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ความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมใน
คูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย
หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอให
เกิดอันตราย
คํานึงถึงความปลอดภัยบนทองถนนเปนอันดับแรก
ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอื่น
ใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับแรกที่
คณุควรคํานึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คือ ความ
ปลอดภยับนทองถนน
สญัญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึง่จะ
สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่หามใชโทรศพัท
ไรสาย
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเครื่องขณะอยูบน
เครื่องบิน, เมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย, น้ํามัน
เชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด
บริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะสามารประกอบ
หรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได
อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่ไดรับการ
รับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไม
สามารถใชงานรวมกันได

กันน้ํา
โทรศัพทของคุณไมกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไวในที่
แหง

เกี่ยวกับโทรศัพทของคณุ
อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมือเลมนี้ไดผานการรับรองใหใชงาน
กับ เครือขาย (E)GSM 850, 900, 1800 และ 1900 และเครือขาย
UMTS 900 และ 2100 HSDPA และ HSUPA ได โปรดติดตอขอขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
ขณะที่ใชโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอกฎหมายและจารตี
ประเพณีทองถิ่นทั้งหมด ความเปนสวนตัว สิทธิสวนบุคคลของผู
อื่น และลิขสิทธิ์ การคุมครองดานลิขสิทธิ์จะชวยปองกันการคัด
ลอก การแกไข หรือการโอนภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) และ
เนื้อหาบางสวนได
โทรศัพทของคุณรองรับการเชื่อมตอไดหลายวิธี โทรศัพทของคุณ
เสี่ยงตอไวรัสและเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ เชนเดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร ควรปฏบิัตดิวยความระมัดระวังในการใชขอความ การ
ขอเชื่อมตอ การเรียกดู และการดาวนโหลด ติดตั้งและเลือกใช
เฉพาะบริการและซอฟตแวรอื่นๆ จากแหลงที่เชื่อถือไดซึ่งมี
มาตรการดานความปลอดภัยและการปองกันซอฟตแวรที่เปน
อันตราย เชน แอปพลิเคชั่นที่มีเครื่องหมาย Symbian Signed หรือ
ผานการทดสอบ Java Verified™ เทานั้น ควรใชความพิจารณา
อยางรอบคอบในการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัสและซอฟตแวร
ดานความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพทและคอมพิวเตอรที่ใช
เชื่อมตอ
โทรศัพทของคณุอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซตอินเทอรเน็ต
จากบริการภายนอกติดตั้งไวลวงหนาแลว คุณสามารถเขาสูไซต
ของบริษัทเหลานี้ไดจากโทรศัพทของคุณ เว็บไซตของบริษัท
ภายนอกไมใชกิจการในเครือของ Nokia และ Nokia ไมรับประกัน
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หรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลานี้ หากคุณเลือกเขาใชเว็บไซต
ดังกลาว คณุควรใชความระมัดระวังในเรือ่งของความปลอดภัยหรือ
เนื้อหาของเว็บไซต

คําเตือน:  คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคณุสมบัติ
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงาน
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย
คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับ
ขอมูลสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครือ่งดวยเสมอ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ โปรดอานคูมือของ
ปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษาขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได
รูปภาพที่ปรากฏในคูมือฉบับนี้อาจแตกตางจากภาพที่ปรากฏบน
หนาจอโทรศัพทของคุณ
โปรดดูขอมูลที่สําคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพทไดจากคูมือผูใช

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบรกิารกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริม่
ใชงานโทรศัพท บางคุณสมบัติไมสามารถทํางานไดบนทุกเครือ
ขาย คุณสมบัติตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะกับผูให
บริการกอนจึงจะสามารถใชงานได บริการเสริมจากระบบเครือขาย
เกี่ยวของกับการรับสงขอมูล โปรดตรวจสอบคาธรรมเนียมในระบบ
เครือขายหลักของคุณและเมื่อใชบริการขามเครือขายจากผูให
บริการของคุณ ผูใหบริการสามารถใหคําอธิบายถึงคาบริการที่เรียก
เก็บ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงาน
คณุสมบัติบางอยางของโทรศัพทเครื่องนี้ที่ตองไดรับการสนับสนุน
จากระบบเครือขาย เชน การสนับสนุนสําหรับเทคโนโลยเีฉพาะ
เชน โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทํางานบน
โปรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรในภาษาตางๆ

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลกิหรือปดการใชงาน
คุณสมบัติบางอยางในเครือ่งของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติ
เหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมีรายการ
ที่กําหนดเอง เชน ชื่อเมนู ลําดับของเมนู และไอคอน
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การเริ่มตนใชงาน
การใสซิมการดและแบตเตอรี่
1. ในการถอดฝาครอบดานหลังของโทรศัพท ใชนิ้วกดฝาครอบ

ดานหลัง เลื่อนฝาใหเปด แลวยกฝาครอบดานหลังออก

2. เลื่อนซมิการดเขาไปในชองใสซมิการด คุณตองถอดแบตเตอรี่
ออกกอนจึงจะสามารถใสซมิการดได

ตรวจดูใหแนใจวาหนาสัมผัสของการดคว่ําลงบนตัวเครื่อง และ
มุมตัดของการดหันออกจากชองใสการด

3. ใสแบตเตอรี่

4. ใสฝาครอบดานหลังกลับเขาที่

การใสการดหนวยความจํา
การดหนวยความจําอาจมีมาพรอมกับโทรศัพท และอาจใสไวใน
เครื่องแลว
1. เปดฝาชองใสการดหนวยความจํา (1)
2. วางการดในชองใสโดยคว่ําหนา

สัมผัสลง (2)
3. คอยๆ ดนัการดเขาไปจนเขาล็อค ปด

ฝาชองใส (3)
ใชเฉพาะการด microSD ที่ไดรับการ
รับรองจาก Nokia ใหใชรวมกับโทรศัพท
รุนนี้เทานั้น Nokia ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการ
รับรองกับการดหนวยความจํา แตการดบางยี่หออาจจะ
ไมสามารถใชงานรวมกับโทรศัพทเครื่องนี้ได การดที่
ใชงานรวมกันไมไดอาจทําใหเกิดความเสียหายตอการดและเครื่อง
รวมทั้งทําใหขอมูลที่จัดเก็บไวในการดเสียหายอีกดวย

การชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจจากโรงงานมาบางแลว หาก
เครื่องแสดงสัญลักษณแบตเตอรี่ออน ใหปฏบิัติดังนี้
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1. เสียบอุปกรณชารจที่เตารับที่ผนัง
2. เสียบอุปกรณชารจเขากับโทรศัพท

3. เมื่อชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว ใหถอดเครื่องชารจออกจาก
โทรศัพท และออกจากเตารับที่ผนัง

คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กําหนด และคุณ
สามารถใชโทรศัพทระหวางการชารจได หากแบตเตอรี่หมด อาจ
ตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึน้บนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได

เคลด็ลับ: หากคุณมีอุปกรณชารจเดิมของ Nokia ที่ใชงาน
รวมกันได คุณสามารถใชกับโทรศัพทของคุณไดโดยตอ
แดปเตอรเครื่องชารจ CA-44 เขากับเครื่องชารจเดิม 

อะแดปเตอรเปนอุปกรณเสริมที่ขายแยกตางหาก

การชารจดวย USB
คุณสามารถใชการชารจดวย USB ไดเมื่อไมมีเตารับที่ผนัง เมื่อชารจ
โทรศัพทของคุณดวยสายเคเบิลขอมูล USB จะใชเวลาในการชารจ
นานขึ้น ประสิทธิภาพในการชารจดวย USB อาจแตกตางกันไปอยาง
เห็นไดชัด ในบางกรณี อาจใชเวลานานมากสําหรับการทําใหเครื่อง
เริ่มชารจหรือการทําใหโทรศัพทเริ่มตนทํางาน
เมื่อชารจดวย USB คณุสามารถถายโอนขอมูลดวยสายเคเบิลขอมูล
USB ขณะที่ชารจโทรศัพทไดอีกดวย
1. เสียบอุปกรณ USB ที่ใชรวมกันไดเขากับโทรศัพทโดยใชสาย

เคเบิลขอมูล USB ที่ใชรวมกันได

อาจใชเวลาสักครูกอนที่การชารจจะเริม่ ขึน้อยูกับประเภทของ
อุปกรณที่ใชสําหรับการชารจ

2. หากเปดโทรศัพทแลว เลือกตัวเลือกโหมด USB ที่มีอยูบนหนา
จอโทรศัพท

การเปดและปดโทรศัพท
กดปุมเปด/ปดคางไวเพื่อเปดและ
ปดโทรศัพท กดปุมเปด/ปดเปน
ชวงสั้นๆ เพื่อวางสายหรือปด

พลิเคชั่น
หากโทรศัพทขอใหคุณปอนรหัส
PIN ใหปอนรหัส PIN และเลือก
ตกลง
หากโทรศัพทขอใหคุณปอนรหัส
ล็อค ใหปอนรหัสล็อค และเลือก
ตกลง รหัสล็อคที่กําหนดใหจาก
โรงงานคือ 12345
ในการตั้งคาเขตเวลา เวลาและวันที่
ที่ถูกตอง ใหเลือกประเทศที่คุณอยู
ในขณะนี้ แลวปอนเวลาและวัน

ถิ่น

ตําแหนงเสาอากาศ
โทรศัพทของคุณมเีสาอากาศอยูทั้งภายในและภายนอก เชนเดียว
กับอุปกรณสงสัญญาณวิทยุอื่นๆ หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสา
อากาศโดยไมจําเปนขณะที่เสาอากาศกําลงัสงหรือรับสัญญาณ
การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกําลังสงหรือรบัสัญญาณอาจสงผลตอ
คุณภาพของการสื่อสารและ ทําใหมีการใชพลังงานเกินกวาที่
จําเปน และอาจทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่สั้นลง
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การตัง้กําหนดคา
กอนที่คุณจะใชขอความมัลติมีเดีย อีเมล การซงิโครไนซ การสตรีม
 และเว็บเบราเซอรได คุณตองมีการตั้งกําหนดคาในโทรศัพทของ
คุณอยางเหมาะสม โทรศัพทของคุณอาจกําหนดการตัง้คาเบราเซอร

 ขอความมัลติมีเดีย จุดเชื่อมตอ และการสตรีมตามซิมการดที่
ใชอยูโดยอัตโนมัต ิถาไมเชนนั้น คณุสามารถใชแอปพลิเคชั่นตวั
ชวยการตั้งคาเพื่อกําหนดการตั้งคา คุณอาจรับการตั้งคาเปน
ขอความการกําหนดคาที่คุณสามารถบันทึกในโทรศัพทของคุณได
หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
หรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุด
เมื่อคุณไดรับขอความการกําหนดคา และไมมีการจัดเก็บและใช
งานการตัง้คาโดยอัตโนมัติ 1 ขอความใหม จะปรากฏขึน้ หาก
ตองการจดัเก็บการตั้งคา เลือก แสดง > ตัวเลอืก > บันทึก คุณ
อาจจําเปนตองปอนรหัส PIN ที่ผูใหบริการใหมา

ตวัชวยตั้งคา
เลือก  > การตั้งคา > ตัวชวยตั้งคา
ใชตัวชวยตั้งคาเพื่อกําหนดการตั้งคาอีเมลและการเชื่อมตอ ความ
พรอมใชงานของรายการในตัวชวยตั้งคาขึ้นอยูกับคุณสมบัติของ
โทรศัพท ซิมการด ผูใหบริการเครือขาย และขอมูลในฐานขอมูลตัว
ชวยตั้งคา

ในการเริ่มใชตัวชวยตั้งคา ใหเลือก เริ่มตน
เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุดขณะใชตวัชวยตั้งคา ใหใสซิมการดของ
คุณไวในเครื่อง หากไมไดใสซมิการด ใหทําตามคําแนะนําบน

จอ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● ผูใหบริการ  — กําหนดการตั้งคาที่ผูใหบริการระบ ุเชน การ

คา MMS, อินเทอรเน็ต, WAP และการสตรีม
● การตั้งคาอีเมล  — สรางศูนยฝากขอความใหม
● การแบงดูวิดีโอ  — กําหนดการตัง้คาการแบงดูวิดีโอ
การตั้งคาที่มีอยูสําหรับการแกไขอาจแตกตางกันไป

การถอดการดหนวยความจํา

ขอสําคัญ:  หามถอดการดหนวยความจําออกกลางคันเมื่อ
ยังมีการใชการดอยู การถอดการดในขณะที่กําลังใชงานอาจทําให
การดหนวยความจําและตัวเครื่อง รวมทั้งขอมูลที่จัดเก็บไวในการด
เสียหายได
1. กดปุมเปด/ปดเบาๆ แลวเลือก นําการดความจําออก > ใช
2. เปดฝาชองใสการดหนวยความจํา
3. คอยๆ กดการดหนวยความจําเพื่อปลดล็อค
4. ดึงการดออกมา แลวเลือก ตกลง
5. ปดฝาชองใส

การถอดซิมการด
1. ถอดฝาดานหลังออกจากอุปกรณ
2. ถอดแบตเตอรี่ การถอดแบตเตอรี่ออกจะเปนการปลดล็อกชอง

ใสซิมการด
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3. ดนัซิมการดออกจากชองใสซมิการดดวยปากกาหรือวัสดุที่
เหมาะสมดวยความระมัดระวัง

การถอดแบตเตอรี่
1. ถอดฝาดานหลังออกจากโทรศัพท
2. ถือโทรศัพทคางไวเพื่อใหแบตเตอรี่คว่ําหนาลง และคอยๆ แตะ

โทรศัพทลงบนฝามือ เพื่อใหแบตเตอรี่ตกลงบนมอืของคุณ
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โทรศัพทของคุณ
ปุมและสวนประกอบ

1 — หูฟง
2 — ปุมเลือกซาย
3 — ปุมโฮม
4 — ปุมโทร
5 — ปุมตัวเลข

6 — ไมโครโฟน
7 — ปุมวางสาย/เปดปด
8 — ปุมลบ C
9 — ปุมเลือกขวา
10 — ปุม Navi™ ตอจากนี้ไปเรียกวาปุมเลื่อน

11 — เซนเซอรแสง

12 — เลนสกลองรอง

13 — ชองเสียบ Nokia AV (2.5 มม.)
14 — ชองเสียบ Micro USB
15 — ชองเสียบอุปกรณชารจ

16 — คียตัวเอง
17 — แฟลชกลอง

18 — เลนสกลองหลัก
19 — ปุมเพิ่มระดับเสียง
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20 — ปุมลดระดับเสียง
21 — ชองใสการดหนวยความจํา
22 — ปุมจับภาพ
23 — ลําโพง
พื้นผิวของโทรศัพทเครื่องนี้ปราศจากสารนิกเกิล

ขนาด
● ปริมาตร: 56 ซซีี
● น้ําหนัก: 80 กรัม
● ความยาว (สูงสุด): 112 มม
● ความกวาง (สูงสุด): 46 มม
● ความหนา (สูงสุด): 12.6 มม

คยีตวัเอง
คณุสามารถเปลี่ยนฟงกชันที่เปดใชงานไดเมื่อคุณกดคียตัวเอง
ตัวอยางเชน คุณสามารถกําหนดใหคียเปดแอปพลิเคชั่นหรอื
เว็บเพจได

ในการเปลี่ยนฟงกชัน ใหเลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา
และ ทั่วไป > คียตัวเอง > เปลีย่น

หนาจอหลกั
เมื่อคุณเปดโทรศัพท และมีการลงทะเบียนเขาสูเครือขาย เครื่องจะ
อยูในหนาจอหลักและพรอมใชงาน
ในการเปดรายการเบอรที่โทรออกลาสุด ใหกดปุมโทร
ในการใชคําสั่งเสียงหรือการโทรออกโดยใชเสียง ใหกดปุมเลือก
ดานขวาคางไว

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกดปุมเปด/ปดเบาๆ แลวเลือกรูปแบบ
ในการเริ่มการเชื่อมตอกับเว็บ ใหกด 0 คางไว
ในการเปดใชงานหรือเลกิใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth ใหกด *
คางไว
ในการแกไขหนาจอหลัก เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา
และ ทั่วไป > การปรับตั้งคา > โหมดสแตนดบาย และจากตัว
เลือกที่มี

รูปแบบออฟไลน
ในการเปดใชรูปแบบออฟไลนอยางรวดเรว็ ใหกดปุมเปด/ปดเบาๆ
แลวเลือก ออฟไลน
ในการสลับไปยังรูปแบบอื่น ใหกดปุมเปด/ปดเบาๆ แลวเลือก
แบบ

เมื่อรูปแบบออฟไลนทํางาน การเชื่อมตอทั้งหมดที่ใชความถี่วิทยุ
จะถูกตัด อยางไรก็ตาม คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณโดยไมมี
ซิมการด รวมทั้งฟงวิทยุหรือเพลงได อยาลืมปดโทรศัพท ในกรณีที่
หามใชโทรศัพทไรสาย

ขอสําคัญ:  ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออก
หรือรับสาย หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองอยูในพื้นที่ใหบริการเครือ
ขายเซลลูลาร แตคุณอาจสามารถโทรติดตอเบอรโทรฉุกเฉินอยาง
ที่ใชเปนทางการที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่องของคุณไวลวงหนาแลว
ได ในการโทรติดตอ คุณตองเปดใชงานฟงกชันโทรศพัทกอนโดย
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลด
ล็อค
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เครื่องหมายบนหนาจอ
กําลังใชงานโทรศัพทในเครือขาย UMTS หรือเครือขาย
GSM (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) แถบที่อยูติดกับ
ไอคอนแสดงถึงความแรงของสัญญาณเครือขาย ณ
ตําแหนงปจจุบนัของคุณ ยิ่งมีจํานวนขีดมากแสดงวา
สัญญาณยิ่งแรงมาก

เปดใชงาน High-Speed Downlink Packet Access
(HSDPA) / High-Speed Uplink Packet Access (HSUPA)
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในเครือขาย UMTS

โทรศัพทอยูในรูปแบบออฟไลนและไมไดเชื่อมตอกับ
เครือขายเซลลูลาร

ระดับประจุแบตเตอรี่ ยิ่งมีจํานวนขีดมาก แสดงวามีประจุ
แบตเตอรี่เหลืออยูมาก

คุณมีขอความที่ยังไมไดอานในโฟลเดอรถาดเขาใน
ขอความ

คุณไดรับอีเมลใหมในศูนยฝากขอความระยะไกล

มีขอความรอสงอยูในโฟลเดอรถาดออกในแอปพลิเคชั่
ขอความ

คุณมีสายที่ไมไดรับ

ปุมกดของเครื่องถูกล็อคอยู

มีการเปดใชเสียงเตือน

คณุไดเปดใชงานรูปแบบเงียบแลว และเสียงเรียกเขา
สําหรับสายเรียกเขาหรือขอความขาเขาจะไมดังขึน้

มีการเปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth

มีการสรางการเชื่อมตอ Bluetooth หากสัญลักษณ
กะพริบ แสดงวาเครือ่งของคุณกําลังทําการเชื่อมตอไป
ยังอุปกรณอีกตัวหนึ่ง

การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS พรอมใหบริการ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)  แสดงวามีการเชื่อมตอ 
แสดงวาพักการเชื่อมตอชั่วคราว

การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต EGPRS พรอมใหบริการ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)  แสดงวามีการเชื่อม
ตอ  แสดงวาพักการเชื่อมตอชั่วคราว

การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต UMTS พรอมใหบริการ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)  แสดงวามีการเชื่อม
ตอ  แสดงวาพักการเชื่อมตอชั่วคราว

รองรับคุณสมบัติ HSDPA/HSUPA และพรอมใชงาน
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ไอคอนจะแตกตางกัน
ไปในแตละภูมิภาค  แสดงวามีการเชื่อมตอ  แสดงวา
พักการเชื่อมตอชั่วคราว

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์14

น



โทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรดวยสายขอมูล
USB

กําลังใชงานโทรศัพทสายที่สองอยู (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

เครื่องจะโอนทุกสายไปอีกเบอรหนึ่ง หากคุณมีสาย
โทรศัพทสองสาย หมายเลขจะแสดงสายที่เปดใชงานอยู

มีการเชื่อมตอชุดหูฟงหรือเครื่องชวยฟงกับโทรศัพท

มีการเชื่อมตอชุดโทรศัพทแฮนดฟรีในรถกับโทรศัพท

เครื่องของคุณกําลังซงิโครไนซขอมูล

นอกจากนี้ สัญลักษณอื่นๆ ยังอาจปรากฏขึ้น

การประหยัดพลังงาน
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา
ในการกําหนดการตั้งคาภาพพักหนาจอ เลือก ทั่วไป > การปรับ
ตั้งคา > จอภาพ และจากตัวเลือกตอไปนี้
● ประหยัดพลังงานหลังจาก  — กําหนดระยะเวลาที่เครื่องไม
ทํางานกอนเปดใชงานการประหยัดพลังงาน

● เวลาแสงสวาง  — กําหนดระยะเวลาที่เครื่องไมทํางานกอนที่
แสงหนาจอจะหรี่ลง

เมนู
กด 

ในเมนูนี้ คณุสามารถเขาใชฟงกชันตางๆ ในโทรศัพทของคุณได
ในการเปดแอปพลิเคชั่นหรือโฟลเดอร ใหเลือกรายการนั้น
หากคุณเปลีย่นลําดับของฟงกชันในเมนู ลําดับอาจแตกตางไปจาก
ลําดับที่ตั้งไวตามคําอธิบายในคูมือผูใชนี้
ในการเลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการในแอปพลิเคชั่น กด #
ในการเลือกหรือยกเลิกการเลือกหลายรายการตามลําดับที่ตอเนื่อง
ใหกด # คางไว แลวเลื่อนขึ้นหรอืลง
ในการเปลี่ยนมุมมองเมนู เลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนมุมมองเมนู
ในการปดแอปพลิเคชั่นหรือโฟลเดอร ใหเลือก ตัวเลอืก > ออก
ในการแสดงและสลับไปมาระหวางแอปพลเิคชั่นที่เปดอยู ใหกด
ปุม Home คางไว และเลือกแอปพลิเคชั่น
การปลอยใหแอปพลิเคชั่นทํางานเปนพื้นหลังจะสิ้นเปลอืงพลังงาน
แบตเตอรี่และทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง

การปรับระดบัเสยีง
ในการปรับระดับความดงัของหูฟงหรือลําโพงขณะสนทนาหรือ
ขณะฟงไฟลเสียง ใหใชปุมปรับระดับเสียง
ในการเปดหรือปดใชงานลําโพงขณะสนทนา เลือก ลําโพง หรือ 
หูฟงในตัว

คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงที่
ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ

การล็อคปุมกด (ปองกันปุม)
ในการล็อคปุมกดในหนาจอหลัก ใหกดปุมเลือกดานซาย และ *
ภายใน 1.5 วินาที
ในการตั้งใหโทรศัพทล็อคปุมกดอัตโนมัตหิลังจากเวลาที่กําหนด
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ ทั่วไป > ความ

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 15



ปลอดภัย > โทรศัพทและซิมการด > เวลาลอ็คปุมกด
อัตโนมัติ > กําหนดเอง และเลือกเวลาที่ตองการ
ในการปลดล็อคปุมกด เลือก ปลดลอ็ค และกด * เมื่อล็อค
โทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉิน
ที่ใชเปนทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องได

รหัสผาน
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา
ในการกําหนดวิธีใชรหัสผานและการตั้งคาความปลอดภยัของ
โทรศัพท เลือก ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศัพทและ
มการด และจากตัวเลือกตอไปนี้

● รหัส PIN (UPIN) ที่ใหมาพรอมกับซมิการด (USIM) ชวยปองกัน
ไมใหมีการใชงานการดโดยไมไดรับอนุญาต

● รหัส PIN2 (UPIN2) ที่ใหมาพรอมกับซมิการด (USIM) บาง
ประเภทจําเปนสําหรับการเขาใชบริการบางอยาง

● รหัส PUK (UPUK) และ PUK2 (UPUK2) อาจใหมาพรอมกับ
มการด (USIM) หากคุณปอนรหัส PIN ผิดติดตอกันสามครั้ง
เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัส PUK หากไมมีการใหรหัสนี้มา โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ

● รหัสโทรศัพทชวยปองกันไมใหมีการใชโทรศัพทของคุณโดย
ไมไดรับอนุญาต คุณสามารถสรางและเปลี่ยนรหัส และตั้งคา
โทรศัพทใหขอรหัสนี้ โปรดเก็บรหัสนี้ไวเปนความลับและเก็บไว
ในที่ปลอดภยัหางจากโทรศัพทของคุณ หากคุณลืมรหัสและ
โทรศัพทของคุณถูกล็อค คณุจะตองนําโทรศัพทเขารับบริการ
โดยอาจมีการเรียกเก็บคาบริการเพิ่มเติม และขอมูลสวนบุคคล
ทั้งหมดในโทรศัพทของคณุอาจถูกลบ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอจุดใหบริการ Nokia Care หรือตัวแทนจําหนาย
โทรศัพทของคุณ

● จําเปนตองใชรหัสผานจํากัดการโทรเมื่อใชการจํากัดการโทร
เพื่อจํากัดการโทรออกและรับสายของโทรศัพทของคุณ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

การล็อคจากระยะไกล
คุณสามารถล็อคโทรศัพทของคุณจากโทรศัพทอีกเครือ่งไดโดยใช
ขอความตัวอักษร ในการล็อคเครื่องของคุณจากระยะไกล และ
กําหนดขอความตัวอักษรที่จะใช ใหเลือก  > การตั้งคา >
การตั้งคา > ทั่วไป > ความปลอดภัย และ โทรศัพทและ
มการด > ลอ็คโทรศพัทจากระยะไกล เมื่อคุณปอนขอความ

แลว เลือก ตกลง ขอความสามารถมีอักขระไดไมเกิน 20 ตัว
ในการล็อคเครื่องของคุณ ใหสงขอความล็อคเปนขอความตัวอักษร
ไปยังเบอรโทรศัพทมือถือของคุณ ในการปลดล็อคเครื่องของคุณ
ในภายหลัง เลือก ปลดลอ็ค และปอนรหัสล็อค

การติดตั้ง
เลือก  > แอปพลิฯ > การติดตั้ง
คุณสามารถหาแอปพลิเคชั่นอื่นและดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นลงใน
โฟลเดอรนี้ได

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรจากแหลงที่นาเชื่อถือเทานั้น เชน แอปพลิเคชั่นที่
Symbian ลงนามรับรองหรือผานการทดสอบ Java Verified™

การตอชุดหูฟงทีใ่ชรวมกันได
หามเชื่อมตอผลิตภัณฑที่สงสัญญาณขาออกเพราะอาจสรางความ
เสียหายใหกับโทรศัพทได หามเชื่อมตอแหลงจายไฟใดๆ เขากับ
ชองเสียบ AV ของ Nokia
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เมื่อเชื่อมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงใดๆ ที่ไมไดรับการรับรอง
โดย Nokia ในการใชอุปกรณนี้กับชองเสียบ AV ของ Nokia โปรดให
ความสําคญักับระดับเสียงใหมากเปนพิเศษ

