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ความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปน้ี มิฉะน้ันอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมใน
คูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย
หรือในกรณีท่ีอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอ
ใหเกิดอันตราย
คํานึงถึงความปลอดภัยบนทองถนนเปนอันดับ
แรก
ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่ง
อ่ืนใด เม่ือคุณขับขีย่านพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับ
แรกท่ีคุณควรคํานึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คือ
ความปลอดภัยบนทองถนน
สญัญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึง่
จะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได
ปดโทรศัพทเม่ืออยูในบริเวณที่หามใชโทรศพัท
ไรสาย
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเคร่ืองขณะอยูบน
เคร่ืองบิน, เมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย,
นํ้ามันเช้ือเพลิง, สารเคม ีหรือบริเวณท่ีมีการระเบิด
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บริการที่มีคุณภาพ
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะสามารถ
ประกอบหรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได
อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรีท่ี่ไดรับการ
รับรองเทาน้ัน หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไม
สามารถใชงานรวมกันได
กันนํ้า
โทรศัพทของคุณไมกันนํ้า ควรเก็บโทรศัพทไวในท่ี
แหง
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1. ขอมลูทั่วไป
ขอมูลเก่ียวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับน้ีไดรับการรับรองใหใช
ใน เครือขาย EGSM 900 และ 1800 MHz โปรดติดตอขอรับขอมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
ขณะท่ีใชคุณสมบตัิตางๆ ในโทรศัพทเครื่องน้ี คุณควรเคารพตอ
กฎหมายและจารีตประเพณีท้ังหมด รวมถึงสิทธิสวนบุคคลของผู
อ่ืน และลิขสิทธิ์
การคุมครองดานลิขสิทธิ์จะชวยปองกันการคัดลอก การแกไข
การโอน หรือการสงตอภาพ เพลง และเน้ือหาบางสวนได
โทรศัพทของคณุอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซต
อินเทอรเน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไวลวงหนาแลว คุณ
สามารถเขาสูไซตของบริษัทเหลาน้ีไดจากโทรศัพทของคุณ
เว็บไซตของบริษัทภายนอกไมใชกิจการในเครือของ Nokia
และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลาน้ี
หากคุณเลือกเขาใชเว็บไซตดังกลาว คุณควรใชความระมัดระวัง
ในเรื่องของความปลอดภัยหรือเน้ือหาของเว็บไซต

คําเตือน: คุณตองเปดเคร่ืองกอนเร่ิมใชงานคุณสมบัติ
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเคร่ืองเมื่อการใช
งานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย
คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลกัษณอักษร
สําหรับขอมลูสําคัญท้ังหมดท่ีจัดเก็บไวในเครือ่งดวยเสมอ
เม่ือตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ กรุณาอานคูมือ
ของอุปกรณน้ันๆ เพ่ือศึกษาขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับความ
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ปลอดภยั หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใชงาน
รวมกันได

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอน
เร่ิมใชงานโทรศัพท คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัติตองใชรวมกับ
คณุสมบัตเิครือขายพิเศษ คุณสมบัติเหลาน้ีไมทํางานบนทุก
เครือขาย เครือขายตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะ
กับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใชบริการเสริมจากระบบเครือ
ขายได ผูใหบริการสามารถใหคําแนะนําและอธิบายถึงคาบริการ
ท่ีเรียกเก็บ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดท่ีสงผลกระทบตอ
การใชงานบรกิารเสริมจากระบบเครือขาย ตัวอยางเชน บางเครือ
ขายอาจไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการท้ังหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงาน
คณุสมบัตบิางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนน้ัน คุณสมบัติ
เหลาน้ีจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมีการ
กําหนดคาพิเศษ เชน การเปลี่ยนแปลงช่ือเมนู ลําดับของเมนู
และไอคอน โปรดติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมจากผูใหบริการ
โทรศัพทของคุณ
โทรศัพทเคร่ืองน้ีสนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL)
ท่ีทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP สําหรับคุณสมบัติบางอยางของ
โทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย (MMS), การเรียกดู และแอป
พลิเคช่ันอีเมล เครือขายจะตองใหการรองรับเทคโนโลยีเหลาน้ี

หนวยความจําที่ใชรวมกัน
คณุสมบัตใินโทรศัพทเคร่ืองน้ี ซึ่งใชหนวยความจํารวมกันน้ัน
ไดแก ขอความมัลติมีเดีย (MMS), แอปพลิเคช่ันอีเมล, การสง
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ขอความทันใจ การใชคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงหรือมากกวาน้ี
จะลดจํานวนหนวยความจําท่ีเหลอืสําหรับคณุสมบัติอ่ืนท่ีใช
หนวยความจํารวมกัน และเครื่องอาจแสดงขอความบนหนาจอวา
หนวยความจําเต็ม เมื่อคุณพยายามใชคุณสมบัติอ่ืนท่ีใชหนวย
ความจํารวมกัน ในกรณีน้ี ใหคุณลบขอมูลหรือรายการบางอยาง
ท่ีจัดเก็บไวในคุณสมบัติหนวยความจําท่ีใชรวมกันออก กอนท่ีจะ
ดําเนินการใดๆ ตอ

รหัสผาน
รหัสโทรศัพทจะชวยปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับ
อนุญาต คุณสามารถสรางและเปลี่ยนรหัส รวมท้ังตั้งคาโทรศัพท
ใหรองขอการปอนรหัสไดดวย ควรเก็บรหัสไวเปนความลับและ
เก็บไวในท่ีปลอดภยัโดยแยกจากตัวเครื่อง หากคุณลืมรหัสและ
ล็อคเคร่ืองไว คุณจะตองนําโทรศัพทของคุณเขารับบริการและ
อาจมีการเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติม สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดติดตอศูนยบริการ Nokia Care หรือตัวแทนจําหนาย
โทรศัพทของคุณ
รหัส PIN ท่ีมาพรอมกับซิมการดจะปองกันการใชซมิการดโดยไม
ไดรับอนุญาต ตองใชรหัส PIN2 ท่ีมาพรอมกับซมิการดบางอัน
เพ่ือเขาสูบริการเฉพาะบางอยาง หากคุณใสรหัส PIN หรือ PIN2
ผิด 3 คร้ังติดตอกัน เคร่ืองจะขอใหคุณใสรหัส PUK หรือ PUK2
หากคุณไมมีรหัสเหลาน้ี โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
ตองใช PIN โมดูลเพ่ือเขาใชขอมูลในโมดูลรักษาความปลอดภยั
ของซมิการดของคุณ อาจตองใช PIN สําหรับลายเซ็นเพ่ือลง
ลายเซ็นแบบดิจิตอล คณุจําเปนตองใสรหัสระบบเมือ่ใชการ
จํากัดการโทร
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เม่ือตองการตัง้คาวิธีท่ีโทรศัพทใชรหัสผานและการตั้งคาความ
ปลอดภยั เลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย

การสนับสนุนของ Nokia
ตรวจสอบ www.nokia.co.th/support หรือเว็บไซต Nokia ใน
พ้ืนท่ีของคุณ เพ่ือดูเวอรชั่นลาสุดของคูมือน้ี ขอมูลเพ่ิมเติม
ดาวนโหลด และบริการท่ีเก่ียวของกับผลิตภณัฑ Nokia ของคุณ
บริการตั้งกําหนดคา
ดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาฟรี เชน MMS, GPRS, อีเมล และ
บริการอ่ืนๆ สําหรับรุนโทรศัพทของคุณไดท่ี www.nokia-
asia.co.th/setup
Nokia PC Suite
คุณสามารถคนหาชุดโปรแกรม PC Suite และขอมูลท่ีเก่ียวของ
ในเว็บไซตของ Nokia ท่ี www.nokia-asia.co.th/pcsuite
ศูนยบริการ Nokia Care
หากคุณตองการติดตอกับศูนยบริการ Nokia
Care โปรดตรวจดูรายช่ือศูนยบริการลูกคา
Nokia Care ในประเทศของคุณท่ี
www.nokia.co.th/contactus
การบํารุงรกัษา
สําหรับบริการบํารุงรักษา โปรดตรวจสอบรายช่ือศูนยบริการ
Nokia Care ท่ีใกลบานคุณท่ี www.nokia.co.th/repair
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2. การเริ่มตนใชงาน
การติดตั้งซิมการดและแบตเตอรี่
ปดเคร่ืองและปลดอุปกรณชารจออกทุกคร้ังกอนถอดแบตเตอรี่
ซมิการดและขั้วสัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย เน่ืองจาก
การขูดขีดหรือดัดงอ คุณจึงควรถือ ใส หรือถอดการดอยาง
ระมัดระวัง

1. เล่ือนปุมคลายล็อค (1) และถอดฝาดานหลังออก (2)
2. ถอดแบตเตอรี่ออก (3) แลวใสซมิการด (4)
3. ใสแบตเตอรี ่(5) และปดฝาดานหลังกลับเขาท่ี (6)

การถอดซิมการด

ดงึท่ีจับไปทางดานลางของโทรศัพท แลวถอดซิมการดออก
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การชารจแบตเตอรี่
มกีารชารจแบตเตอรี่ของคุณไวลวงหนาแลว แตระดับการชารจ
อาจแตกตางกัน
1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง
2. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับเคร่ือง คุณ

สามารถใชเคร่ืองขณะกําลังชารจได
3. เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ใหถอดสาย

อุปกรณชารจออกจากเครื่อง แลวจึงถอด
สายออกจากชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาท่ีสัญลักษณ
แสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถโทร
ออกได

เสาอากาศ
โทรศัพทของคณุมีเสาอากาศภายในและภายนอก
ในฐานะของอุปกรณรับสงสัญญาณวิทยุ โปรดหลีก
เล่ียงการสัมผัสบริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปน
ขณะเสาอากาศใชสงหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับ
เสาอากาศจะสงผลตอคณุภาพของสัญญาณส่ือสาร
อาจทําใหโทรศัพทใชพลังงานในระดบัท่ีมากขึน้ และทําใหอายุ
การใชงานของแบตเตอรี่ลดลง
ในรูปภาพแสดงบริเวณเสาอากาศโดยกํากับดวยเคร่ืองหมายสี
เทา
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ชุดหูฟง

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟงดวยเสียง
ดงัอยางตอเน่ืองอาจสงผลเสียตอการไดยิน หามถือโทรศัพทไว
ใกลกับหูเม่ือคุณเปดใชลําโพง เพราะระดับเสียงอาจจะดังมาก
เกินไป

คําเตือน:  เมื่อคุณใชชุดหูฟง ความสามารถในการรับฟง
เสียงรอบดานของคุณอาจไดรับผลกระทบ อยาใชชุดหูฟงหากมี
โอกาสทําใหเกิดอันตรายตอความปลอดภัยของคณุ
หามเช่ือมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอ่ืนๆ เขากับชองเสียบ
Nokia AV นอกเหนือจากท่ีไดรับอนุมัติโดย Nokia ใหใชงานกับ
เคร่ืองน้ีได โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดับเสียง
อยาเช่ือมตอผลิตภัณฑท่ีสรางสัญญาณออก เน่ืองจาก
ผลิตภัณฑน้ีอาจทําใหเคร่ืองเสียหายได อยาเช่ือมตอแหลง
สัญญาณท่ีมีกําลังไฟฟาเขากับชองเสียบ Nokia AV

แมเหล็กและสนามแมเหล็ก
เก็บโทรศัพทของคุณใหหางจากแมเหล็กหรอืสนามแมเหล็ก
เน่ืองจากอาจทําใหแอปพลิเคช่ันบางอยางในเครื่อง เชน กลอง
ถายรูป เปดทํางานโดยไมคาดหมายได
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ปุมกดและสวนประกอบของเครื่อง
1 หูฟง

2 จอแสดงผล

3 ปุมเลือก

4 ปุม Navi™ ในท่ีน้ีจะเรียกเปนปุม
เล่ือน

5 ปุมโทรออก

6 ปุมเปดปดเคร่ือง/วางสาย

7 แผงปุมกด
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8 ชองเสียบชุดหูฟง/ชองเสียบ
Nokia AV (2.5 มม.)

9 ชองเสียบอุปกรณชารจ

10 ปุมกลอง

11 ปุมคลายล็อค

12 รูรอยสายคลอง

13 เลนสกลองถายรูป

14 ลําโพง

15 ไมโครโฟน

หมายเหตุ: ไมสัมผัสบริเวณชองเสียบน้ี เน่ืองจากมีไว
เพ่ือใชโดยฝายบริการท่ีไดรับการรับรองเทาน้ัน

ขนาด

นํ้าหนัก 103.5 กรัม

ปริมาตร 73.9 ซซีี

ความยาว 98.0 มม.
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ความกวาง (สูงสุด) 48.4 มม.

ความสงู (สงูสุด) 15.0 มม.

