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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 
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ความปลอดภยั

ความปลอดภยั
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มฉิะนั้นอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติม
ในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย 
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย 
หรือในกรณทีี่อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
หรือกอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขบัขีย่านพาหนะ
เปนอันดับแรก ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น 
ไมควรใชมอืจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู 
สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คุณควรคํานึงในขณะขับขี่
ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน 
อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานของเครื่องได

ปดเครื่องเมื่ออยูในพื้นที่ที่จํากัดไว 
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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ขอมูลทั่วไป
เคล็ดลับที่เปนประโยชน
กอนจะนําเครื่องไปที่ศูนยบริการ
คําถาม: ฉันตองทําอะไรจึงจะแกปญหาการใชงานโทรศัพท
ของฉันได
คําตอบ: ลองทําตามคําแนะนําตอไปนี้:
• ปดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออก แลวเปลี่ยนใหม
• ตั้งคาการใชงานกลับไปตามเดมิ เลือก เมนู > การตั้งคา > 

เรียกคนืคาดัง้เดมิ ชื่อและเบอรโทรศัพทที่บันทึกไวใน รายชื่อ 
จะไมถกูลบ

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

รหัสผาน 
คําถาม: รหัสผานของรหัสล็อค, รหัส PIN หรือรหัส PUK คืออะไร
คําตอบ: รหัสลอ็คที่ระบบตั้งไวเปนคาเริ่มตนคือ 12345 หากคุณลืม
หรือทํารหัสล็อคหาย โปรดติดตอตัวแทนจําหนายโทรศัพทของคุณ
หากคุณลืมหรือทํารหัส PIN หรือรหัส PUK หาย หรือหากคุณ
ไมไดรับรหัสเหลานี้ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

การเชื่อมตอ Bluetooth
คําถาม: ทําไมคนหาอุปกรณ Bluetooth ไมพบ 
คําตอบ: ลองทําตามคําแนะนําตอไปนี้:
• ตรวจดวูาทั้งสองเครื่องเปดใชการเชือ่มตอ Bluetooth 

แลวหรือไม
• ตรวจสอบวาระยะหางระหวางอุปกรณทั้งสองไมเกิน 10 เมตร 

(33 ฟุต) และไมมีกําแพงหรือสิ่งกีดขวางใดๆ กั้นระหวาง
อุปกรณ

• ตรวจสอบวาอุปกรณอีกเครื่องไมไดอยูในโหมดซอน
• ตรวจดวูาทั้งสองเครื่องนั้นสามารถใชงานรวมกันได

การโทร
คําถาม: ทําอยางไรจึงจะเปลี่ยนระดบัความดังเสียงได 
คําตอบ: ในการเพิม่หรือลดระดบัความดงัเสียงขณะสนทนา 
ใหกดปุมเพิ่มระดบัเสียงหรือปุมลดระดับเสียง
คําถาม: ทําอยางไรจึงจะเปลี่ยนเสียงเรียกเขาได 
คําตอบ: เลือก เมนู > การตั้งคา > แบบเสียง
รายชื่อ
คําถาม: ทําอยางไรจึงจะเพิ่มรายชื่อใหมได 
คําตอบ: เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลอืก > เพิม่รายชื่อใหม

www.nokia.co.th/softwareupdate
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คําถาม: ทําอยางไรจึงจะเพิม่รายละเอียดเพิ่มเติมลงในรายชือ่ได
คําตอบ: คนหารายชื่อที่คุณตองการเพิม่รายละเอียด แลวเลือก 
ขอมลู > ตัวเลือก > เพิม่ขอมลู เลือกจากตัวเลือกที่มใีห
เมนู
คําถาม: ทําอยางไรจึงจะเปลี่ยนลักษณะการแสดงเมนูได
คําตอบ: ในการเปลี่ยนหนาจอเมนู ใหเลอืก เมนู > ตัวเลือก > 
มุมมองเมนูหลกั > รายการ, ตาราง, ตารางในปายกํากับ หรือ 
แท็บ
คําถาม: ทําอยางไรจึงจะปรับแตงเมนูได 
คําตอบ: ในการจัดวางเมนูใหม ใหเลือก เมนู > ตัวเลือก > 
เรยีบเรียง เลื่อนไปที่เมนูที่ตองการจะยายตําแหนง แลวเลือก ยาย 
เลื่อนไปยังตําแหนงที่ตองการยายเมนูไปไว แลวเลือก ตกลง 
ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ใหเลือก เสรจ็ > ใช
การรับสงขอความ
คําถาม: ทําไมจึงสงขอความมัลติมีเดีย (MMS) ไมได
คําตอบ: หากตองการตรวจสอบขอมลูการใชงานและสมัคร
ใชบริการสงขอความมัลติมีเดยี (MMS, บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) โปรดติดตอผูใหบริการ 
คําถาม: ทําอยางไรจึงจะตั้งคาอีเมลได 
คําตอบ: ในการใชฟงกชันอีเมลกับโทรศัพทของคุณ คุณตองมี
ระบบอีเมลที่ใชงานรวมกันได ตรวจสอบการตั้งคาอีเมลกับผูให
บริการอีเมลของคุณ คุณจะไดรับการตั้งกําหนดคาอีเมล

เปนขอความการจัดรูปแบบในการเปดใชการตั้งคาอีเมล ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความอีเมล
การเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร
คําถาม: เพราะเหตุใดจึงมปีญหาในการเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ
เครื่องคอมพิวเตอร
คําตอบ: 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
คําถาม: มีปุมลัดที่สามารถใชไดหรือไม
คําตอบ: ในโทรศัพทของคุณ มีทางลัดที่ใชไดหลายปุม:
• ในการเขาใชรายการเบอรที่โทรออก ใหกดปุมโทรออกหนึ่งครั้ง 

เลื่อนดูหมายเลขหรือชื่อที่คุณตองการ กดปุมโทรออกหากคุณ
ตองการโทรไปยังหมายเลขดงักลาว

• เมื่อตองการเปดเว็บเบราเซอร ใหกดคางไวที่ปุม 0
• เมื่อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหกดคางไว

ที่ปุม 1
• ใชปุมเลื่อนเปนทางลัด โปรดดูที่ “ทางลัดสวนตัว” หนา 35
• ในการเปลี่ยนรูปแบบเปนรูปแบบไมมเีสียงหรือเปลี่ยนจาก

รูปแบบไมมีเสียงกลบัเปนรูปแบบทั่วไป ใหกดคางไวที่ปุม #

www.nokia.co.th


12 ลิขสิทธิ์ ฉ 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ขอมลูทัว่ไป

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 
โทรศัพทของคุณอาจมบีุคมารคและลิงคสําหรับไซตอินเทอรเน็ต
จากบริษัทภายนอกติดตั้งไวลวงหนาแลว คุณสามารถเขาสูไซต
ของบริษัทเหลานี้ไดจากโทรศัพทของคุณ เวบ็ไซตของบริษทั
ภายนอกไมใชกิจการในเครือของ Nokia และ Nokia ไมรับประกัน
หรือรับผิดชอบใดๆ ตอเวบ็ไซตเหลานี้ หากคุณเลอืกเขาใชเว็บไซต
ดงักลาว คุณควรใชความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัย
หรือเนื้อหาของเว็บไซต

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติ
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง 
เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรืออันตราย

คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับ
ขอมลูสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ
เมือ่ตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมอืของ
อุปกรณนั้นๆ เพือ่ศึกษาขอมลูโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย 
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

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



ลิขสิทธิ์ ฉ 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 13
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โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) 
ที่ทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบางอยางในเครื่องรุนนี้ 
เชน ขอความมัลติมีเดีย (MMS), การเบราส, โปรแกรมอีเมล, 
การสงขอความแบบดวน, คุณสมบัติแสดงสถานะของผูติดตอ, 
การซิงโครไนซจากระยะไกล และการดาวนโหลดขอมูลผาน
เบราเซอรหรือผาน MMS

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

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง 
สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ หากตองการถอด
สายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดงึออก 
อยาดึงที่สายไฟ

รหัสผาน
เลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย เพือ่ตั้งคาวิธีที่จะให
เครื่องใชรหัสผานและการตั้งคาการปองกัน

• ปุมล็อค (ล็อคปุมกด) จะล็อคเฉพาะปุมเทานั้น
คุณสามารถล็อคปุมเพือ่ปองกันการกดปุมโดยไมตั้งใจ
1 ในการล็อคปุม ใหปดฝาสไลด แลวเลือก ล็อค ภายในเวลา 

3.5 วินาที
2 หากตองการปลดล็อคปุม ใหเปดฝาสไลด หรือเลือก 

ปลดลอ็ค > ตกลง ภายในเวลา 1.5 วินาที 
ในการรับสายเมื่อปุมถกูล็อคไว ใหกดปุมโทรออก เมื่อคุณ
วางสายหรือปฏิเสธไมรับสาย ปุมจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติอีกครั้ง
ทั้งนี้ คุณสามารถเลอืก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > 
ล็อคปุมอัตโนมัติ หรือ ปองกันปุมกด > ล็อคปุมกด หรือ 
ปลดล็อคปุมกด หากตั้ง ปองกันปุมกด ไวที่ ลอ็คปุมกด 
คุณตองปอนรหัสโทรศัพทเมือ่เครื่องถาม

• รหัสโทรศัพทที่ใหมาพรอมกับโทรศัพทจะปองกันการใช
โทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งรหัสที่ตั้งมา คือ 12345 

• รหัส PIN ที่ใหมาพรอมกับซิมการดและชวยปองกันการใช
ซิมการดโดยไมไดรับอนุญาต

• รหัส PIN2 ที่ไดมาพรอมกับซิมการด จะใชในการเขาสูบริการ
บางอยาง

• รหัส PUK และรหัส PUK2 อาจใหมาพรอมกับซิมการด 
หากคุณปอนรหัส PIN หรือรหัส PIN2 ผดิติดตอกันสามครั้ง 
เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัส PUK หรือรหัส PUK2 หากคุณไมมี
รหัสดงักลาว โปรดติดตอผูใหบริการในพืน้ที่ของคุณ
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• คุณตองปอนรหัสระบบ (4 ตัว) เมื่อจะใช การจํากัดการโทร 
ในการจํากัดสายเรียกเขาและสายโทรออก (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

• ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาการปองกัน ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > ความปลอดภัย > การตั้งคาการปองกัน

อัพเดตซอฟตแวร
ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชือ่ถือไดและมี
การรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกันที่เพียงพอ
ตอซอฟตแวรที่เปนอันตราย

โนเกียอาจผลิตอัพเดตซอฟตแวรที่จะเพิ่มคุณสมบัติใหม ฟงกชนั
เสริม หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของโทรศัพท คุณยังสามารถ
อัพเดตผานทางแอปพลเิคชั่น Nokia Software Updater PC 
ไดอีกทางหนึ่ง ในการอัพเดตซอฟตแวรนี้ คุณจะตองใช
แอปพลิเคชั่น Nokia Software Updater PC และเครื่องคอมพิวเตอร 
PC ที่มรีะบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 หรือ XP 
เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต และสายเคเบิลที่พวงตอจากตัวโทรศัพท
ไปยังคอมพวิเตอร
สําหรับขอมลูเพิม่เติมและการดาวนโหลดแอปพลิเคชัน่ Nokia 
Software Updater โปรดดทูี่ www.nokia.co.th/softwareupdate 
หรือเขาเว็บไซตของ Nokia ในประเทศของคุณ

การดาวนโหลดซอฟตแวรอัพเดตอาจตองใชการสงขอมูลขนาดใหญ
ผานทางเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมลูเกี่ยวกับ
คาบริการในการสงขอมูลจากผูใหบริการของคุณ
ตรวจดวูาโทรศัพทมีพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอหรือไม หรือเสียบ
อุปกรณชารจกอนที่จะเริ่มการอัพเดต
ถาเครือขายของคุณสนับสนุนการอัพเดตซอฟตแวรผานทางอากาศ 
คุณอาจขอใหอัพเดตซอฟตแวรผานทางเครื่องของคุณ โปรดดทูี่ 
“โทรศัพท” หนา 39

การดาวนโหลดขอมูล
คุณสามารถดาวนโหลดขอมลูใหม (เชน รูปแบบ) ลงในเครื่องได 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น ราคา และภาษตีางๆ 
ไดจากผูใหบริการของคุณ

ขอสําคัญ: เลอืกใชเฉพาะบริการที่คุณเชื่อถอืไดและ
มีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายเทานั้น

www.nokia.co.th/softwareupdate
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เริ่มตนใชงาน
การใสซิมการดและแบตเตอรี่
ปดโทรศัพทและปลดการเชือ่มตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจ 
ทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่
ซิมการดและหนาสัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย เนื่องจาก
การขูดขีดหรือดัดงอ จึงควรถอื ใส หรือถอดการดอยางระมัดระวัง 
ใสซิมการดโดยคว่ําหนาสัมผัสสีทองลง (4)

การชารจแบตเตอรี่
การชารจแบตเตอรี่ BP-5M ดวยอุปกรณชารจ AC-4 จะใชเวลา 
ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาทีเมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย
1 เสียบอุปกรณชารจเขากับ

ชองเสียบปลัก๊ไฟที่ผนัง
2 ตอสายจากอุปกรณชารจ

เขาที่ชองเสียบอุปกรณ
ชารจดานบนของ
โทรศัพท

ในกรณีที่ไมมปีระจุแบตเตอรี่
เหลืออยูเลย สัญลักษณแสดง 
การชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอเมื่อเวลาผานไปสองสามนาที 
ซึ่งจะสามารถโทรออกไดหลังจากนั้น

การเปดและปดเครื่อง
1 กดปุมเปด/ปดคางไวตามที่แสดงในภาพ
2 หากเครื่องขอใหปอนรหัส PIN หรือรหัส UPIN ใหปอนรหัส 

(อาจปรากฏเปน ****) แลวเลือก ตกลง
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เมือ่คุณเปดเครื่องเปนครั้งแรกและโทรศัพท
อยูในโหมดสแตนดบาย เครื่องจะขอใหคุณรับ
การตั้งกําหนดคาจากผูใหบริการของคุณ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหตอบรับ
หรือปฏิเสธคําขอนี้ โปรดดทูี่ “การจัดรูปแบบ” 
หนา 40 และ “บริการตั้งกําหนดคา” หนา 16

การตั้งเวลา เขตเวลา 
และวันที่
เมือ่คุณเปดเครื่องเปนครั้งแรกและโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย 
เครื่องจะขอใหคุณตั้งเวลาและวันที่ ปอนขอมูลลงในชอง แลวเลือก 
จัดเก็บ
หากตองการเขาใช วันและเวลา ในภายหลัง ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > วันและเวลา > การตั้งคาวันและเวลา, 
รูปแบบวันที่และเวลา หรือ รับขอมูลเวลาอัตโนมัติ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) เพือ่เปลี่ยนการตั้งคาวัน เวลา และเขตเวลา

