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ใช ความสามารถในการใชงานของแอปพลิเคชั่นเหลาน้ี หรือขอมูลที่แสดงในแอปพลิเคชั่นหรือสื่อเหลาน้ี
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ลขิสิทธิ์ เครื่องหมายการคา หรือสิทธิ์อืน่ใดของบุคคลท่ีสาม
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ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปน้ี มิฉะน้ันอาจกอใหเกิดอันตรายหรือ
เปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมลูเพ่ิมเติมในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดเคร่ืองในสถานที่ท่ีหามใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี หรือเมื่ออาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย
คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับข่ียานพาหนะเปนอันดับแรก
ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอ่ืนใด เม่ือคุณขับขี่
ยานพาหนะอยู สิ่งสําคญัอันดับแรกที่คุณควรคํานึงในขณะขบัขีย่าน
พาหนะ คือ ความปลอดภยับนทองถนน
สญัญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะ
สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได
ปดโทรศัพทขณะที่อยูในโรงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ควรปดเคร่ืองเมื่ออยูใกลกับอุปกรณ
ทางการแพทย
ปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนบนเครื่องบินได
ปดโทรศัพททุกครั้งที่เติมนํ้ามัน
หามใชโทรศัพทเมื่ออยูท่ีจุดเติมนํ้ามัน และหามใชโทรศัพท เมื่ออยู
ใกลกับนํ้ามนัเชื้อเพลิงหรือสารเคมี
ปดโทรศัพทเม่ืออยูใกลกับจุดที่มีการระเบิด
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ หามใชโทรศัพทในจุดท่ีกําลังมีการ
ระเบิด
บริการที่มีคุณภาพ
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะใชหรือซอมอุปกรณตางๆ ของ
เครื่องได
อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรองเทาน้ัน หาม
ตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได
กันนํ้า
โทรศัพทของคุณไมไดกันนํ้า ควรเก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง
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ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเกี่ยวกับโทรศพัทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือน้ีไดรับการรับรองใหใชกับเครือขาย EGSM 900,
GSM 1800 และ GSM 1900 โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับรายละเอียดเพ่ิม
เติมเก่ียวกับเครือขาย
ประเภทของโทรศัพทแสดงไวท่ีฉลากในชองใสแบตเตอรี่
ขณะท่ีใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเคร่ืองน้ี โปรดปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมด
และเคารพธรรมเนียมปฏบิัติในทองถิ่น รวมถึงสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน และไม
กระทําการใดท่ีเปนการละเมิดตอกฎหมาย รวมถึงลิขสิทธิ์
การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหคัดลอก แกไข โอน หรือสงตอภาพ เพลง
(รวมถึงเสียงเรียกเขา) และเน้ือหาอ่ืน
คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับขอมูลสําคัญ
ท้ังหมดท่ีจัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ กรุณาอานคูมือผูใชเพ่ือศึกษาราย
ละเอียดขอมูลเก่ียวกับความปลอดภยั หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไม
สามารถใชงานรวมกันได

คําเตือน:  คณุตองเปดเคร่ืองกอนเริม่ใชงานคุณสมบตัิตางๆ ของเครื่อง
ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเคร่ือง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตราย

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริ่มใชงานโทรศัพท
คณุสมบัติโดยสวนใหญตองมีคุณสมบัติพิเศษจากเครือขาย คณุสมบัติเหลาน้ีอาจ
ไมมีในบางเครือขาย เครือขายอ่ืนๆ อาจตองการใหคุณตกลงเปนการเฉพาะกับผูให
บริการของคุณกอน คุณจึงจะใชบริการของระบบเครือขายน้ันได ผูใหบริการของ
คณุสามารถใหคําแนะนําและคําอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับคาใชจายในการใชบริการ
ดังกลาว ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดท่ีสงผลกระทบตอการใชงานบริการเสริม
จากระบบเครือขายของคุณ ตัวอยางเชน ระบบเครือขายบางแบบอาจจะไมรองรับ
ตัวอักษรของทุกภาษา และการบริการท้ังหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยาง
ในเครื่องของคุณ ในกรณีเชนน้ัน คณุสมบัตดิังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง
โทรศัพทของคุณอาจมคีุณสมบตัิการกําหนดคาพิเศษ เชน การเปลี่ยนช่ือเมนู
ลําดับของเมนู และไอคอนตางๆ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเพ่ิม
เติม

อุปกรณเสริม
กฎเกณฑเฉพาะเก่ียวกับอุปกรณเสริมและอุปกรณเพ่ิมพิเศษ
● เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
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● หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปลั๊กไฟและดึงออก อยา
ดึงท่ีสายไฟ

● ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณเสริมทุกช้ินท่ีติดตั้งในรถอยาง
สม่ําเสมอ

● เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัตผิานการรับรองเทาน้ันท่ีจะติดตั้งอุปกรณเสริมในรถที่ติด
ตั้งยากได

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

● 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 รวมท้ังตั้งคาโทรศัพทใหรองขอการปอนรหัสดวย

● คณุตองใสรหัสระบบเมื่อใช การจํากัดการโทร เพ่ือจํากัดสายเรียกเขาและ
สายโทรออกจากโทรศัพทของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาในโมดูลรักษาความปลอดภยั ใหเลือก เมนู >
การต้ังคา > ความปลอดภัย > การต้ังคาการปองกัน

บริการตั้งกําหนดคา
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครือขายบางอยาง เชน บริการอินเทอรเน็ต
เคลื่อนท่ี, MMS, ขอความคลิปเสียงแบบ Nokia Xpress หรือการซิงโครไนซกับ
เซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล โทรศัพทของคุณตองไดรับการตั้งกําหนดคาท่ีถูก
ตอง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการตั้งคาท่ีมีใหใชได โปรดติดตอผูใหบริการ
ระบบ, ตัวแทนจําหนาย Nokia ท่ีไดรับการรับรองใกลบานคุณ หรือไปท่ีสวน
สนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia โปรดดูท่ี“การสนับสนุนของ Nokia” หนา 10
เมื่อคุณไดรับการตัง้คาเปนขอความตัง้กําหนดคา และไมไดใชงานและบันทึกการ
ตั้งคาโดยอัตโนมัต ิขอความ ไดรับการต้ังคา จะปรากฏขึน้

ในการบันทึกการตั้งคา ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ หากจําเปน ใหปอนรหัส PIN ท่ี
ผูใหบริการใหมา

การดาวนโหลดเนื้อหา
คุณสามารถดาวนโหลดเนื้อหาใหม (เชน ลักษณะ) ลงในเครื่องได (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

ขอมูลทั่วไป

8

ข
อม
ูล
ท
ั่วไ
ป



ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการท่ีเช่ือถือได และมีการรักษาความ
ปลอดภยัรวมท้ังการปองกันซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายเทาน้ัน
คณุสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น และราคาไดจากผูใหบริการของคุณ

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

● เรียกการตั้งคาคืนกลับเปนคาท่ีตั้งจากโรงงาน โปรดดูท่ี“การตั้งคาการใชงาน
กลับไปตามเดิม” หนา 41

● 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 อาจมีการอัพเดตซอฟตแวร ซึง่มีคุณสมบัติใหม, ใหฟงกชันท่ีทํางานไดดี
ขึน้ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่อง ในการอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท คุณตองมี
แอปพลิเคช่ัน Nokia Software Updater และคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันไดท่ีมี
ระบบปฏบิัติการ Microsoft Windows ลาสุด, การเช่ือมตอบรอดแบนด
อินเทอรเน็ต และสายเคเบิลขอมูลท่ีใชงานรวมกันได เพ่ือเช่ือมตอโทรศัพทของ
คุณกับคอมพิวเตอร
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมและการดาวนโหลดแอปพลิเคช่ัน Nokia Software Updater
โปรดไปที่ www.nokia.co.th/softwareupdate หรือเว็บไซต  Nokia ในพ้ืนท่ี
ของคุณ
หากระบบเครือขายของคุณสนับสนุนการอัพเดตซอฟตแวรในแบบ OTA คุณยัง
สามารถขอรับการอัพเดตดังกลาวผานทางเครื่องโทรศัพท โปรดดูท่ี“การอัพเดต
ซอฟตแวรแบบ OTA” หนา 39

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการท่ีเช่ือถือได และมีการรักษาความ
ปลอดภยัรวมท้ังการปองกันซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายเทาน้ัน

ขอมูลทั่วไป
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การสนับสนุนของ Nokia
คุณสามารถตรวจสอบเวอรชันลาสุดของคูมือ ขอมูลเพิ่มเติม การดาวนโหลด และ
บริการสําหรับผลิตภณัฑ Nokia ของคุณไดท่ีเว็บไซต www.nokia.co.th/
support หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ
บริการตั้งกําหนดคา
คุณสามารถดาวนโหลดการตั้งกําหนดคา เชน MMS, GPRS, อีเมล และบริการตางๆ
สําหรับโทรศัพทรุนของคุณไดท่ีเว็บไซต www.nokia.co.th/setup
Nokia PC Suite
คุณอาจคนหาขอมูลของโปรแกรม PC Suite และขอมูลท่ีเก่ียวของไดจากเว็บไซต
Nokia ท่ี www.nokia.co.th/pcsuite
การบริการลูกคา
หากคุณตองติดตอฝายลูกคาสัมพันธ กรุณาตรวจสอบรายชื่อ
ศูนยบริการ Nokia Care ไดท่ี www.nokia.co.th/contactus
การบํารุงรักษา
สําหรับบริการซอมบํารุง กรุณาตรวจสอบจากจุดบริการ Nokia Care ท่ีอยูใกลบาน
คุณท่ี www.nokia.co.th/repair

การจัดการลิขสิทธ์ิของขอมูลแบบดจิิตอล

ขอมูลท่ีปกปองดวย DRM มาพรอมกับรหัสการใชงานท่ีเก่ียวของซึ่งกําหนดสิทธิ์
ของคุณในการใชขอมูล
เมื่อตองการสํารองขอมูลท่ีปกปองดวย OMA DRM ใหใชคุณสมบัติสํารองของชุด
โปรแกรม Nokia PC Suite
หากโทรศัพทของคุณมีขอมูลท่ีปกปองดวย WMDRM ท้ังรหัสการใชงานและขอมูล
จะสูญหายไปหากมีการฟอรแมตหนวยความจําเครื่อง คุณยังอาจสูญเสียรหัสการ
ใชงานและขอมูลในกรณีท่ีไฟลบนเครื่องของคุณถูกขดัจังหวะ การสูญเสียรหัสการ
ใชงานหรือขอมูลอาจจํากัดความสามารถของคุณในการใชขอมูลเดิมบนเครื่องอีก
คร้ัง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

ขอมูลทั่วไป
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เจาของขอมูลอาจใชประเภทเทคโนโลยีการจัดการลิขสิทธิ์ของขอมูลแบบดิจิตอล
ท่ีแตกตางกัน (DRM) เพ่ือปกปองทรัพยสินทางปญญารวมถึงลิขสิทธ์ิของขอมูลน้ัน
โทรศัพทน้ีใชซอฟตแวร DRM หลากหลายประเภทเพื่อเขาสูขอมลูท่ีปกปองดวย
DRM ดวยโทรศัพทเครื่องน้ี คุณสามารถเขาถึงขอมูลท่ีปกปองดวย WMDRM 10,
OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0 หากซอฟตแวร
DRM บางอยางไมสามารถปกปองขอมูลน้ันได เจาของขอมูลอาจขอใหเพิกถอน
คณุสมบัติเขาถึงขอมูลท่ีปกปองดวย DRM ใหมของซอฟตแวร DRM น้ัน การเพิก
ถอนอาจชวยปกปองการตออายุขอมูลท่ีปกปองดวย DRM ท่ีมีอยูในโทรศัพทของ
คุณ การเพิกถอนของซอฟตแวร DRM น้ันไมสงผลตอการใชขอมูลท่ีปกปอง
ดวย DRM ประเภทอ่ืนหรือการใชขอมูลท่ีไมไดปกปองดวย DRM

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


การใสซิมการดและแบตเตอรี่
ปดโทรศัพท และปลดการเช่ือมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกคร้ังกอนถอด
แบตเตอรี่
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด
โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ ซึ่งอาจเปนผูใหบริการระบบ หรือผูจําหนาย
รายอ่ืนๆ
โทรศัพทเคร่ืองน้ีไดรับการออกแบบมาเพื่อใหใชไดกับแบตเตอรี่ BL-4CT ใช
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia เสมอ โปรดดูท่ี“คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่
ของ Nokia” หนา 63
ซิมการดและขั้วสัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย เน่ืองจากการขดูขดีหรือดัดงอ
คุณจึงควรถือ ใส หรือถอดการดอยางระมัดระวัง
1.

เปดหนากากดานหลัง (1, 2) และถอดแบตเตอรี่ออก (3)
2. ใสหรือถอดซิมการดออก (4)
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3.

ใสแบตเตอรี ่(5) และหนากากดานหลังกลับคืน (6, 7)

การใสการด microSD
ใชเฉพาะการด microSD ท่ีสามารถใชงานรวมกันได ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nokia
สําหรับใชกับอุปกรณน้ีเทาน้ัน Nokia ใชมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ไดรับการ
อนุมัติสําหรับการดหนวยความจํา แตอาจมีการดบางยี่หอไมสามารถใชงานรวมกับ
โทรศัพทรุนน้ี การดท่ีใชงานรวมกันไมไดอาจทําใหการดและตัวเครื่องเสียหาย
รวมท้ังขอมูลท่ีจัดเก็บอยูในการดอาจสูญหายดวย
โทรศัพทของคุณรองรับการด microSD ไดสูงถึง 4 GB
1. ถอดฝาดานหลังของเครื่องโทรศัพทออก
2. ใสการดลงในชองใสการด

microSD โดยใหบริเวณหนา
สัมผัสควํ่าลง และกดใหล็อค
เขาท่ี

3. ใสหนากากดานหลังกลับคืน

การถอดการด microSD
ขอสําคัญ:  หามถอดการดหนวยความจําขณะกําลังใชงานและมีการใช

การดอยู การถอดการดในขณะที่กําลังใชงานอาจทําใหการดหนวยความจําและตัว
เครื่อง รวมท้ังขอมูลท่ีจัดเก็บไวในการดเสียหายได
คุณสามารถถอดหรือเปลี่ยนการด microSD ขณะท่ีโทรศัพททํางานอยูโดยไมตอง
ปดเคร่ือง
1. ดใูหแนใจวาไมมีแอปพลิเคช่ันใดสําหรับประมวลผลการดหนวยความจํา

microSD อยู
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2. ถอดฝาปดดานหลังของโทรศัพทออก
3. กดการด microSD ลงเล็กนอยเพ่ือคลายล็อคและถอดออก

การชารจแบตเตอรี่
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนท่ีจะใชกับเคร่ืองโทรศัพท โทรศัพท
รุนน้ีไดรับการออกแบบมาเพื่อใหทํางานไดเมื่อไดรับกระแสไฟจากอุปกรณชารจ
AC-3 หรือ AC-4

คําเตือน:  เลือกใชแตแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมท่ีไดรับการ
รับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนน้ีเทาน้ัน การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนือจากน้ี อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่อง
เปนโมฆะไป
หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรอง สามารถสอบถาม
จากตัวแทนจําหนายของคุณ หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับ
ท่ีปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ
1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง
2. ตอสายจากอุปกรณชารจเขากับขั้วตอ

อุปกรณชารจของโทรศัพท
ในกรณีท่ีไมมีประจุแบตเตอรี่เหลืออยูเลย
สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนา
จอเมื่อเวลาผานไป  ซึ่งจะสามารถ
โทรออกไดหลังจากน้ัน
ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึน้อยูกับ
ประเภทของอุปกรณชารจท่ีใช การชารจ
แบตเตอรี ่BL-4CT ดวยอุปกรณชารจ AC-4 จะใช
เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาทีเมื่อโทรศัพทอยู
ในโหมดสแตนดบาย
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สอง สามนาทีถงึ



เสาอากาศ

หมายเหตุ:โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศภายในและ
ภายนอก คณุไมควรจับเสาอากาศโดยไมจําเปนเมือ่ใชงานอยู
เชนเดียวกับอุปกรณสงสัญญาณวิทยุอ่ืนๆ การสัมผัสกับเสา
อากาศอาจสงผลตอคุณภาพการโทร และอาจทําใหเคร่ืองใช
ระดับพลงังานมากเกินกวาท่ีจําเปน รวมท้ังทําใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอร่ีสั้นลงดวย
ภาพแสดงเสาอากาศในบริเวณพ้ืนท่ีสีเทา

ชุดหูฟง

คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยาง
ตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ
ขณะเช่ือมตอขั้วตอ Nokia AV กับอุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอ่ืนใดที่ไมไดรับการ
รับรองจาก Nokia สําหรับการใชกับโทรศัพทรุนน้ี โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดับ
ความดัง

คําเตือน:  ขณะท่ีคุณใชชุดหูฟง อาจมีผลตอความสามารถในการไดยิน
เสียงภายนอก หามใชชุดหูฟงในสถานที่ๆ ท่ีอาจมีผลตอความปลอดภัยของคุณ
อยาเชื่อมตอผลิตภัณฑท่ีสงสัญญาณออกได เพราะอาจสรางความเสียหายใหกับ
โทรศัพท อยาเช่ือมตอแหลงกําเนิดแรงดันอ่ืนๆ กับขัว้ตอ Nokia AV น้ี

เปลีย่นหนากากดานหนาและปุมกด
ถอดหนากากดานหลังออก โปรดดูท่ี“การใสซมิการดและแบตเตอรี่” หนา 11
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ในการถอดหนากากดานหนาออก งอตัวหนีบออกเล็กนอย แลวยกตัวเครื่องออก
จากหนากากดานหนา

หากตองการเปลี่ยนแผนปุมกด กดเลื่อนแผนปุมกดออกจากดานหนา แลวใสแผน
ใหม
ในการติดหนากากดานหนา ใหใสตัวเครื่อง
ในฝาดานหนา ดูใหแนใจวาตัวหนีบทุกจุด
เสียบเขาท่ี
ใสหนากากดานหลงักลับคืน

สายคลอง
1. ถอดหนากากดานหลังและดานหนา
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2. รอยสายคลองในชอง และดึงใหแนน
3. ใสหนากากดานหนาและดานหลงักลับคนื

สายเคเบิล AV
ในการแสดงภาพจากคลังภาพและขอความ
สนทนาบนหนาจอทีวี ใหเชื่อมตอสายเคเบิล
สัญญาณภาพออก Nokia Video-Out CA-92U
เขากับชองเสียบ AV ของโทรศัพท โปรดดูรหัสสี
เมื่อคุณตอสายเคเบิลเขากับทีวีของคณุ ฟงกชัน
น้ีไมไดรับการออกแบบมาเพื่อชมวิดีโอคลิป

รหัสสี สัญญาณ

ขาว ชองอะนาล็อกซาย

แดง ชองอะนาล็อกขวา

เหลือง คอมโพสิตวิดีโอ

ปุมและสวนประกอบ

1 — หูฟง
2 — ชองเสียบเครื่องชารจ
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3 — ปุมเลือกดานซาย
4 — ปุมโทร
5 — แผงปุมกด
6 — หนาจอ
7 —  ปุม Navi™: ในท่ีน้ีจะเรียกเปนปุมเล่ือน
8 — ปุมเลือกดานขวา
9 — ปุมเปด/ปดเครือ่งและปุมวางสาย
10 — ไมโครโฟน
11 — ชองเสียบสายเคเบิล Micro USB
12 — ปุมเพ่ิมระดับเสียง
13 — ปุมลดระดับเสียง
14 — ชองเสียบ Nokia AV (2.5 มม.)
15 — เลนสกลองถายรูป
16 — ลําโพง
ขนาด

นํ้าหนัก 83 กรัมโดยประมาณ

ปริมาตร 57.78 ซม. โดยประมาณ3

ความยาว 106.5 มม.