การเปดและปดเครื่อง
ในการเปดหรือปดเคร่ือง ใหกดปุมเปด/ปดคางไว

โหมดสแตนดบาย
เม่ือโทรศัพทพรอมใชงานแตผูใชยังไมปอนตัวอักษรใดลงไป
โทรศัพทจะอยูในโหมดสแตนดบาย

1 ความแรงของสัญญาณเครือขาย

2 ระดับประจุแบตเตอรี่

3 ช่ือระบบเครือขายหรือโลโกระบบ

4 หนาท่ีของปุมเลือก

ปุมเลือกดานซายคือ ไปที่ เพ่ือใหคุณดูฟงกชันในรายการทาง
ลัดสวนตัว เมื่อจะดูรายการ ใหเลือก ตัวเลือก > เลอืกตัว
เลอืก เพ่ือดูฟงกชันท่ีใชงานได หรือเลือก ตัวเลอืก > จัดวาง
เพ่ือจัดเรียงฟงกชันในรายการทางลัดสวนตัว

การล็อคปุมกด
ในการปองกันการกดปุมโดยไมไดตั้งใจ ใหปดโทรศัพท แลว
เลือก ลอ็ค ภายใน 5 วินาทีเพ่ือล็อคปุมกด
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หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก ปลดลอ็ค > ตกลง หรือ
เปดโทรศัพท หากตั้งคาเปดใชการลอ็คปุมกดไว ใหปอนรหัส
โทรศัพทเมือ่เครื่องแสดงขอความใหปอน

ในการตั้งคาล็อคปุมกดโดยอัตโนมัติหลังจากผานเวลาท่ีตั้งไว
เม่ือโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > การตั้ง
คา > โทรศพัท > ล็อคปุมอัตโนมัติ > ล็อคปุมกด

หากตองการรับสายเมื่อมีการล็อคปุมกด ใหกดปุมโทรออก เม่ือ
คุณวางสายหรือปฏเิสธไมรับสาย ปุมกดจะล็อคโดยอัตโนมัติ
เมื่อล็อคโทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินท่ีใชเปนทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได

ฟงกชันท่ีไมตองใชซิมการด
ฟงกชันในโทรศพัทบางฟงกชันสามารถใชไดโดยไมตองใสซิ
มการดในเครื่อง เชน ตารางนัดหมายและเกมส บางฟงกชัน
ปรากฏเปนสีทึบอยูในเมนู และใชงานไมได

แอปพลิเคช่ันท่ีทํางานเบือ้งหลัง
การปลอยใหแอปพลิเคช่ันทํางานเปนพ้ืนหลงั จะทําใหใช
พลังงานแบตเตอรีส่ิ้นเปลอืงและลดอายุใชงานของแบตเตอรี่
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3. การโทร
การโทรออกและรับสาย
ในการโทรออก ใหปอนเบอรโทรศัพท รวมท้ังรหัสประเทศและ
รหัสพ้ืนท่ี หากจําเปน กดปุมโทรออกเพ่ือโทรไปยังหมายเลข
น้ัน เล่ือนขึ้นเพ่ือเพ่ิมหรือเล่ือนลงเพ่ือลดระดับเสียงของหูฟง
หรือชุดหูฟงในระหวางการสนทนา

ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก เม่ือตองการปฏิเสธไม
รับสาย ใหกดปุมวางสาย

ลําโพง
หากทําได คุณอาจเลือก ลําโพง หรือ ปกติ เพ่ือใชลําโพงหรือหู
ฟงของโทรศัพทขณะสนทนา

คําเตือน:  หามถือโทรศัพทไวใกลกับหูเมื่อคุณเปดใช
ลําโพง เพราะระดบัเสียงอาจจะดังมากเกินไป

ปุมลัดในการโทร
ในการกําหนดหมายเลขโทรศพัทใหกับปุมตัวเลข 2 ถึง 9 หน่ึง
ปุม ใหเลือก เมนู > รายช่ือ > โทรดวน แลวเลื่อนไปยัง
หมายเลขท่ีตองการ แลวเลือก กําหนด ปอนหมายเลขโทรศัพท
ท่ีตองการ หรือเลือก คนหา แลวตามดวยรายชื่อท่ีบันทึกไว

ในการเปดใชฟงกชันโทรดวน ใหเลือก เมนู > การต้ังคา >
โทรออก > โทรดวน > เปด
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ในการโทรออกโดยใชฟงกชันโทรดวน เมื่อเคร่ืองอยูในโหมด
พรอมทํางาน ใหกดปุมตวัเลขท่ีตองการคางไว
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4. การเขียนขอความ
โหมดตัวอักษร
ในการปอนตัวอักษร (เชน ขณะเขียนขอความ) ใหใชระบบปอน
ตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
เมื่อคุณเขียนขอความ ใหกด ตัวเลือกคางไวเพ่ือสลับระหวาง
ระบบปอนขอความปกติ ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ  และระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติ ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  ระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัตไิมไดสนับสนุนทุกภาษา
รูปแบบตัวอักษรจะแสดงดวยสัญลักษณ  และ 

ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม # ในการเปลี่ยนจาก
โหมดตัวอักษรเปนตัวเลข ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ  ใหกด
คางไวท่ีปุม # และเลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนจาก
โหมดหมายเลขเปนโหมดตัวอักษร ใหกดปุม # คางไว
เมื่อตองการตั้งคาภาษาที่ใชเขยีน ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษาที่
เขียน

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 2-9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรท่ีตัองการปรากฏ ตัวอักษร
ท่ีมีอยูจะขึน้กับภาษาท่ีใชเขียนท่ีเลือกไว
หากตัวอักษรตัวถดัไปท่ีคุณตองการปอนอยูในปุมเดียวกับปุม
ตัวเลขท่ีคุณใชอยู ใหรอจนกระท่ังเคอรเซอรปรากฏขึ้น และปอน
ตัวอักษร
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หากตองการเขาใชงานเครื่องหมายวรรคตอนที่ใชบอย และตัว
อักษรแบบพิเศษ ใหกด 1 ซ้ําๆ ในการเขาใชงานรายการตัว
อักษรแบบพิเศษ ใหกด *

ระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิจะใชพจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณ
สามารถเพิ่มคําใหมได
1. เร่ิมเขยีนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุมแตละปุมเพียงหน่ึงคร้ัง

ในการปอนตัวอักษรแตละตัว
2. ในการยืนยันคํา เล่ือนไปทางขวาหรือเวนวรรค

● หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม* ซ้ําๆ และเลือกคํา
จากรายการ

● หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวาคําท่ีคุณ
ตองการเขียนไมมีอยูในพจนานุกรม หากตองการเพ่ิมคํา
ลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด ปอนคําโดยใชระบบ
ปอนตัวอักษรแบบปกต ิแลวเลือก จัดเก็บ

● หากตองการเขยีนคําประสม ใหปอนสวนแรกของคํากอน
และกดปุมเล่ือนไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขยีนสวนสุดทาย
ของคํา หลังจากน้ันใหยืนยัน

3. เร่ิมเขยีนคําถัดไป

การปอนขอความภาษาไทย
ตัวอยางเชน หากตองการเขยีนขอความตัวอักษรเปนภาษาไทย
เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ เลือก
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หนาตางขอความและ ตัวเลอืก > ภาษาที่เขียน > ไทย
ไอคอน  จะปรากฏขึน้

ตัวอยางเชน หากตองการเขียนขอความ "คิดถึง U" ใหทําตามขั้น
ตอนตอไปน้ี
1. กด 1 สี่คร้ังเพ่ือเลือก ค
2. กด * เล่ือนขวาเพื่อเลือกสระ  สําหรับ คิ และเลือก ใช
3. กด 5 หน่ึงคร้ัง เพ่ือเลือก ด
4. กด 5 สามครั้งเพ่ือเลือก ถ
5. กด * จากน้ัน กดปุมเล่ือนไปทางขวาสามครั้ง เพ่ือเลือกสระ

สําหรับ ถึ แลวเลือก ใช
6. กด 2 สองครั้งเพ่ือเลือก ง
7. กด # เพ่ือเปลี่ยนเปนตัวพิมพใหญภาษาอังกฤษ และกด 0

เพ่ือเวนวรรค
8. กด 8 สองครั้งเพ่ือเลือก U

หมายเหตุ: ตามลักษณะการใชภาษาไทยแลว เสียงสระ
หรือเสียงพยัญชนะจะใสไดตอเมื่อมีตวัอักษรไทยนําอยูแลว
เทาน้ัน

เคลด็ลับ:  หากตองการเปลี่ยนเปนการปอนตัวอักษร
ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข ใหกด #
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ใชระบบชวยสะกดคําภาษาไทยอัตโนมัติในลักษณะเดียวกันกับ
ท่ีอธิบายไวสําหรับระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติท่ีใชตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ โดยมีขอยกเวนตอไปน้ี
● ในการยืนยันคํา ใหเล่ือนไปทางขวา
● หากตองการเวนวรรค ใหเล่ือนไปทางขวาหลังจากท่ีไดยืนยัน
คําแลว หรือกดปุม * คางไว
เพ่ือเขาสูหนาจอตัวอักษรพิเศษ จากน้ันเลือกเวนวรรค

● ในการคนหาคําท่ีตรงกันกอนหนาน้ีหรือถัดไป ใหเลื่อนขึน้
หรือลง
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5. การสํารวจเมนู
ฟงกชันของโทรศัพทจะจัดกลุมอยูในเมนูตางๆ แตในท่ีน้ีจะ
กลาวถึงฟงกชันของเมนูหรือรายการตัวเลือกเพียงบางรายการ
ในโหมดพรอมทํางาน ใหเลือก เมนู แลวเลือกเมนูและเมนูยอย
ท่ีตองการ เลือก ออก หรือ กลับ เพ่ือออกจากเมนูในระดบั
ปจจุบัน กดปุมวางสายเพื่อกลับไปยังโหมดพรอมทํางาน
โดยตรง หากจะเปลี่ยนมุมมองเมนู ใหเลือก เมนู > ตัวเลือก >
มุมมองเมนูหลัก
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6. ขอความ
คุณสามารถอาน เขียน สง และบันทึกขอความตัวอักษร ขอความ
มัลติมีเดีย ขอความคลิปเสียง และขอความดวน รวมท้ังอีเมล
บริการขอความจะใชไดในกรณีท่ีเครือขายหรือผูใหบริการ
สนับสนุนฟงกชันดังกลาวเทาน้ัน

ขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย
คณุสามารถสรางขอความและแนบไฟลไปกับขอความ เชน
รูปภาพ ได โทรศัพทของคุณจะเปลี่ยนขอความตวัอักษรเปน
ขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีไฟลแนบมาดวย

ขอความตัวอักษร
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความตัวอักษรท่ีมีความยาว
มากกวาความยาวที่กําหนดของขอความเดียว โดยเครื่องจะสง
ขอความที่ยาวขึ้นแยกเปนสองขอความขึน้ไป ผูใหบริการของ
คณุอาจคดิคาใชจายในการสงตามน้ัน อักขระท่ีมีเคร่ืองหมาย
พิเศษหรือเครื่องหมายตางๆ และอักขระจากภาษาบางประเภท
จะใชพ้ืนท่ีมากขึ้น และทําใหจํานวนตัวอักษรเพ่ิมขึน้จนมากกวา
ขดีจํากัดท่ีกําหนดสําหรับการสงขอความเดียว
สัญลักษณท่ีอยูดานบนของหนาจอแสดงจํานวนตวัอักษรท่ี
เหลืออยูท้ังหมดและจํานวนของขอความที่จําเปนตองสง
กอนจะสงขอความแบบใดๆ หรือขอความอีเมล SMS ไดน้ัน คุณจะ
ตองบันทึกเบอรศูนยขอความกอน เลือก เมนู > ขอความ >
การต้ังคาขอความ > ขอความตัวอักษร > ศนูยขอความ >
เพ่ิมศนูย ปอนชื่อ และเบอรโทรจากผูใหบริการ
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ขอความมลัติมเีดีย
ขอความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ และคลิปเสียงหรือ
วิดีโอคลิป
เฉพาะเคร่ืองท่ีมีคุณสมบัติท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ันท่ีจะรับและ
แสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความท่ีแสดงอาจแตก
ตางกันขึ้นกับโทรศัพทท่ีรับขอความ
เครือขายไรสายอาจจะจํากัดขนาดของขอความ MMS หากภาพที่
ใสมีขนาดเกินกวาขนาดท่ีจํากัดไว เครื่องอาจลดขนาดภาพให
เล็กลง เพ่ือใหสามารถสงผานทาง MMS ได

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมดัระวังเมื่อเปดอาน
ขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ี
อาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซีของคุณ
สําหรับขอมลูการใชงานและการสมัครใชบริการสงขอความ
มัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ คุณยังสามารถ
ดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาได โปรดดูท่ี“การสนับสนุนของ
Nokia” หนา 13

การสรางขอความตัวอักษรหรือขอความมลัติมเีดยี
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
2. หากตองการเพ่ิมผูรับ ใหเล่ือนไปที่ชอง ถึง: แลวปอนเบอร

โทรของผูรับ หรือท่ีอยูอีเมล หรือเลือก เพิ่ม เพ่ือเลือกผูรับ
จากตัวเลือกท่ีมีให เลือก ตัวเลอืก เพ่ือเพ่ิมผูรับและหัวเร่ือง
รวมท้ังกําหนดตัวเลือกในการสง

