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ความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมใน
คูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย
หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอให
เกิดอันตราย
คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ
เปนอันดับแรก
ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอื่น
ใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับแรกที่
คณุควรคํานึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คือ ความ
ปลอดภยับนทองถนน
สญัญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึง่จะ
สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่หามใชโทรศพัท
ไรสาย
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเครื่องขณะอยูบน
เครื่องบิน, เมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย, น้ํามัน
เชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด
บริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะสามารถประกอบ
หรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรีท่ี่ไดรับการ
รับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไม
สามารถใชงานรวมกันได
กันน้ํา
โทรศัพทของคุณไมกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไวในที่
แหง

เกี่ยวกับโทรศัพทของคณุ
อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมือเลมนี้ไดผานการรับรองใหใชงาน
กับ เครือขาย (E)GSM 850/900/1800/1900 และ UMTS 900/2100
HSDPA ได โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือขายจากผูให
บริการโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทของคุณรองรับการเชื่อมตอหลายวิธี และโทรศัพทของ
คุณเสี่ยงตอไวรัส และเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ เชนเดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร ควรปฏบิัตดิวยความระมัดระวังในการใชขอความ การ
ขอเชื่อมตอ การเรียกดู และการดาวนโหลด ติดตั้งและเลือกใช
เฉพาะบริการและซอฟตแวรจากแหลงที่เชื่อถือไดซึ่งมีมาตรการ
ดานความปลอดภัยและการปองกันเพียงพอ เชน แอปพลิเคชั่นที่มี
Symbian Signed หรือผานการทดสอบ Java Verified™ เทานั้น ควร
ใชการพิจารณาอยางรอบคอบในการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัส
และซอฟตแวรดานความปลอดภัยอื่นๆ ลงในโทรศัพทของคุณและ
คอมพิวเตอรที่ใชเชื่อมตอ
โทรศัพทของคณุอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซตอินเทอรเน็ต
จากบริษัทภายนอกติดตั้งไวลวงหนาแลวและอาจยอมใหเขา
เว็บไซตของบริษัทอื่นได เว็บไซตเหลานี้ไมไดอยูในเครือของ
Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซต
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เหลานี้ หากคุณเขาใชเว็บไซตดังกลาว ควรใชความระมัดระวังใน
เรื่องของความปลอดภยัหรือเนื้อหาของเว็บไซต

คําเตือน:  คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคณุสมบัติ
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงาน
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย
ขณะที่ใชโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอกฎหมายและจารตี
ประเพณีทองถิ่นทั้งหมด ความเปนสวนตัว สิทธิสวนบุคคลของผู
อื่น และลิขสิทธิ ์การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจชวยปองกันการคดั
ลอก การแกไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางสวนได
คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับ
ขอมูลสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครือ่งดวยเสมอ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ โปรดอานคูมือของ
ปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษาขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได
รูปภาพที่ปรากฏในคูมือฉบับนี้อาจแตกตางจากภาพที่ปรากฏบน
หนาจอโทรศัพทของคุณ
โปรดดูขอมูลที่สําคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพทไดจากคูมือผูใช

แอปพลเิคชั่น Office
แอปพลิเคชั่น Office สนับสนุนคุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรม
Microsoft Word, PowerPoint และ Excel (Microsoft Office 2000,
XP และ 2003) แตไมสนับสนุนไฟลบางรูปแบบ

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบรกิารกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริม่
ใชงานโทรศัพท บางคุณสมบัติไมสามารถทํางานไดบนทุกเครือ
ขาย คุณสมบัติตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะกับผูให
บริการกอนจึงจะสามารถใชงานได บริการเสริมจากระบบเครือขาย

เกี่ยวของกับการรับสงขอมูล โปรดตรวจสอบคาธรรมเนียมในระบบ
เครือขายหลักของคุณและเมื่อใชบริการขามเครือขายจากผูให
บริการของคุณ ผูใหบริการสามารถใหคําอธิบายถึงคาบริการที่เรียก
เก็บ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงาน
คุณสมบัติบางอยางของโทรศัพทเครื่องนี้ที่ตองไดรับการสนับสนุน
จากระบบเครือขาย เชน การสนับสนุนสําหรับเทคโนโลยีเฉพาะ
เชน โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทํางานบน
โปรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรในภาษาตางๆ
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลกิหรือปดการใชงาน
คุณสมบัติบางอยางในเครือ่งของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติ
เหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมีรายการ
ที่กําหนดเอง เชน ชื่อเมนู ลําดับของเมนู และไอคอน

หนวยความจําทีใ่ชรวมกัน
คุณสมบัติในโทรศพัทเครื่องนี้ ซึง่ใชหนวยความจํารวมกันนั้น
ไดแก แบบเสียง, ภาพกราฟก, รายชื่อ, ขอความตัวอักษร, ขอความ
มัลติมีเดีย, ขอความทันใจ, อีเมล, ปฏิทิน, เกมส, บันทึก และแอป
พลิเคชั่น การใชคุณสมบตัิอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวานี้จะลด
จํานวนหนวยความจําที่เหลือสําหรับคุณสมบัติอื่น หากโทรศัพท
ของคุณแสดงขอความวาหนวยความจําเต็ม ใหลบขอมูลบางอยาง
ที่จัดเก็บไวในคุณสมบัติหนวยความจําที่ใชรวมกันออก
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การคนหาวิธีใช
การสนับสนุน
เมื่อคุณตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชงานผลิตภัณฑของ
คุณ หรือคุณไมแนใจเกี่ยวกับการใชงานโทรศัพทของคุณ โปรดดู
หนาการสนับสนุนที่ www.nokia.com/support หรือเว็บไซต
Nokia ภายในประเทศของคุณ www.nokia.mobi/support (จาก
โทรศัพทมือถือ) แอปพลิเคชั่นวิธีใชในโทรศัพท หรือคูมือผูใช
หากการดําเนินการขางตนไมสามารถชวยแกปญหาได ใหปฏบิัติ
ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
● เริ่มโทรศัพทใหม: ปดเครื่อง แลวถอดแบตเตอรี ่เมื่อเวลาผาน
ไปสักครู ใหใสแบตเตอรีก่ลับคืน แลวเปดเครื่อง

● อัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทของคุณเปนประจําเพื่อสมรรถนะ
สูงสุดในการใชงานและรบัคุณสมบัติใหมๆ ที่มีดวยแอปพลิ
เคชั่น Nokia Software Updater โปรดดูที่ www.nokia.co.th/
softwareupdate หรือเว็บไซต Nokia ภายในประเทศของคุณ
โปรดจําไววาควรสํารองขอมลูโทรศัพทของคุณกอนการอัพเดต
ซอฟตแวรโทรศัพท

● ตัง้คากลับไปเปนคาเดิมที่ตั้งมาจากโรงงานดังที่ไดอธิบายไวใน
คูมือผูใช เอกสารและไฟลของคุณจะไมถูกลบทิ้งจากการรีเซต็

หากยังไมสามารถแกไขปญหาได โปรดติดตอ Nokia เพื่อทําการ
ซอมแซม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/repair กอนจะสงโทรศัพท
ไปซอมแซม ควรสํารองขอมลูในโทรศัพทกอนทุกครั้ง

วิธีใชในอุปกรณ
อุปกรณของคุณมีคําแนะนําเพื่อชวยในการใชงานแอปพลิเคชั่นใน
อุปกรณของคุณ

ในการเปดขอความวิธีใชจากเมนูหลัก ใหเลือก  > แอปพลิฯ >
วิธีใช > วิธีใช และแอปพลิเคชั่นที่คุณตองการอานคําแนะนํา

เมื่อแอปพลิเคชั่นเปดขึน้ หากตองการเขาถึงขอความวิธีใชสําหรับ
มุมมองปจจุบัน เลือก ตัวเลือก > วิธีใช

ขณะที่คณุกําลังอานคําแนะนํา หากตองการเปลี่ยนขนาดของ
ขอความวิธีใช เลือก ตัวเลือก > ลดขนาดแบบอักษร หรือ เพิ่ม
ขนาดแบบอักษร

คุณอาจพบลิงคของหัวขอที่เกี่ยวของตอนทายของขอความวิธีใช
หากคุณเลือกคําที่ขีดเสนใต คําแนะนําสั้นๆ จะปรากฏขึ้น ขอความ
วิธีใชใชสัญลักษณตอไปนี้  เชื่อมตอไปยังหัวขอวิธีใชที่
เกี่ยวของ  เชื่อมตอไปยังแอปพลิเคชั่นที่กําลังเอยถึง

ขณะอานคําแนะนํา หากตองการสลับการใชงานระหวางวิธีใชกับ
แอปพลิเคชั่นที่เปดอยูแตไมแสดงผลบนหนาจอ เลือก ตัวเลอืก >
แสดงแอปฯที่เปด และแอปพลิเคชั่นที่ตองการ

ทําใหซอฟตแวรของโทรศพัทของคุณ
เปนปจจุบันอยูเสมอ
เกี่ยวกบัการอพัเดตซอฟตแวร
การอัพเดตซอฟตแวรประกอบดวยคุณสมบัติใหมและฟงกชันที่
ปรับปรุงซึง่ไมมใีนขณะที่คุณซือ้โทรศัพทของคุณ การอัพเดต
ซอฟตแวรยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องไดอีกดวย
หากตองการรับการแจงเตือนเมื่อมีซอฟตแวรใหมสําหรับเครื่อง
ของคุณ ใหลงทะเบียนกับ My Nokia และสมัครรับการแจงเตือนเปน
ขอความตัวอักษรหรือขอความอีเมล สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ไปที่
www.nokia.com/mynokia

คําเตือน:  หากคุณติดตัง้โปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร คุณ
จะไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกับการโทรออกฉุกเฉิน จนกวาจะ
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ตดิตั้งเสร็จและรีสตารทโทรศัพทอีกครั้ง ตองแนใจวาไดสํารอง
ขอมูลไวแลวกอนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอัพเดต
การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟแวรอาจทําใหมีการสงขอมูล
จํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรี่สําหรับโทรศพัทของคุณมีพลังงาน
เพียงพอ หรือเชื่อมตออยูกับเครื่องชารจกอนเริ่มอัพเดต
หลังจากการอัพเดตซอฟตแวรหรือแอปพลิเคชั่นสําหรับอุปกรณ
ของคุณ คําแนะนําที่เกี่ยวของกับแอปพลิเคชั่นที่มีการอัพเดตใน
คูมือผูใชหรือวิธีใชอาจไมใชขอมูลลาสุดอีกตอไป

การอพัเดตซอฟตแวรดวยโทรศัพทของคุณ
คณุสามารถตรวจสอบไดวามีการอัพเดตสําหรับโทรศพัทของคณุ
หรือไม และดาวนโหลดมายังโทรศัพทของคุณ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)
เลือก  > เครื่องมือ > ตัวจ.ก.อุป. และ ตัวเลือก > ตรวจสอบ
การอัพเดต

การอพัเดตซอฟตแวรโดยใชคอมพวิเตอร
Nokia Software Updater เปนแอปพลิเคชั่นสําหรับเครื่องพีซทีี่
ชวยใหคุณสามารถอัพเดตซอฟแวรของโทรศพัทของคุณได ใน
การอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพทของคุณ คุณจําเปนตองมเีครื่อง
พีซีที่ใชงานรวมกันได, การเขาใชงานอินเทอรเน็ตบรอดแบนด และ
สายเคเบิลขอมูล USB ที่ใชงานรวมกันไดเพื่อเชื่อมตอโทรศัพทของ
คุณกับเครื่องพีซี
สําหรับขอมลูเพิ่มเติมและการดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นโปรแกรม
อัพเดตซอฟตแวรของ Nokia โปรดเขาไปที่ www.nokia.co.th/
softwareupdate

คําถามที่ถามบอย
เมื่อคุณเริ่มใชโทรศัพทเครื่องใหม คุณอาจมีคําถาม นอกเหนือจาก
ที่คําถามไดตอบในคูมือนี้ โปรดเขาไปที่หนาสนับสนุนผลิตภณัฑ
ในเว็บไซต Nokia

รหัสล็อคคืออะไร
โทรศัพทของคุณมีรหัสอยางนอยหนึ่งรหัสเพื่อชวยปองกันไมใหมี
การใชงานเครื่องโทรศัพทหรือซิมการดโดยไมไดรับอนุญาต

รหัสลอ็ค
รหัสล็อค (หรือเรียกวารหัสโทรศัพท) ชวยปองกันไมใหมีการใช
งานโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต รหัสที่ตั้งไวลวงหนาคือ 12345
คุณสามารถเปลี่ยนรหัส และตั้งคาโทรศัพทใหขอรหัสนี้ โปรดดูที
“การล็อคโทรศัพท” หนา 51
คุณตองจํารหัสใหมไว โดยตองเก็บเปนความลับและเก็บในที่
ปลอดภัยแยกจากเครื่องของคุณตางหาก หากคุณลืมรหัสล็อคและ
โทรศัพทของคุณถูกล็อค คณุตองนําโทรศัพทของคณุไปที่ศูนย
บริการ Nokia ที่ไดรับอนุญาต อาจตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม ใน
การปลดล็อคโทรศัพท ตองมีการโหลดซอฟตแวรอีกครั้ง และ
ขอมูลที่คุณจัดเก็บในโทรศัพทอาจสูญหาย

รหัส PIN และ PUK
หากคุณลืมรหัสผานใดๆ ตอไปนี้ ใหติดตอผูใหบริการของคุณ
● รหัส Personal Identification Number (PIN) — รหัสนี้ชวย
ปองกันไมใหมีการใชงานซิมการดโดยไมไดรับอนุญาต รหัส
PIN (ตัวเลข 4-8 หลัก) โดยปกติจะมาพรอมกับซิมการด หลัง
จากปอนรหัส PIN ไมถูกตองสามครั้งติดตอกัน รหัสจะถูกบล็อค
และคุณตองใชรหัส PUK เพื่อปลดล็อค
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● รหัส PIN2  — รหัสนี้ (ตัวเลข 4-8 หลัก) จะมาพรอมกับซมิการด
บางซิม และตองใชรหัสนี้ในการเขาใชฟงกชันบางฟงกชันใน
โทรศัพทของคุณ

● รหัส Personal Unblocking Key (PUK) และรหัส PUK2 — ตอง
ใชรหัสนี้ (ตัวเลข 8 หลัก) ในการเปลี่ยนรหัส PIN หรือรหัส PIN2
ที่ถูกบล็อค ตามลําดับ หากคุณไมไดรหัสมาพรอมกับซิมการด
ใหตดิตอผูใหบริการซมิการดที่อยูในโทรศัพทของคุณ

ฉันจะสามารถรับการตั้งคาสําหรบัโทรศัพทของ
ฉันไดจากทีใ่ด
โดยปกติ โทรศัพทของคุณจะมีการตั้งคา MMS, GPRS, การสตรีม
และการตั้งคาอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ที่กําหนดคาโดยอัตโนมัติไวอยู
แลว ตามขอมูลของผูใหบริการเครือขายของคุณ คุณอาจมีการตั้ง
คาจากผูใหบริการของคุณติดตั้งในโทรศัพทไวอยูแลว หรือคุณอาจ
ไดรับหรือขอการตั้งคาจากผูใหบริการเครือขายเปนขอความพิเศษ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชแอปพลิเคชั่นตัวชวยการตั้งคาเพื่อ
กําหนดการตั้งคาได โปรดดูที “ตัวชวยตั้งคา” หนา 18

ฉันจะสามารถถายโอนเนื้อหาจากโทรศัพท
เครือ่งเกาไดอยางไร
คณุสามารถใชแอปพลิเคชั่นสลับของ Nokia เพื่อคัดลอกเนื้อหา
เชน เบอรโทรศัพท ที่อยู รายการปฏิทิน และรูปภาพจากโทรศัพท
Nokia เครื่องกอนของคุณไปยัง Nokia 6760 slide ของคุณได
โปรดดูที “การถายโอนเนื้อหา” หนา 18
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การเริ่มตนใชงาน
หมายเลขรุน: 6760s-1

ปุมและสวนประกอบ

1 — ปุมเปดปด/วางสาย
2 — ปุมเลือกขวา
3 — ปุม Navi™ ตอจากนี้ไปเรียกวาปุมเลื่อน
4 — ปุมโทร

5 — ปุมเลือกซาย
6 — ปุมเขาถึงดวน ไดแก ปุมอินเทอรเน็ต, เมนู  และขอความ
7 — ปุม Backspace
8 — ปุม Sym (สัญลักษณ)
9 — ปุม Shift
10 — ปุมฟงกชัน
11 — กลอง

12 — ปุมระดับเสียง
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13 — ปุมจับภาพ
14 — ชองเสียบ Micro USB
15 — ชองเสียบอุปกรณชารจ
16 — ชองเสียบชุดหูฟง
17 — ไมโครโฟน

การใสซิมการดและแบตเตอรี่
การถอดออกอยางปลอดภยั ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่
1. ถอดฝาครอบดานหลังออก

2. ถอดแบตเตอรี่ หากใสไว

3. ใสซิมการดลงในที่วางซมิการด ตรวจดูใหแนใจวาคว่ําหนา
สัมผัสลงแลว ปดที่วางซมิการด และเลื่อนฝาของที่วางเพื่อ
ล็อค
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4. วางแนวหนาสัมผัสของแบตเตอรีก่ับขั้วตอชองใสแบตเตอรี่
แลวใสแบตเตอรี่

5. ปดฝาครอบดานหลังกลับเขาที่
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การชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจจากโรงงานมาบางแลว หาก
เครื่องแสดงสัญลักษณแบตเตอรี่ออน ใหปฏบิัติดังนี้
1. เสียบอุปกรณชารจที่เตารับที่ผนัง
2. เสียบอุปกรณชารจเขากับโทรศัพท พอรตสําหรับชารจอยูหลัง

ฝาครอบดานหลัง

3. เมื่อเครื่องแสดงวามีการชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลว ใหถอด
เครื่องชารจออกจากโทรศัพท และออกจากเตารับที่ผนัง

คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กําหนด และคุณ
สามารถใชโทรศัพทระหวางการชารจได หากแบตเตอรี่หมด อาจ
ตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึน้บนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได

เคลด็ลับ: ถอดเครื่องชารจออกจากเตารับที่ผนังเมื่อไมใช
งานอุปกรณชารจ แมไมมีการเสียบอุปกรณชารจเขากับ
โทรศัพท แตหากยังเสียบอุปกรณชารจไวกับเตารับ อุปกรณ
ชารจจะใชพลังงานไฟฟาจากเตารับตอไป

การเปดหรือปดโทรศพัท
กดปุมเปด/ปดคางไวจนกระทั่งคุณรูสึกวาเครื่องสั่น

หากเครื่องแจงใหปอนรหัส ใหปอนรหัส PIN หรือรหัสล็อค และ
เลือก ตกลง หากโทรศัพทขอใหคุณปอนรหัสล็อค ใหปอนรหัส
ล็อค และเลือก ตกลง โปรดดูที “รหัสล็อคคืออะไร” หนา 9

แอปพลิเคชั่นการตัง้คาโทรศัพทจะเปดขึน้ เมื่อคุณเปดโทรศัพท
เปนครั้งแรก คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่นการตั้งคาโทรศัพทปรับ
แตงลักษณะและวิธีการทํางานของโทรศัพทได ในการเปดแอปพลิ
เคชั่นการตั้งคาโทรศัพทในภายหลัง เลือก  > แอปพลฯิ > วิธี
ใช > ตั้งคาเครื่อง

ในการตั้งคาเขตเวลา เวลาและวันที่ที่ถูกตอง ใหเลือกประเทศที่
คุณอยู และเลือกเวลาและวันที่ปจจุบนั หากตองการคนหาประเทศ
ของคุณ ใหปอนอักษรตัวแรกของชื่อประเทศ การเลือกประเทศให
ถูกตองเปนเรื่องสําคญั เนื่องจากรายการปฏิทินที่มีการจัด
กําหนดการไวอาจเปลี่ยนแปลงหากคุณเปลี่ยนประเทศภายหลัง
อีกทั้งประเทศใหมที่เปลี่ยนนั้นอยูในเขตเวลาที่ตางกัน
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การลอ็คปุม
เมื่อล็อคโทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได
คณุสามารถตั้งคาปุมกดใหล็อคอัตโนมัติเมื่อครบระยะหมดเวลา
หรือเมื่อปดฝาสไลด
ในการเปลี่ยนระยะหมดเวลาหลังจากล็อคปุมกด ใหเลือก  >
เครื่องมือ > การตั้งคา และ ทั่วไป > ความปลอดภัย >
โทรศพัทและซิมการด > เวลาลอ็คปุมกดอัตโนมัติ >
กําหนดเอง และระยะเวลาที่ตองการ
หากตองการล็อคปุมกดในโหมดโทรศัพทดวยตนเอง ใหกดปุมวาง
สาย และเลือก ลอ็คปุมกด

เคลด็ลับ: เมื่อล็อคปุมกดไว ใหกดปุมเลื่อนคางไวเพื่อดู
วันที่และเวลาอยางรวดเร็ว

การเชื่อมตอชุดหูฟง
เสียบชุดหูฟงที่ใชรวมกันไดเขากับชองเสียบชุดหูฟงของเครื่อง

อยาเชื่อมตอผลิตภัณฑที่สรางสัญญาณออก เนื่องจากผลิตภณัฑนี้
อาจทําใหเครื่องเสียหายได อยาเชื่อมตอแหลงสัญญาณที่มีกําลัง
ไฟฟาเขากับชองเสียบ Nokia AV
หามเชื่อมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอื่นๆ เขากับชองเสียบ
Nokia AV นอกเหนือจากที่ไดรับอนุมัติโดย Nokia ใหใชงานกับ
เครื่องนี้ได โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดับเสียง

การดหนวยความจํา
การดหนวยความจําทีส่นับสนุน
ใชเฉพาะการด microSD ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia ใหใชรวมกับ
โทรศัพทรุนนี้เทานั้น Nokia ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการ
รับรองกับการดหนวยความจํา แตการดบางยี่หออาจจะไมสามารถ
ใชงานรวมกับโทรศัพทเครื่องนี้ได การดที่ใชงานรวมกันไมไดอาจ
ทําใหเกิดความเสียหายตอการดและเครื่อง รวมทั้งทําใหขอมูลที่
จัดเก็บไวในการดเสียหายอีกดวย
เก็บการดหนวยความจําทั้งหมดไวใหพนมือเด็ก
คุณสามารถเพิ่มหนวยความจําที่เหลืออยูดวยการด microSDHC
หรือ microSD ที่มีความจุสูงสุดถึง 8 GB ประสิทธิภาพการทํางานที่ดี
ที่สุดคือใชการด microSD ขนาด 4 GB คุณสามารถใสหรือถอด
การด microSDHC หรือ microSD โดยไมตองปดเครื่อง
เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของโทรศัพทของคุณ ขอแนะนําวา
อยาจัดเก็บไฟลเกินกวา 100 ไฟลไวในโฟลเดอรใดๆ
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การใสการดหนวยความจํา
ใชการดหนวยความจําเพื่อเพิ่มพื้นที่หนวยความจําที่ใชไดสําหรับ
โทรศัพทของคุณ คุณยังสามารถสํารองขอมูลจากโทรศัพทมาไวที่
การดหนวยความจําไดอีกดวย
ตรวจสอบความเขากันไดของการดหนวยความจํากับบริษัทผูผลิต
หรือผูใหบริการ
การดหนวยความจําที่ใชรวมกันไดอาจรวมอยูในชุดที่จําหนาย อาจ
มกีารดหนวยความจําใสไวในเครื่องเรียบรอยแลว หากยังไมไดใส
การดหนวยความจํา ใหปฏิบัติดังนี้
1. ถอดฝาครอบดานหลังออก
2. ใสการดหนวยความจําในชองโดยใสดานที่เปนบริเวณขัว้สัมผัส

เขาไปกอน ตรวจดูใหแนใจวาหนาสัมผัสหันเขาหาชองเสียบ
ของเครื่อง

3. ดนัการดลงไปจนเขาล็อค
4. ปดฝาครอบดานหลัง

การถอดการดหนวยความจํา

ขอสําคัญ:  หามถอดการดหนวยความจําออกกลางคันเมื่อ
ยังมีการใชการดอยู การกระทําดังกลาวอาจทําใหการดหนวยความ
จําและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูลที่จัดเก็บไวบน
การดเสียหายได
1. กดปุมเปด/ปดเบาๆ และเลือก นําการดความจําออก
2. ถอดฝาครอบดานหลังออก
3. กดที่ปลายการดหนวยความจําเพื่อปลดการดออกจากชองใส

การดหนวยความจํา แลวดึงการดออก
4. ใสฝาครอบกลับเขาที่

ทางลัด
รายการตอไปนี้คือทางลัดบนแปนพิมพบางสวนในโทรศัพทของ
คุณ ทางลัดตางๆ จะชวยใหการใชแอปพลิเคชั่นมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้

ทางลัด
ทางลัดทั่วไป

ปุมเปด/ปด กดปุมนี้คางไวเพื่อเปดและปดเครื่อง
กดปุมนี้หนึ่งครั้งเพื่อสลับไปมาระหวางรูป
แบบการใชงาน

# กด # คางไวเพื่อเปดใชงานรูปแบบเงียบ

ปุมเลื่อน กดปุมเลื่อนคางไวเพื่อดูนาฬิกาบนภาพพัก
หนาจอเมื่อล็อคปุมกดไว
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โหมดสแตนดบาย

ปุมโทร เปดไฟลบันทึกการโทร 20 หมายเลขลาสุด
ที่คุณโทรหรือพยายามโทรออกจะปรากฏ
ขึน้ เลื่อนไปยังหมายเลขหรือชื่อที่ตองการ
และกดปุมโทร

0 กดปุมนี้คางไวเพื่อเปดโฮมเพจของคุณใน
เบราเซอร

ปุมตัวเลข (2-9) โทรออกโดยใชการโทรดวน ในการเปดใช
งานการโทรดวน ใหเลือก  > เครื่อง
มือ > การตั้งคา และ โทรศพัท > การ
โทร > การโทรดวน

ทางลัดเว็บ

ปุมฟงกชัน + * ขยายเพจ

ปุมฟงกชัน + # ยอเพจ

y ไปที่โฮมเพจ

r เปดโฟลเดอรบุคมารค

t เปดกลองโตตอบการคนหา

p กลับไปที่เพจกอนหนานี้

w ดูเพจที่เปดอยู

b ดูภาพรวมของเพจ

n ปอนที่อยูเว็บใหม

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

การเขาใชงานบรกิารตางๆ —  ไปที่ www.ovi.com และลง
ทะเบียนบัญชี Nokia ของคุณ
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใชงานบริการตางๆ โปรดดู
หนาการสนับสนุนของแตละบริการ
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Nokia 6760 slide ของคุณ
หลังจากที่คุณไดเปดโทรศัพทของคุณ ใหเริ่มสํารวจ

การตัง้คาโทรศัพท 
เมื่อคุณเปดโทรศัพทเปนครั้งแรก แอปพลิเคชั่นการตั้งคาโทรศัพท
จะเปดขึน้

ในการเขาใชแอปพลิเคชั่นการตั้งคาโทรศัพทในภายหลงั เลือก
 > แอปพลิฯ > วิธีใช > ตั้งคาเครื่อง

ในการตั้งคาการเชื่อมตอโทรศัพท ใหเลือก ตัวชวยตั้งคา

ในการถายโอนขอมลูไปที่โทรศัพทของคุณจากโทรศัพท Nokia ที่
ใชรวมกันได ใหเลือก สลับโทรศัพท
ตวัเลือกที่มใีหเลือกอาจแตกตางกัน

ตวัชวยตั้งคา
เลือก  > เครื่องมือ > ตัวชวยการตั้งคา
ใชตัวชวยตั้งคาเพื่อกําหนดการตั้งคาอีเมลและการเชื่อมตอ ความ
พรอมใชงานของรายการในตัวชวยตั้งคาขึ้นอยูกับคุณสมบัติของ
โทรศัพท ซมิการด ผูใหบริการ และขอมูลในฐานขอมูลตัวชวย
คา

ในการเริ่มใชตัวชวยตั้งคา ใหเลือก เริ่มตน

เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุดขณะใชตัวชวยตั้งคา ใหใสซมิการดของ
คุณไวในเครื่อง หากไมไดใสซิมการด ใหทําตามคําแนะนําบน

จอ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● ผูใหบริการ  — กําหนดการตั้งคาที่ผูใหบริการระบุ เชน การตั้ง
คา MMS, อินเทอรเน็ต, WAP และการสตรีม

● การตั้งคาอีเมล  — กําหนดคา POP, IMAP หรือบัญชี Mail for
Exchange

การตั้งคาที่มีอยูสําหรับการแกไขอาจแตกตางกันไป

การถายโอนเนื้อหา
คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่น สลับ เพื่อคัดลอกเนื้อหา เชน เบอร
โทรศัพท ที่อยู รายการปฏทิิน และรูปภาพจากโทรศัพท Nokia
เครื่องกอนของคุณไปยัง Nokia 6760 slide ของคุณโดยใชการ
เชื่อมตอ Bluetooth ได
ชนิดของเนื้อหาที่สามารถถายโอนไดจะขึ้นอยูกับรุนของอุปกรณ
ตนทางที่ตองการถายโอนเนื้อหาออกมา หากอุปกรณดังกลาว
รองรับฟงกชันการซิงโครไนซ คุณจะสามารถซิงโครไนซขอมูล
ระหวางอุปกรณทั้งสองได โทรศัพท Nokia 6760 slide จะแจงให
คุณทราบในกรณีที่อุปกรณเครื่องอื่นไมสามารถใชงานรวมกันได
หากโทรศัพทอีกเครื่องไมสามารถเปดไดโดยไมใสซมิการด คุณ
สามารถใสซมิการดของคุณในโทรศัพทเครื่องนั้นได เมื่อเปด
Nokia 6760 slide ของคุณโดยไมมีซมิการด ระบบจะเปดใชรูปแบบ
ออฟไลนโดยอัตโนมัต ิและจะสามารถทําการถายโอนใหเสร็จสิ้น
ได

การถายโอนเนื้อหาครั้งแรก
1. ในการดึงขอมูลจากโทรศัพทเครื่องอื่นเปนครั้งแรก ที่ Nokia

6760 slide ของคุณ ใหเลือก สลับ ในแอปพลิเคชั่นการตั้งคา
โทรศัพท หรือเลือก  > เครื่องมือ > สลับ

2. เลือกประเภทการเชื่อมตอที่ตองการใชถายโอนขอมูล
โทรศัพททั้งสองเครื่องตองรองรับประเภทการเชื่อมตอที่ได
เลือกไว
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3. หากคุณเลือก Bluetooth ใหเชื่อมตอโทรศัพทสองเครื่อง หาก
ตองการใหโทรศัพทคนหาอุปกรณอื่นโดยใชการเชื่อมตอ
Bluetooth ใหเลือก ทําตอ เลือกอุปกรณที่คุณตองการถาย
โอนเนื้อหา เครื่องจะขอใหคณุปอนรหัสลงใน Nokia 6760
slide ของคุณ ปอนรหัส (ตัวเลข 1-16 หลัก) แลวเลือก ตกลง
จากนั้นปอนรหัสเดียวกันนั้นลงในโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่ง และ
เลือก ตกลง ตอนนี้โทรศพัททั้งสองเครื่องจะจับคูกัน
โทรศัพท Nokia รุนกอนๆ บางรุนอาจจะยังไมมีแอปพลิเคชั่น
สลับ ในกรณีดังกลาว แอปพลิเคชั่นสลับจะถูกสงไปยัง
โทรศัพทอีกเครื่องในรูปแบบของขอความ ในการติดตั้งแอปพลิ
เคชั่นสลับบนโทรศัพทเครื่องอื่น ใหเปดขอความ และทําตาม
คําแนะนํา

4. จาก Nokia 6760 slide ของคุณ ใหเลือกเนื้อหาที่คุณตองการ
ถายโอนจากโทรศัพทอีกเครื่อง
เมื่อการถายโอนขอมูลเริ่มตน คุณสามารถยกเลิกและกลับมา
ทําตอในภายหลังได

เนื้อหาจะถูกถายโอนจากหนวยความจําของโทรศัพทเครื่องอื่นไป
ยังตําแหนงที่เกี่ยวของใน Nokia 6760 slide ของคุณ ระยะเวลาใน
การถายโอนจะขึน้อยูกับจํานวนขอมูลที่ถายโอน

การโทรออก

หมายเหตุ: คาใชจายจริงที่ผูใหบริการเรียกเก็บสําหรับการ
โทรและบริการนั้นอาจแตกตางกัน ขึน้กับคุณสมบัติของเครือขาย
การปดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี และอื่นๆ
ในการโทรออกและรับสาย โทรศัพทตองเปดอยู ติดตั้งซิมการดที่
ถูกตอง และคุณตองอยูในพื้นที่บริการของเครือขายเซลลูลาร

ขอสําคัญ:  ในรูปแบบออฟไลน คุณไมสามารถโทรออก
หรือรับสาย หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองอยูในพื้นที่ใหบริการเครือ

ขายเซลลูลาร แตคุณอาจสามารถโทรติดตอเบอรโทรฉุกเฉินอยาง
เปนทางการที่ตัง้โปรแกรมไวในเครื่องของคุณไวลวงหนาแลวได
ในการโทรติดตอ คุณตองเปดการใชฟงกชั่นโทรศัพทกอนโดย
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค

การโทรออก
ในการโทรออก ปอนเบอรโทรศัพท รวมถึงรหัสพื้นที่ แลวกดปุม
โทร ในการวางสาย หรือยกเลิกการโทรออก ใหกดปุมวางสาย

เคล็ดลับ:  สําหรับการโทรออกตางประเทศ ใสเครื่องหมาย
+ ซึง่แทนรหัสการโทรออกตางประเทศ และปอนรหัส
ประเทศ รหัสพื้นที่ (ไมตองใสเลข 0 นําหนาแลวแตกรณี)
ตามดวยเบอรโทรศัพท

การรับสาย
หากตองการรับสาย ใหกดปุมโทร หากตองการปฏิเสธสาย ใหกด
ปุมวางสาย

ในการปดเสียงเรียกเขาแทนที่จะรับสาย ใหเลือก เงียบ

ในการปรับระดับเสียงของสายสนทนาที่ใชอยู ใหใชปุมปรับระดับ
เสียง

ขอความเสียง
เลือก  > เครื่องมือ > โทรศูนย
เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นขอความเสียงเปนครั้งแรก เครื่องจะขอให
คุณปอนหมายเลขของศูนยฝากขอความเสียงของคุณ

ในการโทรไปยังศูนยขอความเสียงของคุณ ใหเลื่อนไปยังศูนย
ขอความเสียง และเลือก ตัวเลือก > โทรออกศนูยขอความเสียง

ในการโทรออกไปยังศูนยขอความของคุณในโหมดสแตนดบาย ให
กด 1 คางไว หรือกด 1 แลวตามดวยปุมโทร เลือกศูนยขอความที่
คุณตองการโทรไป
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ในการเปลี่ยนเบอรโทรศัพทของศูนยขอความ ใหเลือกศูนย
ขอความและ ตัวเลอืก > เปลี่ยนเบอร

การปรับระดับเสียง
ในการปรับระดับความดังของหูฟงหรือลําโพงขณะสนทนาหรือ
ขณะฟงไฟลเสียง ใหใชปุมปรับระดับเสียง

ในการเปดหรือปดใชงานลําโพงขณะสนทนา ใหเลือก ลําโพง
หรือ หูฟงในตัว

คําเตือน:  การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปน
อันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ
และอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

การปอนขอความภาษาไทย
ในการเขียนขอความตัวอักษรในภาษาไทย เปนตน ใหเลือก  >
ขอความ > ขอความ และ ขอความใหม ไปที่เนื้อหาขอความ
และเลือกตัวเลือก > ตัวเลือกปอนขอมูล > ภาษาที่ใชเขียน
และเลือกภาษาไทย ไอคอน  จะปรากฏขึ้น

ในการปอนอักขระที่พิมพอยูบนมุมซายลางของปุม ใหกดปุม

ในการปอนอักขระที่พิมพอยูบนมุมซายบนของปุม ใหกดปุม Shift
และกดปุม

ในการปอนอักขระที่พิมพอยูบนมุมขวาบนของปุม ใหกดปุมฟงกชัน
และกดปุม

ในการปอนสระ ใหกดปุม Sym และเลือกสระที่ตองการ
คณุสามารถใสสระหรือพยัญชนะหลังจากที่เขยีนอักขระนําภาษา
ไทยตามรูปแบบภาษาไทยเทานั้น
โทรศัพทที่มีเมนูภาษาไทยเทานั้นที่สามารถรับขอความภาษาไทย
ได

การเขียนและสงขอความ
เลือก  > ขอความ > ขอความ

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ
ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทําความ
เสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ
กอนการสรางขอความมัลติมีเดีย หรือเขียนอีเมล คุณตอง
กําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอที่ถูกตองใหเรียบรอยกอน
ขนาดของขอความ MMS อาจจํากัดตามเครือขายแบบไรสาย หาก
ไฟลภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมี
ขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได
ตรวจสอบการจํากัดขนาดของอีเมลขอความกับผูใหบริการของคุณ
หากคุณพยายามสงขอความอีเมลซึ่งมีขนาดใหญเกินกวาขนาดที่
กําหนดของเซริฟเวอรอีเมล ขอความจะอยูดานซายของโฟลเดอร
ถาดออก และเครื่องจะพยายามสงขอความใหมเปนระยะ การสง
อีเมลตองการการเชื่อมตอขอมูล และการพยายามสงอีเมลใหม
อยางตอเนื่องจะเพิ่มคาใชจายของคุณ ในโฟลเดอรถาดออก คุณ
สามารถลบขอความดังกลาว หรือยายไปไวในโฟลเดอรฉบับราง
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

3. ในฟลดชื่อเรื่อง ใหปอนชื่อเรื่องของอีเมล หากตองการเปลี่ยน
ฟลดตาง ๆ ที่มองเห็นได เลือก ตัวเลือก > ชองเพิ่มเติม
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4. ในฟลดขอความ ใหเขยีนขอความ ในการแทรกแมแบบหรือ
บันทึก เลือก ตัวเลือก > ใสเนื้อหา > ใสตัวอักษร >
ตัวอยางขอความ หรือ บันทึก

5. ในการเพิ่มไฟลสื่อลงในขอความมัลติมีเดีย 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: ขอความหรือไอคอนสงขอความบนหนาจอของ
เครื่องไมไดแสดงวาผูรับไดรับขอความนั้นแลว ณ ปลายทางที่เรา
สงไปให
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรที่มีความ
ยาวมากกวาความยาวที่กําหนดของขอความเดียว สําหรับขอความ
ที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบงสงขอความออกเปนสองขอความ
ขึน้ไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามนั้น สําหรับตัวอักษรที่มี
เครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่
เลือกบางภาษาจะใชพื้นที่มากขึน้ ซึ่งอาจจํากัดจํานวนตัวอักษรที่
สามารถสงเปนขอความเดยีวไดนอยลง
คณุจะไมสามารถสงคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกในรูปแบบ .mp4 หรือที่มี
ขนาดใหญเกินขอจํากัดของเครือขายไรสายในขอความมัลติมีเดีย

สแตนดบายแบบพิเศษ
เมื่อคุณเปดโทรศัพท และมีการลงทะเบียนเขาสูเครือขาย เครื่องจะ
อยูในโหมดสแตนดบายและพรอมใชงาน

ในการเปดรายการเบอรที่โทรออกลาสุด ใหกดปุมโทร เลื่อนไป
ทางซายเพื่อเขาถึงรายการสายที่ไดรับและสายที่ไมไดรับ

ในการใชคําสั่งเสียงหรือการโทรออกโดยใชเสียง ใหกดปุมเลือก
ดานขวาคางไว

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกดปุมเปด/ปดและเลือกรูปแบบ

ในการเชื่อมตอไปยังเว็บ ใหกดปุมอินเทอรเน็ต

เมนู
เมนูหลักคอืจุดเริ่มตนที่คณุสามารถเปดแอปพลิเคชั่นตางๆ ทั้งหมด
ที่อยูในเครื่องโทรศัพทหรือในการดหนวยความจํา หากตองการเขา
ใชเมนูหลัก ใหกด 
ในการเปดแอปพลิเคชั่นหรือโฟลเดอร ใหเลือกรายการนั้น
ในการเปลี่ยนมุมมองเมนู ใหเลือก  > ตัวเลอืก > เปลี่ยนมุม
มองเมนู และประเภทมุมมอง
ในการปดแอปพลิเคชั่นหรือโฟลเดอร ใหเลือก กลับ และ ออก ได
บอยเทาที่ตองการเพื่อกลับไปยังโหมดสแตนดบาย

เคล็ดลับ: ในการแสดงและสลับไปมาระหวางแอปพลิเคชั่
ที่เปดอยู ใหกดปุมเมนูคางไว และเลือกแอปพลเิคชั่น ใน
การปดแอปพลิเคชั่น ใหกดปุม Backspace

การปลอยใหแอปพลิเคชั่นทํางานเปนพื้นหลังจะทําใหใชพลังงาน
แบตเตอรีส่ิ้นเปลืองและลดอายุใชงานของแบตเตอรี่
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สญัลกัษณ
 หรือ   มีการเชื่อมตออุปกรณกับเครือขาย UMTS หรือ GSM

   ระดับประจุแบตเตอรี่ ยิ่งมีจํานวนขีดมาก แสดงวามีประจุ
แบตเตอรี่เหลืออยูมาก

   คุณมีขอความที่ยังไมไดอานหนึ่งหรือหลายขอความใน
โฟลเดอรถาดเขาในแอปพลิเคชั่นขอความ

   คณุไดรับอีเมลใหมในศูนยฝากขอความระยะไกล

   มีขอความรอสงอยูในโฟลเดอรถาดออกในแอปพลิเคชั่น
ความ
   คุณมีสายที่ไมไดรับหนึ่งหรือหลายสาย

   ปุมกดของเครื่องถูกล็อคอยู

   มีการเปดใชเสียงเตือน

   คุณไดเปดใชงานรูปแบบเงียบแลว และเสียงเรียกเขาสําหรับ
สายเรียกเขาหรอืขอความขาเขาจะไมดังขึ้น

   มีการเปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth
   มีการสรางการเชื่อมตอ Bluetooth หากสัญลักษณกะพริบ

แสดงวาเครื่องของคุณกําลังทําการเชื่อมตอไปยังอุปกรณอีกตัว
หนึ่ง

   การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS พรอมใหบริการ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)  แสดงวามีการเชื่อมตอ  แสดงวาพักการ
เชื่อมตอชั่วคราว

   การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต EGPRS พรอมใหบริการ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)  แสดงวามีการเชื่อมตอ  แสดงวาพัก
การเชื่อมตอชั่วคราว

   การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต UMTS พรอมใหบริการ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)  แสดงวามีการเชื่อมตอ  แสดงวาพักการ
เชื่อมตอชั่วคราว

   รองรับคุณสมบัต ิHigh-Speed Downlink Packet Access
(HSDPA) และพรอมใชงาน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ไอคอนจะแตกตางกันไปในแตละภูมิภาค  แสดงวามีการเชื่อมตอ

 แสดงวาพักการเชื่อมตอชั่วคราว

   โทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรดวยสายขอมูล
USB

   กําลังใชงานโทรศัพทสายที่สองอยู (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

   เครื่องจะโอนทุกสายไปอีกเบอรหนึ่ง หากคุณมีสาย
โทรศัพทสองสาย หมายเลขจะแสดงสายที่เปดใชงานอยู

   มีการเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท

   มกีารเชื่อมตอชุดโทรศัพทแฮนดฟรีในรถกับโทรศัพท

   มีการเชื่อมตอเครื่องชวยฟงกับโทรศัพท

   มีการเชื่อมตอเท็กซโฟนกับโทรศัพท

   เครื่องของคุณกําลังซงิโครไนซขอมูล

นาฬิกา 
คุณสามารถใชนาฬิกาดูเวลาทองถิ่นหรือเวลาของเมืองอื่น และใช
โทรศัพทของคุณเปนนาฬิกาปลุกได

นาฬิกาปลุก
เลือก  > แอปพลฯิ > นาฬิกา
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ในการดูการปลุกที่เปดใชและการปลุกที่ปดการใชงานไว ใหเปด
แท็บการปลุก ในการตั้งปลุกครั้งใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งปลุก
ครั้งใหม กําหนดการปลุกซ้ํา หากจําเปน เมื่อเปดใชงานการปลุก

 จะปรากฏขึน้

ในการปดเสียงนาฬิกาปลุก ใหเลือก หยุด ในการหยุดการปลุกใน
ระยะเวลาที่กําหนด ใหเลือก เลือ่นปลุก หากโทรศัพทปดอยูเมื่อถึง
เวลาปลุก โทรศัพทจะเปดขึน้เองและเริ่มสงเสียงปลุก