ความกวาง (สงูสุด) 45.4 มม.

ความหนา (สูงสุด) 11.95 มม.

การเปดและปดเครื่อง
ในการเปดหรือปดเคร่ือง ใหกดปุมเปด/ปดคางไว

หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัส PIN หรือรหัส UPIN ใหปอนรหัส (ซึ่งจะแสดงเปน
****)

 (GMT) แลวจึงปอนวันท่ี โปรดดูท่ี“วันท่ีและเวลา” หนา 35
เมื่อคุณเปดเคร่ืองเปนคร้ังแรก คณุอาจไดรับแจงใหเตรียมรับการตัง้กําหนดคาจาก
ผูใหบริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมท่ี ตอ
เว็บสนับสนุน โปรดดูท่ี “การตั้งกําหนดคา” ในหนา 40 และ “บริการตั้งกําหนด
คา” ในหนา 8
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กรี นิชน

เคร่ืองอาจแสดงขอความใหคุณตั้งวันและเวลาดวย ปอนเวลาทองถิ่น เลือกเขต
เวลาตามตําแหนงท่ีคุณอาศัยอยู ใน งสวนตางของเวลาโดยดูตามเวลามาตรฐานเร่ือ



โหมดสแตนดบาย
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงานแตคุณยังไมปอนตัวอักษรใดลงไป โทรศัพทจะอยูใน
โหมดสแตนดบาย

จอแสดงผล

1 — ระดับความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลูลาร

2 — สถานะการชารจแบตเตอรี่

3 — สัญลักษณ
4 — ช่ือของระบบเครือขายหรือโลโกระบบ
5 — นาฬิกา
6 — จอแสดงผล
7 — ฟงกชันของปุมเลือกดานซาย
8 — ฟงกชันของปุม Navi
9 — ฟงกชันของปุมเลือกดานขวา
คุณสามารถเปลี่ยนฟงกชันของปุมเลือกดานซายและดานขวา โปรดดูท่ี“ปุมเลือก
ดานซายและขวา” หนา 35

การประหยัดพลังงาน
โทรศัพทของคุณมีคุณสมบัติ ประหยัดพลังงาน และ โหมดพัก เพ่ือท่ีจะประหยัด
พลังงานแบตเตอรีใ่นโหมดสแตนดบาย เมื่อไมมีการกดปุมใดๆ คุณสมบัติเหลาน้ี
อาจถูกเปดใชงานแลว โปรดดูท่ี“จอแสดงผล” หนา 34

โหมดสแตนดบายแบบพเิศษ
โหมดสแตนดบายแบบพิเศษจะแสดงรายการขอมูลและคุณสมบัติของโทรศัพทท่ี
เลือก ซึง่คุณสามารถเขาใชไดโดยตรง

ในการเปดหรือปดโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา >
จอแสดงผล > สแตนดบายแบบพิเศษ > สแตนดบายแบบพิเศษ

18

เร
ิ่ม
ต
น
ใช
งา
น

เริ่มตนใชงาน



ในโหมดสแตนดบาย ใหเล่ือนขึน้หรือลงเพ่ือดรูายการตางๆ และเลือก เลือก หรือ
ดู ลูกศรแสดงวามีขอมูลใหอานตอ หากตองการหยุดเล่ือน ใหเลือก ออก

ในการจัดการและเปลี่ยนแปลงโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ ใหเลือก ตัวเลือก

ปุมลัดในโหมดสแตนดบาย
ในการเขาใชรายการเบอรท่ีโทรออก ใหกดปุมโทรออกหน่ึงคร้ัง เล่ือนไปที่
หมายเลขหรือชื่อท่ีคุณตองการ และกดปุมโทรออก เพ่ือโทรไปที่เบอรน้ัน

เมื่อตองการเปดเว็บเบราเซอร ใหกดคางไวท่ีปุม 0

เมื่อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหกดคางไวท่ีปุม 1

การใชปุมเปนทางลัด โปรดดูท่ี“ปุมลัดโทรออก” หนา 21

สัญลักษณ
  ขอความที่ยังไมไดอาน

  ขอความที่ยังไมไดสง ยกเลิก หรือขอความที่สงไมสําเร็จ

  เบอรท่ีไมไดรับสาย

  ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู

  เสียงกริ่งจะไมดังขึ้นเมือ่มีสายเรียกเขาหรือเมื่อไดรับขอความตัวอักษร

  นาฬิกาปลุกทํางานอยู

/   เครื่องลงทะเบียนไปที่ระบบเครือขาย GPRS หรือ EGPRS
/   เร่ิมการเช่ือมตอ GPRS หรือ EGPRS

/   การเช่ือมตอ GPRS หรือ EGPRS ถูกระงับไว (พักสาย)

  เปดใช Bluetooth
  หากคุณมีสายโทรศัพทสองสาย สัญลักษณน้ีแสดงวาเครื่องเลือกสายที่สอง

   โอนสายเรียกเขาทุกสายไปยังหมายเลขอ่ืน

  เคร่ืองของคุณมีการจํากัดการโทรเฉพาะกลุม

  เลือกรูปแบบที่มีการตั้งเวลาไว

โหมดบนเครื่องบิน
ใชโหมดบนเครื่องบินในสภาพแวดลอมท่ีไวตอคลื่นวิทย ุเชน เมื่ออยูบนเครื่องบิน
หรืออยูในโรงพยาบาล เพ่ือเลิกใชงานฟงกชันท่ีใชความถี่วิทยุท้ังหมด คุณยัง
สามารถเขาเลนเกมสออฟไลน ดูปฏิทิน และหมายเลขโทรศัพทได เมื่อเปดใชงาน
โหมดบนเครื่องบิน  จะปรากฏขึ้น

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

การโทรฉุกเฉินในโหมดบนเครื่องบิน
ปอนหมายเลขฉุกเฉิน กดปุมโทรออก และเลือก ใช เมื่อหนาจอแสดงขอความ
ออกจากรูปแบบ บนเครื่อง?

คําเตือน:  ในโหมดใชบนเครือ่งบิน คุณไมสามารถโทรออกหรือรับสาย รวม
ท้ังการโทรฉุกเฉิน หรือใชคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีตองอยูในพ้ืนท่ีใหบริการ ในการโทร
ติดตอ คุณตองใชฟงกชันโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากเครื่องถูก
ล็อคอยู ใหปอนรหัสล็อค หากคุณตองการโทรฉุกเฉินขณะเครือ่งล็อคและอยูในรูป
แบบใชบนเครื่องบนิ คณุอาจสามารถปอนหมายเลขฉุกเฉินอยางเปนทางการที่
กําหนดไวแลวในเครื่องไดโดยปอนลงในชองรหัสล็อค แลวเลือก 'โทร' เคร่ืองจะ
ขอคํายืนยันวา คุณกําลังจะออกจากโหมดใชบนเครื่องบินเพ่ือเร่ิมตนโทรฉุกเฉินใช
หรือไม

การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด)
ในการปองกันการกดปุมโดยไมไดตั้งใจ เลือก เมนู และกด * ภายใน 3.5 วินาที
เพ่ือล็อคปุมกด

หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก ปลดลอ็ค และกดปุม * ภายใน 1.5 วินาที
หากตั้งคา ปองกันปุมกด ไวท่ีเปดใหปอนรหัสโทรศัพท หากเครื่องแสดงขอความ
ใหปอน

หากตองการรับสายเมื่อมีการล็อคปุมกด ใหกดปุมโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือ
ปฏิเสธไมรับสาย ปุมกดจะล็อคโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเพ่ิมเติมมี ล็อคปุมอัตโนมัติ และ ปองกันปุมกด โปรดดู
ท่ี“โทรศัพท” หนา 38
เมื่อล็อคโทรศัพทหรือล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินท่ี
ใชเปนทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องได

ฟงกชันทีไ่มตองใชซิมการด
ฟงกชันหลายอยางในโทรศัพทของคุณสามารถทําไดโดยไมตองใสซิมการด เชน
เครื่องเลนเพลง วิทยุ เกมส และการถายโอนขอมูลโดยใชพีซีหรืออุปกรณอ่ืนท่ีใช
งานรวมกันได ฟงกชันบางฟงกชันจะปรากฏเปนสีทึบในเมนูและจะไมสามารถ
ใชได
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การโทร
การโทรออก
คุณสามารถเริ่มตนโทรออกไดหลายวิธี ดังน้ี
● ปอนหมายเลขโทรศัพท พรอมท้ังรหัสพ้ืนท่ี จากน้ัน กดปุมโทรออก
ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้งเพ่ือเปนตัวนําหนาหมายเลขตาง
ประเทศ (เคร่ืองหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกตางประเทศ) แลวตามดวย
รหัสประเทศ รหัสพ้ืนท่ีโดยไมตองกดเลข 0 นําหากจําเปน แลวตามดวย
หมายเลขโทรศัพท

● หากตองการเขาใชรายการเบอรท่ีโทรออก ใหกดปุมโทรออกหน่ึงครั้งเมื่ออยูใน
โหมดสแตนดบาย เลือกหมายเลขหรือช่ือ แลวกดปุมโทรออก

● คนหารายชื่อ หรือหมายเลขโทรศัพทซึ่งคุณจัดเก็บไวใน รายชื่อ โปรดดูท่ี“การ
จัดการรายชื่อ” หนา 31

เมื่อตองการปรับระดับความดังของเสียงในระหวางการโทร กดปุมปรับระดับเสียง
ขึน้หรือลง

การรับสายหรือการวางสาย
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก เมื่อตองการวางสาย ใหกดปุมวางสาย

หากตองการปฏเิสธไมรับสาย ใหกดปุมวางสาย ในการปดเสียงเรียกเขา เลือก
เงียบ

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

การโทรออกดวยเสยีง
คณุสามารถโทรออกไดโดยพูดชื่อท่ีบันทึกไวในรายชื่อในโทรศัพท
เน่ืองจากคําสั่งเสียงไมขึน้อยูกับภาษา คุณตองเลือก เมนู > การต้ังคา >
โทรศพัท > การต้ังคาภาษา > ภาษาในการจดจําเสยีง และภาษาของคุณ
กอนท่ีจะใชการโทรออกดวยเสียง

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิดปญหาขึน้ได ถา
คณุอยูในท่ีท่ีมเีสียงดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังน้ันจึงไมควรอาศัยการโทร
ออกโดยใชเสียงเพียงอยางเดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม
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1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมปรับลดระดับเสียงหรือปุมเลือกดานขวาคางไว
เสียงสั้นๆ จะดังขึ้น และขอความ กรุณา เปลงเสยีง จะปรากฏขึ้น

2. พูดช่ือท่ีคุณตองการติดตอใหชัดเจน หากการเรียกขอมูลดวยเสียงเปนผล
สําเร็จ รายการช่ือท่ีตรงกันจะปรากฏขึ้น โทรศัพทจะเลนคําสั่งเสียงของรายการ
แรกสุดท่ีตรงกัน หากรายการนั้นไมใชรายการที่ตองการ ใหเลื่อนไปยังรายการ
อ่ืน

ตวัเลือกขณะสนทนา

  

ขณะสนทนา ใหเลือก ตัวเลอืก และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
ตัวเลือกการโทรม ีปดเสยีง หรือ เปดเสยีง, รายช่ือ, เมนู, ลอ็คปุมกด, บันทึก
เสยีง, ความชัดเจนเสยีง, ลําโพง หรือ โทรศพัท
ตัวเลือกระบบเครือขายมี รับสาย หรือ ปฏิเสธ, พักสาย หรือ เลกิพักสาย, โทร
ใหม, เพิ่มสายประชุม, วางสาย, วางทุกสาย และตัวเลือกตอไปน้ี
● สง DTMF  — เพ่ือสงตัวอักษรแทนเสียงเรียกเขา
● สลับสาย  — ใชสลับระหวางสายที่ใชอยูและสายที่พักรออยู
● สงสายตอ  — เพ่ือตอสายที่พักไวเขากับสายที่ใชอยู และวางสายของคุณเอง
จากการสนทนา

● ประชุมสาย  — เพ่ือโทรแบบประชุมสาย
● โทรสวนตัว  — เพ่ือสนทนาเปนการสวนตัวขณะประชุมสาย

คําเตือน:  โปรดอยาถือโทรศพัทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง เน่ืองจาก
เสียงจะดังมาก

การโทร

22

ก
าร
โท
ร

ตัวเลือกหลายตัวท่ีคุณสามารถใชไดขณะสนทนาคือบริการเสริมจากระบบ
เครอืขาย หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ



การเขียนขอความ
โหมดตวัอักษร
ในการปอนตัวอักษร (เชน ขณะเขยีนขอความ) ใหใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
หรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขยีนขอความ ใหกด ตัวเลือก คางไวเพ่ือสลบัระหวางระบบปอนขอความ
ปกติ ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ  และระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ซึ่งแสดงดวย
สัญลักษณ  ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติไมไดสนับสนุนทุกภาษา

รปูแบบตัวอักษรจะแสดงดวยสัญลักษณ   และ  ในการเปลี่ยนรูปแบบตัว
อักษร ใหกดปุม # ในการเปลีย่นจากโหมดตัวอักษรเปนตัวเลข ซึ่งแสดงดวย
สัญลักษณ  ใหกดคางไวท่ีปุม # และเลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยน
จากโหมดหมายเลขเปนโหมดตัวอักษร ใหกดปุม # คางไว

เมื่อตองการตั้งคาภาษาท่ีใชเขยีน ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 2 ถึง 9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรท่ีตัองการปรากฏ ตัวอักษรท่ีมีอยูจะขึ้น
กับภาษาที่ใชเขยีนท่ีเลือกไว

หากตัวอักษรตวัถัดไปท่ีคุณตองการปอนอยูในปุมเดียวกับปุมตัวเลขท่ีคุณใชอยู ให
รอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึน้ และปอนตัวอักษร

ในการเขาใชเคร่ืองหมายวรรคตอนตางๆ และตัวอักษรพิเศษท่ีมักใชบอย ใหกดปุม
ตัวเลข 1 ซ้ําๆ หรือกด * เพ่ือเลือกตัวอักษรพิเศษ

ระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติจะใชพจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคํา
ใหมได
1. เร่ิมเขียนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุมแตละปุมเพียงหน่ึงคร้ังในการปอนตัว

อักษรแตละตัว
2. ในการยืนยันคําโดยเพิ่มเวนวรรค ใหกด 0

● หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม* ซ้ําๆ และเลือกคําจากรายการ
● หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึน้หลังคํา แสดงวาคําท่ีคุณตองการเขยีนไมมีอยู
ในพจนานุกรม หากตองการเพ่ิมคําลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด ให
เขียนคําโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ แลวเลือก จัดเก็บ

● หากตองการเขยีนคําผสม ปอนสวนแรกของคําและกดปุมเล่ือนขวาเพื่อ
ยืนยัน เขียนสวนสุดทายของคํา หลังจากน้ันใหยืนยัน

3. เร่ิมเขียนคําถัดไป
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การปอนขอความภาษาไทย
หากตองการเขียน ตัวอยางเชน ขอความตัวอักษรเปนภาษาไทย เลือก เมนู >
ขอความ > สรางขอความ > ขอความ เลือกหนาตางขอความและ ตัวเลอืก >
ภาษาที่เขียน > ภาษาไทย ไอคอน  จะปรากฏขึ้น

ตัวอยางเชน เมื่อตองการเขียนคําวา "คิดถึง U ;-)" ใหดําเนินการดังน้ี
1. กด 1 สี่คร้ัง เพ่ือเลือก ค
2. กดปุม * เลื่อนขวาหน่ึงคร้ังเพ่ือเลือกสระ  และเลือก ใส
3. กด 5 หน่ึงครั้ง เพ่ือเลือก ด
4. กด 5 สามครั้ง เพ่ือเลือก ถ
5. กด * แลวเลื่อนไปทางขวาสามครั้ง เพ่ือเลือกสระ   ึ สําหรับ ถึ และเลือก ใส
6. กด 2 สองครั้ง เพ่ือเลือก ง
7. กด # เพ่ือเปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ และกด 0 เพ่ือเวนวรรค
8. กด 8 สองครั้ง เพ่ือเลือก U
9. กด 0 เพ่ือเวนวรรค
10. เลือก ตัวเลือก > ใสสัญลักษณ > ตัวอักษร เล่ือนไปยัง ; และเลือก ใช
11. เลือก ตัวเลือก > ใสสัญลักษณ > ตัวอักษร เล่ือนไปยัง - และเลือก ใช
12. เลือก ตัวเลือก > ใสสัญลักษณ > ตัวอักษร เล่ือนไปยัง ) และเลือก ใช

หมายเหตุ: ตามลักษณะการใชภาษาไทยแลว เสียงสระหรือเสียง
พยัญชนะจะใสไดตอเมื่อมีตัวอักษรไทยนําอยูแลวเทาน้ัน
เฉพาะโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีมีเมนูภาษาไทยเทาน้ัน จึงจะรับขอความภาษาไทยได

เคลด็ลับ: ในการเปลี่ยนการปอนขอความเปนภาษาอังกฤษหรือตัวเลข กด
#

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

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

หากตองการออกจากเมนู ใหเลือก ออก

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

ในการจัดเรียงเมนูใหม ใหเลื่อนไปยังเมนูท่ีตองการยาย แลวเลือก ตัวเลอืก >
เรียบเรียง > ยาย เล่ือนไปยังท่ีท่ีคุณตองการยายเมนูไปไว และเลือก ตกลง ใน
การบันทึกการเปลี่ยนแปลง ใหเลือก เสร็จ > ใช
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การรับสงขอความ
คุณสามารถอาน เขียน สง และจัดเก็บขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย
ขอความอีเมล ขอความคลิปเสียง และขอความดวน บริการการรับสงขอความน้ีจะ
ใชไดในกรณีท่ีมีการเปดใหบริการโดยผูใหบริการเครือขายหรอืผูใหบริการเทาน้ัน

ขอความแบบอักษรและขอความมัลติมีเดีย
คุณสามารถสรางขอความและอาจแนบภาพเพิ่มไปดวยได โทรศัพทของคุณจะ
เปลี่ยนขอความแบบอักษรเปนขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแนบไฟล
รวมดวย