บริการตั้งกําหนดคา
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครือขายบางอยาง เชน บริการ
อินเทอรเน็ตเคลื่อนที่, MMS, การสงขอความคลิปเสียง Nokia 
Xpress หรือการซิงโครไนซกับเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล 

โทรศัพทของคุณตองไดรับการตั้งกําหนดคาที่ถกูตอง สําหรับขอมลู
เพิม่เติมเกี่ยวกับการตั้งคาที่มใีหใชได โปรดติดตอผูใหบริการระบบ, 
ผูใหบริการ, ตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ 
หรือไปที่สวนสนับสนุนในเวบ็ไซตของ Nokia ที่ www.nokia.co.th/
6500slide/support
เมือ่คุณไดรับการตั้งคาเปนขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน 
แตเครื่องไมไดจัดเก็บและใชงานคาดังกลาวโดยอัตโนมัติ ขอความ 
ไดรับการตั้งคา จะปรากฏขึ้น เลอืก แสดง > จัดเก็บ หากจําเปน 
ใหปอนรหัส PIN ที่ผูใหบริการใหมา

เสาอากาศ
โทรศัพทของคุณอาจมี
เสาอากาศทั้งภายในและ
ภายนอก เชนเดยีวกับ
อุปกรณสงสัญญาณอื่นๆ 
คุณไมควรจับ เครื่องบริเวณ
เสาอากาศโดยไมจําเปนเมื่อ
เสาอากาศกําลังสงสัญญาณ
หรือรับสัญญาณ การสัมผัส
เสาอากาศขณะกําลงัทํางาน
จะสงผลตอคุณภาพของสัญญาณวิทยุและอาจทําใหโทรศัพท
ทํางานโดยใชระดับพลังงานที่สูงขึ้นกวาปกติ และทําใหอายุการ
ใชงานแบตเตอรี่สั้นลง

www.nokia.co.th/6500slide/support
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สายคลองขอมือ
ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจ
ากโทรศัพท สอดสายคลอง
ลอดผานชอง คลองสายรอบๆ
เสาโทรศัพทตามที่แสดง
ในภาพ ผูกสายคลองใหแนน
ใสฝาครอบแบตเตอรี่กลับคืน

ปุมและสวนประกอบตางๆ
1 หูฟง
2 เซนเซอรแสง
3 กลองตัวหนา
4 ปุม Navi™ (ตอไปนี้จะใช

คําวาปุมเลื่อน)
5 ปุมเลือกตรงกลาง
6 ปุมเลือกดานซาย
7 ปุมเลือกดานขวา
8 ปุมโทร
9 ปุมเปด/ปด/จบการทํางาน 

ใชวางสายสนทนา 
(กดปุมเบาๆ) และเปด
หรือปดเครื่อง (กดปุมแช)

10 ปุมกด
11 ชองเสียบอุปกรณชารจ
12 ปุมปลดฝาครอบแบตเตอรี่
13 ชองเสียบ USB
14 ชองเสียบอุปกรณเสริมพิเศษ
15 ปุมปรับระดับเสียง/PTT
16 ปุมลดระดับเสียง
17 ปุมกลองถายรูป/ปรับภาพอัตโนมตัิ

18 ลําโพง
19 เลนสกลองถายรูป
20 แฟลชกลอง
21 ชองร อยสายคลองขอมือ

การดหนวยความจํา microSD
การดหนวยความจํา microSD ท ี่เสียบอยู
ในเครื่องสามารถใชโหลดขอมูลตางๆ เชน 
เสียงเรียกเขา ลักษณะ แบบเสียง ภาพ 
และวิดโีอ ฯลฯ หากคุณลบ โหลดซ้ํา หรือแทนที่การดนี้ ฟงกชนั
และคุณสมบัติเหลานี้อาจทํางานไดไมถูกตอง
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คุณสามารถถอดหรือเปลี่ยนการด microSD ขณะที่โทรศัพททํางาน
อยูโดยไมตองปดเครื่อง

ขอสําคัญ: หามถอดการดหนวยความจําออก
หากกําลังประมวลผลขอมลูในการดอยู การถอดการด
ออกในระหวางทํางาน อาจทําใหการดหนวยความจํา
รวมทั้งเครื่องเกิดความเสียหายได และขอมูลที่บันทึกไว
ในการดดงักลาวอาจสูญหาย

1 ถอดฝาครอบ
แบตเตอรี่ออก
จากโทรศัพท 
เปดที่วางการด
หนวยความจํา 
microSD ออก (1)

2 ใสซิมการดโดย
หงายหนาสัมผัส
สีทองขึ้น (2) ผลัก
ที่ใสซิมการดกลับ
เขาที่ (3) แลวปด
ตามที่แสดงในภาพ (4) ใสฝาครอบแบตเตอรี่กลับคืนถอดการด 
microSD ในลําดับยอนกลับ

โหมดสแตนดบาย 
เมือ่โทรศัพทพรอมใชงานแตผูใชยังไมปอนตัวอักษรใดลงไป 
โทรศัพทจะอยูในโหมดสแตนดบาย
1 สัญลักษณ 3G
2 ระดับความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลูลาร
3 ระดับประจุแบตเตอรี่
4 สัญลักษณ โปรดดทูี่ “สัญลักษณ” 

หนา 19
5 ชื่อของเครือขายหรือโลโกระบบ
6 นาฬิกา
7 จอภาพ
8 ปุมเลือกซาย (8) คือ ไปที่ 

หรือทางลัดสูฟงกชนัอื่น โปรดดูที่ 
“ปุมเลือกดานซาย” ในหนา 35 

9 โหมดของปุมเลือกตรงกลาง (9) 
คือ เมนู

10 ปุมเลือกขวา (10) อาจเปน ชื่อ เพื่อเขาสูรายการรายชื่อในเมนู 
รายชื่อ ชื่อเฉพาะของผูใหบริการเพือ่เขาสูเว็บไซตเฉพาะ
ของผูใหบริการ หรือทางลัดสูฟงกชันที่คุณเลือก โปรดดู 
“ปุมเลือกดานขวา” หนา 36
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เริ่มตนใชงาน

สัญลักษณ
คุณมีขอความที่ยังไมไดอาน
มีสายเรียกเขาที่ไมไดรับสาย โปรดดูที่ “บันทึก” หนา 33
ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู โปรดดทูี่ “รหัสผาน” 
หนา 13
คุณจะไมไดยินเสียงโทรศัพทเมื่อมีสายเรียกเขา
หรือเมือ่มีขอความตัวอักษร หากคุณตั้งคา 
เสียงเตือนโทรเขา ไวที่ ปด และ เสียงขอความเขา 
ไวที่ ปด โปรดดทูี่ “แบบเสียง” หนา 34
ตั้งคานาฬิกาปลุกไวที่ เปด โปรดดูที่ “นาฬิกาปลุก” 
หนา 52

, เมื่อเลือกโหมดการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตเปน 
ออนไลนตลอด และใชบริการขอมูลแบบแพคเก็ตได 
สัญลักษณนี้จะปรากฏขึ้น

, เริ่มการเชื่อมตอ GPRS หรือ EGPRS 
, หยุด (พัก) การเชื่อมตอขอมูล GPRS หรือ EGPRS

สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Bluetooth โปรดดทูี่ 
“การเชื่อมตอกับ Bluetooth” หนา 36 

รูปแบบบนเครื่อง
คุณสามารถยกเลกิใชการทํางานเกี่ยวกับคลืน่ความถีว่ิทยุทั้งหมด
และยังสามารถเขาใชเกมส ปฏิทิน และสมุดโทรศัพทแบบออฟไลน
ได ใชรูปแบบบนเครื่องในสถานที่ซึ่งไวตอคลื่นวิทยุ เชน เมื่ออยูบน
เครื่องบินหรือในโรงพยาบาล เมือ่ใชงานรูปแบบบนเครื่องสัญลักษณ 

 จะปรากฏขึ้น
เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ > บนเครื่อง > ใชงาน หรือ 
ปรบัตั้งคา
หากตองการใหเครื่องถามทุกครั้งที่เปดเครื่องวาจะใชงานโหมด
บนเครื่องหรือไม ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > 
ถามบนเครื่อง > เปด หรือ ปด
หากตองการยกเลิกใชงานรูปแบบบนเครื่อง ใหเลอืกรูปแบบอื่น
ขณะที่เครื่องอยูในรูปแบบบนเครื่องหรือออฟไลน หากคุณตองการ
โทรออก คุณจะตองปลดล็อคโทรศัพทแลวเปลี่ยนเปนรูปแบบ
การโทรแบบอื่นกอน

คําเตือน: เมือ่ใชรูปแบบบนเครื่อง คุณไมสามารถ
โทรออกหรือรับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือใช
คุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองใชในพืน้ที่ครอบคลุมของระบบ
เครือขาย ในการโทรติดตอ คุณตองเปดการทํางาน
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รูปแบบโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อค
โทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค หากล็อคโทรศัพทอยู 
ใหปอนรหัสล็อค หากคุณจําเปนตองโทรฉุกเฉินในขณะที่
ล็อคโทรศัพทอยูและอยูในรูปแบบบนเครื่องบิน คุณอาจ
สามารถปอนหมายเลขฉุกเฉินที่ไดตั้งโปรแกรมไวใน
เครื่อง ในชองรหัสล็อค แลวเลือก “โทรออก” เครื่องจะ
ยืนยันวาคุณกําลังจะออกจากรูปแบบบนเครื่องบินเพื่อเริ่ม
การโทรฉุกเฉิน
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การโทร
การโทรออก
ปฏิบัติตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
• กดหมายเลขโทรศัพทพรอมทั้งรหัสพืน้ที่ แลวกดปุมโทรออก

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

• กดปุมโทรออกอีกครั้งเพือ่แสดงหมายเลขโทรออกลาสุด 
แลวกดปุมโทรออก

• โทรจากรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพทใน รายชื่อ โปรดดทูี่ 
“รายชื่อ” ในหนา 31

หากตองการเพิ่มหรือลดระดับเสียงขณะสนทนา ใหกดปุมเพิม่ระดับ
เสียงหรือลดระดบัเสียง

การรับสายหรอืปฏเิสธไมรับสาย
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก เมือ่ตองการวางสาย 
ใหกดปุมจบการทํางาน

ในการปฏิเสธไมรับสาย ใหกดปุมจบการทํางาน
หากตองการปดเสียงเรียกเขา ใหเลือก เงียบ จากนั้น คุณสามารถ
รับสายหรือปฏิเสธไมรับสายได

โทรดวน
การกําหนดหมายเลขโทรศัพทลงในปุมโทรดวน 2 ถึง 9:
1 เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรดวน
2 เลื่อนไปที่ปุมโทรดวนที่คุณตองการ
3 เลือก กําหนด หากไดกําหนดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งใหกับ

ปุมไวแลว ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน 
4 เลือก คนหา และชื่อที่คุณตองการกําหนด

หากกําหนดฟงกชัน โทรดวน ไวที่ไมใช เครื่องจะถามวาคุณ
ตองการใชงานฟงกชนันี้หรือไม
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก > โทรดวน > เปด หรือ ปด
ในการโทรออก ใหกดปุมโทรดวนคางไวจนกวาจะเริ่มการโทรนั้น
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การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสูง
คุณสามารถโทรออกไดโดยพูดชือ่ที่บันทึกไวในรายชื่อในโทรศัพท 
ในการกําหนดรายชือ่ที่ใชในการเลนเสียง ใหเลือก เมนู > การตั้งคา 
> โทรศัพท > การจดจําเสียง > ภาษาในการจดจําเสียง 
แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
กอนจะตอสายโดยใชรายการเสียง โปรดสังเกตวา:
• รายการเสียงไมไดขึ้นอยูกับภาษา แตจะขึ้นอยูกับเสียงของผูพดู
• คุณตองออกเสียงใหเหมือนกับครั้งที่บันทึกเสียง
• รายการเสียงจะไวตอเสียงรอบขาง ควรบันทึกเสียงและโทรออก

โดยใชรายการเสียงในที่เงียบ
• ชือ่ที่สั้นมากจะบันทึกไมได ใหใชชือ่ที่ยาวพอประมาณ 

และอยาใชชื่อซ้ํากันกับหมายเลขอื่นๆ
หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิด
ปญหาขึ้นไดถาคุณอยูในที่ที่มีเสียงดงัหรืออยูใน
สถานการณฉกุเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออก
โดยใชเสียงเพียงอยางเดียวไมวาในสถานการณใดๆ 
ก็ตาม

ตัวเลือกขณะสนทนา
ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใชไดขณะสนทนาเปนบริการเสริม
จากระบบเครือขาย หากตองการรายละเอียดเพิม่เติม โปรดติดตอ
ผูใหบริการ

ตัวเลือกที่ผูใหบริการอาจมีใหเพิม่เติมคือ การประชุมสาย 
การแบงปนวดิีโอ และการพกัสาย

สายเรียกซอน
เลอืก เมนู > การตั้งคา > โทรออก > สายเรียกซอน > ใชงาน 
เพือ่ใหระบบเครือขายแจงใหทราบถงึสายเรียกเขาขณะที่คุณกําลัง
ใชสายอยู (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
เมือ่ตองการรับสายเรียกซอนในระหวางที่สนทนากับสายอื่นอยู 
ใหกดปุมโทรออก สายแรกจะถูกพักสายไว เมื่อตองการวางสาย
ที่สนทนาอยู ใหกดปุมจบการทํางาน

การโทรสายวิดโีอ
1 ในการเริ่มตนสายวดิีโอ ใหปอนเบอรโทรศัพทในโหมด

สแตนดบาย หรือเลือก รายชื่อ และเลือกรายชื่อ
2 กดปุมโทรออกคางไว หรือเลือก ตัวเลือก > สายวิดโีอ 

การเริ่มตนสายวิดโีอจะใชเวลาสักครู สายวิดีโอ และภาพ
เคลื่อนไหวขอมูลสงออก จะแสดงขึ้น ในกรณีที่ตอสายไมได 
(เปนตนวา ระบบเครือขายไมรองรับฟงกชันการสนทนา
ทางวิดโีอ หรือเครื่องปลายสายไมสามารถใชงานรวมกันได) 
เครื่องจะแสดงขอความใหคุณเลือกวาตองการใชสายโทรออก
ตามปกติหรือสงขอความแทน
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หากตองการเพิ่มหรือลดระดับเสียงขณะสนทนา ใหกดปุมเพิม่
ระดับเสียงหรือลดระดับเสียง

