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เนื้อหาในเอกสารนีใ้หขอมูล "ตามสภาพที่เปน" โดยไมมีการรบัประกัน
ใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรอืโดยนัย และมิไดจํากัดอยูที่การรับประกัน
ความสามารถในการทาํงานของผลติภณัฑที่จําหนาย หรอืความเหมาะสม
ในการใชงานตามวัตถุประสงค ตลอดจนความถูกตอง ความเชื่อถือได
หรือขอมูลในเอกสารนี ้นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทานัน้ 
Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ผลิตภัณฑและโปรแกรมเฉพาะที่วางจําหนายและบรกิารสําหรบัผลิตภัณฑ
เหลานีอ้าจแตกตางกันไปตามภูมภิาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตัวเลือก
ภาษาที่มีใหเลือกใชไดจากตัวแทนจําหนาย Nokia

การควบคุมการสงออก
เครือ่งรุนนีป้ระกอบดวยสินคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวรซึง่อยูภายใตบังคับ
ของกฎหมายและขอบงัคับดานการสงออกของสหรฐัอเมริกาและประเทศอื่นๆ 
หามกระทําการใดๆ ที่ขัดแยงตอกฎหมาย
แอปพลิเคชั่นของบริษัทอื่นที่มาพรอมกับโทรศัพท อาจสรางขึ้นและอาจเปน
ของบุคคลหรือนติิบุคคลทีไ่มใชกิจการในเครือหรอืมสีวนเกี่ยวของกับ Nokia 
Nokia ไมไดเปนเจาของลิขสทิธิ์หรอืสทิธิ์ในทรพัยสนิทางปญญาของโปรแกรม
จากผูผลิตรายอื่นเหลานี้ ดังนั้น Nokia จงึไมมีสวนรับผิดชอบในการใหการ
สนบัสนนุผูใช ความสามารถในการใชงานของแอปพลิเคชั่นเหลานี้ หรือขอมูล
ที่แสดงในแอปพลิเคชั่นหรือสือ่เหลานี้ นอกจากนี้ Nokia ไมไดใหการรับประกัน
ใดๆ สําหรับแอปพลิเคชั่นของบรษิัทเหลานี้
ดวยการใชแอปพลิเคชั่นตางๆ คุณใหการรบัรองวา แอปพลเิคชั่น
เหลานัน้ไดรบัการจัดเตรียมใหในแบบทีเ่ปนโดยไมมกีารรับประกันใดๆ 
อยางชัดแจงหรอืเปนนัยยะ ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย
ที่นํามาใช คุณยังใหการรับรองตอไปนี้อีกวา ทัง้ Nokia รวมทั้งบริษัท
พันธมิตรจะไมใหการรบัประกันใดๆ ไมวาจะระบุไวอยางชัดแจง หรอื
โดยนัยในทกุกรณ ีรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการรบัประกันของชื่อสินคา 

โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงคพิเศษ หรอื
รบัประกันวาซอฟตแวรนี้จะไมลวงละเมิดการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
เครือ่งหมายการคา หรอืสิทธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี ้มีความสอดคลองตามมาตรฐานทาง
เทคนิคเลขที่ กทช. มท. 1015-2549 และขอกําหนดอื่นของ กทช.
ฉบับที ่1 
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1. กดปุ่ม       (ก-ฅ) 4 ครั้ง เพื่อเลือก “ค”
2. กดปุ่ม       ค้างไว้ แล้วกดปุ่มเลื่อน 

เพื่อเลือกสระ “  ิ” จากตาราง แล้วกด ใส่
3. กดปุ่ม       (ด-ธ) 1 ครั้ง เพื่อเลือก “ด”
4. กดปุ่ม       (ด-ธ) 3 ครั้ง เพื่อเลือก “ถ”
5. กดปุ่ม       ค้างไว้ แล้วกดปุ่มเลื่อน 

เพื่อเลือกสระ “  ึ” จากตาราง แล้วกด ใส่
6. กดปุ่ม       (ฆ-ฉ) 4 ครั้ง เพื่อเลือก “ง”
7. กด ตัวเลือก > writing language > 

แล้วเลือก "English" กดปุ่ม      เพื่อเปลี่ยนเป็น
ตัวพิมพ์ใหญ่ และกดปุ่ม      เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค

8. กดปุ่ม      (ร-ษ) 2 ครั้ง เพื่อเลือก “U”
9. กดปุ่ม      เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
10. กดปุ่ม      ค้างไว้ แล้วกดปุ่มเลื่อน 

เพื่อเลือก “;” แล้วกด ใส่
11. กดปุ่ม      ค้างไว้ แล้วกดปุ่มเลื่อน 

เพื่อเลือก “-” แล้วกด ใส่
12. กดปุ่ม      ค้างไว้ แล้วกดปุ่มเลื่อน 

เพื่อเลือก “)” แล้วกด ใส่
(หรือกดปุ่ม      เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
แล้วกดปุ่ม      เพื่อเลือกสัญลักษณ์ต่างๆ)

13. กด ตัวเลือก เพื่อเลือก ส่ง และใส่เบอร์โทร
ที่คุณต้องการ

© 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์
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ความปลอดภัย

โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมใน
คูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดเครื่องในสถานที่ที่หามใชโทรศัพทเคลื่อนที่ 
หรือเมื่ออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย
คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ
เปนอันดับแรก
ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอื่นใด 
เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คุณ
ควรคํานึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คือ ความปลอดภัย
บนทองถนน
สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจากสัญญาณ
รบกวน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องได

ปดเครือ่งเมื่ออยูในพื้นที่ที่จํากัดไว
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเครื่องเมื่ออยูบน
เครื่องบิน ใกลกับอุปกรณทางการแพทย ปมน้ํามัน 
สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิดได
การบริการที่ผานการรบัรอง
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะใชหรือซอมอุปกรณ
ตางๆ ของเครื่องได
อุปกรณเสรมิและแบตเตอรี่
ใชเฉพาะอปุกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่ผานการรับรอง
เทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถ
ใชงานรวมกันได

กันน้ํา
โทรศัพทของคุณไมไดกันน้ํา ควรเก็บไวในที่แหง
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ขอมูลทั่วไป

■ เคล็ดลับที่เปนประโยชน
กอนนําเครื่องของคุณเขาสูศูนย Nokia Care

Q: จะทําอยางไรเพื่อแกปญหาเกี่ยวกบัการทํางานของโทรศัพท
A: ลองดําเนนิการตอไปนี:้
• ปดเครื่องโทรศัพท ถอดแบตเตอรี่ออก และเปลี่ยนแบตเตอรี่

ใหม
• เรยีกคืนคาที่ตัง้มาจากโรงงาน เลือก เมนู > การตั้งคา > 

เรยีกคืนคาดั้งเดิม เมื่อตองการบันทึกขอมูลสวนตวัทั้งหมด
ในโทรศัพทของคุณ เลือก คืนการตั้งคาเทานั้น

• อัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทดวย Nokia Software Updater 
หากมี โปรดดู www.nokia.co.th/softwareupdate 
หรอืเวบ็ไซต Nokia ในพืน้ที่ของคุณ

การเชือ่มตอ Bluetooth

Q: ทําไมไมพบอุปกรณที่ใชงาน Bluetooth รวมกันได
A: ลองดําเนนิการตอไปนี:้
• ตรวจดูวาทั้งสองเครือ่งนัน้สามารถใชงานรวมกันได

• ตรวจดูวาทั้งสองเครื่องเปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth 
แลวหรอืไม

• ตรวจสอบวาระยะหางระหวางอุปกรณของทั้งสองฝาย
อยูหางกันไมเกนิ 10 เมตร (33 ฟุต) และไมมีกําแพงหรือ
สิ่งกีดขวางใดๆ กัน้ระหวางอุปกรณ

• ตรวจสอบวาอุปกรณอีกเครื่องไมไดอยูในโหมด Hidden

การโทร
Q: จะปดเสียงเรียกเขาหรอืเสียงปลุกไดอยางไร
A: เมื่อฝาพับปดอยู แตะสองครั้งที่จอแสดงผลรอง
Q: จะเปลี่ยนระดับความดังไดอยางไร
A: หากตองการปรบัระดับความดังในระหวางการโทร ใหกดปุม
เลื่อนขึ้นหรอืลง
Q: จะเปลี่ยนเสยีงเรียกเขาไดอยางไร
A: เลือก เมนู > การตั้งคา > แบบเสียง
นาฬิกา
Q: จะดูเวลาไดอยางไร
A: เมื่อฝาพับปดอยู แตะสองครั้งที่จอแสดงผลรอง
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รายชือ่
Q: จะเพิ่มรายชื่อใหมไดอยางไร
A: เลือก เมนู > รายชื่อ > เพิ่มใหม
Q: จะใสขอมูลเพิม่เติมใหกับรายชื่อไดอยางไร
A: คนหารายชื่อที่คุณตองการเพิม่รายละเอียด และเลือก 
ขอมูล > ตัวเลือก > เพิม่ขอมูล และเลือกจากตวัเลือกที่มีอยู
เมนู
Q: จะเปลี่ยนลักษณะของเมนูไดอยางไร
A: ในการเปลี่ยนมุมมองเมนู เลือก เมนู > ตัวเลือก > 
มุมมองเมนูหลัก > รายการ, ตาราง, ตารางในปายกํากับ หรือ 
แท็บ
Q: จะปรับแตงเมนูไดอยางไร
A: ในการจัดเรียงเมนใูหม เลือก เมนู > ตัวเลือก > เรยีบเรียง 
เลื่อนไปยังเมนูที่คุณตองการยาย แลวเลือก ยาย เลื่อนไปยัง
ตําแหนงที่ตองการยายเมนูไปไว แลวเลือก ตกลง ในการบันทึก
การเปลี่ยนแปลง ใหเลือก เสร็จ > ใช
การรับสงขอความ
Q: เพราะเหตุใดจึงสงขอความมัลติมีเดียไมได
A: หากตองการตรวจสอบขอมูลการใชงานและสมัครใชบริการ
สงขอความมัลติมีเดีย (MMS, บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย) 
โปรดติดตอผูใหบรกิาร 

Q: จะตั้งคาอีเมลไดอยางไร
A: ในการใชฟงกชันอีเมลกับโทรศัพทของคุณ คุณตองใชระบบ
อีเมลที่ใชงานรวมกันได โปรดติดตอผูใหบรกิารอีเมลสําหรับ
การตัง้คาที่ถูกตอง คุณอาจไดรบัการตั้งคาในรูปของขอความ
การตัง้กําหนดคา ในการใชงานการตั้งคาอีเมล ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความอีเมล
การเชื่อมตอพีซี
Q: เพราะเหตุใดจึงมีปญหาในการเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ
เครือ่งพซีี
A: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC 
Suite แลว และเปดใชโปรแกรมนีใ้นเครือ่งพซีีของคุณ โปรดดู
คูมือผูใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite สวนขอมูลเพิม่เตมิ
ของวิธีการใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite โปรดดูที่ฟงกชัน
ความชวยเหลือในชุดโปรแกรม Nokia PC Suite หรือไปที่
เว็บไซตฝายสนบัสนุนที่ www.nokia.co.th

ทางลัด
Q: มีทางลัดที่สามารถใชงานไดหรือไม
A: มีทางลัดหลายๆ ทางบนโทรศัพทของคุณ:

• เมื่อตองการเขาใชบันทึกการโทร ใหกดปุมโทรออกหนึง่ครั้ง 
เมื่อตองการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ใหเลื่อนดูหมายเลข
หรอืรายชื่อที่คุณตองการ หลังจากนั้นใหกดปุมโทรออก
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• เมื่อตองการเปดเว็บเบราเซอร ใหกดคางไวที่ปุม 0
• เมื่อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสยีง ใหกดคางไว

ที่ปุม 1
• เมื่อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความภาพ ใหกดคางไว

ที่ปุม 2
• เมื่อตองการเปลี่ยนจากรปูแบบใดก็ตามเปนรูปแบบเงียบ 

และกลับสูรูปแบบปกต ิกดคางไวที ่#

■ ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือนีไ้ดรบัการรบัรองใหใชกับ
เครือขาย WCDMA 850 และ 2100 รวมถึง GSM 850, 900, 
1800 และ 1900 โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับระบบ
เครือขายจากผูใหบรกิารโทรศัพทของคุณ
ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี ้โปรดปฏิบัติตาม
กฎหมายทั้งหมดและเคารพธรรมเนยีมปฏิบัตใินทองถิ่น รวมถึง
สทิธิสวนบุคคลของผูอื่น และไมกระทําการใดที่เปนการละเมิด
ตอกฎหมาย รวมถึงลิขสิทธิ์ 
การคุมครองดานลิขสทิธิ์อาจหามมิใหทําการคัดลอก การแกไข 
หรอืการถายโอนภาพ เพลง หรอืเนือ้หาบางสวนได 
โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคและลิงคที่ติดตั้งไวลวงหนา
สําหรับเวบ็ไซตอินเทอรเน็ตอื่น และคุณอาจเขาถึงเว็บไซตอื่น
ผานทางโทรศัพทของคณุได เวบ็ไซตอื่นอาจไมไดเปนพนัธมิตร
กับ Nokia และ Nokia ไมไดรบัรองหรือรับผิดชอบใดๆ ตอการ

ใชงานเว็บไซตดังกลาว หากคุณเลือกที่จะเขาถึงเว็บไซตดังกลาว 
คุณควรยึดถือตามขอควรระวงัสําหรับความปลอดภัยหรือเนื้อหา

คําเตือน: คุณตองเปดเครือ่งกอนเริม่ใชงานคุณสมบัติ
ตางๆ ของเครือ่ง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง 
เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรอือันตราย

คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร
สําหรับขอมูลสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมือ
ผูใชเพื่อศึกษารายละเอียดขอมูลเกี่ยวกบัความปลอดภัย หามตอ
โทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

■ บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครใชบรกิารจากผูใหบริการระบบไรสายเพือ่ใชงาน
โทรศัพท คุณสมบัติโดยสวนใหญตองมีคณุสมบัตพิิเศษจาก
เครือขาย คุณสมบัติเหลานี้อาจไมมีในบางเครือขาย เครอืขาย
อื่นๆ อาจตองการใหคุณตกลงเปนการเฉพาะกับผูใหบริการของ
คุณกอน คุณจึงจะใชบริการของระบบเครือขายนั้นได ผูใหบริการ
ของคุณสามารถใหคําแนะนําและคําอธิบายเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ
คาใชจายในการใชบริการดังกลาว ในบางเครือขาย อาจมีขอ
จํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงานบริการเสรมิของระบบเครอืขาย 
ตัวอยางเชน ระบบเครือขายบางแบบอาจจะไมรองรับตัวอักษร
ของทุกภาษา และการบรกิารทั้งหมด
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ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงาน
คุณสมบัติบางอยางในเครือ่งของคณุ ในกรณเีชนนั้น คณุสมบัติ
ดังกลาวจะไมปรากฏในเมนบูนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมี
คุณสมบัติการกําหนดคาพิเศษ เชน การเปลี่ยนชื่อเมนู ลําดับ
ของเมนู และไอคอนตางๆ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม 
โทรศัพทเครื่องนี้รองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) 
ที่ทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบางอยางในเครื่องรุนนี้
ตองไดรบัการสนบัสนุนจากระบบเครือขายสําหรบัเทคโนโลยี
เหลานั้น เชน ขอความมัลติมีเดีย (MMS), การเรียกด,ู โปรแกรม
อีเมล, การสงขอความแบบดวน, คุณสมบัติแสดงสถานะของ
ผูติดตอ, การซงิโครไนซจากระยะไกล และการดาวนโหลดขอมูล
ผานเบราเซอรหรือผาน MMS

■ อุปกรณเพิ่มพิเศษ
คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ เครือ่งชารจ และ
อุปกรณเพิม่พิเศษที่ไดรับการรับรองโดย Nokia 
วาสามารถใชไดกับเครือ่งรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณ
ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําให
การรับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการรบัรอง 
สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคณุ เมื่อจะถอดสายไฟ
ออกจากอุปกรณเสริมใดๆ ใหจับที่ปลั๊กไฟแลวดึงออก อยาดึง
ที่สายไฟ

■ รหัสผาน
เลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย  เพือ่กําหนดวิธีที่
โทรศัพทจะใชรหัสผานและการตัง้คาระบบความปลอดภัย
• การล็อคปุมกด (ล็อคปุม) ปองกันการกดปุมโดยไมไดตั้งใจ:

1. เมื่อตองการล็อคปุมกด เมื่อฝาพบัเปดอยู เลือก เมนู > * 
ภายใน 3.5 วินาที

2. เมื่อตองการปลดล็อคปุมกด เมื่อฝาพบัเปดอยู เลือก 
เมนู > * ภายใน 1.5 วนิาที 

หากตองการรับสายเมื่อมีการล็อคปุมกด ใหกดปุมโทรออก 
เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธสาย ปุมกดจะถูกล็อคอัตโนมัติ
คุณยังสามารถเลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > 
ล็อคปุมอัตโนมัต ิหรือ ปองกันปุมกด > ล็อคปุมกด หรอื 
ปลดล็อคปุมกด หากเปดใชฟงกชันปองกันปุมกด คุณตอง
ปอนรหสัโทรศัพทหากเครื่องขอ

• รหสัโทรศัพท (5-10 หลัก) ชวยปองกันเครือ่งของคณุ
จากการใชงานโดยไมไดรับอนญุาตได คุณสามารถสราง
และเปลี่ยนรหัสนี ้และตั้งใหเครื่องขอรหัส เก็บรหัสไวเปน
ความลับและในที่ปลอดภยัแยกจากโทรศัพทของคณุ หาก
คุณลืมรหัสและโทรศัพทของคุณถูกล็อค จะตองนําเครื่อง
เขาศูนยบริการและอาจตองเสยีคาใชจายเพิม่เติม สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเตมิ โปรดติดตอศูนย Nokia Care หรือตัวแทน
จําหนายโทรศัพทของคณุ
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• รหัส PIN ที่มาพรอมกับซมิการดจะชวยปองกันการแอบใช
ซมิการด

• ตองใชรหัส PIN2 ที่มาพรอมกับซมิการดบางอันเพื่อเขาสู
บริการเฉพาะบางอยาง

• คณุอาจไดรับรหัส PUK และ PUK2 พรอมกับซิมการด หาก
คณุกดรหัส PIN หรือรหสั PIN2 ไมถูกตองสามครัง้ติดตอกัน 
โทรศัพทจะขอใหคุณกดรหัส PUK หรอืรหัส PUK2 หากคุณ
ไมมีรหัสเหลานี้ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

• ตองระบุรหัสระบบ (4 หลัก) เมื่อใชบริการจํากดัการโทร 
เพือ่จํากัดการโทรไปยังและจากโทรศัพทของคณุ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

• ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาโมดูลระบบปองกัน (หาก
ติดตัง้ไว) ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย > 
การตั้งคาการปองกัน

■ การอัพเดตซอฟตแวร
ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได และมี
การรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายเทานั้น

