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ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี มิฉะน้ัน
อาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได 
โปรดอานคูมือผูใชฉบับสมบูรณสําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ

การเ ปดใช อย างปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่ท่ีหามใช
โทรศัพทไรสาย หรือเม่ืออาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในกา
รขับขี่
ยานพาหนะเ ป นอันดับแรก
ปฏิบัตติามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใช
มือจับสิง่อืน่ใด ซ่ึงรบกวนการขับข่ี
ยานพาหนะของคุณ สิง่สําคัญ
อนัดับแรกที่คุณควรคํานึงถึงในขณะ
ขับข่ียานพาหนะคือความปลอดภัย
บนทองถนน

สญัญาณรบกวน
โทรศัพทไรสายทุกประเภทอาจไดรับ
ผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซ่ึงจะ
สงผลตอประสทิธภิาพการทํางาน
ของเคร่ืองได

ปดโ ทรศัพท ขณะที่ อยู ใ
นโ รงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
ท้ังน้ีควรปดโทรศพัทเม่ืออยูใกล
กับอปุกรณทางการแพทย

ปดโ ทรศัพท ขณะที่ อยู บ
นเ ครื่ องบิน
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
อปุกรณไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนบนเคร่ืองบินได

ปดโ ทรศัพท ขณะเ ติมน้ํ า
มัน
หามใชโทรศพัทเม่ืออยูท่ีจุดเติมนํ้ามัน 
และหามใชโทรศพัท เม่ืออยูใกล
กับนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือสารเคมี

ปดโ ทรศัพท เ ม่ื ออยู ใกล
  กับจุดที่ มี
การระเ บิด
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ หามใช
โทรศัพทในจุดที่กําลงัมีการระเบิด

การใช งานอย างถกูต อง
ใหใชโทรศัพทโดยถือท่ีตัวโทรศัพท
ตามที่อธิบายไวในคูมือผูใชเทาน้ัน 
อยาจับเสาอากาศโดยไมจําเปน

การบรกิารที่ ผ านการรับร
อง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ัน
ท่ีจะติดตั้งหรือซอมอปุกรณตางๆ 
ของเคร่ืองได

อุปกรณ เ สริมและแบตเ ต
อรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอร่ี
ท่ีไดรับการรับรองเทาน้ัน หามตอ
โทรศัพทเขากับอปุกรณท่ีไมสามารถ
ใชงานรวมกันได

กันน้ํ า
โทรศัพทมือถือของคณุไมสามารถ
กันนํ้าได ควรเก็บไวในที่แหง

ทําสําเ นาสํารอง
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึก
เปนลายลักษณอบัษรสําหรับขอมูล
สําคญัท้ังหมดที่จัดเก็บไวในเคร่ือง

การต อกับอุปกรณ อ่ื นๆ
เม่ือตองการตอโทรศพัทกับอปุกรณ
ชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมือของอุปกรณ
น้ันๆ เพื่อศึกษารายละเอียดขอมูล
เกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอ
โทรศัพทเขากับอปุกรณท่ีไมสามารถ
ใชงานรวมกันได
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การโ ทรฉกุเ ฉนิ
โปรดตรวจสอบดูวาไดเปดโทรศพัท
แลว และอยูในพื้นที่ใหบริการ กดปุม
วางสายซํ้าเทาที่จําเปนเพื่อลบหนาจอ
และยอนกลับไปที่หนาจอเร่ิมตน 
กดหมายเลขฉุกเฉิน จากน้ันกดปุม
โทรออก แจงตําแหนงท่ีคุณอยู 
อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจง
ใหวาง

■ ขอมลูเก ียวกบัโทรศพัทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือน้ีไดรับการรับรอง
ใหใชบนเครือขาย EGSM 900 และ GSM 1800 และ 
1900 โปรดตดิตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ
เครือขายจากผูใหบริการโทรศพัทของคุณ
ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเคร่ืองน้ี โปรด
ปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพตอความเปนสวนตัว
และสิทธติามกฎหมายของผูอื่น

คําเตือน: คุณตองเปดเคร่ือง
กอนเร่ิมใชงานคุณสมบัตติางๆ ของเคร่ือง
ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเคร่ือง 
เม่ือการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

■ บริการเสริมจากระบบเครอืขาย
คุณตองสมัครใชบริการของผูใหบริการโทรศัพทไรสาย
เพื่อใชงานโทรศพัท คุณสมบัติหลายชนิดในโทรศัพท
เคร่ืองน้ีข้ึนอยูกับคณุสมบัติการทํางานของเครือขาย
ไรสาย บริการเสริมของระบบเครือขายดังกลาวอาจไมมี
ในทุกเครือขายหรือคุณอาจตองตดิตอกับผูใหบริการ
โทรศัพทเพื่อสมัครขอใชบริการกอนจึงจะสามารถ
ใชบริการเสริมของระบบเครือขายได ผูใหบริการ
โทรศัพทของคณุอาจจําเปนตองใหคําแนะนําเพิ่มเตมิ
สําหรับการใชงานบริการดังกลาว รวมถึงอธิบายถึง
คาใชจายในการใชบริการ ในบางเครือขาย อาจมี
ขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงานบริการเสริม
จากระบบเครือขายของคณุ ตวัอยางเชน ระบบเครือขาย

บางระบบอาจจะไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษา
และบริการท้ังหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือ
ปดการใชงานคณุสมบัติบางอยางในเคร่ืองของคุณ 
ถาเปนเชนน้ัน คุณสมบัตดิังกลาวจะไมปรากฏในเมนู
บนเคร่ืองของคณุ เคร่ืองของคุณอาจไดรับการตั้งคา
เปนพิเศษสําหรับผูใหบริการระบบ โดยการตัง้คาน้ี
อาจรวมถงึการเปลี่ยนแปลงช่ือเมนู ลําดับเมนู 
และไอคอนตางๆ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติม
จากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทเคร่ืองน้ีรองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP 
และ SSL) ท่ีทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติ
บางอยางในเครื่องรุนน้ี เชน ขอความแบบตวัอักษร, 
ขอความมัลตมีิเดีย, ขอความคลิปเสียง, บริการ
สงขอความแบบดวน, อีเมล, คุณสมบัติแสดงสถานะ
ของผูติดตอ, บริการอินเทอรเน็ตแบบเคลือ่นท่ี, 
การดาวนโหลดแอปพลเิคชันและขอมูล รวมทั้ง
การซิงโครไนซกับเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล 
จําเปนตองไดรับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีดังกลาว
จากระบบเครือขาย

■ หนวยความจําท่ีใชรวมกนั
โทรศัพทเคร่ืองน้ีมีหนวยความจําสองสวน คุณสมบัติ
ตอไปน้ีอาจใชหนวยความจําแรกรวมกัน: รายช่ือและ
เบอรโทรศัพท, ขอความอักษร, ขอความมัลติมีเดีย 
(แตไมมีไฟลแนบ), ขอความคลิปเสียง, ขอความ
แบบดวน, กลุม, การสั่งงานดวยเสียง, ปฏิทินและบันทึก 
สิ่งท่ีตองทํา หนวยความจําที่สองใชงานโดยไฟลท่ีเก็บ 
อยูใน คลังภาพ 
ไฟลแนบที่ตดิมากับขอความมัลติมีเดีย อเีมล 
และโปรแกรมประยุกต JavaTM การใชคุณสมบัติ
อยางใดอยางหน่ึงหรือมากกวาน้ีจะลดจํานวน
หนวยความจําที่เหลือสําหรับคุณสมบัตอิื่นที่ใช
หนวยความจํารวมกัน เชน การจัดเก็บโปรแกรม
ประยุกต Java หลายโปรแกรมอาจใชหนวยความจํา
ท้ังหมดท่ีมีอยู และเครื่องอาจแสดงขอความบนหนาจอ
วาหนวยความเต็มเม่ือคุณพยายามใชคุณสมบัติอื่นที่ใช
หนวยความจํารวมกัน ในกรณีน้ี 
ใหลบขอมูลหรือรายการ
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บางอยางที่ใชพื้นท่ีหนวยความจํารวมกันน้ีออกเสียกอน 
คุณสมบัตบิางอยาง เชน ขอความแบบอักษร 
อาจมีหนวยความจําที่กําหนดไวใหแนนอนแลว 
นอกเหนือจากจํานวนหนวยความจําที่ใชรวมกันกับ
คุณสมบัตอิื่นๆ 

■ อุปกรณเพ่ิมพิเศษ
คําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณเสริม:
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริมใดๆ 

ใหจับท่ีปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ
• ตรวจสอบการติดตัง้และการทํางานของ

อุปกรณเสริมทุกช้ินท่ีติดตั้งในรถอยางสมํ่าเสมอ
วาทํางานไดตามปกติ

• เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัตผิานการรับรองเทาน้ันที่จะ
ติดตัง้อปุกรณเสริมในรถที่มีความซับซอนได
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ขอมูลทัว่ไป
■ ภาพรวมของฟงกชัน
โทรศพัทโนเกยี 7360 มีฟงกชันหลายฟงกชัน
ซึ่งสะดวกตอการใชในชีวิตประจําวัน อยางเชน 
ปฏิทิน, นาฬิกา, นาฬิกาปลุก, วทิยุ และกลอง
ถายรูปในตัว เครื่องโทรศัพทยังสนบัสนนุฟงกชัน
ตางๆ ดังตอไปนี้:
• Enhanced data rates for GSM evolution 

(EDGE) โปรดดูที่ “ขอมูลแพคเก็ต 
(EGPRS)” ในหนา 48

• Extensible hypertext markup language 
(XHTML) โปรดดูที่ “เวบ็” ในหนา 69

• การสงขอความแบบเสยีง โปรดดูที่ 
“การสงขอความคลิปเสียง Nokia Xpress” 
ในหนา 30

• การสงขอความแบบดวน โปรดดูที่ 
“การสงขอความทันใจ (IM)” ในหนา 31

• โปรแกรมอีเมล โปรดดูที่ “โปรแกรมอีเมล” 
ในหนา 34

• Push to talk โปรดดูที่ “Push to talk” 
ในหนา 63

• คุณสมบัติพิเศษในรายชื่อสถานะของผูใช 
โปรดดูที่ “สถานะของผูใช” ในหนา 40

• Java 2 Platform, Micro Edition (J2METM) 
โปรดดูที่ “แอปพลิเคชัน” ในหนา 61

■ รหัสผาน 

รหัสโทรศัพท
รหัสโทรศพัท (5 - 10 หลัก) ใชปองกันการใช
โทรศพัทโดยไมไดรับอนุญาต รหัสที่ตั้งไวคอื 

12345 ในการเปลี่ยนรหสัและตั้งคาใหเครื่อง
ขอรหัสผาน โปรดดูที่ “ความปลอดภัย” ในหนา 50

รหัส PIN
รหัส PIN (Personal Identification Number) 
และรหัส UPIN (Universal Personal 
Identification Number) (4 - 8 หลัก) ใชสําหรับ
ปองกนัการใชซิมการดของคุณโดยไมไดรับ
อนุญาต โปรดดูที่ “ความปลอดภัย” ในหนา 50
รหัส PIN2 (4 - 8 หลัก) อาจไดมาพรอมกบั
ซิมการดบางอัน 
โดยคุณตองใชรหสันี้ในการเขาใช
ฟงกชันบางอยาง
คุณตองใชรหัส PIN ของโมดูลเพ่ือเขาดูขอมูล
ในโมดูลรกัษาความปลอดภัย โปรดดูที่ 
“โมดูลปองกัน” ในหนา 73
คุณตองใชรหัส PIN สําหรบัลายเซ็นแบบดิจติอล 
โปรดดูที ่“ลายเซ็นดิจิตอล” ในหนา 74 

รหัส PUK
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) และรหัส 
UPUK (Universal Personal Unblocking Key) 
(8 หลัก) ใชในการเปลี่ยนรหสั PIN และ UPIN 
ที่ถูกบล็อคไวตามลําดับ ในการเปลี่ยนรหัส PIN2 
ที่ถูกบล็อค จําเปนตองใชรหสั PUK2 (8 หลัก) 
หากรหสันีไ้มไดมีใหพรอมกับซิมการด 
โปรดตดิตอผูใหบริการในทองที่ของคุณ
เพ่ือขอทราบรหัส
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รหัสระบบ
คุณจําเปนตองใสรหัสระบบ (4 หลัก) เมือ่ใช 
การจํากัดการโทร โปรดดูที่ “ความปลอดภัย” 
ในหนา 50

■ บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน
ในการใชบรกิารเสริมจากระบบเครือขาย
บางอยาง เชน บริการอินเตอรเนต็เคล่ือนที่, 
MMS, ขอความเสยีงแบบ Nokia Xpress 
หรอืการซิงโครไนซกับ เซิรฟเวอรอินเตอรเน็ต
ระยะไกล โทรศัพทของคุณตองไดรับการตัง้คา
คอนฟเกอเรชันที่ถูกตอง 
คุณสามารถรับการตัง้คา
เปนขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชันโดยตรง 
เมื่อไดรับการตัง้คาแลว คุณตองบันทึกคาไว
ในโทรศัพทของคุณ ผูใหบริการอาจสงรหัส PIN 
มาใหดวยซึ่งคุณจําเปนตองใชเพ่ือบนัทึก
การตัง้คา สําหรบัขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การตัง้คาทีม่ีใหใชได โปรดติดตอ ผูใหบริการ
ระบบ, ผูใหบริการ, ตัวแทนจําหนาย Nokia 
ที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ หรอืไปที่
สวนสนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia ที่ 
<www.nokia-asia.com/support>
เมื่อคุณไดรับขอความการตัง้คาคอนฟเกอเรชัน 
ขอความ ไดรับการตั้งคาการจัดรปูแบบ 
จะปรากฏขึ้น
ในการบนัทึกการตัง้คา ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ 
หากเครื่องแสดงขอความ ใส PIN ของการตัง้คา: 
ใหปอนรหัส PIN สําหรับการตั้งคา แลวเลือก 
ตกลง โปรดสอบถามรหสั PIN จากผูใหบริการ
ที่ใหบริการตั้งคา หากยังไมมีการจดัเก็บการตั้งคา
ใดๆ ไว การตั้งคานี้จะถูกจัดเก็บและกําหนด
ใหเปนคาคอนฟเกอเรชันเริ่มตน หรือเครือ่งอาจ
ปรากฏขอความ ใชงานการตัง้คาการกําหนดคา
ที่จัดเก็บไว?

หากไมตองการจัดเก็บการตัง้คาที่ไดรับ ใหเลือก 
ออก หรือ แสดง > ยกเลกิ
ในการแกไขคาที่ตั้งไว โปรดดู “การจัดรูปแบบ” 
ในหนา 49

■ การดาวนโหลดขอมูล
และโปรแกรม

คณุสามารถดาวนโหลดขอมูลใหม (เชน รูปแบบ) 
ลงในเครื่องได (บรกิารเสริมระบบเครือขาย) 
เลือกฟงกชันดาวนโหลด (เชน ในเมนู คลังภาพ 
ในการเขาใชฟงกชันดาวนโหลด โปรดดูที่
คําอธิบายของเมนูที่เกี่ยวของ คุณสามารถ
สอบถามการใชบริการแบบอ่ืน ราคา และภาษี
ตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

ขอสําคญั: เลือกใชเฉพาะบรกิาร
ที่เช่ือถือไดและมกีารรักษา
ความปลอดภัยรวมทั้งการปองกัน
ที่เพียงพอตอซอฟตแวรที่เปน
อันตราย

■ การสนบัสนุนและขอมูล
การติดต้ังของ Nokia

สําหรับขอมลูเลมนี้ในเวอรชันลาสดุ รวมถึง
การดาวนโหลด บริการและขอมลูเพ่ิมเตมิ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ Nokia ของคุณ โปรดดูที่ 
www.nokia-asia.com/support เว็บไซต Nokia 
ในพ้ืนที่ของคุณ คุณอาจเลือกดาวนโหลด
การตั้งคาคอนฟเกอเรชันฟรี เชน MMS, GPRS 
อีเมล หรือบริการอื่นๆ สําหรับโทรศัพท
ในรุนของคณุไดที่ www.nokia-asia.com/
phonesettings
ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ 
www.nokia-asia.com/contactus



14 ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธ

ในการตรวจสอบสถานที่ตั้งของศูนยบริการ 
Nokia ที่อยูใกลที่สุดเพ่ือขอรับบริการดาน
การบํารุงรักษา โปรดเขาไปที่ 
www.nokia-asia.com/repair
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1. การเร่ิมตนใชงาน
■ การใสซิมการดและแบตเตอรี่
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพท
จากเครื่องชารจทุกครัง้กอนถอดแบตเตอรี่
เก็บซิมการดทั้งหมดใหพนมือเด็ก
สําหรับการใหบริการและขอมูลเกี่ยวกับ
การใชบริการจากซิมการด 
กรุณาตดิตอผูจําหนาย
ซิมการด ซึ่งอาจเปนผูใหบรกิาร ผูใหบริการระบบ
เครือขาย หรอืผูจําหนายรายอื่นๆ
โทรศัพทเครื่องนี้ไดรบัการออกแบบใหใช
กับแบตเตอรี่ BL-5B
ซิมการดและหนาสมัผัสอาจเกิดความเสยีหาย
ไดงาย เนือ่งจากการขูดขดี หรือดัดงอ จึงควรถือ 
ใส หรือถอดการดอยางระมัดระวัง
ในการถอดหนากากดานหลังออกจากตัวเครือ่ง 
ใหกดปุมคลายล็อค (1) และเล่ือนหนากาก
ดานหลังออก (2) ตองแนใจวาบริเวณหนาสมัผัส
สทีองของซิมการดหนัลงดานลาง แลวสอด
ซิมการดลงในที่วางซิมการดจนกระทั่งเขาที่ (3)

ใสแบตเตอรี่ (4) สงัเกตข้ัวสัมผัสของแบตเตอรี่ 
ใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia เสมอ โปรดดูที่ 
“คําแนะนําสําหรบั การตรวจสอบแบตเตอรี่ ของ 
Nokia” ในหนา 77 
วางสวนบนของหนากากดานหลังใหตรงกับ
สวนบนของโทรศัพท (5) แลวกดสวนลาง
ของหนากากดานหลังลงเพ่ือล็อค (6)

ในการถอดแบตเตอรี ่ใหยกสวนลางของแบตเตอรี่
ออกจากชองใสแบตเตอรี่ (7) ในการถอดซิมการด 
ใหกดตัวคลายล็อคซิมการด (8) และเล่ือน
ซมิการดไปทางดานบนของเครื่อง (9)
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■ การชารจแบตเตอรี่ 
คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ 
อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริม
ที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วา
สามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานัน้ 
การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือ
จากนี้ อาจเปนอันตรายและทําให
การรับประกันหรือรับรองสําหรับ
เครื่องเปนโมฆะไป

ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจ
กอนที่จะใชกับเครื่องโทรศพัท อุปกรณนีไ้ดรับ
การออกแบบใหใชพลังงานจากอุปกรณชารจ 
AC-3, AC-4 และ DC-4 และจากอุปกรณชารจ 
AC-1, ACP-7, ACP-12 และ LCH-12 เมื่อใชกับ
อะแดปเตอรชารจ CA-44
หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริม
ที่ไดรับการรับรอง สามารถสอบถามจากตวัแทน
จําหนายของคณุ หากตองการถอดสายไฟออก
จากอุปกรณเสริม ใหจบัที่ปล๊ักไฟและดึงออก 
อยาดึงที่สายไฟ
1. เสยีบเคร ืองชารจเขากบัชองเสยีบปลั กไฟที ผนงั

2. ตอสายจากเครื่องชารจเขากบัชองดานลาง
ของโทรศัพท 

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาสองสามนาที
กวาที่สญัลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบน
หนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได
ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะข้ึนอยูกับ
ประเภทของเครื่องชารจและแบตเตอรี่ที่ใช 
ตัวอยางเชน การชารจแบตเตอรี่ BL-5B 

ดวยอุปกรณชารจ AC-3 จะใชเวลาประมาณ 
1 ช่ัวโมง 10 นาที เมื่ออยูในโหมด สแตนดบาย

■ การเปดและปดเคร่ือง
คําเตือน: หามเปดโทรศัพท
ในสถานที่หามใช หรือในกรณีที่
อาจกอใหเกิดสญัญาณรบกวน
หรือกอใหเกิดอันตราย

หากตองการเปดโทรศพัท ใหกดปุมเปด/
ปดคางไว 
หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัส PIN หรือรหัส 
UPIN ใหปอนรหสั (ปรากฏเปน ****) หลังจากนั้น
ใหเลือก ตกลง
หากตองการปดโทรศัพท ใหกดปุมเปด/ปดคางไว

บริการพลักแอนดเพลย
เมือ่คณุเปดเครื่องเปนครั้งแรกและโทรศัพท
อยูในโหมดสแตนดบาย เครือ่งจะขอใหคุณ
รับการตั้งกําหนดคาจากผูใหบริการของคุณ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหตอบรับ
หรือปฏเิสธคําขอนี ้โปรดดูที่ “ตอเวบ็สนบัสนนุ
ของผูใหบริการ” ในหนา 50 และ 
“บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา 13

■ เสาอากาศ
โทรศพัทรุนนี้มเีสาอากาศในตัว
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หมายเหตุ: คุณไมควรจับเสาอากาศ
ใดๆ โดยไมจําเปนเมื่อเปดเครื่องอยู 
เชนเดียวกับอุปกรณสงสญัญาณวิทยุ
อ่ืนๆ เพราะการสมัผัสกับเสาอากาศ
อาจสงผลตอคุณภาพการโทร และ
ยังอาจทําใหมีการใชพลังงาน
ในการทํางานมากเกินกวาที่จําเปน
อีกดวย การไมสมัผัสบริเวณ
เสาอากาศในขณะโทรจะเพิ่ม
ประสทิธิภาพการทํางานของ
เสาอากาศและยืดอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่ 

■ สายคลองขอมือ 
ในการสอดสายคลองขอมอืที่มุมบนดานขวา
ของโทรศพัท ใหรอยสายคลองผานรูรอยสาย
ตามที่แสดงในภาพ
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2. โทรศัพทของคณุ
■ ปุมและสวนประกอบตาง 

หมายเหตุ: ปุมเขียนขอความ
อาจแตกตางกันตามตลาดที่นําออก
วางจําหนาย

• ปุมเปด/ปด (1)
• หูฟง (2)
• ลําโพง (3)
• จอแสดงผล (4)
• ปุมเพ่ิมระดับเสียงและ 

ปุม Push to talk (PTT) (5)
• ปุมลดระดับเสยีงและ 

voice command key (6)
• พอรตอินฟราเรด (IR) (7)
• ปุมเลือกตรงกลาง (8)

• ปุมเล่ือน 4 ทิศทาง (9)
• ปุมเลือกดานซาย (10)
• ปุมเลือกดานขวา (11)
• ปุมโทรออก (12)
• ปุมจบการทํางาน (13)

• ปุมกด ซึ่งอาจแตกตางกันตามตลาด
ที่นําออกวางจําหนาย (14)

• ชองเสียบอุปกรณชารจ (15)
• ไมโครโฟน (16)
• ชองเสียบ Pop-PortTM (17)
• เลนสกลองถายรปู (18)
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■ โหมดสแตนดบาย
เมื่อโทรศพัทพรอมใชงานแตผูใชยังไมปอน
ตัวอักษรใดลงไป โทรศัพทจะอยูในโหมด
สแตนดบาย
1 ช่ือของเครือขายหรือโลโกระบบ

2 ระดับความแรงของสญัญาณเครือขาย 
เซลลูลาร

3 แสดงระดับประจุแบตเตอรี่
4 ปุมเลือกดานซาย (ไปที่)
5 ปุมเลือกตรงกลาง (เมน)ู
6 ปุมเลือกดานขวา (ชื่อ)
ปุมเลือกดานขวาอาจเปนปุมลัดสําหรับฟงกชัน
อ่ืนที่คุณเลือก โปรดดูที่ “ทางลัดสวนตวั” หนา 45 
ผูใหบริการแตละรายอาจกําหนดชื่อเฉพาะ
เพ่ือเขาใชงานบรกิารเฉพาะของผูใหบริการ
ที่เว็บไซต

รายการปุมลัดสวนตัว 
ปุมเลือกดานซายคือ ไปที่ ในการดูฟงกชัน
ในรายการปุมลัดสวนตัว ใหเลือก ไปที่ 
หากตองการใชงานฟงกชัน ใหเลือกฟงกชันนั้น
ในการดูรายการพรอมฟงกชันที่ม ีใหเลือก ไปที่ > 
ตัวเลือก > เลือกตัวเลือก ในการเพิ่มฟงกชัน

ในรายการปุมลัด ใหเลือก เลอืก ในการลบ
ฟงกชันนั้นออกจากรายการ ใหเลือก ไมเลอืก
ในการจัดเรยีงฟงกชันในรายการปุมลัดสวนตวั 
ใหเลือก ไปที่ > ตัวเลือก > จัดวาง เลือกฟงกชัน
ที่ตองการ เลื่อน และท่ีซึ่งคุณตองการยาย
ฟงกชันไปไว

ปุมลัดในโหมดสแตนดบาย
• ในการเขาใชรายการเบอรที่โทรออก 

ใหกดปุมโทรออกหนึ่งครั้ง เล่ือนดูหมายเลข
หรือรายช่ือ กดปุมโทรออกเพ่ือโทรไปยัง
หมายเลขนั้น

• เมื่อตองการเปดเว็บเบราเซอร ใหกดคางไว
ที่ปุม 0

• เม ือตองการโทรไปยงัระบบฝากขอความเสยีง
ใหกดคางไวที่ปุม 1

• ใชปุมเล่ือนเปนปุมลัด โปรดดูที่ 
“ทางลัดสวนตวั” หนา 45

การประหยดัพลังงาน
นาฬิกาดิจติอลจะปรากฏขึ้นบนหนาจอเมื่อไมมี
การใชงานโทรศัพทในชวงระยะเวลาหนึ่ง 
ในการใชงานโหมดประหยัดพลังงาน โปรดดูที่ 
ประหยัดพลังงาน ในหัวขอ “จอแสดงผล” หนา 46 
หากตองการยกเลิกการใชภาพรักษาหนาจอ 
ใหกดปุมใดก็ได 
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สัญลักษณ
คุณไดรบัขอความแบบตัวอักษรหรือ
ขอความภาพหนึ่งหรือหลายขอความ 
โปรดดูที่ 
“การอานและการตอบกลับขอความ 
SMS” หนา 27

คุณไดรบัขอความมัลติมีเดียหนึ่ง
หรอืหลายขอความ โปรดดูที่ 
“การอานและการตอบกลับขอความ 
มัลตมิีเดีย” หนา 29
สําหรับอีเมลและขอความเสียง 
ไอคอนที่ปรากฏอาจแตกตางกัน

มีสายเรียกเขาที่ไมไดรับสาย 
โปรดดูที่ “ขอมลูการใช” หนา 44

ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู โปรดดู 
“การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด)” หนา 
20

