
คูมือผูใช Nokia 7210 Supernova

ฉบบัที ่1



คําประกาศเรื่องความสอดคลอง
บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศ ณ ท่ีน้ีวา RM-436 ผลติภัณฑน้ี
สอดคลองตามขอกําหนดที่จําเปนและบทบัญญัติ Directive 1999/5/EC ท่ีเกี่ยว
ของอืน่ๆ คุณสามารถคดัลอกสําเนาของประกาศเร่ืองความสอดคลองไดที่
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธ์ิ
Nokia, Nokia Connecting People และ Navi เปนเครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
บริษัท Nokia Corporation Nokia tune เปนเครื่องหมายการคาดานเสียงของ Nokia Corporation ผลติภัณฑ
และชื่อบริษัทอื่นๆ ทีก่ลาวถงึในที่น้ีอาจเปนเครื่องหมายการคาหรือชื่อทางการคาของเจาของผลิตภัณฑน้ันๆ

หามทําซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจดัเกบ็เน้ือหาสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับน้ี ไมวาโดยรูปแบบ
ใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอกัษรจาก Nokia

ประกอบดวยซอฟตแวรเขารหัสขอความ RSA BSAFE หรือซอฟตแวรโปรโตคอลรักษาความปลอดภัย
จาก RSA Security

Java และเครื่องหมายที่มีสัญลกัษณ Java ทัง้หมดเปนเคร่ืองหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

ผลติภัณฑน้ีไดรับอนุญาตภายใต MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สําหรับการใชงานสวนตัวและ
ไมใชเชิงพาณิชย ในการเช่ือมตอกับขอมูลที่เขารหัสใหเปนไปตามขอกําหนดของ MPEG-4 Visual Standard
โดยลูกคาเพือ่ใชในกจิกรรมสวนตัวและไมใชเชิงพาณิชย และ (ii) สําหรับใชเชื่อมตอกบัวิดีโอ MPEG-4 ของผู
ใหบริการวิดีโอท่ีไดรับอนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอืน่ใดนอกเหนือจากน้ี ขอมูลเพิ่มเตมิรวมถงึขอมูล
ที่เกีย่วกบัการสงเสริมการขาย การใชงานภายในและการใชงานเชิงพาณิชย สามารถดไูดจาก MPEG LA, LLC
โปรดดทูี่ http://www.mpegla.com

Nokia ดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดงัน้ัน เราจงึขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงและปรับปรุง
สวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑที่อธิบายไวในเอกสารฉบับน้ีโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ตามขอบขายสูงสดุที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด Nokia หรือผูใหอนุญาต
รายใดของ Nokia จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติ
การณ อนัเปนผลสืบเน่ืองหรอืความเสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตุใด

เน้ือหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพที่เปน" โดยไมมีการรับประกนัใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย และ
มิไดจํากัดอยูที่การรับประกัน รวมถงึโอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถปุระสงค
ตลอดจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลในเอกสารนี ้นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทาน้ัน
Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเอกสารนี้หรือยกเลกิโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผลติภัณฑ แอปพลเิคช่ัน และบริการที่วางจําหนายและมีใหสําหรับผลติภัณฑรุนน้ีอาจแตกตางกนัไปตาม
ภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตวัแทนจําหนาย Noka เพื่อรับทราบรายละเอยีดเพิ่มเตมิและภาษาที่มีในเครื่อง

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

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


ตาม Part 15 ของกฎ FCC การทํางานของเครื่องข้ึนอยูกบัเง่ือนไข 2 ประการ ดังน้ี (1) โทรศัพทรุนน้ีตองไมกอ
ใหเกดิสัญญาณรบกวนที่เปนอนัตราย และ (2) โทรศพัทรุนน้ีตองยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ไดรับ รวม
ถงึสัญญาณรบกวนที่อาจทําใหเกดิการทํางานที่ไมพึงประสงค การแกไขหรือดดัแปลงอื่นใดที่ไมไดรับอนุญาต
โดยตรงจาก Noka อาจทําใหผูใชไมมีสิทธิ์ใชงานโทรศพัทเครื่องน้ีอีกตอไป

หมายเลขรุน: 7210c
ฉบับท่ี 1

การควบคุมการสงออก
อุปกรณน้ีประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวร ซึ่งสอดคลองตามกฎหมายและขอบังคับของการสง
ออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ๆ หามกระทําการใดๆ ท่ีขัดแยงตอกฎหมาย

คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA
อปุกรณของคุณอาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวนคลืน่วิทยุหรือโทรทัศนได (เชน เมื่อใชโทรศพัทในบริเวณใกล
เคียงกับอุปกรณรับสัญญาณ) FCC หรือ IC อาจรองขอใหคณุหยุดใชโทรศัพท หากสัญญาณรบกวนดงักลาวน้ียงั
มีอยู หากคุณตองการสอบถามเพิ่มเตมิ โปรดติดตอศนูยบริการในพื้นที่ของคณุ โทรศัพทเครื่องน้ีสอดคลอง

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณน้ี มีความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคเลขที่ กทช. มท. 004-2548 
และขอกําหนดอื่นของ กทช.



สารบญั
ความปลอดภยั......................6

ขอมูลท่ัวไป...........................7
ขอมูลเก่ียวกับโทรศัพทของ
คุณ....................................................7
บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย....................................................7
รหัสผาน.............................................8
บริการตั้งกําหนดคา............................8
My Nokia...........................................8
การดาวนโหลดเน้ือหา.......................9
เคล็ดลับวิธีใช....................................9
การอัพเดตซอฟตแวร.........................9
การสนับสนุนของ Nokia..................10
การจัดการลิขสิทธิ์ของขอมูลแบบ
ดิจิตอล............................................10

เริ่มตนใชงาน......................12
ใสซิมการดและแบตเตอรี่.................12
ใสการด microSD............................13
นําการดหนวยความจําออก..............13
การชารจแบตเตอรี.่..........................14
เสาอากาศ.......................................14
ชุดหูฟง............................................14
สายคลอง........................................15
ปุมกดและสวนประกอบของ
เคร่ือง..............................................15
การเปดและปดเคร่ือง.......................16
โหมดสแตนดบาย ...........................16
จอแสดงผล...................................17
โหมดสแตนดบายแบบ
พิเศษ............................................17
ปุมลัดในโหมดสแตนดบาย...........18
สัญลักษณ....................................18
โหมดบนเครื่องบิน...........................18
การล็อคปุมกด.................................19
ฟงกชันท่ีไมตองใชซิมการด............19

การโทร..............................20
การโทรออก....................................20
สายเรียกเขา....................................20
ปุมลัดโทรออก.................................20
การโทรออกโดยใชเสียง..................20

ตัวเลอืกขณะสนทนา........................21

การเขียนขอความ...............22
โหมดตัวอักษร.................................22
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ............22
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ..............22
การปอนขอความภาษาไทย.............23

การสํารวจเมนู.....................24

การรับสงขอความ...............25
ขอความแบบอักษรและขอความ
มัลติมีเดีย........................................25
ขอความตัวอักษร..........................25
ขอความมัลติมีเดีย........................25
การสรางขอความตัวอักษรหรือ
ขอความมัลติมีเดีย........................26
การอานขอความและตอบ
กลับ..............................................26
การสงขอความ.............................26
อีเมล................................................27
ตัวชวยตั้งคาอีเมล.........................27
การเขียนและการสงอีเมล.............27
การอานและตอบกลับอีเมล...........27
การแจงเตือนอีเมลใหม.................28
ขอความดวน....................................28
การสงขอความคลิปเสียงโดยใช
Nokia Xpress..................................28
ขอความทันใจ.................................28
ขอความขอมูล, ขอความ SIM และคํา
สั่งขอใชบริการ................................29
ขอความเสียง...................................29
การตั้งคาขอความ............................29

รายชื่อ ..............................31
การจัดการรายชื่อ.............................31
นามบัตร...........................................32
การกําหนดปุมลัดโทรออก...............32

บันทึกการโทร ....................33

ขอมลูตําแหนง....................34

ส
าร
บ
ัญ



การเชื่อมตอ.......................35
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth..........35
ขอมูลแพคเก็ต.................................36
สายเคเบิลขอมูล USB......................36
การซิงโครไนซและการสํารอง
ขอมูล..............................................36
Nokia PC Suite...............................37

การตั้งคา............................38
รูปแบบ............................................38
ลักษณะ...........................................38
แบบเสียง.........................................38
จอแสดงผล.....................................38
วันท่ีและเวลา...................................39
ปุมลัดสวนตัว...................................39
ปุมเลือกดานซายและขวา.............39
ปุมลัดอ่ืน ๆ...................................39
การโทร............................................39
โทรศัพท.........................................40
คําสั่งเสียง.......................................40
อุปกรณเพ่ิมพิเศษ............................41
การตั้งกําหนดคา..............................41
การอัพเดตซอฟตแวรแบบ
OTA.................................................42
ระบบปองกัน....................................42
การเรียกคืนคาดั้งเดิม .....................43

เมนูระบบ............................44

คลังภาพ.............................45
แฟมขอมูลและไฟลตางๆ.................45
การพิมพภาพ...................................45
การดหนวยความจํา..........................45

ส่ือ......................................47
กลองและวิดีโอ................................47
การถายภาพ..................................47
การบันทึกวิดีโอคลิป.....................47
ตัวเลือกกลองและวิดีโอ................47
เครื่องเลนเพลง................................47
เมนูเพลง.......................................48
เลนเพลง.......................................48
เปลี่ยนรูปลักษณของเครื่องเลน
เพลง.............................................49
วิทยุ.................................................49

การหมุนหาคลื่นสถานีวิทยุ............49
คุณสมบัติวิทยุ...............................50
เคร่ืองบันทึก....................................50
อีควอไลเซอร..................................50
ขยายเสียงสเตอฯ.............................50

เว็บ ....................................51
การเช่ือมตอบริการ...........................51
การตั้งคาลักษณะ............................51
หนวยความจําแคช...........................51
ความปลอดภยัของเบราเซอร...........52

ออแกไนเซอร.....................53
นาฬิกาปลุก.....................................53
ปฏทิิน..............................................53
สิ่งท่ีตองทํา.....................................53
บันทึก..............................................53
เคร่ืองคิดเลข...................................54
ตัวนับเวลาถอยหลัง.........................54
นาฬิกาจับเวลา................................54

แอปพลิเคชัน่ .....................55
การเปดใชแอปพลิเคช่ัน...................55
การดาวนโหลดแอปพลิเคช่ัน...........55

บริการซิม...........................56

อุปกรณเสริมของแท...........57
แบตเตอรี.่........................................57
ชุดหูฟง Bluetooth BH-304 ของ
Nokia..............................................57
ซองใสโทรศัพท CP-294 ของ
Nokia..............................................57
ชุดหูฟงสเตอริโอ WH-700 ของ
Nokia..............................................57

แบตเตอรี่............................59
ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอร่ีและอุปกรณ
ชารจ................................................59
คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่
ของ Nokia......................................60
การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแก
รม.................................................60
จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของ
คุณไมใชแบตเตอรี่ของแท............61

สารบญั

ส
าร
บ
ัญ



การดูแลและบํารุง
รักษา..................................62

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย............................63
เด็กเล็ก............................................63
สภาพแวดลอมการทํางาน................63
อุปกรณทางการแพทย.....................63
อุปกรณทางการแพทยท่ีปลูกถาย
ไวในรางกาย.................................63
เครื่องชวยฟง................................64
ยานพาหนะ......................................64
บริเวณท่ีอาจเกิดการระเบิด..............64
การโทรฉุกเฉิน.................................65
รายละเอียดการรับรอง (SAR)...........65

ขอมูลศูนยบริการ
Nokia ................................67

ดัชนี...................................69

สารบญั

ส
าร
บ
ัญ



ความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปน้ี มิฉะน้ันอาจกอใหเกิดอันตรายหรือ
เปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมลูเพ่ิมเติมในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย หรือในกรณีท่ีอาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย
คํานึงถึงความปลอดภัยบนทองถนนเปนอันดับแรก
ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอ่ืนใด เม่ือคุณขับขี่
ยานพาหนะอยู สิ่งสําคญัอันดับแรกที่คุณควรคํานึงในขณะขบัขีย่าน
พาหนะ คือ ความปลอดภยับนทองถนน
สญัญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได
ปดโทรศัพทเม่ืออยูในบริเวณที่หามใชโทรศพัทไรสาย
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเคร่ืองขณะอยูบนเครื่องบิน, เมื่ออยู
ใกลกับอุปกรณทางการแพทย, นํ้ามันเช้ือเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณท่ี
มีการระเบิด
บริการที่มีคุณภาพ
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะสามารถประกอบหรือซอมอุปกรณ
ตางๆ ของเคร่ืองได
อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรองเทาน้ัน หาม
ตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได
กันนํ้า
โทรศัพทของคุณไมกันนํ้า ควรเก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง
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ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเกี่ยวกับโทรศพัทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับน้ีไดรับการรับรองใหใชใน เครือขาย GSM
900, 1800 และ 1900 MHz โปรดติดตอขอรบัขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบเครือขาย
จากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
ขณะท่ีใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเคร่ืองน้ี คณุควรเคารพตอกฎหมายและจารตี
ประเพณีท้ังหมด รวมถึงสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน และลิขสิทธ์ิ
การคุมครองดานลิขสิทธิ์จะชวยปองกันการคัดลอก การแกไข การโอน หรือการสง
ตอภาพ เพลง และเน้ือหาบางสวนได
โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซตอินเทอรเน็ตจากบริษัท
ภายนอกติดตั้งไวลวงหนาแลว คุณสามารถเขาสูไซตของบริษัทเหลาน้ีไดจาก
โทรศัพทของคุณ เว็บไซตของบริษัทภายนอกไมใชกิจการในเครือของ Nokia
และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลาน้ี หากคุณเลือกเขาใช
เว็บไซตดังกลาว คณุควรใชความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเน้ือหา
ของเว็บไซต

คําเตือน: คุณตองเปดเคร่ืองกอนเร่ิมใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง
ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเคร่ืองเมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตราย
คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับขอมูลสําคัญ
ท้ังหมดท่ีจัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ กรุณาอานคูมือของอุปกรณน้ันๆ เพ่ือ
ศึกษาขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับความปลอดภยั หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ี
ไมสามารถใชงานรวมกันได

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเร่ิมใชงานโทรศัพท
คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัติตองใชรวมกับคุณสมบัติเครือขายพิเศษ คุณสมบัติ
เหลาน้ีไมทํางานบนทุกเครือขาย เครือขายตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลง
เฉพาะกับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใชบริการเสริมจากระบบเครือขายได ผูให
บริการสามารถใหคําแนะนําและอธิบายถึงคาบริการท่ีเรียกเก็บ ในบางเครือขาย
อาจมีขอจํากัดท่ีสงผลกระทบตอการใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขาย
ตัวอยางเชน บางเครือขายอาจไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการ
ท้ังหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยาง
ในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนน้ัน คุณสมบัติเหลาน้ีจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง
โทรศัพทของคุณอาจมกีารกําหนดคาพิเศษ เชน การเปลี่ยนแปลงช่ือเมนู ลําดับ
ของเมนู และไอคอน โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

7

ข
อม
ูล
ท
ั่วไ
ป



รหัสผาน
เมื่อตองการตัง้คาวิธีท่ีโทรศัพทใชรหัสผานและการตั้งคาความปลอดภยั เลือก
เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย > รหัสผาน
● รหัส PIN (UPIN) จะมาพรอมกับซิมการด (การด USIM) และชวยปองกันการใช

มการดโดยไมไดรับอนุญาต
● รหัส PIN2 (UPIN2) ไดมาพรอมกับซมิการด (การด USIM) โดยคุณตองใชรหัสน้ี
ในการเขาใชบริการบางอยาง

● รหัส PUK (UPUK) และ PUK2 (UPUK2) จะมาพรอมกับซิมการด (การด USIM) ของ
คุณ หากคุณใสรหัส PIN ผิด 3 คร้ังติดตอกัน คุณจําเปนตองใสรหัส PUK หาก
ไมมีรหัสใหมาดวย โปรดสอบถามจากผูใหบริการของคุณ

● รหัสโทรศัพทจะชวยปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต คุณสามารถ
สรางและเปลี่ยนรหัส รวมท้ังตั้งคาโทรศัพทใหรองขอการปอนรหัสไดดวย ควร
เก็บรหัสไวเปนความลับและเก็บไวในท่ีปลอดภัยโดยแยกจากตัวเครื่อง หากคุณ
ลืมรหัสและล็อคเคร่ืองไว คณุจะตองนําโทรศัพทของคุณเขารับบรกิารและอาจ
มีการเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติม สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอศูนยบริการ
Nokia Care หรือตัวแทนจําหนายโทรศัพทของคุณ

● คณุตองใสรหัสระบบเมื่อใชการจํากัดการโทรเพื่อจํากัดสายเรียกเขาและสาย
โทรออกจากโทรศัพทของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● ในการดูหรือเปล่ียนการตัง้คาในโมดลูรักษาความปลอดภัยของเว็บเบราเซอร
ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย > การตั้งคาการปองกัน

บริการตั้งกําหนดคา
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครือขายบางอยาง เชน บริการอินเทอรเน็ต
เคลื่อนท่ี, การสงขอความมัลติมีเดีย (MMS), การสงขอความเสียงโดยใช Nokia
Xpress หรือการซงิโครไนซกับเซริฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล โทรศัพทของคุณ
ตองไดรับการตั้งกําหนดคาท่ีถูกตอง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการตั้งคาท่ีมีให
ใชได โปรดติดตอผูใหบริการระบบ หรือตัวแทนจําหนาย Nokia ท่ีไดรับการรับรอง
ใกลบานคุณ หรือไปท่ีสวนสนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia โปรดดูท่ี“การสนับสนุน
ของ Nokia” หนา 10
เมื่อคุณไดรับการตัง้คาเปนขอความตัง้กําหนดคา และไมไดใชงานและบันทึกการ
ตั้งคาโดยอัตโนมัต ิขอความ ไดรับการต้ังคา จะปรากฏขึน้

ในการบันทึกการตั้งคา ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ หากจําเปน ใหปอนรหัส PIN ท่ี
ผูใหบริการใหมา

My Nokia
ขอรับกลเม็ดเคล็ดลับ และการสนับสนุนตางๆ สําหรับโทรศัพท Nokia ของคุณได
ฟรี พรอมดวยขอมูลทดลองใช การสาธิตแบบอินเตอรแอคทีฟ เว็บเพจเฉพาะตัว
และขาวสารตางๆ เก่ียวกับผลิตภณัฑและบริการลาสุดของ Nokia ไดฟรี

ขอมูลทั่วไป
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LuckyStar
附注
“LuckyStar”设置的“Unmarked”



รับขอมูลท่ีชวยใหคุณใชงานโทรศัพท Nokia ไดเต็มประสิทธิภาพท่ีสุดและลง
ทะเบียนใชงาน My Nokia ทันทีวันน้ี สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมและบริการท่ีมีใหใชงาน
ในพ้ืนท่ีของคุณ โปรดด ูwww.nokia.com/mynokia

