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย Nokia 

ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใช
ขั้นตอนตอไปนี้:
การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวา
แบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต 
หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่
ของแทของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้ หากไมสามารถตรวจสอบ
ได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา
การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1 เมื่อมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม 

คุณจะเห็นรูปมอืประสานกัน 
(Nokia Connecting Hands) 
ในมมุมองหนึ่งและจะเห็นโลโก
อุปกรณเสริมของแทของ Nokia 
(Nokia Original Enhancement) 
ในอีกมุมมองหนึ่ง

2 เมื่อคุณขยับแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอร
โฮโลแกรมไปทางซาย ขวา ขึ้น และลง 
คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด 
ในแตละดานตามลําดับ
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จะทําอยางไรหากแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท?
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มี
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม 
โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรอง
จากบริษัทผูผลิตอาจเปนอันตรายและอาจทําใหโทรศัพทของคุณ
มปีระสิทธิภาพดอยลง อีกทั้งยังทําใหเครื่องและอุปกรณเสริม
เสียหายไดรวมทั้งอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกันอื่นใด
ที่ใชกับโทรศัพท
หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ 
Nokia ไปที่ www.nokia.co.th/batterycheck 
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อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนายอยูมากมาย 
กรุณาดูรายละเอียดเพิม่เต
กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่ของคุณวามอีุปกรณใด
จําหนายบาง ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรับการใช
อุปกรณเสริม:
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมอืเดก็
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟ

และดึงออก อยาดึงที่สายไฟ
• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณโทรศัพท

เคลื่อนที่ที่ติดตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ
คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับ
การรับรองจากผูผลิตโทรศัพทเทานั้น การใชอุปกรณประเภท
อื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกัน
หรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปนโมฆะไป

แบตเตอรี่

# เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยขึ้นอยูกับซิมการด 
การตั้งคาระบบและคาที่ใช รูปแบบที่ใช รวมถงึสภาพแวดลอม

ชุดหูฟง

ชุดหูฟงไรสาย
ชุดหูฟง Bluetooth Nokia BH-208
ชุดหูฟง Bluetooth Nokia BH-208 เหมาะสําหรับคุณหากคุณ
ตองการที่จะใชงานและคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดจากการใชงานชดุหูฟง
ที่จะไมทําใหคุณผิดหวงัเมื่อคุณจะใชชุดหูฟง

ประเภท เวลาสนทนา # สแตนดบาย #
BL-6P สูงสุด 3 ชั่วโมง นานถึง 300 ชัว่โมง

ิมที่ www.nokia.co.th/enhancements 

ลิขสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

www.nokia.co.th/enhancements


60

อปุกรณเสริมของแทจาก Nokia

อุปกรณสําหรับรถยนต

อปุกรณติดรถยนต
ชุดแฮนดฟรีไรสายในรถยนต Nokia HF-33W
ชดุแฮนดฟรีไรสายในรถยนต Nokia HF-33W เหมาะสําหรับคุณ
หากคุณใชเวลาสวนใหญบนทองถนนและตองการอุปกรณที่ทันสมัย 
สะดวกในการติดตั้งเพือ่ใชติดตอกับรายชือ่สวนตัวและธุรกิจ

เพลง

ชุดลําโพง Nokia Bluetooth Speakers 
MD-5W
ชดุลําโพง Nokia Bluetooth Speakes MD-5W เหมาะสําหรับคุณ
หากคุณตองการฟงเพลงจากอุปกรณที่ใชงานรวมกันได และใชสาย
ดวยระบบ Bluetooth กับลําโพงที่ใชงานสะดวก
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การดูแลและการบํารุงรักษา
โทรศัพทของคณุไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยมและ
มีฝมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี 
คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติตามเงือ่นไขการรับประกันได
อยางถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจับตัว ความชื้น และของเหลว

ทุกประเภท หรือความชื้น จะทําใหเกิดองคประกอบของแร 
ซึ่งอาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได หากตัวเครื่องเปยกชื้น 
ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึง
คอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจาก
อาจทําใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปน
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทําให
อายุการใชงานของอุปกรณอเิล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่
อาจเสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปนพลาสติกงอหรือละลายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึน้
จนถึงอุณหภูมิปกต ิความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําให
อุปกรณแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนํา
ไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่อง
อาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความ
เสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขน
ทําความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอปุกรณที่สามารถถอดเขาออก
ไดติดขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส เชน เลนสของ
กลองถายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศัพทและไดรับการ
รับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง 
หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย 
และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณสื่อสารวิทยอุีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• หมั่นสํารองขอมูลที่คุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และบันทึกยอ