คุณจะไมไดยินเสียงโทรศัพทหรือ
สายเรียกเขาหรือขอความตัวอักษร
หากคุณตั้งคา เสียงเตือนโทรเขา  และ 
เสียงขอความเขา ไวที ่ปด โปรดดูที่ 
“แบบเสยีง” หนา 45

ตั้งนาฬิกาปลุกไวที่ เปด โปรดดูที่ 
“นาฬิกาปลุก” หนา 56

เมื่อเลือกโหมดการเชื่อมตอขอมูล
แบบแพคเก็ตเปน ออนไลนตลอด 
และใชบริการขอมูลแบบแพคเก็ตได 
โปรดดูที่ “ขอมลูแพคเก็ต (EGPRS)” 
หนา 48

การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต
จะเริ่มข้ึน โปรดดู “ขอมูลแพคเก็ต 

(EGPRS)” หนา 48 และ 
“การเบราสเพจ” หนา 69

หยุด (พัก) การเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพคเก็ต เชน เมื่อมีสายเรียกเขา
หรือมีสายโทรออกระหวางการ
เช่ือมตอขอมูลแบบแพคเก็ต

เมื่อมีการใชการเชื่อมตออินฟราเรด 
สญัลักษณนี้จะแสดงอยางตอเนื่อง

ใชงานหรือพักการเชื่อมตอสนทนา 
โปรดดูที่ “Push to talk” หนา 63

■ การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด)
หากตองการปองกันการกดปุมโดยไมตัง้ใจ 
ใหเลือก เมนู และกดปุม * ภายใน 3.5 วนิาที
เพ่ือล็อคปุมกด
หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก ปลดลอ็ค 
และกดปุม * ภายใน 1.5 วนิาที หากตั้ง ปองกัน
ปุมกด ไวที่ ล็อคปุมกด คุณตองปอนรหสั
ความปลอดภัยหากเครื่องขอ 
ในการรับสายเมือ่ปุมกดถูกล็อคอยู ใหกดปุม
โทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏเิสธไมรับสาย 
ปุมกดจะล็อคโดยอัตโนมัติอีกครั้ง
สําหรับ ล็อคปุมอัตโนมัติ และ ปองกันปุมกด 
โปรดดูที ่“โทรศัพท” หนา 47
เมือ่ล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินทีใ่ชเปนทางการซึ่งกําหนดไว
ในเครื่องของคุณได



ฟงกชันการโทร

ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธ 21

3. ฟงกชันการโทร
■ การโทรออก
1. ปอนหมายเลขโทรศัพทและรหัสพ้ืนที่

หากตองการโทรตางประเทศ กดปุม * 
สองครั้งเพ่ือเปนรหสันําหนาการโทร
ตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัส
การโทรออกตางประเทศ) หลังจากนั้น ใหใส
รหสัประเทศ รหสัพ้ืนที่ โดยไมตองมีเลข 0 
นําหนาหากจําเปน แลวตามดวยหมายเลข
โทรศัพท

2. หากตองการโทรออกไปยังหมายเลขนัน้ 
ใหกดปุมโทรออก

3. หากตองการวางสายหรือยกเลิกการพยายาม
โทรออก ใหกดปุมจบการทํางาน

หากตองการโทรออกโดยใชช่ือ ใหคนหาช่ือ
หรอืหมายเลขโทรศัพทใน รายชื่อ โปรดดูที่ 
“การคนหารายชื่อ” หนา 39 กดปุมโทรออก
เพ่ือโทรไปยังหมายเลขนัน้
หากตองการเขาใชรายการเบอรที่โทรออกถึง 20 
หมายเลข ใหกดปุมโทรออกหนึ่งครั้งเมื่ออยูใน
โหมดสแตนดบาย หากตองการโทรออก ใหเลือก
หมายเลขหรอืช่ือ แลวกดปุมโทรออก

โทรดวน
กําหนดหมายเลขโทรศัพทใหเปนปุมโทรดวนได
โดยใชปุมหมายเลข 2 ถึง 9 โปรดดูที ่“โทรดวน” 
หนา 43 โทรตดิตอหมายเลขนั้นดวยวิธใีด
วิธหีนึ่งดังตอไปนี้:
• กดปุมโทรดวน แลวกดปุมโทรออก
• หากตั้งคา โทรดวน ไวที่ เปด ใหกดปุม

โทรดวนคางไวจนกวาระบบจะเริ่มการโทร

นัน้ โปรดดูที่ โทรดวน ใน “การโทรออก” 
หนา 46

■ การรับสายหรือปฏเิสธ
ไมรับสาย

ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก 
เมื่อตองการวางสาย ใหกดปุมจบการทํางาน
หากตองการปฏิเสธไมรับสาย ใหกดปุม
จบการทํางาน 
หากตองการปดเสยีงแบบเสยีงกริ่ง ใหเลือก เงียบ

เคล็ดลับ: หากเปดใชงานฟงกชัน 
โอนสายเมื่อสายไมวาง ใหโอนสาย 
(เชน ไปยังระบบฝากขอความเสยีง) 
การปฏิเสธไมรับสายจะทําให
สายเรียกเขานั้นถูกโอนไปดวย 
โปรดดูที่ “การโทรออก” หนา 46

ถาคุณตอชุดหูฟงแบบมีปุมสั่งงานที่ใชงานรวมกัน
ไดกับโทรศพัท คุณสามารถรับสายและวางสาย
โดยกดปุมที่ชุดหูฟงได

สายเรียกซอน
เมื่อตองการรับสายเรียกซอนในระหวางทีส่นทนา
กับสายอื่นอยู ใหกดปุมโทรออก สายแรกจะถูก
พักสายไว เมื่อตองการวางสายที่สนทนาอยู 
ใหกดปุมจบการทํางาน
หากตองการใชฟงกชัน ตั้งคาสายเรียกซอน 
โปรดดูที่ “การโทรออก” หนา 46
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■ ตัวเลือกขณะสนทนา
คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพท
ไวใกลหรูะหวางการใชลําโพง
เนื่องจากเสยีงจะดังมาก

ตัวเลือกหลายตัวที่คณุสามารถใชไดขณะสนทนา
คือบริการเสริมจากระบบเครือขาย หากตองการ
รายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ
หรือผูใหบริการระบบ
ขณะสนทนา ใหเลือก ตัวเลอืก และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
ตัวเลือกการโทรไดแก ปดเสยีง หรือ เปดเสยีง, 
รายชื่อ, เมนู, ใชเสียงอัตโนมัติ หรือ ปดเสยีง
อัตโนมตัิ, บันทึกเสยีง, ล็อคปุมกด, การเพิ่ม
คุณภาพเสยีง, ลําโพง หรือ โทรศัพท
บริการเสริมจากระบบเครือขายไดแก รบัสาย และ 
ไมรับ, พักสาย หรือ เลิกพักสาย, โทรใหม, 
เพ่ิมสายประชุม, วางสาย, วางทุกสาย 
และตวัเลือกตอไปนี้:
สง DTMF — เพ่ือสงตัวอักษรแทนเสยีงเรียกเขา
สลับสาย — เพ่ือสลับระหวางสายที่ใชอยูและสาย
ที่พักไว
สงสายตอ — เพ่ือตอสายที่พักไวเขากับสาย
ที่ใชอยูและวางสายของคุณเองจากการสนทนา
ประชุมสาย — เพ่ือการประชุมสายโดยมผูีรวม
ประชุมสายไดสูงสุดถึงหาคน
โทรสวนตวั — เพ่ือคุยสายสวนตัวระหวาง
การประชุมสาย
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4. การเขยีนขอความ
คุณสามารถปอนขอความ (เชน ขณะเขียน
ขอความ) โดยใชระบบปอนตัวอักษรหรือระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติ เมื่อใชระบบปอนตวัอักษร
แบบปกต ิใหกดปุมตัวเลข 1 ถึง 9 ซ้ําจนพบ
ตัวอักษรที่ตองการ ในระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติ คุณสามารถปอนตวัอักษรไดโดย
การกดปุมครั้งเดียว
ขณะเขียนขอความ ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
จะแสดงดวยสญัลักษณ  สวนระบบปอน
ตัวอักษรแบบปกติจะแสดงดวยสญัลักษณ  
ที่ดานบนซายของหนาจอ ,  หรือ 

 จะแสดงถดัจากสัญลักษณของระบบ
การปอนขอความ แสดงถึงขนาดตัวพิมพ
หากตองการเปลี่ยนขนาดตวัพิมพและโหมด
การปอนตวัอักษร ใหกดปุม # สญัลักษณ  
แสดงโหมดตัวเลข ในการเปลี่ยนจากโหมด
ตัวอักษรเปนโหมดตัวเลข ใหกดคางไวที่ปุม # 
และเลือก โหมดหมายเลข หากตองการแทรก
อักษรพิเศษ ใหกดคางไวที่ปุม *

■ การต้ังคา
ในการตัง้ภาษาที่เขียน ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ภาษาที่เขียน ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติจะใชได
กับภาษาทีม่ีในรายการเทานั้น
เลือก ตัวเลอืก > เปดพจนานกุรม เพ่ือเปดใช
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติหรือเลือก 
ปดพจนานุกรม เพ่ือเปดใชระบบปอนตวัอักษร
แบบปกต.ิ

■ ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัตจิะใชพจนานุกรม
ในเครื่องซึ่งคุณสามารถเพิ่มคําใหมเขาไปได
1. เริ่มเขียนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุม

แตละปุมเพียงหน่ึงครั้งเพ่ือปอนตวัอักษร
ทีละตัว คําจะเปลี่ยนไปตามการกดปุม
ในแตละคร้ัง 

2. เมื่อเขียนคําเสรจ็และตรวจแลววาถูกตอง 
ใหยืนยันโดยเวนวรรคดวยการกดปุม 0 
เพ่ือเวนวรรคหรือกดปุมเล่ือนปุมใดก็ได 
กดปุมเล่ือนเพื่อเล่ือนเคอรเซอร
หากคําที่ปรากฏไมถูกตอง ใหกดปุม * ซ้ําๆ 
หรือเลือก ตัวเลอืก > ขอมูลที่ตรงกนั 
จนกระทัง่คําที่คุณตองการปรากฏขึ้น 
ใหยืนยันคํานั้น
หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา 
แสดงวาคําที่คณุตองการเขียนไมมีอยู
ในพจนานุกรม หากตองการเพิ่มคําลง
ในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด ปอนคํา 
(ใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกต)ิ แลวเลือก 
จัดเก็บ
หากตองการใสเครื่องหมายมหพัภาค 
ใหกดปุม 1

3. เริ่มเขียนคําถัดไป

การเขียนคําประสม
ปอนสวนแรกของคํา หลังจากนัน้ใหยืนยัน
โดยกดปุมเล่ือนดานขวา เขียนสวนสดุทายของคํา 
หลังจากนั้นใหยืนยัน
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■ ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมตัวเลข 1 ถงึ 9 ซ้ําๆ จนพบตัวอักษร
ที่ตองการ ตัวอักษรทั้งหมดทีม่ีอยูในปุมตัวเลข
แตละปุมอาจไมไดพิมพไวบนปุมครบทุกตัวอักษร 
ตัวอักษรที่มีอยูจะข้ึนกับภาษาที่เขียน โปรดดูที่ 
“การตัง้คา” หนา 23
หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณตองการปอน
อยูในปุมเดียวกับปุมที่คณุใชอยู ใหรอจนกระทั่ง
เคอรเซอรปรากฏขึ้น หรอืกดปุมเล่ือนใดก็ได 
หลังจากนั้นใหปอนตัวอักษร
เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรพิเศษที่ใช
อยูเสมอจะอยูที่ปุม 1 
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5. การเลื่อนดเูมนู
โทรศัพทเครื่องนี้มเีมนูฟงกชันหลายฟงกชัน
ใหเลือก โดยจะจัดกลุมอยูในเมนูตางๆ 
1. หากตองการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู 

ในการเปลี่ยนหนาจอเมน ูใหเลือก 
ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก > รายการ 
หรอื ตาราง

2. เล่ือนไปตามเมนู แลวเลือกเมนูยอย 
(เชน การตั้งคา)

3. หากเมนูนัน้มีเมนูยอย ใหเลือกเมนยูอย
ที่คุณตองการ (เชน โทรออก)

4. หากเมนูทีเ่ลือกนั้นมีเมนูยอย ใหเลือก
เมนูยอยที่คุณตองการ (เชน รับไดทุกปุม)

5. เลือกตัง้คาทีต่องการ
6. หากตองการกลับไปยังเมนูระดับกอนหนา 

ใหเลือก กลบั หากตองการออกจากเมนู 
ใหเลือก ออก
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6. ขอความ

บริการการสงขอความนี้จะใชไดในกรณีที่มี
การเปดใหบริการโดยผูบริการเครือขายหรือ
ผูใหบริการเทานั้น

หมายเหตุ: ขณะสงขอความ 
เครื่องจะแสดงขอความ 
สงขอความแลว ซึ่งแสดงใหเห็นวา 
โทรศพัทของคุณไดสงขอความนั้น
ไปยังเบอรศูนยขอความที่ตัง้
โปรแกรมไวในโทรศพัทของคุณแลว 
แตไมไดหมายความวาผูรบัปลายทาง
ไดรับขอความของคุณแลว 
คุณสามารถสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับบริการรับสง
ขอความไดจากผูใหบริการ
ขอสําคัญ: ควรใชความระมัดระวงั
ในการเปดขอความ ขอความตางๆ 
อาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตราย
หรือสิง่อ่ืนๆ ที่อาจทําใหโทรศัพทหรือ
เครือ่งพีซีของคุณเสยีหายได 
เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบตัิที่ใชงาน
รวมกันไดเทานั้นที่จะรบัและแสดง
ขอความได ลักษณะขอความที่แสดง
อาจแตกตางกันข้ึนกับโทรศพัท
ที่รับขอความ

■ ขอความตัวอักษร (SMS)
ดวยบริการ SMS (Short Message Service) 
คุณสามารถใชโทรศพัทของคุณสงและรับ
ขอความแบบหลายสวนซึ่งประกอบดวยขอความ
ตัวอักษรซึ่งเปนขอความธรรมดาหลายขอความ 
(บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย) ที่มีภาพได

กอนที่คุณจะสงขอความตัวอักษร ขอความภาพ 
หรือขอความอีเมล คุณตองบันทกึหมายเลข
ศูนยบริการขอความของคุณกอน โปรดดูที่ 
“การตั้งคาขอความ” หนา 36
เมือ่ตองการตรวจสอบการใชงานบริการอีเมล 
SMS และสมคัรขอใชบริการ ใหติดตอผูใหบริการ
โทรศพัทของคณุสนับสนุนการสงขอความ
ตัวอักษรที่มีความยาวมากกวาความยาว
ที่กําหนดของขอความเดียว โดยขอความ
ที่ยาวข้ึนจะถูกสงเปนชุดขอความตั้งแต
สองขอความขึ้นไป ผูใหบริการจะคิดคาใชจาย
ตามจริง สําหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมาย
เสยีงหนักหรอืเครื่องหมายอ่ืนๆ และตัวอักษรจาก
ภาษาที่เลือกบางภาษา เชน จนี จะใชพ้ืนที่
มากขึ้น ซึ่งอาจใหขอความนั้นยาวกวาจํานวน
ที่จะสงเปนขอความเดียวได
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การเขียนและสงขอความ SMS
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > 

ขอความตัวอักษร

2. ปอนขอความ โปรดดูที่ “การเขียนขอความ” 
หนา 23 ที่ดานบนของหนาจอ คุณจะเหน็
สญัลักษณแสดงความยาวของขอความ
ที่แสดงจํานวนตัวอักษรที่ยังสามารถเขียนได
เชน 10/2 หมายความวาคุณยังสามารถปอน
ตัวอักษรลงในขอความไดอีก 10 ตวัอักษร 
ซึ่งขอความจะถูกสงเปนสองขอความ
หากตองการแทรกแมแบบขอความหรือ
รูปภาพลงในขอความ โปรดดูที่ 
“แบบขอความ” หนา 27 ขอความภาพ
แตละขอความประกอบดวยขอความ
ตัวอักษรหลายขอความ การสงขอความภาพ
หนึง่ขอความหรอืการสงขอความแบบหลาย
สวนหนึ่งขอความจึงมีคาใชจายมากกวา
การสงขอความตัวอักษรหนึ่งขอความ

3. ในการสงขอความ ใหเลือก สง > 
ที่เพ่ิงถูกใชงาน, ไปที่เบอรโทรศัพท, 
ไปที่ผูรับหลายคน หรือ ไปที่อยูอีเมล 
หากตองการสงขอความโดยใชรูปแบบ
ขอความที่กําหนดไวแลวลวงหนา ใหเลือก 
ผานรูปแบบการสง สําหรับรูปแบบขอความ 
โปรดดูที่ “ขอความและอีเมล SMS” หนา 36 
เลือกหรือปอนหมายเลขโทรศพัทหรือที่อยู
อีเมล หรือเลือกรูปแบบ

การอานและการตอบกลับขอความ 
SMS

 จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณไดรับขอความ SMS 
หรอือีเมล SMS สัญลักษณ  กะพริบแสดงวา
ความจําขอความเต็ม กอนที่คุณจะรับขอความ
ใหมได คณุจะตองลบขอความเกาๆ ในแฟมขอมลู 
ถาดเขา 

1. หากตองการดูขอความใหม ใหเลือก แสดง 
หากตองการดูขอความนัน้ในภายหลัง 
ใหเลือก ออก
หากตองการอานขอความในภายหลัง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > ถาดเขา 
หากไดรับขอความหลายขอความ ใหเลือก
ขอความที่คุณตองการอาน สัญลักษณ  
แสดงถึงขอความที่ยังไมไดอาน

2. ขณะอานขอความ ใหเลือก ตัวเลือก เพ่ือลบ
หรือสงตอขอความ เพ่ือแกไขขอความ
เปนขอความตัวอักษรหรอืเปนอีเมล SMS 
เปล่ียนช่ือขอความที่อานอยูหรอืยายไปยัง
แฟมขอมูลอ่ืน หรือดูหรือดึงขอมูล
ในขอความมาใชได และคณุยังสามารถ
คดัลอกขอความตั้งแตเริม่ตนไปไวในปฏิทิน
ในโทรศัพทเพ่ือเปนขอความเตอืนความจํา
ได หากตองการจัดเก็บภาพไวในแฟมขอมูล 
แมแบบขอความ เมื่อคุณอานขอความภาพ 
ใหเลือก จดัเก็บภาพ

3. หากตองการตอบกลับขอความ ใหเลือก 
ตอบกลบั > ขอความตัวอักษร, ขอความ
มลัติมีเดีย, ขอความดวน หรือ ขอความ
คลิปเสยีง ปอนขอความตอบกลับ เมื่อคุณ
ตอบกลับอีเมล ใหยืนยันหรือแกไขทีอ่ยูอีเมล
และช่ือเรื่องกอน

4. หากตองการสงขอความไปยังหมายเลขที่
ปรากฏ ใหเลือก สง > ตกลง

แบบขอความ
โทรศัพทของคุณมีรปูแบบขอความตัวอักษร  
และรูปแบบขอความภาพ  ซึง่คุณสามารถ
ใชในขอความตัวอักษร ขอความภาพ หรอื
ขอความอีเมล SMS
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ในการเขาดูรายการแบบขอความ ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > รายการที่จัดเก็บ > ขอความ
ตัวอักษร > แมแบบขอความ

■ ขอความมัลติมเีดีย (MMS)
ขอความมลัตมิีเดียอาจประกอบดวยขอความ 
ภาพ เสยีง บันทึกปฏทิิน นามบัตร หรอืวดิีโอคลิป 
หากขอความนั้นมีขนาดใหญเกินไป เครื่องอาจจะ
รับขอความไมได ระบบเครือขายบางระบบ
อาจยอมใหขอความตัวอักษรมีที่อยูของ
อินเตอรเน็ตไวดวยเพ่ือใหคุณสามารถดูขอความ
มัลติมีเดียนั้นได
คุณจะรับขอความมัลติมีเดียไมไดหากคณุสนทนา
สายอื่นอยู เลนเกมส หรือรันแอปพลิเคชัน Java 
อ่ืนๆ 
หรือใชงานการเบราสการเชื่อมตอผานทางขอมูล 
GSM เนื่องจากการสงขอความมัลติมีเดีย
อาจลมเหลวไดดวยสาเหตหุลายประการ ดังนั้น
คุณไมควรใชวิธีดังกลาวเพียงอยางเดียว
ในการติดตอสือ่สารที่สําคัญๆ

การเขียนและสงขอความมัลติมีเดีย
ในการตั้งคาการสงขอความมัลตมิีเดีย โปรดดูที่ 
“มัลตมิีเดีย” หนา 37 หากตองการตรวจสอบ
ขอมลูการใชงานและสมัครใชบรกิารสงขอความ
มัลติมีเดีย โปรดติดตอผูใหบริการ
การคุมครองดานลิขสทิธิ์อาจหามมิให
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือการสงตอ
ภาพ เพลง (รวมถึงเสยีงเรียกเขา) และเน้ือหา
บางสวนได
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > 

ขอความมลัตมิีเดีย
2. ปอนขอความ โปรดดูที่ “การเขียนขอความ” 

หนา 23

หากตองการแทรกไฟล ใหเลือก ตัวเลอืก > 
แทรก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ภาพ, เสียง หรือ วิดีโอคลิป — เพ่ือแทรกไฟล
จาก คลังภาพ
ภาพใหม — เพ่ือถายภาพใหมที่จะใสใน
ขอความ
คลิปเสียงใหม — เพ่ือบนัทึกเสียงใหมที่จะใส
ในขอความ
นามบตัร หรือ บนัทึกปฏิทนิ — เพ่ือแทรก
นามบตัรหรือบันทึกปฏิทนิลงในขอความ
ภาพนิง่ — เพ่ือแทรกภาพนิ่งลงในขอความ 
โทรศัพทของคณุสนับสนุนขอความมลัตมิีเดี
ยที่มีหลายหนา (ภาพนิ่ง) ภาพนิ่งแตละภาพ
ประกอบดวยขอความ ภาพ บันทึกปฏิทิน 
นามบตัร และแฟมเสยีง ในการเปดภาพนิ่ง
ที่ตองการหากขอความนั้นมหีลายภาพน่ิง 
ใหเลือก ตัวเลือก > ภาพนิ่งกอนหนา, 
ภาพนิง่ถดัไป หรือ รายการภาพนิ่ง 
ในการตัง้คาชวงเวลาระหวางภาพนิ่ง 
ใหเลือก ตัวเลือก > การจับเวลาภาพนิ่ง 
ในการยายสวนที่เปนขอความแบบอักษร
ไปที่ดานบนหรือดานลางของขอความ 
ใหเลือก ตัวเลือก > ใสตัวอักษรกอน หรือ 
ใสตวัอักษรทหีลัง
ตัวเลือกตอไปนี้สามารถสัง่ใชงานได: ลบ 
เพ่ือลบภาพ ภาพนิ่ง หรือแฟมเสยีงออกจาก
ขอความ ลบหนาจอ, แสดงตัวอยาง หรอื 
จัดเก็บขอความ สวนใน ตัวเลือกอ่ืนๆ 
มีตวัเลือกยอยดังตอไปนี้: ใสช่ือ, ใสเบอร, 
รายละเอียดขอความ และ แกไขหวัเรื่อง

3. ในการสงขอความ ใหเลือก สง > 
ที่เพ่ิงถูกใชงาน, ไปทีเ่บอรโทรศัพท, 
ไปที่อยูอีเมล หรือ ไปที่ผูรับหลายคน
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4. เลือกรายชื่อจากรายการที่มี หรือปอน
หมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอีเมล หรอืคนหา
ขอมูลที่ตองการจาก รายชื่อ ใหเลือก ตกลง 
ขอความนั้นจะถูกยายไปที่แฟมขอมูล 
ถาดออก เพ่ือที่จะสง
ขณะที่สงขอความมัลติมีเดีย สญัลักษณ
ที่เปนภาพเคลื่อนไหว  จะปรากฏขึ้น 
และคุณสามารถใชฟงกชันอ่ืนๆ ของ
โทรศัพทได หากไมสามารถสงขอความ
นั้นได เครือ่งจะพยายามสงใหมอีก 2-3 ครั้ง 
หากไมสามารถสงขอความนั้นได ขอความ
นั้นจะยังคงอยูในแฟมขอมูล ถาดออก และ
คุณสามารถสงขอความนัน้ในภายหลังได
หากคุณเลือก จัดเก็บขอความที่สงแลว > ใช 
ขอความที่สงจะไดรับการจัดเก็บไวใน
แฟมขอมูล แฟมขอความที่สง โปรดดูที่ 
“มัลติมีเดีย” หนา 37 เมื่อขอความถกูสงไป 
ไมไดหมายความวาระบบไดสงขอความนี้
ไปถึงปลายทางที่กําหนดไวแลว

การอานและการตอบกลับขอความ
มัลติมีเดีย

ขอสําคัญ: ควรใชความระมัดระวัง
ในการเปดขอความ ขอมูลใน
ขอความมัลติมเีดียอาจมีซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายหรืออาจทําให
โทรศัพทหรอืเครื่องพีซีของคุณ
เสียหายได 

เมื่อเครื่องของคณุไดรับขอความมัลติมเีดีย 
สญัลักษณภาพเคล่ือนไหว  จะปรากฏขึ้น 
เมื่อไดรับขอความดังกลาวแลว สัญลักษณ  
และขอความ ไดรับขอความมัลตมิีเดียแลว 
จะปรากฏขึ้น

1. ในการอานขอความ ใหเลือก แสดง 
หากตองการดูขอความนัน้ในภายหลัง 
ใหเลือก ออก
หากตองการอานขอความในภายหลัง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > ถาดเขา 
ในรายการขอความ สัญลักษณ  แสดงถงึ
ขอความที่ยังไมไดอาน ใหเลือกขอความ
ที่คณุตองการอาน

2. ฟงกชันของป ุมเลือกตรงกลางจะเปลี ยนแปลง
ไปตามสิง่ที่แนบมากับขอความซึ่งปรากฏใน
ขณะนั้น
ในการดูขอความทั้งหมดหากขอความที่
ไดรบัมีการนําเสนอ ไฟลเสยีง หรือวิดีโอคลิป 
ใหเลือก เลน
เลือก ตัวเลือก เพ่ือเขาสู สิ่งที่แนบ (เชน 
นามบัตร) และ วัตถ ุ(เชน รปูภาพ)

3. หากตองการตอบกลับขอความ ใหเลือก 
ตัวเลอืก > ตอบกลับ > ขอความตัวอักษร, 
ขอความมัลตมิีเดีย, ขอความดวน หรือ 
ขอความคลิปเสียง ปอนขอความตอบกลับ
และเลือก สง 
เลือก ตัวเลือก เพ่ือเขาสูตวัเลือกที่มใีห