การตอสายเคเบิลขอมูล USB
ตอสายเคเบิลขอมูล USB ที่ใชรวมกันไดเขากับชองเสียบ USB
ในการเลือกโหมดการเชื่อมตอ USB ที่
ตั้งไวหรือเปลี่ยนโหมดที่ใชงานอยู
เลือก  > การตั้งคา และ เชื่อม
ตอ > USB > โหมดการเชื่อมตอ
USB และเลือกโหมดที่ตองการ
ในการตั้งคาวาจะใชงานโหมดตาม
คาที่ตั้งไวโดยอัตโนมัติหรือไม เลือก
ถามเมื่อเชื่อมตอ

สายคลองขอมือ
รอยสายคลองขอมือ และดึงใหแนน
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การสนับสนุน
วิธีใชในโทรศพัท
โทรศัพทของคุณมีคําแนะนําเพื่อใหความชวยเหลือในการใช
แอปพลิเคชั่นในโทรศัพท

ในการเปดขอความวิธีใชจากเมนูหลัก ใหเลือก  > แอปพลฯิ >
วิธีใช > วิธีใช และเลือกแอปพลิเคชั่นที่คุณตองการอานคํา
แนะนํา

เมื่อเปดแอปพลิเคชั่นอยู หากตองการเขาใชงานขอความวิธีใชของ
หนาจอปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลือก > วิธีใช

ขณะอานคําแนะนํา หากตองการเปลี่ยนขนาดขอความวิธีใช ให
เลือก ตัวเลือก > ลดขนาดแบบอักษร หรือ เพิ่มขนาดแบบ
อักษร

คณุสามารถคนหาลิงคเชื่อมโยงไปยังหัวขอที่เกี่ยวของไดที่ดาน
ทายของขอความวิธีใช หากคุณเลือกคําที่ขดีเสนใต คําอธิบายแบบ
ยอจะปรากฏขึ้น ขอความวิธีใชจะใชสัญลักษณตอไปนี้:  แสดง
ลิงคเชื่อมโยงไปยังหัวขอวิธีใชที่เกี่ยวของ  แสดงลิงคเชื่อมโยง
ไปยังแอปพลิเคชั่นที่กลาวถึง

ขณะอานคําแนะนํา หากตองการสลับระหวางขอความวิธีใชและ
แอปพลิเคชั่นที่เปดอยูในพื้นหลัง ใหกดปุมเมนูคางไว และเลือก
จากรายการแอปพลิเคชั่นที่เปดอยู

My Nokia
My Nokia เปนบริการฟรีที่จะสงขอความตัวอักษรที่มีเคล็ดลับ ลูก
เลน และการสนับสนุนสําหรับโทรศัพท Nokia ใหแกคุณเปนประจํา
หากมีบริการ My Nokia ในประเทศของคณุและไดรับการสนับสนุน
จากผูใหบริการของคุณ โทรศัพทของคุณจะเชิญใหคุณเขารวม
บริการ My Nokia หลังจากคุณตั้งวันที่และเวลาแลว

ในการลงทะเบียนเขาใชบริการ My Nokia เลือก ยอมรับ และทํา
ตามคําแนะนําบนหนาจอ
จะมีการคิดคาโทรเมื่อคณุสงขอความเพื่อลงทะเบยีนหรือยกเลิก
การสมัครใช
สําหรับขอกําหนดและเงื่อนไข โปรดดูเอกสารที่ใหมาพรอมกับ
โทรศัพทของคุณหรือ  www.nokia.com/mynokia
หากตองการลงทะเบยีนเขาใช My Nokia ในภายหลัง เลือก  >
แอปพลิฯ > การติดตั้ง > My Nokia หลังจากเชิญใหเขารวม My
Nokia แลว แอปพลิเคชั่นการตั้งคาโทรศัพทจะเริ่มการทํางาน
หากตองการเปดแอปพลิเคชั่นการตัง้คาโทรศัพทในภายหลัง
เลือก  > การตั้งคา > วิธีใช > การตั้งคาเครื่อง

ขอมูลการสนับสนุนและขอมูลการติดตอ
ของ Nokia
โปรดตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม คูมือผูใชฉบับลาสุด การดาวนโหลด
และบริการตางๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑของ Nokia ไดที่
www.nokia.com/support หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของ
คุณ
ในเว็บไซต คุณจะไดรับขอมูลการใชงานผลิตภณัฑและบริการของ
Nokia หากคุณตองการติดตอแผนกลูกคาสัมพันธ คุณสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อศูนยบริการลูกคาสัมพันธของ Nokia ในพื้นที่ของ
คุณไดที่ www.nokia.co.th/customerservice
สําหรับบริการซอมบํารุง โปรดตรวจสอบศูนยบริการ Nokia ที่อยู
ใกลบานไดที่ www.nokia.co.th/repair
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การอัพเดตซอฟตแวร
Nokia อาจผลิตอัพเดตซอฟตแวรที่มีคุณสมบัติใหมๆ  ฟงกชันที่
ปรับปรุงใหม และมีสมรรถภาพในการทํางานที่ดีขึน้ คุณอาจขอการ
อัพเดตดังกลาวผานทางแอปพลิเคชั่นพีซี Nokia Software
Updater ได การอัพเดตซอฟตแวรอาจมีใหในบางผลิตภณัฑ
เทานั้น มีเพียงผูใหบริการระบบบางรายที่รับรองตอเวอรชัน
ซอฟตแวรลาสุดที่มีใหบริการ
ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพท คุณจําเปนตองใชแอปพลิ
เคชั่น Nokia Software Updater และเครื่องพีซทีี่ใชรวมกันไดที่ใช
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000, XP หรือ VIsta, จุดเชื่อม
ตออินเทอรเน็ตแบบบรอดแบรนด และสายเคเบิลขอมูลที่ใชรวมกัน
ไดเพื่อตอโทรศัพทเขากับเครื่องพีซี

คําเตือน:  หากคุณติดตั้งโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร คุณ
จะไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกับการโทรออกฉุกเฉิน จนกวาจะ
ตดิตั้งเสร็จและรีสตารทโทรศัพทอีกครั้ง ตองแนใจวาไดสํารอง
ขอมูลไวแลวกอนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอัพเดต
การติดตั้งและการดาวนโหลดอาจใชเวลานานถึง 20 นาทีเมื่อใชตัว
จัดการอุปกรณ และนานถึง 30 นาทีเมื่อใชซอฟตแวร Nokia
Software Updater
คณุสามารถอานขอมูลเพิ่มเติมและดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Nokia
Software Updater ไดที่เว็บไซต www.nokia.co.th/
softwareupdate หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ
หากเครือขายของคุณสนับสนุนการอัพเดตซอฟตแวรผานสัญญาณ
แบบ over-the-air คณุอาจสามารถแจงขอรับการอัพเดตผาน
โทรศัพทของคุณได

เคลด็ลับ: หากตองการตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวรของ
โทรศัพท ใหกด *#0000# เมื่อเครื่องอยูในหนาจอหลัก
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ฟงกชันการโทร
สายวิดีโอ
การโทรออก

ขอสําคัญ:  หากเครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสล็อคเพื่อเปด
ใชฟงกชันของโทรศัพท
แมจะล็อคเครื่องไว คุณอาจจะยังสามารถโทรออกไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินที่ใชเปนทางการได การโทรแบบฉุกเฉินในรูปแบบออฟไลน
หรือเมื่อมีการล็อคเครื่องนั้นตองเปนกรณีที่เครื่องตองสามารถรับรู
วาหมายเลขนั้นเปนหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการ คุณตอง
เปลี่ยนรูปแบบการใชหรือปลดล็อคเครื่องไดโดยปอนรหัสล็อค
กอนจะโทรติดตอหมายเลขฉุกเฉิน

ในการโทรออก ปอนเบอรโทรศัพท รวมถึงรหัสพื้นที่ แลวกดปุม
โทร

เคลด็ลับ:  สําหรับการโทรออกตางประเทศ ใสเครื่องหมาย
+ ซึ่งแทนรหัสการโทรออกตางประเทศ และปอนรหัส
ประเทศ รหัสพื้นที่ (ไมตองใสเลข 0 นําหนาแลวแตกรณี)
ตามดวยเบอรโทรศัพท

ในการวางสาย หรือยกเลิกการโทรออก ใหกดปุมวางสาย

ในการโทรออกโดยใชรายชื่อที่บันทึกไว ใหเปดรายชื่อ พิมพตัว
อักษรตัวแรกของชื่อ เลื่อนไปที่ชื่อ และกดปุมโทร

ในการโทรออกโดยใชบันทึก ใหกดปุมโทรเพื่อด ู20 หมายเลข
ลาสุดที่คุณโทรออกหรือพยายามโทรออก เลื่อนไปยังหมายเลข
หรือชื่อที่ตองการ และกดปุมโทร

ในการปรับระดับเสียงของสายสนทนาที่ใชอยู ใหใชปุมปรับระดับ
เสียง

ในการสลับจากสายสนทนาเปนสายวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลอืก >
สลบัไปสายวิดีโอ โทรศัพทจะยุติสายสนทนาและทําการโทรสาย
วิดีโอไปยังผูรับ

การโทรดวน
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ โทรศพัท > การ
โทร > การโทรดวน
การโทรดวนชวยใหคุณสามารถโทรออกไดโดยการกดปุมตัวเลขที่
ตองการคางไว เมื่ออยูในหนาจอหลัก

ในการเปดใชการโทรดวน เลือก เปด

ในการกําหนดปุมตัวเลขเปนหมายเลขโทรศัพท เลือก  > การ
ตั้งคา > โทรดวน เลื่อนไปยังปุมตัวเลข (2 - 9) บนหนาจอ และ
เลือก ตัวเลือก > กําหนด เลือกหมายเลขโทรศัพทที่ตองการจาก
รายการรายชื่อ

ในการลบหมายเลขโทรศัพทที่กําหนดใหกับปุมตัวเลข เลื่อนไปยัง
ปุมโทรดวน และเลือก ตัวเลอืก > ลบ

ในการแกไขหมายเลขโทรศัพทที่กําหนดใหกับปุมตัวเลข เลื่อนไป
ยังปุมโทรดวน และเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน

ขอความเสียง
เลือก  > การตั้งคา > โทรศนูย
เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นขอความเสียงเปนครั้งแรก เครื่องจะขอให
คุณปอนหมายเลขของศูนยฝากขอความเสียงของคุณ

ในการโทรไปยังศูนยขอความเสียงของคุณ ใหเลื่อนไปยังศูนย
ขอความเสียง และเลือก ตัวเลือก > โทรออกศนูยขอความเสียง
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ในการโทรออกไปยังศูนยขอความในหนาจอหลัก ใหกด 1 คางไว
หรือกด 1 แลวตามดวยปุมโทร เลือกศูนยขอความที่คุณตองการ
โทรไป

ในการเปลี่ยนเบอรโทรศัพทของศูนยขอความ ใหเลือกศูนย
ขอความและ ตัวเลอืก > เปลี่ยนเบอร

การโทรออกโดยใชเสียง
โทรออกโดยเปลงเสียงพูดชื่อที่จัดเก็บไวในรายชื่อ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิด
ปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในที่ที่มีเสียงดังหรืออยูในสถานการณ
ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียงอยาง
เดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม
1. ในโหมดหนาจอหลัก กดปุมเลือกดานขวาคางไว ณจะไดยิน

เสียงสัญญาณสั้นๆ และ พูดตอนนี้ จะปรากฏขึ้น
2. เปลงเสียงพูดชื่อบุคคลในรายชื่อที่คณุตองการโทรหา หากการ

จดจําเสียงไดผล รายชื่อที่ตรงกับเสียงพูดจะปรากฏ เครื่องจะ
เลนคําสั่งเสียงของรายชื่อที่ตรงกันเปนลําดับแรกในรายการ ถา
คําสั่งเสียงนั้นไมถูกตอง ใหเลื่อนไปที่รายการอื่น

การประชุมสาย
1. ในการโทรประชุมสาย ใหปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรวม

ประชุม แลวกดปุมโทร
2. เมื่อผูรวมประชุมรับสาย เลือก ตัวเลอืก > โทรออกใหม
3. เมื่อคุณโทรออกไปยังผูรวมประชุมทุกคนแลว เลือก ตัว
เลือก > ประชุม เพื่อรวมสายเขาสูการประชุมสาย

ในการปดเสียงไมโครโฟนของโทรศัพทในระหวางการประชุม
เลือก ตัวเลือก > เงียบเสียง

ในการนําผูรวมประชุมออกจากการประชุมสาย เลื่อนไปยังผูรวม
ประชุมที่ตองการ และเลือก ตัวเลอืก > ประชุม > ถอนผูรวม
สาย

ในการพูดคุยเปนการสวนตัวกับผูรวมการประชุมสาย เลื่อนไปยังผู
รวมประชุมที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ประชุม > สวนตัว

การรับสายเรยีกเขา
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทร

ในการปฏิเสธสาย ใหกดปุมจบการทํางาน

ในการปดเสียงเรียกเขาแทนที่จะรับสาย ใหเลือก เงียบ

ในกรณีที่คุณกําลังใชสายอยูและเปดใชงานฟงกชันสายเรียกซอน
แลว (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหกดปุมโทรเพื่อรับสาย
เรียกเขาสายใหม สายแรกจะถูกพักไว เมื่อตองการวางสายที่
สนทนาอยู ใหกดปุมวางสาย

การลงทะเบยีนการโทรและขอมูล
เลือก  > บันทึก

ในการดูสายที่ไมไดรับ สายที่ไดรับ และสายที่โทรออกลาสุด
เลือก เบอรโทรลาสุด

เคล็ดลับ:  หากตองการดูเบอรที่โทรออก เมื่ออยูในหนาจอ
หลัก กดปุมโทร

ในการดูระยะเวลาโดยประมาณของการโทรออกและรบัในเครื่อง
เลือก เวลาการโทร

ในการดูปริมาณขอมูลที่ถายโอนระหวางการเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพคเก็ต เลือก ขอมูลแพคเก็ต
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สายวิดีโอ
การสนทนาทางวดิีโอ

คําเตือน:  โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลําโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก

ในการโทรออก ใหปอนเบอรโทรศัพทหรือเลือกผูรับจากรายการ
ของรายชื่อ และ ตัวเลอืก > โทร > สายวิดีโอ เมื่อสายวิดีโอเริ่ม
ตน กลองของโทรศัพทจะถูกเปดใชงาน หากมีการใชงานกลองอยู
แลว เครื่องจะปดใชงานการสงวิดีโอ หากผูรับของสายนั้นไม
ตองการสงวิดีโอกลับมายังคุณ จะมีการแสดงภาพนิ่งแทน ในการ
กําหนดภาพนิ่งที่สงจากโทรศัพทของคุณไปแทนวิดีโอ ใหเลือก

 > การตั้งคา > การตั้งคา และ โทรศพัท > การโทร >
รูปภาพในสายวิดีโอ

ในการยกเลิกการสงเสียง วิดีโอ หรือวิดีโอและเสียง ใหเลือก ตัว
เลอืก > ไมใชงาน > การสงเสยีง, การสงวิดีโอ หรือ การสง
วิดีโอและเสยีง

ในการปรับระดับเสียงของสายวิดีโอที่ใชอยู ใหใชปุมปรับระดับ
เสียง

ในการใชลําโพง ใหเลือก ตัวเลือก > ใชงานลําโพง ในการปด
เสียงลําโพงและใชหูฟง ใหเลือก ตัวเลอืก > ใชงานหูฟงในตัว

ในการสลบัตําแหนงของภาพ เลือก ตัวเลอืก > เปลี่ยนลําดับ
ภาพ

ในการซมูรูปภาพบนหนาจอ เลือก ตัวเลือก > ยอ/ขยาย และ
เลื่อนขึน้หรือลง

ในการยุติสายวิดีโอ และโทรสายสนทนาไปยังผูรับคนเดียวกัน ให
เลือก ตัวเลือก > สลบัไปสายสนทนา

การรับสายหรอืปฏิเสธสายวดิีโอ
เมื่อมีสายวิดีโอเขามา  จะปรากฏขึน้

1. หากตองการรับสายวิดีโอ ใหกดปุมโทรออก
2. ในการเริ่มสงภาพวิดีโอที่ถาย เลือก ใช

หากคุณไมไดเปดใชสายวิดีโอ คุณจะไดยินแตเสียงของผูโทรเขา
เทานั้น จอภาพสีเทาจะปรากฏแทนภาพวิดีโอ ในการเปลี่ยน
จอภาพสีเทาเปนภาพนิ่งที่ถายไวดวยกลองในโทรศัพทของคุณ
เลือก  > การตั้งคา และ ระบบโทรศัพท > การโทร >
รูปภาพในสายวิดีโอ

การตั้งคาการโทร
การตั้งคาการโทร
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ โทรศัพท > การโทร
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
● สง ID ผูโทรเขาของฉัน  — แสดงเบอรโทรศัพทของคุณแก
ปลายสายที่โทร

● สายเรียกซอน  — ตัง้เครื่องใหแจงใหคุณทราบเมื่อมีสายเรียก
เขาขณะที่คณุกําลงัสนทนา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● ปฏิเสธสายดวยขอความ  — ปฏเิสธสาย และสงขอความตัว
อักษรไปยังผูโทร

● ขอความปฏิเสธ  — เขยีนขอความตัวอักษรมาตรฐานที่สงเมื่อ
คุณปฏิเสธไมรับสาย

● วิดีโอตัวเองในสายที่รับ  — อนุญาตหรือปฏเิสธการสงวิดีโอ
ระหวางการสนทนาทางวิดีโอจากเครื่องของคุณ

● รูปภาพในสายวิดีโอ  — แสดงภาพนิ่งหากไมมีการสงวิดีโอใน
ระหวางที่มีการสนทนาทางวิดีโอ

● โทรซ้ําอัตโนมัติ  — ตั้งใหเครื่องของคุณพยายามตอสายใหม
อีก 10 ครั้งหากการตอสายครั้งแรกไมสําเร็จ หากตองการหยุด
ใชการเรียกซ้ําอัตโนมัติ ใหกดปุมวางสาย
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● แสดงเวลาการโทร  — แสดงระยะเวลาสนทนาระหวางการ
สนทนา

● สรุปหลังโทรออก  — แสดงระยะเวลาสนทนาหลังการสนทนา
● การโทรดวน  — เรียกใชการโทรดวน
● รับไดทุกปุม  — เรียกใชรับไดทุกปุม
● สายที่ใช  — การตั้งคานี้ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะ
ปรากฏหากซิมการดรองรับหมายเลขที่ขอรับบริการไว 2
หมายเลข นั่นคือโทรศัพท 2 สาย ใหเลือกวาคุณตองการใชสาย
ใดเพื่อโทรออกและสงขอความตัวอักษร อยางไรก็ดี คุณจะ
สามารถรับสายเรียกเขาจากทั้งสองสายได ไมวาจะเลือกสายใด
ไวก็ตาม หากคุณเลือก สาย 2 แตไมไดสมัครใชบริการนี้ไว คุณ
จะไมสามารถโทรออกได เมื่อสาย 2 ถูกเลือก สัญลักษณ  จะ
ปรากฏในหนาจอหลัก

● การเปลี่ยนสาย  — ปองกันการเลือกสาย (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) หากซิมการดของคุณรองรับบริการนี้ ในการ
เปลี่ยนการตั้งคานี้ คุณตองใชรหัส PIN2

การโอนสาย
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ โทรศพัท > การโอน
สาย
โอนสายเรียกเขาไปที่ศูนยฝากขอความเสียงของคุณหรือไปที่
เบอรโทรศัพทอื่น หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผู
ใหบริการ
เลือกประเภทของสายที่จะโอนและเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ถาไมวาง  — โอนสายเรียกเขาหากคุณกําลังใชสาย
● ถาไมตอบรับ  — โอนสายเรียกเขาหลังจากที่โทรศัพทดังตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว เลือกระยะเวลาที่โทรศัพทดังกอนการ
โอนสาย

● ถาไมอยู  — โอนสายเมื่อปดโทรศัพทหรืออยูนอกเครือขายที่
ใหบริการ

● ถาไมพบ  — โอนสายหากคุณกําลังใชสาย ไมรับสาย หรือปด
เครื่องหรืออยูนอกพื้นที่ใหบริการของเครือขาย

ในการโอนสายไปยังศูนยขอความเสียง ใหเลือกประเภทการโทร
ตัวเลือกการโอน และ ตัวเลือก > ใชงาน > ไปยังศนูยขอความ
เสยีง

ในการโอนสายไปยังเบอรโทรศัพทอื่น เลือกประเภทการโทร ตัว
เลือกการโอน และ ตัวเลอืก > ใชงาน > ไปยังหมายเลขอื่น
ปอนเบอรโทรศัพท หรือเลือก คนหา เพื่อเรียกดูเบอรโทรศัพทที่
จัดเก็บไวในรายชื่อ

ในการตรวจสอบสถานะการโอนปจจุบัน เลื่อนไปยังตัวเลือกการ
โอน และเลือก ตัวเลือก > ตรวจสอบสถานะ

ในการยุติการโอนสาย เลื่อนไปยังตัวเลือกการโอน และเลือก 
ตัวเลอืก > ยกเลิก

การจํากัดการโทร
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ โทรศพัท > จํากัด
การโทร
คุณสามารถจํากัดการโทรออกและรับสายโทรเขาในเครื่อง (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) ในการเปลี่ยนการตั้งคา คุณตองมีรหัส
ผานจํากัดเบอรซึง่ไดรับจากผูใหบริการของคุณ การจํากัดการโทร
จะมีผลตอการโทรทุกชนิด
การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถใชงานพรอมกันได
เมื่อสายถูกจํากัดไว คุณอาจยังสามารถติดตอไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินที่ใชเปนทางการบางเบอรได
ในการจํากัดการโทร เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● สายโทรออก  — ปองกันการใชโทรศัพทของคุณโทรสาย
สนทนาออก

● สายเรียกเขา  — ปองกันสายเรียกเขา
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● สายตางประเทศ  — ปองกันการโทรไปตางประเทศหรือตาง
ภมูิภาค

● สายเรียกเขาเมื่ออยูตางประเทศ  — ปองกันสายเรียกเขาเมื่อ
อยูนอกประเทศของคุณ

● สายตางประเทศยกเวนบานเกิด  — ปองกันการโทรไปยัง
ตางประเทศหรือตางภมูิภาค แตอนุญาตใหโทรกลับประเทศ
ของคุณได

ในการตรวจสอบสถานะของการจํากัดสายสนทนา ใหเลือกตัวเลือก
การจํากัด และ ตัวเลอืก > ตรวจสอบสถานะ

ในการปดใชงานการจํากัดการโทรสายสนทนาทุกสาย เลือกตัว
เลือกการจํากัด และ ตัวเลอืก > ยกเลกิการจํากัดทั้งหมด

การตั้งคาเครือขาย
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ โทรศพัท > 
เครือขาย

ในการเลือกโหมดเครือขาย เลือก โหมดระบบ และ โหมดคู,
UMTS หรือ GSM หากคุณใชโหมดคู โทรศัพทจะสลับไปมาระหวาง
เครือขายโดยอัตโนมัติ

เคลด็ลับ: การเลือก UMTS ชวยใหถายโอนขอมูลไดรวดเร็ว
ขึน้ แตจะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น และลดอายุ
การใชงานของแบตเตอรี่ ในภูมิภาคที่ใกลกับเครือขาย GSM
และ UMTS การเลือก โหมดคู อาจทําใหการสลับระหวาง
สองระบบเครือขายรวดเร็วมาก ซึง่ทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน
แบตเตอรี่มากขึน้เชนกัน

ในการเลือกผูใหบริการ เลือก การเลอืกระบบ และ เลอืกเอง เพื่อ
เลือกจากเครือขายที่มีอยู หรือ อัตโนมัติ เพื่อตั้งใหเครื่องเลือก
เครือขายโดยอัตโนมัติ

ในการตั้งใหโทรศัพทแสดงสัญลักษณเมื่อมีการใชงานในเครือขาย
Microcellular Network (MCN) ใหเลือก แสดงขอมูลระบบ >
เปด

มุมมองรวม
ขอกาํหนดมุมมองรวม
มมุมองรวมจําเปนตองใชการเชื่อมตอแบบ UMTS ติดตอผูใหบริการ
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ และความพรอมของ
เครือขาย UMTS และคาบริการที่เกี่ยวของกับการใชบริการนี้
ในการใชมุมมองรวม คุณตองปฏบิัติดังนี้:
● ตรวจดูใหแนใจวามีการตั้งคาการเชื่อมตอระหวางบุคคลใหกับ
โทรศัพทของคุณแลว

● ตรวจดูใหแนใจวาคุณมีการเชื่อมตอ UMTS ที่ใชงานอยู และอยู
ภายในพื้นที่ของเครือขาย UMTS หากคุณออกจากเครือขาย
UMTS ในขณะใชมุมมองรวม การรวมมองวิดีโอจะหยุดทํางาน
และการใชสายสนทนาจะทํางานตอไป

● ตรวจดูใหแนใจวาทั้งผูสงและผูรับไดลงทะเบียนเขาสูเครือขาย
UMTS แลว หากคุณเชิญบุคคลใดบุคคลหนึ่งใหเขาสูเซสชันการ
แบงปน และเครื่องของผูรับไมไดอยูในพื้นที่ครอบคลุมของ
ระบบเครือขาย UMTS, ยังไมไดติดตั้งมุมมองรวม หรือไมไดตั้ง
คาการเชื่อมตอระหวางบุคคลไว ผูรับจะไมไดรับคําเชิญที่คุณสง
มาให คุณจะไดรับขอความแสดงขอผิดพลาดซึง่แสดงวาผูรับไม
สามารถรับคําเชิญได

การใชวิดีโอสดและคลิปวิดีโอรวม
ในระหวางใชสายสนทนา ใหเลือก ตัวเลอืก > รวมมองวิดีโอ
1. ในการใชวิดีโอสดรวมขณะสนทนา ใหเลือก วิดีโอสด

ในการใชวิดีโอคลิปรวม ใหเลือก วิดีโอคลปิ แลวเลือกคลิปที่
คุณตองการใชรวม
คุณอาจจําเปนตองแปลงวิดีโอคลปิเปนรูปแบบที่เหมาะสม
สําหรับการใชรวม หากโทรศัพทของคุณแจงใหคุณทราบวา
ตองแปลงไฟลวิดีโอคลิป ใหเลือก ตกลง โทรศัพทของคุณ
ตองมีตัวตัดตอวิดีโอเพื่อใหการแปลงไฟลทํางานได
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2. หากผูรับมีที่อยู SIP หลายแหงหรือมีเบอรโทรศัพทที่มีรหัส
ประเทศนําหนาจัดเก็บไวในรายชื่อ ใหเลือกที่อยูหรือเบอรโทร
ที่ตองการ หากยังไมมีที่อยู SIP หรือเบอรโทรศัพทของผูรับ ให
ปอนที่อยู SIP หรือเบอรโทรศัพทของผูรับพรอมรหัสประเทศ
และเลือก ตกลง เพื่อสงคําเชิญ โทรศัพทของคุณจะสงคําเชิญ
ไปยังที่อยู SIP
การใชรวมจะเริ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อผูรับตอบรับคําเชิญ
ตัวเลือกขณะใชวิดีโอรวม

   ยอ/ขยายวิดีโอ (ใชไดเฉพาะผูสงเทานั้น)

   ปรับความสวาง (ใชไดเฉพาะผูสงเทานั้น)

 หรือ   ปดเสียงหรือเปดเสียงไมโครโฟน

 หรือ   เปดและปดเสียงลําโพง

 หรือ   พักและเริ่มการใชวิดีโอรวมตอ

   สลับเปนโหมดภาพเต็มจอ (ใชไดเฉพาะผูรับเทานั้น)