3 เมื่อตองการวางสาย ใหกดปุมจบการทํางาน

เมื่อคุณใชสายวิดโีอ คุณจะสงภาพวิดีโอตามเวลาจริงไปใหกับ
ผูรับสายนั้น ภาพวิดีโอที่มาจากกลองดานหนาของโทรศัพทจะแสดง
ใหผูรับสายวิดีโอเห็น 
ในการสนทนาทางวิดโีอ คุณจําเปนตองม ีUSIM การดและอยูภายใน
บริเวณพื้นที่ครอบคลุมของระบบเครือขาย WCDMA โปรดติดตอ
ผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ เพือ่สอบถามขอมูลเกี่ยวกับบริการ
และการเปนสมาชิกของบริการสนทนาทางวิดีโอ ทั้งนี้ คุณสามารถ
สนทนาทางวิดีโอไดระหวางคุณกับคูสนทนาอีกฝายเทานั้น 
สายวิดีโอสามารถโทรไปยังโทรศัพทที่ใชรวมกันไดหรือไคลเอนต 
ISDN แตคุณจะไมสามารถใชงานฟงกชันการสนทนาทางวิดโีอได 
หากมีการใชสายสนทนา สายสนทนาทางวิดโีออื่น หรือสายขอมูล
อื่นอยู
ขณะใชงานเครื่องเปนเวลานาน เชน การใชสายวิดีโอและ
การเชื่อมตอขอมูลความเร็วสูง โทรศัพทจะรอนขึ้น ซึ่งโดยทั่วไป 
สภาพเชนนี้เปนเรื่องปกติ หากคุณสงสัยวาโทรศัพททํางาน
ไมถูกตอง ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
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การเขยีนขอความ

การเขียนขอความ
คุณสามารถปอนขอความโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติหรือ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิ เมือ่คุณเขียนขอความ ใหกด ตัวเลือก 
คางไวเพือ่สลับระหวางระบบปอนขอความปกติซึ่งแสดงดวย
สัญลกัษณ  และระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติซึ่งแสดงดวย
สัญลกัษณ  ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติไมไดสนับสนุน
ทุกภาษา
หากคุณเลือกรูปแบบตัวอักษร โทรศัพทจะปรากฏสัญลกัษณ , 

 และ  ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม # ในการ
เปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเปนโหมดตัวเลข ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ 

 ใหกดปุม # คางไว แลวเลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยน
จากโหมดหมายเลขเปนตัวอักษร ใหกดปุม # คางไว
ในการตั้งภาษาที่ใชเขียน ใหเลอืก ตัวเลือก > ภาษาที่เขยีน 

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 1 ถงึ 9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรที่ตัองการปรากฏ 
ตัวอักษรที่มีอยูจะขึ้นกับภาษาที่ใชเขียนที่เลือกไว กดปุม 0 
เพื่อเวนวรรค เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรพเิศษที่ใชอยูเสมอ
จะอยูที่ปุม 1

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติจะใชพจนานุกรมในเครื่องซึ่งคุณ
สามารถเพิ่มคําใหมเขาไปได
1 เริ่มเขียนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 เครื่องจะแสดง * หรือตัวอักษร

หากพบคําที่มีความหมาย ตัวอักษรที่ปอนจะปรากฏบนหนาจอ
เปนคําที่ขีดเสนใต

2 เมือ่เขียนคําเสร็จและคําดงักลาวถกูตอง ใหยืนยันคํานั้น
โดยกดปุม 0 เพื่อเวนวรรค
หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม* ซ้ําๆ และเลอืกคํา
จากรายการ
หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวาคําที่คุณตองการ
เขียนไมมอียูในพจนานุกรม ในการเพิ่มคําลงในพจนานุกรม 
ใหเลือก สะกด ปอนคําโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 
แลวเลอืก จัดเก็บ
ในการเขียนคําผสม ใหปอนสวนแรกของคําลงไป แลวเลื่อน
ไปทางขวาเพือ่ยืนยันคําดังกลาว เขียนสวนสุดทายของคํา 
หลงัจากนั้นใหยืนยัน

3 เริ่มเขียนคําถัดไป
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การเขียนและสงขอความตัวอักษร
1 เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
2 ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหนึ่งหมายเลขลงในชอง ถึง: 

ในการดึงขอมูลหมายเลขโทรศัพทจากหนวยความจํา ใหเลือก 
เพิม่

3 พิมพขอความลงในชอง ตัวอักษร:
หากตองการใชแบบขอความ ใหเลื่อนลง แลวเลือก ใส

4 เลือก สง

การเขียนและสงขอความมัลติมีเดยี
1 เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
2 ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหนึ่งหมายเลขหรือที่อยูอีเมล

ลงในชอง ถึง: ในการดึงขอมูลหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอีเมล
จากหนวยความจํา ใหเลือก เพิม่

3 การเขียนขอความ ในการเพิ่มไฟล ใหเลือ่นลง แลวเลือก ใส
4 หากคุณตองการดูขอความกอนที่จะสง ใหเลือก ตัวเลือก > 

แสดงตัวอยาง
5 เลือก สง

เฉพาะเครื่องที่มคีุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและ
แสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกัน
ขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ
เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของขอความ MMS หากไฟลภาพ
ที่แทรกมขีนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมขีนาด
เล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได
หากตองการตรวจสอบขอมูลการใชงานและสมัครใชบริการสง
ขอความมัลติมีเดีย (MMS, บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
โปรดติดตอผูใหบริการ 

การอานและการตอบกลับขอความ
1 หากตองการดูขอความที่ไดรับ ใหเลือก แสดง

หากตองการอานขอความในภายหลัง ใหเลอืก เมนู > ขอความ 
> ถาดเขา 

2 ในการตอบกลับขอความ ใหเลือก ตอบ เขียนขอความตอบกลับ
3 เลือก สง

ขอสําคัญ: ควรใชความระมัดระวังในการเปดขอความ 
ขอความตางๆ อาจมซีอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอื่นๆ 
ที่อาจทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได 
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การสงขอความคลิปเสียง Nokia Xpress
คุณสามารถใชบริการขอความมัลติมีเดียในการสรางและสงขอความ
คลิปเสียง คุณตองเปดใช MMS กอน จึงจะสามารถใชขอความ
คลิปเสียงได
1 เลือก เมนู > ขอความ > เขยีนขอความ > 

ขอความคลิปเสียง เครื่องบันทึกเสียงจะเปดการทํางาน
2 เปลงเสียงขอความ
3 ใสหมายเลขโทรศัพทหนึ่งหมายเลขหรือมากกวานั้นลงในชอง 

ถึง: หรือเลือก เพิ่ม เพื่อดึงขอมลูหมายเลขโทรศัพท
จากในเครื่อง

4 เลือก สง หรือกดปุมโทรออก
ในการเปดขอความคลิปเสียง ใหเลือก เลน หากคุณไดรับขอความ
มากกวาหนึ่งขอความ ใหเลือก แสดง > เลน หากตองการฟง
ขอความนั้นในภายหลัง ใหเลือก ออก

ขอความดวน
เลือก เมนู > ขอความ > เขยีนขอความ > ขอความดวน 
ปอนหมายเลขของผูรับ และเขียนขอความที่ตองการ
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ไดรับ 
เครื่องจะไมจัดเก็บขอความดวนไวโดยอัตโนมัติ

โปรแกรมอีเมล
ในการใชงานการตั้งคาอีเมล ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
การตั้งคาขอความ > ขอความอีเมล
ในการใชฟงกชันอีเมลกับโทรศัพทของคุณ คุณตองใชระบบอีเมล
ที่ใชงานรวมกันได
คุณจะไดรับการตั้งกําหนดคาอีเมลเปนขอความการจัดรูปแบบ

ตัวชวยตั้งคาอีเมล
เลอืก เมนู > ขอความ > ศูนยอีเมล > ตัวเลอืก > 
เพิ่มศูนยขอความ > ตัวชวยตั้งคาอีเมล
ในการปอนการตั้งคาดวยตนเอง ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
ศูนยอีเมล > ตัวเลือก > เพิ่มศูนยขอความ > สรางดวยตนเอง 
แอปพลิเคชั่นอีเมลจําเปนตองใชกับจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตโดยไมมี
พร็อกซี่ โดยปกติ จุดเชื่อมตอ WAP รวมพร็อกซี่ยและไมทํางาน
กับแอปพลิเคชัน่อีเมล

การเขียนและสงอีเมล
คุณสามารถเขียนขอความอีเมลกอนเชื่อมตอบริการอีเมล 
หรือเชื่อมตอกับบริการกอนแลวเขียนและสงอีเมลก็ได
1 เลอืก เมนู > ขอความ > เขยีนขอความ > อีเมล
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หากกําหนดบัญชีอีเมลไวมากกวาหนึ่งบัญชี ใหเลือกบัญชี
ที่คุณตองการนํามาใชสงอีเมล

2 พิมพที่อยูอีเมลของผูรับ เขียนหัวเรื่อง และปอนขอความในอีเมล 
หากตองการแนบไฟลในอีเมล ใหเลือกปุม ใส และจากรายการ
ตัวเลอืก
ในการบันทึกอีเมล ใหเลอืก ตัวเลือก > จัดเก็บขอความ 
หากตองการแกไขหรือเขียนอีเมลตอในภายหลัง ใหเลือก 
เปนขอความฉบับราง 

3 ในการสงอีเมล ใหเลือก สง
หากตองการสงอีเมลจากแฟมขอความราง ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ฉบับราง แลวเลือกขอความที่ตองการ

การดาวนโหลดอเีมล
1 ในการดาวนโหลดขอความอีเมลที่สงไปยังบัญชีอีเมลของคุณ 

ใหเลือก เมนู > ขอความ
หากมีบัญชีผูใชอีเมลระบุไวมากกวาหนึ่งบัญช ีใหเลือกบัญชี
ที่คุณตองการดาวนโหลดอีเมล
โปรแกรมอีเมลจะดาวนโหลดหัวเรื่องของอีเมลใหกอน 

2 เลือกอีเมล แลวกด เปด เพื่อดาวนโหลดเนื้อหาอีเมลทั้งหมด

การอานและการตอบกลับอีเมล
1 เลือก เมนู > ขอความ ชื่อบัญชแีละขอความที่ตองการ

2 ในการตอบกลับอีเมล ใหเลือก ตัวเลือก > ตอบ ยืนยันหรือ
แกไขที่อยูอีเมลและหัวเรื่อง แลวเขียนขอความตอบกลับ

3 ในการสงขอความ ใหเลือก สง 
หากตองการสิ้นสุดการเชือ่มตอกับศูนยขอความอีเมล ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

ขอความทันใจ
ดวยการสนทนา (ขอความสนทนา บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
คุณสามารถสงขอความแบบสั้นๆ งายๆ ไปยังผูสนทนาที่ออนไลน
อยู คุณตองสมคัรขอใชบริการและลงทะเบียนกับศูนยบริการสนทนา
ที่คุณตองการใช สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงชือ่ใชงาน
บริการสนทนา โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ขอความเสียง
ในการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
ขอความเสียง > เรียกฟงขอความเสียง หากตองการปอน คนหา 
หรือแกไขหมายเลขศูนยรับฝากขอความเสียงของคุณ เลือก 
เบอรศูนยขอฯ เสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย 
และคุณจําเปนตองสมัครเปนสมาชิกกอน สําหรับขอมลูเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
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หากไดรับการรองรับจากระบบเครือขาย สัญลกัษณ  แสดงถงึ
ขอความเสียงขอความใหม ในการโทรไปยังเบอรศูนยขอความเสียง 
ใหเลือก ฟง

การตั้งคาขอความ

การตั้งคาทั่วไป
การตั้งคาทั่วไปเปนการตั้งคาปกติที่ใชกับขอความตัวอักษรและ
ขอความมัลติมีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > การตั้งคาทั่วไป 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
จัดเก็บขอความที่สง > ใช — เพื่อตั้งคาเครื่องใหจัดเก็บขอความ
ที่สงแลวไวใน แฟมขอความที่สง 
แทนที่ในรายการที่สง > อนุญาต — เพื่อตั้งคาเครื่องแทนที่
ขอความที่สงแลวขอความเกาดวยขอความที่สงใหมเมือ่หนวย
ความจําขอความเต็ม การตั้งคาดังกลาวจะปรากฏขึ้นหากคุณเลือก 
จัดเก็บขอความที่สง > ใช
ผูรับที่ชื่นชอบ — เพือ่กําหนดผูรับขอความหรือกลุมที่รับขอความ
เมือ่จะสงขอความไดอยางสะดวก
ขนาดอักษร — เพื่อเลือกขนาดตัวอักษรที่จะใชในขอความ

รอยยิ้มแบบกราฟก > ใช — เพื่อตั้งคาเครื่องใหแทนที่รอยยิ้ม
แบบตัวอักษรดวยภาพกราฟก

ขอความตัวอักษร
การตั้งคาขอความตัวอักษรจะสงผลตอการสง การรับ และการดู
ขอความตัวอักษรและ SMS
เลอืก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความตัวอักษร 
และเลอืกจากตัวเลอืกตอไปนี้:
รายงานผลการสง > ตองการ — เพือ่ขอใหระบบเครือขาย
สงผลการสงขอความใหกับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
ศูนยขอความ > เพิ่มศูนย — เพื่อตั้งคาหมายเลขโทรศัพทและชือ่
ของศูนยขอความที่ตองใชในการสงขอความตัวอักษร คุณจะไดรับ
หมายเลขดังกลาวจากผูใหบริการ
ศูนยขอความที่ใช — เพื่อเลือกศูนยขอความที่จะใช
อายุขอความ — เพือ่เลือกระยะเวลาที่ระบบเครือขายพยายาม
สงขอความของคุณ
สงในแบบ — เพื่อเลือกรูปแบบขอความที่จะสง: ขอความ, 
เพจตามตัว หรือ โทรสาร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ใชขอมูลแพคเก็ต > ใช — เพื่อตั้งคา GPRS เปนบริการเสริม SMS
ตัวอกัษรที่สนับสนุน > เต็ม — เพือ่เลือกตัวอักษรทั้งหมด
ในขอความที่จะสงสําหรับดู หากคุณเลือก ลด ตัวอักษรที่มี
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ขอความ

เครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ อาจถูกแปลง
กลับเปนตัวอักษรอื่น
ใชศูนยเดิม > ตองการ — เพื่อใหผูรับขอความสามารถสงขอความ
ตอบกลับผานทางศูนยขอความของคุณได (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

ขอความมัลติมีเดีย
การตั้งคาขอความจะสงผลตอการสง การรับ และการดูขอความ
มัลติมีเดยี คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาสําหรับสงขอความ
มัลติมีเดยีเปนขอความการตั้งคาการจัดรูปแบบ โปรดดูที่ 
“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 16 นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอน
การตั้งคาดวยตัวคุณเองได โปรดดทูี่ “การจัดรูปแบบ” หนา 40
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > 
ขอความมัลติมีเดีย และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
รายงานผลการสง > ตองการ — เพื่อขอใหระบบเครือขาย
สงผลการสงขอความใหกับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
โหมดการสราง MMS — เพื่ออนุญาตหรือจํากัดมลัติมีเดีย
ประเภทตางๆ ที่จะเพิ่มลงในขอความ
ขนาดภาพใน MMS — เพื่อตั้งคาขนาดภาพในขอความมัลติมเีดยี
คาที่ใชจับเวลาภาพนิ่ง — เพื่อกําหนดเวลาที่ตั้งไวระหวางภาพนิ่ง
ในขอความมัลติมีเดีย