Nokia อาจมกีารอัพเดตซอฟตแวร ซึ่งมคีุณสมบัติใหม, ใหฟงกชนั
ที่ทํางานไดดีขึ้น หรือเพิ่มประสิทธิภาพของเครือ่ง คุณสามารถ
ขอรับการอพัเดตเหลานี้ไดโดยใชแอปพลเิคชัน่ Nokia Software 
Updater PC ในการอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท คุณตองมี

แอปพลิเคชั่น Nokia Software Updater และคอมพิวเตอร
ที่ใชงานรวมกันไดที่มีระบบปฏิบัตกิาร Microsoft Windows 
2000 หรือ XP, การเชื่อมตอบรอดแบนดอินเทอรเนต็ และสาย
เคเบิลขอมูลที่ใชงานรวมกันได เพื่อเชื่อมตอโทรศัพทของคุณ
กับคอมพิวเตอร
ในการขอรับขอมูลเพิ่มเติมและดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น 
Nokia Software Updater โปรดไปที่ www.nokia.co.th/
softwareupdate หรือเว็บไซต Nokia ในทองถิ่น
การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟตแวรอาจทําใหมีการสงผาน
ขอมูลในปริมาณมากผานทางระบบเครอืขายของผูใหบรกิาร 
โปรดติดตอผูใหบรกิารของคุณสําหรับขอมูลเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการสงขอมูล
ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรีข่องเครื่องมีพลังงานเพียงพอ หรือ
ชารจแบตเตอรีก่อนที่จะเริ่มการอัพเดต
ถาเครือขายของคณุสนบัสนุนการอัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA 
คุณอาจขอใหอัพเดตซอฟตแวรผานทางเครื่องของคณุ โปรดดูที่ 
“โทรศัพท” หนา 41

■ การอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท
ผูใหบริการของคุณอาจสงการอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทมายัง
อุปกรณของคุณโดยตรง ตัวเลือกนี้อาจไมมีในเครื่องของคุณ 
ทั้งนีข้ึ้นอยูกับโทรศัพทรุนที่คุณใช
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คําเตือน: หากคุณติดตั้งอัพเดตซอฟตแวร คุณจะใช
โทรศัพทไมได หรือแมจะโทรฉุกเฉินก็ตาม จนกวา
เครือ่งจะทําการติดตั้งอัพเดตเสร็จเรยีบรอย แลวเปด
เครือ่งใหมอีกครัง้ คุณตองสํารองขอมูลกอนที่จะ
ยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอัพเดต

■ My Nokia
ขอรับกลเม็ดเคล็ดลับ และการสนับสนุนสําหรับโทรศัพท Nokia 
ของคุณไดฟรี รวมถึงขอมูลทดลองใชงาน การสาธิตแบบอินเตอร
แอคทีฟ เว็บเพจสวนตวั และขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ
บริการลาสดุของ Nokia โดยไมมีคาใชจายใดๆ
ใชโทรศัพท Nokia ของคุณใหเต็มประสทิธิภาพที่สดุและลง
ทะเบียนที่ My Nokia วันนี้ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมและการให
บริการในพื้นที่ของคุณ โปรดดู www.nokia.com/mynokia

■ การดาวนโหลดเนื้อหา
คุณสามารถดาวนโหลดเนื้อหาใหม (เชน ลักษณะ) ลงในเครือ่งได 
(บรกิารเสรมิจากระบบเครือขาย)

คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการอื่นๆ ราคา และภาษีตางๆ 
ไดจากผูใหบริการของคณุ

■ การสนับสนุนของ Nokia
โปรดดูขอมูลเวอรชันลาสุดของคูมือนี้ พรอมทั้งขอมูลเพิม่เติม 
ขอมูลการดาวนโหลด และบรกิารที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ 
Nokia ที่ www.nokia.co.th/support หรอืเวบ็ไซตของ Nokia 
ในทองถิ่นของคณุ
เว็บไซตมีขอมูลเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑ
และบรกิารของ Nokia หากคุณตองการ
ติดตอศูนยบรกิาร Nokia Care โปรดดู
รายชื่อศูนยบริการ Nokia Care ในทองถิ่น
ที่ www.nokia.com/customerservice

สําหรับบรกิารซอมบํารุง โปรดดูศูนย Nokia Care ใกลบานคุณ
ที่ www.nokia.co.th/repair
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1. เริ่มตนใชงาน

■ การใสซิมการด การดหนวยความจํา 
และแบตเตอรี่

ซมิการดและหนาสัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย เนื่องจาก
การขูดขีด หรือดัดงอ จึงควรถือ ใส หรอืถอดการดอยาง
ระมัดระวัง

การใสซิมการด
1. หันดานหลังโทรศัพทเขาหาตัวคุณ จากนั้นถอดฝาครอบ

แบตเตอรี่ออก (1)

2. ในการปลดที่วางซิมการดออก ใหคอยๆ ดึงตวัล็อคของ
ที่วางการด แลวยกเปดขึ้น (2)

3. ใสซิมการด (3) โปรดตรวจสอบวาใสซิมการดอยางถูกตอง 
โดยที่หนาสัมผัสของการดหนัลงดานลาง

4. ปดที่วางซมิการด และกดจนเขาที่ (4)

การใสการดหนวยความจําและแบตเตอรี่
1. ในการใสการดหนวยความจํา เลื่อนที่ใสซิมการด (1) 

และพลิกเปดออก (2)

2. เลื่อนการดหนวยความจําลงในที่ใสการด (3)

3. ผลักที่ใสซิมการดกลับเขาที่ (4) แลวปด (5) โปรดตรวจสอบ
วาใสการดอยางถูกตอง โดยที่หนาสัมผัสบนการดหันลง
ดานลาง
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4. สังเกตขัว้สัมผัสของแบตเตอรี่ (6) แลวใสแบตเตอรี่ (7)

5. ใสฝาครอบแบตเตอรีก่ลับคืน (8-9)

■ การดหนวยความจํา microSD
คุณสามารถจัดเกบ็ขอมูล เชน เสียงเรยีกเขา 
ลักษณะ แบบเสยีง ภาพ และไฟลวิดีโอไวใน
การด microSD ที่ใชงานรวมกันได หากคุณ
เปลี่ยนแทนการดนี ้ฟงกชันและคุณสมบัติเหลานี้อาจทํางาน
ไดไมถูกตอง
คุณตองปดเครือ่งโทรศัพทเพื่อนําการด microSD ออกหรือ
เปลี่ยนการดใหม
โทรศัพทของคุณสนับสนนุการด microSD ขนาดสูงสุด 4 GB

ใชเฉพาะการด microSD ที่สามารถใชงานรวมกันได ซึง่ไดรับ
การรับรองจาก Nokia สําหรับใชกับอุปกรณนี้เทานั้น Nokia 
ใชมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ไดรบัการอนุมัติสําหรับการด
หนวยความจํา แตอาจมีการดบางยีห่อไมสามารถใชงานรวมกับ

โทรศัพทรุนนี ้การดที่ใชงานรวมกันไมไดอาจทําใหการดและ
ตัวเครื่องเสียหาย รวมทั้งขอมูลที่จัดเก็บอยูในการดอาจสูญหาย
ดวย

■ การชารจแบตเตอรี่
ปดโทรศัพทและปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจ
ทุกครัง้กอนถอดแบตเตอรี่
การชารจแบตเตอรี่ BL-4CT ดวยอุปกรณชารจ AC-4 จะใชเวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาทีเมื่อโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย
1. เสียบอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนงั
2. ตอสายจากอุปกรณชารจเขาที่ชองเสยีบอุปกรณชารจ

ดานขางของโทรศัพท

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาอีกหลายนาทีกวาที่
สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะ
สามารถโทรออกได
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■ การเปดและปดฝาพับ 
ในการเปดฝาพับ กดปุมเปดฝาพับ (1) ฝาพบัจะพลิกเปด (2) 
ไดประมาณ 161 องศา อยาพยายามดันฝาพับออกไปมากกวานี้

ปดฝาพับดวยตนเอง
เมื่อโทรศัพทปดอยู หรือแบตเตอรี่ใกลหมด ใหเปดฝาพับ
ดวยตนเอง
เพือ่ใหปุมเปดฝาพบัทํางานอยางเหมาะสม ใหใชผานุม 
สะอาดและแหงทําความสะอาดแผนแมเหล็กและโลหะ โปรดดูที่ 
“ปุมและสวนประกอบตางๆ” หนา 19

■ การเปดและปดเครื่อง
1. กดปุมเปด/ปด  คางไว
2. หากเครื่องขอใหคณุ

ปอนรหัส PIN หรอืรหสั 
UPIN ใหปอนรหัส 
(ปรากฏเปน ****) 
หลังจากนัน้เลือก 
ตกลง

เมื่อคุณเปดเครื่องเปน
ครั้งแรกและโทรศัพทอยูใน
โหมดสแตนดบาย เครื่อง
จะขอใหคณุรับการตั้งกําหนดคาจากผูใหบริการของคณุ (บริการ
เสริมจากระบบเครอืขาย) ใหตอบรับหรือปฏิเสธคําขอนี้ โปรดดูที่ 
“การตั้งกําหนดคา” หนา 42 และ “บริการตัง้กําหนดคา” 
หนา 18

■ การตั้งเวลา เขตเวลา และวันที่
เมื่อคุณเปดเครื่องเปนครั้งแรกและโทรศัพทอยูในโหมดสแตนด
บาย เครื่องจะขอใหคณุตั้งเวลาและวันที่ ปอนขอมูลลงในชอง 
แลวเลือก จดัเก็บ
ในการเปลี่ยนการตั้งคาวนัที่และเวลาในภายหลัง เลือก 
เมนู > การตัง้คา > วนัและเวลา > การตั้งคาวันและเวลา, 
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รูปแบบวนัที่และเวลา หรอื รับขอมูลเวลาอัตโนมัต ิ(บริการเสรมิ
จากระบบเครือขาย) เพื่อเปลี่ยนการตัง้คาเวลา เขตเวลา และ
วันที่

■ บริการตั้งกําหนดคา
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครอืขายบางอยาง เชน บริการ
อินเทอรเน็ตเคลื่อนที่, MMS, การสงขอความคลิปเสยีง Nokia 
Xpress หรือการซงิโครไนซกับเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล 
โทรศัพทของคุณตองไดรับการตัง้กําหนดคาที่ถูกตอง สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาที่มีใหใชได โปรดติดตอผูให
บริการระบบ, ผูใหบริการ, ตัวแทนจําหนายโนเกียที่ไดรับการ
รับรองใกลบานคุณ หรือไปที่สวนสนับสนุนในเว็บไซตของโนเกีย
ที่ www.nokia.co.th/support

เมื่อคณุไดรับการตั้งคาเปนขอความการตั้งกําหนดคา แตเครื่อง
ไมไดจัดเก็บและใชงานคาดังกลาวโดยอัตโนมัติ ขอความ 
ไดรับการตั้งคา จะปรากฏขึ้น เลือก แสดง > จดัเก็บ หากจําเปน 
ใหปอนรหัส PIN ที่ผูใหบรกิารใหมา

■ สายคลองขอมือ
ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท ใสสายคลองขอมือ 
ใสฝาครอบแบตเตอรี่กลับคนื

■ เสาอากาศ
โทรศัพทรุนนี้มีเสาอากาศภายในและภายนอก 
เชนเดียวกับอุปกรณสงสัญญาณอื่นๆ คุณ
ไมควรจับเสาอากาศโดยไมจําเปนในขณะที่
เครือ่งกําลังสงหรอืรบัสัญญาณ การสมัผัส
เสาอากาศขณะที่สงสญัญาณหรอืรบัสัญญาณ
จะสงผลตอคณุภาพของสญัญาณวิทยุ 
โดยอาจทําใหโทรศัพททํางานโดยใชระดับ
พลังงานที่สูงขึน้กวาปกติ และทําใหอายุ
การใชงานแบตเตอรีส่ั้นลง
ภาพแสดงเสาอากาศในบริเวณพื้นที่สเีทา
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■ ปุมและสวนประกอบตางๆ
1. กลองตัวหนา
2. หูฟง/แผนโลหะ

แมเหล็ก
3. เซนเซอรแสง
4. จอแสดงผล
5. ปุมเลือกดานซาย
6. ปุมเลือกดานขวา
7. ปุมเลื่อน NaviTM;

ในที่นี้จะเรยีกเปน
ปุมเลื่อน

8. ปุมเลือกตรงกลาง
9. ปุมโทรออก
10. ปุมเปดปด/ปุมวางสาย

วางสาย (กดปุมสั้นๆ) 
และเปดและปดเครือ่ง 
(กดปุมคางไว)

11. แผงปุมกด
12. แมเหล็ก
13. ลําโพง

14. พอรต USB

15. จอแสดงผลรอง
16. รูรอยสายคลองขอมือ

17. กลองขนาด 2 ลานพกิเซล
18. แฟลชกลอง
19. ชองเสียบอุปกรณชารจ
20. ปุมเปดฝาพับ (การเปดดวยกลไกแมเหล็กไฟฟา)
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■ เซ็นเซอร
เลือก เมนู > การตัง้คา > โทรศัพท > การตั้งคาเซ็นเซอร > เปด 
เพื่อเรียกใชฟงกชันนี้
การใชงานแบบแตะชวยใหคณุสามารถปดเสยีง ปฏิเสธสาย
เรียกเขา และเสยีงปลุกไดอยางรวดเร็ว คณุสามารถดูเวลา
และสัญลักษณตางๆ สําหรับสายที่ไมไดรับ และขอความใหม
ไดในจอแสดงผลรอง

การแตะสองครั้ง
ใหแตะสองครั้งทุกครั้งที่จอ
แสดงผลรอง บริเวณดาน
ลางของจอแสดงผลดานนอก
แบบซอน เมื่อฝาพับปดอยู

การแสดงสัญลักษณ
และเวลา
ในการแสดงเวลา แตะสองครั้ง
ที่จอแสดงผลรองที่ซอนอยู 
นาฬิกาบอกเวลาแบบอะนาล็อกหรอืดิจิตอลจะปรากฏขึ้น ขึ้นกับ
การตั้งคานาฬกิาที่เลือกไว โปรดดูที่ “การตัง้เวลา เขตเวลา 
และวันที่” หนา 17

หากคุณมีเครื่องเลนเพลงหรอืวทิย ุFM เปดอยู คุณตองปดกอน 
หากคุณมีสายที่ไมไดรบัหรือขอความใหมที่ไดรับ คุณตองดูกอน
ที่จะดูเวลา
เลื่อนโทรศัพทของคุณใหหางจากแสงจา (เชน แสงแดดที่สอง
โดยตรง) เพื่อดูเวลาและส-ัลักษณตางๆ บนจอแสดงผลดาน
นอกแบบซอน

การปดเสียงและปฏิเสธสาย 
ในการปดเสียงสายเรียกเขาหรือเสียงปลุก แตะสองครั้งที่จอ
แสดงผลรอง ในการปฏิเสธสายหรอืเลื่อนเสียงปลุก แตะสองครั้ง
ที่จอแสดงผลอีกครั้ง เสยีงจะดังขึน้เหมือนเดิมในครั้งหนาที่มี
สายเรียกเขาหรือเสียงปลุก
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■ โหมดสแตนดบาย 
เมื่อโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบายแสดงวาเครื่องพรอมใชงาน 
และผูใชยงัไมปอนตัวอักษรใดลงไป

1. สญัลักษณ 3G

2. ระดับความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลูลาร
3. ระดับประจุแบตเตอรี่
4. สญัลักษณ โปรดดูที่ “สัญลักษณ” หนา 21

5. ชื่อของเครอืขายหรือโลโกระบบ
6. นาฬกิา
7. จอแสดงผล
8. ปุมเลือกดานซาย โดยคาเริม่ตนแลว คาของปุมนีเ้ปน ไปที ่

ที่จะนําคุณไปยงัรายการทางลัด โปรดดูที่ 
“ปุมเลือกดานซายและขวา” หนา 37 

9. โหมดของปุมเลือกตรงกลางคอื เมนู
10. ปุมเลือกดานขวา โดยคาเริ่มตนแลว คาของปุมนี้คอื ชื่อ 

ที่นําคุณไปยังรายชื่อที่จัดเก็บไว โปรดดูที่ 
“ปุมเลือกดานซายและขวา” หนา 37

สแตนดบายแบบพิเศษ
ในการใชงานหรือเลิกใชงานโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ เลือก 
เมนู > การตัง้คา > จอแสดงผล > สแตนดบายแบบพิเศษ > 
สแตนดบายแบบพเิศษ
เมื่ออยูในโหมดสแตนดบายแบบพเิศษ เลื่อนหนาจอขึ้นหรือลง
เพื่อเลื่อนดูในรายการ และเลือก เลือก หรือ ดูขอมูล  ลูกศร
แสดงวามีขอมูลใหอานตอ หากตองการหยุดเลื่อน ใหเลือก ออก
ในการจัดและเปลี่ยนโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ ใหเปด
ใชงานโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ แลวเลือก ตัวเลือก > 
มุมมองปรับตั้งคา หรอื ตั้งสแตนดบายพเิศษ

สัญลักษณ
 คุณมีขอความที่ยังไมไดอาน
 คุณมีสายที่ไมไดรบั โปรดดูที่ “บันทึก” หนา 35

 ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคไว โปรดดูที่ “รหัสผาน” 
หนา 12

© 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์



22

เริ่มตนใชงาน

22

 โทรศัพทจะปดเสยีงเมื่อมีสายเรียกเขาหรือไดรับ
ขอความ โปรดดูที่ “แบบเสียง” หนา 36

 เปดใชงานนาฬิกาปลุก โปรดดูที่ “นาฬกิาปลุก” 
หนา 51

,  เมื่อเลือกโหมดการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตเปน 
ออนไลนตลอด และใชบริการขอมูลแบบแพคเก็ตได 

,  เริม่การเชื่อมตอขอมูล GPRS หรือ EGPRS

,  หยดุ (พกั) การเชื่อมตอขอมูล GPRS หรือ EGPRS

 สญัลักษณแสดงการเชื่อมตอ Bluetooth โปรดดูที่ 
“เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth” หนา 38 

■ รูปแบบบนเครื่อง
ใชรูปแบบบนเครือ่งบินในสภาพแวดลอมที่ไวตอคลื่นวิทยุ เชน 
เมื่ออยูบนเครื่องบินหรืออยูในโรงพยาบาล เพือ่เลิกใชงาน
ฟงกชันที่ใชความถี่วิทยุทั้งหมด เมื่อใชงานรูปแบบบนเครื่อง 
สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น
เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ > บนเครื่อง > ใชงาน หรือ 
ปรับตั้งคา
หากตองการใหเครือ่งถามทุกครั้งที่เปดเครือ่งวาจะใชงานรูปแบบ
บนเครื่องหรือไม ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > 
ถามบนเครื่อง > เปด