ปฏิทิน
• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน 

ใหปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ หรือ
อุปกรณเสริมอื่นๆ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยัง
ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคณุเพื่อขอรับบริการ
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
เด็กเลก็
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็ก
บรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก 

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใช
ในตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 
1.5 เซนตเิมตร (5/8 นิ้ว) เมื่อใชซองหนังสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บ
เข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้ไมควรมี
โลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูหางจากรางกายตามระยะ
หางที่กําหนดขางตน
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคุณภาพ
เพื่อสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีความลาชา
ในการสงขอความหรือไฟลขอมูลจนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ 
โปรดตรวจสอบดูวาคณุปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวาง
เครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอปุกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพทมือถือ
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทย
ที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัท
ผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยนั้นๆ หากมีขอสงสัยหรือไมแนใจวา

อุปกรณนั้นไดรับการปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก
อยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศัพทในสถานพยาบาลในกรณีที่มีปาย
ประกาศใหคุณดําเนินการดังกลาว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลอาจกําลังใชอปุกรณที่มีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF 
จากภายนอก

อุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหาง
จากอุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย เชน เครื่องควบคุม
การเตนของหัวใจหรือเครื่องกระตุนการทํางานของหัวใจ อยางนอย 
15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิด
กับเครื่องดังกลาว สําหรับผูใชอปุกรณทางการแพทย ดังกลาว 
ควรปฏิบัตดิังนี้:
• เก็บโทรศัพทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา 

15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอขณะที่เปดโทรศัพทอยู
• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับอุปกรณทางการแพทยเพื่อลด

สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
• ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณรบกวน
• อานและทําตามคําแนะนําจากผู ผลิตอปุกรณทางการแพทยดังกลาว
หากคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกบัการใชโทรศัพทไรสายรวมกบัอุปกรณ
ทางการแพทย โปรดปรึกษากับแพทยที่ใหคําปรึกษาดานสุขภาพ
ของคุณ
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เครื่องชวยฟง
อุปกรณไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟง
ได ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผูใหบริการระบบ
ของคณุ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้งไมถูกตอง
หรือมีการปองกนัไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบ
อิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
กับบริษัทผูผลิตหรือตวัแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ที่ติดตั้ง
ไวในรถของคณุ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูตดิตั้งหรือซอมแซมโทรศัพท
ในรถยนต การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตราย
และทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย อยาเก็บของเหลวที่ตดิไฟได 
แกส หรือวตัถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท 
และอุปกรณเสริมตางๆ
คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพท
ขณะที่อยูบนเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิด
อันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขาย
ของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบดิ
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และควรปฏิบัติ
ตามปายและคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจเกิด

การระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนําใหดับเครื่องยนต เนื่องจาก
ประกายไฟในพื้นที่เหลานี้อาจทําใหเกิดการระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม 
ซึ่งอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได ปดโทรศัพทเมื่ออยูใน
สถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสในสถานีบริการ
น้ํามัน และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุในบริเวณ
คลังน้ํามัน สถานีเก็บน้ํามันและสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคมี หรือบริเวณ
ที่กําลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้บริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิดอาจไมได
ประกาศใหเห็นเดนชัด พื้นที่ตางๆ เหลานี้ไดแก ใตดาดฟาเรือ สถานที่
เก็บหรือขนถายสารเคมี และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน 
เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ คุณควรตรวจสอบ
กับผูผลิตรถโดยใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) 
เพื่อกําหนดวาสามารถใชงานอุปกรณนี้ไดอยางปลอดภัยในบริเวณใกล
เคียงไดหรือไม

การโทรฉุกเฉนิ
ขอสําคัญ: โทรศัพทเครื่องนี้ทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ 
ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน 
รวมทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตัง้โปรแกรมเอง หากโทรศัพท
ของคุณสนับสนุนสายสนทนาผานอนิเทอรเน็ต 
(สายอินเทอรเน็ต) ใหเปดใชงานทั้งสายอินเทอรเน็ต
และโทรศัพทมือถือ เครื่องจะพยายามตอการโทรฉุกเฉิน
ผานทั้งเครือขายเซลลูลารและผานผูใหบริการสาย
อินเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไมสามารถ
รับประกันไดวาจะสามารถเชื่อมตอไดในทุกสภาวะ 
คุณจึงไมควรวางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือ
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สื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณี
ฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้:
1 หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวา

มีสัญญาณเพียงพอหรือไม ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ คุณอาจ
จําเปนตองดําเนินการดังนี้:
• ใสซิมการดที่ใชไดลงในโทรศัพท
• ปดการจํากัดการโทรที่คุณไดเปดใชไวในโทรศัพท
• เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลนหรือรูปแบบ

บนเครื่องบินมาเปนรูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน
2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวางและพรอม

สําหรับการโทรออก 
3 ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันที่คุณอยู 

ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแตละพื้นที่จะแตกตางกันไป
4 กดปุมโทร
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตองใหได
มากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียง
ประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจง
ใหวาง
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รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครือ่งนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคณุจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับ
การออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดย
ขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําขึน้โดย ICNIRP 
ซึ่งเปนหนวยงานดานวทิยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดับความ
ปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึน้กับอายุหรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR 
(Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ที่กําหนดไวในคําแนะนํา 
ICNIRP คือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกินสิบกรัม
ของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการทํางาน
แบบมาตรฐานซึ่งเครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุด
ที่แนะนําใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ ระดับ SAR 
ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับ
การออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายได
ตามที่กําหนดไว คาที่เปลี่ยนแปลงขึน้กับปจจัยตางๆ เชน ระยะหาง
ระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลัก คา SAR ที่สูงที่สุดภายใต
คําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพทที่หูคือ 0.95 วัตต/กก. 
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR 
แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่ทดสอบและที่รายงานของ
แตละประเทศและระบบเครือขาย คณุสามารถดูขอมูลเพิ่มเติม
เกีย่วกับคา SAR ไดในขอมูลผลิตภัณฑที่ www.nokia.com

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (Specific 
Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคม
เทากับ 0.95 W/kg ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยตอสุข
ภาพมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด
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ทั่วไป 27
อีเมล 29

การตั้งคาเดิม 39

การตั้งคาภาษา 38

การโทรออกโดยใชเสียง 21

การเปดและปด 17

การล็อคปุมกด 13

การวางสาย 21

การสงขอความทันใจ 26

การสื่อสารขอมูล 55

เกมส 49

ข
ขอความ 23

ขอความขอมูล 40
ขอความคลิปเสียง 25
ขอความดวน 25
ขอความเสียง 27
คําสั่งบริการ 40

ขอความขอมูล 40

ขอความคลิปเสียง 25

ขอความดวน 25

ขอความที่สงให 51

ขอความบริการ 51

ขอความเสียง 27

ค
คลังภาพ 41

ความแรงของสัญญาณ 19

คําสั่งบริการ 40

คุกกี ้52

เครื่องคิดเลข 47

เครื่องบันทึก 44
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ดัชนี

เครื่องบันทึกเสียง 44

ช
ชุดลําโพง Nokia Bluetooth 

Speakers MD-5W 60

ชุดหูฟง Bluetooth Nokia BH-208 59

ชุดหูฟงไรสาย 59

ชุดแฮนดฟรีไรสายในรถยนต 
Nokia HF-33W 60

ต
ตารางนัดหมาย 46

ตัวนับถอยหลัง 47

ถ
ถาดรับบริการ 51

ท
ทางลัด 34

โทร
การตั้งคา 37
การโทร 21
การโทรออกโดยใชเสียง 21
ตางประเทศ 21
ตัวเลือก 22
บันทึก 32
บันทึก โปรดดูที่บันทึกการโทร

ปุม 18
รอสาย 22

โทรดวน 21

น
นามบัตร 31

นาฬิกาจับเวลา 48

นาฬิกาปลุก 46

บ
บริการ 50

บริการซิม 54

บันทึก 32, 46, 47

บุคมารค 51

เบราเซอร
การตั้งคาลักษณะเบราเซอร 51
การปองกัน 52
บุคมารค 51

แบตเตอรี่ 59

แบบเสียง 33

ใบรับรอง 52

ป
ปฏิทิน 46

ปลดล็อคปุมกด 13

ปุมกลอง 18

ปุมจบการทํางาน 19

ปุมเปด/ปด 17, 18

ปุมเลือก 18

โปรแกรมอีเมล 25

พ
เพลง 60

ฟ
ไฟลที่ปองกันไว 41

ภ
ภาพพื้นหลัง 33

ม
เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด 40

ร
รหัส 13

รหัสผาน 13

ระดับประจ ุ19

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัต ิ23

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกต ิ23

รายชื่อ
การแกไข 31
การคัดลอก 30
การคนหา 30
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ดชันี