3. เล่ือนไปที่ชอง ตัวอักษร: แลวปอนเน้ือหาของขอความ
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4. ในการแนบขอมูลไปกับขอความ ใหเล่ือนไปที่แถบส่ิงท่ีแนบ
ท่ีอยูดานลางของจอภาพ แลวเลือกประเภทของขอมูลท่ี
ตองการ

5. หากตองการสงขอความ ใหกด สง
ประเภทของขอความจะแสดงอยูท่ีดานบนของจอภาพ และจะ
เปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเน้ือหาของขอความ
ผูใหบริการอาจคิดคาบริการแตกตางกัน ขึ้นอยูกับประเภทของ
ขอความ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดตางๆ จากผูใหบริการของ
คุณ

อีเมล
เขาสูบัญชีอีเมล POP3 หรือ IMAP4 ผานทางโทรศัพทของคุณ
เพ่ืออาน เขียน และสงอีเมล แอปพลิเคชั่นอีเมลน้ีจะแตกตางจาก
ฟงกชันอีเมล SMS
กอนท่ีจะใชอีเมลได คณุตองมีบัญชีอีเมลและการตั้งคาท่ีถูกตอง
กอน โปรดติดตอผูใหบริการอีเมลเพ่ือตรวจสอบการใหบริการ
และการตั้งคาบัญชีอีเมลของคุณ คณุจะไดรบัการตัง้กําหนดคา
อีเมลเปนขอความการจัดรูปแบบ

ตัวชวยตั้งคาอีเมล
ตวัชวยตั้งคาอีเมลจะเร่ิมตนโดยอัตโนมตัิหากไมมีการระบุการตัง้
คาอีเมลไวในโทรศัพท ในการเร่ิมตนตัวชวยการตั้งคาสําหรับอี
เมลแอคเคาทเพ่ิมเติม เลือก เมนู > ขอความ และอีเมลแอค
เคาทท่ีมีอยู เลือก ตัวเลอืก > เพิ่มศูนยขอความ เพ่ือเร่ิมตน
ตัวชวยตั้งคาอีเมล ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
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การเขียนและการสงอีเมล
เมื่อจะเขียนอีเมล ใหเลือก เมนู > ขอความ > สราง
ขอความ > ขอความอีเมล หากจะแนบไฟลในอีเมล ใหเลือก
ตัวเลือก > ใส ในการสงอีเมล ใหกดปุมโทรออก เลือกบัญชีท่ี
ตองการหากจําเปน

การดาวนโหลดอีเมล

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมดัระวังเมื่อเปดอาน
ขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ี
อาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซีของคุณ

ในการเลือกโหมดดึง ใหเลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคา
ขอความ > ขอความอีเมล > แกไขศูนยขอความ แลวเลือก
ศูนยขอความที่ตองการ ตามดวย การต้ังคาดาวนโหลด >
โหมดดึง

ในการดาวนโหลดอีเมล ใหเลือก เมนู > ขอความ แลวเลือก
ศูนยขอความที่ตองการ หรือยืนยันคําขอสําหรับการเช่ือมตอ
หากจําเปน

ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรท่ีปรากฏขึ้นทันทีท่ีไดรับ
1. ในการเขียนขอความดวน ใหเลือก เมนู > ขอความ >
สรางขอความ > ขอความดวน

2. ปอนเบอรโทรของผูรับ เขียนขอความ (ไดสูงสุด 70 ตัว
อักษร) แลวเลือก สง
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ขอความคลิปเสียง Nokia Xpress
การสรางและการสงขอความคลิปเสียงโดยใช MMS แบบงายๆ
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
คลิปเสียง เครื่องบันทึกเสียงจะเปดขึน้

2. บันทึกขอความ
3. ใสหมายเลขโทรศัพทหน่ึงหมายเลขหรือมากกวาน้ันในชอง
ถึง: หรือเลือก เพิ่ม เพ่ือดึงหมายเลข

4. ในการสงขอความเบอร ใหเลือก สง

ขอความทันใจ
ดวยการสงขอความทันใจ (IM ซึ่งเปนบรกิารเสริมจากระบบเครือ
ขาย) คุณสามารถสงขอความแบบสั้นไปยังผูใชท่ีออนไลนอยูได
คณุตองสมคัรขอใชบรกิารและลงทะเบียนกับศูนยบริการ IM ท่ี
คุณตองการใช คุณสามารถสอบถามการใชบริการน้ี รวมท้ังราคา
และคําแนะนําตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ เมนูอาจแตกตาง
กันขึน้อยูกับผูใหบริการขอความสนทนาของคณุ
ในการเชื่อมตอกับบริการ เลือก เมนู > ขอความ > สนทนา
และทําตามคําแนะนําบนจอแสดงผล

ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย ท่ี
คณุจําเปนตองสมัครเปนสมาชิกกอน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดติดตอผูใหบริการ

เมื่อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหกดคางไวท่ีปุม
1
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หากตองการแกไขหมายเลขของระบบฝากขอความเสียง ให
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความเสยีง > เบอรศูนยขอฯ
เสยีง

การตั้งคาขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ เพ่ือตั้งคา
คุณสมบัติขอความ
● การต้ังคาทั่วไป  —  ใชตั้งคาโทรศัพทของคุณเพื่อบันทึก
ขอความที่สง ใชเพ่ืออนุญาตใหเขยีนทับขอความเดิมหาก
หนวยความจําขอความเต็ม และใชตั้งคาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ
ขอความ

● ขอความตัวอักษร  — ใชเพ่ือยอมใหมีรายการผลการสง, ใช
ตัง้คาศูนยขอความสําหรับ SMS และอีเมล SMS, ใชเลือก
ประเภทของอักขระท่ีสนับสนุน และใชตั้งคาอ่ืนท่ีเก่ียวของ
กับขอความตัวอักษร

● ขอความมัลติมีเดีย  — ใชเพ่ือยอมใหมีรายงานผลการสง,
ใชตั้งคาลักษณะของขอความมลัติมีเดีย, ใชเพ่ือยอมใหมีการ
รับขอความมัลติมีเดียและโฆษณา และใชตั้งคาอ่ืนท่ี
เก่ียวของกับขอความมัลติมีเดีย

● ขอความอีเมล  — เพ่ือยอมใหเคร่ืองรับอีเมล กําหนดขนาด
รูปภาพในอีเมล และกําหนดการตั้งคาตางๆ สําหรับอีเมล
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7. รายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ
คณุสามารถจัดเก็บช่ือและหมายเลขโทรศัพท (รายชื่อ) ท้ังใน
หนวยความจําของโทรศัพทและในหนวยความจําของซิมการด
คณุสามารถจัดเก็บรายช่ือพรอมดวยหมายเลขโทรศัพทและ
รายการขอความไวในหนวยความจําของโทรศัพท ช่ือและ
หมายเลขโทรศัพทท่ีจัดเก็บไวในหนวยความจําของซิมการดจะ
แสดงโดย 

ในการเพิ่มรายชื่อ เลือก ชื่อ > ตัวเลอืก > เพิ่มรายชื่อใหม
ในการเพิ่มรายละเอียดใหกับรายช่ือ โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
หนวยความจําท่ีใชคือ โทรศพัท หรือ เครื่องและซิม เลือก
ช่ือ เลื่อนไปที่ช่ือ และเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่มขอมูล

ในการคนหารายชื่อ เลือก ช่ือ และเลื่อนดูรายช่ือหรือปอนตัว
อักษรตัวแรกของชื่อ

ในการคัดลอกรายชื่อหน่ึงรายช่ือระหวางหนวยความจําเครื่อง
และหนวยความจําของซมิการด เลือก ชื่อ เล่ือนไปที่รายช่ือ และ
เลือก ตัวเลอืก > คัดลอกรายชื่อ คุณสามารถจัดเก็บ
หมายเลขโทรศัพทไดเพียงหมายเลขเดียวสําหรับช่ือแตละชื่อ
ในหนวยความจําของซมิการด

ในการเลือกหนวยความจําของซิมการดหรือเคร่ืองเพ่ือจัดเก็บ
รายช่ือของคุณ ในการเลือกวิธีแสดงช่ือและหมายเลขโทรศัพท
ในรายชื่อ และในการดูพ้ืนท่ีหนวยความจําสําหรับจัดเก็บรายช่ือ
ใหเลือก การตั้งคา
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คณุสามารถสงและรับขอมูลรายช่ือของบุคคลในรูปแบบของ
นามบัตรจากเครื่องท่ีใชงานรวมกันได ซึง่สนับสนุนมาตรฐาน
vCard ในการสงนามบัตร เลือก ชื่อ คนหารายชื่อท่ีมีขอมูลท่ีคุณ
ตองการจะสง แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > สงนามบัตร
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8.  บนัทึกการโทร 
หากตองการดูขอมูลการใชสายของคุณ ใหเลือก เมนู >
บนัทึก ตวัเลือกท่ีสามารถใชไดอาจรวมถึงตัวเลือกตอไปน้ี:
● ทุกสาย — เพ่ือดูเบอรท่ีไมไดรับ เบอรท่ีไดรับสาย และเบอร
ท่ีโทรออกลาสุดตามลําดับ

● เบอรที่ไมไดรับ, เบอรที่ไดรับสาย หรือ เบอรท่ีโทร
ออก — เพ่ือดูขอมูลเก่ียวกับการโทรลาสุดของคุณ

● ผูรับขอความ — เพ่ือดูรายช่ือท่ีคุณเพ่ิงสงขอความไปลาสุด
● เวลาการโทร, ตัวนับขอมูล หรือ ตัวจับแพคเก็ต — เพ่ือดู
ขอมูลท่ัวไปในการติดตอสื่อสารครั้งลาสุดของคณุ

● บนัทึกขอความหรือ บันทึกการซิงค — เพ่ือดูจํานวน
ขอความที่รับและสง รวมท้ังการซงิโครไนซ

หมายเหตุ: คาใชจายจริงท่ีผูใหบริการเรียกเก็บสําหรับ
การโทรและบริการน้ันอาจแตกตางกัน ขึน้กับคณุสมบัติของเครือ
ขาย การปดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี และอ่ืนๆ
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9. การตั้งคา 
รูปแบบ
โทรศัพทของคณุมีกลุมการตั้งคาแบบตางๆ ท่ีเรียกวารูปแบบ ซึง่
คณุสามารถปรับแตงเสียงเรียกเขาสําหรับเหตุการณและสภาพ
แวดลอมท่ีตางกันได
เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ, รูปแบบที่ตองการ และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● ใชงาน  — เพ่ือใชงานรูปแบบที่เลือก
● ปรับต้ังคา  — เพ่ือเปลี่ยนการตั้งคารูปแบบ
● ตั้งเวลา  — เพ่ือตั้งคารูปแบบที่จะใชงานช่ัวระยะเวลาหนึ่ง
เมื่อหมดเวลาท่ีตั้งใหกับรูปแบบ เคร่ืองจะใชงานรปูแบบกอน
หนาน้ีท่ีไมไดตั้งเวลาไว

แบบเสียง
คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใชงาน
ได
เลือก เมนู > การต้ังคา > แบบเสยีง คุณสามารถคนหาการตั้ง
คาท่ีเหมือนกันน้ีไดในเมนู รูปแบบ
หากคุณเลือกระดับความดังของเสียงเรียกเขาสูงสุด เสียงเรียก
เขาจะปรับเปนระดับเสียงดังสุดหลังจากน้ัน 2-3 วินาที

จอแสดงผล
ในการดูหรือปรับภาพพ้ืนหลัง ขนาดตัวอักษร หรือคุณสมบัติ
อ่ืนๆ เก่ียวกับจอแสดงผลของโทรศัพท เลือก เมนู > การต้ัง
คา > จอแสดงผล
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วันและเวลา
เลือก เมนู > การต้ังคา > วันและเวลา

ในการกําหนดวันและเวลา ใหเลือก การต้ังคาวันและเวลา

ในการกําหนดรูปแบบของวันและเวลา ใหเลือก รูปแบบวันที่
และเวลา

ในการกําหนดโทรศัพทใหปรับวันและเวลาโดยอัตโนมัติตาม
เขตเวลาที่ใชอยูในปจจุบัน ใหเลือก รับขอมูลเวลาอัตโนมัติ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ทางลัด
ดวยปุมลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครือ่งท่ีใชงา
นบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว เลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลดั
สวนตัว

ในการกําหนดฟงกชันของโทรศัพทใหกับปุมเลือกดานซายหรือ
ดานขวา ใหเลือก ปุมเลอืกดานขวา หรือ ปุมเลือกดานซาย

หากตองการเลอืกฟงกชันทางลัดสําหรับปุมเล่ือน ใหเลือก ปุม
สํารวจ เล่ือนไปยังทิศทางที่ตองการ แลวเลือก เปลีย่น หรือ
กําหนด แลวเลือกฟงกชันจากรายการ

