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ความปลอดภยั

โปรดอานและปฏบิัติตามคําแนะนําตอไปน้ี มิ
ฉะน้ันอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิด
กฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมในคูมือ
ผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หาม
ใชโทรศัพทไรสาย หรือในกรณีท่ี
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรอื
กอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยบนทองถนนเปน
อันดับแรก

ควรปฏบิัติตามกฎหมายทองถิ่น
ไมควรใชมือจับสิ่งอ่ืนใด เมื่อคุณ
ขบัขี่ยานพาหนะอยู สิ่งสําคัญ
อันดับแรกที่คณุควรคํานึงในขณะ
ขบัขี่ยานพาหนะ คือ ความ
ปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอ
สัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของ
เคร่ืองได

ปดโทรศพัทเม่ืออยูในบริเวณที่หามใช
โทรศพัทไรสาย

โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปด
เครื่องขณะอยูบนเครื่องบิน, เมื่อ
อยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย,
นํ้ามันเช้ือเพลิง, สารเคมี หรือ
บริเวณท่ีมีการระเบิด

บริการที่มีคุณภาพ
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ันท่ี
จะสามารถประกอบหรือซอม
อุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและ
แบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรอง
เทาน้ัน หามตอโทรศัพทเขากับ
อุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกัน
ได

อุปกรณเสริม
ใชเฉพาะอุปกรณเสริมท่ีไดรับการ
รับรองเทาน้ัน หามตอโทรศัพท
เขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใชงาน
รวมกันได

กันนํ้า
โทรศัพทของคุณไมกันนํ้า ควร
เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง
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กําลงัมองหาสิง่ทีจ่ะ
แสดงออกถึงความเปนตัว
คุณอยูใชหรือไม ให
โทรศพัทของคณุมีรูป
ลักษณและความรูสึกทีแ่ตก
ตางโดยการเลือกเสียง
เรียกเขา ภาพพื้นหลัง และ
ลักษณะที่เปนของคณุเอง

ใหโทรศัพทแสดงตัวตนของคุณ

การเริ่มตนใชงาน
ทําความรูจักกับโทรศัพท, การใสแบตเตอรี,่ ซิ
มการด และเรียนรูขอมูลสําคัญเก่ียวกับ
โทรศัพทของคุณ

ปุมกดและสวนประกอบของเครื่อง

1 หูฟง
2 จอแสดงผล
3 ปุม Navi™ (ปุมเลื่อน)
4 ปุมเลือกดานซาย
5 ปุมโทรออก
6 แผงปุมกด

7 ปุมวางสาย/เปดปด
8 ปุมเลือกดานขวา
9 ตัวเซนเซอรแสง
10 กลองดานหนา
11 ชองเสียบอุปกรณชารจ
12 รูรอยสายคลอง
13 ปุมคลายล็อคฝาหลัง
14 ชองเสียบสายเคเบิล USB
15 แฟลชกลองถายรูป
16 กลองถายรูปหลัก
17 ลําโพง

ขนาด

นํ้าหนัก ประมาณ 110 กรัม

ปริมาตร ประมาณ 52 ซม.3

ความยาว 93 มม.

ความกวาง (สูงสุด) 45 มม.

ความสงู (สงูสุด) 14.2 มม.

การใสซิมการดและแบตเตอร่ี
ปดเครื่องและปลดอุปกรณชารจออกทุกครัง้
กอนถอดแบตเตอรี่

โทรศัพทเครื่องน้ีไดรับการออกแบบมาเพื่อให
ใชกับแบตเตอรี ่BL-4U โปรดใชแบตเตอรี่ของ
แทของ Nokia ทุกคร้ัง โปรดดูท่ี“คําแนะนํา
สําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ
Nokia” หนา 46

ซมิการดและขัว้สัมผัสอาจเกิดความเสียหาย
ไดงาย เน่ืองจากการขูดขีดหรือดัดงอ คุณจึง
ควรถือ ใส หรือถอดการดอยางระมัดระวัง

1 กดปุมคลายล็อค และเปดฝาดานหลัง
ถอดแบตเตอรี่ออก
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2 เปดท่ีใสซมิการด ใสซิมการดเขาไปในที่
ใส โดยใหหนาสัมผัสควํ่าลงในชองใส ปด
ท่ีใสซิมการด

3 สังเกตขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่ แลวใส
แบตเตอรี ่ปดฝาดานหลัง

การใสการดหนวยความจํา
ควรใช การด microSD ท่ีไดรับการรับรองจาก
Nokia วาใชกับเคร่ืองรุนน้ีไดเทาน้ัน Nokia ใช
มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการรับรอง
สําหรับการดหนวยความจํา แตการดบางยี่หอ
อาจไมสามารถใชงานรวมกับโทรศพัทรุนน้ีได
อยางสมบูรณ การดท่ีใชงานรวมกันไมได อาจ
ทําใหการดและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และ
อาจทําใหขอมูลท่ีจัดเก็บไวบนการดสูญหาย

โทรศัพทของคุณสนับสนุน การด microSD
สูงสุด 4 GB

1 ปดเครื่อง เปดฝาดานหลัง และถอด
แบตเตอรี่ออก

2 เลื่อนท่ีใสการดหนวยความจําออกเพ่ือ
ปลดล็อค

3 เปดท่ีใสการด และใสการดหนวยความจํา
ลงในที่ใสการด โดยใหหนาสัมผัสหันเขา
ดานใน

4 ปดท่ีใสการด แลวเลื่อนท่ีใสการดเพ่ือ
ล็อค

5 แลวใสแบตเตอรี่และฝาดานหลังกลับคืน

การชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจมากอนแลว
อยางไรก็ตามระดับการชารจอาจแตกตางกัน

1 เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบ
ปลั๊กไฟท่ีผนัง

2 ตอสายจากอุปกรณชารจเขากับโทรศัพท
3 เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ใหถอดสาย

อุปกรณชารจออกจากโทรศัพทกอน แลว
จึงถอดออกจากชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง
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นอกจากน้ี คุณยังสามารถชารจแบตเตอรี่ดวย
สายเคเบิล USB โดยใชไฟจากคอมพิวเตอรได
อีกดวย

1 ตอสาย USB เขากับพอรต USB ของ
คอมพิวเตอรและโทรศพัทของคณุ

2 เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ใหถอดสาย
เคเบิล USB ออก

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาสองสาม
นาทีกวาท่ีสัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึน้บนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถโทรออก
ได

ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับ
ประเภทของอุปกรณชารจท่ีใช การชารจ
แบตเตอรี ่BL-4U ดวยอุปกรณชารจ AC-8 จะใช
เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที เมื่อโทรศัพท
อยูในโหมดสแตนดบาย

เสาอากาศ

โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศภายในและ
ภายนอก ในฐานะของอุปกรณรับสงสัญญาณ
วิทยุ โปรดหลีกเล่ียงการสัมผัสบริเวณเสา
อากาศโดยไมจําเปนขณะเสาอากาศใชสง
หรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศจะ
สงผลตอคุณภาพของสัญญาณสื่อสาร อาจ
ทําใหโทรศพัทใชพลังงานในระดับท่ีมากขึ้น
และทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง

ในรูปภาพแสดงบริเวณเสาอากาศโดยกํากับ
ดวยเคร่ืองหมายสีเทา

ชุดหูฟง

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง
การฟงดวยเสียงดังอยางตอเน่ืองอาจสงผล
เสียตอการไดยิน

คําเตือน:  เมื่อคุณใชชุดหูฟง ความ
สามารถในการรับฟงเสียงรอบดานของคุณ
อาจไดรับผลกระทบ อยาใชชุดหูฟงหากมี
โอกาสทําใหเกิดอันตรายตอความปลอดภยั
ของคุณ

โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดับความดัง ขณะ
เช่ือมตอขั้วตอ USB กับอุปกรณภายนอกหรือ
ชุดหูฟงอ่ืนใดที่ไมไดรับการรับรองจาก Nokia
สําหรับการใชกับโทรศัพทรุนน้ี

สายคลอง
1 เปดฝาดานหลัง

2 รัดสายคลองและปดฝา

ขอมูลเก่ียวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทไรสายท่ีอธิบายไวในคูมือน้ีไดรับการ
รับรองใหใชกับเครือขาย WCDMA 850 และ
2100 และ GSM 850, 900, 1800 และ 1900
โปรดติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบ
เครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

ขณะท่ีใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเคร่ืองน้ี
โปรดปฏบิัติตามกฎหมายทั้งหมดและเคารพ
ธรรมเนียมปฏิบัติในทองถิ่น รวมถึงสิทธิสวน
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บุคคลของผูอ่ืน และไมกระทําการใดที่เปนการ
ละเมิดตอกฎหมาย รวมถึงลิขสิทธ์ิ

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหคัดลอก
แกไข หรือโอน ภาพ เพลง และเน้ือหาอ่ืน

โทรศัพทของคุณอาจติดตั้งบุคมารคและลิงค
สําหรับเว็บไซตอินเทอรเน็ตอ่ืนๆ ไวกอนแลว
คณุอาจเขาใชเว็บไซตเหลาน้ันผานโทรศัพท
ของคุณได เว็บไซตอ่ืนๆ เปนของบริษัทท่ีไม
ไดเปนพันธมิตรกับ Nokia และ Nokia จะไม
รับรองหรือรับผิดชอบใดๆ ตอการใชงาน
เว็บไซตดังกลาว หากยังตองการท่ีจะเขาใช
งานเว็บไซตน้ันอยู คณุควรระมัดระวังในเรื่อง
ของความปลอดภยัหรือเน้ือหาของขอมูล

คําเตือน:  คณุตองเปดเครื่องกอนเร่ิมใช
งานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกา
ปลุก หามเปดเคร่ือง เม่ือการใชงานโทรศัพท
ไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ
อันตราย

คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลาย
ลกัษณอักษรสําหรับขอมูลสําคญัท้ังหมดท่ีจัด
เก็บไวในเครื่องดวยเสมอ

เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ
กรุณาอานคูมือของอุปกรณน้ันๆ เพ่ือศึกษา
ขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับความปลอดภัย
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถ
ใชงานรวมกันได

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการท่ีคณุเช่ือถอื
และใหความปลอดภัยท่ีเพียงพอ และปองกัน
อันตรายตอซอฟตแวร

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการ
โทรศัพทไรสายกอนเร่ิมใชงานโทรศัพท
คณุสมบัติโดยสวนใหญตองมคีุณสมบัติพิเศษ
จากเครือขาย คุณสมบัตเิหลาน้ีอาจไมมีใน
บางเครือขาย เครือขายอ่ืนๆ อาจตองการให
คณุตกลงเปนการเฉพาะกับผูใหบริการของ

คุณกอน คุณจึงจะใชบริการของระบบเครือ
ขายน้ันได ผูใหบริการของคุณสามารถใหคํา
แนะนําและคําอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับคาใช
จายในการใชบริการดังกลาว ในบางเครือขาย
อาจมีขอจํากัดท่ีสงผลกระทบตอการใชงาน
บริการเสริมจากระบบเครอืขายของคุณ
ตัวอยางเชน ระบบเครือขายบางแบบอาจจะไม
รองรับตัวอักษรของทุกภาษา และการบริการ
ท้ังหมด

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิก
หรือปดการใชงานคณุสมบัติบางอยางใน
เคร่ืองของคุณ ในกรณีเชนน้ัน คุณสมบัติดัง
กลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท
ของคุณอาจมีคุณสมบัติการกําหนดคาพิเศษ
เชน การเปลี่ยนช่ือเมนู ลําดับของเมนู และ
ไอคอนตางๆ โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

ฟงกชันที่ไมตองใชซิมการด
ฟงกชันในโทรศัพทบางฟงกชันสามารถใชได
โดยไมตองใสซมิการดในเครื่อง เชน ตาราง
นัดหมายและเกมส บางฟงกชันปรากฏเปนสี
ทึบอยูในเมนู และใชงานไมได

การลอ็คปุมกด
• ในการล็อคปุมกดเพ่ือปองกันการกดปุม

โดยไมไดตั้งใจ เลือก เมนู และกด *
ภายใน 3 วินาที

• หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก
ปลดล็อค และกดปุม * ภายใน 1.5
วินาที ใหปอนรหัสล็อค หากเครื่องแสดง
ขอความใหปอน

• หากตองการรับสายเมื่อมีการล็อคปุมกด
ใหกดปุมโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือ
ปฏเิสธไมรับสาย ปุมกดจะล็อคโดย
อัตโนมัติ

คุณสมบัติเพ่ิมเติมม ีล็อคปุมอัตโนมัติ และ
ปองกันปุมกดโปรดดูท่ี“การตั้งคา
โทรศัพท” หนา 12
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เม่ือล็อคโทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถ
โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินท่ีใชเปน
ทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องได

รหัสผาน
เมื่อตองการตั้งคาวิธีท่ีโทรศพัทใชรหัสผาน
และการตั้งคาความปลอดภยั เลือก เมนู >
การต้ังคา > ความปลอดภัย > รหัสผาน

• รหัส PIN (UPIN) จะมาพรอมกับซิมการด
(การด USIM) และชวยปองกันการใชซิ
มการดโดยไมไดรับอนุญาต

• รหัส PIN2 (UPIN2) ไดมาพรอมกับซิ
มการด (การด USIM) โดยคุณตองใชรหัส
น้ีในการเขาใชบริการบางอยาง

• รหัส PUK (UPUK) และ PUK2 (UPUK2) จะ
มาพรอมกับซิมการด (การด USIM) ของ
คุณ หากคุณใสรหัส PIN ผิด 3 คร้ังติดตอ
กัน คุณจําเปนตองใสรหัส PUK หากไมมี
รหัสใหมาดวย โปรดสอบถามจากผูให
บริการของคุณ

• รหัสโทรศัพทจะชวยปองกันการใช
โทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต คุณ
สามารถสรางและเปลี่ยนรหสั รวมท้ังตั้ง
คาโทรศัพทใหรองขอการปอนรหัสได
ดวย ควรเก็บรหัสไวเปนความลับและเก็บ
ไวในท่ีปลอดภัยโดยแยกจากตัวเครื่อง
หากคุณลืมรหัสและล็อคเคร่ืองไว คุณจะ
ตองนําโทรศัพทของคุณเขารับบริการ
และอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิมเตมิ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอศูนย
บริการ Nokia Care หรือตัวแทนจําหนาย
โทรศัพทของคุณ

• คณุตองใสรหัสระบบเม่ือใชการจํากัดการ
โทรเพ่ือจํากัดสายเรียกเขาและสายโทร
ออกจากโทรศัพทของคุณ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

• ในการดูหรือเปล่ียนการตั้งคาในโมดูล
รักษาความปลอดภัยของเว็บเบราเซอร
ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > ความ
ปลอดภัย > การต้ังคาการปองกัน

การเปดและปดเครื่อง
• ในการเปดหรือปดเครื่อง ใหกดปุมเปด/

ปดคางไว

• หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัส PIN ให
ปอนรหัส (ซึ่งจะแสดงเปน ****)

• หากเครื่องขอใหคุณปอนเวลาและวันท่ี
ใหปอนเวลาทองถิ่น เลือกเขตเวลาตาม
ตําแหนงท่ีคุณอาศัยอยูในแงสวนตางของ
เวลาโดยยึดตามเวลามาตรฐานกรีนิช
(GMT) แลวจึงปอนวันท่ี โปรดดูท่ี“วันท่ี
และเวลา” หนา 39

เมื่อคุณเปดเคร่ืองเปนคร้ังแรก คุณอาจไดรับ
แจงใหเตรียมรับการตั้งกําหนดคาจากผูให
บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมท่ี ตอเว็บ
สนับสนุน โปรดดูท่ี “การกําหนดคา” ในหนา
 19 และ “บริการตั้งกําหนดคา” ในหนา 44

โหมดสแตนดบาย
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงานแตคุณยังไมปอนตัว
อักษรใดลงไป โทรศัพทจะอยูในโหมด
สแตนดบาย

จอแสดงผล
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1 สัญลักษณแสดงประเภทเครือขายและ
ระดับความแรงของสัญญาณเครือขาย
เซลลูลาร

2 สถานะการชารจแบตเตอรี่
3 สัญลักษณ
4 ช่ือของระบบเครือขายหรือโลโกระบบ
5 นาฬิกา
6 จอแสดงผล
7 ฟงกชันของปุมเลือกดานซาย
8 ฟงกชันของปุมเล่ือน
9 ฟงกชันของปุมเลือกดานขวา

คณุสามารถเปลี่ยนฟงกชันของปุมเลือกดาน
ซายและดานขวา โปรดดูท่ี“ปุมเลือกดานซาย
และขวา” หนา 15

การประหยัดพลงังาน
โทรศัพทของคุณมีคณุสมบัติ ประหยัด
พลังงาน และ โหมดพัก เพ่ือท่ีจะประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่ในโหมดสแตนดบาย เมื่อ
ไมมีการกดปุมใดๆ คุณสมบัตเิหลาน้ีอาจถูก
เปดใชงานแลว โปรดดูท่ี“จอแสดง
ผล” หนา 15

โหมดสแตนดบายแบบพิเศษ
โหมดสแตนดบายแบบพิเศษจะแสดงรายการ
ขอมูลและคุณสมบัติของโทรศัพทท่ีเลือก ซึ่ง
คุณสามารถเขาใชไดโดยตรง

• ในการเปดหรือปดโหมดสแตนดบายแบบ
พิเศษ ใหเลือก เมนู > การต้ังคา >
จอแสดงผล > สแตนดบายแบบ
พิเศษ > สแตนดบายแบบพิเศษ

• ในโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ ใหเล่ือน
ขึน้หรือลงเพ่ือดูรายการตางๆ และเลือก
เลือก หรือ ดูขอมูล ลูกศรแสดงใหทราบ
วามีขอมูลใหอานตอ หากตองการหยุด
เล่ือน ใหเลือก ออก

• ในการจัดการและเปลี่ยนโหมดสแตนด
บายแบบพิเศษใหเลือก ตัวเลือก และ
เลือกจากตัวเลือกท่ีมีอยู

ทางลดัในโหมดสแตนดบาย

การแสดงรายการเบอรที่โทรออก
กดปุมโทรออกหนึ่งคร้ัง ในการโทรออก ให
เล่ือนไปที่หมายเลขหรือช่ือท่ีคุณตองการ
และกดปุมโทรออก

การเริ่มเว็บเบราเซอร
กดคางไวท่ีปุม 0

การโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง
กดคางไวท่ีปุม 1

การใชปุมเปนทางลดั
โปรดดูท่ี“ปุมลัดโทรออก” หนา 21

สัญลักษณ

คุณมีขอความที่ยังไมไดอาน
คุณมีขอความที่ยังไมไดสง ยกเลิก
หรือขอความที่สงไมสําเร็จ
คุณมีสายท่ีไมไดรับ
ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู
เสียงกริ่งจะไมดังขึน้เมื่อมีสายเรียก
เขาหรือเมื่อไดรับขอความตัวอักษร
ตั้งเสียงปลุกไว

/ โทรศัพทลงทะเบียนใชงานกับเครือ
ขาย GPRS หรือ EGPRS

/ โทรศัพทมีการเช่ือมตอ GPRS หรือ
EGPRS อยู

/ การเช่ือมตอ GPRS หรือ EGPRS ถูก
ระงับไว (พักการเชื่อมตอ)
มีการเปดใชงานการเชื่อมตอ
Bluetooth
หากคุณมีสายโทรศัพทสองสาย
สัญลักษณน้ีแสดงวาเครื่องเลือกสาย
ท่ีสอง
โอนสายเรียกเขาทุกสายไปยัง
หมายเลขอ่ืน
เคร่ืองของคุณมีการจํากัดการโทร
เฉพาะกลุม
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มีการตั้งเวลารูปแบบที่ใชงานใน
ปจจุบัน

โหมดบนเครื่องบิน
ใชโหมดบนเครื่องบินในสภาพแวดลอมท่ีไว
ตอคล่ืนวิทยุ เชน เมื่ออยูบนเครื่องบินหรืออยู
ในโรงพยาบาล เพ่ือเลิกใชงานฟงกชันท่ีใช
ความถี่วิทยุท้ังหมด คุณยังสามารถเขาดู
ปฏิทิน หมายเลขโทรศัพท และเลนเกมสออฟ
ไลนได เมื่อเปดใชงานโหมดบนเครื่องบิน

 จะปรากฏขึน้

• ในการเปดใชหรือตัง้คาโหมดบนเคร่ือง
บิน เลือก เมนู > การต้ังคา > รูป
แบบ > บนเครื่อง > ใชงาน หรือ ปรับ
ตั้งคา

• หากตองการยกเลิกใชงานโหมดบน
เคร่ืองบิน ใหเลือกรปูแบบอื่นแบบใดก็ได

การโทรฉุกเฉินในโหมดบนเครื่องบิน
• ปอนหมายเลขฉุกเฉิน กดปุมโทรออก

เมื่อ ออกจากรูปแบบ บนเคร่ือง?
ปรากฏขึน้ ใหเลือก ใช

คําเตือน:  ดวยรูปแบบบนเครื่อง คุณไม
สามารถโทรออกหรือรับสายเขาได รวมถึงการ
โทรฉุกเฉินหรือใชคุณสมบัติอ่ืนท่ีตองอยู
ภายในพื้นท่ีบริการของระบบเครือขาย ในการ
โทรออก กอนอ่ืน คุณตองเปดใชฟงกชัน
โทรศัพทโดยการเปลี่ยนรูปแบบ หากเครื่อง
ถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสล็อค หากคุณตองการ
โทรไปยังเบอรฉุกเฉินขณะท่ีเคร่ืองล็อคอยูใน
อยูในรูปแบบบนเครื่อง คุณยังสามารถปอน
หมายเลขฉุกเฉินท่ีตั้งไวแลวอยางเปน
ทางการในเครื่องของคณุไดในฟลดรหัสล็อค
และเลือก 'โทร' เครื่องจะยนืยันวาคุณกําลังจะ
ออกจากรูปแบบบนเครื่องเพ่ือเร่ิมการโทร
ฉุกเฉิน

การเคาะ
ฟงกชันเคาะชวยใหคณุปดเสียงเรียกเขาและ
ปฏิเสธไมรับสาย และปดเสียงปลุกไดอยาง
รวดเร็ว และแสดงนาฬิกาท่ีหนาจอโดยเพียง
แคเคาะดานหลังหรือดานหนาของตัวเครื่อง
สองครั้งขณะท่ีฝาเลื่อนปดอยู

เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > การ
ต้ังคาเซ็นเซอร เพ่ือเปดใชงานฟงกชันเคาะ
และการตอบสนองการสั่นสะเทือน

การปดเสยีงสายเรียกเขาหรือเสียงปลุก
ใหเคาะโทรศัพทสองครั้ง

การปฏิเสธไมรับสายหรือเลื่อนการปลุก
หลังจากปดเสียง
ใหเคาะโทรศัพทสองครั้งอีกรอบ

การแสดงนาฬิกา
ใหเคาะโทรศัพทสองครั้ง

หากคุณมีสายที่ไมไดรับหรือไดรับขอความ
ใหม คณุจะตองดูรายการดังกลาวกอนจึงจะ
สามารถดูนาฬิกาได

การตั้งคาโทรศัพท
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

การตั้งคาภาษา
• ในการกําหนดภาษาที่แสดงของเครื่อง

เลือก ภาษาที่ใชในเครื่องในการตั้ง
ภาษาเพ่ือใชในคําส่ังเสียง เลือก ภาษา
ในการจดจําเสียง