3. ในการหยุดเซสชันการใชวิดีโอรวม เลือก หยุด หากตองการ
วางสายสนทนา ใหกดปุมวางสาย เมื่อคุณวางสาย การใชวิดีโอ
รวมจะสิ้นสุดลงดวย

ในการจัดเก็บวิดีโอสดที่คุณการใชรวม ใหเลือก ใช เมื่อมีขอความ
ถาม โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบเกี่ยวกับตําแหนงของวิดีโอที่
จัดเก็บ

หากคุณเขาใชงานแอปพลิเคชั่นอื่นขณะที่ใชวิดีโอคลิปรวม การใช
วิดีโอรวมจะถูกพักไวชั่วคราว หากตองการกลับไปที่หนาจอการใช
วิดีโอรวม แลวใชรวมตอ ในหนาจอหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > 
ทําตอ
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เพลง
คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงที่

ดงัเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ
โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพงเนื่องจากเสียง
จะดังมาก
นอกจากนี้ คุณยังสามารถฟงเพลงไดเมือ่เปดใชรูปแบบออฟไลน
โปรดดูที “รูปแบบออฟไลน” หนา 13

เครื่องเลนเพลง
การเลนเพลง
เลือก  > แอปพลฯิ > เครื่องเลน

ในการเพิ่มเพลงที่มีอยูทั้งหมดลงในคลังเพลง เลือก ตัวเลอืก >
รีเฟรชคลัง

หากตองการเลนเพลง ใหเลือกประเภทที่ตองการ และเลือกเพลง

ในการหยุดเลนชั่วคราว ใหกดปุมเลื่อน หากตองการเริ่มเลนตอ ให
กดปุมเลื่อนอีกครั้ง หากตองการหยุดเลน ใหเลื่อนลง

ในการกรอไปขางหนาหรือกรอกลับอยางรวดเร็ว ใหกดปุมเลื่อนไป
ทางขวาหรือซายคางไว

ในการขามไปยังเพลงถัดไป ใหเลื่อนไปทางขวา ในการกลับไปยัง
จุดเริ่มตนของเพลง ใหเลื่อนไปทางซาย ในการขามไปยังเพลง
กอนหนา เลื่อนไปทางซายอีกครั้งภายใน 2 วินาที หลังจากที่เพลง
หรือพอดแคสตเริ่มเลน

ในการแกไขโทนการเลนเพลง ใหเลือก ตัวเลอืก > อีควอ
เซอร

ในการแกไขคาสมดุลและภาพสเตอริโอ หรือในการเพิ่มคุณภาพ
เสียงเบส เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาเสยีง

ในการดูภาพจังหวะขณะเลน ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงภาพ
จังหวะ

ในการกลับสูหนาจอหลกัและปลอยใหเครื่องเลนเลนอยูเปนพื้น
หลัง ใหกดปุมวางสายเปนชวงสั้นๆ

คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงที่
ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ

พดูแลวเลน
เมื่อใชแอปพลิเคชั่นพูดแลวเลน คณุจะสามารถเริม่เลนเพลงที่คุณ
ตองการไดโดยพูดชื่อศิลปน เปนตน
ในการเริ่มตนแอปพลิเคชั่นพูดแลวเลน ใหเลือก  > แอป
พลฯิ > คนหาเพลง เมื่อมีสัญญาณเสียงดังขึ้น ใหพูดชื่อศิลปน,
ชื่อศิลปนและชื่อเพลง, ชื่ออัลบั้ม หรือชื่อรายการเลน ถือโทรศัพท
ใหหางจากปากของคณุประมาณ 20 ซม. (8 นิ้ว) และพูดออกมา
ตามปกติ อยาใหมือของคุณบังไมโครโฟนของโทรศัพท
เมื่อคุณใชแอปพลิเคชั่นพูดแลวเลนเปนครั้งแรก และหลังจากที่
ดาวนโหลดเพลงใหมลงในโทรศัพทแลว หากตองการอัพเดตคํา
สั่งเสียง ใหเลือก ตัวเลือก > รีเฟรช
คําสั่งเสียงจะเปนไปตามเมตะดาตา (ชื่อศิลปนและชื่อเพลง) ของ
เพลงในโทรศัพทของคุณ แอปพลิเคชั่นพูดแลวเลนรองรับเสียงพูด
สองภาษาตอไปนี้ ภาษาอังกฤษและภาษาที่คุณเลือกไวเปนภาษา
ของโทรศัพท ภาษาเขียนของเมตะดาตาเพลงตองตรงกับภาษา
อังกฤษหรือภาษาของเครื่องที่คุณเลือกไว

เคล็ดลับ: ในการปรับปรงุความแมนยําในการคนหา ใหใช
คําสั่งเสียงในการโทรออก ตัวหมุนโทรศัพทจะปรับระบบให
เขากับเสียงของคุณและยังนํามาใชในการคนหาเพลงอีก
ดวย
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ไล



การโอนเพลงจากคอมพวิเตอร
1. ตรวจสอบดูวามีการดหนวยความจําที่ใชงานรวมกันไดใสไวใน

เครื่องแลว
2. เชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับเครื่องพีซีโดยใชการเชื่อมตอ

Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB ที่ใชงานรวมกันได
3. หากคุณกําลงัใชสายเคเบิลขอมูล USB ใหเลือก ถายโอนสือ่

เปนโหมดการเชื่อมตอ
หากคุณเลือก ถายโอนสือ่ เปนโหมดการเชื่อมตอ คุณสามารถใช
Windows Media Player เพื่อซงิโครไนซเพลงระหวางเครื่องของ
คณุกับพีซี

วิทย ุFM

การฟงวิทยุ
เลือก  > แอปพลฯิ > วิทยุ
การทํางานของวิทยุ FM ขึน้กับสายเสาอากาศที่ไมใชเสาอากาศ
ของโทรศัพทมือถือ ดังนั้น คณุตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมที่
ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพื่อการใชงานวิทยุ FM ได
อยางเหมาะสม

คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงที่
ดงัเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ
โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพงเนื่องจากเสียง
จะดังมาก
คณุภาพของเสียงวิทยุที่ออกอากาศจะขึน้อยูกับคลืน่สถานีวิทยุที่
ครอบคลุมในพื้นที่นั้นๆ
คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาขณะฟงวิทยุได โดยใน
ขณะที่มีสายสนทนาอยู เครื่องจะปดวิทยุกอน

ในการเริ่มคนหาสถานี ใหเลือก  หรือ 

หากคุณไดจัดเก็บสถานีวิทยุไวในโทรศัพทแลว เมื่อจะไปยังสถานี
ที่บันทึกไวในลําดับกอนหนาหรือในลําดับถัดไป ใหเลือก  หรือ

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ใชงานลําโพง  — ฟงวิทยุโดยใชลําโพง
● หาคลืน่โดยผูใช  — เปลี่ยนความถี่ดวยตนเอง
● ไดเรกทอรีสถานี  — ดูสถานีวิทยุที่มีใหเลือกตามสถานที่ตั้ง

(บริการเครือขาย)
● จัดเก็บสถานี  — บันทึกสถานีวิทยุที่คุณคนหาไดในขณะนั้นลง
ในรายการสถานีวิทยุของคุณ

● สถานี  — เปดรายการสถานีที่จัดเก็บของคณุ
● เลนเปนพื้นหลัง  — กลับไปยังหนาจอหลักขณะที่กําลังฟงวิทยุ
เอฟเอ็มอยูในพื้นหลัง
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การจัดตําแหนง
เกี่ยวกับ GPS
คณุสามารถเปดใชงานและปดใชงานวิธีระบุตําแหนงตางๆ ไดใน
การตั้งคาการระบุตําแหนง

GPS แบบชวยเหลอื (A-GPS)
โทรศัพทของคุณรองรับฟงกชัน GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS)
A-GPS เปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย
เมื่อคุณเปดใช A-GPS โทรศัพทจะรับขอมูลดาวเทียมที่มีประโยชน
จากเซิรฟเวอรขอมูลสนับสนุนผานระบบเครือขายเซลลูลาร ดวย
ความชวยเหลือจากขอมลูสนับสนุน โทรศัพทจะไดรับตําแหนง GPS
ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
โทรศัพทจะไดรับการกําหนดคามาลวงหนาใหใชบริการ Nokia 

GPS ในกรณีที่ไมมีการตั้งคา A-GPS เฉพาะจากผูใหบริการ ขอมูล
สนับสนุนจะถูกดึงจากเซิรฟเวอรบริการ Nokia A-GPS เมื่อจําเปน
เทานั้น
หากตองการปดใชงานบริการ A-GPS เลือก  > แอปพลฯิ >
ขอมูล GPS และ ตัวเลอืก > การตั้งคาการจัดตําแหนง > วิธี
จัดตําแหนง > GPS แบบชวยเหลือ > ไมใชงาน
คณุจะตองกําหนดจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในโทรศัพทกอนเพื่อดึง
ขอมูลสนับสนุนจากบริการ Nokia A-GPS ผานการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ต คณุสามารถกําหนดจดุเชื่อมตอสําหรับ A-GPS ไดในการ
ตั้งคาการจัดตําแหนง เฉพาะจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเทานั้นที่นํา
มาใชได เครื่องจะขอใหคุณเลือกจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเมื่อคุณ
ใช GPS เปนครั้งแรก

แผนที่
เลือก  > แผนที่

เกี่ยวกบัแผนที่
เมื่อใชแผนที่ คุณจะเห็นตําแหนงปจจุบนัของคุณในแผนที่,
สามารถเรียกดูแผนที่ของเมืองและประเทศตางๆ, คนหาสถานที่
ตางๆ, วางแผนเสนทางจากที่ตั้งหนึ่งไปยังที่ตั้งอื่น จัดเก็บที่ตั้ง
ตางๆ และสงไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได คุณยังสามารถซือ้ใบ
อนุญาตสําหรับขอมูลจราจรและบริการนําทางตางๆ หากมีบริการนี้
ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ
เมื่อคุณใชแผนที่ครั้งแรก คุณอาจตองเลือกจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตเพื่อดาวนโหลดแผนที่
หากคุณเรียกดูพื้นที่ที่ไมอยูในแผนที่ที่ดาวนโหลดไวในเครื่องของ
คุณ จะมีการดาวนโหลดแผนที่สําหรับพื้นที่นั้นมาทางอินเทอรเน็ต
โดยอัตโนมัต ิอาจมีแผนที่สําหรับบางพื้นที่อยูในเครื่องของคุณ
หรือบนการดหนวยความจํา นอกจากนี้คุณยังสามารถใชซอฟตแวร
Nokia Map Loader PC ดาวนโหลดแผนที่ หากตองการติดตั้ง
Nokia Map Loader ในคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได ใหไปที่
www.nokia.com/maps

เคล็ดลับ: หากไมตองการเสียคาบริการถายโอนขอมูล คุณ
ยังสามารถใชแผนที่ไดโดยไมตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต
และเรียกดูแผนที่ที่จัดเก็บไวในโทรศพัทหรือการดหนวย
ความจําของคุณ

หมายเหตุ: การดาวนโหลดแผนที่อาจเกี่ยวของกับการสง
ขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอ
ขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาบริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการ
ของคุณ
การทําแผนที่แบบดิจิตอลโดยสวนใหญยังใหขอมูลไมถูกตองและ
ไมสมบูรณ ดังนั้น คุณไมควรอางอิงระบบแผนที่ที่คุณดาวนโหลด
มาเพื่อใชในเครื่องนี้แตเพียงอยางเดียว
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ขอมูลเกี่ยวกับสภาพจราจรและการนําทาง รวมทั้งบริการที่
เกี่ยวของสรางขึน้โดยบริษัทอื่นที่เปนอิสระจาก Nokia ขอมูลเหลา
นี้อาจไมถูกตองแมนยําและไมสมบูรณ ทั้งนี้ขึน้อยูกับความพรอม
ในการใหบริการ คณุจึงไมควรอางอิงขอมูลที่กลาวมาขางตนและ
บริการที่เกี่ยวของเพียงอยางเดียว
สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีใชคุณสมบัติตางๆ ของแผนที่ เลือก

 > แอปพลฯิ > วิธีใช > วิธีใช และ แผนที่ หรือขณะใช
แผนที่ เลือก ตัวเลอืก > การสนับสนุน > วิธีใช

การเลื่อนไปมาในแผนที่
เมื่อมีการเชื่อมตอ GPS อยู  จะแสดงที่ตั้งปจจุบันของคุณบน
แผนที่

ในการขยายตําแหนงปจจุบันหรือที่ทราบลาสุดของคุณ เลือก 
ตัวเลอืก > ตําแหนง

หากตองการเลื่อนไปมาในแผนที่ ใหเลื่อนขึ้น ลง ซาย หรือขวาโดย
กดปุมเลื่อน แผนที่จะหันทิศทางไปทางทิศเหนือตามคาเริ่มตน
เมื่อคุณเชื่อมตอ GPS อยูและเรียกดูแผนที่บนหนาจอ ระบบจะ
ดาวนโหลดแผนที่ใหมเองโดยอัตโนมัติ หากคุณเลื่อนไปยังบริเวณ
ที่ไมครอบคลุมในแผนที่ที่ไดดาวนโหลดมาแลว แผนที่จะไดรับ
การจัดเก็บไวในหนวยความจําของเครื่องหรือการดหนวยความจําที่
ใชรวมกันไดโดยอัตโนมัต ิหากใสไว

ในการเปลี่ยนประเภทแผนที ่เลือก ตัวเลือก > โหมดแผนที่

เครือ่งหมายบนหนาจอ
สัญลักษณ GPS  แสดงสถานะของสัญญาณดาวเทียม
หนึ่งแถบคือดาวเทียมหนึ่งดวง ขณะที่อุปกรณพยายามหาสัญญาณ
ดาวเทียม แถบจะเปนสีเหลือง เมื่อเครื่องไดรับขอมูลจากดาวเทียม
สําหรับ GPS อยางเพียงพอที่จะคํานวณที่ตั้งของคุณ แถบจะกลาย

เปนสีเขียว ยิ่งมีแถบสีเขยีวมาก การคํานวณที่ตั้งก็ยิ่งมีความ
ถือมาก

เบื้องตน เครื่องของคุณตองไดรับสัญญาณจากดาวเทียมอยางนอย
สี่ดวงเพื่อคํานวณที่ตัง้ของคณุ หลังการคํานวณเบื้องตน สัญญาณ
จากดาวเทียมสามดวงอาจเพียงพอ
เครื่องหมายถายโอนขอมูล  แสดงวามีการใชการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตและจํานวนขอมูลที่ถายโอนนับตั้งแตเริ่มตน
แอปพลิเคชั่น

สถานที่
ดวยแอปพลิเคชั่นสถานที ่คณุจะสามารถจัดเก็บขอมลูตําแหนง
ของสถานที่เฉพาะลงในโทรศัพทได คุณสามารถจัดเรียงตําแหนง
ที่จัดเก็บไวเปนประเภทตางๆ เชน ธุรกิจ และเพิ่มขอมูลอื่นๆ เชน 
ที่อยู ใหกับตําแหนงนั้นได คุณสามารถใชสถานที่ที่จัดเก็บไวกับ

พลิเคชั่นที่ใชงานรวมกันได เชน ขอมูล GPS
เลือก  > แอปพลิฯ > สถานที่
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ตําแหนงใหม  — สรางสถานที่ใหม ในการสรางคําขอระบุ
ตําแหนงสําหรับตําแหนงปจจุบันของคุณ ใหเลือก ตําแหนง
ปจจุบัน ในการเลือกตําแหนงจากแผนที่ เลือก เลอืกจาก
แผนที่

● แกไข  — แกไขหรือเพิ่มขอมูลใหกับสถานที่ที่จัดเก็บไว (เชน
ที่อยู)

● เพิ่มไปที่ประเภท  — เพิ่มสถานที่ไปยังประเภทในสถานที่
เลือกประเภทที่คุณตองการเพิ่มสถานที่

● สง  — สงสถานที่หนึ่งหรือหลายแหงไปยังอุปกรณที่ใชรวมกัน
ได สถานที่ที่ไดรับจะอยูในโฟลเดอรถาดเขาในแอปพลิเคชั่
ขอความ

คุณสามารถจัดเรียงสถานที่ของคุณลงในประเภทที่กําหนดไวลวง
หนา รวมทั้งสรางประเภทใหมได ในการแกไขและสรางประเภท

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 29

นาเชื่อ

แอป

น



สถานที่ใหม เปดแท็บประเภท และเลือก ตัวเลือก > แกไข
ประเภท

ขอมูล GPS
ตัวแนะนําเสนทาง
เลือก  > แอปพลฯิ > ขอมูล GPS และ การนําทาง
เริ่มใชงานตัวแนะนําเสนทางกลางแจง หากเริ่มใชงานภายใน
อาคาร ตัวรับ GPS อาจไมสามารถรับขอมูลสําคัญจากดาวเทียมได
ตวัแนะนําเสนทางจะใชเขม็ทิศที่ปรับหมุนไดบนหนาจอของเครื่อง
ลูกบอลสีแดงแสดงทิศทางของปลายทาง และระยะทางโดย
ประมาณจะแสดงอยูภายในวงแหวนของเข็มทิศ
ตวัแนะนําเสนทางไดรับการออกแบบใหแสดงเสนทางที่มรีะยะสั้น
ที่สุดและตรงไปที่ปลายทางนั้นมากที่สุด โดยวัดในแนวเสนตรง สิ่ง
กีดขวางในเสนทาง เชน อาคาร และลักษณะทางธรรมชาต ิจะถูก
ละเวน คาความสูงตางๆ จะไมนํามาคิดในการคํานวณระยะทาง ตัว
แนะนําเสนทางจะทํางานเมื่อคุณเคลื่อนยายตําแหนง

ในการลบปลายทางที่ตั้งไวสําหรับการเดินทางของคุณออก เลือก
หยุดการนําทาง

เครือ่งวดัการเดินทาง
เลือก  > แอปพลฯิ > ขอมูล GPS และ ระยะเดินทาง

ในการเปดหรือปดการคํานวณระยะทางในการเดินทาง เลือก ตัว
เลอืก > เริ่ม หรือ หยุด คาที่คํานวณจะยังคงปรากฏบนหนาจอ ใช
ฟงกชันนี้ภายนอกอาคารเพื่อใหรับสัญญาณ GPS ไดดีกวา
ในการตั้งระยะทางและเวลาในการเดินทาง รวมทั้งความเร็วเฉลี่ย
และความเร็วสูงสุดไปที่ศูนย และเริ่มตนการคํานวณใหม เลือก ตัว
เลอืก > รีเซ็ต ในการตั้งมาตรวัดระยะทางการเดินทางและเวลา
ทั้งหมดไปที่ศูนย เลือก รีสตารท
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การเขียนขอความ
การปอนขอความภาษาไทย
ในการเขียนขอความภาษาไทย เชน ขอความตัวอักษร ใหเลือกการ
รับสงขอความในเมนู และเลือกเพื่อสรางขอความตัวอักษรใหม
เลือกหนาตางขอความ และ ตัวเลอืก > ภาษาที่ใชเขียน และ
ภาษาไทย ไอคอน  จะปรากฏ

ตัวอยางเชน ในการเขยีนคําวา "คิดถึง U ;-)" ใหทําตามขัน้ตอนดังนี้
1. กด 1 สี่ครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร ค
2. กด * คางไว เลื่อนไปทางขวาหนึ่งครั้งเพื่อเลือกสระสําหรับ คิ

และเลือก แทรก
3. กด 5 หนึ่งครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร ด
4. กด 5 สามครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร ถ
5. กด * คางไว เลื่อนไปทางขวาสามครั้งเพื่อเลือกสระสําหรับ ถึ

และเลือก แทรก
6. กด 2 สองครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร ง
7. เลือก ตัวเลอืก > ภาษาที่ใชเขียน และภาษาอังกฤษ เพื่อ

เปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ และกด 0 เพื่อเวนวรรค
8. กด 8 สองครั้งเพื่อเลือกตัวอักษร U
9. กด 0 เพื่อเวนวรรค
10. กด * คางไวและเลือก สัญลกัษณเพิ่มเติม เลื่อนไปยัง ; และ

กด เลอืก
11. กด * คางไว เลือก สญัลกัษณเพิ่มเติม เลื่อนไปยัง – และ

กด เลอืก
12. กด * คางไว เลือก สญัลกัษณเพิ่มเติม เลื่อนไปยัง ) และ

กด เลอืก

หมายเหตุ: จะแทรกสระและพยัญชนะไดเฉพาะเมื่อเขยีนอักขระ
ภาษาไทยนําหนาตามขอกําหนดภาษาไทย
อุปกรณเคลื่อนที่ที่มีเมนูภาษาไทยเทานั้นที่สามารถรับขอความ
ภาษาไทยได

การเปลีย่นภาษาที่ใชเขียน
เมื่อคุณเขียนขอความ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ใชเขยีน ตัวอยาง
เชน หากคุณกดปุม 6 ซ้ําๆ เพื่อไปที่ตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่ง การ
เปลี่ยนภาษาที่ใชเขยีนจะชวยใหคุณเขาถงึตัวอักษรตางๆ ในลําดับ
ที่ตางออกไปได
หากคุณกําลังเขียนขอความโดยใชพยัญชนะที่ไมใชตวัอักษรละติน
และตองการเขยีนโดยใชตวัอักษรละติน เชน การเขียนอีเมลหรือที่
อยูเว็บ คุณอาจตองเปลี่ยนภาษาที่ใชเขยีน หากตองการเปลี่ยน
ภาษาที่ใชเขยีน ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษาที่ใชเขียน และภาษา
ที่ใชเขียนที่ใชตัวอักษรละติน

การคัดลอกและลบขอความ
1. ในการเลือกตัวอักษรและคํา ใหกด # คางไว พรอมกับเลื่อนไป

ทางซายหรือขวา ในการเลือกบรรทัดขอความ ใหกด # คางไว
พรอมกับเลื่อนขึ้นหรือลง

2. ในการคัดลอกขอความ ใหกด # คางไว พรอมกับเลือก 
คัดลอก
ในการลบขอความที่เลือกไว กดปุมลบ C

3. ในการวางขอความ ใหเลื่อนไปยังตําแหนงที่ตองการ แลวกด
# คางไว พรอมกับเลือก วาง
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ขอความ
เลือก  > ขอความ
ในแอปพลิเคชั่นขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณ
สามารถสงและรับขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย ขอความ
เสียง และขอความอีเมลได นอกจากนี้คุณยังสามารถรับขอความ
บริการทางเว็บ ขอความแสดงขอความจากระบบ และขอความ
พิเศษที่มีขอมูล และสงคําสั่งบริการ
ประเภทขอความที่มีใหเลือกอาจแตกตางกัน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
ติดตอผูใหบริการของคุณ
กอนที่จะสงหรือรับขอความ คุณอาจตองปฏิบัติดังตอไปนี้
● ใสซิมการดที่ถูกตองลงในเครื่อง และอยูในเขตพื้นที่บริการของ
ระบบเครือขายโทรศัพทเซลลูลาร

● ตรวจสอบวา เครือขายสนับสนุนคุณสมบัติขอความที่คุณ
ตองการใช และสามารถเปดใชงานขอความไดบนซมิการดของ
คุณ

● กําหนดการตั้งคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตบนเครื่อง
● กําหนดการตัง้คาบัญชีอีเมลบนเครื่อง
● กําหนดการตัง้คาขอความตัวอักษรบนเครื่อง
● กําหนดการตัง้คาขอความมัลติมีเดยีบนเครื่อง
เครื่องอาจจดจําผูใหบริการซิมการด และจะกําหนดการตั้งคา
ขอความบางคาโดยอัตโนมัติ แตหากไมเปนเชนนั้น คุณอาจตอง
กําหนดการตั้งคาดวยตนเอง หรือติดตอผูใหบริการเพื่อให
กําหนดการตั้งคาดังกลาว
ลักษณะขอความภาพที่แสดงอาจแตกตางกันขึน้กับโทรศัพทที่รับ
ขอความ
เฉพาะโทรศัพทที่มีคณุสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและ
แสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตาง
กันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

การเขียนและสงขอความ
เลือก  > ขอความ

ขอสําคัญ:  ปฏบิัติดวยความระมัดระวังในการเปดขอความ
ขอความตางๆ อาจมีซอฟตแวรที่ไมพึงประสงคหรืออาจทําให
โทรศัพทหรือเครื่องพีซขีองคุณเสียหายได
กอนการสรางขอความมัลติมีเดีย หรือเขียนอีเมล คุณตอง
กําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอที่ถูกตองใหเรียบรอยกอน
ขนาดของขอความ MMS อาจจํากัดตามเครือขายแบบไรสาย หาก
ไฟลภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมี
ขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได
ตรวจสอบการจํากัดขนาดของขอความอีเมลจากผูใหบริการ หาก
คุณพยายามที่จะสงขอความอีเมลที่มีขนาดเกินคาจํากัดของ
เซริฟเวอรอีเมล ขอความจะถูกเก็บไวในโฟลเดอรถาดออก และ
โทรศัพทจะพยายามสงขอความดังกลาวอีกเปนระยะๆ การสงอีเมล
จะตองใชการเชื่อมตอขอมูล และการที่โทรศัพทพยายามสงอีเมล
ซ้ําอยางตอเนื่องอาจทําใหคาโทรศัพทของคุณเพิ่มขึน้ ใน
โฟลเดอรถาดออก คุณสามารถลบขอความดังกลาวได หรือยาย
ขอความนั้นไปยังโฟลเดอรฉบับราง
1. เลือก ขอความใหม > ขอความ เพื่อวงขอความตัวอักษรหรือ

ขอความมัลติมีเดีย (MMS) ขอความคลปิเสยีง เพื่อสงขอความ
มัลติมีเดียที่มีคลิปเสียง หรือ อีเมล เพื่อสงขอความอีเมล

2. ในชอง ถึง ใหกดปุมเลื่อนเพื่อเลือกผูรับหรือกลุมจากรายชื่อ
หรือปอนเบอรโทรศัพทหรืออีเมลแอดเดรสของผูรับ ในการเพิ่ม
เซมิโคลอน (;) เพื่อแยกผูรับ ใหกด *นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
คัดลอกและวางหมายเลขหรือแอดเดรสจากคลิปบอรดได
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3. ในฟลดชื่อเรื่อง ใหปอนชื่อเรื่องของอีเมล หากตองการเปลี่ยน
ฟลดตาง ๆ ที่มองเห็นได เลือก ตัวเลอืก > ชองเพิ่มเติม

4. ในฟลดขอความ ใหเขยีนขอความ ในการแทรกแมแบบหรือ
บันทึก เลือก ตัวเลือก > ใสเนื้อหา > ใสตัวอักษร >
ตัวอยางขอความ หรือ บันทึก

5. ในการเพิ่มไฟลสื่อลงในขอความมัลติมเีดีย เลือก ตัวเลอืก >
ใสเนื้อหา ชนิดของไฟลหรือแหลงที่มา และไฟลที่ตองการ ใน
การแทรกนามบัตร สไลด บันทึก หรือไฟลอื่นๆ ลงในขอความ
เลือก ตัวเลอืก > ใสเนื้อหา > ใสไฟลอื่นๆ

6. ในการบันทึกภาพ หรือบันทึกวิดีโอหรือคลิปเสียงสําหรับ
ขอความมัลติมีเดีย เลือก ตัวเลือก > ใสเนื้อหา > ใส
รูปภาพ > ใหม, ใสวิดีโอคลิป > ใหม หรือ ใสคลิปเสียง >
ใหม