การซิงโครไนซและการสํารองขอมูล
เลือก เมนู > การต้ังคา > ซิงคและสํารอง แลวเลือกจากตัว
เลือกตอไปน้ี:
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● การสลับโทรศัพท  — ซงิโครไนซหรือคัดลอกขอมูลท่ีเลือก
ไวระหวางโทรศพัทกับโทรศัพทเคร่ืองอ่ืนโดยใชเทคโนโลยี
Bluetooth

● ถายโอนขอมูล  — ซงิโครไนซหรือคัดลอกขอมูลท่ีเลือกไว
ระหวางโทรศัพทของคุณกับโทรศัพทเคร่ืองอ่ืน, PC หรือ
เซิรฟเวอรเครือขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณมีฟงกชัน 2-3 ฟงกชันท่ีชวยในการเชื่อมตอกับ
อุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือรับสงขอมูล

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเช่ือมตอระหวางโทรศัพทกับ
อุปกรณ Bluetooth ท่ีใชงานรวมกันไดโดยใชคล่ืนวิทยุภายใน
ระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต)
โทรศัพทน้ีเปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 +
EDR ท่ีสนับสนุนรูปแบบดังตอไปน้ี: 2.0 + EDRการเขาใชงาน
ท่ัวไป, การเขาใชงานเครือขาย, การควบคุม, แฮนดฟรี, ชุดหู
ฟง, Push ออบเจ็กต, การโอนไฟล, การติดตอเครือขายแบบ
Dial-Up, การเขาใชงานซิม และพอรตอนุกรม คุณควรใชเฉพาะ
อุปกรณเสริมของรุนน้ีท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia เทาน้ัน เพ่ือ
สรางความม่ันใจในการใชงานระหวางอุปกรณท่ีรองรับ
เทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณ
อ่ืนๆ เพ่ือดูวาอุปกรณน้ันๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีไดหรือไม
คณุสมบัตท่ีิใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพ่ิมการใชพลังงาน
แบตเตอรี่และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่
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การตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth แลว
ปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปน้ี
1. เลือก ชื่อโทรศัพทของฉัน แลวปอนช่ือสําหรับโทรศัพท
2. ในการเปดใชการเช่ือมตอ Bluetooth ใหเลือก

Bluetooth > ใช สัญลักษณ  แสดงวา Bluetooth กําลัง
ทํางาน

3. ในการเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณดานเสียง ใหเลือก ตอ
อุปกรณพิเศษเสียง แลวเลือกอุปกรณท่ีตองการเชื่อมตอ

4. ในการจับคูโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth ท่ีอยูในระยะ
เช่ือมตอ ใหเลือก อุปกรณท่ีจับคูแลว > เพิ่มอุปกรณ
ใหม
เล่ือนไปยังอุปกรณท่ีตรวจพบ แลวเลือก เพิ่ม
ปอนรหัสผาน (ไดถึง 16 ตัวอักษร) ในโทรศัพทของคุณ แลว
อนุญาตใหเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth เคร่ืองอ่ืน

หากคุณกังวลเก่ียวกับความปลอดภยั ใหปดฟงกชัน Bluetooth
หรือกําหนดคา การมองเห็นโทรศัพท เปน ไมแสดง รับการ
เช่ือมตอ Bluetooth จากเครื่องของผูท่ีสามารถเชื่อถือไดเทาน้ัน
การเชื่อมตอเครื่องพีซีกับอินเทอรเน็ต
ใชเทคโนโลย ีBluetooth ในการเชื่อมตอเคร่ืองพีซท่ีีใชงานรวม
กันไดกับอินเทอรเน็ตโดยไมตองลงซอฟตแวร PC Suite
โทรศัพทของคุณตองไดรับการเปดใชงานจากผูใหบริการซึง่
สนับสนุนใชงานอินเทอรเน็ตไดและเครื่องพีซขีองคุณตอง
สนับสนุน Bluetooth PAN (Personal Area Network) หลังจาก
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เช่ือมตอกับบริการจุดเช่ือมตอเครือขาย (NAP) ของโทรศัพทและ
จับคูกับเคร่ืองพีซีแลว โทรศัพทจะเปดการเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพคเก็ตกับอินเทอรเน็ตโดยอัตโนมัติ

ขอมลูแพคเก็ต
ขอมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet Radio Service) เปน
บริการเสริมจากระบบเครือขายท่ีชวยใหผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี
สามารถสงและรับขอมูลผานเครือขายท่ีเช่ือมตอกับ Internet
protocol (IP) ได
ในการกําหนดวิธีใชบริการ ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > การ
เช่ือมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > เช่ือมขอมูลแพคเก็ต แลว
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● เม่ือตองการ  — เพ่ือสรางการเช่ือมตอขอมูลแบบแพคเก็ต
เมื่อแอปพลิเคช่ันตองการใชการเช่ือมตอดังกลาว การเชื่อม
ตอจะปดลงเมือ่คุณปดแอปพลิเคช่ัน

● ออนไลนตลอด  —  เพ่ือเช่ือมตอกับเครือขายขอมูลแพค
เก็ตโดยอัตโนมัติเมือ่คุณเปดเครื่อง

คณุสามารถใชโทรศัพทเปนโมเด็มโดยเช่ือมตอโทรศัพทกับ
เคร่ืองพีซีท่ีใชรวมกันไดผานเทคโนโลยี Bluetooth สําหรับราย
ละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดูไดจากเอกสาร Nokia PC Suite

โทรศพัทและการโทร
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก

ในการโอนสายเรียกเขา ใหเลือก การโอนสาย (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอผู
ใหบริการ
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หากตองการใหเคร่ืองพยายามโทรออกไปยังหมายเลขเดิมสิบ
คร้ังหลังจากพยายามโทรแลวแตไมสําเร็จ ใหเลือก เรียกซ้ํา
อัตโนมัติ > เปด

หากตองการใหเครือขายแจงเตอืนเมื่อมีสายเรียกเขาขณะที่คุณ
กําลังสนทนา ใหเลือก สายเรียกซอน > ใชงาน (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

หากตองการกําหนดใหระบบแสดงหมายเลขของคุณแกผูท่ีคุณ
โทรหาหรือไม ใหเลือก สงขอมูลผูโทร (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

ในการกําหนดภาษาที่ใชแสดงในเครื่อง ใหเลือก เมนู > การ
ต้ังคา > โทรศัพท > การต้ังคาภาษา > ภาษาที่ใชใน
เครื่อง

อุปกรณเพิ่มพิเศษ
เมนูน้ีหรือตัวเลือกตางๆ ตอไปน้ีจะแสดงขึ้นหากมกีารเช่ือมตอ
โทรศัพทกับอุปกรณเพ่ิมพิเศษสําหรับโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีใช
งานรวมกันได
เลือก เมนู > การต้ังคา > อุปกรณเพิ่มพิเศษ เลือกอุปกรณ
เพ่ิมพิเศษ แลวเลือกตัวเลือก ซึ่งจะขึ้นอยูกับอุปกรณเพ่ิมพิเศษ
ท่ีคุณเลือก

การจัดรูปแบบ
คณุสามารถจัดรูปแบบโทรศพัทของคุณดวยการตั้งคาท่ีจําเปน
สําหรับบริการบางอยางใหทํางานไดอยางถูกตอง ผูใหบริการ
อาจสงการตั้งคาดังกลาวใหแกคุณ
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เลือก เมนู > การต้ังคา > การต้ังกําหนดคา แลวเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปน้ี:
● ตั้งกําหนดคาที่ต้ังไว  — เพ่ือดูรายช่ือผูใหบริการท่ีจัดเก็บ
ไวในเครื่อง แลวกําหนดคาผูใหบริการเริ่มตน

● ใชคาที่ต้ังในทุกแอปฯ  — เพ่ือเปดใชงานการตั้งกําหนดคา
เริ่มตนกับแอปพลิเคช่ันท่ีสนับสนุน

● จุดเชื่อมตอที่ตองการ  — เพ่ือดูจุดเช่ือมตอท่ีจัดเก็บไว
● ตอเว็บสนับสนุน  — เพ่ือดาวนโหลดการตัง้กําหนดคาจากผู
ใหบริการ

● ตั้งคาจัดการอุปกรณ  — เพ่ือยินยอมหรือปดก้ันโทรศัพท
จากการรับการอัพเดตซอฟตแวรของเครื่อง ตัวเลือกน้ีอาจ
ไมมีในเครื่องของคุณ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับโทรศัพทรุนท่ีคุณใช

● การต้ังคาสวนบคุคล  — เพ่ือเพ่ิมบัญชีสวนตัวใหมสําหรับ
บริการตางๆ ดวยตนเอง และเพ่ือใชงานหรือลบบัญชีน้ัน ใน
การเพ่ิมบัญชีสวนตัวใหม ใหเลือก เพิ่มใหม หรือ ตัวเลือก >
เพิ่มใหม เลือกประเภทบริการ แลวปอนคาพารามิเตอรท่ี
กําหนด ในการเปดใชบัญชีสวนตัว ใหเล่ือนไปที่บัญชีดัง
กลาว แลวเลือก ตัวเลอืก > ใชงาน

การตั้งคาการใชงานกลับไปตามเดิม
ในการเรียกคืนคาโทรศัพทกลับเปนคาท่ีตั้งมาจากโรงงาน เลือก
เมนู > การต้ังคา > เรียกคืนคาด้ังเดิม และเลือกจากตัว
เลือกตอไปน้ี
● คืนการต้ังคาเทาน้ัน  — เพ่ือตั้งคาท่ีตองการท้ังหมดอีกคร้ัง
โดยไมลบขอมูลสวนตัว
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● เรียกคืนทั้งหมด  — เพ่ือตั้งคาท่ีตองการท้ังหมดอีกคร้ังและ
ลบขอมูลสวนตัวท้ังหมด เชน รายช่ือ ขอความ ไฟลมีเดียไฟล
สื่อ และรหัสการใชงาน
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10. เมนูระบบ
เขาใชพอรทัลเพ่ือไปยังบริการท่ีผูใหบริการระบบจัดให สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอผูใหบริการระบบของคุณ ผูใหบริการ
สามารถอัพเดตเมนูน้ีดวยขอความบริการ
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11. คลงัภาพ
ขอมูลท่ีไดรับการปองกันดวย Digital rights management
(DRM) มาพรอมกับสิทธิการใชท่ีเก่ียวของ ซึ่งกําหนดสิทธิของ
คุณในการใชขอมูลน้ัน
หากเคร่ืองของคุณมีขอมูลท่ีไดรับการปกปองตาม OMA DRM ใน
การสํารองสิทธิการใชและขอมูล ใหใชคณุสมบัติการสํารอง
ขอมูลของชุดโปรแกรม Nokia PC Suiteวิธีถายโอนขอมูลวิธีอ่ืน
อาจไมสามารถถายโอนสิทธิการใชท่ีตองใชในการเรียกคนื
ขอมูล เพ่ือใหคุณสามารถดําเนินการใชขอมูลท่ีไดรบัการปกปอง
ดวย OMA DRM ตอไดหลังจากท่ีมีการฟอรแมตหนวยความจํา
ของโทรศัพท คุณยังอาจตองเรียกคืนสิทธิการใช ในกรณีท่ีไฟล
บนเครื่องของคุณเสียหาย
เคร่ืองของคุณรองรับระบบ DRM (Digital Rights Management)
เพ่ือปองกันขอมูลท่ีไดรับ อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไข
ของขอมูลและรหัสเขาใชงานทุกคร้ังกอนรับขอมูลน้ัน เน่ืองจาก
การรับขอมูลดังกลาวอาจมีการคิดคาธรรมเนียม
ในการดูแฟมขอมูล ใหเลือก เมนู > คลงัภาพ
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12. สือ่
กลองและวิดีโอ
โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ
1280x1024 พิกเซล
การถายภาพ
หากตองการใชฟงกชันภาพน่ิง เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย ให
กดปุมกลอง หรือหากเปดใชฟงกชันวิดีโอแลว ใหเล่ือนซายหรือ
ขวา ในการจับภาพ ใหกดปุมกลองถายรูป

ในการยอหรือขยายภาพในโหมดกลอง ใหเล่ือนขึ้นหรือเล่ือนลง

ในการตั้งคากลองเปนโหมดกลางคืน การเปดใชตัวตั้งเวลา หรือ
การถายภาพเปนชุดตอเน่ืองอยางรวดเรว็ ใหเลือก ตัวเลอืก แลว
เลือกตวัเลือกท่ีตองการ ในการตั้งโหมดภาพตัวอยางและเวลา
ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > เวลาแสดงภาพตัวอยาง

การบันทึกวิดีโอคลิป
ในการใชฟงกชันวิดีโอ ใหกดปุมกลองคางไว ในการเริ่มบันทึก
วิดีโอ ใหกดปุมกลอง

ในการกําหนดความยาวของวิดีโอคลปิท่ีจะถาย ใหเลือก เมนู >
สือ่ > กลอง > ตัวเลอืก > การต้ังคา > ความยาววิดีโอ
คลิป

วิทยุ FM
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสาอากาศของ
อุปกรณไรสาย ชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมท่ีใชงานรวมกันไดตอง
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ตอเขากับเคร่ืองโทรศัพทเพ่ือการใชงานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะ
สม