ขอความตัวอักษร
โทรศัพทของคณุสนับสนุนการสงขอความตัวอักษรท่ีมีความยาวมากกวาความยาว
ท่ีกําหนดของขอความเดียว โดยขอความที่ยาวขึน้จะถูกสงเปนชุดขอความตั้งแต
สองขอความขึ้นไป ผูใหบริการจะคิดคาใชจายตามจริง สําหรับตัวอักษรท่ีมี
เครื่องหมายเนนเสียงหรือเคร่ืองหมายอ่ืนๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบาง
ภาษา เชน ภาษาจีน จะใชพ้ืนท่ีมากขึน้ ซึง่อาจใหขอความน้ันยาวกวาจํานวนที่จะ
สงเปนขอความเดียวได
สัญลักษณท่ีอยูดานบนของหนาจอแสดงจํานวนตัวอักษรท่ีเหลืออยูท้ังหมดและ
จํานวนของขอความที่จําเปนตองสง
กอนท่ีคุณจะสงขอความตวัอักษรหรือขอความอีเมล SMS คุณตองจัดเก็บหมายเลข
ศูนยขอความของคุณกอน เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ >
ขอความตัวอักษร > ศูนยขอความ > เพ่ิมศนูย ปอนช่ือ และหมายเลขจากผู
ใหบริการ

ขอความมัลติมีเดีย
ขอความมัลติมีเดียอาจประกอบดวยขอความ ภาพ คลิปเสียง และวิดีโอคลิป
เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของขอความ MMS หากภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีด
จํากัดน้ี เคร่ืองอาจกําหนดใหภาพมีขนาดเล็กลงเพ่ือใหสามารถสงทาง MMS ได
ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเม่ือเปดอานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรท่ีเปน
อันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ีอาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซีของคณุ

เฉพาะเคร่ืองท่ีมีคณุสมบัติท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ันท่ีจะรับและแสดงขอความ
มัลติมีเดียได ลกัษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทท่ีรับ
ขอความ
หากตองการตรวจสอบขอมูลการใชงานและสมัครใชบริการสงขอความมัลติมีเดีย
(MMS) โปรดติดตอผูใหบริการ คณุยังสามารถดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาได
โปรดดูท่ี“การสนับสนุนของ Nokia” หนา 10

การสรางขอความตัวอักษรหรอืขอความมัลติมีเดีย
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
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2. ในการเพิ่มผูรับ เลื่อนไปยังชอง ถึง: และปอนหมายเลขของผูรับ หรืออีเมล
แอดเดรส หรือเลือก เพิ่ม เพ่ือเลือกผูรับจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก เลือก ตัว
เลือก เพ่ือเพ่ิมผูรับและเรื่อง และเพ่ือตั้งคาตัวเลือกการสง

3. เล่ือนไปยังชอง ตัวอักษร: และปอนขอความ
4. ในการแนบเนื้อหาใหกับขอความ เล่ือนไปยังแถบส่ิงท่ีแนบที่ดานลางของ

จอแสดงผล และเลือกประเภทเนื้อหาที่ตองการ
5. หากตองการสงขอความ ใหกด สง
ประเภทขอความจะแสดงอยูท่ีดานบนของหนาจอและเปลีย่นอัตโนมัติโดยขึน้อยู
กับเน้ือหาของขอความ
ผูใหบริการอาจคิดคาบริการแตกตางกันโดยขึน้อยูกับประเภทของขอความ ตรวจ
สอบกับผูใหบริการสําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม

การอานขอความและตอบกลับ

ขอสําคัญ: ขอควรระวังในการเปดขอความ 
หรือขอความอีเมลอาจมีซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีอาจทําใหโทรศัพท
หรือคอมพิวเตอรของคุณเสียหายได
โทรศัพทของคุณจะสงเมลแจงเตอืนเมื่อไดรับขอความ กด แสดง เพ่ือแสดง
ขอความ หากไดรับขอความมากกวาหน่ึงขอความ เลือกขอความจากถาดเขา และ
กด เปด ใชปุมเล่ือนเพ่ือดูท้ังขอความ
เลือก ตอบ เพ่ือสรางขอความตอบ

การสงขอความ
การสงขอความ
ในการสงขอความ ใหเลือก สง เคร่ืองจะจัดเก็บขอความไวในแฟมขอมลู ถาด
ออก และเริ่มตนการสงขอความ

หมายเหตุ:ไอคอนสงขอความหรือขอความบนหนาจอของเครื่องไมได
แสดงวาปลายทางที่คุณตองการไดรับขอความน้ันแลว
หากการสงขอความน้ันถูกขัดจังหวะการทํางาน เคร่ืองจะพยายามสงขอความอีก
2-3 คร้ัง หากไมสามารถสงขอความน้ันได ขอความน้ันจะยังคงอยูในแฟมขอมูล
ถาดออก หากตองการยกเลิกการสงขอความในแฟมขอมูล ถาดออก เลือก ตัว
เลือก > ยกเลกิการสง
ในการบันทึกขอความที่สงในแฟมขอมูล รายการที่สง เลือก เมนู > ขอความ >
การต้ังคาขอความ > การตั้งคาทั่วไป > จัดเก็บขอความที่สง

การจัดขอความของคุณ
เครื่องจะจัดเก็บขอความที่ไดรบัไวในแฟมขอมูล ถาดเขา จัดการขอความในแฟม
ขอมูลรายการท่ีจัดเก็บ
ในการเพ่ิม เปลี่ยนช่ือ หรือลบแฟมขอมูล เลือก เมนู > ขอความ > รายการที่
จัดเก็บ > ตัวเลือก

การรับสงขอความ

27

ก
าร
รับ
ส
งข
อค
วา
ม

ออบเจกตในขอความมัลติมีเดีย็



อเีมล
เขาถึงอีเมลแอคเคาท POP3 หรือ IMAP4 โดยใชโทรศพัทของคณุเพ่ืออาน เขยีน
และสงอีเมล โปรแกรมอีเมลแตกตางจากฟงกชันอีเมล SMS
กอนท่ีคุณจะสามารถใชอีเมล คุณตองมีอีเมลแอคเคาทและการตั้งคาท่ีถูกตอง
หากตองการตรวจสอบความพรอมใหบริการและการตั้งคาของอีเมลแอคเคาท
โปรดติดตอผูใหบริการอีเมล คณุจะไดรบัการตั้งกําหนดคาอีเมลเปนขอความการ
จัดรูปแบบ โปรดดูท่ี“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 8

ตัวชวยต้ังคาอีเมล
ตัวชวยตั้งคาอีเมลจะเริ่มตนโดยอัตโนมตัิหากไมมีการระบุการตั้งคาอีเมลไวใน
โทรศัพท ในการเริ่มตนตัวชวยการตั้งคาสําหรับอีเมลแอคเคาทเพ่ิมเตมิ เลือก
เมนู > ขอความ และอีเมลแอคเคาทท่ีมีอยู เลือก ตัวเลอืก > เพิ่มศนูย
ขอความ เพ่ือเร่ิมตนตัวชวยตั้งคาอีเมล ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

การเขียนและการสงอีเมล
คุณสามารถเขยีนอีเมลของคุณกอนเช่ือมตอกับบริการอีเมล
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความอีเมล
2. หากระบุอีเมลแอคเคาทไวมากกวาหน่ึงแอคเคาท ใหเลือกแอคเคาทท่ีคุณ

ตองการใหสงอีเมล
3. ใสท่ีอยูอีเมลของผูรับ เร่ือง และขอความในอีเมล หากตองการแนบไฟล เลือก
แทรก จากเลือกจากตัวเลือก

4. เมื่อตองการสงอีเมล ใหเลือก สง

การอานและตอบกลับอีเมล

ขอสําคัญ:  ขอควรระวังในการเปดขอความ ขอความอีเมลอาจมีซอฟตแวร
ท่ีเปนอันตรายหรืออ่ืนๆ ซึง่อาจทําใหโทรศัพทหรือเคร่ืองพีซขีองคุณเสียหายได
1. เมื่อตองการดาวนโหลดสวนหัวขอความอีเมล เลือก เมนู > ขอความ และ

อีเมลแอคเคาทของคุณ
2. เมื่อตองการดาวนโหลดอีเมลและไฟลท่ีแนบ เลือกอีเมลและกด เปด หรือ ดึง
ขอมูล

3. เมื่อตองการตอบกลับหรือสงตออีเมล ใหเลือก ตัวเลือก
4. เมื่อตองการตัดการเชื่อมตอจากอีเมลแอคเคาท เลือก ตัวเลอืก > ตัดการ
เช่ือมตอ การเช่ือมตอกับอีเมลแอคเคาทจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัตเิมื่อไมมีการ
ดําเนินการอ่ืนใดจนครบตามเวลาท่ีระบุไว

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

2. เลือกอีเมลแอคเคาท, การตั้งคาดาวนโหลด และตัวเลือกตอไปน้ี
● รอบอัพเดตศนูยฯ  — เพ่ือตั้งความถี่ท่ีโทรศัพทจะตรวจสอบอีเมล
แอคเคาทเพ่ือคนหาอีเมลใหม

● การดึงอัตโนมัติ  — เพ่ือเรียกอีเมลใหมโดยอัตโนมัติจากอีเมลแอคเคาท
ของคุณ

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

ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรท่ีปรากฏขึ้นทันทีท่ีไดรับ
1. ในการเขยีนขอความดวน เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ >
ขอความดวน

2. ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับ เขียนขอความ (สูงสุด 70 ตัวอักษร) และ
เลือก สง

การสงขอความคลปิเสยีงโดยใช Nokia Xpress
สรางและสงขอความคลิปเสียงโดยใช MMS ไดอยางสะดวกงายดาย
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความคลิปเสียง เคร่ือง

บันทึกเสียงจะเปดการทํางาน
2. บันทึกขอความของคุณ โปรดดูท่ี“เคร่ืองบันทึก” หนา 48
3. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหน่ึงหมายเลขในชอง ถึง: หรือเลือก เพิ่ม

เพ่ือเรียกดูหมายเลข
4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

ขอความทันใจ
ดวยขอความสนทนา (IM ซึง่เปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถสง
ขอความแบบสั้นไปยังผูสนทนาที่ออนไลนอยู คุณตองสมคัรขอใชบริการและลง
ทะเบียนกับศูนยบริการ IM ท่ีคุณตองการใช คุณสามารถสอบถามการใชบริการ
เหลาน้ี รวมท้ังราคา และคําแนะนําตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ เมนูอาจแตก
ตางกันขึน้อยูกับผูใหบริการขอความสนทนาของคุณ
ในการเช่ือมตอกับบริการ เลือก เมนู > ขอความ > สนทนา และทําตามคํา
แนะนําบนจอแสดงผล
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ขอความขอมูล ขอความซิม และคําสั่งขอใช
บริการ
ขอความขอมูล
คุณสามารถรับขอความเกี่ยวกับเรื่องตางๆ จากผูใหบริการของคุณ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความขอมูล และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

คําส่ังขอใชบริการ
คําสั่งขอใชบริการชวยใหคุณสามารถเขียนและสงคําขอบริการ (คําสั่ง USSD) ไปยัง
ผูใหบริการของคุณ เชน คําส่ังการใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขาย
ในการเขียนและสงคําขอใชบริการ เลือก เมนู > ขอความ > คําสั่งบริการ หาก
ตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ

ขอความซิม
ขอความซิมเปนขอความตัวอักษรเฉพาะท่ีถูกจัดเก็บไวในซิมการดของคุณ คุณ
สามารถคัดลอกหรือยายขอความจากซิมไปเก็บไวท่ีหนวยความจําของเครื่อง แต
ไมสามารถทําในทางกลับกัน
หากตองการอานขอความซมิ ใหเลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > ขอความ
ซิม

ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย ท่ีคุณจําเปนตองสมัคร
เปนสมาชิกกอน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

เมื่อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหกดคางไวท่ีปุม  1

หากตองการแกไขหมายเลขของระบบฝากขอความเสียง ใหเลือก เมนู >
ขอความ > ขอความเสียง > เบอรศูนยขอฯ เสยีง

การตั้งคาขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ เพ่ือตั้งคาคณุสมบัติขอความ
● การต้ังคาท่ัวไป  —  ใชตั้งคาโทรศัพทของคุณเพ่ือบันทึกขอความท่ีสง ใชเพ่ือ
อนุญาตใหเขยีนทับขอความเดิมหากหนวยความจําขอความเตม็ และใชตั้งคา
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขอความ

● ขอความตัวอักษร  — ใชเพ่ือยอมใหมีรายการผลการสง, ใชตั้งคาศูนย
ขอความสําหรับ SMS และอีเมล SMS, ใชเลือกประเภทของอักขระท่ีสนับสนุน
และใชตั้งคาอ่ืนท่ีเก่ียวของกับขอความตัวอักษร

● ขอความมัลติมีเดีย  — ใชเพ่ือยอมใหมีรายงานผลการสง, ใชตั้งคาลักษณะ
ของขอความมัลติมีเดีย, ใชเพ่ือยอมใหมกีารรับขอความมัลติมีเดียและโฆษณา
และใชตั้งคาอ่ืนท่ีเก่ียวของกับขอความมัลติมีเดีย

● ขอความอีเมล  — ใชเพ่ือยอมใหมีการรับอีเมล, ใชตั้งขนาดภาพในอีเมล และ
ใชเพ่ือตั้งคาท่ีตองการอ่ืนเก่ียวกับอีเมล
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รายช่ือ
คุณสามารถจัดเก็บชื่อ หมายเลขโทรศัพทเปนรายช่ือในหนวยความจําเครื่องและ
ในหนวยความจําของซิมการด รวมท้ังคนหาและเรียกดูขอมูลเหลาน้ันเพ่ือการโทร
ออกหรือเพ่ือสรางขอความ

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

1. เลือก เมนู > รายช่ือ > การต้ังคา > ความจําที่ใช เพ่ือเลือกซิมการด
หนวยความจําเครื่อง หรือท้ังสองแบบใหกับรายช่ือของคุณ

2. เลือก เครื่องและซิม เพ่ือเรียกดูรายช่ือจากหนวยความจําท้ังสองแบบ เมื่อคุณ
บันทึกรายช่ือ ช่ือจะถูกบันทึกในหนวยความจําเครื่อง

การบันทึกชื่อและเบอรโทรศัพท
เมื่อตองการบันทึกช่ือและหมายเลขโทรศัพท เลือก เมนู > รายชื่อ > ช่ือ > ตัว
เลือก > เพิ่มรายชื่อใหม

การเพิ่มและแกไขรายละเอียด
หมายเลขแรกที่บันทึกจะไดรับการตั้งคาเปนหมายเลขหลักโดยอัตโนมัติ และจะมี
กรอบลอมรอบสัญลักษณของประเภทหมายเลขนั้น (ตัวอยางเชน ) เมื่อคุณ
เลือกช่ือจากรายช่ือ (เชน เพ่ือโทรออก) เคร่ืองจะเลือกใชหมายเลขหลัก นอกเสีย
จากวาคุณจะเลือกอีกหมายเลขหน่ึง
คนหารายชื่อท่ีจะใสรายละเอียด และเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่มขอมูล และ
จากตัวเลือกท่ีมีใหใชงาน

การคนหารายชือ่
เลือก เมนู > รายช่ือ > ชื่อ และเลื่อนดูรายช่ือ หรือปอนตัวอักษรตัวแรกของชื่อ
ท่ีคุณกําลังคนหา

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

การคัดลอกหรือยายรายชื่อหลายรายชื่อระหวางซมิการดและ
หนวยความจําเคร่ือง
1. เลือกรายชื่อแรกท่ีจะคัดลอกหรือยาย และ ตัวเลือก > เลือก
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2. เลือกรายช่ืออ่ืนๆ และเลือก ตัวเลือก > คัดลอกที่เลอืก หรือ ยายที่เลือก

การคัดลอกหรือยายรายชือ่ทั้งหมดระหวางซมิการดและหนวย
ความจําเครื่อง
เลือก เมนู > รายชื่อ > คัดลอกรายชื่อ หรือ ยายรายชื่อ

การลบรายชื่อ
คนหารายชื่อท่ีตองการ และเลือก ตัวเลอืก > ลบช่ือ
หากตองการลบรายชื่อท้ังหมดและรายละเอียดท่ีมีอยูออกจากหนวยความจําของ
โทรศัพทหรือหนวยความจําของซิมการด ใหเลือก เมนู > รายช่ือ > ลบรายชื่อ
ทั้งหมด > จากความจําเคร่ือง หรือ จากซิมการด
ในการลบหมายเลข, รายการขอความ หรือภาพท่ีแนบกับรายช่ือ ใหคนหารายชื่อ
และเลือก ขอมูล เลื่อนไปที่รายละเอียดท่ีตองการ แลวเลือก ตัวเลอืก > ลบ และ
เลือกจากตัวเลือกท่ีมีอยู

การสรางกลุมรายชือ่
จัดเรียงรายช่ือลงในกลุมผูโทรท่ีมีเสียงเรียกเขาและภาพประจํากลุมตางๆ กัน
1. เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม
2. เลือก เพิ่ม หรือ ตัวเลือก > เพ่ิมกลุมใหม เพ่ือสรางกลุมใหม
3. ปอนช่ือกลุม อาจเลือกภาพและเสียงเรียกเขาใหกับกลุมดวย และเลือก จัด
เก็บ

4. เลือกกลุม และ ดู > เพิ่ม เพ่ือใสรายช่ือลงในกลุม

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

หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ เพ่ือจัดเก็บนามบัตรใน
หนวยความจําของโทรศัพท

การกําหนดปุมลัดโทรออก 
กําหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมหมายเลข 2 - 9 เปนปุมลัด
1. เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรดวน และเลื่อนไปยังปุมตัวเลข
2. เลือก กําหนดหรือหากไดกําหนดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งใหกับปุมไวแลว

ใหเลือก ตัวเลือก > เปลีย่น
3. ปอนหมายเลขหรือคนหารายชื่อ

รายชื่อ
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บนัทึกการโทร 
ในการดูขอมูลการใชของคุณ เลือก เมนู > บนัทึก ตัวเลือกท่ีมีใหเลือกอ่ืนอาจ
ประกอบดวย:
● บันทึกการโทร — เพ่ือดูหมายเลขท่ีรับสาย, หมายเลขที่ไมไดรับสาย และ
หมายเลขที่โทรออกลาสุดของคุณ

● เบอรที่ไมไดรับ, เบอรที่ไดรับสาย หรือ เบอรที่โทรออก — เพ่ือดูขอมูลเก่ียว
กับการโทรลาสุดของคุณ

● ผูรับขอความ — เพ่ือดูรายช่ือท่ีคุณเพ่ิงสงขอความไปลาสุด
● เวลาการโทร, ตัวนับขอมูล หรือ ตัวจับแพคเก็ต — เพ่ือดูขอมูลท่ัวไปในการ
ติดตอส่ือสารครั้งลาสุดของคุณ

● บันทึกขอความหรือ บันทึกการซิงค — เพ่ือดูจํานวนขอความท่ีสงและไดรับ
หรือการซิงโครไนซ

หมายเหตุ:คาใชจายจริงในการโทรและบริการท่ีแสดงในใบเรียกเก็บคา
บริการจากผูใหบริการอาจแตกตางจากที่พบในเครื่อง ท้ังน้ีขึน้อยูกับคุณสมบัติของ
เครือขาย การปดเศษ ภาษี และปจจัยอ่ืนๆ