การดาวนโหลดเนื้อหา
คณุสามารถดาวนโหลดเน้ือหาใหม (เชน ลักษณะ) ลงในเครื่องได (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการท่ีคุณเช่ือถือและใหความปลอดภยัท่ีเพียงพอ
และปองกันอันตรายตอซอฟตแวร
คณุสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น และราคาไดจากผูใหบริการของคุณ

เคล็ดลับวิธีใช
หากมีปญหาเกิดกับโทรศพัทของคุณ หรือหากคุณไมแนใจถึงการทํางานของ
เคร่ือง โปรดอานเพ่ิมเติมในคูมือผูใชน้ี หากขอมูลดังกลาวยังไมสามารถชวยคุณ
ได ใหดําเนินการตอไปน้ี
● รีเซต็โทรศัพท โดยปดเคร่ือง และถอดแบตเตอรี่ออก หลังจากน้ันครูหน่ึง ใส
แบตเตอรี่กลับคืน และเปดเคร่ือง

● เรียกการตั้งคาคืนกลับเปนคาท่ีตั้งจากโรงงาน โปรดดูท่ี“การเรียกคืนคาดั้งเดิม
” หนา 43

● อัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทดวยแอปพลิเคช่ัน Nokia Software Update หากมี
โปรดดูท่ี“การอัพเดตซอฟตแวร” หนา 9

● เย่ียมชมเว็บไซต Nokia หรือติดตอ Nokia Care โปรดดูท่ี“การสนับสนุนของ
Nokia” หนา 10

หากปญหาของคุณยังคงอยู โปรดติดตอศูนยบริการ Nokia Care ใกลบานคุณเพ่ือ
ขอรับบริการซอมแซม กอนท่ีจะสงโทรศัพทคุณไปซอมแซม ใหสํารองขอมูลหรือ
บันทึกขอมูลในโทรศัพทของคุณเก็บไวทุกครั้ง

การอพัเดตซอฟตแวร
Nokia อาจมีการอัพเดตซอฟตแวรซึ่งมีคุณสมบัติใหม, ใหฟงกชันท่ีทํางานไดดีขึน้
หรือเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่อง คุณสามารถขอรับการอัพเดตเหลาน้ีผานแอปพลิ
เคช่ัน Nokia Software Updater PC ในการอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท คุณตองมี
แอปพลิเคช่ัน Nokia Software Updater และคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันไดท่ีมี
ระบบปฏบิัติการ Microsoft Windows 2000, XP หรือ Vista, การเช่ือมตอ
บรอดแบนดอินเทอรเน็ต และสายเคเบิลขอมูลท่ีใชงานรวมกันได เพ่ือเช่ือมตอ
โทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอร
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมและการดาวนโหลดแอปพลิเคช่ัน Nokia Software Updater
โปรดไปที่ www.nokia.co.th/softwareupdate หรือเว็บไซต Nokia ในพ้ืนท่ี
ของคุณ

ขอมูลทั่วไป
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หากระบบเครือขายของคุณสนับสนุนการอัพเดตซอฟตแวรในแบบ OTA คุณยัง
สามารถขอรับการอัพเดตดังกลาวผานทางเครื่องโทรศัพท โปรดดูท่ี“การอัพเดต
ซอฟตแวรแบบ OTA” หนา 42

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการท่ีคุณเชื่อถือและใหความปลอดภยัท่ีเพียงพอ
และปองกันอันตรายตอซอฟตแวร

การสนับสนุนของ Nokia
ตรวจสอบ www.nokia.co.th/support หรือเว็บไซต Nokia ในพ้ืนท่ีของคุณ เพ่ือดู
เวอรช่ันลาสุดของคูมือน้ี ขอมูลเพ่ิมเติม ดาวนโหลด และบริการท่ีเก่ียวของกับ
ผลิตภณัฑ Nokia ของคุณ
บริการตั้งกําหนดคา
ดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาฟรี เชน MMS, GPRS, อีเมล และบริการอ่ืนๆ สําหรับรุน
โทรศัพทของคุณไดท่ี www.nokia.co.th/setup
Nokia PC Suite
คุณสามารถคนหาชุดโปรแกรม PC Suite และขอมูลท่ีเก่ียวของในเว็บไซตของ
Nokia ท่ี www.nokia.co.th/pcsuite
ศูนยบริการ Nokia Care
หากคุณตองการติดตอกับศูนยบริการ Nokia Care โปรดตรวจดู
รายช่ือศูนยบริการลูกคา Nokia Care ในประเทศของคุณท่ี
www.nokia.co.th/contactus
การบํารุงรักษา
สําหรับบริการบํารุงรักษา โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนยบริการ Nokia Care ท่ีใกลบาน
คุณท่ี www.nokia.co.th/repair

การจัดการลิขสิทธ์ิของขอมูลแบบดจิิตอล
เจาของขอมูลอาจใชประเภทเทคโนโลยีการจัดการลิขสิทธิ์ของขอมูลแบบดิจิตอล
(DRM) ท่ีแตกตางกันเพ่ือปกปองทรัพยสินทางปญญารวมถึงลิขสิทธิข์องขอมูลน้ัน
โทรศัพทน้ีใชซอฟตแวร DRM หลากหลายประเภทเพื่อเขาสูขอมลูท่ีปกปองดวย
DRM ดวยโทรศัพทเคร่ืองน้ี คุณสามารถเขาถึงขอมูลท่ีปกปองดวย WMDRM 10,
OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0 หากซอฟตแวร
DRM บางอยางไมสามารถปกปองขอมูลน้ันได เจาของขอมูลอาจขอใหเพิกถอน
คุณสมบัติเขาถึงขอมูลท่ีปกปองดวย DRM ใหมของซอฟตแวร DRM น้ัน การเพิก
ถอนอาจชวยปกปองการตออายุขอมูลท่ีปกปองดวย DRM ท่ีมีอยูในโทรศัพทของ
คุณแลว การเพิกถอนของซอฟตแวร DRM น้ันไมสงผลตอการใชขอมูลท่ีปกปอง
ดวย DRM ประเภทอื่นหรือการใชขอมูลท่ีไมไดปกปองดวย DRM
ขอมูลท่ีไดรับการปองกันดวย Digital rights management (DRM) มาพรอมกับ
สิทธิการใชท่ีเก่ียวของ ซึง่กําหนดสิทธิของคุณในการใชขอมูลน้ัน
หากเครื่องของคณุมีขอมูลท่ีไดรับการปกปองตาม OMA DRM ในการสํารองสิทธิการ
ใชและขอมูล ใหใชคุณสมบัตกิารสํารองขอมูลของชุดโปรแกรม Nokia PC Suiteวิธี

ขอมูลทั่วไป
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http://www.nokia.co.th/support
http://www.nokia.co.th/setup
http://www.nokia.co.th/pcsuite
http://www.nokia.co.th/contactus
http://www.nokia.co.th/repair


ถายโอนขอมูลวิธีอ่ืนอาจไมสามารถถายโอนสิทธิการใชท่ีตองใชในการเรียกคนื
ขอมูล เพ่ือใหคุณสามารถดําเนินการใชขอมูลท่ีไดรับการปกปองดวย OMA DRM ตอ
ไดหลังจากท่ีมีการฟอรแม็ตหนวยความจําของโทรศัพท คุณยังอาจตองเรียกคืน
สิทธิการใช ในกรณีท่ีไฟลบนเครื่องของคุณเสียหาย
หากเครื่องของคุณมีขอมูลท่ีไดรับการปองกันดวย WMDRM ท้ังสิทธิการใชและ
ขอมูลจะสูญหายไป หากมีการฟอรแมตหนวยความจําของโทรศัพท ขอมูลและ
สิทธิการใชยังอาจสูญหายไปดวย หากไฟลในเครื่องโทรศัพทเสียหาย การสูญเสีย
สิทธิการใชหรือขอมูลจะจํากัดความสามารถในการใชงานขอมูลเดิมในเครื่องของ
คุณอีกครั้ง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ติดตอผูใหบริการของคุณ

ขอมูลทั่วไป
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เร่ิมตนใชงาน
ใสซิมการดและแบตเตอรี่
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกคร้ังกอนถอด
แบตเตอรี่

โทรศัพทน้ีใชกับแบตเตอรี่ BL-4CT ใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia เสมอ โปรดดู
ท่ี“คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia” หนา 60
ซมิการดและขัว้สัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย เน่ืองจากการขูดขีดหรือดัดงอ
คุณจึงควรถือ ใส หรือถอดการดอยางระมัดระวัง
1.

กดปุมปลดล็อคเพ่ือยกฝาหลังขึ้น และถอดฝาออก ถอดแบตเตอรี่ออก เพ่ือ
ปลดล็อคท่ีวางซมิการด

2. ใสซิมการดโดยใหบริเวณขัว้
สัมผัสควํ่าลงในท่ีวาง

12

เร
ิ่ม
ต
น
ใช
งา
น



3.

สังเกตขัว้สัมผัสของแบตเตอรี่ แลวใสแบตเตอรี่ ใสฝาดานหลังกลับคืน

ใสการด microSD
ควรใช การด microSD ท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia วาใชกับเครือ่งรุนน้ีไดเทาน้ัน
Nokia ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการรับรองสําหรับการดหนวยความจํา แต
การดบางยี่หออาจไมสามารถใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีไดอยางสมบูรณ การดท่ี
ใชงานรวมกันไมได อาจทําใหการดและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําให
ขอมูลท่ีจัดเก็บไวบนการดสูญหาย
โทรศัพทของคณุสนับสนุนการด microSD ไดสูงสุด 2 GB
1. เปดฝาดานหลัง
2. ใสการดลงในชองใสการด

หนวยความจํา โดยใหบริเวณ
หนาสัมผัสควํ่าลง และกดให
ล็อคเขาท่ี

3. ใสฝาดานหลังกลับคืน

นําการดหนวยความจําออก

ขอสําคัญ:  อยานําการดหนวยความจําออก หากอยูในระหวางการทํางานที่
มีการเขาใชงานการด การดึงการดออกในขณะที่กําลังมีการเขาใชการดอาจทําให
การดหนวยความจําและโทรศพัทเสียได และขอมูลท่ีจัดเก็บไวภายในการดอาจ
หายไป
คณุสามารถถอดหรือเปลี่ยนการดหนวยความจํา ขณะท่ีโทรศัพททํางานอยูโดยไม
ตองปดเคร่ือง
1. ดูใหแนใจวาไมมีแอปพลิเคช่ันใดกําลังเขาใชการดหนวยความจําอยู
2. เปดฝาดานหลัง
3. กดการดหนวยความจําลงเล็กนอยเพ่ือคลายล็อคและถอดออก

เร่ิมตนใชงาน
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4. ใสฝาดานหลังกลับคืน

การชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของคณุไดรับการชารจมากอนแลว อยางไรก็ตามระดับการชารจอาจแตก
ตางกัน
1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง
2. ตอสายจากอุปกรณชารจเขากับโทรศัพท
3. เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ใหถอดสาย

อุปกรณชารจออกจากโทรศัพทกอน แลว
จึงถอดออกจากชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาสองสาม
นาทีกวาท่ีสัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึน้บนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถโทรออกได
ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึน้อยูกับ
ประเภทของอุปกรณชารจท่ีใช การชารจ
แบตเตอรี่ BL-4CT ดวยอุปกรณชารจ AC-4 จะใช
เวลาประมาณ 1  30 นาที เมื่อโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย

เสาอากาศ
โทรศัพทของคณุมีเสาอากาศภายในและภายนอก ในฐานะของ
อุปกรณรับสงสัญญาณวิทยุ โปรดหลีกเล่ียงการสัมผัสบริเวณเสา
อากาศโดยไมจําเปนขณะเสาอากาศใชสงหรือรับสัญญาณ การ
สัมผัสกับเสาอากาศจะสงผลตอคณุภาพของสัญญาณสื่อสาร
อาจทําใหโทรศัพทใชพลังงานในระดับท่ีมากขึน้ และทําใหอายุ
การใชงานของแบตเตอรี่ลดลง
ในรูปภาพแสดงบริเวณเสาอากาศโดยกํากับดวยเครื่องหมายสี
เทา

ชุดหูฟง

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟงดวยเสียงดังอยางตอเน่ือง
อาจสงผลเสียตอการไดยิน หามถือโทรศัพทไวใกลกับหูเมื่อคุณเปดใชลําโพง
เพราะระดบัเสียงอาจจะดังมากเกินไป

เร่ิมตนใชงาน
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คําเตือน:  เมื่อคุณใชชุดหูฟง ความสามารถในการรับฟงเสียงรอบดานของ
คุณอาจไดรับผลกระทบ อยาใชชุดหูฟงหากมีโอกาสทําใหเกิดอันตรายตอความ
ปลอดภัยของคุณ
เมื่อเชื่อมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอ่ืนๆ เขากับชองเสียบ Nokia AV นอก
เหนือจากท่ีไดรับอนุมัติโดย Nokia ใหใชงานกับเครื่องน้ีได โปรดใสใจเปนพิเศษ
กับระดับเสียง
อยาเช่ือมตอผลิตภณัฑท่ีสรางสัญญาณออก เน่ืองจากผลิตภัณฑน้ีอาจทําให
เคร่ืองเสียหายได อยาเช่ือมตอแหลงสัญญาณท่ีมีกําลังไฟฟาเขากับชองเสียบ
Nokia AV

สายคลอง
1. ถอดฝาดานหลังออก
2. รอยสายคลอง และดึงใหแนน
3. ใสฝาดานหลังกลับคืน

ปุมกดและสวนประกอบของเครื่อง

1 — หูฟง
2 — ชองเสียบอุปกรณชารจ
3 — ปุม Navi™ ในท่ีน้ีเรียกวาปุมเล่ือน
4 — ปุมเลือกดานซาย

เร่ิมตนใชงาน
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5 — ปุมโทรออก
6 — แผงปุมกด
7 — จอแสดงผล
8 — ปุมเลือกดานขวา
9 — ปุมเปด/ปดและปุมวางสาย
10 — ชองเสียบ Nokia AV (2.5 มม.)
11 — ชองเสียบสายเคเบิล Mini USB
12 — ปุมปลดล็อคฝาดานหลัง
13 — เลนสกลองถายรูป
14 — ลําโพง
ขนาด

นํ้าหนัก 70 กรัมโดยประมาณ

ปริมาตร 63 ซม.3 โดยประมาณ

ความยาว 106 มม.

ความกวาง (สูงสุด) 45 มม.

ความสงู (สงูสุด) 11 มม.

การเปดและปดเครื่อง
ในการเปดหรือปดเคร่ือง ใหกดปุมเปด/ปดคางไว

หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัส PIN ใหปอนรหัส (ซึง่จะแสดงเปน ****)

หากเครื่องขอใหคุณปอนเวลาและวันท่ี ใหปอนเวลาทองถิ่น เลือกเขตเวลาตาม
ตําแหนงท่ีคุณอาศัยอยูในแงสวนตางของเวลาโดยยึดตามเวลามาตรฐานกรีนิช
(GMT) แลวจึงปอนวันท่ี โปรดดูท่ี“วันท่ีและเวลา” หนา 39
เมื่อคุณเปดเคร่ืองเปนคร้ังแรก คุณอาจไดรับแจงใหเตรียมรับการตัง้กําหนดคาจาก
ผูใหบริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมท่ี ตอ
เว็บสนับสนุน โปรดดูท่ี “การตั้งกําหนดคา” ในหนา 41 และ “บริการตั้งกําหนด
คา” ในหนา 8

โหมดสแตนดบาย
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงานแตคุณยังไมปอนตัวอักษรใดลงไป โทรศัพทจะอยูใน
โหมดสแตนดบาย

เร่ิมตนใชงาน
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จอแสดงผล

1 — ระดับความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลูลาร

2 — สถานะการชารจแบตเตอรี่

3 — สัญลักษณ
4 — ช่ือของระบบเครือขายหรือโลโกระบบ
5 — นาฬิกา
6 — จอแสดงผล
7 — ฟงกชันของปุมเลือกดานซาย
8 — ฟงกชันของปุม Navi
9 — ฟงกชันของปุมเลือกดานขวา
คณุสามารถเปลี่ยนฟงกชันของปุมเลือกดานซายและดานขวา โปรดดูท่ี“ปุมเลือก
ดานซายและขวา” หนา 39

โหมดสแตนดบายแบบพเิศษ
โหมดสแตนดบายแบบพิเศษจะแสดงรายการขอมลูและคุณสมบัติของโทรศัพทท่ี
เลือก ซึ่งคุณสามารถเขาใชไดโดยตรง

ในการใชหรือเลิกใชโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ เลือก เมนู > การต้ังคา >
จอแสดงผล > สแตนดบายแบบพิเศษ > สแตนดบายแบบพิเศษ

ในโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ ใหเล่ือนขึน้หรือลงเพ่ือดรูายการตางๆ และเลือก
เลือก หรือ ดูขอมูล ลูกศรแสดงใหทราบวามีขอมูลใหอานตอ หากตองการหยุด
เล่ือน ใหเลือก ออก

ในการจัดการและเปลีย่นโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ เลือก ตัวเลอืก และเลือก
จากตัวเลือกท่ีมีอยู

เร่ิมตนใชงาน
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ปุมลัดในโหมดสแตนดบาย
หากตองการเขาใชรายการเบอรท่ีคุณโทรออก ใหกดปุมโทรหน่ึงคร้ัง หากตองการ
โทรไปยังหมายเลขใดจากรายการ ใหเล่ือนไปที่หมายเลขหรือช่ือท่ีคุณตองการ
และกดปุมโทรออก

เมื่อตองการเปดเว็บเบราเซอร ใหกดคางไวท่ีปุม 0

เมื่อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหกดคางไวท่ีปุม 1

คุณสามารถใชปุมเปนทางลัดได โปรดดูท่ี“ปุมลัดโทรออก” หนา 20

สัญลักษณ
   คุณมีขอความที่ยังไมไดอาน

   คุณมีขอความที่ยังไมไดสง ยกเลิก หรือขอความที่สงไมสําเร็จ

   คุณมีสายที่ไมไดรับ

   ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู

   เสียงกร่ิงจะไมดังขึน้เมื่อมีสายเรียกเขาหรือเมือ่ไดรับขอความตัวอักษร

   ตั้งเสียงปลุกไว

/   โทรศัพทลงทะเบียนใชงานกับเครือขาย GPRS หรือ EGPRS
/   โทรศัพทมีการเช่ือมตอ GPRS หรือ EGPRS อยู

/   การเช่ือมตอ GPRS หรือ EGPRS ถูกระงับไว (พักการเชื่อมตอ)

   มีการเปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth
   หากคุณมีสายโทรศัพทสองสาย สัญลักษณน้ีแสดงวาเครื่องเลือกสายที่สอง

   โอนสายเรียกเขาทุกสายไปยังหมายเลขอ่ืน

   เคร่ืองของคุณมีการจํากัดการโทรเฉพาะกลุม

   มีการตั้งเวลารูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน

โหมดบนเครื่องบิน
ใชโหมดบนเครื่องบินในสภาพแวดลอมท่ีไวตอคลื่นวิทยุ เชน เมื่ออยูบนเครื่องบิน
หรืออยูในโรงพยาบาล เพ่ือเลิกใชงานฟงกชันท่ีใชความถ่ีวิทยุท้ังหมด คุณยัง
สามารถเขาเลนเกมสออฟไลน ดูปฏทิิน และหมายเลขโทรศัพทได เมื่อเปดใชงาน
โหมดบนเครื่องบิน  จะปรากฏขึน้

เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ > บนเครื่อง > ใชงาน หรือ ปรับต้ังคา
เพ่ือเปดใชงานหรือตั้งคาโหมดบนเครื่องบิน

หากตองการยกเลิกการใชโหมดเครื่องบิน ใหเลือกรูปแบบอ่ืนแบบใดก็ได

เร่ิมตนใชงาน
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การโทรฉกุเฉนิในโหมดบนเครื่องบิน
ปอนหมายเลขฉุกเฉิน กดปุมโทรออก เมื่อ ออกจากรูปแบบ บนเครื่อง? ปรากฏ
ขึน้ ใหเลือก ใช

คําเตือน:  ดวยรูปแบบบนเครื่อง คุณไมสามารถโทรออกหรือรับสายเขาได
รวมถึงการโทรฉุกเฉินหรือใชคุณสมบัติอ่ืนท่ีตองอยูภายในพ้ืนท่ีบริการของระบบ
เครือขาย ในการโทรออก กอนอ่ืน คุณตองเปดใชฟงกชันโทรศัพทโดยการเปลี่ยน
รูปแบบ หากเครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสล็อค หากคุณตองการโทรไปยังเบอร
ฉุกเฉินขณะท่ีเคร่ืองล็อคอยูในอยูในรูปแบบบนเครื่อง คุณยังสามารถปอน
หมายเลขฉุกเฉินท่ีตั้งไวแลวอยางเปนทางการในเครือ่งของคุณไดในฟลดรหัส
ล็อคและเลือก 'โทร' เคร่ืองจะยืนยันวาคุณกําลังจะออกจากรูปแบบบนเครื่องเพ่ือ
เร่ิมการโทรฉุกเฉิน

การลอ็คปุมกด
ในการล็อคปุมกดเพ่ือปองกันการกดปุมโดยไมไดตั้งใจ เลือก เมนู และกด *
ภายใน 3.5 วินาที

หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก ปลดล็อค และกดปุม * ภายใน 1.5 วินาที
ใหปอนรหัสล็อค หากเครื่องแสดงขอความใหปอน

หากตองการรับสายเมื่อมีการล็อคปุมกด ใหกดปุมโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือ
ปฏเิสธไมรับสาย ปุมกดจะล็อคโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเพ่ิมเติมม ีลอ็คปุมอัตโนมัติ และ ปองกันปุมกดโปรดดู
ท่ี“โทรศัพท” หนา 40
เมื่อล็อคโทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินท่ีใช
เปนทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได

ฟงกชันที่ไมตองใชซิมการด
ฟงกชันในโทรศัพทบางฟงกชันสามารถใชไดโดยไมตองใสซิมการดในเครื่อง เชน
ตารางนัดหมายและเกมส บางฟงกชันปรากฏเปนสีทึบอยูในเมนู และใชงานไมได

เร่ิมตนใชงาน
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การโทร
การโทรออก
คุณสามารถเริ่มตนโทรออกไดหลายวิธี ดังน้ี
● ปอนหมายเลขโทรศัพท พรอมท้ังรหัสพ้ืนท่ี จากนั้น กดปุมโทรออก
ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้งเพ่ือเปนตัวนําหนาหมายเลขตาง
ประเทศ (เคร่ืองหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกตางประเทศ) แลวตามดวย
รหัสประเทศ รหัสพ้ืนท่ีโดยไมตองกดเลข 0 นําหากจําเปน แลวตามดวย
หมายเลขโทรศัพท

● หากตองการเขาใชรายการเบอรท่ีโทรออก ใหกดปุมโทรออกหนึ่งคร้ังเมื่ออยูใน
โหมดสแตนดบาย เลือกหมายเลขหรือช่ือ แลวกดปุมโทรออก

● คนหารายชื่อ หรือหมายเลขโทรศัพทซึ่งคุณจัดเก็บไวใน รายช่ือโปรดดูท่ี“การ
จัดการรายชื่อ” หนา 31

หากตองการปรับระดบัความดัง ใหกดปุมเลื่อนขึน้หรือลง

สายเรียกเขา
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก เมื่อตองการวางสาย ใหกดปุมวางสาย

หากตองการปฏิเสธไมรับสาย ใหกดปุมวางสาย ในการปดเสียงเรียกเขา เลือก
เงียบ

ปุมลัดโทรออก
กําหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมตัวเลขปุมใดปุมหน่ึง ตั้งแต 2 ถึง 9 โปรดดู
ท่ี“การกําหนดปุมลัดโทรออก” หนา 32
ใชปุมลัดโทรออกเพ่ือโทรออกดวยวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี
● กดปุมตัวเลขน้ัน แลวกดปุมโทรออก
● หากมีการเลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก > โทรดวน > เปด ใหกดปุม
ตัวเลขคางไว

การโทรออกโดยใชเสยีง
คุณสามารถโทรออกไดโดยพูดชื่อท่ีบนัทึกไวในรายชื่อ
เน่ืองจากคําสั่งเสียงขึน้อยูกับภาษา กอนท่ีคุณจะโทรออกโดยใชเสียง คุณตอง
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศพัท > การต้ังคาภาษา > ภาษาในการจดจํา
เสยีง และภาษาของคุณ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิดปญหาขึน้ได ถา
คุณอยูในท่ีท่ีมีเสียงดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังน้ันจึงไมควรอาศัยการโทร
ออกโดยใชเสียงเพียงอยางเดยีวไมวาในสถานการณใดก็ตาม
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1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือกดานขวาคางไว เสียงสั้นๆ จะดังขึน้ และ
ขอความ กรุณา เปลงเสยีง จะปรากฏขึ้น

2. พูดชื่อท่ีคุณตองการติดตอใหชัดเจน หากการเรียกขอมูลดวยเสียงเปนผล
สําเร็จ รายการช่ือท่ีตรงกันจะปรากฏขึน้ โทรศัพทจะเลนคําสั่งเสียงของรายการ
แรกสุดท่ีตรงกัน หากรายการนั้นไมใชรายการที่ตองการ ใหเล่ือนไปยังรายการ
อ่ืน

ตัวเลอืกขณะสนทนา
ตวัเลือกหลายอยางท่ีคุณสามารถใชไดขณะสนทนาเปนบริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

ขณะสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก ตัวเลือกท่ีมีใหเลือกอ่ืนอาจประกอบดวย:
ตัวเลือกการโทรมี ปดเสียง หรือ เปดเสยีง, รายชื่อ, เมนู, ล็อคปุมกด, บนัทึก
เสียง, ความชัดเจนเสียง, ลําโพง หรือ โทรศัพท
ตัวเลือกระบบเครือขายมี รับสาย หรือ ปฏิเสธ, พักสาย หรือ เลิกพักสาย, โทร
ใหม, เพิ่มสายประชุม, วางสาย, วางทุกสาย และตัวเลือกตอไปน้ี
● สง DTMF  — เพ่ือสงตัวอักษรแทนเสียงเรียกเขา
● สลบัสาย  — ใชสลับระหวางสายที่ใชอยูและสายที่พักรออยู
● สงสายตอ  — เพ่ือตอสายที่พักไวเขากับสายที่ใชอยู และวางสายของคุณเอง
จากการสนทนา

● ประชุมสาย  — เพ่ือโทรแบบประชุมสาย
● โทรสวนตัว  — เพ่ือสนทนาเปนการสวนตัวขณะประชุมสาย

คําเตือน:  หามถือโทรศพัทไวใกลกับหูเมื่อคุณเปดใชลําโพง เพราะระดับ
เสียงอาจจะดังมากเกินไป

การโทร
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การเขียนขอความ
โหมดตัวอักษร
ในการปอนตัวอักษร (เชน ขณะเขียนขอความ) ใหใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
หรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนขอความ ใหกด ตัวเลือก คางไวเพ่ือสลับระหวางระบบปอนขอความ
ปกต ิซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  และระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ซึง่แสดงดวย
สัญลักษณ  ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติไมไดสนับสนุนทุกภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงดวยสัญลักษณ   และ  ในการเปลี่ยนรูปแบบตัว
อักษร ใหกดปุม # ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเปนตัวเลข ซึง่แสดงดวย
สัญลักษณ  ใหกดคางไวท่ีปุม # และเลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยน
จากโหมดหมายเลขเปนโหมดตัวอักษร ใหกดปุม # คางไว

เมื่อตองการตั้งคาภาษาที่ใชเขยีน ใหเลือก ตัวเลอืก > ภาษาที่เขียน

ระบบปอนตัวอกัษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 2 ถึง 9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรท่ีตัองการปรากฏ ตัวอักษรท่ีมีอยูจะขึ้น
กับภาษาท่ีใชเขียนท่ีเลือกไว

หากตัวอักษรตัวถัดไปท่ีคุณตองการปอนอยูในปุมเดียวกับปุมตัวเลขท่ีคุณใชอยู ให
รอจนกระท่ังเคอรเซอรปรากฏขึน้ และปอนตัวอักษร

ในการเขาใชเคร่ืองหมายวรรคตอนตางๆ และตัวอักษรพิเศษท่ีมักใชบอย ใหกดปุม
ตัวเลข 1 ซ้ําๆ หรือกด * เพ่ือเลือกตัวอักษรพิเศษ

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิจะใชพจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคํา
ใหมได
1. เร่ิมเขยีนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุมแตละปุมเพียงหน่ึงคร้ังในการปอนตัว

อักษรแตละตัว
2. ในการยืนยันคํา เล่ือนไปทางขวาหรือเวนวรรค

● หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม* ซ้ําๆ และเลือกคําจากรายการ
● หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวาคําท่ีคุณตองการเขยีนไมมีอยู
ในพจนานุกรม หากตองการเพ่ิมคําลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด ปอน
คําโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ แลวเลือก จัดเก็บ

● หากตองการเขียนคําประสม ใหปอนสวนแรกของคํากอน และกดปุมเลื่อน
ไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขียนสวนสุดทายของคํา หลังจากน้ันใหยืนยัน

3. เร่ิมเขยีนคําถัดไป
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การปอนขอความภาษาไทย
ตัวอยางเชน หากตองการเขียนขอความตัวอักษรเปนภาษาไทย เลือก เมนู >
ขอความ > สรางขอความ > ขอความ เลือกหนาตางขอความและ ตัวเลือก >
ภาษาท่ีเขียน > ไทย ไอคอน  จะปรากฏขึน้

ตัวอยางเชน หากตองการเขียนขอความ "คิดถึง U" ใหทําตามขัน้ตอนตอไปน้ี
1. กด 1 สี่ครั้งเพ่ือเลือก ค
2. กด * เล่ือนขวาเพื่อเลือกสระ  สําหรับ คิ และเลือก ใช
3. กด 5 หน่ึงคร้ัง เพ่ือเลือก ด
4. กด 5 สามครั้งเพ่ือเลือก ถ
5. กด * จากน้ัน กดปุมเล่ือนไปทางขวาสามครั้ง เพ่ือเลือกสระสําหรับ ถึ แลว

เลือก ใช
6. กด 2 สองครั้งเพ่ือเลือก ง
7. กด # เพ่ือเปลี่ยนเปนตัวพิมพใหญภาษาอังกฤษ และกด 0 เพ่ือเวนวรรค
8. กด 8 สองครั้งเพ่ือเลือก U

หมายเหตุ: ตามลักษณะการใชภาษาไทยแลว เสียงสระหรือเสียง
พยัญชนะจะใสไดตอเมื่อมีตัวอักษรไทยนําอยูแลวเทาน้ัน

เคล็ดลับ:  หากตองการเปลี่ยนเปนการปอนตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือ
ตัวเลข ใหกด #

ระบบชวยสะกดคําภาษาไทยอัตโนมัติ
ใชระบบชวยสะกดคําภาษาไทยอัตโนมัติในลักษณะเดียวกันกับท่ีอธิบายไวสําหรับ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติท่ีใชตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยมีขอยกเวนตอไปน้ี
● ในการยืนยันคํา ใหเลื่อนไปทางขวา
● หากตองการเวนวรรค ใหเล่ือนไปทางขวาหลังจากท่ีไดยืนยันคําแลว หรือกด
ปุม * คางไว
เพ่ือเขาสูหนาจอตัวอักษรพิเศษ จากน้ันเลือกเวนวรรค

● ในการคนหาคําท่ีตรงกันกอนหนาน้ีหรือถัดไป ใหเล่ือนขึน้หรือลง

การเขียนขอความ
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การสํารวจเมนู
โทรศัพทเครื่องน้ีมีเมนูฟงกชันหลายฟงกชันใหเลือก โดยจะจัดกลุมอยูในเมนู
ตางๆ
1. หากตองการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู
2. เล่ือนดูเมนูตางๆ และเลือกตัวเลือก (เชน การต้ังคา)
3. หากเมนูท่ีเลือกน้ันประกอบดวยเมนูยอยลงไปอีก ใหเลือกเมนูยอยน้ัน (เชน
โทรออก)

4. หากเมนูยอยท่ีเลือกน้ันมีเมนูยอย ใหทําซ้ําขัน้ตอนท่ี 3
5. เลือกตั้งคาท่ีตองการ
6. หากตองการกลับไปท่ีเมนูระดับกอนหนาน้ี ใหเลือก กลับ

หากตองการออกจากเมนู ใหเลือก ออก

ในการเปลี่ยนหนาจอเมนู ใหเลือก ตัวเลอืก > มุมมองเมนูหลัก > รายการ,
ตาราง, ตารางในปายกํากับ หรือ แท็บ

ในการจัดเรียงเมนูใหม ใหเล่ือนไปยังเมนูท่ีตองการยาย แลวเลือก ตัวเลือก >
เรียบเรียง > ยาย เล่ือนไปยังท่ีท่ีคุณตองการยายเมนูไปไว และเลือก ตกลง ใน
การบันทึกการเปลี่ยนแปลง ใหเลือก เสร็จ > ใช
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การรับสงขอความ
คุณสามารถอาน เขยีน สง และจัดเก็บขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย
ขอความอีเมล ขอความคลิปเสียง และขอความดวน บริการการรับสงขอความน้ีจะ
ใชไดในกรณีท่ีมีการเปดใหบริการโดยผูใหบริการเครือขายหรอืผูใหบริการเทาน้ัน

ขอความแบบอักษรและขอความมัลติมีเดีย
คณุสามารถสรางขอความและอาจแนบภาพเพิ่มไปดวยได เปนตน โทรศัพทของ
คณุจะเปลี่ยนขอความแบบอักษรเปนขอความมัลติมีเดยีโดยอัตโนมตัิเมื่อมีการ
แนบไฟลรวมดวย

ขอความตัวอกัษร
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความตัวอักษรท่ีมีความยาวมากกวาความยาว
ท่ีกําหนดของขอความเดียว โดยเคร่ืองจะสงขอความที่ยาวขึน้แยกเปนสอง
ขอความขึ้นไป ผูใหบริการของคุณอาจคิดคาใชจายในการสงตามน้ัน อักขระท่ีมี
เคร่ืองหมายพิเศษหรือเคร่ืองหมายตางๆ และอักขระจากภาษาบางประเภท จะใช
พ้ืนท่ีมากขึ้น และทําใหจํานวนตัวอักษรเพ่ิมขึน้จนมากกวาขดีจํากัดท่ีกําหนด
สําหรับการสงขอความเดียว
สัญลักษณท่ีอยูดานบนของหนาจอแสดงจํานวนตัวอักษรท่ีเหลืออยูท้ังหมดและ
จํานวนของขอความที่จําเปนตองสง
กอนจะสงขอความแบบใดๆ หรือขอความอีเมล SMS ไดน้ัน คณุจะตองบันทึกเบอร
ศูนยขอความกอน เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความ
ตัวอักษร > ศูนยขอความ > เพิ่มศูนย ปอนช่ือ และเบอรโทรจากผูใหบริการ

ขอความมัลติมีเดีย
ขอความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ และคลิปเสียงหรือวิดีโอคลิป
เฉพาะเคร่ืองท่ีมีคุณสมบัติท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ันท่ีจะรับและแสดงขอความ
มัลติมีเดียได ลักษณะขอความท่ีแสดงอาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทท่ีรับ
ขอความ
เครือขายไรสายอาจจะจํากัดขนาดของขอความ MMS หากภาพที่ใสมีขนาดเกินกวา
ขนาดที่จํากัดไว เคร่ืองอาจลดขนาดภาพใหเล็กลง เพ่ือใหสามารถสงผานทาง
MMS ได

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ ขอความอาจมี
ซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ีอาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซี
ของคุณ
สําหรับขอมูลการใชงานและการสมัครใชบรกิารสงขอความมัลติมีเดีย (MMS) โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ คุณยังสามารถดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาได โปรดดู
ท่ี“การสนับสนุนของ Nokia” หนา 10
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การสรางขอความตัวอักษรหรอืขอความมัลติมีเดีย
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
2. หากตองการเพ่ิมผูรับ ใหเล่ือนไปที่ชอง ถึง: แลวปอนเบอรโทรของผูรับ หรือท่ี

อยูอีเมล หรือเลือก เพิ่ม เพ่ือเลือกผูรับจากตัวเลือกท่ีมีให เลือก ตัวเลือก เพ่ือ
เพ่ิมผูรับและหัวเรื่อง รวมท้ังกําหนดตัวเลือกในการสง

3. เล่ือนไปที่ชอง ตัวอักษร: แลวปอนเน้ือหาของขอความ
4. ในการแนบขอมูลไปกับขอความ ใหเล่ือนไปที่แถบสิ่งท่ีแนบที่อยูดานลางของ

จอภาพ แลวเลือกประเภทของขอมูลท่ีตองการ
5. หากตองการสงขอความ ใหกด สง
ประเภทของขอความจะแสดงอยูท่ีดานบนของจอภาพ และจะเปลี่ยนเองโดย
อัตโนมัต ิท้ังน้ีขึ้นอยูกับเน้ือหาของขอความ
ผูใหบริการอาจคิดคาบริการแตกตางกัน ขึ้นอยูกับประเภทของขอความ กรุณาตรวจ
สอบรายละเอียดตางๆ จากผูใหบริการของคุณ

การอานขอความและตอบกลับ

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ ขอความอาจมี
ซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ีอาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซี
ของคุณ
โทรศัพทของคุณจะสงเมลแจงเตือนเมื่อคุณไดรับขอความ เลือก ดูขอมูล เพ่ือ
แสดงขอความ หากไดรับขอความมากกวาหน่ึงขอความ ในการแสดงขอความ ให
เลือกขอความจากถาดเขาและ เปด ใชปุมเล่ือนเพ่ือดูท้ังขอความ
ในการสรางขอความตอบ เลือก ตอบ

การสงขอความ
การสงขอความ
ในการสงขอความ ใหเลือก สง เครื่องจะจัดเก็บขอความไวในแฟมขอมลู ถาด
ออก และเริ่มตนการสงขอความ