สถานะความจํา
• เพ่ือตรวจสอบการใชหนวยความจํา

ลอ็คปุมอัตโนมัติ
• เพ่ือล็อคปุมกดโดยอัตโนมัติ หลังจาก

ผานเวลาหนวงตามท่ีตั้งไว เมื่อโทรศัพท
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อยูในโหมดสแตนดบาย และไมมีการใช
ฟงกชันใดๆ ของเครื่อง

ปองกันปุมกด
• เพ่ือขอใหปอนรหัสโทรศัพทเมื่อคุณปลด

ล็อคปุมกด

การตั้งคาเซน็เซอร
• เพ่ือใชและปรับฟงกชันการเคาะ

การจดจําเสยีง
• โปรดดูท่ี“คําสั่งเสียง” หนา 16

ถามบนเครื่อง
• เพ่ือใหเคร่ืองถามวาจะใชโหมดบนเครื่อง

บินหรือไมเม่ือคุณเปดเคร่ือง เมื่อใชโหมด
บนเครื่องบิน การเชื่อมตอดวยสัญญาณ
วิทยุท้ังหมดจะถูกปด

อัพเดตโทรศัพท
• เพ่ือรับการอัพเดตซอฟตแวรจากผูให

บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ตวัเลือกน้ีอาจไมสามารถใชงานได ท้ังน้ี
ขึน้อยูกับโทรศัพทของคุณ โปรดดูท่ี“การ
อัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA” หนา 43

โหมดเครือขาย
• เพ่ือใชท้ังเครือขาย UMTS และ GSM คุณ

ไมสามารถเขาใชงานตัวเลือกน้ีระหวาง
สนทนา

เลือกผูใหบริการ
• เพ่ือตั้งคาเครือขายเซลลูลารท่ีมีใหใชใน

พ้ืนท่ีของคุณ

ตัวชวยแนะนําเมนู
• เพ่ือเลือกวาใหเคร่ืองแสดงขอความวิธีใช

หรือไม

เสียงเปดเครื่อง
• เพ่ือสงเสียงเม่ือคุณเปดเคร่ือง

ยืนยันบริการซิม
• โปรดดูท่ี“บริการซมิ” หนา 19

การต้ังคาความปลอดภัย
เมื่อมีการใชคุณสมบตัิดานความปลอดภยัท่ี
จํากัดการโทร (เชน การจํากัดการโทร การ
โทรเฉพาะกลุมผูใชท่ีกําหนด และการจํากัด
เบอรโทร) คุณยังคงติดตอไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินท่ีตั้งไวแลวในเครื่องของคุณได

เลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย
และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

ถามรหัส PIN หรือ ถามรหัส UPIN
• เพ่ือขอใหปอนรหัส PIN หรือ UPIN ทุกคร้ัง

ท่ีมีการเปดเคร่ือง ซมิการดบางชนิดจะไม
อนุญาตใหคุณปดฟงกชันน้ี

คําขอรหัส PIN2
• เพ่ือเลือกวาจะตองใชรหัส PIN2 หรือไม

เมื่อมีการใชคุณสมบัตบิางอยางของ
โทรศัพทท่ีไดรับการปกปองดวยรหัส
PIN2 ซมิการดบางชนิดจะไมอนุญาตให
คุณปดฟงกชันน้ี

การจํากัดการโทร
• เพ่ือจํากัดสายเรียกเขาและสายโทรออก

จากโทรศัพทของคุณ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) โดยเครื่องจะถามรหัส
ระบบ

จํากัดเบอร
• เพ่ือจํากัดการโทรออกไปยังหมายเลขที่

เลือกไว หากซิมการดของคุณสนับสนุน
คุณสมบัติน้ี เม่ือใชงานการจํากัดเบอร
การเช่ือมตอ GPRS จะใชไมได ยกเวน
ขณะสงขอความแบบตัวอักษรผานการ
เช่ือมตอ GPRS ในกรณีน้ี หมายเลข
โทรศัพทของผูรับและหมายเลขศูนย
ขอความตองรวมอยูในรายการจํากัดเบอร
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เฉพาะกลุม
• เพ่ือระบุกลุมผูใชซึ่งคุณสามารถโทรหา

และสามารถโทรหาคุณได (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

ระดับการปองกัน
• หากตองการใหเคร่ืองถามรหัสโทรศัพท

เมื่อมีการใสซมิการดอันใหมในเครื่อง ให
เลือกโทรศพัท หากตองการใหเครื่อง
ถามรหัสโทรศัพทเมื่อมีการเลือกหนวย
ความจําของซมิการด และเมื่อคุณ
ตองการเปลี่ยนหนวยคามจําท่ีใช ให
เลือก หนวยความจํา

รหัสผาน
• เพ่ือเปลี่ยนรหัสโทรศัพท, รหัส PIN, รหัส

UPIN, รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ

รหัสที่ใช
• เพ่ือเลือกวาจะตองมีการใชรหัส PIN หรือ

UPIN หรือไม

ใบรับรองสิทธ์ิ หรือ ใบรับรองผูใช
• เพ่ือดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรอง

ของผูใชท่ีดาวนโหลดมายังโทรศัพทของ
คุณ โปรดดูท่ี“ความปลอดภัยของเบรา
เซอร” หนา 34

การต้ังคาการปองกัน
• เพ่ือดูขอมูลโมดูลรักษาความปลอดภยั,

เปดใชงานการถาม PIN โมดูล หรือ
เปลี่ยน PIN โมดูล และ PIN ท่ีลงนามไว
โปรดดูท่ี“รหัสผาน” หนา 10

การปรับต้ังคาโทรศัพทของคุณ
ใหโทรศัพทของคุณมีเสียงเรียกเขา ภาพพื้น
หลัง และลักษณะในแบบของคุณเอง สรางปุม
ลัดใหกับคุณสมบตัิท่ีคุณช่ืนชอบ และตอ
อุปกรณเสริม

รูปแบบ
โทรศัพทของคณุมีกลุมการตั้งคาแบบตางๆ ท่ี
เรียกวารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแตงเสียง
เรียกเขาสําหรบัเหตุการณและสภาพแวดลอม
ท่ีตางกันได

เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ, รูปแบบที่
ตองการ และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

ใชงาน
• เพ่ือใชงานรูปแบบท่ีเลือก

ปรับต้ังคา
• เพ่ือเปลีย่นการตั้งคารูปแบบ

ต้ังเวลา
• เพ่ือตั้งคารูปแบบที่จะใชงานช่ัวระยะเวลา

หน่ึง เมื่อหมดเวลาที่ตั้งใหกับรูปแบบ
เคร่ืองจะใชงานรูปแบบกอนหนาน้ีท่ีไมได
ตั้งเวลาไว

ลกัษณะ
ลักษณะประกอบดวยสวนประกอบสําหรับปรับ
ตั้งคาโทรศัพทของคุณ

เลือก เมนู > การต้ังคา > ลักษณะ และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

เลอืกลกัษณะ
• เปดแฟมขอมูล ลกัษณะ และเลือก

ลักษณะ

ดาวนโหลดลกัษณะ
• เปดรายการลิงคเพ่ือดาวนโหลดลักษณะ

เพ่ิมเติม

แบบเสียง
คุณสามารถเปลี่ยนการตัง้คาแบบเสียงของรูป
แบบที่เลือกใชงานได
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เลือก เมนู > การต้ังคา > แบบเสยีง คุณ
สามารถพบการตั้งคาเดียวกันไดในเมนู รูป
แบบ

หากคุณเลือกระดับความดังของเสียงเรียกเขา
สูงสุด เสียงเรียกเขาจะปรบัเปนระดับเสียงดงั
สุดหลังจากน้ัน 2-3 วินาที

จอแสดงผล
เลือก เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผล และ
เลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

ภาพพื้นหลัง
• เพ่ือใสรูปภาพพ้ืนหลังเมื่อเคร่ืองอยูใน

โหมดสแตนดบาย

สแตนดบายแบบพิเศษ
• เพ่ือเรียกใชงาน จัดการ และปรับแตง

โหมดสแตนดบายแบบพิเศษ

สีอักษรสแตนดบาย
• เพ่ือเลือกสีตัวอักษรสําหรับโหมดสแตนด

บาย

ไอคอนปุมสํารวจ
• เพ่ือแสดงไอคอนของทางลัดปุมเล่ือนใน

โหมดสแตนดบายเมื่อปดสแตนดบาย
แบบพิเศษ

รายละเอียดการแจง
• เพ่ือแสดงรายละเอียดในสายที่ไมไดรับ

และการแจงเตือนขอความ

เอฟเฟกตสงผาน
• เพ่ือใชงานการสํารวจไดอยางราบรื่นและ

เปนธรรมชาติมากขึน้

ภาพเคลือ่นไหวฝา
• เพ่ือแสดงภาพเคลือ่นไหวและสงเสียง

เม่ือคุณเปดหรือปดฝาเลื่อน

ภาพพักหนาจอ
• เพ่ือสรางและตั้งคาภาพพักหนาจอ

ประหยัดพลงังาน
• เพ่ือปรับลดความสวางของหนาจอโดย

อัตโนมัติ และเพ่ือแสดงนาฬิกาเมื่อไมได
ใชงานโทรศัพทช่ัวระยะเวลาหนึ่ง

โหมดพัก
• เพ่ือปดจอแสดงผลโดยอัตโนมัติเมื่อไม

ไดใชโทรศัพทช่ัวระยะเวลาหนึ่ง

ขนาดอักษร
• เพ่ือกําหนดขนาดตัวอักษรสําหรับการรับ

สงขอความ รายช่ือ และเว็บเพจ

โลโกระบบ
• เพ่ือแสดงโลโกผูใหบริการ

แสดงขอมูลระบบ
• เพ่ือแสดงขอมูลเฉพาะของระบบหากได

รับจากเครือขาย

ทางลดัสวนตัว
ดวยทางลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชัน
ในเครื่องท่ีใชงานบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว

ปุมเลอืกดานซายและขวา
• ในการเปลี่ยนฟงกชันท่ีกําหนดใหปุม

เลือกดานซายหรือขวา ใหเลือก เมนู >
การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว > ปุม
เลือกดานซาย หรือ ปุมเลือกดานขวา
และเลือกฟงกชัน

ในโหมดสแตนดบาย หากปุมเลือกดานซาย
คือ ไปที่ เพ่ือใชงานฟงกชัน ใหเลือก ไปที่ >
ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

เลอืกตัวเลือก
• เพ่ือเพ่ิมหรือลบฟงกชัน
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จัดวาง
• เพ่ือจัดเรียงฟงกชันใหม

ปุมลัดอ่ืน ๆ
เลือก เมนู > การตั้งคา > ทางลดัสวนตัว
และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

ปุมสํารวจ
• เพ่ือกําหนดฟงกชันอ่ืนๆ ของเครื่องจาก

รายการท่ีกําหนดไวลวงหนาใหกับปุม
สํารวจ (ปุมเลื่อน)

ปุมสแตนดบายพิเศษ
• เพ่ือเลือกการเคลื่อนท่ีของปุมสํารวจเพื่อ

เปดใชงานโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ

การกําหนดปุมลัดโทรออก
สรางปุมลัดโดยกําหนดหมายเลขโทรศัพทให
กับปุมหมายเลข 3-9

1 เลือก เมนู > รายช่ือ > โทรดวน และ
เล่ือนไปยังปุมตัวเลข

2 เลือก กําหนด หรือหากไดกําหนด
หมายเลขใดหมายเลขหนึ่งใหกับปุมไว
แลว ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน

3 ปอนหมายเลขหรือคนหารายชื่อ

คําสัง่เสยีง
โทรติดตอไปยังรายช่ือและใชโทรศัพทโดย
ใชคําสั่งเสียง

คําสั่งเสียงจะขึน้อยูกับภาษา

• ในการตั้งคาภาษา เลือก เมนู > การต้ัง
คา > โทรศัพท > การต้ังคาภาษา >
ภาษาในการจดจําเสยีง และเลือก
ภาษาของคุณ

• ในการฝกใหเครื่องจดจําเสียงของคุณ
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศพัท >
การจดจําเสยีง > การฝกจดจําเสียง

• ในการเปดใชงานคําสั่งเสียงของฟงกชัน
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศพัท >
การจดจําเสียง > เสียงสั่งงาน
คุณสมบัต ิและฟงกชัน  แสดงวามีการ
ใชงานคําสั่งเสียง

• หากตองการใชงานคําสั่งเสียง เลือก เพิ่ม

• ในการเลนคําส่ังเสียงท่ีใชงานอยู เลือก
เลน

ในการใชคําสั่งเสียง โปรดดูท่ี “การโทรออก
โดยใชเสียง” ในหนา 21

ในการจัดการคําส่ังเสียง ใหเล่ือนไปท่ีฟงกชัน
โทรศัพท เลือก ตัวเลอืก แลวเลือกจากตัว
เลือกตอไปน้ี

แกไข หรือ ลบ
• เพ่ือเปลี่ยนช่ือหรือยกเลิกการใชงานคํา

สั่งเสียง

เพิ่มทั้งหมด หรือ ลบท้ังหมด
• เพ่ือใชหรือยกเลิกการใชคําสั่งเสียงของ

ฟงกชันท้ังหมดในรายการคําสั่งเสียง

การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคณุมีคุณสมบัตท่ีิหลากหลาย
สําหรับเชื่อมตอกับอุปกรณอ่ืนเพ่ือสงและรับ
ขอมูล

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเช่ือมตอ
ระหวางโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth ท่ีใช
งานรวมกันไดโดยใชคล่ืนวิทยุภายในระยะ
ทาง 10 เมตร (32 ฟุต)

โทรศัพทน้ีเปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth
Specification 2.0 + EDR ท่ีสนับสนุนรูปแบบ
ดังตอไปน้ี: 2.0 + EDR การเขาใชงานทั่วไป,
การเขาใชงานเครือขาย, การแลกเปลี่ยน
ออปเจ็กตท่ัวไป, การกระจายเสียงขั้นสูง,
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รีโมทคอนโทรลภาพและเสียง, แฮนดฟรี, ชุด
หูฟง, Push ออปเจ็กต, การโอนไฟล, การ
ติดตอเครือขายแบบ Dial-Up, แอปพลิเคช่ัน
Service Discovery, การเขาใชงานซมิ และ
พอรตอนุกรม คณุควรใชเฉพาะอุปกรณเสริม
ของรุนน้ีท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia เทาน้ัน
เพ่ือสรางความมัน่ใจในการใชงานระหวาง
อุปกรณท่ีรองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรด
ตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือดู
วาอุปกรณน้ันๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีได
หรือไม

คณุสมบัติท่ีใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพ่ิม
การใชพลังงานแบตเตอรี่และลดอายุการใช
งานของแบตเตอรี่

การต้ังคาการเชื่อมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ >
Bluetooth แลวปฏบิัตติามขั้นตอนตอไปน้ี

1 เลือก ช่ือโทรศัพทของฉัน แลวปอนช่ือ
สําหรับโทรศัพท

2 ในการเปดใชการเช่ือมตอ Bluetooth ให
เลือก Bluetooth > ใช สัญลักษณ 
แสดงวา Bluetooth กําลังทํางาน

3 ในการเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณดาน
เสียง ใหเลือก ตออุปกรณพิเศษเสียง
แลวเลือกอุปกรณท่ีตองการเช่ือมตอ

4 ในการจับคูโทรศัพทกับอุปกรณ
Bluetooth ท่ีอยูในระยะเช่ือมตอ ให
เลือก อุปกรณที่จับคูแลว > เพ่ิม
อุปกรณใหม

เล่ือนไปยังอุปกรณท่ีตรวจพบ แลวเลือก
เพิ่ม

ปอนรหัสผาน (ไดถึง 16 ตัวอักษร) ใน
โทรศัพทของคุณ แลวอนุญาตใหเช่ือม
ตอกับอุปกรณ Bluetooth เคร่ืองอ่ืน

หากคุณกังวลเก่ียวกับความปลอดภัย ใหปด
ฟงกชัน Bluetooth หรือกําหนดคา การมอง
เห็นโทรศพัท เปน ไมแสดง รับการเชื่อมตอ

Bluetooth จากเครื่องของผูท่ีสามารถเชื่อถือ
ไดเทาน้ัน

การเชื่อมตอเครื่องพีซีกับอินเทอรเน็ต
ใชเทคโนโลยี Bluetooth ในการเชื่อมตอ
เคร่ืองพีซีท่ีใชงานรวมกันไดกับอินเทอรเน็ต
โดยไมตองลงซอฟตแวร PC Suite โทรศัพท
ของคุณตองไดรับการเปดใชงานจากผูให
บริการซึง่สนับสนุนใชงานอินเทอรเน็ตไดและ
เคร่ืองพีซขีองคุณตองสนับสนุน Bluetooth
PAN (Personal Area Network) หลังจาก
เช่ือมตอกับบริการจุดเช่ือมตอเครือขาย (NAP)
ของโทรศัพทและจับคูกับเคร่ืองพีซีแลว
โทรศัพทจะเปดการเช่ือมตอขอมูลแบบแพค
เก็ตกับอินเทอรเน็ตโดยอัตโนมัติ

ขอมูลแพคเก็ต
ขอมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet Radio
Service) เปนบริการเสริมจากระบบเครือขายท่ี
ชวยใหผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีสามารถสงและ
รับขอมูลผานเครือขายท่ีเช่ือมตอกับ Internet
protocol (IP) ได

ในการกําหนดวิธีการใชบริการ เลือก เมนู >
การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ขอมูลแพค
เก็ต > เช่ือมขอมูลแพคเก็ต และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปน้ี:

เม่ือตองการ
• เพ่ือตั้งคาใหการเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต

เร่ิมตนเมือ่แอปพลิเคช่ันน้ันตองการใช
ขอมูลแพคเก็ต การเช่ือมตอจะถูกตัดเมื่อ
คณุปดแอปพลิเคช่ัน

ออนไลนตลอด
• เพ่ือเช่ือมตอกับเครือขายขอมูลแพคเก็ต

โดยอัตโนมัตเิมื่อคุณเปดโทรศัพท

คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณเปนโมเด็มได
โดยการเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรท่ีใชรวมกัน
ไดโดยใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือสาย
เคเบิลขอมูล USB สําหรับรายละเอียด โปรดดู
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เอกสารชุดโปรแกรม Nokia PC Suite โปรดดู
ท่ี“การสนับสนุนของ Nokia” หนา 42

สายเคเบลิขอมูล USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB เพ่ือถาย
โอนขอมูลระหวางโทรศัพทและเครื่องพีซีท่ี
ใชงานรวมกันได หรือเคร่ืองพิมพท่ีสนับสนุน
PictBridge

ในการใชงานโทรศัพทสําหรับการถายโอน
ขอมูลหรือการพิมพภาพ ใหตอสายเคเบิล
ขอมูลและเลือกโหมด

PC Suite
• เพ่ือใชสายเคเบิลกับชุดโปรแกรม Nokia

PC Suite

การพิมพและสื่อ
• เพ่ือใชโทรศัพทกับเครื่องพิมพท่ีใชงาน

PictBridge ได หรือกับคอมพิวเตอรท่ีใช
งานรวมกันได

แหลงเก็บขอมูล
• เพ่ือเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรท่ีไมมี

ซอฟตแวร Nokia และใชโทรศัพทเปนท่ี
จัดเก็บขอมูล

• ในการเปลี่ยนโหมด USB เลือก เมนู >
การต้ังคา > การเชื่อมตอ > สาย
เคเบลิขอมูล USB และเลือกโหมด USB ท่ี
ตองการ

การซิงโครไนซและการสํารองขอมูล
เลือก เมนู > การตั้งคา > ซิงคและสํารอง
แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

การสลับโทรศัพท
• ซิงโครไนซหรือคัดลอกขอมูลท่ีเลือกไว

ระหวางโทรศัพทกับโทรศัพทเคร่ืองอ่ืน
โดยใชเทคโนโลยี Bluetooth

สรางขอมูลสํารอง
• สรางขอมูลสํารองของขอมลูท่ีเลือกลงใน

การดความจําหรือไวในอุปกรณภายนอก

เรียกขอมูลสํารอง
• เลือกไฟลขอมูลสํารองท่ีเก็บไวในการด

ความจําหรือในอุปกรณภายนอก แลวตั้ง
คากลับไปท่ีโทรศัพท เลือก ตัวเลือก >
ขอมูล เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับไฟล
ขอมูลสํารองท่ีเลือก

ถายโอนขอมูล
• ซิงโครไนซหรือคัดลอกขอมูลท่ีเลือกไว

ระหวางโทรศพัทของคุณกับโทรศัพท
เคร่ืองอ่ืน, PC หรือเซิรฟเวอรเครือขาย
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การตออุปกรณ USB
คุณสามารถตออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB
(เชน เมมโมร่ีสติ๊ก) เขากับเครื่อง เพ่ือเรียกดู
ขอมูลในระบบไฟล ตลอดจนถายโอนไฟลได

1 ตอสายอะแดปเตอรท่ีใชรวมกันไดเขากับ
พอรต USB ของโทรศัพทของคุณ

2 ตออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB เขากับสา
ยอะแดปเตอร

3 เลือก เมนู > คลงัภาพ และเลือก
อุปกรณ USB เพ่ือเรียกดูขอมูล

หมายเหตุ: โทรศัพทไมไดสนับสนุน
อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB ครบทุกชนิด ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับพลังงานที่ใช

บริการเสริมจากผูใหบริการเครือขาย
ผูใหบริการของคุณมีบริการเสริมอ่ืนๆ มากมาย
ใหคุณเลือกใช บริการเสริมบางชนิดอาจมีคา
บริการ

เมนูระบบ
เขาใชพอรทัลเพ่ือไปยังบริการท่ีผูใหบริการ
ระบบจัดให สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณา

18 ใหโทรศัพทแสดงตัวตนของคุณ
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ตดิตอผูใหบริการระบบของคุณ ผูใหบริการ
สามารถอัพเดตเมนูน้ีดวยขอความบริการ

บริการซิม
ซิมการดของคุณอาจมีบริการเสริม คุณ
สามารถเขาใชงานเมนูน้ีไดก็ตอเมือ่ซิมการด
ของคณุสนับสนุน ช่ือและเน้ือหาของเมนูจะ
ตางกันไปตามซิมการดท่ีใช

• ในการตั้งใหโทรศัพทแสดงขอความ
ยืนยันท่ีสงระหวางเครือ่งของคุณและ
ระบบเครือขาย เมื่อคุณใชบริการซิม ให
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท >
ยืนยันบริการซิม

ในการใชบริการเหลาน้ี คุณอาจตองสง
ขอความหรือโทรติดตอ ซึ่งคุณจะตองรับผิด
ชอบคาใชจายน้ี

ขอความขอมูล, ขอความ SIM และคําสั่ง
ขอใชบริการ
ขอความขอมูล
คณุสามารถรับขอความเกี่ยวกับเรื่องตางๆ
จากผูใหบริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอ
ผูใหบริการ

• เลือก เมนู > ขอความ > ขอความ
ขอมูล และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

คําสัง่ขอใชบริการ
คําสั่งขอใชบริการชวยใหคุณสามารถเขยีน
และสงคําขอบริการ (คําส่ัง USSD) ไปยังผูให
บริการของคุณ เชน คําสั่งการใชงานบริการ
เสริมจากระบบเครือขาย

• ในการเขยีนและสงคําขอใชบริการ เลือก
เมนู > ขอความ > คําสั่งบริการหาก
ตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณ

ขอความซิม
ขอความซิมเปนขอความตัวอักษรเฉพาะที่ถูก
จัดเก็บไวในซมิการดของคุณ คุณสามารถคัด
ลอกหรือยายขอความจากซมิไปเก็บไวท่ี
หนวยความจําของเครื่อง แตไมสามารถทําใน
ทางกลับกัน