7. หากตองการเพิ่มสิ่งที่แนบลงในอีเมล เลือก ตัวเลือก และชนิด
สิ่งที่แนบ สิ่งที่แนบในอีเมลจะมีสัญลกัษณเปน 

8. ในการสงขอความ เลือก ตัวเลือก > สง หรือกดปุมโทร

หมายเหตุ: ไอคอนหรือขอความตัวอักษรที่สงไปกับ
ขอความบนจอโทรศัพทไมไดแสดงวาขอความไดรับแลว ณ ปลาย
ทาง
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรที่มีความ
ยาวมากกวาความยาวที่กําหนดของขอความเดียว สําหรับขอความ
ที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบงสงขอความออกเปนสองขอความ
ขึน้ไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามนั้น สําหรับตัวอักษรที่มี
เครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษา
ที่เลือกบางภาษาจะใชพื้นที่มากขึ้น ซึง่อาจจํากัดจํานวนตัวอักษรที่
สามารถสงเปนขอความเดยีวไดนอยลง
คณุจะไมสามารถสงคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกในรูปแบบ .mp4 หรือที่มี
ขนาดใหญเกินขอจํากัดของเครือขายไรสายในขอความมัลติมีเดีย

อีเมล
การตั้งคาอเีมลของคุณ
ดวยตัวชวยอีเมลของ Nokia คณุสามารถตั้งคาบัญชีอีเมลของ
บริษัท เชน Microsoft Outlook, Mail for Exchange หรือ
Intellisync พรอมทั้งตั้งคาบัญชีอีเมลอินเทอรเน็ตของคุณ
เมื่อตั้งคาอีเมลของบริษัท เครื่องอาจแสดงขอความขอใหคุณปอน
ชื่อของเซิรฟเวอรที่เชื่อมโยงกับที่อยูอีเมลของคุณ สอบถามขอมูล
เพิ่มเติมจากแผนก IT ของบริษัทคุณ
1. ในการเริ่มตนตัวชวย ไปยังหนาจอหลัก เลื่อนไปที่ตัวชวยอีเมล

และกดปุมเลื่อน
2. ปอนที่อยูอีเมลและรหัสผาน หากตัวชวยไมสามารถตั้งคาอีเมล

ของคุณใหโดยอัตโนมัต ิคณุตองเลือกชนิดบัญชีอีเมลและปอน
การตั้งคาบัญชีที่เกี่ยวของ

หากโทรศัพทของคุณมีไคลเอนตอีเมลเพิ่มเติมอื่น รายการ
ไคลเอ็นตอีเมลจะปรากฏใหคุณเลือกเมื่อคุณเริ่มตนตวัชวยอีเมล

การสงอีเมล
เลือก  > ขอความ
1. เลือกศูนยขอความของคุณ และ ตัวเลือก > สรางอีเมล
2. ในชอง ถึง ปอนที่อยูอีเมลของผูรับ หากพบที่อยูอีเมลของผูรับ

อยูในรายชื่อ เริ่มตนดวยการปอนชื่อของผูรับ และเลือกผูรับ
จากผลลัพธที่ตรงกัน หากคุณเพิ่มผูรับหลายคน แทรก ; เพื่อ
คั่นระหวางที่อยูอีเมล ใชชอง สําเนาถึง เพื่อสงสําเนาขอความ
ไปยังผูรับอื่น หรือชอง สําเนาลับถึง เพื่อสงสําเนาลบัไปถงึ
ผูรับ หากมองไมเห็นชอง สําเนาลับถึง เลือก ตัวเลอืก >
อื่นๆ > แสดงสําเนาลับ

3. ในชอง เรื่อง ใหปอนหัวเรื่องของอีเมล
4. ปอนขอความของคุณลงในพื้นที่สําหรับขอความ
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5. เลือก ตัวเลอืก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● เพิ่มสิ่งที่แนบ  — เพิ่มสิ่งที่แนบลงในขอความ
● ลําดับความสําคัญ  — กําหนดลําดับความสําคัญของ
ขอความ

● แฟลก  — ตั้งแฟลกที่ขอความเพื่อติดตาม
● แทรกแบบขอความ  — แทรกขอความจากแมแบบ
● เพิ่มผูรับ  — เพิ่มผูรับลงในขอความจากรายชื่อ
● ตัวเลอืกการแกไข  — ตัด คัดลอก หรือวางขอความที่เลือก
ไว

● ภาษาที่ใชเขียน:  — เลือกภาษาที่ใชเขยีน
6. เลือก ตัวเลอืก > สง

การเพิม่สิ่งที่แนบ
เลือก  > ขอความ

ในการเขียนขอความอีเมล เลือกศูนยขอความของคุณ และ ตัว
เลอืก > สรางอีเมล

ในการเพิ่มสิ่งที่แนบลงในขอความอีเมล เลือก ตัวเลือก > เพิ่มสิ่ง
ที่แนบ

ในการเอาสิ่งที่แนบที่เลือกไวออก เลือก ตัวเลอืก > ลบสิ่งที่แนบ

การอานอเีมล
เลือก  > ขอความ

ขอสําคัญ:  ปฏบิัติดวยความระมัดระวังในการเปดขอความ
ขอความตางๆ อาจมีซอฟตแวรที่ไมพึงประสงคหรืออาจทําให
โทรศัพทหรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได

ในการอานขอความอีเมลที่ไดรับ เลือกศูนยขอความ และเลือก
ขอความจากรายการ

ในการตอบกลับผูสงขอความ เลือก ตัวเลือก > ตอบ ในการตอบ
กลับผูสงและผูรับอื่นทั้งหมด เลือก ตัวเลอืก > ตอบกลับทั้งหมด

ในการสงตอขอความ ใหเลือก ตัวเลอืก > สงตอ

การดาวนโหลดสิ่งที่แนบ
เลือก  > ขอความ และศูนยขอความ

ในการดูสิ่งที่แนบในขอความอีเมลที่ไดรับ ใหเลื่อนไปที่ชองสิ่งที่
แนบ และเลือก ตัวเลือก > การกระทํา หากมีสิ่งที่แนบรายการ
เดียวในขอความ ใหเลือก เปด เพื่อเปดสิ่งที่แนบ หากมีสิ่งที่แนบ
หลายรายการ เลือก แสดงรายการ เพื่อดูรายการซึ่งแสดงสิ่งที่
แนบที่ดาวนโหลดหรือไมไดดาวนโหลด

ในการดาวนโหลดสิ่งที่แนบที่เลือกไว หรือสิ่งที่แนบทั้งหมดจาก
รายการลงในโทรศัพทของคุณ เลือก ตัวเลือก > ดาวนโหลด
หรือ ดาวนโหลดทั้งหมด สิ่งที่แนบไมไดจัดเก็บอยูในเครื่องของ
คุณ และจะถูกลบออกเมื่อคณุลบขอความ

ในการบันทึกสิ่งที่แนบที่เลือกไว หรือสิ่งที่แนบที่ดาวนโหลดไว
ทั้งหมดลงในโทรศัพทของคุณ เลือก ตัวเลือก > บนัทึก หรือ
บันทึกทั้งหมด

ในการเปดสิ่งที่แนบที่ดาวนโหลดและไดเลอืกไว ใหเลือก ตัว
เลอืก > การกระทํา > เปด

การตอบกลับคําขอประชุม
เลือก  > ขอความ และศูนยฝากขอความ
คุณสามารถตอบกลับคําขอประชุมไดเฉพาะเมื่อคุณเปดใชการ
โครไนซขอมูลปฏทิินเทานั้น

เลือกคําขอการประชุมที่ไดรับ ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ยอมรับ  — ยอมรับคําขอประชุม
● ปฏิเสธ  — ปฏิเสธคําขอประชุม
● สงตอ  — สงตอคําขอประชุมไปยังผูรับอื่น
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● ลบออกจากปฏิทิน  — ลบการประชุมที่ถูกยกเลิกออกจาก
ปฏทิินของคุณ

การคนหาขอความอีเมล
เลือก  > ขอความ และศูนยขอความ

ในการคนหารายการภายในผูรับ เรื่อง และเนื้อหาของขอความ
อีเมลในศูนยขอความ เลือก ตัวเลอืก > คนหา

ในการหยุดการคนหา เลือก ตัวเลอืก > หยุดคนหา

ในการเริ่มคนหาใหม เลือก ตัวเลือก > คนหาใหม

การลบอีเมล
เลือก  > ขอความ และศูนยขอความ

ในการลบขอความอีเมลที่เลือก เลือก ตัวเลือก > ลบ ขอความจะ
ถูกนําไปไวในโฟลเดอรรายการที่ลบแลว หากมี

ในการลางโฟลเดอรรายการที่ลบ เลือกโฟลเดอร และ ตัวเลอืก >
ลางขอความที่ลบไป

การสลับระหวางโฟลเดอรอีเมล
เลือก  > ขอความ และศูนยขอความ

ในการเปดโฟลเดอรอีเมลหรือศูนยขอความอื่น เลือก ถาดเขา ที่
ดานบนสุดของหนาจอ เลือกโฟลเดอรอีเมลหรือศูนยขอความจาก
รายการ

การยกเลิกการเชื่อมตอกบัศูนยฝากขอความ
เลือก  > ขอความ และศูนยขอความ

ในการยกเลิกการซิงโครไนซระหวางโทรศัพทและเซริฟเวอรของ
อีเมล และในการทํางานกับอีเมลโดยไมใชการเชื่อมตอแบบไรสาย
เลือก ตัวเลือก > ยุติการเชื่อมตอ หากศูนยขอความของคุณไมมี

ตัวเลือก ยุติการเชื่อมตอ เลือก ตัวเลอืก > ออก เพื่อยุติการ
เชื่อมตอกับศูนยขอความ

ในการเริ่มการซงิโครไนซอีกครั้ง เลือก ตัวเลอืก > เชื่อมตอ

การตั้งคาตอบกลับวาไมอยูในที่ทาํงาน
เลือก  > ขอความ

ในการตั้งคาตอบกลับวาไมอยูในที่ทํางาน เลือกศูนยขอความของ
คุณ และ ตัวเลือก > ตั้งคา > ตั้งคาศนูยฝากขอความ > ไม
อยูที่ทํางาน > เปด หรือ ตัวเลือก > ตั้งคา > Intellisync >
ตั้งคาศูนยฝากขอความ > ไมอยูที่ทํางาน > เปด ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับประเภทของศูนยขอความของคุณ

ในการปอนขอความตอบกลับ เลือก ตอบเมื่อไมอยูที่ทํางาน

การตั้งคาอเีมลทั่วไป
เลือก  > ขอความ, ศูนยขอความ และ ตัวเลือก > ตั้งคา >
การตั้งคาทั่วไป และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● เคาโครงรายการขอความ  — เลือกวาจะใหขอความอีเมลใน
ถาดเขาแสดงขอความบรรทัดเดียวหรอืสองบรรทัด

● ดูตัวอยางขอความ  — เลือกวาจะดูตัวอยางขอความระหวางที่
เลื่อนไปตามรายการขอความอีเมลในถาดเขาหรือไม

● ตัวแบงชื่อ  — เลือก เปด เพื่อใหสามารถขยายหรือยอรายการ
ขอความอีเมลได

● การแจงเตือนดาวนโหลด  — เลือกวาจะใหเครื่องแสดงการ
แจงเตือนหรือไมเมื่อมีการดาวนโหลดสิ่งที่แนบของอีเมล

● หนาจอหลัก  — กําหนดจํานวนบรรทัดในการแสดงอีเมลใน
พื้นที่ขอมูลของหนาจอหลัก
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รายชื่อ
เกี่ยวกับรายชื่อ
เลือก  > รายชื่อ
คณุสามารถใชแอปพลิเคชั่นรายชื่อในการบันทึกและอัพเดตขอมูล
รายชื่อ เชน เบอรโทรศัพท ที่อยูบาน และที่อยูอีเมลของบุคคลใน
รายชื่อของคุณได คุณสามารถเพิ่มเสียงเรียกเขาสวนตัวหรือภาพ
ยอใหกับบุคคลในรายชื่อได นอกจากนี้ คุณยังสามารถสรางกลุม
รายชื่อ ซึง่ชวยใหคุณสามารถตดิตอสื่อสารกับบุคคลในรายชื่อได
หลายคนในเวลาเดียวกัน และสงขอมูลรายชื่อไปยังอุปกรณที่ใช
รวมกันได

เมื่อใดก็ตามที่ปรากฏไอคอน  เลื่อนขวาเพื่อเขาใชรายการ
ดําเนินการที่มีอยู ในการปดรายการ เลื่อนซาย

การทํางานกับรายชื่อ
เลือก  > รายชื่อ

ในการสรางรายชื่อ เลือก ตัวเลอืก > รายชื่อใหม และปอน
ละเอียดของรายชื่อ

ในการคัดลอกรายชื่อจากการดหนวยความจํา (ถามี) ใหเลือก ตัว
เลอืก > สรางขอมูลสํารอง > การดความจําไปโทรศัพท

ในการคนหารายชื่อ เริ่มตนโดยปอนชื่อในชองการคนหา

การสรางกลุมรายชื่อ
เลือก  > รายชื่อ
1. ในการสรางกลุมรายชื่อ เลื่อนไปที่รายชื่อแตละรายชื่อที่คุณ

ตองการเพิ่มลงไปในกลุม และเลือก ตัวเลือก > เลอืก/
ไมเลือก > เลือก

2. เลือก ตัวเลือก > กลุม > เพิ่มไปยังกลุม > สรางกลุม
ใหม และปอนชื่อของกลุม

หากคุณตองการโทรการประชุมสายไปยังกลุมดังกลาวโดยใช
บริการการประชุมสาย กําหนดคาตางๆ ตอไปนี้:
● เบอรการประชุม  — ปอนหมายเลขบริการของการประชุมสาย
● ID บริการประชุม  — ปอน ID การประชุมสาย
● PIN บริการประชุม  — ปอนรหัส PIN การประชุมสาย
ในการโทรการประชุมสายไปยังกลุมโดยใชบริการประชมุสาย
เลือกกลุม เลื่อนไปดานขวา และเลือก บริการประชุมสาย

การเพิ่มเสยีงเรียกเขาของรายชื่อ
เลือก  > รายชื่อ

ในการเพิ่มเสียงเรียกเขาใหกับรายชื่อ เลือกรายชื่อ, ตัวเลือก >
เสยีงเรียกเขา และเสียงเรียกเขา เสียงเรียกเขาจะดังขึน้เมื่อ

ชื่อนั้นโทรหาคุณ

ในการเพิ่มเสียงเรียกเขาใหกับกลุมรายชื่อ เลือกกลุมรายชื่อ, ตัว
เลอืก > กลุม > เสยีงเรียกเขา และเสียงเรียกเขา

ในการเอาเสียงเรียกเขาออก ใหเลือก แบบเสียงที่ตั้งไว จาก
รายการเสียงเรียกเขา
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คลังภาพ
เลือก  > คลังภาพ
ใชคลังภาพเขาสูสื่อประเภทตางๆ เชน รูปภาพและวิดีโอ เพลง
คลิปเสียง ลิงคการสตรีมและการนําเสนอ ภาพและวิดีโอทั้งหมดที่
ดูแลว และเพลงและคลิปเสียงที่ไดรบัจะถูกจัดเก็บในคลังภาพโดย
อัตโนมัต ิคลิปเสียงและเพลงจะเลนในเครื่องเลนเพลง ลิงคการ
ตรีมโดยศูนยวิดีโอ คุณสามารถดูรูปภาพและเลนวิดีโอโดยใช
แอปพลิเคชั่นรูปถาย

เกี่ยวกับคลังภาพ
เลือก  > คลังภาพ > ภาพและวิดีโอ และจากตัวเลือก

นี้
● ภาพที่ถาย  — ดูภาพและวิดีโอคลิปทั้งหมดที่คุณถายไว
● เดือน  — ดูภาพและคลิปวิดีโอที่แยกประเภทตามเดือนที่ถาย
● อัลบัม้  — ดูอัลบั้มที่ตั้งไวและอัลบั้มที่คุณไดสรางขึน้เอง
● แท็ก  — ดูแท็กที่คุณสรางขึน้สําหรับแตละรายการ
● ดาวนโหลด  — ดรูายการและวิดีโอคลปิที่ดาวนโหลดจากเว็บ
หรือไดรับเปนขอความมัลติมีเดียหรือขอความอีเมล

● แบงดู  — โพสตภาพหรือวิดีโอคลิปของคุณไปที่เว็บ
ไฟลที่จัดเก็บไวในการดหนวยความจําที่ใชรวมกันไดของคุณ (หาก
ใสไว) จะแสดงดวยสัญลักษณ 

ในการคัดลอกหรือยายไฟลไปยังตําแหนงหนวยความจําอื่น ให
เลือกไฟล ตัวเลือก > ยายและคัดลอก และตัวเลือกที่เหมาะสม
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กลอง
การถายภาพ
หากตองการเปดใชงานกลองถายรูป ใหกดปุมจับภาพคางไว เมื่อ
เปดใชงานกลอง หนาจอจะหมุนไปเปนโหมดแนวนอนโดย
อัตโนมัติ

หากตองการถายภาพ ใหใชหนาจอเปนชองดูภาพ แลวกดปุมถาย
ภาพ โทรศัพทจะจัดเก็บภาพลงในคลังภาพ

หากตองการขยายหรือยอกอนถายภาพ ใหใชปุมปรับเสียง
แถบเครื่องมือมีทางลัดไปยังรายการและการตั้งคาตางๆ กอนและ
หลังการถายภาพหรือการบันทึกวิดีโอคลิป เลือกจากตัวเลือก

นี้
   สลับระหวางโหมดวิดีโอและภาพ

   เลือกฉาก

   เปดไฟวิดีโอ (โหมดวิดีโอเทานั้น)

   เลือกโหมดแฟลช (ภาพเทานั้น)

   เปดใชงานตัวจับเวลา (ภาพเทานั้น)

   เปดใชงานโหมดตอเนื่อง (ภาพเทานั้น)

   เลือกเอฟเฟกตสี

   ปรับสมดุลสีขาว

   ไปที่คลังภาพ

ตวัเลือกที่มีจะแตกตางกันไปตามโหมดถายภาพและมุมมองที่คุณ
ใชอยู การตั้งคาจะกลับไปเปนคาเริ่มตนเมื่อคุณปดกลอง

หากตองการปรับแตงแถบเครื่องมือกลอง ใหเลือก ตัวเลือก >
กําหนดแถบเครื่องมือเอง

หากตองการเปดใชงานแถบเครื่องมือเมื่อซอนเอาไว ใหกดปุม
เลื่อน
รักษาระยะหางที่ปลอดภยัขณะใชแฟลช อยาใชแฟลชกับคนหรือ
สัตวในระยะใกล อยาบังแฟลชขณะถายภาพ

การบันทึกวิดีโอ
1. หากกลองอยูในโหมดภาพ ใหเลือกโหมดวิดีโอจากแถบ

มือ
2. ในการเริ่มตนบันทึก กดปุมจับภาพ
3. ในการหยุดบันทึกชั่วคราวเมื่อตองการ เลือก พัก เลือก ทําตอ

เพื่อเริ่มบันทึกตอ
4. หากตองการหยุดบันทึก เลือก หยุด คลิปวิดโีอจะถูกจัดเก็บใน

คลังภาพโดยอัตโนมัต ิความยาวสูงสุดของคลิปวิดีโอจะขึน้อยู
กับหนวยความจําที่เหลืออยู
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อินเทอรเน็ต
ดวยโทรศัพทของคุณ คุณสามารถเรยีกดูทั้งอินเทอรเน็ตและ
อินทราเน็ตของบริษัท รวมทั้งดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่น
ใหมลงในโทรศัพทของคุณได คุณยังสามารถใชโทรศัพทของคุณ
เปนโมเด็มและเชื่อมตอพีซเีขากับอินเทอรเน็ตไดดวย

เว็บเบราเซอร 
คณุสามารถใชแอปพลิเคชั่นเว็บเบราเซอรเพื่อดูเว็บเพจที่ใชภาษา
HTML (Hypertext markup language) ในอินเทอรเน็ตไดอยางที่
ออกแบบมาแตแรก ทั้งนี้ คณุยังสามารถเรียกดูเว็บเพจที่ออกแบบ
ขึน้เปนพิเศษสําหรับอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ และใชภาษา
XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) หรือภาษา
WML (Wireless Markup Language)
หากเว็บเพจแสดงอักขระที่ไมสามารถอานออกขณะที่กําลังเรียกดู
คุณสามารถเลือก  > เว็บ และ ตัวเลอืก > การตั้งคา >
หนา > การเขารหัสที่ตั้งไว และการเขารหัสที่เกี่ยวของ
ในการเรียกดูเว็บ คุณตองมีจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่กําหนดคาไว
ในโทรศัพทของคุณ

การเรยีกดูเวบ็
เลือก  > เว็บ

ปุมลัด:ในการเริ่มใชงานเบราเซอร ใหกด 0 ในหนาจอหลัก
คางไว

ในการเรียกดูเว็บ ในมุมมองบุคมารค ใหเลือกบุคมารค หรือเขาสูที่
อยูเว็บ ( ฟลด  จะเปดขึน้โดยอัตโนมัติ) และเลือก ไปที่

เว็บเพจบางหนาอาจมีสื่อประเภทตางๆ เชน ภาพกราฟกหรือเสียง
ซึง่จําเปนตองใชหนวยความจําของโทรศัพทจํานวนมากขณะเรียก

ดู หากหนวยความจําในโทรศัพทของคุณหมดขณะโหลดเพจดัง
กลาว ภาพกราฟกในเพจนั้นจะไมปรากฎ

ในการเรียกดเูว็บเพจโดยปดการใชงานกราฟกเพื่อประหยัดหนวย
ความจําและเพิ่มความเร็วในการโหลดเพจ ใหเลือก ตัวเลือก >
การตั้งคา > หนา > โหลดเนื้อหา > ตัวอักษรเทานั้น

ในการเขาสูที่อยูเว็บ ใหเลือก ตัวเลือก > ไปที่ > เว็บเพจใหม
เคล็ดลับ: ในขณะที่เรียกดู หากตองการเขาสูเว็บเพจที่
บันทึกเปนมุมมองบุคมารค ใหกด 1 และเลือกบุคมารค

ในการรีเฟรชเนื้อหาของเว็บเพจ ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัวเลือก
เว็บเพจ > โหลดซ้ํา

ในการบันทึกเว็บเพจปจจบุันเปนบุคมารค ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัว
เลอืกเว็บเพจ > จัดเก็บเปนบุคมารค

ในการดูภาพของเว็บเพจที่คุณเขาชมระหวางการเรียกดูปจจุบัน
เลือก กลับ (สามารถใชงานไดหากเปดใชงาน รายการประวัติ ใน
การตั้งคาเบราเซอรและเว็บเพจปจจุบันไมใชเว็บเพจแรกที่คุณเขา
ชม)

ในการปองกันหรือยอมใหใชการเปดหนาตางหลายบานไดโดย
อัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัวเลอืกเว็บเพจ > ปดกั้น

ตางปอปอัพ หรือ อนุญาตปอปอัพ

ในการดูแผนที่ปุมลัด ใหเลือก ตัวเลือก > ทางลัดปุมกด ในการ
แกไขปุมลัด ใหเลือก แกไข

เคล็ดลับ: ในการยอเบราเซอรเล็กสุดโดยไมออกจาก
พลิเคชั่นหรือการเชื่อมตอ ใหกดป ุมวางสายหนึ่งครั้ง 

หากตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอ ใหกดปุมวางสายคางไว
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หนา 

แอป



ลิงคขาวบนเวบ็และบล็อก
เลือก  > เว็บ
ลิงคขาวทางเว็บคือไฟล XML ที่อยูในเว็บเพจ ซึ่งใชในการแบงปน
เชน หัวขอขาวลาสุดหรือบล็อกลาสุด เปนเรื่องปกติที่จะพบลิงค
ขาวทางเว็บบนเว็บ, บล็อก และเพจ Wiki
แอปพลิเคชั่นของเบราเซอรจะตรวจหาโดยอัตโนมัติวาเว็บเพจมี
ลิงคขาวทางเว็บหรือไม

หากมีลิงคขาว ในการสมัครรับลิงคขาวทางเว็บ ใหเลือก ตัว
เลอืก > สมัครลงิคขาว

ในการอัพเดตลงิคขาว ในมุมมองลิงคขาวทางเว็บ ใหเลือกลิงค
ขาว และ ตัวเลือก > ตัวเลือกลิงคขาว > รีเฟรช

ในการกําหนดวาลิงคขาวทางเว็บจะไดรับการอัพเดตโดยอัตโนมัติ
หรือไม ในมุมมองลิงคขาวทางเว็บ ใหเลือก ตัวเลอืก > แกไข >
แกไข จะไมมีตัวเลือกนี้หากคุณไดทําเครื่องหมายเลือกลิงคขาวไว
หนึ่งรายการขึน้ไป

การลบขอมูลในแคช
ขอมูลหรือบริการตางๆ ที่คุณเรียกดจูะถูกจัดเก็บไวในหนวยความ
จําแคชในเครื่องของคุณ
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคุณ
พยายามเขาใชหรือไดเขาใชงานขอมูลที่เปนความลับที่ตองการ
รหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละครั้ง

ในการลบขอมูลแคช ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบขอความสวนตัว >
แคช

การสิ้นสุดการเชื่อมตอ
ในการยุติการเชื่อมตอและปดเบราเซอร ใหเลือก ตัวเลอืก > ออก

ในการลบขอมูลของคุณที่เซิรฟเวอรเครือขายเก็บรวบรวมเกี่ยวกับ
การเขาชมเว็บเพจตางๆ ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบขอมูลสวนตัว >
คุกกี้

ระบบรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมตอ
ถาสัญลักษณความปลอดภัย ( ) ปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ
แสดงวาการสงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและเกตเวยอินเทอรเน็ต
หรือเซิรฟเวอรนั้นถูกเขารหัสไว
ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวาการสงผานขอมูล
ระหวางเกตเวยและเซริฟเวอรขอมูล (หรือสถานที่จัดเก็บแหลง
ขอมูลที่ตองการ) จะปลอดภยั ผูใหบริการจะรักษาความปลอดภยั
ของการถายโอนขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรขอมูล
คุณอาจจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภยักับบรกิารบาง
ประเภท เชน บริการดานธนาคาร คุณจะไดรับขอความแจง หาก
เซริฟเวอรนั้นไมใชเซิรฟเวอรจริง หรือในกรณีที่คุณไมมีใบรับรอง
ความปลอดภัยที่ถูกตองในเครื่องของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอผูใหบริการ

ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยลดความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้งซอฟตแวรลงคอน
ขางมาก แตคุณก็ควรใชใบรับรองอยางถูกวิธีเพื่อใหไดประโยชน
จากการรักษาความปลอดภยัที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวย การมี
ใบรับรองเพียงอยางเดียวมิไดเปนการปกปองเครื่องแตอยางใด
หากตองการใหเครื่องมีความปลอดภัยมากขึ้น ตัวจัดการใบรับรอง
จําเปนตองมีใบรับรองของแทที่ถูกตองหรือนาเชื่อถือดวย ใบรับ
รองมีอายุการใชงานจํากัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับ
รองที่ไมถูกตอง" ปรากฏขึน้ แมวาใบรับรองนั้นจะถูกตองอยูแลว ให
ตรวจสอบวาวันและเวลาปจจุบันในเครือ่งของคุณถูกตอง
กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบใหแนใจ
วาคุณสามารถเชื่อถือขอมลูของเจาของใบรับรองนี้ได และตรวจ
สอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูในรายชื่อจริง
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การเชื่อมตอพีซีกับเว็บ
คณุสามารถใชโทรศัพทของคุณเพื่อเชื่อมตอพีซีกับเว็บ
1. ตอสายเคเบิลขอมูลเขากับชองเสียบ USB ของโทรศัพทและ