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟงดวยเสียง
ดงัอยางตอเน่ืองอาจสงผลเสียตอการไดยิน หามถือโทรศัพทไว
ใกลกับหูเม่ือคุณเปดใชลําโพง เพราะระดับเสียงอาจจะดังมาก
เกินไป
เลือก เมนู > สือ่ > วิทยุ หรือหากเครื่องอยูในโหมดพรอม
ทํางาน ใหกดปุม * คางไว

หากคุณมีสถานีวิทยุท่ีจัดเก็บไวแลว ใหเลื่อนไปทางซายหรือไป
ทางขวาเพื่อสลับระหวางสถานีท่ีจัดเก็บไว หรือกดปุมตัวเลข
ของท่ีตั้งสถานีในตําแหนงหนวยความจําท่ีตรงกัน

ในการคนหาสถานีใกลเคียง ใหกดปุมเล่ือนไปทางซายหรือไป
ทางขวาคางไว

ในการบันทึกสถานีท่ีคุณปรับเจอ ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ
สถานี

หากตองการปรับความดัง ใหเล่ือนขึ้นหรือเล่ือนลง

ในการออกจากวิทยุท่ีกําลังเลนโดยใหทํางานเปนพ้ืนหลัง ใหกด
ปุมจบการทํางาน หากตองการปดวิทยุ ใหกดปุมจบการทํางาน
คางไว

เครื่องบันทึกเสียง
เคร่ืองบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูลหรือเชื่อมตอ
GPRS อยู
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เมื่อจะเร่ิมบันทึก ใหเลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก แลวกด
ปุมบันทึกเสมือนจริงบนหนาจอ

ในการฟงเสียงบันทึกลาสุด ใหเลือก ตัวเลอืก > เลนที่บนัทึก
ลาสุด ในการสงเสียงบันทึกลาสุดโดยใชขอความมัลติมีเดยี ให
เลือก ตัวเลอืก > สงที่บนัทึกลาสดุ

เครื่องเลนเพลง
โทรศัพทของคณุมีเครื่องเลนเพลงสําหรับฟงเพลงหรือไฟล
MP3 หรือไฟลเสียง AAC อ่ืนๆ

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟงดวยเสียง
ดงัอยางตอเน่ืองอาจสงผลเสียตอการไดยิน หามถือโทรศัพทไว
ใกลกับหูเม่ือคุณเปดใชลําโพง เพราะระดับเสียงอาจจะดังมาก
เกินไป
เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องเลนเพลง

ในการเริ่มตนเลนหรือหยดุเลนช่ัวคราว กดปุมเลือกกลาง

ในการขามไปยงัตอนตนของแทร็คปจจุบัน ใหเล่ือนไปทางซาย

ในการขามไปยังแทร็คกอนหนา ใหกดปุมเล่ือนดานซายสองครั้ง

ในการขามไปยังแทร็คตอไป ใหเล่ือนไปทางขวา

หากตองการกรอกลับ ใหกดปุมเลื่อนไปทางซายคางไว

หากตองการกรอเดินหนา ใหกดปุมเลื่อนไปทางขวาคางไว

ในการปรับระดับเสียง ใหเล่ือนขึน้หรือลง

หากตองการปดเสียงหรือเปดเสียงเคร่ืองเลนเพลง กด #
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หากตองการปลอยใหเคร่ืองเลนเพลงทํางานอยูเปนพ้ืนหลัง ให
กดปุมวางสาย หากตองการหยุดเครือ่งเลนเพลง ใหกดปุมวาง
สายคางไว
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13. แอปพลิเคช่ัน
ซอฟตแวรในโทรศัพทอาจมแีอปพลิเคช่ัน Java และเกมสท่ี
ออกแบบขึน้เปนพิเศษสําหรับโทรศัพท Nokia รุนน้ีโดยเฉพาะ
เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น

ในการเปดเกมสหรือแอปพลิเคชั่น ใหเลือก เกมส หรือ รวม
เล่ือนไปที่เกมสหรือแอปพลิเคช่ัน แลวเลือก เปด

ในการดูหนวยความจําท่ียังเหลืออยูสําหรับการตดิตั้งเกมสและ
แอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตัวเลอืก > สถานะความจาํ

หากตองการดาวนโหลดเกมสหรือแอปพลิเคช่ัน ใหเลือก ตัว
เลอืก > การดาวนโหลด > ดาวนโหลดเกมส หรือ ดาวน
โหลดแอปฯ โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคช่ัน J2ME™ Java
กอนท่ีจะดาวนโหลด โปรดตรวจสอบวาแอปพลิเคช่ันน้ีใชงานได
กับโทรศัพทของคุณ

ขอสําคัญ:  ตดิตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคช่ันและ
ซอฟตแวรอ่ืนๆ จากแหลงท่ีวางใจไดเทาน้ัน เชน แอปพลิเคช่ันท่ี
มีสัญลักษณจาก Symbian หรือผานการทดสอบรับรองจาก Java
Verified™
แอปพลิเคช่ันท่ีดาวนโหลดแลวอาจจัดเก็บไวใน คลงัภาพ
แทน แอปพลิเคชั่น
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14. ตารางนัดหมาย
นาฬิกาปลุก
เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกาปลุก

ในการตั้งคาเปดหรือปดนาฬิกาปลุก ใหเลือก เตือน: ในการตั้ง
เวลานาฬิกาปลุก ใหเลือก เวลาปลกุ: ในการตั้งใหโทรศัพทแจง
เตือนคุณเมื่อถึงวันท่ีเลือกในสัปดาห ใหเลือก ปลุกซ้ํา: หากจะ
เลือกหรือปรับตั้งคาเสียงปลุก ใหเลือก เสียงปลุก: ในการตั้ง
การหมดเวลาเลื่อน ใหเลือก การหมดเวลาเลือ่น:
หากตองการปดเสียงปลุก ใหเลือก หยุด หากคุณปลอยให
เคร่ืองสงเสียงปลุกตอไปเปนเวลาหนึ่งนาทีหรือเลือก เลื่อนไป
เสียงปลุกจะหยุดดังในชวงการหมดเวลาเลื่อนท่ีเลือกไว และจะ
สงเสียงปลุกใหมอีกคร้ัง

ปฏิทินและสิ่งที่ตองทํา
เลือก เมนู > นัดหมาย > ปฏิทิน วันปจจุบันจะมีกรอบลอม
รอบ หากมีบันทึกใดๆ ตั้งไวสําหรับวันน้ันๆ วันดังกลาวจะปรากฏ
เปนตัวทึบ

ในการสรางบันทึกปฏิทิน ใหเลื่อนไปที่วันท่ี แลวเลือก ตัว
เลอืก > สรางบนัทึก

หากคุณตองการดบูันทึกของวันน้ัน ใหเลือก ดูขอมูล หาก
ตองการลบบันทึกท้ังหมดในปฏิทิน ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบ
บนัทึก > บันทึกทั้งหมด

หากตองการดูสิ่งท่ีตองทํา ใหเลือก เมนู > นัดหมาย > สิง่ที่
ตองทํา สิ่งท่ีตองทําจะแสดงและเรียงลําดับตามความสําคัญ
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หากตองการเพ่ิม ลบ หรือสงบันทึก, เมื่อตองการเลือกบันทึกให
อยูในสถานะเสร็จ หรือเรียงสิ่งท่ีตองทําตามกําหนดเวลา ให
เลือก ตัวเลอืก
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15.  เว็บ 
คณุสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตเคลือ่นท่ีตางๆ โดยใชเบรา
เซอรของโทรศัพท ลักษณะท่ีปรากฏของเว็บเพจอาจแตกตาง
กันตามขนาดหนาจอ คุณอาจดูรายละเอียดท้ังหมดของเว็บเพจ
ไมได

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการท่ีคณุเช่ือถือและใหความ
ปลอดภยัท่ีเพียงพอ และปองกันอันตรายตอซอฟตแวร
คณุสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการอ่ืนๆ ราคา และคําแนะนํา
ตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ
คณุอาจไดรับการตั้งกําหนดคาท่ีจําเปนสําหรับการเรียกดูขอมูล
เปนขอความกําหนดคาจากผูใหบริการ

การเชื่อมตอกับบริการเว็บ
หากตองการทําการเชื่อมตอกับบริการ เลือก เมนู > เว็บ >
โฮมเพจหรือเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย กดปุม 0 คางไว
หลังจากเช่ือมตอกับบริการ คุณสามารถเริม่การเรียกดูเพจตางๆ
ได ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกันไปตามบริการน้ันๆ
ปฏิบัติตามขอความท่ีปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพทของคุณ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ
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16. บริการซิม
ซมิการดของคุณอาจมีบริการเสริม คณุสามารถเขาใชงานเมนูน้ี
ไดก็ตอเมื่อซมิการดของคณุสนับสนุน ช่ือและเน้ือหาของเมนูจะ
ตางกันไปตามซิมการดท่ีใช
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อุปกรณเสริม
คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และ

อุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับ
เคร่ืองรุนน้ีเทาน้ัน การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากน้ี
อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรอืรับรองสําหรับ
เคร่ืองเปนโมฆะไป
หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรอง
สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ หากตองการถอด
สายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปลั๊กไฟและดึงออก อยา
ดึงท่ีสายไฟ
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อุปกรณเสริมของแท

คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับ
เคร่ืองรุนน้ีเทาน้ัน การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากน้ี
อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรอืรับรองสําหรับ
เคร่ืองเปนโมฆะไป
อุปกรณเสรมิแบบใหมสําหรับโทรศัพท
ของคุณมีจําหนายอยูมากมาย คุณ
สามารถเลือกอุปกรณเสริมซึ่งเหมาะกับ
ความตองการในการติดตอสื่อสารของ
คุณได

ขอกําหนดที่ควรปฏบิัติสําหรับ
การใชอุปกรณเสริม
● เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเดก็
● หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปลั๊ก
ไฟและดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ

● ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณเสริมท่ีติดตัง้
ในรถอยางสม่ําเสมอ

● เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัตผิานการรับรองเทาน้ันท่ีจะติดตั้ง
อุปกรณเสริมในรถที่ติดตั้งยากได

แบตเตอรี่

ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย
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ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลา
โดยประมาณเทาน้ัน โดยเวลานี้ขึน้กับความแรงของสัญญาณ,
ขอกําหนดของเครือขาย, คุณสมบัติท่ีใช, อายุและขอกําหนด
ของแบตเตอรี,่ อุณหภมูิในการเก็บแบตเตอรี,่ การใชในโหมด
ดิจิตอล และปจจัยอ่ืนๆ ระยะเวลาท่ีใชโทรมีผลตอระยะเวลา
สแตนดบาย ในทํานองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปดเคร่ืองรวมท้ังท่ี
อยูในโหมดสแตนดบายก็มีผลตอระยะเวลาในการสนทนาดวย
เชนกัน

ชดุหูฟง Bluetooth BH-101 ของ Nokia
ชุดหูฟง Bluetooth BH-101 ของ Nokia เหมาะสําหรับคุณ หาก
คณุตองการติดตอสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อนไปพรอมๆ กับ
ความเปนอิสระท่ีจะทํางานไดหลากหลาย ชุดหูฟงน้ีใชงานงาย
และสะดวกสบายในการสวมใส ดวยการออกแบบที่ประณีต นํ้า
หนักเบา และปรับใหเขากับเอียรลูปไดอยางพอด ีดวยการ
ควบคุมพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ คุณสามารถจะใชโทรศัพท
ท้ังแบบมือถือและแฮนดฟรีไดตลอดทั้งวัน
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 Nokia HF-200
แบบพลัก & เพลยน้ีชวยใหคุณ
อยางอิสระ ท้ังในรถ สํานักงาน และท่ี
ไวบนแผนกันแดดในรถหรือวางไวบน
เพ่ือสนทนาผานระบบแฮนดฟรีแบบไรสาย
ท่ีใชงาน Bluetooth ของคุณ ลําโพง
ไมโครโฟนที่มีความไวเสียงสามารถ
ลดเสียงรบกวน เพ่ือชวยใหคุณฟง

ลําโพง

ไรสายสําหรับรถยนตลําโพง Bluetooth 

ไรสายสําหรับรถยนต
สามารถพูดคุยได

บาน หนีบอุปกรณน้ี
โตะของคุณ 

ดวยโทรศัพท
ประสิทธิภาพสูงและ
ลบเสียงสะทอนและ

และไดยินเสียง

Bluetooth 



และไดยินเสียงอยางชัดเจน อินเทอรเฟซท่ีเขาใจงายทําใหงาย
ตอการใชงาน ดวยปุมท่ีจัดวางไวอยางเหมาะสมและเวลา
สนทนาที่นานขึ้น