• หากตองการอานขอความซมิ ใหเลือก
เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > ขอความ
ซิม

การกําหนดคา
คุณสามารถกําหนดคาโทรศัพทของคุณดวย
การตั้งคาท่ีตองใชสําหรับบริการบางประเภท
คุณอาจไดรับขอมูลการตั้งคาดงักลาวเปน
ขอความการกําหนดคาจากผูใหบริการ โปรดดู
ท่ี“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 44

เลือก เมนู > การตั้งคา > การต้ังกําหนด
คาและเลือกจากรายการตอไปน้ี

ต้ังกําหนดคาที่ต้ังไว
• เพ่ือดูผูใหบริการท่ีบันทึกไวในเครื่อง และ

กําหนดผูใหบริการดีฟอลต

ใชคาที่ต้ังในทุกแอปฯ
• เพ่ือใชการตั้งกําหนดคาท่ีระบบกําหนด

กับแอปพลิเคช่ันท่ีสนับสนุน

จุดเชื่อมตอที่ตองการ
• เพ่ือดูจุดเช่ือมตอท่ีบันทึกไว

ตอเว็บสนับสนุน
• เพ่ือดาวนโหลดการตัง้กําหนดคาจากผู

ใหบริการของคุณ

ต้ังคาจัดการอุปกรณ
• เพ่ือยอมใหหรือไมยอมใหเคร่ืองรับการ

อัพเดตซอฟตแวร ตัวเลือกน้ีอาจไม
สามารถใชงานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
โทรศัพทของคุณ โปรดดูท่ี“การอัพเดต
ซอฟตแวรแบบ OTA” หนา 43

ใหโทรศัพทแสดงตัวตนของคุณ 19
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การต้ังคาสวนบคุคล
• เพ่ือเพ่ิมบัญชีสวนตัวใหมสําหรับบริการ

ตางๆ ดวยตนเอง และเพ่ือใชงานหรือลบ
บัญชีดังกลาว ในการเพิ่มบัญชีสวนตวั
ใหม เลือก เพิ่มใหม หรือ ตัวเลอืก >
เพิ่มใหม เลือกประเภทบริการ และปอน
พารามิเตอรท่ีจําเปน เมื่อตองการเรียกใช
บัญชีสวนตัว ใหเล่ือนไปยังบัญชีท่ี
ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ใชงาน

ตองการพูดคยุ สนทนา หรือ
สงขอความใชหรือไม การ
โทรและสงขอความเปน
หัวใจสําคญัของโทรศพัท

ติดตอกันไดเสมอ

การโทรออก
การสนทนาแบบเสียง
คุณสามารถเริ่มตนโทรออกไดหลายวิธี ดังน้ี

ในการโทรดวยตนเอง
ปอนหมายเลขโทรศัพท พรอมท้ังรหัสพ้ืนท่ี
จากนั้น กดปุมโทรออก

ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้ง
เพ่ือเปนรหัสนําหนาการโทรตางประเทศ
(เคร่ืองหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกตาง
ประเทศ) แลวตามดวยรหัสประเทศ รหัสพ้ืนท่ี
โดยไมตองกดเลข 0 นํา (หากจําเปน) แลว
ตามดวยหมายเลขโทรศัพท

ในการโทรซ้ํา
หากตองการเขาใชรายการเบอรท่ีโทรออก ให
กดปุมโทรหน่ึงคร้ังเมื่ออยูในโหมดสแตนด
บาย เลือกหมายเลขหรือช่ือ แลวกดปุมโทร
ออก

ในการเลือกหมายเลขจากรายชื่อ
ใหคนหารายชื่อ หรือหมายเลขโทรศัพทซึง่
คุณจัดเก็บไวในรายชื่อ

เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก > การ
จัดการสายของฝา เพ่ือจัดการสายดวยฝา
เลื่อน

ในการรับสายเรียกเขา
ใหกดปุมโทรออก หรือเปดฝาเลื่อน

20 ติดตอกันไดเสมอ
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ในการวางสาย
ใหกดปุมวางสาย หรือปดฝาเลื่อน

หากตองการปดเสียงเรียกเขา
เลือก เงียบ

หากตองการปฏิเสธสายเรียกเขา
ใหกดปุมวางสาย

หากตองการปรับระดับเสยีงระหวาง
สนทนา
ใหเล่ือนไปทางซายหรือขวา

การสนทนาผานวิดีโอ
ในการสนทนาผานวิดีโอ วิดีโอท่ีบันทึกดวย
กลองดานหนาของโทรศัพทคุณจะปรากฏที่
ผูรับสายสนทนาผานวิดีโอ ในการสนทนาผาน
วิดีโอ คุณตองมี USIM การดและเช่ือมตออยู
กับเครือขาย WCDMA โปรดติดตอผูใหบริการ
เพ่ือดูขอมูลการใชงานและการเปนสมาชิก
บริการสนทนาผานวิดีโอ คุณสามารถทําการ
สนทนาผานวิดีโอดวยโทรศัพทท่ีใชงานรวม
กันได หรือผานอุปกรณท่ีเช่ือมตอ ISDN
ระหวางคูสนทนา ไมสามารถทําการสนทนา
ผานวิดีโอขณะกําลังใชงานการสนทนาผาน
เสียง วิดีโอ หรือการสงขอมูลอ่ืนๆ อยู

1 ปอนหมายเลขโทรศัพท พรอมท้ังรหัส
พ้ืนท่ีเพ่ือเร่ิมการสนทนาผานวิดีโอ

2 กดปุมโทรออกคางไว หรือเลือก ตัว
เลือก > สายวิดีโอ

การเริ่มตนสนทนาผานวิดีโออาจจะใช
เวลาช่ัวขณะหนึ่ง ถาโทรไมสําเร็จ จะ
ปรากฏขอความถามขอใหโทรแบบ
สนทนาผานเสียงหรือสงขอความแทน

3 เมื่อตองการวางสาย ใหกดปุมวางสาย

ปุมลัดโทรออก
กําหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมตัวเลขปุม
ใดปุมหน่ึง ตั้งแต 2 ถึง 9 โปรดดูท่ี“การกําหนด
ปุมลัดโทรออก” หนา 16

ใชปุมลัดโทรออกเพ่ือโทรออกดวยวิธีใดวิธี
หน่ึงตอไปน้ี

• กดปุมตัวเลขน้ัน แลวกดปุมโทรออก
• หากมีการเลือก เมนู > การตั้งคา > โทร

ออก > โทรดวน > เปด ใหกดปุมตัวเลข
คางไว

การโทรออกโดยใชเสียง
คุณสามารถโทรออกไดโดยพูดช่ือท่ีบันทึกไว
ในรายชื่อ

เน่ืองจากคําสั่งเสียงขึน้อยูกับภาษา กอนท่ีคุณ
จะโทรออกโดยใชเสียง คุณตองเลือก เมนู >
การต้ังคา > โทรศพัท > การต้ังคา
ภาษา > ภาษาในการจดจําเสียง และภาษา
ของคุณ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการ
เสียงอาจจะเกิดปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในท่ีท่ี
มีเสียงดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังน้ัน
จึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียง
อยางเดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม

1 ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือกดาน
ขวาคางไว เสียงสั้นๆ จะดังขึ้น และ
ขอความ กรุณา เปลงเสยีง จะปรากฏขึน้

2 พูดช่ือท่ีคุณตองการติดตอใหชัดเจน หาก
การเรียกขอมูลดวยเสียงเปนผลสําเร็จ
รายการช่ือท่ีตรงกันจะปรากฏขึน้
โทรศัพทจะเลนคําสั่งเสียงของรายการ
แรกสุดท่ีตรงกัน หากรายการน้ันไมใช
รายการที่ตองการ ใหเล่ือนไปยังรายการ
อ่ืน

ตัวเลือกขณะสนทนา
ตัวเลือกหลายอยางท่ีคุณสามารถใชไดขณะ
สนทนาเปนบริการเสรมิจากระบบเครือขาย
หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอ
ผูใหบริการ

ขณะสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก และเลือกจาก
ตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

ติดตอกันไดเสมอ 21
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ตัวเลือกระบบเครือขายบางรายการไดแก พัก
สาย, โทรใหม, เพ่ิมสายประชุม, วางทุก
สาย และตัวเลือกตอไปน้ี

สง DTMF
• เพ่ือสงตัวอักษรแทนเสียงเรียกเขา

สลบัสาย
• ใชสลับระหวางสายที่ใชอยูและสายที่พัก

รออยู

สงสายตอ
• เพ่ือตอสายที่พักไวเขากับสายที่ใชอยู

และวางสายของคุณเองจากการสนทนา

ประชุมสาย
• เพ่ือโทรแบบประชุมสาย

โทรสวนตัว
• เพ่ือสนทนาเปนการสวนตัวขณะประชุม

สาย

คําเตือน:  หามถือโทรศัพทไวใกลกับหู
เมื่อคณุเปดใชลําโพง เพราะระดับเสียงอาจจะ
ดังมากเกินไป

ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย ท่ีคุณจําเปนตองสมัครเปน
สมาชิกกอน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรด
ติดตอผูใหบริการ

ในการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง
กดคางไวท่ีปุม 1

หากตองการแกไขหมายเลขระบบฝาก
ขอความเสียง
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความเสียง >
เบอรศูนยขอฯ เสยีง

ขอความวิดีโอ
ระบบฝากขอความวิดีโอเปนบริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย ท่ีคุณจําเปนตองสมัครเปน
สมาชิกกอน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรด
ติดตอผูใหบริการ

ในการโทรไปยังระบบฝากขอความวิดีโอ
กดคางไวท่ีปุม 2

ในการแกไขหมายเลขระบบฝากขอความ
วิดีโอ
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความวิดีโอ >
เบอรศนูยขอฯ เสียง

บันทึกการโทร 
ในการดูขอมูลเก่ียวกับการโทร ขอความ
ขอมูล และการซิงโครไนซของคุณ เลือก
เมนู > บนัทึก และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีให
เลือก

หมายเหตุ: คาใชจายจริงท่ีผูใหบริการ
เรียกเก็บสําหรบัการโทรและบริการน้ันอาจ
แตกตางกัน ขึน้กับคุณสมบัติของเครือขาย
การปดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี และอ่ืนๆ

การตั้งคาการโทร
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก และ
เลือกจากรายการตอไปน้ี

การโอนสาย
• เพ่ือสงตอสายที่เรียกเขา (บริการเสริม

จากระบบเครือขาย) คุณอาจสงตอสายไม
ไดหากมีการใชฟงกชันจํากัดการโทรบาง
ฟงกชัน 

รับไดทุกปุม
• เพ่ือรับสายเรียกเขาโดยกดปุมใดๆ ก็ได

ยกเวนปุมเปด/ปด ปุมเลือกดานซายและ
ปุมเลือกดานขวา หรือปุมวางสาย
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เรียกซ้ําอัตโนมัติ
• เพ่ือเรียกซ้ําหมายเลขโดยอัตโนมัติหาก

การโทรลมเหลว โทรศัพทจะพยายาม
โทรออก 10 ครั้ง

โทรซ้ําวิดีโอเปนเสียง
• เคร่ืองจะเรยีกแบบสนทนาผานเสียงไปท่ี

หมายเลขเดิมซึ่งลมเหลวในการเรียก
แบบสนทนาผานวิดีโออีกคร้ังโดย
อัตโนมัต ิ

ความชัดเจนเสียง
• เพ่ือชวยใหไดยินเสียงสนทนาไดชัดเจน

ขึน้ ในท่ีท่ีเสียงรอบขางดังมาก

โทรดวน
• เพ่ือโทรไปยังช่ือและหมายเลขโทรศัพท

ท่ีกําหนดใหกับปุมตัวเลข (2 ถึง 9) โดย
การกดปุมตัวเลขท่ีตองการคางไว

สายเรียกซอน
• เพ่ือใหระบบแจงใหคุณทราบถึงสายเรียก

เขาขณะที่คุณใชสายอื่นอยู (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) 

สรุปหลงัการโทร
• เพ่ือแสดงระยะเวลาโดยประมาณของการ

โทรแตละครั้ง

สงขอมูลผูโทร
• เพ่ือใหโทรศัพทแสดงเบอรโทรศัพทของ

คุณท่ีเคร่ืองของผูท่ีคุณโทรถึง (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) ในการใชการตั้ง
คาตามที่ผูใหบริการกําหนด เลือก ตาม
คาของระบบ

การจัดการสายของฝา
• เพ่ือใหเครือ่งรับสายเมื่อคุณเปดฝาเล่ือน

และเพ่ือวางสายเม่ือคุณปดฝาเลื่อน

สายใชโทรออก
• เพ่ือเลือกสายเพ่ือทําการโทรออก หากซิ

มการดของคุณสนับสนุนการโทรหลาย
สาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การแบงดูวิดีโอ
• เพ่ือกําหนดการตั้งคาการใชวิดีโอรวมกัน

ขอความตัวอักษร
เขยีนขอความตัวอักษร และสรางขอความ,
อีเมล และบันทึก

การเขียนขอความ
โหมดตัวอักษร
ในการปอนตัวอักษร (เชน ขณะเขยีน
ขอความ) ใหใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
หรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

• เมื่อคุณเขยีนขอความ ใหกด ตัวเลือก
คางไวเพ่ือสลบัระหวางระบบปอน
ขอความปกต ิซึง่แสดงดวยสัญลักษณ

 และระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ซึ่ง
แสดงดวยสัญลักษณ  ระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติไมไดสนับสนุนทุก
ภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงดวยสัญลักษณ 
 และ 

• ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม
# ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเปน
ตัวเลข ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ  ให
กดคางไวท่ีปุม # และเลือก โหมด
หมายเลข ในการเปลี่ยนจากโหมด
หมายเลขเปนโหมดตัวอักษร ใหกดปุม
# คางไว

• เมื่อตองการตั้งคาภาษาท่ีใชเขยีน ให
เลือก ตัวเลอืก > ภาษาที่เขียน
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ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
• กดปุมหมายเลข 2-9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรท่ี

ตัองการปรากฏ ตัวอักษรท่ีมีอยูจะขึ้นกับ
ภาษาที่ใชเขียนท่ีเลือกไว

• หากตัวอักษรตวัถัดไปท่ีคณุตองการปอน
อยูในปุมเดียวกับปุมตัวเลขท่ีคุณใชอยู
ใหรอจนกระท่ังเคอรเซอรปรากฏขึ้น และ
ปอนตัวอักษร

• หากตองการเขาใชงานเคร่ืองหมายวรรค
ตอนท่ีใชบอย และตัวอักษรแบบพิเศษ
ใหกด 1 ซ้ําๆ ในการเขาใชงานรายการตัว
อักษรแบบพิเศษ ใหกด *

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติจะใชพจนานุกรม
ในตัวเคร่ือง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคําใหมได

1 เร่ิมเขียนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุม
แตละปุมเพียงหน่ึงคร้ังในการปอนตัว
อักษรแตละตัว

2 ในการยืนยันคํา เลื่อนไปทางขวาหรือเวน
วรรค

• หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกด
ปุม* ซ้ําๆ และเลือกคําจากรายการ

• หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลัง
คํา แสดงวาคําท่ีคุณตองการเขียน
ไมมีอยูในพจนานุกรม หากตองการ
เพ่ิมคําลงในพจนานุกรม ใหเลือก
สะกด ปอนคําโดยใชระบบปอนตัว
อักษรแบบปกติ แลวเลือก จัดเก็บ

• หากตองการเขียนคําประสม ใหปอน
สวนแรกของคํากอน และกดปุมเล่ือน
ไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขียนสวน
สุดทายของคํา หลังจากน้ันใหยืนยัน

3 เร่ิมเขียนคําถัดไป

การปอนขอความภาษาไทย
ตัวอยางเชน หากตองการเขียนขอความตัว
อักษรเปนภาษาไทย เลือก เมนู >
ขอความ > สรางขอความ > ขอความ

เลือกหนาตางขอความและ ตัวเลือก > ภาษา
ที่เขียน > ไทย ไอคอน  จะปรากฏ
ขึ้น

ตัวอยางเชน หากตองการเขียนขอความ
"คิดถึง U" ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี

1 กด 1 สี่ครั้งเพ่ือเลือก ค
2 กด * เล่ือนขวาเพื่อเลือกสระ  สําหรับ

คิ และเลือก ใช
3 กด 5 หน่ึงคร้ัง เพ่ือเลือก ด
4 กด 5 สามครั้งเพ่ือเลือก ถ
5 กด * จากนั้น กดปุมเล่ือนไปทางขวาสาม

ครั้ง เพ่ือเลือกสระสําหรับ ถึ แลวเลือก ใช
6 กด 2 สองครั้งเพ่ือเลือก ง
7 กด # เพ่ือเปลี่ยนเปนตัวพิมพใหญภาษา

อังกฤษ และกด 0 เพ่ือเวนวรรค
8 กด 8 สองครั้งเพ่ือเลือก U

หมายเหตุ: ตามลักษณะการใชภาษา
ไทยแลว เสียงสระหรือเสียงพยัญชนะจะใสได
ตอเมื่อมีตัวอักษรไทยนําอยูแลวเทาน้ัน

เคล็ดลับ:  หากตองการเปลี่ยนเปนการ
ปอนตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข
ใหกด #

ระบบชวยสะกดคําภาษาไทยอัตโนมัติ
ใชระบบชวยสะกดคําภาษาไทยอัตโนมัติใน
ลักษณะเดียวกันกับท่ีอธิบายไวสําหรับระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติท่ีใชตัวอักษรภาษา
อังกฤษ โดยมีขอยกเวนตอไปน้ี

• ในการยืนยันคํา ใหเล่ือนไปทางขวา
• หากตองการเวนวรรค ใหเล่ือนไปทางขวา

หลังจากท่ีไดยืนยันคําแลว หรือกดปุม *
คางไว

เพ่ือเขาสูหนาจอตัวอักษรพิเศษ จากน้ัน
เลือกเวนวรรค

• ในการคนหาคําท่ีตรงกันกอนหนาน้ีหรือ
ถัดไป ใหเล่ือนขึ้นหรือลง
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ขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย
คณุสามารถสรางขอความและอาจแนบภาพ
เพ่ิมไปดวยได เปนตน โทรศัพทของคุณจะ
เปลี่ยนขอความแบบอักษรเปนขอความ
มัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแนบไฟลรวม
ดวย

ขอความตัวอักษร
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความตัว
อักษรท่ีมีความยาวมากกวาความยาวที่
กําหนดของขอความเดียว โดยเคร่ืองจะสง
ขอความที่ยาวขึ้นแยกเปนสองขอความขึ้นไป
ผูใหบริการของคุณอาจคิดคาใชจายในการสง
ตามน้ัน อักขระท่ีมีเคร่ืองหมายพิเศษหรือ
เคร่ืองหมายตางๆ และอักขระจากภาษาบาง
ประเภท จะใชพ้ืนท่ีมากขึ้น และทําใหจํานวน
ตวัอักษรเพ่ิมขึ้นจนมากกวาขดีจํากัดท่ีกําหนด
สําหรับการสงขอความเดียว

สัญลักษณท่ีอยูดานบนของหนาจอแสดง
จํานวนตัวอักษรท่ีเหลืออยูท้ังหมดและจํานวน
ของขอความที่จําเปนตองสง

กอนจะสงขอความแบบใดๆ หรือขอความ
อีเมล SMS ไดน้ัน คุณจะตองบันทึกเบอรศูนย
ขอความกอน เลือก เมนู > ขอความ > การ
ตั้งคาขอความ > ขอความตัวอักษร >
ศูนยขอความ > เพิ่มศนูย ปอนช่ือ และเบอร
โทรจากผูใหบริการ

ขอความมัลติมีเดีย
ขอความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ
และคลิปเสียงหรือวิดีโอคลิป

เฉพาะเคร่ืองท่ีมีคุณสมบัติท่ีใชงานรวมกันได
เทาน้ันท่ีจะรับและแสดงขอความมัลติมีเดียได
ลกัษณะขอความท่ีแสดงอาจแตกตางกันขึน้
กับโทรศัพทท่ีรับขอความ

เครือขายไรสายอาจจะจํากัดขนาดของ
ขอความ MMS หากภาพที่ใสมีขนาดเกินกวา
ขนาดที่จํากัดไว เคร่ืองอาจลดขนาดภาพให
เล็กลง เพ่ือใหสามารถสงผานทาง MMS ได

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวัง
เม่ือเปดอานขอความ ขอความอาจมี
ซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ีอาจ
ทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซีของคุณ

สําหรับขอมูลการใชงานและการสมัครใช
บริการสงขอความมัลติมีเดีย (MMS) โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ คุณยังสามารถ
ดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาได โปรดดูท่ี“การ
สนับสนุนของ Nokia” หนา 42

การสรางขอความตัวอักษรหรือขอความ
มัลติมีเดีย
1 เลือก เมนู > ขอความ > สราง

ขอความ > ขอความ
2 หากตองการเพ่ิมผูรับ ใหเล่ือนไปที่ชอง

ถึง: แลวปอนเบอรโทรของผูรับ หรือท่ีอยู
อีเมล หรือเลือก เพิ่ม เพ่ือเลือกผูรับจาก
ตัวเลือกท่ีมีให เลือก ตัวเลอืก เพ่ือเพ่ิม
ผูรับและหัวเร่ือง รวมท้ังกําหนดตัวเลือก
ในการสง

3 เลื่อนไปที่ชอง ตัวอักษร: แลวปอน
เน้ือหาของขอความ

4 ในการแนบขอมูลไปกับขอความ ใหเล่ือน
ไปท่ีแถบสิ่งท่ีแนบที่อยูดานลางของ
จอภาพ แลวเลือกประเภทของขอมูลท่ี
ตองการ

5 หากตองการสงขอความ ใหกด สง

ประเภทของขอความจะแสดงอยูท่ีดานบน
ของจอภาพ และจะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติ
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเน้ือหาของขอความ

ผูใหบริการอาจคิดคาบรกิารแตกตางกัน ขึน้
อยูกับประเภทของขอความ กรุณาตรวจสอบ
รายละเอียดตางๆ จากผูใหบริการของคุณ

การอานขอความและตอบกลับ

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวัง
เม่ือเปดอานขอความ ขอความอาจมี
ซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ีอาจ
ทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซีของคุณ
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โทรศัพทของคุณจะสงเมลแจงเตือนเมื่อคุณ
ไดรับขอความ เลือก ดูขอมูล เพ่ือแสดง
ขอความ หากไดรับขอความมากกวาหน่ึง
ขอความ ในการแสดงขอความ ใหเลือก
ขอความจากถาดเขาและ เปด ใชปุมเล่ือนเพ่ือ
ดูท้ังขอความ

ในการสรางขอความตอบ เลือก ตอบ

การสงและจัดการขอความ
• ในการสงขอความ เลือก สง เคร่ืองจะเก็บ

ขอความไวในแฟมขอมูลถาดออก และ
เร่ิมตนการสงขอความ

หมายเหตุ: ขอความหรือไอคอนสง
ขอความบนหนาจอของเครื่องไมไดแสดงวา
ผูรับไดรับขอความน้ันแลว ณ ปลายทางที่เรา
สงไปให

หากการสงขอความนั้นถูกขัดจังหวะการ
ทํางาน เคร่ืองจะพยายามสงขอความอีก 2-3
ครั้ง หากไมสามารถสงขอความน้ันได
ขอความน้ันจะยังคงอยูในแฟมขอมูลถาดออก
หากตองการยกเลิกการสงขอความในแฟม
ขอมูลถาดออก เลือก ตัวเลือก > ยกเลกิการ
สง