ใหรับมลัติมีเดีย — เพื่อรับหรือกันขอความมลัติมีเดีย ใหเลือก ใช 
หรือ ไม หากคุณเลือก ในเครอืขายเดียวกัน คุณไมสามารถรับ
ขอความมัลติมีเดียเมื่อคุณอยูนอกระบบเครือขาย คาที่ตั้งไว
ของบริการสงขอความมัลติมีเดียโดยปกติแลวคือ ในเครอืขาย
เดียวกัน เมนูที่คุณสามารถใชไดนั้นขึ้นอยูกับเครื่องโทรศัพท
ที่คุณใช
มัลติมเีดยีที่เขามา — เพือ่ตัดสินใจวาจะดึงขอความมลัติมเีดีย
ดวยวิธีใด เครื่องจะไมแสดงการตั้งคานี้หากตั้งคา ใหรับมัลติมีเดีย 
ไวที่ ไม
ใหรับโฆษณา — เพือ่รับหรือปฏิเสธไมรับขอความโฆษณา 
เครื่องจะไมแสดงคานี้หากตั้งคา ใหรับมัลติมีเดีย ไวที่ ไม หรือ 
มัลติมเีดยีที่เขามาตั้งไวที่ ปฏิเสธ
การตั้งกําหนดคา > การจัดรูปแบบ — เฉพาะการตั้งกําหนดคา
ที่รองรับการซิงโครไนซเทานั้นจะปรากฏขึ้น เลือกผูใหบริการ 
คาที่ตั้งไว หรือ การตั้งคาสวนบุคคล สําหรับการสงขอความ
มลัติมเีดยี เลือก บฆัชี และบัญชี MMS ที่อยูในการตั้งกําหนดคา
ที่ใชงาน

ขอความอีเมล
การตั้งคาจะสงผลตอการสง การรับ และการดูอีเมล คุณอาจไดรับ
การตั้งคาในรูปของขอความคอนฟเกอเรชัน โปรดดูที่ 
“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 16 นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอน
การตั้งคาดวยตัวคุณเองได โปรดดูที่ “การจัดรูปแบบ” หนา 40
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ขอความ

เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความอีเมล 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
การแจงเตือนอเีมลใหม — เพื่อเลือกวาจะใหแสดงการแจงเตือน
เมือ่ไดรับอีเมลใหมหรือไม
อนุฆาตการรับเมล — เพือ่เลือกวาจะใหรับอีเมลเมื่ออยูในระบบ
เครือขายตางประเทศหรือเฉพาะเมื่ออยูในเครือขายหลักเทานั้น
ตอบกลับพรอมเนื้อเดิม — เพือ่เลือกวาจะใหรวมขอความเดมิ
กับขอความตอบกลับหรือไม
ขนาดรูปภาพในอเีมล — เพื่อเลือกขนาดภาพของอีเมล
แกไขศูนยขอความ — เพื่อเพิ่มศูนยขอความใหมหรือแกไข
ศูนยขอความที่ใชอยู
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รายชื่อ

รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท (รายชื่อ) ทั้งใน
หนวยความจําของโทรศัพทและในหนวยความจําของซิมการด
หนวยความจําของโทรศัพทสามารถจัดเก็บรายชื่อพรอมหมายเลข
โทรศัพทและรายการขอความหลายรายการ นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถจัดเก็บภาพสําหรับชื่อจํานวนหนึ่งได
หนวยความจําซิมการดสามารถจัดเก็บชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพท
หนึ่งหมายเลข รายชื่อที่จัดเก็บไวในหนวยความซิมการดจะแสดง
โดย 
ในการซิงโครไนซจากเครื่องพีซี โปรดดทูี่ “การเชือ่มตอ” หนา 36

การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลอืก > เพิ่มรายชื่อใหม 
ชื่อและหมายเลขโทรศัพทจะถูกจัดเก็บในหนวยความจําที่ใชอยู

การเพิม่ขอมูลในรายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา แลวตรวจดวูา ความจําที่ใช เปน 
โทรศัพท หรือ เครื่องและซิม

ในหนวยความจําของโทรศัพท คุณสามารถจัดเก็บหมายเลข
โทรศัพท โทนเสียง หรือวิดีโอคลิป และรายการขอความสั้นได
หลากหลายประเภทตอรายชื่อหนึ่งรายชื่อ
คนหาชือ่ที่คุณตองการเพิ่มรายละเอียด และเลอืก ขอมูล > 
ตัวเลือก > เพิ่มขอมูล เลอืกจากตัวเลือกที่มีใหเลือก

การคนหารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ เลื่อนดูรายชื่อ หรือปอนตัวอักษรตัวแรก
ของชือ่ที่คุณกําลงัคนหา

คัดลอกหรือยายรายชื่อ
คุณสามารถคัดลอกและยายรายชื่อจากหนวยความจําโทรศัพท
ไปยังหนวยความจําของซิมการด หรือจากซิมการดไปยังเครื่องได 
ซิมการดจะสามารถบันทึกชือ่พรอมหมายเลขโทรศัพทหนึ่ง
หมายเลข 
หากตองการคัดลอกหรือยายรายชือ่ทั้งหมด ใหเลอืก เมนู > รายชื่อ 
> ยายรายชื่อ หรือ คดัลอกรายชื่อ
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รายชื่อ

หากตองการคัดลอกหรือยายรายชือ่ทีละรายชื่อ ใหเลือก เมนู > 
รายชื่อ > ชื่อ เลื่อนไปที่รายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > ยายรายชื่อ 
หรือ คดัลอกรายชื่อ
ในการยายหรือคัดลอกรายชื่อหลายรายชือ่ ใหเลือก เมนู > รายชื่อ 
> ชื่อ เลื่อนไปที่รายชือ่ แลวเลือก ตัวเลือก > เลือก เลือกรายชื่อ
อื่นๆ แลวเลือก ตัวเลือก > ยายที่เลือก หรือ คัดลอกที่เลือก

การแกไขรายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ เลือ่นไปที่รายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > 
แกไข แลวเลื่อนไปยังขอมูลที่ตองการเปลี่ยน

กลุมสนทนา
เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม เพื่อจัดการชือ่และหมายเลขโทรศัพท
ไวในกลุมผูโทรโดยมเีสียงเรียกเขาและภาพของกลุมตางกัน

นามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมลูรายชื่อของบุคคลในรูปแบบของ
นามบัตรจากเครื่องที่ใชงานรวมกันซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน vCard ได
ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อที่มขีอมลูที่คุณตองการสง 
แลวเลือก ขอมลู > ตัวเลือก > สงนามบัตร

หลงัจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บ
นามบัตรไวในหนวยความจําของโทรศัพท หากไมตองการเก็บ
นามบัตร ใหเลือก ออก > ใช

การตั้งคารายชื่อ
เลอืก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ความจําที่ใช — โปรดดทูี่ “การเพิ่มขอมูลในรายชือ่” หนา 31
แสดงกลุมรายชื่อ — เพือ่เลือกวิธีแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท
ใน รายชื่อ
การแสดงชื่อ — เพื่อเลือกวาจะแสดงชือ่หรือนามสกุลของผูติดตอ
กอน
ขนาดอกัษร — เพื่อตั้งคาขนาดตัวอักษรของรายชื่อผูติดตอ
สถานะหนวยความจํา — ใชดขูนาดของหนวยความจําที่ใชแลว
และหนวยความจําที่ยังไมไดใช
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บันทึก

บันทึก
เลือก เมนู > บันทึก > เบอรที่ไมไดรับ, เบอรที่ไดรับสาย หรือ 
เบอรที่โทรออก 
ในการดูหมายเลขที่ไมไดรับสายและหมายเลขที่ไดรับสาย รวมทั้ง
หมายเลขที่โทรออกลาสุดตามลําดับ ใหเลือก บันทึกการโทร 
ในการดูชือ่ที่คุณไดสงขอความไปลาสุด ใหเลือก ผูรับขอความ
ในการดูจํานวนขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดียที่คุณสง
และไดรับ ใหเลอืก เมนู > บนัทึก > บันทึกขอความ

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดง
ในใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจแตกตางกัน
ไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ 
ภาษี และปจจัยอื่นๆ
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การตั้งคา

การตั้งคา

รูปแบบ
เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ เลือกรูปแบบที่ตองการ 
แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ใชงาน — เพื่อใชงานรูปแบบที่เลือก
ปรับตั้งคา — เพือ่ปรับแตงรูปแบบ เชน เสียงเรียกเขา ระดับ
ความดังเสียงกริ่ง การสั่นเตือน เอฟเฟกตเสียง และเสียงขอความ
เขา เลอืกการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยน แลวเปลี่ยน 
ตั้งเวลา — เพือ่กําหนดรูปแบบใหทํางานในชวงเวลาหนึ่งไดนาน
ถงึ 24 ชั่วโมง หลังจากเวลาที่กําหนด เครื่องจะเปดใชรูปแบบ
กอนหนาอีกครั้ง

ลักษณะ
เลือก เมนู > การตั้งคา > ลักษณะ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
เลือกลักษณะ — เพือ่ตั้งลักษณะ รายการแฟมขอมลูใน คลังภาพ 
จะปรากฏขึ้น เปดแฟมขอมูล ลักษณะ แลวเลือกลักษณะ
ดาวนโหลดลักษณะ — เพื่อเปดรายการลิงคสําหรับดาวนโหลด
ลักษณะเพิม่เติม

แบบเสียง
เลอืก เมนู > การตั้งคา > แบบเสียง
เลอืก ตัวเลือก > จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บการตั้งคาหรือ ยกเลิก 
เพือ่ออกจากการตั้งคาโดยไมเปลี่ยนแปลง
หากคุณเลือกระดับความดังเสียงกริ่งสูงสุด แบบเสียงกริ่งจะปรับ
เปนระดบัเสียงดังสุดหลงัจากนั้น 2-3 วินาที

จอภาพ
ดวยการตั้งคาหนาจอ คุณสามารถปรับแตงหนาจอโทรศัพท
ของคุณได

การตั้งคาโหมดสแตนดบาย
เลอืก เมนู > การตั้งคา > จอแสดงผล และเลอืกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
ภาพพื้นหลัง — เพื่อตั้งคาโทรศัพทใหแสดงรูปภาพหรือสไลด
เปนภาพพื้นหลังในโหมดสแตนดบาย เลือก ภาพพื้นหลัง > ภาพ 
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หรือ ชุดสไลด เลื่อนไปที่แฟมขอมูลที่จะเลือกภาพหรือชุดสไลด 
แลวเลือกภาพหรือชุดสไลดที่ตองการ
สแตนดบายแบบพิเศษ — เพื่อเลือกวาจะใหเครื่องแสดง
สแตนดบายแบบพิเศษหรือไม
สีอกัษรสแตนดบาย — เพือ่เลือกสีของขอความที่ปรากฏ
บนจอแสดงผลในโหมดสแตนดบาย
ไอคอนปุมสํารวจ — เพื่อแสดงไอคอนของทางลัดปุมเลื่อน
ปจจุบันในโหมดสแตนดบายเมื่อปดการใชงานสแตนดบายแบบ
พิเศษ
รายละเอียดการแจง — เพือ่แสดงหรือซอนขอมูล เชน ขอมูล
รายชื่อทั้งจากในรายชื่อเบอรที่ไมไดรับและการแจงเตือนการรับ
ขอความ
ภาพเคลือ่นไหวฝา — เพือ่ตั้งคาโทรศัพทใหแสดงภาพเคลื่อนไหว
และเลนเสียงเมื่อเปดเครื่องและปดเครื่องตามลกัษณะที่ใช
ภาพพักหนาจอ — เพือ่ตั้งคาโทรศัพทใหแสดงรูปแบบการเลื่อน
หรือภาพเมือ่ไมใชงานโทรศัพทชัว่ระยะเวลาหนึ่ง
ประหยัดพลังงาน — เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ นาฬิกา
ดิจิตอลจะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีการใชงานโทรศัพทชั่วระยะเวลาหนึ่ง
โหมดพัก — เพื่อประหยัดพลงังานแบตเตอรี่ หนาจอจะเปลี่ยนเปน
สีดําเมือ่ไมมกีารใชงานโทรศัพทชัว่ระยะเวลาหนึ่ง

ขนาดอักษร — เพื่อกําหนดขนาดตัวอักษรที่ใชในการอาน
และเขียนขอความ รวมทั้งการดรูายชื่อและเว็บเพจ
โลโกระบบ — เพื่อตั้งคาเครื่องใหแสดงหรือซอนโลโกระบบถามี
แสดงขอมลูระบบ > ใช — เพือ่รับขอมลูจากผูใหบริการระบบ
ซึ่งขึ้นกับระบบเครือขายที่เครื่องใชอยูดวย (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

วันที่และเวลา
เลือก เมนู > การตั้งคา > วันและเวลา > การตั้งคาวันและเวลา, 
รูปแบบวันที่และเวลา หรือ รับขอมูลเวลาอัตโนมัติ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) เพือ่เปลี่ยนการตั้งคาวัน เวลา และเขตเวลา

ทางลัดสวนตัว
ดวยทางลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชนัในเครื่องที่ใชงาน
บอยๆ ไดอยางรวดเร็ว

ปุมเลือกดานซาย
ในการเลือกฟงกชันจากรายการ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
ทางลดัสวนตัว > ปุมเลอืกดานซาย
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ปุมเลือกดานขวา
ในการเลอืกฟงกชนัจากรายการ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
ทางลัดสวนตัว > ปุมเลือกดานขวา

ปุมเลื่อน
ในการกําหนดฟงกชันอื่นๆ ในโทรศัพทจากรายการที่กําหนดไวแลว
ลวงหนาลงในปุมเลื่อน ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
ทางลัดสวนตัว > ปุมสํารวจ

ปุมสแตนดบายแบบพิเศษ
ในการเลอืกฟงกชนัจากรายการ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
ทางลัดสวนตัว > ปุมสแตนดฯ พิเศษ

การซิงคและสํารองขอมูล
เลือก เมนู > การตั้งคา > ซิงคและสํารอง เพือ่ซิงโครไนซ
หรือคัดลอกขอมลูระหวางโทรศัพทของคุณกับโทรศัพทเครื่องอื่น
หรือกับเซิรฟเวอรระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
การสลับโทรศัพท — เพือ่ซิงโครไนซหรือคัดลอกขอมลูระหวาง
โทรศัพทสองเครื่อง
สรางขอมูลสํารอง — เพื่อสรางขอมูลสํารองของรายการที่เลอืกไว 
แลวบันทึกลงในการดหนวยความจํา