เคลด็ลับ: ในการกําหนดระยะเวลาใหเสียงปลุกดังขึน้อีก
ครั้งหลังจากเลื่อนการปลุก ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้ง
คา > เวลาเลือ่นปลุก

ในการยกเลิกการปลุก เลือก ตัวเลือก > ลบการปลุก

ในการเปลี่ยนการตัง้คาเวลา วันที่ และชนิดนาฬิกา เลือก ตัว
เลอืก > การตั้งคา

ในการอัพเดตเวลา วันที่ และขอมูลเขตเวลาใหกับโทรศัพทของ
คุณโดยอัตโนมัต ิ(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหเลือก ตัว
เลอืก > การตั้งคา > อัพเดตเวลาอัตโนมัติ > เปด

เวลาโลก
เลือก  > แอปพลิฯ > นาฬิกา

ในการดูเวลาในพื้นที่ตางๆ ใหเปดแท็บเวลาโลก ในการเพิ่มสถานที่
ลงในรายการ ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มสถานที่ คุณสามารถเพิ่ม
ชื่อสถานที่ไดมากถึง 15 ชื่อ

ในการกําหนดสถานที่ปจจุบนัของคุณ ใหเลื่อนไปยังที่ตั้ง แลว
เลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนสถานที่ปจจุบนั ที่ตัง้จะแสดงบนหนา
จอหลักนาฬิกา และเวลาในเครื่องโทรศัพทของคุณจะเปลี่ยนไป
ตามที่ตั้งที่เลือกไวดวย ตรวจดูใหแนใจวาเวลาถูกตองและ
สอดคลองกับเขตเวลา

การตั้งคานาฬิกา
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

หากตองการเปลี่ยนเวลาหรือวันที่ เลือก เวลา หรือ วันที่

หากตองการเปลี่ยนนาฬิกาที่แสดงในโหมดสแตนดบาย เลือก
ชนิดนาฬิกา > อะนาลอ็ก หรือ ดิจิตัล

หากตองการอนุญาตใหเครือขายของโทรศัพทเคลือ่นที่อั เดต
เวลา วันที่ และขอมูลเขตเวลาของอุปกรณของคุณ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) เลือก อัพเดตเวลาอัตโนมัต ิ> เปด

หากตองการเปลี่ยนเสียงปลุก เลือก เสยีงนาฬิกาปลุก

ตําแหนงเสาอากาศ
โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศรวมกันสามตวั ดังนี้ เสาอากาศ

ลาร เสาอากาศ Bluetooth และเสาอากาศ GPS
โทรศัพทของคุณมเีสาอากาศอยูทั้งภายในและภายนอก หลีกเลี่ยง
การจับบริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปนขณะที่เสาอากาศกําลังสง
หรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกําลังสงหรือรับ
สัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพของการสื่อสาร และทําใหมีการใช
พลังงานสูงขึน้ขณะทํางาน และอาจทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่
สั้นลง

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 23

พ

เซลลู



1 — เสาอากาศเซลลูลาร
2 — เสาอากาศ Bluetooth
3 — เสาอากาศ GPS

ขนาด
● ปริมาตร: 78.5 ซซีี
● น้ําหนัก: 124.3 กรัม
● ความยาว (สูงสุด): 97.6 มม
● ความกวาง (สูงสุด): 58 มม
● ความหนา (สูงสุด): 15.6 มม
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การปรับตั้งคาโทรศัพทของคุณ
คณุสามารถปรับโทรศัพทของคุณใหเขากับความตองการไดโดย
การปรับแบบเสียง และเปลี่ยนภาพพื้นหลัง และภาพพักหนาจอ
เปนตน

รูปแบบ
เลือก  > เครื่องมือ > รูปแบบ
คณุสามารถปรับและตั้งคาเสียงเรียกเขา เสียงเตือน และแบบเสีย
อื่นๆ ในโทรศัพทไดสําหรับเหตุการณ สภาพแวดลอม หรือกลุมผู
โทรที่แตกตางกัน รูปแบบที่ใชอยูจะปรากฏอยูที่ดานบนของ
จอภาพในโหมดสแตนดบาย อยางไรก็ตาม หากรูปแบบที่ใชงานอยู
เปนรูปแบบทั่วไป เครื่องจะแสดงเฉพาะวันที่ของวันนี้เทานั้น

ในการสรางรูปแบบใหม เลือก ตัวเลือก > สรางใหม และ
กําหนดการตั้งคา

ในการปรับแตงรูปแบบ เลือกรูปแบบและ ตัวเลือก > ปรับตั้งคา

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

ในการตั้งคารูปแบบใหทํางานในชวงเวลาหนึ่งภายใน 24 ชั่วโมงตอ
มา ใหเลื่อนไปที่รูปแบบ เลือก ตัวเลือก > ตั้งเวลา และตั้งเวลา
เมื่อเวลาที่ตั้งไวหมดลง รูปแบบจะเปลีย่นกลับเปนรูปแบบที่ไมมี
การตั้งแวลาที่ใชงานกอนหนานี้ เมื่อมีการตั้งเวลารูปแบบ  จะ
ปรากฏในโหมดสแตนดบาย รูปแบบออฟไลนจะไมสามารถตั้งเวลา
ได

ในการลบรูปแบบที่คุณสรางขึน้ เลือก ตัวเลือก > ลบรูปแบบ คุณ
ไมสามารถลบรูปแบบที่ตั้งคาไวกอนได

การเลอืกเสียงเรียกเขา
ในการกําหนดเสียงเรียกเขาใหกับรูปแบบ ใหเลือก ตัวเลือก >
ปรับตั้งคา > เสียงเรียกเขา เลือกเสียงเรียกเขาจากรายการหรือ
เลือก แหลงดาวนโหลดเสียง เพื่อเปดแฟมขอมูลบุคมารคที่มี
รายการบุคมารคสําหรับดาวนโหลดเสียงโดยใชเบราเซอร เสียงที่
ดาวนโหลดมาจะบันทึกอยูในคลัง

ในการเลนเสียงเรียกเขาที่เลือกไวเฉพาะกลุมผูติดตอ ใหเลอืก ตัว
เลอืก > ปรับตั้งคา > ปลกุสําหรับ และเลือกกลุมที่ตองการ สาย
โทรศัพทจากบุคคลที่อยูนอกกลุมจะไมมีเสียงเตือน

หากตองการเปลี่ยนเสียงขอความเขา ใหเลือก ตัวเลอืก > ปรับ
ตั้งคา > แบบเสียงเตือนขอความ

การเปลีย่นลกัษณะหนาจอ
เลือก  > เครื่องมือ > ลกัษณะ

ในการเปลี่ยนลักษณะที่ใชในทุกแอปพลิเคชั่น เลือก ทั่วไป

ในการเปลี่ยนลักษณะที่ใชในเมนูหลัก เลือก มุมมองเมนู

ในการเปลี่ยนลักษณะของแอปพลิเคชั่นหนึ่งๆ ใหเลือกโฟลเดอร
เฉพาะของแอปพลิเคชั่นนั้นๆ

ในการเปลี่ยนภาพพื้นหลังของหนาจอหลัก เลือก ภาพพื้นหลงั

ในการเลือกภาพเคลื่อนไหวเปนภาพพักหนาจอ เลือก ประหยัด

ในการเปดหรือปดเอฟเฟกตลักษณะ ใหเลือก ทั่วไป > ตัว
เลอืก > เอฟเฟกตลกัษณะ
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อีเมลและขอความทันใจ
คณุสามารถใชโทรศัพทของคุณอานและตอบกลับทั้งอีเมลงาน
และอีเมลสวนตัว และสามารถสนทนากับรายชื่อในขอความทันใจ
ของคุณได

ปุมขอความ
โทรศัพทของคณุมีปุมสําหรับเขาถึงขอความของคุณอยางรวดเร็ว

Ovi จดหมาย
หากคุณยังไมมีบัญชีอีเมล หรือตองการสรางบัญชีอีเมลใหม คุณ
สามารถใชบริการของ Ovi จดหมายได Ovi จดหมาย เปนบริการ
อีเมลฟรี ซึ่งคุณสามารถใชบริการจากเว็บหรอืจากโทรศัพทของ
คุณโดยตรง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ mail.ovi.com
บริการนี้อาจไมมีในบางภูมิภาคหรือบางภาษา

เกี่ยวกับขอความ Nokia
บริการขอความ Nokia จะถายโอนอีเมลจากที่อยูอีเมลปจจุบันของ
คุณไปยังโทรศัพทของคุณ คุณสามารถอาน ตอบกลับ และจัดการ
อีเมลของคุณไดขณะเดินทาง
หากคุณยังไมมีบัญชีอีเมล ใหสรางบัญชีที่ www.ovi.com
บริการขอความ Nokia อาจมีการเรียกเก็บคาบริการ สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหรือ
บริการขอความ Nokia ที่ email.nokia.com

ขอความ Nokia เปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย และอาจมีให
บริการในบางภูมิภาคเทานั้น
คุณตองติดตั้งขอความ Nokia กอน เมื่อติดตั้งเรียบรอยแลว หาก
ตองการเปดขอความ Nokia ใหเลือก  > ขอความ

Mail for Exchange
Mail for Exchange ชวยใหคุณสามารถรับอีเมลเกี่ยวกับงานของ
คุณในโทรศัพทของคุณได คุณสามารถอานและตอบกลับอีเมล
ของคุณ ดูและแกไขสิ่งที่แนบที่ใชงานรวมกันได ดูขอมูลปฏทิิน รับ
และตอบกลับคําขอประชุม กําหนดการประชุม รวมทั้งดู เพิ่ม และ
แกไขขอมูลรายชื่อได คุณสามารถตั้งคา Mail for Exchange ไดก็
ตอเมื่อบริษัทของคุณม ีMicrosoft Exchange Server เทานั้น
นอกจากนี้ ผูดูแลระบบไอทีของบริษัทตองมี Mail for Exchange ที่
เปดใชงานสําหรับบัญชีของคณุ
กอนที่จะเริ่มตั้งคา Mail for Exchange โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
คุณมีขอมูลตอไปนี้
● ID อีเมลของบริษัท
● ชื่อผูใชเครือขายของที่ทํางานของคุณ
● รหัสผานเครือขายของที่ทํางานของคุณ
● ชื่อโดเมนเครือขายของคุณ (ติดตอแผนก IT ของบริษัท)
● ชื่อเซิรฟเวอร Mail for Exchange ของคุณ (ติดตอแผนก IT ของ
บริษัท)

คุณอาจตองปอนขอมูลอื่นๆ นอกเหนือจากรายการดังกลาว ทั้งนี้ขึ้น
กับการตั้งกําหนดคาเซริฟเวอร Mail for Exchange ของบริษัทคุณ
หากคุณไมทราบขอมูลที่ถูกตอง โปรดติดตอแผนก IT ของบริษัท
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เมื่อใช Mail for Exchange อาจจําเปนตองใชรหัสล็อค รหัสล็อคที่
ระบบตั้งไวในเครื่องของคุณคือ 12345 แตผูดูแลระบบไอทีของ
บริษัทอาจกําหนดรหัสอื่นไวใหคุณ
คณุสามารถเขาถึงและปรับเปลี่ยนรปูแบบและการตั้งคาของ Mail
for Exchange ในการตั้งคาขอความ

การสนทนา
คณุสามารถใชขอความทันใจ (IM) ซึง่เปนบริการเสริมจากระบบ
เครือขายในการสงขอความตัวอักษรสั้นๆ งายๆ ไปยังผูใชที่
ออนไลนได คุณตองสมัครขอรับบริการและลงทะเบียนบริการ IM ที่
คุณตองการใช
เลือก  > รายชื่อ และเปดแท็บ Ovi
หากตองการเชื่อมตอกับบริการ เลือก ออนไลน และวิธีการเชื่อม
ตอ การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตอาจมกีารเรียกเก็บคาบริการรับสง
ขอมูลเพิ่มเติม หากตองการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการคิดคา
บริการ โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคณุ

ในการเริม่สนทนากับเพื่อน เลือก ตัวเลอืก > สนทนา ในการสง
ขอความสนทนา ใหปอนขอความในชองขอความ และเลือก สง
ในมุมมองสนทนา เลือก ตัวเลอืก และจากตัวเลือกตอไปนี้
● สง  — สงขอความ
● เพิ่มสัญลักษณยิ้ม  — ใสสัญลักษณรอยยิ้ม
● สงที่ตั้งของฉัน  — สงรายละเอียดที่ตั้งของคุณใหกับคู
สนทนา (หากอุปกรณของทั้งสองฝายรองรับ)

● รูปแบบ  — ดูรายละเอียดของเพื่อน
● รูปแบบของฉัน  — เลือกสถานะหรือภาพของรูปแบบ ปรับแตง
ขอความของคุณ หรือเปลี่ยนรายละเอียดของคุณ

● แกไขตัวอักษร  — คัดลอกหรือวางขอความ
● สิ้นสดุการสนทนา  — จบการสนทนา
● ออก  — จบการสนทนาทั้งหมด และปดแอปพลเิคชั่น
ตวัเลือกที่มใีหเลือกอาจแตกตางกัน

ในการรับขอมลูที่ตั้งจากเพื่อนของคณุ คุณตองมีแอปพลิเคชั่น
แผนที่ ในการสงและรับขอมูลที่ตั้ง คุณตองมทีั้งแอปพลิเคชั่น
แผนที่และการจัดตําแหนง

ในการดูที่ตั้งของเพื่อนของคุณ เลือก แสดงบนแผนที่

หากตองการกลับไปที่มุมมองหลักของ Ovi รายชื่อ โดยไมยุติการ
สนทนา เลือก กลับ หากคุณเลือกเบอรโทรศัพทในการสนทนา
เพื่อเพิ่มลงในรายชื่อ โทร หรือคัดลอกเบอร ใหเลือก ตัวเลอืก และ
ตัวเลือกที่เหมาะสม
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แผนที่ Ovi
ตองการเสนทางที่ถูกตองหรือไม กําลังมองหาภัตตาคารอยูหรือไม
โทรศัพทของคุณมีเครื่องมือที่ชวยนําทางคุณไปยังทุกที่ที่คณุ
ตองการ

การจัดตําแหนง (GPS)
คณุสามารถใชแอปพลิเคชั่น เชน ขอมูล GPS เพื่อระบุตําแหนงของ
คุณ หรือคํานวณระยะทางและพิกัด โดยแอปพลิเคชั่นเหลานี้ตองมี
การเชื่อมตอ GPS

เกีย่วกับ GPS
ขอมูลจุดพิกัดตางๆ ใน GPS จะแสดงเปนองศาและลิปดาโดยใช
ระบบพิกัด WGS-84 สากล ความพรอมในการใชงานของจุดพิกัด
อาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค
Global Positioning System (GPS) ดําเนินการโดยรัฐบาลของ
สหรัฐอเมริกา ซึง่เปนผูรับผิดชอบความถูกตองแมนยําและการ
บํารุงรักษาแตเพียงผูเดียว ความถูกตองแมนยําของขอมูลระบุ
ตําแหนงสามารถไดรับผลกระทบจากการปรับดาวเทียม GPS ที่
กระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบาย
GPS ฝายพลเรอืนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรมการวางแผน
เพื่อการนํารองระบบวิทยุแหงรัฐบาลกลาง ความถูกตองแมนยํายัง
อาจไดรับผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณิตที่ไมมีประสิทธิภาพ
ของดาวเทียมดวย ความพรอมใชประโยชนและคุณภาพของ
สัญญาณ GPS จะไดรับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่ง
กีดขวางตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ บริเวณในอาคารหรือชั้น
ใตดินอาจไมมีสัญญาณ GPS และสัญญาณอาจออนลงเมื่อผานวัสดุ
ตางๆ เชน คอนกรีตหรือโลหะ
GPS ไมสามารถนํามาใชเพื่อวัดตําแหนงที่ตั้งอยางละเอียดแมนยํา
ได และคุณไมควรใชขอมูลที่ตัง้จากเครื่องรับ GPS และเครือขาย
วิทยุเซลลูลารเพียงอยางเดียวเพื่อหาตําแหนงและนําทาง

มเิตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิด
พลาดในการปดเศษ ความถูกตองแมนยําอาจไดรับผลกระทบจาก
คุณภาพและบริการของสัญญาณ GPS
สามารถเปดหรือปดการใชงานวิธรีะบุตําแหนงแบบตางๆ ไดในการ
ตั้งคาการระบุตําแหนง

GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS)
โทรศัพทของคุณรองรับฟงกชัน GPS แบบชวยเหลือ (A-GPS)
A-GPS ตองมีการสนับสนุนของเครือขาย
Assisted GPS (A-GPS) ใชเพื่อดึงขอมูลชวยเหลือผานทางการเชื่อม
ตอชุดขอมูล ซึง่ชวยในการคํานวณพิกัดของตําแหนงที่ตั้งใน
ปจจุบันของคุณ เมื่อเครื่องของคุณกําลงัรับสัญญาณจากดาวเทียม
เมื่อคุณเปดใช A-GPS โทรศัพทจะรับขอมูลดาวเทียมที่มีประโยชน
จากเซิรฟเวอรขอมูลสนับสนุนผานระบบเครือขายเซลลูลาร ดวย
ความชวยเหลือจากขอมลูสนับสนุน โทรศัพทจะไดรับตําแหนง GPS
ไดรวดเร็วยิ่งขึน้
โทรศัพทจะไดรับการกําหนดคามาลวงหนาใหใชบริการ Nokia A-
GPS ในกรณีที่ไมมีการตั้งคา A-GPS เฉพาะจากผูใหบริการ ขอมูล
สนับสนุนจะถูกดึงจากเซริฟเวอรบริการ Nokia A-GPS เมื่อจําเปน
เทานั้น
หากตองการปดใชงานบรกิาร A-GPS เลือก  > แอปพลิฯ >
ขอมูล GPS และ ตัวเลือก > การตั้งคาการจัดตําแหนง > วิธี
จัดตําแหนง > GPS แบบชวยเหลือ > ไมใชงาน
คุณจะตองกําหนดจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตในโทรศัพทกอนเพื่อดึง
ขอมูลสนับสนุนจากบริการ Nokia A-GPS ผานการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ต คณุสามารถกําหนดจุดเชื่อมตอสําหรับ A-GPS ไดในการ
ตั้งคาการจัดตําแหนง เฉพาะจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเทานั้นที่นํา
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มาใชได เครื่องจะขอใหคุณเลือกจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตเมื่อคุณ
ใช GPS เปนครั้งแรก

การจับโทรศัพทใหถูกวธิี
เมื่อใชตัวรับ GPS ดูใหแนใจวามือของคุณไมไดบังเสาอากาศ
การสรางการเชื่อมตอ GPS อาจตองใชเวลาเพียง
ไมกี่วินาทีไปจนถึงหลายนาทีได การสรางการ
เชื่อมตอ GPS ในรถยนตอาจใชเวลานานกวา
ตัวรับสัญญาณ GPS จะดูดพลังงานจากแบตเตอรี่
ของโทรศัพท การใชตัวรับสัญญาณ GPS อาจ
ทําใหแบตเตอรี่หมดเร็วยิ่งขึ้น

เคล็ดลับในการสรางการเชื่อมตอ GPS
การตรวจสอบสถานะของสัญญาณดาวเทียม
ในการตรวจสอบจํานวนดาวเทียมที่โทรศัพทพบ และตรวจสอบการ
รับสัญญาณดาวเทียมของโทรศัพท ใหเลือก  > แอปพลิฯ และ
ขอมูล GPS > ตําแหนง > ตัวเลอืก > สถานะดาวเทียม
หากโทรศัพทคนพบดาวเทียม แถบ
สําหรับดาวเทียมแตละดวงจะปรากฏ
ขึน้ในจอขอมูลดาวเทียม ยิ่งแถบมี
ความยาวมากเทาใด แสดงวา
สัญญาณดาวเทียมมีความแรงมาก
เทานั้น เมื่อโทรศัพทไดรับปริมาณ
ขอมูลที่มากพอจากสัญญาณดาวเทียมในการคํานวณหาตําแหนง
พิกัดที่คุณอยู แถบดังกลาวจะเปลี่ยนเปนสีน้ําเงิน
หากตองการดูตําแหนงของดาวเทียมที่พบ เลือก เปลี่ยน

ในตอนแรก โทรศัพทจะตองไดรับสัญญาณจากดาวเทียมอยาง
นอยสี่ดวงเพื่อที่จะคํานวณพิกัดตําแหนงของคุณได เมื่อคํานวณ
พิกัดเบื้องตนแลว ก็อาจเปนไปไดวาระบบจะเริม่การคํานวณพิกัด
ตําแหนงของคุณจากดาวเทียมทั้งสามดวงตอ แตโดยปกติแลว
ความแมนยําจะมีมากขึน้หากระบบคนพบดาวเทียมมากขึน้
หากโทรศัพทคนหาสัญญาณดาวเทียมไมพบ ใหตรวจดูสิ่งตอไปนี้:
● หากคุณอยูในอาคาร ใหออกไปขางนอกเพื่อใหรับสัญญาณไดดี
ขึ้น

● หากคุณอยูนอกอาคาร ใหยายไปยังพื้นที่วางที่เปดโลงกวาเดิม
● ดูใหดีวามือของคุณไมไดบังเสาอากาศ GPS ของโทรศัพท
● หากสภาพอากาศย่ําแย ความแรงของสัญญาณจะไดรับผล

ทบไปดวย
● ยานพาหนะบางคันใชหนาตางที่เปนกระจกสี (Athermic) ซึง่
อาจปดกั้นสัญญาณดาวเทียมไว

คําขอตําแหนง
คุณอาจไดรับคําขอตําแหนงจากบริการเครือขายเพื่อขอรับขอมูล
ตําแหนงของคุณ ผูใหบริการอาจใหบริการขอมูลตางๆ เกี่ยวกับ
ขาวสารในทองถิ่น เชน สภาพอากาศหรือสภาพการจราจร ตาม
ตําแหนงของโทรศัพทของคุณ
เมื่อคุณไดรับคําขอตําแหนง บริการที่สงคําขอนี้จะปรากฏขึน้ เลือก
ยอมรับ เพื่ออนุญาตใหสงขอมูลตําแหนง หรือ ปฏิเสธ เพื่อปฏิเสธ
คําขอ