■ หนวยความจําเต็ม
เมื่อคุณไดรับขอความใหมแตหนวยความจําเต็ม 
สญัลักษณ  จะกะพริบและ ความจําขอความ
ตวัอักษรเต็ม ลบขอความออก จะปรากฏขึ้น 
ใหเลือก ไม และลบขอความบางสวนออกจาก
แฟมขอมูล หากจะไมจัดเก็บขอความที่รออยู 
ใหเลือก ออก > ใช
เมื่อมีขอความมัลติมเีดียขอความใหมรออยู 
แตหนวยความจําเตม็ สญัลักษณ  
กะพริบและ ความจํามัลตมิีเดียเต็มดูขอความ
ที่รออยู จะปรากฏขึ้น หากตองการดูขอความ



ขอความ

30 ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธ

ที่รออยู ใหเลือก แสดง กอนทีจ่ะจัดเก็บขอความ
ที่รออยู ใหลยขอความเกาออกเพ่ือเพ่ิมทีว่าง
ในหนวยความจํา ในการจัดเก็บขอความ ใหเลือก 
จัดเก็บ
หากจะไมจัดเก็บขอความที่รออยู ใหเลือก 
ออก > ใช หากคุณเลือก ไม คุณสามารถ
อานขอความดังกลาวได

■ แฟมขอมูล
เครื่องจะจดัเก็บขอความตัวอักษรและขอความ
มัลติมีเดียที่ไดรับไวในแฟมขอมูล ถาดเขา 
ขอความมลัตมิีเดียที่ยังไมไดสงจะถูกยายไปเกบ็
ไวในแฟมขอมูล ถาดออก 
หากคุณเลือก การตัง้คาขอความ > ขอความ
ตัวอักษร > จัดเก็บขอความทีส่ง > ใช และ 
การตั้งคาขอความ > ขอความมลัติมีเดีย > 
จัดเก็บขอความที่สงแลว > ใช ขอความที่สง
จะถูกจดัเก็บไวในแฟมขอมลู รายการที่สง 
ในการบันทึกขอความที่คณุกําลังเขียนและ
ตองการสงในภายหลังในแฟมขอมูล 
รายการที่จัดเก็บ ใหเลือก ตวัเลือก > จดัเก็บ
ขอความ > ขอความอักษรทีเ่ก็บ สําหรบัขอความ
มัลติมีเดีย ใหเลือกตัวเลือก จัดเก็บขอความ 
สัญลักษณ  แสดงถึงขอความ ที่ยังไมไดสง
ในการจัดขอความตัวอักษร คุณสามารถยาย
ขอความบางขอความไปไวใน แฟมสวนตัว หรือ
เพ่ิมแฟมขอมูลใหมสําหรับเก็บขอความของคุณ 
ใหเลือก ขอความ > รายการทีจ่ัดเก็บ > 
ขอความตวัอักษร > แฟมสวนตวั
หากตองการเพิ่มแฟมขอมูล ใหเลือก ตัวเลอืก > 
เพ่ิมแฟมขอมูล หากคุณยังไมไดบันทึกแฟมขอมลู
ใดไว ใหเลือก เพ่ิม

ในการลบหรือเปล่ียนช่ือแฟมขอมูล ใหเล่ือนไปที่
แฟมขอมลูที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลอืก > 
ลบแฟมขอมูล หรือ เปล่ียนช่ือแฟม

■ ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้น
ทันทีที่ไดรับ

การเขียนขอความดวน
เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > 
ขอความดวน เขียนขอความ ความยาวสงูสดุ
ของขอความดวนคอื 70 ตัวอักษร หากตองการ
แทรกขอความกะพริบลงในขอความ ใหเลือก 
ใสตวัอักษรกระพริบ จากรายการตวัเลือก
เพ่ือกําหนดเครื่องหมาย ตัวอักษรหลัง
เครื่องหมายจะกะพริบ จนกระทัง่คุณใส
เครื่องหมายที่สอง

การรับขอความดวน
ขอความดวนที่ไดรับจะไมถกูจัดเก็บโดยอัตโนมัติ 
หากตองการอานขอความ ใหเลือก อาน 
หากตองการนําหมายเลขโทรศัพท ทีอ่ยูอีเมล 
และที่อยูของเวบ็ไซตจากขอความปจจุบนัมาใช 
ใหเลือก ตัวเลือก > ใชรายละเอียด หากตองการ
จัดเก็บขอความ ใหเลือก จัดเก็บ และแฟมขอมลู
ที่คุณตองการจดัเก็บขอความ

■ การสงขอความคลิปเสียง 
Nokia Xpress

เมนูนี้ทําใหใชบริการขอความมัลตมิีเดียสรางและ
สงขอความเสยีงไดสะดวกงายดาย คุณตองเปด
ใชงานบริการสงขอความมัลติมเีดียกอน 
คุณจงึจะใชบริการนี้ได 
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การเขียนและการสงขอความ
คลิปเสียง
1. เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > 

ขอความคลิปเสียง เครื่องบนัทึกเสยีง
จะเปดการทํางาน ในการใชเครื่องบันทึก 
โปรดดูที่ “เครื่องบันทึก” หนา 54 

2. เมื่อพรอมที่จะสงขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก > เลน เพ่ือตรวจสอบขอความ
กอนที่จะสง แทนที่คลิปเสยีง เพ่ือบันทึก
เสียงซ้ํา จัดเก็บขอความ, จัดเก็บไฟลเสยีง 
เพ่ือจัดเก็บการบนัทึกไวใน รายการที่จัดเก็บ, 
แกไขหัวเรื่อง เพ่ือแทรกหัวเรื่องลงใน
ขอความ รายละเอียดขอความ 
เพ่ือดูรายละเอียดของขอความหรือ ลําโพง 
หรอื โทรศพัท

3. ในการสงขอความ ใหเลือก สง > 
ที่เพ่ิงถูกใชงาน, ไปที่เบอรโทรศัพท, 
ไปที่อยูอีเมล หรอื ไปที่ผูรับหลายคน 
ตัวเลือกอาจมี ใหเลือกมากกวานี้ ข้ึนกับ
ผูใหบริการ ของคุณดวย

4. เลือกรายาชื่อจากรายการที่มี ปอนหมายเลข
โทรศัพทหรอืทีอ่ยูอีเมล หรอืคนหาขอมูล
ที่ตองการจาก รายชื่อ ใหเลือก ตกลง 
หลังจากนั้นขอความดังกลาวจะถูกยายไปที่ 
แฟมขอมูล ถาดออก เพ่ือที่จะสง

การรับขอความคลิปเสียง
เมื่อเครื่องไดรับขอความคลิปเสียง ขอความ ไดรบั 
1 ขอความคลิปเสียง จะปรากฏขึ้น ใหเลือก เลน 
เพ่ือเปดขอความหรือเลือก แสดง > เลน หากคุณ
ไดรับขอความมากกวาหนึ่งขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก เพ่ือดูตวัเลือกที่มใีหเลือก หากตองการ
ฟงขอความนั้นในภายหลัง ใหเลือก ออก

หากตองการจัดเกบ็ขอความ ใหเลือก ตัวเลอืก > 
จดัเก็บไฟลเสียง และแฟมขอมลูที่คุณตองการ
จดัเก็บขอความ

■ การสงขอความทันใจ (IM)
การสงขอความทนัใจ (บริการเสรมิจากระบบ
เครือขาย) เปนวิธีการสงขอความแบบสัน้และงาย
ไปยังผูสนทนาที่ออนไลน
คณุจะใชการสงขอความทันใจไดก็ตอเมือ่คณุ
สมัครขอใชบรกิารนี้แลว หากตองการทราบ
เกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ ของบรกิาร คาบริการ 
และการสมัครเขาใชบริการ โปรดสอบถามจาก
ผูใหบริการระบบหรือผูใหบรกิาร ซึ่งคุณจะไดรับ
ID รหสัผานเฉพาะของคณุ และการตัง้คาดวย
ในการตั้งคาที่จําเปนของบรกิารสงขอความทันใจ 
โปรดดูที่ การตั้งคาการเช่ือมตอ ใน “การเขาสูเมนู 
IM” หนา 31 ไอคอนและขอความบนหนาจอ
อาจแตกตางกัน ข้ึนกับบริการสงขอความทันใจ
การสนทนาโดยใชขอความทั้นใจอาจทําให
สิน้เปลืองแบตเตอรี่มากกวาปกติและคุณอาจ
ตองตอโทรศัพทเขากับอุปกรณชารจ ทั้งนี้
ความสิน้เปลืองดังกลาวขึ้นอยูกับระบบเครือขาย
ดวย

การเขาสูเมนู IM
หากตองการเขาสูเมนูในขณะออฟไลน ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > สนทนา หากมีการตั้งคา
ชุดการเชื่อมตอมากกวาหนึ่งชุดสําหรับบริการ
สงขอความทันใจ ใหเลือกชุดคาที่ตองการ 
หากมีการกําหนดคาไวเพียงชุดเดียว เครือ่งจะ
เลือกชุดคานั้นโดยอัตโนมัติ
ตวัเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น:
ล็อกอิน — เพ่ือเช่ือมตอกับบริการสงขอความ
ทันใจ
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การสนทนาเกา — เพ่ือดู ลบ หรือเปล่ียนช่ือ
การสนทนาขอความทนัใจที่คุณไดจดัเก็บ
ในระหวางทีส่นทนาโดยใชขอความทันใจ
การตั้งคาการเชื่อมตอ — เพ่ือแกไขการตั้งคา
ที่จําเปนสําหรับการสงขอความและการแสดง
สถานะการเชื่อมตอ

การเชื่อมตอกับบริการ IM
ในการเช่ือมตอกบับริการสงขอความทันใจ 
ใหเปดเมนู สนทนา เพ่ือใชบริการสงขอความ
ทันใจ แลวเลือก ล็อกอิน เมื่อเช่ือมตอกับบริการ
โทรศพัทแลว ขอความ ล็อกอินแลว จะปรากฏขึ้น
หากตองการยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการสง
ขอความทันใจ ใหเลือก ออก

การเริ่มตน IM
เปดเมนู ขอความทันใจ และเช่ือมตอกับบริการ 
เริ่มตนบริการดวยวิธีการตางๆ 
• เลือก การสนทนา เพ่ือดูรายการขอความ

ทันใจใหมและขอความทันใจที่อานแลวหรือ
คําเชิญใหรับสงขอความทันใจในระหวาง
การรับสงขอความทันใจที่ใชงานอยู เล่ือนไป
ที่ขอความหรือคําเชิญที่ตองการ แลวเลือก 
เปด เพ่ืออานขอความ
สัญลักษณ  แสดงถึงขอความกลุมใหม 
และสญัลักษณ  แสดงถึงขอความกลุม
ที่อานแลว สัญลักษณ  แสดงถึง
ขอความทันใจขอความใหม และสญัลักษณ 

 แสดงถึงขอความทันใจที่อานแลว
สัญลักษณ  แสดงถึงคําเชิญ
ไอคอนและขอความบนหนาจออาจแตกตาง
กันข้ึนกับบริการสงขอความทันใจ

• เลือก รายชื่อ IM เพ่ือดูรายช่ือที่คุณไดเพ่ิม 
เล่ือนไปยังรายช่ือที่คุณตองการเริ่มตน
สนทนา แลวเลือก สนทนา หรอื เปด หากมี
รายชื่อใหมปรากฏขึ้นในรายการ 
หากตองการเพิ่มรายช่ือ โปรดดูที่ 
“รายช่ือสําหรับ IM” หนา 33
สัญลักษณ  แสดงถงึรายช่ือที่ออนไลน 
และสัญลักษณ  แสดงถึงรายช่ือที่
ออฟไลนในหนวยความจํารายชื่อของ
โทรศัพท สญัลักษณ  แสดงถึงรายช่ือ
นั้นถูกกันไว สวนสัญลักษณ  แสดงถงึ
รายชื่อที่คุณสงขอความใหมไปถึง

• เลือก กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ 
เพ่ือแสดงรายการบุคมารคของกลุม
สาธารณะที่ผูใหบริการระบบมใีห ในการเริ่ม
รับสงขอความทันใจกับกลุม เล่ือนไปที่
กลุมใดกลุมหนึ่ง แลวเลือก เขารวม 
ปอนช่ือในหนาจอซึง่เปนช่ือที่ตองการใช
ในการสนทนา เมื่อคุณเขารวมในการสนทนา
ของกลุมนั้นแลว คุณสามารถเริ่มตนสนทนา
ในกลุมได หากตองการสรางกลุมสวนตัว 
โปรดดูที ่“กลุม” หนา 34

• เลือก คนหา > ผูสนทนา หรือ กลุมสนทนา 
เพ่ือคนหาผูสนทนาหรือกลุมสาธารณะ
ขอความทันใจรายอื่นที่อยูบนระบบเครือขาย
นี้ โดยแยกตามชื่อ หมายเลขโทรศพัท 
ช่ือในหนาจอ หรือที่อยูอีเมล หากคุณเลือก 
กลุมสนทนา คุณจะสามารถคนหากลุมได
ตามสมาชิกในกลุมหรือตามช่ือกลุมสนทนา 
หัวขอ หรือ ID
ในการเริ่มตนสนทนาเมื่อคุณพบผูสนทนา
หรือกลุมสนทนาที่คุณตองการแลว ใหเลือก 
ตัวเลือก > สนทนา หรอื เขากลุม
หากตองการเริ่มสนทนาจาก รายชื่อ 
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โปรดดูที่ “การดูรายชื่อทีส่มัครขอมูล” 
หนา 41

การรับหรือปฏิเสธคําเชิญ
ในโหมดสแตนดบาย เมื่อคุณไดเช่ือมตอกับ
บรกิารสงขอความทันใจ และคุณไดรับคําเชิญ
สนทนาใหม ขอความ ไดรบัคําเชิญใหม จะปรากฏ
ข้ึน ในการอานขอความ ใหเลือก อาน หากคุณ
ไดรับคําเชิญมากกวาหนึ่งคําเชิญ ใหเล่ือนไปยัง
คําเชิญที่ตองการ แลวเลือก เปด หากตองการ
เขารวมการสนทนากลุมสวนตัว ใหเลือก ยอมรับ 
และปอนช่ือในหนาจอ แตหากตองการปฏิเสธ
หรอืลบคําเชิญ ใหเลือก ตัวเลือก > ปฏิเสธ หรือ 
ลบ

การอานขอความทันใจที่ไดรับ
ในโหมดสแตนดบาย เมื่อคุณเช่ือมตอกับบรกิาร
สงขอความทันใจ และไดรบัขอความใหมที่ไมใช
ขอความในการสนทนาปจจบุัน ขอความ 
มีขอความทันใจ ใหม จะปรากฏขึ้น ในการอาน
ขอความ ใหเลือก อาน หากคุณไดรบัขอความ
หลายขอความ ใหเล่ือนไปที่ขอความที่ตองการ 
แลวเลือก เปด
ขอความใหมที่ไดรบัระหวางการสนทนาจะถกูเก็บ
ไวใน สนทนา > การสนทนา หากคุณไดรับ
ขอความจากบุคคลที่ไมไดมีรายช่ืออยูใน รายชื่อ 
IM ID ของผูสงจะปรากฏขึ้น หากตองการจดัเก็บ
ช่ือผูสนทนาใหมที่ไมมีช่ือในหนวยความจําของ
โทรศัพท ใหเลือก ตัวเลอืก > บันทึกในรายการ

การเขารวมในการสนทนา
ในการเขารวมหรือเริม่ตนรบัสงขอความทันใจ 
ใหเลือก เขียน เขียนขอความ แลวเลือก สง 
หรอืกดปุมโทรออกเพื่อสงขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก เพ่ือเขาสูตวัเลือกที่มใีหเลือก: 

ดูการสนทนา, บันทึกในรายการ, สมาชิกกลุม, 
กันผูสนทนา และ หยุดการสนทนา

การแกไขสถานะการใชงานของคุณ
1. เปดเมนู สนทนา และเช่ือมตอกับบริการ

สงขอความทันใจ
2. หากตองการดูและแกไขช่ือในหนาจอหรือ

ขอมลูการใชงานสวนตวัของคณุ ใหเลือก 
การตั้งคาสวนตัว

3. หากตองการใหผูที่สงขอความทันใจรายอื่นๆ 
ทั้งหมดสามารถเหน็คุณไดเมื่อคุณออนไลน 
ใหเลือก การใชงานของผูใช > สนทนาได
กับทุกคน

หากตองการใหเฉพาะบุคคลที่อยูในรายชื่อ
สําหรับสงขอความทันใจของคณุเทานั้นที่จะ
เห็นคณุไดเมือ่คณุออนไลน ใหเลือก 
การใชงานของผูใช > สนทนาไดกับรายชื่อ
หากตองการแสดงสถานะเปนออฟไลน 
ใหเลือก การใชงานของผูใช > โชวเปน
ออฟไลน

เมื่อคุณเช่ือมตอกับบริการสงขอความทันใจ 
สญัลักษณ  แสดงวาคุณออนไลนอยูและ
สญัลักษณ  แสดงวาบุคคลอื่นไมสามารถ
มองเห็นคุณได

รายชื่อสําหรับ IM
ในการเพิ่มรายช่ือใหรายชื่อในกลุมสําหรับการสง
ขอความทันใจ ใหเช่ือมตอกับบรกิารสงขอความ 
แลวเลือก รายชื่อ IM ในการเพ่ิมผูสนทนา
ในรายชื่อ ใหเลือก ตัวเลอืก > เพ่ิมผูสนทนาใหม 
หรือหากคุณไมมีช่ือที่จะเพ่ิม ใหเลือก เพ่ิม เลือก 
ใส ID โดยผูใช, คนหาจากเซิรฟเวอร, คัดลอกจาก
เซิรฟเวอร หรือ ตามเบอรมอืถอื 
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เล่ือนไปที่รายชื่อ และเมือ่ตองการเริ่มการสนทนา 
ใหเลือก สนทนา หรือ ตัวเลอืก > รายละเอียด
ผูสนทนา, กันผูสนทนา หรือ เลิกกันผูสนทนา, 
เพ่ิมผูสนทนาใหม, ลบช่ือผูสนทนา, 
เปล่ียนรายการ, คัดลอกไปที่เซิรฟเวอร หรอื 
การเตอืนสถานะ

การบล็อคและยกเลิกการบล็อค
ขอความ
ในการบล็อคขอความ ใหเช่ือมตอกับบริการ
สงขอความทันใจ แลวเลือก การสนทนา > รายช่ือ 
IM หรือเลือกเขารวมหรือเริ่มการสนทนา เล่ือนไป
ยังรายช่ือที่คุณตองการบล็อคขอความเขา 
แลวเลือก ตัวเลือก > กันผูสนทนา > ตกลง
ในการยกเลิกการบล็อค ใหเช่ือมตอกับบริการ
สงขอความทันใจ แลวเลือก รายชื่อที่ถกูปดกั้น 
เล่ือนไปยังช่ือที่คณุตองการยกเลิกการบล็อค
ขอความ แลวเลือก เลิกบล็อค

กลุม
คุณสามารถสรางกลุมสวนตัวในการสนทนา
โดยใชขอความทันใจได หรอืใชกลุมสาธารณะ
ที่ผูใหบริการมีให กลุมสวนตัวจะมีอยูในระหวาง
สนทนาโดยใชขอความทันใจเทานั้น กลุมสนทนา
จะถูกจดัเก็บไวในเซิรฟเวอรของผูใหบรกิาร 
หากเซริฟเวอรทีคุ่ณล็อกอินไมสนับสนุนบริการ
กลุม เมนูที่เกี่ยวของกบักลุมทั้งหมดจะกลายเปน
สีทึบ

กลุมสาธารณะ
คุณสามารถกําหนดบุคมารคกลุมสาธารณะ
ที่ผูใหบริการมีใหได ใหเช่ือมตอกบับริการสง
ขอความทันใจ แลวเลือก กลุมสาธารณะ 
เล่ือนไปที่กลุมทีคุ่ณตองการสนทนา แลวเลือก 
เขารวม หากคณุไมมีช่ือในกลุม ใหปอนช่ือใน

หนาจอของคุณซึง่ใชเปนช่ือเลนในกลุม 
หากตองการลบกลุมออกจากรายชื่อกลุม ใหเลือก 
ตัวเลือก > ลบกลุม 
ในการคนหากลุม ใหเลือก กลุมสนทนา > 
กลุมสาธารณะ > คนหากลุม คุณจะสามารถ
คนหากลุมสนทนาไดตามสมาชิกในกลุม 
ตามช่ือมกลุมสนทนา หัวขอ หรอื ID

กลุมสวนตัว
ใหเช่ือมตอกับบรกิารสงขอความทันใจ แลวเลือก 
กลุมสนทนา > เพ่ิมกลุม ปอนช่ือของกลุมและ
ช่ือในหนาจอที่คณุตองการใช เลือกสมาชิกกลุม
สวนตัวในรายชื่อ และเขียนคําเชิญ

■ โปรแกรมอีเมล
โปรแกรมอีเมลจะชวยใหคุณเขาใชบัญชีผูใชอีเมล
ที่สามารถใชงานรวมกันไดผานโทรศพัทเมื่อคณุ
ไมไดอยูที่ทํางานหรือที่บาน โปรแกรมอีเมลนี้
แตกตางจากฟงกชันอีเมล SMS และ MMS
โทรศพัทของคณุสนับสนุนอีเมลเซิรฟเวอร POP3 
และ IMAP4 กอนที่คุณจะสงและเรียกอานอีเมล 
คุณจําเปนตองดําเนินการดังนี้: 
• จัดหาบญัชีผูใชอีเมลใหมหรือใชบญัชีเดิม 

คุณสามารถตดิตอผูใหบรกิารอีเมลเพ่ือขอ
บัญชีผูใชอีเมลของคุณได 

• โปรดสอบถามผ ูใหบรกิารอเีมลของคณุเก ียวกบั
การตั้งคาสําหรับอีเมล คุณจะไดรับการตั้ง
กําหนดคาอีเมลเปนขอความการจัดรูปแบบ 
โปรดดูที ่“บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” 
หนา 13 นอกจากนี้ คุณสามารถปอน
การตั้งคาดวยตวัคุณเอง โปรดดูที่ 
“การจัดรูปแบบ” หนา 49 
ในการใชงานการตั้งคาอีเมล ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > การตั้งคาขอความ > 
ขอความอีเมล โปรดดูที่ “อีเมล” หนา 37
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โปรแกรมนี้ไมรองสามารถใชเสยีงปุมกดได

การเขียนและการสงอเีมล
1. เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > สรางอีเมล
2. ปอนที่อยูอีเมลของผูรับ หัวเรื่อง และ

ขอความอีเมล
หากตองการแนบไฟลไปกบัอีเมล ใหเลือก 
ตัวเลือก > แนบ และไฟลจาก คลังภาพ

3. เลือก สง > สงตอนนี้

การดาวนโหลดอีเมล 
1. ในการเขาใชโปรแกรมอีเมล ใหเลือก เมนู > 

ขอความ > อีเมล
2. ในการดาวนโหลดอีเมลที่สงมาถงึบัญชีผูใช

อีเมลของคุณ ใหเลือก ดึง
ในการดาวนโหลดขอความอีเมลใหมและ
การสงอีเมลที่จัดเก็บไวในแฟมขอมูล 
ถาดออก ใหเลือก ตัวเลอืก > ดึงและสง
ในการดาวนโหลดหวัขอของขอความอีเมล
ขอความใหมที่สงไปที่บัญชีผูใชอีเมลของคณุ 
ใหเลือก ตัวเลือก > ตรวจสอบอีเมลใหม 
หลังจากนั้น หากตองการดาวนโหลดอีเมล
ที่เลือกไว ใหทําเครื่องหมายเลือกอีเมล
ฉบับที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ดึง

3. เลือกขอความใหมจาก ถาดเขา หากตองการ
แสดงขอความนัน้ภายหลัง ใหเลือก กลับ 
สญัลักษณ  แสดงถึงขอความทียั่งไมได
อาน

การอานและการตอบกลับอเีมล
ขอสําคัญ: ควรใชความระมัดระวงั
ในการเปดขอความ ขอความอีเมล
อาจมีซอฟตแวรทีเ่ปนอันตรายหรือ
อาจทําใหโทรศัพทหรอืเครื่องพีซี
ของคณุเสยีหายได

เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > ถาดเขา 
และขอความที่คุณตองการ ขณะที่อานขอความ 
ใหเลือก ตัวเลอืก เพ่ือดูตวัเลือกตางๆ ที่สามารถ
เลือกใชได
ในการตอบกลับอีเมล ใหเลือก ตอบกลบั > 
หนาจอวาง หรือ ขอความเดิม หากตองการ
ตอบกลับผูรับหลายราย ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตอบกลับทั้งหมด ยืนยันหรอืแกไขที่อยูอีเมล
และหวัเรื่อง แลวเขียนขอความตอบกลับของคุณ 
ในการสงขอความ ใหเลือก สง > สงตอนนี้

แฟมขอมลูถาดเขาและ
แฟมขอมลูอืน่
โทรศัพทของคุณจะจัดเกบ็อีเมลที่คณุดาวนโหลด
จากบัญชีอีเมลของคุณไวในแฟมขอมูล ถาดเขา 
แฟมขอมูลอ่ืนๆ ประกอบดวยแฟมขอมูลตอไปนี้: 
ฉบบัราง เพ่ือจดัเก็บอีเมลที่ยังเขียนไมเสร็จ
สมบูรณ ที่เก็บถาวร เพ่ือจดัเก็บอีเมล ถาดออก 
เพ่ือจัดเก็บอีเมลที่ยังไมไดสง และ รายการที่สง 
เพ่ือจัดเก็บอีเมลที่สงออกไปแลว
ในการจัดการแฟมขอมูลและอีเมลในแฟมขอมูล
นัน้ ใหเลือก ตัวเลือก > จัดการแฟมขอมูล

การลบขอความอเีมล
เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > ตัวเลือก > 
จดัการแฟมขอมลู และแฟมขอมลูทีต่องการ 
เลือกขอความที่คณุตองการลบ ในการลบรายการ
ดังกลาว ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบ
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การลบอีเมลออกจากเครื่องของคุณจะไม
เปนการลบอีเมลนั้นออกจากเซิรฟเวอรอีเมล 
หากตองการใหเครื่องลบอีเมลออกจากเซิรฟเวอร
อีเมล ใหเลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 
ตัวเลอืก > การตั้งคาเพ่ิมเติม > ทิง้สําเนา: > 
ลบขอความทีด่ึงแลว

■ ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสยีงเปนบริการเสรมิจาก
ระบบเครือขาย และคณุจําเปนตองสมัคร
เปนสมาชิกกอน หากตองการทราบรายละเอียด
เพ่ิมเติม โปรดตดิตอผูใหบริการ
ในการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > ขอความเสยีง > เรียกฟง
ขอความเสียง หากตองการปอน คนหา หรือแกไข 
หมายเลขขอความเสียง ใหเลือก หมายเลขศูนย
รับฝากขอความเสยีง
หากมีการสนับสนุนโดยระบบเครอืขาย 
สัญลักษณ  แสดงวามขีอความเสียง
ขอความใหม ใหเลือก ฟง เพ่ือโทรออกไปที่เบอร
ขอความเสียง