เรียกขอมูลสํารอง — เพือ่เรียกขอมูลที่สํารองไวในการด
หนวยความจํากอนหนานี้
ถายโอนขอมูล — เพื่อโอนขอมูลระหวางโทรศัพทของคุณ
กับอุปกรณอื่น

การเชื่อมตอ
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณที่ใชงานรวมกันไดโดยใช
การเชือ่มตออินฟราเรด เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือสายเคเบิล
ขอมลู USB

การเชื่อมตอกับ 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 เพื่อสรางความมั่นใจในการใชงาน
ระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบ
กับบริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับ
โทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเชื่อมตอระหวางโทรศัพทกับ
อุปกรณ Bluetooth ที่ใชงานรวมกันไดภายในระยะทาง 10 เมตร 
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(33 ฟุต) เนื่องจากโทรศัพทที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth จะติดตอ
สื่อสารกันโดยใชคลืน่วิทยุ โทรศัพทของคุณและโทรศัพทเครื่องอื่นๆ 
จึงไมจําเปนตองอยูที่เดียวกันในระยะการมองเห็นไดโดยตรง 
แมวาการเชื่อมตออาจไดรับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณ
รบกวน เชน ผนังหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น
ฟงกชนัที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth จะทําใหเพิม่การใชพลังงาน
แบตเตอรี่และลดอายุการใชงานแบตเตอรี่อีกดวย 

การตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth > ใช
เลือก ชื่อโทรศัพทของฉัน เพื่อตั้งคาหรือเปลี่ยนชือ่โทรศัพท
ที่จะแสดงใหอุปกรณ Bluetooth อื่นมองเห็น

 แสดงวามกีารใชงาน Bluetooth โปรดทราบวาฟงกชัน 
Bluetooth จะใชพลังงานแบตเตอรี่และอาจรนอายุการใชงาน
แบตเตอรี่

การเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth > 
คนอุปกรณพิเศษเสียง แลวเลือกอุปกรณที่ตองการจะเชื่อมตอ

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

การสงขอมูลไปยังอุปกรณ Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth > อุปกรณ
ที่จับคูแลว เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ แลวปอนรหัสผาน 
ในการเชือ่มตอกับอุปกรณอื่น คุณตองยอมรับรหัสผาน (ไดถึง 
16 ตัวอักษร) ที่ใช คุณจะใชรหัสผานเพียงครั้งเดียวในการตั้งคา
การเชื่อมตอ แลวเริ่มการถายโอนขอมูล
หากคุณมองไมเห็นอุปกรณที่อยูในรายการ ใหเลือก ใหม เพื่อแสดง
รายการอุปกรณ Bluetooth ที่อยูในระยะการมองเห็น

การซอนอุปกรณ Bluetooth ไมให
อุปกรณอื่นมองเห็น
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth > 
การมองเห็นโทรศัพท หรือ ชื่อโทรศัพทของฉัน เลือก ไมแสดง 
หรือปด Bluetooth ทั้งหมด
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การตั้งคาโมเด็ม
คุณสามารถตอโทรศัพทเขากับเครื่องพซีีที่ใชงานรวมกันไดผาน
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB และใช
โทรศัพทเปนโมเด็มเพื่อใชงานการเชือ่มตอ GPRS จากเครื่องพีซี
การกําหนดการตั้งคาการเชือ่มตอจากเครื่องพซีี:
1 เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > 

ตั้งคาขอมลูแพคเก็ต > จุดเชื่อมตอที่ใช แลวเปดใช
จุดเชือ่มตอที่ตองการใชงาน

2 เลือก แกไขจุดเชื่อมตอ ปอนชื่อที่จะเปลี่ยนการตั้งคา
จุดเชือ่มตอ แลวเลือก ตกลง

3 เลือก จุดเชื่อมตอแพคเก็ต ใสชือ่จุดเชื่อมตอ (APN) เพือ่สราง
การเชือ่มตอกับเครือขาย และเลือก ตกลง

4 การสรางการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตโดยใชโทรศัพทเปนโมเดม็

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากคูมือการใชงาน “Nokia PC Suite” 
หากคุณตั้งคาไวทั้งที่โทรศัพทและเครื่องพีซี ระบบจะเลือกใช
การตั้งคาจากเครื่องพซีี

การซิงโครไนซจากเครื่องพีซีทีใ่ชรวมกนัได
ในการซิงโครไนซขอมูลจากปฏิทิน บันทึก และรายชื่อ คุณตอง
ติดตั้งซอฟตแวร Nokia PC Suite ของโทรศัพทลงในเครื่องพซีี 
ใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือสายเคเบ ิลขอมูล USB 
ในการซิงโครไนซ แลวเริ่มตนการซิงโครไนซจากเครื่องพีซี

การซงิโครไนซจากเซิรฟเวอร
ในการใชเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล จําเปนตองสมัคร
เพือ่ขอรับบริการการซิงโครไนซ สําหรับขอมลูเพิ่มเติมและการตั้งคา
ที่จําเปนสําหรับบริการนี้ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ 

สายเคเบิลขอมูล USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมลู USB รุน CA-101 ในการถายโอน
ขอมลูระหวางโทรศัพทและเครื่องพมิพที่สนับสนุนระบบ PictBridge 
หรือเครื่องพซีีที่ใชงานรวมกันได นอกจากนี้ คุณยังใชสายเคเบิล
ขอมลู USB ก ับชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ได
ถามเมื่อเชื่อมตอ — เพื่อยอมใหเครื่องถามวาจะเชื่อมตอหรือไม
PC Suite — เพื่อใชโทรศัพทในการโตตอบกับแอปพลิเคชั่น
ของเครื่องพีซีที่ติดตั้งโปรแกรม Nokia PC Suite
การพิมพและสื่อ — เพื่อใชโทรศัพทและเครื่องพมิพที่รองรับ 
PictBridge หรือเพื่อเชื่อมตอโทรศัพทกับเครื่องพีซีเพื่อทําการ
ซิงโครไนซโทรศัพทดวยโปรแกรม Windows Media Player 
(วิดีโอและเพลง)
แหลงเก็บขอมูล — เพื่อเชื่อมตอกับเครื่องพีซีที่ไมมซีอฟตแวร 
Nokia และใชโทรศัพทเปนแหลงเก็บขอมูล
ในการเปลีย่นโหมด USB ใหเลอืก เมนู > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > สายเคเบลิขอมลู USB > ถามเมื่อเชื่อมตอ, PC 
Suite, การพิมพและสื่อ หรือ แหลงเก็บขอมลู
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การโทร
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก และเลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้:
การโอนสาย — เพือ่โอนสายเรียกเขา (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) คุณอาจโอนสายไมไดหากมีการใชฟงกชนัจํากัด
การโทรบางฟงกชัน โปรดดูที่ การจํากัดการโทร ใน “รหัสผาน” 
หนา 13
รับไดทุกปุม > เปด — เพื่อรับสายเรียกเขาโดยกดปุมใดก็ไดยกเวน
ปุมเปด/ปด ปุมกลองถายรูป ปุมเลือกดานขวาและปุมเลือกดานซาย
เรยีกซ้ําอัตโนมตัิ > เปด — เพือ่ใหเครื่องพยายามโทรออกไป
หมายเลขนั้นไดสูงสุด 10 ครั้ง
โทรซ้ําวิดโีอเปนเสียง — เพือ่เลอืกใหโทรศัพทโทรซ้ําไปยัง
หมายเลขที่การโทรสายวิดีโอลมเหลวโดยอัตโนมตัิหรือไม
ความชัดเจนเสียง > ใชงาน — เพือ่ชวยใหไดยินเสียงสนทนา
ไดชดัเจนขึ้นในที่ซึ่งเสียงรอบขางดังมาก
โทรดวน — โปรดดูที่ “โทรดวน” หนา 21
สายเรียกซอน — โปรดดูที่ “สายเรียกซอน” หนา 22
สรปุหลังการโทร > ใช — เพือ่แสดงระยะเวลาและคาโทร 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โดยประมาณ
สงขอมูลผูโทร > ใช — แสดงหมายเลขโทรศัพทของบุคคล
ที่คุณโทรหา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในการใชการตั้งคา
ตามที่ผูใหบริการกําหนด ใหเลือก ตามคาของระบบ

การจัดการสายของฝา — เพื่อเลือกฟงกชันในการเปด
และปดสไลด
การแบงดูวดิีโอ — เพือ่กําหนดการตั้งคาการแบงปนวิดโีอ

โทรศัพท
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
การตั้งคาภาษา — เพื่อกําหนดภาษาที่ใชแสดงในเครื่อง เลือก 
ภาษาที่ใชในเครื่อง อัตโนมัติ เลือกภาษาตามขอมูลในซิมการด 
ในการเลือกภาษาที่ใชในการด USIM ภาษาที่ใชในซิม ในการ
กําหนดภาษาที่ใชในการเลนเสียง ใหเลือก ภาษาในการจดจําเสียง
สถานะหนวยความจํา — ใชดูพืน้ที่ของหนวยความจําที่ใชแลว
และหนวยความจําที่ยังไมไดใช
ล็อคปุมอัตโนมัติ — โปรดดูที่ “รหัสผาน” หนา 13
การจดจําเสียง — โปรดดทูี  “การโทรออกโดยใชเสียงขั นสูง” หนา 22
ปองกันปุมกด — โปรดดูที่ “รหัสผาน” หนา 13
ขอความตอนรับ — เพื่อเขียนขอความที่คุณตองการใหแสดง
เมื่อเปดเครื่อง
อัพเดตโทรศัพท — เพื่ออัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพทหากมีการ
อัพเดต
โหมดเครือขาย — เพือ่เลอืกโหมดคู (UMTS หรือ GSM) 
คุณไมสามารถใชงานตัวเลอืกนี้ในระหวางใชสายสนทนาได
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เลือกผูใหบริการ > อัตโนมัติ — เพื่อตั้งคาโทรศัพทใหเลือก
ระบเครือขายที่มใีนพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมัติ ดวยการตั้งคา 
โดยผูใช คุณจะสามารถเลือกระบบเครือขายที่มขีอตกลง
ในการใหบริการขามเครือขายกับผูใหบริการระบบของคุณ
ตัวชวยแนะนําเมนู — เพือ่เลอืกวาใหเครื่องแสดงขอความ
วิธีใชหรือไม
เสียงเปดเครื่อง — เพื่อเลือกวาใหโทรศัพทสงเสียงเมื่อเปด
โทรศัพทหรือไม
ถามบนเครื่อง — โปรดดูที่ “รูปแบบบนเครื่อง” หนา 19

อุปกรณเพิ่มพิเศษ
เมนูหรือตัวเลือกตอไปนี้จะแสดงขึ้นหากมีการเชื่อมตอโทรศัพท
กับอุปกรณเพิ่มพิเศษโทรศัพทมอืถือที่ใชงานรวมกันได
เลือก เมนู > การตั้งคา > อุปกรณเพิ่มพิเศษ เลือกอุปกรณเพิ่ม
พเิศษ แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ ซึ่งตัวเลือกจะขึ้นอยูกับอุปกรณ
เพิ่มพิเศษที่ใช:
รูปแบบที่ตั้งไว — เพื่อเลือกรูปแบบที่คุณตองการใชงาน
โดยอัตโนมตัิเมือ่คุณเชือ่มตอกับอุปกรณเสริมพิเศษ
รับอัตโนมตัิ — เพือ่ตั้งคาเครื่องใหรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติ
หลังจากนั้น 5 วนิาที หากตั้งคา เมนู > การตั้งคา > แบบเสียง > 

เสียงเตือนโทรเขา เปน ดงัสั้นหนึ่งครั้ง หรือ ไมใช การรับสาย
อัตโนมตัิจะไมทํางาน

การจัดรูปแบบ
คุณสามารถจัดรูปแบบโทรศัพทของคุณดวยการตั้งคาที่จําเปน
สําหรับบริการบางอยางใหทํางานไดอยางถูกตอง ทั้งนี้ ผูใหบริการ
อาจสงการตั้งคาดงักลาวใหคุณในรูปแบบของขอความตั้งกําหนดคา
เลอืก เมนู > การตั้งคา > การตั้งกําหนดคา และจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
ตั้งกําหนดคาที่ตั้งไว — เพื่อดรูายชื่อผูใหบริการที่จัดเก็บ
อยูในเครื่อง ในการตั้งการจัดรูปแบบของผูใหบริการเปนคาเริ่มตน 
ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนคาที่ตั้งไว 
ใชคาที่ตั้งในทุกแอปฯ — เพื่อใชการตั้งกําหนดคาเริ่มตนที่ระบบ
กําหนดกับแอปพลิเคชั่นที่สนับสนุน
จุดเชื่อมตอที่ตองการ — เพื่อดูจุดเชือ่มตอที่จัดเก็บไว เลื่อนไปยัง
จุดเชื่อมตอที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ขอมูล เพือ่ดูชื่อ
ผูใหบริการ บริการเสริมขอมลู และจุดเชือ่มตอขอมูลแพคเก็ต 
หรือหมายเลขติดตอ GSM
ตอเว็บสนับสนุน — เพือ่ดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาจากผูให
บริการ
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การตั้งคาสวนบุคคล — เพือ่เพิม่บัญชีสวนบุคคลบัญชีใหม
สําหรับบริการตางๆ ดวยตนเอง และเพือ่เปดใชหรือลบบัญชี
สวนบุคคล พารามิเตอรจะแตกตางกันตามประเภทบริการที่เลือกไว 

การเรยีกคืนคาดั้งเดมิ
เลือก เมนู > การตั้งคา > เรียกคืนคาดัง้เดมิ เพื่อรีเซ็ตการตั้งคา
เมนูบางคากลับเปนคาเดมิ ปอนรหัสโทรศัพท ชื่อและเบอรโทรศัพท
ที่บันทึกไวใน รายชื่อ จะไมถูกลบ

การอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท
ผูใหบริการของคุณอาจสงการอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทมายัง
อุปกรณของคุณโดยตรง ตัวเลือกนี้อาจไมมีในเครื่องของคุณ 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโทรศัพทรุนที่คุณใช 

คําเตือน: หากคุณติดตั้งอัพเดตซอฟตแวร คุณจะใช
โทรศัพทไมได หรือแมจะโทรฉุกเฉินก็ตาม จนกวาเครื่อง
จะทําการติดตั้งอัพเดตเสร็จเรียบรอย แลวเปดเครื่องใหม
อีกครั้ง คุณตองสํารองขอมูลกอนที่จะยอมรับการติดตั้ง
โปรแกรมอัพเดต
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เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด
เมนูนี้ชวยใหคุณเขาใชบริการที่ผูใหบริการระบบมใีหได โดยชื่อ
และไอคอนขึ้นกับผูใหบริการนั้น สําหรับขอมลูเพิ่มเติม กรุณาติดตอ
ผูใหบริการระบบของคุณ ผูใหบริการสามารถอัพเดตเมนูนี้
ดวยขอความบริการ

ขอความขอมูล
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความขอมูล เพือ่รับขอมลูเรื่องตางๆ 
จากผูใหบริการ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