สถานที่
เลือก  > แอปพลฯิ > สถานที่
ดวยแอปพลิเคชั่นสถานที ่คณุจะสามารถจัดเก็บขอมลูตําแหนง
ของสถานที่เฉพาะลงในโทรศัพทได คุณสามารถจัดเรียงตําแหนง
ที่จัดเก็บไวเปนประเภทตางๆ เชน ธุรกิจ และเพิ่มขอมูลอื่นๆ เชน ที่
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อยู ใหกับตําแหนงนั้นได คุณสามารถใชสถานที่ที่จัดเก็บไวกับ
พลิเคชั่นที่ใชงานรวมกันได เชน ขอมูล GPS

พิกัด GPS จะแสดงดวยรูปแบบองศาและรปูแบบองศาทศนิยมโดย
ใชระบบพิกัดสากล WGS-84
เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ตําแหนงใหม  — สรางสถานที่ใหม ในการสรางคําขอระบุ
ตําแหนงสําหรับตําแหนงปจจบุันของคุณ ใหเลือก ตําแหนง
ปจจุบนั ในการเลือกตําแหนงจากแผนที่ เลือก เลือกจาก
แผนที่ หากตองการปอนขอมูลตําแหนงดวยตนเอง ใหเลือก
ปอนโดยผูใช

● แกไข  — แกไขหรือเพิ่มขอมูลใหกับสถานที่ที่จัดเก็บไว (เชน
ที่อยู)

● เพิ่มไปที่ประเภท  — เพิ่มสถานที่ไปยังประเภทในสถานที่
เลือกประเภทที่คุณตองการเพิ่มสถานที่

● สง  — สงสถานที่หนึ่งหรือหลายแหงไปยังอุปกรณที่ใชรวมกัน
ได สถานที่ที่ไดรับจะอยูในโฟลเดอรถาดเขาในแอปพลิเคชั่
ขอความ

คณุสามารถจัดเรียงสถานที่ของคุณลงในประเภทที่กําหนดไวลวง
หนา รวมทั้งสรางประเภทใหมได ในการแกไขและสรางประเภท
สถานที่ใหม เปดแท็บประเภท และเลือก ตัวเลือก > แกไข
ประเภท

ขอมูล GPS 
เลือก  > แอปพลิฯ > ขอมูล GPS
ขอมูล GPS ไดรับการออกแบบขึน้เพื่อแสดงขอมูลแนะนําเสนทาง
ไปยังปลายทางที่ไดเลือกไว, ขอมูลตําแหนงที่คุณอยูในปจจุบัน
และขอมูลการเดินทาง เชน ระยะทางโดยประมาณเมื่อไปถึงปลาย
ทางและระยะเวลาในการเดินทางโดยประมาณ
พิกัด GPS จะแสดงดวยรูปแบบองศาและรปูแบบองศาทศนิยมโดย
ใชระบบพิกัดสากล WGS-84

ในการใชขอมูล GPS ขัน้ตน ตัวรับสัญญาณ GPS ในโทรศัพทตองได
รับขอมูลตําแหนงจากดาวเทียมอยางนอยสี่ดวงเพื่อคํานวณพิกัด
ตําแหนงของคุณ เมื่อคํานวณพิกัดเบื้องตนแลว ก็อาจเปนไปไดวา
ระบบจะเริม่การคํานวณพิกัดตําแหนงของคุณจากดาวเทียมทั้งสาม
ดวงตอ แตโดยปกติแลว ความแมนยําจะมีมากขึ้นหากระบบคนพบ
ดาวเทียมมากขึน้

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

ในการตั้งปลายทางของการเดินทาง เลือก ตัวเลือก > ตั้งปลาย
ทาง และสถานที่เปนปลายทาง หรือปอนคาพิกัดเสนรุงและเสน
แวง

ในการลบปลายทางที่ตั้งไวสําหรับการเดินทางของคุณออก เลือก
หยุดการนําทาง

การดึงขอมูลระบุตําแหนง
เลือก  > แอปพลฯิ > ขอมูล GPS และ ตําแหนง
ในหนาจอตําแหนง คุณสามารถดขูอมูลระบุตําแหนงของตําแหนง
ที่อยูปจจุบันของคุณ ขอมูลระบุตําแหนงโดยประมาณจะปรากฏ
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หากตองการจัดเก็บตําแหนงปจจุบันเปนสถานที่ เลือก ตัวเลือก >
บนัทึกตําแหนง สถานที่เปนตําแหนงที่จัดเก็บไวพรอมกับขอมูล
เพิ่มเติม และใชในแอปพลิเคชั่นอื่นที่ใชรวมกันได อีกทั้งสามารถ
ถายโอนระหวางอุปกรณที่ใชรวมกันได

เครื่องวัดการเดินทาง
เลือก  > แอปพลิฯ > ขอมูล GPS และ ระยะเดินทาง
มเิตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิด
พลาดในการปดเศษ ความถูกตองแมนยําอาจไดรับผลกระทบจาก
คณุภาพและบริการของสัญญาณ GPS
ในการเปดหรือปดการคํานวณระยะทางในการเดินทาง เลือก ตัว
เลอืก > เริ่ม หรือ หยุด คาที่คํานวณจะยังคงปรากฏบนหนาจอ ใช
ฟงกชันนี้ภายนอกอาคารเพื่อใหรับสัญญาณ GPS ไดดีกวา
ในการตั้งระยะทางและเวลาในการเดินทาง รวมทั้งความเร็วเฉลี่ย
และความเร็วสูงสุดไปที่ศูนย และเริ่มตนการคํานวณใหม เลือก ตัว
เลอืก > รีเซ็ต ในการตั้งมาตรวัดระยะทางการเดินทางและเวลา
ทั้งหมดไปที่ศูนย เลือก รีสตารท

เกี่ยวกับแผนที่
ดวยแอปพลิเคชันแผนที่ คุณจะสามารถดูตําแหนงที่ตั้งปจจุบันของ
คุณบนแผนที่ เรียกดูแผนที่เพื่อคนหาเมืองและประเทศอื่นๆ คนหา
สถานที่ วางแผนเสนทางจากตําแหนงหนึ่งไปอีกตําแหนงหนึ่ง และ
จัดเก็บตําแหนงที่ตั้งตางๆ และสงไปยังอุปกรณที่สามารถใชงาน
รวมกันได และคุณยังสามารถซื้อใบอนุญาตสําหรับการบริการ
ขอมูลจราจรและการนําทาง หากในประเทศหรือภูมิภาคของคุณมี
การบริการนี้
เมื่อคุณใชงานแผนที่เปนครั้งแรก คุณอาจตองเลือกจุดเชื่อมตอ
สําหรับการดาวนโหลดแผนที่
หากคุณเรียกดูพื้นที่ที่ไมมีอยูในแผนที่ที่ดาวนโหลดลงในเครื่อง
ของคุณแลว แผนที่ของพื้นที่นั้นจะถูกดาวนโหลดผานทาง

อินเทอรเน็ตมาใหโดยอัตโนมัติ แผนที่บางชนิดอาจมีอยูในอุปกรณ
หรือการดหนวยความจําของคุณ คุณยังสามารถใชซอฟตแวร
Nokia Map Loader PC เพื่อดาวนโหลดแผนที่ ในการติดตั้ง Nokia
Map Loader ลงในพีซีที่ใชงานรวมกันได ไปที่ www.nokia.com/
maps

เคล็ดลับ: หากไมตองการใหมีคาใชจายในการถายโอน
ขอมูล คุณสามารถใชแผนที่โดยไมตองมีการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตและเรียกดูแผนที่ที่จัดเก็บอยูในเครื่องหรือใน
การดหนวยความจําของคุณ

หมายเหตุ: การดาวนโหลดเนื้อหา เชน แผนที่, ภาพจาก
ดาวเทียม, ไฟลเสียง, คูมือหรือขอมูลจราจรอาจทําใหมีการสง
ขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
การทําแผนที่เกือบทั้งหมดนั้นจะไมถูกตองแมนยําและไมเสร็จ
สมบูรณในบางอาณาเขต โปรดอยาเชื่อถือตอแผนที่ที่คุณ
ดาวนโหลดมาเพื่อใชในโทรศัพทนี้เพียงอยางเดยีวเทานั้น

การยายตําแหนงบนแผนที่
เมื่อเริ่มใชงานการเชื่อมตอ GPS  จะแสดงตําแหนงปจจุบันของ
คุณบนแผนที่

ในการดูตําแหนงปจจุบันหรือตําแหนงที่ทราบลาสุดของคุณ ให
เลือก ตัวเลือก > ตําแหนง

ในการยายตําแหนงบนแผนที่ ใหเลื่อนขึน้ ลง ไปทางซายหรือขวา
โดยใชปุมเลื่อน สวนบนของแผนที่จะเปนทิศเหนือโดยคาเริ่มตน
เมื่อคุณมีการเชื่อมตอขอมูลที่ใชงานอยู และเรียกดูแผนที่ในหนา
จอ แผนที่ใหมจะถูกดาวนโหลดอัตโนมัติ หากคุณเลื่อนไปยังพื้นที่
ที่ไมไดอยูในแผนที่ซึ่งมีการดาวนโหลดไวแลว แผนที่จะไดรับการ
บันทึกโดยอัตโนมัติในหนวยความจําของอุปกรณหรือในการด
หนวยความจําที่ทํางานรวมกันได หากไดใสไว
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ในการขยายและยอแผนที่ ใหกดปุม shift ดานซายและขวา หรือ
ปุม shift และปุม backspace ขึน้อยูกับแปนพิมพอุปกรณของคุณ
ในการเปลี่ยนชนิดแผนที่ เลือก ตัวเลอืก > โหมดแผนที่

การวางแผนเสนทาง
หากตองการวางแผนเสนทาง ใหเลื่อนไปยังจุดเริ่มตนของคุณบน
แผนที่ กดปุมเลื่อนและเลือก เพิ่มในเสนทาง หากตองการเพิ่ม
ปลายทางและที่ตั้งเพิ่มเติมลงในเสนทาง เลือก เพิ่มจุดเสนทาง
ใหม หากคุณตองการใชตําแหนงปจจุบันของคุณเปนจุดเริ่มตน ให
เพิ่มปลายทางลงในเสนทาง

หากตองการเปลี่ยนลําดับของที่ตั้งในเสนทาง ใหเลือกที่ตั้ง กดปุม
เลื่อน และเลือก ยาย เลื่อนไปยังตําแหนงที่คุณตองการยาย

ที่ และเลือก เลือก

หากตองการแกไขเสนทาง กดปุมเลื่อน และเลือก แกไขเสนทาง

หากตองการแสดงเสนทางบนแผนที่ เลือก แสดงเสนทาง

ในการนําทางไปยังปลายทางโดยรถยนตหรือการเดินเทา หากคุณ
ซือ้ใบอนุญาตสําหรับบริการเหลานี้ไวแลว ใหเลือก แสดงเสน
ทาง > ตัวเลอืก > เริ่มขับรถ หรือ เริ่มเดิน

หากตองการจัดเก็บเสนทาง เลือก แสดงเสนทาง > ตัวเลือก >
จัดเก็บเสนทาง

นําทางไปยังปลายทาง
ในนําทางไปยังปลายทางของคุณ คุณตองซือ้ใบอนุญาตสําหรับ
การบริการการนําทาง

ในการซื้อใบอนุญาตสําหรับการเดินเทาและระบบนําทางรถยนต
เลือก ตัวเลือก > รานคาและใบอนุญาต > ขับรถและเดิน ใน
การซือ้ใบอนุญาตสําหรับระบบนําทางในการเดินเทาเทานั้น เลือก
เดิน นี่คือใบอนุญาตเฉพาะภูมิภาคและสามารถใชไดในพื้นที่ที่

เลือกไวเทานั้น คุณสามารถจายเงินสําหรับใบอนุญาตโดยใชบัตร
เครดิตหรือรวมในใบเก็บเงินคาโทรศัพทได หากไดรับการสนับสนุน
จากผูใหบริการของคุณ คุณสามารถถายโอนใบอนุญาตจาก
อุปกรณของคุณไปยังอุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันได แตใบอนุญาต
สามารถใชงานไดกับอุปกรณหนึ่งเครื่องในแตละครั้งเทานั้น

เมื่อคุณใชระบบนําทางบนรถยนตเปนครั้งแรก คุณจะไดรับแจงให
เลือกภาษาของเสียงแนะนําและดาวนโหลดไฟลเสยีงแนะนําที่
เกี่ยวของ ในการเปลี่ยนแปลงภาษาภายหลัง เมื่ออยูในหนาจอ
หลัก เลือก ตัวเลอืก > เครื่องมือ > ตั้งคา > การนําทาง >
แนะนําดวยเสียง เสียงแนะนําจะไมมีใหสําหรับระบบนําทาง
สําหรับการเดินเทา

ในการเริ่มตนการนําทาง ใหเลื่อนไปยังที่ตั้ง กดปุมเลื่อน และเลือก
ขับไปยัง หรือ เดินไปที่

หากตองการหยุดการนําทาง เลือก หยุด
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อินเทอรเน็ตและการเชื่อมตอ
คณุสามารถเรียกดูอินเทอรเน็ต หรือเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับ
คอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได โดยใชวิธีการเชื่อมตออุปกรณที่หลาก
หลาย

ปุมอินเทอรเน็ต
โทรศัพทของคณุมีปุมสําหรับเขาถึงเว็บไดอยางรวดเร็ว

เบราเซอร 
แอปพลิเคชั่นเบราเซอรชวยใหคณุสามารถดูเว็บเพจบน
อินเทอรเน็ตได นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียกดูเว็บเพจที่ออกแบบ
ขึน้เปนพิเศษสําหรับอุปกรณโทรศัพทมือถือ
หากเว็บเพจแสดงอักขระที่ไมสามารถอานออกขณะที่กําลังเรียกดู
ใหเลือก  > เว็บ และ ตัวเลือก > การตั้งคา > หนา > การ
เขารหัสที่ตั้งไว และการเขารหัสที่เกี่ยวของ
ในการเบราสเว็บ คุณตองกําหนดคาจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตใน
โทรศัพทกอน

การเรยีกดูเวบ็
เลือก  > เว็บ

ปุมลัด:ในการเปดเบราเซอร ใหกดปุมอินเทอรเน็ต

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบรกิารที่คณุเชื่อถือและใหความ
ปลอดภยัที่เพียงพอ และปองกันอันตรายตอซอฟตแวร

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรอื่นๆ จากแหลงที่วางใจไดเทานั้น เชน แอปพลิเคชั่นที่มี
Symbian Signed หรือผานการทดสอบรับรองจาก Java Verified™
โฮมเพจจะเปดขึน้ ในการเปลี่ยนแปลงโฮมเพจ ใหเลือก ตัว
เลอืก > การตั้งคา

ในการเรียกดูเว็บเพจ เมื่ออยูในหนาจอบุคมารค ใหเลือกบุคมารค
หรือปอนที่อยูลงในชอง ( ) และกดปุมเลื่อน

เว็บเพจบางหนาอาจประกอบไปดวย ภาพกราฟกและเสียง ซึ่ง
โทรศัพทจะตองมีพื้นที่หนวยความจําขนาดใหญ จึงจะสามารถเขา
ดูเว็บเพจดังกลาวได หากโทรศัพทของคุณไมมีพื้นที่หนวยความ
จําเหลืออยูในขณะที่โหลดเว็บเพจดังกลาว ภาพกราฟกของหนา
นั้นจะไมแสดงขึน้

ในการเรียกดูเว็บเพจโดยไมแสดงภาพกราฟก เพื่อเปนการประหยัด
พื้นที่หนวยความจํา ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > หนา >
โหลดเนื้อหา > ตัวอักษรเทานั้น

ในการปอนที่อยูเว็บใหม ใหเลือก ตัวเลอืก > ไปยังที่อยูเว็บ
เคล็ดลับ: ขณะเรียกดู เพื่อเปดบุคมารค ใหกด 1 และเลือก
บุคมารค

ในการรีเฟรชขอมูลเว็บเพจทั้งหมด ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือก
การนําทาง > โหลดซ้ํา

ในการจัดเก็บเว็บเพจปจจบุันเปนบุคมารค ใหเลือก ตัวเลือก > จัด
เก็บเปนบุคมารค

ในการดูภาพที่ถายไวของเว็บเพจตางๆ ที่คุณเคยเขาเยี่ยมชมใน
ระหวางการเรียกดูปจจุบัน ใหเลือก กลับ (จะใชไดหากเปดใชงาน
รายการประวัติ ในการตั้งคาเบราเซอร และเว็บเพจปจจุบันไมใช
เว็บเพจแรกที่คุณเขาเยี่ยมชม) เลือกเว็บเพจที่ตองการกลับไปดู
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ในการจัดเก็บเว็บเพจขณะเรียกดู ใหเลือก ตัวเลือก > เครื่อง
มือ > บนัทึกเพจ

คณุสามารถจัดเก็บเว็บเพจ แลวเรียกดูภายหลังขณะออฟไลนได
นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดกลุมเว็บเพจลงในโฟลเดอรได ในการ
เขาถึงเว็บเพจที่คุณจัดเก็บไว ในหนาจอบุคมารค ใหเลือก เพจที่
จัดเก็บไว

ในการเปดรายการยอยของคําสั่งหรือการดําเนินการสําหรับเว็บเพจ
ปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัวเลือกบริการ (หากเว็บเพจ
สนับสนุน)

ในการปองกันหรือยอมใหใชการเปดหนาตางหลายบานไดโดย
อัตโนมัต ิใหเลือก ตัวเลือก > หนาตาง > ปดกั้นปอปอัพ หรือ
อนุญาตปอปอัพ
ปุมลัดขณะเรียกดู
● กด 1 เพื่อเปดหนาจอบุคมารค
● กด 2 เพื่อคนหาคําหลักในเพจปจจุบนั
● กด 3 เพื่อกลับไปเพจกอนหนานี้
● กด 5 เพื่อแสดงรายการหนาตางที่เปดอยูทั้งหมด
● กด 8 เพื่อแสดงภาพรวมเพจในหนาปจจุบัน กดปุม 8 อีกครั้ง
เพื่อขยายและดูสวนของหนาเพจที่ตองการ

● กด 9 เพื่อปอนที่อยูเว็บใหม
● กด 0 เพื่อไปที่โฮมเพจ (หากระบุไวในการตั้งคาแลว)
● กด * และ # เพื่อยอหรือขยายเพจ

เคลด็ลับ: ในการกลับไปที่หนาจอหลักโดยที่ยังเปดเบรา
เซอรไวแบบไมแสดงผลบนหนาจอ ใหกดปุม  สองครั้ง
หรือกดปุมวางสาย ในการกลับไปที่เบราเซอร ใหกดปุม 
คางไว แลวเลือกเบราเซอร

ลิงคขาวและบล็อกของเว็บ
ลิงคขาวทางเว็บ คือไฟล XML บนเว็บเพจที่ใชเพื่อแสดงหัวขอขาว
หรือบล็อกลาสุด เปนตน บล็อกหรือเว็บล็อกคือ บันทึกประจําวันบน
เว็บ เปนเรื่องทั่วไปที่จะคนหาลิงคขาวบนเว็บ บล็อกและวิกิเพจ
ตางๆ
แอปพลิเคชั่นเว็บจะตรวจคนใหโดยอัตโนมัติหากเว็บเพจใดมีลิงค
ขาวทางเว็บ

ในการสมัครบริการลิงคขาวทางเว็บ เลือกลิงคขาวและ ตัวเลือก >
สมัครลิงคขาว

ในการอัพเดตลิงคขาวทางเว็บ เลือกลิงคขาวและ ตัวเลอืก >
รีเฟรช

ในการกําหนดวิธีการอัพเดตลิงคขาวทางเว็บ เลือก ตัวเลือก >
การตั้งคา > ลิงคขาว

การลบขอมูลในแคช
ขอมูลหรือบริการตางๆ ที่คุณเรียกดูจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความ
จําแคชในเครื่องของคุณ
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคุณได
พยายามเขาใชหรือเขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองการรหัสผาน
ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คุณ
เขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช

หากตองการลบแคช ใหเลือก ตัวเลือก > ลบขอมูลสวนตัว >
แคช

การสิ้นสุดการเชื่อมตอ
เมื่อตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอ และดูเว็บเพจขณะออฟไลน ให
เลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > ตัดการเชื่อมตอ เมื่อตองการสิ้น
สุดการเชื่อมตอและปดเบราเซอร เลือก ตัวเลือก > ออก
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หากตองการใหเบราเซอรทํางานอยูในพื้นหลัง ใหกดปุมจบการ
ทํางานหนึ่งครั้ง หากตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอ ใหกดปุมจบการ
ทํางานคางไว

หากตองการลบขอมูลเกี่ยวกับการเยีย่มชมเว็บเพจตางๆ ของคุณที่
เซิรฟเวอรเครือขายไดรวบรวมไว เลือก ตัวเลอืก > ลบขอมูล

ตัว > คุกกี้

ความปลอดภัยการเชื่อมตอ
ถาสัญลักษณความปลอดภยั ( ) ปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ
แสดงวาการสงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและเกตเวยอินเทอรเน็ต
หรือเซิรฟเวอรถูกเขารหัสไว
ไอคอนการรักษาความปลอดภยัไมไดแสดงวาการสงผานขอมูล
ระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (ที่ที่จัดเก็บขอมูลไว) จะ
ปลอดภยั ผูใหบริการจะรักษาความปลอดภยัของการถายโอน
ขอมูลระหวางเกตเวยและเซริฟเวอรใหขอมูล
คณุจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภยักับบรกิารบางประเภท
เชน บริการดานธนาคาร คุณจะไดรับขอความแจงหากเซริฟเวอรนั้น
ไมถูกตองหรือในกรณีที่คุณไมมีใบรับรองความปลอดภยัที่ถูกตอง
ในเครื่องของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการของคุณ

การดาวนโหลดอยางรวดเร็ว
High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA หรือ 3.5G ซึง่แสดง
ไวดวย ) เปนบริการเสริมจากระบบเครือขายในเครือขาย
UMTS และใหบริการดาวนโหลดขอมูลดวยความเร็วสูง เมื่อเปดใช
งานการสนับสนุน HSDPA ในโทรศัพทและโทรศัพทเชื่อมตอกับ
เครือขาย UMTS ที่สนับสนุน HSDPA การดาวนโหลดขอมูลตางๆ
เชน ขอความ อีเมล และเพจของเบราเซอรผานเครือขายเซลลูลาร
อาจเร็วขึ้น การเชื่อมตอ HSDPA ที่ใชงานอยู แสดงดวย  ไอคอน
จะแตกตางกันไปในแตละภมูิภาค