ชดุหูฟงสเตอริโอรุน HS-47 ของ Nokia
ชุดหูฟงสเตอริโอ HS-47 ของ Nokia ใชงานงายและเปนชุด
แฮนดฟรีท่ีใหความสะดวกสบาย และยังเพ่ิมความสามารถใหนํา
มาใชรวมกับอะแดปเตอร AV AD-53 ของ Nokia ท่ีใหมาไดอีก
ดวย มาฟงเคร่ืองเลนเพลงหรือวิทยุเอฟเอ็มของคุณในระบบ
เสียงสเตอริโอ
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แบตเตอรี่
ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดท่ีสามารถชารจ
ประจุใหมได แบตเตอรี่ท่ีไดรบัการออกแบบใหใชกับโทรศัพทรุน
น้ีคือ BL-4S โทรศัพทเคร่ืองน้ีไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงาน
จากอุปกรณชารจตอไปน้ี AC-3 แบตเตอรี่สามารถนํามาชารจและ
คายประจุแบตเตอรี่ไดเปนหลายรอยคร้ัง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ
เส่ือมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและ
สแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยน
แบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia
เทาน้ัน และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศัพท
รุนน้ีท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia เทาน้ัน การใชแบตเตอรี่หรือ
อุปกรณชารจท่ีไมไดรับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม การ
ระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ
หมายเลขรุนของอุปกรณชารจท่ีถูกตองน้ันอาจแตกตางกันไป
ตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกตางของปลั๊กเสียบจะระบุ
ไวดวยคาใดคาหน่ึงตอไปน้ี: E, EB, X, AR, U, A, C หรือ UB
หากใชแบตเตอรี่เปนคร้ังแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปน
เวลานาน คุณอาจตองเช่ือมตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณ
ชารจแลวเช่ือมตออีกคร้ังเพ่ือเริม่ชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่
หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาท่ีสัญลักษณแสดงการชารจ
จะปรากฏขึน้บนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถโทรออกได
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจ
ทุกคร้ังกอนถอดแบตเตอรี่
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ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัวเครือ่งเมื่อไมได
ใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณ
ชารจ เน่ืองจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใช
งานของแบตเตอรีส่ั้นลง หากคุณท้ิงแบตเตอร่ีท่ีชารจเต็มไว
แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป
พยายามเก็บแบตเตอร่ีไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ
25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิท่ีรอนหรือหนาวจัดทําให
ประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่
ท่ีรอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถใชงานได
ช่ัวคราว ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยู
ท่ีอุณหภมูิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามลัดวงจรแบตเตอรี ่การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได
เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัส
โดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี ่(มีลักษณะ
เหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนน้ีอาจ
เกิดขึน้ได เชน ในกรณีท่ีคุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปา
เส้ือหรอืในกระเปาเล็กๆ การลัดวงจรเชนน้ีอาจทําใหแบตเตอรี่
หรือวัตถุสําหรับเชื่อมตอเกิดความเสียหายได
หามท้ิงแบตเตอร่ีท่ีไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจ
ระเบิดได หรือหากแบตเตอรี่เสียหาย ก็อาจเกิดระเบิดไดเชนกัน
การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณา
นํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายใน
บาน
หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, ทําใหผิดรูปราง,
เจาะ หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีท่ีสารใน
แบตเตอรี่ร่ัวออกมา ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนัง
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หรือดวงตา ในกรณีท่ีเกิดการรั่วไหล ใหลางผิวหนังหรือตาดวย
นํ้าทันที หรือรีบไปพบแพทย
หามดัดแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถุแปลกปลอมลงใน
แบตเตอรี่ หรือนําไปแชในนํ้าหรือของเหลวชนิดอ่ืนๆ
การใชแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การ
ระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอรี่ตกหลน
โดยเฉพาะบนพื้นผิวท่ีแข็ง และคุณเช่ือวาแบตเตอร่ีไดชํารุดเสีย
หาย ใหนําไปที่ศนูยบริการเพ่ือตรวจสอบกอนนําไปใชตอ
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคเทาน้ัน อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ท่ีชํารุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก

คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ
Nokia
โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia เทาน้ันเพ่ือความปลอดภยั
ของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอร่ีท่ีซือ้เปนแบตเตอรี่ของแท
ของ Nokia หรือไม ใหซือ้แบตเตอร่ีจากตัวแทนจําหนาย Nokia
ท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ัน และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดย
ใชขัน้ตอนตอไปน้ี
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การตรวจสอบตามขัน้ตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวา
แบตเตอรีด่ังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแท หากคุณมีขอสงสัยวา
แบตเตอรี่ของคณุไมใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia คุณไมควร
ใชแบตเตอรี่น้ันอีก หากไมสามารถตรวจสอบได 
ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังท่ีซึง่คุณซื้อมา



การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อคุณดูภาพโฮโลแกรมบนฉลาก

คณุควรเห็นรูปมือประสานกันของ
Nokia (Nokia Connecting Hands) ใน
มุมมองหน่ึง และเห็นโลโกอุปกรณ
เสริมของแทของ Nokia (Nokia
Original Enhancement) ในอีกมุม
หน่ึง

2. เมื่อคุณเอียงมุมของภาพโฮโลแกรม
ไปทางซาย ขวา ลง หรือขึ้น คุณควร
เห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแตละดาน
ตามลําดับ

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่
ของแท
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หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณ
ที่มีสต๊ิกเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ
Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น การใช
แบตเตอร่ีทีไ่มไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลติอาจเปน
อันตรายและอาจทําใหโทรศัพทของคุณมีประสิทธิภาพ



หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับแบตเตอรี่ของแทของ
Nokia โปรดไปที่เว็บไซต
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ดอยลง อกีทัง้ยังทําใหเครื่องและอปุกรณเสริมเสียหาย
ได และอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกนัอืน่ใด
ทีใ่ชกบัโทรศัพท

www.nokia /-asia.com batterycheck

http://www.nokia-asia.com/batterycheck


การดูแลและบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณท่ีดีเย่ียม
และมีฝมือการผลิตท่ีประณีต คณุจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณ
อยางดี คําแนะนําตอไปน้ีจะชวยใหคุณปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับ
ประกันไดอยางถูกตอง
● เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง การจับตัว ความช้ืน และของเหลว
ทุกประเภท หรือละอองความช้ืน จะทําใหเกิดองคประกอบ
ของแร ซึง่อาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได หากตัว
เคร่ืองเปยกช้ืน ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเคร่ือง
แหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

● อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในท่ีท่ีมีฝุนหรือท่ีสกปรก
เน่ืองจากอาจทําใหอุปกรณสวนท่ีถอดเขาออกไดและสวน
ประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีรอนจัด เน่ืองจากอุณหภูมิสูงอาจ
ทําใหอายุการใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง
แบตเตอรี่อาจเส่ือมสภาพ และทําใหสวนท่ีเปนพลาสติกงอ
หรือละลายได

● อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีเย็นจัด เน่ืองจากเมื่ออุณหภมูิเพ่ิม
ขึน้จนถึงอุณหภูมิปกติ ความช้ืนจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึง่
อาจทําใหอุปกรณแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศพัทนอกเหนือจากท่ี
แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับน้ี

● อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอม
เคร่ืองอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออน
เกิดความเสียหายได
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● อยาใชสารเคม ีนํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซกัฟอกชนิดเขม
ขนทําความสะอาดเครื่อง

● อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณท่ีสามารถถอด
เขาออกไดติดขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

● ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส เชน เลนส
ของกลองถายรูป พรอกซมิิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอร
แสง

● ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองท่ีไดรับพรอมโทรศัพทและไดรับ
การรับรองเทาน้ัน การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การ
ดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิด
ความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณ
สื่อสารวิทยุอีกดวย

● ใชอุปกรณชารจในอาคารเทาน้ัน
● หมั่นสํารองขอมูลท่ีคุณตองการเก็บไว เชน รายช่ือ และ
บันทึกยอปฏทิิน

● ในการรีเซต็อุปกรณเปนระยะๆ เพ่ือสมรรถนะสูงสุดในการใช
งาน ใหปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลาน้ีใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี ่อุปกรณชารจ หรือ
อุปกรณเสริมอ่ืนๆ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยัง
ศนูยบริการท่ีไดรบัการรับรองใกลบานคุณเพ่ือขอรับบริการ
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ขอมูลเพิ่มเติมดานความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เคร่ืองของคุณ รวมท้ังอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาด
เล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเคร่ืองน้ีเปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคล่ืน RF เมื่อ
ใชในตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยาง
นอย 2.2 เซนติเมตร (7/8 น้ิว) เมื่อใชซองหนังสําหรับพกพา
อุปกรณเหน็บเข็มขดั หรือท่ีวางโทรศัพทเพ่ือการพกพา วัสดุ
ตางๆ เหลาน้ีไมมีควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่อง
อยูหางจากรางกายตามระยะหางท่ีกําหนดขางตน
โทรศัพทเคร่ืองน้ีตองใชการเช่ือมตอกับระบบเครือขายท่ีมี
คุณภาพเพื่อสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมี
ความลาชาในการสงขอความหรือไฟลขอมูลจนกวาจะเช่ือมตอ
ไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคณุปฏิบตัิตามคําแนะนํา
เก่ียวกับระยะหางระหวางเครื่องท่ีกลาวไวขางตนจนกวาการสง
จะเสร็จสมบูรณ
ช้ินสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถุท่ีทําจากโลหะอาจ
ดึงดูดเขาหาโทรศัพท อยาวางบัตรเครดิตหรือส่ือเก็บแมเหล็ก
อ่ืนไวใกลโทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมท้ังโทรศัพท
มอืถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณ
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ทางการแพทยท่ีไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได โปรด
ปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตเคร่ืองมือทางการแพทยน้ันๆ
หากมีขอสงสัยหรือไมแนใจวาอุปกรณน้ันไดรับการปองกัน
พลังงานคลื่นความถี ่RF จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปด
โทรศัพทในสถานพยาบาลในกรณีท่ีมีปายประกาศใหคุณดําเนิน
การดังกลาว เน่ืองจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกําลัง
ใชอุปกรณท่ีมีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อปุกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถือ
อยูหางจากอุปกรณทางการแพทยท่ีปลูกถายไวในรางกาย เชน
เคร่ืองควบคุมการเตนของหัวใจหรือเคร่ืองกระตุนการทํางาน
ของหัวใจ อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว) เพ่ือหลีกเล่ียง
สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเคร่ืองดังกลาว สําหรับผูใชอุปกรณ
ทางการแพทยดังกลาว ควรปฏบิัติดังน้ี:
● เก็บโทรศัพทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา

15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว) เสมอขณะท่ีเปดโทรศัพทอยู
● ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
● ใชโทรศัพทกับหูขางท่ีตรงขามกับอุปกรณทางการแพทย
เพ่ือลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

● ปดโทรศัพทเคล่ือนท่ีทันทีหากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณ
รบกวน

● อานและทําตามคําแนะนําจากผูผลิตอุปกรณทางการแพทย
ดังกลาว
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หากคุณมีขอสงสัยเก่ียวกับการใชโทรศัพทไรสายรวมกับ
อุปกรณทางการแพทย โปรดปรึกษากับแพทยท่ีใหคําปรึกษา
ดานสุขภาพของคุณ

เครื่องชวยฟง
อุปกรณไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเคร่ือง
ชวยฟงได ในกรณีท่ีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึน้ คุณควรปรึกษาผู
ใหบริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้งไมถูก
ตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดนํ้ามันท่ีควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบ
อิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภยั โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิม
เติมกับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริม
ตางๆ ท่ีติดตั้งไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเช่ียวชาญเทาน้ันเปนผูติดตั้งหรือซอมแซม
โทรศัพทในรถยนต การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจ
กอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย ควร
ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกช้ินของโทรศัพทมือถือ
ในรถยนตไดรับการติดตัง้และทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บ
ของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ช้ิน
สวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตท่ีมีถุง
ลมนิรภยั โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภยัจะพองตัวออกดวยแรงอัดท่ี
แรงมาก ดังน้ัน คณุไมควรติดตั้งอุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถอื
ไวเหนือถุงลมนิรภยั หรือในบริเวณท่ีถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก
เน่ืองจากหากติดตั้งอุปกรณตางๆ ในบริเวณท่ีไมถูกตองแลวถุง
ลมนิรภัยเกิดพองตัวขึ้นอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสขึน้ได
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คณุไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปด
โทรศัพทขณะท่ีอยูบนเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายในเครื่อง
บนิอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบนิ รวมท้ัง
เปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมาย
อีกดวย