■ ขอความขอมูล
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความขอมูล 
ขอความขอมูล เปนบริการเสริมจากระบบ
เครือขาย ทําใหคุณสามารถรับขอมูลในเรื่องตางๆ 
จากผูใหบริการของคณุได หากตองการทราบ
ขอมลูเกี่ยวกับบริการ หัวขอตางๆ รวมทั้ง
หมายเลขทีส่ัมพันธกับขอมูลหัวขอนั้นๆ 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

■ คําส่ังขอใชบริการ
เลือก เมนู > ขอความ > คําสัง่ขอใชบริการ 
ปอนและสงคําขอบริการ (โดยทั่วไปรูจักกัน

ในช่ือคําสั่ง USSD) ไปยังผูใหบริการของคุณ เชน 
คําสั่งการใชงานบริการเสรมิจากระบบเครือขาย

■ การลบขอความ
ในการลบขอความออกจากแฟมขอมูล ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > ลบขอความ และแฟมขอมูล
ที่คุณตองการลบขอความทิ้ง ใหเลือก ใช และหาก
ในแฟมขอมูลมีขอความที่ยังไมไดเปดอาน 
เครื่องจะถามวาคณุตองการลบขอความเหลานัน้
ดวยหรอืไม ใหเลือก ใช อีกครั้ง

■ การตั้งคาขอความ

ขอความและอีเมล SMS
การตั้งคาขอความจะสงผลตอการสง การรับ 
และการดูขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > 
ขอความตัวอักษร และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้:
รูปแบบการสง — หากเครื่องของคุณ
มีการตัง้รูปแบบขอความทีซ่ิมการดรองรับได
หลายแบบ ใหเลือกแบบที่คณุตองการจะเปลี่ยน
ตัวเลือกตอไปนี้บางตัวอาจใชงานได: 
เบอรศูนยขอความ (สงมาจากผูใหบริการ
ของคณุ), สงในแบบ, อายุขอความ, เบอรผูรับ
ที่ตั้งไว (ขอความตัวอักษร) หรือ อีเมลเซริฟเวอร 
(อีเมล), รายงานผลการสง, ใชขอมูลแพคเก็ต, 
ใชศูนยเดิม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
และ ตั้งช่ือใหม
จัดเก็บขอความที่สง > ใช — ตั้งคาเครือ่ง
ใหจัดเก็บขอความที่สงแลวไวในแฟมขอมูล 
รายการที่สง 
การสงซ้ําอัตโนมัติ > ใช — โทรศัพทจะพยายาม
สงขอความแบบอักษรอีกครัง้โดยอัตโนมัติ
หากสงไมสําเรจ็



ขอความ

ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธ 37

มัลติมีเดีย
การตัง้คาขอความจะสงผลตอการสง การรับ 
และการดูขอความมัลติมีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ > การตัง้คาขอความ > 
ขอความมัลติมเีดีย และจากตวัเลือกตอไปนี้:
จัดเก็บขอความที่สงแลว > ใช — ตั้งคาเครือ่ง
ใหจดัเก็บขอความมัลตมิีเดียที่สงแลวไวใน
แฟมขอมูล แฟมขอความที่สง 
รายงานผลการสง — เพ่ือขอใหระบบเครือขาย
สงผลการสงขอความใหกบัเครื่องของคุณ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
คาที่ใชจับเวลาภาพนิ่ง — เพ่ือกําหนดเวลา
ที่ตั้งไวระหวางภาพนิ่งในขอความมลัติมีเดีย
ใหรบัมัลติมเีดีย > ใช หรอื ไม — เพ่ือรับหรือ
กันขอความมัลตมิีเดีย หากคุณเลือก 
ในเครือขายเดียวกัน คุณจะไมไดรับขอความ
มัลตมิีเดียเมื่อคุณอยูนอกระบบเครือขาย
มัลตมิีเดียที่เขามา > ดึงขอมลู, ดึงดวยตัวเอง 
หรอื ปฏิเสธ — เพ่ือรบัขอความมัลติมีเดีย
โดยอัตโนมัต ิรับดวยตนเองเมือ่เครื่องถาม 
หรอืปฏิเสธไมรับขอความ
การตัง้กําหนดคา > การจัดรูปแบบ — จะปรากฏ
เฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับการสงขอความ
มัลตมิีเดีย เลือกผูใหบรกิาร คาที่ตัง้มา หรอื 
การตัง้คาสวนบคุคล สําหรับการสงขอความ
มัลตมิีเดีย ใหเลือก บญัชี และเลือกบัญชีบริการ
สงขอความมัลติมเีดียที่มีในการจัดรูปแบบ
ที่ใชงาน
ใหรบัโฆษณา — เพ่ือรับหรือปฏิเสธไมรับ
ขอความโฆษณา เครื่องจะไมแสดงคานี้หากตั้งคา 
ใหรบัมัลติมเีดีย ไวที่ ไม

อเีมล
การตั้งคาจะสงผลตอการสง การรับ และการดู
อีเมล
คณุอาจไดรับการตัง้กําหนดคาของโปรแกรม
อีเมลเปนขอความการจดัรูปแบบ โปรดดูที่ 
“บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” หนา 13 นอกจากนี้ 
คณุยังสามารถปอนการตั้งคาดวยตนเอง 
โปรดดูที่ “การจัดรูปแบบ” หนา 49
ในการใชงานการตัง้คาโปรแกรมอีเมล ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > 
ขอความอีเมล และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี:้
การจัดรูปแบบ — เลือกคาที่คุณตองการใชงาน
บญัชี — เลือกบัญชีทีไ่ดรับจากผูใหบริการ
ช่ือผูใช — ปอนช่ือหรือช่ือเลน
ที่อยูอีเมล — ปอนที่อยูอีเมล
รวมถึงลายเซ็น — กําหนดใหลายเซน็ปรากฏ
ที่ตอนทายของอีเมลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเขียน
ขอความ
ตอบกลับที่ที่อยู — ปอนที่อยูอีเมลที่คณุ
ตองการสงการตอบกลับ
ช่ือผูใช SMTP — ปอนช่ือที่คุณตองการใช
กับอีเมลที่สงออก
รหัสผาน SMTP — ปอนรหัสผานที่คณุตองการใช
กับเมลที่สงออก
แสดงหนาตางการติดตอ — เลือก ใช 
เพ่ือดําเนินการตรวจสอบผูใชดวยตนเอง
สําหรับการเช่ือมตออินทราเน็ต
ประเภทเซิรฟเวอรที่เขามา — เลือก POP3 หรือ 
IMAP4 ตามประเภทของระบบอีเมลที่คุณตองการ
ใช หากเครื่องของคุณรองรับทั้งสองประเภท 
ใหเลือก IMAP4
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การตั้งคาเมลขาเขา — เลือกตวัเลือกที่มีอยู
สําหรับ POP3 หรือ IMAP4

ขนาดอักษรและรอยยิ้ม
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > 
การตั้งคาอ่ืนๆ ในการเปลี่ยนขนาดอักษรที่จะใช
สําหรับอานและเขียนขอความ ใหเลือก 
ขนาดอักษร ในการแทนที่รอยย้ิมแบบตัวอักษร
ดวยภาพกราฟก ใหเลือก รอยย้ิมแบบกราฟก > 
ใช

■ ตัวนบัจํานวนขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวนับจํานวนขอความ 
เพ่ือดูขอมลูโดยประมาณในการตดิตอสื่อสาร
ของคุณครั้งลาสดุ
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7. รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บช่ือและหมายเลขโทรศัพท 
(รายชื่อ) ทั้งในหนวยความจําของโทรศัพท
และในหนวยความจําของซิมการด
หนวยความจําของโทรศัพทสามารถจัดเก็บ
รายชื่อพรอมหมายเลขโทรศพัทและรายการ
ขอความหลายรายการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
จัดเก็บภาพสําหรับช่ือจํานวนหนึ่งได
ช่ือและหมายเลขโทรศัพทที่จดัเก็บในหนวย
ความจําของซมิการดนี้แสดงโดย

■ การคนหารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > ช่ือ เล่ือนดูรายช่ือหรอื
ปอนตวัอักษรตวัแรกของช่ือที่คุณกําลังคนหา

■ การบนัทึกชื่อและหมายเลข
โทรศัพท

ช่ือและหมายเลขโทรศัพทจะถูกจัดเก็บใน
หนวยความจําที่ใชอยู ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > 
ช่ือ > ตัวเลือก > เพ่ิมรายช่ือใหม ปอนช่ือและ
หมายเลขโทรศัพท

■ การจดัเก็บหมายเลข รายการ 
หรือภาพ

ในหนวยความจําของรายชื่อในโทรศัพท 
คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศพัทและ
รายการขอความสัน้ไดหลากหลายประเภท
ตอรายช่ือหนึง่รายชื่อ
หมายเลขแรกที่บันทึกไดจะไดรับการตั้งคาเปน
หมายเลขหลักโดยอัตโนมัต ิมกีรอบลอมรอบ

สญัลักษณของประเภทหมายเลขนัน้ 
(ตัวอยางเชน ) เมือ่คุณเลือกช่ือจากรายชื่อ 
(เชน เพ่ือโทรออก) 
เครื่องจะเลือกใชหมายเลขหลัก 
นอกเสียจากวาคุณจะเลือกหมายเลขอื่น
1. ตรวจดูวาหนวยความจําที่ใชคือ โทรศพัท 

หรือ เครื่องและซิม โปรดดูที่ “การตั้งคา”
หนา 42

2. เล่ือนไปยังช่ือที่ตองการเพิ่มหมายเลขหรือ
รายการขอความลงไป แลวเลือก ขอมูล > 
ตัวเลอืก > เพ่ิมรายละเอียด

3. ในการเพิ่มหมายเลข ใหเลือก หมายเลข และ
ประเภทหมายเลขใดประเภทหนึง่ตอไปนี้
ในการเพิ่มขอมูลอ่ืนๆ ใหเลือกประเภท
ขอความหรอืภาพจาก คลังภาพ
ในการคนหา ID จากเซริฟเวอรของผูให
บริการหากคุณเช่ือมตอกบับริการสถานะ
ของผูใชแลว ใหเลือก ID ผูใช > คนหา 
โปรดดูที่ “สถานะของผูใช” หนา 40 หากพบ
เพียง ID เดียว ขอมูลนีจ้ะถูกจดัเก็บ
โดยอัตโนมตัิ หรือหากตองการจัดเก็บ ID 
ใหเลือก ตัวเลอืก > จัดเก็บ ในการปอน ID 
ใหเลือก ใส ID โดยผูใช

4. ปอนหมายเลขหรือรายการขอความ 
แลวจัดเก็บโดยเลือก ตกลง

5. เมื่อตองการกลับสูโหมดสแตนดบาย 
ใหเลือก กลบั > ออก
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■ การคัดลอกรายชื่อ
คนหารายชื่อที่คุณตองการคัดลอก แลวเลือก 
ตัวเลอืก > คดัลอก คุณสามารถคัดลอกชื่อและ
หมายเลขโทรศัพทจากหนวยความจําของเครือ่ง
ไปยังหนวยความจําของซิมการด หรือจาก
ซิมการดไปยังเครื่องได หนวยความจําของ
ซิมการดสามารถจดัเก็บช่ือพรอมหมายเลข
โทรศพัทหนึ่งหมายเลข

■ การแกไขรายละเอียดรายชื่อ
1. คนหารายชื่อที่คุณตองการแกไข แลวเลือก 

ขอมูล และเล่ือนไปที่ช่ือ หมายเลขโทรศัพท 
รายการขอความ หรือภาพที่ตองการ

2. ในการแกไขช่ือ หมายเลข หรอืรายการ
ขอความ หรือเปลี่ยนรูปภาพ ใหเลือก 
ตัวเลอืก > แกไขช่ือ, แกไขเบอร, 
แกไขรายละเอียด หรือ เปล่ียนภาพ
ในการเปล่ียนประเภทหมายเลข ใหเลือกไป
ยังหมายเลขที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > 
เปล่ียนประเภท ในการกําหนดหมายเลข
ที่เลือกใหเปนเบอรที่ตั้งไว ใหเลือก 
ตั้งเปนคาที่ตั้งมา
คุณจะแกไข ID ไมไดหาก ID นั้นอยูใน
รายการ รายชื่อ IM หรือ รายชื่อที่สมัครขอมูล 

■ การลบชื่อหรือรายละเอียด
รายชื่อ

หากตองการลบรายชื่อทั้งหมดและรายละเอียด
ในรายชื่อออกจากหนวยความจําของโทรศัพท
หรือหนวยความจําของซิมการด ใหเลือก เมนู > 
รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้งหมด > จากความจําเครื่อง 
หรือ จากซิมการด แลวยืนยันโดยใชรหัสโทรศพัท
ในการลบรายชื่อ ใหคนหารายชื่อที่ตองการ 
แลวเลือก ตัวเลือก > ลบช่ือ

ในการลบหมายเลข รายการขอความ หรอืภาพ
ที่แนบกับรายชื่อ ใหคนหารายชื่อ แลวเลือก 
ขอมูล เล่ือนไปยังขอมูลที่ตองการ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ลบ > ลบเบอร, ลบรายละเอียด หรอื 
ลบภาพ การลบภาพออกจากรายการไมไดเปน
การลบภาพออกจาก คลังภาพ

■ นามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมูลรายช่ือของบุคคล
ในรูปแบบของนามบตัรจากเครื่องที่ใชงานรวมกัน
ซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน vCard ได
ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อซึ่งมีขอมูล
ที่คุณตองการสง แลวเลือก ขอมลู > ตัวเลอืก > 
สงนามบตัร > ทางมัลตมิีเดีย, SMS หรือ 
อินฟราเรด
หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก แสดง > 
จัดเก็บ เพ่ือจัดเก็บนามบตัรไวในหนวยความจํา
ของโทรศัพท หากไมตองการเก็บนามบัตร 
ใหเลือก ออก > ใช

■ สถานะของผูใช
ดวยบริการสถานะของผูใช (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) คุณสามารถแสดงสถานะ
ผูใชของคุณใหกับผูใชอ่ืนที่มีเครื่องที่ใชงาน
รวมกันไดและเขาใชบริการนี้ สถานะของคุณ
ประกอบดวยการใชงานของผูใช ขอความสถานะ 
และโลโกสวนตวั ผูสนทนาอื่นทีเ่ขาใชบริการนี้
และขอดูขอมลูของคุณสามารถดูสถานะของคุณ
ได ขอมูลที่ตองการจะปรากฏใน รายชื่อที่สมคัร
ขอมูล ในเมนู รายชื่อ ของผูดู คุณสามารถ
ปรับแตงขอมูลที่คุณตองการใหผูอ่ืนทราบ รวมทั้ง
ควบคุมไดวาจะใหใครเหน็สถานะของคณุได
คุณจะใชบริการสถานะผูใชไดก็ตอเมื่อคุณสมัคร
ขอใชบริการนี้แลว หากตองการทราบเกี่ยวกับ
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รายละเอียดตางๆ ของบริการ คาบริการ และ
การสมัครเขาใชบริการ โปรดสอบถามจาก
ผูใหบริการหรอืผูใหบริการระบบเครือขาย ซึ่งคณุ
จะไดรับ ID รหัสผานเฉพาะของคุณ และการตั้งคา
ของการบริการดังกลาวนี้ดวย โปรดดูที่ 
“การจัดรูปแบบ” หนา 49
คุณยังสามารถใชฟงกชันอ่ืนๆ ของโทรศพัทและ
ใหบริการแสดงสถานะทํางานเปนพ้ืนหลังได 
หากคุณยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการนี้ เครือ่งจะ
แสดงสถานะของคณุใหผูดูขอมูลทราบเปนชวง
ระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ข้ึนกับผูใหบริการ
เลือก เมนู > รายชื่อ > สถานะของผูใช 
และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้:
เช่ือมตอไปที่ 'บริการปจจุบัน' หรือ เลิกเช่ือมตอ
กับบริการ — เพ่ือเช่ือมตอหรือยกเลิก
การเชื่อมตอกับบริการ
ดูสถานะผูใช — เพ่ือดูสถานะใน สถานะสวนตวั 
และ สถานะสวนรวม
แกไขสถานะผูใช — เพ่ือเปลี่ยนสถานะของผูใช 
ใหเลือก การใชงานของผูใช, ขอความสถานะ
ของผูใช, โลโกสถานะของผูใช หรือ แสดงให
ผูดูของฉัน > ผูดูปจจบุัน, รายช่ือสวนตัว หรอื 
รายชื่อที่ถูกปดกัน้
การตัง้คา > แสดงสถานะปจจุบนัในหนาจอหลัก, 
ซิงโครไนซกับรปูแบบ, ประเภทการเชื่อมตอ หรอื 
การตัง้คาสถานะ

■ รายชื่อท่ีสมัครขอมูล
คุณสามารถสรางรายชื่อของบุคคลที่คุณตองการ
ดูขอมูลสถานะของผูใช คุณจะดูขอมูลนี้ได
ก็ตอเมื่อบุคคลนั้นหรือระบบเครือขายนั้นอนุญาต 
เมื่อตองการดูรายชื่อที่สมัครขอมลู ใหเล่ือนดู
รายชื่อหรือใชเมนู รายชื่อที่สมัครขอมูล 

ตรวจดูวาหนวยความจําที่ใชคือ โทรศพัท หรอื 
เครื่องและซิม โปรดดูที่ “การตั้งคา” หนา 42
เมื่อตองการเชื่อมตอกับบริการสถานะของผูใช 
ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > สถานะของผูใช > 
เช่ือมตอไปที่ 'บริการปจจุบนั'

การเพิ่มชื่อในรายชื่อที่สมัครขอมูล
1. เลือก เมนู > รายชื่อ > รายช่ือที่สมัครขอมูล
2. หากคุณไมมีรายชื่อในรายการ ใหเลือก เพ่ิม 

หรือเลือก ตัวเลอืก > เขาดูขอมลูใหม 
รายการของชื่อจะปรากฏขึ้น

3. เลือกรายชื่อจากรายการและหากไมไดจดัเก็บ 
ID ผูใชของรายช่ือนั้นไว รายชื่อจะไปเพ่ิม
ในรายการรายชื่อทีส่มัครขอมูล

การดูรายชื่อที่สมคัรขอมูล
ในการดูขอมลูสถานะผูใช โปรดดู 
“การคนหารายชื่อ” หนา 39
1. เลือก เมนู > รายชื่อ > รายช่ือที่สมัครขอมูล

ขอมลูสถานะของรายชื่อแรกในรายการ
รายช่ือที่สมัครขอมลูจะปรากฏขึ้น ขอมูล
ที่บคุคลนั้นตองการแสดงใหผูอ่ืนทราบอาจมี
ทั้งขอความและไอคอนบางตัวตอไปนี้:

, ไอคอน  หรอื  แสดงถึงสถานะ
ของบุคคลที่วางอยู ไมปรากฏใหบุคคลอื่น
เห็น และไมวาง
ไอคอน  แสดงวาไมมีขอมลูสถานะ
ของบุคคลนั้น

2. ใหเลือก ขอมลู เพ่ือดูขอมูลของรายชื่อ
ที่เลือก หรือเลือก ตัวเลือก > เขาดูขอมูล
ใหม, สนทนา, สงขอความ, สงนามบตัร หรือ 
เลิกเขาดูขอมูล
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การเลิกเขาดูขอมูล
ในการเลิกเขาดูขอมูลรายช่ือจากรายการ รายช่ือ 
ใหเลือกรายชื่อและ ขอมลู > ID ผูใช > 
ตัวเลอืก > เลิกเขาดูขอมูล > ตกลง
ในการเลิกเขาดูขอมูล ใหใชเมนู 
รายชื่อที่สมัครขอมูล โปรดดูที่ 
“การดูรายชื่อที่สมัครขอมูล” หนา 41

■ การตั้งคา
เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้: 
ความจําที่ใช — เพ่ือเลือกหนวยความจําของ
ซิมการดหรือหนวยความจําของโทรศพัทที่คุณ
ตองการใชสําหรับรายชื่อ เลือก เครื่องและซิม 
เพ่ือเรียกดูช่ือและหมายเลขจากหนวยความจํา
ทั้งสองแบบ ในกรณีดังกลาว เมื่อคุณจะจัดเก็บ
ช่ือและหมายเลข เครื่องจะจัดเก็บรายการดังกลาว
ไวในหนวยความจําของโทรศัพท
แสดงกลุมรายชื่อ — เพ่ือเลือกวิธีแสดงชื่อและ
หมายเลขโทรศัพทในรายชื่อ
สถานะหนวยความจํา — ใชดูขนาดของ
หนวยความจําที่ใชแลวและหนวยความจํา
ที่ยังไมไดใช

■ กลุมสนทนา
เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม เพ่ือจดัการชื่อและ
หมายเลขโทรศัพทที่จดัเก็บในหนวยความจํา
ไวในกลุมผูโทรที่มีเสียงเรียกเขา และภาพของ
กลุมตางกัน

■ การโทรออกดวยเสียง
คุณสามารถโทรออกโดยการเปลงเสยีง
ตามรายการเสียงซึ่งไดเพ่ิมไวในหมายเลข

โทรศพัทแลว คําพูดใดๆ เชน ช่ือบุคคล ก็ใชเปน
รายการเสียงได โดยคุณจะสรางรายการเสยีงได
จํานวนจํากัด
กอนจะตอสายโดยใชรายการเสียง 
โปรดสงัเกตวา:
• รายการเสียงไมไดข้ึนอยูกับภาษา 

แตจะข้ึนอยูกับเสยีงของผูพูด
• คุณตองพูดช่ือใหตรงกับที่คณุบันทึกไว
• รายการเสียงจะไวตอเสยีงรอบขาง 

ควรบันทึกเสียงและโทรออกโดยใช
รายการเสียงในที่เงียบ

• ช่ือที่สั้นมากจะบนัทึกไมได ใหใชช่ือที่ยาว
และหลีกเล่ียงการใชช่ือทีค่ลายกันกับ
หมายเลขอ่ืนๆ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช
รายการเสียงอาจจะเกิดปญหาขึ้นได
ถาคุณอยูในที่ที่มเีสยีงดังหรืออยูใน
สถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควร
อาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียง
อยางเดียวไมวาในสถานการณใดๆ 
ก็ตาม

การเพิ่มและจดัการรายการเสียง
จัดเก็บหรือคดัลอกรายชื่อที่คุณตองการเพิ่ม
รายการเสียงไวในหนวยความจําของโทรศัพท 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มรายการเสยีง
ไวในซิมการด แตหากคุณเปล่ียนซิมการดใหม 
คุณตองลบรายการเสียงเดิมกอนจะสามารถเพิ่ม
รายการใหม
1. คนหารายชื่อที่คณุตองการเพิ่มรายการเสยีง
2. เลือก ขอมูล แลวเล่ือนไปที่หมายเลข

โทรศัพท แลวเลือก ตัวเลอืก > 
เพ่ิมรายการเสยีง
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3. เลือก เริม่ แลวออกเสียงคําที่คุณตองการ
บันทึกเปนรายการเสยีงใหชัดเจน 
หลังการบันทึก เครื่องจะเลนรายการเสยีง
ที่บันทึกไว
สญัลักษณ  จะปรากฏตอจากหมายเลข
โทรศัพทที่มีรายการเสยีงไวใน รายชื่อ

ในการตรวจสอบรายการเสียง ใหเลือก เมนู > 
รายชื่อ > รายการเสียง เล่ือนไปยังรายช่ือที่มี
รายการเสียงที่คุณตองการ และเลือกตัวเลือก
เพ่ือฟง ลบ หรือเปลี่ยนรายการเสยีงที่บนัทึกไว

การโทรออกโดยใชรายการเสียง
หากโทรศพัทกําลังรันแอปพลิเคชันซึ่งสงหรอื
รับขอมลูโดยใชการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต 
คุณตองรันแอปพลิเคชันนั้นใหเสร็จกอนที่จะใช
การโทรออกดวยเสยีง
1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดคางไวที่ปุม

ลดระดับเสยีง คณุจะไดยินเสียงสัน้ๆ และ
ขอความ กรุณาเปลงเสยีง จะปรากฏขึ้น

2. เปลงรายการเสียงใหชัดเจน เครื่องจะเลน
รายการเสียงที่บันทึกไวและโทรไปยัง
หมายเลขโทรศัพทของรายการเสยีงนั้น
หลังจากผานไป 1.5 วินาที

หากคุณใชชุดหฟูงที่ใชงานรวมกันไดที่มีปุม
ชุดหูฟง ใหกดปุมชุดหูฟงคางไว เพ่ือเริ่ม
การโทรออกโดยใชเสยีง

■ โทรดวน
ในการกําหนดหมายเลขใหกับปุมโทรดวน 
ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > โทรดวน แลวเล่ือนไป
ที่ปุมโทรดวนที่คุณตองการ
เลือก กําหนด หากไดกําหนดหมายเลขใด
หมายเลขหนึง่ใหกบัปุมไวแลว ใหเลือก 
ตัวเลือก > เปล่ียน เลือก คนหา รายชื่อกอน 

แลวจึงเลือกหมายเลขที่คณุตองการกําหนด 
หากกําหนดฟงกชัน โทรดวน ไวที่ไมใช 
เครื่องจะถามวาคุณตองการใชงานฟงกชันนี้
หรือไม โปรดดูเพ่ิมเติมที่ โทรดวน ใน 
“การโทรออก” หนา 46
ในการโทรออกโดยใชช่ือปุมโทรดวน โปรดดูที่ 
“โทรดวน” หนา 21

■ ขอมูลบริการและเบอรสวนตัว
เลือก เมนู > รายชื่อ และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
หมายเลขขอมูล — เพ่ือโทรไปที่หมายเลข
ใหบริการขอมลูของผูใหบรกิารหากหมายเลขนั้น
มใีนซิมการดของคุณ (บรกิารเสริมจากระบบ
เครือขาย)
เบอรบรกิาร — เพ่ือโทรไปที่หมายเลขบริการ
ของผูใหบรกิารหากหมายเลขนั้นมีในซิมการด
ของคุณ (บรกิารเสริมจากระบบเครอืขาย)
เบอรผูใช — เพ่ือดูหมายเลขโทรศพัทที่อยูใน
ซมิการดหากหมายเลขนัน้มีในซิมการดของคุณ
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8. ขอมูลการใช

เครื่องจะบนัทึกเบอรโทรศพัทที่ระบผูุโทรได
ที่ไมไดรับสาย ที่ไดรับ และที่โทรออก รวมถงึ
ระยะเวลาของการสนทนาโดยประมาณ ใหเลือก 
เมนู > ขอมูลการใช
โทรศพัทจะบันทึกขอมูลหากเครื่องเปดอยูและใช
ภายในพื้นที่บริการของระบบเครือขายและระบบ
สนับสนุนฟงกชันนี้เทานั้น