ในการเปดหรือปด HSDPA ใหเลือก  > เครื่องมือ > การตั้งคา
และ การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > เขาใชแพคเก็ต
ความเร็วสูง ระบบเครือขายเซลลูลารบางระบบไมอนุญาตใหมีสาย
สนทนาเรียกเขาเมือ่ใชงาน HSDPA อยู ในกรณีนี้ คุณตองเลิกใช
งาน HSDPA เพื่อรับสาย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ
โปรดติดตอสอบถามผูใหบริการเกี่ยวกับการใชงานและการเปน
สมาชิกบริการการเชื่อมตอขอมูล
HSDPA จะมีผลตอความเรว็ในการดาวนโหลดเทานั้น และจะไมมีผล
กับการสงขอมูลไปยังเครือขาย เชน ขอความและอีเมล

การเชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล USB
ชองเสียบ USB อยูดานหลังของฝาครอบ
สายเคเบิลขอมูล USB มีไวสําหรับการถายโอนขอมูลเทานั้น และไม
สนับสนุนการชารจ

เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหขอมูลไดรับความเสียหาย อยาถอดสายเคเบิล
ขอมูล USB ระหวางที่กําลังถายโอนขอมูล
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ถายโอนขอมลูระหวางโทรศัพทของคุณกับเครื่อง
คอมพิวเตอร
1. ใสการดหนวยความจําลงในโทรศัพทของคณุ และเชื่อมตอ

โทรศัพทเขากับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดโดยใชสาย
เคเบิลขอมูล

2. เมื่อโทรศัพทสอบถามถึงโหมดที่จะใช เลือก อุปกรณจัดเก็บ
ขอมูล ในโหมดนี้ คณุจะเห็นโทรศัพทเปนเสมือนฮารดไดรฟที่
ถอดไดในคอมพิวเตอรของคุณ

3. ยุติการเชื่อมตอจากเครื่องคอมพิวเตอร (เชน จากตัวชวย
Unplug หรือ Eject Hardware ใน Microsoft Windows) เพื่อ
ปองกันไมใหการดหนวยความจําชํารุดเสียหาย

ในการใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite กับโทรศัพทของคุณ ใหติด
ตั้ง Nokia PC Suite บนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ เชื่อมตอสาย
เคเบิลขอมูล และเลือก PC Suite
ในการเปลี่ยนโหมด USB ที่ตามปกตคิุณใชกับสายเคเบิลขอมูล ให
เลือก  > เครื่องมือ > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > USB
และ โหมดการเชื่อมตอ USB และตัวเลือกที่ตองการ
ในการตั้งใหโทรศัพทสอบถามถึงโหมดทุกครั้งที่คุณเชื่อมตอสาย
เคเบิลขอมูลกับโทรศัพท ใหเลือก  > เครื่องมือ > การตั้ง
คา > การเชื่อมตอ > USB และ ถามเมื่อเชื่อมตอ > ใช

Bluetooth
เลือก  > เครื่องมือ > เชื่อมตอ > Bluetooth

เกีย่วกับ Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ในอุปกรณของคุณใชสําหรับการเชื่อมตอ
แบบไรสายระหวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่อยูภายในระยะสูงสุด
10 เมตร (33 ฟุต) การเชื่อมตอ Bluetooth ใชสําหรับการสง

รูปภาพ วิดีโอ ขอความ นามบัตร บันทึกปฏทิิน หรือเชื่อมตอกับ
อุปกรณตางๆ ที่ใชเทคโนโลย ีBluetooth แบบไรสาย
เนื่องจากอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth สามารถติดตอสื่อสาร
กันโดยใชคลื่นวิทยุ ดังนั้น เครื่องของคุณ รวมถึงอุปกรณอื่นๆ จึงไม
จําเปนตองอยูในแนวเสนตรงที่มองเห็นกันได โดยคุณเพียงวาง
อุปกรณทั้งสองเครื่องใหอยูหางกันไมเกิน 10 เมตร แมวาอาจจะมี
การรบกวนจากสิ่งกีดขวางอื่นๆ เชน ผนังหอง หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ก็ตาม
คุณสามารถใชการเชื่อมตอ Bluetooth หลายรูปแบบในแตละครั้ง
ได ตัวอยางเชน หากคุณเชื่อมตอเครื่องของคุณเขากับหูฟง คุณยัง
คงสามารถโอนยายไฟลตางๆ ไปยังอุปกรณอื่นที่สามารถใชงาน
รวมกันไดในเวลาเดียวกัน
โทรศพัทนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 +
EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังตอไปนี้: การกระจายเสียงขัน้สูง, การ
ควบคุมเสียง/วิดีโอระยะไกล, การจัดการภาพพื้นฐาน, หมายเลข
เครื่องโทรศัพท, การติดตอเครือขายแบบ Dial-Up, การโอนไฟล,
การแจกจายเสียง/วิดีโอโดยทั่วไป, การแลกเปลี่ยน
ทั่วไป, แฮนดฟรี, ชุดหูฟง, อุปกรณโตตอบบุคคล, Push ออปเจ็กต,
การเขาใชสมุดโทรศัพท และการเขาใชซมิ คุณควรใชเฉพาะ
อุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อ
สรางความมัน่ใจในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี
Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลติอุปกรณอื่นๆ เพื่อดูวา
ปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มการใชพลังงาน
แบตเตอรี่และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

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

ใหคุณกําหนดชื่อใหกับโทรศัพทของคุณ กําหนดชื่อที่มี
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ลักษณะเฉพาะตัวใหกับโทรศัพทของคุณเพื่อใหงายตอการ
จดจํา หากมีอุปกรณ Bluetooth หลายเครื่องในระยะใกลเคียง

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

4. เปดแอปพลิเคชั่นที่เก็บรายการซึ่งคณุตองการสง
5. เลือกรายการนั้น และ ตัวเลอืก > 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
โฟลเดอรสงในแอปพลเิคชั่นขอความจะไมเก็บขอความที่สงโดย
การเชื่อมตอ Bluetooth
ในการรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก
Bluetooth > เปด และ การมองเห็นของโทรศพัท > เห็นได
ทั้งหมด เพื่อรับขอมูลจากอุปกรณที่ไมไดจับคู หรือ ซอน เพื่อรับ
ขอมูลจากอุปกรณที่จับคูเทานั้น เมื่อคุณไดรับขอมูลผานการเชื่อม
ตอ Bluetooth สัญญาณเสียงจะดังขึน้ โดยขึ้นอยูกับรูปแบบที่ใช
อยู และเครื่องจะถามวาคุณตองการยอมรับขอความที่มีขอมูลนั้น
อยูหรือไม หากคุณยอมรับ ขอความจะถกูนําไปไวในโฟลเดอรถาด
เขาในแอปพลิเคชั่นขอความ

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

การเชื่อมตอ Bluetooth จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหลังการสงหรือ
รับขอมูล มีเพียง Nokia Ovi Suite และอุปกรณเสริมบางชนิด เชน
ชุดหูฟงที่สามารถรักษาการเชื่อมตอเอาไวแมจะไมมีการใชงาน

การจับคูอปุกรณ
เลือก  > เครื่องมือ > เชื่อมตอ > Bluetooth
เปดแท็บอุปกรณที่จับคูดวย
กอนจะจับคู ใหสรางรหัสผาน (1-16 ตัว) และตกลงกับผูใชอุปกรณ
เครื่องอื่นใหใชรหัสผานเดียวกัน อุปกรณที่ไมมีการตอประสานกับผู
ใชจะมีรหัสผานถาวร คณุตองใชรหัสผานเมื่อคุณเชื่อมตอกับ

รณอื่นๆ เปนครั้งแรกเทานั้น หลังจากการจับค ูการอนุญาตการ
ตอจึงจะเปนไปได การจับคูและการอนุญาตการเชื่อมตอจะ
การเชื่อมตอสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากคุณไมจําเปน
ยอมรับการเชื่อมตอกับอุปกรณที่จับคูแลวทุกครั้งที่สรางการ
ตอ

รหัสผานสําหรับการเขาซมิรีโมทจะตองมี 16 ตัว
เมื่อโทรศัพทไรสายอยูในโหมด SIM ระยะไกล คุณจะสามารถใช
อุปกรณเสริมที่เชื่อมตอที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น เชน ชุดอุปกรณ
ในรถยนต เพื่อโทรออกหรือรับสาย
อุปกรณไรสายของคุณจะไมทําการโทรออกในขณะที่อยูในโหมดนี้
ยกเวนหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่อง
ในการโทรออก คุณตองออกจากโหมดซมิระยะไกลกอน หาก
เครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสเพื่อปลดล็อคกอน
1. เลือก ตัวเลือก > อุปกรณที่จับคูใหม อุปกรณจะคนหา

อุปกรณผานทาง Bluetooth ที่อยูภายในระยะครอบคลุม หาก
คุณไดสงขอมูลโดยใช Bluetooth แลวกอนหนานี้ รายการ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 37

เชื่อม
ตอง
ทําให
เชื่อม
อุปก



ผลลัพธที่คนหากอนหนานี้จะปรากฏ หากตองการคนหา
อุปกรณ Bluetooth เพิ่ม ใหเลือก อุปกรณเพิ่มเติม

2. เลือกอุปกรณที่คุณตองการจับคู แลวปอนรหัสผาน ซึ่งจะตอง
ปอนรหัสผานเดียวกันนี้ลงในอุปกรณเครื่องอื่นดวย

3. เลือก ใช เพื่อสรางการเชื่อมตอระหวางโทรศพัทของคุณกับ
อุปกรณอื่นโดยอัตโนมัต ิหรือเลือก ไม เพื่อยืนยันที่จะใชการ
เชื่อมตอดวยตนเองทุกครั้งที่มีการพยายามสรางการเชื่อมตอ
หลังการจับคู อุปกรณดังกลาวจะถูกบันทึกลงในหนาอุปกรณที่
จับคู

ในการตั้งชื่อเลนใหแกอุปกรณที่จับคู ใหเลือก ตัวเลือก >
กําหนดชื่อยอ ชื่อเลนจะปรากฏขึน้ในอุปกรณของคุณ

หากตองการลบการจับคู ใหเลือกอุปกรณที่คุณตองการลบการจับคู
แลวเลือก ตัวเลอืก > ลบ ในการลบการจับคูทั้งหมด ใหเลือก ตัว
เลอืก > ลบทั้งหมด หากคุณเชื่อมตอกับอุปกรณอยูในขณะนี้ และ
ยกเลิกการจับคูกับอุปกรณนั้น การจับคูจะถูกลบออกทันที และการ
เชื่อมตอจะสิ้นสุด

ในการอนุญาตใหอุปกรณที่จับคูเชื่อมตอกับอุปกรณของคุณโดย
อัตโนมัต ิใหเลือก ตั้งเปนผานการอนุญาต การเชื่อมตอระหวาง
เครื่องของคุณและอุปกรณอื่นสามารถทําไดทันทีโดยคุณไมตองรับ
รู และไมจําเปนตองมีการตอบรบัหรือการอนุญาตแยกตางหาก ให
ใชสถานะนี้กับอุปกรณสวนตัวของคุณเอง เชน ชุดหูฟงหรือ
คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได หรืออุปกรณอื่นของผูที่คุณไว
วางใจ หากคุณตองการยอมรับคําขอเชื่อมตอจากอุปกรณอื่นแยก
ตางหากทุกครั้ง ใหเลือก ตั้งเปนไมผานการอนุญาต

ในการใชอุปกรณเสริมดานเสียงของ Bluetooth ไดแก ชุดหูฟงหรือ
แฮนดฟรี Bluetooth คณุตองจับคูอุปกรณของคุณกับอุปกรณเสริม
นั้น สําหรับรหัสผานและคําแนะนําเพิ่มเติม โปรดดูคูมือผูใชของ
อุปกรณเสริม ในการเชื่อมตออุปกรณเสริมดานเสียง ใหเปดอุปกรณ
เสริมดังกลาว อุปกรณเสริมดานเสียงบางอุปกรณจะเชื่อมตอกับ
อุปกรณของคุณโดยอัตโนมัต ิหรือ ใหเปดแท็บอุปกรณที่มีการจับคู
เลือกอุปกรณเสริม และ ตัวเลอืก > เชื่อมตอกับอุปกรณออดิโอ

ตัวจัดการการเชื่อมตอ
เลือก  > เครื่องมือ > เชื่อมตอ > ตัวเชื่อม

การดูและการยุติการเชื่อมตอปจจุบัน
เลือก  > เครื่องมือ > เชื่อมตอ > ตัวเชื่อม

ในการดูขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมตอเครือขาย เลือกการ
เชื่อมตอจากรายการ และ ตัวเลอืก > รายละเอียด ประเภทขอมูล
ที่ปรากฏขึน้กับประเภทการเชื่อมตอ

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอเครือขายที่เลือก เลือก ตัวเลือก > ตัด
การเชื่อมตอ

ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอเครือขายที่ใชอยูทั้งหมดพรอมกัน เลือก
ตัวเลอืก > ตัดการเชื่อมตอทั้งหมด
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ปฏิทินและรายชื่อ
คณุสามารถใชปฏทิินติดตามกําหนดการของคุณ วันเกิดเพื่อนของ
คุณ หรืองานที่คุณตองการจะทํา เปนตน เลือก  > สํานักงาน >
ปฏิทิน
คณุสามารถใชรายชื่อจัดเก็บและอัพเดตขอมูลรายชื่อ เชน เบอร
โทรศัพท ที่อยูที่บาน หรือที่อยูอีเมลของรายชื่อของคุณได คุณ
สามารถเพิ่มเสียงเรียกเขาสวนตัวหรือรูปภาพใหกับบัตรรายชื่อ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสรางกลุมรายชื่อที่ทําใหคุณสามารถสง
ขอความตัวอักษรหรือสงอีเมลใหผูรบัไดหลายคนพรอมกัน เลือก
 > รายชื่อ

คณุสามารถใชแอปพลิเคชั่นสลับเพื่อคดัลอกรายชื่อจากโทรศัพท
Nokia เครื่องกอนของคุณไปยัง Nokia 6760 slide ของคุณได
โปรดดูที “การถายโอนเนื้อหา” หนา 18

การสรางรายการปฏิทนิ
1. ในการเพิ่มรายการปฏทิินใหม ใหเลื่อนไปที่วันที่ที่ตองการ แลว

เลือก ตัวเลอืก > รายการใหม และจากตัวเลือกตอไปนี้
● การประชุม  — เพิ่มการเตือนการประชุมของคุณ
● คําขอประชุม  — สรางและสงคําขอประชุมใหม คุณตองตั้ง
คาศูนยฝากขอความไวสําหรับสงคําขอ

● บนัทึก  — เขียนบันทึกทั่วไปสําหรับวันนั้น
● วันครบรอบ  — เพิ่มการเตือนวันเกิดหรือวันพิเศษตางๆ

(เปนรายการที่เกิดขึ้นซ้ําทุกป)
● สิ่งที่ตองทํา  — เพิ่มการเตือนถึงงานที่ตองทําใหเสร็จ
ภายในวันที่กําหนดไว

2. หากตองการเพิ่มรายละเอียดใหกับรายการ เลือก ตัวเลอืก >
เพิ่มรายละเอียด

3. ในการบันทึกรายการนั้น ใหเลือก เรียบรอย

เคล็ดลับ: ในมุมมองปฏิทินที่ดูแบบวัน สัปดาห หรือเดือน
ใหกดปุมใดปุมหนึ่ง (0-9) รายการการนัดหมายจะเปดออก
และตัวอักษรที่คุณปอนจะถูกเพิ่มลงในชองหัวขอ ในหนาจอ
สิ่งที่ตองทํา รายการบันทึกสิ่งที่ตองทําจะเปดออก

เมื่อเสียงเตือนปฏิทินดังขึน้ ใหเลือก เงียบ เพื่อปดเสียงเตือน

ในการปดเสียงเตอืนของปฏิทิน ใหเลือก หยุด

ในการตั้งเตือนการเลื่อนปลกุ ใหเลือก เลื่อนปลกุ

ในการกําหนดระยะเวลาใหเสียงเตือนปฏิทินดังขึน้อีกครั้งหลังจาก
เลื่อนการปลุก ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > เวลาเลื่อนปลกุ

หนาจอปฏิทนิ
ในการสลับระหวางแสดงเปนเดือน แสดงเปนสัปดาห และแสดงสิ่ง
ที่ตองทํา เลือก ตัวเลือก > แสดงเปนเดือน, แสดงเปนสัปดาห
หรือ แสดงสิ่งที่ตองทํา

ในการเปลี่ยนวันที่เริ่มตนของสัปดาห หนาจอที่ปรากฏเมื่อคุณเปด
ปฏิทิน หรือการตั้งคาเสียงเตือนปฏิทิน เลือก ตัวเลอืก > การตั้ง
คา

ในการไปยังวันที่ใดวันที่หนึ่ง ใหเลือก ตัวเลอืก > ไปยังวันที่ ใน
การไปยังวันปจจุบัน ใหกด #

การจัดเก็บและการแกไขชื่อและเบอร
โทรศพัท
1. กดปุม  แลวเลือก รายชื่อ > ตัวเลือก > รายชื่อใหม
2. ปอนขอมูลในชองที่ตองการ แลวเลือก เรียบรอย
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ในการแกไขบัตรรายชื่อ ใหเลือกรายการ แลวเลือก ตัวเลอืก >
แกไข คุณยังสามารถคนหารายชื่อที่ตองการไดดวยการพิมพ
อักษรตัวแรกของชื่อลงในชองคนหา
ในการแนบภาพกับบัตรรายชื่อ ใหเปดบัตรรายชื่อ แลวเลือก ตัว
เลอืก > เพิ่มรูปภาพ ภาพจะปรากฏขึน้เมื่อมีสายเรียกเขาจากชื่อ
ดังกลาว 

การสรางกลุมรายชื่อ
1. ในการสรางกลุมใหม ในรายชื่อกลุม เลือก ตัวเลือก > กลุม
ใหม ใชชื่อเริ่มตนหรือปอนชื่อใหม เลือก ตกลง

2. ในเพิ่มสมาชิกเขาในกลุม เลือกกลุม และ ตัวเลือก > เพิ่ม
สมาชิก

3. ทําเครื่องหมายแตละรายชื่อที่คุณตองการเพิ่ม แลวเลือก
ตกลง

การเพิ่มเสียงเรียกเขาลงในรายชื่อ
กดปุม  แลวเลือก รายชื่อ
การกําหนดเสียงเรียกเขาใหกับรายชื่อหรือกลุมรายชื่อ:
1. กดปุมเลื่อนเพื่อเปดบัตรรายชื่อหรือไปที่รายชื่อกลุม แลวเลือก

กลุมรายชื่อ
2. เลือก ตัวเลอืก > เสยีงเรียกเขา
3. เลือกเสียงเรียกเขาที่คุณตองการใช
เมื่อรายชื่อหรือสมาชิกในกลุมรายชื่อโทรเขาเครื่องของคุณ เครื่อง
จะเลนเสียงเรียกเขาตามที่เลือกไว (หากมีการแสดงเบอรโทรศัพท
ของผูโทรเขาและโทรศพัทของคุณจําแนกเบอรดังกลาวได)

ในการลบเสียงเรียกเขาออก ใหเลือก แบบเสยีงที่ตั้งไว จาก
รายการเสียงเรียกเขา

เกี่ยวกับรายชื่อบน Ovi
คุณสามารถใชรายชื่อบน Ovi ตดิตอกับผูคนที่มีความหมายตอคุณ
มากที่สุดไดตลอดเวลา คนหารายชื่อ และพบปะเพื่อนๆ ในชุมชน
Ovi ติดตอเพื่อนๆ ของคุณ ไมวาจะเปนการสนทนา แลกเปลี่ยน
สถานที่และสถานะของคุณ ตลอดจนตดิตามวาเพื่อนของคุณกําลัง
ทําอะไรและอยูที่ไหนไดอยางงายดาย คุณยังสามารถสนทนากับ
เพื่อนที่ใช Google Talk™ ไดอีกดวย ซงิครายชื่อ ปฏทิิน และเนื้อ
หาอื่นๆ ระหวางโทรศัพท Nokia กับ Ovi.com ขอมูลสําคัญของคุณ
จะไดรับการจัดเก็บและปรับใหเปนขอมูลปจจุบันทั้งในเครื่องของ
คุณและบนเว็บ คุณสามารถใชรายชื่อบน Ovi ในการจัดการรายการ
รายชื่อของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพ และมั่นใจไดวารายชื่อของ
คุณไดรับการจัดเก็บไวบน Ovi.com
คุณตองมีบัญชี Nokia ในการใชบริการนี้ สรางบัญชีบนโทรศัพท
เคลื่อนที่ของคุณ หรือเขาไปที่ www.ovi.com บนเครื่องพีซขีอง
คุณ
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ภาพและเพลง
ดวย Nokia 6760 slide ของคุณ คุณสามารถถายภาพ รวมทั้งฟง
เพลงและวิทยุได และคุณยังสามารถแบงปนภาพของคุณในบริการ
ออนไลนตางๆ ได

กลอง
เมื่อคุณใชกลอง หนาจอจะหมุนเปนแนวนอนโดยอัตโนมัติ

การถายภาพ
เลือก  > กลอง

หากตองการถายภาพ ใหใชหนาจอเปนชองดูภาพ แลวกดปุมถาย
ภาพ โทรศัพทจะจัดเก็บภาพที่ถายไวในคลังภาพ

หากตองการขยายหรือยอกอนถายภาพ ใหใชปุมเลื่อน
แถบเครื่องมือจะมีปุมลัดไปยังรายการและการตั้งคาตางๆ กอนและ
หลังการถายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิป หากตองการดูแถบเครื่อง
มือ ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงแถบเครื่องมือ เลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้

   สลับไปยังโหมดรูปภาพ

   สลับไปยังโหมดวิดีโอ

   เปดใชงานโหมดตอเนื่อง (ภาพเทานั้น)

   สลับเปนโหมดกลางคืน (วิดีโอเทานั้น)

   ความยาวของวิดีโอ

   ปดแถบเครื่องมือ

ตวัเลือกที่มีจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับโหมดถายภาพและหนาจอที่
คุณอยู การตั้งคาจะกลับไปเปนคาที่ระบบตั้งไวเมื่อคุณปดกลอง

การบันทกึวดิีโอ
เลือก  > กลอง
1. หากกลองอยูในโหมดรูปภาพ ใหเลือกโหมดวิดีโอจากแถบ

เครื่องมือ
2. ในการเริ่มบันทึก ใหกดปุมจับภาพ
3. ในการหยุดบันทึกชั่วคราว ใหเลือก พัก เลือก ทําตอ เพื่อเริ่ม