หมายเหตุ: ขอความหรือไอคอนสงขอความบนหนาจอของเครื่องไมได
แสดงวาผูรับไดรับขอความน้ันแลว ณ ปลายทางที่เราสงไปให
หากการสงขอความน้ันถูกขัดจังหวะการทํางาน เคร่ืองจะพยายามสงขอความอีก
2-3 คร้ัง หากไมสามารถสงขอความน้ันได ขอความน้ันจะยังคงอยูในแฟมขอมูล
ถาดออก หากตองการยกเลิกการสงขอความในแฟมขอมูล ถาดออก เลือก ตัว
เลอืก > ยกเลิกการสง
ในการบันทึกขอความที่สงในแฟมขอมูล รายการท่ีสง เลือก เมนู > ขอความ >
การตั้งคาขอความ > การต้ังคาทั่วไป > จัดเก็บขอความที่สง

การจดัขอความของคุณ
เคร่ืองจะจัดเก็บขอความที่ไดรับไวในแฟมขอมูล ถาดเขา จัดการขอความในแฟม
ขอมูลรายการที่จัดเก็บ

การรับสงขอความ
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ในการเพ่ิม เปลี่ยนช่ือ หรือลบแฟมขอมูล เลือก เมนู > ขอความ > รายการที่
จัดเก็บ > ตัวเลือก

อีเมล
เขาถึงอีเมลแอคเคาท POP3 หรือ IMAP4 โดยใชโทรศัพทของคณุเพ่ืออาน เขียน
และสงอีเมล โปรแกรมอีเมลแตกตางจากฟงกชันอีเมล SMS
กอนท่ีคณุจะสามารถใชอีเมล คณุตองมีอีเมลแอคเคาทและการตั้งคาท่ีถูกตอง
หากตองการตรวจสอบความพรอมใหบริการและการตั้งคาของอีเมลแอคเคาท
โปรดติดตอผูใหบริการอีเมล คุณจะไดรับการตั้งกําหนดคาอีเมลเปนขอความการ
จัดรูปแบบ โปรดดูท่ี“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 8

ตัวชวยตั้งคาอีเมล
ตวัชวยตั้งคาอีเมลจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติหากไมมีการระบุการตั้งคาอีเมลไวใน
โทรศัพท ในการเริ่มตนตัวชวยการตั้งคาสําหรับอีเมลแอคเคาทเพ่ิมเตมิ เลือก
เมนู > ขอความ และอีเมลแอคเคาทท่ีมีอยู เลือก ตัวเลือก > เพิ่มศูนย
ขอความ เพ่ือเริ่มตนตัวชวยตั้งคาอีเมล ปฏบิัตติามคําแนะนําบนหนาจอ

การเขยีนและการสงอีเมล
คณุสามารถเขียนอีเมลของคุณกอนเช่ือมตอกับบริการอีเมล
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความอีเมล
2. หากระบุอีเมลแอคเคาทไวมากกวาหน่ึงแอคเคาท ใหเลือกแอคเคาทท่ีคุณ

ตองการใหสงอีเมล
3. ใสท่ีอยูอีเมลของผูรับ เร่ือง และขอความอีเมล หากตองการแนบไฟล เลือก ตัว
เลือก > ใส และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

4. เม่ือตองการสงอีเมล ใหเลือก สง

การอานและตอบกลับอเีมล

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ ขอความอาจมี
ซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ีอาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซี
ของคุณ
1. เมื่อตองการดาวนโหลดสวนหัวขอความอีเมล เลือก เมนู > ขอความ และ

2. เมื่อตองการดาวนโหลดอีเมลและไฟลท่ีแนบ เลือกอีเมลและ เปด หรือ ดึง
ขอมูล

3. ในการตอบกลับหรือสงตออีเมล เลือก ตัวเลอืก และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีให
เลือก

4. เมื่อตองการตัดการเชื่อมตอจากอีเมลแอคเคาท เลือก ตัวเลือก > ตัดการ
เช่ือมตอ การเช่ือมตอกับอีเมลแอคเคาทจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัตเิมื่อไมมีการ
ดําเนินการอื่นใดจนครบตามเวลาที่ระบุไว

การรับสงขอความ
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การแจงเตือนอีเมลใหม
โทรศัพทของคุณสามารถตรวจสอบอีเมลแอคเคาทของคุณไดโดยอัตโนมัติตาม
ระยะเวลาที่ระบ ุและสงเมลแจงเตือนเมื่อไดรับอีเมลใหม
1. เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความอีเมล > แกไข
ศนูยขอความ

2. เลือกอีเมลแอคเคาท, การต้ังคาดาวนโหลด และตัวเลือกตอไปน้ี
● รอบอัพเดตศูนยฯ  — เพ่ือตั้งความถี่ท่ีโทรศัพทจะตรวจสอบ

● การดึงอัตโนมัติ  — เพ่ือเรียกอีเมลใหมโดยอัตโนมัติจากอีเมลแอคเคาท
ของคุณ

3. ในการใชงานการแจงเตือนอีเมลใหม เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความอีเมล > การแจงเตือนอีเมลใหม > เปด

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

2. ปอนเบอรโทรของผูรับ เขยีนขอความ (ไดสูงสุด 70 ตัวอักษร) แลวเลือก สง

การสงขอความคลิปเสยีงโดยใช Nokia Xpress
สรางและสงขอความคลิปเสียงโดยใช MMS ไดอยางสะดวกงายดาย
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความคลปิเสยีง เคร่ือง

บนัทึกเสียงจะเปดการทํางาน
2. บันทึกขอความของคุณ โปรดดูท่ี“เคร่ืองบันทึก” หนา 50
3. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหน่ึงหมายเลขในชอง ถึง: หรือเลือก เพิ่ม

เพ่ือเรียกดูหมายเลข
4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

ขอความทนัใจ
ดวยการสงขอความทันใจ (IM ซึง่เปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถ
สงขอความแบบส้ันไปยังผูใชท่ีออนไลนอยูได คุณตองสมัครขอใชบริการและลง
ทะเบียนกับศูนยบริการ IM ท่ีคุณตองการใช คุณสามารถสอบถามการใชบริการน้ี
รวมท้ังราคา และคําแนะนําตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ เมนูอาจแตกตางกันขึ้น
อยูกับผูใหบริการขอความสนทนาของคณุ
ในการเช่ือมตอกับบริการ เลือก เมนู > ขอความ > สนทนา และทําตามคํา
แนะนําบนจอแสดงผล

การรับสงขอความ
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ขอความขอมูล, ขอความ SIM และคําสัง่ขอใช
บริการ
ขอความขอมูล
คณุสามารถรับขอความเกี่ยวกับเรื่องตางๆ จากผูใหบริการของคุณ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความขอมูล และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

คําส่ังขอใชบริการ
คําสั่งขอใชบริการชวยใหคุณสามารถเขยีนและสงคําขอบริการ (คําสั่ง USSD) ไปยัง
ผูใหบริการของคุณ เชน คําสั่งการใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขาย
ในการเขยีนและสงคําขอใชบริการ เลือก เมนู > ขอความ > คําสัง่บริการหาก
ตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ขอความซมิ
ขอความซมิเปนขอความตวัอักษรเฉพาะท่ีถูกจัดเก็บไวในซิมการดของคุณ คุณ
สามารถคัดลอกหรือยายขอความจากซิมไปเก็บไวท่ีหนวยความจําของเครื่อง แต
ไมสามารถทําในทางกลับกัน
หากตองการอานขอความซมิ ใหเลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > ขอความ
ซิม

ขอความเสยีง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย ท่ีคุณจําเปนตองสมัคร
เปนสมาชิกกอน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

เมื่อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหกดคางไวท่ีปุม  1

หากตองการแกไขหมายเลขของระบบฝากขอความเสียง ใหเลือก เมนู >
ขอความ > ขอความเสียง > เบอรศูนยขอฯ เสียง

การตัง้คาขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ และเลือกจากรายการตอไปน้ี
● การต้ังคาท่ัวไป  — ใชบันทึกสําเนาของขอความที่สงในโทรศัพทของคุณ ใช
เขียนทับขอความเดิมหากหนวยความจําขอความเต็ม และใชตั้งคาอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของกับขอความ

● ขอความตัวอักษร  — ใชเพ่ือยอมใหมีรายงานผลการสง ใชตั้งคาศูนยขอความ
สําหรับ SMS และอีเมล SMS ใชเลือกประเภทของอักขระท่ีสนับสนุน และใชตั้งคา
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขอความตัวอักษร

● ขอความมัลติมีเดีย  — ใชเพ่ือยอมใหมีรายงานผลการสง ใชตั้งคาลักษณะ
ของขอความมัลติมีเดีย ใชเพ่ือยอมใหมีการรับขอความมัลติมีเดียและโฆษณา
และใชตั้งคาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขอความมัลติมีเดีย

● ขอความอีเมล  — ใชเพ่ือยอมใหมีการรับอีเมล ใชตั้งขนาดภาพในอีเมล และ
ใชเพ่ือตั้งคาอ่ืนๆ เก่ียวกับอีเมล

การรับสงขอความ
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● ขอความบริการ  — ใชเพ่ือเรียกใชงานขอความบริการ และใชเพ่ือตั้งคาท่ี
ตองการท่ีเก่ียวกับขอความบริการ

การรับสงขอความ
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รายช่ือ
คุณสามารถจัดเก็บชื่อ หมายเลขโทรศัพทเปนรายช่ือในหนวยความจําเครื่องและ
ในหนวยความจําของซิมการด รวมท้ังคนหาและเรียกดูขอมูลเหลาน้ันเพ่ือการโทร
ออกหรือเพ่ือสงขอความ

การจัดการรายชื่อ
การเลือกหนวยความจําสําหรับรายชื่อ
หนวยความจําของโทรศัพทสามารถจัดเก็บรายช่ือพรอมรายละเอียดเพ่ิมเติม เชน
หมายเลขโทรศัพทและรายการขอความหลายรายการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
บันทึกภาพ เสียง หรือวิดีโอคลปิสําหรับรายช่ือจํานวนหน่ึงได
หนวยความจําซิมการดสามารถจัดเก็บชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพทหน่ึงหมายเลข
กับช่ือน้ัน รายช่ือท่ีจัดเก็บไวในหนวยความจําของซิมการดจะแสดงโดย 

เลือก เมนู > รายช่ือ > การต้ังคา > ความจําที่ใช เม่ือคุณเลือก เครื่องและ
ซิม รายช่ือจะถูกบันทึกไวในหนวยความจําเครื่อง

การบันทึกชื่อและเบอรโทรศัพท
เมื่อตองการบันทึกช่ือและหมายเลขโทรศัพท เลือก เมนู > รายชื่อ > ช่ือ > ตัว
เลือก > เพิ่มรายชื่อใหม
หมายเลขแรกที่บันทึกจะไดรับการตั้งคาเปนหมายเลขหลักโดยอัตโนมัติ และจะมี
กรอบลอมรอบสัญลักษณของประเภทหมายเลขนั้น (ตัวอยางเชน ) เมื่อคุณ
เลือกช่ือจากรายช่ือ (เชน เพ่ือโทรออก) เคร่ืองจะเลือกใชหมายเลขหลัก นอกเสีย
จากวาคุณจะเลือกหมายเลขอื่น

การคนหารายชือ่
เลือก เมนู > รายช่ือ > ช่ือ และเลื่อนดูรายช่ือ หรือปอนอักขระตัวแรกของชื่อใน
รายช่ือ

การเพิ่มและแกไขรายละเอียด
ในการเพ่ิมหรือเปลี่ยนรายละเอียดของรายชื่อ เลือกรายช่ือและ ขอมูล > ตัว
เลือก > เพิ่มขอมูล และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

การคัดลอกหรือยายรายชื่อหนึ่งรายชื่อระหวางซมิการดและหนวย
ความจําเครื่อง
1. เลือก เมนู > รายช่ือ > ช่ือ
2. เลือกรายชื่อท่ีจะคัดลอกหรือยาย และ ตัวเลอืก > คัดลอกรายชื่อ หรือ ยาย
รายช่ือ

การคัดลอกหรือยายรายชื่อหลายรายชื่อระหวางซมิการดและ
หนวยความจําเคร่ือง
1. เลือกรายชื่อแรกท่ีจะคัดลอกหรือยาย และ ตัวเลือก > เลือก
2. เลือกรายชื่ออ่ืนๆ และเลือก ตัวเลอืก > คัดลอกที่เลือก หรือ ยายที่เลอืก
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การคัดลอกหรือยายรายชือ่ทั้งหมดระหวางซมิการดและหนวย
ความจําเครื่อง
เลือก เมนู > รายชื่อ > คัดลอกรายชื่อ หรือ ยายรายชื่อ

การลบรายชื่อ
เลือกรายช่ือและ ตัวเลือก > ลบช่ือ
ในการลบรายชื่อท้ังหมดออกจากโทรศัพทหรือหนวยความจําของซมิการด เลือก
เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อท้ังหมด > จากความจําเครื่อง หรือ 

ในการลบหมายเลข, รายการขอความ หรือภาพท่ีแนบกับรายช่ือ ใหคนหารายชื่อ
และเลือก ขอมูล เลื่อนไปที่รายละเอียดท่ีตองการ แลวเลือก ตัวเลอืก > ลบ และ
เลือกจากตัวเลือกท่ีมีอยู

การสรางกลุมรายชือ่
จัดเรียงรายชื่อลงในกลุมผูโทรท่ีมีเสียงเรียกเขาและภาพประจํากลุมตางๆ กัน
1. เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม
2. ในการสรางกลุมใหม เลือก เพิ่ม หรือ ตัวเลอืก > เพิ่มกลุมใหม
3. ปอนช่ือกลุม เลือกภาพและเสียงเรียกเขาหากคุณตองการเพ่ิมลงในกลุม แลว

เลือก จัดเก็บ
4. เลือกกลุม และ ดูขอมูล > เพิ่ม เพ่ือใสรายชื่อลงในกลุม

นามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมูลรายช่ือของบุคคลจากเครื่องท่ีใชงานรวมกันได ซึ่ง
สนับสนุนมาตรฐาน vCard
ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อ แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > สงนามบัตร

หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ เพ่ือจัดเก็บนามบัตรใน
หนวยความจําของโทรศัพท

การกําหนดปุมลัดโทรออก
สรางปุมลัดโดยกําหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมหมายเลข 2-9
1. เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรดวน และเลื่อนไปยังปุมตัวเลข
2. เลือก กําหนด หรือหากไดกําหนดหมายเลขใดหมายเลขหน่ึงใหกับปุมไวแลว

ใหเลือก ตัวเลือก > เปลีย่น
3. ปอนหมายเลขหรือคนหารายชื่อ

รายชื่อ
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บนัทึกการโทร 
ในการดูขอมูลเก่ียวกับการโทร ขอความ ขอมูล และการซิงโครไนซของคุณ เลือก
เมนู > บนัทึก และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

หมายเหตุ: คาใชจายจริงท่ีผูใหบริการเรียกเก็บสําหรับการโทรและบริการ
น้ันอาจแตกตางกัน ขึน้กับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษในการเรียกเก็บ
ภาษี และอ่ืนๆ
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ขอมูลตําแหนง
ระบบเครือขายสามารถสงคําขอใหคุณแสดงตําแหนง (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพ่ือสมคัรใชบริการและเพ่ือตกลงเก่ียวกับการ
สงขอมูลตําแหนง

ในการยอมรับหรือปฏเิสธคําขอใหแสดงตําแหนง ใหเลือก ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ
หากคุณไมไดรับคําขอ โทรศัพทอาจยอมรับหรือไมใหรับคําขอโดยอัตโนมัต ิตาม
ขอตกลงท่ีคุณทําไวกับผูใหบริการระบบเครือขายหรือผูใหบริการ

ในการดูขอมูลของการแจงเตือนสวนตวัและคําขอ 10 รายการลาสุด ใหเลือก
เมนู > บันทึก > ตําแหนง > บนัทึกตําแหนง
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การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณมีคุณสมบัติท่ีหลากหลายสําหรับเช่ือมตอกับอุปกรณอ่ืนเพ่ือสง
และรับขอมูล

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลย ีBluetooth ชวยใหคุณเช่ือมตอระหวางโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth
ท่ีใชงานรวมกันไดโดยใชคล่ืนวิทยุภายในระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต)
โทรศัพทน้ีเปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ท่ีสนับสนุน
รูปแบบดังตอไปน้ี: 2.0 + EDR การเขาใชงานท่ัวไป, การเขาใชงานเครือขาย, การ
แลกเปลี่ยนออบเจกตท่ัวไป, การกระจายเสียงขั้นสูง, รีโมทคอนโทรลภาพและ
เสียง, แฮนดฟรี, ชุดหูฟง, Push ออบเจ็กต, การโอนไฟล, การติดตอเครือขาย
แบบ Dial-Up, การเขาใชงานซมิ และพอรตอนุกรม คณุควรใชเฉพาะอุปกรณเสริม
ของรุนน้ีท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia เทาน้ัน เพ่ือสรางความมั่นใจในการใชงาน
ระหวางอุปกรณท่ีรองรับเทคโนโลย ีBluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิต
ปกรณอ่ืนๆ เพ่ือดูวาอุปกรณน้ันๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีไดหรือไม
คณุสมบัติท่ีใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพ่ิมการใชพลังงานแบตเตอรีแ่ละลดอายุ
การใชงานของแบตเตอรี่

การตั้งคาการเชือ่มตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth แลวปฏิบัติตามขั้นตอน
ตอไปน้ี
1. เลือก ช่ือโทรศัพทของฉัน แลวปอนช่ือสําหรับโทรศัพท
2. ในการเปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก Bluetooth > ใช สัญลักษณ

 แสดงวา Bluetooth กําลังทํางาน
3. ในการเช่ือมตอโทรศัพทกับอุปกรณดานเสียง ใหเลือก ตออุปกรณพิเศษ
เสียง แลวเลือกอุปกรณท่ีตองการเช่ือมตอ

4. ในการจับคูโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth ท่ีอยูในระยะเชื่อมตอ ใหเลือก
อุปกรณที่จับคูแลว > เพิ่มอุปกรณใหม
เล่ือนไปยังอุปกรณท่ีตรวจพบ แลวเลือก เพิ่ม
ปอนรหัสผาน (ไดถึง 16 ตัวอักษร) ในโทรศัพทของคุณ แลวอนุญาตใหเชื่อม
ตอกับอุปกรณ Bluetooth เครื่องอ่ืน

หากคุณกังวลเก่ียวกับความปลอดภัย ใหปดฟงกชัน Bluetooth หรือกําหนดคา
การมองเห็นโทรศพัท เปน ไมแสดง รับการเชื่อมตอ Bluetooth จากเครื่องของ
ผูท่ีสามารถเชื่อถือไดเทาน้ัน
การเชื่อมตอเคร่ืองพีซีกับอินเทอรเน็ต
ใชเทคโนโลยี Bluetooth ในการเช่ือมตอเคร่ืองพีซีท่ีใชงานรวมกันไดกับ
อินเทอรเน็ตโดยไมตองลงซอฟตแวร PC Suite โทรศัพทของคุณตองไดรับการเปด
ใชงานจากผูใหบริการซึ่งสนับสนุนใชงานอินเทอรเน็ตไดและเครื่องพีซีของคณุ
ตองสนับสนุน Bluetooth PAN (Personal Area Network) หลังจากเชื่อมตอกับ
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บริการจุดเช่ือมตอเครือขาย (NAP) ของโทรศัพทและจับคูกับเครื่องพีซีแลว
โทรศัพทจะเปดการเช่ือมตอขอมลูแบบแพคเก็ตกับอินเทอรเน็ตโดยอัตโนมัติ