■ รายการโทรลาสุด
เมื่อคุณเลือก ตัวเลือก จากเมน ู
เบอรที่ไมไดรับสาย, เบอรทีไ่ดรับสาย, 
เบอรที่โทรออก หรือ ผูรับขอความ คุณจะสามารถ
ดูเวลาที่ใชในการโทร แกไข ดูหรือโทรไปยัง
หมายเลขโทรศัพทที่เครื่องบันทึกไว 
เพ่ิมหมายเลขนั้นลงในหนวยความจํา หรอืลบ
หมายเลขนัน้ออกจากรายการ นอกจากนี้ 
คุณสามารถสงขอความแบบอักษรไดดวย 
หากตองการลบรายการทีโ่ทรลาสดุ ใหเลือก 
เมนู > ขอมูลการใช > ลบเบอรที่โทรออก

■ ตัวนบัและตัวจบัเวลา
หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทร
และบริการที่แสดงในใบเรยีกเก็บคา
บริการจากผูใหบริการอาจแตกตาง
กันไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับคุณสมบัติ
ของเครือขาย การปดเศษ ภาษี 
และปจจัยอ่ืนๆ
ตัวนับเวลาบางประเภท รวมถึง
เวลาจรงิที่ใชโทรและรบัสาย

อาจจะถูกรเีซ็ตระหวางการอัปเกรด
บริการหรอืซอฟตแวร

เลือก เมนู > ขอมูลการใช > เวลาการโทร, 
ตัวนับขอมูลแบบแพคเก็ต หรือ ตัวจับเวลา
การตอแพคเก็ต เพ่ือดูขอมูลโดยประมาณ
ในการตดิตอสื่อสารครั้งลาสุดของคณุ
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9.  การตั้งคา

■ รูปแบบ
โทรศัพทของคณุมีกลุมการตั้งคาแบบตางๆ 
ที่เรียกวารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรบัแตง
แบบเสียงโทรศพัทสําหรับเหตุการณและ
สภาพแวดลอมที่ตางกันได
เลือก เมนู > การตัง้คา > รูปแบบ เล่ือนไปที่
รูปแบบและเลือกรูปแบบนั้น
ในการใชงานรูปแบบที่เลือก ใหเลือก ใชงาน
ในการตัง้รปูแบบใหทํางานในระยะเวลาหนึง่
ไมเกิน 24 ช่ัวโมง ใหเลือก ตั้งเวลา และตั้งเวลา
สิน้สุดการตัง้คารูปแบบน้ัน เมือ่หมดเวลาที่ตั้ง
ใหกับรูปแบบ เครื่องจะใชงานรูปแบบกอนหนานี้
ที่ไมไดตัง้เวลาไว
ในการปรับตั้งคารูปแบบ ใหเลือก ปรับตั้งคา 
เลือกการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยน แลวเปล่ียน 
ในการเปลี่ยนขอมูลสถานะผูใชของคณุ ใหเลือก 
สถานะของผูใช > การใชงานของผูใช หรือ 
ขอความสถานะของผูใช เมน ูสถานะของผูใช 
จะใชไดหากคุณตัง้คา ซงิโครไนซกับรูปแบบ เปน 
ใช โปรดดูที่ “สถานะของผูใช” หนา 40

■ ลักษณะ
ลักษณะมีองคประกอบหลายอยางสําหรับ
การปรบัแตงโทรศัพทของคุณ เชน ภาพพ้ืนหลัง 
ภาพพักหนาจอ โทนส ีและแบบเสียงกริ่ง
เลือก เมนู > การตัง้คา > ลักษณะ และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:

เลือกลักษณะ — เพ่ือตั้งคาลักษณะในโทรศพัท 
รายการแฟมขอมูลใน คลังภาพ จะปรากฏขึ้น 
เปดแฟมขอมลู ลักษณะ แลวเลือกลักษณะ
ดาวนโหลดลักษณะ — เพ่ือเปดรายการลิงค
สําหรับดาวนโหลดลักษณะเพิ่มเตมิ โปรดดูที่ 
“การดาวนโหลดไฟล” หนา 71

■ แบบเสียง
คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาของรูปแบบใชงาน
ที่เลือกไวได
เลือก เมนู > การตั้งคา > แบบเสียง เลือกและ
เปล่ียน เสียงเตือนโทรเขา, แบบเสียงกริ่ง, 
ระดับเสียงกริ่ง, การสั่นเตือน, การตั้งคาบรกิาร
สนทนา, เสยีงขอความเขา, เสียงเตือนขอความ
ทันใจ, เสียงปุมกด และ เสยีงเตือน คณุสามารถ
พบการตั้งคาเดียวกนัไดในเมนู รูปแบบ โปรดดูที่ 
“รูปแบบ” หนา 45
ในการตั้งคาใหโทรศัพทสงเสียงกริ่งเฉพาะจาก
หมายเลขโทรศัพทที่เปนของกลุมผูโทรทีเ่ลือกไว 
ใหเลือก เตือนสําหรับ เล่ือนไปยังกลุมผูโทรที่คุณ
ตองการหรือ ทุกสาย แลวเลือก เลอืก

■ ทางลัดสวนตัว
ดวยทางลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชัน
ในเครื่องที่ใชงานบอยๆ ไดอยางรวดเรว็ 
ในการจัดการทางลัด ใหเลือก เมนู > การตัง้คา > 
ทางลัดสวนตัว และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้:
ปุมเลือกดานขวา — เพ่ือเลือกฟงกชันจาก
รายการใหกับปุมเลือกดานขวา โปรดดูเพ่ิมเตมิที่ 
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“โหมดสแตนดบาย” หนา 19 เมนูนี้อาจไมปรากฏ
ข้ึนอยูกบัผูใหบริการของคณุ
ปุมสํารวจ — เพ่ือเลือกฟงกชันทางลัดสําหรับ
ปุมเล่ือน เล่ือนไปยังปุมเล่ือนที่ตองการ แลวเลือก 
เปลี่ยนคา และฟงกชันจากรายการ ในการลบ
ฟงกชันทางลัดออกจากปุม ใหเลือก (วาง) 
ในการกําหนดฟงกชันใหกับปุมใหม ใหเลือก 
กําหนด เมนูนีอ้าจไมปรากฏขึ้นอยูกับผูใหบริการ
ของคุณ
เสยีงสัง่งาน — เพ่ือใชฟงกชันของโทรศพัท
โดยการเปลงรายการเสียง เลือกแฟมขอมูล 
เล่ือนไปยังฟงกชันที่คุณตองการเพิ่มรายการเสียง 
แลวเลือก เพ่ิม สญัลักษณ  แสดงถึงรายการ
เสยีง ในการใชงานฟงกชันเสยีงสัง่งาน โปรดดู 
“การโทรออกโดยใชรายการเสยีง” หนา 43 

■ จอแสดงผล
เลือก เมนู > การตั้งคา > จอแสดงผล และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้:
ภาพพ้ืนหลัง — เพ่ือเพ่ิมภาพพื้นหลังใหแสดง
ที่หนาจอเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย 
ในการใชงานหรือเลิกใชงานภาพพ้ืนหลัง ใหเลือก 
เปด หรือ ปด เลือก เลือกภาพพื้นหลัง 
เพ่ือเลือกภาพจาก คลังภาพ หรือ เลือกชุดสไลด 
และแฟมขอมูลใน คลังภาพ 
เพ่ือใชภาพในแฟมคลังภาพ
เปนชุดสไลด ในการดาวนโหลดรูปถายเปนภาพ
พ้ืนหลัง ใหเลือก ดาวนโหลดภาพ
ภาพพักหนาจอ > เปด — เพ่ือใชงานภาพพัก
หนาจอสําหรับจอแสดงผลหลัก ในการตั้งเวลา
ใหภาพพักหนาจอทํางาน ใหเลือก เวลาพักจอ 
ในการเลือกภาพกราฟกเปนภาพพักหนาจอ 
ใหเลือก ภาพ และรูปถายหรือภาพกราฟก
จาก คลังภาพ เลือก ชุดสไลด และแฟมขอมลู
ใน คลังภาพ เพ่ือใชรูปภาพในแฟมขอมูล

เปนชุดสไลด ในการดาวนโหลดรปูถายไว
เปนภาพพักหนาจอ ใหเลือก ดาวนโหลดภาพ
ประหยัดพลังงาน > เปด — เพ่ือประหยัดพลังงาน
แบตเตอร่ี นาฬิกาดิจติอลจะปรากฏขึ้นเมือ่ไมมี
การใชฟงกชันใดๆ ของเครื่องโทรศพัทช่ัวระยะ
เวลาหนึ่ง
โครงสรางสี — เพ่ือเปล่ียนสีพ้ืนหลังของเมนู
และแถบแสดงสถานะสัญญาณและแบตเตอรี่
สีแบบอักษรสถานะวาง — เพ่ือเลือกสีของ
ขอความที่ปรากฏบนหนาจอในโหมดสแตนดบาย
โลโกระบบ — เพ่ือตั้งเครือ่งใหแสดงหรือซอน
โลโกระบบ เมนูนี้จะเปนสทีึบหากคุณไมไดจัดเก็บ
โลโกระบบไว หากตองการสอบถามขอมูล
เกี่ยวกับบริการที่มีของโลโกระบบ โปรดตดิตอ
ผูใหบรกิารระบบหรอืผูใหบริการของคุณ

■ วันและเวลา
เลือก เมนู > การตัง้คา > วันและเวลา 
และจากตัวเลือกตอไปนี้:
นาฬิกา — เพ่ือตั้งคาโทรศัพทนาฬิกาในโหมด
สแตนดบาย ปรับเวลานาฬิกา และเลือกเขตเวลา
พรอมทั้งรูปแบบเวลา
วันที่ — เพ่ือตั้งคาโทรศพัทใหแสดงวันที่ในโหมด
สแตนดบาย ตั้งคาวันที่ และเลือกรูปแบบวันที่
รวมทั้งตวัคั่นวนัที่
รับขอมูลวนัที่และเวลาอัตโนมัต ิ(บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) — เพ่ือตัง้เครื่องใหปรับปรุง
วันและเวลาตามเขตเวลาปจจุบนัโดยอัตโนมัติ

■ การโทรออก
เลือก เมนู > การตัง้คา > โทรออก และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
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ตั้งเสยีงอัตโนมัต ิ— เพ่ือตั้งคาโทรศัพทใหปรบั
ระดับเสยีงโดยอัตโนมัตติามเสียงรอบขาง
การโอนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — 
เพ่ือโอนสายเรยีกเขา คณุอาจโอนสายไมได
หากมีการใชฟงกชันการโทรบางฟงกชัน โปรดดูที่ 
การจํากัดการโทร ใน “ความปลอดภัย” หนา 50
รับไดทกุปุม > เปด — เพ่ือรับสายโทรเขา
โดยกดปุมใดก็ไดยกเวนปุมจบการทํางานและ
ปุมเลือกดานซายกับปุมเลือกดานขวา
เรียกซ้ําอัตโนมตัิ > เปด — เพ่ือใหเครื่องพยายาม
โทรออกไปหมายเลขนัน้ไดสูงสุดสบิครัง้หลังจาก
พยายามโทรแลวแตไมสําเร็จ
โทรดวน > เปด — เพ่ือใชงานโทรดวน 
ในการตัง้คาโทรดวน โปรดดูที่ “โทรดวน” หนา 43 
หากตองการโทร ใหกดปุมตวัเลขที่ตองการคางไว
ตั้งคาสายเรียกซอน > ใชงาน — เพ่ือใหระบบ
เครือขายแจงใหคณุทราบถงึสายเรียกเขาขณะที่
คุณใชสายอื่นอยู (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) โปรดดูที่ “สายเรียกซอน” หนา 21
ขอมูลการโทร > ใช — เพ่ือใหแสดงระยะเวลา
และคาโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
โดยประมาณแบบยอของการโทรในแตละคร้ัง
สงขอมูลผูโทร 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) > ใช, ไมใช 
หรอื ตามคาของระบบ
สายใชโทรออก (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) — เพ่ือเลือกสาย 1 หรือ 2 เพ่ือ
การโทรออกหากซิมการดของคุณสนับสนุน

■ โทรศัพท
เลือก เมนู > การตัง้คา > โทรศพัท และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:

ภาษาทีใ่ชในเครื่อง — เพ่ือกําหนดภาษาที่แสดง
และเขียน
สถานะหนวยความจํา — เพ่ือดูหนวยความจํา
ที่ใชไปและที่เหลืออยูใน คลังภาพ, ขอความและ 
แอปพลิเคช่ัน

ล็อคปุมอัตโนมัติ — เพ่ือตัง้คาปุมกดใหล็อค
โดยอัตโนมตัิหลังจากผานเวลาหนวงตามที่ตั้งไว
เมื่อโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบายและไมมี
การใชฟงกชันใดๆ ของเคร่ือง เลือก ล็อคปุมกด 
คณุสามารถตั้งคาเวลาไดตั้งแต 5 วินาทีถงึ 
60 วินาที
ปองกันปุมกด — เพ่ือกําหนดใหตองปอนรหัส
โทรศัพทเมื่อคุณยกเลิกการล็อคปุมกด ปอนรหัส
โทรศัพท แลวเลือก ล็อคปุมกด
เมื่อล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการ ซึ่งกําหนดไว
ในเครื่องของคุณได
แสดงขอมูลระบบ > ใช — เพ่ือรับขอมลูจาก
ผูใหบริการระบบซึง่ข้ึนกบัระบบเครือขายทีเ่ครื่อง
ใชอยูดวย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ขอความตอนรบั — ปอนขอความตอนรับใหแสดง
อยางสั้นๆ เมื่อเปดเครื่อง
การเลือกผูใหบรกิาร > อัตโนมัติ — เพ่ือตัง้คา
โทรศัพทใหเลือกระบบเครือขายทีม่ีในพ้ืนที่
ของคุณโดยอัตโนมัต ิการตัง้คา เลือกเอง ทําให
คณุสามารถเลือกระบบเครือขายที่มีขอตกลง
ในการใหบริการขามเครือขายกับผูใหบริการ
ระบบของคุณ
ยืนยันบริการซิม — โปรดดูที่ “บรกิารซิม” 
หนา 75
เรียกใชขอความชวย — เพ่ือเลือกวาใหเครื่อง
แสดงขอความวิธีใชหรือไม
เสียงเปดเครื่อง — เพ่ือเลือกวาใหเครือ่งสงเสียง
เมื่อเปดเครื่องหรือไม
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■  การเชื่อมตอ
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศพัทกับอุปกรณที่ใชงาน
รวมกันไดโดยการเชื่อมตออินฟราเรด นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถกําหนดการตั้งคาใหกับ
การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตไดอีกดวย

อินฟราเรด
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหสงหรือรับขอมลู
ผานพอรตอินฟราเรด (IR) ในการเชื่อมตอผาน IR 
นั้น คณุจะตองตอโทรศัพทของคุณเขากับอุปกรณ
ที่สามารถรองรบั IrDA ได รวมทั้งสงหรือรับขอมูล
ไปยังหรือจากโทรศัพทหรืออุปกรณรับสงขอมูลที่
ใชรวมกันได (เชน คอมพิวเตอร) ผานทางพอรต 
IR ของโทรศพัท
อยาหนัแสง IR (อินฟราเรด) เขาที่นัยนตาของ
บุคคลใดหรอืไปรบกวนอุปกรณ IR อ่ืนๆ อุปกรณ
อินฟราเรดเปนผลิตภัณฑเลเซอรประเภทชั้น 1
เมื่อมีการสงหรือรับขอมลู โปรดตรวจดูใหแนใจวา
พอรต IR ของอุปกรณที่ใชในการสงและการรับ
หันเขาหากัน และไมมีสิง่ใดกีดขวางระหวาง
อุปกรณ
ในการใชงานพอรต IR ของโทรศัพทเพ่ือรับขอมูล
โดยใช IR ใหเลือก เมนู > การตัง้คา > 
การเชื่อมตอ > อินฟราเรด
ในการยกเลิกใชงานการเชื่อมตอ IR ใหเลือก 
เมนู > การตัง้คา > การเชื่อมตอ > อินฟราเรด 
เมื่อเคร่ืองแสดงขอความ ยกเลิกใชงาน
อินฟราเรด? ใหเลือก ใช
หากเครื่องไมเริ่มสงขอมูลภายใน 2 วินาที 
หลังจากกําหนดใหพอรต IR ทํางานแลว 
การเชื่อมตอนัน้จะถกูยกเลิกและจะตองเริ่มใหม
อีกครั้ง

สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ IR
เมือ่สญัลักษณ  ปรากฏขึ้นอยางตอเนื่อง 
แสดงวามีการใชงานการเชื่อมตอผาน IR 
และโทรศพัทของคุณพรอมสําหรับสงหรือรับ
ขอมูลผานพอรต IR แลว
เมือ่สญัลักษณ  กะพริบ แสดงวาโทรศัพท
ของคณุพยายามเชื่อมตอกับอุปกรณ
อีกเครือ่งหนึง่อยูหรอืเช่ือมตอไมได

ขอมลูแพคเก็ต (EGPRS)
ขอมูลแพคเก็ต (EGPRS) (General Packet 
Radio Service) เปนบริการเสริมจากระบบ
เครือขายทีช่วยใหผูใชโทรศพัทเคล่ือนที่สามารถ
สงและรับขอมูลผานเครือขายที่เช่ือมตอกับ 
Internet protocol (IP) ได และชวยใหเขาใชระบบ
เครือขายขอมลู เชน อินเตอรเน็ต
แอปพลิเคชันที่สามารถใช GPRS ไดคอื MMS, 
การเบราส, อีเมล, SyncML ระยะไกล, 
การดาวนโหลดแอปพลิเคชัน Java, Push to talk, 
การสงขอความทันใจ และการเช่ือมตอกับ
เครื่องคอมพิวเตอร
ในการกําหนดวิธีใชบริการ ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > 
การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต
เลือก เมื่อตองการ เพ่ือตั้งคาการเช่ือมตอขอมลู
แบบแพคเก็ตใหเริ่มตนเมื่อแอปพลิเคชันนั้น
ตองการ การเชื่อมตอจะหยุดทํางานเมื่อคุณปด
แอปพลิเคชัน
เลือก ออนไลนตลอด เพ่ือตั้งคาโทรศัพท
ใหเช่ือมตอกับระบบขอมูลแบบแพคเกต็โดย
อัตโนมัติเมื่อคุณเปดเครือ่ง
สัญลักษณ  แสดงการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
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การต้ังคาโมเด็ม
คุณสามารถเชื่อมตอเคร่ืองโดยใชการเชื่อมตอ
อินฟราเรดหรือการใชสายเคเบลิขอมูล (CA-42) 
ไปยังเครือ่งคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได 
และใชโทรศพัทเปนเหมือนโมเด็มเพ่ือใชงาน
การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตจากเครือ่ง
คอมพิวเตอร
ในการกําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอจาก
เครื่องคอมพิวเตอร ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > การตั้งคาขอมูล
แบบแพคเก็ต > จุดเช่ือมตอที่ใช ใชงาน
จุดเช่ือมตอ ที่คณุตองการ แลวเลือก แกไข
จุดเช่ือมตอ เลือก ช่ือยอจดุเช่ือมตอ แลวปอน
ช่ือเรียกจดุเช่ือมตอที่เลือกไวในขณะนัน้ เลือก 
จุดเช่ือมตอขอมูลแบบแพคเก็ต แลวปอนช่ือ
จุดเช่ือมตอ (APN) เพ่ือเริ่มการเช่ือมตอกับระบบ
เครือขาย EGPRS
นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งคาการบริการ
การโทร (ช่ือจดุเช่ือมตอ) ที่เครื่องคอมพิวเตอร
โดยใชซอฟตแวร Nokia Modem Options 
โปรดดูที่ “Nokia PC Suite” หนา 76 หากคุณ
ตั้งคาไวทั้งที่โทรศัพทและเครื่องคอมพิวเตอร 
ระบบจะเลือกใชการตั้งคาจากเครื่องคอมพิวเตอร

■ อุปกรณเพ่ิมพิเศษ
เมนูนี้จะปรากฏขึ้น เมือ่โทรศัพทไดเช่ือมตอ
กับอุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกันไดเทานัน้
เลือก เมนู > การตัง้คา > อุปกรณเพ่ิมพิเศษ 
คุณสามารถเลือกเมนูอุปกรณเพ่ิมพิเศษได
หากเชื่อมตออุปกรณนัน้กับโทรศัพท คุณสามารถ
เลือกตวัเลือกบางรายการดังตอไปนี้ ทั้งนีข้ึ้นอยู
กับอุปกรณเสริมที่คณุใช:
รูปแบบที่ตั้งไว — เพ่ือเลือกรปูแบบที่คุณตองการ
ใชงานโดยอัตโนมตัิเมื่อคุณเช่ือมตอกับอุปกรณ
เพ่ิมพิเศษ

รบัอัตโนมัติ — เพ่ือตัง้คาเครื่องใหรับสาย
เรียกเขาโดยอัตโนมตัิหลังจากนั้น 5 วินาท ี
หากตั้ง เสียงเตือนโทรเขา ไวที่ ดังสัน้หนึง่ครัง้ 
หรือ ปด การรับสายอัตโนมัติจะปดการทํางาน
แสงสวาง — เพ่ือตั้งคาไฟใหสวางตลอดเวลา 
เปด เลือก อัตโนมัติ เพ่ือเปดใชแสงสวางเปน
เวลา 15 วินาทีหลังจากกดปุม
โทรขอความ > ใชโทรขอความ > ใช — เพ่ือใช
การตั้งคาโทรขอความแทนที่การตัง้คาชุดหฟูง
หรือเครือ่งชวยฟง

■ การจัดรูปแบบ
คณุสามารถจัดรูปแบบโทรศพัทของคุณ
ดวยการตั้งคาที่จําเปนสําหรบับริการบางอยาง
ใหทํางานไดอยางถูกตอง บริการตางๆ ไดแก 
เบราเซอร การสงขอความมลัตมิีเดีย 
การซิงโครไนซกับเซริฟเวอรอินเตอรเน็ต
ระยะไกล สถานะผูใช และโปรแกรมอีเมล 
ใชการตัง้คาจากซิมการดของคุณหรือ
จากผูใชบริการเปนขอความการจัดรูปแบบ 
หรือปอนการตั้งคาสวนตวัเอง คณุสามารถจัดเกบ็
ผูใหบริการไวในโทรศพัทไดมากถึง 20 ราย และ
จดัการไดภายในเมนูนี้
ในการจัดเก็บการตั้งคาที่ไดรับเปนขอความ
การจัดรูปแบบจากผูใหบริการ โปรดดูที่ 
“บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” หนา 13
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตัง้กําหนดคา 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
การตั้งคาเริ่มตน — เพ่ือดูรายชื่อ
ผูใหบริการที่จดัเก็บอยูในเครื่อง เล่ือนไปที่
ผูใหบริการ แลวเลือก ขอมลู เพ่ือดูโปรแกรมที่
การตั้งกําหนดคาจากผูใหบริการรองรับ 
ในการตั้งการจัดรูปแบบของผูใหบริการเปน
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คาเริ่มตน ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัง้เปนคาที่ตัง้ไว 
ในการลบการตัง้กําหนดคา ใหเลือก ลบ
ใชคาเริ่มตนในทุกแอพพลิเคช่ัน — เพ่ือใช
การตั้งกําหนดคาเริ่มตนที่ระบบกําหนดกับ
แอปพลิเคชันที่สนับสนุน
จุดเช่ือมตอที่ตองการ — เพ่ือดูจดุเช่ือมตอ
ที่บันทึกไว เล่ือนไปยังจุดเช่ือมตอที่ตองการ 
แลวเลือก ตัวเลือก > รายละเอียด เพ่ือดูช่ือ
ผูใหบริการ บริการเสริมขอมูล และจดุเช่ือมตอ
ขอมลูแพคเก็ต หรือหมายเลขติดตอ GSM
ตอเว็บสนบัสนนุของผูใหบริการ — เพ่ือ
ดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาจากผูใหบริการ
ของคุณ
การตั้งคาสวนบุคคล — เพ่ือเพ่ิมบญัชีสวนตวั
รายใหมสําหรับบริการตางๆ และเพ่ือใชหรอื
ลบบัญชีเหลานัน้ ในการเพิ่มบัญชีสวนตัวใหม 
หากคุณยังไมไดเพ่ิมรายการใดไว ใหเลือก 
เพ่ิมใหม หรือเลือก ตัวเลือก > เพ่ิมใหม เลือก
ประเภทบริการ จากนั้น ใหเลือกและปอน
การตั้งคาที่จําเปนแตละรายการ พารามิเตอร
จะแตกตางกันตามประเภทบริการที่เลือกไว 
ในการลบหรอืใชบัญชีสวนตัว ใหเล่ือนไปยัง
รายการนั้น แลวเลือก ตัวเลือก > ลบ หรือ ใชงาน

■ ความปลอดภัย
เมื่อคุณใชงานคุณสมบตัิการรักษาความปลอดภัย
ที่ใชควบคุมการโทร (เชน จํากัดการโทร, 
เฉพาะกลุม และจํากัดหมายเลข) การโทรออก
ยังคงใชไดในการโทรไปยังหมายเลขโทรฉุกเฉิน
ตามที่ตัง้ไวในเครื่อง
เลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย 
และจาก ตัวเลือกตอไปนี้:

ถามรหัส PIN — เพ่ือตั้งเครื่องใหถามรหสั PIN 
หรือ UPIN ทุกครั้งที่เปดเครื่อง ซิมการดบางชนดิ
จะไมอนุญาตใหคุณปดฟงกชันนี้
การจํากัดการโทร (บริการเสรมิจากระบบ
เครือขาย) — เพ่ือจํากัดสายเรียกเขาและจํากัด
การโทรออก โดยเครื่องจะถามรหัสระบบ
จํากัดเบอร — เพ่ือจํากัดการโทรออกไปยัง
หมายเลขที่เลือกไวหากซิมการดของคุณ
สนบัสนนุการใชฟงกชันนี้
เฉพาะกลุม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — 
เพ่ือระบกุลุมผูโทรที่คุณสามารถตดิตอและผูที่
สามารถติดตอคณุได
ระดับการปองกัน > โทรศัพท — เพ่ือใหเครื่อง
ถามรหสัโทรศัพททุกครั้งที่มีการใสซิมการด
อันใหมในเครื่อง เลือก หนวยความจํา และเครือ่ง
จะถามรหัสโทรศัพทเมือ่เลือกหนวยความจําของ
ซิมการดและเมื่อคุณตองการเปลี่ยนหนวย
ความจําที่ใช
รหัสผาน — เพ่ือเปล่ียนรหัสโทรศัพท รหสั PIN 
รหัส UPIN รหสั PIN2 และรหัสระบบ
รหัสที่ใช — เพ่ือเลือกวาควรใชรหัส PIN หรือ
รหัส UPIN
คําขอรหัส PIN2 — เพ่ือเลือกวาตองใชรหัส PIN2 
เมือ่ใชคุณสมบตัิของโทรศพัทบางอยางซึ่งอยู
ภายใตรหัส PIN2 ดวยหรือไม