หากตองการยกเลิกใชงานรูปแบบบนเครื่อง ใหเลือกรปูแบบอื่น
เมื่อเครื่องใชรูปแบบออฟไลนหรอืรปูแบบบนเครือ่ง คุณจะตอง
ปลดล็อคเครื่อง แลวเปลี่ยนเปนรูปแบบการโทรเพื่อโทรออก

คําเตือน: เมื่อใชรูปแบบบนเครื่อง คณุไมสามารถ
โทรออกหรือรับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือใช
คุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองใชในพื้นที่ครอบคลุมของระบบ
เครอืขาย ในการโทรตดิตอ คุณตองเปดการทํางาน
รูปแบบโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค หากคุณ
จําเปนตองโทรฉุกเฉินในขณะที่ล็อคโทรศัพทอยูและ
อยูในรูปแบบบนเครื่องบิน คุณอาจสามารถปอน
หมายเลขฉุกเฉินที่ไดตั้งโปรแกรมไวในเครื่อง ในชอง
รหสัล็อค แลวเลือก "โทรออก” เครื่องจะยืนยันวา
คุณกําลังจะออกจากรปูแบบบนเครื่องเพือ่เริม่การโทร
ฉุกเฉิน
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2. การโทร

■ การโทรออก
ปฏิบตัิตามขอใดขอหนึง่ตอไปนี:้
• กดหมายเลขโทรศัพทพรอมทั้งรหัสพืน้ที่ แลวกดปุมโทรออก

ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้งเพื่อเปนตวั
นําหนาหมายเลขตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัส
การโทรออกตางประเทศ) แลวตามดวยรหัสประเทศ รหสั
พืน้ที่โดยไมตองกดเลข 0 นําหากจําเปน แลวตามดวย
หมายเลขโทรศัพท

• เมื่อตองการเขาใชบนัทึกการโทร ใหกดปุมโทรออกหนึ่งครั้ง 
เลื่อนไปยังหมายเลขหรือชื่อที่คณุตองการ และกดปุม
โทรออก

• โทรไปยงัรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพทใน รายชื่อ โปรดดูที่ 
“รายชื่อ” หนา 33

หากตองการปรบัระดับความดังในระหวางการโทร ใหกดปุม
เลื่อนขึน้หรือลง

■ การรับสายและการวางสาย
ในการรับสาย ใหกดปุมโทรออก หรือเปดฝาพับ หากตองการ
วางสาย ใหกดปุมวางสายหรือปดฝาพับ 

ในการเปดใชงานการตั้งคาฝาพับ เลือก เมนู > การตั้งคา > 
โทรออก > รับสายโดยการเปดฝา > เปด

■ การปดเสียงและปฏิเสธไมรับสาย
ใชปุมกด:

• หากตองการปดเสียงเรียกเขา ใหเลือก เงียบ จากนั้น 
คุณสามารถรบัสายหรือปฏิเสธไมรบัสายได

• ในการปฏิเสธไมรับสาย ใหกดปุมวางสาย
ใชคําสั่งแตะบนจอแสดงผลรอง:
ในการเปดใชงานการตั้งคาการแตะ เลือก เมนู > การตั้งคา > 
โทรศัพท > การตัง้คาเซ็นเซอร โปรดดูท “เซ็นเซอร” หนา 20

• ในการปดเสยีงเรียกเขา แตะสองครั้งที่จอแสดงผลรอง 
เสียงจะกลับคืนมาในสายเรียกเขาถัดไป

• ในการปฏิเสธไมรับสาย แตะสองครั้งที่จอแสดงผลรอง
อีกครั้ง
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■ การโทรดวน
เมื่อตองการกําหนดหมายเลขโทรศัพทลงในปุมโทรดวน 3 ถึง 9:

1. เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรดวน
2. เลื่อนไปที่ปุมโทรดวนที่คุณตองการ
3. เลือก กําหนด หรอืหากไดกําหนดหมายเลขใดหมายเลข

หนึ่งใหกบัปุมไวแลว ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน  
4. ปอนหมายเลขหรือเลือก คนหา และรายชื่อที่คุณตองการ

กําหนด
หากมีการเลิกใชงานการโทรดวน เครื่องจะถามวาคุณตองการ
ใชงานฟงกชันนี้หรือไม
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก > โทรดวน > เปด
ในการโทรออก ใหกดปุมโทรดวนคางไวจนกวาจะเริ่มการโทรนั้น

■ การโทรออกโดยใชเสียง
โทรออกโดยพูดชื่อที่จัดเก็บไวในรายชื่อ 
เนื่องจากคําสั่งเสียงขึน้กับภาษา กอนการโทรออกโดยใชเสยีง 
คุณตองเลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > การจดจําเสียง > 
ภาษาในการจดจําเสยีง และภาษาของคณุ ทํา การฝกจดจําเสียง 
จากคําแนะนําบนหนาจอ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจเกิด
ปญหาขึ้นไดถาคุณอยูในที่ที่มีเสียงดังหรืออยูใน
สถานการณฉุกเฉิน ดังนัน้จึงไมควรอาศัยการโทรออก
โดยใชเสียงเพยีงอยางเดียวไมวาในสถานการณใดๆ 
กต็าม

1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดคางไวที่ปุมเลือกดานขวา จะมี
เสียงสั้นๆ และขอความ กรุณาเปลงเสียง แสดงขึ้น

2. พูดชื่อที่คุณตองการตดิตอใหชัดเจน หากการเรียกขอมูล
ดวยเสยีงเปนผลสําเรจ็ รายการชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น 
โทรศัพทจะเลนคําสั่งเสียงของรายการแรกสุดที่ตรงกัน 
หากรายการแรกที่ตรงกันไมถูกตอง เลื่อนไปยังรายการอื่น

■ ตัวเลือกขณะสนทนา
ตัวเลือกหลายตวัที่คณุสามารถใชไดขณะสนทนาคือบรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขาย หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอ
ผูใหบรกิาร
ตัวเลือกที่ผูใหบรกิารอาจมีใหเพิม่เติมคือ การประชุมสาย 
การแบงปนวดิีโอ และการพักสาย
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สายเรียกซอน
เมื่อตองการไดรบัแจงวามีสายเรียกซอนอยูขณะคุณกําลังใชสาย 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย) เลือก เมนู > การตั้งคา > 
โทรออก > สายเรียกซอน > ใชงาน 
เมื่อตองการรับสายเรียกซอนในระหวางที่สนทนากบัสายอื่นอยู 
ใหกดปุมโทรออก สายแรกจะถูกพักสายไว เมื่อตองการวางสาย
ที่สนทนาอยู ใหกดปุมวางสาย

■ การโทรสายวิดีโอ
เมื่อคุณสนทนาทางสายวิดีโอ คณุสงภาพวดิีโอแบบเรยีลไทม
ไปยังผูรับสาย ซึ่งถายภาพโดยใชกลองดานหนาโทรศัพท
ในการสนทนาทางวิดีโอ คณุจําเปนตองมี USIM การดและอยู
ภายในบรเิวณพืน้ที่ครอบคลุมของระบบเครือขาย WCDMA 
โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบรกิาร เพือ่สอบถามขอมูล
เกี่ยวกับบรกิารและการเปนสมาชิกของบริการสนทนาทางวิดีโอ 
ทั้งนี้ คุณสามารถสนทนาทางวิดีโอไดระหวางคุณกับคูสนทนา
อีกฝายเทานั้น สายวดิีโอสามารถโทรไปยงัโทรศัพทที่ใชรวม
กันไดหรือไคลเอนต ISDN แตคุณจะไมสามารถใชงานฟงกชัน
การสนทนาทางวิดีโอได หากมีการใชสายสนทนา สายสนทนา
ทางวิดีโออื่น หรอืสายขอมูลอื่นอยู
1. ในการเริ่มตนสายวิดีโอ ใหปอนเบอรโทรศัพทในโหมด

สแตนดบาย หรือเลือก รายชื่อ และเลือกรายชื่อ

2. กดปุมโทรออกคางไว หรือเลือก ตัวเลือก > สายวดิีโอ
การเริ่มตนสายวิดีโอจะใชเวลาสกัครู สายวิดีโอ และภาพ
เคลื่อนไหวขอมูลสงออกจะแสดงขึ้น ในกรณีที่ตอสายไมได 
(เปนตนวา ระบบเครือขายไมรองรับฟงกชันการสนทนา
ทางวิดีโอ หรือเครื่องปลายสายไมสามารถใชงานรวมกันได) 
เครื่องจะแสดงขอความใหคณุเลือกวาตองการใชสายโทรออก
ตามปกติหรือสงขอความแทน
หากตองการปรับระดับความดังในระหวางการโทร ใหกดปุม
เลื่อนขึ้นหรอืลง

3. เมื่อตองการวางสาย ใหกดปุมวางสาย
ขณะใชงานเครือ่งเปนเวลานาน เชน การใชสายวิดีโอและการ
เชื่อมตอขอมูลความเร็วสูง โทรศัพทจะรอนขึ้น ซึ่งโดยทั่วไป 
สภาพเชนนี้เปนเรือ่งปกติ หากคุณสงสัยวาโทรศัพททํางาน
ไมถูกตอง ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรบัรองใกลบานคณุ
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3. การเขียนขอความ

คุณสามารถปอนขอความโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
หรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ เมื่อคุณจะเขยีนขอความ ใหกด 
ตัวเลือก คางไวเพื่อสลับระหวางระบบปอนตัวอักษรปกติ 
ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  และระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 
ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติไมได
สนับสนุนทุกภาษา
หากคุณเลือกรปูแบบตัวอักษร โทรศัพทจะปรากฏสญัลักษณ 

,  และ  ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม # 
ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเปนโหมดหมายเลข ซึ่งแสดงดวย
สัญลักษณ  ใหกดปุม # คางไว แลวเลือก โหมดหมายเลข 
ในการเปลี่ยนจากโหมดหมายเลขเปนตัวอักษร ใหกดปุม # 
คางไว
ในการตั้งภาษาที่เขยีน ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษาที่เขยีน 

■ ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 1 ถึง 9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรที่ตอังการปรากฏ 
ตัวอักษรที่เลือกใชไดขึ้นกับภาษาที่เขียนที่เลือก ในการเวนวรรค 
กด 0 ในการแสดงเครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิเศษ
ที่ใชบอย กด 1

■ ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติจะใชพจนานกุรมในเครื่องซึ่งคุณ
สามารถเพิม่คําใหมเขาไปได
1. เริ่มเขยีนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 เครือ่งจะแสดง * หรือตัวอักษร

หากพบคําที่มีความหมาย ตัวอักษรที่ปอนจะปรากฏเปนคํา
ที่ขีดเสนใต

2. เมื่อเขียนคําเสรจ็และคําดังกลาวถูกตอง ใหยนืยันคํานั้น
โดยกดปุม 0 เพื่อเวนวรรค
หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม * ซ้ําๆ และเลือกคํา
จากรายการ
หากเครือ่งหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวาคําที่ตองการ
เขยีนไมมีอยูในพจนานุกรม ในการเพิ่มคําลงในพจนานุกรม 
ใหเลือก สะกด ปอนคําโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 
แลวเลือก จัดเก็บ
ในการเขียนคําผสม ใหปอนสวนแรกของคําลงไป แลวเลื่อน
ไปทางขวาเพื่อยืนยันคําดังกลาว เขียนสวนสุดทายของคํา 
หลังจากนั้นใหยืนยนั

3. เริ่มเขยีนคําถัดไป
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4. การรับสงขอความ

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

ในการดึงขอมูลหมายเลขโทรศัพทจากหนวยความจํา 
ใหเลือก เพิ่ม

3. เขยีนขอความลงในชอง ตัวอักษร:
หากตองการใชแบบขอความ ใหเลื่อนลง แลวเลือก ใส

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

■ การเขียนและสงขอความมัลติมีเดีย
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
2. ปอนหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอีเมลอยางนอยหนึ่งรายการ

ในชอง ถึง: ในการดึงขอมูลหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอีเมล
จากหนวยความจํา ใหเลือก เพิ่ม

3. เขยีนขอความ ในการเพิ่มไฟล ใหเลื่อนลง แลวเลือก ใส
4. หากคณุตองการดูขอความกอนที่จะสง ใหเลือก ตัวเลือก > 

แสดงตัวอยาง
5. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

หากตองการตรวจสอบขอมูลการใชงานและสมัครใชบริการสง
ขอความมัลติมีเดีย (MMS, บริการเสริมจากระบบเครอืขาย) 
โปรดติดตอผูใหบรกิาร 
เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบตัิที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับ
และแสดงขอความมัลตมิีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจ
แตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทที่รบัขอความ
เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของขอความ MMS หากไฟล
ภาพที่แทรกมีขนาดเกินขดีจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพ
มีขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได

■ การอานและการตอบกลบัขอความ
1. หากตองการดูขอความที่ไดรบั ใหเลือก แสดง

หากตองการอานขอความในภายหลัง ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ถาดเขา  

2. ในการตอบกลับขอความ ใหเลือก ตอบ เขยีนขอความ
ตอบกลับ

3. ในการสงขอความ ใหเลือก สง
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ขอสําคัญ: ควรใชความระมัดระวังในการเปดขอความ 
ขอความตางๆ อาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือ
สิ่งอื่นๆ ที่อาจทําใหโทรศัพทหรือเครือ่งพซีีของคุณ
เสียหายได 

■ การสงขอความคลิปเสียง Nokia Xpress
คุณสามารถใชบริการขอความมัลติมีเดีย (MMS) ในการสราง
และสงขอความคลิปเสียง คณุตองเปดใช MMS กอน จึงจะ
สามารถสงขอความคลิปเสียงได
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความคลิปเสียง  

เครื่องบันทึกเสยีงจะเปดการทํางาน
2. เปลงเสียงขอความ
3. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหนึง่หมายเลขในชอง ถึง: 

หรือเลือก เพิ่ม เพื่อดึงหมายเลข
4. เลือก สง หรือกดปุมโทรออก
ในการเปดขอความคลิปเสียงที่ไดรับ ใหเลือก เลน หากคุณไดรบั
ขอความมากกวาหนึง่ขอความ ใหเลือก ดู > เลน หากตองการ
ฟงขอความนัน้ในภายหลัง ใหเลือก ออก

■ ขอความดวน
เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความดวน 
ป อนหมายเลขของผูรับ และเขียนขอความที่ตองการ
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ไดรับ 
เครือ่งจะไมจัดเก็บขอความดวนไวโดยอัตโนมัติ

■ โปรแกรมอีเมล
ในการใชงานการตัง้คาอีเมล ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
การตัง้คาขอความ > ขอความอีเมล
ในการใชฟงกชันอีเมลกับโทรศัพทของคณุ คณุตองใชระบบอีเมล
ที่ใชงานรวมกนัได
คุณอาจไดรับการตั้งคาอีเมลในรูปของขอความการกําหนดคา 
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบรกิารระบบ
เครอืขายหรือผูใหบรกิารของคุณ

ตัวชวยตั้งคาอีเมล
ตัวชวยตั้งคาอีเมลจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติหากไมมีการระบุการ
ตั้งคาอีเมลไวในโทรศัพท ในการเริม่ตนตัวชวยตั้งคาสําหรบับัญชี
อีเมลเพิ่มเติม เลือก เมนู > ขอความ และบัญชีอีเมลที่มี เลือก 
ตัวเลือก > เพิม่ศูนยขอความ เพือ่เริม่ตนตัวชวยตั้งคาอีเมล 
ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอ
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โปรแกรมอีเมลจําเปนตองใชกับจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตโดยไมมี
พร็อกซี่ โดยปกติ จุดเชื่อมตอ WAP จะมีพรอ็กซีแ่ละไมทํางาน
กับโปรแกรมอีเมล

การเขียนและสงอีเมล
คณุสามารถเขยีนขอความอีเมลกอนเชื่อมตอบริการอีเมล หรอื
เชื่อมตอกับบรกิารกอนแลวเขียนและสงอีเมลก็ได
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > อีเมล

หากกําหนดบัญชีอีเมลไวมากกวาหนึ่งบัญชี ใหเลือกบัญชี
ที่คุณตองการนํามาใชสงอีเมล

2. ใสที่อยูอีเมลของผูรับ เรื่อง และขอความในอีเมล ในการ
แนบไฟล เลือก ตัวเลือก > ใส

3. ในการสงขอความอีเมล ใหเลือก สง
หากตองการสงอีเมลจากแฟมขอความราง ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ฉบับราง แลวเลือกขอความที่ตองการ และเลือก สง

การดาวนโหลดอีเมล
1. ในการดาวนโหลดสวนหัวขอความอีเมล เลือก เมนู > 

ขอความ และบัญชีอีเมลของคุณ 
2. เมื่อตองการดาวนโหลดอีเมลและไฟลที่แนบ เลือกอีเมล

และเลือก เปด หรือ ดึงขอมลู

การอานและตอบกลับอีเมล
1. เลือก เมนู > ขอความ แลวเลือกชื่อบัญชีและขอความ

ที่ตองการ
2. ในการตอบกลับอีเมล ใหเลือก  ตัวเลือก > ตอบ ยนืยัน

หรือแกไขที่อยูอีเมลและหัวเรื่อง แลวเขยีนขอความตอบกลับ
3. ในการสงขอความ ใหเลือก สง 

หากตองการสิ้นสดุการเชื่อมตอกับบญัชีอีเมลของคณุ 
ใหเลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

ขอสําคัญ: ควรใชความระมัดระวงัในการเปดขอความ 
ขอความตางๆ อาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือ
สิ่งอื่นๆ ที่อาจทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพีซีของคณุ
เสียหายได 

■ ขอความทันใจ
ดวยการสนทนา (ขอความสนทนา, บริการเสริมจากระบบ
เครอืขาย) คุณสามารถสงขอความแบบสั้นๆ งายๆ ไปยังผูสนทนา
ที่ออนไลนอยู คุณตองสมัครขอใชบรกิารและลงทะเบียนกับศูนย
บริการสนทนาที่คุณตองการใช สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การลงชื่อใชงานบริการขอความสนทนา โปรดติดตอผูใหบรกิาร
ของคุณ
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■ ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสยีงเปนบรกิารเสริมจากระบบเครือขาย 
และคุณจําเปนตองสมัครเปนสมาชิกกอน สําหรับขอมูลเพิม่เติม 
โปรดติดตอผูใหบรกิาร
ในการโทรไปยังระบบฝากขอความเสยีง ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ขอความเสยีง > เรียกฟงขอความเสียง หรือกด
คางไวที่ 1 หากตองการปอน คนหา หรือแกไขหมายเลขศูนย
รับฝากขอความเสียงของคุณ ใหเลือก เบอรศูนยขอฯ เสียง

■ ขอความวิดีโอ
ระบบฝากขอความภาพเปนบรกิารเสริมจากระบบเครือขาย 
และคุณจําเปนตองสมัครเปนสมาชิกกอน สําหรับขอมูลเพิม่เติม 
โปรดติดตอผูใหบรกิาร
ในการโทรไปยังระบบฝากขอความภาพ ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ขอความวิดีโอ > ดูขอความวิดีโอ หรือกดคางไวที่ 2  
หากตองการปอน คนหา หรอืแกไขหมายเลขศูนยรบัฝากขอความ
ภาพของคุณ ใหเลือก เบอรศูนยวิดีโอ