ขอมูลแพคเก็ต
ขอมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet Radio Service) เปนบริการเสริมจากระบบ
เครือขายท่ีชวยใหผูใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีสามารถสงและรับขอมูลผานเครือขายท่ี
เช่ือมตอกับ Internet protocol (IP) ได
ในการกําหนดวิธีการใชบริการ เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ >
ขอมูลแพคเก็ต > เชื่อมขอมูลแพคเก็ต และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● เม่ือตองการ  — เพ่ือตั้งคาใหการเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ตเร่ิมตนเมื่อแอปพลิ
เคช่ันน้ันตองการใชขอมูลแพคเก็ต การเช่ือมตอจะถูกตดัเมื่อคุณปดแอปพลิ
เคช่ัน

● ออนไลนตลอด  —  เพ่ือเช่ือมตอกับเครือขายขอมูลแพคเก็ตโดยอัตโนมัติเมื่อ
คุณเปดโทรศัพท

คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณเปนโมเด็มไดโดยการเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรท่ี
ใชรวมกันไดโดยใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB สําหรับราย
ละเอียด โปรดดูเอกสารชุดโปรแกรม Nokia PC Suite โปรดดูท่ี“การสนับสนุนของ
Nokia” หนา 10

สายเคเบิลขอมูล USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB เพ่ือถายโอนขอมูลระหวางโทรศัพทและ
เครื่องพีซีท่ีใชงานรวมกันได หรือเคร่ืองพิมพท่ีสนับสนุน PictBridge
ในการใชงานโทรศัพทสําหรับการถายโอนขอมูลหรือการพิมพภาพ ใหตอสาย
ขอมูลและเลือกโหมด
● ถามเมื่อเชื่อมตอ  — เพ่ือตั้งคาเครื่องใหถามวาควรมีการเชื่อมตอหรือไม
● PC Suite  — เพ่ือใชสายเคเบิลกับชุดโปรแกรม PC Suite
● การพิมพและสื่อ  — เพ่ือใชโทรศพัทกับเครื่องพิมพท่ีใชงาน PictBridge ได
หรือกับคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได

● แหลงเก็บขอมูล  — เพ่ือเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรท่ีไมมีซอฟตแวร Nokia และ
ใชโทรศัพทเปนอุปกรณจัดเก็บขอมูล

ในการเปลี่ยนโหมด USB เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > สายเคเบิล
ขอมูล USB และเลือกโหมด USB ท่ีตองการ

การซิงโครไนซและการสํารองขอมูล
เลือก เมนู > การต้ังคา > ซิงคและสํารอง แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● การสลบัโทรศัพท  — ซิงโครไนซหรือคัดลอกขอมูลท่ีเลือกไวระหวาง
โทรศัพทกับโทรศัพทเคร่ืองอ่ืนโดยใชเทคโนโลยี Bluetooth

● สรางขอมูลสํารอง  — สรางขอมูลสํารองของขอมลูท่ีเลือกลงในการดความจํา
หรือไวในอุปกรณภายนอก

การเชื่อมตอ
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● เรียกขอมูลสํารอง  — เลือกไฟลขอมูลสํารองท่ีเก็บไวในการดความจําหรือใน
อุปกรณภายนอก แลวตั้งคากลับไปท่ีโทรศัพท เลือก ตัวเลอืก > ขอมูล เพ่ือดู
ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับไฟลขอมูลสํารองท่ีเลือก

● ถายโอนขอมูล  — ซิงโครไนซหรือคัดลอกขอมูลท่ีเลือกไวระหวางโทรศัพท
ของคุณกับโทรศัพทเคร่ืองอ่ืน, PC หรือเซิรฟเวอรเครือขาย (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

Nokia PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ในการจัดการเพลง ซิงโครไนซราย
ช่ือ ปฏิทิน บันทึก และบันทึกสิ่งท่ีตองทํา ระหวางโทรศัพทของคุณและเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได หรือเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) คณุสามารถคนหาขอมูลเพ่ิมเติมและพบ PC Suite ไดท่ี
เว็บไซตของ Nokia โปรดดูท่ี“การสนับสนุนของ Nokia” หนา 10

การเชื่อมตอ
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การต้ังคา
รูปแบบ
โทรศัพทของคณุมีกลุมการตั้งคาแบบตางๆ ท่ีเรียกวารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับ
แตงเสียงเรียกเขาสําหรับเหตุการณและสภาพแวดลอมท่ีตางกันได
เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ, รูปแบบที่ตองการ และเลือกจากตัวเลือกตอ
ไปน้ี:
● ใชงาน  — เพ่ือใชงานรูปแบบท่ีเลือก
● ปรับต้ังคา  — เพ่ือเปลีย่นการตั้งคารูปแบบ
● ต้ังเวลา  — เพ่ือตั้งคารูปแบบที่จะใชงานช่ัวระยะเวลาหนึ่ง เม่ือหมดเวลาที่ตั้ง
ใหกับรูปแบบ เคร่ืองจะใชงานรูปแบบกอนหนาน้ีท่ีไมไดตั้งเวลาไว

ลกัษณะ
ลักษณะประกอบดวยสวนประกอบสําหรับปรับตั้งคาโทรศัพทของคุณ
เลือก เมนู > การต้ังคา > ลกัษณะ และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● เลือกลักษณะ  — เปดแฟมขอมูล ลกัษณะ และเลือกลักษณะ
● ดาวนโหลดลกัษณะ  — เปดรายการลิงคเพ่ือดาวนโหลดลักษณะเพ่ิมเติม

แบบเสยีง
คุณสามารถเปลี่ยนการตัง้คาแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใชงานได
เลือก เมนู > การต้ังคา > แบบเสียง คุณสามารถพบการตัง้คาเดียวกันไดใน
เมนู รูปแบบ
หากคุณเลือกระดับความดังของเสียงเรียกเขาสูงสุด เสียงเรียกเขาจะปรับเปนระดับ
เสียงดังสุดหลังจากน้ัน 2-3 วินาที

จอแสดงผล
เลือก เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผล และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก
● ภาพพื้นหลัง  — เพ่ือใสรูปภาพพ้ืนหลงัเมื่อเคร่ืองอยูในโหมดสแตนดบาย
● สแตนดบายแบบพิเศษ  — เพ่ือเรียกใชงาน จัดการ และปรับแตงโหมด
สแตนดบายแบบพิเศษ

● สอัีกษรสแตนดบาย  — เพ่ือเลือกสีตัวอักษรสําหรับโหมดสแตนดบาย
● ไอคอนปุมสํารวจ  — เพ่ือแสดงไอคอนของทางลัดปุมเล่ือนในโหมดสแตนด
บายเมื่อปดสแตนดบายแบบพิเศษ

● รายละเอียดการแจง  — เพ่ือแสดงรายละเอียดในสายที่ไมไดรับและการแจง
เตือนขอความ

● เอฟเฟกตสงผาน  — เพ่ือใชงานการสํารวจไดอยางราบรื่นและเปนธรรมชาติ
มากขึน้

● ภาพพักหนาจอ  — เพ่ือสรางและตั้งคาภาพพักหนาจอ
● ขนาดอักษร  — เพ่ือกําหนดขนาดตัวอักษรสําหรับการรับสงขอความ รายช่ือ
และเว็บเพจ
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● โลโกระบบ  — เพ่ือแสดงโลโกผูใหบริการ
● แสดงขอมูลระบบ  — เพ่ือแสดงขอมูลเฉพาะของระบบหากไดรับจากเครือ
ขาย

วันทีแ่ละเวลา
ในการเปลีย่นประเภทนาฬิกา, เวลา, เขตเวลา หรือวันท่ี เลือก เมนู > การต้ัง
คา > วันและเวลา

เมื่อเดินทางไปยังเขตเวลาอื่น เลือก เมนู > การต้ังคา > วันและเวลา > การ
ตั้งคาวันและเวลา > เขตเวลา: และเลื่อนไปทางซายหรือขวาเพื่อเลือกเขตเวลา
ของสถานที่น้ัน วันท่ีและเวลาจะถูกกําหนดตามเขตเวลาและจะทําใหโทรศัพท
แสดงเวลาในการสงขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดียท่ีไดรับอยางถูกตอง
ตัวอยางเชน GMT +7 หมายถึงเขตเวลาสําหรับไทย, อินโดนีเซยี และเวียดนาม
แสดงถึง 7 ช่ัวโมงทางตะวันออกของกรีนนิช ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)

ปุมลดัสวนตัว
ดวยปุมลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครื่องท่ีใชงานบอยๆ ไดอยาง
รวดเร็ว

ปุมเลือกดานซายและขวา
ในการเปลี่ยนฟงกชันท่ีกําหนดใหปุมเลือกดานซายหรือขวา ใหเลือก เมนู > การ
ตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > ปุมเลอืกดานซาย หรือ ปุมเลอืกดานขวา และ
เลือกฟงกชัน
ในโหมดสแตนดบาย หากปุมเลือกดานซายคือ ไปที่ ในการใชงานฟงกชัน ให
เลือก ไปที่ > ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● เลอืกตัวเลือก  — เพ่ือเพ่ิมหรือลบฟงกชัน
● จัดวาง  — เพ่ือจัดเรียงฟงกชันใหม

ปุมลัดอืน่ ๆ
เลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลดัสวนตัว และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● ปุมสํารวจ  — เพ่ือกําหนดฟงกชันอ่ืนๆ ของเครื่องจากรายการที่กําหนดไวลวง
หนาใหกับปุมสํารวจ (ปุมเล่ือน)

● ปุมสแตนดบายพิเศษ  — เพ่ือเลือกการเคลื่อนท่ีของปุมสํารวจเพื่อเปดใชงาน
โหมดสแตนดบายแบบพิเศษ

การโทร
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● การโอนสาย  — เพ่ือโอนสายที่เรียกเขา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณ
อาจโอนสายไมไดหากมกีารใชฟงกชันจํากัดการโทรบางฟงกชัน โปรดดู
ท่ี“ระบบปองกัน” หนา 42
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● รับไดทุกปุม  — เพ่ือรับสายเรียกเขาโดยกดปุมใดๆ ก็ได ยกเวนปุมเปด/ปด ปุม
เลือกดานซายและปุมเลือกดานขวา หรือปุมวางสาย

● เรียกซ้ําอัตโนมัติ  — เพ่ือเรียกซ้ําหมายเลขโดยอัตโนมัติหากการโทรลม
เหลว โทรศัพทจะพยายามโทรออก 10 คร้ัง

● ความชัดเจนเสยีง  — เพ่ือชวยใหไดยินเสียงสนทนาไดชัดเจนขึ้น ในท่ีท่ีเสียง
รอบขางดังมาก

● โทรดวน  — เพ่ือโทรไปยังช่ือและหมายเลขโทรศัพทท่ีกําหนดใหกับปุม
ตัวเลข (2 ถึง 9) โดยการกดปุมตัวเลขท่ีตองการคางไว

● สายเรียกซอน  — เพ่ือใหระบบแจงใหคุณทราบถึงสายเรียกเขาขณะท่ีคุณใช
สายอ่ืนอยู (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● แสดงเวลาโทร  — เลือก ใช เพ่ือแสดงระยะเวลาของการโทรที่กําลังใชงาน
อยู 

● สรุปหลังการโทร  — เพ่ือแสดงระยะเวลาโดยประมาณของการโทรแตละคร้ัง
● สงขอมูลผูโทร  — เพ่ือใหโทรศัพทแสดงเบอรโทรศัพทของคุณท่ีเคร่ืองของผู
ท่ีคุณโทรถึง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในการใชการตั้งคาตามที่ผูให
บริการของคุณกําหนด เลือก ตามคาของระบบ

● สายใชโทรออก  — เพ่ือเลือกสายเพ่ือทําการโทรออก หากซิมการดของคุณ
สนับสนุนการโทรหลายสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

โทรศพัท
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
● การต้ังคาภาษา  — เพ่ือกําหนดภาษาที่แสดงของเครื่อง เลือก ภาษาที่ใชใน
เครื่องอัตโนมัติ เลือกภาษาตามขอมูลในซมิการด ในการตั้งภาษาเพ่ือใชในคํา
ส่ังเสียง เลือก ภาษาในการจดจําเสียง

● สถานะความจํา  — เพ่ือตรวจสอบการใชหนวยความจํา
● ลอ็คปุมอัตโนมัติ  — เพ่ือล็อคปุมกดโดยอัตโนมัติ หลังจากผานเวลาหนวง
ตามท่ีตั้งไว เม่ือโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย และไมมีการใชฟงกชันใดๆ
ของเครื่อง

● ปองกันปุมกด  — เพ่ือขอใหปอนรหัสโทรศัพทเมื่อคุณปลดล็อคปุมกด
● การจดจําเสยีง  —  โปรดดูท่ี“คําสั่งเสียง” หนา 40
● ถามบนเครื่อง  — เพ่ือถามวาจะใชโหมดบนเครื่องหรือไมเมื่อคุณเปด
โทรศัพท เม่ือใชโหมดบนเครื่อง การเช่ือมตอวิทยุท้ังหมดจะปด

● อัพเดตโทรศัพท  — เพ่ือรับการอัพเดตซอฟตแวรจากผูใหบริการของคุณ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ตัวเลือกน้ีอาจไมมี ท้ังน้ีขึน้อยูกับโทรศัพท
ของคุณ โปรดดูท่ี“การอัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA” หนา 42

● เลือกผูใหบริการ  — เพ่ือตั้งคาเครือขายเซลลูลารท่ีมีใหใชในพ้ืนท่ีของคุณ
● ตัวชวยแนะนําเมนู  — เพ่ือเลือกวาใหเครื่องแสดงขอความวิธีใชหรือไม
● เสียงเปดเครื่อง  — เพ่ือสงเสียงเมือ่คุณเปดโทรศัพท
● ยืนยันบริการซิม  — (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรดดูท่ี“บริการ
ซมิ” หนา 56

คําสัง่เสียง
โทรติดตอไปยงัรายช่ือและใชโทรศัพทโดยใชคําสั่งเสียง
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คําสั่งเสียงจะขึน้อยูกับภาษา ในการตั้งคาภาษา เลือก เมนู > การตั้งคา >
โทรศพัท > การต้ังคาภาษา > ภาษาในการจดจําเสยีง และเลือกภาษาของ
คุณ
ในการฝกใหเคร่ืองจดจําเสียงของคุณ เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท >
การจดจําเสยีง > การฝกจดจําเสยีง
ในการเปดใชงานคําสั่งเสียงของฟงกชัน เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท >
การจดจําเสยีง > เสียงสัง่งาน, คุณสมบัต ิและฟงกชัน  แสดงวามีการใชงาน
คําสั่งเสียง
หากตองการใชงานคําสั่งเสียง เลือก เพิ่ม ในการเลนคําสั่งเสียงท่ีใชงานอยู เลือก
เลน
ในการใชคําสั่งเสียง โปรดดูท่ี “การโทรออกโดยใชเสียง” ในหนา 20
ในการจัดการคําสั่งเสียง ใหเล่ือนไปที่ฟงกชันโทรศัพท และเลือก ตัวเลือก แลว
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● แกไข หรือ ลบ — เพ่ือเปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการใชงานคําสั่งเสียง
● เพิ่มทั้งหมด หรือ ลบทั้งหมด — เพ่ือใชหรือยกเลิกการใชคําสั่งเสียงของ
ฟงกชันท้ังหมดในรายการคําสั่งเสียง

อุปกรณเพิ่มพิเศษ
เมนูน้ีหรือตัวเลือกตางๆ ตอไปน้ีจะแสดงขึ้นหากมีการเช่ือมตอโทรศัพทกับอุปกรณ
เพ่ิมพิเศษสําหรับโทรศพัทเคล่ือนท่ีท่ีใชงานรวมกันได
เลือก เมนู > การต้ังคา > อุปกรณเพิ่มพิเศษ เลือกอุปกรณเพ่ิมพิเศษ แลว
เลือกตัวเลือก ซึง่จะขึ้นอยูกับอุปกรณเพ่ิมพิเศษท่ีคุณเลือก

การตัง้กําหนดคา
คณุสามารถกําหนดคาโทรศัพทของคุณดวยการตัง้คาท่ีตองใชสําหรับบริการบาง
ประเภท ผูใหบริการของคุณอาจสงการตั้งคาดังกลาวใหคุณดวยโปรดดูท่ี“บริการ
ตั้งกําหนดคา” หนา 8
เลือก เมนู > การต้ังคา > การต้ังกําหนดคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● ต้ังกําหนดคาที่ต้ังไว  — เพ่ือดูผูใหบริการท่ีบันทึกไวในเครื่อง และกําหนดผู
ใหบริการเริ่มตน

● ใชคาที่ต้ังในทุกแอปฯ  — เพ่ือใชการตั้งกําหนดคาท่ีระบบกําหนดกับแอปพลิ
เคช่ันท่ีสนับสนุน

● จุดเชื่อมตอที่ตองการ  — เพ่ือดูจุดเชื่อมตอท่ีบันทึกไว
● ตอเว็บสนับสนุน  — เพ่ือดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาจากผูใหบริการของคุณ
● ต้ังคาจัดการอุปกรณ  — เพ่ือยอมใหหรือไมยอมใหเครื่องรับการอัพเดต
ซอฟตแวร ตัวเลือกน้ีอาจไมมี ท้ังน้ีขึน้อยูกับโทรศัพทของคุณ โปรดดูท่ี“การ
อัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA” หนา 42

● การต้ังคาสวนบุคคล  — เพ่ือเพ่ิมบัญชีสวนตัวใหมสําหรับบริการตางๆ ดวย
ตนเอง และเพ่ือใชงานหรือลบบัญชีดังกลาว ในการเพิ่มบัญชีสวนตัวใหม เลือก
เพิ่มใหม หรือ ตัวเลอืก > เพ่ิมใหม เลือกประเภทบริการ และปอนพารามิเตอร
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ท่ีจําเปน เมื่อตองการเรียกใชบญัชีสวนตัว ใหเลื่อนไปยังบัญชีท่ีตองการ แลว
เลือก ตัวเลอืก > ใชงาน

การอัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA
ผูใหบริการของคุณอาจสงการอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทในแบบ OTA มายัง
โทรศัพทของคุณโดยตรง (บริการเสริมจากเครือขาย) ตัวเลือกน้ีอาจไมสามารถใช
งานได ท้ังน้ีขึน้อยูกับโทรศัพทของคุณ
การดาวนโหลดซอฟตแวรอัพเดตอาจเก่ียวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผาน
ระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเก่ียว
กับคาใชจายในการสงขอมูล
ตรวจดใูหแนใจวาแบตเตอร่ีสําหรับโทรศัพทของคุณมีพลังงานเพียงพอ หรือเช่ือม
ตออยูกับเครือ่งชารจกอนเร่ิมอัพเดต

คําเตือน:  หากคุณติดตัง้การอัพเดตซอฟทแวร คุณจะไมสามารถใช
โทรศัพทไดแมกระท่ังการโทรฉุกเฉิน จนกวาการติดตั้งจะเสร็จสมบรูณและ
สตารทโทรศัพทแลว ตรวจสอบใหแนใจวามีการสํารองขอมูลแลวกอนยอมรับการ
ติดตั้งการอัพเดต