■ การเรียกคืนการต้ังคาด้ังเดิม
ของเครื่อง

ในการตัง้คาเรียกคืนการตั้งคาเดิมของเมนู 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > เรียกคนืการตั้งคา
ดั้งเดิม ปอนรหัสโทรศพัท เครื่องจะไมลบขอมลู
ที่คุณปอนหรือดาวนโหลดเขาไป เชน ช่ือและ
หมายเลขโทรศพัทที่จัดเกบ็ไวใน รายชื่อ



เมนูตามท่ีผูใหบรกิารกําหนด

ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธ 51

10. เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด
เมนูนี้ชวยใหคุณเขาใชพอรทัลไปยังบริการที่
ผูใหบริการระบบมีใหได โดยชื่อและไอคอนขึ้น
กับผูใหบริการนัน้ สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ กรุณา
ติดตอผูใหบริการระบบของคุณ หากเมนูนี้
ไมปรากฏ หมายเลขของเมนถูัดไปจะเปลี่ยน
ตามลําดับ
ผูใหบริการสามารถอัปเดตเมนูนี้ดวยขอความ
บรกิาร สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ โปรดดูที่ 
“ถาดรับขอความบริการ” หนา 72
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11. คลังภาพ

ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการภาพกราฟก รูปถาย 
เสยีงบันทึก วิดีโอคลิป ลักษณะและแบบเสยีง
ตางๆ ได โดยไฟลดังกลาวจะอยูในแฟมขอมลู
ตางๆ
เครื่องของคณุสนับสนุนระบบรหัสเขาใชงาน
เพ่ือปองกันขอมลูที่ไดรับ อยางไรก็ตาม 
โปรดตรวจสอบเง่ือนไขของขอมลูและรหสั
เขาใชงานทุกครั้งกอนรับขอมูลนัน้ เนื่องจาก
การรับขอมูลดังกลาวอาจมีการคิดคาธรรมเนียม
การคุมครองดานลิขสทิธิ์อาจหามมิให
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือการสงตอ
ภาพ เพลง (รวมถึงเสยีงเรียกเขา) และเน้ือหา
บางสวนได
ไฟลที่จดัเก็บไวใน คลังภาพ จะใชหนวยความจํา
ประมาณ 3 MB
ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมูล ใหเลือก เมนู > 
คลังภาพ
ในการดูตัวเลือกที่มีอยูในแฟมขอมลู ใหเลือก
แฟมขอมูลและ ตัวเลอืก 
ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมูล ใหเลือกแฟม
ขอมลูและ เปด 
ในการดูตัวเลือกที่มีไวสําหรับไฟล ใหเลือกไฟล
และ ตัวเลือก
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12. มีเดีย

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิให
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือการสง
ตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) และเนื้อหา
บางสวนได

■  กลองถายรูป
คุณสามารถถายภาพหรือบันทึกวดิีโอคลิปโดยใช
กลองถายภาพในตวัได กลองถายรูปจะสรางภาพ
ในรูปแบบไฟล JPEG และวดิีโอคลิปในรูปแบบ 
3GP
เมื่อถายรูปหรอืใชรูปภาพหรอืวดิีโอคลิป 
โปรดเคารพขนบธรรมเนียมทองถิ่นรวมทั้ง
สทิธิสวนบุคคลของผูอ่ืน และไมกระทําการใด
ที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย
โทรศัพทโนเกีย 7360 รองรับความละเอียด
ในการถายภาพ 640 x 480 พิกเซล 
ซึ่งความละเอียดของภาพที่แสดงในคูมือเลมนี้
แตกตางจากความละเอียดจริงของภาพที่ปรากฏ
ในโทรศัพท

การถายภาพ
ในการถายรปู ใหเลือก เมนู > สื่อ > กลอง > 
จับภาพ โทรศพัทจะจัดเก็บภาพถายไวใน 
คลังภาพ > รปูถาย หากตองการถายภาพอีกภาพ 
ใหเลือก กลับ หากตองการสงภาพถาย
เปนขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก สง ในการดู
ตัวเลือกอ่ืนๆ ใหเลือก ตัวเลือก

การบันทึกวิดีโอคลิป
เลือก เมนู > สือ่ > กลอง ในการเลือกโหมดวิดีโอ 
เล่ือนไปทางซายหรือขวา หรือเลือก ตัวเลอืก > 

วดิีโอ ในการเริ่มบนัทึก ใหเลือก บันทกึ 
หากตองการพักการบันทกึ ใหเลือก พัก 
หากตองการเริ่มการบันทกึตอ ใหเลือก ใชตอ 
หากตองการหยุดการบนัทึก ใหเลือก หยุด 
เครื่องจะจดัเก็บไฟลที่บันทึกไวใน คลังภาพ > 
วดิีโอคลิป ในการดูตัวเลือกอ่ืนๆ ใหเลือก 
ตัวเลอืก

■ วทิยุ
วทิยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจาก
เสาอากาศของอุปกรณไรสาย ดังนั้น คุณตองตอ
ชุดหฟูงหรอือุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกันได
เขากับเครื่องโทรศัพทเพ่ือการใชงานวทิยุ FM 
ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน: ควรฟงเพลงใน
ระดับเสยีงปานกลาง การรับฟง
เสยีงทีด่ังเกินไปอยางตอเนื่อง
อาจเปนอันตรายตอการไดยินเสยีง
ของคณุ โปรดอยาถือโทรศพัท
ไวใกลหรูะหวางการใชลําโพง 
เนือ่งจากเสียงจะดังมาก

เลือก เมนู > สือ่ > วิทยุ ในการใชปุมภาพกราฟก 
, ,  หรือ  บนหนาจอ 

ใหเล่ือนไปทางซายหรือขวาไปยังปุมที่ตองการ 
และเลือกปุมนั้น
ในการเปลี่ยนระดับเสยีง ใหกดปุมปรับระดับเสยีง

การบันทึกสถานีวิทยุ
1. ในการเริ่มคนหาสถานี ใหเลือกและกดคางไว

ที่ปุม  หรือ  
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ในการเปล่ียนคลื่นความถี่วิทยุครั้งละ 
0.05 MHz ใหกดปุม  หรือ  เบาๆ

2. ในการจดัเกบ็สถานไีปท ีตาํแหนงหนวยความจาํ
 1 ถึง 9 ใหกดปุมตัวเลขที่ตรงกันคางไว 
ในการจัดเก็บสถานีไปที่ตําแหนง
หนวยความจํา 10 ถึง 20 ใหกดปุม 1 หรือ 2 
เบาๆ แลวกดปุมตวัเลขที่ตองการคางไว 0 
ถึง 9

3. ปอนช่ือสถานีแลวเลือก ตกลง

การฟงวิทยุ
เลือก เมนู > สื่อ > วทิยุ ในการเลื่อนไปยัง
สถานีวทิยุที่ตองการ ใหเลือก  หรือ  
หรือกดปุมหฟูง ในการเลือกตําแหนงของ
สถานีวทิยุ ใหกดหมายเลขของสถานีนั้นๆ
เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ปด — เพ่ือปดวิทยุ
จัดเก็บสถาน ี— เพ่ือจัดเก็บสถานใีหมและ
ปอนช่ือสถานี
สถาน ี— เพ่ือเลือกรายการสถานีที่จัดเก็บไว 
ในการลบหรอืตัง้ช่ือสถานีใหม ใหเล่ือนไปยัง
สถานีทีต่องการและเลือก ตัวเลือก > ลบสถานี 
หรือ เปล่ียนช่ือ
โมโน หรือ สเตอริโอ — เพ่ือฟงวิทยุในระบบเสียง
โมโนหรือสเตอริโอ
ลําโพง หรือ ชุดหูฟง — เพ่ือฟงวทิยุผานลําโพง
หรือชุดหูฟง ชุดหูฟงตองตออยูกับโทรศพัท 
สายของชุดหฟูงทําหนาทีเ่ปนเสาอากาศวทิยุ
ตั้งความถี ่— เพ่ือปอนความถี่ของสถานีวทิยุ
ที่ตองการ
คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาได
ตามปกตขิณะฟงวิทยุ ขณะสนทนา เสียงจากวิทยุ
จะถูกปด

เมือ่โปรแกรมท่ีใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตหรือ 
HSCSD กําลังสงหรือรับขอมูล อาจจะรบกวน
สัญญาณวิทยุได

■ เคร่ืองบนัทึก
คุณสามารถบนัทึกคําพูด เสียง หรอืสายที่ใชงาน
ไดถึง 5 นาที เวลาในการบันทึกจริงข้ึนกับพ้ืนที่
หนวยความจําทีม่ีอยู
เครื่องบันทึกจะใชงานไมไดขณะใชสายขอมูล
หรือเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ตอยู

การบันทึกเสียง
1. เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องบันทึก

ในการใชปุมภาพกราฟก, , , หรอื 
 บนหนาจอ ใหเล่ือนไปทางซายหรือขวา

ไปยังปุมที่ตองการและเลือกปุมนั้น
2. ในการเริ่มบันทึกเสยีง ใหเลือก  

ในการเริ่มบันทึกเสยีงขณะสนทนา ใหเลือก 
ตัวเลือก > บันทึกเสียง ขณะบันทึก
การสนทนาผูใชสายทุกคนจะไดยินเสียง
บี๊พเบาๆ ทุก 5 วนิาทีโดยประมาณ ขณะที่
บันทึก ใหถือโทรศัพทในตําแหนงปกตแินบ
กับหู

3. ในการหยุดการบันทึกเสียง ใหเลือก  
เสยีงที่บนัทึกจะถูกจัดเก็บไวใน คลังภาพ > 
เสยีงบนัทึก

4. ในการฟงเสยีงบันทึกครั้งลาสุด ใหเลือก 
ตัวเลือก > เลนซ้ําลาสุด

5. หากตองการสงเสียงบันทกึครั้งลาสดุโดยใช
ขอความมัลติมีเดียหรือ IR ใหเลือก 
ตัวเลือก > สงเลนซ้ําลาสดุ
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รายการการบันทึกเสียง
เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบนัทึก > ตัวเลือก > 
รายการที่บนัทึก รายการในแฟมขอมลู คลังภาพ 
จะปรากฏขึ้น เปด เสยีงบันทึก เพ่ือดูรายการที่มี
เสียงบันทึก เลือก ตัวเลอืก เพ่ือเลือกตัวเลือก
ของไฟลใน คลังภาพ โปรดดูที่ “คลังภาพ” 
หนา 52
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13. ตารางนดัหมาย

■ นาฬิกาปลกุ
คุณสามารถตั้งโทรศัพทใหปลุกตามเวลา
ที่กําหนดได เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
นาฬิกาปลุก
ในการตั้งเวลาปลุก ใหเลือก เวลาปลุก และปอน
เวลาปลุก ในการเปลี่ยนเวลาปลุกเมื่อตั้งคาเวลา
ปลุก ใหเลือก เปด ในการตัง้ใหโทรศพัทแจงเตอืน
คุณเมือ่ถึงวนัที่เลือกในสปัดาห ใหเลือก เตือนซ้ํา
ในการเลือกเสียงปลุกหรือตั้งสถานีวิทยุเปนเสยีง
ปลุก ใหเลือก เสยีงปลุก หากคุณเลือกวทิยุ
เปนเสียงปลุก ใหตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท 
โทรศพัทจะใชสถานีที่คุณฟงลาสุดเปนเสยีงปลุก 
โดยเสยีงวทิยุจะออกทางลําโพง หากคุณถอด
ชุดหฟูงออกหรือปดโทรศัพท เสยีงปลุกที่ตัง้ไว
เริ่มแรกจะถูกใชแทนวิทยุ
ในการตั้งการหมดเวลาเลื่อน ใหเลือก 
การหมดเวลาเลื่อน

การหยุดเสียงปลุก
โทรศพัทจะสงเสียงปลุก และมีขอความกะพริบวา 
ปลุก! พรอมกับแสดงเวลาปจจบุันบนหนาจอ
แมวาจะปดโทรศัพทไวก็ตาม หากตองการปด
เสยีงปลุก ใหเลือก หยุด หากคณุปลอยใหเครือ่ง
สงเสยีงปลุกตอไปเปนเวลาหนึง่นาทีหรือเลือก 
เลือ่นไป เสียงปลุกจะหยุดดังในชวงเล่ือนเวลา
ที่เลือกไวและจะสงเสยีงปลุกใหมอีกครั้ง
หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู 
เครื่องจะเปดเองและมีเสยีงปลุกดังข้ึน หากคุณ
เลือก หยุด โทรศพัทจะแสดงขอความถามวา
คุณตองการเปดใชงานโทรศัพทเพ่ือโทรหรือไม 

เลือก ไม เพ่ือปดเครื่องหรือ ใช เพ่ือโทรออก
และรับสายทีโ่ทรเขา หามเลือก ใช เมื่อการใชงาน
โทรศพัทไรสายอาจกอใหเกิดสญัญาณรบกวน
หรืออันตรายได

■  ปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนดัหมาย > ปฏทิิน
วันที่ปจจุบันจะแสดงอยูในกรอบ หากมีบนัทึก
ที่ตั้งไวสําหรับวนันั้น วันดังกลาวจะปรากฏ
เปนตัวหนา หากคุณตองการดูบันทึกของวนันั้น 
ใหเลือก ดู ในการดูแตละสัปดาห ใหเลือก 
ตัวเลือก > ดูอาทิตย ในการลบบนัทึกทั้งหมด
ในปฏิทิน ใหเลือกการแสดงผลเปนเดือนหรือ
สัปดาห แลวเลือก ตัวเลอืก > ลบบันทึกทั้งหมด
ตัวเลือกอ่ืนๆ สําหรับการดูวันอาจเปน 
สรางบันทึก, ลบ, แกไข, ยาย หรือ ใชซ้ําอีก 
บันทึกหรือ คดัลอก ไปยังวนัอ่ืน สงบนัทึก 
เปนขอความแบบอักษรหรือขอความมัลติมเีดีย 
ใน การตั้งคา คุณสามารถตั้งเวลาและวันที่ได 
ใน ลบบันทึกอัตโนมัต ิคุณสามารถตัง้คา
ใหโทรศัพทลบบนัทึกเกาโดยอัตโนมตัิหลังจากถึง
เวลาทีก่ําหนด

การสรางบันทึกปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน เล่ือนไป
ยังวนัที่ที่คุณตองการและเลือก ตัวเลือก > 
สรางบันทึก และเลือกประเภทของบันทึก
ดังตอไปนี้:  นัดหมาย,  โทร,  
วันเกิด, บันทึก หรือ เตอืนความจํา



ตารางนัดหมาย

ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธ 57

การแจงเตือนบันทึก
โทรศัพทจะแสดงบนัทึกและหากตั้งคาไว 
โทรศัพทจะสงเสยีงบีพ๊ดวย เมือ่มบีันทึกเตือน
การโทร  ที่หนาจอ เมื่อตองการโทรออก
ไปยังหมายเลขนั้น ใหกดปุมโทรออก ในการปด
เสียงแจงเตอืนและดูบันทึก ใหเลือก ดู 
ในการหยุดเสยีงปลุกประมาณ 10 นาที ใหเลือก 
เลื่อนไป ในการปดเสยีงแจงเตอืนโดยไมดูบันทึก 
ใหเลือก ออก

■ ส่ิงท่ีตองทํา
หากคุณตองการจัดเก็บบันทกึงานที่ตองทํา 
ใหเลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > สิง่ทีต่องทํา
ในการจดัทําบนัทึก หากยังไมมีบันทกึ ใหเลือก 
เพ่ิมบันทึก หรือเลือก ตัวเลอืก > เพ่ิม เขียน
ขอความและเลือก จัดเก็บ เลือกลําดับ
ความสําคัญวนัครบกําหนดและประเภท
เสียงเตือนสําหรบับนัทึก
ในการดูบนัทึก ใหเล่ือนไปยังบันทึกที่ตองการ 
แลวเลือก ดู
นอกจากนี้ คุณสามาถเลือกตัวเลือกเพ่ือลบบันทึก
ที่เลือกไว และลบบันทึกทั้งหมดที่คุณ
ทําเครื่องหมายเปนเสร็จสมบูรณ คุณสามารถ
จัดเรียงบนัทึกตามลําดับความสําคัญหรือตามวัน
ครบกําหนด สงบันทึกไปยังโทรศัพทเครื่องอ่ืน
เปนขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดีย 
จัดเก็บบันทึกเปนบันทึกเปนปฏิทิน หรอืเขาใช
ปฏิทินได ขณะที่ดูบันทึก คุณสามารถเลือก
ตัวเลือกเพ่ือแกไขวันครบกําหนดหรือลําดับ
ความสําคัญของบันทึก หรือทําเครื่องหมาย
บันทึกนั้นเปนเสร็จสมบูรณไดดวย

■ บนัทึก
หากตองการใชแอปพลิเคชันนี้เขียนและสงบนัทึก 
ใหเลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > บันทึก 
ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบนัทึก ใหเลือก 
เพ่ิมบันทกึ หรือเลือก ตัวเลือก > สรางบันทกึ 
เขียนขอความและเลือก จัดเก็บ
ตวัเลือกอ่ืนๆ สําหรับการบนัทึกคือ การลบและ
การแกไข ขณะที่แกไขบันทึก คุณสามารถออก
จากโปรแกรมแกไขขอความโดยไมตองบันทึก
การเปลี่ยนแปลง คุณสามารถสางบนัทึกไปยัง
เครื่องที่ใชงานรวมกันโดยใชขอความตัวอักษร 
ขอความมัลตมิีเดีย หรืออินฟราเรด หากบนัทึก
ยาวเกินกวาที่จะสงขอความเปนตัวอักษรได 
เครื่องจะขอใหคณุลบจํานวนตัวอักษรที่เกินมา
ออกจากบนัทึกของคุณ

■ การซิงโครไนซ
การซิงโครไซนจะใชในการจัดเก็บขอมูลปฏทิิน
และ รายชื่อ ลงในเซิรฟเวอรอินเตอรเน็ตระยะไกล 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) หรือในเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได หากคุณจัดเก็บ
ขอมลูไวในเซิรฟเวอรอินเตอรเน็ตระยะไกล 
คณุจะสามารถซงิโครไนซขอมลูในเครื่องโทรศพัท
ของคุณ โดยใชคุณสมบัติการซิงโครไนซจาก
เครื่องโทรศพัทของคุณได ในการซิงโครไนซ
ขอมลูในรายชื่อ ปฏิทิน และบนัทึกในเครื่อง
โทรศัพทใหสอดคลองกบัขอมูลในเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได ใหเริม่ซิงโครไนซ
จากเครือ่งคอมพิวเตอร ขอมูลรายช่ือในซิมการด
จะไมไดรับการซิงโครไนซ
การรับสายเรียกเขาขณะซิงโครไนซขอมูลจะทํา
ใหระบบหยุดการซิงโครไนซ ซึ่งคณุตองเร่ิม
การซิงโครไนซอีกครั้ง
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การซิงโครไนซเซิรฟเวอร
กอนที่คุณจะซิงโครไนซโทรศพัท 
คุณตองดําเนินการตอไปนี้:
• สมัครเพ่ือขอรับบริการซิงโครไนซ สําหรับ

ขอมลูเพ่ิมเติม โปรดตดิตอผูใหบริการ
ของคุณ

• รับการตัง้คาซงิโครไซนจากผูใหบริกา
รของคุณ โปรดดูที่ “การตั้งคาซิงโครไนซ” 
หนา 58

ในการเริ่มตนซิงโครไนซจากเครื่องโทรศพัท
ของคุณ ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี:้
1. เลือกการตั้งกําหนดคาที่ตองใชใน

การซิงโครไนซ โปรดดูที่ 
“การตัง้คาซงิโครไนซ” หนา 58

2. เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ซิงค > 
ซิงโครไนซเซิรฟเวอร > ขอมูลที่จะ 
Synchronise เลือกขอมูลที่จะซิงโครไนซ

3. เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ซิงค > 
ซิงโครไนซเซิรฟเวอร > ซิงโครไนซ ขอมลู
ที่เลือกไวในชุดที่ใชงานจะถูกซิงโครไนซ
หลังจากที่มีการยืนยัน

การซิงโครไนซเปนครั้งแรกหรือหลังจาก
การซิงโครไนซถูกขัดจังหวะอาจใชเวลา 30 นาที
กอนจะเสร็จสมบรูณในกรณทีี่รายชื่อหรือปฏิทิน
เต็ม

การตั้งคาซิงโครไนซ
คุณจะไดรับการตัง้กําหนดคาสําหรับ
การซิงโครไนซเปนขอความการตัง้คา
คอนฟเกอเรชันจากผูใหบริการของคณุ 
ในการจัดการคาคอนฟเกอเรชัน โปรดดูที่ 
“การจดัรปูแบบ” หนา 49

1. เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ซิงค > 
ซิงโครไนซเซิรฟเวอร > การตั้งคาซิงโครไนซ 
และจากตัวเลือกตอไปนี้:
การจัดรูปแบบ — เฉพาะการจัดรูปแบบที่
รองรับการซิงโครไนซเทานั้นจะปรากฏขึ้น 
เลือกผูใหบริการ คาที่ตั้งมา หรือ 
การตั้งคาสวนบคุคล สําหรับการซิงโครไนซ
บัญชี — เลือกบัญชีบริการซิงโครไนซที่มีอยู
ในการตัง้คาคอนฟเกอเรชันทีใ่ชงาน

2. เลือก การตั้งคาซิงฯ PC เพ่ือปอนการตัง้คา
ซิงโครไนซที่แจงเตือนเซิรฟเวอร ตั้งคา 
ช่ือผูใช และ รหัสผาน
ช่ือผูใชและรหสัผานในโทรศัพทและเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณจะตองเหมอืนกัน

การซงิโครไนซจากเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได
ในการซิงโครไนซ รายชื่อ, ปฏิทิน และ บันทึก 
จากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได ใหใช
การเชื่อมตอผานสายเคเบลิขอมลูหรืออินฟราเรด 
คุณจําเปนตองใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 
ของโทรศัพทตดิตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร 
เริ่มการซิงโครไนซจากเครื่องคอมพิวเตอรโดย
ใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite

■ เคร่ืองคิดเลข
เครื่องคิดเลขในโทรศพัทสามารถบวก ลบ คูณ 
หาร หาคาเลขยกกําลังสอง หาราก และแปลงคา
สกุลเงินตางๆ

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มี
ขอจํากัดในดานความถูกตอง
และไดรับการออกแบบมาสําหรบั
การคํานวนอยางงาย
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เลือก เมนู > ตารางนดัหมาย > เครื่องคดิเลข 
เมื่อตัวเลข 0 ปรากฏบนจอ ใหปอนเลข
จํานวนแรกที่ตองการคํานวณ กดปุม # เพ่ือใส
จุดทศนิยม เลือก ตัวเลือก > บวก, ลบ, คูณ, หาร, 
ยกกําลังสอง, หาสแควรรูท หรือ เปล่ียน
เครื่องหมาย ปอนตวัเลขจํานวนที่สองหากจําเปน
สําหรับผลลัพธรวม ใหเลือก ผลลัพธ ทําซ้ํา
ข้ันตอนนี้มากเทาที่จําเปน หากตองการเริ่ม
การคํานวณครั้งใหม ใหเลือกและกดคางไวทีปุ่ม 
ลบ
หากตองการแปลงสกุลเงิน ใหเลือก เมนู > 
ตารางนัดหมาย > เครื่องคิดเลข หากตองการ
บันทึกอัตราแลกเปล่ียน ใหเลือก ตัวเลอืก > 
อัตราแลกเปล่ียน เลือกตวัเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง
ที่ปรากฏบนหนาจอ ปอนอัตราแลกเปลี่ยน
โดยกดปุม # เพ่ือใสจุดทศนยิมและเลือก ตกลง 
เครื่องจะยังคงบนัทึกอัตราแลกเปลี่ยนนัน้เอาไว
จนกวาจะมีอัตราแลกเปลี่ยนใหมมาแทนที่ 
ในการแปลงสกุลเงิน ใหปอนจํานวนเงินที่ตองการ
แปลง แลวเลือก ตัวเลือก > เปนสกุลหนึ่ง หรือ 
เปนสกุลสอง

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปล่ียนแปลง
สกุลเงินหลัก คุณตองปอนอัตราใหม
เนื่องจากเครื่องจะตั้งอัตราแลก
เปล่ียนที่กําหนดไวกอนหนาเปนศนูย

■ นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือรอบเวลา
โดยใชนาฬิกาจับเวลา ในขณะจบัเวลา คุณยัง
สามารถใชงานฟงกชันอ่ืนไดดวยเชนกัน 
หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลาใหทํางานเปนพ้ืน
หลังของหนาจอ ใหกดปุมจบการทํางาน
การใชนาฬิกาจับเวลาหรือใหนาฬิกาจบัเวลา
ทํางานอยูโดยไมปรากฏบนหนาจอขณะที่ใชงาน
คุณสมบตัิอ่ืนๆ 

อยูจะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทําใหอายุ
การใชงานของแบตเตอรีส่ั้นลง 
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกาจับเวลา 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
เวลาที่แยกไว — เพ่ือวัดคาเวลาในรอบนั้น 
ในการเริ่ม จบัเวลา ใหเลือก เริ่ม เลือก แยกเวลา 
ทุกครั้งที่คุณ ตองการบนัทึกเวลาระหวางรอบ 
ในการหยุด จบัเวลา ใหเลือก หยุด ในการจัดเก็บ
เวลาที่จับได ใหเลือก จัดเก็บ ในการเริ่มจับเวลา
อีกครั้ง ใหเลือก ตัวเลอืก > เริ่ม เวลาใหมนี้
จะเดินตอจากเวลาเดิมที่จบัเวลาไว ในการตั้งเวลา
ใหมโดยไมจดัเก็บไว ใหเลือก ตั้งเวลาใหม 
หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลาใหทํางานเปนพ้ืน
หลังของหนาจอ ใหกดปุมจบการทํางาน
รอบเวลา — เพ่ือบนัทึกรอบเวลา หากตองการ
ตัง้นาฬิกาจบัเวลาใหทํางานเปนพ้ืนหลังของ
หนาจอ ใหกดปุมจบการทํางาน
จบัเวลาตอ — เพ่ือดูเวลาที่คณุตั้งไวเปนพ้ืนหลัง
เวลาลาสุด — เพ่ือดูเวลาที่จับครั้งลาสดุหากยัง
ไมไดตั้งเวลาใหมใหนาฬิกาจบัเวลา
แสดงเวลา หรอื ลบเวลา — เพ่ือดูหรือลบเวลา
ที่บนัทึกไว