■ ขอความขอมูล
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความขอมูล เพือ่รบัขอมูลเรื่องตางๆ 
จากผูใหบริการ (บริการเสรมิจากระบบเครือขาย) สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบรกิาร

■ คําสั่งบริการ
เลือก เมนู > ขอความ > คําสัง่บริการ เพื่อเขียนและสงคําขอ
บรกิาร (คําสั่ง USSD) ใหผูบริการระบบ เชน คําสั่งเปดใชงาน
บรกิารเครือขาย

■ การตั้งคาขอความ
การตั้งคาทั่วไป
การตัง้คาทั่วไปเปนการตั้งคาปกติที่ใชกับขอความตัวอักษร
และขอความมัลติมีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > การตั้งคาทั่วไป 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้
จัดเก็บขอความที่สง — เพื่อตั้งคาเครื่องใหจัดเก็บขอความ
ที่สงแลวไวในแฟมขอมูล แฟมขอความที่สง
แทนที่รายการที่สง — เพื่อตัง้คาใหเครือ่งเขยีนทับขอความที่สงเดมิ
ดวยขอความใหมเมื่อหนวยความจําของขอความเต็ม การตั้งคานี้
จะปรากฏขึ้นตอเมื่อคุณตั้งคาโทรศัพทใหจัดเก็บขอความที่สง
ผูรับที่ชื่นชอบ — เพื่อกําหนดผูรับขอความหรือกลุมที่รับขอความ
เมื่อจะสงขอความ
ขนาดอักษร — เพือ่เลือกขนาดตวัอักษรที่จะใชในขอความ
รอยยิม้แบบกราฟก — เพื่อตั้งคาเครื่องใหแทนที่รอยยิ้มแบบ
ตัวอักษรดวยภาพกราฟก
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ขอความตัวอักษร
การตั้งคาขอความตัวอักษรจะสงผลตอการสง การรับ และการ
ดูขอความตัวอักษร
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความตัวอักษร 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
รายงานผลการสง — ขอใหมีรายงานการสงขอความของคุณ 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย)

ศูนยขอความ — เพื่อตั้งคาชื่อและเบอรโทรศัพทของศูนย
ขอความที่จําเปนตอการสงขอความแบบตวัอักษร คณุจะไดรับ
หมายเลขดังกลาวจากผูใหบริการ
ศูนยขอความที่ใช — เพื่อเลือกศูนยขอความที่ใช
อายุขอความ — เพือ่เลือกระยะเวลาที่ระบบเครือขายพยายามสง
ขอความของคุณ
สงในแบบ — เพื่อเลือกรูปแบบขอความที่จะสง: ขอความ, 
เพจตามตวั หรอื โทรสาร (บริการเสรมิจากระบบเครือขาย)

ใชขอมูลแพคเก็ต — เพือ่สงขอความตัวอักษรผานทางการ
เชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต หากมี
ตัวอักษรที่สนับสนุน — เพือ่เลือกวิธีที่ตัวอักษรในขอความที่จะสง
ปรากฏขึ้น ในการแสดงตัวอักษรทั้งหมด เลือก เต็ม หากคุณเลือก 
ลด ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนักหรอืเครื่องหมายอื่นๆ 
อาจถูกแปลงกลับเปนตัวอักษรอื่น

ใชศูนยเดิม — เพือ่ใหผูรับขอความสามารถสงขอความตอบกลับ
ผานทางศูนยขอความของคณุได (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

ขอความมัลติมีเดีย
การตั้งคาขอความมัลติมีเดียจะสงผลตอการสง การรับ และการ
ดูขอความมัลติมีเดีย คณุอาจไดรับการตั้งคาในรูปของขอความ
การตั้งกําหนดคา โปรดดูที่ “บริการตั้งกําหนดคา” หนา 18 
นอกจากนี้ คณุยังสามารถปอนการตั้งคาดวยตัวคณุเองได 
โปรดดูที่ “การตั้งกําหนดคา” หนา 42

เลือก เมนู > ขอความ > การตัง้คาขอความ > ขอความ
มัลตมิีเดีย และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
รายงานผลการสง — เพื่อขอใหมีรายงานการสงขอความของคุณ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

โหมดการสราง MMS — เพื่ออนญุาตหรอืจํากัดมัลติมีเดียประเภท
ตางๆ ที่จะเพิ่มลงในขอความ
ขนาดภาพใน MMS — เพื่อตัง้คาขนาดภาพในขอความมัลติมีเดีย
คาที่ใชจับเวลาภาพนิ่ง — เพื่อกําหนดเวลาที่ตั้งไวระหวางภาพนิ่ง
ในขอความมัลติมีเดีย
ใหรับมัลติมีเดีย — เพื่อรับหรือกันขอความมัลติมีเดีย หากคุณ
เลือก ในเครือขายเดียวกนั (คาเริ่มตน) คณุจะรบัขอความ
มัลตมิีเดียไดตอเมื่อคุณอยูในระบบเครอืขายหลักของคณุ เมนู
ที่คณุสามารถใชไดนั้นขึ้นอยูกับเครื่องโทรศัพทที่คุณใช
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มัลติมีเดียที่เขามา — เพื่อตัดสินใจวาจะดึงขอความมัลติมีเดีย
ดวยวิธีใด
ใหรับโฆษณา — เพื่อรับหรอืปฏเิสธไมรับขอความโฆษณา
การตั้งกําหนดคา — เลือก การจัดรูปแบบ เพื่อดูการกําหนดคา
ที่สนับสนุนขอความมัลติมีเดีย เลือกผูใหบรกิาร คาที่ตั้งไว หรือ 
การตั้งคาสวนบุคคล สําหรับการสงขอความมัลติมีเดีย เลือก
บัญชี และบัญชี MMS ที่อยูในการตั้งกําหนดคาที่ใชงาน

ขอความอีเมล
การตั้งคาอีเมลจะสงผลตอการสง การรับ และการดูอีเมลค ุณอาจ
ไดรับการตั้งคาในรูปของขอความการตั้งกําหนดคา โปรดดูที่ 
“บรกิารตั้งกําหนดคา” หนา 18 นอกจากนี้ คณุยังสามารถ
ปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเองได โปรดดูที่ “การตัง้กําหนดคา” 
หนา 42

เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความอีเมล 
และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี:้
การแจงเตอืนอีเมลใหม — เพื่อรับการแจงเตือนถึงอีเมลใหม
อนญุาตการรับเมล — เพื่อรับอีเมลในเครือขายอื่นหรอืเฉพาะ
ในเครือขายหลักของคณุ
ตอบกลับพรอมเนือ้เดิม — เพือ่รวมขอความเดิมกับขอความ
ตอบกลับ
ขนาดรปูภาพในอีเมล — เพื่อเลือกขนาดรปูภาพในอีเมล

แกไขศูนยขอความ — เพือ่เพิม่ศูนยขอความใหมหรอืแกไข
ศูนยขอความที่ใชอยู

ขอความบริการ
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความบริการ 
เพื่อใชงานขอความบริการ และเพื่อตั้งคาที่ตองการเกี่ยวกับ
ขอความบริการ
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5. รายชื่อ

คณุสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท (รายชื่อ) ทั้งใน
หนวยความจําของโทรศัพทและในหนวยความจําของซิมการด
หนวยความจําของโทรศัพทสามารถบนัทึกรายชื่อที่มีขอมูล
เพิม่เติม เชน รายการขอความและหมายเลขโทรศัพทตางๆ 
นอกจากนี ้คุณยังสามารถจัดเก็บภาพสําหรับชื่อจํานวนหนึ่งได
หนวยความจําของซมิการดสามารถจัดเก็บชื่อพรอมหมายเลข
โทรศัพทหนึง่หมายเลขกับชื่อนั้น รายชื่อที่จัดเก็บไวในหนวย
ความจําซมิการดจะแสดงโดย 
ในการซิงโครไนซรายชื่อจากเครื่องพซีี โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” 
หนา 38

■ การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท
เลือก เมนู > รายชื่อ > เพิ่มใหม ชื่อและหมายเลขโทรศัพทจะถูก
จัดเก็บในหนวยความจําที่ใชอยู

■ การคนหารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ เลื่อนดูรายชื่อ หรือปอนตัวอักษร
ตัวแรกของชื่อที่คุณกําลังคนหา

■ การแกไขรายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ คนหารายชื่อที่คุณตองการแกไข 
เลือก ตัวเลือก > แกไข และเลื่อนไปยังรายละเอียดที่คุณตองการ
เปลี่ยนแปลง

■ การเพิ่มขอมูลในรายชื่อ
คนหารายชื่อที่คุณตองการเพิ่มรายละเอียด และเลือก ขอมูล > 
ตัวเลือก > เพิ่มขอมูล และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู
ในหนวยความจําโทรศัพท คุณสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท 
แบบเสียง ภาพ หรอืไฟลวิดีโอ และรายการขอความสั้นสําหรับ
รายชื่อนั้น
เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา และตรวจสอบวา ความจําที่ใช 
เปน โทรศัพท หรือ เครื่องและซมิ

■ การคัดลอกหรือยายรายชื่อ
คุณสามารถยายและคัดลอกรายชื่อระหวางหนวยความจําของ
โทรศัพทและหนวยความจําซมิการด ซมิการดสามารถบันทึก
รายชื่อที่มีหนึ่งหมายเลขโทรศัพทเทานั้น 

© 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์



34

รายชื่อ

34

หากตองการคัดลอกหรือยายรายชื่อทั้งหมด ใหเลือก เมนู > 
รายชื่อ > ยายรายชื่อ หรือ คดัลอกรายชื่อ
หากตองการยายหรอืคดัลอกรายชื่อทีละรายชื่อ ใหเลือก เมนู > 
รายชื่อ > ชื่อ เลื่อนไปที่รายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > ยายรายชื่อ 
หรือ คดัลอกรายชื่อ
หากตองการยายหรอืคดัลอกหลายรายชื่อ ใหเลือก เมนู > 
รายชื่อ > ชื่อ เลื่อนไปที่รายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > เลือก 
เลือกรายชื่ออื่นๆ และเลือก ตัวเลือก > ยายที่เลือก หรือ 
คัดลอกที่เลือก

■ กลุมสนทนา
เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม เพื่อจัดการชื่อและหมายเลข
โทรศัพทไวในกลุมผูโทรโดยมีเสียงเรียกเขาและภาพของกลุม
ตางกัน

■ นามบตัร
คุณสามารถสงและรับขอมูลรายชื่อของบุคคลในรูปแบบของ
นามบัตรจากเครื่องที่ใชงานรวมกันซึง่สนับสนุนมาตรฐาน 
vCard ได
ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อที่มีขอมูลที่คณุตองการสง 
แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > สงนามบตัร 

หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก แสดง > จดัเก็บ เพื่อ
จ ัดเก็บนามบัตรในหนวยความจําของโทรศัพท หากไมตองการ
เก็บนามบตัร ใหเลือก ออก > ใช

■ การตั้งคารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ความจําที่ใช — โปรดดู “การเพิม่ขอมูลในรายชื่อ” หนา 33

แสดงกลุมรายชื่อ — เพื่อเลือกวิธีแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท
ในรายชื่อ
การแสดงชื่อ — เพื่อเลือกวาจะแสดงชื่อหรือนามสกุลของผูติดตอ
กอน
ขนาดอักษร — เพื่อตั้งคาขนาดตวัอักษรของรายชื่อผูติดตอ
สถานะหนวยความจํา — เพื่อดูพื้นที่ของหนวยความจําที่ใช
และหนวยความจําที่ยังไมไดใช
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6. บันทกึ

เมื่อตองการดูขอมูลเกี่ยวกับการโทร ขอความ ขอมูล และการ
ซงิโครไนซ เลือก เมนู > บันทึก และรายการที่ตองการ

หมายเหต:ุ คาใชจายจริงในการโทรและบรกิารที่แสดง
ในใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจตางกัน 
ขึ้นอยูกบัคุณสมบัติของเครอืขาย การปดเศษ ภาษี 
และปจจัยอื่นๆ
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7. การตั้งคา

■ รูปแบบ
เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ เลือกรูปแบบที่ตองการ 
และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี:้
ใชงาน — เพือ่ใชงานรูปแบบที่เลือก
ปรับตั้งคา — เพื่อปรับแตงรูปแบบ เชน เสยีงเรียกเขา ระดับ
ความดังเสียงกริง่ การสั่นเตือน เอฟเฟกตเสียง และเสียง
ขอความเขา
ตั้งเวลา — เพื่อกําหนดรูปแบบใหทํางานในชวงเวลาหนึง่ไดนาน
ถึง 24 ชั่วโมง หลังจากเวลาที่กําหนด เครื่องจะเปดใชรูปแบบ
กอนหนาอีกครัง้

■ ลักษณะ
เลือก เมนู > การตั้งคา > ลักษณะ และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี:้
เลือกลักษณะ — เพือ่ตัง้คาลักษณะ เปดแฟมขอมูล ลักษณะ 
แลวเลือกลักษณะ
ดาวนโหลดลักษณะ — เพื่อเปดรายการลิงคสําหรับดาวนโหลด
ลักษณะเพิ่ม

■ แบบเสียง
เลือก เมนู > การตั้งคา > แบบเสียง เพื่อเปลี่ยนการตั้งคา
แบบเสียงของรูปแบบใชงานที่เลือก คุณสามารถพบการตั้งคา
เดียวกนัไดในเมนู รูปแบบ
หากคุณเลือกระดับความดังเสยีงกริ่งสูงสดุ แบบเสียงกริ่งจะปรับ
เปนระดับเสยีงดังสุดหลังจากนั้น 2-3 วินาที

■ แสงสวาง
เลือก เมนู > การตั้งคา > แสงสวาง > เอฟเฟกตแสง เพื่อเปด
หรอืปดไฟที่แสดงถึงโหมดสแตนดบาย เหตุการณที่พลาดไป 
เสียงปลุกและการเตือนความจํา สายโทร และระดับแบตเตอรี่
ใกลหมด การตั้งคาเอฟเฟกตแสงขึ้นกับรูปแบบ การเปลี่ยน
การตัง้คาแสงสวางจะมีผลเฉพาะกับรูปแบบที่ใชในขณะนีเ้ทานัน้
เลือก เมนู > การตั้งคา > แสงสวาง เพื่อใชงานหรือเลิกใชงาน
เอฟเฟกตแสงสวางที่เกี่ยวของกับฟงกชันโทรศัพทตางๆ กัน
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■ จอแสดงผล
การตั้งคาจอแสดงผลชวยใหคณุสามารถปรบัแตงมุมมองหนาจอ
ของคณุได

การตั้งคาโหมดสแตนดบาย
เลือก เมนู > การตั้งคา > จอแสดงผล และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี:้
ภาพพื้นหลัง — เพื่อใสรูปภาพพื้นหลังเมื่อเครือ่งอยูในโหมด
สแตนดบาย
สแตนดบายแบบพิเศษ — เพื่อใชโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ
สอีักษรสแตนดบาย — เพือ่เลือกสีอักษรใหกับโหมดสแตนดบาย
ความสวางจอแสดงผล — เพือ่ปรบัความสวางของจอแสดงผล
ไอคอนปุมสํารวจ — เพือ่แสดงไอคอนของทางลัดปุมเลื่อน
ในโหมดสแตนดบายเมื่อปดการใชงานสแตนดบายแบบพเิศษ
รายละเอียดการแจง — เพื่อแสดงรายละเอียดในการแจงเตอืน
ขอความและสายที่ไมไดรบั
เอฟเฟกตสงผาน — เพือ่ใหการสงผานระหวางมุมมองบนหนาจอ
เปนไปอยางราบรื่น
ภาพเคลื่อนไหวฝาพับ — เพือ่แสดงภาพเคลื่อนไหวและเลนเสียง
เมื่อคุณเปดและปดโทรศัพท

ขนาดอักษร — เพือ่กําหนดขนาดตวัอักษรของขอความ รายชื่อ 
และเว็บเพจ
โลโกระบบ — เพื่อแสดงหรือซอนโลโกระบบ หากมี
แสดงขอมูลระบบ — เพื่อรับขอมูลจากผูใหบริการระบบซึง่ขึ้นกับ
ระบบเครอืขายที่เครือ่งใชอยูดวย (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขาย)

■ วันและเวลา
เลือก เมนู > การตั้งคา > วันและเวลา > การตั้งคาวันและเวลา, 
รูปแบบวันที่และเวลา หรือ รบัขอมูลเวลาอัตโนมัติ (บรกิารเสรมิ
จากระบบเครือขาย) เพือ่เปลี่ยนการตั้งคาประเภทนาฬิกา วัน 
เวลา และเขตเวลา

■ ทางลดัสวนตัว
ดวยทางลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครื่องที่ใชงาน
บอยๆ ไดอยางรวดเร็ว

ปุมเลือกดานซายและขวา
เมื่อตองการเปลี่ยนฟงกชันที่กําหนดใหกับปุมเลือกดานซาย
หรือดานขวา เลือก เมนู > การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > 
ปุมเลือกดานซาย หรือ ปุมเลือกดานขวา และฟงกชัน
ในโหมดสแตนดบาย หากปุมเลือกดานซายคือ ไปที่ เพือ่ใชงาน
ฟงกชัน ใหเลือก ไปที่ > ตัวเลือก และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้:
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เลือกตัวเลือก — เพือ่เพิม่หรือลบฟงกชัน
จัดวาง — เพือ่จัดวางฟงกชันใหม

ปุมเลื่อน
ในการกําหนดฟงกชันโทรศัพทอื่นจากรายการที่กําหนดไว
ลวงหนาใหกบัปุมเลื่อน ใหเลือก เมนู > การตัง้คา > ทางลัด
สวนตัว > ปุมสํารวจ

ปุมสแตนดบายแบบพิเศษ
เมื่อตองการเลือกวิธีการที่ปุมเลื่อนจะใชงานโหมดสแตนดบาย
แบบพิเศษ เลือก เมนู > การตั้งคา > ทางลัดสวนตวั > 
ปุมสแตนดบายพิเศษ

■ ซิงคและสํารอง
เลือก เมนู > การตั้งคา > ซิงคและสํารอง  และจากตัวเลือก
ตอไปนี:้
การสลับโทรศัพท — เพื่อซิงโครไนซหรือคัดลอกขอมูลที่เลือก
ระหวางโทรศัพทสองเครือ่งโดยใชเทคโนโลย ีBluetooth

สรางขอมูลสํารอง — เพื่อสรางไฟลสํารองของขอมูลที่เลือกไปยัง
การดหนวยความจําหรือไปยังอุปกรณภายนอก
เรียกขอมูลสํารอง — เพื่อเลือกไฟลสํารองที่จัดเก็บอยูในการด
หนวยความจําหรืออุปกรณภายนอก และเรยีกคืนไปที่โทรศัพท 