หมายเหตุ:ตัวนับเวลาบางประเภท รวมถึงเวลาจริงท่ีใชโทรและรับสาย
อาจจะถูกรีเซ็ตระหวางการอัพเกรดบรกิารหรือซอฟตแวร
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การต้ังคา
รูปแบบ
โทรศัพทของคณุมีกลุมการตั้งคาแบบตางๆ ท่ีเรียกวารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับ
แตงเสียงเรียกเขาสําหรับเหตุการณและสภาพแวดลอมท่ีตางกันได
เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ, รูปแบบที่ตองการ และเลือกจากตัวเลือกตอ
ไปน้ี:
● ใชงาน  — เพ่ือใชงานรูปแบบท่ีเลือก
● ปรับต้ังคา  — เพ่ือเปลีย่นการตั้งคารูปแบบ
● ต้ังเวลา  — เพ่ือตัง้คารูปแบบที่จะใชงานจนกระท่ังครบตามเวลา เมื่อหมดเวลา
ท่ีตั้งใหกับรูปแบบ เครื่องจะใชงานรูปแบบกอนหนาน้ีท่ีไมไดตั้งเวลาไว

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

แบบเสยีง
คุณสามารถเปลี่ยนการตัง้คาแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใชงานได
เลือก เมนู > การต้ังคา > แบบเสียง คุณสามารถพบการตัง้คาเดียวกันไดใน
เมนู รูปแบบ
หากคุณเลือกระดับแบบเสียงกร่ิงสูงสุด แบบเสียงกริ่งจะดังถงึระดับสูงสุดภายใน
ไมก่ีวินาที

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

● สอัีกษรสแตนดบาย  — เพ่ือเลือกสีตัวอักษรสําหรับโหมดสแตนดบาย
● ไอคอนปุมสํารวจ  — เพ่ือแสดงไอคอนของทางลัดปุมเล่ือนในโหมด
สแตนดบายเมื่อไมใชสแตนดบายแบบพิเศษ

● รายละเอียดการแจง  — เพ่ือแสดงรายละเอียดในสายที่ไมไดรับและการแจง
เตือนขอความ

● ภาพพักหนาจอ  — เพ่ือสรางและตั้งคาภาพพักหนาจอ
● ประหยัดพลังงาน  — เพ่ือปรับลดความสวางของหนาจอโดยอัตโนมัติ และ
เพ่ือแสดงนาฬิกาเมื่อไมไดใชงานโทรศัพทช่ัวระยะเวลาหนึ่ง

● โหมดพัก  — เพ่ือปดจอแสดงผลโดยอัตโนมัติเมื่อไมไดใชโทรศัพทช่ัวระยะ
เวลาหนึ่ง
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● ขนาดอักษร  — เพ่ือกําหนดขนาดตัวอักษรสําหรบัการรับสงขอความ รายช่ือ
และเว็บเพจ

● โลโกระบบ  — เพ่ือแสดงโลโกผูใหบริการ
● แสดงขอมูลระบบ  — เพ่ือแสดงขอมูลเฉพาะของระบบหากไดรับจาก
เครือขาย

วันทีแ่ละเวลา
ในการเปลีย่นการตั้งคาประเภทนาฬิกา, เวลา, เขตเวลา และวัน เลือก เมนู > การ
ตั้งคา > วันและเวลา

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

ปุมลดัสวนตัว
ดวยปุมลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครื่องท่ีใชงานบอยๆ ไดอยาง
รวดเร็ว

ปุมเลือกดานซายและขวา
ในการเลือกฟงกชันจากรายการ เลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว >
ปุมเลือกดานซาย หรือ ปุมเลอืกดานขวา
ในโหมดสแตนดบาย หากปุมเลือกดานซายคือ ไปที่ เพ่ือใชงานฟงกชัน ใหเลือก
ไปที่ > ตัวเลอืก และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
● เลอืกตัวเลือก  — เพ่ือเพ่ิมหรือลบฟงกชัน
● จัดวาง  — เพ่ือจัดเรียงฟงกชันใหม

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

● ปุมสแตนดบายพิเศษ  — เพ่ือเลือกการเคลื่อนท่ีของปุมสํารวจเพื่อเปดใชงาน
โหมดสแตนดบายแบบพิเศษ

การซิงโครไนซและการสํารองขอมูล
เลือก เมนู > การต้ังคา > ซิงคและสํารอง และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● การสลับโทรศพัท — ซิงโครไนซหรือคัดลอกขอมูลท่ีเลือกระหวางโทรศัพท
ของคุณและโทรศัพทอ่ืนโดยใช Bluetooth

การตั้งคา
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● สรางขอมูลสํารอง — สรางไฟลสํารองของขอมูลท่ีเลือกลงในการดหนวย
ความจํา

● เรียกขอมูลสํารอง — เลือกไฟลสํารองท่ีจัดเก็บในการดหนวยความจําและ
เรียกคืนไปยังโทรศัพท เลือก ตัวเลือก > ขอมูล สําหรับขอมูลเก่ียวกับไฟล
สํารองขอมูลท่ีเลือก

● เซิรฟเวอรซิงค — ซิงโครไนซหรือคัดลอกขอมูลท่ีเลือกระหวางโทรศัพทของ
คุณและอุปกรณอ่ืน คอมพิวเตอร หรือเซริฟเวอรเครือขาย (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

การเช่ือมตอ
โทรศัพทของคณุมีคุณสมบัติท่ีหลากหลายสําหรับเช่ือมตอกับอุปกรณอ่ืนเพ่ือสง
และรับขอมูล

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเช่ือมตอระหวางโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth
ท่ีใชงานรวมกันไดโดยใชคล่ืนวิทยุภายในระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต)

ในบางพื้นท่ีอาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับเจา
หนาท่ีในทองถิ่นหรือผูใหบริการของคุณ
ฟงกชันท่ีใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพ่ิมปริมาณการใชพลังงานแบตเตอรี่และ
ทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง

การตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth แลวปฏบิัติตามขัน้ตอน
ตอไปน้ี
1. เลือก ช่ือโทรศพัทของฉัน แลวปอนช่ือสําหรับโทรศัพท
2. ในการเปดใชการเช่ือมตอ Bluetooth ใหเลือก Bluetooth > ใช สัญลักษณ

 แสดงวา Bluetooth กําลังทํางาน
3. ในการเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณดานเสียง ใหเลือก คนอุปกรณพิเศษ
เสยีง แลวเลือกอุปกรณท่ีตองการเช่ือมตอ

4. ในการเช่ือมตอโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth ท่ีอยูในระยะเช่ือมตอ ใหเลือก
อุปกรณท่ีจับคูแลว > ใหม
เลือกอุปกรณ แลวเลือก จับคู

การต้ังคา
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อุปกรณน้ีเปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ซึง่สนับสนุนรูป
แบบตอไปน้ี: การเขาใชงานท่ัวไป, การเขาใชงานเครือขาย, การแลกเปลี่ยนออปเจกต
ท่ัวไป, การกระจายเสียงขัน้สูง, รีโมทคอนโทรลภาพและเสียง, แฮนดฟรี, ชุด
หูฟง, Push ออปเจ็กต, การโอนไฟล, การติดตอเครือขายแบบ Dial-Up, การเขาใช
งานซิม และพอรตอนุกรม คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนน้ีท่ีไดรับการรับรอง
จาก Nokia เทาน้ัน เพ่ือความมั่นใจในการใชงานระหวางอุปกรณท่ีรองรับ
เทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือดูวาอุปกรณ
น้ันๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีไดหรือไม



ปอนรหัสผาน (ไดถึง 16 ตัวอักษร) ในโทรศัพทของคุณ แลวอนุญาตใหเชื่อม
ตอกับอุปกรณ Bluetooth เครื่องอ่ืน

หากคุณกังวลเก่ียวกับความปลอดภัย ใหปดฟงกชัน Bluetooth หรือกําหนดคา
การมองเห็นโทรศพัท เปน ไมแสดง รับการเชื่อมตอ Bluetooth จากเครื่องของ
ผูท่ีสามารถเชื่อถือไดเทาน้ัน
การเชื่อมตอเคร่ืองพีซีกับอินเทอรเน็ต
ใชฟงกชัน Bluetooth ในการเช่ือมตอเคร่ืองพีซท่ีีใชงานรวมกันไดกับอินเทอรเน็ต
โดยไมตองลงซอฟตแวร PC Suite โทรศัพทของคุณตองไดรับการเปดใชงานจากผู
ใหบริการซึง่สนับสนุนการใชงานอินเทอรเน็ตไดและเครื่องพีซขีองคุณตอง
สนับสนุน Bluetooth PAN (Personal Area Network) หลังจากเช่ือมตอกับบริการ
จุดเช่ือมตอเครือขาย (NAP) ของโทรศัพทและจับคูกับเคร่ืองพีซแีลว โทรศัพทจะ
เปดการเช่ือมตอขอมลูแบบแพคเก็ตกับอินเทอรเน็ตโดยอัตโนมัติ

ขอมูลแพคเก็ต
ขอมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet Radio Service) เปนบริการเสริมจากระบบ
เครือขายท่ีชวยใหผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีสามารถสงและรับขอมูลผานเครือขายท่ี
เช่ือมตอกับ Internet protocol (IP) ได
ในการกําหนดวิธีการใชบริการ เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ >
ขอมูลแพคเก็ต > เช่ือมขอมูลแพคเก็ต และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
●

● ออนไลนตลอด  —  เพ่ือเช่ือมตอกับเครือขายขอมูลแพคเก็ตโดยอัตโนมัติเมื่อ
คุณเปดโทรศัพท

คณุสามารถเชื่อมตอพีซท่ีีใชงานรวมกันไดกับโทรศัพทโดยผานทาง Bluetooth
หรือสายเคเบิล USB และใชโทรศัพทเปนโมเด็ม สําหรับรายละเอียด โปรดดูชุด
โปรแกรม Nokia PC Suite โปรดดูท่ี“การสนับสนุนของ Nokia” หนา 10

สายเคเบลิขอมูล USB
คณุสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB เพ่ือถายโอนขอมูลระหวางโทรศัพทและ
เคร่ืองพีซท่ีีใชงานรวมกันได หรือเคร่ืองพิมพท่ีสนับสนุน PictBridge
ในการใชงานโทรศัพทสําหรับการถายโอนขอมูลหรือการพิมพภาพ ใหตอสาย
ขอมูลและเลือกโหมด
● PC Suite  — เพ่ือใชสายเคเบิลกับชุดโปรแกรม PC Suite
● การพิมพและสื่อ  — เพ่ือใชโทรศัพทกับเครื่องพิมพท่ีใชงาน PictBridge ได
หรือกับคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได

● แหลงเก็บขอมูล  — เพ่ือเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรท่ีไมมีซอฟตแวร Nokia และ
ใชโทรศัพทเปนอุปกรณจัดเก็บขอมูล

ในการเปลี่ยนโหมด USB เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > สายเคเบลิ
ขอมูล USB และเลือกโหมด USB ท่ีตองการ
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เม่ือตองการ  — เพ่ือตั้งคาใหการเช่ือมตอขอมลูแพ็คเก็ตเร่ิมตนเมื่อ
แอปพลเิคช่ันน้ันตองการใชขอมลูแพ็คเก็ต การเชื่อมตอจะหยุดทํางานเมื่อคุณปด
แอปพลิเคชั่น



Nokia PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ในการจัดการเพลง ซงิโครไนซรายช่ือ

 ปฏทิิน บันทึก และบันทึกสิ่งท่ีตองทํา ระหวางโทรศพัทของคุณและเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได หรือเซริฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) คุณสามารถดขูอมูลเพ่ิมเติมและพบ PC Suite ไดท่ีเว็บไซต
ของ Nokia โปรดดูท่ี“การสนับสนุนของ Nokia” หนา 10

การโทร
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● การโอนสาย  — เพ่ือโอนสายที่เรียกเขา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณ
อาจโอนสายไมไดหากมกีารใชฟงกชันจํากัดการโทรบางฟงกชัน โปรดดู
ท่ี“ระบบปองกัน” หนา 41

● รับไดทุกปุม  — เพ่ือรับสายเรียกเขาโดยกดปุมใดๆ ก็ได ยกเวนปุมเปด/ปด ปุม
เลือกดานซายและปุมเลือกดานขวา หรือปุมวางสาย

● เรียกซ้ําอัตโนมัติ  — เพ่ือใหเคร่ืองพยายามโทรออกไปเบอรน้ันไดสูงสุดสิบ
คร้ัง หลังจากพยายามโทรแลวแตไมสําเร็จ

● ความชัดเจนเสยีง  — เพ่ือชวยใหไดยินเสียงสนทนาไดชัดเจนขึ้น ในท่ีท่ีเสียง
รอบขางดังมาก

● โทรดวน  — เพ่ือโทรไปยังช่ือและหมายเลขโทรศัพทท่ีกําหนดใหกับปุม
ตัวเลข 2 ถึง 9 โดยการกดปุมตัวเลขท่ีตองการคางไว

● สายเรียกซอน  — เพ่ือใหระบบแจงใหคุณทราบถึงสายเรียกเขาขณะท่ีคุณใช
สายอ่ืนอยู (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

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

● สายใชโทรออก  — เพ่ือเลือกสาย 1 หรือ 2 เพ่ือทําการโทรออกหากซมิการด
ของคุณสนับสนุน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

โทรศพัท
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● การต้ังคาภาษา  — ในการกําหนดภาษาที่แสดงของเครื่อง เลือก ภาษาที่ใช
ในเครื่อง อัตโนมัติ เลือกภาษาตามขอมูลในซิมการด ในการตั้งภาษาเพ่ือใช
ในคําสั่งเสียง เลือก ภาษาในการจดจําเสยีง

●
● ลอ็คปุมอัตโนมัติ  — เพ่ือล็อคปุมกดโดยอัตโนมัติ หลังจากผานเวลาหนวง
ตามท่ีตั้งไว เม่ือโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย และไมมีการใชฟงกชันใดๆ
ของเครื่อง

● ปองกันปุมกด  — เพ่ือขอใหปอนรหัสโทรศัพทเมื่อคุณปลดล็อคปุมกด
● การจดจําเสยีง  — โปรดดูท่ี“คําสั่งเสียง” หนา 39
● ถามบนเครื่อง  — เพ่ือใหเคร่ืองถามเมื่อเปดเคร่ืองวาใชโหมดบนเครื่องบิน
หรือไม เมื่อใชโหมดบนเครื่องบิน การเช่ือมตอทางวิทยุท้ังหมดจะปด
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  — เพ่ือตรวจสอบการใชหนวยความจําสถานะหนวยความจํา



● ขอความตอนรับ  — เพ่ือเขยีนขอความที่จะปรากฏขึ้นครูหน่ึงเมื่อคุณเปด
โทรศัพท

● อัพเดตโทรศพัท  —  เพ่ือรับการอัพเดตซอฟตแวรจากผูใหบริการของคุณ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ตัวเลือกน้ีอาจไมมี ท้ังน้ีขึ้นอยูกับโทรศัพท
ของคุณ โปรดดูท่ี“การอัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA” หนา 39

● เลอืกผูใหบริการ  —  เพ่ือตั้งคาเครือขายเซลลูลารท่ีมีใหใชในพ้ืนท่ีของคุณ
● ตัวชวยแนะนําเมนู  — เพ่ือเลือกวาใหเครื่องแสดงขอความวิธีใชหรือไม
● เสยีงเปดเครื่อง  — เพ่ือใหโทรศพัทสงเสียงเมื่อมีการเปดเคร่ือง
● ยืนยันบริการซิม  —  โปรดดูท่ี“บริการซิม” หนา 59

คําสั่งเสยีง
โทรติดตอไปยังรายชื่อและส่ังใหฟงกชันของโทรศัพททํางานโดยใชคําสั่งเสียง
คําสั่งเสียงจะขึน้อยูกับภาษา เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > การต้ังคา
ภาษา > ภาษาในการจดจําเสยีง และภาษาของคุณกอนจะใชคําสั่งเสียง
ในการฝกใหเคร่ืองจดจําเสียงของคุณ เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท >
การจดจําเสยีง > การฝกจดจําเสยีง
ในการเปดใชงานคําสั่งเสียงของฟงกชัน เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท >
การจดจําเสยีง > เสยีงสัง่งาน, คณุสมบัตแิละฟงกชันตอเน่ือง  แสดงวามี
การใชงานคําสั่งเสียง
หากตองการใชงานรายการเสียง ใหเลือก เพิ่ม ในการเลนคําสั่งเสียง ใหเลือก เลน
ในการใชคําสั่งเสียง โปรดดูท่ี “การโทรออกดวยเสียง” ในหนา 21
ในการจัดการคําสั่งเสียง ใหเล่ือนไปที่ฟงกชันโทรศัพท และเลือก ตัวเลือก แลว
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● แกไข หรือ ลบ — เพ่ือเปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการใชงานคําสั่งเสียง
● เพิ่มทั้งหมด หรือ ลบทั้งหมด — เพ่ือใชหรือยกเลิกการใชคําสั่งเสียงของ
ฟงกชันท้ังหมดในรายการคําสั่งเสียง

การอพัเดตซอฟตแวรแบบ OTA
ผูใหบริการของคุณอาจสงการอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทในแบบ OTA มายังเครื่อง
ของคุณโดยตรง (บริการเสริมจากเครือขาย) ตวัเลือกน้ีอาจไมสามารถใชงานได
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ
การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟตแวรอาจทําใหมีการสงผานขอมูลในปริมาณมาก
ผานทางระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับ
ขอมูลเก่ียวกับคาใชจายในการสงขอมูล
ตรวจดใูหแนใจวาแบตเตอร่ีของเครื่องมีพลงังานเพียงพอ หรือชารจแบตเตอรี่กอน
ท่ีจะเริ่มการอัพเดต

คําเตือน:  หากคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟตแวร คุณจะไมสามารถใช
โทรศัพท แมแตกับการโทรออกฉุกเฉิน จนกวาจะติดตั้งเสร็จและรีสตารทโทรศัพท
อีกคร้ัง ตองแนใจวาไดสํารองขอมูลไวแลวกอนยอมรับการติดตัง้โปรแกรมปรับปรุง
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การตั้งคาการอัพเดตซอฟตแวร
ในการยอมหรือไมยอมใหอัพเดตซอฟตแวรและการกําหนดคา เลือก เมนู > การ
ต้ังคา > 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

อปุกรณเพิ่มพิเศษ
เมนูน้ีหรือตัวเลือกตอไปน้ีจะปรากฏขึ้นเมื่อไดเช่ือมตอโทรศัพทกับอุปกรณเพ่ิม
พิเศษท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ัน
เลือก เมนู > การต้ังคา > อุปกรณเพิ่มพิเศษ เลือกอุปกรณเพ่ิมพิเศษ และตัว
เลือกขึ้นกับอุปกรณน้ัน

การตั้งกําหนดคา
คุณสามารถกําหนดคาโทรศัพทของคุณดวยการตั้งคาท่ีตองใชสําหรับบริการบาง
ประเภท ผูใหบริการของคุณอาจสงการตั้งคาดังกลาวใหคุณดวย โปรดดูท่ี“บริการ
ตั้งกําหนดคา” หนา 8
เลือก เมนู > การต้ังคา > การตั้งกําหนดคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● ต้ังกําหนดคาท่ีตั้งไว  — เพ่ือดูผูใหบริการท่ีบันทึกไวในเครื่อง และกําหนดผู
ใหบริการดีฟอลต