บันทึกตอ
4. หากตองการหยุดบันทึก เลือก หยุด วิดีโอคลปิจะถูกจัดเก็บใน

คลังภาพโดยอัตโนมัต ิความยาวสูงสุดของวิดีโอคลิปจะขึน้อยู
กับหนวยความจําที่เหลืออยู

คลังภาพ
เลือก  > คลังภาพ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● ภาพ   — ดูภาพและวิดีโอที่อยูในโฟลเดอรรูปถาย
● คลิปวิดีโอ   — ดูวิดีโอในศูนยวิดีโอ
● เพลง   — เปด เครื่องเลน
● คลิปเสียง   — ฟงคลิปเสียง
● ลงิคการสตรีม   — ดแูละเปดลิงคการสตรีม
● การนําเสนอ   — ดูการนําเสนอ

คุณสามารถเรยีกดูและเปดโฟลเดอร รวมทั้งคัดลอกและยาย
รายการไปยังโฟลเดอรไดอีกดวย คุณยังสามารถสรางอัลบั้ม 
คัดลอก และเพิ่มรายการลงในอัลบั้มไดอีกดวย
ไฟลที่จัดเก็บไวในการดหนวยความจําที่ใชรวมกันไดของคุณ (หาก
ใสไว) จะแสดงดวยสัญลักษณ 
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ในการเปดไฟล ใหกดปุมเลื่อน คลิปวิดีโอ ไฟลประเภท RAM และ
ลิงคการสตรีมจะเปดขึน้และเลนในศูนยวิดีโอ สวนเพลงและคลิป
เสียงจะเลนในเครือ่งเลน

ในการคัดลอกหรือยายไฟลไปที่การดหนวยความจํา (หากใสไว)
หรือไปที่หนวยความจําของโทรศัพท ใหเลือกไฟล แลวเลือก ตัว
เลอืก > ยายและคัดลอก > คัดลอก

แบงดอูอนไลน
เกีย่วกับการใชรวมกันแบบออนไลน
เลือก  > แอปพลิฯ > แบงดู
ดวยการใชรวมกันแบบออนไลน คณุจะสามารถโพสตภาพ คลิป
วิดีโอ และคลิปเสียงจากอุปกรณของคุณไปยังการการใชรวมกัน
แบบออนไลนที่ใชงานรวมกันได เชน อัลบัมและบล็อก และคุณยัง
สามารถดูและสงความคิดเห็นลงในโพสตสําหรับการบริการดัง
กลาว และดาวนโหลดเนื้อหาลงในอุปกรณ Nokia ที่ใชงานรวมกัน
ได
ประเภทของเนื้อหาที่สนับสนุนการใชงาน และการเปดใหบริการ
การใชรวมกันแบบออนไลนอาจแตกตางกัน

การสมัครใชบรกิาร
เลือก  > แอปพลิฯ > แบงดู

หากตองการสมัครใชบริการการใชรวมกันแบบออนไลน โปรดไปที่
เว็บไซตของผูใหบริการและตรวจสอบวาโทรศัพท Nokia ของคุณ
ใชบริการนี้ไดหรือไม สรางบัญชีตามที่แนะนําไวในเว็บไซต คุณจะ
ไดรับชื่อผูใชและรหัสผานที่จําเปนสําหรับการตั้งคาโทรศัพทของ
คุณกับบัญชีนี้
1. หากตองการเปดใชงานบริการ ใหเปดแอปพลิเคชั่นการใชรวม

กันแบบออนไลนในเครื่องของคณุ เลือกบริการและ ตัวเลอืก >
ทํางาน

2. ปลอยใหเครื่องสรางการเชื่อมตอกับเครือขาย หากเครื่อง
สอบถามจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตจากคุณ ใหคุณเลือกจุดเชื่อม
ตอจากรายการ

3. ลงชื่อเขาใชบัญชีของคุณตามที่แนะนําไวบนเว็บไซตของผูให
บริการ

บริการของ Nokia ในบริการการใชรวมกันแบบออนไลนนี้ไมคิดคา
บริการ โดยอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายจากผูใหบริการสําหรับ
ขอมูลที่โอนยายผานเครือขาย โปรดติดตอผูใหบริการของคณุหรือ
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการใชงาน และคาบริการ
และคาถายโอนขอมูลของบริษัทอื่น

สรางโพสต
เลือก  > แอปพลฯิ > แบงดู

ในการโพสตไฟลไปยังการบริการ ใหเลือกการบริการและ ตัว
เลอืก > อัพโหลดใหม หากการใชเนื้อหารวมกันแบบออนไลนมี
ชองททางสําหรับการโพสตไฟล ใหเลือกชองทางที่ตองการ

ในการเพิ่มภาพหรือวิดโีอคลิปหรือคลิปเสียงลงในโพสต เลือก ตัว
เลอืก > ใส

ปอนชื่อหรือรายละเอียดสําหรับการโพสต ถามี

ในการเพิ่มแท็กลงในโพสต ใหเลือก แท็ก:

ในการเปดใชการโพสตขอมูลของตําแหนงที่มีในไฟล ใหเลือก 
ที่ตั้ง:

ในการกําหนดระดับความเปนสวนตัวของไฟล ใหเลือก สวนตัว: ใน
การอนุญาตใหทุกคนดไูฟลของคุณ ใหเลือก กลุมสาธารณะ ใน
การจํากัดใหผูอื่นดูไฟลของคุณ ใหเลือก สวนตัว คุณสามารถ
กําหนดการตั้งคา ที่ตั้งไว ในเว็บไซตผูใหบริการของคุณ

ในการสงโพสตลงในการบริการ ใหเลือก ตัวเลือก > อัพโหลด
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เกี่ยวกับ Ovi แชร
Ovi แชรเปนบริการออนไลนที่ชวยใหคุณสามารถแบงปนภาพ คลิป
วิดีโอ เสียง และสื่ออื่นๆ บนคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทของคุณกับ
ครอบครัวและเพื่อนของคุณได ใน Ovi แชร คุณสามารถเพิ่มแท็ก
และความคิดเห็นบนรูป สรางรายการในรายการโปรดของคุณ และ
อื่นๆ อีกมากมาย คุณตองลงทะเบียนเพื่อใหสามารถแบงปนได แต
คณุไมตองลงทะเบียนเพื่อดูสื่อที่คุณแบงปนกับผูอื่น
คณุสามารถใชแอปพลิเคชั่นแบงดูดวยโทรศัพทของคณุ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ share.ovi.com

เครื่องเลนเพลง
เลือก  > เพลง > เครื่องเลน
เครื่องเลนเพลงรองรับรูปแบบไฟลตางๆ เชน AAC AAC+ eAAC MP3
และ WMA เครื่องเลนเพลงไมรองรับคุณสมบัติทั้งหมดของรูปแบบ
ไฟลหรือความหลากหลายของรูปแบบไฟลทุกประเภท
และคุณสามารถใชเครื่องเลนเพลงฟงเอพิโซดตางๆ ของพอด
แคสต พอดแคสตคือ วิธีการนําเสนอเสียงและเนื้อหาของวิดีโอผาน
อินเทอรเน็ตโดยใชเทคโนโลยี RSS หรือ Atom เพื่อเลนบนอุปกรณ
เคลื่อนที่และบนคอมพิวเตอร

การเลนเพลงหรือเอพโิซดของพอดแคสต
ในการเพิ่มเพลงและพอดแคสตที่มีอยูทั้งหมดลงในคลังเพลง
เลือก ตัวเลือก > รีเฟรชไลบรารี

ในการเลนเพลงหรือเอพิโซดของพอดแคสต เลือกประเภทที่
ตองการ และเพลงหรือเอพิโซดของพอดแคสต

ในการหยุดเลนชั่วคราว ใหกดปุมเลื่อน หากตองการเริ่มเลนตอ ให
กดปุมเลื่อนอีกครั้ง หากตองการหยุดเลน ใหเลื่อนลง

ในการกรอไปขางหนาหรือกรอกลับอยางรวดเร็ว ใหกดปุมเลื่อนไป
ทางขวาหรือซายคางไว

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

ในการแกไขแบบเสียงของการเลนเพลง เลือก ตัวเลือก > 
อีควอไลเซอร

ในการแกไขคาสมดุลและภาพสเตอริโอ หรือในการเพิ่มคุณภาพ
เสียงเบส เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาเสยีง

ในการดูภาพจังหวะขณะเลน ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงภาพ
จังหวะ

หากตองการกลับสูโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ โดยที่เครื่องเลน
ยังทํางานอยูในพื้นหลัง ใหกดปุมวางสาย

การโอนเพลงจากคอมพวิเตอร
1. ตรวจสอบดูวามีการดหนวยความจําที่ใชงานรวมกันไดใสไวใน

เครื่องแลว
2. เชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับเครื่องพีซีโดยใชการเชื่อมตอ

Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB ที่ใชงานรวมกันได
3. หากคุณกําลังใชสายเคเบิลขอมูล USB ใหเลือก ถายโอนสื่อ

เปนโหมดการเชื่อมตอ
หากคุณเลือก ถายโอนสือ่ เปนโหมดการเชื่อมตอ คุณสามารถใช
Windows Media Player เพื่อซงิโครไนซเพลงระหวางเครื่องของ
คุณกับพีซี
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วิทยุเอฟเอม็ 
การทํางานของวิทยุ FM ขึน้กับสายเสาอากาศที่ไมใชเสาอากาศ
ของโทรศัพทมือถือ ดังนั้น คณุตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมที่
ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพื่อการใชงานวิทยุ FM ได
อยางเหมาะสม

การฟงวิทยุ
เลือก  > เพลง > วิทยุ
คณุภาพของเสียงวิทยุที่ออกอากาศจะขึน้อยูกับคลืน่สถานีวิทยุที่
ครอบคลุมในพื้นที่นั้นๆ
คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาขณะฟงวิทยุได โดยใน
ขณะที่มีสายสนทนาอยู เครื่องจะปดวิทยุกอน

ในการเริ่มคนหาสถานี ใหเลือก  หรือ 

หากคุณไดจัดเก็บสถานีวิทยุไวในโทรศัพทแลว เมื่อจะไปยังสถานี
ที่บันทึกไวในลําดับกอนหนาหรือในลําดับถัดไป ใหเลือก  หรือ

เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ใชงานลําโพง  — ฟงวิทยุโดยใชลําโพง
● หาคลื่นโดยผูใช  — เปลี่ยนคลืน่ความถี่ดวยตนเอง
● ไดเรกทอรีสถานี  — ดูสถานีที่ใชงานไดตามสถานที่ตั้ง

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
● จัดเก็บสถานี  — บันทึกสถานีที่คุณกําลังฟงอยูลงในรายการ
สถานี

● สถานี  — เปดรายการของสถานีที่บันทึกไว
● เลนเปนพื้นหลงั  — กลับสูโหมดสแตนดบายในขณะที่เปดฟง
วิทยุ FM ไวในพื้นหลัง

RealPlayer
เลือก  > แอปพลฯิ > RealPlayer
RealPlayer สามารถเลนวิดีโอคลปิและคลิปเสียงที่เก็บอยูใน
โทรศัพท ถายโอนจากขอความอีเมลหรือเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช
งานรวมกันได หรือสตรีมไปยังโทรศัพทของคุณผานเว็บ รูปแบบ
ไฟลที่สนับสนุนไดแก MPEG-4, MP4 (ไมใชการสตรีม), 3GP, RV, RA,
AMR และ Midi RealPlayer อาจไมสนับสนุนรูปแบบไฟลแปลงของ
รูปแบบไฟลสื่อที่กลาวมาครบทั้งหมด

การเลนคลิปวิดีโอและลิงคการสตรมี
ในการเลนวิดีโอคลิป ใหเลือก วิดีโอคลิป และคลิป

ในการแสดงรายการไฟลที่เพิ่งเลนไป เมื่ออยูในมุมมองหลักของ
แอปพลิเคชั่น ใหเลือก รายการที่เพิ่งเลน

ในการสตรีมเนื้อหาโดยวิธี OTA (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
เลือก ลงิคการสตรีม และลิงค RealPlayer จะรองรับลิงคสองชนิด
คือ rtsp:// URL และ http:// URL ที่นําไปยังไฟล RAM กอนเริ่มการ
ตรีมเนื้อหา โทรศัพทของคุณจะตองเชื่อมตอกับเว็บไซตและ
บัฟเฟอรเนื้อหานั้น หากเกิดขอผิดพลาดในการเลนไฟล เนื่องจากมี
ปญหาการเชื่อมตอระบบเครือขาย RealPlayer จะพยายามเชื่อมตอ
กับจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

ในการดาวนโหลดวิดีโอคลิปจากเว็บ ใหเลือก แหลงดาวนโหลด
วิดีโอ

ในการปรับระดับเสียงในระหวางการเลน ใหใชปุมปรับระดับเสียง

ในการกรอไปขางหนาขณะที่เลน ใหเลื่อนขวาและกดคางไว ใน
การกรอกลับคลิปขณะที่เลน ใหเลื่อนซายและกดคางไว

ในการหยุดเลนหรือหยุดสตรีม เลือก หยุด การบัฟเฟอรหรือการ
เชื่อมตอกับเว็บไซตที่สตรมีจะหยุดทํางาน คลิปจะหยุดเลน และ
ยอนกลับไปยังจุดเริ่มตน
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ในการดูคลิปวิดีโอในโหมดหนาจอปกติ ใหเลือก ตัวเลือก > เลน
ตอในหนาจอปกติ

การตั้งคา RealPlayer
เลือก  > แอปพลิฯ > RealPlayer
คุณอาจไดรับการตั้งคา RealPlayer ในขอความที่ผูใหบริการของ
คุณสงมาให

ในการกําหนดการตัง้คาดวยตนเอง ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้ง
คา > วิดีโอ หรือ การสตรีม
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แอปพลิเคชั่น Office
คณุยังสามารถใชโทรศัพทของคุณเปนตัวแปลงหรือเครื่องคิดเลข
หรือใชแอปพลิเคชั่นตางๆ ในการเขาถึงสิ่งที่แนบที่คณุไดรับใน
อีเมล

เครื่องคดิเลข
เลือก  > สํานักงาน > คิดเลข
เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากัดในเรื่องความถูกตองและใชสําหรับการ
คํานวณแบบงายๆ เทานั้น

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

โทรศัพทจะจัดเก็บผลลัพธของการคํานวณครั้งลาสุดไวในหนวย
ความจําของโทรศัพท การออกจากแอปพลิเคชั่นเครื่องคิดเลขหรือ
การปดโทรศัพทจะไมลางขอมูลในหนวยความจําแตอยางใด ใน
การเรียกคืนผลลัพธลาสุดที่บันทึกไวเมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่น
เครื่องคิดเลขในครัง้ตอไป ใหเลือก ตัวเลอืก > ผลลพัธลาสุด

ในการบันทึกหมายเลขหรือผลการคํานวณ ใหเลือก ตัวเลือก >
ความจํา > บนัทึก

ในการดึงผลการคํานวณจากหนวยความจํา แลวใชผลลัพธดังกลาว
ในการคํานวณ ใหเลือก ตัวเลือก > ความจํา > เรียกคืน

การแปลงหนวยวัด
เลือก  > สํานักงาน > ตัวแปลง

1. เลื่อนไปที่ชองของประเภทนั้นๆ และเลือก ตัวเลือก >
ประเภทการแลกเปลีย่น เพื่อเปดรายการมาตรวัด เลือก
ประเภทการวัดที่จะใช (นอกเหนือจากสกุลเงิน) และ ตกลง

2. เลื่อนไปที่ชองของหนวยแรก และเลือก ตัวเลือก > เลือก
หนวย เลือกหนวยที่จะแปลงและ ตกลง เลื่อนไปที่ชองของ
หนวยถัดไป และเลือกหนวยวัดที่จะเปนผลลัพธในการแปลง

3. เลื่อนไปที่ชองจํานวนแรก และปอนคาที่จะแปลง ชองจํานวน
อีกชองหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมตัิเพื่อแสดงคาที่ไดรับ
การแปลงแลว

การคนหาและจัดเรียงไฟล
เลือก  > สํานักงาน > ตัวจัดไฟล

ในการคนหาไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > คนหา ปอนคําที่ใชคนหาที่
ตรงกับชื่อของไฟล

ในการยายและคัดลอกไฟลรวมทั้งโฟลเดอร หรือสรางโฟลเดอร
ใหม ใหเลือก ตัวเลือก > จัดวาง

ปุมลัด:ในการใชการดําเนินการกับรายการหลายรายการ
พรอมกันในครั้งเดียว ใหทําเครื่องหมายเลือกรายการ ในการ
เลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการ กด #

Quickoffice
เกี่ยวกบั Quickoffice
เลือก  > สํานักงาน > Quickoffice
Quickoffice ประกอบไปดวย Quickword สําหรับดูเอกสาร
Microsoft Word, Quicksheet สําหรับดูแผนงาน Microsoft Excel,
Quickpoint สําหรับการนําเสนอ Microsoft PowerPoint และ
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Quickmanager สําหรับการซื้อซอฟตแวร คุณสามารถดูเอกสาร
Microsoft Office 2000, XP และ 2003 (รูปแบบไฟล DOC, XLS
และ PPT) ไดดวย Quickoffice หากคุณม ีQuickoffice รุนโปรแกรม
แกไข คุณจะสามารถแกไขไฟลได
แตไมไดสนับสนุนรูปแบบหรอืคุณสมบัติของไฟลทั้งหมด

การทาํงานกบัไฟล
หากตองการเปดไฟล ใหเลื่อนไปที่ไฟลนั้น และกดปุมเลื่อน

ในการจัดเรียงไฟลตามประเภท เลือก ตัวเลือก > จัดเรียงตาม

ในการดูรายละเอียดของไฟล เลือก ตัวเลอืก > รายละเอียด 
รายละเอียดที่มีนั้นไดแก ชื่อ ขนาด และตําแหนงของไฟล และเวลา
และวันที่ที่ไฟลถูกดัดแปลงลาสุด

ในการสงไฟลไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันได เลือก ตัวเลอืก >
สง และวิธีการสง

Zip manager 
เลือก  > สํานักงาน > Zip
คุณสามารถใช Zip manager ในการสรางไฟลถาวรใหมเพื่อจัดเก็บ
ไฟลที่บีบอัดในรูปแบบ ZIP, เพิ่มไฟลที่บีบอัดหนึ่งหรือหลายไฟล
หรือเพิ่มไดเรกทอรีใหกับไฟลถาวร, ตั้งคา ลาง หรือเปลี่ยนรหัส
ผานไฟลถาวรสําหรับไฟลถาวรที่มีการปองกัน ตลอดจน
เปลี่ยนแปลงการตั้งคา เชน ระดับการบีบอัด และการเขารหัสชื่อ
ไฟล
คณุสามารถจัดเก็บไฟลถาวรไดทั้งในหนวยความจําโทรศัพทหรือ
ในการดหนวยความจํา

โปรแกรมอาน PDF 
เลือก  > สํานักงาน > Adobe PDF

คุณสามารถใชโปรแกรมอาน PDF ในการอานเอกสาร PDF บนหนา
จอโทรศัพทของคุณได คนหาขอความในเอกสาร แกไขการตั้งคา
เชน ระดับการยอ/ขยายและมุมมองเพจ รวมทั้งสงไฟล PDF โดยใช
อีเมล
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การดาวนโหลด
คณุสามารถดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพทของ
คุณได

ตวัจัดการแอปพลิเคชั่น
คณุสามารถใชตัวจัดการแอปพลิเคชั่นเพื่อดูแพคเกจซอฟตแวรที่
ตดิตั้งอยูในโทรศพัทของคณุ คุณสามารถดูรายละเอียดของแอป
พลิเคชั่นที่ติดตั้งไว ลบแอปพลิเคชั่น และกําหนดการตั้งคาติดตั้ง
ได
คณุสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรลงในโทรศัพทของ
คุณไดสองประเภท คือ
● แอปพลิเคชั่น JME ที่ใชเทคโนโลย ีJava™ ซึ่งมีนามสกุล
ไฟล .jad หรือ .jar

● แอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรอื่นๆ ที่เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการ
Symbian ซึง่มีนามสกุลไฟล .sis หรือ .sisx

โปรดติดตั้งซอฟตแวรที่สามารถใชรวมกับโทรศัพทของคุณได
เทานั้น

การติดตั้งแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร 
คณุอาจทําการถายโอนไฟลการติดตั้งไปยงัอุปกรณของคุณจาก
คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได หรือดาวนโหลดในระหวางการ
เรียกดู หรือสงถึงคณุเปนขอความมัลติมีเดีย เปนสิ่งที่แนบมาใน
อีเมล หรือโดยการใชวิธีการเชื่อมตออื่นๆ เชน การเชื่อมตอ
Bluetooth คุณสามารถใช Nokia Application Installer ใน Nokia
Ovi Suite เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่นในโทรศัพทของคุณ
ไอคอนในตวัจัดการแอปพลิเคชั่นจะบงบอกถึงสิ่งตอไปนี้

   แอปพลิเคชั่น .sis หรือ .sisx
   แอปพลิเคชั่น Java

   แอปพลิเคชั่นที่ยังติดตั้งไมเสร็จสมบูรณ

   แอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งในการดหนวยความจํา

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรอื่นๆ จากแหลงที่วางใจไดเทานั้น เชน แอปพลิเคชั่นที่มี
สัญลักษณจาก Symbian หรือผานการทดสอบรับรองจาก Java
Verified
กอนการติดตั้ง ควรปฏิบัตติามขั้นตอนตอไปนี้
● ในการดูขอมูลประเภทแอปพลิเคชั่น หมายเลขเวอรชัน และ
ซพัพลายเออรหรือผูผลิตแอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตัวเลือก > ดู
รายละเอียด
ในการแสดงรายละเอียดใบรับรองความปลอดภัยของแอปพลิ
เคชั่น ใหเลือก รายละเอียด: > ใบรับรอง: > ดูรายละเอียด