■ ตัวจบัเวลาถอยหลัง
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ตวัจับเวลา 
ปอนเวลาปลุกเปนช่ัวโมง นาที และวนิาที 
และเลือก ตกลง หากคุณตองการ คณุสามารถ
เขียนขอความบันทึกของคุณเองซึ่งจะปรากฏขึ้น
เมื่อหมดเวลา หากตองการเริม่การจับเวลา 
ใหเลือก เริ่ม หากตองการเปล่ียนเวลาที่ตัง้ไว 
ใหเลือก เปล่ียนเวลา หากคณุตองการหยุด
ตวัจับเวลา ใหเลือก หยุดนับ
หากถึงเวลาเตือน ขณะที่โทรศัพทอยูในโหมด
สแตนดบาย เครื่องจะสงเสยีงเตอืน และกะพริบ
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ขอความบนัทึกหากตัง้ไว หรอื หมดเวลาที่ตั้ง 
กดปุมใดก็ไดเพ่ือหยุดเสียงเตือน หากไมได
กดปุมใด เสียงเตือนจะหยุดอัตโนมัตภิายใน 
30 วนิาที แตหากตองการปดเสยีงแจงเตือน
และลบบันทึก ใหเลือก ออก หากตองการเริ่ม
จับเวลาแบบถอยหลังอีกครั้ง ใหเลือก 
เริม่ตนใหม
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14. แอปพลิเคชัน

■ เกม
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณมบีางเกมใหมาดว
ย

การเขาเลนเกมส
เลือก เมนู > แอปพลิเคช่ัน > เกมส เล่ือนไปที่เกม
ที่ตองการ แลวเลือก เปด
โปรดดูตัวเลือกที่เกี่ยวของกับเกมสที่ 
“ตัวเลือกอ่ืนๆ ของแอปพลิเคชัน” หนา 61

การดาวนโหลดเกมส
เลือก เมนู > แอปพลิเคช่ัน > ตัวเลอืก > 
การดาวนโหลด > ดาวนโหลดเกมส 
รายการบุคมารค ที่ใชไดจะปรากฏขึ้น เลือก 
บุคมารคอ่ืน เพ่ือเขาสูรายการบุคมารคในเมนู 
เว็บ โปรดดูที่ “บุคมารค” หนา 71

ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชงานเฉพาะ
แอปพลิเคชันซอฟตแวรอ่ืนใดจาก
แหลงที่มกีารรักษาความปลอดภัย
และมกีารปองกันจากซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายเทานัน้

การตั้งคาเกม
ในการตัง้คาเสยีง แสงสวาง และการสั่นใหเกม
และแอปพลิเคชัน ใหเลือก เมนู > แอปพลิเคช่ัน > 
ตัวเลือก > การตั้งคาแอปพลิฯ

■ แหลงรวบรวม
ซอฟตแวรในโทรศพัทของคุณประกอบดวย
แอปพลิเคชัน Java ที่ออกแบบมาใชกับโทรศัพท 
Nokia โดยเฉพาะ

การเปดใชแอปพลิเคชัน
เลือก เมนู > แอปพลิเคช่ัน > แหลงรวบรวม 
เล่ือนไปยังแอปพลิเคชันที่ตองการแลวเลือก เปด

ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน
ลบ — เพ่ือลบแอปพลิเคชันหรือชุดแอปพลิเคชัน
ออกจากโทรศัพท
รายละเอียด — เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
แอปพลิเคชัน
ตรวจสอบเวอรช่ัน — เพ่ือตรวจสอบวาเวอรชัน
ใหมของแอปพลิเคชันนีจ้ะดาวนโหลดจาก เวบ็ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
เขาสูแอปพลิเคช่ัน — เพ่ือจํากัดแอปพลิเคชันจาก
การเขาสูระบบเครือขาย ประเภทการเขาใช
ตางๆ จะปรากฏขึ้น ในแตละประเภท 
เลือกการอนุญาตชนิดใดชนิดหนึ่งดังตอไปนี้: 
ถามทุกครัง้ เพ่ือกําหนดใหเครื่องถามทุกครัง้
ที่มกีารเขาใชงานเครือขาย ถามครั้งแรกเทานั้น 
เพ่ือกําหนดใหเครื่องถามเมือ่มกีารเขาใชงาน
เครือขายเปนครั้งแรก อนุญาตเสมอ เพ่ือให
เขาใชงานเครือขายได หรือ ไมอนุญาต ไมใหใช
งานเครือขาย
เว็บเพจ — เพ่ือใหขอมลูเพ่ิมเตมิหรอืรายละเอียด
เพ่ิมเตมิของแอปพลิเคชันนัน้จากเว็บเพจใน
อินเตอรเน็ต ซึ่งระบบเครือขายตองสนับสนนุ
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คุณสมบัตินี ้โดยจะปรากฏขึ้นตอเมื่อ
แอปพลิเคชันนั้นมีที่อยูอินเตอรเน็ตแลว

การดาวนโหลดแอปพลิเคชนั
โทรศพัทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชัน Java 
J2METM กอนที่จะดาวนโหลด โปรดตรวจสอบ
วาแอปพลิเคชันนี้ใชงานไดกบัโทรศพัทของคณุ

ขอสําคัญ: ตดิตั้งและใชงานเฉพาะ
แอปพลิเคชันซอฟตแวรอ่ืนใดจาก
แหลงที่มีการรักษาความปลอดภัย
และมีการปองกันจากซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายเทานั้น

คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชัน Java ใหมๆ  
ไดหลายวิธีดังนี้
เลือก เมนู > แอปพลิเคช่ัน > ตัวเลือก > 
การดาวนโหลด > ดาวนโหลดแอปฯ 
รายการบุคมารค ที่ใชไดจะปรากฏขึ้น เลือก 
บุคมารคอ่ืน เพ่ือเขาสูรายการบุคมารคในเมนู 
เว็บ เลือกบุคมารคทีเ่หมาะสมเพื่อเช่ือมตอ
กับเพจที่ตองการ คุณสามารถสอบถามการใช
บริการแบบอ่ืน ราคา และภาษีตางๆ ไดจากผูให
บริการของคุณ
เลือก เมนู > เวบ็ > ลิงคดาวนโหลด ดาวนโหลด
แอปพลิเคชันหรือเกมที่เหมาะสม โปรดดูที่ 
“การดาวนโหลดไฟล” หนา 71
ใชฟงกชันการดาวนโหลดเกมส โปรดดูที่ 
“การดาวนโหลดเกมส” หนา 61
ใช Nokia Application Installer จากชุดโปรแกรม 
PC Suite เพ่ือดาวนโหลดแอปพลิเคชันลง
ในโทรศพัทของคุณ
โทรศพัทของคุณอาจมบีุคมารคที่โหลดไวแลว
สําหรับเว็บไซตที่ไมไดเปนพันธมิตรกับ Nokia 
ทั้งนี้ Nokia จะไมรับรองหรือรับประกันใดๆ 
ตอการใชงานไซตดังกลาว หากคุณเลือก

การเขาใชไซตเหลานั้น คณุควรจะยึดถือตาม
ขอควรระวังสําหรับความปลอดภัยหรือเนื้อหา
ดังทีท่านทําตอไซตอินเตอรเน็ตใดๆ



Push to talk

ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธ 63

15. Push to talk

Push to talk (PTT) ผานเครือขายเซลลูลาร
เปนบริการสื่อสารวิทยุแบบสองทางที่ใชผาน
ระบบเครือขายเซลลูลาร GSM/GPRS 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) PTT ใชติดตอ
สือ่สารทางเสยีงไดโดยตรง ในการเชื่อมตอ 
ใหกดคางไวที่ปุมเพ่ิมระดับเสียง (PTT)
คุณสามารถใช PTT เพ่ือพูดคุยกับบุคคลอื่น
หรอืกลุมบุคคลที่มเีครือ่งที่ใชคุณสมบัตนิี้ได 
เมื่อคุณติดตอไดแลว บุคคลหรือกลุมบุคคล
ที่คุณติดตอไปนั้นไมจําเปนตองตอบรับทาง
โทรศัพท ผูเขารวมควรยืนยันถึงการตอบรับ
การตดิตอตามความเหมาะสม เนื่องจากไมมี
เครื่องยืนยันอ่ืนใดเลยวาผูรับไดยินเสียง
การตดิตอของคุณ
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพ่ือตรวจสอบ
ขอมูลการใชงาน คาบริการ และการสมัคร
ใชบริการ โปรดทราบวาบริการขามเครือขาย
อาจมีขอจํากัดมากกวาการตดิตอแบบปกติ
กอนที่คณุจะใชบริการ PTT ได คณุตองกําหนด
การตัง้คาบริการ PTT ที่จําเปน โปรดดูที่ 
“การตั้งคา PTT” หนา 67
ในขณะที่เช่ือมตอบริการ PTT คุณสามารถ
ใชฟงกชันอ่ืนๆ ของเครือ่งได บริการ PTT 
ผานเครือขายเซลลูลารไมไดเช่ือมตอกับระบบ
การตดิตอสื่อสารทางเสียงโดยทั่วไป ดังนั้น 
บรกิารตางๆ ของการโทรปกติ (เชน ศนูยฝาก
ขอความ) จะไมมใีหบริการสําหรับการสื่อสารแบบ 
PTT ผานเซลลูลารนี้

■ เมน ูPush to talk
เลือก เมนู > สนทนา
ในการเชื่อมตอหรือยกเลิกการเชื่อมตอบริการ 
PTT ใหเลือก เปดการสนทนา หรือ 
ปดการสนทนา
ในการดูคําขอการโทรกลับที่ไดรับ ใหเลือก 
ถาดเขาโทรกลับ
ในการดูรายชื่อกลุม PTT ใหเลือก รายการกลุม
ในการดูรายชื่อผูตดิตอที่คุณไดเพ่ิมที่อยู PTT 
ที่ไดรบัจากผูใหบริการของคุณ ใหเลือก 
รายการรายชื่อ
ในการเพิ่มกลุม PTT กลุมใหมไวในโทรศพัท 
ใหเลือก เพ่ิมกลุม
ในการเพิ่มการตัง้คา PTT เพ่ือใชงาน โปรดเลือก 
การตั้งคาสนทนา

ในการตั้งคาที่ตองใชในการเชื่อมตอ PTT 
โปรดเลือก การตั้งกําหนดคา
ในการเปดเบราเซอรและการเช่ือมตอกับ
พอรทัลเครือขาย PTT ที่ใหบรกิาร
โดยผูใหบริการ ใหเลือก เวบ็

■ การเชื่อมตอและการยกเลิก
การเชื่อมตอ PTT 

ในการเชื่อมตอบริการ PTT ใหเลือก เมนู > 
สนทนา > เปดการสนทนา สัญลักษณ  
แสดงถึงการเชื่อมตอ PTT สวนสัญลักษณ  
แสดงวาไมสามารถใชบริการดังกลาวไดช่ัวคราว 
เครื่องจะลองเช่ือมตอกับบริการอีกครัง้
โดยอัตโนมตัิ จนกวาคุณจะยกเลิกการเชื่อมตอ
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จากบริการ PTT หากคุณเพ่ิมกลุมไวในเครื่อง 
คุณจะเขารวมกลุมที่ใชอยูโดยอัตโนมตัิ 
(คาที่ตัง้มา หรอื รับฟง) และช่ือกลุมที่เปน
คาเริ่มตนจะแสดงในโหมดสแตนดบาย
ในการยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการ PTT 
ใหเลือก ปดการสนทนา

■ การโทรออกและรับสาย PTT
เลือก เมนู > การตั้งคา > แบบเสียง > การตั้งคา
บริการสนทนา เพ่ือตั้งคาเครื่องโทรศัพท
ใหใชลําโพงหรอืชุดหฟูงในการสือ่สาร PTT

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไว
ใกลหูระหวางการใชลําโพงเนื่องจาก
เสียงจะดังมาก

เมื่อเช่ือมตอกับบรกิาร PTT คุณสามารถโทรออก
หรือรับสายการติดตอแบบเรียกออก (Dial Out) 
รับสายการติดตอแบบกลุม หรือรับสายการตดิตอ
แบบตัวตอตัวได การติดตอแบบตวัตอตวั คือ 
การติดตอกับบุคคลอื่นเพียงคนเดียว

การโทร PTT แบบเรียกออก
สําหรับการโทร PTT แบบเรียกออก คณุสามารถ
เลือกรายชื่อ PTT หลายๆ รายจากรายชื่อได 
ผูรับจะไดรับสายเรียกเขาและตองรับสายเพ่ือ
เขารวม การโทรแบบเรียกออกนี้จะสรางกลุม
ช่ัวคราว และผูเขารวมทั้งหมดจะเขารวม
ในกลุมนี้ในชวงเวลาที่โทรเทานั้น เมื่อการโทร
ครั้งนี้สิ้นสดุ กลุมช่ัวคราวดังกลาวจะถูกลบออก
เลือก เมนู > สนทนา > รายชื่อในกลุม 
และเลือกรายชื่อที่ตองการโทรออก
ไอคอนที่อยูหลังรายช่ือในรายการหมายถงึ
สถานะล็อกอินปจจุบนั:  ,  หรือ  
แสดงถึงสถานะของบุคคลที่วาง ไมวาง 
หรือไมรูจกั สวนสญัลักษณ  แสดงวา

บุคคลนั้นไมสามารถใชสถานะล็อกอินได 
สถานะล็อกอินจะใชไดตอเมื่อบุคคลนั้นสมคัร
ขอเขาดูขอมูลเทานั้น ในการเปลี่ยนรายชื่อ
ที่สมคัร ใหเลือก ตัวเลอืก และเลือกจากตัวเลือก
ลิสตรายชื่อที่มอียู เพ่ิมรายชื่อดูขอมูล หรือ 
ยกเลิกรายชื่อดูขอมูล หรือหากไดเลือกรายชื่อ
หนึ่งรายช่ือหรือมากกวานั้น เพ่ิมที่เลือก หรอื 
ยกเลิกที่เลือก

กดคางไวที่ปุมเพ่ิมระดับเสยีง (PTT) เบาๆ 
เพ่ือเริม่การโทรแบบเรยีก-ออก บรกิาร PTT 
จะโทรออกไปยังรายช่ือที่เลือกไว และรายชื่อ
ที่เขารวมจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ กดคางไวที่ปุม
เพ่ิมระดับเสียง (PTT) อีกครั้งเพ่ือสนทนา
กับบคุคลที่เขารวม ปลอยปุมเพ่ิมระดับเสียง 
(PTT) เพ่ือฟงคําตอบ
กดปุมจบการทํางานเพื่อสิ้นสุดการโทรแบบ
เรียกออก

การติดตอแบบกลุม
ในการตดิตอไปที่กลุมที่เปนคาเริ่มตน ใหกดคาง
ไวที่ปุมเพ่ิมระดับเสยีง (PTT) เสียงสัญญาณ
จะแสดงวาเขาใชไดแลว และเครื่องจะแสดง
ช่ือเลนและช่ือกลุมของคุณ
ในการตดิตอไปยังกลุมที่ไมใชคาเริ่มตน ใหเลือก 
รายการกลุม ในเมนู PTT ใหเล่ือนไปยังกลุม
ที่ตองการ แลวกดคางไวที่ปุมเพ่ิมระดับเสียง 
(PTT)
กดคางไวที่ปุมเพ่ิมระดับเสยีง (PTT) ตลอดระยะ
เวลาทีคุ่ณสนทนา และถือโทรศัพทไวดานหนา
ตัวคุณเพ่ือที่คุณจะไดเห็นหนาจอ เมื่อจบ
การสนทนา ใหปลอยปุมเพ่ิมระดับเสียง (PTT) 
การสนทนาจะจัดตามลําดับที่เขามากอนจึงจะมี
สิทธพูิดกอน เมือ่มบีุคคลใดหยุดการสนทนา 
คนแรกที่กดปุมเพ่ิมระดับเสยีง (PTT) จะพูด
เปนคนถัดไป



Push to talk

ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธ 65

การติดตอแบบตัวตอตัว
ในการเริ่มการติดตอแบบตัวตอตัวจากรายชื่อ
ผูติดตอที่คุณเพ่ิมไวในที่อยู PTT ใหเลือก 
รายการรายชื่อ เล่ือนไปยังช่ือผูติดตอและ
กดคางไวที่ปุมเพ่ิมระดับเสียง (PTT)
นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกผูติดตอจาก รายชื่อ
ในการเริ่มการติตตอแบบตัวตอตวัจากรายชื่อ
กลุม PTT ใหเลือก รายการกลุม แลวเล่ือนไปยัง
กลุมที่ตองการ เลือก ตัวเลอืก > สมาชิกประจํา 
เล่ือนไปยังผูติดตอที่ตองการและกดคางไวที่ปุม
เพ่ิมระดับเสียง (PTT)
ในการเริ่มการติดตอแบบตัวตอตัวจากรายชื่อ
คําขอการติดตอกลับที่คุณไดรับ ใหเลือก 
ถาดเขาโทรกลับ เล่ือนไปยังช่ือเลนที่คณุตองการ 
และกดคางไวที่ปุม (PTT) 

การรับสาย PTT
เสียงสัญญาณสั้นๆ แจงใหคุณทราบถึงกลุม
ที่เรียกเขาและการตดิตอแบบตัวตอตัว เมื่อไดรับ
การตดิตอแบบกลุม ช่ือกลุมและช่ือเลนของ
ผูติดตอเขามาจะปรากฏขึ้น เมือ่ไดรบัสาย
แบบตวัตอตัวจากบุคคลที่คุณจัดเก็บขอมูลไวแลว
ใน รายชื่อ เครื่องจะแสดงชื่อที่บันทกึไวหากคณุ
ไดระบไุว ถาไมไดระบไุว จะแสดงเฉพาะชื่อเลน
เทานั้น
คุณสามารถรับหรอืปฏิเสธการติดตอแบบ
ตัวตอตัวที่ไดรับได หากคุณไดตัง้คาโทรศัพท
ใหแจงเตอืนคุณถึงการติดตอแบบตัวตอตวั
หากคุณกดคางไวที่ปุมเพ่ิมระดับเสยีง (PTT) 
เพ่ือพยายามตอบกลับไปยังกลุมขณะที่สมาชิก
คนอ่ืนๆ กําลังสนทนาอยู คุณจะไดยินเสยีง
ใหรอควิและขอความ กําลังรอคิว จะปรากฏขึ้น
ตลอดเวลาที่คุณยังกดปุมเพ่ิมระดับเสียง (PTT) 

กดคางไวที่ปุมเพ่ิมระดับเสียง (PTT) และรอให
บคุคลอื่นหยุดกอน แลวคุณจึงเริ่มสนทนาตอได

■ การขอใหติดตอกลับ
หากคุณตดิตอแบบตัวตอตัวและไมไดรบั
การตอบกลับ คุณสามารถสงคําขอใหบคุคลนั้น
ตดิตอกลับมาหาคุณได
เมื่อมีบคุคลสงคําขอการติดตอกลับมาที่คุณ 
ขอความ ไดรบัคําขอโทรกลับ จะปรากฏขึ้น
ในโหมดสแตนดบาย เมื่อคุณไดรบัคําขอให
ตดิตอกลับจากผูทีไ่มอยูในรายชื่อของคุณ 
คณุสามารถจัดเก็บช่ือไวใน รายช่ือ ของคุณได

การสงคําขอการติดตอกลับ
คณุสามารถสงคําขอการติดตอกลับดวยวิธีการ
ดังตอไปนี้:
• ในการสงคําขอใหติดตอกลับจากรายชื่อ

ผูตดิตอในเมนู สนทนา ใหเลือก 
รายการรายชื่อ เล่ือนไปยังรายช่ือผูตดิตอ
และเลือก ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ

• ในการสงคําขอใหติดตอกลับจาก รายช่ือ 
ใหคนหารายชื่อที่ตองการ แลวเลือก 
ตัวเลอืก > รายละเอียดรายช่ือ เล่ือนไปยัง
ที่อยู PTT แลวเลือก ตัวเลอืก > สงขอความ
โทรกลับ

• ในการสงคําขอใหติดตอกลับจากรายชื่อ
กลุมในเมน ูPTT ใหเลือก รายการกลุม 
และเล่ือนไปยังกลุมทีต่องการ เลือก 
ตัวเลอืก > สมาชิกประจํา เล่ือนไปยัง
รายช่ือที่ตองการและเลือก ตัวเลอืก > 
สงขอความโทรกลับ

• ในการสงคําขอใหติดตอกลับจากรายชื่อ
ที่ขอใหติดตอกลับในเมนู สนทนา ใหเลือก 
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ถาดเขาโทรกลับ เล่ือนไปยังรายช่ือผูตดิตอ
และเลือก ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ

การตอบคําขอการติดตอกลับ
1. ในการเปด ถาดเขาโทรกลับ ใหเลือก ดู 

ช่ือเลนของบคุคลที่สงคําขอการติดตอ
กลับมาจะปรากฏขึ้น

2. ในการติดตอกลับแบบตัวตอตัว ใหกดคาง
ไวที่ปุมเพ่ิมระดับเสยีง (PTT)

3. ในการสงคําขอการติดตอกลับไปยังผูสง 
ใหเลือก ตัวเลอืก > สงขอความโทรกลับ
ในการลบคําขอ ใหเลือก ลบ

การจัดเก็บผูสงคําขอใหติดตอกลับ
1. ในการเปด ถาดเขาโทรกลับ ใหเลือก ดู 

ช่ือเลนของบคุคลที่สงคําขอการติดตอ
กลับมาจะปรากฏขึ้น

2. ในการดูที่อยู PTT ของผูสง ใหเลือก 
ตัวเลอืก > ดูที่อยูสนทนา
ในการบันทึกช่ือใหมหรือที่อยู PTT 
ในรายชื่อ ใหเลือก ตัวเลอืก > จดัเก็บเปน 
หรือ เพ่ิมเขาในช่ือ

■ การเพ่ิมรายชื่อการติดตอ
แบบตัวตอตัว

คุณสามารถบันทึกช่ือของบุคคลที่คุณพูดคุย
แบบตัวตอตัวอยูเปนประจําดวยวธิีการดังตอไปนี้
:
• ในการเพ่ิมทีอ่ยู PTT ใหกับช่ือที่อยูใน 

รายชื่อ ใหคนหารายชื่อทีต่องการและเลือก 
ตัวเลอืก > เพ่ิมรายละเอียด > ที่อยูสนทนา

• ในการเพิ่มผูสนทนาในรายชื่อ PTT ใหเลือก 
เมนู > สนทนา > รายการรายชื่อ > 
ตัวเลือก > เพ่ิมช่ือ

• ในการเพิ่มผูติดตอจากรายชื่อกลุม 
ใหเช่ือมตอกับบรกิาร PTT ใหเลือก 
รายการกลุม แลวเล่ือนไปยังกลุมที่ตองการ 
เลือก ตัวเลอืก > สมาชิกประจํา 
เล่ือนไปยังสมาชิกที่มีขอมูลผูติดตอทีคุ่ณ
ตองการบันทึกและเลือก ตัวเลือก 
ในการเพิ่มผูสนทนาใหม ใหเลือก จดัเก็บเปน 
ในการเพิ่มที่อยู PTT ลงในช่ือใน รายชื่อ 
ใหเลือก เพ่ิมเขาในช่ือ

■ การสรางและการตั้งคากลุม
เมือ่คณุติดตอไปทีก่ลุม สมาชิกทุกคนในกลุม
จะไดยินเสียงพรอมกัน
สมาชิกแตละคนในกลุมจะมีช่ือเลน ซึ่งแสดงเปน
ขอมูลผูโทร สมาชิกกลุมสามารถเลือกช่ือเลน
สําหรับพวกเขาในแตละกลุมได
กลุมตางๆ จะไดรบัการลงทะเบยีนพรอมที่อยู 
URL ผูใชคนหนึง่จะลงทะเบียน URL กลุมใน
เครือขายโดยเขารวมเซสชันกลุมในครั้งแรก
กลุม PTT มี 3 ประเภทดังนี้
• กลุมที่กําหนดไวคือกลุมที่อนุญาตให

ผูเขารวมที่เลือกไวซึ่งระบุไวโดยผูใหบริการ
ไดเขารวมกลุมได

• กลุมเฉพาะกิจคือกลุมที่ผูใชจดัทําขึ้นเอง 
คุณสามารถสรางกลุมสวนตัวของคุณและ
เชิญสมาชิกเขารวมกลุมได

• กลุมที่กําหนดไวแบบเฉพาะกิจ คอื กลุมที่
คุณสรางขึ้นจากสมาชิกในกลุมที่กําหนดไว 
ตัวอยางเชน ธุรกิจแบบหนึ่งอาจมีกลุมเฉพาะ 
รวมทั้งกลุมที่แยกไวสําหรับการดําเนินธรุกิจ
เฉพาะบางอยาง
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การเพิ่มกลุม
เลือก เมนู > สนทนา > เพ่ิมกลุม เลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
• ไกด — เพ่ือเพ่ิมกลุมใหม ในการตัง้ระดับ

ความปลอดภัยใหกลุม เลือก กลุมสาธารณะ 
หรอื กลุมสวนตวั หากคุณเลือก กลุมสวนตัว 
โทรศัพทจะสรางสวนที่มีรหสัไวกับที่อยูกลุม
ซึ่งสมาชิกไมสามารถดูไดเมือ่พวกเขาไดรับ
คําเชิญเขารวมกลุม คนทีจ่ัดทํากลุมสวนตัว
เทานั้นจึงจะเชิญสมาชิกอ่ืนๆ เขารวมกลุมได 
ปอนช่ือกลุม เลือก คาที่ตัง้มา, รับฟง หรือ 
ไมใชงาน โทรศัพทจะแสดงกลุมที่บันทึกไว
และสถานะของกลุมนั้น คาที่ตั้งมา และ 
รับฟง เปนกลุมทีใ่ชงานอยู เมื่อคุณกด
คางไวที่ปุมเพ่ิมระดับเสียง (PTT) 
เพ่ือโทรออกแบบกลุม เครื่องจะโทรไปยัง
กลุมที่ตัง้ไวหากคุณไมไดเล่ือนไปยังผูติดตอ
หรอืกลุมใดกลุมหนึ่ง ในการสงคําเชิญไปยัง
กลุมอ่ืน ใหเลือก ใช เมื่อเคร่ืองแสดงขอความ 
คุณสามารถสงคําเชิญโดยใชขอความ
ตัวอักษรหรือทางอินฟราเรด สมาชิกที่คุณ
สงคําเชิญใหเขารวมกลุมสาธารณะสามารถ
เชิญสมาชิกคนอื่นๆ ใหเขารวมกลุมดังกลาว
ไดเชนกัน

• โดยผูใช — เพ่ือเขารวมกลุมที่มีอยู 
ปอนที่อยูกลุม เลือก คาที่ตั้งมา, รับฟง หรือ 
ไมใชงาน โทรศัพทจะแสดงกลุมที่บันทึกไว
และสถานะของกลุมนั้น คาที่ตั้งมา และ 
รับฟง เปนกลุมทีใ่ชงานอยู เมื่อคุณกดคางไว
ที่ปุมเพ่ิมระดับเสยีง (PTT) เพ่ือโทรออก
แบบกลุม เครื่องจะโทรไปยังกลุมที่ตัง้ไว
หากคุณไมไดเล่ือนไปยังผูตดิตอหรือกลุมใด
กลุมหนึ่ง