การตั้งคาการอัพเดตซอฟตแวร
ตัวเลือกน้ีอาจไมสามารถใชงานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ
ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหอัพเดตซอฟตแวรและการกําหนดคา เลือก เมนู >
การตั้งคา > การต้ังกําหนดคา > ต้ังคาจัดการอุปกรณ > อัพเดตซอฟตฯ
บริการ

คําขออัพเดตซอฟตแวร
1. เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศพัท > อัพเดตโทรศัพท เพ่ือขอการ

อัพเดตซอฟตแวรท่ีมีอยูจากผูใหบริการของคุณ
2. เลือก ขอมูลซอฟตฯ ปจจุบนั เพ่ือแสดงเวอรช่ันซอฟตแวรปจจุบันและตรวจ

สอบวาจําเปนตองอัพเดตหรือไม
3. เลือก โหลดซอฟตแวรโทรฯ เพ่ือดาวนโหลดและติดตั้งการอัพเดต

ซอฟตแวร ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอ
4. หากมีการยกเลกิการติดตั้งหลงัจากดาวนโหลด เลือก ติดต้ังอัพเดตซอฟตฯ

เพ่ือเริ่มตนติดตั้ง
การอัพเดตซอฟตแวรอาจใชเวลาหลายนาที หากมีปญหาในการติดตั้ง โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณ

ระบบปองกัน
เมื่อมีการใชคุณสมบัติดานความปลอดภยัท่ีจํากัดการโทร (เชน การจํากัดการโทร
การโทรเฉพาะกลุมผูใชท่ีกําหนด และการจํากัดเบอรโทร) คุณยังคงติดตอไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินท่ีตั้งไวแลวในเครื่องของคุณได
เลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
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● ถามรหัส PIN หรือ ถามรหัส UPIN — เพ่ือขอใหปอนรหัส PIN หรือ UPIN ทุก
คร้ังท่ีมีการเปดเคร่ือง ซมิการดบางชนิดไมอนุญาตใหคุณปดฟงกชันน้ี

● คําขอรหัส PIN2  — เพ่ือเลือกวาจะตองใชรหัส PIN2 หรือไม เม่ือมีการใช
คุณสมบัติบางอยางของโทรศัพทท่ีไดรับการปกปองดวยรหัส PIN2 ซมิการด
บางชนิดไมอนุญาตใหคุณปดฟงกชันน้ี

● การจํากัดการโทร  — เพ่ือจํากัดสายเรยีกเขาและสายโทรออกจากโทรศัพท
ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โดยเครื่องจะถามรหัสระบบ

● จํากัดเบอร  — เพ่ือจํากัดการโทรออกไปยังหมายเลขท่ีเลือกไว หากซิมการด
ของคุณสนับสนุนคณุสมบัติน้ี เม่ือใชงานการจํากัดเบอร การเช่ือมตอ GPRS จะ
ใชไมได ยกเวนขณะสงขอความแบบตัวอักษรผานการเช่ือมตอ GPRS ในกรณีน้ี
หมายเลขโทรศัพทของผูรับและหมายเลขศูนยขอความตองรวมอยูในรายการ
จํากัดเบอร

● เฉพาะกลุม  — เพ่ือระบุกลุมผูใชซึ่งคุณสามารถโทรหาและสามารถโทรหาคุณ
ได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● ระดับการปองกัน  — เลือก โทรศัพท เพ่ือใหเคร่ืองจะถามรหัสโทรศัพททุก
คร้ังท่ีมีการใสซิมการดอันใหมในเครื่อง เลือก หนวยความจํา เคร่ืองจะถาม
รหัสโทรศัพทเมื่อมีการเลือกหนวยความจําของซมิการด และเมื่อคุณตองการ
เปลี่ยนหนวยความจําท่ีใช

● รหัสผาน  — เพ่ือเปลี่ยนรหัสโทรศัพท, รหัส PIN, รหัส UPIN, รหัส PIN2 หรือ
รหัสระบบ

● รหัสที่ใช  — เพ่ือเลือกวาจะตองมกีารใชรหัส PIN หรือ UPIN หรือไม
● ใบรับรองสทิธ์ิ หรือ ใบรับรองผูใช — เพ่ือดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับ
รองของผูใชท่ีดาวนโหลดมายังโทรศัพทของคุณ โปรดดูท่ี“ความปลอดภยัของ
เบราเซอร” หนา 52

● การต้ังคาการปองกัน  — เพ่ือดู ขอมูลโมดูลปองกัน, เปดใชงาน ถาม PIN
โมดูล หรือเปลี่ยน PIN โมดูล และ PIN ท่ีลงนามไว โปรดดูท่ี“รหัส
ผาน” หนา 8

การเรียกคืนคาดั้งเดมิ 
ในการเรียกคืนคาโทรศัพทกลับเปนคาดั้งเดมิ ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > เรียก
คืนคาด้ังเดิม และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
● คืนการต้ังคาเทาน้ัน  — เพ่ือรีเซ็ตการตั้งคาท่ีตองการท้ังหมดโดยไมลบขอมูล
สวนตัว

● เรียกคืนทั้งหมด  — เพ่ือรีเซ็ตการตั้งคาท่ีตองการท้ังหมด และลบขอมูลสวน
ตัวท้ังหมด เชน รายช่ือ ขอความ ไฟลมีเดีย และรหัสการใชงาน

การตั้งคา

43

ก
าร
ต
ั้งค
า



เมนูระบบ
เขาใชพอรทัลเพ่ือไปยังบริการท่ีผูใหบริการระบบจัดให สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
กรุณาติดตอผูใหบริการระบบของคุณ ผูใหบริการสามารถอัพเดตเมนูน้ีดวยขอความ
บริการ
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คลังภาพ
จัดการภาพ วิดีโอคลิป ไฟลเพลง ลักษณะ ภาพกราฟก แบบเสียง เสียงบันทึก และ
ไฟลท่ีไดรับ ไฟลเหลาน้ีจะถกูจัดเก็บไวในหนวยความจําของเครื่องหรือการด
หนวยความจํา และสามารถจัดเรียงไดในแฟมขอมูล

แฟมขอมูลและไฟลตางๆ
หากตองการดูรายชื่อของแฟมขอมูล ใหเลือก เมนู > คลังภาพ ในการดูรายชื่อ
ไฟลในแฟมขอมูล ใหเลือกแฟมขอมูล และ เปด ในการดูแฟมขอมูลของการด
หนวยความจําเมื่อยายไฟล ใหเล่ือนไปที่การดหนวยความจํา และกดปุมเล่ือนดาน
ขวา

การพิมพภาพ
โทรศัพทของคุณสนับสนุน Nokia XPressPrint เพ่ือพิมพภาพที่อยูในรูปแบบ jpeg
1. ในการเช่ือมตอโทรศัพทของคุณกับเครื่องพิมพท่ีใชงานรวมกันได ใชสาย

เคเบิลขอมูลหรือสงภาพโดยใช Bluetooth ไปยังเคร่ืองพิมพท่ีรองรับ
เทคโนโลยี Bluetooth โปรดดูท่ี“เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth” หนา 35

2. เลือกภาพท่ีคุณตองการพิมพ และ ตัวเลอืก > พิมพ

การดหนวยความจํา
ใชการดหนวยความจําเพ่ือเก็บไฟลมัลตมิีเดียของคุณ เชน ไฟลวิดีโอ, แทร็คเพลง
และไฟลเสียง, รูปภาพ และขอความ
แฟมขอมูลบางแฟมใน คลังภาพ ท่ีมีเน้ือหาที่โทรศัพทใช (เชน ลกัษณะ) อาจถูก
จดัเก็บไวในการดหนวยความจํา

การฟอรแมตการดหนวยความจํา
การดหนวยความจําบางประเภทอาจผานการฟอรแมตมาแลว ในขณะท่ีบาง
ประเภทตองฟอรแมตกอนการใชงาน เม่ือฟอรแมตการดหนวยความจําแลว ขอมูล
ท้ังหมดในการดจะถูกลบโดยถาวร
1. ในการฟอรแมตการดหนวยความจํา เลือก เมนู > คลงัภาพ หรือ แอปพลิ
เคชั่น, แฟมขอมูลการดหนวยความจํา  และ ตัวเลือก > ลางการดความ
จํา > ใช

2. เม่ือฟอรแมตเรียบรอยแลว ใหปอนช่ือสําหรับการดหนวยความจํา

การล็อคการดหนวยความจํา
ในการตั้งรหัสผาน (สูงสุด 8 ตัวอักษร) เพ่ือล็อคการดหนวยความจําจากการใชงาน
โดยไมไดรับอนุญาต เลือกแฟมขอมูลการดหนวยความจํา  และ ตัวเลอืก >
ตั้งรหัสผาน
รหัสผานจะไดรับการจัดเก็บไวในเครื่อง และคุณไมจําเปนตองปอนอีกคร้ังในขณะ
ท่ีคุณใชการดหนวยความจําในโทรศัพทเคร่ืองเดียวกัน หากคุณตองการใชการด
หนวยความจําน้ีในโทรศัพทเคร่ืองอ่ืน เคร่ืองจะขอใหคุณปอนรหัสผาน
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ในการลบรหัสผาน ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบรหัสผาน

การตรวจสอบการใชพื้นทีห่นวยความจํา
ในการตรวจสอบการใชพ้ืนท่ีหนวยความจําของกลุมขอมูลอ่ืน และพ้ืนท่ีหนวยความ
จําท่ีมีอยูเพ่ือติดตั้งซอฟตแวรใหมในการดหนวยความจําของคุณ เลือกการดหนวย
ความจํา  และ ตัวเลอืก > ขอมูล

คลังภาพ
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ส่ือ
กลองและวิดโีอ
คณุสามารถถายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิปโดยใชกลองถายรูปในเครื่อง

การถายภาพ
ในการใชฟงกชันภาพน่ิง เลือก เมนู > สื่อ > กลอง หรือหากฟงกชันวิดีโอเปด
อยู ใหเล่ือนไปทางซายหรือขวา

หากตองการยอและขยายในโหมดกลอง ใหเล่ือนขึ้นและลง

หากตองการถายภาพ เลือก จับภาพ โทรศัพทจะจัดเก็บภาพไวในการดหนวย
ความจํา หากมี หรือในหนวยความจําของโทรศัพท

หากตองการใหแสดงภาพทันทีเมื่อถายเสร็จ เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา >
เวลาแสดงภาพตัวอยาง และเวลาแสดงภาพตวัอยาง ระหวางการดูภาพตัวอยาง
เลือก กลับ เพ่ือถายภาพถัดไป หรือ สง เพ่ือสงภาพถายเปนขอความมัลติมีเดยี
โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ 1200x1600 พิกเซล

การบันทึกวดิีโอคลิป
ในการใชฟงกชันวิดีโอ เลือก เมนู > สื่อ > วิดีโอ หรือ หากฟงกชันกลองเปดอยู
ใหเล่ือนไปทางซายหรือขวา

ในการเริม่ตนบันทึกวิดีโอ เลือก บนัทึก ในการหยุดบันทึกช่ัวคราว เลือก พัก ใน
การเริ่มการบันทึกตอ เลือก ใชตอ ในการหยุดการบันทึก เลือก หยุด
โทรศัพทจะจัดเก็บวิดีโอคลิปไวในการดหนวยความจํา หากมี หรือในหนวยความ
จําของโทรศัพท

ตัวเลือกกลองและวิดีโอ
ในการใชฟลเตอร เลือก ตัวเลือก > เอฟเฟกต

ในการปรับตั้งคากลองตามสภาพแสง ใหเลือก ตัวเลือก > สมดุลสขีาว

ในการเปลี่ยนการตั้งคาอ่ืนของกลองและวิดีโอ และในการเลือกท่ีเก็บภาพและ
วิดีโอ เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา

เครื่องเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีเคร่ืองเลนเพลงสําหรับฟงแทร็คเพลงหรือไฟล MP3 หรือไฟล
เสียง AAC อ่ืนๆ ซึง่คุณดาวนโหลดมาจากเว็บ หรือโอนมายังเคร่ืองดวยชุด
โปรแกรม Nokia PC Suite โปรดดูท่ี“Nokia PC Suite” หนา 37 คุณยังสามารถดู
วิดีโอคลิปท่ีบันทึกหรือดาวนโหลดมาได
ไฟลเพลงและไฟลวิดีโอท่ีจัดเก็บไวในแฟมขอมูลเพลงในหนวยความจําของ
โทรศัพทหรือในการดหนวยความจํา จะถูกตรวจพบและเพิ่มโดยอัตโนมัติเขาไปใน
ไลบรารีเพลง
หากตองการเปดเคร่ืองเลนเพลง เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องเลนเพลง
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เมนูเพลง
เขาสูไฟลเพลงและไฟลวิดีโอท่ีจัดเก็บอยูในหนวยความจําเครื่องหรือในการด
หนวยความจํา, ดาวนโหลดเพลงหรือวิดีโอคลิปจากเว็บ หรือดูการสตรีมวิดีโอท่ีใช
รวมกันไดจากเซิรฟเวอรเครือขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการฟงเพลงหรือเลนวิดีโอคลิป เลือกไฟลจาก รายการเลน, ศลิปน, อัลบัม้
หรือ ประเภท และเลือก เลน

หากตองการดาวนโหลดไฟลจากเว็บ เลือก ตัวเลอืก > การดาวนโหลด และ
ไซตสําหรับดาวนโหลด

ในการอัพเดตคลังเพลงหลังจากคุณเพ่ิมไฟลแลว เลือก ตัวเลอืก > อัพเดตคลัง

สรางรายการเลน
หากตองการสรางรายการเลนดวยเพลงท่ีคุณเลือก ใหทําตอไปน้ี:
1. เลือก รายการเลน > สรางรายการเลน และปอนช่ือของรายการเลน
2. เพ่ิมเพลงหรือวิดีโอคลิปจากรายการที่แสดง
3. เลือก เสร็จ เพ่ือจัดเก็บรายการเลน

การกําหนดคาสําหรับบริการการสตรีม
คุณอาจไดรับการตั้งคาการสตรีมเปนขอความกําหนดคาจากผูใหบริการโปรดดู
ท่ี“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 8 นอกจากน้ี คณุยังสามารถปอนการตั้งคาดวยตัวคุณ
เองได โปรดดูท่ี“การตั้งกําหนดคา” หนา 41
ในการใชงานการตั้งคา ใหดําเนินการดังน้ี:
1. เลือก ตัวเลือก > การดาวนโหลด > การต้ังคากระแส > การจัดรูปแบบ
2. เลือกผูใหบริการ คาที่ต้ังไว หรือ การต้ังคาสวนบุคคล เพ่ือการสตรีม
3. เลือก บญัชี และเลือกบัญชีบริการการสตรีมจากการตั้งกําหนดคาท่ีใชงานอยู

เลนเพลง

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟงดวยเสียงดังอยางตอเน่ือง
อาจสงผลเสียตอการไดยิน หามถือโทรศัพทไวใกลกับหูเมื่อคุณเปดใชลําโพง
เพราะระดบัเสียงอาจจะดังมากเกินไป
ใชงานเครือ่งเลนเพลงดวยปุมเสมือนบนจอแสดงผล
ในการปรับระดับเสียง ใหเล่ือนขึ้นหรือลง

เลือก  เพ่ือเริ่มการเลน

เลือก  เพ่ือหยุดการเลนชั่วคราว

ในการขามไปยังเพลงตอไป เลือก  ในการขามไปยังตอนตนของเพลงกอน
หนา ใหเลือก  สองครั้ง

หากตองการเลนเพลงท่ีเลนอยูไปขางหนาอยางรวดเร็ว ใหเลือกคางไวท่ี 
หากตองการกรอกลับเพลงปจจุบัน ใหเลือก  คางไว ปลอยปุมน้ีท่ีตําแหนงท่ี
คุณตองการเลนเพลงตอ

ส่ือ
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หากตองการปดเมนูเคร่ืองเลนเพลงและใหเลนเพลงตอไปในพื้นหลัง ใหกดปุมวาง
สาย
หากตองการหยุดเครือ่งเลนเพลง ใหกดปุมวางสายคางไว

เปล่ียนรูปลักษณของเครือ่งเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีลักษณะมากมายใหเลือกเพ่ือเปลี่ยนรูปลักษณของเครื่องเลน
เพลง
เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนเพลง > ไปยังเครื่องเลน > ตัวเลอืก > การ
ตั้งคา > ลกัษณะเครื่องเลน และลักษณะใดลักษณะหนึ่งในรายการ ปุมเสมือน
จริงอาจเปลี่ยนไปตามลักษณะท่ีเลือก

วิทยุ
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสาอากาศของอุปกรณไรสาย ชุดหูฟง
หรืออุปกรณเสริมท่ีใชงานรวมกันไดตองตอเขากับเครือ่งโทรศัพทเพ่ือการใชงาน
วิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟงดวยเสียงดังอยางตอเน่ือง
อาจสงผลเสียตอการไดยิน หามถือโทรศพัทไวใกลกับหูเมื่อคุณเปดใชลําโพง
เพราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกินไป
เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ
ในการปรับระดับเสียง ใหเล่ือนขึน้หรือลง
ในการใชปุมภาพกราฟกบนจอแสดงผล ใหเล่ือนขึ้น ลง ซาย หรือขวา
หากตองการปดวิทยุ ใหกดปุมวางสายคางไว

การหมุนหาคลื่นสถานีวิทยุ
คนหาและบันทึกสถานี
1. ในการเริ่มคนหาสถานี ใหเลือกและกด  หรือ  คางไว ในการเปลี่ยน

ความถี่วิทยุคร้ังละ 0.05 MHz ใหกดปุม  หรือ  ช่ัวขณะ

2. ในการบันทึกสถานีไปยังท่ีตั้งหนวยความจํา เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี
3. ในการปอนชื่อสถานีวิทยุ แลวเลือก ตัวเลือก > สถานี > ตัวเลอืก > เปลีย่น
ช่ือ

เลือก ตัวเลอืก และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
● คนหาทุกสถานี  — เพ่ือคนหาสถานีท่ีมใีหเลือกในที่ตั้งของคุณโดยอัตโนมัติ
● ต้ังความถ่ี  — เพ่ือปอนความถี่ของสถานีวิทยุท่ีตองการ
● สถานี  — เพ่ือแสดงรายการและเปลี่ยนช่ือหรือลบสถานีท่ีจัดเก็บ

การเปลี่ยนสถานี
เล่ือนซายหรือขวา หรือกดปุมตัวเลขท่ีเก่ียวของกับหมายเลขสถานีในรายชื่อสถานี

ส่ือ
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คุณสมบัติวิทยุ
ในการสลบัระหวางชุดหูฟงและลําโพง หรือระหวางเสียงสเตอริโอและโมโน เลือก
ตัวเลือก > การต้ังคาในการแสดงขอมูลจากระบบขอมูลวิทยุของสถานีท่ีปรับ
เลือก RDS เปด ในการเปดใชการสลับโดยอัตโนมัติไปยงัคลื่นความถีท่ี่มีการรับ
วิทยุไดดีท่ีสุดของสถานีท่ีปรับ เลือก เปดหาคลื่นอัตโนมัติ