• ในการบนัทึกขอความที่สงในแฟมขอมูล
รายการที่สง เลือก เมนู > ขอความ >
การต้ังคาขอความ > การต้ังคา
ทั่วไป > จัดเก็บขอความที่สง

เคร่ืองจะจัดเก็บขอความที่ไดรับไวในแฟม
ขอมูลถาดเขา จัดการขอความในแฟมขอมูล
รายการที่จัดเก็บ

• ในการเพ่ิม เปลี่ยนช่ือ หรือลบแฟมขอมูล
เลือก เมนู > ขอความ > รายการที่จัด
เก็บ > ตัวเลือก

อีเมล
เขาถึงอีเมลแอคเคาท POP3 หรือ IMAP4 โดย
ใชโทรศัพทของคุณเพ่ืออาน เขียน และสง

อีเมล โปรแกรมอีเมลแตกตางจากฟงกชัน
อีเมล SMS

กอนท่ีคณุจะสามารถใชอีเมล คุณตองมีอีเมล
แอคเคาทและการตั้งคาท่ีถูกตอง หาก
ตองการตรวจสอบความพรอมและการตั้งคาท่ี
ถูกตอง โปรดติดตอผูใหบริการอีเมล คุณอาจ
ไดรับการตั้งกําหนดคาอีเมลในลักษณะของ
ขอความการกําหนดคา โปรดดูท่ี“บริการตั้ง
กําหนดคา” หนา 44

ตัวชวยตั้งคาอีเมล
ตัวชวยตั้งคาอีเมลจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติหาก
ไมมีการระบุการตั้งคาอีเมลไวในโทรศัพท ใน
การเริ่มตนตัวชวยการตั้งคาสําหรับอีเมลแอค
เคาทเพ่ิมเติม เลือก เมนู > ขอความ และ
อีเมลแอคเคาทท่ีมีอยู เลือก ตัวเลอืก > เพิ่ม
ศูนยขอความ เพ่ือเร่ิมตนตัวชวยตั้งคาอีเมล
ปฏบิัตติามคําแนะนําบนหนาจอ

การเขียนและการสงอีเมล
คุณสามารถเขยีนอีเมลของคุณกอนเช่ือมตอ
กับบริการอีเมล

1 เลือก เมนู > ขอความ > สราง
ขอความ > ขอความอีเมล

2 หากระบุอีเมลแอคเคาทไวมากกวาหน่ึง
แอคเคาท ใหเลือกแอคเคาทท่ีคุณ
ตองการใหสงอีเมล

3 ใสท่ีอยูอีเมลของผูรับ เร่ือง และขอความ
อีเมล หากตองการแนบไฟล เลือก ตัว
เลอืก > ใส และเลือกจากตวัเลือกท่ีมีให
เลือก

4 เม่ือตองการสงอีเมล ใหเลือก สง

การอานและตอบกลับอีเมล

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวัง
เมื่อเปดอานขอความ ขอความอาจมี
ซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ีอาจ
ทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ

26 ติดตอกันไดเสมอ
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1 เม่ือตองการดาวนโหลดสวนหัวขอความ
อีเมล เลือก เมนู > ขอความ และอีเมล
แอคเคาทของคุณ

2 เม่ือตองการดาวนโหลดอีเมลและไฟลท่ี
แนบ เลือกอีเมลและ เปด หรือ ดึงขอมูล

3 ในการตอบกลับหรือสงตออีเมล เลือก ตัว
เลือก และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

4 เม่ือตองการตัดการเช่ือมตอจากอีเมล
แอคเคาท เลือก ตัวเลือก > ตัดการ
เชื่อมตอ การเช่ือมตอกับอีเมลแอคเคาท
จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อไมมีการดําเนิน
การอ่ืนใดจนครบตามเวลาที่ระบุไว

การแจงเตือนอีเมลใหม
โทรศัพทของคุณสามารถตรวจสอบอีเมลแอค
เคาทของคณุไดโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่
ระบ ุและสงเมลแจงเตือนเม่ือไดรับอีเมลใหม

1 เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคา
ขอความ > ขอความอีเมล > แกไข
ศนูยขอความ

2 เลือกอีเมลแอคเคาท, การต้ังคา
ดาวนโหลด และตัวเลือกตอไปน้ี

รอบอัพเดตศูนยฯ
• เพ่ือตั้งความถี่ท่ีโทรศัพทจะตรวจ

สอบอีเมลแอคเคาทเพ่ือคนหาอีเมล
ใหม

การดึงอัตโนมัติ
• เพ่ือเรียกอีเมลใหมโดยอัตโนมัติจาก

อีเมลแอคเคาทของคุณ

3 ในการใชงานการแจงเตอืนอีเมลใหม
เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคา
ขอความ > ขอความอีเมล > การแจง
เตือนอีเมลใหม > เปด

ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรท่ีปรากฏขึ้น
ทันทีท่ีไดรับ

1 ในการเขียนขอความดวน ใหเลือก เมนู >
ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
ดวน

2 ปอนเบอรโทรของผูรับ เขยีนขอความ
(ไดสูงสุด 70 ตัวอักษร) แลวเลือก สง

ขอความทันใจ
ดวยการสงขอความทันใจ (IM ซึ่งเปนบริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถสง
ขอความแบบสั้นไปยังผูใชท่ีออนไลนอยูได
คุณตองสมัครขอใชบริการและลงทะเบียนกับ
ศูนยบริการ IM ท่ีคุณตองการใช คุณสามารถ
สอบถามการใชบริการน้ี รวมทั้งราคา และคํา
แนะนําตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ เมนู
อาจแตกตางกันขึน้อยูกับผูใหบริการขอความ
สนทนาของคุณ

ในการเชื่อมตอกับบริการ เลือก เมนู >
ขอความ > สนทนา และทําตามคําแนะนํา
บนจอแสดงผล

การสงขอความคลปิเสียงโดยใช Nokia
Xpress
สรางและสงขอความคลิปเสียงโดยใช MMS
ไดอยางสะดวกงายดาย

1 เลือก เมนู > ขอความ > สราง
ขอความ > ขอความคลปิเสยีง เคร่ือง
บนัทึกเสียงจะเปดการทํางาน

2 บันทึกขอความของคุณ โปรดดูท่ี“เคร่ือง
บันทึก” หนา 33

3 ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหน่ึง
หมายเลขในชอง ถึง: หรือเลือก เพิ่ม
เพ่ือเรียกดูหมายเลข

4 ในการสงขอความ ใหเลือก สง

การต้ังคาขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคา
ขอความ และเลือกจากรายการตอไปน้ี

การต้ังคาทั่วไป
• ใชบันทึกสําเนาของขอความที่สงใน

โทรศัพทของคุณ ใชเขียนทับขอความ
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เดิมหากหนวยความจําขอความเต็ม และ
ใชตั้งคาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขอความ

ขอความตัวอักษร
• ใชเพ่ือยอมใหมีรายงานผลการสง ใชตั้ง

คาศูนยขอความสําหรับ SMS และอีเมล
SMS ใชเลือกประเภทของอักขระท่ี
สนับสนุน และใชตั้งคาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
กับขอความตัวอักษร

ขอความมัลติมีเดีย
• ใชเพ่ือยอมใหมีรายงานผลการสง ใชตั้ง

คาลักษณะของขอความมัลติมีเดีย ใช
เพ่ือยอมใหมีการรับขอความมัลติมีเดีย
และโฆษณา และใชตั้งคาอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของกับขอความมัลติมีเดีย

ขอความอีเมล
• ใชเพ่ือยอมใหมีการรับอีเมล ใชตั้งขนาด

ภาพในอีเมล และใชเพ่ือตั้งคาอ่ืนๆ เก่ียว
กับอีเมล

ขอความบริการ
• ใชเพ่ือเรียกใชงานขอความบริการ และใช

เพ่ือตั้งคาท่ีตองการท่ีเก่ียวกับขอความ
บริการ

เก็บภาพไวที่ใด จัดเก็บภาพ
และวิดีโอทีม่ีความละเอียด
สงูในคลังภาพของเครื่อง
หรือแบงปนภาพเหลานั้น
ผานบริการอปัโหลดภาพ
แบบใหม

ภาพและวิดีโอ

การถายภาพ

ในการใชกลองถายภาพน่ิง
เลือก เมนู > สือ่ > กลอง หรือหากเปดใช
ฟงกชันวิดีโออยู ใหเล่ือนไปทางซายหรือขวา

การซูม
ในโหมดกลอง ใหเล่ือนขึน้และลง

การถายภาพ
เลือก จับภาพ โทรศัพทจะจัดเก็บภาพไวใน
การดหนวยความจํา หากมี หรือในหนวยความ
จําของโทรศัพท

• เลือก ตัวเลือก > เปดไฟแฟลช เพ่ือ
ถายภาพท้ังหมดดวยแฟลชกลอง หรือ
อัตโนมัติ เพ่ือใชงานแฟลชโดยอัตโนมัติ
เม่ืออยูในท่ีท่ีมีแสงนอย

อยูในระยะหางท่ีปลอดภยัเม่ือใชแฟลช
อยาใชแฟลชกับบุคคลหรือสัตวเมื่ออยูใน
ระยะใกล อยาปดบังแฟลชขณะถายภาพ

• หากตองการใหแสดงภาพทันทีเมื่อถาย
เสร็จ เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา >
เวลาแสดงภาพตัวอยาง และเวลาแสดง
ภาพตัวอยาง ระหวางการดูภาพตัวอยาง
เลือก กลับ เพ่ือถายภาพถัดไป หรือ สง
เพ่ือสงภาพถายเปนขอความมัลติมีเดยี

28 ภาพและวิดีโอ
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โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการ
ถายภาพ 2048x1536 พิกเซล

การบันทึกวิดีโอคลปิ

ในการใชฟงกชันวิดีโอ
ใหเลือก เมนู > สือ่ > วิดีโอ หรือหากฟงกชัน
กลองเปดอยู ใหเล่ือนไปทางซายหรือขวา

การบันทึกวิดีโอ
ในการเริม่ตนบันทึกวิดีโอ เลือก บนัทึก ในการ
หยุดบันทึกชั่วคราว เลือก พัก ในการเริ่มการ
บันทึกตอ เลือก ใชตอ ในการหยุดการบันทึก
เลือก หยุด

โทรศัพทจะจดัเก็บวิดีโอคลิปไวในการดหนวย
ความจํา หากมี หรือในหนวยความจําของ
โทรศัพท

ตัวเลอืกกลองและวิดีโอ
ในโหมดกลองหรือวิดีโอ เลือก ตัวเลือก และ
เลือกจากรายการตอไปน้ี:

เอฟเฟกต
• ใชเอฟเฟกตตางๆ (ตัวอยางเชน เฉดสี

เทา และสีเท็จ) กับรูปท่ีถายไว

สมดุลสขีาว
• ปรับตั้งคากลองตามสภาพแสงปจจุบัน

การต้ังคา
• เปลี่ยนการตั้งคาอ่ืนของกลองและวิดีโอ

และเลือกท่ีเก็บภาพและวิดีโอ

คลังภาพ
จัดการภาพ วิดีโอคลิป ไฟลเพลง ลักษณะ
ภาพกราฟก แบบเสียง เสียงบันทึก และไฟลท่ี
ไดรับ ไฟลเหลาน้ีจะถูกจัดเก็บไวในหนวย

ความจําของเครือ่งหรือการดหนวยความจําท่ี
มีอยู และสามารถจัดเรียงไดในแฟมขอมูล

เคร่ืองของคุณสนับสนุนระบบรหัสใชงานเพ่ือ
ปองกันขอมูลท่ีไดรับ อยางไรก็ตาม โปรด
ตรวจสอบเง่ือนไขของขอมูลและรหัสเขาใช
งานทุกคร้ังกอนรับขอมูลน้ัน เน่ืองจากการรับ
ขอมูลดังกลาวอาจมีการคิดคาธรรมเนียม

แฟมขอมูลและไฟลตางๆ
• หากตองการดูรายชื่อของแฟมขอมูล ให

เลือก เมนู > คลงัภาพ

• ในการดูรายช่ือไฟลในแฟมขอมูล ให
เลือกแฟมขอมูล และ เปด

• ในการดูแฟมขอมูลของการดหนวยความ
จําเมื่อยายไฟล ใหเล่ือนไปที่การดหนวย
ความจํา และกดปุมเล่ือนดานขวา

การดหนวยความจํา
ใชการดหนวยความจําเพ่ือเก็บไฟลมัลติมีเดีย
ของคุณ เชน ไฟลวิดีโอ, แทร็คเพลง และไฟล
เสียง, รูปภาพ และขอความ

แฟมขอมูลบางแฟมใน คลังภาพ ท่ีมีเน้ือหาที่
โทรศัพทใช (เชน ลกัษณะ) อาจถูกจัดเก็บไว
ในการดหนวยความจํา

การฟอรแมตการดหนวยความจํา
การดหนวยความจําบางประเภทอาจผานการ
ฟอรแมตมาแลว ในขณะที่บางประเภทตอง
ฟอรแมตกอนการใชงาน เมื่อฟอรแมตการด
หนวยความจําแลว ขอมูลท้ังหมดในการดจะ
ถูกลบโดยถาวร

1 ในการฟอรแมตการดหนวยความจํา เลือก
เมนู > คลงัภาพ หรือ แอปพลิเคชั่น,

แฟมขอมูลการดหนวยความจํา  และ
ตัวเลอืก > ลางการดความจํา > ใช

2 เมื่อฟอรแมตเรียบรอยแลว ใหปอนช่ือ
สําหรับการดหนวยความจํา
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การลอ็คการดหนวยความจํา
• ในการตั้งรหัสผาน (สูงสุด 8 ตัวอักษร)

เพ่ือล็อคการดหนวยความจําจากการใช
งานโดยไมไดรับอนุญาต เลือกแฟม
ขอมูลการดหนวยความจํา  และ ตัว
เลือก > ต้ังรหัสผาน

รหัสผานจะไดรับการจัดเก็บไวในเครื่อง และ
คุณไมจําเปนตองปอนอีกคร้ังในขณะท่ีคุณใช
การดหนวยความจําในโทรศัพทเคร่ือง
เดียวกัน หากคุณตองการใชการดหนวยความ
จําน้ีในโทรศัพทเคร่ืองอ่ืน เคร่ืองจะขอใหคุณ
ปอนรหัสผาน

• ในการลบรหัสผาน ใหเลือก ตัวเลือก >
ลบรหัสผาน

การตรวจสอบการใชพื้นท่ีหนวยความจํา
• ในการตรวจสอบการใชพ้ืนท่ีหนวยความ

จําของกลุมขอมูลอ่ืน และพ้ืนท่ีหนวย
ความจําท่ีมีอยูเพ่ือติดตั้งซอฟตแวรใหม
ในการดหนวยความจําของคุณ เลือก
การดหนวยความจํา  และ ตัว
เลือก > ขอมูล

การพิมพภาพ
โทรศัพทของคุณสนับสนุน Nokia
XPressPrint เพ่ือพิมพภาพท่ีอยูในรูปแบบ
JPEG

1 เช่ือมตอโทรศัพทกับเครื่องพิมพท่ีใชงาน
รวมกันไดดวยสายเคเบิลขอมูล USB

2 เลือกภาพท่ีคุณตองการพิมพ และ ตัว
เลือก > พิมพ

การแบงปนภาพหรือวิดีโอแบบออนไลน
แบงปนภาพและวิดีโอคลิปในบรกิารแบงปน
แบบออนไลนบนเว็บท่ีใชงานรวมกันได

ในการใชบริการแบบออนไลน คุณตองสมัคร
ขอใชบริการกอน

หากตองการดาวนโหลดภาพหรือวิดีโอคลิป
ไปยังบริการแบงปนแบบออนไลน เลือกไฟล
จาก คลังภาพ และ ตัวเลอืก > สง >
อัพโหลดไปที่เว็บ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับผูใหบริการแบง
ปนแบบออนไลนและผูใหบริการท่ีมีใหใชได
โปรดดูท่ีเพจสนับสนุนผลิตภัณฑในเว็บไซต
ของ Nokia
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ตองการผอนคลายเล็กๆ
นอยๆ ในชวงเย็นของวัน
หรือไม เพียงแคโอนไฟล
เพลงและ MP3 ทีคุ่ณชื่นชอบ
มายังเครื่องเลนเพลงใน
โทรศัพทของคณุ

ความบันเทิง

การฟงเพลง
ฟงเพลงผานเครื่องเลนเพลงหรือวิทยุ และ
บันทึกเสียงดวยเครื่องบันทึก ดาวนโหลด
เพลงจากอินเทอรเน็ต หรือโอนเพลงจาก
คอมพิวเตอรของคุณ

เครื่องเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีเคร่ืองเลนเพลงสําหรับฟง
เพลงหรือไฟล MP3 หรือไฟลเสียง AAC อ่ืนๆ
ซึ่งคุณดาวนโหลดมาจากเว็บ หรือโอนมายัง
เคร่ืองดวยชุดโปรแกรม Nokia PC Suite โปรด
ดูท่ี“Nokia PC Suite” หนา 40 คุณยัง
สามารถดูวิดีโอคลิปท่ีบันทึกหรอืดาวนโหลด
มาได

ไฟลเพลงและไฟลวิดีโอท่ีจัดเก็บไวในแฟม
ขอมูลเพลงในหนวยความจําของโทรศัพท
หรือในการดหนวยความจํา จะถูกตรวจพบและ
เพ่ิมโดยอัตโนมัติเขาไปในไลบรารีเพลง

หากตองการเปดเคร่ืองเลนเพลง เลือก เมนู >
สื่อ > เครื่องเลนเพลง

เมนูเพลง
เขาสูไฟลเพลงและไฟลวิดีโอท่ีจัดเก็บอยูใน
เคร่ืองหรือในการดหนวยความจํา, ดาวนโหลด
เพลงหรือวิดีโอคลิปจากเว็บ หรือดูการสตรีม
วิดีโอท่ีใชรวมกันไดจากเซิรฟเวอรเครือขาย
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

• ในการฟงเพลงหรือเลนวิดีโอคลิป เลือก
ไฟลจากแฟมขอมูลและ เลน

• หากตองการดาวนโหลดไฟลจากเว็บ
เลือก ตัวเลอืก > การดาวนโหลด และ
ไซตสําหรับดาวนโหลด

• หากตองการอัพเดตไลบรารีเพลงหลัง
จากท่ีคุณเพ่ิมเพลงแลว เลือก ตัว
เลือก > อัพเดตคลัง

สรางรายการเลน
หากตองการสรางรายการเลนดวยเพลงท่ีคณุ
เลือก

1 เลือก รายการเลน > สรางรายการเลน
และปอนช่ือสําหรับรายการการเลน

2 เพ่ิมเพลงหรือวิดีโอคลิปจากรายการที่
แสดง

3 เลือก เสร็จ เพ่ือจัดเก็บรายการเลน

การกําหนดคาสําหรับบริการการสตรีม
คุณอาจไดรับขอมูลการตั้งคาการสตรีมเปน
ขอความการกําหนดคาจากผูใหบริการ โปรดดู
ท่ี“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 44 นอกจากนี้
คุณยังสามารถปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเอง
ได โปรดดูท่ี“การกําหนดคา” หนา 19

ในการเปดใชงานการตั้งคา

1 เลือก ตัวเลอืก > การดาวนโหลด >
การต้ังคากระแส > การจัดรูปแบบ

2 เลือกผูใหบริการ คาที่ต้ังไว หรือ การตั้ง
คาสวนบุคคล สําหรับการสตรีม

3 เลือก บญัชี และเลือกบัญชีบริการการส
ตรีมจากการตัง้กําหนดคาท่ีใชงานอยู
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การเลนเพลง

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง
การฟงดวยเสียงดังอยางตอเน่ืองอาจสงผล
เสียตอการไดยิน หามถือโทรศัพทไวใกลกับหู
เมื่อคณุเปดใชลําโพง เพราะระดับเสียงอาจจะ
ดังมากเกินไป

ใชงานเครื่องเลนเพลงดวยปุมเสมือนบน
จอแสดงผล

ในการเริ่มเลน
เลือก 

หากตองการหยุดเลนช่ัวคราว
เลือก 

ในการปรับระดับเสียง
ใหกดปุมเล่ือนขึ้นหรือลง

ในการขามไปยังเพลงถัดไป
เลือก 

ในการขามไปยังตอนตนของเพลงกอน
หนา
เลือก  สองครั้ง

ในการกรอเดินหนา
ใหเลือก  คางไว

ในการกรอกลบั
ใหเลือก  คางไว

ในการปดเมนูเครื่องเลนเพลง
กดปุมวางสาย เพลงยังคงเลนตอไป

หากตองการหยุดเครื่องเลนเพลง
ใหกดปุมวางสายคางไว

เปลี่ยนรูปลักษณของเครื่องเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีลักษณะมากมายใหเลือก
เพ่ือเปลี่ยนรูปลักษณของเครื่องเลนเพลง

เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องเลนเพลง > ไปยัง
เครื่องเลน > ตัวเลอืก > การต้ังคา >
ลกัษณะเครื่องเลน และลักษณะใดลักษณะ
หน่ึงในรายการ ปุมเสมือนจริงอาจเปลี่ยนไป
ตามลักษณะท่ีเลือก

วิทยุ
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสา
อากาศของอุปกรณไรสาย ชุดหูฟงหรือ
อุปกรณเสริมท่ีใชงานรวมกันไดตองตอเขากับ
เคร่ืองโทรศัพทเพ่ือการใชงานวิทยุ FM ได
อยางเหมาะสม

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง
การฟงดวยเสียงดังอยางตอเน่ืองอาจสงผล
เสียตอการไดยิน หามถือโทรศัพทไวใกลกับหู
เมื่อคุณเปดใชลําโพง เพราะระดับเสียงอาจจะ
ดังมากเกินไป

เลือก เมนู > สือ่ > วิทยุ

ในการปรับระดับเสียง ใหเลือก ตัวเลอืก >
ความดัง

ในการใชปุมภาพกราฟก , ,  หรือ
 บนหนาจอ ใหเล่ือนขึ้น, ลง, ซาย หรือขวา

การหมุนหาคลืน่สถานีวิทยุ
1 ในการเริ่มตนคนหา เลือก  หรือ 

คางไว ในการเปลี่ยนความถี่วิทยุครั้งละ
0.05 MHz ใหเลือก  หรือ  เบาๆ

2 ในการบันทึกสถานีไปยังท่ีตั้งหนวยความ
จํา เลือก ตัวเลอืก > จัดเก็บสถานี

3 ปอนช่ือสถานี แลวเลือก ตัวเลอืก >
สถานี > ตัวเลือก > เปลีย่นช่ือ

เลือก ตัวเลือก และเลือกจากรายการตอไปน้ี
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คนหาทุกสถานี
• เพ่ือคนหาสถานีท่ีมใีหเลือกในที่ตั้งของ

คุณโดยอัตโนมัติ

ตั้งความถ่ี
• เพ่ือปอนความถี่ของสถานีวิทยุท่ีตองการ

สถานี
• เพ่ือแสดงรายการและเปลี่ยนช่ือหรือลบ

สถานีท่ีจัดเก็บ

• การเปลี่ยนสถานี เลือก  หรือ  หรือ
กดปุมตัวเลขที่สอดคลองกับตัวเลขของ
สถานีในรายการสถานี