คําสั่งขอใชบริการ
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 และอาจถกูจัดเรียงไวตามแฟม
ขอมลู
เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสเขาใชงานเพื่อปองกันขอมูล
ที่ไดรับ อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงือ่นไขของขอมลูและรหัส
เขาใชงานทุกครั้งกอนรับขอมูลนั้น เนื่องจากการรับขอมูลดังกลาว
อาจมกีารคิดคาธรรมเนียม
ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมลู ใหเลือก เมนู > คลงัภาพ
ในการดูตัวเลือกที่มีอยูในแฟมขอมลู ใหเลือกแฟมขอมูลและ 
ตัวเลอืก
ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมลู ใหเลือกแฟมขอมูลและ เปด 
ในการดูตัวเลือกที่มีไวสําหรับไฟล ใหเลือกไฟลและ ตัวเลือก

การจัดการลิขสทิธิ์ของขอมูลแบบ
ดิจติอล
การจัดการลขิสิทธิ์ของขอมูลแบบดิจิตอล (DRM) คือ การคุมครอง
ดานลิขสิทธิ์เพือ่ปองกันการแกไขและการจํากัดการโอนไฟลที่มีการ
ปองกัน เมื่อคุณดาวนโหลดไฟลที่มีการปองกัน เชน เสียง วิดีโอ 
ลักษณะ หรือเสียงเรียกเขา มายังโทรศัพทของคุณ ไฟลนั้นไมตอง
เสียคาใชจาย แตจะถูกบล็อกไว คุณตองจายเงนิเพื่อซื้อสิทธิใชงาน
ไฟล และสิทธิการใชจะถูกสงไปที่เครื่องของคุณโดยอัตโนมตัิ
เมื่อคุณดาวนโหลดไฟล 
หากตองการดูการอนุญาตใชสําหรับไฟลที่มกีารปองกัน ใหเลื่อน
ไปที่ไฟล แลวเลือก ตัวเลือก > สิทธิการใช ตัวอยางเชน 
คุณสามารถดูวิดีโอไดเปนจํานวนกี่ครั้งและสิทธิการฟงเพลงของคุณ
เหลืออีกกี่วัน 
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หากตองการขยายเวลาใชงานของไฟล เลือก ตัวเลอืก และเลือก
ตัวเลือกที่เกี่ยวของสําหรับประเภทไฟล เชน เรียกใชงานลักษณะ 
คุณสามารถสงไฟลบางประเภทที่มีการปองกันใหกับเพือ่นได 
และเพื่อนสามารถที่จะซื้อสิทธิการใชเปนของตนเอง 
โทรศัพทนี้สนับสนุน OMA DRM 2.0
ผูผลิตขอมลูอาจมหีลายวิธีในการใชเทคโนโลยีการจัดการลิขสิทธิ์
ของขอมลูแบบดจิิตอล (DRM) เพือ่ปกปองทรัพยสินทางปญญา 
รวมถึงลิขสิทธิ์ โทรศัพทนี้ใชซอฟตแวร DRM หลายประเภท
เพื่อเขาสูเนื้อหาที่มี DRM ปองกันไว ดวยโทรศัพทเครื่องนี้ 
คุณสามารถเขาสูเนื้อหาที่มีการปองกันดวย WMDRM 10.07, OMA 
DRM 1.0 และ OMA DRM 2.0 ถาซอฟตแวร DRM ไมสามารถ
ปองกันขอมูลได ผูผลติขอมูลอาจยกเลิกการใชซอฟตแวร DRM 
กับขอมลูที่ปองกันดวย DRM ตัวใหม การยกเลิกนี้อาจปองกัน
การตออายุขอมูลที่ปองกันดวย DRM ที่มีอยูในโทรศัพทของคุณ 
การยกเลิกซอฟตแวร DRM นี้ไมสงผลกระทบตอการใชงานขอมูล
ที่ปองกัน DRM ประเภทอื่น หรือการใชงานขอมูลที่ไมไดปองกัน
ดวย DRM
การจัดการลิขสิทธิ์ของขอมลูแบบดจิิตอล (DRM) จะปองกันขอมูล
ที่มีรหัสเขาใชงานซึ่งระบุวาคุณมสีิทธิ์ที่จะเขาใชขอมูลเหลานี้
ถาโทรศัพทของคุณมีขอมูลที่ปองกันดวย OMA DRM และตองการ
ที่จะสํารองขอมลูและรหัสเขาใชงาน คุณจะตองใชฟงกชนัสํารอง
ขอมูลของ Nokia PC Suite การโอนขอมลูประเภทอื่นอาจไม
สามารถโอนรหัสเขาใชงานซึ่งจําเปนตองเก็บไวกับขอมูลของคุณ

เพือ่ใหยังคงใชงานขอมูลที่มีการปองกันดวย OMA DRM ไดหลัง
จากที่หนวยความจําของเครื่องถกูฟอรแมต คุณอาจจะตองปอน
รหัสเขาใชงานอีกครั้งหากไฟลในโทรศัพทใชงานไมได

โหมดสัญญาณโทรทัศนออก
การดูภาพนิ่งและวิดโีอ เลนเกมส เปดเว็บ หรือสนทนาทางวิดโีอ
บนหนาจอโทรทัศนที่ใชงานรวมกันได
1 เปดโทรทัศน แลวตอสายสัญญาณโทรทัศนออก CA-92U 

ไปที่ชองรับสัญญาณภาพและเสียง
2 เสียบสายสัญญาณโทรทัศนออกกับชองเสียบอุปกรณเพิม่พเิศษ

ที่ดานบนของโทรศัพท
3 เลอืกชอง AV ที่ใชไดของโทรทัศน

หนาจอโทรทัศนจะแสดงจอภาพของโทรศัพท
หากโทรทัศนไมสามารถจับสัญญาณโทรศัพทไดโดยอัตโนมัติ 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > อุปกรณเพิม่พิเศษ > สายเคเบิลทีว ี
แลวเลอืกคาใดคาหนึ่งตอไปนี้:
• มาตรฐานทีว ี> PAL หรือ NTSC
• เปดสัญญาณออกทีวี
สัญญาณเสียงทั้งหมด รวมถึงเสียงไฟลวิดโีอสเตอริโอ, เสียง
เรียกเขา และเสียงกดปุมจะสงผานไปถงึโทรทัศนเมื่อเชื่อมตอสาย
สงสัญญาณโทรทัศนกับโทรศัพท คุณสามารถใชไมโครโฟนของ
โทรศัพทไดตามปกติ รวมทั้งรับสายเรียกเขาและสายวิดโีอได 
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คลังภาพ

เมื่อคุณเปดภาพในหนาจอการแสดงภาพขนาดเล็กในขณะที่กําลังดู
อยูในโทรทัศน ในโทรศัพทจะไมมีตัวเลือกการซูมใหภาพใหญขึ้น 
ภาพที่เปดอยูจะปรากฏขึ้นเต็มหนาจอบนโทรทัศน
เมื่อคุณเปดคลปิวิดโีอที่เลือกไว โทรศัพทจะเริ่มเลนคลิปวิดีโอ
บนหนาจอโทรทัศน

การพิมพภาพ
โทรศัพทของคุณสนับสนุน Nokia XpressPrint หากตองการ
เชื่อมตอกับเครื่องพิมพที่ใชงานรวมกันได ใหใชสาย USB 
หรือสงภาพผานทาง Bluetooth ไปยังเครื่องพมิพที่รองรับ
เทคโนโลยี Bluetooth โปรดดทูี่ “การเชือ่มตอ” หนา 36 
คุณสามารถพมิพภาพที่อยูในรูปแบบ .jpg ได 
ภาพที่ถายดวยกลองถายรูปนี้จะถกูจัดเก็บในรูปแบบ .jpg 
โดยอัตโนมัติ
เลือกภาพที่คุณตองการพมิพและ ตัวเลอืก > พิมพ
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มีเดีย
คุณสามารถถายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิปโดยใชกลองขนาด 
3.2 ลานพกิเซลระบบออโตโฟกัสในตัวเครื่องได

กลองถายรูป 
กลองถายรูปจะสรางภาพในรูปแบบไฟล .jpg และคุณยังสามารถ
ขยายภาพดวยระบบดิจิตอลไดถงึแปดเทา

การถายภาพ 
กดปุมกลอง (กดปุมเบาๆ) 
เพื่อเปดใชกลอง กดปุม
อีกครั้งเพื่อถายภาพ
หากตองการถายภาพอีก 
ใหเลือก กลับ หากตองการ
สงภาพเปนขอความมลัติมเีดีย ใหเลือก ตัวเลือก > สง เครื่องจะ
จัดเก็บภาพไวใน คลังภาพ > รูปถาย
หากตองการปรับภาพอัตโนมัติ ใหกดปุมกลองถายรูปลงครึ่งหนึ่ง 
กรอบสีขาวจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ เมือ่ปรับภาพอัตโนมัติเสร็จแลว 
กรอบจะเปลี่ยนเปนสีเขียวและคุณสามารถถายภาพไดโดยกดปุม

กลองถายรูปลงจนสุด กรอบสีแดงแสดงวากลองยังปรับภาพไมชัด 
ในกรณนีี้ ใหปลอยปุมกลองถายรูป แลวปรับภาพใหมอีกครั้ง
เครื่องจะใชแฟลชกลองโดยอัตโนมัติเมื่อคุณถายภาพที่มีแสงนอย
เมือ่ใชแฟลชใหอยูหางจากวัตถทุี่ตองการถายในระยะที่เหมาะสม 
หามใชแฟลชเมื่อบุคคลหรือสัตวอยูในระยะใกล และอยาใหมอืหรือ
วัตถอุื่นใดบังแฟลชขณะถายภาพ
ในการซูมภาพใหมขีนาดใหญขึ้นหรือเล็กลง ใหกดปุมปรับระดับ
เสียงขึ้นหรือลง

วิดีโอ
คุณสามารถบันทึกวิดีโอคลิปในรูปแบบไฟล .3gp เวลาในการ
บันทึกภาพจะขึ้นอยูกับความยาววิดโีอคลิปและการตั้งคาคุณภาพ 
ความยาวและขนาดไฟลคลิปอาจแตกตางกันตามคุณภาพที่เลือกไว
และหนวยความจําที่มอียู
ในการตั้งคาคุณภาพของวิดโีอคลิป ใหเลือก เมนู > สื่อ > วิดโีอ > 
ตัวเลือก > การตั้งคา > คุณภาพคลิปวิดีโอ > สูง, ปกติ หรือ 
ธรรมดา
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หากตองการเลือกขนาดจํากัดไฟล ใหเลือก เมนู > สื่อ > วิดีโอ > 
ตัวเลอืก > การตั้งคา > ความยาววิดโีอคลิป

การบันทกึวิดีโอคลิป
ในการเปดใชกลองถายรูป ใหกดปุมกลองถายรูป (กดแช) เมื่อจะเริ่ม
การบันทึก ใหเลือก บันทึก ในการซูมภาพใหมขีนาดใหญขึ้น
หรือเล็กลง ใหกดปุมปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

เครื่องเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมเีครื่องเลนเพลงสําหรับฟงแทร็คเพลง เสียงที่
บันทึกไว รวมทั้งไฟล MP3, MP4, AAC, eAAC+ หรือไฟล WMA 
ซึ่งคุณโอนมายังเครื่องดวยโปรแกรม Nokia Audio Manager 
ซึ่งเปนโปรแกรมหนึ่งใน Nokia PC Suite
ในการเปดเครื่องเลนเพลง เลอืก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนเพลง
หากตองการเปดรายชื่อเพลงที่เก็บไวในโทรศัพท ใหเลือก ทุกเพลง 
> เปด หรือเลื่อนไปทางขวา
ในการสรางหรือจัดการรายการเพลง ใหเลือก รายการเลน > เปด 
หรือเลื่อนไปทางขวา
ในการเปดแฟมขอมลูที่ม ีศิลปน, อัลบั้ม หรือ ประเภท ใหเลื่อน
ไปที่แฟมขอมูลที่ตองการ แลวเลือก ขยาย หรือเลื่อนไปทางขวา
ในการเปดรายชือ่วดิีโอที่เก็บไวในโทรศัพท ใหเลือก วิดโีอ > เปด 
หรือเลื่อนไปทางขวา

ในการปรับแตงเครื่องเลนเพลงและลักษณะอีควอไลเซอร ใหเลือก 
เมนู > สื่อ > เครื่องเลนเพลง > ไปยังเครื่องเลน > ตัวเลือก > 
การตั้งคา > ลักษณะเครื่องเลน

การเลนเพลง
คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปานกลาง การรับ
ฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการ
ไดยินเสียงของคุณ โปรดอยาถอืโทรศัพทไวใกลหูระหวาง
การใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เมื่อคุณเปดเมนู เครื่องเลนเพลง รายละเอียดของแทร็คแรกใน
รายการแทร็คที่ตั้งไวจะปรากฏขึ้น
หากตองการเลน ใหเลือก 
ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง
หากตองการพักการเลน ใหเลือก
หากตองการหยุดการเลน ใหกดปุมจบการทํางานคางไว
หากตองการขามไปยังแทร็คถัดไป ใหเลือก  หากตองการ
ขามไปยังตอนตนของแทร็คกอนหนา ใหเลือก
หากตองการกรอกลับในขณะกําลังเลนเพลงนั้นอยู ใหเลือก
และกดปุม  คางไว หากตองการเลนแทร็คที่เลนอยูไปขางหนา
อยางรวดเร็ว ใหเลือกและกดปุม  คางไว ปลอยปุมเมือ่ถงึ
ตําแหนงที่คุณตองการ
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วิทยุ
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสาอากาศของอุปกรณ
ไรสาย ดงันั้น คุณตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกัน
ไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพื่อการใชงานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดบัเสียงปานกลาง การรับ
ฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการ
ไดยินเสียงของคุณ โปรดอยาถอืโทรศัพทไวใกลหูระหวาง
การใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เลือก เมนู > สื่อ > วทิยุ ในการใชปุมภาพกราฟก , ,  
หรือ  บนหนาจอของโทรศัพท ใหเลื่อนไปทางซายหรือทางขวา
ไปยังปุมที่ตองการ แลวเลือกปุมนั้น

การบันทึกสถานี
1 ในการคนหาสถานีวิทยุ ใหเลือกและกดปุม  หรือ  คางไว 

ในการเปลี่ยนความถี่วิทยุครั้งละ 0.05 MHz ใหกดปุม  หรือ 

2 หากตองการบันทึกสถานีลงในตําแหนงหนวยความจํา 1 ถงึ 9 
ใหกดปุมตัวเลขที่ตรงกันคางไว

3 ในการบันทึกสถานีไปที่ตําแหนงหนวยความจําตั้งแต 10 ถึง 20 
ใหกดปุม 1 หรือ 2 แลวกดปุมตัวเลข (0 ถงึ 9) ที่คุณตองการ
คางไว