เครื่องบันทึก
บันทึกคําพูด เสียง หรือสายที่สนทนาอยู และจัดเก็บไวใน คลังภาพ
เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องบันทึก ในการใชปุมภาพกราฟก ,  หรือ 
บนจอแสดงผล เล่ือนซายหรือขวา

การบันทึกเสียง
1. เลือก  หรือระหวางการสนทนา เลือก ตัวเลือก > บนัทึกเสียง ขณะทําการ

บันทึกการสนทนา ผูใชสายทุกคนจะไดยินเสียงบี๊พเบาๆ ในการหยุดบันทึก
ช่ัวคราว เลือก 

2. ในการจบการบันทึก เลือก  การบันทึกเสียงจะไดรับการจดัเก็บไวในแฟม
ขอมูลการบันทึกในคลังภาพ

เลือก ตัวเลือก เพ่ือเลนหรือสงการบันทึกลาสุด เพ่ือเขาสูรายการการบันทึก หรือ
เพ่ือเลือกหนวยความจําและแฟมขอมูลท่ีจะจดัเก็บการบันทึก

อคีวอไลเซอร
ใชปรับเสียงเมื่อใชเคร่ืองเลนเพลง
เลือก เมนู > สือ่ > อีควอไลเซอร
ในการใชงานชุดอีควอไลเซอรท่ีกําหนดไวลวงหนา ใหเล่ือนไปที่ชุดใดชุดหน่ึง
แลวเลือก ใชงาน

สรางชดุอีควอไลเซอรใหม
1. เลือกคาใดคาหน่ึงของสองคาลาสุดในรายการและ ตัวเลอืก > แกไข
2. เล่ือนซายหรอืขวาเพ่ือเขาสูตัวเลือ่นเสมือนจริง และเลื่อนขึน้หรือลงเพ่ือปรับ

คาตัวเลื่อน
3. หากตองการบันทึกการตั้งคา และสรางช่ือของชุด เลือก จัดเก็บ และ ตัว
เลอืก > เปลี่ยนช่ือ

ขยายเสยีงสเตอฯ
การขยายเสียงสเตอริโอจะสรางเอฟเฟกตเสียงสเตอริโอท่ีกวางขึ้นเมื่อคุณใชชุดหู
ฟงสเตอริโอ
ในการเปดใชงาน เลือก เมนู > สือ่ > ขยายเสียงสเตอฯ

ส่ือ

50

ส
ือ่



เว็บ 
คณุสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตตางๆ โดยใชเบราเซอรของโทรศัพทได โดย
ลกัษณะของเว็บเพจในอินเทอรเน็ตท่ีปรากฏอาจแตกตางกันตามขนาดของหนา
จอ คณุอาจไมสามารถดูรายละเอียดของเว็บเพจในอินเทอรเน็ตไดครบท้ังหมด

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการท่ีคุณเช่ือถือและใหความปลอดภยัท่ีเพียงพอ
และปองกันอันตรายตอซอฟตแวร
สําหรับการเปดใหบริการเหลาน้ี รวมท้ังราคาและคําแนะนําตางๆ กรุณาติดตอผูให
บริการของคุณ
คณุอาจไดรบัการตั้งกําหนดคาท่ีตองใชในการเบราสขอมูลเปนขอความการจัดรูป
แบบจากผูใหบริการของคุณ
ในการตั้งคาบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคาเว็บ > การตั้งกําหนด
คา เลือกการตั้งกําหนดคา แลวเลือกบัญชี

การเชื่อมตอบริการ
ในการเช่ือมตอกับบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรือเมื่อเคร่ืองอยูใน
โหมดพรอมทํางาน ใหกดปุม 0 คางไว

ในการเลือกบุคมารค ใหเลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค

ในการเลือก URL ลาสุด ใหเลือก เมนู > เว็บ > ที่อยูเว็บลาสดุ

ในการปอนท่ีอยูบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู ปอนท่ีอยู แลวเลือก
ตกลง
หลังจากเชื่อมตอกับบริการแลว คณุจะสามารถเปดหนาของบริการได ฟงกชันบน
ปุมของโทรศัพทอาจไมเหมือนกันตามบริการท่ีตางกัน ปฏบิัติตามขอความแนะนํา
บนหนาจอโทรศัพท สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ติดตอผูใหบริการของคุณ

การตัง้คาลักษณะ
ขณะเปดดูเว็บ ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา ตัวเลือกท่ีสามารถใชไดอาจรวมถึง
ตัวเลือกตอไปน้ี:
● การแสดงผล  — เลือกขนาดอักษรไมวาจะแสดงรูปภาพดวยหรือไม รวมถึงวิธี
แสดงตัวอักษร

● ทั่วไป  — เลือกวาจะสงท่ีอยูเว็บเปน Unicode (UTF-8) ซึง่เปนประเภทในการ
เขารหัสขอมูล รวมถึงการเปดใช JavaScript

หนวยความจําแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวช่ัวคราว หากคุณพยายามเขาสูหรือ
ไดเขาสูขอมูลท่ีเปนความลับท่ีตองการใชรวมกับรหัสผาน ใหลบหนวยความจํา
แคชหลังจากใชแตละคร้ังแลว ขอมูลหรือบริการท่ีคุณเขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวใน
หนวยความจําแคช
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คุกก้ี คือ ขอมูลท่ีเว็บไซตจัดเก็บไวในหนวยความจําแคชในโทรศัพทของคุณ คุกก้ี
จะถูกเก็บไวจนกวาคณุจะลบหนวยความจําแคช

ในการลบขอมูลในแคชในขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลอืก > เครื่องมือ > ลบ
ขอมูลในแคช ในการอนุญาตหรือปดก้ันไมใหโทรศัพทรับคุกก้ี ใหเลือก เมนู >
เว็บ > การต้ังคาเว็บ > ความปลอดภัย > คุกก้ี หรือ ในขณะเบราส ใหเลือก
ตัวเลือก > การต้ังคา > ความปลอดภัย > คุกก้ี

ความปลอดภัยของเบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เชน
บริการดานธนาคารหรือการเลือกซือ้สินคาแบบออนไลน สําหรับการเชื่อมตอ
ประเภทน้ี คณุจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภยัและโมดูลรักษาความ
ปลอดภยัซึง่อาจมีอยูในซมิการดของคุณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอผูให
บริการของคุณ
หากตองการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคาโมดูลรักษาความปลอดภยั หรือจะดูราย
ช่ือใบรับรองผูใชและใบรบัรองการใชงานท่ีดาวนโหลดไวในโทรศัพท ใหเลือก
เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย > การต้ังคาการปองกัน, ใบรับรอง
สทิธ์ิ หรือ ใบรับรองผูใช

ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองชวยลดความเสี่ยงเก่ียวกับการเช่ือมตอ
ระยะไกล และการติดตั้งซอฟตแวร แตตองมีการใชงานใบรับรองอยางถูกตองเพ่ือ
ใหไดรับความปลอดภัยสูงสุด การมีใบรับรองไมไดแสดงถึงการปกปองความ
ปลอดภยั หากโปรแกรมจัดการใบรับรองตองมีใบรับรองท่ีเช่ือถือได เปนของแท
หรือถูกตองเพ่ือเพ่ิมระดับความปลอดภัยใหสูงสุด ใบรับรองมีอายุการใชงานจํากัด
หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองยังใชไมได" ปรากฏขึน้ แมวาใบรับรอง
น้ันควรจะใชได ใหตรวจสอบวันและเวลาปจจุบันในโทรศัพทของคุณวาถูกตอง
หรือไม

เว็บ
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ออแกไนเซอร
นาฬิกาปลกุ
ใชสงเสียงปลุกเมื่อถึงเวลาที่ตองการ

การตั้งปลุก
1. เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกาปลกุ
2. เปดการตั้งปลุก และปอนเวลาปลุก
3. ในการเปดตั้งปลุกตามวันท่ีเลือกในสัปดาห เลือก ปลกุซ้ํา: > เปด และวัน
4. เลือกเสียงปลุก ถาคุณเลือกวิทยุเปนเสียงปลุก ใหตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท
5. ตั้งระยะหมดเวลาของการเลื่อนเวลาปลุก และเลือก จัดเก็บ

การหยดุเสียงปลุก
เมื่อตองการหยุดเสียงปลุก ใหเลือก หยุด หากคุณปลอยใหเสียงปลุกดังเปนเวลา
หน่ึงนาที หรือเลือก เลือ่นไป เสียงปลุกจะหยุดดังในชวงเวลาที่ตั้งไว แลวสงเสียง
ปลุกใหมอีกคร้ัง

ปฏิทนิ
เลือก เมนู > นัดหมาย > ปฏิทิน
วันปจจุบันจะมีกรอบลอมรอบ หากมีบันทึกใดๆ ตั้งไวสําหรับวันน้ันๆ วันดังกลาวจะ
ปรากฏเปนตัวทึบ หากคุณตองการดูบันทึกของวันน้ัน ใหเลือก ดูขอมูล ในการดูที
ละสัปดาห ใหเลือก ตัวเลือก > มุมมองสปัดาห หากตองการลบบันทึกท้ังหมดใน
ปฏทิิน ใหเลือก ตัวเลือก > ลบบันทึก > บันทึกทั้งหมด
หากตองการแกไขการตั้งคาท่ีเก่ียวของกับวันท่ีและเวลา ใหเลือก ตัวเลือก >
การต้ังคา และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีอยู หากตองการลบบันทึกเกาโดยอัตโนมัติ
เมื่อถึงเวลาท่ีระบ ุเลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > ลบบันทึกอัตโนมัติ และเลือก
จากตัวเลือกท่ีมีอยู

การสรางบันทึกปฏทิิน
เล่ือนไปยังวันท่ี และเลือก ตัวเลือก > สรางบนัทึก เลือกประเภทของบันทึก และ
ปอนขอมูลในชองตางๆ

สิ่งทีต่องทํา
ในการจัดเก็บบันทึกงานที่ตองทํา ใหเลือก เมนู > นัดหมาย > สิ่งท่ีตองทํา

ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลอืก > เพิ่ม
ปอนขอมูลในชองตางๆ และเลือก จัดเก็บ

ในการดูบันทึก เล่ือนไปยังบันทึกน้ัน และเลือก ดูขอมูล

บันทึก
ในการเขยีนและสงบันทึก เลือก เมนู > นัดหมาย > บันทึก
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ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > สราง
บันทึก เขยีนบันทึก และเลือก จัดเก็บ

เครื่องคดิเลข
โทรศัพทของคุณมีเคร่ืองคิดเลขมาตรฐาน เคร่ืองคิดเลขเฉพาะทางวิทยาศาสตร
และเครื่องคิดเลขสําหรบัเงินกู
เลือก เมนู > นัดหมาย > เครื่องคิดเลข และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก ซึ่ง
รวมถึงประเภทเคร่ืองคิดเลขและคําแนะนําในการใชงาน
เคร่ืองคิดเลขน้ีมีขอจํากัดในดานความถูกตอง และไดรับการออกแบบมาสําหรับ
การคํานวณอยางงาย

ตวันับเวลาถอยหลัง
ตัวนับเวลาปกติ
1. ในการเปดใชงานตัวนับเวลา เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง >
ตัวนับแบบทั่วไป ปอนเวลา และเขียนบันทึกท่ีจะปรากฏขึน้เมื่อหมดเวลา ใน
การเปลี่ยนเวลา ใหเลือก เปลี่ยนเวลา

2. ในการเริ่มนับเวลา ใหเลือก เริ่ม
3. หากตองการหยุดนับเวลา เลือก หยุดนับ

ตัวนับรอบเวลา
1. หากตองการตั้งจับเวลาแบบรอบเวลาไดถึง 10 รอบ ใหใสจํานวนรอบกอน
2. เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง > ตัวนับรอบเวลา
3. ในการเริ่มนับเวลา ใหเลือก เริ่มตนตัวนับเวลา > เริ่ม
ในการเลือกวิธีการเริ่มตนนับรอบเวลาถัดไป เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับ
ถอยหลัง > การตั้งคา > ตอไปยังชวงถัดไป และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีให
เลือก

นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือรอบเวลาโดยใชนาฬิกาจับเวลา
เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกา และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
● เวลาที่แยกไว  — เพ่ือวัดคาเวลาในรอบนั้น ในการรีเซต็เวลาโดยไมบันทึกไว
ใหเลือก ตัวเลอืก > ต้ังเวลาใหม

● รอบเวลา  — เพ่ือบันทึกรอบเวลา
● จับเวลาตอ  — เพ่ือดูเวลาท่ีคุณตั้งไวเปนพ้ืนหลัง
● เวลาลาสดุ  — เพ่ือดูเวลาท่ีจับครัง้ลาสุด หากยังไมไดรีเซต็เวลาของนาฬิกา
● แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพ่ือดูหรือลบเวลาท่ีบันทึกไว
หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลาใหทํางานเปนพ้ืนหลงัของหนาจอ ใหกดปุมวางสาย

ออแกไนเซอร
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แอปพลิเคช่ัน 
โทรศัพทของคุณอาจมีเกมสหรือแอปพลิเคช่ันบางอยางตดิตั้งไวแลว ไฟลเหลาน้ี
จะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําของเครือ่งหรือการดหนวยความจํา และสามารถ
จัดเรียงไดในแฟมขอมูล โปรดดูท่ี“การดหนวยความจํา” หนา 45

การเปดใชแอปพลเิคชั่น
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เกมส, การดความจํา หรือ รวม เล่ือนไปยังเกมส
หรือแอปพลิเคช่ัน และเลือก เปด
ในการตั้งคาเสียง แสงสวาง และการสั่นขณะเลนเกมส เลือก เมนู > แอปพลิ
เคชั่น > ตัวเลอืก > การต้ังคาแอปพลิฯ
ตวัเลือกท่ีมีใหเลือกอ่ืนอาจประกอบดวย:
● ตรวจสอบเวอรช่ัน  — ใชตรวจสอบวาเวอรช่ันใหมของแอปพลิเคชั่นน้ีจะ
ดาวนโหลดจากเว็บไดหรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● เว็บเพจ  —  เพ่ือใหรายละเอียดหรือขอมูลเพ่ิมเติมของแอปพลิเคช่ันจาก
เว็บไซตอินเทอรเน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ถามี

● เขาสูแอปพลเิคชั่น  —  เพ่ือจํากัดแอปพลิเคช่ันจากการเขาสูระบบเครือขาย

การดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น
โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลเิคช่ัน J2ME Java กอนท่ีจะดาวนโหลด โปรด
ตรวจสอบวาแอปพลิเคช่ันน้ีใชงานไดกับโทรศพัทของคุณ

ขอสําคัญ:  ตดิตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคช่ันและซอฟตแวรอ่ืนๆ จาก
แหลงท่ีวางใจไดเทาน้ัน เชน แอปพลิเคช่ันท่ีมีสัญลักษณจาก Symbian หรือผาน
การทดสอบรับรองจาก Java Verified™
คณุสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคช่ันใหมๆ และเกมสตางๆ ไดหลายวิธีดังน้ี
● เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัวเลอืก > การดาวนโหลด > ดาวนโหลด
แอปฯ หรือ ดาวนโหลดเกมส รายการบุคมารคท่ีเลือกใชไดจะปรากฏขึน้

● ใช Nokia Application Installer จากชุดโปรแกรม PC Suite เพ่ือดาวนโหลด
แอปพลิเคช่ันลงในโทรศัพทของคุณ

คณุสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น และราคาไดจากผูใหบริการของคุณ
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บริการซิม
ซิมการดของคุณอาจมีบริการเสริม คณุสามารถเขาใชงานเมนูน้ีไดก็ตอเมื่อ
ดของคุณสนับสนุน ช่ือและเน้ือหาของเมนูจะตางกันไปตามซมิการดท่ีใช

ในการตั้งใหโทรศัพทแสดงขอความยืนยันท่ีสงระหวางเครื่องของคุณและระบบ
เครือขาย เม่ือคุณใชบริการซิม ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศพัท > ยืนยัน
บริการซิม
ในการใชบริการเหลาน้ี คุณอาจตองสงขอความหรอืโทรติดตอ ซึง่คุณจะตองรับผิด
ชอบคาใชจายน้ี
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อุปกรณเสริมของแท
คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมท่ีไดรับการ

รับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนน้ีเทาน้ัน การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนือจากน้ี อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่อง
เปนโมฆะไป
อุปกรณเสริมแบบใหมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนาย
อยูมากมาย เลือกอุปกรณเสริมซึง่เหมาะกับความตองการ
ในการติดตอสื่อสารของคุณ

แบตเตอรี่
ประเภท เครือขาย เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-4 GSM สูงสุด 5 ช่ัวโมง 30
นาที

สูงสุด 280 ช่ัวโมง

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลาโดยประมาณ
เทาน้ัน โดยเวลาน้ีขึ้นกับความแรงของสัญญาณ ขอกําหนดของเครือขาย
คุณสมบัติท่ีใช อายุและขอกําหนดของแบตเตอรี ่อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอร่ี การ
ใชในโหมดดิจิตอล และปจจัยอ่ืนๆ ระยะเวลาที่เครื่องใชในการโทรจะสงผลตอ
เวลาสแตนดบาย และเชนเดียวกัน ระยะเวลาที่เปดเคร่ืองและอยูในโหมดสแตนด
บายจะสงผลตอเวลาสนทนา

ชุดหูฟง Bluetooth BH-304 ของ Nokia
ชุดหูฟง Bluetooth BH-304 ของ Nokia ชวยใหคณุสื่อความเปนตัวเองขณะที่คุณ
พูด เลือกจากดีไซนฝาครอบที่ถอดเปลี่ยนได 3 แบบ เพ่ือภาพลักษณสดใสที่
สอดคลองกับสไตลและชุดท่ีคณุสวมใส ชุดหูฟงน้ียังมีนํ้าหนักเบาและสวมใส
สะดวก ดวยท่ีคลองหูเสริม

ซองใสโทรศัพท CP-294 ของ Nokia
ผสมผสานอยางลงตัวดวยซองใสท่ีสวยงาม ซึ่งชวยปกปองโทรศัพทของคุณและ
เสริมชุดของคุณใหดูดี ซองผาออนนุมน้ีมีใหเลือกในสีชมพูหรือสีเทา พรอมสายโซ
ประดับเพ่ิมความสวยงาม และชองโลหะสุดเฉ่ียวท่ีชวยเพ่ิมดีไซนใหดูดีย่ิงขึ้น

ชุดหูฟงสเตอริโอ WH-700 ของ Nokia
รปูลักษณมีสไตลของชุดหูฟงสเตอริโอ WH-700 ของ Nokia พรอมดวยซองใสเพ่ือ
ความสะดวกสําหรับปองกันไมใหสายเคเบลิพันกัน ชุดหูฟงมีสายนี้มีท่ีเสียบหูแตก
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ตางกัน 3 ขนาด เพ่ือการสวมใสท่ีสะดวกสบายสูงสุด และใหเสียงสเตอริโอท่ีมี
คุณภาพสูง และดวยการควบคุมระดับเสียงและการโทรที่จัดการไดงาย คุณเพียง
แคเสียบตอโทรศัพทและใชงานไดทันที