คุณสมบัติวิทยุ
ในการปดวิทยุ สลับระหวางสัญญาณสเตอริโอ
และโมโน ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาใน
การแสดงขอมูลจากระบบขอมูลวิทยุของ
สถานีท่ีปรับ ใหเลือก RDS เปด ในการเปดใช
การสลับโดยอัตโนมัติไปยังคลื่นความถี่ท่ีมี
การรับวิทยุไดดีท่ีสุดของสถานีท่ีปรับ ใหเลือก
เปดหาคลืน่อัตโนมัติ

อีควอไลเซอร
ใชปรับเสียงเมื่อใชเคร่ืองเลนเพลง

เลือก เมนู > สื่อ > อีควอไลเซอร

• ในการใชงานชุดอีควอไลเซอรท่ีกําหนด
ไวลวงหนา ใหเล่ือนไปท่ีชุดใดชุดหน่ึง
แลวเลือก ใชงาน

สรางชุดอีควอไลเซอรใหม
1 เลือกคาใดคาหน่ึงของสองคาลาสุดใน

รายการและ ตัวเลอืก > แกไข
2 เล่ือนซายหรอืขวาเพ่ือเขาสูตัวเลื่อน

เสมือนจริง และเลื่อนขึน้หรือลงเพ่ือปรับ
คาตัวเลื่อน

3 หากตองการบันทึกการตั้งคา และสราง
ชื่อของชุด เลือก จัดเก็บ และ ตัว
เลือก > เปลีย่นช่ือ

ขยายเสยีงสเตอฯ
การขยายเสียงสเตอริโอจะสรางเอฟเฟกต
เสียงสเตอริโอท่ีกวางขึน้เมื่อคุณใชชุดหูฟง
สเตอริโอ

• ในการเปดใชงาน เลือก เมนู > สื่อ >
ขยายเสยีงสเตอฯ

เครื่องบันทึก
บันทึกคําพูด เสียง หรือสายท่ีสนทนาอยู และ
จัดเก็บไวใน คลงัภาพ

เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องบันทึก ในการใช
ปุมภาพกราฟก ,  หรือ  บนจอแสดง
ผล เลื่อนซายหรือขวา

การบนัทึกเสียง
1 เลือก  หรือระหวางการสนทนา เลือก

ตัวเลอืก > บนัทึกเสียง ขณะทําการ
บันทึกการสนทนา ผูใชสายทุกคนจะ
ไดยินเสียงบี๊พเบาๆ ในการหยุดบันทึก
ชั่วคราว เลือก 

2 ในการจบการบันทึก เลือก  การบันทึก
เสียงจะไดรับการจัดเก็บไวในแฟมขอมูล
การบันทึกในคลังภาพ

เลือก ตัวเลือก เพ่ือเลนหรือสงการบันทึก
ลาสุด เพ่ือเขาสูรายการการบันทึก หรือเพ่ือ
เลือกหนวยความจําและแฟมขอมูลท่ีจะจัด
เก็บการบันทึก

เว็บ 
คุณสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ต
เคลื่อนท่ีตางๆ โดยใชเบราเซอรของโทรศัพท
ลักษณะท่ีปรากฏของเว็บเพจอินเทอรเน็ตอาจ
แตกตางกันตามขนาดหนาจอ คุณอาจดูราย
ละเอียดท้ังหมดของเว็บเพจในอินเทอรเน็ตไม
ได
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ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการท่ีคณุเชื่อถือ
และใหความปลอดภัยท่ีเพียงพอ และปองกัน
อันตรายตอซอฟตแวร

คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการอ่ืนๆ ราคา
และคําแนะนําตางๆ ไดจากผูใหบริการของ
คุณ

คุณอาจไดรับการตัง้กําหนดคาท่ีจําเปน
สําหรับการเรียกดูขอมูล เปนขอความกําหนด
คาจากผูใหบริการ

หากตองการตั้งคาบริการ เลือก เมนู > เว็บ >
การต้ังคาเว็บ > การต้ังกําหนดคา และ
เลือกการกําหนดคาและบัญชี

การเชื่อมตอบริการ

ในการเชื่อมตอกับบริการเว็บ
เลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ; หรือเมื่ออยูใน
โหมดสแตนดบาย ใหกดคางไวท่ีปุม 0

ในการแสดงรายการบุคมารค
เลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค

ในการเชื่อมตอกับที่อยูเว็บที่ใชครั้งลาสดุ
เลือก เมนู > เว็บ > ที่อยูเว็บลาสดุ

ในการปอนท่ีอยูเว็บเและเชื่อมตอ
เลือก เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู ปอนท่ีอยู และ
เลือก ตกลง

หลังจากเช่ือมตอกับบริการ คุณสามารถเริ่ม
การเรียกดูเพจตางๆ ได ฟงกชันของปุม
โทรศัพทอาจแตกตางกันไปตามบริการน้ันๆ
ปฏบิัติตามขอความท่ีปรากฏบนจอแสดงผลที่
โทรศัพทของคุณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรด
ติดตอผูใหบริการ

การตั้งคาลักษณะ
ขณะเปดดเูว็บ ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ัง
คา ตัวเลือกท่ีสามารถใชไดอาจรวมถึงตัว
เลือกตอไปน้ี:

การแสดงผล
• เลือกขนาดอักษรไมวาจะแสดงรูปภาพ

ดวยหรือไม รวมถึงวิธีแสดงตัวอักษร

ทั่วไป
• เลือกวาจะสงท่ีอยูเว็บเปน Unicode

(UTF-8) ซึง่เปนประเภทในการเขารหัส
ขอมูล รวมถึงการเปดใช JavaScript

หนวยความจําแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไว
ช่ัวคราว หากคุณพยายามเขาสูหรือไดเขาสู
ขอมูลท่ีเปนความลับท่ีตองการใชรวมกับรหัส
ผาน ใหลบหนวยความจําแคชหลังจากใช
แตละครั้งแลว ขอมูลหรือบริการท่ีคุณเขาใช
งานจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช

คุกก้ี คือ ขอมูลท่ีเว็บไซตจัดเก็บในหนวย
ความจําแคชของโทรศัพท คุกก้ีจะถูกบันทึก
ไวจนกวาคุณจะลบขอมูลในหนวยความจํา
แคช

1 ในการลบขอมูลในแคชขณะเรียกดู ให
เลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > ลบขอมูล
ในแคช

2 เมื่อตองอนุญาตใหใชหรือปองกันเคร่ือง
จากการรับคุกก้ี ใหเลือก เมนู > เว็บ >
การต้ังคาเว็บ > ความปลอดภัย >
คุกก้ี หรือขณะเรียกดู ใหเลือก ตัว
เลอืก > การต้ังคา > ความปลอดภัย >
คุกก้ี

ความปลอดภัยของเบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบตัิการรักษาความ
ปลอดภยักับบริการบางประเภท เชน บริการ
ดานธนาคารหรอืการเลือกซือ้สินคาแบบ
ออนไลน สําหรับการเช่ือมตอประเภทน้ี คุณ
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จําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภยัและ
โมดูลรักษาความปลอดภัยซึง่อาจมีอยูในซิ
มการดของคุณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณา
ติดตอผูใหบริการของคุณ

หากตองการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
โมดูลรักษาความปลอดภัย หรือจะดูรายช่ือ
ใบรับรองผูใชและใบรับรองการใชงานท่ี
ดาวนโหลดไวในโทรศัพท ใหเลือก เมนู >
การต้ังคา > ความปลอดภัย > การตั้งคา
การปองกัน, ใบรับรองสทิธ์ิ หรือ ใบรับรอง
ผูใช

ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองชวยลด
ความเสี่ยงเก่ียวกับการเช่ือมตอระยะไกล และ
การติดตั้งซอฟตแวร แตตองมีการใชงานใบรับ
รองอยางถูกตองเพ่ือใหไดรับความปลอดภยั
สูงสุด การมีใบรับรองไมไดแสดงถึงการ
ปกปองความปลอดภัย หากโปรแกรมจัดการ
ใบรับรองตองมีใบรับรองท่ีเช่ือถือได เปนของ
แท หรือถูกตองเพ่ือเพ่ิมระดับความปลอดภยั
ใหสูงสุด ใบรับรองมีอายุการใชงานจํากัด
หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองยัง
ใชไมได" ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองน้ันควรจะ
ใชได ใหตรวจสอบวันและเวลาปจจุบันใน
โทรศัพทของคุณวาถูกตองหรือไม

เกมสและแอปพลเิคชั่น
คณุสามารถจดัการแอปพลิเคช่ันและเกมสได
โทรศัพทของคุณอาจมีเกมสหรือแอปพลิเคช่ั
นบางอยางติดตั้งไวแลว ไฟลเหลาน้ีจะถูกจัด
เก็บไวในหนวยความจําของเครื่องหรือการด
หนวยความจําท่ีมีอยู และสามารถจัดเรียงได
ในแฟมขอมูล

การเปดใชแอปพลเิคชั่น
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เกมส, การด
ความจํา หรือ รวม เล่ือนไปยังเกมสหรือแอป
พลิเคช่ัน และเลือก เปด

ในการตั้งคาเสียง แสงสวาง และการสั่นขณะ
เลนเกมส เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > ตัว
เลือก > การตั้งคาแอปพลฯิ

ตัวเลือกท่ีมีใหเลือกอ่ืนอาจประกอบดวย:

ตรวจสอบเวอรชั่น
• ใชตรวจสอบวาเวอรช่ันใหมของแอปพลิ

เคชั่นน้ีจะดาวนโหลดจากเว็บไดหรือไม
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เว็บเพจ
• เพ่ือใหรายละเอียดหรือขอมูลเพ่ิมเติม

ของแอปพลิเคช่ันจากเว็บไซต
อินเทอรเน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) ถามี

เขาสูแอปพลเิคชั่น
• เพ่ือจํากัดแอปพลิเคชั่นจากการเขาสู

ระบบเครือขาย

การดาวนโหลดแอปพลเิคชั่น
โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคช่ัน
J2ME Java กอนท่ีจะดาวนโหลด โปรดตรวจ
สอบวาแอปพลิเคช่ันน้ีใชงานไดกับโทรศัพท
ของคุณ

ขอสําคัญ:  ตดิตัง้และใชเฉพาะแอปพลิ
เคช่ันและซอฟตแวรอ่ืนๆ จากแหลงท่ีวางใจ
ไดเทาน้ัน เชน แอปพลิเคช่ันท่ีมีสัญลักษณ
จาก Symbian หรือผานการทดสอบรับรอง
จาก Java Verified™

คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นใหมๆ
และเกมสตางๆ ไดหลายวิธีดังน้ี

• เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัว
เลือก > การดาวนโหลด > ดาวน
โหลดแอปฯ หรือ ดาวนโหลดเกมส
รายการบุคมารคท่ีเลือกใชไดจะปรากฏ
ขึน้

• ใช Nokia Application Installer จากชุด
โปรแกรม PC Suite เพ่ือดาวนโหลดแอป
พลิเคช่ันลงในโทรศัพทของคุณ
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คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น
และราคาไดจากผูใหบริการของคุณ คณุกําลังคนหาเสนทางอยู

ใชหรือไม ตรวจสอบสถาน
ทีท่ี่นาสนใจตลอดเสนทาง
และเลือกการแสดงผลแบบ
2D หรือ 3D
แผนที่

คุณสามารถเรียกดูแผนท่ีของเมืองและ
ประเทศตางๆ คนหาที่อยูและสถานที่ท่ีนา
สนใจ วางแผนเสนทางจากสถานที่หน่ึงไปยัง
ท่ีอ่ืนๆ บนัทึกสถานที่ใหเปนจดุสังเกต และสง
ขอมูลเหลาน้ีไปยังอุปกรณท่ีใชงานรวมกันได

การทําแผนที่เกือบท้ังหมดน้ันจะไมถูกตอง
แมนยําและไมเสร็จสมบูรณในบางอาณาเขต
โปรดอยาเช่ือถือตอแผนที่ท่ีคุณดาวนโหลด
มาเพ่ือใชในโทรศัพทน้ีเพียงอยางเดียว
เทาน้ัน

หากตองการใชแอปพลิเคช่ันแผนที่ ใหเลือก
เมนู > แผนท่ี และจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

คุณสามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับแผนที่ไดท่ี
maps.nokia.com

การดาวนโหลดแผนท่ี
โทรศัพทของคณุอาจมีแผนท่ีตดิตั้งไวกอน
แลวบนการดหนวยความจํา คุณสามารถ
ดาวนโหลดชุดแผนที่ใหมผานอินเทอรเน็ต
โดยใชซอฟตแวร Nokia Map Loader PC

Nokia Map Loader
สําหรับการดาวนโหลด Nokia Map Loader ลง
บนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ และหาก
ตองการคําแนะนําเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี
www.maps.nokia.com

กอนท่ีคุณจะดาวนโหลดแผนที่ใหมเปนคร้ัง
แรก โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคณุมีการด
หนวยความจําอยูในโทรศัพท
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• เลือก เมนู > แผนที่ เพ่ือตั้งกําหนดคา
เร่ิมตน

• หากตองการเปลี่ยนการเลือกแผนที่ใน
การดหนวยความจําของคุณ ใหใช Nokia
Map Loader เพ่ือลบแผนท่ีท้ังหมดใน
การดหนวยความจํา แลวดาวนโหลด
แผนที่ใหม เพ่ือใหแนใจวาแผนที่ท้ังหมด
มาจากรุนท่ีวางจําหนายรุนเดียวกัน

บริการแผนท่ีจากระบบเครือขาย
คณุสามารถตั้งคาใหโทรศัพทดาวนโหลด
แผนท่ีท่ีไมมีอยูในเครื่องไดโดยอัตโนมัติ เมื่อ
ตองการ

• เลือก เมนู > แผนที่ > การต้ังคา >
การต้ังคาเครือขาย > ยอมใหใชเครือ
ขาย > ใช หรือ ในเครือขายเดียวกัน

• เพ่ือปองกันการดาวนโหลดแผนท่ีโดย
อัตโนมัต ิใหเลือก ไม

การดาวนโหลดแผนที่อาจเก่ียวของกับการสง
ขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูให
บริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับ
ขอมูลเก่ียวกับคาใชจายในการสงขอมูล

แผนที่และ GPS
คุณสามารถใช Global Positioning System
(GPS) เพ่ือสนับสนุนแอปพลิเคช่ันแผนที่
คนหาตําแหนงของคุณ หรือวัดระยะทางและ
พิกัด

กอนท่ีคุณจะสามารถใชฟงกชัน GPS กับ
โทรศัพทของคุณได คุณตองจับคูโทรศัพท
กับตัวรับ GPS ภายนอกที่ใชงานรวมกันไดโดย
ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth โปรดดูขอมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับอุปกรณ GPS ของคุณไดท่ี
คูมือผูใช

หลังจากจับคูอุปกรณ Bluetooth GPS กับ
โทรศัพทแลว ระบบอาจใชเวลาหลายนาทีใน
การแสดงตําแหนงปจจุบนั การเช่ือมตอคร้ัง
ถัดไปควรจะรวดเร็วขึน้ แตหากคุณไมไดใช

GPS เปนเวลาหลายวัน หรืออยูหางจากสถาน
ท่ีท่ีใชคร้ังสุดทายมาก ระบบอาจใชเวลา
หลายนาทีเพ่ือคนหาและแสดงตําแหนงของ
คุณ

ระบบ Global Positioning System (GPS) เปด
ดําเนินการโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะรับ
ผิดชอบเกี่ยวกับความแมนยําและการดูรักษา
ระบบแตเพียงผูเดียว ความแมนยําของขอมูล
เก่ียวกับตําแหนงอาจจะไดรับผลกระทบจาก
การปรับตําแหนงของดาวเทียม GPS โดย
รัฐบาลสหรัฐอเมริกา และอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามนโยบายเก่ียวกับ GPS ของ United States
Department of Defense หรือทาง Federal
Radio Navigation Plan ความแมนยํายังอาจ
ไดรับผลกระทบจากดาวเทียมท่ีตําแหนงไมดี
การใหบริการ และคุณภาพของสัญญาณ GPS
อาจไดรับผลกระทบจากตําแหนงของคุณ ส่ิง
กอสราง และสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติซึ่งรวม
ไปถึงสภาพอากาศ ควรใชงานเครื่องรับ GPS
เฉพาะบริเวณภายนอกอาคารเทาน้ัน เพ่ือให
สามารถรับสัญญาณ GPS ได

คุณไมควรใช GPS เพ่ือหวังผลการระบุ
ตําแหนงท่ีเท่ียงตรงและคุณไมควรอิงตาม
ขอมูลตําแหนงท่ีอุปกรณรับสัญญาณ GPS และ
ระบบเครือขายวิทยุเซลลูลารน้ีเพียงอยาง
เดียวในการระบุตําแหนงหรือนําทาง

บริการพิเศษ
คุณสามารถอัพเกรดแผนที่ดวยการสํารวจ
แบบนําทางดวยเสียง ซึ่งตองไดรับใบอนุญาต
สวนภูมิภาค ในการใชบริการน้ี คุณตองมี
อุปกรณ GPS ภายนอกที่สนับสนุนเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth ท่ีใชงานรวมกันได

หากตองการสั่งซื้อบริการสํารวจที่มีการนํา
ทางดวยเสียง ใหเลือก เมนู > แผนท่ี >
บริการพิเศษ > เพิ่มบริการนําทาง และ
ปฏบิัตติามคําแนะนํา

ถาตองการใชการสํารวจที่มีการนําทางดวย
เสียง คุณตองยอมใหแอปพลิเคช่ันแผนที่ใช
การเช่ือมตอกับเครือขาย
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ใบอนุญาตการสํารวจจะถกูเช่ือมตอเขากับซิ
มการดของคุณ ถาคุณใสซมิการดอ่ืนใน
โทรศัพทของคุณ ระบบจะขอใหคุณซือ้ใบ
อนุญาตเมื่อเร่ิมตนการสํารวจ ระหวาง
กระบวนการซือ้ ระบบจะเสนอใหคณุโอนยาย
ใบอนุญาตการสํารวจที่มีอยูไปยังซิมการด
ใหมโดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม

คณุทราบหรือไมวาคุณ
สามารถจัดการเพลง ราย
ชื่อ และปฏิทินระหวาง
โทรศพัทและคอมพิวเตอร
ของคุณไดดวยชุด
โปรแกรม Nokia PC Suite
การจดัการ

ใหโทรศัพทชวยในการจัดการชีวิตของคณุ

การจัดการรายชื่อ
จัดเก็บช่ือ หมายเลขโทรศัพท และท่ีอยูเปน
รายช่ือท้ังในหนวยความจําของโทรศัพทและ
ในหนวยความจําของซมิการด

• เลือก เมนู > รายช่ือ

การเลือกหนวยความจําสําหรับรายชื่อ
หนวยความจําของโทรศัพทสามารถจัดเก็บ
รายช่ือพรอมรายละเอียดเพ่ิมเติม เชน
หมายเลขโทรศัพทและรายการขอความหลาย
รายการ นอกจากน้ี คุณยังสามารถบันทึกภาพ
เสียง หรือวิดีโอคลปิสําหรับรายช่ือจํานวนหนึ่ง
ได

หนวยความจําซิมการดสามารถจัดเก็บชื่อ
พรอมหมายเลขโทรศัพทหน่ึงหมายเลขกับชื่อ
น้ัน รายช่ือท่ีจัดเก็บไวในหนวยความจําของซิ
มการดจะแสดงโดย 

1 เลือก การต้ังคา > ความจําที่ใช เพ่ือ
เลือกซมิการด หนวยความจําเครื่อง หรือ
ท้ังสองแบบใหกับรายช่ือของคุณ

2 เลือก เครื่องและซิม เพ่ือเรียกดูรายช่ือ
จากหนวยความจําท้ังสองแบบ เมื่อคุณ
บันทึกรายช่ือ ช่ือจะถูกบันทึกในหนวย
ความจําเครื่อง
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การจัดการรายชื่อ

การคนหารายชื่อ
เมนู > รายช่ือ > ช่ือ

เล่ือนดูรายช่ือ หรือปอนอักษรตัวแรกของชื่อ
ในรายชื่อ

การบันทึกช่ือและเบอรโทรศัพท
ชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม

การเพ่ิมและแกไขรายละเอียด
เลือกรายช่ือ ขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่ม
ขอมูล และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีอยู

การลบรายละเอียด
เลือกรายช่ือและ ขอมูล เลือกรายละเอียด
และ ตัวเลือก > ลบ

การลบรายชื่อ
เลือกรายช่ือและ ตัวเลอืก > ลบช่ือ

การลบรายชื่อทั้งหมด
เมนู > รายชื่อ > ลบรายช่ือทั้งหมด > จาก
ความจําเครื่อง หรือ จากซิมการด

การคัดลอกหรือยายรายชื่อระหวางหนวย
ความจําเครื่องและซิมการด

รายช่ือเดียว
เลือกรายช่ือท่ีตองการคัดลอกหรือยาย และ
เลือก ตัวเลอืก > คัดลอกรายชื่อ หรือ ยาย
รายช่ือ

หลายรายชื่อ
เลือก ตัวเลอืก > เลือก

เลือกรายช่ือ และเลือก ตัวเลือก > คัดลอกที่
เลือก หรือ ยายที่เลือก

รายช่ือท้ังหมด
เลือก เมนู > รายช่ือ > คัดลอกรายชื่อ
หรือ ยายรายชื่อ

การสรางกลุมรายชื่อ
จัดเรียงรายชื่อลงในกลุมผูโทรที่มีเสียงเรียก
เขาและภาพประจํากลุมตางๆ กัน

1 เลือก เมนู > รายช่ือ > กลุม
2 เลือก เพิ่ม หรือ ตัวเลอืก > เพิ่มกลุม

ใหม เพ่ือสรางกลุมใหม
3 ปอนช่ือกลุม อาจเลือกภาพและเสียง

เรียกเขาใหกับกลุมดวย แลวเลือก จัด
เก็บ

4 เลือกกลุม และ ดูขอมูล > เพิ่ม เพ่ือใส
รายช่ือลงในกลุม

นามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมูลรายชื่อของบุคคล
จากเครื่องท่ีใชงานรวมกันได ซึ่งสนับสนุน
มาตรฐาน vCard

• ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อ แลว
เลือก ขอมูล > ตัวเลอืก > สงนามบตัร

• หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก
แสดง > จัดเก็บ เพ่ือจดัเก็บนามบัตรใน
หนวยความจําของโทรศัพท

วันที่และเวลา
• ในการเปลีย่นประเภทนาฬิกา, เวลา, เขต

เวลา หรือวันท่ี ใหเลือก เมนู > การต้ัง
คา > วันและเวลา

• เมื่อเดินทางไปยังเขตเวลาอื่น เลือก
เมนู > การต้ังคา > วันและเวลา > การ
ตั้งคาวันและเวลา > เขตเวลา: และ
เล่ือนไปทางซายหรือขวาเพื่อเลือกเขต
เวลาของสถานที่น้ัน วันท่ีและเวลาจะถูก
กําหนดตามเขตเวลาและจะทําให
โทรศัพทแสดงเวลาในการสงขอความตัว
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อักษรหรือขอความมัลติมีเดียท่ีไดรับ
อยางถูกตอง

ตัวอยางเชน GMT +7 หมายถึงเขตเวลาสําหรับ
ไทย, อินโดนีเซีย และเวียดนาม แสดงถึง 7
ช่ัวโมงทางตะวันออกของกรีนนิช ลอนดอน
(สหราชอาณาจักร)

นาฬิกาปลกุ
ใชสงเสียงปลุกเมื่อถึงเวลาที่ตองการ

การต้ังปลกุ
1 เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกาปลุก
2 เปดการตั้งปลุก และปอนเวลาปลุก
3 ในการเปดตั้งปลุกตามวันท่ีเลือกใน