เลือก ตัวเลือก > ขอมูล สําหรบัขอมูลเกี่ยวกับไฟลสํารองขอมูล
ที่เลือก
ถายโอนขอมูล — เพื่อซิงโครไนซหรอืคดัลอกขอมูลระหวาง
โทรศัพทของคุณและอุปกรณอื่น คอมพวิเตอร หรือเซิรฟเวอร
เครอืขาย (บริการเสริมจากระบบเครอืขาย)

■ การเชื่อมตอ
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณที่ใชงานรวมกันไดโดย
ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรอืสายเคเบิลขอมูล USB

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเชื่อมตอระหวางโทรศัพท
กับอุปกรณ Bluetooth ที่ใชงานรวมกันไดภายในระยะทาง 
10 เมตร (33 ฟุต) โดยใชคลื่นความถี่วิทยุ
อุปกรณนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0+ 
EDR ซึง่สนับสนุนรปูแบบตอไปนี:้ SIM access, object push, 
file transfer, dial-up networking, headset, hands-free, 
service discovery application, generic access, serial port 
และ generic object exchange คณุควรใชเฉพาะอุปกรณเสริม
ของรุนนี้ที่ไดรับการรบัรองจาก Nokia เทานัน้ เพือ่สรางความ
มัน่ใจในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth 
โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณ
นั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนีไ้ดหรอืไม

© 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์



39

การตั้งคา

39

ฟงกชันที่ใชเทคโนโลย ีBluetooth จะทําใหเพิ่มการใชพลังงาน
แบตเตอรี่และลดอายุการใชงานแบตเตอรีอ่ีกดวย 

การตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้:
1. เลือก ชือ่โทรศัพทของฉัน และปอนชื่อใหกับโทรศัพทของคณุ
2. ในการเปดใชงานการเชือ่มตอ Bluetooth เลือก 

Bluetooth > ใช  แสดงวามีการใชงาน Bluetooth

3. ในการเชื่อมตอโทรศัพทของคณุผานทางอุปกรณเสรมิเสยีง 
เลือก ตออุปกรณพิเศษเสียง และอุปกรณที่คณุตองการ
เชื่อมตอ

4. ในการจับคูโทรศัพทของคณุกับอุปกรณ Bluetooth ที่อยู
ภายในระยะ เลือก อุปกรณที่จับคูแลว > เพิ่มอุปกรณใหม
เลื่อนไปที่อุปกรณที่พบ แลวเลือก เพิ่ม
ปอนรหัสผาน (สูงสุด 16 ตวัอักษร) บนโทรศัพทของคุณ 
และยอมใหมีการเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth อื่น

หากคณุกังวลเรื่องความปลอดภัย ใหปดการใชฟงกชัน 
Bluetooth หรือตั้งคา การมองเห็นโทรศัพท เปน ไมแสดง 
ยอมรับการเชื่อมตอ Bluetooth เฉพาะจากอุปกรณที่คณุ
ไววางใจเทานั้น

ขอมูลแพคเก็ต
ขอมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet Radio Service) เปน
บริการเสริมจากระบบเครือขายที่ชวยใหผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่
สามารถสงและรับขอมูลผานเครือขายที่เชื่อมตอกบั Internet 
protocol (IP) ได
คุณสามารถใชโทรศัพทของคณุเปนโมเด็มโดยการเชื่อมตอกับ
พีซีที่ใชงานรวมกันได โดยใชเทคโนโลย ีBluetooth หรือสาย
เคเบิลขอมูล USB สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูจากคูมือผูใช 
Nokia PC Suite

ในการกําหนดวิธีใชบรกิาร ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > เชื่อมขอมูลแพคเก็ต และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
เมื่อตองการ — เพือ่ตัง้คาการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตใหเริ่มตน
เมื่อแอปพลิเคชั่นนัน้ตองการ การเชื่อมตอจะถูกตัดเมื่อแอปพลิ-
เคชั่นนัน้ปดการทํางาน
ออนไลนตลอด — เพือ่เชื่อมตอกับเครอืขายขอมูลแพคเก็ต
โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปดโทรศัพท
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สายเคเบิลขอมูล USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB เพื่อโอนถายขอมูลระหวาง
โทรศัพทและเครื่องพีซีที่ใชรวมกันได หรือเครื่องพิมพที่สนบัสนนุ 
PictBridge

ในการใชงานโทรศัพทสําหรับการถายโอนขอมูลหรอืการ
พิมพภาพ ใหตอสายขอมูลและเลือกโหมด
ถามเมื่อเชื่อมตอ — เพือ่ยอมใหเครื่องถามวาจะเชื่อมตอหรอืไม
PC Suite — เพื่อใชสายเคเบิลขอมูลสําหรับ Nokia PC Suite

การพิมพและสื่อ — เพือ่ใชโทรศัพทของคณุกับเครื่องพิมพที่
ใชงาน PictBridge ได หรือเพื่อเชื่อมตอโทรศัพทกับพีซทีี่ใชงาน
รวมกันได
แหลงเก็บขอมูล — เพือ่เชื่อมตอกับเครือ่งพซีีที่ไมมีซอฟตแวร 
Nokia และใชโทรศัพทเปนแหลงเก็บขอมูล
เมื่อตองการเปลี่ยนโหมด USB ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > สายเคเบิลขอมูล USB และโหมด USB ที่ตองการ

■ โทรออก
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก และเลือกจากตวัเลือก
ตอไปนี:้
การโอนสาย — เพือ่โอนสายเรียกเขา (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) คณุอาจไมสามารถโอนสายไดหากมีการใชฟงกชัน

จํากัดการโทรบางฟงกชัน โปรดดูที่ การจํากัดการโทร ใน 
“รหัสผาน” หนา 12

รับไดทุกปุม — เพื่อรับสายเรียกเขาโดยกดปุมใดๆ ก็ได ยกเวน
ปุมเปด/ปด ปุมเลือกดานซายและปุมเลือกดานขวา หรือปุม
วางสาย
เรียกซ้ําอัตโนมัต ิ— เพื่อเรียกซ้ําหมายเลขนั้นอัตโนมัตหิาก
การโทรลมเหลว โทรศัพทจะพยายามโทรไปยังหมายเลขนัน้ 
10 ครั้ง
โทรซ้ําวิดีโอเปนเสียง — เพื่อเลือกใหโทรศัพทโทรเปนเสียงไปยงั
หมายเลขที่การโทรสายวิดีโอลมเหลวโดยอัตโนมัติหรือไม
ความชัดเจนเสยีง — เพื่อชวยใหไดยินเสียงสนทนาไดชัดเจนขึ้น 
ในที่ซึง่เสียงรอบขางดังมาก
โทรดวน — โปรดดู “การโทรดวน” หนา 24

สายเรียกซอน — โปรดดู “สายเรียกซอน” หนา 25

สรปุหลังการโทร — เพื่อแสดงระยะเวลาและคาโทรโดยประมาณ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

สงขอมูลผูโทร — เพื่อแสดงหมายเลขโทรศัพทของบุคคลที่คุณ
โทรหา (บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย) ในการใชการตั้งคา
ตามที่ผูใหบริการกําหนด ใหเลือก ตามคาของระบบ
รับสายโดยการเปดฝา — เพือ่รบัสายเรียกเขาโดยเปดฝาพบั
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การแบงดูวิดีโอ — เพือ่แบงปนภาพวิดีโอสดใหกับคูสนทนา
ในขณะที่กําลังสนทนาได หากตองการตรวจสอบขอมูล
การใชงานและคาใชจาย และสมัครใชบริการ โปรดติดตอผูให
บริการ

■ โทรศัพท
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้: 
การตั้งคาภาษา — เพือ่กําหนดภาษาที่ใชแสดงในเครื่อง เลือก 
ภาษาที่ใชในเครื่อง อัตโนมัติ เลือกภาษาตามขอมูลในซมิการด 
ในการเลือกภาษาที่ใชในการด USIM เลือก ภาษาที่ใชในซิม 
ในการตั้งคาภาษาสําหรับคําสั่งเสียง เลือก ภาษาในการจดจํา
เสยีง
สถานะหนวยความจํา — เพื่อดูพื้นที่ของหนวยความจําโทรศัพท
ที่ใชและที่ยังไมไดใช
ล็อคปุมอัตโนมัต ิ— โปรดดู “รหัสผาน” หนา 12

ปองกันปุมกด — โปรดดู “รหัสผาน” หนา 12

การตั้งคาเซ็นเซอร — เพื่อปรับการตั้งคาเซ็นเซอรในโทรศัพท
ของคณุ
การจดจําเสยีง — โปรดดู “การโทรออกโดยใชเสียง” หนา 24

ถามบนเครื่อง — โปรดดู “รูปแบบบนเครื่อง” หนา 22

อัพเดตโทรศัพท — เพื่ออัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพทหากมี
การอัพเดต
โหมดเครือขาย — เพื่อใชทั้งเครือขาย UMTS และ GSM คุณไม
สามารถใชงานตัวเลือกนี้ในระหวางใชสายสนทนาได
เลือกผูใหบริการ — เพื่อเลือกเครือขายเซลลูลาร 1 เครอืขาย
ที่มีอยูในพื้นที่ของคุณใหโดยอัตโนมัติ ดวยการตั้งคา โดยผูใช 
คุณจะสามารถเลือกระบบเครือขายที่มีขอตกลงในการใหบริการ
ขามเครือขายกับผูใหบรกิารระบบของคุณ
ตัวชวยแนะนําเมน ู— เพื่อเลือกวาใหเครื่องแสดงขอความวิธีใช
หรือไม
เสียงเปดเครือ่ง — เพื่อเลือกวาใหโทรศัพทสงเสียงเมื่อเปด
โทรศัพทหรอืไม
การจัดการเมื่อปดฝา — เพือ่เลือกวาโทรศัพทของคุณควรกลับ
สูโหมดสแตนดบาย หรอืยังคงเปดแอปพลิเคชั่นทั้งหมดไวเมื่อ
คุณปดฝาพับ

■ อุปกรณเพิ่มพิเศษ
เมนนูี้และตัวเลือกตางๆ ของเมนจูะปรากฏขึน้เมื่อไดเชื่อมตอ
โทรศัพทกับอุปกรณเพิม่พเิศษที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น
เลือก เมนู > การตั้งคา > อุปกรณเพิม่พเิศษ แลวเลือกอุปกรณ
เพิ่มพิเศษ ตัวเลือกจะขึ้นกับอุปกรณนัน้ๆ
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■ การตั้งกําหนดคา
คุณสามารถกําหนดคาโทรศัพทของคุณดวยการตัง้คาที่ตองใช
สําหรบับริการบางประเภท ทั้งนี ้ผูใหบริการอาจสงการตั้งคา
ดังกลาวใหคุณในรูปแบบของขอความตัวอักษร โปรดดูที่ 
“บรกิารตั้งกําหนดคา” หนา 18

เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งกําหนดคา และจากตัวเลือก
ตอไปนี:้
ตั้งกําหนดคาที่ตั้งไว — เพื่อดูผูใหบรกิารที่บันทึกไวในเครื่อง 
และกําหนดผูใหบริการดีฟอลต
ใชคาที่ตั้งในทุกแอปฯ — เพื่อใชการตั้งกําหนดคาเริม่ตนที่ระบบ
กําหนดกับแอปพลิเคชั่นที่สนับสนุน
จุดเชื่อมตอที่ตองการ — เพื่อดูจุดเชื่อมตอที่จัดเก็บไว
ตอเว็บสนบัสนนุ — เพื่อดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาจากผูให
บริการ
การตั้งคาสวนบุคคล — เพื่อเพิ่มบัญชีสวนบุคคลบัญชีใหม
สําหรบับริการตางๆ ดวยตนเอง และเพื่อเปดใชหรือลบบัญชี
สวนบุคคล พารามิเตอรจะแตกตางกันตามประเภทบริการ
ที่เลือก

■ ความปลอดภัย
เมื่อคุณใชงานคุณสมบตัิการรักษาความปลอดภัยที่ใชควบคมุ
การโทร (เชน จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) 
การโทรออกยังคงใชไดในการโทรไปยังเบอรโทรฉุกเฉินตาม
ที่ตั้งไวในเครื่อง
เลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย และจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
ถามรหัส PIN หรือ ถามรหสั UPIN — เพื่อตั้งเครื่องใหถามรหัส 
PIN หรือ UPIN ทุกครัง้ที่คณุเปดเครือ่ง ซิมการดบางชนิด
ไมอนญุาตใหคณุปดฟงกชันนี้
คําขอรหัส PIN2 — เพื่อเลือกวาจะตองใชรหัส PIN2 หรือไม
เมื่อใชคุณสมบัติเฉพาะของโทรศัพทที่มีรหัส PIN2 ปองกันเอาไว 
ซิมการดบางชนดิไมอนุญาตใหคุณปดฟงกชันนี้
การจํากัดการโทร — เพื่อจํากัดสายเรียกเขาและสายโทรออก
จากโทรศัพทของคุณ (บรกิารเสรมิจากระบบเครือขาย) โดย
เครือ่งจะถามรหัสระบบ
จํากัดเบอร — เพื่อจํากัดหมายเลขโทรออกไปยังหมายเลขที่เลือก 
หากซิมการดของคุณสนับสนนุคุณสมบัตินี ้เมื่อเปดใชฟงกชัน
จํากัดเบอร การเชื่อมตอ GPRS จะใชไมได ยกเวนขณะสง
ขอความตวัอักษรผานการเชื่อมตอ GPRS ในกรณีนี้ หมายเลข
โทรศัพทของผูรับและหมายเลขศูนยขอความตองรวมอยูใน
รายการจํากัดเบอร
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เฉพาะกลุม — เพือ่ระบุกลุมผูโทรที่คุณสามารถติดตอและผูที่
สามารถตดิตอคณุได (บริการเสริมจากระบบเครอืขาย)

ระดับการปองกัน — เลือก โทรศัพท เพื่อใหเครื่องจะถามรหัส
โทรศัพททุกครั้งที่มีการใสซิมการดอันใหมในเครื่อง เลือก 
หนวยความจํา เครื่องจะถามรหัสโทรศัพทเมื่อมีการเลือก
หนวยความจําของซมิการด และเมื่อคุณตองการเปลี่ยนหนวย
ความจําที่ใช
รหัสผาน — เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท, รหัส PIN, รหัส UPIN, 
รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ
รหัสที่ใช — เพื่อเลือกวาควรใชงานรหัส PIN หรือรหัส UPIN 
หรอืไม
ใบรับรองสิทธิ์ หรอื ใบรบัรองผูใช — เพื่อดูรายการใบรับรองสิทธิ์
หรอืใบรับรองผูใชที่ดาวนโหลดมายังโทรศัพทของคุณ โปรดดูที่ 
“ใบรับรอง” หนา 57

การตั้งคาการปองกัน — เพื่อดูขอมูลการปองกัน เปดใชคําขอ
รหัส PIN สําหรบัระบบปองกัน หรือเปลี่ยนรหัส PIN โมดูล และ 
PIN ที่ลงนาม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รหัสผาน” หนา 12

■ ตั้งคาเรียกคืนจากโรงงาน
เมื่อตองการเรียกคืนคาดั้งเดิมที่ตั้งมาจากโรงงาน เลือก เมนู > 
การตั้งคา > เรียกคนืคาดั้งเดิม และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้: 
คืนการตัง้คาเทานัน้ — เพื่อรีเซต็การตั้งคาที่ตองการทั้งหมด
โดยไมลบขอมูลสวนตัว
เรียกคนืทั้งหมด — เพื่อตั้งคาที่ตองการทั้งหมดอีกครัง้และลบ
ขอมูลสวนตวัทั้งหมด เชน รายชื่อ ขอความ ไฟลมีเดีย และรหัส
การใชงาน
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8. เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด

เขาสูพอรทัลไปยงับริการที่ผูใหบรกิารเครือขายของคุณมีให 
สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอผูใหบริการระบบของคณุ 
ผูใหบริการสามารถอัพเดตเมนูนีด้วยขอความบรกิาร
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9. คลังภาพ

จัดการภาพ ไฟลวิดีโอ ไฟลเพลง ลักษณะ ภาพกราฟก แบบเสยีง 
เสยีงบันทึก และไฟลที่ไดรบั ไฟลเหลานีจ้ะถูกจัดเก็บไวในหนวย
ความจําของเครื่องหรือการดหนวยความจําที่มีอยู และสามารถ
จัดเรียงไดในแฟมขอมูล
เครื่องของคณุสนบัสนนุระบบรหสัเขาใชงานเพือ่ปองกันขอมูล
ที่ไดรับ อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของขอมูลและ
รหัสเขาใชงานทุกครั้งกอนรับขอมูลนั้น เนื่องจากการรับขอมูล
ดังกลาวอาจมีการคิดคาธรรมเนียม
ในการดูรายชื่อแฟมขอมูล ใหเลือก เมนู > คลังภาพ
ในการดูตัวเลือกที่มีอยูในแฟมขอมูล ใหเลือกแฟมขอมูลและ 
ตัวเลือก
ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมูล ใหเลือกแฟมขอมูลและ เปด 
ในการดูตัวเลือกที่มีไวสําหรับไฟล ใหเลือกไฟลและ ตัวเลือก

■ การจัดการลขิสิทธิ์ของขอมูลแบบดิจิตอล
ผูผลติขอมูลอาจมหีลายวธิีในการใชเทคโนโลยีการจดัการลขิสิทธิ์
ของขอมูลแบบดิจิตอล (DRM) เพื่อปกปองทรพัยสนิทางปญญา 
รวมถึงลิขสิทธิ์ อุปกรณนี้จะใชไดกับซอฟตแวร DRM 
หลายประเภทเพือ่เขาสูขอมูลการปองกัน DRM ดวยโทรศัพท

เครื่องนี ้คณุสามารถเขาสูเนือ้หาทีม่ีการปองกันดวย WMDRM 10, 
OMA DRM 2.0 และ OMA DRM 1.0 ถาซอฟตแวร DRM 
ไมสามารถปองกันขอมูลได ผูผลิตขอมูลอาจยกเลิกการใช
ซอฟตแวร DRM กบัขอมูลที่ปองกันดวย DRM ตัวใหม 
การยกเลิกนีอ้าจปองกันการตออายุขอมูลที่ปองกันดวย DRM 
ที่มีอยูในโทรศัพทของคุณ การยกเลิกซอฟตแวร DRM นีไ้มสง
ผลกระทบตอการใชงานขอมูลที่ปองกัน DRM ประเภทอื่น หรือ
การใชงานขอมูลที่ไมไดปองกันดวย DRM