พีซีของคุณ
2. เลือก ตอ PC กับเน็ต ซอฟตแวรที่จําเปนจะไดรับการติดตั้งโดย

อัตโนมัติจากโทรศัพทของคุณไปยังพีซี
3. ยอมรับการติดตั้งในพีซขีองคุณ และยอมรับการเชื่อมตอ หาก

เครื่องแจง เมื่อมีการสรางการเชื่อมตอไปยังเว็บ เว็บเบราเซอร
ของพีซขีองคุณจะปรากฏขึน้

คณุตองมีสิทธิผ์ูดูแลระบบในพีซีของคณุ และเปดใชงานตัวเลือก
รันอัตโนมัติในพีซีไว

การแบงดอูอนไลน
เกีย่วกับการแบงดูออนไลน
เลือก  > แอปพลฯิ > แบงดู
การแบงดูออนไลนชวยใหคุณสามารถประกาศภาพ วิดีโอคลิป และ
คลิปเสียงจากเครื่องของคุณไปที่บริการแบงดูออนไลนที่ใชรวม
กันได เชน อัลบั้มและบล็อก นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูและสง
ความคิดเห็นไปที่ประกาศในบริการเหลานี้ รวมทั้งดาวนโหลด
เนื้อหาลงในโทรศัพท Nokia ที่ใชรวมกันไดของคุณ
ประเภทเนื้อหาที่สนับสนุนและการใหบริการแบงดอูอนไลนอาจ
แตกตางกันไป

การสมัครใชบรกิาร
เลือก  > แอปพลฯิ > แบงดู

หากตองการสมัครใชบริการการใชรวมกันแบบออนไลน โปรดไปที่
เว็บไซตของผูใหบริการและตรวจสอบวาโทรศัพท Nokia ของคุณ
ใชบริการนี้ไดหรือไม สรางบัญชีตามที่แนะนําไวในเว็บไซต คุณจะ

ไดรับชื่อผูใชและรหัสผานที่จําเปนสําหรับการตั้งคาโทรศัพทของ
คุณกับบัญชีนี้
1. หากตองการเปดใชงานบริการ ใหเปดแอปพลิเคชั่นการใชรวม

กันแบบออนไลนในเครื่องของคณุ เลือกบริการและ ตัวเลือก >
ทํางาน

2. ปลอยใหเครื่องสรางการเชื่อมตอกับเครือขาย หากเครื่อง
สอบถามจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตจากคุณ ใหคุณเลือกจุดเชื่อม
ตอจากรายการ

3. ลงชื่อเขาใชบัญชีของคุณตามที่แนะนําไวบนเว็บไซตของผูให
บริการ

บริการของ Nokia ในบริการการใชรวมกันแบบออนไลนนี้ไมคิดคา
บริการ โดยอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายจากผูใหบริการสําหรับ
ขอมูลที่โอนยายผานเครือขาย โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหรือ
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการใชงาน และคาบริการ
และคาถายโอนขอมูลของบริษัทอื่น

การสรางประกาศ
เลือก  > แอปพลิฯ > แบงดู

หากตองการโพสตไฟลมัลติมเีดียในบริการ เลือกบริการและ ตัว
เลอืก > ประกาศใหม หากบริการการใชรวมกันแบบออนไลนมี
ชองสําหรับโพสตไฟล ใหเลือกชองที่ตองการ

หากตองการเพิ่มภาพ วิดีโอคลิป หรือคลิปเสียงไปที่ประกาศ เลือก
ตัวเลือก > ใส

หากตองการเพิ่มชื่อหรือคําอธิบายไปที่ประกาศ ปอนขอความลงใน
ชองโดยตรง หากมี

หากตองการเพิ่มแท็กไปที่ประกาศ เลือก แท็ก:

หากตองการเลือกวาจะเปดใชการโพสตขอมูลที่ตั้งที่มีอยูในไฟล
หรือไม เลือก ที่ตั้ง:
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หากตองการตั้งระดบัความเปนสวนตัวสําหรับไฟล เลือก สวนตัว:
อนุญาตใหทุกคนดูไฟลของคุณ เลือก กลุมสาธารณะ หามไมให
คนอื่นดูไฟลของคุณ เลือก สวนตัว คุณสามารถกําหนดการตั้งคา
ที่ตั้งไว ไดบนเว็บไซตของผูใหบริการ

หากตองการสงประกาศไปที่บริการ เลือก ตัวเลือก > อัพโหลด

ศนูยวิดโีอ Nokia
ดวยศูนยวิดีโอ Nokia (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถ
ดาวนโหลดและสตรีมวิดีโอคลิปแบบ OTA จากบริการวิดีโอ
อินเทอรเน็ตที่ใชรวมกันไดโดยใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต คุณ
สามารถถายโอนวิดีโอคลิปจากเครื่องพีซทีี่ใชงานรวมกันไดไปที่
โทรศัพทของคุณ และดูวิดโีอคลิปดังกลาวในศูนยวิดีโอ
การใชจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตในการดาวนโหลดวิดีโออาจ
เกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครอืขายของผูให
บริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับคาใช
จายในการสงขอมูล
โทรศัพทของคุณอาจมีบริการที่กําหนดไวแลวลวงหนา
ผูใหบริการอาจใหบริการเนื้อหาฟรีหรือคิดคาธรรมเนียม โปรดตรวจ
สอบราคาในบริการหรือจากผูใหบริการ

การดูและดาวนโหลดวดิีโอคลิป
การเชือ่มตอกับบริการวิดีโอ
1. เลือก  > แอปพลิฯ > ศูนยวิดีโอ
2. ในการเชื่อมตอกับบริการเพื่อติดตั้งบริการวิดีโอ ใหเลือก
ไดเรกทอรีวิดีโอ แลวเลือกบริการวิดีโอที่ตองการจาก

ล็อกบริการ
เคลด็ลับ: คุณสามารถเขาใชงานบรกิารวิดีโอไดจากแท็บ
วี & วิดีโอในเมนูมัลติมีเดีย

การดูวิดีโอคลิป
ในการเรียกดูเนื้อหาบริการวิดีโอที่ติดตั้งไว ใหเลือก ลงิคขาว
วิดีโอ

เนื้อหาของบริการวิดีโอบางรายการไดรับการแบงออกเปนประเภท
ตางๆ ในการเรียกดูวิดีโอคลิป ใหเลือกประเภท

ในการคนหาวิดีโอคลิปที่อยูในบริการ ใหเลือก คนหาวิดีโอ ตัว
เลือกการคนหาอาจไมมีอยูในบางบริการ

วิดีโอคลิปบางไฟลสามารถเรยีกดูขอมูลแบบ OTA ได แตบางไฟล
ตองดาวนโหลดลงในโทรศพัทกอน ในการดาวนโหลดวิดโีอคลปิ
ใหเลือก ตัวเลอืก > ดาวนโหลด หากคุณออกจากแอปพลิเคชั่น
การดาวนโหลดจะยังดําเนินตอไปโดยไมแสดงบนหนาจอ วิดีโอ
คลิปที่ดาวนโหลดจะถูกจัดเก็บไวในวิดโีอของฉัน

ในการสตรีมวิดีโอคลิปหรือดคูลิปที่ดาวนโหลด ใหเลือก ตัว
เลอืก > เลน ในขณะเลนวิดีโอคลิป ใหใชปุมเลือกและปุมเลื่อน
เปนตัวควบคมุเครือ่งเลน ในการปรับความดัง ใหใชปุมระดับเสียง

คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงที่
ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ดาวนโหลดตอ  — เริ่มการดาวนโหลดที่ลมเหลวหรือพักไวตอ
● ยกเลิกการดาวนโหลด  — ยกเลิกการดาวนโหลด
● ดูตัวอยาง  — ดูตัวอยางวิดีโอคลิป
● รายละเอียดลิงคขาว  — ดูขอมูลเกี่ยวกับวิดีโอคลิป
● รีเฟรชรายการ  — รีเฟรชรายการวิดีโอคลิป
● เปดลิงคในเบราเซอร  — เปดลิงคในเว็บเบราเซอร

กําหนดเวลาดาวนโหลด
การตั้งคาแอปพลิเคชั่นเพื่อดาวนโหลดวิดีโอคลิปโดยอัตโนมัติอาจ
เกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานเครอืขายของผูใหบริการ
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาใช
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จายในการสงขอมูล ในการกําหนดตารางเวลาการดาวนโหลด
อัตโนมัติสําหรบัวิดีโอคลิปที่อยูในบริการ ใหเลือก ตัวเลือก >
ตารางเวลาดาวนโหลด ศูนยวิดีโอจะดาวนโหลดวิดีโอคลิปใหม
ทุกวันตามเวลาที่คุณกําหนดไวโดยอัตโนมัติ

ในการยกเลิกตารางเวลาดาวนโหลด ใหเลือก ดาวนโหลดดวย
ตนเอง เปนวิธีการดาวนโหลด

การคนหา
เลือก  > การคนหา
การคนหาชวยใหคุณสามารถใชบริการคนหาผานทางอินเทอรเน็ต
หลายบริการ เพื่อคนหาและเชื่อมตอกับบริการภายในพื้นที่
เว็บไซต และภาพตางๆ ได เปนตน เนื้อหาและบริการที่มีใหอาจ
แตกตางกันไป
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บริการ Ovi
โปรแกรม Nokia Ovi Suite เสนอวิธีใหมใหผูใชสามารถใชงาน
ซอฟตแวร Nokia PC ไดงายยิ่งขึ้น แอปพลิเคชั่น PC ใหคุณเขาถึง
ไฟลบนคอมพิวเตอร บนโทรศัพท Nokia และบน Ovi ทั้งหมดได
งายดายภายในหนาตางเดียว

การเยี่ยมชม Ovi
Ovi มีบริการตางๆ จาก Nokia ดวย Ovi คุณสามารถทําสิ่งตางๆ ได
เชน สรางบัญชีอีเมล แบงปนภาพและคลิปวิดีโอกับเพื่อนและ
ครอบครัว วางแผนการเดินทางและดูที่ตัง้บนแผนที่ ดาวนโหลด
เกมส แอปพลิเคชั่น คลิปวิดีโอ และแบบเสียงตางๆ ลงในโทรศัพท
ของคุณ และสั่งซือ้เพลง บริการที่มีอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค
และรองรับเฉพาะบางภาษาเทานั้น

การเขาใชงานบริการตางๆ —  ไปที่ www.ovi.com และลง
ทะเบียนบัญชี Nokia ของคุณ
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใชงานบริการตางๆ โปรดดู
หนาการสนับสนุนของแตละบริการ

เกี่ยวกับ Ovi Store
ในรานคา Ovi คณุสามารถดาวนโหลดเกมสําหรับมือถือ แอปพลิ
เคชั่น วิดีโอ ภาพ เสียง และขาว ลงในโทรศัพทของคุณได บาง
รายการอาจไมมีคาธรรมเนียม แตบางรายการนั้นคุณตองสั่งซือ้โดย
ใชบัตรเครดิตหรือชําระผานมือถือ Ovi Store มีเนื้อหาที่รองรับกับ
โทรศัพทมือถือของคุณ และสอดคลองกับความชอบและที่ตั้งของ
คุณ
เนื้อหาใน Ovi Store แบงออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้
● รายการที่แนะนํา
● เกมส

● การปรับตั้งคา
● แอปพลิเคชั่น
● วิดีโอ & เสียง

เกี่ยวกับรายชื่อบน Ovi
คุณสามารถใชรายชื่อบน Ovi ตดิตอกับผูคนที่มีความหมายตอคุณ
มากที่สุดไดตลอดเวลา คนหารายชื่อ และพบปะเพื่อนๆ ในชุมชน
Ovi ติดตอเพื่อนๆ ของคุณ ไมวาจะเปนการสนทนา แลกเปลี่ยน
สถานที่และสถานะของคุณ ตลอดจนตดิตามวาเพื่อนของคุณกําลัง
ทําอะไรและอยูที่ไหนไดอยางงายดาย คุณยังสามารถสนทนากับ
เพื่อนที่ใช Google Talk™ ไดอีกดวย
นอกจากนี้คุณยังสามารถซิงครายชื่อ ปฏทิิน และเนื้อหาอื่นๆ
ระหวางโทรศัพท Nokia กับ Ovi.com ขอมูลสําคัญของคุณจะไดรับ
การจัดเก็บและปรับใหเปนขอมูลปจจุบันทั้งในเครื่องของคุณและ
บนเว็บ คุณสามารถใชรายชื่อบน Ovi ในการจัดการรายการรายชื่อ
ของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพ และมั่นใจไดวารายชื่อของคุณได
รับการจัดเก็บไวบน Ovi.com
คุณตองมีบัญชี Nokia ในการใชบริการนี้ สรางบัญชีบนโทรศัพท
เคลื่อนที่ของคุณ หรือเขาไปที่ www.ovi.com บนเครื่องพีซขีอง
คุณ
การใชรายชื่อบน Ovi อาจเกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผาน
ระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเกี่ยวกับคา
บริการการรับสงขอมูลไดจากผูใหบริการเครือขายของคุณ

เกี่ยวกับไฟล Ovi
เลือก  > แอปพลิฯ
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ดวยไฟล Ovi คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณเพื่อเขาถึงไฟลตางๆ
ในคอมพิวเตอรของคุณได ติดตั้งแอปพลิเคชั่นไฟล Ovi บน
คอมพิวเตอรทุกเครื่องที่คณุตองการเขาถึงโดยใชไฟล Ovi
คณุสามารถดําเนินการงานตอไปนี้ได
● คนหาและดูรูปภาพและเอกสารที่จัดเก็บไวในคอมพิวเตอรของ
คุณ

● ถายโอนเพลงจากคอมพิวเตอรไปยังโทรศัพทของคณุ
● สงไฟลและโฟลเดอรจากคอมพิวเตอรของคุณโดยไมตองโอน
ยายไปไวที่เครื่องกอน

● เขาถงึไฟลบนคอมพิวเตอรของคุณแมเครื่องคอมพิวเตอรจะปด
อยูก็ตาม เพียงเลือกโฟลเดอรและไฟลที่คุณตองการใหมี และ
ไฟล Ovi จะเก็บสําเนาลาสุดที่จัดเก็บไวในที่เก็บขอมลูออนไลน
ซึง่มีการปองกันไวโดยอัตโนมัติ
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การปรับใหเขากับความตองการ
ลกัษณะ
การเปลี่ยนลักษณะหนาจอ
เลือก  > การตั้งคา > ลักษณะ

ในการเปลี่ยนลักษณะที่ใชในทุกแอปพลิเคชั่น เลือก ทั่วไป

ในการเปลี่ยนลักษณะที่ใชในเมนูหลัก เลือก มุมมองเมนู

ในการเปลี่ยนลักษณะที่ใชในหนาจอหลัก เลือก ลกัษณะ
บาย

ในการเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหนาจอหลัก เลือก ภาพพื้นหลัง

ในการเลือกภาพเคลื่อนไหวเปนภาพพักหนาจอ เลือก ประหยัด

ในการเปดหรือปดเอฟเฟกตลักษณะ ใหเลือก ทั่วไป > 
ตัวเลอืก > เอฟเฟกตลักษณะ

การดาวนโหลดลักษณะ
ในการดาวนโหลดลักษณะ เลือก ทั่วไป หรือ มุมมองเมนู >
แหลงโหลดลกัษณะ พิมพลิงคของเว็บที่คุณตองการดาวนโหลด
ลักษณะ เมื่อดาวนโหลดลกัษณะแลว คุณจะสามารถดูตัวอยาง เปด
ใช หรือแกไขลักษณะได

ในการดูตวัอยางลกัษณะกอน ใหเลือก ตัวเลอืก > ดูตัวอยาง

ในการเริ่มใชลักษณะที่เลือก เลือก ตัวเลือก > ตั้ง

รูปแบบ
เลือก  > การตั้งคา > รูปแบบ
คณุสามารถปรับและตั้งคาเสียงเรียกเขา เสียงเตือน และแบบเสีย
อื่นๆ ในโทรศัพทไดสําหรับเหตุการณ สภาพแวดลอม หรือกลุมผู

โทรที่แตกตางกัน รูปแบบที่ใชอยูจะปรากฏอยูที่ดานบนของ
จอภาพในหนาจอหลัก อยางไรก็ตาม หากรูปแบบที่ใชงานอยูเปน
รูปแบบทั่วไป เครื่องจะแสดงเฉพาะวันที่ของวันนี้เทานั้น

ในการสรางรูปแบบใหม เลือก ตัวเลือก > สรางใหม และ
กําหนดการตั้งคา

ในการปรับแตงรูปแบบ เลือกรูปแบบและ ตัวเลือก > ปรับตั้งคา

ในการเปลี่ยนรูปแบบ เลือกรูปแบบและ ตัวเลอืก > ใชงาน รูปแบบ
ออฟไลนจะปองกันไมใหมีการเปดโทรศัพท สงหรือรับขอความ
หรือใชการเชื่อมตอ Bluetooth, GPS หรือ วิทยุ FM โดยไมไดตั้งใจ
นอกจากนี้ยังปดการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่อาจใชงานอยูดวย เมื่อ
มีการเลือกรูปแบบนี้ รูปแบบออฟไลนจะยอมใหมีการเปดใชการ
เชื่อมตอ Bluetooth ในภายหลัง หรือการรีสตารต GPS หรือวิทยุ FM
ได ดังนั้นคุณควรปฏบิัติตามขอกําหนดดานความปลอดภัยที่
เกี่ยวของเมื่อทําการเชื่อมตอและใชคุณสมบตัิเหลานี้

ในการตั้งคารูปแบบใหทํางานในชวงเวลาหนึ่งภายใน 24 ชั่วโมงตอ
มา ใหเลื่อนไปที่รูปแบบ เลือก ตัวเลือก > ตั้งเวลา และตั้งเวลา
เมื่อเวลาที่ตั้งไวหมดลง รูปแบบจะเปลีย่นกลับเปนรูปแบบที่ไมมี
การตั้งแวลาที่ใชงานกอนหนานี้ เมื่อมีการตั้งเวลารูปแบบ  จะ
ปรากฏในหนาจอหลัก รูปแบบออฟไลนจะไมสามารถตั้งเวลาได

ในการลบรูปแบบที่คุณสรางขึน้ เลือก ตัวเลือก > ลบรูปแบบ คุณ
ไมสามารถลบรูปแบบที่ตั้งคาไวกอนได
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การจัดการเวลา
ปฏิทิน
เกีย่วกับปฏิทนิ
เลือก  > ปฏิทิน
คณุสามารถใชปฏิทินในการสรางและดูเหตุการณและการนัดหมาย
ที่กําหนดเวลาไว รวมทั้งสลับระหวางมุมมองตางๆ ของปฏทิิน
ในมุมมองแบบเดือน รายการปฏทิินจะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยม
กํากับไว รายการวันครบรอบจะมีเครื่องหมายอัศเจรียกํากับไว
รายการของวันที่เลือกไวจะถูกแสดงในรูปแบบรายการ

ในการเปดรายการปฏทิิน เลือกมุมมองปฏทิินและรายการ
เมื่อใดก็ตามที่ปรากฏไอคอน  เลื่อนขวาเพื่อเขาใชรายการ
ดําเนินการที่มีอยู ในการปดรายการ เลื่อนซาย

การสรางรายการปฏิทิน
เลือก  > ปฏิทิน
คณุสามารถสรางรายการปฏทิินชนิดตางๆ ไดดังตอไปนี้:
● รายการประชุม ชวยเตือนคุณเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ ที่ระบุวัน
และเวลาไว

● คําขอประชุมเปนคําเชิญที่คุณสามารถสงไปยงัผูเขารวม กอนที่
คณุจะสรางคําขอประชุมได คณุตองกําหนดคาศูนยฝาก
ขอความที่ใชงานรวมกันไดในอุปกรณของคุณ

● รายการบันทึกชวยจําจะเกี่ยวของกับวันนั้น แตไมไดระบุเวลา
อยางเฉพาะเจาะจง

● รายการวันครบรอบจะแจงเตือนคณุเมื่อถึงวันเกิดหรอืวันพิเศษ
ตางๆ รายการจะระบุวันที่แนนอน แตไมระบุเวลาของวันนั้นๆ
เครื่องจะทํารายการวันครบรอบซ้ําใหทุกป

● รายการสิ่งที่ตองทําจะเตือนคุณ เมื่องานถึงวันครบกําหนด แตจะ
ไมระบุชวงเวลาที่แนนอน

ในการสรางรายการปฏทิิน ใหเลือกวันที่ ตัวเลือก > รายการ
ใหม และเลือกชนิดรายการ

ในการตั้งระดับความสําคัญสําหรับรายการประชุม เลือก ตัวเลอืก >
ลําดับความสําคัญ

ในการกําหนดวิธีจดัการรายการในระหวางการซงิโครไนซ ใหเลือก
สวนตัว เพื่อซอนรายการจากโปรแกรมชวยดูหากสามารถใชปฏิทิน
แบบออนไลนได สาธารณะ เพื่อใหโปรแกรมชวยดูสามารถมอง
เห็นรายการ หรือ ไมมี เพื่อไมคัดลอกรายการลงในคอมพิวเตอร
ของคุณ

ในการสงรายการไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได ใหเลือก 
ตัวเลอืก > สง

ในการสรางคําขอประชุมสําหรับรายการประชุม ใหเลือก 
เลอืก > เพิ่มผูเขารวม

นาฬิกาปลุก
เลือก  > แอปพลิฯ > นาฬิกา

ในการดูการปลุกที่เปดใชและการปลุกที่ปดการใชงานไว ใหเปด
แท็บการปลุก ในการตั้งปลุกครั้งใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งปลกุ
ครั้งใหม กําหนดการปลุกซ้ํา หากจําเปน เมื่อเปดใชงานการปลุก

 จะปรากฏขึ้น

ในการปดเสียงนาฬิกาปลุก ใหเลือก หยุด ในการหยุดการปลุกใน
ระยะเวลาที่กําหนด ใหเลือก เลื่อนปลกุ หากโทรศัพทปดอยูเมื่อถึง
เวลาปลุก โทรศัพทจะเปดขึน้เองและเริ่มสงเสียงปลุก
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เคลด็ลับ: ในการกําหนดระยะเวลาใหเสียงปลุกดังขึน้อีก
ครั้งหลังจากเลื่อนการปลุก ใหเลือก ตัวเลอืก > การ
คา > เวลาเลือ่นปลุก

ในการยกเลิกการปลุก เลือก ตัวเลือก > ลบการปลุก

ในการเปลี่ยนการตัง้คาเวลา วันที่ และชนิดนาฬิกา เลือก 
ตัวเลอืก > การตั้งคา

การตัง้คานาฬิกา
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

ในการเปลี่ยนเวลาหรือวันที่ เลือก เวลา หรือ วันที่

ในการเปลี่ยนนาฬิกาที่ปรากฏบนหนาจอหลัก เลือก ชนิด
นาฬิกา > อะนาลอ็ก หรือ ดิจิตัล

ในการอนุญาตใหระบบเครือขายโทรศัพทสามารถปรับเปลี่ยนเวลา
วันที่ และขอมูลเขตเวลาใหกับเครื่องของคุณได (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) เลือก อัพเดตเวลาอัตโนมัติ > เปด

ในการเปลี่ยนสัญญาณเสียงปลุก ใหเลือก เสียงนาฬิกาปลกุ
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แอปพลิเคชั่น Office
โปรแกรมอาน PDF 
เลือก  > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > Adobe PDF
คุณสามารถใชโปรแกรมอาน PDF ในการอานเอกสาร PDF บนหนา
จอโทรศัพทของคุณได คนหาขอความในเอกสาร แกไขการตั้งคา
เชน ระดับการยอ/ขยายและมุมมองเพจ รวมทั้งสงไฟล PDF โดยใช
อีเมล

พจนานุกรม
เลือก  > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > พจนานุกรม

ในการแปลขอความจากภาษาหนึ่งเปนอีกภาษาหนึ่ง ใหปอน
ขอความนั้นในชองคนหา เมื่อคุณปอนขอความนั้น คําแปลที่แนะนํา
จะปรากฏขึ้น ในการแปลคํา เลือกคําจากรายการ
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ฟง  — ฟงเสียงคําที่เลือก
● ประวัติ  — คนหาคําแปลกอนหนาจากเซสชันปจจุบัน
● ภาษา  — เปลี่ยนภาษาตนทางหรือภาษาเปาหมาย
● ภาษา  — ดาวนโหลดภาษาจากอินเทอรเน็ต หรือลบภาษาออก
จากพจนานุกรม คุณไมสามารถลบภาษาอังกฤษออกจาก
พจนานุกรมได คุณสามารถติดตัง้ภาษาไดเพิ่มอีกสองภาษา
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

● เสียงพูด  — แกไขการตั้งคาคุณลักษณะของเสียง คุณสามารถ
ปรับความเร็วและระดับความดังของเสียงได

เกี่ยวกับ Quickoffice
เลือก  > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > Quickoffice

Quickoffice ประกอบไปดวย Quickword สําหรับดูเอกสาร
Microsoft Word, Quicksheet สําหรับดูแผนงาน Microsoft Excel,
Quickpoint สําหรับการนําเสนอ Microsoft PowerPoint และ
Quickmanager สําหรับการซือ้ซอฟตแวร คุณสามารถดูเอกสาร
Microsoft Office 2000, XP และ 2003 (รูปแบบไฟล DOC, XLS
และ PPT) ไดดวย Quickoffice หากคุณมี Quickoffice รุนโปรแกรม
แกไข คุณจะสามารถแกไขไฟลได
แตไมไดสนับสนุนรูปแบบหรอืคุณสมบัติของไฟลทั้งหมด

ตัวแปลง
ดวยฟงกชันตัวแปลง คณุสามารถแปลงหนวยการวัดจากหนวยหนึ่ง
เปนอีกหนวยหนึ่งได
ตัวแปลงอาจมีขอจํากัดดานความแมนยําและขอผิดพลาดในการ
ปดเศษ

ตัวแปลงสกุลเงิน
เลือก  > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > ตัวแปลง
เลือก ประเภท > สกุลเงิน กอนการแปลงสกุลเงิน คุณตองเลือก
สกุลเงินหลัก และปอนอัตราแลกเปลี่ยน สกุลเงินหลักที่ระบบตั้งไว
คือ โฮม อัตราสําหรับสกุลเงินหลักคือ 1 เสมอ
1. เลือก ตัวเลือก > อัตราแลกเปลีย่น
2. ชื่อเริ่มตนสําหรับรายการสกุลเงินคือ ตางประเทศ หากตองการ

เปลี่ยนชื่อสกุลเงิน ใหเลือก ตัวเลือก > เปลีย่นชื่อสกุลเงิน
3. เพิ่มอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน แลวเลือก เรียบรอย
4. ในชองหนวยอีกชองหนึ่ง ใหเลือกสกุลเงินผลลัพธที่คุณ

ตองการแปลง
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5. ในชองจํานวน ใหปอนคาที่คุณตองการแปลง ชองจํานวนอีก
ชองหนึ่งจะแสดงคาที่แปลงแลวโดยอัตโนมัติ