● หากคุณติดตั้งไฟลที่มีการอัพเดตหรือการแกไขโปรแกรมเดิมที่
มีอยู คณุจะเรียกคนืไดเฉพาะโปรแกรมตนฉบับหากคุณมีไฟล
การติดตั้งตนฉบับหรือขอมูลสํารองของชุดซอฟตแวรที่ลบออก
ไปอยางครบถวน ในการเรยีกคืนแอปพลิเคชั่นตนฉบับ ใหลบ
แอปพลิเคชั่นดังกลาวออกกอน และติดตัง้แอปพลิเคชั่นนั้นอีก
ครั้งจากไฟลการติดตั้งตนฉบับหรือขอมูลสํารอง
ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Java ตองใชไฟล JAR หากไมมีไฟล
นี้ เครื่องจะขอใหคุณดาวนโหลด หากไมไดระบุจุดเชื่อมตอไว
ใหกับแอปพลิเคชั่น เครื่องจะขอใหคุณเลือกกอน หากคุณกําลัง
ดาวนโหลดไฟล JAR คุณอาจตองปอนชื่อผูใชและรหัสผานเพื่อ
เขาใชงานเซิรฟเวอร คุณจะไดรับขอมูลดังกลาวจากซพัพลาย
เออรหรือผูผลิตแอปพลิเคชั่น

ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่นหรือซอฟตแวร ใหปฏิบัติดังนี้
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1. ในการคนหาไฟลการติดตั้ง ใหเลือก  > แอปพลิฯ > การ
ติดตั้ง และ ตัวจัดการ หรือคนหาไฟลการติดตัง้โดยใชตัว
จัดการไฟล หรือเลือก ขอความ > ถาดเขา และเปดขอความ
ที่มีไฟลการติดตั้ง

2. ในตัวจัดการแอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตัวเลอืก > ติดตั้ง ในแอป
พลิเคชั่นอื่น ใหเลือกไฟลการติดตั้งเพื่อเริ่มตนการติดตั้ง
ในระหวางการติดตั้ง โทรศัพทจะแสดงขอมูลความคบืหนาใน
การติดตั้ง หากคุณติดตัง้แอปพลิเคชั่นโดยไมใชลายเซ็น
ดิจิตอลหรือการรับรอง โทรศัพทจะแจงเตือน ใหดําเนินการติด
ตัง้ตอหากคุณแนใจถึงแหลงที่มาและตัวโปรแกรมนั้น

ในการเริม่ตนแอปพลเิคชั่นที่ติดตั้ง ใหเลือกแอปพลิเคชั่น หากแอป
พลิเคชั่นไมมโีฟลเดอรเริ่มตนที่กําหนดไว แอปพลิเคชั่นจะถูกติด
ตั้งในโฟลเดอร การติดตั้ง ในเมนูหลัก

ในการดูวาตดิตั้งหรือลบชุดซอฟตแวรใดและทําไปเมื่อใด ใหเลือก
ตัวเลือก > ดูบนัทึก

ขอสําคัญ:  โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคชั่นแอนตี้
ไวรัสเพียงหนึ่งรายการเทานั้น การมีแอปพลิเคชั่นที่มคีุณสมบัติ
แอนตี้ไวรัสมากกวาหนึ่งรายการ อาจสงผลตอประสิทธิภาพและ
การทํางานของเครื่อง หรืออาจทําใหเครื่องหยุดทํางานได
หลังจากที่คุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในการดหนวยความจําที่ใช
รวมกันไดแลว ไฟลการติดตั้ง (.sis, .sisx) ยังคงอยูในหนวยความจํา
ของโทรศัพท ไฟลอาจใชหนวยความจําเปนจํานวนมาก และ
กีดขวางไมใหคุณจัดเก็บไฟลอื่น ในการเพิ่มหนวยความจําใหเพียง
พอ ใชโปรแกรม Nokia Ovi Suite ในการสํารองขอมูลไฟลการติด
ตัง้ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได จากนั้น ใหใชตัว
จัดการไฟลลบไฟลการติดตั้งเหลานั้นออกจากหนวยความจํา
โทรศัพท หากไฟล .sis เปนสิ่งที่แนบมากับขอความ ใหลบขอความ
ดังกลาวออกจากถาดรับขอความ

การลบแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร
เลือก  > แอปพลฯิ > การติดตั้ง > ตัวจัดการ
เลื่อนไปที่ชุดซอฟตแวร และเลือก ตัวเลือก > ยกเลกิติดตั้ง
เลือก ใช เพื่อยืนยัน
หากคุณทําการลบซอฟตแวร คณุจะติดตัง้ซอฟตแวรนั้นใหมไดตอ
เมื่อคุณมีชุดซอฟตแวรตนฉบับหรือสําเนาสํารองที่ครบถวนของชุด
ซอฟตแวรที่ลบออกไป หากคุณลบชุดซอฟตแวรออก คุณอาจจะ
ไมสามารถเปดเอกสารที่สรางโดยใชซอฟตแวรนั้นไดอีก
หากชุดซอฟตแวรอื่นตองพึ่งพาชุดซอฟตแวรที่คุณลบออก ชุด
ซอฟตแวรอีกชุดนั้นอาจหยุดทํางาน หากตองการขอมูล โปรดดูที่
เอกสารประกอบของชุดซอฟตแวรที่ติดตัง้

การตั้งคาตัวจัดการแอปพลิเคชั่น
เลือก  > แอปพลฯิ > การติดตั้ง > ตัวจัดการ
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้
● การติดตั้งซอฟตแวร  — เลือกวาจะใหติดตัง้ซอฟตแวร

Symbian ซึง่ไมมีลายเซ็นดิจิตอลที่ไมผานการรับรองหรือไม
● ตรวจใบรับรองออนไลน  — ตรวจสอบใบรับรองออนไลนกอน
การติดตั้งแอปพลิเคชั่น

● ที่อยูเว็บที่ตั้งไว  —  ตัง้คาที่อยูเริ่มตนที่จะใชในการตรวจสอบ
ใบรับรองแบบออนไลน

แอปพลิเคชั่น Java บางแอปพลิเคชั่นอาจบังคับใหสงขอความหรือ
ดําเนินการเชื่อมตอเครือขายไปยังจุดเชื่อมตอเฉพาะเพื่อ
ดาวนโหลดขอมูลหรือสวนประกอบพิเศษ

รานคา Ovi
เกี่ยวกบั Ovi Store

 ในรานคา Ovi คุณสามารถดาวนโหลดเกมสโทรศพัทมือถอื แอป
พลิเคชั่น วิดีโอ รูปภาพ และเสียงเรียกเขาลงบนโทรศัพทของคุณ
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รายการบางอยางไมคิดคาบริการ แตบางอยางคุณจําเปนตองซือ้
โดยใชบัตรเครดิตหรือผานทางใบเรียกเก็บเงินคาโทรศัพทของคุณ
รานคา Ovi มเีนื้อหาที่ใชรวมกันไดกับโทรศัพทมือถือของคุณ รวม
ทั้งที่สอดคลองกับรสนิยมและที่ตั้งของคุณ

การเขาใชงานรานคา Ovi
เลือก  > รานคา
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การปองกันโทรศัพทและขอมูลของคุณ

ขอสําคัญ:  โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคชั่นแอนตี้
ไวรัสเพียงหนึ่งรายการเทานั้น การมีแอปพลิเคชั่นที่มคีุณสมบัติ
แอนตี้ไวรัสมากกวาหนึ่งรายการ อาจสงผลตอประสิทธิภาพและ
การทํางานของเครื่อง หรืออาจทําใหเครื่องหยุดทํางานได

การลอ็คโทรศัพท
รหัสล็อคชวยปองกันไมใหมีการใชงานโทรศัพทโดยไมไดรับ
อนุญาต รหัสที่ตั้งไวลวงหนาคือ 12345

ในการล็อคโทรศัพท ในโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ ใหกดปุม
เปด/ปด และเลือก ล็อคโทรศัพท

ในการปลดล็อคโทรศพัทของคุณ ใหเลือก ปลดลอ็ค ปอนรหัส
ล็อค แลวเลือก ตกลง

ในการเปลี่ยนรหัสล็อค ใหเลือก  > เครื่องมือ > การตั้งคา
และ ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศัพทและซิมการด ปอน
รหัสผานเดิมแลวปอนรหัสผานใหมสองครั้ง รหัสใหมอาจประกอบ
ดวยอักขระยาว 4-255 ตัว ใชไดทั้งพยัญชนะและตัวเลข ทั้งตัว
พิมพใหญและตัวพิมพเล็ก
จดรหัสใหมไว โดยเก็บเปนความลับและเก็บในที่ปลอดภัยแยกจาก
เครื่องของคุณตางหาก หากคุณลืมรหัสล็อคและโทรศัพทของคุณ
ถูกล็อค คณุตองนําโทรศัพทของคุณไปที่ศูนยบริการ Nokia ที่ได
รับอนุญาต อาจตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม ในการปลดล็อค
โทรศัพท ตองมีการโหลดซอฟตแวรอีกครั้ง และขอมูลที่คุณจัดเก็บ
ในโทรศัพทอาจสูญหาย

คณุสามารถล็อคโทรศัพทจากระยะไกลไดโดยการสงขอความตัว
อักษรมาที่โทรศัพท ในการใชงานการล็อคจากระยะไกล และใน
การกําหนดขอความ ใหเลือก  > เครื่องมือ > การตั้งคา และ
ทั่วไป > ความปลอดภัย > โทรศพัทและซิมการด > ล็อค

โทรศัพทจากระยะไกล > เปดใชงาน ปอนขอความล็อคเครื่อง
จากระยะไกลแลวยืนยันขอความ ขอความตองมีอักขระอยางนอย 5
ตัว จดขอความไว เนื่องจากคณุอาจตองใชในภายหลัง

การรักษาความปลอดภัยการดหนวย
ความจํา
เลือก  > สํานักงาน > ตัวจัดไฟล

คุณสามารถปองกันการดหนวยความจําดวยรหัสผานเพื่อปองกันไม
ใหมีการเขาใชโดยไมไดรับอนุญาต ในการตั้งรหัสผาน เลือก ตัว
เลอืก > รหัสผานการด > ตั้ง รหัสผานมีอักขระไดสูงสุด 8 ตัว
และมีลักษณะตรงตามตวัพิมพใหญ-เล็ก รหัสผานนี้จะจัดเก็บอยูใน
เครื่องของคุณ คุณไมจําเปนตองปอนรหัสผานอีกขณะที่คุณใช
การดหนวยความจําในโทรศัพทเครื่องเดียวกัน หากคุณใชการด
หนวยความจําในโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่ง เครื่องจะขอใหคุณปอน
รหัสผาน การดหนวยความจําบางประเภทเทานั้นที่รองรับการ
ปองกันรหัสผาน

ในการลบรหัสผานของการดหนวยความจํา ใหเลือก ตัวเลอืก >
รหัสผานการด > ลบออก เมื่อคณุลบรหัสผาน ขอมูลในการด
หนวยความจําจะไมไดรับการปองกันการเขาใชโดยไมไดรับ
อนุญาต

ในการเปดการดหนวยความจําที่ล็อคไว ใหเลือก ตัวเลือก > ปลด
ล็อคการดความจํา ปอนรหัสผาน
หากคุณจํารหัสผานเพื่อปลดล็อคการดหนวยความจําที่ล็อคไวไม
ได คณุอาจตองฟอรแมตการดซึ่งในกรณีนี้การดจะถกูปลดล็อคและ
รหัสผานจะถูกลบ การฟอรแมตการดหนวยความจําจะลบขอมูล
ทั้งหมดที่เก็บไวในการด
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การสํารองขอมูล
เลือก  > สํานักงาน > ตัวจัดไฟล
ขอแนะนําใหคุณสํารองขอมูลหนวยความจําโทรศัพทลงในการด
หนวยความจําหรือเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดอยาง
สม่ําเสมอ

ในการสํารองขอมูลจากหนวยความจําโทรศัพทลงในการดหนวย
ความจํา ใหเลือก ตัวเลอืก > สํารองความจําเครื่อง

ในการเรียกคืนขอมลูจากการดหนวยความจําไปยังหนวยความจํา
โทรศัพท ใหเลือก ตัวเลอืก > เรียกคืนจากการดความจํา
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมตอโทรศัพทของคุณเขากับเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได และใช Nokia Ovi Suite เพื่อสํารอง
ขอมูล

สิง่ทีค่วรระมัดระวังเมื่อเชื่อมตอ
โทรศัพทของคณุสนับสนุนวิธีการเชื่อมตอหลายแบบ และอาจได
รับไวรัสหรือขอมูลอันตรายอื่นๆ เชนเดียวกับคอมพิวเตอร ควร
ปฏิบัติอยางระมัดระวังกับขอความ การขอเชื่อมตอ การเรียกดู และ
การดาวนโหลด
ขอความ
● หากคุณไดรับขอความที่นาสงสัย อยาเปดสิ่งที่แนบ

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมดัระวังเมื่อเปดอาน
ขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอื่นที่
อาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ

Bluetooth
● เมื่อคุณไมไดใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก Bluetooth >
ปด หรือ การมองเห็นของโทรศพัท > ซอน

● อยาจับคูกับอุปกรณที่ไมรูจักหรืออุปกรณที่คุณไมไววางใจ

การเรียกดูและดาวนโหลด
● ถาคุณพยายามเขาถึงหรือพยายามเขาถึงขอมูลลับที่ตองใช
รหัสผานแลว ใหลางแคชหลังการใชทุกครั้ง ขอมูลหรือบริการที่
คุณเขาใชจะถกูจัดเก็บในแคช

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบรกิารที่คุณเชื่อถือและใหความ
ปลอดภยัที่เพียงพอ และปองกันอันตรายตอซอฟตแวร
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การตั้งคา
เลือก  > เครื่องมือ > การตั้งคา
คณุสามารถกําหนดและแกไขการตัง้คาตางๆ ของโทรศัพท การ
แกไขการตั้งคาเหลานี้จะมีผลตอการทํางานของโทรศัพทในแอป
พลิเคชั่นตางๆ หลายแอปพลิเคชั่น
อาจมีการกําหนดการตั้งคาบางอยางไวลวงหนาแลวในโทรศัพท
ของคุณ หรือผูใหบริการอาจสงการตั้งคาเหลานั้นมาใหในขอความ
พิเศษ คุณอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาดังกลาวได
เลือกการตั้งคาที่คุณตองการแกไข และแกไขคาตางๆ ตามวิธีการ
ดังตอไปนี้
● สลับระหวางคาสองคา เชน เปดหรือปด
● เลือกคาจากรายการ
● เปดโปรแกรมแกไขขอความเพื่อปอนคา
● เลื่อนไปทางซายหรือขวาเพื่อปรับคา

การตัง้คาทั่วไป
เลือก  > เครื่องมือ > การตั้งคา และ ทั่วไป
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● การปรับตั้งคา  — เปลี่ยนการตั้งคาหนาจอ และปรับตั้งคา
โทรศัพท

● วันที่และเวลา  — เปลื่ยนวันที่และเวลา
● อุปกรณเพิ่มพิเศษ  — กําหนดการตั้งคาสําหรับอุปกรณเสริม
ของคุณ

● การจัดการฝา  — เปลี่ยนการตั้งคาฝาเลื่อน
● ปุมสวนตัว  — เปลี่ยนฟงกชันที่เปดใชงานเมื่อคุณกดปุม
อินเทอรเน็ตหรือขอความ

● ตั้งคาเซนเซอร  — เปลี่ยนการตั้งคาเซนเซอร
● ความปลอดภัย  — กําหนดการตั้งคาการรักษาความปลอดภยั

● การตั้งคาดั้งเดิม  — เรียกคืนการตั้งคาดั้งเดมิของโทรศัพท
● การจัดตําแหนง  — กําหนดวิธีระบุตําแหนงและเซริฟเวอร
สําหรับแอปพลิเคชั่นที่ใช GPS

การตั้งคาโทรศพัท
เลือก  > เครื่องมือ > การตั้งคา และ โทรศัพท
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● การโทร  — กําหนดการตั้งคาการโทรทั่วไป
● การโอนสาย  — กําหนดการตั้งคาการโอนสาย
● จํากัดการโทร  — กําหนดการตั้งคาการจํากัดการโทร
● เครือขาย  — กําหนดการตั้งคาเครือขาย

การตั้งคาการเชื่อมตอ
เลือก  > เครื่องมือ > การตั้งคา และ การเชื่อมตอ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● Bluetooth  — แกไขการตั้งคา Bluetooth
● USB  — แกไขการตั้งคาสายเคเบิลขอมูล
● ปลายทาง  — กําหนดจุดเชื่อมตอใหมหรือแกไขจุดเชื่อมตอที่
มีอยู จุดเชื่อมตอบางจุดหรือทั้งหมดอาจไดรับการตั้งคาลวง
หนาในโทรศัพทของคุณโดยผูใหบริการ และคุณอาจไมสามารถ
สราง แกไข หรือลบออกได

● ขอมูลแพคเก็ต  — กําหนดเวลาที่จะแนบเครือขายขอมูลแพค
เก็ต และปอนชื่อจุดเชื่อมตอแพคเก็ตแบบสลับที่ตั้งไว หากคุณ
ใชโทรศัพทของคุณเปนโมเดม็สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

● สายขอมูล  — ตั้งชวงเวลาสําหรับระยะหมดเวลาซึง่จะทําให
การเชื่อมตอสายขอมูลยุติลงโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่กําหนด
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● สถานะ  — แกไขการตัง้คาสําหรับสถานะ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) โปรดติดตอผูใหบริการหากคุณตองการสมัคร
ใชบริการ

● การตั้งคา SIP  — ดูหรือสรางรูปแบบ SIP (Session Initiation
Protocol)

● การตั้งคา XDM  — สรางรูปแบบ XDM รูปแบบ XDM เปนสิ่ง
จําเปนสําหรับแอปพลิเคชั่นการสื่อสารตางๆ มากมาย เชน
สถานะ

● ไดรฟระยะไกล  — เชื่อมตอโทรศัพทกับไดรฟระยะไกล
● กําหนดคา  — ดูและลบเซริฟเวอรที่รับรองซึง่โทรศัพทของคณุ
อาจรับการตั้งการกําหนดคามา

● การควบคุม APN  — จํากัดการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต

การตัง้คาแอปพลเิคชั่น
เลือก  > เครื่องมือ > การตั้งคา และ แอปพลเิคชั่น
เลือกแอปพลิเคชั่นจากรายการเพื่อปรบัการตั้งคา
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เคล็ดลับเพื่อสิ่งแวดลอม
ตอไปนี้คือเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีที่คณุจะสามารถชวย
ปกปองสิ่งแวดลอมได

ประหยัดพลังงาน
เมื่อคุณชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลวและถอดอุปกรณชารจออกจาก
โทรศัพท ใหถอดปลั๊กอุปกรณชารจออกจากเตารับที่ผนังดวยเชน
กัน
คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่บอยครั้งมากนัก หากคุณดําเนิน
การดังตอไปนี้
● ปดและปดการใชงานแอปพลิเคชั่น บริการ และการเชื่อมตอเมื่อ
ไมใชงาน

● ลดความสวางของหนาจอ
● ตัง้คาใหโทรศัพทเขาสูโหมดประหยัดพลังงานหลังจากระยะ
เวลาขัน้ต่ําที่ไมมีการใชงาน หากมีโหมดดังกลาวอยูใน
โทรศัพทของคุณ

● ปดการใชงานเสียงที่ไมจําเปน เชน เสียงปุมกดและเสียงเรียก
เขา

การหมุนเวียนมาใชใหม
วัสดุสวนใหญในโทรศัพทของ Nokia สามารถนํากลับมาหมุนเวียน
ใชใหมได ตรวจสอบวิธีการนําผลิตภณัฑ Nokia ของคุณกลับมาใช
ใหมไดที่ www.nokia.com/werecycle หรือตรวจสอบดวยอุปกรณ
เคลื่อนที่ไดที่ www.nokia.mobi/werecycle
นําบรรจุภณัฑและคูมือผูใชของคุณกลับมาหมุนเวียนใชใหมตาม
ระเบียบการหมุนเวียนมาใชใหมของทองถิ่นของคณุ

ลดการใชกระดาษ
คูมือผูใชนี้ชวยใหคุณเริ่มตนใชงานโทรศัพทของคุณได หาก
ตองการคําแนะนําอยางละเอียด ใหเปดวิธีใชในเครื่อง (ในแอปพลิ
เคชั่นสวนใหญ ใหเลือก ตัวเลอืก > วิธีใช) หากตองการการ
สนับสนุนเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.com/support

การเรียนรูเพิ่มเตมิ
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะทางสิ่งแวดลอม
ของอุปกรณของคุณ โปรดดูที่ www.nokia.com/ecodeclaration

ขอมูลผลิตภัณฑและความปลอดภัย
อปุกรณเสริม
อปุกรณเสรมิของแทจาก Nokia

คําเตือน:  เลือกใชแตแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และอุปกรณ
เสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้
เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตราย

และทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป โดย
เฉพาะอยางยิ่ง การใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการ
รับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรา
อื่นๆ
หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง
สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ
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อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมี
จําหนายอยูมากมาย หากตองการขอมูล
เพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/
accessories

ขอกําหนดที่ควรปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณเสริม
● เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเดก็
● หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟ
และดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

● ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณเสริมที่ไดติดตั้งในพาหนะ
ไดรับการติดตั้งอยางแนนหนาและทํางานอยางถูกตอง

● เฉพาะผูที่มีคุณสมบัตผิานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ
เสริมในรถที่ติดตั้งยากได

แบตเตอรี่

ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BP-4L ไมเกิน 4 ชั่วโมง
(WCDMA/GSM)

ไมเกิน 500 ชั่วโมง
(WCDMA/GSM)

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลาโดย
ประมาณ และจะเปนไปตามการประมาณการตอเมื่ออยูภายใตขอ
กําหนดที่เหมาะสมของเครือขายเทานั้น เวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบายขึ้นอยูกับซิมการด คุณสมบัติที่ใช อายุและขอกําหนด
ของแบตเตอรี ่อุณหภมูิในการเก็บแบตเตอรี ่ขอกําหนดของเครือ
ขาย และปจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด
บายอาจสั้นกวาที่ระบุไวขางตนอยางมาก เสียงเรียกเขา การจัดการ
สายดวยระบบแฮนดฟรี การใชในโหมดดิจิตอล และคุณสมบัตอิื่นๆ
จะใชพลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใชอุปกรณในการโทร

จะสงผลตอเวลาสแตนดบาย ในทํานองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปด
เครื่องรวมทั้งที่อยูในโหมดสแตนดบายก็มีผลตอระยะเวลาในการ
สนทนาดวยเชนกัน