● ใชคาท่ีตั้งในทุกแอปฯ  — เพ่ือใชการตั้งกําหนดคาท่ีระบบกําหนดกับ
แอปพลเิคช่ันท่ีสนับสนุน

● จุดเชื่อมตอท่ีตองการ  — เพ่ือดูจุดเช่ือมตอท่ีบันทึกไว
● ตอเว็บสนับสนุน  — เพ่ือดาวนโหลดการตัง้กําหนดคาจากผูใหบริการของคุณ
● ต้ังคาจัดการอุปกรณ  — เพ่ือยอมใหหรือไมยอมใหเคร่ืองรับการอัพเดต
ซอฟตแวร ตัวเลือกน้ีอาจไมมี ท้ังน้ีขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ โปรดดูท่ี“การ
อัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA” หนา 39

● การต้ังคาสวนบคุคล  — เพ่ือเพ่ิมบัญชีสวนตัวรายใหมสําหรบับริการตางๆ
ดวยตนเอง และเพ่ือใชงานหรือลบบัญชีดังกลาว ในการเพิ่มบัญชีสวนตัวใหม
เลือก เพิ่มใหม หรือ ตัวเลือก > เพ่ิมใหม เลือกประเภทบริการ และปอน

การต้ังคา
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พารามิเตอรท่ีจําเปน เมื่อตองการเรียกใชบัญชีสวนตัว ใหเล่ือนไปยังลักษณะท่ี
ตองการ แลวเลือก ตัวเลอืก > ใชงาน

ระบบปองกัน
เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภยัท่ีใชควบคุมการโทร (เชน จํากัด
การโทร, เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) การโทรออกยังคงใชไดในการโทรไปยัง
เบอรโทรฉุกเฉินตามท่ีตั้งไวในเครื่อง
เลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● ถามรหัส PIN หรือ ถามรหัส UPIN — เพ่ือขอใหปอนรหัส PIN หรือ UPIN ทุก
คร้ังท่ีมีการเปดเคร่ือง ซมิการดบางชนิดไมอนุญาตใหคุณปดฟงกชันน้ี

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

● การจํากัดการโทร  — เพ่ือจํากัดสายเรียกเขาและสายโทรออก (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) โดยเคร่ืองจะถามรหัสระบบ

● จํากัดเบอร  — เพ่ือจํากัดหมายเลขโทรออกได หากซิมการดของคุณมี
คุณสมบัติน้ี เมื่อใชงานการจํากัดเบอร การเช่ือมตอ GPRS จะใชไมได ยกเวน
ขณะสงขอความแบบตัวอักษรผานการเชื่อมตอ GPRS ในกรณีน้ี หมายเลข
โทรศัพทของผูรับและเบอรศูนยขอความตองรวมอยูในรายการจํากัดเบอร

● 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“ใบรับรอง
” หนา 57

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

การตัง้คาการใชงานกลบัไปตามเดมิ
ในการเรียกคืนคาโทรศพัทกลับเปนคาท่ีตั้งมาจากโรงงาน เลือก เมนู > การต้ัง
คา > เรียกคืนคาด้ังเดิม และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
● คืนการต้ังคาเทาน้ัน  — เพ่ือตั้งคาท่ีตองการท้ังหมดอีกคร้ังโดยไมลบขอมูล
สวนตัว

● เรียกคืนทั้งหมด  — เพ่ือตั้งคาท่ีตองการท้ังหมดอีกคร้ังและลบขอมูลสวนตัว
ท้ังหมด เชน รายช่ือ ขอความ ไฟลมีเดียไฟลสื่อ และรหัสการใชงาน

การตั้งคา
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เมนูผูใหบริการ
เขาสูพอรทัลไปยังบริการท่ีผูใหบริการเครือขายของคุณมีให สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดติดตอผูใหบริการระบบเครือขายของคุณ ผูใหบริการสามารถอัพเดตเมนูน้ี
ดวยขอความบริการ โปรดดูท่ี“ถาดรับบริการ” หนา 56
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คลังภาพ
จัดการภาพ ไฟลวิดีโอ ไฟลเพลง ลักษณะ ภาพกราฟก แบบเสียง เสียงบันทึก และ
ไฟลท่ีไดรับ ไฟลเหลาน้ีจะถกูจัดเก็บไวในหนวยความจําของเครื่องหรือการด
หนวยความจําท่ีมีอยู และสามารถจัดเรียงไดในแฟมขอมูล
การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือการ
สงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) และเน้ือหาบางสวนได
เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสใชงานเพ่ือปองกันขอมูลท่ีไดรับ อยางไรก็ตาม
โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของขอมูลและรหัสเขาใชงานทุกคร้ังกอนรบัขอมูลน้ัน
เน่ืองจากการรับขอมูลดังกลาวอาจมีการคิดคาธรรมเนียม

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 36

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

การตรวจสอบการใชพื้นทีห่นวยความจํา
ในการตรวจสอบการใชพ้ืนท่ีหนวยความจําของกลุมขอมูลอ่ืน และพ้ืนท่ีหนวยความ
จําท่ีมีอยูเพ่ือติดตั้งซอฟตแวรใหมในการดหนวยความจําของคุณ เลือกการดหนวย
ความจํา  และ ตัวเลอืก > ขอมูล

คลังภาพ
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ส่ือ
กลองและวิดโีอ
คณุสามารถถายภาพหรือบันทึกไฟลวิดีโอโดยใชกลองถายรูปในเครื่อง

การถายภาพ
ในการใชฟงกชันภาพน่ิง เลือก เมนู > สื่อ > กลอง หรือหากฟงกชันวิดีโอเปด
อยู ใหเล่ือนไปทางซายหรือขวา

หากตองการยอและขยายในโหมดกลอง ใหเล่ือนขึน้และลงหรือกดปุมระดับเสียง

หากตองการถายภาพ เลือก จับภาพ โทรศัพทจะจัดเก็บภาพไวในการดหนวย
ความจํา หากมี หรือในหนวยความจําของโทรศัพท

เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > เวลาแสดงภาพตัวอยาง และเลือกเวลาแสดง
ภาพตัวอยาง เพ่ือแสดงภาพที่ถายบนจอภาพ ระหวางการดูภาพตัวอยาง เลือก
กลับ เพ่ือถายภาพถัดไป หรือ สง เพ่ือสงภาพถายเปนขอความมัลติมีเดยี
โทรศัพทของคุณสามารถถายภาพไดในความละเอียดสูงสุด 1600 x 1200 พิกเซล

การบันทึกวดิีโอคลิป
ในการใชฟงกชันวิดีโอ เลือก เมนู > สื่อ > วิดีโอ หรือหากฟงกชันกลองเปดอยู
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 38 คุณยังสามารถดู
วิดีโอคลิปท่ีบันทึกหรือดาวนโหลดมาได
ไฟลเพลงและไฟลวิดีโอท่ีจัดเก็บไวในแฟมขอมูลเพลงในหนวยความจําของ
โทรศัพทหรือในการดหนวยความจํา จะถูกตรวจพบและเพิ่มโดยอัตโนมัติเขาไปใน
คลังภาพระหวางการเปดโทรศัพท
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
คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาท่ีจําเปนสําหรับการสตรีมเปนขอความกําหนดคา
จากผูใหบริการ โปรดดูท่ี“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 8นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
ปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเองได โปรดดูท่ี“การตั้งกําหนดคา” หนา 40
ในการใชงานการตั้งคา ใหดําเนินการดังน้ี:
1. เลือก ตัวเลือก > การดาวนโหลด > การต้ังคากระแส > การจัดรูปแบบ
2. เลือกผูใหบริการ คาที่ต้ังไว หรือ การต้ังคาสวนบุคคล เพ่ือการสตรีม
3. เลือก บญัชี และเลือกบัญชีบริการสตรีมท่ีมีอยูในการตั้งกําหนดคาท่ีใชงาน

การเลนแทร็คเพลง

คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยาง
ตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู
ระหวางการใชลําโพง เน่ืองจากเสียงจะดังมาก
ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมปรับระดับเสียงของโทรศัพท
ใชงานเครือ่งเลนเพลงดวยปุมเสมือนบนจอแสดงผล

เลือก  เพ่ือเริ่มการเลน

เลือก  เพ่ือหยุดการเลนชั่วคราว

ในการขามไปยังแทร็คตอไป เลือก  ในการขามไปยังตอนตนของแทร็คกอน
หนา ใหเลือก  สองครั้ง

ในการเลนแทร็คท่ีเลนอยูไปขางหนาอยางรวดเร็ว เลือก  คางไว หากตองการ
กรอกลับแทร็คปจจุบัน เลือก  คางไว ปลอยปุมน้ีท่ีตําแหนงท่ีคณุตองการเลน
เพลงตอ
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หากตองการกลับไปท่ีเมนูเพลง ใหเลือก  บนจอแสดงผล

หากตองการกลับไปท่ีรายการเลนปจจุบัน ใหเลือก  บนจอแสดงผล

หากตองการปดเมนูเคร่ืองเลนเพลงและใหเลนเพลงตอไปในพื้นหลัง ใหกดปุมวาง
สาย

หากตองการหยุดเครือ่งเลนเพลง ใหกดปุมวางสายคางไว

เปล่ียนรูปลักษณของเครือ่งเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีลักษณะมากมายใหเลือกเพ่ือเปลี่ยนรูปลักษณของเครื่องเลน
เพลง
เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนเพลง > ไปยังเครื่องเลน > ตัวเลอืก > การ
ตั้งคา > ลกัษณะเครื่องเลน แลวเลือกลักษณะใดลกัษณะหน่ึงในรายการ ปุม
เสมือนจริงอาจเปลี่ยนไปตามลกัษณะท่ีเลือก

วิทยุ
การทํางานของวิทยุ FM ขึน้กับสายเสาอากาศที่ไมใชเสาอากาศของโทรศัพทมอื
ถือ ดังน้ัน คณุตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมท่ีใชงานรวมกันไดเขากับเครื่อง
โทรศัพทเพ่ือการใชงานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยาง
ตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู
ระหวางการใชลําโพง เน่ืองจากเสียงจะดังมาก
ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง
เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ
ในการใชปุมภาพกราฟก , ,  หรือ  บนหนาจอ ใหเล่ือนไปทางซาย
หรือขวาไปยังปุมท่ีตองการ และเลือกปุมน้ัน

การหมุนหาคลื่นสถานีวิทยุ
คนหาและบันทึกสถานี
1. ในการเริ่มตนคนหา เลือก  หรือ  คางไว ในการเปลี่ยนความถี่วิทยุคร้ัง

ละ 0.05 MHz ใหกดปุม  หรือ  ช่ัวขณะ

2. ในการบันทึกสถานีไปยังท่ีตั้งหนวยความจํา เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี
3. ปอนชื่อสถานี แลวเลือก ตัวเลือก > สถานี > ตัวเลือก > เปลีย่นช่ือ
เลือก ตัวเลอืก และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
● คนหาทุกสถานี  —  เพ่ือคนหาสถานีท่ีมีใหเลือกในที่ตัง้ของคุณโดยอัตโนมัติ
● ต้ังความถ่ี  —  เพ่ือปอนความถี่ของสถานีวิทยุท่ีตองการ
● ไดเรกทอรีสถานี  — เพ่ือเขาใชเว็บไซตท่ีมีรายช่ือสถานีวิทยุ
● จัดเก็บสถานี  — เพ่ือจัดเก็บสถานีท่ีปรับในปจจุบัน
● สถานี  — เพ่ือแสดงรายการและเปลี่ยนช่ือหรือลบสถานีท่ีจัดเก็บ
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การเปลี่ยนสถานี
เลือก  หรือ  หรือกดปุมตัวเลขท่ีเก่ียวของ

คุณสมบัติวิทยุ
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา เพ่ือปดวิทยุ สลับระหวางชุดหูฟงและลําโพง และ
สลับระหวางสเตอริโอและโมโน เลือก RDS เปด เพ่ือแสดงขอมูลจากระบบขอมูล
วิทยุของสถานีท่ีปรับ เลือก เปดหาคลืน่อัตโนมัติ เพ่ือเปดใชการสลับโดย
อัตโนมัติไปยังคลืน่ความถี่ท่ีมีการรับวิทยุไดดีท่ีสุดของสถานีท่ีปรับ

Visual radio
สถานีวิทยุบางสถานีอาจสงขอมลูท่ีเปนอักษรหรือภาพกราฟกท่ีคุณสามารถดูได
โดยใชโปรแกรม Visual Radio (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรดติดตอผูให
บริการของคณุเพ่ือตรวจสอบขอมูลการใชงานและคาบริการ
ในการตั้ง ID บริการเสมือนของสถานี เลือก ตัวเลือก > สถานี และเลือกสถานี
เลือก ตัวเลือก > ID บริการ Visual และปอน ID
เลือก ตัวเลือก > Visual Radio เพ่ือเร่ิมตน Visual radio
เลือก ตัวเลือก > ใชงานบริการ visual เพ่ือเร่ิมตน Visual Radio โดยอัตโนมัติ
หรือหลังจากการยืนยันเมื่อคุณเปดวิทยุ

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

การบันทึกเสียง
1. เลือก  หรือในระหวางการโทร เลือก ตัวเลอืก > บันทึกเสยีง ขณะทําการ

บันทึกการสนทนา ผูใชสายทุกคนจะไดยินเสียงบี๊พเบาๆ ในการหยุดบันทึก
ช่ัวคราว เลือก 

2. ในการจบการบันทึก เลือก  การบันทึกเสียงจะไดรับการจัดเก็บไวใน คลงั
ภาพ > เสียงบนัทึก

เลือก ตัวเลือก เพ่ือเลนหรือสงการบันทึกลาสุด, เพ่ือเขาสูรายการการบันทึก และ
เพ่ือเลือกหนวยความจําและแฟมขอมูลท่ีจะจดัเก็บการบันทึก

อคีวอไลเซอร
ใชปรับเสียงเมื่อใชเคร่ืองเลนเพลง
เลือก เมนู > สือ่ > อีควอไลเซอร
ในการใชงานคาท่ีตั้งไวลวงหนา ใหเล่ือนไปท่ีชุดอีควอไลเซอรชุดใดชุดหน่ึง และ
เลือก ใชงาน
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สรางคาอคีวอไลเซอรสวนตวั
1. เลือกคาใดคาหน่ึงของสองคาลาสุดในรายการและ ตัวเลือก > แกไข
2. เล่ือนซายหรือขวาเพื่อเขาสูตัวเลื่อนเสมือนจริง และเลื่อนขึน้หรือลงเพ่ือปรบั

คาตัวเลื่อน
3. เลือก จัดเก็บ และ ตัวเลอืก > เปลี่ยนชื่อ เพ่ือบันทึกการตั้งคาดวยช่ือ

ส่ือ
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สนทนา
สนทนา (Push to Talk :PTT) เปนบริการสื่อสารวิทยุแบบสองทางที่ใชผานระบบ
เครือขายเซลลูลาร GPRS (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คุณสามารถใช PTT เพ่ือพูดคุยกับบุคคลอ่ืนหรือกลุมบุคคล (ชอง) ท่ีมีเคร่ืองท่ีใช
คุณสมบัติน้ีได ในขณะท่ีเช่ือมตอบริการ PTT คุณสามารถใชฟงกชันอ่ืนๆ ของเครื่อง
ได
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพ่ือตรวจสอบขอมูลการใชงาน คาบริการ
คุณสมบัตเิพ่ิมเติมตางๆ และการสมัครใชบริการ โปรดทราบวาบริการขามเครือขาย
อาจมีขอจํากัดมากกวาการติดตอแบบปกติ อาจไมสามารถใชคุณสมบัติน้ีได แต
ท้ังน้ีตองขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการลงชื่อใชงานบริการ PTT โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ
เมื่อตองการเชื่อมตอกับบริการ PTT ใหเลือก เมนู > การสนทนา > เปดการ
สนทนา
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นาฬิกาปลกุ
ใชสงเสียงปลุกเมื่อถึงเวลาที่ตองการ

การตั้งปลุก
1. เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกาปลุก
2. เปดการตั้งปลุก และปอนเวลาปลุก
3. ในการเปดตั้งปลุกตามวันท่ีเลือกในสัปดาห เลือก ปลกุซ้ํา: เปด และวัน
4. เลือกเสียงปลุก หากคุณเลือกวิทยุเปนเสียงปลุก ใหตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท
5. ตั้งระยะหมดเวลาของการเลื่อนเวลาปลุก และเลือก จัดเก็บ

การหยดุเสียงปลุก
หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น
หากคุณเลือก หยุด โทรศัพทจะแสดงขอความถามวาคุณตองการเปดใชงาน
โทรศัพทเพ่ือโทรติดตอหรือไม เลือก ไม เพ่ือปดโทรศัพทหรือ ใช เพ่ือโทรออก
และรับสายที่โทรเขา หามเลือก ใช เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตรายได
เมื่อตองการหยุดการปลุก ใหเลือก หยุด หากคุณปลอยใหเคร่ืองสงเสียงปลุกตอ
ไปเปนเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก เลือ่นไป เสียงปลุกจะหยุดดังในชวงเวลาที่ตั้งไว
แลวสงเสียงปลุกใหมอีกคร้ัง

ปฏิทนิ
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน
มีกรอบลอมรอบวันปจจุบัน หากมีบันทึกใดๆ ตั้งไวสําหรับวันน้ันๆ วันดังกลาวจะ
ปรากฏเปนตัวหนา หากคุณตองการดูบันทึกของวัน ใหเลือก ดู ในการดูราย
สัปดาห ใหเลือก ตัวเลอืก > มุมมองสัปดาห ในการลบบันทึกท้ังหมดในปฏทิิน
ใหเลือก ตัวเลือก > ลบบนัทึก > บนัทึกทั้งหมด
ในการตั้งคาวันท่ี เวลา เขตเวลา รูปแบบวันท่ีหรือเวลา ตัวคั่นวันท่ี การแสดง
รายการที่กําหนดเปนคาเร่ิมตน หรือวันแรกของสัปดาห ใหเลือก ตัวเลอืก > การ
ตั้งคา และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก ในการลบบันทึกเดิมแบบอัตโนมัติหลัง
จากเวลาท่ีระบุไว ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > ลบบันทึกอัตโนมัติ และ
เลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

การสรางบันทึกปฏทิิน
เล่ือนไปยังวันท่ี และเลือก ตัวเลือก > สรางบนัทึก เลือกประเภทของบันทึก และ
ปอนขอมูลลงในชอง

สิ่งทีต่องทํา
ในการจัดเก็บบันทึกงานที่ตองทํา ใหเลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > สิง่ที่ตอง
ทํา
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ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > เพิ่ม
ปอนขอมูลในชองตางๆ และเลือก จัดเก็บ

ในการดูบันทึก เล่ือนไปยังบันทึกน้ัน และเลือก ดู เลือก ตัวเลือก เพ่ือลบบันทึกท่ี
เลือกและบนัทึกท้ังหมดท่ีคุณกําหนดเปนเสร็จแลว