การจัดการลิขสทิธิ์ของขอมูลแบบดิจิตอล (DRM) จะปองกัน
ขอมูลที่มีรหัสเขาใชงานซึ่งระบุวาคุณมีสทิธิ์ที่จะเขาใชขอมูล
เหลานี้
ถาโทรศัพทของคุณมีขอมูลที่ปองกันดวย OMA DRM และ
ตองการทีจ่ะสํารองขอมูลและรหัสเขาใชงาน คุณจะตองใชฟงกชนั
สํารองขอมูลของ Nokia PC Suite การโอนขอมูลประเภทอื่น
อาจไมสามารถโอนรหัสเขาใชงานซึง่จําเปนตองเกบ็ไวกับขอมูล
ของคุณเพือ่ใหยังคงใชงานขอมูลที่มีการปองกันดวย OMA DRM 
ไดหลังจากที่หนวยความจําของเครื่องถูกฟอรแมต คุณอาจจะ
ตองปอนรหัสเขาใชงานอีกครั้งหากไฟลในโทรศัพทใชงานไมได
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หากโทรศัพทของคุณมีขอมูลที่ปกปองดวย WMDRM ทั้งรหัส
การใชงานและขอมูลจะสูญหายไปหากมีการฟอรแมตหนวย
ความจําเครือ่ง คุณยงัอาจสูญเสียรหัสการใชงานและขอมูล
ในกรณีที่ไฟลบนเครื่องของคุณถูกขดัจังหวะ การสูญเสยีรหัส
การใชงานหรอืขอมูลอาจจํากัดความสามารถของคุณในการใช
ขอมูลเดิมบนเครือ่งอีกครัง้ สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอ
ผูใหบริการ

■ การพิมพภาพ
โทรศัพทของคุณสนับสนนุ Nokia XPressPrint เพื่อพิมพภาพ
ที่อยูในรูปแบบ JPG

1. ในการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกบัเครื่องพิมพที่ใชงาน
รวมกันได ใชสายเคเบิลขอมูลหรือสงภาพโดยใชการเชื่อมตอ 
Bluetooth ไปยงัเครื่องพิมพที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth 
โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” หนา 38 

2. เลือกภาพที่คุณตองการพมิพและ ตัวเลือก > พิมพ
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10.  สื่อ

■ กลองและวิดีโอ
คณุสามารถถายภาพหรือบันทึกไฟลวิดีโอโดยใชกลองถายรปู 
2 ลานพกิเซลในเครื่อง
กลองถายรูปจะสรางภาพในรูปแบบไฟล JPG และไฟลวดิีโอ
ในรูปแบบ 3GP และคณุยังสามารถขยายภาพดวยระบบดิจิตอล
ไดถึงแปดเทา

ถายภาพ
เลือก เมนู > สื่อ > กลอง หรือหากฟงกชันวิดีโอเปดทํางานอยู 
ใหเลื่อนซายหรือขวา 
เมื่อตองการขยายหรือยอ เลื่อนขึน้หรือเลื่อนลง
เมื่อตองการถายภาพ เลือก จับภาพ โทรศัพทจะจัดเก็บภาพไว
ในการดหนวยความจํา หากมี หรอืในหนวยความจําของโทรศัพท
เมื่อตองการแสดงภาพหลังจากการถายทันที เลือก ตัวเลือก > 
การตั้งคา > เวลาแสดงภาพตวัอยาง และเลือกเวลาแสดงภาพ 
ระหวางการดูภาพตัวอยาง เลือก กลับ เพื่อถายภาพถัดไป หรือ 
สง เพื่อสงภาพถายเปนขอความมัลติมีเดีย

การบันทึกวิดีโอคลิป
เลือก เมนู > สือ่ > วิดีโอ หรือหากฟงกชันวิดีโอเปดทํางานอยู 
ใหเลื่อนซายหรอืขวา เมื่อตองการขยายหรือยอ เลื่อนขึน้
หรือเลื่อนลง
ในการเริม่ตนบันทึกวดิีโอ ใหเลือก บันทึก โทรศัพทจะจัดเก็บ
วิดีโอคลิปไวในการดหนวยความจํา หากมี หรอืในหนวยความจํา
ของโทรศัพท

ตัวเลือกกลองและวิดีโอ
ในการใชฟลเตอร เลือก ตัวเลือก > เอฟเฟกต
ในการปรบัตั้งคากลองตามสภาพแสง ใหเลือก ตัวเลือก > 
สมดุลสีขาว
ในการเปลี่ยนการตั้งคากลองและวิดีโออื่น และในการเลือก
ตําแหนงที่จะจัดเก็บภาพและวดิีโอคลิป เลือก ตัวเลือก > 
การตั้งคา

■ เครื่องเลนเพลง
โทรศัพทของคณุมีเครื่องเลนเพลงสําหรับฟงแทร็คเพลง ไฟลที่
บันทึก หรือหรือไฟลเพลง MP3, AAC, AAC+, eAAC+, หรือ 
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WMA อื่นๆ ซึ่งคุณดาวนโหลดมาจากเวบ็ หรอืโอนมายงัเครื่อง
ดวยชุดโปรแกรม Nokia PC Suite คุณยังสามารถดูวิดีโอคลิป
ที่คุณบันทึกหรือดาวนโหลดไว
ไฟลเพลงและไฟลวิดีโอที่จัดเก็บไวในแฟมขอมูลเพลงในหนวย
ความจําของโทรศัพทหรือในการดหนวยความจํา จะถูกตรวจพบ
และเพิ่มโดยอัตโนมัติเขาไปในคลังภาพ
ในการเปดเครื่องเลนเพลง เลือก เมนู > สือ่ > เครือ่งเลนเพลง
ในการเปดรายชื่อเพลงที่เก็บไวในโทรศัพท ใหเลือก ทุกเพลง > 
เปด หรือเลื่อนไปทางขวา
ในการสรางหรือจัดการรายการเพลง ใหเลือก รายการเลน > เปด 
หรือเลื่อนไปทางขวา
ในการเปดแฟมขอมูลที่มี ศิลปน, อัลบั้ม หรอื ประเภท ใหเลื่อนไป
ที่แฟมขอมูลที่ตองการ แลวเลือก ขยาย หรอืเลื่อนไปทางขวา
ในการเปดรายชื่อวิดีโอคลิปที่เก็บไวในโทรศัพท ใหเลือก วิดีโอ > 
เปด หรือเลื่อนไปทางขวา
ในการปรับแตงลักษณะของเครื่องเลนเพลงและอีควอไลเซอร 
เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนเพลง > ไปยังเครื่องเลน > 
ตัวเลือก > การตั้งคา > ลักษณะเครื่องเลน

เมนูเพลง
เขาสูไฟลเพลงและไฟลวิดีโอที่จัดเก็บอยูในหนวยความจําเครือ่ง
หรือในการดหนวยความจํา, ดาวนโหลดเพลงหรือวิดีโอคลิป

จากเว็บ หรือดูการสตรีมวิดีโอที่ใชรวมกันไดจากเซิรฟเวอร
เครอืขาย (บริการเสริมจากระบบเครอืขาย)

การเลนเพลง
คําเตือน: ควรรับฟงเพลงในระดับเสียงที่พอดี 
การรับฟงเพลงเสียงดังเปนเวลานานอาจทําใหประสาท
การไดยินเสยีหาย โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู
ระหวางการใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เมื่อคุณเปดเมนู เครือ่งเลนเพลง รายละเอียดของแทร็คแรก
ในรายการเลนที่ตัง้ไวจะปรากฏขึน้
หากตองการเลน ใหเลือก 
หากตองการปรับระดับเสียง ใหเลื่อนขึ้นหรือลง
หากตองการพักการเลน ใหเลือก
หากตองการหยดุการเลน ใหกดปุมวางสายคางไว
หากตองการขามไปยังแทร็คถัดไป ใหเลือก  หากตองการ
ขามไปยังตอนตนของแทรค็กอนหนา ใหเลือก
หากตองการกรอกลับในขณะกําลังเลนแทร็ค ใหเลือก  
คางไว หากตองการเดินหนาอยางรวดเร็วขณะเลนแทร็คปจจุบัน 
ใหเลือก  คางไว ปลอยปุมเมื่อถึงตําแหนงที่คณุตองการ
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■ วิทยุ
วิทย ุFM ขึน้กับเสาอากาศ นอกเหนอืจากเสาอากาศอุปกรณ
ไรสาย และตองมีชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันไดตอเขากับโทรศัพท 
เพือ่ใหวิทยุ FM ทํางานไดอยางเหมาะสม 

คําเตือน: ควรรบัฟงเพลงในระดับเสียงที่พอดี 
การรับฟงเพลงเสียงดังเปนเวลานานอาจทําใหประสาท
การไดยินเสยีหาย โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู
ระหวางการใชลําโพง เนื่องจากเสยีงจะดังมาก

เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ  
ในการใชปุมภาพกราฟก , ,  หรอื  บนจอแสดงผล 
เลื่อนซายหรือขวา

คนหาสถานีและจัดเก็บสถานีวิทยุ
1. ในการเริ่มคนหาสถานี ใหเลือกและกด  หรือ  คางไว 

ในการเปลี่ยนความถี่วิทยุครัง้ละ 0.05 MHz ใหกดปุม  
หรอื  ชั่วขณะ

2. ในการบันทึกสถานีไปยังทีต่ั้งหนวยความจํา เลือก ตัวเลือก > 
จัดเก็บสถานี

3. ปอนชื่อสถาน ีแลวเลือก ตกลง

การฟงวิทยุ
1. ในการเลื่อนไปยังสถานวีิทยุที่ตองการ ใหเลือก + หรือ - 

หรือกดปุมหูฟง
2. ในการเลือกตําแหนงสถานวีิทยุ ใหกดปุมหมายเลขที่ตรงกัน

สั้นๆ
3. เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
สถานี — เพื่อเลือกสถานีที่บันทึกไวจากรายชื่อสถาน ีคณุจะ
สามารถปอนรายชื่อสถานีไดหากคุณไดบันทึกสถานีที่เลือก
ไวแลวกอนหนานี้
คนหาทุกสถาน ี— เพื่อคนหาสถานวีิทยุทุกสถานีที่โทรศัพท
สามารถรับสญัญาณได
ตั้งความถี่ — เพื่อปอนความถี่ของสถานวีิทยุ
การตั้งคา — เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาระบบขอมูลวิทยุ (Radio Data 
System: RDS) เมื่อเปดใชระบบ RDS คณุสามารถเลือก 
เปดหาคลื่นอัตโนมัต ิ— เพือ่เปลี่ยนความถี่อื่นที่มีสถานีวทิยุ
เดียวกันเมื่อสัญญาณเดิมออนลง

■ เครื่องบนัทึกเสียง
คุณสามารถบนัทึกคําพดู เสียง หรือสายที่สนทนาและจัดเก็บ
การบันทึกไวใน คลังภาพ
เครื่องบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูลหรือเชื่อมตอ GPRS อยู
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เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบนัทึก ในการใชปุมภาพกราฟก , 
 หรอื  บนจอแสดงผล เลื่อนซายหรือขวา

การบันทึกเสียง
1. เลือก  หรือในระหวางการใชสาย เลือก ตัวเลือก > 

บันทึกเสยีง ขณะบันทึกการสนทนา ผูใชสายทุกคนจะไดยนิ
เสียงบี๊พเบาๆ ในการหยุดการบนัทึกเสียง ใหเลือก 

2. ในการจบการบันทึกเสยีง ใหเลือก  เสียงที่บันทึกจะถูก
จัดเก็บไวใน เสียงบนัทึก ใน คลังภาพ

เลือก ตัวเลือก เพื่อเลนหรอืสงการบันทึกลาสุด, เพื่อเขาสู
รายการการบันทึก หรือเพื่อเลือกหนวยความจําและแฟมขอมูล
ที่จะจัดเก็บการบนัทึก

■ อีควอไลเซอร
เลือก เมนู > สื่อ > อีควอไลเซอร
ในการเปดใชชุดอีควอไลเซอร ใหเลื่อนไปที่ชุดอีควอไลเซอร 
แลวเลือก Activate

หากตองการแกไขหรือเปลี่ยนชื่อชุดที่เลือก ใหเลือก Options > 
แกไข หรอื เปลี่ยนชื่อ คุณสามารถแกไขหรือเปลี่ยนชื่อชุด
อีควอไลเซอรไดบางชุดเทานั้น

■ การขยายเสียงสเตอริโอ
เลือก เมนู > สื่อ > ขยายเสียงสเตอฯ เพื่อสรางเอฟเฟกตเสียง
สเตอรโิอที่ขยายขึ้นเมื่อคณุใชชุดหูฟงสเตอริโอ
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11.  ออรแกไนเซอร

■ นาฬิกาปลุก
เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬกิาปลุก
ในการตั้งเวลาปลุก ใหเลือก เวลาปลุก และปอนเวลาปลุก ในการ
เปลี่ยนเวลาปลุกเมื่อตัง้เวลาปลุกไว ใหเลือก เปด
ในการตั้งเวลาปลุกใหดังซ้ําในวันที่เลือกของสัปดาห เลือก 
เตือนซ้ํา หากคณุเลือกวิทยุเปนเสยีงปลุก ใหตอชุดหูฟงเขากับ
โทรศัพท
หากตองการตั้งหมดเวลาของการเลื่อนปลุก ใหเลือกระยะเวลา
และเลือก จัดเก็บ

หยุดเสียงปลุก
โทรศัพทจะสงเสียงปลุกแมวาเครื่องจะปดอยู
หากตองการปดเสยีงปลุก ใหเลือก หยุด หากคุณปลอยใหเครื่อง
สงเสยีงปลุกตอไปเปนเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก เลื่อนไป เสียง
ปลุกจะหยุดดังในชวงเวลาที่ตั้งไว แลวสงเสยีงปลุกใหมอีกครัง้

■ ปฏิทิน
เลือก เมนู > นดัหมาย > ปฏิทิน 
วันปจจุบันจะมีกรอบลอมไว หากมีบันทึกใดๆ ตั้งไวสําหรบั
วันนั้นๆ วันดังกลาวจะปรากฏเปนตวัหนา หากตองการดูบนัทึก
ของวันนั้น ใหเลือก ดูขอมูล ในการดูทีละสัปดาห ใหเลือก 
ตัวเลือก > มุมมองสัปดาห  ในการลบบนัทึกทั้งหมดในปฏิทิน 
ใหเลือกการแสดงผลเปนเดือนหรือสัปดาห แลวเลือก ตัวเลือก > 
ลบบันทึก
หากตองการตั้งคาวันที่ เวลา เขตเวลา เสียงเตอืนปฏิทิน รปูแบบ
วันและเวลา มุมมองที่ตั้งไว หรือวันแรกของสัปดาห ใหเลือก 
การตั้งคา หากตองการตั้งคาโทรศพัทใหลบบนัทึกเกาโดยอตัโนมัติ
เมื่อลวงเลยเวลาที่กําหนดไวแลวนัน้ ใหเลือก ลบบันทึกอัตโนมัติ
ในการซงิโครไนซปฏิทินจากเครื่องพีซี โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” 
หนา 38

การสรางบันทึกปฏิทิน
เลือก เมนู > นดัหมาย > ปฏิทิน  เลื่อนไปยังวันที่คุณตองการ 
แลวเลือก ตัวเลือก > สรางบันทึก เลือกประเภทบนัทึก แลว
ปอนคาในชอง
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เสยีงเตือนบันทึก
เมื่อถึงเวลาที่กําหนด โทรศัพทจะแสดงบันทึกและสงเสยีงเตือน 
หากคุณตั้งคาไว หากบันทึกการโทรปรากฏขึน้  ในการโทร
ไปยังหมายเลขนัน้ ใหกดปุมโทรออก ในการปดเสียงแจงเตอืน
และดูบันทึก ใหเลือก ดูขอมูล หากคุณปลอยใหเครื่องสงเสียง
ปลุกตอไปเปนเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก เลื่อนไป เสียงปลุก
จะหยดุดังในชวงเวลาที่ตั้งไว แลวสงเสียงปลุกใหมอีกครั้ง
ในการปดเสียงแจงเตือนโดยไมดูบนัทึก ใหเลือก ออก

■ สิ่งที่ตองทํา
เลือก เมนู > นัดหมาย > สิ่งที่ตองทํา
ในการจัดทําบันทึกสิ่งที่ตองทําหากยงัไมมีบันทึก ใหเลือก เพิ่ม 
หรือเลือก ตัวเลือก > เพิม่ ปอนขอมูลลงในชอง แลวเลือก 
จัดเก็บ
ในการดูบนัทึก ใหเลื่อนไปยังบันทึกที่ตองการ แลวเลือก ดูขอมูล

■ บันทึก
เลือก เมนู > นัดหมาย > บันทึก เพื่อเขียนและสงบันทึก
ในการจัดทําบันทึกหากยังไมมีบนัทึก ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก 
ตัวเลือก > สรางบนัทึก เขยีนขอความ และเลือก จดัเก็บ
ในการซิงโครไนซบันทึกจากเครือ่งพซีี โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” 
หนา 38

■ เครื่องคิดเลข
เลือก เมนู > นัดหมาย > เครือ่งคิดเลข เมื่อตัวเลข 0 ปรากฏ
บนจอ ใหปอนเลขจํานวนแรกที่ตองการคํานวณ กดปุม # เพือ่ใส
จุดทศนิยม เลื่อนไปยังฟงกชันหรือการคํานวณที่ตองการ 
ปอนตัวเลขจํานวนที่สอง ทําซ้ําขัน้ตอนนี้ไดมากเทาที่จําเปน 
ในการเริ่มตนคํานวณใหม เลือกและกด ลบ ไดหลายครั้งตามที่
จําเปนจนกระทั่งเลข 0 ปรากฏขึ้น
เครือ่งคิดเลขนี้มีขอจํากัดในดานความถูกตองและไดรบัการ
ออกแบบมาสําหรับการคํานวณอยางงาย

■ ตัวนับเวลาถอยหลัง
1. หากตองการเริ่มการนับเวลาถอยหลัง ใหเลือก เมนู > 

นัดหมาย > ตวันับถอยหลัง > ตัวนับแบบทั่วไป ปอน
เวลาเตือน และเขียนบันทึกซึง่ปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา 
หากตองการเปลี่ยนเวลาที่นบัถอยหลัง ใหเลือก เปลี่ยนเวลา

2. ในการเริ่มการจับเวลา ใหเลือก เริ่ม
3. หากตองการหยดุจับเวลา ใหเลือก หยุดนับ

ตัวนับรอบเวลา
1. หากตองการตั้งนับเวลาแบบรอบเวลาไดถึง 10 รอบ ใหใส

จํานวนรอบกอน
2. เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนบัถอยหลัง > ตัวนบัรอบเวลา
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3. หากตองการเริม่ตัวนับเวลา ใหเลือก เริม่ตนตัวนบัเวลา > 
เริ่ม

■ นาฬิกาจับเวลา
เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬกิา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้
เวลาที่แยกไว — เพื่อวัดคาเวลาในรอบนั้น ในการตั้งเวลาใหม
โดยไมจัดเก็บไว ใหเลือก หยุด > ตัวเลือก > ตั้งเวลาใหม
รอบเวลา — เพือ่บนัทึกรอบเวลา
จับเวลาตอ — เพื่อดูเวลาที่คุณตัง้ไวเปนพื้นหลัง
เวลาลาสุด — เพื่อดูเวลาที่จับครั้งลาสุด หากยังไมไดตัง้เวลาใหม
ใหนาฬิกาจับเวลา
แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพื่อดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว
หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลาใหทํางานเปนพืน้หลังของหนาจอ 
ใหกดปุมวางสาย เลือก จับเวลาตอ เพื่อดูเวลาที่คุณตั้งไวเปน
พืน้หลัง
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12.  แอปพลิเคชั่น