อุปกรณเสริมของแท
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แบตเตอรี่
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดท่ีสามารถชารจประจุใหมได
แบตเตอรี่ท่ีไดรับการออกแบบใหใชกับโทรศัพทรุนน้ีคือ BL-4CT โทรศัพทเคร่ืองน้ี
ไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงานจากอุปกรณชารจตอไปน้ี AC-4 แบตเตอรี่
สามารถนํามาชารจและคายประจุแบตเตอรี่ไดเปนหลายรอยคร้ัง แตแบตเตอรี่ก็จะ
คอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เม่ือสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบาย
ของแบตเตอร่ีส้ันลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ท่ี
ไดรับการรับรองจาก Nokia เทาน้ัน และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับ
โทรศัพทรุนน้ีท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia เทาน้ัน การใชแบตเตอรี่หรืออุปกรณ
ชารจท่ีไมไดรับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม การระเบิด การรั่วไหล หรือ

รายอ่ืนๆ
หมายเลขรุนของอุปกรณชารจท่ีถูกตองน้ันอาจแตกตางกันไปตามประเภทของ
ปลั๊กเสียบ ความแตกตางของปลั๊กเสียบจะระบไุวดวยคาใดคาหน่ึงตอไปน้ี: E, EB, X,
AR, U, A, C หรือ UB
หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน คุณอาจ
ตองเช่ือมตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลวเชื่อมตออีกคร้ังเพ่ือเร่ิมชารจ
แบตเตอรี ่หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาท่ีสัญลักษณแสดง
การชารจจะปรากฏขึน้บนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถโทรออกได
ปดโทรศัพท และปลดการเช่ือมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกคร้ังกอนถอด
แบตเตอรี่
ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตวัเคร่ืองเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบ
แบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ เน่ืองจากการชารจเปนเวลานาน
เกินไปจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอร่ีสั้นลง หากคุณท้ิงแบตเตอรี่ท่ีชารจ
เต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเม่ือเวลาผานไป
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในท่ีท่ีมีอุณหภมูิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F)
อุณหภมูิท่ีรอนหรือหนาวจัดทําใหประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่
ลดลง แบตเตอรี่ท่ีรอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถใชงานได
ช่ัวคราว ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเม่ืออยูท่ีอุณหภูมิต่ํากวา
จุดเยือกแข็ง
หามลัดวงจรแบตเตอรี ่การลัดวงจรของแบตเตอรีอ่าจเกิดขึน้ไดเมื่อมีวัตถุประเภท
โลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-)
ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชน
น้ีอาจเกิดขึน้ได เชน ในกรณีท่ีคุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเส้ือหรือในกระ
เปาเล็กๆ การลัดวงจรเชนน้ีอาจทําใหแบตเตอรีห่รือวัตถุสําหรับเช่ือมตอเกิดความ
เสียหายได
หามท้ิงแบตเตอรี่ท่ีไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรีอ่าจระเบิดได หรือหาก
แบตเตอรี่เสียหาย ก็อาจเกิดระเบิดไดเชนกัน การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตาม
กฎหมายของทองถ่ิน กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรท้ิงรวมกับ
ขยะภายในบาน
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หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, ทําใหผิดรูปราง, เจาะ หรือแยกสวน
เซลลหรือแบตเตอรี ่ในกรณีท่ีสารในแบตเตอรีร่ั่วออกมา ควรระวังไมใหของเหลว
น้ันสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีท่ีเกิดการรั่วไหล ใหลางผิวหนังหรือตาดวย
นํ้าทันที หรือรีบไปพบแพทย
หามดัดแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนํา
ไปแชในนํ้าหรือของเหลวชนิดอ่ืนๆ
การใชแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การระเบิด หรืออันตรา
อ่ืนๆ  หากโทรศัพทหรือแบตเตอรี่ตกหลนโดยเฉพาะบนพ้ืนผิวทีแ่ข็ง  และคณุเช่ือ
วาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสียหาย ใหนําไปที่ศูนยบริการเพ่ือตรวจสอบกอนนําไปใชตอ
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคเทาน้ัน อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ท่ีชํารุด
เสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรีใ่หพนมือเดก็

คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia

การตรวจสอบตามขัน้ตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาว
จะเปนแบตเตอรีข่องแท หากคุณมีขอสงสัยวาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่
ของแทของ Nokia คุณไมควรใชแบตเตอรี่น้ันอีก และนําแบตเตอรี่ไปยังศูนย
บริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ท่ีไดรับอนุญาตใกลบานคุณ เพ่ือขอความชวย
เหลือ จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ท่ีไดรับอนุญาตจะตรวจสอบวา
แบตเตอรี่ดงักลาวเปนแบตเตอรี่ของแทหรือไม หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสง
คืนแบตเตอรี่ไปยังท่ีซึง่คุณซือ้มา

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อคุณดูภาพโฮโลแกรมบนฉลาก คุณควรเห็นรูป

มือประสานกันของ Nokia (Nokia Connecting
Hands) ในมุมมองหน่ึง และเห็นโลโกอุปกรณเสริม
ของแทของ Nokia (Nokia Original
Enhancement) ในอีกมุมหน่ึง

แบตเตอรี่
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โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia เทาน้ันเพ่ือความปลอดภัยของคุณ ในการ
ตรวจสอบวาแบตเตอรี่ท่ีซื้อเปนแบตเตอรีข่องแทของ Nokia หรือไม ใหซือ้
แบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย Nokia ท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ัน และตรวจสอบ
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปน้ี



2. เม่ือคุณเอียงมุมของภาพโฮโลแกรมไปทางซาย
ขวา ลง หรือขึ้น คุณควรเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด
ในแตละดานตามลําดับ

จะทาํอยางไร หากแบตเตอรีข่องคุณไมใชแบตเตอรีข่องแท
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณท่ีมีสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
เปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่น้ัน แตใหนํา
แบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ท่ีไดรับอนุญาตที่ใกลท่ีสุด
เพ่ือขอความชวยเหลือ การใชแบตเตอรี่ท่ีไมไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลิต อาจ
เปนอันตรายและอาจทําใหเครื่องโทรศัพทของคุณดอยประสิทธิภาพและทําให
เคร่ืองและอุปกรณเสริมเสียหายได รวมท้ังอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับ
ประกันอ่ืนใดท่ีใชกับโทรศัพท
หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเตมิเก่ียวกับแบตเตอร่ีของแทของ Nokia โปรดไปที่
เว็บไซต 

แบตเตอรี่
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การดูแลและบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณท่ีดีเย่ียมและมีฝมือการ
ผลิตท่ีประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปน้ีจะชวยให
คุณปฏบิัติตามเง่ือนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง
● เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง การจับตัว ความช้ืน และของเหลวทุกประเภท หรือ
ละอองความชื้น จะทําใหเกิดองคประกอบของแร ซึ่งอาจทําใหวงจร
อิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได หากตัวเครื่องเปยกช้ืน ใหถอดแบตเตอรี่ออกและ
ปลอยใหเคร่ืองแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

● อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในท่ีท่ีมีฝุนหรือท่ีสกปรก เน่ืองจากอาจทําให
อุปกรณสวนท่ีถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีรอนจัด เน่ืองจากอุณหภมูิสูงอาจทําใหอายุการใชงาน
ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรีอ่าจเสื่อมสภาพ และทําใหสวนท่ี
เปนพลาสติกงอหรือละลายได

● อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีเย็นจัด เน่ืองจากเมื่ออุณหภมูิเพ่ิมขึ้นจนถึงอุณหภมูิ
ปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึง่อาจทําใหอุปกรณแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากท่ีแนะนําไวในคูมือผูใช
ฉบับน้ี

● อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเคร่ืองอาจทําใหแผง
วงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

● อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซกัฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเครื่อง

● อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณท่ีสามารถถอดเขาออกไดติดขดั
และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

● ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส เชน เลนสของกลองถายรูป
พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง

● ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองท่ีไดรับพรอมโทรศัพทและไดรับการรบัรองเทาน้ัน
การใชเสาอากาศท่ีไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจ
ทําใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณ
ส่ือสารวิทยุอีกดวย

● ใชอุปกรณชารจในอาคารเทาน้ัน
● หมั่นสํารองขอมูลท่ีคุณตองการเก็บไว เชน รายช่ือ และบันทึกยอปฏทิิน
● ในการรีเซต็อุปกรณเปนระยะๆ เพ่ือสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน ใหปดสวิตช
โทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลาน้ีใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ หรืออุปกรณเสริมอ่ืนๆ
หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยังศูนยบริการท่ีไดรับการรับรองใกลบาน
คุณเพ่ือขอรับบริการ
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ขอมูลเพิม่เติมเก่ียวกับความปลอดภัย
เดก็เลก็
เคร่ืองของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีช้ินสวนอุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรด
เก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเครื่องน้ีเปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคล่ืน RF เมื่อใชในตําแหนงปกติ
ใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 1.0 เซนติเมตร (3/8 น้ิว) เมื่อใช
ซองหนังสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือท่ีวางโทรศัพทเพ่ือการพกพา
วัสดุตางๆ เหลาน้ีไมมีควรมโีลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเคร่ืองอยูหางจาก
รางกายตามระยะหางท่ีกําหนดขางตน
โทรศัพทเคร่ืองน้ีตองใชการเช่ือมตอกับระบบเครือขายท่ีมีคุณภาพเพื่อสงขอความ
หรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีความลาชาในการสงขอความหรือไฟลขอมูล
จนกวาจะเช่ือมตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดวูาคุณปฏบิัติตามคําแนะนํา
เก่ียวกับระยะหางระหวางเครื่องท่ีกลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพทมือถืออาจกอให
เกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทยท่ีไมมีการปองกัน
สัญญาณเพียงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย
น้ันๆ หากมีขอสงสัยหรือไมแนใจวาอุปกรณน้ันไดรับการปองกันพลังงานคลื่น
ความถี ่RF จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศพัทในสถานพยาบาลใน
กรณีท่ีมีปายประกาศใหคุณดําเนินการดังกลาว เน่ืองจากโรงพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลอาจกําลงัใชอุปกรณท่ีมีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณทางการแพทยท่ีปลูกถายไวในรางกาย
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจากอุปกรณ
ทางการแพทยท่ีปลูกถายไวในรางกาย เชน เคร่ืองควบคุมการเตนของหัวใจหรือ
เครื่องกระตุนการทํางานของหัวใจ อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว) เพ่ือหลีก
เล่ียงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกลาว สําหรับผูใชอุปกรณทางการ
แพทยดังกลาว ควรปฏิบัติดังน้ี:
● เก็บโทรศัพทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา 15.3 เซนติเมตร (6
น้ิว) เสมอขณะที่เปดโทรศัพทอยู

● ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
● ใชโทรศัพทกับหูขางท่ีตรงขามกับอุปกรณทางการแพทยเพ่ือลดสัญญาณ
รบกวนที่อาจเกิดขึ้น

● ปดโทรศัพทเคล่ือนท่ีทันทีหากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณรบกวน
● อานและทําตามคําแนะนําจากผูผลิตอุปกรณทางการแพทยดังกลาว
หากคุณมีขอสงสัยเก่ียวกับการใชโทรศัพทไรสายรวมกับอุปกรณทางการแพทย
โปรดปรึกษากับแพทยท่ีใหคําปรึกษาดานสุขภาพของคุณ
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เครือ่งชวยฟง
อุปกรณไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครือ่งชวยฟงได ในกรณี
ท่ีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึน้ คณุควรปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้งไมถูกตองหรือมีการ
ปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดนํ้ามันท่ีควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS
ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภยั โปรดสอบถาม
ขอมูลเพ่ิมเติมกับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ท่ีติด
ตั้งไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทาน้ันเปนผูติดตั้งหรือซอมแซมโทรศัพทในรถยนต การติด
ตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันเปน
โมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกช้ินของโทรศพัทมือถือใน
รถยนตไดรับการติดตั้งและทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส
หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ
สําหรับรถยนตท่ีมีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตวัออกดวยแรงอัด
ท่ีแรงมาก ดังน้ัน คุณไมควรติดตั้งอุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลม
นิรภยั หรือในบริเวณท่ีถุงลมนิรภยัอาจพองตัวออก เน่ืองจากหากติดตั้งอุปกรณ
ตางๆ ในบริเวณท่ีไมถูกตองแลวถงุลมนิรภัยเกิดพองตัวขึ้นอาจทําใหเกิดการบาด
เจ็บสาหัสขึ้นได
คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพทขณะท่ีอยูบน
เครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางาน
ของเครื่องบิน รวมท้ังเปนการรบกวนเครือขายของโทรศพัทไรสายและยังผิด
กฎหมายอีกดวย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณท่ีอาจเกิดการระเบิดได และควรปฏบิัติตามปายและ
คําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณท่ีอาจเกิดการระเบดิจะรวมถึงบริเวณท่ีมีการ
แนะนําใหดับเครื่องยนต การเกิดประกายไฟบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาวอาจกอใหเกิดการ
ระเบิดหรือเพลิงไหมท่ีอาจทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถาน
ท่ีท่ีมีการเติมเช้ือเพลิง เชน ใกลเคร่ืองสูบแกสในสถานีบริการนํ้ามนั และควรปฏิบัติ
ตามขอหามเก่ียวกับการใชอุปกรณวิทยุในบรเิวณคลังนํ้ามัน สถานีเก็บนํ้ามันและ
สถานีสงนํ้ามัน โรงงานเคมี หรือบริเวณท่ีกําลังเกิดการระเบิด ท้ังน้ี บริเวณท่ีอาจ
เกิดการระเบิดอาจไมไดมีการประกาศใหเห็นอยางเดนชัด พ้ืนท่ีตางๆ เหลาน้ี
ไดแก ใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี และบริเวณท่ีมีสารเคมีหรือ
ภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ คุณควรตรวจ

สอบกับผูผลิตรถโดยใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) เพ่ือ
กําหนดวาสามารถใชงานอุปกรณน้ีไดอยางปลอดภยัในบริเวณใกลเคียงไดหรือไม

ขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัความปลอดภยั
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การโทรฉุกเฉิน

ขอสําคัญ: โทรศัพทเครือ่งน้ีทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบเครือขาย
แบบไรสาย ระบบเครอืขายภาคพ้ืนดิน รวมท้ังฟงกชันตางๆ ท่ีผูใชตั้งโปรแกรมเอง
หากโทรศพัทของคุณสนับสนุนสายสนทนาผานอินเทอรเน็ต (สายอินเทอรเน็ต)
ใหเปดใชงานท้ังสายอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือ เคร่ืองจะพยายามตอการ
โทรฉุกเฉินผานท้ังเครือขายเซลลูลารและผานผูใหบริการสายอินเทอรเน็ต หาก
เปดใชงานท้ังสองแบบ ไมสามารถประกันไดวาจะสามารถเชื่อมตอไดในทุกสภาวะ
คณุจึงไมควรวางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปนเคร่ืองมือสื่อสารที่ดีท่ีสุดเสมอในยาม
จําเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย
ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังน้ี
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวามีสัญญาณเพียงพอ

หรือไม ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ คณุอาจจําเปนตองดําเนินการดังน้ี
● ใสซิมการดท่ีใชไดลงในโทรศัพท
● ปดการจํากัดการโทรที่คุณไดเปดใชไวในโทรศัพท
● เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลนหรือรูปแบบบนเครื่องบิน
มาเปนรูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหหนาจอวางและพรอมสําหรับการ
โทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพ่ือแจงตําแหนงปจจบุันท่ีคุณอยู ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินใน
แตละพ้ืนท่ีจะแตกตางกันไป

4. กดปุมโทร
ขณะท่ีโทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ท่ีถูกตองใหไดมากที่สุด
โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเคร่ืองมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิด
เหตุ อยาเพ่ิงวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศพัทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทางคลืน่วิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบมา
ไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุท่ีแนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ ขอ
แนะนําน้ีจัดทําขึน้โดย ICNIRP ซึง่เปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึง
ระดับความปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึน้กับอายุหรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศพัทเคล่ือนท่ีน้ีใชหนวยวัดของ SAR (Specific
Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ท่ีกําหนดไวในคําแนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วัตต/
กิโลกรัม (W/kg) ซึง่เปนคาเฉลีย่เกินสิบกรัมของเน้ือเย่ือผิว การทดสอบ SAR จัดทํา
ขึน้ในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่เคร่ืองจะสงคล่ืนความถี่ท่ีระดับพลังงาน
สูงสุดท่ีแนะนําใหใชในคลื่นความถี่ท้ังหมดท่ีทําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริง
ขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เน่ืองจากเครือ่งน้ีไดรับการออกแบบมาให
ใชไดเฉพาะพลังงานท่ีสามารถเขาถึงเครือขายไดตามท่ีกําหนดไว คาท่ี
เปลี่ยนแปลงขึน้กับปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลกั
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คา SAR ท่ีสูงท่ีสุดภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพทท่ีหูคือ 1.29
วัตต/กิโลกรัม
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR แตกตางกันไปโดย
ขึน้อยูกับขอกําหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแตละประเทศและระบบเครือขาย
คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคา SAR ไดในขอมูลผลิตภณัฑท่ี www.nokia
com

ขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัความปลอดภยั
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เคร่ืองวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption
Rate – SAR) อันเน่ืองมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเทากับ   W/kg ซึง่สอดคลอง
ตามมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพมนุษยจากการใชเครือ่งวิทยุคมนาคม
ท่ีคณะกรรมการกิจการโทร แหงชาติประกาศกําหนด

 1.29

 คมนาคม

http://www.nokia-asia.com
http://www.nokia-asia.com
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ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

ฟวเจอรปารก
รังสิต

หอง 32, ช้ันใตดิน , 161 หมู 2,
ถนนพหลโยธิน, ประชาธิปตย,
ธัญบุรี, ปทุมธานี 12130

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

เซน็ทรัลพลาซา
ปนเกลา

หอง 421, 7/145 ถนนบรมราช
ชนนี, อรุณอัมรินทร,
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.

ซีคอน สแควร หอง 1007, ช้ัน 1, ซคีอนสแควร,
904 หมู 6, ถนนศรีนครินทร,
หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพฯ
10250

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

เอสพลานาด หอง 321-323, ช้ัน 3, เอสพลา
นาด, 99, รัชดาภเิษก, ดินแดง,
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,
79/290, ถนนสาธุประดิษฐ,
ชองนนทรี, ยานนาวา, กรุงเทพฯ
10120

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

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

เลขท่ี 444 ช้ัน 2 โซนดี ยูนิต 5-6
อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร
ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330



หมายเหตุ: ขอมูลในที่น้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวง
หนา สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอโนเกีย แครไลน: 02-640-1000
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ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศพัท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

เชียงใหม 201/1 ถนนมหิดล, ไฮยา, อําเภอ
เมือง, เชียงใหม 50100

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

พัทยา 353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา9),
หมู 9, ถนนสุขมุวิท, หนองปรือ,
บางละมุง, ชลบุรี 20260

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

ขอนแกน 356/1 อาคารซี.พี.แลนด หมู 12,
ถนนมิตรภาพ, เมืองเกา, อําเภอ
เมือง, ขอนแกน 40000

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

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม, ตําบล
หาดใหญ, อําเภอหาดใหญ,
สงขลา 90000

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