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

เครื่องคดิเลข
เคร่ืองคิดเลขในโทรศัพทของคุณมีเคร่ืองคิดเลขมาตรฐาน เครื่องคิดเลขเฉพาะ
ทางวิทยาศาสตร และเครือ่งคิดเลขสําหรับเงินกู
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > เครื่องคิดเลข และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีอยู ซึ่ง
รวมถึงเคร่ืองคิดเลขและคําแนะนําในการใชงาน

หมายเหตุ: เคร่ืองคิดเลขน้ีมีขอจํากัดในเรื่องความถูกตองและใชสําหรบั
การคํานวณแบบงายๆ เทาน้ัน

ตวันับเวลา
ตัวนับเวลาถอยหลัง
1. ในการเปดใชงานนับเวลาถอยหลัง เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ตัวนับ
ถอยหลัง > ตัวนับแบบทั่วไป ปอนเวลาเตือน และเขียนบันทึกท่ีจะปรากฏขึน้
เมื่อหมดเวลา หากคุณตองการเปลี่ยนเวลาที่นับถอยหลัง ใหเลือก เปลี่ยน
เวลา

2. ในการเริ่มนับเวลา ใหเลือก เริ่ม
3. หากตองการหยุดนับเวลา เลือก หยุดนับ

ตัวนับรอบเวลา
1. หากตองการตั้งนับเวลาแบบรอบเวลาไดถงึ 10 รอบ ใหใสจํานวนรอบกอน
2. เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ตัวนับถอยหลงั > ตัวนับรอบเวลา
3. ในการเริ่มนับเวลา ใหเลือก เริ่มตนตัวนับเวลา > เริ่ม

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

● รอบเวลา  — เพ่ือบันทึกรอบเวลา
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● จับเวลาตอ  — เพ่ือดูเวลาที่คุณตัง้ไวเปนพ้ืนหลงั
● เวลาลาสุด  — เพ่ือดูเวลาท่ีจับครั้งลาสุด หากยังไมไดรีเซต็เวลาของนาฬิกา
● แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพ่ือดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว
หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลาใหทํางานเปนพ้ืนหลงัของหนาจอ ใหกดปุมวางสาย
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แอปพลิเคช่ัน
คุณสามารถจัดการแอปพลิเคช่ันและเกมสได โทรศัพทของคุณอาจมีเกมสหรือ
แอปพลิเคช่ันบางอยางติดตั้งไวแลว ไฟลเหลาน้ีจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจํา
ของเครื่องหรือการดหนวยความจําท่ีมีอยู และสามารถจัดเรียงไดในแฟมขอมูล
โปรดดูท่ี“การดหนวยความจํา” หนา 43

การเปดใชแอปพลเิคชั่น
เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > เกมส, การดความจํา หรือ รวม เล่ือนไปยังเกมส
หรือแอปพลิเคชั่น และเลือก เปด
ในการตั้งคาเสียง แสงสวาง และการสั่นขณะเลนเกมส เลือก เมนู > แอปพลิ
เคชั่น > ตัวเลือก > การต้ังคาแอปพลฯิ
ตัวเลือกท่ีมใีหเลือกอ่ืนอาจประกอบดวย:
● ตรวจสอบเวอรช่ัน  — ใชตรวจสอบวาเวอรช่ันใหมของแอปพลิเคชั่นน้ีจะ
ดาวนโหลดจากเว็บไดหรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● เว็บเพจ —  เพ่ือใหรายละเอียดหรือขอมูลเพ่ิมเติมของแอปพลิเคช่ันจาก
เว็บไซตอินเทอรเน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ถามี

● เขาสูแอปพลิเคชั่น —  เพ่ือจํากัดแอปพลิเคช่ันจากการเขาสูระบบเครือขาย

การดาวนโหลดแอปพลเิคชั่น

ขอสําคัญ: ตดิตั้งและใชแอปพลิเคช่ัน รวมท้ังซอฟตแวรอ่ืนจากแหลงท่ี
วางใจไดเทาน้ัน เชน แอปพลิเคช่ันท่ีม ีSymbian Signed หรือผานการทดสอบ Java
VerifiedTM

คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคช่ันใหมๆ และเกมสตางๆ ไดหลายวิธีดังน้ี
● เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > การดาวนโหลด > ดาวนโหลด
แอปฯ หรือ ดาวนโหลดเกมส รายการบุคมารคท่ีเลือกใชไดจะปรากฏขึน้

● ใช Nokia Application Installer จากชุดโปรแกรม PC Suite เพ่ือดาวนโหลด
แอปพลิเคช่ันลงในโทรศัพทของคุณ

คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น และราคา ไดจากผูใหบริการของคุณ
โทรศัพทของคณุอาจมีบุคมารคหรือลิงคบางอยางติดตั้งไวกอนแลว หรือสามารถ
เขาใชเว็บไซตของบริษัทอ่ืนท่ีไมไดเปนพันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไมรับรอง
หรือรับผิดชอบใดๆ ตอการใชงานเว็บไซตดังกลาว หากยังตองการท่ีจะเขาใชงาน
เว็บไซตน้ันอยู คุณควรระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภยัหรือเน้ือหาของขอมูล
เชนเดียวกับการเขาใชเว็บไซตอ่ืนๆ 
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โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคช่ัน J2ME Java กอนท่ีจะดาวนโหลด โปรด
ตรวจสอบวาแอปพลิเคชนน้ีใชงานไดกับโทรศพัทของคุณ



Web 
คณุสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนท่ีตางๆ โดยใชเบราเซอรของ
โทรศัพท โดยลักษณะท่ีปรากฏอาจแตกตางกันตามขนาดของหนาจอ คุณอาจดู
รายละเอียดท้ังหมดของเว็บเพจในอินเทอรเน็ตไมได

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการท่ีเช่ือถือได และมีการรักษาความ
ปลอดภยัรวมท้ังการปองกันซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายเทาน้ัน
คณุสามารถสอบถามการใชบริการเหลาน้ี รวมท้ังราคา และคําแนะนําตางๆ ไดจาก
ผูใหบริการของคุณ
คณุอาจไดรับการตั้งกําหนดคาท่ีจําเปนสําหรับการเรียกดูขอมูล เปนขอความ
กําหนดคาจากผูใหบริการ โปรดดูท่ี“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 8
หากตองการตั้งคาบริการ เลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การตั้งกําหนดคา
และเลือกการกําหนดคาและบัญชี

การเชื่อมตอบริการ
หากตองการทําการเช่ือมตอกับบริการ เลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรือเมื่ออยู
ในโหมดสแตนดบาย กดปุม0 คางไว

หากตองการเลือกบุคมารค เลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค โทรศัพทของคุณอาจ
มีบุคมารคหรือลิงคบางอยางติดตั้งไวกอนแลว หรือสามารถเขาใชเว็บไซตของ
บริษัทอ่ืนท่ีไมไดเปนพันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไมรับรองหรือรับผิดชอบใดๆ ตอ
การใชงานเว็บไซตดังกลาว หากยังตองการท่ีจะเขาใชงานเว็บไซตน้ันอยู คุณควร
ระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเน้ือหาของขอมูล เชนเดียวกับการเขาใช
เว็บไซตอ่ืนๆ ผานอินเตอรเน็ต

ในการเลือก URL ลาสุด ใหเลือก เมนู > เว็บ > ที่อยูเว็บลาสดุ

ในการปอนท่ีอยูของบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู ปอนท่ีอยู และ
เลือก ตกลง
หลังจากเชื่อมตอกับบริการ คณุสามารถเริ่มการเรียกดูเพจตางๆ ได ฟงกชันของปุม
โทรศัพทอาจแตกตางกันไปตามบริการน้ันๆ ปฏบิัติตามขอความที่ปรากฏบนจอ
แสดงผลท่ีโทรศัพทของคุณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

การตัง้คาลักษณะ
ในขณะเรียกด ูเลือก ตัวเลอืก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > การต้ังคาลักษณะ หรือเมื่อ
อยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > ตั้งคาเบราเซอร ตัว
เลือกท่ีมีใหเลือกอ่ืนอาจประกอบดวย:
● การตัดคํา  — เพ่ือเลือกวิธีการแสดงขอความ
● การแจงเตือน  — เลือก แจงเชื่อมตอไมรับรอง > แสดง เพ่ือใหเคร่ืองสง
เสียงเตือนเมือ่มีการเปลี่ยนแปลงจากการเชื่อมตอท่ีมีความปลอดภยัเปนการ
เช่ือมตอท่ีไมมีความปลอดภยัขณะเรียกดู
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● การแจงเตือน  — เลือก แจงรายการที่ไมรับรอง > แสดง เพ่ือตั้งคาให
เคร่ืองสงเสียงเตือนเมื่อมีขอมูลท่ีไมมีการรักษาความปลอดภัยอยูในเพจท่ีมีการ
รักษาความปลอดภยั การแจงเตือนเหลาน้ีไมไดรับรองวาการเช่ือมตอน้ัน
ปลอดภยั โปรดดูท่ี“ความปลอดภัยของเบราเซอร” หนา 57

● การเขารหัสตัวอักษร  — เลือก การเขารหัสเน้ือหา เพ่ือเลือกการเขารหัสให
กับขอมูลในเพจเบราเซอร

การตั้งคาการปองกัน
หนวยความจําแคช
แคช คือ ตําแหนงหนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมลูไวชั่วคราว หากคุณพยายาม
เขาดูหรือเขาดูขอมูลท่ีเปนความลับท่ีตองใชรหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลัง
การใชแตละคร้ัง ขอมูลหรือบริการท่ีคุณเขาใชงานจะถกูจัดเก็บไวในหนวยความจํา
แคช

ในการลบขอมูลในแคชขณะเรียกดู ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > ลบ
ขอมูลในแคช ในการยอมรับหรือปดก้ันไมใหเคร่ืองรับคุกก้ี ขณะเบราส ใหเลือก
ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > ระบบปองกัน > การต้ังคาคุกก้ี หรือหากเครื่อง
อยูในโหมดพรอมทํางาน ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การตั้งคาการ
ปองกัน > คุกก้ี

สครปิตผานการเชื่อมตอแบบรบัรอง
คุณสามารถเลือกไดวาจะรันสคริปตจะเพจที่มีการรับรองหรือไม โทรศัพทรุนน้ี
รองรับสคริปต WML
ในขณะเรียกด ูเพ่ือยอมใหรันสคริปต เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > ระบบ
ปองกัน > ต้ังคา WMLScript หรือเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู >
เว็บ > การต้ังคา > การตั้งคาการปองกัน > WMLScript เชื่อมตอ > ใหรับ
ได

ถาดรับบริการ
โทรศัพทสามารถรบัขอความบริการท่ีสงมาจากผูใหบริการของคุณได (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ขอความบริการเปนการแจงขอมูล (เชน หัวขอขาว) ท่ีอาจรวม
ขอความตัวอักษรหรือท่ีอยูของบริการ

เลือก แสดง เพ่ือเขาสู ถาดรับบริการ เมื่อคุณไดรับขอความบริการ หากคุณ
เลือก ออก ขอความจะยายไปที่ ถาดรับบริการ

หากตองการเขาใชงาน ถาดรับบริการ ในภายหลัง เลือก เมนู > เว็บ > ถาดรับ
บริการ หากตองการเขาใชงาน ถาดรับบริการ ขณะเรียกดูขอมูล เลือก ตัว
เลอืก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > ถาดรับบริการ หากตองการเปดการทํางานเบราเซอร
และดาวนโหลดขอความทั้งฉบับ เลือกขอความน้ันและ ดึงขอมูล
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคากลองขอความบริการ เลือก เมนู > เว็บ > การต้ัง
คา > ต้ังคาถาดรับบริการ และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● ขอความบริการ — เพ่ือตั้งคาวาคณุตองการรับขอความบริการหรือไม
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● ปองกันขอความ — เลือก ใช เพ่ือรับขอความบริการจากผูจัดทําขอมูลท่ีไดรับ
การรับรองจากผูใหบริการเทาน้ัน

● เช่ือมตออัตโนมัติ — เลือก ใช เพ่ือตั้งคาเครื่องใหใชเบราเซอรจากโหมด
สแตนดบายโดยอัตโนมัติ เมื่อเคร่ืองไดรับขอความบริการ หากคุณเลือก ไมใช
โทรศัพทจะใชงานเบราเซอรตอเม่ือคุณเลือก ดึงขอมูล เมื่อโทรศัพทไดรับ
ขอความบริการ

ความปลอดภัยของเบราเซอร
คณุจําเปนตองใชคณุสมบัติความปลอดภยักับบริการบางประเภท เชน บริการดาน
ธนาคารหรือการซือ้สินคาออนไลน สําหรับการเชื่อมตอประเภทน้ี คุณจําเปนตอง
ใชใบรับรองและโมดูลระบบปองกันซึ่งอาจมีอยูในซมิการดของคุณ สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ
ในการดูหรือเปล่ียนการตั้งคาในโมดูลรักษาความปลอดภยั ใหเลือก เมนู > การ
ตั้งคา > ความปลอดภัย > การต้ังคาการปองกัน

ใบรบัรอง 

ขอสําคัญ: แมวาการใชใบรับรองจะชวยใหความเส่ียงท่ีเก่ียวของในการ
เช่ือมตอระยะไกลและการติดตั้งซอฟตแวรลดนอยลงอยางเห็นไดชัด แตคุณควร
ใชใบรับรองอยางถกูตองเพื่อใหไดรับประโยชนจากการรักษาความปลอดภยัท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึน้ ใบรับรองมิไดใหการปองกันความปลอดภัยแตอยางใด
หากแตเปนท่ีการจัดการใบรับรองตางหากที่ตองมใีบรับรองของแท ท่ีถูกตอง หรือ
นาเช่ือถือ เพ่ือความปลอดภัยท่ีเพ่ิมมากขึ้น ใบรับรองมีอายุการใชงานแบบจํากัด
หาก 'ใบรับรองท่ีหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองท่ีไมถูกตอง" ปรากฏขึน้ แมวาใบรับรอง
น้ันจะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันเวลาปจจุบันในเครื่องของคณุถูกตอง
ใบรับรองมีอยู 3 แบบ ไดแก: ใบรับรองเซิรฟเวอร ใบรับรองสิทธิ์ และใบรับรองผู
ใช คณุสามารถขอรับใบรับรองเหลาน้ีไดจากผูใหบริการของคุณ ผูใหบริการจะจัด
เก็บใบรับรองสิทธิแ์ละใบรับรองผูใชไวในโมดูลรักษาความปลอดภัย
หากตองการดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองของผูใชท่ีดาวนโหลดมายงั
โทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย > ใบรับรอง
สิทธ์ิ หรือ ใบรับรองผูใช
ระหวางการเช่ือมตอ หากการสงผานขอมลูระหวางโทรศัพทและเซิรฟเวอรท่ีให
ขอมูลถูกเขารหัสไว  จะปรากฏขึ้น

อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวาการสงผานขอมูล
ระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (ซึ่งเปนท่ีจัดเก็บแหลงขอมูลท่ีตองการ) จะ
ปลอดภัย ผูใหบริการจะรักษาความปลอดภัยของการถายโอนขอมูลระหวางเกตเวย
และเซิรฟเวอรใหขอมูล

ลายเซ็นดิจิตอล
คณุสามารถสรางลายเซ็นแบบดิจิตอลดวยโทรศัพทของคุณได หากซมิการดของ
คุณมีโมดูลรักษาความปลอดภัย ลายเซน็แบบดิจิตอลเหมือนกับการที่คุณเซ็นช่ือ
ลงบนใบเรียกเก็บ สัญญา หรือเอกสารอื่นๆ
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ในการสรางลายเซน็แบบดิจิตอล ใหเลือกลิงคของเพจ เชน ช่ือหนังสือท่ีคุณ
ตองการซื้อ รวมถึงขอทราบราคาหนังสือน้ันดวย ขอความที่จะเซน็จะปรากฏขึน้ ซึ่ง
อาจมีจํานวนเงินและวันท่ีรวมอยูดวย

ตรวจสอบขอความหัวกระดาษวาเปน อาน และมีไอคอนลายเซ็นดิจิตอล 
ปรากฏอยู หากไอคอนลายเซน็แบบดิจิตอลไมปรากฏขึ้น แสดงวามีการละเมิดการ
รักษาความปลอดภยั และคุณไมควรเขาดูขอมูลสวนบุคคลในขณะนี้ (เชน PIN
สําหรับลายเซน็)

ในการเซ็นขอความ ใหอานขอความทั้งหมดกอน หลังจากน้ันใหคุณเลือก ตกลง
รับ ขอความน้ันอาจแสดงไมหมดภายในหนาจอเดียว ดังน้ัน จึงควรตรวจสอบให
แนใจวาไดเล่ือนอานขอความทั้งหมดแลวกอนตกลงรบั

เลือกใบรับรองผูใชท่ีคณุตองการใช และปอน PIN สําหรับลายเซ็น ไอคอนลายเซ็น
แบบดิจิตอลจะหายไป และบริการจะแสดงขอมูลยืนยันการสั่งซือ้
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บริการซิม
ซิมการดของคุณอาจมีบริการเสริม คุณสามารถเขาใชงานเมนูน้ีไดก็ตอเมื่อซิม
การดของคุณสนับสนุน ชื่อและเน้ือหาของเมนูจะตางกันไปตามซมิการดท่ีใช
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด
โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ ซึ่งอาจเปนผูใหบริการระบบ หรือผูจําหนาย
รายอ่ืนๆ

ในการตั้งใหโทรศัพทแสดงขอความยืนยันท่ีสงระหวางเครื่องของคุณและระบบ
เครือขาย เมื่อคุณใชบริการซิม ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > ยืนยัน
บริการซิม
ในการใชบริการเหลาน้ี คณุอาจตองสงขอความหรือโทรติดตอ ซึ่งคุณจะตองรับผิด
ชอบคาใชจายน้ี
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อุปกรณเสริมของแท
คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมท่ีไดรับการ

รับรองจาก Nokia วาสามารถใชไดกับเคร่ืองรุนน้ีเทาน้ัน การใชอุปกรณประเภทอ่ืน
นอกเหนือจากน้ี อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรือการรับรองสําหรับ
เครื่องเปนโมฆะ
อุปกรณเสริมแบบใหมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนาย
อยูมากมาย เลือกอุปกรณเสริมซึง่เหมาะกับความตองการ
ในการติดตอสื่อสารของคุณ

อปุกรณเสริม
กฎเกณฑเฉพาะเก่ียวกับอุปกรณเสริมและอุปกรณเพ่ิมพิเศษ
● เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
● หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปลั๊กไฟและดึงออก อยา
ดึงท่ีสายไฟ

● ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณเสริมทุกช้ินท่ีติดตั้งในรถอยาง
สม่ําเสมอ

● เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัตผิานการรับรองเทาน้ันท่ีจะติดตั้งอุปกรณเสริมในรถที่ติด
ตั้งยากได

แบตเตอรี่
ประเภท ระบบเครือขาย เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-4CT GSM สูงสุด 3 ช่ัวโมง สูงสุด 300 ช่ัวโมง