■ การเขาเลนเกมส
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เกมส เลื่อนไปที่เกมสที่ตองการ 
แลวเลือก เปด

■ การเปดใชแอปพลเิคชั่น
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > รวม  เลื่อนไปยังแอปพลิเคชั่น
ที่ตองการ แลวเลือก เปด

■ ตัวเลือกแอปพลิเคชั่น
ตรวจสอบเวอรชั่น — เพื่อตรวจสอบวาเวอรชันใหมของแอปพลิ-
เคชั่นนีจ้ะดาวนโหลดไดจากเว็บหรอืไม (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

เว็บเพจ — เพื่อใหรายละเอยีดเพิ่มเติมหรอืขอมูลของแอปพลิเคชั่น
เพิ่มเติมจากเว็บเพจ (บริการเสรมิจากระบบเครือขาย) ถามี
เขาสูแอปพลิเคชั่น — เพื่อจํากัดแอปพลิเคชั่นจากการเขาสูระบบ
เครือขาย
ในการตั้งคาเสียง แสงสวาง และการสัน่ใหเกมส ใหเลือก เมนู > 
แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > การตัง้คาแอปพลิฯ

© 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์



55

เว็บ

55

13.  เวบ็

คณุสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ตางๆ โดยใช
เบราเซอรของโทรศัพท 

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได และมี
การรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายเทานั้น

คณุสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี ้รวมทั้งราคา ภาษี  
และคําแนะนําตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ
คณุสามารถใชคณุสมบตัิเบราเซอรของโทรศัพทเพื่อดูบรกิาร
ตางๆ ที่ใชภาษา WML (Wireless Markup Language) หรือ 
XHTML (extensible HyperText Markup Language) 
ในเพจตางๆ ได โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกตางกันตาม
ขนาดของหนาจอ คุณอาจดูรายละเอียดทั้งหมดของเวบ็เพจ
ในอินเทอรเน็ตไมได

■ การเชื่อมตอบริการ
ตรวจดูใหแนใจวาการตัง้กําหนดคาของบรกิารที่คุณตองการ
ใชนั้นทํางานอยู
การเลือกการตัง้คาเพื่อเชื่อมตอกับบริการ:
1. เลือก เมนู > เว็บ > การตัง้คาเว็บ > การตั้งกําหนดคา

2. เลือก การจัดรูปแบบ เฉพาะการตัง้กําหนดคาที่รองรับบรกิาร
เรียกดูเทานั้นที่จะปรากฏขึ้น เลือกผูใหบรกิาร คาที่ตั้งไว 
หรือ การตัง้คาสวนบคุคล เพื่อเรียกดู 
คุณอาจไดรบัการตั้งกําหนดคาที่ตองใชในการเรยีกดูเปน
ขอความการตั้งกําหนดคาจากผูใหบริการระบบเครือขาย
ที่นําเสนอบรกิารที่คุณตองการใช

3. เลือก บัญชี และบัญชีบริการเรียกดูที่มีอยูในการตั้งกําหนด
คาที่ใชงาน

4. เลือก แสดงหนาตางติดตอ > ใช เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
ผูใชดวยตนเองสําหรับการเชื่อมตออินทราเน็ต

เชื่อมตอกับบริการโดยวธิีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี:้
• เลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรือในโหมดสแตนดบาย 

ใหกดคางไวที่ปุม 0
• ในการเลือกบุคมารคของบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > 

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

ปอนที่อยูของบริการ แลวเลือก ตกลง
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■ การเรียกดูเพจ
หลังจากคุณเชื่อมตอกับบรกิาร คณุสามารถเริ่มการเรียกดู
เพจตางๆ ได ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกันไปตาม
บริการนั้นๆ โปรดปฏิบัติตามขอความแนะนําบนหนาจอ สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบรกิาร

■ บุคมารค
คุณสามารถจัดเกบ็ที่อยูของเพจเปนบุคมารคในหนวยความจํา
ของโทรศัพท
1. ขณะเรียกดู ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มบุคมารค หรือเมื่ออยู

ในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค
2. เลื่อนไปที่บุคมารคและเลือกบุคมารคดังกลาว หรือกดปุม

โทรออกเพือ่ทําการเชื่อมตอกับเพจที่เชื่อมโยงกับบุคมารค
3. เลือก ตัวเลือก เพื่อดู แกไข ลบ หรอืสงบุคมารค เพื่อสราง

บุคมารคใหม หรอืเพือ่จัดเก็บบุคมารคไวในแฟมขอมูล

■ การตั้งคาลักษณะ
หากตองการกําหนดวธิีทีจ่ะใหแสดงเวบ็เพจไวในโทรศัพท ขณะที่
เรียกดู ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > การแสดงผล 
หรือเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > เว็บ > การตัง้คา
เว็บ > การแสดงผล

■ การตั้งคาการปองกัน
คุกกี้และแคช
คุกกี้ คือ ขอมูลที่เว็บไซตจัดเก็บในหนวยความจําแคชของโทรศัพท 
คุกกีจ้ะถูกบันทึกไวจนกวาคุณจะลบขอมูลในหนวยความจําแคช 
ขณะเรยีกดู ใหเลือก ตัวเลือก > การตัง้คา > ความปลอดภัย > 
คุกกี ้หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
การตัง้คาเวบ็ > ความปลอดภัย > คุกกี ้ในการรับหรอืปองกัน
โทรศัพทไมใหรับคกุกี้ ใหเลือก ใหรบัได หรือ ปฏิเสธ
แคช คอื หนวยความจําสําหรบัจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคณุ
พยายามเขาใชหรอืไดเขาใชงานขอมูลที่เปนความลับที่ตองการ
รหสัผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละครั้ง ขอมูลหรอื
บรกิารที่คุณเขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช 
ในการลบแคช ใหเลือก ตัวเลือก > เครือ่งมือ > ลบขอมูล
ในแคช หรือเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เวบ็ > 
ลบขอมูลในแคช

สคริปตผานการเชื่อมตอที่รับรอง
คุณสามารถเลือกวาจะยอมใหรนัสครปิตจากเพจที่มีความ
ปลอดภัย โทรศัพทเครื่องนีร้องรับสคริปต WML

ขณะเรยีกดูขอมูล หากตองการใหรับสคริปต เลือก ตัวเลือก > 
การตัง้คา > ความปลอดภัย > สคริปต WML หรือในโหมด

© 2008 Nokia สงวนลิขสทิธิ์



57

เว็บ

57

สแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เวบ็ > การตั้งคาเว็บ > 
ความปลอดภัย > สคริปต WML > ใหรบัได

■ ความปลอดภยัของเบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติความปลอดภัยกับบรกิารบางประเภท 
เชน บรกิารดานธนาคารหรอืการซื้อสินคาออนไลน สําหรับการ
เชื่อมตอประเภทนี ้คณุจําเปนตองใชใบรับรองและโมดูลระบบ
ปองกันซึง่อาจมีอยูในซมิการดของคุณ สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการ

ใบรับรอง
ขอสําคัญ: แมวาการใชใบรับรองจะชวยใหความเสีย่ง
ที่เกี่ยวของในการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้ง
ซอฟตแวรลดนอยลงอยางเห็นไดชัด แตคุณควรใช
ใบรับรองอยางถูกตองเพื่อใหไดรับประโยชนจาก
การรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
ใบรับรองมิไดใหการปองกันความปลอดภัยแตอยางใด 
หากแตเปนที่การจัดการใบรับรองตางหากที่ตองมี
ใบรับรองของแท ที่ถูกตอง หรือนาเชื่อถือ เพื่อความ
ปลอดภัยที่เพิ่มมากขึน้ ใบรับรองมีอายุการใชงาน
แบบจํากดั หาก “ใบรับรองหมดอาย”ุ หรือ “ใบรบัรอง
ยงัใชไมได” ปรากฏขึน้ แมวาใบรบัรองนั้นจะถูกตอง

อยูแลว ใหตรวจสอบวาวันเวลาปจจุบันในเครือ่ง
ของคณุถูกตอง

กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรบัรอง คณุตองตรวจสอบให
แนใจวาคุณสามารถเชื่อถือขอมูลของเจาของใบรับรองนีไ้ด และ
ตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูในรายชื่อ
ใบรับรองมีสามแบบ ไดแก ใบรับรองเซิรฟเวอร ใบรับรองสิทธิ์ 
และใบรับรองผูใช คุณสามารถขอรับใบรับรองไดจากผูใหบริการ
ของคุณ ผูใหบริการจะจัดเก็บใบรับรองสิทธิ์และใบรบัรองผูใช
ไวในโมดูลปองกัน
ในการดูรายการใบรบัรองสิทธิ์หรือใบรับรองผูใชที่ดาวนโหลด
มายงัโทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
ความปลอดภัย > ใบรบัรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผูใช
สัญลักษณ  จะปรากฏขึน้ระหวางการเชื่อมตอ หากการ
สงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและเซริฟเวอรที่ใหขอมูลถูก
เขารหัสไว
อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวาการ
สงผานขอมูลระหวางเกตเวยและเซริฟเวอรใหขอมูล (หรือที่ที่
จัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) จะปลอดภัย ขึน้กับผูใหบริการวา
จะมีระบบรักษาความปลอดภัยใหกับการสงขอมูลระหวางเกตเวย
และเซิรฟเวอรที่ใหขอมูลหรือไม
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ลายเซ็นดิจิตอล
คุณสามารถสรางลายเซ็นดิจิตอลดวยโทรศัพทของคณุไดหาก
ซิมการดของคุณมีโมดูลปองกัน การใชลายเซ็นดิจิตอลเหมือนกับ
การเซ็นชื่อลงบนเอกสารใบเรยีกเก็บสญัญาหรือเอกสารอื่นๆ
1. ในการใชลายเซน็ดิจติอล ใหเลือกลิงคของเพจ เชน ชื่อหนงัสือ

ที่คุณตองการซือ้และราคาของหนังสือนั้น ขอความที่จะเซน็ 
ซึ่งอาจมีจํานวนเงินและวันที่รวมอยูดวยจะปรากฏขึ้น
ตรวจสอบวาขอความที่สวนหวัถูก อาน และไอคอนลายเซน็
ดิจิตอล  จะปรากฏขึน้

2. ในการตกลงรบัขอความ ใหอานขอความทั้งหมดกอน หลังจาก
นั้นใหคุณเลือก ตกลงรับ
ขอความนั้นอาจไมพอดีภายในหนาจอเดียว ดังนั้น จึงควร
ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลื่อนไปอานขอความทั้งหมดแลว
กอนตกลงรับ

3. เลือกใบรับรองผูใชที่คุณตองการใช ปอนรหัส PIN ที่ลงนาม 
ไอคอนลายเซ็นแบบดิจิตอลจะหายไป และบริการจะแสดง
ขอมูลยืนยนัการสัง่ซือ้
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14.  แผนที่

คณุสามารถเรียกดูแผนที่สําหรับเมืองและประเทศตางๆ คนหา
ที่อยูและจุดสังเกต วางแผนเสนทางการเดินทางจากจุดหนึ่ง
ไปยังอีกจุดหนึ่ง จัดเก็บสถานที่เปนจุดสังเกต แลวสงขอมูลไปยัง
อุปกรณที่ใชงานรวมกันได
การทําแผนที่ดิจิตอลแทบจะทั้งหมดมีบางสวนที่ไมแมนยําและ
ไมสมบูรณ โปรดอยามั่นใจตอแผนที่ดิจิตอลที่คุณดาวนโหลด
ไวใชกบัโทรศัพทนี้แตเพียงอยางเดียว
หากตองการใชแอปพลิเคชั่นแผนที่ เลือก เมนู > แผนที่ และ
รายการที่ตองการ

ดาวนโหลดแผนที่
โทรศัพทของคุณอาจมีแผนที่ที่ติดตัง้ไวแลวลวงหนาในการด
หนวยความจํา คุณสามารถดาวนโหลดแผนที่ชุดใหมจาก
อินเทอรเน็ตไดโดยใชซอฟตแวร Nokia Map Loader PC

Nokia Map Loader
เมื่อตองการดาวนโหลด Nokia Map Loader บนพีซีของคณุ 
และสําหรับคําแนะนําเพิ่มเติม โปรดดู www.maps.nokia.com

กอนที่คณุจะดาวนโหลดแผนที่ใหมเปนครัง้แรก ตรวจดูวาคณุ
มีการดหนวยความจําใสอยูในโทรศัพท และเลือก เมนู > แผนที่ 
เพื่อดําเนินการกําหนดคาเริ่มตน
ในการเปลี่ยนการเลือกแผนที่บนการดหนวยความจํา และ
ตรวจสอบวาแผนที่ทั้งหมดมาจากรุนเดียวกัน ใหใช Nokia Map 
Loader เพื่อลบแผนที่ทั้งหมดในการดหนวยความจําและ
ดาวนโหลดการเลือกใหม

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณสามารถตัง้ใหโทรศัพทเชื่อมตอกับเซริฟเวอร Nokia Maps 
โดยอัตโนมตัิ เพื่อชวยเหลอืในการคนหาทีอ่ยูหรือวางแผนเสนทาง 
และดาวนโหลดแผนที่ที่คุณไมมีในเครือ่งเมื่อตองการ เลือก 
เมนู > แผนที่ > การตั้งคา > การตั้งคาเครอืขาย > ยอมใหใช
เครือขาย
เมื่อตองการปองกันการดาวนโหลดแผนที่อัตโนมัติ เลือก ไม
หมายเหตุ: การดาวนโหลดแผนที่อาจทําใหมีการสงผานขอมูล
ในปริมาณมากผานทางระบบเครอืขายของผูใหบรกิาร โปรด
ต ิดต อผูให บริการของคณุสําหรับขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายในการ
ส งข อมูล
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แผนที่และ GPS
คุณสามารถใชระบบ GPS กับแอปพลิเคชั่นแผนที่ เพื่อคนหา
ตําแหนงของคุณ หรอืวัดระยะทางและจุดพกิัด
กอนที่คุณจะใชฟงกชัน GPS กับโทรศัพทของคุณได คุณตอง
จับคูโทรศัพทกับตัวรับสัญญาณ GPS ภายนอกที่ใชงานรวมกัน
ไดโดยใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ดูขอมูลเพิม่เติมไดจาก
คูมือผูใชอุปกรณ GPS ของคุณ
เมื่อจับคูอุปกรณ Bluetooth GPS กับโทรศัพทแลว อาจใชเวลา
อีกหลายนาทีกอนที่โทรศัพทจะสามารถแสดงตําแหนงปจจุบัน
ของคุณได การเชื่อมตอหลังจากนั้นควรรวดเร็วขึน้ เวนแตวา
ไมมีการใชงาน GPS มาเปนเวลาหลายวัน หรอืคุณอยูไกลจาก
ตําแหนงลาสุดที่คุณใชงาน GPS เปนระยะทางมากๆ GPS อาจใช
เวลาหลายนาทีเพื่อตรวจหาและแสดงตําแหนงของคณุ
ระบบ GPS ดําเนินการโดยรฐับาลสหรัฐอเมรกิา โดยถือเปนผูรับ
ผิดชอบดานความแมนยําและการดูแลรักษาระบบแตเพียงผูเดียว 
ความแมนยําในการกําหนดตําแหนงจะมีผลเมื่อมีการปรบั
ดาวเทียม GPS จากรฐับาลสหรฐัอเมรกิา และสามารถเปลี่ยน
แปลงไดตามนโยบาย GPS ของกระทรวงกลาโหมและแผนการ
ดานกิจการวิทยุนําทางของมลรัฐ นอกจากนี้ ความแมนยําอาจ
ลดนอยลงตามตําแหนงดาวเทียมที่คลาดเคลื่อน ความพรอม
และคุณภาพสัญญาณ GPS อาจไดรับผลกระทบจากตําแหนง
ที่คุณอยู ตัวอาคาร อุปสรรคตามธรรมชาตแิละสภาวะอากาศ 

คุณตองใชตัวรับสัญญาณ GPS ภายนอกอาคารเพื่อใหเครื่อง
สามารถรบัสัญญาณ GPS ได
หามใช GPS ในการตรวจวัดตําแหนงเพื่อหาความแมนยํา และ
อยาอางอิงขอมูลตําแหนงจากตัวรับสัญญาณ GPS และเครือขาย
วิทยุเซลลูลารเปนเกณฑในการกําหนดตําแหนงหรือนําทาง 

บริการพิเศษ
แผนที่ยังสนับสนุนการนําทางโดยใชคําสั่งเสียง ซึ่งตองมีใบ
อนุญาตของพืน้ที่นั้น หากตองการใชบรกิารนี้ คุณตองมีอุปกรณ 
GPS ภายนอกที่ใชงานรวมกันได ซึ่งสนบัสนนุเทคโนโลยไีรสาย 
Bluetooth

หากตองการสั่งซือ้บริการนําทางโดยใชคําสั่งเสียง เลือก เมนู > 
แผนที่ > บริการพเิศษ > เพิ่มบริการนําทาง หรือ ตรวจอัพเดต
แผนที่ และทําตามคําแนะนํา
ในการใชการนําทางดวยคําสั่งเสียง คุณตองยอมใหแอปพลิเคชั่น
แผนที่ใชการเชื่อมตอเครือขาย 
ใบอนญุาตการนําทางเชื่อมตอกับซิมการดของคุณ หากคุณใส
ซิมการดอื่นในเครือ่งโทรศัพท คณุจะถูกขอใหสั่งซื้อใบอนญุาต
เมื่อเริ่มตนการนําทาง ในระหวางกระบวนการสั่งซือ้ คุณจะไดรับ
ขอเสนอใหถายโอนใบอนญุาตการนําทางที่มีอยูไปยงัซมิการดใหม
โดยไมมีคาใชจายเพิม่
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15.  บริการของซิม

ซมิการดของคุณอาจมีบริการเพิม่เติม คุณสามารถเขาใชงาน
เมนนูี้ไดก็ตอเมื่อซิมการดของคณุสนบัสนนุ ชื่อและเนื้อหาของ
เมนจูะตางกันไปตามซิมการดที่ใช
หากตองการทราบเกีย่วกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ 
ในการใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ 
ซึง่อาจเปนผูใหบริการระบบ หรือผูจําหนายรายอื่นๆ 
ในการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตองสงขอความหรือโทรตดิตอ 
ซึง่คณุจะตองรบัผิดชอบคาใชจายนี้
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16.  การเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร

คุณสามารถรบัและสงอีเมล รวมทั้งเขาใชอินเทอรเน็ตเมื่อเชือ่มตอ
โทรศัพทเขากับเครือ่งพซีีที่ใชงานรวมกันไดผานการเชื่อมตอ 
Bluetooth หรือสายเคเบลิขอมูล คุณสามารถใชโทรศัพท
เครื่องนี้กับแอปพลิเคชั่นการสื่อสารดานขอมูลและการเชื่อมตอ
กับเครือ่งพซีีได