4 ปอนชื่อสถานี แลวเลือก ตกลง

การฟง
1 เลอืก เมนู > สื่อ > วิทยุ 
2 ในการเลื่อนไปยังสถานีวิทยุที่ตองการ ใหเลือก  หรือ  

หรือกดปุมที่ชุดหูฟง
3 ในการเลือกตําแหนงสถานีวทิยุ ใหกดปุมหมายเลขที่ตรงกัน

สั้นๆ
4 เลอืก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

ปด — เพือ่ปดวิทยุ
จัดเก็บสถานี — เพื่อบันทึกสถานีใหมโดยปอนชื่อสถานี 
ตัวเลือกจะปรากฏขึ้นเมื่อสถานีวิทยุที่เลือกไวนั้นยังไมไดบันทึก
ลงในเครื่อง
สถานี — เพื่อเลือกสถานีที่บันทึกไวจากรายชือ่สถานี คุณจะ
สามารถปอนรายชื่อสถานีไดหากคุณไดบันทึกสถานีที่เลอืกไว
แลวกอนหนานี้
คนหาทุกสถานี — เพื่อคนหาสถานีวิทยุทุกสถานีที่โทรศัพท
สามารถรับสัญญาณได
ตั้งความถี ่— ปอนความถี่ของสถานีวิทยุ
การตั้งคา — หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาระบบ RDS (Radio 
Data System) ใหเลือก RDS เปด หรือ RDS ปด เมือ่เปดใช
ระบบ RDS คุณสามารถเลือก เปดหาคลื่นอัตโนมัติ 
เพือ่เปลี่ยนความถี่อื่นที่มีสถานีวทิยุเดียวกันเมื่อสัญญาณเดิม
ออนลง
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ไดเรกทอรีสถานี — เพือ่เปดใชบริการ Visual Radio โดยใช
เว็บลิงคไปที่ไกดสถานีวิทยุ
Visual Radio — เพือ่ตั้งคาวาจะใชโปรแกรม Visual Radio 
หรือไม สถานีวิทยุบางสถานีอาจสงขอมูลที่เปนตัวอักษรหรือ
ภาพกราฟกที่คุณสามารถดูไดดวย Visual Radio
ใชงานบริการ visual — เพือ่กําหนดวาจะใหเปดโปรแกรม 
Visual Radio โดยอัตโนมัติเมื่อคุณวิทยุหรือไม

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาไดตามปกติขณะฟงวิทยุ 
ขณะสนทนา เสียงจากวิทยุจะถกูปด
เมื่อโปรแกรมที่ใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตหรือ HSCSD 
กําลังสงหรือรับขอมลู อาจจะรบกวนสัญญาณวิทยุได

เครื่องบันทึก
คุณสามารถบันทึกคําพูด เสียง หรือสายที่สนทนาและจัดเก็บ
การบันทึกไวใน คลังภาพ ฟงกชนันี้มปีระโยชนในการบันทึกชือ่
และหมายเลขโทรศัพทเพือ่จดลงสมุดตอไปในภายหลัง
เครื่องบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูลหรือเชื่อมตอ GPRS 
อยู
1 เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบนัทึก

ในการใชปุมภาพกราฟก ,  หรือ  บนหนาจอ 
ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวาไปยังปุมที่ตองการและเลือกปุมนั้น

2 ในการเริ่มบันทึกเสียง ใหเลือก  ในการเริ่มบันทึกขณะ
สนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกเสียง ขณะบันทึก
การสนทนา ผูใชสายทุกคนจะไดยินเสียงบี๊พเบาๆ ขณะที่บันทึก 
ใหถอืโทรศัพทในตําแหนงปกติแนบกับหู ในการหยุดการบันทึก
เสียง ใหเลือก 

3 ในการจบการบันทึกเสียง ใหเลือก  เสียงที่บันทึกจะถูก
จัดเก็บไวใน คลังภาพ > เสียงบนัทึก
ในการฟงเสียงที่บันทึกลาสุด ใหเลือก ตัวเลือก > 
เลนที่บันทึกลาสุด
ในการสงเสียงบันทึกลาสุด ใหเลอืก ตัวเลือก > 
สงที่บันทึกลาสุด
หากตองการดูรายการเสียงบันทึกใน คลังภาพ ใหเลือก 
ตัวเลือก > รายการที่บนัทึก > เสียงบันทึก

อีควอไลเซอร
เลือก เมนู > สื่อ > อีควอไลเซอร
ในการเปดใชชุดการควบคุม ใหเลื่อนไปที่ชดุอีควอไลเซอร แลวเลือก 
ใชงาน
หากตองการแกไขหรือเปลี่ยนชือ่ชุดอีควอไลเซอรที่เลือกไว ใหเลือก 
ตัวเลือก > แกไข หรือ เปลี่ยนชื่อ คุณสามารถแกไขหรือเปลี่ยนชื่อ
ชุดอีควอไลเซอรไดบางชุดเทานั้น
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มเีดีย

ขยายเสียงสเตอริโอ
เลือก เมนู > สื่อ > ขยายเสียงสเตอฯ > ใช หรือ ไมใช 
เพื่อปรับคุณภาพเสียงสเตอริโอในโทรศัพท
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การสนทนา

การสนทนา

เลือก เมนู > การสนทนา
ดวยฟงกชนัการสนทนา (PTT, บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
คุณสามารถสนทนากับบุคคลอื่นหรือกลุมบุคคล (ชอง) ที่มเีครื่อง
ที่ใชคุณสมบัตินี้ได คุณตองสมัครขอใชบริการและลงทะเบียน
กับศูนยบริการ PTT ที่คุณตองการใช สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การลงชือ่ใชงานบริการ PTT โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
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ตารางนัดหมาย

ตารางนัดหมาย

นาฬิกาปลุก
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬกิาปลุก
ในการตั้งเวลาปลุก ใหเลือก เวลาปลกุ และปอนเวลาปลุก 
ในการเปลี่ยนเวลาปลุกเมื่อตั้งเวลาปลุกไว ใหเลือก เปด
ในการตั้งใหโทรศัพทแจงเตือนคุณเมื่อถึงวันที่เลือกในสัปดาห 
ใหเลือก เตือนซ้ํา
ในการเลอืกเสียงปลุกหรือตั้งสถานีวิทยุเปนเสียงปลุก ใหเลือก 
เสียงปลุก: หากคุณเลือกวิทยุเปนเสียงปลุก ใหตอชดุหูฟงเขากับ
โทรศัพท
ในการตั้งการหมดเวลาเลื่อน ใหเลือก การหมดเวลาเลือ่น 
และเวลา

การหยุดเสียงปลุก
โทรศัพทจะสงเสียงปลุกแมวาเครื่องจะปดอยู หากตองการปด
เสียงปลกุ ใหเลือก หยุด หากคุณปลอยใหเครื่องสงเสียงปลุก
ตอไปเปนเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก เลือ่นไป เสียงปลุกจะหยุด
ดงัในชวงเวลาที่ตั้งไวใน การหมดเวลาเลื่อน แลวสงเสียงปลุกใหม
อีกครั้ง

ปฏิทิน
เลอืก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน
วันที่ปจจุบันจะแสดงอยูในกรอบ หากมีการบันทึกที่ตั้งไวสําหรับ
วันนั้น วันดังกลาวจะปรากฏเปนตัวหนา และสวนตนของบันทึก
จะปรากฏขึ้นที่ดานลางของปฏิทิน หากคุณตองการดูบันทึก
ของวันนั้น ใหเลือก ดู ในการดทูีละสัปดาห ใหเลือก ตัวเลือก > 
มุมมองสัปดาห หากตองการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน ใหเลือก
การแสดงผลเปนเดอืนหรือสัปดาห แลวเลือก ตัวเลือก > ลบบนัทึก
หากตองการตั้งคาวันที่ เวลา เขตเวลา รูปแบบวันและเวลา ตัวคั่น
วันที่ การแสดงรายการตามคาดั้งเดิม หรือวันแรกของสัปดาห 
ใหเลือก การตั้งคา หากตองการตั้งคาโทรศัพทใหลบบันทึกเกา
โดยอัตโนมัติเมื่อลวงเลยเวลาที่กําหนดไวแลวนั้น ใหเลือก 
ลบบนัทึกอัตโนมัติ
ในการซิงโครไนซจากเครื่องพซีี โปรดดทูี่ “การเชือ่มตอ” หนา 36

การสรางบนัทึกปฏิทิน
เลอืก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน เลื่อนไปยังวันที่ แลวเลือก 
ตัวเลือก > สรางบันทึก และเลอืกประเภทของบันทึกดังตอไปนี้: 
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 เตือนความจํา,  นัดหมาย,  โทร,  วันเกิด หรือ 
 บันทึก 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 หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก เพิม่ หรือเลือก 
ตัวเลอืก > เพิ่ม ปอนขอมลูลงในชอง แลวเลือก จัดเก็บ
ในการดูบันทึก ใหเลื่อนไปยังบันทึกที่ตองการ แลวเลือก ดู 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อแกไขลักษณะตางๆ 
ขณะที่ดบูันทึกไดอีกดวย นอกจากนี้ คุณสามาถเลือกตัวเลือก
เพื่อลบบันทึกที่เลือกไว และลบบันทึกทั้งหมดที่คุณทําเครื่องหมาย
เปนเสร็จสมบูรณ 

บันทึก
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > บนัทึก เพื่อเขียนและสงบันทึก 
ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก 
ตัวเลือก > สรางบนัทึก เขียนขอความและเลือก จัดเก็บ
ในการซิงโครไนซจากเครื่องพีซี โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” หนา 36

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

ตัวจบัเวลาถอยหลัง
1 หากตองการเปดใชตัวจับเวลาถอยหลัง ใหเลอืก เมนู > 

ตารางนัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง > ตัวนับแบบทั่วไป 
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ปอนเวลาเตือน และเขียนบันทึกซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา 
หากตองการเปลี่ยนเวลาที่ตั้งไว ใหเลือก เปลี่ยนเวลา

2 ในการเริ่มการจับเวลา ใหเลอืก เริ่ม
3 หากคุณตองการหยุดตัวจับเวลา 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 ทุกครั้งที่คุณตองการบันทึกเวลา
ระหวางรอบ ในการหยุดจับเวลา ใหเลือก หยุด
ในการจัดเก็บเวลาที่จับได ใหเลือก จัดเก็บ
ในการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ใหเลือก ตัวเลือก > เริ่ม เวลาใหมนี้
จะเดินตอจากเวลาเดมิที่จับเวลาไว ในการตั้งเวลาใหมโดย
ไมจัดเก็บไว ใหเลือก ตั้งเวลาใหม
รอบเวลา — เพือ่บันทึกรอบเวลา

ในขณะจับเวลา คุณยังสามารถใชงานฟงกชนัอื่นไดดวยเชนกัน 
หากตองการตั้งนาฬกิาจับเวลาใหทํางานเปนพืน้หลังของหนาจอ 
ใหกดปุมจบการทํางาน เลือก จับเวลาตอ เพื่อดเูวลาที่คุณตั้งไว
เปนพื้นหลัง
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แอปพลิเคชั่น

แอปพลิเคชั่น

การเขาเลนเกมส
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เกมส เลื่อนไปที่เกมที่ตองการ 
แลวเลือก เปด
ในการตั้งคาเสียง แสงสวาง และการสั่นใหเกมส ใหเลือก เมนู > 
แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > การตั้งคาแอปพลิฯ

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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บริการซิม

บริการซิม

ซิมการดของคุณอาจมบีริการเพิ่มเติม คุณสามารถเขาใชงาน
เมนูนี้ไดก็ตอเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนู
จะตางกันไปตามซิมการดที่ใช
ในการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตองสงขอความ หรือโทรติดตอ 
ซึ่งคุณจะตองรับผิดชอบคาใชจายนี้
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เวบ็

เว็บ

คุณสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ตางๆ โดยใช
เบราเซอรของโทรศัพท 

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือได
และมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกัน
ซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานั้น

คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี้ รวมทั้งราคา ภาษี 
และคําแนะนําตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ
คุณสามารถใชคุณสมบัติเบราเซอรของโทรศัพทเพื่อดูบริการตางๆ 
ที่ใชภาษา Wireless Markup Language (WML) หรือ extensible 
HyperText Markup Language (XHTML) ในเพจตางๆ ได 
โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกตางกันตามขนาดของหนาจอ 
คุณอาจดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจในอินเทอรเน็ตไมได

การเชื่อมตอบริการ
ตรวจดใูหแนใจวาการตั้งกําหนดคาของบริการที่คุณตองการใชนั้น
ทํางานอยู
การเลือกการตั้งคาเพือ่เชือ่มตอกับบริการ:
1 เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตั้งกําหนดคา

2 เลือก การจัดรูปแบบ เฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับบริการ
เบราสเทานั้นที่จะปรากฏขึ้น เลอืกผูใหบริการ คาที่ตั้งไว หรือ 
การตั้งคาสวนบุคคล เพื่อเบราส 
คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาที่ตองใชในการเบราสเปน
ขอความการจัดรูปแบบจากผูใหบริการระบบเครือขายที่นําเสนอ
บริการที่คุณตองการใช

3 เลือก บัฆชี และบริการเบราสที่มีอยูในการตั้งกําหนดคา
ที่ใชงาน

4 เลือก แสดงหนาตางติดตอ > ใช เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
ผูใชดวยตนเองสําหรับการเชื่อมตออินทราเน็ต

เชื่อมตอกับบริการโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้:
• เลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรือในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม 

0 คางไว
• ในการเลือกบุคมารคของบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > 

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

ปอนที่อยูของบริการ แลวเลือก ตกลง
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การเบราสเพจ
หลังจากคุณเชือ่มตอกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเบราสเพจตางๆ 
ได ฟงกชนัของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกันไปตามบริการนั้นๆ 
โปรดปฏิบัติตามขอความแนะนําบนหนาจอ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

บุคมารค
คุณสามารถจัดเก็บที่อยูของเพจเปนบุคมารคในหนวยความจํา
ของโทรศัพท
1 ขณะที่เบราส ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มบุคมารค หรือ

ในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค
2 เลื่อนไปที่บุคมารคและเลือกบุคมารคดงักลาว หรือกดปุม

โทรออกเพือ่ทําการเชื่อมตอกับเพจที่เชื่อมโยงกับบุคมารค
3 เลือก ตัวเลอืก เพือ่ด ูแกไข ลบ หรือสงบุคมารค เพื่อสราง

บุคมารคใหม หรือเพื่อจัดเก็บบุคมารคไวในแฟมขอมูล

การตั้งคาลักษณะเบราเซอร
หากตองการกําหนดวิธีที่จะใหแสดงหนาเว็บในโทรศัพท ขณะที่
เบราส ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัวเลอืกอืน่ๆ > การตั้งคาลกัษณะ 
หรือในโหมดสแตนบายด ใหเลือก เมนู > เวบ็ > การตั้งคา > 
ตั้งคาเบราเซอร