บริเวณท่ีอาจเกิดการระเบดิ
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณท่ีอาจเกิดการระเบิดได และควร
ปฏิบัติตามปายและคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณท่ีอาจ
เกิดการระเบิดจะรวมถงึบริเวณท่ีมีการแนะนําใหดับเคร่ืองยนต
การเกิดประกายไฟบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาวอาจกอใหเกิดการระเบิด
หรือเพลิงไหมท่ีอาจทําใหบาดเจบ็หรือเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่อ
อยูในสถานที่ท่ีมีการเติมเช้ือเพลิง เชน ใกลเคร่ืองสูบแกสใน
สถานีบริการนํ้ามัน และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใช
อุปกรณวิทยุในบริเวณคลังนํ้ามัน สถานีเก็บนํ้ามนัและสถานีสง
นํ้ามัน โรงงานเคมี หรือบริเวณท่ีกําลังเกิดการระเบิด ท้ังน้ี บริเวณ
ท่ีอาจเกิดการระเบิดอาจไมไดมีการประกาศใหเห็นอยางเดนชัด
พ้ืนท่ีตางๆ เหลาน้ี ไดแก ใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถาย
สารเคมี และบริเวณท่ีมีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช
ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ คุณควรตรวจสอบกับ
ผูผลิตรถโดยใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน)
เพ่ือกําหนดวาสามารถใชงานอุปกรณน้ีไดอยางปลอดภยัใน
บริเวณใกลเคียงไดหรือไม
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การโทรฉุกเฉิน

ขอสําคัญ: โทรศัพทเคร่ืองน้ีทํางานโดยใชสัญญาณ
วิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพ้ืนดิน รวม
ท้ังฟงกชันตางๆ ท่ีผูใชตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพทของคุณ
สนับสนุนสายสนทนาผานอินเทอรเน็ต (สายอินเทอรเน็ต) ให
เปดใชงานทั้งสายอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือ เคร่ืองจะ
พยายามตอการโทรฉุกเฉินผานท้ังเครือขายเซลลูลารและผานผู
ใหบริการสายอินเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไม
สามารถประกันไดวาจะสามารถเชื่อมตอไดในทุกสภาวะ คุณจึง
ไมควรวางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปนเคร่ืองมือสื่อสารที่ดีท่ีสุด
เสมอในยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย
ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏบิัติดังน้ี
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวา

มีสัญญาณเพียงพอหรือไม ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ คุณ
อาจจําเปนตองดําเนินการดังน้ี
● ใสซิมการดท่ีใชไดลงในโทรศัพท
● ปดการจํากัดการโทรที่คุณไดเปดใชไวในโทรศัพท
● เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลนหรือรูป
แบบบนเครือ่งบินมาเปนรูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหหนาจอวางและ
พรอมสําหรับการโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพ่ือแจงตําแหนงปจจุบันท่ีคุณอยู ซึง่
หมายเลขฉุกเฉินในแตละพ้ืนท่ีจะแตกตางกันไป

4. กดปุมโทร
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ขณะท่ีโทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ท่ีถูกตอง
ใหไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสาร
เพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพ่ิงวางสายจนกวาจะ
ไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศพัทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําของการสือ่สารทาง
คลื่นวิทยุ
เคร่ืองโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งได
รับการออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุท่ีแนะนํา
โดยขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนําน้ีจัดทําขึน้โดย ICNIRP
ซึง่เปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดับความ
ปลอดภยัของผูใชทุกคน โดยไมขึน้กับอายุหรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลือ่นท่ีน้ีใชหนวยวัด
ของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ท่ีกําหนด
ไวในคําแนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคา
เฉล่ียเกินสิบกรัมของเนื้อเย่ือผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นใน
สภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่เคร่ืองจะสงคล่ืนความถี่ท่ี
ระดับพลังงานสูงสุดท่ีแนะนําใหใชในคลืน่ความถีท้ั่งหมด
ท่ีทําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวา
คาสูงสุด เน่ืองจากเครื่องน้ีไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะ
พลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามท่ีกําหนดไว คาท่ี
เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณกับ
สถานีเครือขายหลัก คา SAR ท่ีสูงท่ีสุดภายใตคําแนะนําของ
ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพทท่ีหูคือ 0.48 วัตต/กก.
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR
แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่ทดสอบและที่รายงาน
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ของแตละประเทศและระบบเครือขาย คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิม



เติมเก่ียวกับคา SAR ไดในขอมูลผลิตภัณฑท่ี www.nokia-
asia.com

ขอมูลศูนยบริการ Nokia
ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข
โทรศพัท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

ฟวเจอรปารค
รังสิต

หอง 32 ช้ันใตดิน เลขท่ี
161 หมู 2 ถนน
พหลโยธิน ตําบล
ประชาธิปตย อําเภอ
ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

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

เซน็ทรัล
พลาซา ปน
เกลา

หอง 421 เลขที่ 7/145
ถนนบรมราชชนนี แขวง
อรุณอัมรินทร เขต
บางกอกนอย กรุงเทพฯ
10700

0-2741-6363
0-2884-5695
จ. - ศ. 11.00 น. -
20.30 น.
ส. - อา. 10.30 น. -
20.30 น.
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เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ
(Specific Absorption Rate –  SAR ) อันเน่ืองมาจาก
เครื่องวิทยุคมนาคมเทากับ  W/kg ซึ่งสอดคลอง
ตามมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพมนุษยจากการ
ใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด

0.48 

http://www.nokia-asia.com
http://www.nokia-asia.com


ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข
โทรศพัท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

ซีคอนสแควร หอง 1007 ช้ัน 1
ซีคอนสแควร เลขท่ี 904
หมู 6 ถนนศรีนครินทร
เขตหนองบอน แขวง
ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

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

เอสพลานาด หอง 321-323 ช้ัน 3 เอส
พลานาด เลขท่ี 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 ช้ัน
6 เลขท่ี 79/290 ถนน
สาธุประดิษฐ แขวง
ชองนนทร ี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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ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข
โทรศพัท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

MBK เลขท่ี 444 ช้ัน 2 โซนดี
ยูนิต 5-6 อาคาร
มาบุญครองเซ็นเตอร
ถ.พญาไท แขวงวังใหม
เขตปทุมวันกรุงเทพฯ
10330

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

เชียงใหม 201/1 ถนนมหิดล ไฮยา
อําเภอเมือง เชียงใหม
50100

0-5320-3321-3
0-5320-1842
จ. - ส. 9.00 น. -
19.00 น.

พัทยา 353/43 (ซอยสุขมุวิท
พัทยา9) หมู 9 ถนน
สุขุมวิท ตําบลหนองปรือ
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
ตําบลเมืองเกา อําเภอ
เมือง ขอนแกน 40000

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

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข
โทรศพัท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม
ตําบลหาดใหญ อําเภอ
หาดใหญ สงขลา 90000

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

หมายเหตุ: ขอมูลในท่ีน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอ
โนเกีย แครไลน: 02-640-1000

การรับประกันอยางจํากัดโดยผูผลิต
การประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ีถือเปนสวนเสริม และไมมีผลก
ระทบตอสิทธิตามกฎหมาย (ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย) ภาย
ใตกฎหมายภายในที่ใชบังคับท่ีเก่ียวกับการขายผลิตภณัฑเพ่ือ
การบริโภค
Nokia Corporation ("Nokia") ไดกําหนดการประกันคุณภาพ
อยางจํากัดน้ีสําหรับบุคคลท่ีไดซือ้ผลิตภัณฑ Nokia ท่ีรวมอยูใน
ชุดผลิตภัณฑท่ีจัดจําหนาย ("ผลิตภัณฑ")
Nokia รับประกันวาในระหวางระยะเวลาการประกันคุณภาพ
Nokia หรือบริษัทท่ีไดรับมอบหมายจาก Nokia จะแกไขความ
บกพรองในเวลาที่มีเหตุผลทางการคาในวัสดุ การออกแบบ และ
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คุณภาพตามวิชาชีพอยางไมคิดคาบริการโดยการซอม หรือ หาก
ทาง Nokia พิจารณาแตเพียงผูเดียวเห็นจําเปนวาใหเปลี่ยน
ผลิตภณัฑใหมใหแทนตามการประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ี (เวน
แตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน) การประกันคุณภาพอยาง
จํากัดน้ีจะมีความสมบูรณและสามารถใชบังคับไดในประเทศที่
คณุไดซือ้ผลิตภณัฑท่ีมุงผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศนี้เทาน้ัน

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ
ระยะเวลาการประกันคุณภาพจะเร่ิมตนตั้งแตเวลาที่ซือ้
ผลิตภัณฑเดิมโดยผูใชท่ีซือ้เปนคนแรก ผลิตภัณฑอาจประกอบ
ไปดวยสวนตางๆ หลายสวน และแตละสวนอาจมีระยะเวลาการ
รับประกันท่ีแตกตางกันไป (ตอไปน้ีจะเรียกวา "ระยะเวลาการรับ
ประกัน") ท้ังน้ี ระยะเวลาการรับประกันจะเปนดังน้ี:
a) สิบสอง (12) เดือนสําหรับโทรศัพทเคล่ือนท่ีและอุปกรณ
เสริม (ไมวาจะรวมอยูในกลองโทรศัพทเคลือ่นท่ีหรือขายเปน
ผลิตภัณฑแยกตางหาก) นอกจากช้ินสวนและอุปกรณใชสิ้น
เปลืองตามท่ีระบุใน (b) และ (c) ขางลางน้ี
b) หก (6) เดือนสําหรับช้ินสวนใชสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม:
แบตเตอรี่ อุปกรณชารจแบตเตอรี ่แทนวางแบบตัง้โตะ ชุดหูฟง
สายเคเบิล และซอง และ
c) เกาสิบ (90) วันสําหรับสื่อบันทึกซอฟตแวรท่ีจัดให เชน ซดีี
รอม หรือการดหนวยความจํา
ตามท่ีกฎหมายภายในประเทศของคุณจะอนุญาต ระยะเวลาการ
ประกันคุณภาพน้ีจะไมมีการขยายหรือตอ หรือกระทําการใดๆ ท่ี
มีผลกระทบท่ีเก่ียวกับการขายชวงในภายหลัง การซอม หรือการ
เปลี่ยนใหแทนในผลิตภณัฑ อยางไรก็ดี สําหรับช้ินสวนท่ีไดรับ
การซอมจะไดรับการประกันคุณภาพตามระยะเวลาการประกัน
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คุณภาพเดิม หรือเปนเวลาหกสิบ (60) วันตั้งแตวันท่ีซอม แลว
แตวาระยะเวลาใดจะยาวนานกวา