สัปดาห เลือก ปลกุซ้ํา: > เปด และวัน
4 เลือกเสียงปลุก ถาคุณเลือกวิทยุเปนเสียง

ปลุก ใหตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท
5 ตัง้ระยะหมดเวลาของการเลื่อนเวลาปลุก

และเลือก จัดเก็บ

การหยุดเสียงปลุก
• เมื่อตองการหยุดเสียงปลุก ใหเลือก

หยุด หากคุณปลอยใหเสียงปลุกดังเปน
เวลาหน่ึงนาที หรือเลือก เลือ่นไป เสียง
ปลุกจะหยุดดงัในชวงเวลาที่ตั้งไว แลวสง
เสียงปลุกใหมอีกคร้ัง

ปฏิทิน
เลือก เมนู > นัดหมาย > ปฏิทิน

วันปจจุบันจะมีกรอบลอมรอบ หากมีบันทึก
ใดๆ ตั้งไวสําหรับวันน้ันๆ วันดังกลาวจะปรากฏ
เปนตัวทึบ หากคุณตองการดบูันทึกของวันน้ัน
ใหเลือก ดูขอมูล ในการดูทีละสัปดาห ให
เลือก ตัวเลือก > มุมมองสัปดาห หาก
ตองการลบบนัทึกท้ังหมดในปฏทิิน ใหเลือก
ตัวเลือก > ลบบนัทึก > บันทึกทั้งหมด

หากตองการแกไขการตั้งคาท่ีเก่ียวของกับวัน
ท่ีและเวลา ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา
และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีอยู หากตองการลบ
บันทึกเกาโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาท่ีระบุ

เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > ลบบันทึก
อัตโนมัติ และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีอยู

การสรางบันทึกปฏิทิน
• เล่ือนไปยังวันท่ี และเลือก ตัวเลือก >

สรางบันทึก เลือกประเภทของบันทึก
และปอนขอมูลในชองตางๆ

สิง่ที่ตองทํา
ในการสรางบันทึกงานที่ตองทํา ใหเลือก
เมนู > นัดหมาย > สิง่ที่ตองทํา

• ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ให
เลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลอืก > เพิ่ม
ปอนขอมูลในชองตางๆ และเลือก จัด
เก็บ

• ในการดูบันทึก เล่ือนไปยังบันทึกน้ัน และ
เลือก ดูขอมูล

บันทึก
ในการเขยีนและสงบันทึก เลือก เมนู > นัด
หมาย > บันทึก

ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ให
เลือก เพ่ิม หรือเลือก ตัวเลือก > สราง
บันทึก เขยีนบันทึก และเลือก จัดเก็บ

Nokia PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite
ในการจัดการเพลง ซิงโครไนซรายช่ือ ปฏิทิน
บันทึก และบันทึกสิ่งท่ีตองทํา ระหวาง
โทรศัพทของคุณและเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใช
งานรวมกันได หรือเซริฟเวอรอินเทอรเน็ต
ระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คุณสามารถคนหาขอมูลเพ่ิมเติมและพบ PC
Suite ไดท่ีเว็บไซตของ Nokia โปรดดูท่ี“การ
สนับสนุนของ Nokia” หนา 42

เครื่องคิดเลข
โทรศัพทของคุณมีเคร่ืองคิดเลขมาตรฐาน
เคร่ืองคิดเลขเฉพาะทางวิทยาศาสตร และ
เคร่ืองคิดเลขสําหรับเงินกู
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เลือก เมนู > นัดหมาย > เครื่องคิดเลข และ
เลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก ซึ่งรวมถึง
ประเภทเคร่ืองคิดเลขและคําแนะนําในการใช
งาน

เครื่องคดิเลขน้ีมขีอจํากัดในดานความถูกตอง
และไดรับการออกแบบมาสําหรับการคํานวณ
อยางงาย

ตัวนับเวลาถอยหลงั
ตัวนับเวลาปกติ
1 ในการเปดใชงานตัวนับเวลา เลือก

เมนู > นัดหมาย > ตัวนับถอยหลงั >
ตัวนับแบบทั่วไป ปอนเวลา และเขยีน
บนัทึกท่ีจะปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา ใน
การเปลี่ยนเวลา ใหเลือก เปลีย่นเวลา

2 ในการเร่ิมนับเวลา ใหเลือก เริ่ม
3 หากตองการหยุดนับเวลา เลือก หยุดนับ

ตัวนับรอบเวลา
1 หากตองการตั้งจับเวลาแบบรอบเวลาได

ถึง 10 รอบ ใหใสจํานวนรอบกอน
2 เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับถอย

หลัง > ตัวนับรอบเวลา
3 ในการเร่ิมนับเวลา ใหเลือก เร่ิมตนตัวนับ

เวลา > เริ่ม

ในการเลือกวิธกีารเริ่มตนนับรอบเวลาถัดไป
เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง >
การต้ังคา > ตอไปยังชวงถัดไป และเลือก
จากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือรอบเวลา
โดยใชนาฬิกาจับเวลา

เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกา และเลือก
จากตัวเลือกตอไปน้ี

เวลาที่แยกไว
• เพ่ือวัดคาเวลาในรอบนั้น ในการรีเซ็ต

เวลาโดยไมบันทึกไว ใหเลือก ตัว
เลือก > ต้ังเวลาใหม

รอบเวลา
• เพ่ือบันทึกรอบเวลา

จับเวลาตอ
• เพ่ือดูเวลาที่คุณตัง้ไวเปนพ้ืนหลงั

เวลาลาสุด
• เพ่ือดูเวลาที่จับครั้งลาสุด หากยังไมได

รีเซ็ตเวลาของนาฬิกา

แสดงเวลา หรือ ลบเวลา
• เพ่ือดูหรือลบเวลาท่ีบันทึกไว

หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลาใหทํางานเปน
พ้ืนหลังของหนาจอ ใหกดปุมวางสาย
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การสนับสนุนและการอัพเดต
ซอฟตแวรโทรศัพท

Nokia นําเสนอวิธีมากมายเพื่อชวยใหคุณได
รับประโยชนสูงสุดจากการใชโทรศัพท

เคลด็ลบัวิธีใช
หากมีปญหาเก่ียวกับโทรศัพทของคุณ หรือ
หากคุณไมแนใจถึงการทํางานของเครื่อง
โปรดอานเพิ่มเติมในคูมอืผูใชน้ี หากขอมูลดัง
กลาวยังไมสามารถชวยคุณได ใหดําเนินการ
ตอไปน้ี

รีเซ็ตโทรศพัท
โดยปดเคร่ือง และถอดแบตเตอรี่ออก

หลังจากน้ันครูหน่ึง ใสแบตเตอรี่กลับคืน และ
เปดเครื่อง

เรียกการต้ังคาคืนกลบัเปนคาที่ต้ังจาก
โรงงาน
โปรดดูท่ี“การเรียกคืนคาดั้งเดิม ” หนา 44

อัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทของคุณ
โปรดดูท่ี“การอัพเดตซอฟตแวร” หนา 43

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ีเว็บไซตของ Nokia หรือติดตอ
Nokia Care โปรดดูท่ี“การสนับสนุนของ
Nokia” หนา 42

หากปญหาของคุณยังคงอยู โปรดติดตอศูนย
บริการ Nokia Care ใกลบานคุณเพ่ือขอรับ
บริการซอมแซม กอนท่ีจะสงโทรศัพทคุณไป
ซอมแซม ใหสํารองขอมูลหรือบันทึกขอมูลใน
โทรศัพทของคุณเก็บไวทุกคร้ัง

การสนับสนุนของ Nokia
• โปรดดูท่ี www.nokia.co.th/support

หรือเว็บไซต Nokia ในพ้ืนท่ีของคุณ เพ่ือ
ดเูวอรช่ันลาสุดของคูมือน้ี, ขอมูลเพ่ิม

เติม, ซอฟตแวรดาวนโหลด และบริการท่ี
เก่ียวของกับผลิตภณัฑ Nokia ของคุณ

บริการต้ังกําหนดคา
• คุณอาจเลอืกดาวนโหลดการตั้งกําหนด

คาฟรี เชน MMS, GPRS, อีเมล และบริการ
อ่ืนๆ สําหรับรุนโทรศัพทของคุณไดท่ี
www.nokia.co.th/setup

Nokia PC Suite
• คุณสามารถคนหาชุดโปรแกรม PC Suite

และขอมูลท่ีเก่ียวของในเว็บไซตของ
Nokia ท่ี www.nokia.co.th/pcsuite

ศูนยบริการ Nokia Care

• หากคุณตองการติดตอกับบริการลูกคา
โปรดตรวจดูรายช่ือศูนยบริการลูกคา
Nokia Care ในประเทศของคณุ ท่ี
www.nokia.co.th/contactus

การบํารุงรักษา
• สําหรับบริการบํารุงรักษา โปรดตรวจสอบ

รายช่ือศูนยบริการ Nokia ท่ีใกลบานคุณ
ท่ี www.nokia.co.th/repair

My Nokia
ขอรับกลเม็ดเคล็ดลับ และการสนับสนุนตางๆ
สําหรับโทรศัพท Nokia ของคุณไดฟรี พรอม
ดวยขอมูลทดลองใช การสาธิตแบบอินเตอร
แอคทีฟ เว็บเพจเฉพาะตวั และขาวสารตางๆ
เก่ียวกับผลิตภณัฑและบริการลาสุดของ
Nokia ไดฟรี

รับขอมูลท่ีชวยใหคุณใชงานโทรศัพท Nokia
ไดเต็มประสิทธิภาพที่สุดและลงทะเบียนใช
งาน My Nokia ทันทีวันน้ี สําหรับขอมูลเพ่ิม
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เติมและบริการท่ีมีใหใชงานในพื้นท่ีของคุณ
โปรดด ูwww.nokia.com/mynokia

การดาวนโหลดเน้ือหา
คณุสามารถดาวนโหลดเน้ือหาใหม (เชน
ลักษณะ) ลงในเครื่องได (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการท่ีคณุเช่ือถอื
และใหความปลอดภัยท่ีเพียงพอ และปองกัน
อันตรายตอซอฟตแวร

คณุสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น
และราคาไดจากผูใหบริการของคุณ

การอัพเดตซอฟตแวร
Nokia อาจมีการอัพเดตซอฟตแวรซึ่งมี
คุณสมบัติใหม, ใหฟงกชันท่ีทํางานไดดีขึน้
หรือเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่อง คุณสามารถ
ขอรับการอัพเดตเหลาน้ีผานแอปพลิเคช่ัน
Nokia Software Updater PC ในการอัพเดต
ซอฟตแวรโทรศัพท คณุตองมีแอปพลเิคช่ัน
Nokia Software Updater และคอมพิวเตอรท่ี
ใชงานรวมกันไดท่ีมีระบบปฏิบัติการ
Microsoft Windows 2000, XP หรือ Vista,
การเช่ือมตอบรอดแบนดอินเทอรเน็ต และสาย
เคเบิลขอมลูท่ีใชงานรวมกันได เพ่ือเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอร

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมและการดาวนโหลดแอป
พลิเคช่ัน Nokia Software Updater โปรดไป
ท่ี www.nokia-asia.com/softwareupdate
หรือเว็บไซต Nokia ในพ้ืนท่ีของคุณ

หากระบบเครือขายของคุณสนับสนุนการ
อัพเดตซอฟตแวรในแบบ OTA คุณยังสามารถ
ขอรับการอัพเดตดังกลาวผานทางเคร่ือง
โทรศัพท โปรดดูท่ี“การอัพเดตซอฟตแวร
แบบ OTA” หนา 43

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการท่ีคณุเช่ือถอื
และใหความปลอดภัยท่ีเพียงพอ และปองกัน
อันตรายตอซอฟตแวร

การอัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA
ผูใหบริการของคุณอาจสงการอัพเดต
ซอฟตแวรโทรศัพทในแบบ OTA มายัง
โทรศัพทของคุณโดยตรง (บริการเสริมจาก
เครือขาย) ตวัเลือกน้ีอาจไมสามารถใชงานได
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ

การดาวนโหลดซอฟตแวรอัพเดตอาจ
เก่ียวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผาน
ระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอผู
ใหบริการของคณุสําหรับขอมูลเก่ียวกับคาใช
จายในการสงขอมูล

ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรี่สําหรบัโทรศัพท
ของคุณมีพลังงานเพียงพอ หรือเช่ือมตออยู
กับเครื่องชารจกอนเร่ิมอัพเดต

คําเตือน:  หากคุณตดิตั้งการอัพเดต
ซอฟทแวร คุณจะไมสามารถใชโทรศัพทได
แมกระท่ังการโทรฉุกเฉิน จนกวาการติดตั้งจะ
เสร็จสมบูรณและรีสตารทโทรศัพทแลว ตรวจ
สอบใหแนใจวามีการสํารองขอมูลแลวกอน
ยอมรับการติดตั้งการอัพเดต

การต้ังคาการอัพเดตซอฟตแวร
ตัวเลือกน้ีอาจไมสามารถใชงานได ท้ังน้ีขึ้นอยู
กับโทรศัพทของคุณ

• ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหอัพเดต
ซอฟตแวรและการกําหนดคา เลือก
เมนู > การต้ังคา > การต้ังกําหนด
คา > ต้ังคาจัดการอุปกรณ > อัพเดต
ซอฟตฯ บริการ

คําขออัพเดตซอฟตแวร
1 เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศพัท >

อัพเดตโทรศัพท เพ่ือขอการอัพเดต
ซอฟตแวรท่ีมีอยูจากผูใหบริการของคุณ

2 เลือก ขอมูลซอฟตฯ ปจจุบนั เพ่ือแสดง
เวอรช่ันซอฟตแวรปจจุบันและตรวจสอบ
วาจําเปนตองอัพเดตหรือไม
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3 เลือก โหลดซอฟตแวรโทรฯ เพ่ือ
ดาวนโหลดและติดตั้งการอัพเดต
ซอฟตแวร ปฏบิัตติามคําแนะนําบนหนา
จอ

4 หากมีการยกเลิกการติดตั้งหลังจาก
ดาวนโหลด เลือก ติดต้ังอัพเดต
ซอฟตฯ เพ่ือเร่ิมตนติดตั้ง

การอัพเดตซอฟตแวรอาจใชเวลาหลายนาที
หากมีปญหาในการติดตั้ง โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ

บริการต้ังกําหนดคา
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครือขายบาง
อยาง เชน บริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนท่ี, การ
สงขอความมัลติมีเดีย (MMS), การสงขอความ
เสียงโดยใช Nokia Xpress หรือการซงิโคร
ไนซกับเซริฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล
โทรศัพทของคุณตองไดรับการตั้งกําหนด
คาท่ีถูกตอง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
การตั้งคาท่ีมีใหใชได โปรดติดตอผูใหบริการ
ระบบ, ตัวแทนจําหนาย Nokia ท่ีไดรับการ
รับรองใกลบานคุณ หรือดูท่ีเพจสนับสนุนใน
เว็บไซตของ Nokia โปรดดูท่ี“การสนับสนุน
ของ Nokia” หนา 42

เมื่อคุณไดรับการตัง้คาเปนขอความตั้งกําหนด
คา และไมไดใชงานและบันทึกการตั้งคาโดย
อัตโนมัติ ขอความ ไดรับการต้ังคา จะปรากฏ
ขึ้น

• ในการบันทึกการตั้งคา ใหเลือก แสดง >
จัดเก็บ หากจําเปน ใหปอนรหัส PIN ท่ีผู
ใหบริการใหมา

การเรียกคืนคาด้ังเดิม 
ในการเรียกคนืคาโทรศัพทกลับเปนคาท่ีตั้งมา
จากโรงงาน เลือก เมนู > การต้ังคา > เรียก
คืนคาด้ังเดิม และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

คืนการต้ังคาเทาน้ัน
• รีเซ็ตการตั้งคาท่ีตองการท้ังหมดโดยไม

ลบขอมูลสวนตัว

เรียกคืนท้ังหมด
• รีเซต็การตั้งคาท่ีตองการท้ังหมด และลบ

ขอมูลสวนตัวท้ังหมด เชน รายช่ือ
ขอความ ไฟลส่ือ และรหัสการใชงาน
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อุปกรณเสริมของแท

คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณ
ชารจ และอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองโดย
Nokia วาสามารถใชไดกับเคร่ืองรุนน้ีเทาน้ัน
การใชอุปกรณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากน้ี
อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรือ
รบัรองสําหรบัเครื่องเปนโมฆะไป

อุปกรณเสริมแบบใหมสําหรับโทรศัพทของ
คุณมีจําหนายอยูมากมาย คุณสามารถเลือก
อุปกรณเสรมิซึ่งเหมาะกับความตองการในการ
ตดิตอสื่อสารของคุณได

อุปกรณเสริม
กฎเกณฑเฉพาะเก่ียวกับอุปกรณเสริมและ
อุปกรณเพ่ิมพิเศษ

• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ

เสริม ใหจับท่ีปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึง
ท่ีสายไฟ

• ตรวจสอบการติดตัง้และการทํางานของ
อุปกรณเสริมทุกช้ินท่ีติดตั้งในรถอยาง
สม่ําเสมอ

• เฉพาะผูท่ีมคีุณสมบัติผานการรับรอง
เทาน้ันท่ีจะติดตัง้อุปกรณเสรมิในรถที่ติด
ตั้งยากได

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ ระบบ
เครือขาย

เวลา
สนทนา

สแตนด
บาย

BL-4U
GSM สูงสุด 4

ช่ัวโมง
สูงสุด

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบายเปนเวลาโดยประมาณเทาน้ัน โดย
เวลาน้ีขึน้กับความแรงของสัญญาณ, ขอ
กําหนดของเครือขาย, คุณสมบัติท่ีใช, อายุ
และขอกําหนดของแบตเตอรี่, อุณหภูมิในการ
เก็บแบตเตอรี,่ การใชในโหมดดิจิตอล และ
ปจจัยอ่ืนๆ ระยะเวลาที่ใชโทรมีผลตอระยะ
เวลาสแตนดบาย ในทํานองเดียวกัน ระยะ
เวลาท่ีเปดเคร่ืองรวมทั้งท่ีอยูในโหมดสแตนด
บายก็มีผลตอระยะเวลาในการสนทนาดวยเชน
กัน
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การจดัการลิขสิทธิ์ของขอมลูแบบดิจติอล
เจาของขอมูลอาจใชประเภทเทคโนโลยีการจัดการลิขสิทธิข์อง
ขอมูลแบบดจิิตอล (DRM) ที่แตกตางกันเพื่อปกปองทรัพยสินทาง
ปญญารวมถงึลิขสิทธิข์องขอมูลนั้น โทรศพัทนี้ใชซอฟตแวร DRM
หลากหลายประเภทเพื่อเขาสูขอมูลทีป่กปองดวย DRM ดวย
โทรศพัทเครื่องนี้ คณุสามารถเขาถึงขอมูลทีป่กปองดวย WMDRM
10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0
หากซอฟตแวร DRM บางอยางไมสามารถปกปองขอมูลนั้นได
เจาของขอมูลอาจขอใหเพกิถอนคณุสมบัตเิขาถงึขอมูลที่ปกปอง
ดวย DRM ใหมของซอฟตแวร DRM นั้น การเพิกถอนอาจชวยปกปอง
การตออายุขอมูลที่ปกปองดวย DRM ที่มีอยูในโทรศัพทของคุณ
แลว การเพกิถอนของซอฟตแวร DRM นั้นไมสงผลตอการใชขอมูล
ที่ปกปองดวย DRM ประเภทอ่ืนหรือการใชขอมูลทีไ่มไดปกปอง
ดวย DRM

ขอมูลที่ไดรับการปองกนัดวย Digital rights management (DRM)
มาพรอมกับสิทธิการใชทีเ่กีย่วของ ซึ่งกาํหนดสทิธขิองคณุในการ
ใชขอมูลนั้น

หากเคร่ืองของคณุมีขอมูลที่ไดรับการปกปองตาม OMA DRM ในการ
สํารองสทิธิการใชและขอมูล ใหใชคณุสมบัตกิารสํารองขอมูลของ
ชุดโปรแกรม Nokia PC Suiteวิธถีายโอนขอมูลวิธีอ่ืนอาจไมสามารถ
ถายโอนสทิธกิารใชที่ตองใชในการเรียกคนืขอมูล เพื่อใหคณุ
สามารถดําเนินการใชขอมูลทีไ่ดรับการปกปองดวย OMA DRM ตอ
ไดหลงัจากทีม่ีการฟอรแม็ตหนวยความจําของโทรศพัท คณุยังอาจ
ตองเรียกคนืสิทธิการใช ในกรณีที่ไฟลบนเคร่ืองของคุณเสยีหาย

หากเคร่ืองของคณุมีขอมูลที่ไดรับการปองกันดวย WMDRM ทัง้
สิทธกิารใชและขอมูลจะสญูหายไป หากมีการฟอรแมตหนวยความ
จําของโทรศพัท ขอมูลและสทิธิการใชยังอาจสูญหายไปดวย หาก
ไฟลในเคร่ืองโทรศพัทเสยีหาย การสูญเสียสิทธกิารใชหรือขอมูล
จะจํากดัความสามารถในการใชงานขอมูลเดมิในเคร่ืองของคณุอีก
ครั้ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ตดิตอผูใหบริการของคณุ

แบตเตอรี่
ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ
โทรศพัทของคณุใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจ
ประจุใหมได แบตเตอร่ีที่ไดรับการออกแบบใหใชกับโทรศพัทรุนนี้
คือ BL-4U โทรศพัทเคร่ืองนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงานจาก
อปุกรณชารจตอไปนี้ AC-8 แบตเตอร่ีสามารถนํามาชารจและคาย
ประจุแบตเตอร่ีไดเปนหลายรอยคร้ัง แตแบตเตอร่ีก็จะคอยๆ เสื่อม
สภาพไปในทีสุ่ด เมื่อสงัเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนด
บายของแบตเตอร่ีสัน้ลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอน
ใหม ใชแบตเตอร่ีที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น และชารจ
แบตเตอร่ีโดยใชอุปกรณชารจสาํหรับโทรศพัทรุนนี้ที่ไดรับการ
รับรองจาก Nokia เทานั้น การใชแบตเตอร่ีหรืออุปกรณชารจที่ไมได
รับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม การระเบิด การรั่วไหล หรือ
อนัตรายอื่นๆ

หมายเลขรุนของอุปกรณชารจทีถ่กูตองนั้นอาจแตกตางกันไปตาม
ประเภทของปลัก๊เสียบ ความแตกตางของปลั๊กเสยีบจะระบไุวดวย
คาใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C หรือ UB

หากใชแบตเตอร่ีเปนคร้ังแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอร่ีเปนเวลา
นาน คณุอาจตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอปุกรณชารจแลว
เชือ่มตออีกคร้ังเพื่อเร่ิมชารจแบตเตอร่ี หากแบตเตอรี่หมด อาจตอง

ใชเวลาหลายนาทีกวาทีส่ญัลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบน
หนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได

ปดโทรศพัท และปลดการเชื่อมตอโทรศพัทจากอุปกรณชารจทุก
คร้ังกอนถอดแบตเตอรี่

ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตวัเครื่องเมื่อไมไดใช
งาน ไมควรเสียบแบตเตอร่ีทีช่ารจเตม็แลวคางไวกับอุปกรณชารจ
เน่ืองจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของ
แบตเตอร่ีสัน้ลง หากคณุทิ้งแบตเตอร่ีทีช่ารจเตม็ไว แบตเตอร่ีจะ
คายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