การตั้งคาการปองกัน

คุกกีแ้ละแคช
คุกกี้ คือ ขอมูลที่เว็บไซตจัดเก็บในหนวยความจําแคชของโทรศัพท 
คุกกี้จะถกูบันทึกไวจนกวาคุณจะลบขอมลูในหนวยความจําแคช 
ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืกอืน่ ๆ  > ระบบปองกัน > 
การตั้งคาคุกกี้ หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
การตั้งคา > การตั้งคาการปองกัน > คกุกี้ ในการรับหรือปองกัน
โทรศัพทไมใหรับคุกกี้ ใหเลือก ใหรับได หรือ ปฏิเสธ
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคุณ
พยายามเขาใชหรือเขาดขูอมลูที่เปนความลับที่ตองการรหัสผาน 
ใหลบแคชของเครื่องหลงัการใชแตละครั้ง ขอมลูหรือบริการที่คุณ
เขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช ในการลบแคช 
ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่นๆ > ลบขอมูลในแคช 
หรือเมือ่เครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย ใหเลอืก เมนู > เว็บ > 
ลบขอมูลในแคช

สคริปตผานการเชื่อมตอแบบรับรอง
คุณสามารถเลือกใหรับสคริปตจากเพจที่มีความปลอดภัยหรือไมได 
โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนสคริปต WML
ขณะเบราส หากตองการอนุญาตใหสคริปตทํางาน ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตัวเลอืกอื่นๆ > ระบบปองกัน > ตั้งคา WMLScript 
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หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > 
การตั้งคาการปองกัน > WMLScript เชื่อมตอ > ใหรับได

ถาดรับบริการ
โทรศัพทสามารถรับขอความบริการที่สงมาจากผูใหบริการของคุณ
ได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ขอความบริการเปนการแจง
ขอมลู (เชน หัวขอขาว) และอาจมขีอความตัวอักษรหรือที่อยู
ของบริการ
หากตองการเขาใช ถาดรบับริการ ในโหมดสแตนดบาย เมือ่คุณ
ไดรับขอความบริการ ใหเลือก แสดง หากคุณเลือก ออก ขอความ
จะถูกยายไปที่ ถาดรับบริการ หากตองการเขาใช ถาดรับบริการ 
ในภายหลัง ใหเลือก เมนู > เวบ็ > ถาดรบับรกิาร
หากตองการตั้งคาวาจะรับขอความบริการหรือไม ใหเลือก เมนู > 
เวบ็ > การตั้งคา > ตั้งคาถาดรับบริการ > ขอความบริการ > ใช 
หรือ ไมใช

ความปลอดภัยของเบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติความปลอดภัยกับบริการบางประเภท 
เชน บริการดานธนาคารหรือการซื้อสินคาออนไลน สําหรับ
การเชื่อมตอประเภทนี้ คุณจําเปนตองใชใบรับรองและโมดลูระบบ

ปองกันซึ่งอาจมอียูในซิมการดของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ใบรบัรอง
ขอสําคัญ: แมวาการใชใบรับรองจะชวยใหความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของในการเชือ่มตอระยะไกลและการติดตั้ง
ซอฟตแวรลดนอยลงอยางเห็นไดชัด แตคุณควรใช
ใบรับรองอยางถูกตองเพือ่ใหไดรับประโยชนจากการ
รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิม่มากขึ้น 
ใบรับรองมิไดใหการปองกันความปลอดภัยแตอยางใด 
หากแตเปนที่การจัดการใบรับรองตางหากที่ตองมี
ใบรับรองของแท ที่ถกูตอง หรือนาเชือ่ถือ เพื่อความ
ปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมอีายุการใชงาน
แบบจํากัด หาก “ใบรับรองที่หมดอายุ” หรือ “ใบรับรอง
ที่ไมถูกตอง” ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองนั้นจะถูกตอง
อยูแลว ใหตรวจสอบวาวันเวลาปจจุบันในเครื่องของคุณ
ถูกตอง
กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบ
ใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถือขอมูลของเจาของใบรับรอง
นี้ได และตรวจสอบวาใบรับรองดงักลาวเปนของเจาของ
ที่อยูในรายชื่อ

ใบรับรองมีอยู 3 แบบ ไดแก ใบรับรองเซิรฟเวอร ใบรับรองสิทธิ์ 
และใบรับรองผูใช คุณสามารถขอรับใบรับรองไดจากผูใหบริการ
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ของคุณ ผูใหบริการจะจัดเก็บใบรับรองสิทธิ์และใบรับรองผูใชไวใน
โมดูลปองกัน
ในการดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองผูใชที่ดาวนโหลดมายัง
โทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย > 
ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผูใช
สัญลกัษณ  จะปรากฏขึ้นระหวางการเชือ่มตอ หากการสงผาน
ขอมูลระหวางโทรศัพทและเซิรฟเวอรที่ใหขอมลูถูกเขารหัสไว
อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวา
การสงผานขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (หรือที่
ที่จัดเก็บแหลงขอมลูที่ตองการ) จะปลอดภัย ขึ้นกับผูใหบริการ
วาจะมีระบบรักษาความปลอดภัยใหกับการสงขอมลูระหวางเกตเวย
และเซิรฟเวอรที่ใหขอมูลหรือไม

ลายเซน็ดิจิตอล
คุณสามารถสรางลายเซ็นดจิิตอลดวยโทรศัพทของคุณได
หากซิมการดของคุณมีโมดลูปองกัน การใชลายเซ็นดิจิตอล
เหมือนกับการเซ็นชือ่ลงบนเอกสารใบเรียกเก็บสัญญา หรือเอกสาร
อื่นๆ
1 ในการใชลายเซ็นดจิิตอล ใหเลอืกลิงคของเพจ เชน ชื่อหนังสือ

ที่คุณตองการซื้อและราคาของหนังสือนั้น ขอความที่จะเซ็น 
ซึ่งอาจมจีํานวนเงนิและวันที่รวมอยูดวย จะปรากฏขึ้น
ตรวจสอบวาขอความที่สวนหัวถูก อาน และไอคอนลายเซ็น
ดจิิตอล  จะปรากฏขึ้น

2 ในการตกลงรับขอความ ใหอานขอความทั้งหมดกอน 
หลงัจากนั้นใหคุณเลือก ตกลงรับ
ขอความนั้นอาจไมพอดภีายในหนาจอเดียว ดงันั้น จึงควร
ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลื่อนไปอานขอความทั้งหมดแลว
กอนตกลงรับ

3 เลอืกใบรับรองผูใชที่คุณตองการใช ปอนรหัส PIN สําหรับ
ลายเซ็น ไอคอนลายเซ็นแบบดิจิตอลจะหายไป และบริการ
จะแสดงขอมลูยืนยันการสั่งซื้อ
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การเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร
คุณสามารถรับและสงอีเมล รวมทั้งเขาใชอินเทอรเน็ตเมื่อเชือ่มตอ
โทรศัพทเขากับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดผานการ
เชื่อมตอ Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล คุณสามารถใชเครื่อง
โทรศัพทนี้กับแอปพลิเคชัน่การสื่อสารดานขอมูลและการเชื่อมตอ
กับเครื่องคอมพิวเตอรได

Nokia PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ในการซิงโครไนซ
รายชื่อ ปฏิทิน บันทึก และบันทึกสิ่งที่ตองทํา ระหวางโทรศัพทกับ
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได หรือเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ต
ระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณอาจคนหาขอมูล
เพิ่มเติมและโปรแกรม PC Suite ไดที่เว็บไซต www.nokia.co.th/
6500slide/support หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ

แอปพลิเคชั่นการสื่อสารขอมูล
โปรดดขูอมลูเกี่ยวกับการใชแอปพลิเคชัน่การสื่อสารขอมูลจาก
เอกสารที่ใหมาดวย
ไมแนะนําใหโทรออกหรือรับสายเขาระหวางที่เชือ่มตอโทรศัพท
กับเครื่องคอมพิวเตอรเพราะอาจทําใหการทํางานขัดของได

เพื่อประสิทธิภาพที่ดขีึ้นระหวางใชโทรศัพทรับสงขอมลู ใหวาง
โทรศัพทบนพื้นผิวที่มั่นคงโดยใหดานแผงปุมคว่ําลง อยายาย
โทรศัพทโดยถือไวในมือระหวางใชโทรศัพทรับสงขอมลู

www.nokia.co.th/6500slide/support
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ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรีแ่ละอุปกรณชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจประจุ
ใหมได แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบมาใหใชกับโทรศัพทเครื่องนี้ 
คือ BP-5M โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลงังาน
จากอุปกรณชารจตอไปนี้ AC-4 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 แบตเตอรี่ที่รอนหรอืเย็น
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



ลิขสิทธิ์ ฉ 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 63

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ

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 ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของแทของ 
Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับ

อนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขั้นตอน
ตอไปนี้:
การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวา
แบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต หากคุณ
มเีหตุผลอื่นใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท
ของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่จุดบริการหรือตัวแทน
จําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือ 
จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตจะตรวจสอบ
วาแบตเตอรี่ดงักลาวเปนแบตเตอรี่ของแทหรือไม หากไมสามารถ
ตรวจสอบได 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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จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท?
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มี
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม 
โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น ใหนําแบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือ
ตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความ
ชวยเหลือ การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลิต
อาจเปนอันตรายและอาจทําใหโทรศัพทของคุณมปีระสิทธิภาพ
ดอยลง อีกทั้งยังทําใหเครื่องและอุปกรณเสริมเสียหายไดรวมทั้ง
อาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกันอื่นใดที่ใชกับโทรศัพท
หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ 
Nokia ไปที่ www.nokia.co.th/batterycheck

www.nokia.co.th/batterycheck
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อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนายอยูมากมาย 
กรุณาดูรายละเอียดเพิม่เติมที่ www.nokia.co.th 
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-602
คุณกําลงัรีบรอนอยูใชหรือไม? ดวยชุดหูฟง Bluetooth Nokia 
BH-602 คุณจะไมเสียเวลาในการรอเพือ่จะโทรศัพทอีกตอไป 
เพียงเวลา 15 นาที ชดุหูฟงจะถูกชารจจนเต็ม ทําใหคุณใชสาย
สนทนาไดนานถึง 5 ชัว่โมง และดวยเทคโนโลยีการประมวลผล

ประเภท เวลาสนทนา # สแตนดบาย #
BP-5M สูงสุด 6 ชั่วโมง นานถึง 320 ชัว่โมง

www.nokia.co.th
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สัญญาณแบบดิจิตอลที่ล้ําสมัย จะทําใหคุณไดยินเสียงการสนทนา
ชดัเจนยิ่งขึ้นแมจะอยูในสถานที่ที่มีเสียงดังมาก

ชุดหูฟง Bluetooth Nokia BH-700
ชดุหูฟง Bluetooth Nokia BH-700 เหมาะสําหรับคุณหากคุณ
ชืน่ชอบสิ่งที่มนี้ําหนักเบา รูปแบบสวยงาม เรียบงาย และสะดวก
ตอการใชงาน

ชุดอุปกรณติดรถยนต
ชุดอุปกรณติดรถยนตพรอมหนาจอระบบ 
Bluetooth Nokia CK-15W
ชดุอุปกรณติดรถยนตพรอมหนาจอระบบ Bluetooth Nokia 
CK-15W เหมาะสําหรับคุณหากคุณตองการโทรออกและรับสาย
ขณะที่กําลงัขับรถบนทองถนนอยางมีสไตล

การดหนวยความจํา
การด microSD Nokia MU-37 ขนาด 2 GB
การดหนวยความจํา microSD ขนาด 2GB แบบกะทัดรัด
จะทําใหคุณเก็บขอมูล แอปพลิเคชั่นซอฟตแวรและเพลงในโทรศัพท
ไดในปริมาณมาก
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การดแูลและการบํารุงรักษา

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 ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวา
อุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดตั้งและทํางาน
อยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไว
รวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับ
รถยนตที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออก
ดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดตั้งอุปกรณหรือวางโทรศัพท
มือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตวัออก 
เนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณตางๆ ในบริเวณที่ไมถูกตองแลวถุงลม
นิรภัยเกิดพองตัวขึ้นอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสขึ้นได
คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพท
ขณะที่อยูบนเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิด

อันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขาย
ของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
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
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และโทรศัพทมือถือ เครื่องจะพยายามตอการโทรฉุกเฉิน
ผานทั้งเครือขายเซลลูลารและผานผูใหบริการสาย
อินเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไมสามารถ
รับประกันไดวาจะสามารถเชื่อมตอไดในทุกสภาวะ 
คุณจึงไมควรวางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือ
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 1.10 วัตต/กก. 
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR 
แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่ทดสอบและที่รายงานของ
แตละประเทศและระบบเครือขาย คณุสามารถดูขอมูลเพิ่มเติม
เกีย่วกับคา SAR ไดในขอมูลผลิตภัณฑที่ www.nokia.com

www.nokia.com
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การเขียนขอความ 24

การคุมครองลิขสิทธิ์ 43

การจัดการลิขสิทธิ์ของขอมูลแบบดิจิตอล 43

การเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร 61

การดาวนโหลด 14

การดาวนโหลดไฟลที่มีการปองกัน 43

การตัง้คา
การกําหนดคา 40
การเชื่อมตอ 36
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ขอความตวัอักษร 28
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ทั่วไป 28
อีเมล 29

การตั้งคาเดิม 41

การตั้งคาภาษา 39

การโทรออกโดยใชเสียง 22

การเปดและปด 15

การล็อคปุมกด 13

การวางสาย 21

การสงขอความทันใจ 27

การสนทนา 51

การสื่อสารขอมูล 61

การด microSD Nokia MU-37 ขนาด 
2 GB 66

การดหนวยความจํา 66

เกมส 55
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ขอความบริการ 59
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ความแรงของสัญญาณ 18
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บุคมารค 58
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โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศพัท โทรสาร เวลาทําการ

กรุงเทพฯ

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

0-2741-6363 0-2958-5851 จันทร - 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 จันทร - 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 จันทร - อาทิตย
10:30 น. - 20:30 น.

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

0-2741-6363 0-2660-9290 จันทร - 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 จันทร - ศุกร 
11:00 น. - 20:30 น.
เสาร - อาทิตย 
10:30 น. - 20:30 น.

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

0-2741-6363  0-2626-0436 จันทร - อาทิตย  
10:00 น. - 20:30 น.
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หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โนเกียแครไลน  สอบถามขอมลูเพิ่มเติมกรุณาติดตอ 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 จนัทร - 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 จนัทร - 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.เมอืง จ.ขอนแกน 40000

0-4332-5779-
80

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

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ

ขนาด

ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง ความหนา
73 ซีซี 124 กรัม 96.5 มม. 46.5 มม. 16.4 มม.



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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