แบตเตอรี่
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรีแ่ละอุปกรณชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจ
ประจุใหมได แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบใหใชกับโทรศัพทรุนนี้
คือ BP-4L Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุนอื่นที่ใชงานไดกับโทรศัพท
รุนนี้ โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงานจาก
อุปกรณชารจตอไปนี้ AC-8 หมายเลขรุนของอุปกรณชารจที่ถูกตอง
นั้นอาจแตกตางกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกตาง
ของปลั๊กเสียบจะระบไุวดวยคาใดคาหนึ่งตอไปนี้: 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 คณุอาจตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลว
เชื่อมตออีกครัง้เพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจ
ตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึน้บนหนาจอหรอืกอนที่จะสามารถโทรออกได
การถอดออกอยางปลอดภยั ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่
การชารจที่เหมาะสม ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัว
เครื่องเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคาง
ไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําให
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อายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจ
เต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป
หลีกเลี่ยงอุณหภมูิที่รอนหรือหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวใน
ที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่
รอนหรือหนาวจัดทําใหประสิทธิภาพและอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพท
ไมสามารถใชงานไดชั่วคราว ประสิทธิภาพการทํางานของ
แบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมติ่ํากวาจุดเยือกแขง็
หามลัดวงจร การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึน้ไดเมื่อมีวัตถุ
ประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้ว
บวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี ่(มีลักษณะเหมือนแถบโลหะ
ดานหลังของแบตเตอรี)่ เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน ใน
กรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ
การลัดวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสําหรับเชื่อมตอเกิด
ความเสียหายได
การทิ้ง หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจ
ระเบิดได การกําจัดแบตเตอรีต่องเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น
กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะ
ภายในบาน
การรั่ว หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, เจาะ หรือแยก
สวนเซลลหรือแบตเตอรี ่ในกรณีที่สารในแบตเตอรีร่ั่วออกมา ควร
ดแูลปองกันไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หาก
สัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ใหลางบริเวณนั้นดวยน้ําสะอาดทันที
หรือรีบไปพบแพทย
ความเสียหาย หามดัดแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถุแปลก
ปลอมลงในแบตเตอรี ่หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นๆ
หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทําใหเกิดการระเบิดได
การใชอยางถูกตอง ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคเทานั้น การใช
แบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การระเบิด หรือ
อันตรายอื่นๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอรี่ตกหลนโดยเฉพาะบนพื้น
ผิวที่แข็ง และคุณเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสียหาย ใหนําไปที่ศูนย

บริการเพื่อตรวจสอบกอนนําไปใชตอ อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรีใ่หพนมอืเด็กเล็ก
การถอดออกอยางปลอดภยั ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของ
คุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของแทของ
Nokia หรือไม ใหซือ้แบตเตอรี่จากศูนยบริการหรือตัวแทนจําหนาย
Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
โดยใชขั้นตอนตอไปนี้

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อคุณดูภาพโฮโลแกรมบนฉลาก คุณ

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

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

การตรวจสอบตามขัน้ตอนจนครบถวน
สมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาว
จะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซน็ต หาก
คุณไมสามารถยืนยันความเปนของแทหรือ
หากคุณมีเหตผุลอื่นใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่
Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอรโฮโลแกรมไมใช
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่
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ศูนยบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุด
เพื่อขอความชวยเหลือ
หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ
Nokia โปรดดูที่ www.nokia.co.th/batterycheck

การดแูลโทรศพัทของคุณ
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยม
และมีฝมือการผลิตที่ประณีต คณุจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณ
อยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับ
ประกันไดอยางถูกตอง
● เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจับตัวของไอน้ํา ความเปยกชื้น
และของเหลวทุกประเภท หรือความชุมชื้น จะทําใหเกิดองค
ประกอบของแร ซึง่อาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได
หากตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยให
เครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

● อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจาก
อาจทําใหอุปกรณสวนที่สามารถขยับไดและสวนประกอบที่เปน
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

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

● อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศพัทนอกเหนือจากที่
แนะนําไวในคูมอืผูใชฉบับนี้

● อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอม
เครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิด
ความเสียหายได

● อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขม
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

การนํากลับมาใชใหม
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

สภาพแวดลอมการทาํงาน
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
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท
มือถอือาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณ
ทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได โปรดปรึกษา
แพทยหรือบริษัทผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยนั้นๆ หากมีขอ
สงสัยหรือไมแนใจวาอุปกรณนั้นไดรับการปองกันพลังงานคลื่น
ความถี่ RF จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศัพทในสถาน
พยาบาลในกรณีที่มีปายประกาศใหคุณดําเนินการดังกลาว
เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกําลังใชอุปกรณที่มี
ความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

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

15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอขณะที่เปดโทรศัพทอยู
● ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
● ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับอุปกรณทางการแพทยเพื่อ
ลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึน้

● ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณ
รบกวน

● อานและทําตามคําแนะนําจากผูผลิตอุปกรณทางการแพทยดัง
กลาว

หากคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชโทรศัพทไรสายรวมกับอุปกรณ
ทางการแพทย โปรดปรึกษากับแพทยที่ใหคําปรึกษาดานสุขภาพ
ของคุณ

เครื่องชวยฟง
อุปกรณไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่อง
ชวยฟงได ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึน้ คุณควรปรึกษาผูให
บริการระบบของคุณ

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

บริเวณที่อาจเกดิการระเบดิ
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

รายละเอียดการรับรอง (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 คาที่เปลี่ยนแปลงขึน้กับปจจัยตางๆ
เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลัก
คา SAR ที่สูงที่สุดภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใช
โทรศัพทที่หูคือ 0.85 วัตต/กก
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR แตก
ตางกันไปโดยขึน้อยูกับขอกําหนดที่ทดสอบและที่รายงานของ
แตละประเทศและระบบเครือขาย คุณสามารถดขูอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับคา SAR ไดในขอมูลผลิตภัณฑที่ www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)
เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (Specific
Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคม
เทากับ 0.85 วัตต/กก ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภยัตอ
สุขภาพมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด

การรับประกนัอยางจํากัดโดยผูผลิต
การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้ถือเปนสวนเสริม และไมมีผลกระ
ตอสิทธิตามกฎหมาย (ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย) ภายใต
กฎหมายภายในที่ใชบังคับที่เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑเพื่อการ
บริโภค
Nokia Corporation ("Nokia") ไดกําหนดการประกันคุณภาพอยาง
จํากัดนี้สําหรับบุคคลที่ไดซือ้ผลิตภัณฑ Nokia ที่รวมอยูในชุด
ผลิตภณัฑที่จัดจําหนาย ("ผลิตภณัฑ")
Nokia รับประกันวาในระหวางระยะเวลาการประกันคุณภาพ Nokia
หรือบริษัทที่ไดรับมอบหมายจาก Nokia จะแกไขความบกพรองใน
เวลาที่มีเหตุผลทางการคาในวัสดุ การออกแบบ และคุณภาพตาม
วิชาชีพอยางไมคิดคาบริการโดยการซอม หรือ หากทาง Nokia
พิจารณาแตเพียงผูเดียวเห็นจําเปนวาใหเปลี่ยนผลิตภณัฑใหมให
แทนตามการประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้ (เวนแตกฎหมายจะ
กําหนดไวเปนอยางอื่น) การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะมีความ
สมบูรณและสามารถใชบังคบัไดในประเทศที่คุณไดซือ้ผลิตภัณฑ
ที่มุงผลิตเพื่อจําหนายในประเทศนี้เทานั้น

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ
ระยะเวลาการประกันคุณภาพจะเริ่มตนตั้งแตเวลาที่ซือ้ผลิตภัณฑ
เดิมโดยผูใชที่ซือ้เปนคนแรก ผลิตภัณฑอาจประกอบไปดวยสวน
ตางๆ หลายสวน และแตละสวนอาจมีระยะเวลาการรับประกันที่แตก
ตางกันไป (ตอไปนี้จะเรียกวา "ระยะเวลาการรับประกัน") ทั้งนี้ ระยะ
เวลาการรับประกันจะเปนดังนี้:
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a) สิบสอง (12) เดือนสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณเสริม
(ไมวาจะรวมอยูในกลองโทรศัพทเคลื่อนที่หรือขายเปนผลิตภัณฑ
แยกตางหาก) นอกจากชิ้นสวนและอุปกรณใชสิ้นเปลืองตามที่ระบุ
ใน (b) และ (c) ขางลางนี้
b) หก (6) เดือนสําหรับชิ้นสวนใชสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม:
แบตเตอรี่ อุปกรณชารจแบตเตอรี ่แทนวางแบบตัง้โตะ ชุดหูฟง
สายเคเบิล และซอง และ
c) เกาสิบ (90) วันสําหรับสื่อบันทึกซอฟตแวรที่จัดให เชน ซดีีรอม
หรือการดหนวยความจํา
ตามที่กฎหมายภายในประเทศของคุณจะอนุญาต ระยะเวลาการ
ประกันคุณภาพนี้จะไมมีการขยายหรือตอ หรือกระทําการใดๆ ที่มี
ผลกระทบที่เกี่ยวกับการขายชวงในภายหลัง การซอม หรือการ
เปลี่ยนใหแทนในผลิตภัณฑ อยางไรก็ดี สําหรับชิ้นสวนที่ไดรับการ
ซอมจะไดรับการประกันคุณภาพตามระยะเวลาการประกันคุณภาพ
เดมิ หรือเปนเวลาหกสิบ (60) วันตั้งแตวันที่ซอม แลวแตวาระยะ
เวลาใดจะยาวนานกวา

วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน
ในกรณีที่คุณตองการใชสิทธิตามการประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้
คณุสามารถติดตอศนูยการตดิตอของ Nokia (ในกรณีที่มีศูนยนี้
โปรดพิจารณาอัตราคาโทรศัพทภายในประเทศที่ใช) และ/หรือใน
กรณีที่จําเปน ใหสงคืนผลติภณัฑของคุณหรือชิ้นสวนที่มีปญหา
(ในกรณีที่ไมมีปญหาทั้งผลิตภณัฑ) ไปที่ศูนยใหความชวยเหลือ
ของ Nokia หรือสถานที่ใหบริการที่กําหนดโดย Nokia ขอมูลเกี่ยว
กับศูนยใหความชวยเหลือของ Nokia สถานที่ใหบริการที่กําหนด
โดย Nokia และศูนยการติดตอของ Nokia สามารถหาไดที่เว็บเพจ
ของ Nokia ในทองที่หากมี
คณุตองสงคนืผลิตภณัฑหรือชิ้นสวนที่มีปญหา (ในกรณีที่ไมมี
ปญหาทั้งผลิตภณัฑ) ไปที่ศูนยใหความชวยเหลือของ Nokia หรือ
สถานที่ใหบริการที่กําหนดโดย Nokia กอนสิ้นระยะเวลาการประกัน
คุณภาพ

เมื่อใชสิทธิตามการประกันคุณภาพอยางจํากัด คุณตองแสดง: a)
ผลิตภณัฑ (หรือชิ้นสวนที่มีปญหา) b) หลักฐานการซื้อตนฉบับที่
ไมมีการแกไขและสามารถอานออกได ที่มีการระบุอยางชัดเจนถึง
ชื่อและที่อยูของผูขาย วันที่และสถานที่ที่ซื้อ ประเภทผลิตภณัฑ
และ IMEI หรือเลขลําดับอุปกรณอื่นๆ
การประกันคุณภาพนี้จะสามารถขยายไดเฉพาะกับผูใชเดมิที่ซื้อ
ผลิตภณัฑเปนคนแรกและไมมีการมอบหรือโอนไปยังผูซือ้/ผูใชถัด
ไป

สิ่งที่ไมครอบคลมุถึง
1. การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลุมถึงคูมือผูใชหรือ
ซอฟตแวรของบุคคลภายนอก การตั้งคา เนื้อหา ขอมูล หรือลิงค
ไมวาจะถูกรวม/ดาวนโหลดในผลิตภณัฑหรือไม 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 (ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง การ
สึกหรอเสื่อมสภาพของเลนสถายภาพ แบตเตอรี่หรือจอภาพ) ข)
คาขนสง ค) ความบกพรองจากการใชงานโดยขาดความระมัดระวัง
(ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง ความบกพรองที่เกิดจากสิ่งของมีคม
การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ) ง) ความบกพรองหรือ
ความเสียหายที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑอยางไมถูกตอง ซึ่งรวมถึง
การใชงานที่ขดักับขอแนะนําการใชที่ใหโดย Nokia (เชน การใชที่
ระบุอยูในคูมือผูใชของผลิตภัณฑ) และ/หรือ จ) การกระทําอื่นๆ ที่
อยูนอกเหนือการควบคุมอยางเหมาะสมของ Nokia
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3. การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลมุถึงขอบกพรอง
หรือขอบกพรองที่ถูกกลาวอางที่เกิดขึน้โดยขอเท็จจริงที่วามีการ
ใชผลิตภัณฑกับ หรือเชื่อมตอกับ ผลิตภัณฑ อุปกรณเสริม
ซอฟตแวร และ/หรือ การบริการที่ไมไดผลิต จัดหาหรือไดรับ
อนุญาตจาก Nokia และไดมีการใชนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่
กําหนดใหใช ขอบกพรองตางๆ อาจเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร จาก
การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตของคุณหรือของบุคคลภายนอกไป
ยังการบริการ บัญชีอื่นๆ ระบบคอมพิวเตอรหรือเครอืขายตางๆ การ
เขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตนี้อาจเกิดขึน้จากการการเจาะระบบ การ
ขโมยรหัสผานหรือวิธีการอื่นๆ ที่หลากหลาย
4. การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลมุถึงขอบกพรอง
ที่เกิดขึน้โดยขอเท็จจริงที่วาแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจรหรือซลีของ
แบตเตอรี่ถูกปด หรือเซลลแตกหรือแสดงรองรอยการถูกทําลาย
หรือมีการใชแบตเตอรี่ในอุปกรณอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดใหใช
5. การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะไมใชบังคบัในกรณีที่
ผลิตภัณฑถูกเปด ปรับเปลี่ยน หรือซอมโดยบุคคลอื่นใดที่มิใชศูนย
ใหรับบริการที่ไดรับมอบหมาย ในกรณีที่มีการซอมโดยใชอะไหลที่
ไมไดรับการอนุญาตใหใช หรือในกรณีที่เลขลําดับของผลิตภัณฑ
รหัสวันที่ของอุปกรณเสริมโทรศพัทเคลื่อนที่ หรือหมายเลข IMEI
ถูกดึงออก ลบ ทําใหเลือน แกไข หรือไมสามารถอานได ในวิธีใดๆ
ก็ตาม และการพิจารณาดงักลาวนี้จะอยูในดุลยพินิจแตเพียงผูเดียว
ของ Nokia
6. การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะไมสามารถใชได ในกรณีที่
ผลิตภัณฑโดนละอองน้ํา ความชื้น หรือความรอนจัด หรือเงื่อนไข
ทางสิ่งแวดลอมที่รุนแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใน
เงื่อนไขดังกลาว มีการกัดกรอน การออกซเิดชัน การเปอนอาหาร
หรือของเหลว หรือไดรับผลจากเคมีภัณฑ

ขอความสําคัญอื่น
ผูใหบริการอิสระที่เปนบุคคลภายนอกจะจัดหาซมิการดและเครือ
ขายเซลลูลารและ/หรือเครือขายหรือระบบอื่นๆ ที่ใชกับผลิตภัณฑ
ดังนั้น Nokia จะไมรับผดิชอบในการประกันคณุภาพกับการดําเนิน

การมีพรอมใช การครอบคลุมของการบริการ การบริการ หรือพิสัย
ของเครือขายเซลลูลารหรือเครือขายหรือระบบอื่นๆ กอนที่จะมีการ
ซอมหรือเปลี่ยนผลิตภณัฑ ผูใหบริการอาจจําเปนตองปลดล็อค
SIM หรือล็อคอื่นๆ ที่ไดมีการเพิ่มเพื่อล็อคผลิตภัณฑกับเครือขาย
หรือผูใหบริการเฉพาะ ในกรณีดังกลาวนี้ Nokia จะไมรับผิดชอบใน
ความลาชาในการซอมตามการประกันคุณภาพหรือการที่ Nokia ไม
สามารถทําการซอมตามการประกันคุณภาพไดอยางสมบูรณซึ่งมี
สาเหตุจากความลาชาของผูใหบริการหรือความลมเหลวในการ
ปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ได
โปรดจําไววาใหทําการสํารองสําเนาตางๆ หรือเก็บเอกสารที่มี
ขอมูลและเนื้อหาที่สําคัญที่เก็บอยูในผลิตภัณฑของคุณ เนื่องจาก
เนื้อหาหรือขอมูลอาจสูญหายในระหวางการซอมหรือการเปลี่ยน
ผลิตภณัฑ ตามขอกําหนดในขอ "ขอจํากัดความรับผิดของ Nokia"
และตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia ไมวาในกรณีใดๆ จะไมรับผิด
ชอบ ทั้งโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย ในความเสียหายหรือความ
สูญหาย หรือความลมเหลวไมวาจะเกิดขึ้นจากความสูญหาย ความ
เสียหาย หรือความลมเหลวของเนื้อหาหรือขอมูลในระหวางการ
ซอมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ
ชิ้นสวนหรืออุปกรณอื่นทั้งหมดของผลิตภณัฑที่ Nokia เปลี่ยนให
ใหมจะเปนกรรมสิทธิ์ของ Nokia ในกรณีที่ผลิตภัณฑที่ถูกสงกลับ
คืนถูกพบวาไมอยูภายใตเงื่อนไขและขอผูกพันของการประกัน
คุณภาพอยางจํากัดนี้ ทาง Nokia และบริษัทที่ใหบริการที่ไดรับ
มอบหมายขอสงวนสิทธิที่จะคิดคาบริการ ในขณะที่ซอมหรือ
เปลี่ยนผลิตภัณฑ Nokia อาจใชผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนใหม เทียบ
เทาของใหม หรือที่ไดรับการปรับปรุงสภาพใหมแลว
ผลิตภัณฑของคุณอาจมีองคประกอบเฉพาะประเทศ ซึ่งรวมถึง
ซอฟตแวร ในกรณีที่ผลิตภณัฑมีการสงออกอีกครั้งจากประเทศ
ปลายทางเดิมไปยังอีกประเทศหนึ่ง ผลิตภัณฑอาจมีองคประกอบ
เฉพาะประเทศที่ไมถือวาเปนขอบกพรองตามการประกันคุณภาพ
อยางจํากัดนี้
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ขอจํากัดความรับผิดของ Nokia
การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้เปนการแกไขเฉพาะประการเดียว
ของคุณตอ Nokia และเปนความรับผิดเฉพาะประการเดียวของ
Nokia ในขอบกพรองในผลิตภัณฑของคุณ อยางไรก็ดี การประกัน
คุณภาพอยางจํากัดนี้ไมแยกหรือจํากัด i) สิทธิตามกฎหมาย (ขอ
กําหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใชบังคับ หรือ ii) สิทธิใดๆ
ของคุณตอผูจําหนายผลิตภัณฑ
การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะใชแทนที่ความรบัผิดและการ
ประกันคุณภาพของ Nokia อื่นๆ ไมวาโดยปากเปลา ลายลักษณ
อักษร โดยขอกําหนด (ไมบังคับ) โดยขอสัญญา โดยการละเมิด
หรือโดยประการอื่น ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัด และในกรณีที่อนุญาต
ตามกฎหมายที่ใชบังคับ ขอกําหนด การประกันคุณภาพ หรือ
เงื่อนไขโดยปริยายใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพและความสมบูรณที่
เหมาะสมกับสภาพการใชงาน ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะไม
รับผิดชอบสําหรับความเสียหายหรือสูญหาย หรือความลมเหลว
ของขอมูล การสูญเสียกําไร การสูญเสียการใชผลิตภัณฑหรือการ
ทํางาน การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียในการทําสัญญา การสูญ
เสียรายได หรือการสูญเสียรายรับที่คาดไว ตนทุนหรือคาใชจายที่
เพิ่มขึน้ หรือสําหรับความเสียหายหรือความเสียหายทางออม ความ
เสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น หรือความเสียหายหรือความ
สูญเสียพิเศษ ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะรับผิดจํากัดเฉพาะ
มูลคาของผลิตภัณฑที่จําหนาย ขอจํากัดดังกลาวจะไมใชกับการ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เกิดจากการละเมิดที่ไดรับการพิสูจนวาเปน
ของ Nokia

ขอกําหนดตามกฎหมาย
การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้อยูภายใตขอกําหนดของกฎหมาย
ที่กําหนดเงื่อนไขหรือการประกันคุณภาพโดยปริยายใหกับการ

ประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้ซึง่ไมสามารถปฏเิสธ จํากัด หรือปรับ
เปลี่ยน หรือไมสามารถปฏเิสธ จํากัดหรือปรับเปลี่ยนเวนแตกระทํา
อยางจํากัด ในกรณีที่ขอกําหนดตามกฎหมายดังกลาวใชบังคับ
และ Nokia สามารถปฏบิัติตามได ความรับผิดตามขอกําหนดดัง
กลาวจะมีอยูอยางจํากัด โดยมีทางเลือกในกรณีของสินคา: เปลี่ยน
สินคาหรอืสิ่งของที่เทียบเทาสินคา ซอมสินคา ชําระราคาคาเปลี่ยน
สินคาหรือการไดมาในสินคาที่เทาเทียมกัน หรือชําระราคาในการ
ซอมสินคา และในกรณีของการบริการ: ใหบริการอีกครั้ง หรือชําระ
ราคาในการที่ตองใหบริการอีกครั้ง

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑของคุณเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งมีเทคโนโลยีที่มีความซับซอน Nokia ขอแนะนําใหคณุทําความ
คุนเคยกับคูมอืผูใชและคําแนะนําที่ใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ โดย
ทําหมายเหตุไวดวยวาผลิตภณัฑอาจมีเลนสกลองถายรูป หนาจอ
ที่มีความคมชัดสูง และชิ้นสวนอื่นๆ ดังกลาว ซึง่อาจถูกขดีขวนหรือ
อาจเสียหายไดหากไมใชความระมัดระวังอยางดี
ขอมูลการประกันคุณภาพ ขอกําหนด และคุณภาพของผลิตภณัฑ
ทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมมีการแจงใหทราบ

Nokia Corporation
Keilalahdentie 2-4
FIN-02150 Espoo
Finland
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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.
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ฟวเจอรปารค รังสิต หอง 32 ชั้นใตดิน เลขที่ 161 หมู 2 ถนน
พหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี
ปทุมธานี 12130

0-2741-6363
0-2958-5851
จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

ขอมูลศูนยบริการ Nokia



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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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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