ในกาเรปลี่ยนสกุลเงินหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > อัตราแลก
เปลี่ยน สกุลเงินและ ตัวเลอืก > ตั้งเปนสกุลเงินหลกั
เมื่อคุณเปลี่ยนสกุลเงินหลกั คุณตองพิมพอัตราแลกเปลี่ยนใหม
เพราะอัตราแลกเปลีย่นทั้งหมดที่ตั้งไวจะถูกลบออก

การแปลงหนวยวดั
เลือก  > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > ตัวแปลง
1. ในชองประเภท ใหเลือกหนวยวัดที่คณุตองการใช
2. ในชองหนวยแรก ใหเลือกหนวยที่คุณตองการแปลง
3. ในชองหนวยอีกชองหนึ่ง ใหเลือกหนวยผลลัพธที่คุณตองการ

แปลง
4. ในชองจํานวน ใหปอนคาที่คุณตองการแปลง

ชองจํานวนอีกชองหนึ่งจะแสดงคาที่แปลงแลวโดยอัตโนมัติ

เครื่องคดิเลข
เลือก  > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > คิดเลข
เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากัดในเรื่องความถูกตองและใชสําหรับการ
คํานวณแบบไมซับซอนเทานั้น

ในการคํานวณ ใหพิมพตวัเลขตัวเลขตัวแรกของการคํานวณ เลือก
วิธีคํานวณ เชน บวกหรือลบจากแผนผังวิธีคํานวณ ปอนตัวเลขชุดที่
สองของการคํานวณ และเลือก = เครื่องคิดเลขจะทําการคํานวณ
ตามลําดับที่กําหนดไว ผลลพัธที่ไดจากการคํานวณจะปรากฏใน
ชองตัวแกไข และนํามาใชเปนตวัเลขแรกในการคํานวณครั้งใหมได

โทรศัพทจะจัดเก็บผลลัพธของการคํานวณครั้งลาสุดไวในหนวย
ความจําของโทรศัพท การออกจากแอปพลิเคชั่นเครื่องคิดเลขหรือ
การปดโทรศัพทจะไมลางขอมูลในหนวยความจําแตอยางใด ใน

การเรียกคืนผลลัพธลาสุดที่บันทึกไวเมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่น
เครื่องคดิเลขในครัง้ตอไป ใหเลือก ตัวเลอืก > ผลลัพธลาสุด

ในการบันทึกหมายเลขหรือผลการคํานวณ ใหเลือก ตัวเลอืก >
ความจํา > บันทึก

ในการดึงผลการคํานวณจากหนวยความจํา แลวใชผลลัพธดังกลาว
ในการคํานวณ ใหเลือก ตัวเลอืก > ความจํา > เรียกคืน

บันทึกทีใ่ชงาน 
บันทึกที่ใชงานชวยใหคณุสามารถสรางบันทึกที่มีภาพและเสียง
หรือวิดีโอคลิป และคุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกกับรายชื่อไดดวย
บันทึกจะปรากฏขึน้ระหวางการสนทนากับรายชื่อ

สรางและแกไขบันทึก 
เลือก  > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > บันทึกที่ใช

ในการสรางบันทึก ใหเริ่มตนเขยีนขอความ

ในการแกไขบันทึก ใหเลือกบันทึกและ ตัวเลอืก > ตัวเลอืกการ
แกไข
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ใส  — แทรกรูปภาพ เสียง หรือวิดีโอคลิป นามบัตร บุคมารคของ
เว็บ และไฟล

● ใสใหม  — เพิ่มรายการใหมลงในบันทึก คุณสามารถบันทึก
เสียงและวิดีโอคลิป รวมทั้งถายภาพได

● สง  — สงบันทึก
● ลงิคบนัทึกกับสาย  — เลือก เพิ่มรายชื่อ เพื่อเชื่อมโยงบันทึก
ไปยังรายชื่อ บันทึกจะปรากฏขึน้เมื่อโทรออกหรือรับสายจาก
รายชื่อ
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การตั้งคาสมุดบันทึก
เลือก  > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > บนัทึกที่ใช และ 
ตัวเลอืก > การตั้งคา

ในการเลือกตําแหนงที่จะจัดเก็บบันทึก ใหเลือก หนวยความจําที่
ใช และหนวยความจําที่ตองการ

ในการเปลี่ยนแปลงเคาโครงของบันทึกที่ใชงาน หรือในการดู
บันทึกในรูปแบบรายการ ใหเลือก เปลี่ยนมุมมอง > กริด หรือ
รายการ

ในการดูบันทึกในพื้นหลังระหวางโทรออกหรือรับสาย ใหเลือก
แสดงบนัทึกระหวางโทร > ใช

เคลด็ลับ: หากคุณไมตองการใหมีการแสดงบันทึกชั่วคราว
ระหวางการโทร ใหเลือก แสดงบันทึกระหวางโทร > ไม
ดวยวิธีนี้ คุณไมจําเปนตองลบลิงคระหวางบันทึกและบัตร
รายชื่อออก

สมุดบันทึก
การเขียนบันทกึ
เลือก  > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > สมุดบันทึก ในการเขียน
บันทึก ใหเริ่มปอนขอความ ตัวแกไขบนัทึกจะเปดขึ้นโดยอัตโนมัติ

คณุสามารถจัดเก็บไฟลขอความตัวอักษรทั่วไป (รูปแบบไฟล .txt)
ที่ไดรับลงในบันทึก

การจัดการบนัทึก
เลือก  > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > สมุดบันทึก
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้
● เปด  — เปดบันทึก
● สง  — สงบันทึกไปยังอุปกรณที่ใชรวมกันได

● ลบ  — ลบบันทึก นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบบันทึกหลาย
บันทึกไดพรอมกัน ในการเลือกบนัทึกแตละรายการที่คุณ
ตองการลบ เลือก ตัวเลือก > เลอืก/ไมเลอืก และลบบันทึก

● การซิงโครไนซ  — ซงิโครไนซบันทึกกับแอปพลิเคชั่นที่ใช
รวมกันไดในอุปกรณที่ใชรวมกันได หรือกําหนดการตั้งคาการ
โครไนซ

Zip manager 
เลือก  > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > Zip
คุณสามารถใช Zip manager ในการสรางไฟลถาวรใหมเพื่อจัดเก็บ
ไฟลที่บีบอัดในรูปแบบ ZIP, เพิ่มไฟลที่บีบอัดหนึ่งหรือหลายไฟล
หรือเพิ่มไดเรกทอรีใหกับไฟลถาวร, ตั้งคา ลาง หรือเปลี่ยนรหัส
ผานไฟลถาวรสําหรับไฟลถาวรที่มีการปองกัน ตลอดจน
เปลี่ยนแปลงการตั้งคา เชน ระดับการบีบอัด และการเขารหัสชื่อ
ไฟล
คุณสามารถจดัเก็บไฟลถาวรไดทั้งในหนวยความจําโทรศัพทหรือ
ในการดหนวยความจํา
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การตั้งคา
การตัง้คาแอปพลเิคชั่น
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ แอปพลเิคชั่น
เลือกแอปพลิเคชั่นจากรายการเพื่อปรบัการตั้งคา

ความปลอดภัยของโทรศัพทและ
มการด

เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > ความ
ปลอดภัย
ในการเปลี่ยนรหัส PIN เลือก โทรศัพทและซิมการด > รหัส
PIN รหัสใหมจะตองมีความยาว 4 ถึง 8 ตัวโดยรหัส PIN ใชสําหรับ
ปองกันซมิการดของคุณจากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาตและ
จัดเตรียมมาพรอมกับซิมการด หลังจากปอนรหัส PIN ไมถูกตอง
สามครั้งติดตอกัน รหัสจะถูกบล็อค และคุณตองใชรหัส PUK เพื่อ
ปลดล็อคกอนใชซิมการดไดอีกครั้ง
ในการตั้งใหปุมกดตางๆ ลอ็คโดยอัตโนมัติหลังจากถึงระยะเวลาที่
กําหนดไว เลือก โทรศัพทและซิมการด > เวลาลอ็คปุมกด
อัตโนมัติ
ในการกําหนดเวลาซึง่เครื่องจะล็อคโดยอัตโนมตัิเมื่อครบตามเวลา
ที่กําหนดนี้ และใชไดก็ตอเมื่อมีการปอนรหัสล็อคที่ถกูตองเทานั้น
เลือก โทรศัพทและซิมการด > เวลาลอ็คเครื่องอัตโนมัติ ปอน
ชวงเวลาสําหรับระยะหมดเวลาเปนนาที่ หรือเลือก ไมมี เพื่อปดใช
งานคุณสมบัติล็อคอัตโนมัติ เมื่อโทรศัพทถูกล็อคแลว คุณยัง
สามารถรับสายเรียกเขาและโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่
กําหนดไวเปนทางการในโทรศัพทได
ในการเปลี่ยนรหัสล็อค เลือก โทรศัพทและซิมการด > รหัส
ลอ็ค รหัสล็อคที่ตั้งไวคือ 12345 ใหปอนรหัสเดิมกอนจากนั้นคอย
ปอนรหัสใหมสองครั้ง รหัสใหมอาจประกอบดวยอักขระยาว 4-255

ตัว สามารถใชไดทั้งตัวอักษรและตัวเลข (พิมพใหญและพิมพเล็ก)
โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบหากรหัสล็อคเครื่องมีรปูแบบไม
เหมาะสม

การตั้งคาอุปกรณเสริมทัว่ไป
เลือก  > การตั้งคา > การตั้งคา และ ทั่วไป > อุปกรณ
เพิ่มพิเศษ
คุณสามารถใชอุปกรณเสริมที่นิยมใชกันโดยทั่วไปทําสิ่งตอไปนี้

ในการกําหนดรูปแบบที่จะเปดใชเมื่อคุณตออุปกรณเสริมเขากับ
โทรศัพทของคุณ เลือกอุปกรณเสริม และ รูปแบบที่ตั้งไว

ในการตั้งคาโทรศัพทใหตอบรับสายอัตโนมัติภายใน 5 วินาที เมื่อ
ตออยูกับอุปกรณเสริม เลือก ตอบรับอัตโนมัติ > เปด หากมีการ
ตั้งคาชนิดเสียงเรียกเขาเปน บี๊พหนึ่งครั้ง หรือ เงียบ ในรูปแบบที่
เลือก คุณจะไมสามารถใชงานการรับสายอัตโนมัติได

ในการเปดไฟเครื่องขณะที่ตออยูกับอุปกรณเสริม เลือก แสงไฟ >
เปด

การเรียกคนืการตัง้คาดั้งเดมิ
ในการเรียกคนืการตั้งคาดั้งเดิมของเครื่อง เลือก  > การตั้ง
คา > การตั้งคา และ ทั่วไป > การตั้งคาดั้งเดิม ในการทําขัน้
ตอนนี้ คุณตองมีรหัสล็อคของโทรศัพท หลังการรีเซต็ อุปกรณอาจ
ใชเวลานานขึ้นในการเปดเครื่อง เอกสาร ขอมูลรายชื่อ รายการ
ปฏิทิน และไฟลจะไมไดรับผลกระทบใดๆ
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การจัดการขอมูล
การตดิตัง้หรือลบแอปพลิเคชั่น
การติดตั้งแอปพลิเคชั่น
เลือก  > แอปพลฯิ > การติดตั้ง > ตัวจัดการ
คณุสามารถโอนไฟลการติดตั้งไปยังเครื่องโทรศัพทของคุณจาก
คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได ดาวนโหลดในระหวางการเรียกดู
หรือรับไฟลการติดตั้งดังกลาวในขอความมัลติมีเดีย ในรูปของสิ่งที่
แนบของอีเมล หรือโดยการใชวิธีการเชื่อมตออื่นๆ เชน การเชื่อม
ตอ Bluetooth คุณสามารถใช Nokia Application Installer ใน
Nokia Ovi Suite สําหรับการติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพทของ
คุณ
ไอคอนในตวัจัดการแอปพลิเคชันแสดงถึงสิ่งตอไปนี้

   SIS หรือแอปพลิเคชั่น SISX
   แอปพลิเคชั่น Java™

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรจากแหลงที่นาเชื่อถือเทานั้น เชน แอปพลิเคชั่นที่
Symbian ลงนามรับรองหรือผานการทดสอบ Java Verified
กอนการติดตั้ง โปรดสังเกตสิ่งตอไปนี้
● หากตองการดูประเภทของแอปพลิเคชั่น หมายเลขเวอรชัน และ
ซพัพลายเออรหรือผูผลิตแอปพลิเคชั่น เลือก ตัวเลอืก > ดู
รายละเอียด
หากตองการดูรายละเอียดใบรับรองความปลอดภัยของแอปพลิ
เคชั่น เลือก รายละเอียด: > ใบรับรอง: > ดูรายละเอียด

● หากคุณติดตั้งไฟลที่มีการอัพเดตหรือการซอมแซมแอปพลิเคชั่
ที่มีอยู คณุจะสามารถเรยีกคืนแอปพลิเคชั่นดั้งเดิมไดก็ตอเมื่อ
คณุมีไฟลการติดตั้งตนฉบับหรือสําเนาขอมูลสํารองของชุด

ซอฟตแวรที่ลบออกไปอยางครบถวนเทานั้น ในการเรียกคืน
แอปพลิเคชั่นดั้งเดิม ใหลบแอปพลิเคชั่นออกกอน แลวติดตั้ง
แอปพลิเคชั่นอีกครั้งจากไฟลการตดิตั้งตนฉบับหรือสําเนา
ขอมูลสํารอง
ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Java จําเปนตองมีไฟล JAR หากไมมี
ไฟลนี้ เครื่องจะขอใหคุณดาวนโหลด หากไมไดระบุจุดเชื่อมตอ
ไวใหกับแอปพลิเคชั่น เครื่องจะขอใหคุณเลือกกอน ระหวางการ
ดาวนโหลดไฟล JAR คุณอาจตองปอนชื่อผูใชและรหัสผานเพื่อ
เขาไปยังเซิรฟเวอร คุณสามารถขอรับขอมูลเหลานี้ไดจากผูให
บริการหรือผูผลิตแอปพลิเคชั่น

ในการติดตั้งซอฟตแวรหรือแอปพลิเคชั่น ใหดําเนินการดังตอไปนี้
1. ในการคนหาไฟลการติดตั้ง ใหเลือก  > แอปพลฯิ > การ
ติดตั้ง > ตัวจัดการ หรือคนหาไฟลการติดตั้งโดยใชตัว
จัดการไฟล หรือเปดขอความใน ขอความ > ถาดเขา ที่มีไฟล
การติดตั้ง

2. ในตัวจัดการแอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตัวเลือก > ติดตั้ง ในแอป
พลิเคชั่นอื่นๆ ใหเลือกไฟลการติดตั้งเพื่อเริ่มตนแอปพลิเคชั่น
ระหวางการติดตั้ง โทรศัพทจะแสดงขอมูลเกี่ยวกับความคืบ
หนาในการติดตั้ง หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นโดยไมใชลาย
เซ็นดิจิตอลหรือการรับรอง โทรศัพทจะแจงเตือน ดําเนินการ
ติดตั้งตอเมื่อคุณแนใจถึงแหลงที่มาและเนื้อหาของแอปพลิ
เคชั่นเทานั้น

ในการเริ่มใชงานแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้ง ใหคนหาแอปพลิเคชั่นนั้น
ในเมนู แลวเลือกแอปพลิเคชั่น

ในการดูวาติดตั้งหรือลบชุดซอฟตแวรใดและทําไปเมื่อใด ใหเลือก
ตัวเลือก > ดูบันทึก
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ขอสําคัญ:  โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชั่นที่
สามารถปองกันไวรัสเพียงหนึ่งแอปพลิเคชั่น การมีแอปพลิเคชั่นที่
สามารถปองกันไวรัสมากกวาหนึ่งแอปพลิเคชั่นอาจมีผลตอ
สมรรถนะและการทํางานของโทรศัพท หรือทําใหโทรศัพทไม
ทํางาน
หลังจากที่คุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในการดหนวยความจําที่ใช
รวมกันไดแลว ไฟลการติดตั้ง (.sis, .sisx) ยังคงอยูในหนวยความจํา
ของโทรศัพท ไฟลอาจใชหนวยความจาํเปนจํานวนมาก และ
ปองกันไมใหคุณจัดเก็บไฟลอื่น หากไฟล .sis เปนสิ่งที่แนบมากับ
ขอความ ใหลบขอความดังกลาวออกจากถาดรับขอความ

การลบแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร
เลือก  > แอปพลฯิ > การติดตั้ง > ตัวจัดการ
เลื่อนไปที่ชุดซอฟตแวร แลวเลือก ตัวเลอืก > ลบออก เลือก ใช
เพื่อยืนยัน
หากคุณทําการลบซอฟตแวร คุณจะติดตั้งซอฟตแวรนั้นใหมไดตอ
เมื่อคุณมชีุดซอฟตแวรตนฉบับหรือสําเนาสํารองที่ครบถวนของชุด
ซอฟตแวรที่ลบออกไป หากคุณลบชุดซอฟตแวรออก คุณอาจจะ
ไมสามารถเปดเอกสารที่สรางโดยใชซอฟตแวรนั้นไดอีก
หากชุดซอฟตแวรใดตองใชงานรวมกับชุดซอฟตแวรที่ลบออกไป
ชุดซอฟตแวรอื่นอาจใชงานไมได หากตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูเอกสารประกอบของชุดซอฟตแวรที่ติดตั้งไว

ตวัจัดการไฟล
เกีย่วกับตัวจัดการไฟล
เลือก  > แอปพลฯิ > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล
ดวยตัวจัดการไฟล คุณสามารถเรียกด ูจัดการ และเปดไฟลได
ตวัเลือกที่มใีหเลือกอาจแตกตางกัน

ในการแมบหรือลบไดรฟ รวมทั้งการระบุการตั้งคาสําหรับไดรฟ
ระยะไกลที่เชื่อมตอกับโทรศัพทของคุณ ใหเลือก ตัวเลอืก >
ไดรฟระยะไกล

การคนหาและจัดเรยีงไฟล
เลือก  > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล

ในการคนหาไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > คนหา ปอนคําที่ใชคนหาที่
ตรงกับชื่อของไฟล

ในการยายและคัดลอกไฟลรวมทั้งโฟลเดอร หรือสรางโฟลเดอร
ใหม ใหเลือก ตัวเลือก > จัดวาง

ปุมลัด:ในการใชการดําเนินการกับรายการหลายรายการ
พรอมกันในครั้งเดียว ใหทําเครื่องหมายเลือกรายการ ในการ
เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการ กด #

การสํารองขอมูลไฟลลงในการดหนวยความจํา
เลือก  > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล

ในการสํารองขอมูลไฟลลงในการดหนวยความจํา เลือกประเภท
ของไฟลที่คุณตองการสํารองขอมูล และ ตัวเลือก > สํารอง
ความจําเครื่อง คณุตองแนใจวาการดหนวยความจํามพีื้นที่วาง
เพียงพอสําหรับไฟลที่คุณเลือกไวสําหรับสํารองขอมูล

การจัดการการดหนวยความจํา
เลือก  > แอปพลิฯ > ที่ทํางาน > ตัวจัดไฟล
ตัวเลือกนี้จะมีในกรณีที่ใสการดหนวยความจําที่ใชงานรวมกันไดลง
ในโทรศัพทเทานั้น
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ตัวเลือกการดความจํา  — เปลี่ยนชื่อหรือฟอรแมตการดหนวย
ความจํา

● รหัสผานการด  — รหัสผานจะปองกันการดหนวยความจํา
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● ปลดล็อคการดความจํา  — ปลดล็อคการดหนวยความจํา

ตวัจัดการอปุกรณ
การกาํหนดคาระยะไกล
เลือก  > การตั้งคา > ตัวจัดการอุปกรณ
คณุสามารถใชตัวจัดการอุปกรณสําหรับจัดการการตั้งคา ขอมูล
และซอฟตแวรในโทรศัพทของคณุจากระยะไกลได
คณุสามารถเชื่อมตอกับเซริฟเวอรและรับการตั้งกําหนดคาสําหรับ
โทรศัพทของคุณ คุณอาจรับการตั้งคารูปแบบเซิรฟเวอรและการตั้ง
กําหนดคาอื่นๆ จากผูใหบริการหรือแผนกจัดการขอมูลบริษัท การ
ตัง้กําหนดคาอาจรวมถึงการตั้งคาการเชื่อมตอและคาอื่นๆ ที่ใชโดย
แอปพลิเคชั่นที่แตกตางกันในอุปกรณของคุณ ตัวเลือกที่มีใหเลือก
อาจแตกตางกัน
โดยทั่วไปแลว การเชื่อมตอดวยการกําหนดคาระยะไกลจะเริ่มตน
โดยเซิรฟเวอร เมื่อตองอัพเดตการตั้งคาของเครื่อง

ในการสรางรูปแบบเซิรฟเวอรใหม เลือก ตัวเลือก > รูปแบบ
เซิรฟเวอร > ตัวเลือก > รูปแบบเซิรฟเวอรใหม
คณุอาจไดรับการตั้งคาเหลานี้จากผูใหบริการของคณุในรูปแบบ
ขอความการตั้งกําหนดคา หากไมไดรับ ใหกําหนดคาตอไปนี้
● ชื่อเซิรฟเวอร  — พิมพชื่อของเซิรฟเวอรการตั้งกําหนดคา
● ID เซิรฟเวอร  — พิมพ ID เฉพาะเพื่อระบุเซริฟเวอรการตั้ง
กําหนดคา

● รหัสผานเซิรฟเวอร  — พิมพรหัสผานเพื่อระบุโทรศัพทของ
คุณใหกับเซริฟเวอร

● โหมดเชื่อมตอ  — เลือกประเภทการเชื่อมตอที่ตองการ
● จุดเชื่อมตอ  — เลือกจุดเชื่อมตอเพื่อใชสําหรับเชื่อมตอ หรือ
สรางจุดเชื่อมตอจุดใหม คุณยังสามารถเลือกเพื่อใหเครื่องถาม
ถึงจุดเชื่อมตอทุกครั้งที่คุณเริ่มตนการเชื่อมตอ การตั้งคานี้จะ
สามารถใชงานไดก็ตอเมือ่คุณไดเลือก อินเทอรเน็ต เปน
ประเภทบริการเสริมเทานั้น

● ที่อยูของโฮสต  — พิมพที่อยูเว็บของเซิรฟเวอรการตั้งกําหนด
คา

● พอรต  — พิมพหมายเลขพอรตของเซิรฟเวอร
● ชื่อผูใช และ รหัสผาน — ปอน ID ผูใชและรหัสผานของคุณ
สําหรับเซริฟเวอรการกําหนดคา

● อนุญาตการกําหนดคา  — เลือก ใช เพื่ออนุญาตใหเซริฟเวอร
เริ่มตนการตั้งกําหนดคา

● รับทุกคําขอโดยอัตโนมัติ  — เลือก ใช หากคุณไมตองการให
เซิรฟเวอรถามการยืนยันของคุณ เมื่อเริ่มตนตั้งกําหนดคา

● การตรวจสอบเครือขาย  — เลือกวาตองการใชการตรวจสอบ
HTTP หรือไม

● ชื่อผูใชเครือขาย และ รหัสเครือขาย — ปอน ID ผูใชและรหัส
ผานของคณุสําหรับการตรวจสอบ HTTP การตั้งคานี้จะสามารถ
ใชงานไดก็ตอเมื่อคุณไดเลือก การตรวจสอบเครือขาย ที่จะ
ใชเอาไวเทานั้น

ในการเชื่อมตอกับเซริฟเวอรและรับการตั้งกําหนดคาของโทรศัพท
ของคุณ เลือก ตัวเลือก > เริ่มการกําหนดคา

ในการดูบันทึกการกําหนดคาของรูปแบบที่เลือกไว เลือก 
ตัวเลอืก > ดูบนัทึก

ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพทแบบผานทางอากาศ (OTA)
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา การอัพเดตจะไมลบการตั้งคาของ
คุณแตอยางใด เมื่อโทรศพัทของคุณไดรับชุดอัพเดตแลว ให
ปฏบิัตติามคําแนะนําบนหนาจอ โทรศัพทของคุณจะรีสตารทหลงั
จากติดตั้งชุดอัพเดตเสร็จสมบูรณแลว การดาวนโหลดการอัพเดต
ซอฟแวรอาจเกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือ
ขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคา
บริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ ตรวจสอบใหแนใจ
วาแบตเตอรี่โทรศัพทมีพลังงานเพียงพอหรือเชื่อมตออยูกับ
อุปกรณชารจกอนเริ่มอัพเดต
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การอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพท
อัพเดตซอฟตแวรอาจมีคุณสมบัติใหมๆ และฟงกชันที่ปรับปรุงใหม
ซึง่ไมมีใหตอนที่คุณซื้อโทรศัพท นอกจากนี้ การอัพเดตซอฟตแวร
ยังอาจปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของโทรศัพทใหดีขึน้
Nokia Software Updater คือแอปพลิเคชั่น PC ที่ชวยใหคุณ
สามารถอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพทของคุณได ในการอัพเดต
ซอฟตแวรของโทรศัพท คุณจําเปนตองใชเครื่องพีซีที่ใชรวมกันได
การเชื่อมตอบรอดแบนดอินเทอรเน็ต และสายเคเบิลขอมูล USB ที่
ใชงานรวมกันได เพื่อเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับเครื่องพีซี
หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม, ตรวจสอบบันทึกที่เกี่ยวของกับ
เวอรชันของซอฟตแวรลาสุด และดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Nokia
Software Updater โปรดดูที่ www.nokia.co.th/
softwareupdate หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ
ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพท ใหปฏิบัติดังนี้
1. ดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลเิคชั่น Nokia Software Updater

ลงในเครื่องพีซขีองคุณ
2. เชื่อมตอโทรศัพทกับเครื่องพีซีโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB

และเปดแอปพลเิคชั่น Nokia Software Updater แอปพลิ
เคชั่น Nokia Software Updater จะแนะนําใหคุณสํารองไฟล
อัพเดตซอฟตแวรและเรียกคนืไฟลของคุณ
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การเชื่อมตอ
การถายโอนเนื้อหาจากอปุกรณอืน่
เลือก  > การตั้งคา > สลับ
คณุสามารถใชแอปพลิเคชั่นสลับเพื่อถายโอนเนื้อหา เชน รายชื่อ
ระหวางโทรศัพท Nokia ที่ใชงานรวมกันไดสองเครื่อง
ชนิดของเนื้อหาที่สามารถถายโอนไดจะขึน้อยูกับรุนของอุปกรณ
ตนทางที่ตองการถายโอนเนื้อหาออกมา หากโทรศัพทอีกเครื่อง
รองรับการซงิโครไนซ คุณจะสามารถซงิโครไนซขอมูลระหวาง
โทรศัพทเครื่องนั้นกับโทรศัพทของคณุได โทรศัพทของคุณ
จะแจงเตือนในกรณีที่อุปกรณเครื่องอื่นไมสามารถใชงานรวมกันได
หากโทรศัพทอีกเครือ่งไมสามารถเปดไดโดยไมใสซมิการด คุณ
สามารถใสซมิการดของคุณในโทรศัพทเครื่องนั้นได เมื่อเปด
โทรศัพทของคุณโดยไมมีซิมการด ระบบจะใชงานรูปแบบออฟ
ไลนโดยอัตโนมัติ

การถายโอนเนื้อหา
ในการดึงขอมูลจากโทรศพัทเครื่องอื่นของคุณเปนครั้งแรก
1. เลือกประเภทการเชื่อมตอที่ตองการใชถายโอนขอมูล