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่น้ันเปนเพียงการ
ประมาณการ ท้ังยังขึน้อยูกับความแรงของสัญญาณ สภาวะของเครือขาย
คุณสมบัติท่ีใช สภาพของแบตเตอรี่และอายุการใชงาน อุณหภมูิขณะท่ีใชงาน การ
ใชในโหมดดิจิตอล และปจจัยอ่ืนอีกมากมาย ระยะเวลาที่ใชโทรมีผลตอระยะเวลา
สแตนดบาย ในทํานองเดียวกันระยะเวลาท่ีเปดเครื่องรวมท้ังท่ีอยูในโหมด
สแตนดบายก็มีผลตอระยะเวลาในการสนทนาดวยเชนกัน

ชุดหูฟง Bluetooth BH-304 ของ Nokia
ชุดหูฟง Bluetooth สีสันสดใส พรอมท่ีครอบท่ีถอดเปลี่ยนได 3 ช้ิน ขนาดเล็ก
กะทัดรัด และมีท่ีคลองหูเสริมใหดวย
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ชุดหูฟงสเตอริโอ WH-700 ของ Nokia
ชุดหูฟงมีสาย ดูดีมีสไตล พรอมดวยท่ีเสียบหูสามขนาด เพ่ือการสวมใสอยาง
สะดวกสบาย

ชุดลําโพงเล็ก MD-6 ของ Nokia
ใหคุณภาพเสียงเย่ียมสําหรับการฟงเพลงทางโทรศัพทของคุณ ดวยลําโพงขนาด
พกพาอยางแทจริง (ยาว 12.2 เซนติเมตร หรือ 4.8 น้ิว) ดีไซนนําสมัย ใหคุณภาพ
เสียงสเตอริโอสมบูรณแบบ และใหฟงกชันใชงานครบถวน

อุปกรณติดรถยนตแบบมีหนาจอพรอม Bluetooth
รุน CK-15W ของ Nokia
ระบบเช่ือมตอแฮนดฟรีไรขีดจํากัด พรอมคุณสมบตัิท้ังหมดท่ีคุณตองการในเครื่อง
เดียว ดวยหนาจอสี TFT ขนาด 5.6 เซนติเมตร (2.2 น้ิว) ชุดติดรถยนตพรอมหนา
จอ Bluetooth CK-15W ของ Nokia มีฟงกชันใชงานสําคัญๆ ท่ีคุณตองการ

อุปกรณชารจมือถือ DC-4 ของ Nokia
อุปกรณชารจท่ีใชักับแรงดันไฟไดหลายระดับพรอมปลั๊กเสียบท่ีมีขนาดเล็กกวา
เดิมน้ี สามารถเสียบกับท่ีจุดบุหร่ีในรถยนตเพ่ือชารจแบตเตอรี่ของคุณได

อุปกรณเสริมของแท
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ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่
การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดท่ีสามารถชารจประจุใหมได คุณ
สามารถชารจและคายประจแุบตเตอรี่ไดเปนรอยๆ คร้ัง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ
เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของ
แบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ท่ีไดรับ
การรับรองจาก Nokia เทาน้ัน และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับ
โทรศัพทรุนน้ีท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia เทาน้ัน
หากใชแบตเตอรีท่ี่เปลี่ยนเปนคร้ังแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่น้ันเปนเวลานาน
คุณอาจตองตอสายอุปกรณชารจ แลวถอดสาย แลวจึงตอสายอีกคร้ังเพ่ือเริ่มชารจ
แบตเตอรี่
ใหถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ท่ี
ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ เน่ืองจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะ
ทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณท้ิงแบตเตอร่ีท่ีชารจเต็มไว
แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป
หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาท่ีสัญลักษณแสดงการชารจจะ
ปรากฏขึน้บนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถโทรออกได
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคเทาน้ัน ไมควรใชเคร่ืองชารจหรือแบตเตอรี่อ่ืนท่ีอาจ
เปนอันตราย

การท้ิงแบตเตอรี่ไวในท่ีรอนหรือเย็น เชน ในรถยนตท่ีปดกระจกและปดประตูสนิท
ในฤดูรอนหรือฤดูหนาว จะทําใหความจุพลังงานและอายุการใชงานของแบตเตอรี่
ลดลง พยายามเก็บแบตเตอร่ีไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F
และ 77°F) การใชแบตเตอรี่ท่ีรอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถ
ทํางานไดช่ัวคราว แมวาแบตเตอรี่น้ันจะมปีระจุอยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพการ
ทํางานของแบตเตอรีจ่ะมีจํากัดเมื่ออยูท่ีอุณหภมูิต่ํากวาจุดเยือกแขง็
หามท้ิงแบตเตอรี่ท่ีไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได หรือหาก
แบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบิดไดเชนกัน การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตาม
กฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรท้ิงรวมกับ
ขยะภายในบาน
หามถอดช้ินสวนหรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีท่ีสารในแบตเตอรี่ร่ัว
ออกมา ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีท่ีเกิดการ
ร่ัวไหล ใหลางผิวหนังหรือตาดวยนํ้าทันที หรือรีบไปพบแพทย
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อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึน้ไดเม่ือมวัีตถุประเภท
โลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขัว้บวก (+) และลบ (-)
ของแบตเตอร่ี (มีลักษณะเหมอืนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชน
น้ีอาจเกิดขึ้นได เชน ในกรณีท่ีคุณพกแบตเตอร่ีสํารองไวในกระเปาเส้ือหรือในกระเปา
เล็กๆ การลัดวงจรเชนน้ีอาจทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสําหรับเช่ือมตอเกิดความ
เสียหายได



คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia

การตรวจสอบตามขัน้ตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาว
จะเปนแบตเตอรี่ของแท หากคุณมีขอสงสัยวาแบตเตอร่ีของคุณไมใชแบตเตอรี่
ของแทของ Nokia คณุไมควรใชแบตเตอรี่น้ันอีก และนําแบตเตอรี่ไปยังศูนย
บริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ท่ีไดรับอนุญาตใกลบานคุณ เพ่ือขอความชวย
เหลือ จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ท่ีไดรับอนุญาตจะตรวจสอบวา
แบตเตอรี่ดังกลาวเปนแบตเตอรี่ของแทหรือไม หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสง
คืนแบตเตอรี่ไปยังท่ีซึ่งคุณซื้อมา

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เม่ือคุณดูภาพโฮโลแกรมบนฉลาก คุณควรเห็นรูป

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

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

ขอมูลเกีย่วกับแบตเตอรี่
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โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia เทาน้ันเพ่ือความปลอดภัยของคุณ ในการ
ตรวจสอบวาแบตเตอรี่ท่ีซื้อเปนแบตเตอรีข่องแทของ Nokia หรือไม ใหซือ้
แบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย Nokia ท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ัน และตรวจสอบ
สตื๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปน้ี



หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับแบตเตอรี่ของแทของ Nokia โปรดไปที่
เว็บไซต www.nokia.co.th/batterycheck

ขอมูลเกีย่วกบัแบตเตอรี่
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http://www.nokia.com/battery


การดูแลและบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบดวยรูปลักษณท่ีดีเย่ียมและฝมือการผลิตท่ี
ประณีต คุณจึงควรดแูลโทรศัพทของคุณอยางใสใจ ขอแนะนําดานลางน้ีจะชวยให
คณุสามารถใชงานผลิตภณัฑน้ีไดตรงตามเกณฑของการรับประกัน
●

 
● อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในบริเวณท่ีมีฝุนหรือท่ีสกปรก เน่ืองจากอาจทําให
อุปกรณสวนท่ีถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีรอนจัด เน่ืองจากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายุการทํางาน
ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง ท้ังยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และ
ทําใหสวนท่ีเปนพลาสติกละลาย

● อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีเย็นจัด เน่ืองจากเมือ่เครื่องกลับคืนสูอุณหภมูิปกติ
ความช้ืนจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึง่อาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหาย
ได

● อยาพยายามเปดดภูายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากท่ีแนะนําไวในคูมือผูใช
ฉบับน้ี

● อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเคร่ืองอาจทําใหแผง
วงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

● อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเครื่อง

● อยาทาสีโทรศัพท เน่ืองจากสีอาจเขาไปอุดตันในช้ินสวนท่ีเล่ือนไดของ
โทรศัพทและอาจสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของโทรศัพท

● ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส (เชน เลนสของกลองถายรูป
พรอกซมิิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง)

● ใชเสาอากาศสํารองท่ีตดิมากับเครื่องหรือเสาอากาศสําหรับเปลี่ยนท่ีไดรับการ
รับรองเทาน้ัน การใชเสาอากาศท่ีไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติม
เสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวา
ดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุอีกดวย

● ใชอุปกรณชารจในอาคารเทาน้ัน
● ทําสําเนาขอมูลท่ีคุณตองการเก็บไว เชน รายช่ือและบันทึกในปฏทิิน
● หากตองการรเีซต็อุปกรณเปนครั้งคราวเพื่อประสิทธิภาพการทํางานที่เหมาะสม
ใหปดเครื่องและนําแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลาน้ีใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี ่แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอ่ืนๆ
หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยังศูนยบริการท่ีไดรับการรับรองใกลบาน
คุณเพ่ือขอรับบริการ
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เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง การจับตัว ความช้ืน และของเหลวทุกประเภท หรือ
ความช้ืน จะทําใหเกิดองคประกอบของแร ซึง่อาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกส
สึกกรอนได หากตัวเครื่องเปยกช้ืน ใหถอดแบตเตอร่ีออกและปลอยใหเคร่ืองแหง
สนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป



ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมท้ังอุปกรณเสริมอาจมีช้ินสวนอุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรด
เก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเคร่ืองน้ีเปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคล่ืน RF เมื่อใชท้ังในตําแหนง
ปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 1.0 เซนติเมตร (3/8 น้ิว) เม่ือ
ใชซองหนังสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขดั หรือท่ีวางโทรศัพทเพ่ือการพกพา
วัสดุตางๆ เหลาน้ีไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเคร่ืองอยูในระยะหาง
จากรางกายตามที่ระบุไวขางตน
โทรศัพทเครือ่งน้ีตองใชการเช่ือมตอกับระบบเครือขายท่ีมีคุณภาพเพื่อสงขอความ
หรือไฟลขอมูล ในบางกรณี อาจมีการหนวงการสงขอความหรือไฟลขอมูลไว
จนกวาจะทําการเช่ือมตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดวูาคุณปฏบิัตติามคํา
แนะนําเก่ียวกับระยะหางระหวางเครื่องท่ีกลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จ
สมบูรณ

อปุกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพทมือถืออาจกอให
เกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทยท่ีไมมีการปองกัน
สัญญาณเพียงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตอุปกรณน้ันๆ หากคุณไม
แนใจวาอุปกรณน้ันมีการปองกันพลังงานคลืน่ความถี่ RF จากภายนอกอยางเพียง
พอหรือไม ปดโทรศัพทในสถานพยาบาลที่มกีารติดประกาศหามใช เน่ืองจากโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกําลงัใชอุปกรณท่ีมีความไวตอพลังงานคลื่น
ความถี่ RF จากภายนอก

อปุกรณเทียม
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจากอุปกรณ
เทียม เชน เคร่ืองควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ หรือเคร่ืองกระตุกหัวใจอยาง
นอย 15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว) เพ่ือหลีกเล่ียงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดงั
กลาว บคุคลท่ีมีอุปกรณดังกลาวควรจะ:
● เก็บโทรศัพทเคล่ือนท่ีใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา 15.3
เซนติเมตร (6 น้ิว) เมื่อเปดโทรศัพทเคล่ือนท่ี

● ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
● ถอืโทรศัพทเคล่ือนท่ีไวกับหูดานท่ีอยูตรงกันขามกับอุปกรณทางการแพทย
เพ่ือลดแนวโนมท่ีจะเกิดคลื่นรบกวนใหเหลือนอยท่ีสุด

● ปดโทรศัพทเคล่ือนท่ีทันทีหากสงสัยวากําลังเกิดคลื่นรบกวน
● อานและทําตามคําแนะนําจากผูผลิตอุปกรณเทียม
หากคุณมีคําถามเก่ียวกับการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีรวมกับอุปกรณเทียม ใหปรึกษา
สถานพยาบาลของคุณ
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เครื่องชวยฟง
โทรศัพทมือถือบางเครื่องอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได ใน
กรณีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้งไมถูกตองหรือมีการ
ปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดนํ้ามันท่ีควบคมุดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS
ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถาม
ขอมูลเพ่ิมเติมกับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ท่ีติด
ตั้งไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเช่ียวชาญเทาน้ันเปนผูติดตั้งหรือซอมแซมโทรศัพทในรถยนต การติด
ตัง้หรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันเปน
โมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกช้ินของโทรศพัทมือถือใน
รถยนตไดรับการติดตั้งและทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส
หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ช้ินสวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ
สําหรับรถยนตท่ีมีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตวัออกดวยแรงอัด
ท่ีแรงมาก ดังน้ัน คณุไมควรติดตั้งอุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลม
นิรภัย หรือในบริเวณท่ีถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก เน่ืองจากหากติดตัง้อุปกรณ
ตางๆ ในบริเวณท่ีไมถูกตองแลวถุงลมนิรภยัเกิดพองตัวขึน้อาจทําใหเกิดการบาด
เจ็บสาหัสขึน้ได
คณุไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพทขณะท่ีอยูบน
เคร่ืองบิน การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางาน
ของเครื่องบิน รวมท้ังเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิด
กฎหมายอีกดวย

บริเวณทีอ่าจเกิดการระเบิด
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ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณท่ีอาจเกิดการระเบิดได และควรปฏบิัติตามปายและ
คําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณท่ีอาจเกิดการระเบดิจะรวมถึงบริเวณท่ีมีการ
แนะนําใหดับเคร่ืองยนต การเกิดประกายไฟบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาวอาจกอใหเกิดการ
ระเบิดหรือเพลิงไหมท่ีอาจทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถาน
ท่ีท่ีมีการเติมเช้ือเพลิง เชน ใกลเคร่ืองสูบแกสในสถานีบรกิารนํ้ามนั และควรปฏิบัติ
ตามขอหามเก่ียวกับการใชอุปกรณวิทยุในบรเิวณคลังนํ้ามัน สถานีเก็บนํ้ามันและ
สถานีสงนํ้ามัน โรงงานเคมี หรือบริเวณท่ีกําลังเกิดการระเบิด ท้ังน้ี บริเวณท่ีอาจ
เกิดการระเบิดอาจไมไดมีการประกาศใหเห็นอยางเดนชัด พ้ืนท่ีตางๆ เหลาน้ี
ไดแก ใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี และบริเวณท่ีมีสารเคมีหรือ
อนุภาคเล็ก  ๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ คุณควรตรวจ
สอบกับผูผลิตรถโดยใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) เพ่ือ
กําหนดวาสามารถใชงานอุปกรณน้ีไดอยางปลอดภยัในบริเวณใกลเคียงไดหรือไม

การโทรฉุกเฉิน

ขอสําคัญ:  โทรศัพทมือถือรวมถึงโทรศัพทเครื่องน้ีดวยน้ันทํางานโดยใช
สัญญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน รวมท้ังฟงกชัน



ตางๆ ท่ีผูใชตั้งโปรแกรมเอง ดวยเหตุน้ี เราจึงไมสามารถใหการรับประกันการเช่ือม
ตอในทุกสภาพ คุณไมควรอาศัยแตเพียงอุปกรณไรสายใดๆ เมื่อทําการติดตอ
สื่อสารที่จําเปน เชน กรณีฉุกเฉินทางการแพทย
ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏบิัติดังน้ี
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึน้ในขณะนี้ ตรวจความชัดของสัญญาณ

ในบางเครือขาย คณุอาจตองใสซมิการดท่ีใชไดลงในโทรศัพทเสียกอน
2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหหนาจอวางและพรอมสําหรับการ

โทรออก
3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันท่ีคุณอยู ซึ่งอาจแตกตางกันไป

ตามสถานที่
4. กดปุมโทร
ในกรณีท่ีคุณกําลังใชฟงกชันอ่ืนอยู คุณจะตองปดฟงกชันเหลาน้ันกอนจึงจะ
สามารถโทรฉุกเฉินได โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉบับน้ีหรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม
จากผูใหบริการระบบของคุณ
ขณะท่ีโทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ท่ีถูกตองใหไดมากท่ีสุด
โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเคร่ืองมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิด
เหต ุอยาเพ่ิงวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

รายละเอยีดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําของการสือ่สารทางวิทยุ
เคร่ืองโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึง่ไดรับการออกแบบมา
ไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุท่ีแนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ ขอ
แนะนําน้ีจัดทําขึ้นโดยหนวยงานอิสระทางดานวิทยาศาสตร ICNIRP และรวมถึง
ระดับความปลอดภยัของผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทรุนน้ีใชหนวยวัดของ SAR (Specific
Absorption Rate) ซึ่งกําหนดไวในคําแนะนํา ICNIRP โดยจํากัดไวท่ี 2.0 วัตต/
กิโลกรัม (W/kg) ซึง่เปนคาเฉล่ียเกินสิบกรัมของเน้ือเย่ือผิว การทดสอบ SAR จัดทํา
ขึน้ในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่เคร่ืองจะสงคล่ืนความถี่ท่ีระดับพลังงาน
สูงสุดท่ีแนะนําใหใชในคลื่นความถี่ท้ังหมดท่ีทําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริง
ขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เน่ืองจากเครื่องน้ีไดรับการออกแบบมาให
ใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามท่ีกําหนดไว คาท่ี
เปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานีเครือขาย
หลัก คา SAR ท่ีสูงท่ีสุดภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพทท่ีหู
คือ .96 วัตต/กก.
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การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR อาจแตกตางกันไป
โดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่ทดสอบและประกาศในแตละประเทศรวมท้ังระบบ
เครอืขาย ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคา SAR มีใหไวในหัวขอขอมูลผลิตภณัฑที่
www.nokia.com
เคร่ืองวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption
Rate – SAR) อันเน่ืองมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเทากับ .96 W/kg ซึ่งสอดคลอง



ขอมูลศูนยบริการ Nokia
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ตามมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพมนุษยจากการใชเครือ่งวิทยุคมนาคม
ท่ีคณะกรรมการกิจการโทรแหงชาติประกาศกําหนด

ศูนยบริการ
Nokia

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 ถนน
บรมราชชนนี, อรุณอัมรินทร,
บางกอกนอย, กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363
0-2884-5695
จ. - ศ. 11.00 น. 

น.
ส. - อา. 10.30 น. 

ซีคอน สแควร หอง 1007, ช้ัน 1, ซคีอน สแควร,
 904 หมู 6, ถนนศรีนครินทร.,

หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพฯ
10250

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

เอสพลานาด หอง 321-323, ช้ัน 3, 
เอสพลานาด, 99, รัชดาภเิษก, 
ดินแดง, กรุงเทพฯ 10400

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

อา. 10.00 น. - 20.30 น.