การตั้งคา 31
การบันทึก 30
กลุมสนทนา 31
โทรดวน 21

รูปแบบ 33

รูปแบบตัวอกัษร 23

ล
ลักษณะ 33

ลายเซ็นดิจิตอล 53

ลําโพง 22

โลโกระบบ 19, 34

ว
เว็บ 50

ส
สัญลักษณ 19

สายเคเบิลขอมูล 37

สิ่งที่ตองทํา 47

สิทธิการใช 42

เสาอากาศ 18

เสียงเรียกเขา 33

ห
โหมดบนเครื่องบิน 20

โหมดสแตนดบาย 34

อ
อพัเดตซอฟตแวร 14

อนิเทอรเน็ต 50

อคีวอไลเซอร 45

อปุกรณติดรถยนต 60

อปุกรณสําหรับรถยนต 60

อปุกรณเสริมของแทจาก Nokia 59

ฮ
แฮนดฟรี โปรดดูที่ลําโพง
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โนเกียแครเซ็นเตอร

โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ

กรุงเทพฯ

1 ฟวเจอรพารคร ังสิต ใตดิน หองบีเอฟ 32 ชั้นใตดิน ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 
เลขที่ 161 หมูที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธปิตย อ.ธัญญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130

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

2 เซ็นทรัลปนเกลา 4 หอง 421 ชั้น 4 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมร ินทร เขตบางกอกนอย 
กรุงเทพฯ 10700

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

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

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

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

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

5 เซ็นทรัลพระราม 3 6 หองเลขที่ 636/2,637/1,637/2 ชั้น 6 
เลขที่ 79/290 ถ.สาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120

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

6 มาบุญครองเซ็นเตอร 2 เลขที่ 444 ชัน้ 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร 
ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โนเกียแครไลน  สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ โนเกีย แครไลน โทร: 02-640-1000

ตางจังหวัด

7 เชียงใหม 
(ตรงขามเชียงใหมแอรพอรตพลาซา)

201/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 0-5320-3321-3 0-5320-1842 จันทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น.

8 พัทยา 
(ริม ถ.สุขุมวิท กอนถึงแยกพัทยากลาง)

353/43 หมูที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 0-3871-6976-7 0-3871-6978 จันทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

9 ขอนแกน 
(บริเวณทางออกหางเทสโก โลตัส)

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

0-4332-5779-
80

0-4332-5781 จันทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

10 หาดใหญ 
(ปากทางเขาโรงพยาบาลกรุงเทพ)

656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 0-7436-5044-5 0-7436-5046 จันทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศพัท โทรสาร เวลาทําการ

ขนาด

ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง ความหนา
47 ซีซี 94 กรัม 109.8 มม. 45 มม. 9.6 มม.
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Nokia Care Online
การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลนของเราไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเตอรแอคทีฟ 
เรียนรูวิธีตั้งคาโทรศัพทของคุณเปนครั้งแรก และคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท การสาธิต
แบบอินเตอรแอคทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมือผูใช 
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาตรวจสอบขอมูลลาสุดอยางสม่ํา
เสมอ 

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

การตั้งคา
ฟงกชั่นเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเคลื่อนที่และอีเมล* 
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชั่นเหลานี้ได จัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

*ไมมีในโทรศัพททุกเครื่อง

การสาธิตแบบอินเตอรแอคทีฟ

ซอฟตแวร 

คูมือผูใช

การตั้งคา



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

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

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

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

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของโนเกีย 
สมคัรออนไลน ที่ www.nokia.co.th/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑและโปรโมชั่นลาสุด ลงชื่อที่ “Nokia Connections” 
(การเชื่อมตอของโนเกีย) เพื่อรับขอมลูใหมๆ  ประจําเดือนเกี่ยวกับโทรศัพทและเทคโนโลยีลาสุด หรือเลือกลงชื่อที่ “Be The First To Know” (เปนคนแรกที่รูจัก) 
เพือ่รับพรีวิวรายละเอียดการเปดตัวโทรศัพทรุนใหม หรือสมัครรับขอมูลเกี่ยวกับงานตางๆ ที่กําลังจะจัดขึ้นไดจาก “Promotional Communication” 
(การแจงขาวโปรโมชั่น)

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/contactus
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับบริการซอมผลิตภัณฑ โปรดคลิกเขามาที่ www.nokia.co.th/repair 

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดท่ี www.nokia.co.th/support
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