■ Nokia PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ในการจัดการเพลง 
ซิงโครไนซรายชื่อ ปฏิทิน บนัทึก และบนัทึกสิ่งที่ตองทํา ระหวาง
โทรศัพทของคุณและเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกันได 
หรือเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) คณุสามารถดูขอมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับ PC Suite ไดที่ 
www.nokia.co.th/support หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศ
ของคุณ

■ แอปพลิเคชัน่การสื่อสารขอมูล
โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการใชแอปพลิเคชั่นการสื่อสารขอมูลจาก
เอกสารที่ใหมาดวย

ในระหวางทีเ่ชื่อมตอเครื่องเขากับเครือ่งคอมพิวเตอร คุณไมควร
โทรออกหรือตอบรับสายเรียกเขา เนือ่งจากอาจทําใหการ
ทํางานขัดของได
เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นขณะใชโทรศัพทรับสงขอมูล ใหวาง
โทรศัพทบนพืน้ผิวที่มั่นคงโดยใหคว่ําดานปุมกดลง อยาเคลื่อนที่
ตัวเครื่องโทรศัพทโดยการถือในมือระหวางการใชโทรศัพท
เพื่อรับสงขอมูล
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17.  อุปกรณเพิม่พิเศษของแท

คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ เครื่องชารจ และ
อุปกรณเพิ่มพิเศษที่ไดรบัการรบัรองโดย Nokia 
วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนีเ้ทานัน้ การใชอุปกรณ
ประเภทอื่นนอกเหนอืจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําให
การรับประกันหรอืรบัรองสําหรบัเครื่องเปนโมฆะไป

อุปกรณเพิ่มพิเศษแบบใหมสําหรับ
โทรศัพทของคุณมีจําหนายอยูมากมาย 
คณุสามารถเลือกอุปกรณเพิม่พิเศษ
ซึง่เหมาะกับความตองการในการติดตอ
สือ่สารของคุณได

■ อุปกรณเพิ่มพิเศษ
กฎการใชงานเกี่ยวกับอุปกรณเพิ่มพิเศษ
• เก็บอุปกรณเพิ่มพเิศษทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเพิม่พเิศษ ใหจับที่

ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ
• ตรวจสอบการติดตัง้และการทํางานของอุปกรณเพิ่มพเิศษ

ทุกชิ้นที่ติดตัง้ในรถอยางสม่ําเสมอ

• เฉพาะผูที่มีคณุสมบัตผิานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้ง
อุปกรณเพิ่มพเิศษในรถที่ติดตั้งยากได

■ แบตเตอรี่

ขอสําคัญ: เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลา
โดยประมาณเทานั้น โดยเวลานี้ขึน้กับความแรงของ
สัญญาณ, ขอกําหนดของเครอืขาย, คุณสมบัติที่ใช, 
อายุและขอกําหนดของแบตเตอรี,่ อุณหภูมิในการเก็บ
แบตเตอรี่, การใชในโหมดดิจิตอล และปจจัยอื่นๆ 
ระยะเวลาที่เครือ่งใชในการโทรจะสงผลตอเวลา
สแตนดบาย และเชนเดียวกัน ระยะเวลาที่เปดเครื่อง
และอยูในโหมดสแตนดบายจะสงผลตอเวลาสนทนา

ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย
BL-4CT สูงสดุ 3 ช ั่วโมง สูงสุด 300 ช ั่วโมง
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■ ชุดหูฟง Bluetooth Nokia BH-803
Nokia Bluetooth Headset BH-803 หรหูราดวยวัสดุสแตนเลส 
เคลือบสีดํามันวาว และปุมควบคุมระดับเสียงแบบสมัผัสที่ใชงาน
ไดดั่งใจ สามารถควบคุมระดับเสียงไดอยางนุมนวลและใหเสียง
ที่ชัดเจน

■ ชุดลําโพง Bluetooth MD-5W ของ 
Nokia

ชุดลําโพง Bluetooth MD-5W ของ Nokia เหมาะสําหรับคุณ
หากคุณตองการรับฟงไฟลเพลงบนโทรศัพทที่ใชงานรวมกันได 
และทําการโทร Bluetooth บนชุดลําโพงขนาดกะทัดรัด

■ ชุดลําโพง HF-300 ของ Nokia
ชุดแฮนดฟรีนี้เหนบ็ติดกับแผนบังแสงแดดรถยนต ซึ่งติดตั้งไว
อยางสะดวกตอการสนทนาของคุณ ปลดออกและคุณสามารถ
ใชเปนชุดลําโพงในที่ทํางานหรือที่บานไดอยางงายดาย ลําโพง
ขนาดกะทัดรัดที่ทรงพลัง และไมโครโฟนที่รับเสียงไดไวมาก 
ชวยใหเสียงที่มีคุณภาพสูง คณุจึงรับฟงเสียงไดอยางชัดเจน 
ปุมกดเรืองแสงชวยใหคุณสามารถคนหาปุมตางๆ เพื่อจัดการ
การโทรไดอยางงายดาย ทั้งกลางวนัหรือกลางคืน

■ อุปกรณชารจมือถือ DC-4 ของ Nokia 
อุปกรณชารจโทรศัพทรุนนี้ใชงานงาย และมีขนาดเล็ก ชวยให
ชารจโทรศัพทไดอยางรวดเร็วจากชองจุดบุหรี่ในรถยนต

■ สายเคเบิลเชื่อมตอ MicroUSB CA-101
สายเคเบิลเชื่อมตอสําหบัถายโอนขอมูลสําคญัและการซงิโครไนซ 
เชน ปฏิทิน สมุดโทรศัพท และรายการสิ่งที่ตองทํา กับพีซี
ที่ใชงานรวมกนัได สนับสนุนมาตรฐาน USB 2.0, การชารจ USB 
และการถายโอนขอมูลความเร็วสงู
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18.  ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ

โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจประจุ
ใหมได แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบมาใหใชกับโทรศัพทเครื่องนี้ 
คอื BL-4CT โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงานจาก
อุปกรณชารจตอไปนี้ AC-4 คุณสามารถชารจและคายประจุแบตเตอรี่
ไดเปนรอยๆ ครั้ง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด 
เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลง
อยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการ
รับรองจาก Nokia เทานั้น และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจ
สําหรับโทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น การใช
แบตเตอรี่หรืออุปกรณชารจที่ไมไดรับการรับรองอาจเสี่ยงกับการ
ลุกไหม การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ 
หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน 
คณุอาจตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลวเชื่อมตอ
อีกครั้งเพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลา
หลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึน้บนหนาจอหรือ
กอนที่จะสามารถโทรออกได 
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้ง
กอนถอดแบตเตอรี่
ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัวเครื่องเมื่อไมไดใชงาน 
ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเตม็แลวคางไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจาก
การชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่

สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุ
ออกเองเมื่อเวลาผานไป
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C 
(59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่รอนหรือหนาวจัดทําใหประสิทธิภาพ
และอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกินไป
อาจไมสามารถใชงานไดชัว่คราว ประสทิธภิาพการทํางานของแบตเตอรี่
จะมจีํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแขง็
หามลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อมี
วัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับ
ขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดาน
หลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน ในกรณีที่คุณ
พกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ การลัดวงจร
เชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสําหรับเชื่อมตอเกิดความเสียหายได
หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได 
หรือหากแบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบิดไดเชนกัน การกําจัด
แบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลับมาใชใหม 
ถาเปนไปไดและไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน
หามถอดชิ้นสวน, ตดั, เปด, บีบอดั, ดัดงอ, ทําใหผิดรูปราง, เจาะ 
หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา 
ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีที่เกิด
การรั่วไหล ใหลางผิวหนังหรือตาดวยน้ําทันที หรือรีบไปพบแพทย 
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หามดดัแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี ่
หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นๆ
การใชแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การระเบิด 
หรืออนัตรายอื่นๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอรี่ตกหลนโดยเฉพาะบน
พื้นผิวที่แข็ง และคุณเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสียหาย ใหนําไปที่ศูนย
บริการเพื่อตรวจสอบกอนนําไปใชตอ
ใชแบตเตอรีต่ามวัตถุประสงคเทานัน้ อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่
ที่ชํารุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก 

■ คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่
ของ Nokia

ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ 
ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia 
หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาต
เทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปนี้:
การตรวจสอบตามขัน้ตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวา
แบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต หากคุณ
มีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแทของ 
Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้ หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืน
แบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม 
คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน 
(Nokia Connecting Hands) 
ในมุมมองหนึ่งและจะเห็นโลโก
อุปกรณเสริมของแทของ Nokia 
(Nokia Original Enhancement) 
ในอีกมุมมองหนึ่ง

2. เมื่อคุณขยับแบตเตอรี่ที่ติด
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมไปท ขึ้น และลง 
คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด 
ในแตละดานตามลําดับ

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท?
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอร
โฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม โปรดอยาใช
แบตเตอรี่นั้น การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลิต
อาจเปนอันตรายและอาจทําใหโทรศัพทของคุณมีประสิทธิภาพดอยลง 
อีกทั้งยังทําใหเครื่องและอุปกรณเสริมเสียหายไดรวมทั้งอาจสงผล
ตอการรับรองหรือการรับประกันอื่นใดที่ใชกับโทรศัพท
หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ 
Nokia ไปที่ www.nokia.co.th/batterycheck 
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19.  การดแูลและการบํารุงรักษา

โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยีย่มและ
มีฝมือการผลิตที่ประณีต คณุจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี 
คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัตติามเงื่อนไขการรับประกัน
ไดอยางถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจับตัว ความชื้น และของเหลว

ทุกประเภท หรือความชื้น จะทําใหเกิดองคประกอบของแร 
ซึ่งอาจทําใหวงจรอเิล็กทรอนิกสสึกกรอนได หากตัวเครื่องเปยกชื้น 
ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึง
คอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจาก
อาจทําใหอปุกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปน
อเิล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทําให
อายุการใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่อาจ
เสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปนพลาสติกงอหรือละลายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึง
อณุหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวขึน้ภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําให
อปุกรณแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนํา
ไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่อง
อาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความ
เสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขน
ทําความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอปุกรณที่สามารถถอดเขาออก
ไดตดิขดั และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส เชน เลนสของ
กลองถายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศัพทและไดรับการ
รับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง 
หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย 
และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณสื่อสารวทิยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• หมั่นสํารองขอมูลที่คุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และบันทึก

ยอปฏิทิน
• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน 

ใหปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก
คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ หรือ
อุปกรณเสริมอื่นๆ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยังศูนย
บริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณเพื่อขอรับบริการ
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20.  ขอมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับความปลอดภัย

■ เด็กเล็ก
เครื่องของคณุ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็ก
บรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก 

■ สภาพแวดลอมการทํางาน
 โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใช
ในตําแหนงปกตใิกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 
1.0 เซนติเมตร (3/8 นิ้ว) เมื่อใชซองหนังสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บ
เขม็ขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา วสัดุตางๆ เหลานี้ไมควรมี
โลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูหางจากรางกายตาม
ระยะหางที่กําหนดขางตน
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคุณภาพ
เพื่อสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีความลาชาในการ
สงขอความหรือไฟลขอมูลจนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ 
โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวาง
เครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ 
ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถุที่ทําจากโลหะอาจดึงดูด
เขาหาโทรศัพท อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่นไวใกล
โทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพทมือถือ
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทย
ที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษทั
ผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยนั้นๆ หากมีขอสงสัยหรือไมแนใจวา
อุปกรณนัน้ไดรับการปองกันพลังงานคลืน่ความถี่ RF จากภายนอกอยาง
เพียงพอหรือไม ปดโทรศัพทในสถานพยาบาลในกรณีที่มีปายประกาศ
ใหคณุดําเนินการดังกลาว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจ
กําลังใชอุปกรณที่มีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อปุกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย
ผูผลิตอปุกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหาง
จากอุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย เชน เครื่องควบคุม
การเตนของหัวใจหรือเครื่องกระตุนการทํางานของหัวใจ อยางนอย 
15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับ
เครื่องดังกลาว สําหรับผูใชอุปกรณทางการแพทย ดังกลาว ควรปฏิบัติ
ดังนี้:

• เก็บโทรศัพทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา 
15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอขณะที่เปดโทรศัพทอยู

• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับอุปกรณทางการแพทยเพื่อลด

สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
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• ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณรบกวน
• อานและทําตามคําแนะนําจากผู ผลิตอปุกรณทางการแพทยดังกลาว
หากคณุมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชโทรศัพทไรสายรวมกับอุปกรณทาง
การแพทย โปรดปรึกษากับแพทยที่ใหคําปรึกษาดานสุขภาพของคุณ

เครื่องชวยฟง
อุปกรณไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟง
ได ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คณุควรปรึกษาผูใหบริการระบบ
ของคุณ

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้งไมถูกตอง
หรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุมดวยอิเล็ก-
ทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส 
และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผูผลิต
หรือตัวแทนจําหนายรถหรืออปุกรณเสริมตางๆ ที่ตดิตั้งไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซมโทรศัพทใน
รถยนต การตดิตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตราย
และทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวา
อุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดตั้งและทํางาน
อยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวทีต่ิดไฟได แกส หรือวัตถุระเบดิไวรวมกับ
โทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนต
ที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัด
ที่แรงมาก ดังนั้น คณุไมควรติดตั้งอุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถือไว
เหนอืถุงลมนริภัย หรือในบรเิวณทีถุ่งลมนริภัยอาจพองตวัออก เนือ่งจาก

หากติดตั้งอุปกรณตางๆ ในบริเวณที่ไมถูกตองแลวถุงลมนิรภัยเกิด
พองตัวขึ้นอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสขึ้นได
คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพทขณะที่
อยูบนเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิด
อันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขาย
ของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมายอกีดวย

■ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และควรปฏิบัติ
ตามปายและคําแนะนําตางๆ อยางเครงครดั บริเวณทีอ่าจเกดิการระเบดิ
จะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนําใหดับเครื่องยนต เนื่องจากประกายไฟ
ในพื้นที่เหลานี้อาจทําใหเกิดการระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม ซึ่งอาจทําให
เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่ที่มีการ
เติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสในสถานีบริการน้ํามัน และควร
ปฏิบัตติามขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุในบริเวณคลังน้ํามัน 
สถานีเก็บน้ํามันและสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กําลังเกิด
การระเบิด ทั้งนี้บริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิดอาจอาจไมไดประกาศ
ใหเห็นเดนชัด พื้นที่ตางๆ เหลานี้ไดแก ใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือ
ขนถายสารเคมี และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช 
ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ คุณควรตรวจสอบกับผูผลิต
รถโดยใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อกําหนด
วาสามารถใชงานอุปกรณนี้ไดอยางปลอดภัยในบริเวณใกลเคียงได
หรือไม
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■ การโทรฉกุเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทเครื่องนี้ทํางานโดยใชสัญญาณวทิยุ 
ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน 
รวมทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตัง้โปรแกรมเอง หากโทรศัพท
ของคุณสนับสนุนสายสนทนาผานอินเทอรเน็ต (สาย
อินเทอรเน็ต) ใหเปดใชงานทั้งสายอินเทอรเน็ตและโทรศัพท
มือถือ เครื่องจะพยายามตอการโทรฉุกเฉินผานทั้งเครือขาย
เซลลูลารและผานผูใหบริการสายอินเทอรเน็ต หากเปด
ใชงานทั้งสองแบบ ไมสามารถรับประกันไดวาจะสามารถ
เชื่อมตอไดในทุกสภาวะ คณุจึงไมควรวางใจวาโทรศัพท
ไรสายจะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจําเปน 
อาทิเชน เมือ่เกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้:
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวามี

สัญญาณเพียงพอหรือไม ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ คณุอาจ
จําเปนตองดําเนินการดังนี้:

• ใสซิมการดที่ใชไดลงในโทรศัพท
• ปดการจํากัดการโทรที่คณุไดเปดใชไวในโทรศัพท
• เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลนหรือรูปแบบ

บนเครื่องบินมาเปนรูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน
2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวางและพรอม

สําหรับการโทรออก 

3. ปอนหมายเลขฉกุเฉนิเพือ่แจงตําแหนงปจจบุนัทีคุ่ณอยู ซึง่หมายเลข
ฉุกเฉินในแตละพื้นที่จะแตกตางกันไป

4. กดปุมโทร
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคณุตองใหขอมูลตางๆ ที่ถกูตองใหได
มากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียง
ประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหต ุอยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจง
ใหวาง
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■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวทิยุ ซึ่งไดรับการ
ออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวทิยุที่แนะนําโดยขอกําหนด
ระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเปนหนวยงาน
ดานวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยของผูใชทุกคน 
โดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR 
(Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ทีก่ําหนดไวในคําแนะนํา 
ICNIRP คอื 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกินสิบกรัม
ของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการทํางานแบบ
มาตรฐานซึ่งเครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนํา
ใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะ
ใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับการออกแบบ
มาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว 
คาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานี
เครือขายหลัก คา SAR ที่สูงที่สุดภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สําหรับ
การใชโทรศัพทที่หูคือ 0.61 ว ัตต/กก. 

การใชอุปกรณเสรมิอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR แตกตาง
กันไปโดยขึน้อยูกับขอกําหนดทีท่ดสอบและทีร่ายงานของแตละประเทศ
และระบบเครือขาย คณุสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคา SAR ได
ในขอมูลผลิตภัณฑที่ www.nokia.com

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (Specific 
Absorption Rate – SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเทากับ 

0.61 W/kg ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภยัตอสุขภาพมนษุย
จากการใชเครื่องวทิยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาต ิประกาศกําหนด
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เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศพัท โทรสาร เวลาทําการ

กรุงเทพฯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0-2741-6363  0-2626-0436 จันทร - อาทิตย  
10:00 น. - 20:30 น.
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หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โนเกียแครไลน  สอบถามขอมลูเพิ่มเติมกรุณาติดตอ โนเกีย แครไลน โทร: 02-640-1000

ตางจังหวัด

7 เชียงใหม 
(ตรงขามเชียงใหมแอรพอรตพลาซา)

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

8 พัทยา 
(ริม ถ.สุขุมวิท กอนถึงแยกพัทยากลาง)

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

9 ขอนแกน 
(บริเวณทางออกหางเทสโก โลตัส)

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

0-4332-5779-
80

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

10 หาดใหญ 
(ปากทางเขาโรงพยาบาลกรุงเทพ)

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

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ

ขนาด

ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง ความหนา
52 ซ ีซี 110 กรัม 88.1 มม. 44 มม. 16 มม.
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