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

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

- 20.30

น.- 20.30

น.- 20.30

น.- 20.30

น.- 20.30

น.- 20.30

http://www.nokia-asia.com


หมายเหตุ: ขอมูลในที่น้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวง
หนา สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอโนเกีย แครไลน: 02-640-1000

การรับประกันอยางจํากัดโดยผูผลิต
การประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ีถือเปนสวนเสริม และไมมีผลกระทบตอสิทธิตาม
กฎหมาย (ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย) ภายใตกฎหมายภายในที่ใชบังคับท่ีเก่ียว
กับการขายผลิตภณัฑเพ่ือการบริโภค
Nokia Corporation ("Nokia") ไดกําหนดการประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ีสําหรับ
บุคคลท่ีไดซื้อผลิตภณัฑ Nokia ท่ีรวมอยูในชุดผลิตภณัฑท่ีจัดจําหนาย
("ผลิตภณัฑ")
Nokia รับประกันวาในระหวางระยะเวลาการประกันคุณภาพ Nokia หรือบริษัทท่ีได
รับมอบหมายจาก Nokia จะแกไขความบกพรองในเวลาที่มีเหตุผลทางการคาใน
วัสดุ การออกแบบ และคุณภาพตามวิชาชีพอยางไมคิดคาบริการโดยการซอม
หรือ หากทาง Nokia พิจารณาแตเพียงผูเดียวเห็นจําเปนวาใหเปลี่ยนผลิตภัณฑ
ใหมใหแทนตามการประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ี (เวนแตกฎหมายจะกําหนดไว
เปนอยางอ่ืน) การประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ีจะมีความสมบูรณและสามารถใช
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ศนูยบริการ
Nokia

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. 

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. 

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม, ตําบล
หาดใหญ, อําเภอหาดใหญ,
สงขลา 90000

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

- 19.00 น.

- 19.00 น.

- 19.00 น.



บังคับไดในประเทศที่คุณไดซื้อผลิตภณัฑท่ีมุงผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศน้ี
เทาน้ัน

ระยะเวลาการรบัประกนัคุณภาพ
ระยะเวลาการประกันคุณภาพจะเร่ิมตนตั้งแตเวลาท่ีซื้อผลิตภัณฑเดิมโดยผูใชท่ีซือ้
เปนคนแรก ผลิตภัณฑอาจประกอบไปดวยสวนตางๆ หลายสวน และแตละสวนอาจ
มีระยะเวลาการรับประกันท่ีแตกตางกันไป (ตอไปน้ีจะเรียกวา "ระยะเวลาการรับ
ประกัน") ท้ังน้ี ระยะเวลาการรับประกันจะเปนดังน้ี:
a) สิบสอง (12) เดือนสําหรบัโทรศัพทเคล่ือนท่ีและอุปกรณเสริม (ไมวาจะรวมอยู
ในกลองโทรศัพทเคลือ่นท่ีหรือขายเปนผลิตภัณฑแยกตางหาก) นอกจากช้ินสวน
และอุปกรณใชสิ้นเปลืองตามท่ีระบุใน (b) และ (c) ขางลางน้ี
b) หก (6) เดือนสําหรับช้ินสวนใชสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม: แบตเตอรี่ อุปกรณ
ชารจแบตเตอรี่ แทนวางแบบตั้งโตะ ชุดหูฟง สายเคเบิล และซอง และ
c) เกาสิบ (90) วันสําหรับส่ือบันทึกซอฟตแวรท่ีจัดให เชน ซีดี-รอม หรือการด
หนวยความจํา
ตามท่ีกฎหมายภายในประเทศของคุณจะอนุญาต ระยะเวลาการประกันคุณภาพน้ี
จะไมมีการขยายหรือตอ หรือกระทําการใดๆ ท่ีมีผลกระทบที่เก่ียวกับการขายชวง
ในภายหลัง การซอม หรือการเปลี่ยนใหแทนในผลิตภัณฑ อยางไรก็ดี สําหรับช้ิน
สวนท่ีไดรับการซอมจะไดรับการประกันคุณภาพตามระยะเวลาการประกันคุณภาพ
เดิม หรือเปนเวลาหกสิบ (60) วันตั้งแตวันท่ีซอม แลวแตวาระยะเวลาใดจะยาวนาน
กวา

วิธกีารขอรับบรกิารตามการรบัประกัน
ในกรณีท่ีคุณตองการใชสิทธิตามการประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ี คุณสามารถ
ตดิตอศูนยการตดิตอของ Nokia (ในกรณีท่ีมีศูนยน้ี โปรดพิจารณาอัตราคา
โทรศัพทภายในประเทศที่ใช) และ/หรือในกรณีท่ีจําเปน ใหสงคืนผลิตภัณฑของ
คุณหรือช้ินสวนท่ีมีปญหา (ในกรณีท่ีไมมีปญหาท้ังผลิตภณัฑ) ไปท่ีศนูยใหความ
ชวยเหลือของ Nokia หรือสถานที่ใหบริการท่ีกําหนดโดย Nokia ขอมูลเก่ียวกับ
ศูนยใหความชวยเหลือของ Nokia สถานท่ีใหบริการท่ีกําหนดโดย Nokia และศูนย
การติดตอของ Nokia สามารถหาไดท่ีเว็บเพจของ Nokia ในทองท่ีหากมี
คณุตองสงคืนผลิตภัณฑหรือช้ินสวนท่ีมีปญหา (ในกรณีท่ีไมมีปญหาท้ัง
ผลิตภัณฑ) ไปท่ีศูนยใหความชวยเหลือของ Nokia หรือสถานท่ีใหบริการท่ีกําหนด
โดย Nokia กอนสิ้นระยะเวลาการประกันคุณภาพ
เมื่อใชสิทธิตามการประกันคณุภาพอยางจํากัด คุณตองแสดง: a) ผลิตภัณฑ (หรือ
ช้ินสวนท่ีมีปญหา) b) หลักฐานการซื้อตนฉบับท่ีไมมีการแกไขและสามารถอาน
ออกได ท่ีมีการระบุอยางชัดเจนถึงช่ือและท่ีอยูของผูขาย วันท่ีและสถานที่ท่ีซือ้
ประเภทผลิตภณัฑ และ IMEI หรือเลขลําดับอุปกรณอ่ืนๆ
การประกันคุณภาพน้ีจะสามารถขยายไดเฉพาะกับผูใชเดิมท่ีซื้อผลิตภัณฑเปนคน
แรกและไมมีการมอบหรือโอนไปยังผูซือ้/ผูใชถัดไป

ขอมูลเพิม่เติมเพื่อความปลอดภยั

71

ข
อม
ูล
เพ
ิ่ม
เต
ิม
เพ
ื่อค
วา
ม
ป
ล
อด
ภ
ัย



ขอมูลเพิม่เติมเพื่อความปลอดภยั

72

ข
อม
ูล
เพ
ิ่ม
เต
ิม
เพ
ื่อค
วา
ม
ป
ล
อด
ภ
ัย

ส่ิงที่ไมครอบคลุมถึง
1. การประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ีจะไมครอบคลุมถึงคูมือผูใชหรือซอฟตแวรของ
บุคคลภายนอก การตั้งคา เน้ือหา ขอมูล หรือลิง  ไมวาจะถูกรวม/ดาวนโหลดใน
ผลิตภัณฑหรือไม ไมวาจะถูกรวมในระหวางการติดตั้ง การประกอบ การขนสง หรือ
ในเวลาใดๆ ในระหวางสายการสงมอบหรือโดยประการอื่น และตามวิธีการท่ีคุณ
กําหนด ในการขยายตามที่กฎหมายที่ใชบังคับอนุญาต Nokia จะไมรับประกันวา
ซอฟตแวรของ Nokia จะเปนไปตามขอกําหนดของคุณ จะสามารถทํางานรวมกับ
อุปกรณฮารดแวรหรือซอฟตแวรประยุกตตางๆ ท่ีกําหนดโดยบุคคลภายนอก รวม
ท้ังจะไมรับประกันวาการทํางานของซอฟตแวรดังกลาวน้ีจะไมมีการติดขดัหรือ
ปราศจากขอบกพรองหรือขอบกพรองตางๆ ในซอฟตแวรจะสามารถแกไขไดหรือ
จะไดรับการแกไข
2. การรับประกันอยางจํากัดน้ีไมครอบคลุมถึง ก) การสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใช
งานตามปกต ิ(ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง การสึกหรอเสื่อมสภาพของเลนสถาย
ภาพ แบตเตอรี่หรือจอภาพ) ข) คาขนสง ค) ความบกพรองจากการใชงานโดยขาด
ความระมัดระวัง (ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง ความบกพรองท่ีเกิดจากสิ่งของมีคม
การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ) ง) ความบกพรองหรือความเสียหายที่
เกิดจากการใชผลิตภัณฑอยางไมถูกตอง ซึง่รวมถึงการใชงานท่ีขดักับขอแนะนํา
การใชท่ีใหโดย Nokia (เชน การใชท่ีระบุอยูในคูมือผูใชของผลิตภัณฑ) และ/หรือ
จ) การกระทําอ่ืนๆ ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมอยางเหมาะสมของ Nokia
3. การประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ีจะไมครอบคลุมถึงขอบกพรองหรือขอบกพรอง
ท่ีถูกกลาวอางท่ีเกิดขึน้โดยขอเท็จจริงท่ีวามีการใชผลิตภณัฑกับ หรือเช่ือมตอกับ
ผลิตภัณฑ อุปกรณเสริม ซอฟตแวร และ/หรือ การบริการท่ีไมไดผลิต จัดหาหรือได
รับอนุญาตจาก Nokia และไดมีการใชนอกเหนือจากวัตถุประสงคท่ีกําหนดใหใช
ขอบกพรองตางๆ อาจเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร จากการเขาถึงโดยไมไดรับ
อนุญาตของคุณหรือของบุคคลภายนอกไปยังการบริการ บัญชีอ่ืนๆ ระบบ
คอมพิวเตอรหรือเครือขายตางๆ การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตน้ีอาจเกิดขึ้นจาก
การการเจาะระบบ การขโมยรหัสผานหรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย
4. การประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ีจะไมครอบคลุมถงึขอบกพรองท่ีเกิดขึน้โดยขอ
เท็จจริงท่ีวาแบตเตอรีเกิดการลัดวงจรหรือซีลของแบตเตอรีถูกปด หรือเซลลแตก
หรือแสดงรองรอยการถูกทําลาย หรือมีการใชแบตเตอรีในอุปกรณอ่ืนนอกเหนือ
จากท่ีกําหนดใหใช
5. การประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ีจะไมใชบังคบัในกรณีท่ีผลิตภัณฑถูกเปด ปรับ
เปลี่ยน หรือซอมโดยบุคคลอ่ืนใดที่มิใชศูนยใหรับบริการท่ีไดรับมอบหมาย ในกรณี
ท่ีมีการซอมโดยใชอะไหลท่ีไมไดรับการอนุญาตใหใช หรือในกรณีท่ีเลขลําดับ
ของผลิตภณัฑ รหัสวันท่ีของอุปกรณเสริมโทรศพัทเคล่ือนท่ี หรือหมายเลข IMEI
ถูกดึงออก ลบ ทําใหเลือน แกไข หรือไมสามารถอานได ในวิธีใดๆ ก็ตาม และการ
พิจารณาดังกลาวน้ีจะอยูในดลุยพินิจแตเพียงผูเดียวของ Nokia
6. การประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ีจะไมสามารถใชได ในกรณีท่ีผลิตภัณฑโดน
ละอองนํ้า ความช้ืน หรือความรอนจัด หรือเง่ือนไขทางสิ่งแวดลอมท่ีรุนแรง หรือมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในเงื่อนไขดังกลาว มีการกัดกรอน การออกซเิดชัน
การเปอนอาหารหรือของเหลว หรือไดรับผลจากเคมีภัณฑ

ค





ขอความสําคัญอืน่
ผูใหบริการอิสระท่ีเปนบุคคลภายนอกจะจัดหาซมิการดและเครอืขายเซลลูลาร
และ/หรือเครือขายหรือระบบอ่ืนๆ ท่ีใชกับผลิตภณัฑ ดังน้ัน Nokia จะไมรับผิดชอบ
ในการประกันคุณภาพกับการดําเนินการมีพรอมใช การครอบคลุมของการบริการ
การบริการ หรือพิสัยของเครือขายเซลลูลารหรือเครือขายหรือระบบอื่นๆ กอนท่ีจะมี
การซอมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ ผูใหบริการอาจจาํเปนตองปลดล็อค SIM หรือล็อค
อ่ืนๆ ท่ีไดมีการเพ่ิมเพ่ือล็อคผลิตภณัฑกับเครือขายหรือผูใหบริการเฉพาะ ในกรณี
ดังกลาวน้ี Nokia จะไมรับผิดชอบในความลาชาในการซอมตามการประกันคุณภาพ
หรือการท่ี Nokia ไมสามารถทําการซอมตามการประกันคุณภาพไดอยางสมบูรณ
ซึ่งมีสาเหตุจากความลาชาของผูใหบริการหรือความลมเหลวในการปลดล็อค SIM
หรือล็อคอ่ืนๆ ได
โปรดจําไววาใหทําการสํารองสําเนาตางๆ หรือเก็บเอกสารที่มีขอมูลและเน้ือหาที่
สําคัญท่ีเก็บอยูในผลิตภณัฑของคุณ เน่ืองจากเน้ือหาหรือขอมลูอาจสูญหายใน
ระหวางการซอมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ ตามขอกําหนดในขอ "ขอจํากัดความรับ
ผิดของ Nokia" และตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia ไมวาในกรณีใดๆ จะไมรับผิด
ชอบ ท้ังโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย ในความเสียหายหรือความสูญหาย หรือความ
ลมเหลวไมวาจะเกิดขึน้จากความสูญหาย ความเสียหาย หรือความลมเหลวของ
เน้ือหาหรือขอมูลในระหวางการซอมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ
ช้ินสวนหรืออุปกรณอ่ืนท้ังหมดของผลิตภัณฑท่ี Nokia เปลี่ยนใหใหมจะเปน
กรรมสิทธ์ิของ Nokia ในกรณีท่ีผลิตภณัฑท่ีถูกสงกลับคืนถูกพบวาไมอยูภายใต
เง่ือนไขและขอผูกพันของการประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ี ทาง Nokia และบริษัท
ท่ีใหบริการท่ีไดรบัมอบหมายขอสงวนสิทธิท่ีจะคิดคาบริการ ในขณะที่ซอมหรือ
เปลี่ยนผลิตภัณฑ Nokia อาจใชผลิตภณัฑหรือช้ินสวนใหม เทียบเทาของใหม หรือ
ท่ีไดรับการปรับปรุงสภาพใหมแลว
ผลิตภณัฑของคุณอาจมีองคประกอบเฉพาะประเทศ ซึง่รวมถึงซอฟตแวร ในกรณี
ท่ีผลิตภณัฑมีการสงออกอีกคร้ังจากประเทศปลายทางเดิมไปยังอีกประเทศหนึ่ง
ผลิตภณัฑอาจมอีงคประกอบเฉพาะประเทศที่ไมถอืวาเปนขอบกพรองตามการ
ประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ี

ขอจํากดัความรับผิดของ Nokia
การประกันคณุภาพอยางจํากัดน้ีเปนการแกไขเฉพาะประการเดียวของคุณตอ
Nokia และเปนความรับผดิเฉพาะประการเดียวของ Nokia ในขอบกพรองใน
ผลิตภัณฑของคุณ อยางไรก็ดี การประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ีไมแยกหรือจํากัด i)
สิทธิตามกฎหมาย (ขอกําหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใชบังคับ หรือ ii) สิทธิ
ใดๆ ของคุณตอผูจําหนายผลิตภณัฑ
การประกันคณุภาพอยางจํากัดน้ีจะใชแทนท่ีความรับผดิและการประกันคุณภาพ
ของ Nokia อ่ืนๆ ไมวาโดยปากเปลา ลายลักษณอักษร โดยขอกําหนด (ไมบังคับ)
โดยขอสัญญา โดยการละเมิด หรือโดยประการอื่น ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัด และใน
กรณีท่ีอนุญาตตามกฎหมายที่ใชบังคับ ขอกําหนด การประกันคุณภาพ หรือ
เง่ือนไขโดยปริยายใดๆ ท่ีเก่ียวกับคุณภาพและความสมบรูณท่ีเหมาะสมกับสภาพ
การใชงาน ตามท่ีกฎหมายอนุญาต Nokia จะไมรับผิดชอบสําหรับความเสียหาย
หรือสูญหาย หรือความลมเหลวของขอมูล การสูญเสียกําไร การสูญเสียการใช
ผลิตภัณฑหรือการทํางาน การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียในการทําสัญญา การ
สูญเสียรายได หรือการสูญเสียรายรับท่ีคาดไว ตนทุนหรือคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้น หรือ
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สําหรับความเสียหายหรือความเสียหายทางออม ความเสียหายหรือความสูญเสียท่ี
เกิดขึ้น หรือความเสียหายหรือความสูญเสียพิเศษ ตามท่ีกฎหมายอนุญาต Nokia
จะรับผิดจํากัดเฉพาะมูลคาของผลิตภัณฑท่ีจําหนาย ขอจํากัดดังกลาวจะไมใชกับ
การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตท่ีเกิดจากการละเมิดท่ีไดรับการพิสูจนวาเปนของ Nokia

ขอกาํหนดตามกฎหมาย
การประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ีอยูภายใตขอกําหนดของกฎหมายที่กําหนด
เง่ือนไขหรือการประกันคุณภาพโดยปริยายใหกับการประกันคุณภาพอยางจํากัดน้ี
ซึ่งไมสามารถปฏเิสธ จํากัด หรือปรับเปลี่ยน หรือไมสามารถปฏิเสธ จํากัดหรือปรับ
เปลี่ยนเวนแตกระทําอยางจํากัด ในกรณีท่ีขอกําหนดตามกฎหมายดังกลาวใช
บังคับ และ Nokia สามารถปฏิบัติตามได ความรับผิดตามขอกําหนดดังกลาวจะมีอยู
อยางจํากัด โดยมีทางเลือกในกรณีของสินคา: เปลี่ยนสินคาหรือสิ่งของท่ีเทียบ
เทาสินคา ซอมสินคา ชําระราคาคาเปลี่ยนสินคาหรือการไดมาในสินคาท่ีเทาเทียม
กัน หรือชําระราคาในการซอมสินคา และในกรณีของการบริการ: ใหบริการอีกคร้ัง
หรือชําระราคาในการที่ตองใหบริการอีกคร้ัง

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑของคุณเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสซึง่มีเทคโนโลยี
ท่ีมีความซบัซอน Nokia ขอแนะนําใหคุณทําความคุนเคยกับคูมือผูใชและคํา
แนะนําท่ีใหมาพรอมกับผลิตภณัฑ โดยทําหมายเหตุไวดวยวาผลิตภณัฑอาจมี
เลนสกลองถายรูป หนาจอท่ีมีความคมชัดสูง และช้ินสวนอ่ืนๆ ดังกลาว ซึ่งอาจถูก
ขดีขวนหรืออาจเสียหายไดหากไมใชความระมัดระวังอยางดี
ขอมูลการประกันคุณภาพ ขอกําหนด และคุณภาพของผลิตภัณฑท้ังหมดอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยไมมีการแจงใหทราบ

Nokia Corporation
Keilalahdentie 2-4
FIN-02150 Espoo
Finland
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