พยายามเก็บแบตเตอร่ีไวในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C
(59°F และ 77°F) อุณหภูมิทีร่อนหรือหนาวจัดทาํใหประสทิธภิาพ
และอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอร่ีที่รอนหรือเย็น
เกนิไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถใชงานไดชั่วคราว
ประสิทธิภาพการทาํงานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อณุหภูมิ
ต่ํากวาจุดเยือกแข็ง

หามลดัวงจรแบตเตอรี่ การลดัวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อ
มีวตัถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสมัผัสโดยตรง
กบัข้ัวบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบ
โลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตกุารณเชนนี้อาจเกดิขึ้นได เชน
ในกรณีที่คณุพกแบตเตอร่ีสํารองไวในกระเปาเสือ้หรือในกระเปา
เล็กๆ การลดัวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอร่ีหรือวัตถุสําหรับเชือ่ม
ตอเกิดความเสียหายได

หามทิง้แบตเตอร่ีที่ไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอร่ีอาจระเบิด
ได หรือหากแบตเตอร่ีเสียหาย กอ็าจเกิดระเบิดไดเชนกัน การกําจัด
แบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลับมาใช
ใหม ถาเปนไปได และไมควรทิง้รวมกับขยะภายในบาน

หามถอดชิน้สวน, ตดั, เปด, บบีอัด, ดดังอ, ทําใหผิดรูปราง, เจาะ
หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอร่ี ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่ร่ัวออก
มา ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสมัผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ในกรณี
ที่เกดิการร่ัวไหล ใหลางผิวหนงัหรือตาดวยน้ําทันที หรือรีบไปพบ
แพทย

หามดดัแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถุแปลกปลอมลงใน
แบตเตอรี่ หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอ่ืนๆ

การใชแบตเตอร่ีอยางไมถูกตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การ
ระเบดิ หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศพัทหรือแบตเตอร่ีตกหลนโดย
เฉพาะบนพื้นผิวทีแ่ข็ง และคณุเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสยีหาย ให
นําไปที่ศนูยบริการเพื่อตรวจสอบกอนนําไปใชตอ

ใชแบตเตอร่ีตามวัตถุประสงคเทานั้น อยาใชอปุกรณชารจหรือ
แบตเตอร่ีทีช่ํารุดเสยีหาย โปรดเกบ็แบตเตอร่ีใหพนมือเด็ก

คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia
โปรดใชแบตเตอร่ีของแทของ Nokia ทุกคร้ัง เพือ่ความปลอดภัย
ของคณุ ในการตรวจสอบวาคณุใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia
หรือไม เมื่อซื้อแบตเตอร่ีจากตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาตจาก
Nokia ใหตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปนี้:
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การตรวจสอบสต๊ิกเกอรโฮโลแกรม

1 เมื่อคณุมองที่สติก๊เกอรโฮโลแกรม คณุจะเหน็รูปมือประสาน
กัน (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และจะเหน็
โลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia (Nokia Original
Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง

2 เมื่อคุณหมุนตวัแบตเตอร่ีทีต่ดิสติก๊เกอรโฮโลแกรมไปดาน
ซาย ขวา ลาง และบน คณุจะเหน็จุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ใน
แตละดานตามลําดบั

จะทาํอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท

หากตองการรายละเอยีดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอร่ีของแทของ
Nokia โปรดไปทีเ่ว็บไซต 

การดูแลและบํารุงรักษา
โทรศพัทของคณุไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลกัษณที่ดเีย่ียม
และมีฝมือการผลิตที่ประณีต คณุจึงควรดแูลโทรศพัทของคณุอยาง
ด ีคาํแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคณุปฏิบัตติามเงื่อนไขการรับประกนั
ไดอยางถูกตอง

• เกบ็โทรศพัทไวในทีแ่หง การจับตัว ความชืน้ และของเหลว
ทกุประเภท หรือละอองความชื้น จะทําใหเกิดองคประกอบ
ของแร ซึ่งอาจทาํใหวงจรอเิล็กทรอนิกสสกึกรอนได หากตวั
เคร่ืองเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเคร่ือง
แหงสนิทดกีอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลบัเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศพัทไวในที่ที่มีฝุนหรือทีส่กปรก
เน่ืองจากอาจทําใหอปุกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและสวน
ประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศพัทไวในที่รอนจัด เน่ืองจากอุณหภูมิสงูอาจ
ทาํใหอายุการใชงานของอปุกรณอิเลก็ทรอนิกสสั้นลง
แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปนพลาสตกิงอ
หรือละลายได

• อยาเก็บโทรศพัทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออณุหภูมิเพิ่ม
ขึ้นจนถงึอุณหภูมิปกต ิความชืน้จะกอตวัข้ึนภายในเคร่ือง ซ่ึง
อาจทําใหอุปกรณแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสยีหายได

• อยาพยายามเปดดภูายในเครื่องโทรศพัทนอกเหนือจากที่
แนะนําไวในคูมือผูใชฉบบันี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศพัท การใชงานโดยไมถนอม
เคร่ืองอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออน
เกิดความเสยีหายได

• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิด
เขมขนทาํความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศพัท เพราะสีอาจทาํใหอปุกรณที่สามารถถอด
เขาออกไดตดิขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส เชน เลนส
ของกลองถายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอร
แสง

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศัพทและไดรับ
การรับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การ
ดดัแปลง หรือตอเตมิเสาอากาศ อาจทําใหโทรศพัทเกดิ
ความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณ
สือ่สารวิทยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• หมั่นสํารองขอมูลทีค่ณุตองการเกบ็ไว เชน รายชื่อ และ

บนัทึกยอปฏิทิน
• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เพือ่สมรรถนะสงูสุดในการใช

งาน ใหปดสวติชโทรศพัทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกบัโทรศพัท แบตเตอรี่ อปุกรณชารจ หรือ
อปุกรณเสริมอ่ืนๆ หากอุปกรณใดทาํงานไมถูกตอง ใหนําไปยังศนูย
บริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคณุเพื่อขอรับบริการ

ขอมูลเพิม่เติมดานความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เคร่ืองของคณุ รวมทั้งอปุกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอปุกรณขนาดเล็ก
บรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดงักลาวใหพนมือเดก็

สภาพแวดลอมการทาํงาน
โทรศพัทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เม่ือใช
ในตําแหนงปกติใกลกับหหูรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 1.5
เซนตเิมตร (5/8 น้ิว) เมื่อใชซองหนังสาํหรับพกพา อุปกรณเหน็บ
เข็มขดั หรือที่วางโทรศพัทเพื่อการพกพา วัสดตุางๆ เหลานี้ไมมี
ควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูหางจากรางกาย
ตามระยะหางทีก่ําหนดขางตน

โทรศพัทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายทีม่ีคณุภาพ
เพือ่สงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีความลาชาใน
การสงขอความหรือไฟลขอมูลจนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคณุภาพ
โปรดตรวจสอบดวูาคณุปฏิบัตติามคําแนะนําเก่ียวกับระยะหาง
ระหวางเคร่ืองที่กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศพัทมือ
ถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณ
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การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบรูณ ไมไดรับ
ประกันวาแบตเตอร่ีดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอย
เปอรเซ็นต หากคณุมีขอสงสยัวาแบตเตอรี่ของคณุไมใช
แบตเตอร่ีของแทของ Nokia คุณไมควรใชแบตเตอร่ีนั้น
อีก  

 
หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคนืแบตเตอรี่

ไปยังที่ทีคุ่ณซื้อมา

หากคณุไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคณุ
ทีม่ีสติก๊เกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอร่ีของแทของ Nokia
หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอร่ีนี้อีก  การใชแบตเตอร่ีที่ไม
ไดรับการรับรองจาก Nokia อาจเปนอนัตรายและอาจ
ทาํใหเคร่ืองโทรศพัทของคณุดอยประสทิธิภาพ และ
ทาํใหเคร่ืองและอุปกรณเสริมเสียหายได รวมทั้งอาจสง
ผลตอการรับรองหรือการรับประกนัอืน่ใดที่ใชกบัโทรศพัท

www.nokia-asia.com/batterycheck
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ทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพยีงพอได โปรดปรึกษา
แพทยหรือบริษัทผูผลติเคร่ืองมือทางการแพทยนั้นๆ หากมีขอ
สงสัยหรือไมแนใจวาอุปกรณนั้นไดรับการปองกนัพลงังานคลื่น
ความถี่ RF จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศพัทในสถาน
พยาบาลในกรณีที่มีปายประกาศใหคณุดําเนินการดงักลาว
เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกําลังใชอปุกรณทีม่ี
ความไวตอพลังงานคลืน่ความถี่ RF จากภายนอก

อปุกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย
ผูผลติอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศพัทมือถืออยู
หางจากอุปกรณทางการแพทยที่ปลกูถายไวในรางกาย เชน เคร่ือง
ควบคมุการเตนของหัวใจหรือเครื่องกระตุนการทํางานของหวัใจ
อยางนอย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลกีเลีย่งสัญญาณรบกวน
ที่อาจเกิดกับเคร่ืองดงักลาว สาํหรับผูใชอุปกรณทางการแพทยดงั
กลาว ควรปฏิบัตดิงันี้:

• เก็บโทรศพัทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา
15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอขณะที่เปดโทรศพัทอยู

• ไมควรเก็บโทรศพัทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชโทรศพัทกับหูขางที่ตรงขามกับอุปกรณทางการแพทย

เพือ่ลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดข้ึน
• ปดโทรศพัทเคลือ่นที่ทันทีหากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณ

รบกวน
• อานและทาํตามคําแนะนําจากผูผลติอุปกรณทางการแพทย

ดงักลาว

หากคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกบัการใชโทรศพัทไรสายรวมกบัอุปกรณ
ทางการแพทย โปรดปรึกษากบัแพทยที่ใหคาํปรึกษาดานสขุภาพ
ของคณุ

เครื่องชวยฟง
อปุกรณไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเคร่ือง
ชวยฟงได ในกรณีที่มีสญัญาณรบกวนเกิดข้ึน คณุควรปรึกษาผูให
บริการระบบของคณุ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเลก็ทรอนิกสในรถที่ตดิตัง้ไมถูก
ตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉดีน้ํามันทีค่วบคมุดวย
อเิลก็ทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคมุความเร็วแบบ
อเิลก็ทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเตมิ
กบับริษัทผูผลติหรือตวัแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ที่
ตดิตัง้ไวในรถของคณุ

ควรใหชางผูเชีย่วชาญเทานั้นเปนผูตดิตัง้หรือซอมแซมโทรศพัท
ในรถยนต การตดิตัง้หรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิด
อนัตรายและทําใหการรับประกนัเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยาง
สม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิน้ของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการ
ตดิตัง้และทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ตดิไฟได แกส
หรือวัตถุระเบดิไวรวมกับโทรศพัท ชิน้สวนของโทรศพัท และ
อปุกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสงัเกตวาถงุ
ลมนิรภัยจะพองตวัออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดงันั้น คณุไมควรตดิ
ตัง้อุปกรณหรือวางโทรศพัทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือใน
บริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตวัออก เนื่องจากหากตดิตัง้อุปกรณ
ตางๆ ในบริเวณที่ไมถกูตองแลวถุงลมนิรภัยเกิดพองตัวข้ึนอาจ
ทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสขึ้นได

คณุไมควรใชโทรศพัทขณะอยูบนเคร่ืองบิน และควรปดโทรศพัท
ขณะทีอ่ยูบนเครื่องบนิ การใชโทรศพัทไรสายในเครื่องบินอาจกอ
ใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน รวมทั้งเปนการรบกวน
เครือขายของโทรศพัทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณทีอ่าจเกิดการระเบิด
ปดโทรศพัทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบดิได และควร
ปฏิบตัติามปายและคาํแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจเกิด
การระเบิดจะรวมถึงบริเวณทีม่ีการแนะนําใหดบัเคร่ืองยนต การเกดิ
ประกายไฟบริเวณพื้นทีด่งักลาวอาจกอใหเกิดการระเบดิหรือเพลิง
ไหมที่อาจทําใหบาดเจ็บหรือเสียชวีิต ปดโทรศพัทเมื่ออยูในสถาน
ที่ทีม่ีการเตมิเชือ้เพลิง เชน ใกลเคร่ืองสบูแกสในสถานีบริการ
น้ํามัน และควรปฏิบัตติามขอหามเกีย่วกับการใชอุปกรณวิทยุใน
บริเวณคลังน้ํามัน สถานีเกบ็น้ํามันและสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคมี
หรือบริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
อาจไมไดมีการประกาศใหเห็นอยางเดนชัด พื้นที่ตางๆ เหลานี้
ไดแก ใตดาดฟาเรือ สถานที่เกบ็หรือขนถายสารเคมี และบริเวณทีม่ี
สารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมลด็พืช ฝุนละออง หรือผงโลหะ
ปะปนอยูในอากาศ คณุควรตรวจสอบกับผูผลติรถโดยใชแกส
ปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบวิเทน) เพื่อกําหนดวาสามารถ
ใชงานอุปกรณนี้ไดอยางปลอดภัยในบริเวณใกลเคยีงไดหรือไม

การโทรฉกุเฉิน

ขอสําคัญ: โทรศพัทเคร่ืองนี้ทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ
ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน รวมทั้ง
ฟงกชันตางๆ ทีผู่ใชตัง้โปรแกรมเอง หากโทรศพัทของคุณ
สนับสนุนสายสนทนาผานอินเทอรเน็ต (สายอินเทอรเน็ต) ใหเปด
ใชงานทั้งสายอนิเทอรเน็ตและโทรศพัทมือถือ เคร่ืองจะพยายาม
ตอการโทรฉุกเฉินผานทัง้เครือขายเซลลูลารและผานผูใหบริการ
สายอนิเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไมสามารถประกนัได
วาจะสามารถเชือ่มตอไดในทกุสภาวะ คณุจึงไมควรวางใจวา
โทรศพัทไรสายจะเปนเคร่ืองมือสื่อสารที่ดทีี่สุดเสมอในยามจําเปน
อาทเิชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัตดิงันี้

1 หากยังไมไดเปดโทรศพัท ใหเปดข้ึนในขณะนี้ ตรวจสอบวา
มีสญัญาณเพียงพอหรือไม ข้ึนอยูกบัโทรศพัทของคณุ คณุ
อาจจําเปนตองดาํเนินการดงันี้

• ใสซิมการดทีใ่ชไดลงในโทรศพัท

• ปดการจํากดัการโทรที่คณุไดเปดใชไวในโทรศพัท

• เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลนหรือ
รูปแบบบนเครื่องบินมาเปนรูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน

2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพือ่ใหหนาจอวางและ
พรอมสาํหรับการโทรออก

3 ปอนหมายเลขฉกุเฉนิเพื่อแจงตาํแหนงปจจุบันทีค่ณุอยู ซึ่ง
หมายเลขฉุกเฉินในแตละพืน้ที่จะแตกตางกันไป

4 กดปุมโทร

ขณะทีโ่ทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคณุตองใหขอมูลตางๆ ทีถู่กตองให
ไดมากที่สดุ โทรศัพทมือถอืของคณุอาจเปนเคร่ืองมือสื่อสารเพยีง
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ประเภทเดยีวในสถานที่เกิดเหต ุอยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับ
แจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทาง
คลื่นวทิยุ
เคร่ืองโทรศัพทของคณุจะเปนตวัรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับ
การออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดย
ขอกาํหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทาํขึ้นโดย ICNIRP ซึ่ง
เปนหนวยงานดานวทิยาศาสตรอสิระ และรวมถึงระดับความ
ปลอดภยัของผูใชทกุคน โดยไมข้ึนกบัอายุหรือสุขภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศพัทเคลือ่นที่นี้ใชหนวยวัดของ
SAR (Specific Absorption Rate) ขอกาํหนด SAR ที่กาํหนดไวในคํา
แนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วตัต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกิน
สิบกรัมของเนื้อเย่ือผิว การทดสอบ SAR จัดทาํข้ึนในสภาพการ
ทํางานแบบมาตรฐาน ซึ่งเคร่ืองจะสงคลื่นความถ่ีที่ระดบัพลงังาน
สูงสดุทีแ่นะนําใหใชในคลืน่ความถีท่ั้งหมดที่ทาํการทดสอบ ระดบั

SAR ตามจริงขณะใชโทรศพัทอาจต่าํกวาคาสงูสุด เน่ืองจากเครื่อง
นี้ไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลงังานที่สามารถเขาถึง
เครือขายไดตามทีก่ําหนดไว คาทีเ่ปลี่ยนแปลงขึ้นกับปจจัยตางๆ
เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลกั คา SAR ที่สงูที่สุด
ภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโทรศพัทที่หูคือ 0.44
วตัต/กก.

การใชอปุกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR แตก
ตางกันไปโดยขึ้นอยูกบัขอกาํหนดที่ทดสอบและที่รายงานของ
แตละประเทศและระบบเครือขาย คณุสามารถดขูอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยว
กบัคา SAR ไดในขอมูลผลติภัณฑที ่www.nokia.com

ขอมูลศูนยบริการ Nokia

ศูนยบริการ Nokia ทีอ่ยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

ฟวเจอรปารค รังสิต หอง 32 ชัน้ใตดนิ เลขที ่161 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบล
ประชาธปิตย อําเภอธัญบุรี ปทมุธานี 12130

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา หอง 421 เลขที ่7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวง
อรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363

0-2884-5695

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

ซีคอนสแควร หอง 1007 ชั้น 1 ซีคอนสแควร เลขที ่904 หมู 6 ถนน
ศรีนครินทร เขตหนองบอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ
10250

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

เอสพลานาด หอง 321-323 ชัน้ 3 เอสพลานาด เลขที ่99 แขวง
รัชดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363

0-2660-9290

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

พระราม 3 หอง 636/2,637/1,637/2 ชั้น 6 เลขที ่79/290 ถนน
สาธปุระดษิฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
10120

0-2741-6363

0-2673-7102

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

อา. 10.00 น. - 20.30 น.

เคร ื่องว ิทยคุมนาคมนี้มีอัตราการดดูกลืนพลังงานจําเพาะ 
(Specific Absorption Rate – SAR) อันเนื่องมาจาก 
เคร ื่องว ิทยคุมนาคมเทาก ับ  W/kg ซึ่งสอดคลอง 
ตามมาตรฐานความปลอดภัยตอสขุภาพมนษุย 
จากการใชเครื่องวิทยคุมนาคมที่คณะกรรมการ  
กิจการโทรคม นาคมแหงชาต  ิประกาศกําหนด 

0.44
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ศูนยบริการ Nokia ทีอ่ยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

MBK เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนด ียูนิต 5-6 อาคารมาบุญครอง
เซ็นเตอร ถ.พญาไท แขวงวงัใหม เขตปทุมวันกรุงเทพฯ
10330

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

เชยีงใหม 201/1 ถนนมหดิล ไฮยา อาํเภอเมือง เชยีงใหม 50100 0-5320-3321-3

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

พทัยา 353/43 (ซอยสขุุมวิท พัทยา9) หมู 9 ถนนสุขุมวทิ ตําบล
หนองปรือ อาํเภอบางละมุง ชลบุรี 20260

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ขอนแกน 356/1 อาคารซี.พ.ีแลนด หมู 12 ถนนมิตรภาพ ตําบล
เมืองเกา อาํเภอเมือง ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ
สงขลา 90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหต:ุ ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอโนเกีย
แครไลน: 02-640-1000

การรับประกนัอยางจํากัดโดยผูผลิต
การประกนัคณุภาพอยางจํากดันี้ถือเปนสวนเสริม และไมมีผลกระ
ทบตอสิทธิตามกฎหมาย (ตามบทบัญญตัแิหงกฎหมาย) ภายใต
กฎหมายภายในทีใ่ชบังคบัที่เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑเพื่อการ
บริโภค

Nokia Corporation ("Nokia") ไดกาํหนดการประกันคณุภาพอยาง
จํากัดนี้สาํหรับบคุคลที่ไดซื้อผลิตภัณฑ Nokia ที่รวมอยูในชุด
ผลิตภัณฑที่จัดจําหนาย ("ผลติภัณฑ")

Nokia รับประกันวาในระหวางระยะเวลาการประกันคณุภาพ Nokia
หรือบริษัทที่ไดรับมอบหมายจาก Nokia จะแกไขความบกพรองใน
เวลาที่มีเหตผุลทางการคาในวัสดุ การออกแบบ และคณุภาพตาม
วิชาชีพอยางไมคดิคาบริการโดยการซอม หรือ หากทาง Nokia
พิจารณาแตเพยีงผูเดยีวเหน็จําเปนวาใหเปลีย่นผลติภัณฑใหมให

แทนตามการประกนัคณุภาพอยางจํากัดนี้ (เวนแตกฎหมายจะ
กาํหนดไวเปนอยางอื่น) การประกนัคณุภาพอยางจํากดันี้จะมีความ
สมบรูณและสามารถใชบังคบัไดในประเทศที่คณุไดซื้อผลิตภัณฑที่
มุงผลติเพื่อจําหนายในประเทศนี้เทานั้น

ระยะเวลาการรับประกนัคุณภาพ
ระยะเวลาการประกันคณุภาพจะเร่ิมตนตัง้แตเวลาที่ซื้อผลติภัณฑ
เดมิโดยผูใชที่ซื้อเปนคนแรก ผลิตภัณฑอาจประกอบไปดวยสวน
ตางๆ หลายสวน และแตละสวนอาจมีระยะเวลาการรับประกันที่แตก
ตางกนัไป (ตอไปนี้จะเรียกวา "ระยะเวลาการรับประกนั") ทัง้นี้ ระยะ
เวลาการรับประกนัจะเปนดงันี้:

a) สิบสอง (12) เดอืนสาํหรับโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณเสริม
(ไมวาจะรวมอยูในกลองโทรศพัทเคลือ่นทีห่รือขายเปนผลิตภัณฑ
แยกตางหาก) นอกจากชิน้สวนและอปุกรณใชสิ้นเปลืองตามที่ระบุ
ใน (b) และ (c) ขางลางนี้

b) หก (6) เดอืนสําหรับชิน้สวนใชสิ้นเปลอืงและอุปกรณเสริม:
แบตเตอรี่ อปุกรณชารจแบตเตอร่ี แทนวางแบบตัง้โตะ ชดุหูฟง
สายเคเบิล และซอง และ
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c) เกาสิบ (90) วนัสาํหรับสื่อบนัทกึซอฟตแวรที่จัดให เชน ซีดรีอม
หรือการดหนวยความจํา

ตามทีก่ฎหมายภายในประเทศของคุณจะอนุญาต ระยะเวลาการ
ประกันคณุภาพนี้จะไมมีการขยายหรือตอ หรือกระทําการใดๆ ที่มี
ผลกระทบที่เกี่ยวกบัการขายชวงในภายหลัง การซอม หรือการ
เปลีย่นใหแทนในผลิตภัณฑ อยางไรกด็ี สําหรับชิน้สวนที่ไดรับการ
ซอมจะไดรับการประกนัคณุภาพตามระยะเวลาการประกันคณุภาพ
เดมิ หรือเปนเวลาหกสิบ (60) วนัตัง้แตวนัทีซ่อม แลวแตวาระยะ
เวลาใดจะยาวนานกวา

วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน
ในกรณีที่คณุตองการใชสิทธติามการประกนัคณุภาพอยางจํากัดนี้
คณุสามารถตดิตอศูนยการตดิตอของ Nokia (ในกรณีที่มีศนูยนี้
โปรดพจิารณาอตัราคาโทรศพัทภายในประเทศที่ใช) และ/หรือใน
กรณีที่จําเปน ใหสงคนืผลติภัณฑของคณุหรือชิ้นสวนที่มีปญหา
(ในกรณีที่ไมมีปญหาทัง้ผลติภัณฑ) ไปที่ศนูยใหความชวยเหลือ
ของ Nokia หรือสถานทีใ่หบริการที่กาํหนดโดย Nokia ขอมูลเกี่ยว
กับศูนยใหความชวยเหลอืของ Nokia สถานทีใ่หบริการทีก่าํหนด
โดย Nokia และศนูยการติดตอของ Nokia สามารถหาไดที่เวบ็เพจ
ของ Nokia ในทองที่หากมี

คณุตองสงคนืผลติภัณฑหรือชิ้นสวนทีม่ีปญหา (ในกรณีทีไ่มมี
ปญหาทั้งผลติภัณฑ) ไปทีศ่นูยใหความชวยเหลือของ Nokia หรือ
สถานที่ใหบริการที่กําหนดโดย Nokia กอนสิ้นระยะเวลาการประกัน
คณุภาพ

เม่ือใชสิทธติามการประกันคณุภาพอยางจํากัด คณุตองแสดง: a)
ผลติภัณฑ (หรือชิ้นสวนที่มีปญหา) b) หลกัฐานการซื้อตนฉบับที่
ไมมีการแกไขและสามารถอานออกได ที่มีการระบุอยางชัดเจนถึง
ชื่อและทีอ่ยูของผูขาย วนัทีแ่ละสถานที่ทีซ่ื้อ ประเภทผลิตภัณฑ
และ IMEI หรือเลขลาํดบัอุปกรณอืน่ๆ

การประกันคุณภาพนี้จะสามารถขยายไดเฉพาะกับผูใชเดมิทีซ่ื้อ
ผลติภัณฑเปนคนแรกและไมมีการมอบหรือโอนไปยังผูซื้อ/ผูใชถดั
ไป

สิ่งทีไ่มครอบคลุมถงึ
1. การประกันคณุภาพอยางจํากดันี้จะไมครอบคลุมถึงคูมือผูใชหรือ
ซอฟตแวรของบุคคลภายนอก การตัง้คา เนื้อหา ขอมูล หรือลิงก ไม
วาจะถกูรวม/ดาวนโหลดในผลติภัณฑหรือไม ไมวาจะถูกรวมใน
ระหวางการติดตั้ง การประกอบ การขนสง หรือในเวลาใดๆ ใน
ระหวางสายการสงมอบหรือโดยประการอืน่ และตามวิธกีารที่คุณ
กําหนด ในการขยายตามที่กฎหมายที่ใชบงัคบัอนุญาต Nokia จะไม
รับประกันวาซอฟตแวรของ Nokia จะเปนไปตามขอกําหนดของ
คณุ จะสามารถทาํงานรวมกับอปุกรณฮารดแวรหรือซอฟตแวร
ประยุกตตางๆ ที่กําหนดโดยบคุคลภายนอก รวมทั้งจะไมรับประกนั
วาการทํางานของซอฟตแวรดงักลาวนี้จะไมมีการติดขัดหรือ
ปราศจากขอบกพรองหรือขอบกพรองตางๆ ในซอฟตแวรจะ
สามารถแกไขไดหรือจะไดรับการแกไข

2. การรับประกันอยางจํากัดนี้ไมครอบคลุมถึง ก) การสึกหรอเสื่อม
สภาพจากการใชงานตามปกติ (ซึ่งรวมถึงแตไมจํากดัเพยีง การ
สกึหรอเสื่อมสภาพของเลนสถายภาพ แบตเตอร่ีหรือจอภาพ) ข)
คาขนสง ค) ความบกพรองจากการใชงานโดยขาดความระมัดระวัง
(ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง ความบกพรองที่เกิดจากสิ่งของมีคม

การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ) ง) ความบกพรองหรือ
ความเสียหายที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑอยางไมถกูตอง ซึ่งรวมถึง
การใชงานที่ขัดกบัขอแนะนําการใชที่ใหโดย Nokia (เชน การใชที่
ระบอุยูในคูมือผูใชของผลติภัณฑ) และ/หรือ จ) การกระทาํอืน่ๆ ที่
อยูนอกเหนือการควบคุมอยางเหมาะสมของ Nokia

3. การประกนัคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลุมถึงขอบกพรอง
หรือขอบกพรองทีถู่กกลาวอางที่เกดิข้ึนโดยขอเทจ็จริงที่วามีการ
ใชผลติภัณฑกับ หรือเชื่อมตอกับ ผลิตภัณฑ อุปกรณเสริม
ซอฟตแวร และ/หรือ การบริการที่ไมไดผลิต จัดหาหรือไดรับ
อนุญาตจาก Nokia และไดมีการใชนอกเหนือจากวตัถุประสงคที่
กาํหนดใหใช ขอบกพรองตางๆ อาจเกิดจากไวรัสคอมพวิเตอร จาก
การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตของคณุหรือของบุคคลภายนอกไป
ยังการบริการ บัญชอีื่นๆ ระบบคอมพิวเตอรหรือเครือขายตางๆ การ
เขาถงึโดยไมไดรับอนุญาตนี้อาจเกิดข้ึนจากการการเจาะระบบ การ
ขโมยรหัสผานหรือวิธีการอ่ืนๆ ที่หลากหลาย

4. การประกนัคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลุมถึงขอบกพรอง
ที่เกดิข้ึนโดยขอเท็จจริงที่วาแบตเตอร่ีเกิดการลดัวงจรหรือซีลของ
แบตเตอร่ีถูกปด หรือเซลลแตกหรือแสดงรองรอยการถูกทําลาย
หรือมีการใชแบตเตอร่ีในอุปกรณอืน่นอกเหนือจากที่กาํหนดใหใช

5. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมใชบังคบัในกรณีที่
ผลิตภัณฑถกูเปด ปรับเปลี่ยน หรือซอมโดยบคุคลอื่นใดที่มิใชศนูย
ใหรับบริการที่ไดรับมอบหมาย ในกรณีที่มีการซอมโดยใชอะไหลที่
ไมไดรับการอนุญาตใหใช หรือในกรณีทีเ่ลขลาํดบัของผลิตภัณฑ
รหัสวันที่ของอปุกรณเสริมโทรศพัทเคลื่อนที่ หรือหมายเลข IMEI
ถูกดงึออก ลบ ทําใหเลอืน แกไข หรือไมสามารถอานได ในวิธใีดๆ
กต็าม และการพจิารณาดงักลาวนี้จะอยูในดลุยพินิจแตเพยีงผูเดียว
ของ Nokia

6. การประกันคณุภาพอยางจํากดันี้จะไมสามารถใชได ในกรณีที่
ผลิตภัณฑโดนละอองน้ํา ความชื้น หรือความรอนจัด หรือเง่ือนไข
ทางสิ่งแวดลอมทีรุ่นแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใน
เง่ือนไขดังกลาว มีการกดักรอน การออกซิเดชัน การเปอนอาหาร
หรือของเหลว หรือไดรับผลจากเคมีภัณฑ

ขอความสําคัญอื่น
ผูใหบริการอิสระที่เปนบคุคลภายนอกจะจัดหาซิมการดและเครือ
ขายเซลลลูารและ/หรือเครือขายหรือระบบอืน่ๆ ทีใ่ชกบัผลติภัณฑ
ดงันั้น Nokia จะไมรับผิดชอบในการประกันคณุภาพกับการดําเนิน
การมีพรอมใช การครอบคลุมของการบริการ การบริการ หรือพสิัย
ของเครือขายเซลลูลารหรือเครือขายหรือระบบอื่นๆ กอนที่จะมีการ
ซอมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ ผูใหบริการอาจจําเปนตองปลดล็อค
SIM หรือลอ็คอืน่ๆ ทีไ่ดมีการเพิ่มเพื่อล็อคผลิตภัณฑกับเครือขาย
หรือผูใหบริการเฉพาะ ในกรณีดงักลาวนี้ Nokia จะไมรับผิดชอบใน
ความลาชาในการซอมตามการประกันคณุภาพหรือการที่ Nokia ไม
สามารถทาํการซอมตามการประกันคณุภาพไดอยางสมบรูณซึ่งมี
สาเหตจุากความลาชาของผูใหบริการหรือความลมเหลวในการ
ปลดลอ็ค SIM หรือลอ็คอืน่ๆ ได

โปรดจําไววาใหทาํการสํารองสาํเนาตางๆ หรือเกบ็เอกสารที่มี
ขอมูลและเนื้อหาที่สาํคญัที่เก็บอยูในผลิตภัณฑของคุณ เนื่องจาก
เนื้อหาหรือขอมูลอาจสญูหายในระหวางการซอมหรือการเปลีย่น
ผลิตภัณฑ ตามขอกําหนดในขอ "ขอจํากัดความรับผิดของ Nokia"
และตามทีก่ฎหมายอนุญาต Nokia ไมวาในกรณีใดๆ จะไมรับผิด
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ชอบ ทัง้โดยชดัแจงหรือโดยปริยาย ในความเสียหายหรือความ
สูญหาย หรือความลมเหลวไมวาจะเกิดขึ้นจากความสูญหาย ความ
เสยีหาย หรือความลมเหลวของเนื้อหาหรือขอมูลในระหวางการ
ซอมหรือการเปลีย่นผลิตภัณฑ

ชิ้นสวนหรืออุปกรณอื่นทั้งหมดของผลติภัณฑที่ Nokia เปลีย่นให
ใหมจะเปนกรรมสทิธิข์อง Nokia ในกรณีที่ผลติภัณฑทีถู่กสงกลับ
คนืถูกพบวาไมอยูภายใตเง่ือนไขและขอผูกพันของการประกัน
คณุภาพอยางจํากดันี้ ทาง Nokia และบริษัทที่ใหบริการทีไ่ดรับ
มอบหมายขอสงวนสิทธิที่จะคดิคาบริการ ในขณะที่ซอมหรือ
เปลี่ยนผลิตภัณฑ Nokia อาจใชผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนใหม เทียบ
เทาของใหม หรือที่ไดรับการปรับปรุงสภาพใหมแลว

ผลิตภัณฑของคณุอาจมีองคประกอบเฉพาะประเทศ ซึ่งรวมถึง
ซอฟตแวร ในกรณีที่ผลิตภัณฑมีการสงออกอกีคร้ังจากประเทศ
ปลายทางเดมิไปยังอีกประเทศหนึ่ง ผลิตภัณฑอาจมีองคประกอบ
เฉพาะประเทศที่ไมถือวาเปนขอบกพรองตามการประกันคณุภาพ
อยางจํากัดนี้

ขอจาํกดัความรับผิดของ Nokia
การประกันคณุภาพอยางจํากดันี้เปนการแกไขเฉพาะประการเดยีว
ของคณุตอ Nokia และเปนความรับผิดเฉพาะประการเดียวของ
Nokia ในขอบกพรองในผลิตภัณฑของคณุ อยางไรก็ดี การประกัน
คณุภาพอยางจํากัดนี้ไมแยกหรือจํากัด i) สทิธติามกฎหมาย (ขอ
กาํหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใชบงัคบั หรือ ii) 

ใดๆ ของคณุตอผูจําหนายผลติภัณฑ

การประกนัคณุภาพอยางจํากดันี้จะใชแทนที่ความรับผิดและการ
ประกนัคณุภาพของ Nokia อืน่ๆ ไมวาโดยปากเปลา ลายลกัษณ
อักษร โดยขอกําหนด (ไมบังคับ) โดยขอสัญญา โดยการละเมิด
หรือโดยประการอื่น ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัด และในกรณีที่อนุญาต
ตามกฎหมายที่ใชบงัคบั ขอกําหนด การประกันคณุภาพ หรือ
เง่ือนไขโดยปริยายใดๆ ที่เกีย่วกับคณุภาพและความสมบูรณที่
เหมาะสมกับสภาพการใชงาน ตามทีก่ฎหมายอนุญาต Nokia จะไม
รับผิดชอบสาํหรับความเสียหายหรือสญูหาย หรือความลมเหลว
ของขอมูล การสูญเสียกําไร การสูญเสียการใชผลติภัณฑหรือการ
ทํางาน การสญูเสียทางธุรกิจ การสูญเสยีในการทาํสญัญา การสูญ
เสยีรายได หรือการสญูเสียรายรับที่คาดไว ตนทุนหรือคาใชจายที่
เพิม่ข้ึน หรือสําหรับความเสียหายหรือความเสียหายทางออม ความ
เสยีหายหรือความสญูเสียทีเ่กดิข้ึน หรือความเสียหายหรือความสูญ
เสยีพเิศษ ตามทีก่ฎหมายอนุญาต Nokia จะรับผิดจํากดัเฉพาะ
มูลคาของผลิตภัณฑที่จําหนาย ขอจํากดัดงักลาวจะไมใชกับการ
บาดเจ็บหรือเสียชีวติทีเ่กดิจากการละเมิดที่ไดรับการพสิจูนวาเปน
ของ Nokia

ขอกําหนดตามกฎหมาย
การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้อยูภายใตขอกําหนดของกฎหมาย
ที่กาํหนดเงื่อนไขหรือการประกนัคณุภาพโดยปริยายใหกบัการ
ประกนัคณุภาพอยางจํากัดนี้ซึ่งไมสามารถปฏิเสธ จํากัด หรือปรับ
เปลี่ยน หรือไมสามารถปฏิเสธ จํากดัหรือปรับเปลี่ยนเวนแตกระทํา
อยางจํากัด ในกรณีที่ขอกาํหนดตามกฎหมายดงักลาวใชบงัคับ
และ Nokia สามารถปฏิบตัิตามได ความรับผิดตามขอกําหนดดงั
กลาวจะมีอยูอยางจํากัด โดยมีทางเลอืกในกรณีของสินคา: เปลี่ยน
สินคาหรือสิ่งของที่เทียบเทาสินคา ซอมสนิคา ชําระราคาคาเปลี่ยน
สินคาหรือการไดมาในสินคาทีเ่ทาเทียมกัน หรือชาํระราคาในการ

ซอมสินคา และในกรณีของการบริการ: ใหบริการอีกคร้ัง หรือชําระ
ราคาในการที่ตองใหบริการอีกคร้ัง

หมายเหต:ุ ผลิตภัณฑของคณุเปนอุปกรณอเิลก็ทรอนิกส
ซึ่งมีเทคโนโลยีที่มีความซับซอน Nokia ขอแนะนําใหคณุทาํความ
คุนเคยกบัคูมือผูใชและคาํแนะนําที่ใหมาพรอมกบัผลิตภัณฑ โดย
ทําหมายเหตไุวดวยวาผลติภัณฑอาจมีเลนสกลองถายรูป หนาจอที่
มีความคมชัดสูง และชิ้นสวนอืน่ๆ ดงักลาว ซึ่งอาจถกูขีดขวนหรือ
อาจเสียหายไดหากไมใชความระมัดระวงัอยางดี

ขอมูลการประกันคณุภาพ ขอกําหนด และคุณภาพของผลติภัณฑ
ทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมมีการแจงใหทราบ

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland
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คาํประกาศเรื่องความสอดคลอง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศ ณ ที่นี้วา RM-414
ผลติภัณฑนี้สอดคลองตามขอกาํหนดทีจ่ําเปนและบทบญัญตัิ
Directive 1999/5/EC ทีเ่ก่ียวของอ่ืนๆ คณุสามารถคดัลอกสําเนา
ของประกาศเร่ืองความสอดคลองไดที่ http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/

Nokia, Nokia Connecting People และ Navi เปน
เคร่ืองหมายการคา หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท
Nokia Corporation Nokia tune เปนเครื่องหมายการคาดานเสียง
ของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑอ่ืนและชื่อบริษัทอืน่ทีก่ลาวถงึ
ในที่นี้อาจเปนเครื่องหมายการคาหรือชื่อทางการคาของเจาของ
ผลติภัณฑนั้นๆ

หามทําซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือ
ทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ไมวาโดยรูปแบบใดกต็าม โดยไมไดรับ
อนุญาตเปนลายลกัษณอักษรจาก Nokia

หมายเลขสิทธิบตัรแหงสหรัฐอเมริกา 5818437 และสิทธิบตัรที่รอ
การจดทะเบียนอืน่ๆ ซอฟตแวรปอนขอความ T9 ลิขสิทธิ์ ©
1997-2008 Tegic Communications, Inc สงวนลิขสิทธิ์

ประกอบดวยซอฟตแวรเขารหสัขอความ RSA BSAFE หรือซอฟตแวร
โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security

Java และเคร่ืองหมายที่มีสัญลักษณ Java ทัง้หมดเปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบยีนของบริษัท
Sun Microsystems, Inc.

บางสวนของซอฟตแวร Nokia Maps เปนลิขสิทธิ์ของ ©
1996-2008 The FreeType Project สงวนลขิสทิธิ์

ผลติภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใต MPEG-4 Visual Patent Portfolio
License (i) สําหรับการใชงานสวนตวัและไมใชเชิงพาณิชย ในการ
เชือ่มตอกับขอมูลที่เขารหสัใหเปนไปตามขอกาํหนดของ MPEG-4
Visual Standard โดยลกูคาเพือ่ใชในกจิกรรมสวนตวัและไมใชเชงิ
พาณิชย และ (ii) สําหรับใชเชื่อมตอกับวดิโีอ MPEG-4 ของผูให
บริการวดิโีอที่ไดรับอนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอื่นใดนอก
เหนือจากนี้ ขอมูลเพิ่มเตมิรวมถึงขอมูลที่เกี่ยวกับการสงเสริมการ
ขาย การใชงานภายในและการใชงานเชงิพาณิชย สามารถดไูด
จาก MPEG LA, LLC โปรดดทูี่ http://www.mpegla.com

Nokia ดาํเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดงันั้น เราจึงขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของ
ผลิตภัณฑที่อธบิายไวในเอกสารฉบบันี้โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา

ตามขอบขายสูงสดุที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช ไมวาจะอยู
ภายใตสถานการณใด Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia จะ
ไมรับผิดชอบตอการสญูหายของขอมูลหรือรายได หรือความเสีย
หายพิเศษ โดยอุบตักิารณ อันเปนผลสืบเนื่องหรือความเสียหาย
ทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุด

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพทีเ่ปน" โดยไมมีการรับประ
กนัใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากดัอยูทีก่ารรับ
ประกนั รวมถึงโอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมในการใชงาน
ตามวัตถปุระสงค ตลอดจนความถกูตองและเชือ่ถือไดของขอมูลใน
เอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบไุวเทานั้น Nokia
ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงเอกสารนี้หรือยกเลกิโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา

ผลิตภัณฑ แอปพลิเคชั่น และบริการทีว่างจําหนายและมีใหสาํหรับ
ผลิตภัณฑรุนนี้อาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับ
ตวัแทนจําหนาย Noka เพือ่รับทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิและภาษา
ที่มีในเครื่อง

การควบคุมการสงออก

อปุกรณนี้ประกอบดวยสนิคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวร ซึ่ง
สอดคลองตามกฎหมายและขอบงัคับของการสงออกจาก
สหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ๆ หามกระทําการใดๆ ที่ขัดแยงตอ
กฎหมาย

คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA
อปุกรณของคณุอาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุหรือ
โทรทัศนได (เชน เมื่อใชโทรศพัทในบริเวณใกลเคยีงกบัอุปกรณรับ
สัญญาณ) FCC หรือ IC อาจรองขอใหคณุหยุดใชโทรศพัท หาก
สัญญาณรบกวนดงักลาวนี้ยังมีอยู หากคณุตองการสอบถามเพิ่ม
เตมิ โปรดตดิตอศนูยบริการในพื้นที่ของคณุ โทรศพัทเครื่องนี้
สอดคลองตาม Part 15 ของกฎ FCC การทาํงานของเคร่ืองข้ึนอยูกับ
เง่ือนไข 2 ประการ ดงันี้ (1) โทรศพัทรุนนี้ตองไมกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย และ (2) โทรศพัทรุนนี้ตองยอมรับ
สัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ไดรับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจ
ทําใหเกิดการทํางานที่ไมพึงประสงค การแกไขหรือดดัแปลงอ่ืนใด
ที่ไมไดรับอนุญาตโดยตรงจาก Noka อาจทาํใหผูใชไมมีสทิธิ์ใช
งานโทรศพัทเครื่องนี้อกีตอไป
หมายเลขรุน: 6600s-1c

 

 

This product is licensed under the MPEG-4 Visual 
Patent Portfolio License (i) for personal and 
noncommercial use in connection with information 
which has been encoded in compliance with the  
MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a 
personal and noncommercial activity and (ii) for use in 
connection with MPEG-4 video provided by a licensed 
video provider. No license is granted or shall be 
implied for any other use. Additional information, 
including that related to promotional, internal, and 
commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. 
See http://www.mpegla.com. 
 

เครือ่งโทรคมนาคมและอุปกรณนี ้ มีความสอดคลองตาม
มาตรฐานทางเทคนิคเลขท่ี กทช. มท. 1015-2549 และ
ขอกําหนดอ่ืนของ กทช.

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/


Nokia Care Online

การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกบับริการออนไลนของเราไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ
เรียนรูวิธีต้ังคาโทรศัพทของคุณเปนครั้งแรก และคนหา

ขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท 

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการ

ใชโทรศัพททีละขั้นตอน

คูมอืผูใช
คูมอืผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของ
คุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาตรวจสอบขอมูลลาสุด
อยางสม่ําเสมอ

ซอฟตแวร
ใชโทรศัพทของคุณใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับ

ซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและคอมพิวเตอร 
Nokia PC Suite เชื่อมตอโทรศัพทและคอมพวิเตอร 

เพื่อใหคุณสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลง

และภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชันอ่ืนๆ ชวยให

ซอฟตแวรนี้ทํางานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

การต้ังคา
ฟงกชันเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมเีดีย 
การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเคลื่อนที่และอีเมล* 
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชัน
เหลานี้ไดจัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสีย
คาใชจายใดๆ 

*ไมมีในโทรศัพททุกเคร่ือง
การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ
ซอฟตแวร
คูมือผูใช
การตั้งคา



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

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

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

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป
ดูที่สวน FAQ (คําถามที่พบบอย) ของ www.nokia.co.th/faq เพื่อดูคําตอบสําหรับคําถามเกี่ยวกับ
โทรศัพทของคุณ รวมทั้งผลิตภัณฑและบริการอ่ืนๆ ของ Nokia

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของโนเกีย
สมัครออนไลน ที่ www.nokia.co.th/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ
โปรโมชั่นลาสุด ลงชื่อที่ “Nokia Connections” (การเชื่อมตอของโนเกีย) เพื่อรับขอมูลใหมๆ ประจําเดือน
เกี่ยวกับโทรศัพทและเทคโนโลยีลาสุด หรือเลือกลงชื่อที่ “Be The First To Know” (เปนคนแรกที่รูจกั) เพื่อ
รับพรีวิวรายละเอียดการเปดตัวโทรศัพทรุนใหม หรือสมคัรรับขอมูลเกี่ยวกับงานตางๆ ที่กําลังจะจัดขึ้นไดจาก 
“Promotional Communication” (การแจงขาวโปรโมชั่น)

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/contactus

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซอมผลิตภณัฑ โปรดคลิกเขามาที่ www.nokia.co.th/repair

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดท ี่ www.nokia.co.th/support

http://www.nokia.co.th/support
http://www.nokia.co.th/pcsuite
http://www.nokia.co.th/setup
http://www.nokia.co.th/software
http://www.nokia.co.th/signup
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http://www.nokia.co.th/faq
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http://www.nokia.co.th/contactus
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