วธิีการขอรับบริการตามการรับประกัน
ในกรณีท่ีคุณตองการใชสิทธิตามการประกันคุณภาพอยางจํากัด
น้ี คุณสามารถติดตอศนูยการติดตอของ Nokia (ในกรณีท่ีมีศูนย
น้ี โปรดพิจารณาอัตราคาโทรศัพทภายในประเทศที่ใช) และ/
หรือในกรณีท่ีจําเปน ใหสงคืนผลิตภณัฑของคุณหรอืชิ้นสวนท่ีมี
ปญหา (ในกรณีท่ีไมมีปญหาท้ังผลิตภัณฑ) ไปท่ีศูนยใหความ
ชวยเหลือของ Nokia หรือสถานที่ใหบริการท่ีกําหนดโดย Nokia
ขอมูลเก่ียวกับศูนยใหความชวยเหลือของ Nokia สถานที่ให
บริการท่ีกําหนดโดย Nokia และศูนยการติดตอของ Nokia
สามารถหาไดท่ีเว็บเพจของ Nokia ในทองท่ีหากมี
คณุตองสงคนืผลิตภณัฑหรือช้ินสวนท่ีมีปญหา (ในกรณีท่ีไมมี
ปญหาท้ังผลิตภณัฑ) ไปท่ีศูนยใหความชวยเหลือของ Nokia
หรือสถานที่ใหบริการท่ีกําหนดโดย Nokia กอนส้ินระยะเวลาการ
ประกันคุณภาพ
เม่ือใชสิทธิตามการประกันคุณภาพอยางจํากัด คุณตองแสดง: a)
ผลิตภัณฑ (หรือช้ินสวนท่ีมีปญหา) b) หลักฐานการซือ้ตนฉบับท่ี
ไมมีการแกไขและสามารถอานออกได ท่ีมีการระบุอยางชัดเจน
ถึงช่ือและท่ีอยูของผูขาย วันท่ีและสถานที่ท่ีซือ้ ประเภท
ผลิตภัณฑ และ IMEI หรือเลขลําดับอุปกรณอ่ืนๆ
การประกันคุณภาพน้ีจะสามารถขยายไดเฉพาะกับผูใชเดิมท่ีซื้อ
ผลิตภัณฑเปนคนแรกและไมมีการมอบหรือโอนไปยังผูซือ้/ผูใช
ถัดไป
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ส่ิงที่ไมครอบคลุมถึง
1. การประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ีจะไมครอบคลุมถงึคูมือผูใช
หรือซอฟตแวรของบุคคลภายนอก การตั้งคา เน้ือหา ขอมูล หรือ
ลิงค ไมวาจะถูกรวม/ดาวนโหลดในผลิตภณัฑหรือไม ไมวาจะ
ถูกรวมในระหวางการติดตั้ง การประกอบ การขนสง หรือในเวลา
ใดๆ ในระหวางสายการสงมอบหรือโดยประการอื่น และตามวิธี
การท่ีคุณกําหนด ในการขยายตามที่กฎหมายที่ใชบังคับอนุญาต
Nokia จะไมรับประกันวาซอฟตแวรของ Nokia จะเปนไปตามขอ
กําหนดของคุณ จะสามารถทํางานรวมกับอุปกรณฮารดแวรหรือ
ซอฟตแวรประยุกตตางๆ ท่ีกําหนดโดยบุคคลภายนอก รวมท้ังจะ
ไมรับประกันวาการทํางานของซอฟตแวรดังกลาวน้ีจะไมมีการ
ตดิขดัหรือปราศจากขอบกพรองหรือขอบกพรองตางๆ ใน
ซอฟตแวรจะสามารถแกไขไดหรือจะไดรับการแกไข
2. การรับประกันอยางจํากัดน้ีไมครอบคลุมถึง ก) การสึกหรอ
เส่ือมสภาพจากการใชงานตามปกติ (ซึง่รวมถึงแตไมจํากัดเพียง
การสึกหรอเสื่อมสภาพของเลนสถายภาพ แบตเตอรี่หรือ
จอภาพ) ข) คาขนสง ค) ความบกพรองจากการใชงานโดยขาด
ความระมัดระวัง (ซึง่รวมถึงแตไมจํากัดเพียง ความบกพรองท่ี
เกิดจากสิ่งของมีคม การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ)
ง) ความบกพรองหรือความเสียหายท่ีเกิดจากการใชผลิตภัณฑ
อยางไมถูกตอง ซึง่รวมถึงการใชงานที่ขัดกับขอแนะนําการใชท่ี
ใหโดย Nokia (เชน การใชท่ีระบุอยูในคูมือผูใชของผลิตภณัฑ)
และ/หรือ จ) การกระทําอ่ืนๆ ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมอยาง
เหมาะสมของ Nokia
3. การประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ีจะไมครอบคลุมถึงขอ
บกพรองหรือขอบกพรองท่ีถูกกลาวอางท่ีเกิดขึ้นโดยขอเท็จจริง
ท่ีวามีการใชผลิตภัณฑกับ หรือเช่ือมตอกับ ผลิตภณัฑ อุปกรณ
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เสริม ซอฟตแวร และ/หรือ การบริการท่ีไมไดผลิต จัดหาหรือได
รับอนุญาตจาก Nokia และไดมีการใชนอกเหนือจากวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดใหใช ขอบกพรองตางๆ อาจเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร
จากการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตของคุณหรือของบุคคล
ภายนอกไปยังการบริการ บัญชีอ่ืนๆ ระบบคอมพิวเตอรหรือเครือ
ขายตางๆ การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตน้ีอาจเกิดขึน้จากการ
การเจาะระบบ การขโมยรหัสผานหรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย
4. การประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ีจะไมครอบคลุมถึงขอ
บกพรองท่ีเกิดขึน้โดยขอเท็จจริงท่ีวาแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร
หรือซลีของแบตเตอรี่ถูกปด หรือเซลลแตกหรือแสดงรองรอย
การถูกทําลาย หรือมีการใชแบตเตอรีใ่นอุปกรณอ่ืนนอกเหนือ
จากที่กําหนดใหใช
5. การประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ีจะไมใชบังคับในกรณีท่ี
ผลิตภัณฑถกูเปด ปรับเปลี่ยน หรือซอมโดยบุคคลอ่ืนใดที่มิใช
ศูนยใหรับบริการท่ีไดรับมอบหมาย ในกรณีท่ีมีการซอมโดยใช
อะไหลท่ีไมไดรับการอนุญาตใหใช หรือในกรณีท่ีเลขลําดับของ
ผลิตภัณฑ รหัสวันท่ีของอุปกรณเสริมโทรศพัทเคลื่อนท่ี หรือ
หมายเลข IMEI ถูกดึงออก ลบ ทําใหเลือน แกไข หรือไมสามารถ
อานได ในวิธีใดๆ ก็ตาม และการพิจารณาดังกลาวน้ีจะอยูใน
ดุลยพินิจแตเพียงผูเดียวของ Nokia
6. การประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ีจะไมสามารถใชได ในกรณีท่ี
ผลิตภัณฑโดนละอองนํ้า ความช้ืน หรือความรอนจัด หรือ
เง่ือนไขทางสิ่งแวดลอมท่ีรุนแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในเงื่อนไขดังกลาว มีการกัดกรอน การออกซิเดชัน การ
เปอนอาหารหรือของเหลว หรือไดรับผลจากเคมีภัณฑ
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ขอความสําคัญอื่น
ผูใหบริการอิสระท่ีเปนบุคคลภายนอกจะจัดหาซมิการดและเครือ
ขายเซลลูลารและ/หรือเครือขายหรือระบบอ่ืนๆ ท่ีใชกับ
ผลิตภัณฑ ดังน้ัน Nokia จะไมรับผิดชอบในการประกันคุณภาพ
กับการดําเนินการมีพรอมใช การครอบคลุมของการบริการ การ
บริการ หรือพิสัยของเครือขายเซลลูลารหรือเครือขายหรือระบบ
อ่ืนๆ กอนท่ีจะมีการซอมหรือเปลี่ยนผลิตภณัฑ ผูใหบริการอาจ
จําเปนตองปลดลอ็ค SIM หรือล็อคอ่ืนๆ ท่ีไดมีการเพ่ิมเพ่ือล็อค
ผลิตภัณฑกับเครือขายหรือผูใหบริการเฉพาะ ในกรณีดังกลาวน้ี
Nokia จะไมรับผิดชอบในความลาชาในการซอมตามการประกัน
คุณภาพหรือการท่ี Nokia ไมสามารถทําการซอมตามการประกัน
คณุภาพไดอยางสมบูรณซึ่งมีสาเหตุจากความลาชาของผูให
บริการหรือความลมเหลวในการปลดล็อค SIM หรือล็อคอ่ืนๆ ได
โปรดจําไววาใหทําการสํารองสําเนาตางๆ หรือเก็บเอกสารท่ีมี
ขอมูลและเน้ือหาที่สําคัญท่ีเก็บอยูในผลิตภัณฑของคุณ
เน่ืองจากเน้ือหาหรอืขอมูลอาจสูญหายในระหวางการซอมหรือ
การเปลี่ยนผลิตภัณฑ ตามขอกําหนดในขอ "ขอจํากัดความรับ
ผิดของ Nokia" และตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia ไมวาในกรณี
ใดๆ จะไมรับผิดชอบ ท้ังโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย ในความเสีย
หายหรือความสูญหาย หรือความลมเหลวไมวาจะเกิดขึน้จาก
ความสูญหาย ความเสียหาย หรือความลมเหลวของเนื้อหาหรือ
ขอมูลในระหวางการซอมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ
ช้ินสวนหรืออุปกรณอ่ืนท้ังหมดของผลิตภณัฑท่ี Nokia เปลี่ยน
ใหใหมจะเปนกรรมสิทธิ์ของ Nokia ในกรณีท่ีผลิตภณัฑท่ีถูกสง
กลับคืนถูกพบวาไมอยูภายใตเง่ือนไขและขอผูกพันของการ
ประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ี ทาง Nokia และบริษัทท่ีใหบริการท่ี
ไดรับมอบหมายขอสงวนสิทธิท่ีจะคิดคาบริการ ในขณะที่ซอม
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หรือเปลี่ยนผลิตภณัฑ Nokia อาจใชผลิตภัณฑหรือช้ินสวนใหม
เทียบเทาของใหม หรือท่ีไดรับการปรับปรุงสภาพใหมแลว
ผลิตภณัฑของคุณอาจมีองคประกอบเฉพาะประเทศ ซึ่งรวมถึง
ซอฟตแวร ในกรณีท่ีผลิตภัณฑมีการสงออกอีกคร้ังจากประเทศ
ปลายทางเดิมไปยังอีกประเทศหนึ่ง ผลิตภณัฑอาจมีองค
ประกอบเฉพาะประเทศท่ีไมถือวาเปนขอบกพรองตามการ
ประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ี

ขอจํากัดความรับผิดของ Nokia
การประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ีเปนการแกไขเฉพาะประการ
เดียวของคุณตอ Nokia และเปนความรับผิดเฉพาะประการเดียว
ของ Nokia ในขอบกพรองในผลิตภณัฑของคุณ อยางไรก็ดี การ
ประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ีไมแยกหรือจํากัด i) สิทธิตาม
กฎหมาย (ขอกําหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใชบังคับ
หรือ ii) สิทธิใดๆ ของคุณตอผูจําหนายผลิตภณัฑ
การประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ีจะใชแทนท่ีความรบัผิดและการ
ประกันคุณภาพของ Nokia อ่ืนๆ ไมวาโดยปากเปลา ลายลักษณ
อักษร โดยขอกําหนด (ไมบังคับ) โดยขอสัญญา โดยการ
ละเมิด หรือโดยประการอื่น ซึง่รวมถึงแตไมจํากัด และในกรณีท่ี
อนุญาตตามกฎหมายที่ใชบังคับ ขอกําหนด การประกันคุณภาพ
หรือเง่ือนไขโดยปริยายใดๆ ท่ีเก่ียวกับคุณภาพและความ
สมบูรณท่ีเหมาะสมกับสภาพการใชงาน ตามท่ีกฎหมายอนุญาต
Nokia จะไมรับผิดชอบสําหรับความเสียหายหรือสูญหาย หรือ
ความลมเหลวของขอมูล การสูญเสียกําไร การสูญเสียการใช
ผลิตภัณฑหรือการทํางาน การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียใน
การทําสัญญา การสูญเสียรายได หรือการสูญเสียรายรับท่ีคาด
ไว ตนทุนหรือคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้น หรือสําหรับความเสียหายหรือ
ความเสียหายทางออม ความเสียหายหรือความสูญเสียท่ีเกิดขึน้
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หรือความเสียหายหรือความสูญเสียพิเศษ ตามท่ีกฎหมาย
อนุญาต Nokia จะรับผิดจํากัดเฉพาะมูลคาของผลิตภณัฑท่ี
จําหนาย ขอจํากัดดังกลาวจะไมใชกับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ท่ีเกิดจากการละเมิดท่ีไดรับการพิสูจนวาเปนของ Nokia

ขอกําหนดตามกฎหมาย
การประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ีอยูภายใตขอกําหนดของ
กฎหมายที่กําหนดเง่ือนไขหรือการประกันคุณภาพโดยปริยายให
กับการประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ีซึง่ไมสามารถปฏเิสธ จํากัด
หรือปรับเปลี่ยน หรือไมสามารถปฏิเสธ จํากัดหรือปรับเปลี่ยนเวน
แตกระทําอยางจํากัด ในกรณีท่ีขอกําหนดตามกฎหมายดังกลาว
ใชบังคับ และ Nokia สามารถปฏิบัติตามได ความรับผิดตามขอ
กําหนดดังกลาวจะมีอยูอยางจํากัด โดยมีทางเลือกในกรณีของ
สินคา: เปลี่ยนสินคาหรือสิ่งของท่ีเทียบเทาสินคา ซอมสินคา
ชําระราคาคาเปลี่ยนสินคาหรือการไดมาในสินคาท่ีเทาเทียมกัน
หรือชําระราคาในการซอมสินคา และในกรณีของการบริการ: ให
บริการอีกคร้ัง หรือชําระราคาในการที่ตองใหบริการอีกคร้ัง

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑของคุณเปนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสซึ่งมีเทคโนโลยีท่ีมีความซบัซอน Nokia ขอ
แนะนําใหคณุทําความคุนเคยกับคูมือผูใชและคําแนะนําท่ีใหมา
พรอมกับผลิตภณัฑ โดยทําหมายเหตุไวดวยวาผลิตภัณฑอาจมี
เลนสกลองถายรูป หนาจอท่ีมีความคมชัดสูง และชิ้นสวนอ่ืนๆ
ดังกลาว ซึง่อาจถูกขดีขวนหรืออาจเสียหายไดหากไมใชความ
ระมัดระวังอยางดี
ขอมูลการประกันคุณภาพ ขอกําหนด และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑท้ังหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมมีการแจงให
ทราบ
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Nokia Care Online
การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จดัเตรียมขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบริการออนไลนของเรา
ไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ
เรยีนรูวิธตีั้งคาโทรศัพทของคุณเปนครัง้แรก และคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท การสาธิตแบบอนิเทอรแอค็ทีฟจะแสดงคําแนะนํา
วิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน

คูมือผูใช
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของคุณโดยละเอียด อยาลมืเขามา
ตรวจสอบขอมลูลาสุดอยางสม่ําเสมอ

ซอฟตแวร
ใชโทรศัพทของคุณใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับซอฟตแวรสําหรบัโทรศัพทและ
คอมพิวเตอร Nokia PC Suite เช่ือมตอโทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคุณสามารถ
จัดการกับปฏิทิน รายช่ือ เพลงและภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชันอื่นๆ ชวยใหซอฟตแวรน้ี
ทํางานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึน้
การต้ังคา
ฟงกชันเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลตมิีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพท
เคลือ่นท่ีและอเีมล* อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชันเหลาน้ีได 
จัดสงขอมูลดังกลาวมาท่ีเครื่องโดยไมเสยีคาใชจายใดๆ
*ไมมีในโทรศัพททุกเครื่อง

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดท่ี www.nokia.co.th/support

http://www.nokia.co.th/support
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