โทรศัพททั้งสองเครื่องตองรองรับประเภทการเชื่อมตอที่ได
เลือกไว

2. เลือกอุปกรณที่คุณตองการถายโอนเนื้อหา เครื่องจะขอใหคุณ
ปอนรหัสลงในโทรศพัทของคุณ ปอนรหัส (ตัวเลข 1-16 ตัว)
แลวเลือก ตกลง จากนั้นปอนรหัสเดียวกันนั้นลงในโทรศัพทอีก
เครื่องหนึ่ง และเลือก ตกลง ตอนนี้โทรศัพททั้งสองเครื่องจะ
จับคูกัน
สําหรับโทรศัพทในบางรุน แอปพลิเคชั่นสลับจะถูกสงไปที่
โทรศัพทอีกเครื่องหนึ่งในรูปของขอความ ในการติดตั้งแอปพลิ
เคชั่นสลับบนโทรศัพทเครื่องอื่น ใหเปดขอความ และทําตาม
คําแนะนํา

3. จากโทรศัพทของคุณ ใหเลือกเนื้อหาที่คุณตองการถายโอน
จากโทรศัพทอีกเครื่อง

เนื้อหาจะถูกถายโอนจากหนวยความจําของโทรศัพทเครื่องอื่นไป
ยังตําแหนงที่เกี่ยวของในโทรศัพทของคณุ
เวลาในการถายโอนจะขึ้นอยูกับจํานวนขอมูลที่ถายโอน คุณ
สามารถยกเลิกการถายโอนและกลับมาทําตอในภายหลังได
การซิงโครไนซเปนแบบสองทาง และขอมูลในอุปกรณทั้งสองจะ
เหมือนกัน หากมีการลบรายการในอุปกรณหนึ่ง รายการนั้นจะถูกลบ
ออกจากอีกอุปกรณหนึ่งขณะที่ซงิโครไนซ โดยคุณไมสามารถ
เรียกคืนรายการที่ลบดวยการซิงโครไนซได

ในการดูบันทึกการถายโอนขอมูลลาสุด ใหเลื่อนไปยังทางลัดใน
มุมมองหลัก และเลือก ตัวเลือก > ดูบนัทึก

การเชื่อมตอเครื่องพีซี
คุณสามารถใชโทรศัพทเครื่องนี้กับแอปพลิเคชั่นการสื่อสารดาน
อมูลและการเชื่อมตอกับเครื่องพีซทีี่ใชรวมกันได ชุดโปรแกรม

Nokia Ovi Suite ชวยใหคุณสามารถโอนยายไฟลและภาพระหวาง
โทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได เปนตน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ovi Suite และลิงคการดาวนโหลด
โปรดดูที่ www.ovi.com

Bluetooth
เกี่ยวกบั Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ใชสําหรับการเชื่อมตอแบบไรสายระหวาง
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่อยูภายในระยะสูงสุด 10 เมตร (33 ฟุต)
การเชื่อมตอ Bluetooth ใชสําหรับการสงรูปภาพ วิดีโอ ขอความ
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นามบัตร บันทึกปฏิทิน หรือเชื่อมตอกับอุปกรณตางๆ ที่ใช
เทคโนโลยี Bluetooth แบบไรสาย
เนื่องจากอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth สามารถติดตอสื่อสาร
กันโดยใชคลื่นวิทยุ ดังนั้น เครื่องของคุณ รวมถึงอุปกรณอื่นๆ จึงไม
จําเปนตองอยูในแนวเสนตรงที่มองเห็นกันได คุณเพียงวางอุปกรณ
ทั้งสองเครื่องใหอยูหางกันไมเกิน 10 เมตร แมวาอาจจะมีการ
รบกวนจากสิ่งกีดขวางอื่นๆ เชน ผนังหอง หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ก็ตาม
การเชื่อมตอ Bluetooth หลายอยางสามารถทําพรอมกันได
ตัวอยางเชน หากคุณเชื่อมตอโทรศัพทเขากับชุดหูฟง คุณยังคง
สามารถถายโอนไฟลตางๆ ไปยังอุปกรณอื่นที่สามารถใชงานรวม
กันไดในเวลาเดียวกัน
โทรศัพทนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 +
EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังตอไปนี้: การแจกจายเสียงขั้นสูง, การ
ควบคุมเสียง/วิดีโอระยะไกล, การจัดการภาพพื้นฐาน, การพิมพพื้น
ฐาน, ID อุปกรณ, การตอเครือขายแบบหมุนเลขหมาย, การโอน
ไฟล, การแจกจายเสียง/วิดีโอโดยทั่วไป, การเขาถึงโดยทั่วไป,
การแลกเปลี่ยนวัตถุโดยทั่วไป, แฮนดฟรี, ชุดหูฟง (อุปกรณโตตอบ
บุคคล), Push ออปเจ็กต, การเขาใชสมุดโทรศัพท, พอรตอนุกรม
และการเขาใชซมิ คณุควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับ
การรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อสรางความมัน่ใจในการใชงาน
ระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลย ีBluetooth โปรดตรวจสอบกับ
บริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับ
โทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพทที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth จะทําให
สิ้นเปลอืงแบตเตอรีม่ากขึน้และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

คาํแนะนําดานความปลอดภยั
เมื่อคุณไมไดใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก Bluetooth >
ปด หรือ การมองเห็นของโทรศัพท > ซอน
อยาจับคูกับอุปกรณอื่นที่คุณไมรูจัก

การสงและการรับขอมูลดวย Bluetooth
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > Bluetooth
1. เมื่อคุณใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth เปนครั้งแรก จะมีการขอ

ใหคุณกําหนดชื่อใหกับโทรศัพทของคุณ กําหนดชื่อที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวใหกับโทรศัพทของคุณเพื่อใหงายตอการ
จดจํา หากมีอุปกรณ Bluetooth หลายเครื่องในระยะใกลเคียง

2. เลือก Bluetooth > เปด
3. เลือก การมองเห็นของโทรศัพท > เห็นไดทั้งหมด หรือ
ระบุชวงเวลา หากคุณเลือก ระบชุวงเวลา คุณจะตองกําหนด
ระยะเวลาที่ปรากฏใหอุปกรณอื่นมองเห็นโทรศัพทของคุณ
ขณะนี้ผูใชอื่นที่มีอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth จะ
สามารถมองเห็นโทรศัพทของคุณและชื่อที่คุณปอนได

4. เปดแอปพลิเคชั่นที่เก็บรายการซึง่คุณตองการสง
5. เลือกรายการนั้น และ ตัวเลือก > สง > ทาง Bluetooth

โทรศัพทจะคนหาอุปกรณอื่นที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth ที่อยู
ในระยะ และแสดงรายการอุปกรณเหลานั้น

เคลด็ลับ: หากคุณสงขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ
Bluetooth มากอนนี้ รายการผลลัพธการคนหาครั้งกอน
จะปรากฏขึน้ ในการคนหาอุปกรณ Bluetooth เพิ่มเติม
ใหเลือก อุปกรณเพิ่มเติม

6. เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ หากอุปกรณอีกเครื่อง
บงัคับใหมีการจับคูกอนที่จะสามารถสงขอมูลได เครื่องจะขอ
ใหคุณปอนรหัสผาน

เมื่อมีการสรางการเชื่อมตอ กําลังสงขอมูล จะปรากฏขึ้น
โฟลเดอรสงในแอปพลิเคชั่นขอความจะไมเก็บขอความที่สงโดย
การเชื่อมตอ Bluetooth
ในการรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก
Bluetooth > เปด และ การมองเห็นของโทรศัพท > เห็นได
ทั้งหมด เพื่อรับขอมูลจากอุปกรณที่ไมไดจับคู หรือ ซอน เพื่อรับ
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ขอมูลจากอุปกรณที่จับคูเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอมูลผานการเชื่อม
ตอ Bluetooth สัญญาณเสียงจะดังขึน้ โดยขึ้นอยูกับรูปแบบที่ใช
อยู และเครื่องจะถามวาคุณตองการยอมรับขอความที่มีขอมูลนั้น
อยูหรือไม หากคุณยอมรับ ขอความจะถกูนําไปไวในโฟลเดอรถาด
เขาในแอปพลิเคชั่นขอความ

เคลด็ลับ: คุณสามารถเขาไปยังไฟลตางๆ ในเครื่องหรือใน
การดหนวยความจําโดยใชอุปกรณเสริมที่ใชรวมกันได ซึง่
สนับสนุนบริการ File Transfer Profile Client (เชน เครื่อง
คอมพิวเตอรแล็ปท็อป)

การเชื่อมตอ Bluetooth จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหลังการสงหรอื
รับขอมูล มีเพียง Nokia Ovi Suite และอุปกรณเสริมบางชนิด เชน
ชุดหูฟงที่สามารถรักษาการเชื่อมตอเอาไวแมจะไมมีการใชงาน

การจับคูอปุกรณ
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > Bluetooth
เปดแท็บอุปกรณที่จับคูดวย
กอนการจับคู ใหกําหนดรหัสผานของคุณ (1-16 หลัก) และตกลง
เรื่องการใชรหัสเดียวกันกับผูใชของอุปกรณอีกเครื่อง อุปกรณที่
ไมมีอินเตอรเฟซผูใชจะมีรหัสผานที่กําหนดเอาไวแลว คุณจําเปน
ตองใชรหัสผานเมื่อเชื่อมตออุปกรณเปนครั้งแรกเทานั้น หลังจาก
จับคูแลวจึงสามารถอนุญาตการเชื่อมตอได การจับคูและการ
อนุญาตการเชื่อมตอจะชวยทําใหสามารถเชื่อมตอไดรวดเร็วและ
สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุณไมจําเปนตองยอมรับการเชื่อมตอ
ระหวางอุปกรณที่จับคูในแตละครั้งที่สรางการเชื่อมตอ
รหัสผานสําหรับการเขาซิมรีโมทจะตองมี 16 ตัว
1. เลือก ตัวเลอืก > อุปกรณที่จับคูใหม เครื่องจะเริ่มคนหา

อุปกรณ Bluetooth ที่อยูภายในระยะ หากคุณสงขอมูลโดยใช
การเชื่อมตอ Bluetooth มากอนนี้ รายการผลลัพธการคนหา
ครั้งกอนจะปรากฏขึ้น ในการคนหาอุปกรณ Bluetooth เพิ่มเติม
ใหเลือก อุปกรณเพิ่มเติม

2. เลือกอุปกรณที่คุณตองการจับคูดวย แลวปอนรหัสผาน ตอง
ปอนรหัสผานเดียวกันนี้ในอุปกรณอีกเครื่องดวยเชนกัน

3. เลือก ใช เพื่อสรางการเชื่อมตอระหวางโทรศพัทของคุณและ
อุปกรณอีกเครื่องโดยอัตโนมัต ิหรือเลือก ไม เพื่อยืนยันการ
เชื่อมตอเองทุกครั้งที่จะดําเนินการเชื่อมตอ หลังจากจับคูแลว
อุปกรณดังกลาวจะถูกบันทึกลงในหนาอุปกรณที่จับคู

ในการกําหนดชื่อเลนใหกับอุปกรณที่จับคู ใหเลือก ตัวเลอืก >
กําหนดชื่อยอ ชื่อเลนดงักลาวจะปรากฏในโทรศัพทของคุณ
เทานั้น

ในการลบการจับคู ใหเลือกการจับคูของอุปกรณที่คุณตองการลบ
และ ตัวเลือก > ลบ ในการลบการจับคูทั้งหมด ใหเลือก ตัว
เลอืก > ลบทั้งหมด หากขณะนั้นคณุกําลังเชื่อมตออยูกับอุปกรณ
และยกเลิกการจับคูกับอุปกรณดังกลาว การจับคูจะถูกลบออกทันที
และการเชื่อมตอจะสิ้นสุดลง

ในการอนุญาตใหอุปกรณที่จับคูเชื่อมตอโดยอัตโนมัติกับโทรศัพท
ของคุณ ใหเลือก ตั้งเปนผานการอนุญาต การเชื่อมตอระหวาง
โทรศัพทของคุณกับอุปกรณอื่นสามารถเกิดขึ้นไดโดยที่คุณไม
ทราบ ไมจําเปนตองมกีารยอมรับหรือการอนุญาตสําหรับการเชื่อม
ตอแตละครั้ง ใชสถานะนี้กับอุปกรณของคุณเอง เชน ชุดหูฟงหรือ
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได หรืออุปกรณของบุคคลที่คุณ
ไวใจ หากคุณตองการยอมรับคําขอเชื่อมตอจากอุปกรณอื่นทุกครั้ง
ใหเลือก ตั้งเปนไมผานการอนุญาต

ในการใชอุปกรณเสริมดานเสียงชนิด Bluetooth เชน แฮนดฟรีหรือ
ชุดหูฟง Bluetooth คุณจําเปนตองจับคูโทรศัพทของคุณกับ
อุปกรณเสริมนั้นๆ โปรดดูคําแนะนําเกี่ยวกับรหัสผานและคําแนะนํา
เพิ่มเติมในคูมือผูใชอุปกรณเสริม ในการเชื่อมตออุปกรณเสริมดาน
เสียง ใหเปดอุปกรณเสริมดังกลาว อุปกรณเสริมดานเสียงบาง
เครื่องจะเชื่อมตอกับโทรศัพทของคุณโดยอัตโนมัติ หากไมเปน
เชนนั้น ใหเปดแท็บอุปกรณที่จับคู เลือกอุปกรณเสริม และ ตัว
เลอืก > เชื่อมตอกับอุปกรณออดิโอ
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การปดกั้นอุปกรณ
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > Bluetooth
ในการปดกั้นไมใหอุปกรณสรางการเชื่อมตอ Bluetooth กับ
โทรศัพทของคุณ ใหเปดแท็บอุปกรณที่จับคู เลือกอุปกรณที่คุณ
ตองการปดกั้น และ ตัวเลือก > ปดกั้น

ในการเลิกปดกั้นอุปกรณ ใหเปดแท็บอุปกรณที่ถูกปดกั้น และเลือก
ตัวเลือก > ลบ ในการเลิกปดกั้นอุปกรณที่ถกูปดกั้นทั้งหมด ให
เลือก ตัวเลือก > ลบทั้งหมด

หากคุณปฏเิสธคําขอจับคูจากอุปกรณเครื่องอื่น เครื่องจะถามวา
คณุตองการที่จะปดกั้นการขอเปดการเชื่อมตอทั้งหมดในครั้งตอๆ
ไปจากอุปกรณดังกลาวหรือไม หากคุณยอมรับคําถามดังกลาว
ระบบจะเพิ่มชื่อของอุปกรณระยะไกลดังกลาวเขาไปในรายชื่อ
อุปกรณที่ถูกปดกั้น

สายเคเบิลขอมูล
ในการปองกันไมใหการดหนวยความจําเสียหาย อยาถอดสาย
เคเบิลขอมูลออกขณะอยูในระหวางการถายโอนขอมูล

โอนยายขอมูลระหวางโทรศัพทของคุณและ
คอมพิวเตอร
1. เสียบการดหนวยความจําเขากับโทรศัพทของคุณ และเชื่อมตอ

โทรศัพทเขากับพีซีที่ใชรวมกันไดโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB
2. เมื่อโทรศัพทสอบถามถึงโหมดที่ตองการใช เลือก อุปกรณจัด
เก็บขอมูล ในโหมดนี้ คุณจะเห็นโทรศัพทเปนเสมือนฮารด
ไดรฟที่ถอดไดในคอมพิวเตอรของคุณ

3. โอนยายขอมูลที่ตองการระหวางคอมพิวเตอรและโทรศัพท
ของคุณ

4. ยุติการเชื่อมตอจากเครื่องพีซ ี(เชน จากตัวชวย Unplug หรือ
Eject Hardware ใน Windows) เพื่อปองกันไมใหการดหนวย
ความจําชํารุดเสียหาย

ในการแกไขการตั้งคาโหมด USB เลือก  > การตั้งคา > 
เชื่อมตอ > USB
ในการเปลี่ยนโหมด USB ที่คุณมักใชกับสายเคเบิลขอมูล เลือก
โหมดการเชื่อมตอ USB
ในการตั้งใหโทรศัพทสอบถามถึงโหมดทุกครั้งที่คุณเชื่อมตอสาย
เคเบิลขอมูล USB กับโทรศัพท เลือก ถามเมื่อเชื่อมตอ > ใช

ในการใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite กับโทรศัพทของคุณ ใหติด
ตั้ง Nokia PC Suite บนพีซขีองคุณ เชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล และ
เลือก PC Suite

ซิงค
เลือก  > การตั้งคา > เชื่อมตอ > ซิงค
ซิงคจะชวยในการซิงโครไนซบันทึก รายการปฏทิิน ขอความตัว
อักษรและขอความมัลติมีเดีย เบราเซอรบุคมารค หรือรายชื่อ โดย
การใชแอปพลิเคชั่นตางๆ ที่ใชรวมกันไดทางอินเทอรเน็ตหรือกับ
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได
คุณอาจไดรับการตั้งคาการซิงโครไนซในขอความแบบพิเศษจากผู
ใหบริการ
รูปแบบการซิงคจะประกอบไปดวยการตั้งคาที่จําเปนตอการ

ไนซ

เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นซงิค รูปแบบการซงิคที่ระบบตั้งไวหรือที่
ใชแลวกอนหนานี้จะปรากฏขึ้น ในการแกไขรูปแบบ ใหเลื่อนไปที่
รายการซิงค แลวเลือก เลอืก เพื่อรวมเขาไปในรูปแบบ หรือ 
ไมเลอืก เพื่อลบออก
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ในการจัดการรูปแบบการซิงค ใหเลือก ตัวเลอืก และตัวเลือกที่
ตองการ

ในการซงิโครไนซขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > ซิงโครไนส ในการ
ยกเลิกการซิงโครไนซกอนจะเสร็จสิ้น ใหเลือก ยกเลกิ
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คําแนะนําดานสิ่งแวดลอม
นี่คือคําแนะนําถึงวิธีการที่คุณสามารถมีสวนชวย
ปกปองสิ่งแวดลอม

ประหยัดพลังงาน
เมื่อคุณชารจแบตเตอรี่จนเต็ม และถอดอุปกรณชารจออกจาก
เครื่อง อยาลืมถอดปลัก๊อุปกรณชารจจากเตารับบนผนัง
คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่บอยๆ หากคุณปฏิบัติดังนี้
● ปดและตดัการใชงานแอปพลิเคชั่น การบริการ และการเชื่อมตอ
เมื่อคุณไมไดใชงาน

● ลดความสวางของหนาจอ
● ตัง้คาอุปกรณใหอยูในโหมดประหยัดพลังงานหลังจากระยะ
เวลาขั้นต่ําสุดที่ไมไดใชงาน หากมีฟงกชันนี้ในอุปกรณของคุณ

● ปดการใชงานเสียงที่ไมจําเปน เชน เสียงปุมกด ตั้งคาระดับเสียง
ของอุปกรณใหอยูในระดับปานกลาง

รีไซเคิล
คณุจําไดหรือไมวาตองรีไซเคิลอุปกรณเครื่องเกาของคุณ?
65-80% ของวัสดุในโทรศัพทมือถือของ Nokia สามารถนํามา
รีไซเคิลได สงคืนผลิตภณัฑอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี ่และบรรจุ
ภณัฑที่ใชงานแลวในจุดรวบรวมที่จดัเตรียมไวใหเสมอ ในการ

ทําดังกลาว คุณจะชวยไมใหมีการทิ้งทําลายขยะอยางไมมีการ
ควบคุม สนับสนุนการรีไซเคิลวัสดุตางๆ ตรวจสอบวิธี
การรีไซเคลิผลิตภัณฑ Nokia ของคุณที่ www.nokia.com/
werecycle หรือ www.nokia.mobi/werecycle

คุณสามารถรีไซเคลิบรรจุภัณฑและคูมือผูใชไดตามขอกําหนดดาน
การรีไซเคิลในพื้นที่ของคุณ

ประหยัดกระดาษ
คูมือผูใชนี้จะชวยคุณในการเริ่มตนใชงานอุปกรณ สําหรับคําแนะนํา
อยางละเอียด ใหเปดฟงกชันวิธีใชที่มีอยูในอุปกรณของคุณ (แอป
พลิเคชั่นสวนใหญ เลือก ตัวเลือก > วิธีใช) และคุณยังสามารถ
คนหาคูมือผูใช และการสนับสนุนอื่นๆ ไดที่ www.nokia.com/
support

ดูขอมูลเพิ่มเตมิ
ดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะดานสภาพแวดลอมของ
อุปกรณไดที่ www.nokia.com/ecodeclaration
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อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia
คําเตือน:  เลือกใชแตแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และอุปกรณ

เสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้
เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตราย
และทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป โดย
เฉพาะอยางยิ่ง การใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการ
รับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรา
อื่นๆ
หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง
สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ
อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมี
จําหนายอยูมากมาย หากตองการขอมูล
เพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/
accessories

ขอกําหนดที่ควรปฏิบัตสิําหรับการใช
อปุกรณเสริม
● เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเดก็
● หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟ
และดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

● ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณเสริมที่ไดติดตั้งในพาหนะ
ไดรับการติดตั้งอยางแนนหนาและทํางานอยางถูกตอง

● เฉพาะผูที่มีคุณสมบัตผิานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ
เสริมในรถที่ติดตั้งยากได

แบตเตอรี่
ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-5CT ไมเกิน 270/600
นาที (WCDMA/GSM)

ไมเกิน 500/500
ชั่วโมง (WCDMA/
GSM)

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลาโดย
ประมาณ และจะเปนไปตามการประมาณการตอเมื่ออยูภายใตขอ
กําหนดที่เหมาะสมของเครือขายเทานั้น เวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบายขึ้นอยูกับซิมการด คุณสมบัติที่ใช อายุและขอกําหนด
ของแบตเตอรี่ อุณหภมูิในการเก็บแบตเตอรี ่ขอกําหนดของเครือ
ขาย และปจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด
บายอาจสั้นกวาที่ระบุไวขางตนอยางมาก เสียงเรียกเขา การจัดการ
สายดวยระบบแฮนดฟรี การใชในโหมดดิจิตอล และคุณสมบัติอื่นๆ
จะใชพลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใชอุปกรณในการโทร
จะสงผลตอเวลาสแตนดบาย ในทํานองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปด
เครื่องรวมทั้งที่อยูในโหมดสแตนดบายก็มีผลตอระยะเวลาในการ
สนทนาดวยเชนกัน
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แบตเตอรี่
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ
ชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจ
ประจุใหมได แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบใหใชกับโทรศัพทรุนนี้
คือ BL-5CT Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุนอื่นที่ใชงานไดกับโทรศัพท
รุนนี้ โทรศัพทเครือ่งนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงานจาก
อุปกรณชารจตอไปนี้ AC-8 หมายเลขรุนของอุปกรณชารจที่ถูกตอง
นั้นอาจแตกตางกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกตาง
ของปลั๊กเสียบจะระบุไวดวยคาใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A,
C, K หรือ UB
แบตเตอรี่สามารถนํามาชารจและคายประจุแบตเตอรีไ่ดเปนรอย
ครั้ง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็น
วาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็น
ไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรอง
จาก Nokia เทานั้น และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับ
โทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น
หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลา
นาน คุณอาจตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลว
เชื่อมตออีกครั้งเพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจ
ตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึน้บนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได
การถอดออกอยางปลอดภยั ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่
การชารจที่เหมาะสม ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัว
เครื่องเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคาง
ไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําให
อายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจ
เต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

หลีกเลี่ยงอุณหภมูิที่รอนหรือหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวใน
ที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภมูิที่
รอนหรือหนาวจัดทําใหประสิทธิภาพและอายกุารใชงานของ
แบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพท
ไมสามารถใชงานไดชั่วคราว ประสิทธิภาพการทํางานของ
แบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแขง็
หามลัดวงจร การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อมีวัตถุ
ประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขัว้
บวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะ
ดานหลังของแบตเตอรี)่ เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน ใน
กรณีที่คณุพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ
การลัดวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสําหรับเชื่อมตอเกิด
ความเสียหายได
การทิ้ง หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจ
ระเบิดได การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น
กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะ
ภายในบาน
การรั่ว หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, เจาะ หรือแยก
สวนเซลลหรือแบตเตอรี ่ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควร
ดูแลปองกันไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หาก
สัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ใหลางบริเวณนั้นดวยน้ําสะอาดทันที
หรือรีบไปพบแพทย
ความเสียหาย หามดัดแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถุแปลก
ปลอมลงในแบตเตอรี ่หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นๆ
หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทําใหเกิดการระเบิดได
การใชอยางถูกตอง ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคเทานั้น การใช
แบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การระเบิด หรือ
อันตรายอื่นๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอรี่ตกหลนโดยเฉพาะบนพื้น
ผิวที่แข็ง และคุณเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสียหาย ใหนําไปที่ศูนย
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บริการเพื่อตรวจสอบกอนนําไปใชตอ อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนมอืเด็กเล็ก

คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่
ของ Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภยัของ
คุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรีข่องแทของ
Nokia หรือไม ใหซือ้แบตเตอรีจ่ากศูนยบริการหรือตัวแทนจําหนาย
Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
โดยใชขั้นตอนตอไปนี้

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อคุณดูภาพโฮโลแกรมบนฉลาก คุณ

ควรเห็นรูปมือประสานกันของ Nokia
(Nokia Connecting Hands) ในมุมมอง
หนึ่ง และเห็นโลโกอุปกรณเสริมของแท
ของ Nokia (Nokia Original
Enhancement) ในอีกมุมหนึ่ง

2. เมื่อคุณเอียงมุมของภาพโฮโลแกรมไป
ทางซาย ขวา ลง และขึ้น คุณควรเห็น
จุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแตละดานตาม
ลําดับ

การตรวจสอบตามขัน้ตอนจนครบถวน
สมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาว
จะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต หาก
คุณไมสามารถยืนยันความเปนของแทหรือ
หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่
Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอรโฮโลแกรมไมใช
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่

ศูนยบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุด
เพื่อขอความชวยเหลือ
หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ
Nokia โปรดดูที่ www.nokia.co.th/batterycheck
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การดูแลโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยม
และมีฝมือการผลิตที่ประณีต คณุจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณ
อยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับ
ประกันไดอยางถูกตอง
● เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจับตัวของไอน้ํา ความเปยกชื้น
และของเหลวทุกประเภท หรือความชุมชื้น จะทําใหเกิดองค
ประกอบของแร ซึง่อาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได
หากตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยให
เครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

● อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจาก
อาจทําใหอุปกรณสวนที่สามารถขยับไดและสวนประกอบที่เปน
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาเก็บโทรศัพทไวในอุณหภูมิที่สูงหรือเย็นจดั เนื่องจาก
อุณหภมูิสูงอาจทําใหอายุการใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปนพลาสติก
งอหรือละลายได เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภมูิ
ปกติจากอุณหภูมิที่เย็นจัด ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง
ซึง่อาจทําใหอุปกรณและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศพัทนอกเหนือจากที่
แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

● อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอม
เครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิด
ความเสียหายได

● อยาใชสารเคม ีน้ํายาทําความสะอาด หรือผงซกัฟอกชนิดเขม
ขนทําความสะอาดเครื่อง ใชแตผาแหงที่นุมสะอาดทําความ
สะอาดพื้นผิวของโทรศัพทเทานั้น

● อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณที่สามารถขยับได
ติดขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

● ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศัพทหรือไดรับการ
รับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การ
ดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิดความ
เสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณวิทยุสื่อสาร
อีกดวย

● ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
● สํารองขอมูลทั้งหมดที่คุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และ
บันทึกปฏทิิน

● เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน ใหรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ
โดยการปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ หรือ
อุปกรณเสริมอื่นๆ

การนํากลบัมาใชใหม
สงคืนผลิตภณัฑอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑที่ใช
แลวไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะชวยปองกันการ
กําจัดขยะที่ไมมีการควบคุม และชวยรณรงคการรีไซเคิลวัสดุใช
แลวตางๆ โปรดตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ
ผลิตภณัฑและวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ Nokia ของคุณไดที่
www.nokia.com/werecycle หรือ nokia.mobi/werecycle
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริม ไมใชของเลน อุปกรณเหลานั้น
อาจมีชิ้นสวนขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพนมือเด็กเล็ก

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใช
ในตําแหนงปกติที่หูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 2.2
เซนติเมตร (7/8 นิ้ว) ซองสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขดั หรือ
ที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และ
ควรใหเครื่องอยูหางจากรางกายตามระยะหางที่กําหนดขางตน
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคุณภาพ
เพื่อสงไฟลขอมูลหรือขอความ อาจมีความลาชาในการสงไฟล
ขอมูลหรือขอความ จนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ ปฏบิัติ
ตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวางเครื่อง จนกวาการสงจะ
เสร็จสมบูรณ

อปุกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับรับหรือสงสัญญาณวิทยุรวมทั้ง
โทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของ
อุปกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได
โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยนั้นๆ
หากไมแนใจวาอุปกรณนั้นไดรับการปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF
จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศัพทในกรณีที่มีปาย
ประกาศใหคุณดําเนินการดังกลาว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลอาจใชอุปกรณที่มีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จาก
ภายนอก

อปุกรณทางการแพทยทีป่ลูกถายไวในรางกาย
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยู
หางจากอุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย เชน เครื่อง
ควบคุมการเตนของหัวใจหรือเครื่องกระตุนการทํางานของหัวใจ
อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน
ที่อาจเกิดกับเครื่องดังกลาว สําหรับผูใชอุปกรณทางการแพทยดัง
กลาว ควรปฏิบัติดังนี้
● เก็บโทรศพัทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา

15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ
● ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
● ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับอุปกรณทางการแพทย
● ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ หากสงสัยวากําลงัเกิดสัญญาณรบกวน
● ทําตามคําแนะนําจากผูผลิตสําหรับอุปกรณทางการแพทย
ดังกลาว

หากคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชโทรศัพทไรสายรวมกับอุปกรณ
ทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย โปรดปรึกษากับแพทยที่ให
คําปรึกษาดานสุขภาพของคุณ

เครือ่งชวยฟง
อุปกรณไรสายแบบดิจิตัลบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
กับเครื่องชวยฟงได

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในยานพาหนะที่ติดตัง้
ไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่
ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็ว
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แบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภยั โปรดสอบถามขอมูลเพิ่ม
เติมกับบริษัทผูผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณเสริมตางๆ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูใหบริการหรือติดตั้งอุปกรณใน
ยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซอมแซมที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิด
อันตรายและทําใหการรับประกันของคุณเปนโมฆะดวย ควรตรวจ
สอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในยาน
พาหนะไดรับการติดตั้งและทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บหรอืพก
ของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้น
สวนของโทรศัพท หรืออุปกรณเสริมตางๆ โปรดสังเกตวาถุงลม
นิรภยัจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก อยาวางโทรศัพทหรือ
อุปกรณเสริมไวในบริเวณที่ถุงลมนิรภยัอาจพองตัวออก
ควรปดโทรศัพทกอนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายใน
เครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน และ
ยังผิดกฎหมายอกีดวย

บริเวณทีอ่าจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทในบรเิวณใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดการระเบิดได ปฏิบัติตาม
คําแนะนําทุกประการที่มีการประกาศใหทราบ ประกายไฟในบริเวณ
ดงักลาวอาจทําใหเกิดการระเบิดหรอืลุกไหมอันเปนเหตุใหบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตได ปดโทรศัพทที่สถานที่บริการเชื้อเพลงิ เชน บริเวณ
ใกลกับปมกาซที่สถานีบริการ สังเกตขอหามในคลงัเก็บเชื้อเพลิง
ที่เก็บและบรเิวณที่มีการจายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิด
การลุกลามของการระเบิดได บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดไดมักมี
เครื่องหมายแสดงใหเห็นอยางชัดเจน แตไมเสมอไป บริเวณดัง
กลาวรวมถึงบริเวณที่คุณอาจไดรับแจงใหดับเครื่องยนต ใตดาดฟา
บนเรือ ระบบอํานวยความสะดวกในการขนถายหรอืจัดเก็บสารเคมี
และบริเวณที่อากาศมกีารปนเปอนของสารเคมีหรือเศษอนุภาค
ตางๆ เชน เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุนหรือผงโลหะ คณุควรตรวจสอบกับ
ผูผลิตยานพาหนะที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิว
เทน) เพื่อตรวจสอบวาโทรศัพทเครื่องนี้สามารถใชในบริเวณใกล
เคียงกับยานพาหนะดังกลาวไดอยางปลอดภยัหรือไม

การโทรฉุกเฉิน

ขอสําคัญ:  โทรศัพทเครื่องนี้ทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ
ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน รวมทั้ง
ฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพทของคุณ
สนับสนุนสายสนทนาผานอินเทอรเน็ต (สายอินเทอรเน็ต) ใหเปด
ใชงานทั้งสายอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือ เครื่องอาจพยายาม
ตอการโทรฉุกเฉินผานทั้งเครือขายเซลลูลารและผานผูใหบริการ
สายอนิเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไมสามารถรับประกัน
ไดวาจะสามารถเชื่อมตอไดในทุกสภาวะ คุณจึงไมควรวางใจวา
โทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจําเปน
อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย
ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏบิัติดังนี้
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวามี

สัญญาณเพียงพอหรือไม ขึน้อยูกับโทรศัพทของคุณ คุณอาจ
จําเปนตองดําเนินการดังนี้
● ใสซมิการดที่ใชไดลงในโทรศัพท หากโทรศัพทของคุณ
จําเปนตองใชซมิการด

● ปดการจํากัดการโทรที่คุณไดเปดใชไวในโทรศัพท
● เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากรูปแบบออฟไลนหรือรูปแบบบน
เครื่องบินมาเปนรูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวางและ
พรอมสําหรับการโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันที่คุณอยู ซึ่ง
หมายเลขฉุกเฉินในแตละพื้นที่จะแตกตางกันไป

4. กดปุมโทร
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตองให
ไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียง
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ประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับ
แจงใหวาง

รายละเอยีดการรับรอง (SAR)
โทรศพัทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําของการสือ่สารทาง
คลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับ
การออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดย
ขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดย ICNIRP ซึ่ง
เปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดับความ
ปลอดภยัที่ออกแบบมาเพื่อคุมครองผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุ
หรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ
SAR (Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ที่กําหนดไวในคํา
แนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกิน
สิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการ
ทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่เครือ่งจะสงคลื่นความถีท่ี่ระดับพลังงาน
สูงสุดที่แนะนําใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ ระดับ
SAR ตามจรงิขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่อง

นี้ไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึง
เครือขายไดตามที่กําหนดไว คาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปจจัยตางๆ
เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลกั
คา SAR ที่สูงที่สุดภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใช
โทรศัพทที่หูคือ 1.24 วัตต/กก
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR แตก
ตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่ทดสอบและที่รายงานของ
แตละประเทศและระบบเครือขาย คณุสามารถดขูอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับคา SAR ไดในขอมูลผลิตภณัฑที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)
เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (Specific
Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคม
เทากับ 1.24 วัตต/กก ซึง่สอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัย
ตอสุขภาพมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด

ขอมูลศูนยบริการ Nokia
ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

ฟวเจอรปารค รังสิต หอง 32 ชั้นใตดิน เลขที่ 161 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบล
ประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130

0-2741-6363
0-2958-5851
จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.
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ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

เซน็ทรัลพลาซา ปนเกลา หอง 421 เลขที่ 7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวง
อรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363
0-2884-5695
จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.
ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

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

0-2741-6363
0-2720-1661
จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

เอสพลานาด หอง 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด เลขที่ 99 แขวง
รัชดาภเิษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363
0-2660-9290
จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

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

0-2741-6363
0-2673-7102
จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.
อา. 10.00 น. - 20.30 น.

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

0-2741-6363
0-2626-0436
จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

เชียงใหม 201/1 ถนนมหิดล หายยา อําเภอเมือง เชียงใหม 50100 0-5320-3321-3
0-5320-1842
จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
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ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

พัทยา 353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา9) หมู 9 ถนนสุขมุวิท ตําบล
หนองปรือ อําเภอบางละมุง ชลบุรี 20260

0-3871-6976-7
0-3871-6978
จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ขอนแกน 356/1 อาคารซ.ีพี.แลนด หมู 12 ถนนมิตรภาพ ตําบล
เมืองเกา อําเภอเมือง ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80
0-4332-5781
จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ
สงขลา 90000

0-7436-5044-5
0-7436-5046
จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอโนเกีย
แครไลน: 02-255-2111
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การรับประกันอยางจํากัดโดยผูผลิต
การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้ถือเปนสวนเสริม และไมมีผลกระ
ตอสิทธิตามกฎหมาย (ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย) ภายใต
กฎหมายภายในที่ใชบังคับที่เกี่ยวกับการขายผลิตภณัฑเพื่อการ
บริโภค
Nokia Corporation ("Nokia") ไดกําหนดการประกันคุณภาพอยาง
จํากัดนี้สําหรับบุคคลที่ไดซื้อผลิตภัณฑ Nokia ที่รวมอยูในชุด
ผลิตภัณฑที่จัดจําหนาย ("ผลิตภณัฑ")
Nokia รับประกันวาในระหวางระยะเวลาการประกนัคุณภาพ Nokia
หรือบริษัทที่ไดรับมอบหมายจาก Nokia จะแกไขความบกพรองใน
เวลาที่มีเหตุผลทางการคาในวัสดุ การออกแบบ และคุณภาพตาม
วิชาชีพอยางไมคิดคาบริการโดยการซอม หรือ หากทาง Nokia
พิจารณาแตเพียงผูเดียวเห็นจําเปนวาใหเปลี่ยนผลิตภัณฑใหมให
แทนตามการประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้ (เวนแตกฎหมายจะ
กําหนดไวเปนอยางอื่น) การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะมีความ
สมบูรณและสามารถใชบังคบัไดในประเทศที่คุณไดซือ้ผลิตภณัฑ
ที่มุงผลิตเพื่อจําหนายในประเทศนี้เทานั้น

ระยะเวลาการรับประกันคณุภาพ
ระยะเวลาการประกันคุณภาพจะเริ่มตนตั้งแตเวลาที่ซือ้ผลิตภัณฑ
เดิมโดยผูใชที่ซือ้เปนคนแรก ผลิตภัณฑอาจประกอบไปดวยสวน
ตางๆ หลายสวน และแตละสวนอาจมรีะยะเวลาการรับประกันที่แตก
ตางกันไป (ตอไปนี้จะเรียกวา "ระยะเวลาการรับประกัน") ทั้งนี้ ระยะ
เวลาการรับประกันจะเปนดังนี้:
a) สิบสอง (12) เดือนสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณเสริม
(ไมวาจะรวมอยูในกลองโทรศัพทเคลื่อนที่หรือขายเปนผลิตภัณฑ
แยกตางหาก) นอกจากชิ้นสวนและอุปกรณใชสิ้นเปลืองตามที่ระบุ
ใน (b) และ (c) ขางลางนี้

b) หก (6) เดือนสําหรับชิ้นสวนใชสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม:
แบตเตอรี่ อุปกรณชารจแบตเตอรี ่แทนวางแบบตั้งโตะ ชุดหูฟง
สายเคเบิล และซอง และ
c) เกาสิบ (90) วันสําหรับสื่อบันทึกซอฟตแวรที่จัดให เชน ซดีีรอม
หรือการดหนวยความจํา
ตามที่กฎหมายภายในประเทศของคุณจะอนุญาต ระยะเวลาการ
ประกันคุณภาพนี้จะไมมีการขยายหรือตอ หรือกระทําการใดๆ ที่มี
ผลกระทบที่เกี่ยวกับการขายชวงในภายหลัง การซอม หรือการ
เปลี่ยนใหแทนในผลิตภัณฑ อยางไรก็ดี สําหรับชิ้นสวนที่ไดรับการ
ซอมจะไดรับการประกันคุณภาพตามระยะเวลาการประกันคุณภาพ
เดิม หรือเปนเวลาหกสิบ (60) วันตั้งแตวันที่ซอม แลวแตวาระยะ
เวลาใดจะยาวนานกวา

วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน
ในกรณีที่คุณตองการใชสิทธิตามการประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้
คุณสามารถติดตอศนูยการติดตอของ Nokia (ในกรณีที่มีศูนยนี้
โปรดพิจารณาอัตราคาโทรศัพทภายในประเทศที่ใช) และ/หรือใน
กรณีที่จําเปน ใหสงคืนผลิตภัณฑของคุณหรือชิ้นสวนที่มีปญหา
(ในกรณีที่ไมมีปญหาทั้งผลิตภัณฑ) ไปที่ศูนยใหความชวยเหลือ
ของ Nokia หรือสถานที่ใหบริการที่กําหนดโดย Nokia ขอมูลเกี่ยว
กับศูนยใหความชวยเหลือของ Nokia สถานที่ใหบริการที่กําหนด
โดย Nokia และศูนยการติดตอของ Nokia สามารถหาไดที่เว็บเพจ
ของ Nokia ในทองที่หากมี
คุณตองสงคืนผลิตภณัฑหรือชิ้นสวนที่มีปญหา (ในกรณีที่ไมมี
ปญหาทั้งผลิตภณัฑ) ไปที่ศูนยใหความชวยเหลือของ Nokia หรือ
สถานที่ใหบริการที่กําหนดโดย Nokia กอนสิ้นระยะเวลาการประกัน
คุณภาพ
เมื่อใชสิทธิตามการประกันคุณภาพอยางจํากัด คุณตองแสดง: a)
ผลิตภณัฑ (หรือชิ้นสวนที่มีปญหา) b) หลักฐานการซื้อตนฉบับที่
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ไมมีการแกไขและสามารถอานออกได ที่มีการระบุอยางชัดเจนถึง
ชื่อและที่อยูของผูขาย วันที่และสถานที่ที่ซื้อ ประเภทผลิตภณัฑ
และ IMEI หรือเลขลําดับอุปกรณอื่นๆ
การประกันคุณภาพนี้จะสามารถขยายไดเฉพาะกับผูใชเดิมที่ซื้อ
ผลิตภัณฑเปนคนแรกและไมมีการมอบหรือโอนไปยังผูซื้อ/ผูใช
ถัดไป

สิง่ทีไ่มครอบคลมุถึง
1. การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลุมถึงคูมือผูใชหรือ
ซอฟตแวรของบุคคลภายนอก การตั้งคา เนื้อหา ขอมูล หรือลิงค
ไมวาจะถูกรวม/ดาวนโหลดในผลิตภัณฑหรือไม ไมวาจะถูกรวมใน
ระหวางการติดตั้ง การประกอบ การขนสง หรือในเวลาใดๆ ใน
ระหวางสายการสงมอบหรือโดยประการอื่น และตามวิธีการที่คุณ
กําหนด ในการขยายตามที่กฎหมายที่ใชบังคับอนุญาต Nokia จะไม
รับประกันวาซอฟตแวรของ Nokia จะเปนไปตามขอกําหนดของ
คุณ จะสามารถทํางานรวมกับอุปกรณฮารดแวรหรือซอฟตแวร
ประยุกตตางๆ ที่กําหนดโดยบุคคลภายนอก รวมทั้งจะไมรับประกัน
วาการทํางานของซอฟตแวรดังกลาวนี้จะไมมีการติดขดัหรือ
ปราศจากขอบกพรองหรือขอบกพรองตางๆ ในซอฟตแวรจะ
สามารถแกไขไดหรือจะไดรับการแกไข
2. การรับประกันอยางจํากัดนี้ไมครอบคลุมถึง ก) การสึกหรอเสื่อม
สภาพจากการใชงานตามปกติ (ซึง่รวมถึงแตไมจํากัดเพียง การ
สึกหรอเสื่อมสภาพของเลนสถายภาพ แบตเตอรี่หรือจอภาพ) ข)
คาขนสง ค) ความบกพรองจากการใชงานโดยขาดความระมัดระวัง
(ซึง่รวมถึงแตไมจํากัดเพียง ความบกพรองที่เกิดจากสิ่งของมีคม
การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ) ง) ความบกพรองหรือ
ความเสียหายที่เกิดจากการใชผลิตภณัฑอยางไมถูกตอง ซึง่รวมถึง
การใชงานที่ขัดกับขอแนะนําการใชที่ใหโดย Nokia (เชน การใชที่
ระบุอยูในคูมือผูใชของผลิตภัณฑ) และ/หรือ จ) การกระทําอื่นๆ ที่
อยูนอกเหนือการควบคุมอยางเหมาะสมของ Nokia

3. การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลมุถึงขอบกพรอง
หรือขอบกพรองที่ถูกกลาวอางที่เกิดขึ้นโดยขอเท็จจริงที่วามีการ
ใชผลิตภัณฑกับ หรือเชื่อมตอกับ ผลิตภัณฑ อุปกรณเสริม
ซอฟตแวร และ/หรือ การบริการที่ไมไดผลิต จัดหาหรือไดรับ
อนุญาตจาก Nokia และไดมีการใชนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่
กําหนดใหใช ขอบกพรองตางๆ อาจเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร จาก
การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตของคุณหรือของบุคคลภายนอกไป
ยังการบริการ บัญชีอื่นๆ ระบบคอมพิวเตอรหรือเครือขายตางๆ การ
เขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตนี้อาจเกิดขึ้นจากการการเจาะระบบ การ
ขโมยรหัสผานหรือวิธีการอื่นๆ ที่หลากหลาย
4. การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลมุถึงขอบกพรอง
ที่เกิดขึ้นโดยขอเท็จจริงที่วาแบตเตอรี่เกิดการลดัวงจรหรือซลีของ
แบตเตอรี่ถูกปด หรือเซลลแตกหรือแสดงรองรอยการถูกทําลาย
หรือมีการใชแบตเตอรี่ในอุปกรณอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดใหใช
5. การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะไมใชบังคับในกรณีที่
ผลิตภณัฑถูกเปด ปรับเปลี่ยน หรือซอมโดยบุคคลอื่นใดที่มิใชศูนย
ใหรับบริการที่ไดรับมอบหมาย ในกรณีที่มีการซอมโดยใชอะไหลที่
ไมไดรับการอนุญาตใหใช หรือในกรณีที่เลขลําดับของผลิตภัณฑ
รหัสวันที่ของอุปกรณเสริมโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือหมายเลข IMEI
ถูกดึงออก ลบ ทําใหเลือน แกไข หรือไมสามารถอานได ในวิธีใดๆ
ก็ตาม และการพิจารณาดงักลาวนี้จะอยูในดุลยพินิจแตเพียงผูเดียว
ของ Nokia
6. การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะไมสามารถใชได ในกรณีที่
ผลิตภณัฑโดนละอองน้ํา ความชื้น หรือความรอนจัด หรือเงื่อนไข
ทางสิ่งแวดลอมที่รุนแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใน
เงื่อนไขดังกลาว มีการกัดกรอน การออกซเิดชัน การเปอนอาหาร
หรือของเหลว หรือไดรับผลจากเคมีภัณฑ

ขอความสําคัญอื่น
ผูใหบริการอิสระที่เปนบุคคลภายนอกจะจัดหาซมิการดและเครือ
ขายเซลลูลารและ/หรือเครือขายหรือระบบอื่นๆ ที่ใชกับผลิตภัณฑ
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ดังนั้น Nokia จะไมรับผดิชอบในการประกันคณุภาพกับการดําเนิน
การมีพรอมใช การครอบคลุมของการบริการ การบริการ หรือพิสัย
ของเครือขายเซลลูลารหรือเครือขายหรือระบบอื่นๆ กอนที่จะมีการ
ซอมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ ผูใหบริการอาจจําเปนตองปลดล็อค
SIM หรือล็อคอื่นๆ ที่ไดมีการเพิ่มเพื่อล็อคผลิตภณัฑกับเครือขาย
หรือผูใหบริการเฉพาะ ในกรณีดังกลาวนี้ Nokia จะไมรับผิดชอบใน
ความลาชาในการซอมตามการประกันคุณภาพหรือการที่ Nokia ไม
สามารถทําการซอมตามการประกันคุณภาพไดอยางสมบูรณซึ่งมี
สาเหตุจากความลาชาของผูใหบริการหรือความลมเหลวในการ
ปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ได
โปรดจําไววาใหทําการสํารองสําเนาตางๆ หรือเก็บเอกสารที่มี
ขอมูลและเนื้อหาที่สําคัญที่เก็บอยูในผลิตภณัฑของคุณ เนื่องจาก
เนื้อหาหรือขอมูลอาจสูญหายในระหวางการซอมหรือการเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ ตามขอกําหนดในขอ "ขอจํากัดความรับผิดของ Nokia"
และตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia ไมวาในกรณีใดๆ จะไมรับผิด
ชอบ ทั้งโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย ในความเสียหายหรือความ
สูญหาย หรือความลมเหลวไมวาจะเกิดขึ้นจากความสูญหาย ความ
เสียหาย หรือความลมเหลวของเนื้อหาหรือขอมูลในระหวางการ
ซอมหรือการเปลี่ยนผลิตภณัฑ
ชิ้นสวนหรืออุปกรณอื่นทั้งหมดของผลิตภัณฑที่ Nokia เปลี่ยนให
ใหมจะเปนกรรมสทิธิ์ของ Nokia ในกรณีที่ผลิตภัณฑที่ถูกสงกลับ
คนืถูกพบวาไมอยูภายใตเงื่อนไขและขอผูกพันของการประกัน
คุณภาพอยางจํากัดนี้ ทาง Nokia และบริษัทที่ใหบริการที่ไดรับ
มอบหมายขอสงวนสิทธิที่จะคิดคาบริการ ในขณะที่ซอมหรือ
เปลี่ยนผลิตภณัฑ Nokia อาจใชผลิตภณัฑหรือชิ้นสวนใหม เทียบ
เทาของใหม หรือที่ไดรับการปรับปรุงสภาพใหมแลว
ผลิตภณัฑของคุณอาจมีองคประกอบเฉพาะประเทศ ซึ่งรวมถึง
ซอฟตแวร ในกรณีที่ผลิตภัณฑมีการสงออกอีกครั้งจากประเทศ
ปลายทางเดิมไปยังอีกประเทศหนึ่ง ผลิตภณัฑอาจมีองคประกอบ
เฉพาะประเทศที่ไมถือวาเปนขอบกพรองตามการประกันคุณภาพ
อยางจํากัดนี้

ขอจํากัดความรับผิดของ Nokia
การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้เปนการแกไขเฉพาะประการเดียว
ของคุณตอ Nokia และเปนความรับผิดเฉพาะประการเดียวของ
Nokia ในขอบกพรองในผลิตภณัฑของคุณ อยางไรก็ดี การประกัน
คุณภาพอยางจํากัดนี้ไมแยกหรือจํากัด i) สิทธิตามกฎหมาย (ขอ
กําหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใชบังคับ หรือ ii) สิทธิใดๆ
ของคุณตอผูจําหนายผลิตภัณฑ
การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะใชแทนที่ความรับผิดและการ
ประกันคุณภาพของ Nokia อื่นๆ ไมวาโดยปากเปลา ลายลักษณ
อักษร โดยขอกําหนด (ไมบังคับ) โดยขอสัญญา โดยการละเมิด
หรือโดยประการอื่น ซึง่รวมถึงแตไมจํากัด และในกรณีที่อนุญาต
ตามกฎหมายที่ใชบังคับ ขอกําหนด การประกันคุณภาพ หรือ
เงื่อนไขโดยปริยายใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพและความสมบูรณที่
เหมาะสมกับสภาพการใชงาน ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะไม
รับผิดชอบสําหรับความเสียหายหรือสูญหาย หรือความลมเหลว
ของขอมูล การสูญเสียกําไร การสูญเสียการใชผลิตภณัฑหรือการ
ทํางาน การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียในการทําสัญญา การสูญ
เสียรายได หรือการสูญเสียรายรับที่คาดไว ตนทุนหรือคาใชจายที่
เพิ่มขึ้น หรือสําหรับความเสียหายหรือความเสียหายทางออม ความ
เสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึน้ หรือความเสียหายหรือความ
สูญเสียพิเศษ ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะรับผิดจํากัดเฉพาะ
มูลคาของผลิตภัณฑที่จําหนาย ขอจํากัดดังกลาวจะไมใชกับการ
บาดเจ็บหรอืเสียชีวิตที่เกิดจากการละเมิดที่ไดรับการพิสูจนวาเปน
ของ Nokia

ขอกําหนดตามกฎหมาย
การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้อยูภายใตขอกําหนดของกฎหมาย
ที่กําหนดเงื่อนไขหรอืการประกันคุณภาพโดยปริยายใหกับการ
ประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้ซึง่ไมสามารถปฏเิสธ จํากัด หรือปรับ
เปลี่ยน หรือไมสามารถปฏเิสธ จํากัดหรือปรับเปลี่ยนเวนแตกระทํา
อยางจํากัด ในกรณีที่ขอกําหนดตามกฎหมายดังกลาวใชบังคับ
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และ Nokia สามารถปฏิบัติตามได ความรับผดิตามขอกําหนดดัง
กลาวจะมีอยูอยางจํากัด โดยมีทางเลือกในกรณีของสินคา: เปลี่ยน
สินคาหรอืสิ่งของที่เทียบเทาสินคา ซอมสินคา ชําระราคาคาเปลี่ยน
สินคาหรือการไดมาในสินคาที่เทาเทียมกัน หรือชําระราคาในการ
ซอมสินคา และในกรณีของการบริการ: ใหบริการอีกครั้ง หรือชําระ
ราคาในการที่ตองใหบริการอีกครั้ง

หมายเหตุ: ผลิตภณัฑของคุณเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ซึง่มีเทคโนโลยีที่มีความซับซอน Nokia ขอแนะนําใหคุณทําความ
คุนเคยกับคูมือผูใชและคําแนะนําที่ใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ โดย
ทําหมายเหตุไวดวยวาผลิตภณัฑอาจมีเลนสกลองถายรูป หนาจอ
ที่มีความคมชัดสูง และชิ้นสวนอื่นๆ ดังกลาว ซึ่งอาจถูกขีดขวนหรือ
อาจเสียหายไดหากไมใชความระมัดระวังอยางดี
ขอมูลการประกันคุณภาพ ขอกําหนด และคุณภาพของผลิตภณัฑ
ทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมมีการแจงใหทราบ

Nokia Corporation
Keilalahdentie 2-4
FIN-02150 Espoo
Finland
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