การรับคําเชิญ
1. เมื่อคุณไดรับคําเชิญใหเขารวมกลุม ขอความ 

ไดรบัคําเชิญจากกลุม: จะปรากฏขึ้น
2. ในการดูช่ือเลนของบคุคลที่สงคําเชิญมา

และท่ีอยูกลุมหากกลุมดังกลาวไมใชกลุม
สวนตวั ใหเลือก ดู

3. ในการเพิ่มกลุมลงในเครื่องของคุณ ใหเลือก 
จัดเก็บ ในการตั้งคาสถานะกลุม ใหเลือก 
คาที่ตั้งมา, รับฟง หรือ ไมใชงาน

ในการปฏิเสธคําเชิญ ใหเลือก ออก > ใช 
หรือเลือก ดู > ไมเก็บ > ใช

■ การต้ังคา PTT
การตั้งคา PTT มีสองแบบคือ: การตั้งคาเพ่ือ
เช่ือมตอกับบริการและการตั้งคาเพ่ือใชงาน
คณุอาจไดรับการตัง้คาสําหรับเช่ือมตอกับบริการ
จากผูใหบริการของคุณ โปรดดูที่ 
“บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” หนา 13 
คณุสามารถปอนการตัง้คาดวยตัวคุณเองได 
โปรดดูที่ “การจัดรูปแบบ” หนา 49
ในการเลือกการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอกับ
บริการ ใหเลือก เมนู > สนทนา > 
การตั้งกําหนดคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
การจัดรูปแบบ — เพ่ือเลือกผูใหบริการ คาที่ตัง้มา 
หรือ การตัง้คาสวนบุคคล สําหรับบริการ PTT 
เฉพาะคาคอนฟเกอเรชันที่รองรับบริการ PTT 
เทานั้นที่จะปรากฏขึ้น
บญัชี — เพ่ือเลือกบัญชีบริการ PTT ที่มอียูใน
การตั้งกําหนดคาที่ใชงานอยู
นอกจากนี้ คณุยังเลือกไดจากตัวเลือกตอไปนี้ 
ช่ือผูใชสนทนา, ช่ือเลนที่ตัง้ไว, รหัสผานสนทนา, 
โดเมน และ ที่อยูเซริฟเวอร
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ในการแกไขการตั้งคา PTT เพ่ือใชงาน ใหเลือก 
เมนู > สนทนา > การตัง้คาสนทนา และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้:
การโทร 1 ตอ 1 > เปด — เพ่ือเลือกโทรศพัท
ใหตอบรับการติดตอแบบตัวตอตวัที่ไดรับ
การโทร 1 ตอ 1 > ปด — เพ่ือโทรออก
แตไมรับสายแบบตัวตอตัว ผูใหบริการ
อาจนําเสนอบริการที่แทนที่การตัง้คาเหลานี ้
ในการตั้งโทรศพัทใหแจงคุณถึงการติดตอ
แบบตัวตอตัวดวยเสียงเรียกเขา ใหเลือก แจง
กลุมที่รับฟง > เปด — เพ่ือใชกลุมผูฟง
สถานะสนทนาเมือ่เปดเครื่อง > ใช — 
เพ่ือตั้งโทรศพัท ใหเช่ือมตอกับบริการ PTT 
โดยอัตโนมตัิเมื่อคุณ เปดเครื่อง
สงที่อยูสนทนา > ไม — เพ่ือซอนที่อยู PTT 
จากกลุมและการติดตอแบบตัวตอตัว
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16. เว็บ

คุณสามารถเขาใชบริการอินเตอรเน็ตเคล่ือนที่
ตางๆ โดยใชเบราเซอรของโทรศพัท 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการ
ที่คุณเช่ือถือไดและมกีารรักษา
ความปลอดภัยรวมทั้งการปองกัน
ซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานั้น

คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี้ รวมทั้ง
ราคา ภาษี และคําแนะนําตางๆ ไดจาก
ผูใหบริการของคุณ
คุณสามารถใชคณุสมบัติเบราเซอรของโทรศัพท
เพ่ือดูบรกิารตางๆ ที่ใชภาษา Wireless Markup 
Language (WML) หรือ extensible HyperText 
Markup Language (XHTML) ในเพจตางๆ ได 
โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกตางกันตามขนาด
ของหนาจอ คุณอาจดูรายละเอียดทั้งหมดของ
เว็บเพจในอินเตอรเน็ตไมได. 

■  การต้ังคาการดูขอมูล
คุณอาจไดรบัการตัง้กําหนดคาที่ตองใช
ในการเบราสเปนขอความการจดัรูปแบบจาก
ผูใหบริการระบบเครือขายที่นําเสนอบริการที่
คุณตองการใช โปรดดูที่ 
“บริการตัง้คาคอนฟเกอเรชัน” หนา 13 นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถปอนการตัง้กําหนดคาทั้งหมดดวย
ตัวคุณเอง โปรดดูที่ “การจัดรปูแบบ” หนา 49

■ การเชื่อมตอกบับริการ
อันดับแรก ตรวจดูใหแนใจวาการตัง้กําหนดคา
ของบริการที่คณุตองการใชนัน้ทํางานอยู

1. ในการเลือกการตัง้คาสําหรับการเชื่อมตอ
กับบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
การตั้งคา > การตั้งกําหนดคา

2. เลือก การจดัรปูแบบ เฉพาะการจดัรปูแบบ
ที่รองรับบริการเบราสเทานั้นที่จะปรากฏขึ้น 
เลือกผูใหบริการ คาที่ตัง้มา หรอื 
การตั้งคาสวนบุคคล เพ่ือเบราส โปรดดูที่ 
“การตั้งคาการดูขอมลู” หนา 69
เลือก บัญชี และบรกิารเบราสที่มอียู
ในการตั้งกําหนดคาที่ใชงาน
เลือก แสดงหนาตางการตดิตอ > ใช 
เพ่ือดําเนินการตรวจสอบผูใชดวยตนเอง
สําหรับการเช่ือมตออินทราเน็ต

จากนั้น ใหเช่ือมตอกับบริการโดยเลือกทําตาม
ข้ันตอนตอไปนี้:
• เลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรือในโหมด

สแตนดบาย ใหกดคางไวที่ปุม 0
• ในการเลือกบุคมารคของบริการ ใหเลือก 

เมนู > เวบ็ > บุคมารค
• ในการเลือก URL ลาสดุ ใหเลือก เมนู > 

เว็บ > ที่อยูเว็บลาสดุ
• ในการปอนที่อยุของบรกิาร ใหเลือก เมนู > 

เว็บ > ไปที่ที่อยู 
ปอนที่อยูของบริการแลวเลือก ตกลง

■ การเบราสเพจ
หลังจากคุณเช่ือมตอกับบริการ คุณสามารถเริ่ม
การเบราสเพจตางๆ ได ฟงกชันของปุมโทรศัพท
อาจแตกตางกันไปตามบริการนั้นๆ ปฏบิัติตาม
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ขอความที่ปรากฏบนหนาจอแสดงผลที่โทรศพัท
ของคุณ สําหรบัขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณ
หากคุณเลือกขอมูลแพคเก็ตเปนบริการเสริม
ขอมลู สญัลักษณ  จะปรากฏขึ้นที่ดานบนซาย
ของหนาจอในขณะที่เบราส หากคุณรับสาย
หรือขอความตัวอักษร หรือโทรออกในระหวาง
การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต สญัลักษณ  
จะปรากฏขึ้นที่ดานบนของหนาจอเพ่ือแสดงวา
หยุด (พัก) การเชื่อมตอขอมลูแพคเก็ตไวช่ัวคราว 
หลังจากโทรเสรจ็เรียบรอยแลว เครือ่งจะพยายาม
เช่ือมตอขอมูลแพคเก็ตใหมอีกครัง้

การเบราสดวยปุมโทรศัพท
ใชปุมสํารวจเบราสดูเพจ
ในการเลือกรายการที่ไฮไลตไว ใหกดปุมโทรออก 
หรือเลือก เลอืก
ในการปอนตัวอักษรและตัวเลข ใหกดปุม 0 ถงึ 9 
ในการปอนตัวอักษรพิเศษ ใหกดปุม *

ตัวเลือกตางๆ ในขณะเบราส
Nokia.com, โฮมเพจ, เพ่ิมบุคมารค, บุคมารค, 
ตัวเลือกเพจ, ประวัต,ิ ลิงคดาวนโหลด, 
ตัวเลือกอ่ืน ๆ , รีโหลด และ จบการทํางาน 
อาจปรากฏใหคณุ เลือกใชงานได 
ผูใหบริการของคุณอาจมีตัวเลือก อ่ืนๆ ใหอีก
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเกบ็ขอมูล
ไวช่ัวคราว หากคุณพยายามเขาใชหรอืเขาดู
ขอมลูที่เปนความลับทีต่องการรหัสผาน ใหลบ
แคชของเครือ่งหลังการใชแตละครั้ง ขอมลูหรือ
บริการที่คณุเขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวใน
หนวยความจําแคช
ในการลบแคช โปรดดูที่ “หนวยความจําแคช” 
หนา 72

การโทรออกโดยตรง
เบราเซอรสนับสนุนฟงกชัน ซึ่งคุณสามารถ
เขาใชงานไดขณะเบราส คุณสามารถโทรออก 
จัดเก็บช่ือและหมายเลขโทรศัพทจากเพจได

■  การตั้งคาลักษณะเบราเซอร
ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > 
การตั้งคาลักษณะ หรือในโหมดสแตนดบาย 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตัง้คา
ลักษณะเบราเซอร และจากตัวเลือกตอไปนี้:
การตัดคํา > ใช — เพ่ือกําหนดใหขอความ
ปรากฏบนหนาจอในบรรทัดถัดไป หากคณุเลือก 
ไมใช ขอความจะถูกตัดใหสัน้ลง
ขนาดอักษร > ขนาดเล็กพิเศษ, เล็ก หรือ 
กลาง — เพ่ือกําหนดขนาดตัวอักษร
แสดงภาพ > ไมแสดง — เพ่ือซอนภาพในเพจ 
ซึ่งจะชวยเพ่ิมความเร็วในการเบราสดูเพจที่มี
รูปภาพจํานวนมาก
การแจงเตือน > แจงเตอืนการเชื่อมตอ
ที่ไมรับรอง > แสดง — เพ่ือตัง้โทรศัพท
ใหแจงเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมตอ
ที่มีการเขารหัสเพ่ือถอดรหสัระหวางเบราส
การแจงเตือน > แจงเตอืนรายการที่ไมรบัรอง > 
แสดง — เพ่ือตั้งโทรศพัทใหแจงเตือนเมื่อ
หนาเพจที่มีการเขารหสัมีรายการที่ไมปลอดภัย 
การแจงเตือนเหลานี้ไมไดรบัรองวาการเชื่อมตอ
นั้นปลอดภัย สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ โปรดดูที่ 
“ความปลอดภัยของเบราเซอร” หนา 72
การเขารหัสตัวอักษร > การเขารหัสเนื้อหา — 
เพ่ือเลือกการเขารหัสสําหรับเนื้อหา
เพจเบราเซอร
การเขารหัสตัวอักษร > ที่อยูเว็บ Unicode 
(UTF-8) > ใช — เพ่ือตั้งโทรศพัทใหสง URL 
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เปนการเขารหัส UTF-8 
คุณอาจตองใชการตัง้คานีเ้มื่อคุณเขาใชเวบ็เพจ
ที่ใชภาษาตางประเทศ
ขนาดหนาจอ > แบบเต็มจอ หรือ ขนาดเล็ก — 
เพ่ือตัง้คา ขนาดหนาจอ

■  คุกกี้
คุกกี้ คือ ขอมูลที่เว็บไซตจัดเก็บในหนวยความจํา
แคชของโทรศัพท คุกกี้จะถูกบันทึกไวจนกวาคุณ
จะลบขอมูลในหนวยความจําแคช โปรดดูที่ 
“หนวยความจําแคช” หนา 72
ขณะที่เบราส ใหเลือก ตัวเลอืก > ตวัเลือกอ่ืน 
ๆ > การปองกัน > การตั้งคาคุกกี้ หรอืในโหมด
สแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > 
การตัง้คาการปองกัน > คุกกี้ ในการรับหรือ
ปองกันโทรศัพทไมใหรบัคุกกี้ ใหเลือก ใหรับได 
หรอื ไมใหรบั

■ สคริปตผานการเชื่อมตอ
รับรอง

คุณสามารถเลือกใหยอมรับสครปิตจากเพจที่
มีความปลอดภัย โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุน
สคริปต WML
1. ขณะที่เบราส ใหเลือก ตัวเลอืก > 

ตัวเลือกอ่ืน ๆ > การปองกัน > การตัง้คา
สคริปต หรอืในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตัง้คา
การปองกัน > สคริปตผานการเชื่อมตอ
ที่รับรอง

2. ในการใหรับสคริปต ใหเลือก ใหรับได

■  บุคมารค
คณุสามารถจัดเก็บที่อยูเพจเปนบุคมารคในหนาย
ความจําของโทรศพัท
1. ขณะที่เบราส ใหเลือก ตัวเลือก > บุคมารค 

หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > 
เว็บ > บุคมารค

2. เล่ือนไปที่บุคมารคและเลือก หรือกดปุม
โทรออกเพ่ือเช่ือมตอไปยังเพจของบุคมารค

3. เลือก ตัวเลือก เพ่ือดู แกไข ลบ หรือสง
บุคมารค สรางบุคมารคใหม หรือจัดเกบ็
บุคมารคไวในแฟมขอมูล

โทรศัพทของคุณอาจมบีุคมารคที่โหลดไวแลว
สําหรับไซตที่ไมเปนพันธมติรกับ Nokia ทัง้นี้ 
Nokia จะไมรับรองหรือรับประกันใดๆ 
ตอการใชงานไซตดังกลาว หากคณุเลือก
การเขาใชไซตเหลานั้น คุณควรจะยึดถอืตาม
ขอควรระวงัสําหรับความปลอดภัยหรือเนื้อหา
ดังที่ทานทําตอไซตอินเตอรเน็ตใดๆ

การรับบุคมารค
เมื่อคุณไดรับบุคมารคที่สงเปนบุคมารค ขอความ 
ไดรับ 1 บุคมารค จะปรากฏขึ้น ในการจัดเก็บ
บุคมารค ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ ในการดู
หรือลบบุคมารค ใหเลือก ตัวเลอืก > ดู หรือ ลบ 
ในการยกเลิกบุคมารคทันทีที่คุณไดรับบุคมารค 
ใหเลือก ออก > ตกลง

■  การดาวนโหลดไฟล
ในการดาวนโหลดแบบเสยีง รูปถาย เกมส หรือ
แอปพลิเคชันลงในโทรศัพท (บริการเสรมิ
จากระบบเครอืขาย) ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
ลิงคดาวนโหลด > ดาวนโหลดเสียงกริ่ง, 
ดาวนโหลดภาพ, ดาวนโหลดเกมส, 
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ดาวนโหลดวีดีโอ, ดาวนโหลดลักษณะ หรือ 
[Error] ดาวนโหลดแอปฯ

ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชงานเฉพาะ
แอปพลิเคชันซอฟตแวรอ่ืนใดจาก
แหลงที่มกีารรักษาความปลอดภัย
และมกีารปองกันจากซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายเทานัน้

ในการจัดเก็บไฟลที่ดาวนโหลดทั้งหมด
โดยอัตโนมตัิใน คลังภาพ หรือใน แอปพลิเคช่ัน 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > การตัง้คา > การตั้งคา
การดาวนโหลด > จัดเกบ็อัตโนมัติ > ใช

■ ถาดรับขอความบริการ
โทรศพัทสามารถรับขอความบริการ (ขอความ
ที่สงให) ที่มาจากผูใหบริการระบบ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ขอความบรกิารเปนการแจง
ขอมลู เชน หัวขอขาว และขอความบริการ
อาจมีขอความแบบอักษร หรือที่อยูของบริการ
หากตองการเขาใช ถาดรับขอความบริการ 
ในโหมดสแตนดบาย เมื่อคณุไดรับขอความ
บริการ ใหเลือก แสดง หากคุณเลือก ออก 
ขอความจะถูกยายไปที่ ถาดรับขอความบริการ 
หากตองการเขาใช ถาดรับขอความบริการ 
ในครั้งตอไป ใหเลือก เมนู > เวบ็ > ถาดรับ
ขอความบริการ

หากตองการเขาใช ถาดรับขอความบริการ 
ขณะที่เบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน 
ๆ > ถาดรับขอความบริการ เล่ือนไปยังขอความ
ที่คุณตองการ และเมื่อตองการใชงานเบราเซอร
และดาวนโหลดเนื้อหาที่เลือกไว ใหเลือก โหลด 
ในการแสดงขอมลูรายละเอียดเกี่ยวกับการแจง
บริการหรือลบขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > 
ขอมลู หรอื ลบ

การตั้งคาถาดรับขอความบริการ
เลือก เมนู > เว็บ > การตัง้คา > การตั้งคาถาดรับ
ขอความบริการในการกําหนดวาตองการรับ
ขอความบริการหรือไม ใหเลือก ขอความ
บริการ > ใช หรือ ไมใช
ในการตัง้คาใหโทรศพัทรับขอความบริการเฉพาะ
จากผูจดัทําเนื้อหาที่ไดรับการรับรองจาก
ผูใหบรกิารเทานัน้ เลือก ปองกันขอความ > ใช 
หากตองการดูรายการผูจัดทําเนื้อหาที่ไดรบั
การรับรอง ใหเลือก ชองที่เช่ือถือได
ในการตัง้คาโทรศัพทใหใชเบราเซอรจากโหมด
สแตนดบายโดยอัตโนมตัิเมื่อไดรับขอความ
บริการ ใหเลือก เช่ือมตออัตโนมัติ > ใช หากคณุ
เลือก ไมใช โทรศัพทจะใชงานเบราเซอรเฉพาะ
หลังจากคุณเลือก โหลด เมื่อเครือ่งไดรับขอความ
บริการเทานั้น

■  หนวยความจําแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูล
ไวช่ัวคราว หากคุณพยายามเขาใชหรือเขาดู
ขอมูลที่เปนความลับที่ตองการรหัสผาน ใหลบ
แคชของเคร่ืองหลังการใชแตละครัง้ ขอมูล
หรือบริการที่คุณเขาใชงานจะถูกจดัเก็บไวใน
หนวยความจําแคช
ในการลบแคชขณะที่เบราส ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ตัวเลือกอ่ืน ๆ > ลบขอมูลในแคช หรอืในโหมด
สแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > ลบขอมูล
ในแคช

■ ความปลอดภยัของเบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติความปลอดภัย
กับบริการบางประเภท เชน บริการดานธนาคาร
หรือการซือ้สินคาออนไลน สําหรบัการเชื่อมตอ
ประเภทนี้ 
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คุณจําเปนตองใชใบรับรองและโมดูลระบบ
ปองกันซึ่งอาจมีอยูในซิมการดของคุณ สําหรบั
ขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

โมดูลปองกัน
โมดูลปองกันจะปรับปรุงบริการดาน
ความปลอดภัยของแอปพลิเคชันที่ตองใช
ในการเชื่อมตอเบราเซอรและใชงานลาย
เซ็นดิจิตอล โมดูลปองกันอาจประกอบดวย
ใบรับรอง รวมทั้งปุมสวนตัวและปุมทั่วไป 
ผูใหบริการจะจัดเก็บใบรับรองไวในโมดูลปองกนั
เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตั้งคา
การปองกัน > การตั้งคาการปองกัน และเลือก 
จากตวัเลือกตอไปนี้:
ขอมูลโมดูลปองกัน — เพ่ือแสดงชื่อโมดูลปองกัน 
สถานะ บริษัทผูผลิต และชุดหมายเลขผลิตภัณฑ
ถาม PIN โมดูล — เพ่ือตั้งโทรศพัทใหถาม PIN 
โมดูลขณะใชบริการทีอ่ยูในโมดูลปองกัน 
ปอนรหสัและเลือก ใช ในการยกเลิกการถาม 
PIN โมดูล ใหเลือก ไมใช
เปล่ียน PIN โมดูล — เพ่ือเปลี่ยน PIN โมดูล
ในกรณทีี่โมดูลปองกันใหทําได ปอนรหัส PIN 
โมดูลปจจุบนั จากนัน้ปอนรหสัใหมสองครั้ง
เปล่ียน PIN ที่ลงนามไว — เพ่ือเปล่ียนรหัส PIN 
ที่ลงนามไวสําหรับลายเซ็นแบบดิจิตอล เลือก 
PIN ทีล่งนามไวซึ่งคุณตองการเปล่ียน ปอนรหสั 
PIN โมดูลปจจบุัน จากนั้นจงึปอนรหสัใหม
สองครั้ง
โปรดดูเพ่ิมเติมที่ “รหสัผาน” หนา 12

ใบรับรอง
ขอสําคญั: แมวาการใชใบรับรอง
จะชวยใหความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
ในการเชื่อมตอระยะไกลและ
การติดตั้งซอฟตแวรลดนอยลง
อยางเหน็ไดชัด แตคุณควรใช
ใบรับรองอยางถูกตองเพ่ือใหไดรบั
ประโยชนจากการรักษา
ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากขึ้น ใบรับรองมิไดให
การปองกันความปลอดภัยแตอยางใด 
หากแตเปนที่การจัดการใบรบัรอง
ตางหากที่ตองมีใบรับรองของแท
ที่ถกูตอง หรือนาเช่ือถือ เพ่ือ
ความปลอดภัยที่เพ่ิมมากขึ้น 
ใบรับรองมีอายุการใชงานแบบจํากัด 
หากใบรับรองที่หมดอายุหรือ
ใบรับรองที่ไมสามารถใชได
ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองนั้น
จะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวา
วนัเวลาปจจุบันในเครือ่งของคุณ
ใหถูกตอง
กอนทีจ่ะเปล่ียนแปลงการตั้งคา
ใบรับรอง คุณตองตรวจสอบ
ใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถือขอมลู
ของเจาของใบรับรองนี้ได และ
ตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาว
เปนของเจาของที่อยูในรายชื่อ

ใบรับรองมีอยู 3 แบบ ไดแก ใบรับรอง
เซิรฟเวอร ใบรบัรองสทิธิ์ และ
ใบรับรองผูใช คุณสามารถขอรับ
ใบรับรองไดจากผูใหบริการของคณุ 
ผูใหบริการจะจัดเก็บใบรับรองสทิธิ์
และใบรบัรองผูใชไวในโมดูลปองกัน
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ในการดูรายการใบรับรองสทิธิ์หรอืใบรับรองผูใชที่
ดาวนโหลดมายังโทรศัพทของคุณ ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > การตัง้คา > 
การตั้งคาการปองกัน > ใบรบัรองสิทธิ์ หรือ 
ใบรับรองผูใช

สัญลักษณความปลอดภัย  จะปรากฏขึ้น
ระหวางการเชื่อมตอ หากการสงขอมูลระหวาง
โทรศพัทและเซิรฟเวอรเนื้อหาถูกเขารหสัไว
อยางไรก็ตาม 
ไอคอนความปลอดภัยไมไดแสดงวา
การสงขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรเนื้อหา 
(หรอืทีซ่ึ่งจดัเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) 
จะปลอดภัย ข้ึนกับผูใหบริการวาจะมรีะบบ
ปองกันใหกับการสงขอมลูระหวางเกตเวย
และเซิรฟเวอรเนื้อหาหรือไม

ลายเซน็ดิจิตอล
คุณสามารถสรางลายเซ็นดิจิตอลดวยโทรศัพท
ของคุณไดหากซิมการดของคุณมโีมดูลปองกัน 
การใชลายเซ็นดิจิตอลเหมือนกบัการเซ็นช่ือลงบ
น เอกสารใบเรียกเก็บสัญญา หรือเอกสารอื่นๆ
ในการใชลายเซ็นดิจิตอล ใหเลือกลิงคของเพจ 
เชน ช่ือหนงัสอืที่คุณตองการซื้อและราคาของ
หนังสือนั้น ขอความที่จะเซ็น ซึง่อาจมจีํานวนเงิน
และวนัที่รวมอยูดวย จะปรากฏขึ้น
ตรวจสอบวาขอความที่สวนหวัถูก อาน และ
ไอคอนลายเซ็นดิจิตอล  จะปรากฏขึ้น
หากลายเซ็นดิจิตอลไมปรากฏขึ้นแสดงวา
มีการละเมิดความปลอดภัย และคณุไมควรปอน
ขอมลูสวนตัวเชน PIN ที่ลงนามไว
ในการตกลงรับขอความ ใหอานขอความทั้งหมด
กอน หลังจากนั้นใหคุณเลือก ตกลงรับ

ขอความนั้นอาจไมพอดีภายในหนาจอเดียว 
ดังนัน้ จึงควรตรวจสอบใหแนใจวาไดเล่ือนไป
อานขอความทั้งหมดแลวกอนตกลงรับ
เลือกใบรับรองผูใชที่คุณตองการใช ปอน PIN 
ที่ลงนามไว (โปรดดูที่ “รหัสผาน” หนา 12) 
แลวเลือก ตกลง ไอคอนลายเซ็นแบบดิจติอล
จะหายไป และบริการจะแสดงขอมูลยืนยัน
การสัง่ซื้อ

■ ขอมูลตําแหนงการใชงาน
ระบบเครือขายสามารถสงคําขอใหคุณแสดง
ตําแหนง คุณสามารถมั่นใจไดวาระบบเครือขาย
จะสงขอมลูตําแหนงของโทรศัพทคุณก็ตอเมื่อคุณ
อนุมัตเิทานั้น (บริการเสริมจากระบบเครอืขาย) 
โปรดตดิตอผูใหบริการระบบหรอืผูใหบริการเพื่อ
สมคัรใชบริการและเพื่อตกลงเกี่ยวกับการสง
ขอมูลตําแหนง
ในการยอมรับหรือปฏิเสธคําขอใหแสดงตําแหนง 
ใหเลือก ยอมรับ หรอื ไมรบั หากคุณไมไดรับ
คําขอ โทรศัพทอาจยอมรับหรือไมใหรับคําขอ
โดยอัตโนมัติตามขอตกลงที่คุณทําไว
กับผูใหบริการระบบหรือผูใหบรกิาร เครื่องจะ
แสดงขอความ ขอตําแหนงหายไป 1 ในการดู
คําขอใหแสดงตําแหนงทีคุ่ณไมไดรับ ใหเลือก 
แสดง
ในการดูขอมูลของการแจงเตือนสวนตวัและคําขอ 
10 รายการลาสุด หรือในการลบรายการดังกลาว 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > ตําแหนง > 
ล็อกตําแหนง > เปดแฟม หรือ ลบทั้งหมด
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17. บริการซิม

ซิมการดของคุณอาจมีบริการเพิ่มเติมที่คณุ
เขาใชงานได เมนูนี้จะปรากฏขึ้นตอเมือ่ซิมการด
ของคุณสนบัสนนุ ช่ือและเน้ือหาของเมนู
จะตางกันไปตามซิมการดที่ใช
หากตองการทราบเกีย่วกับการใหบริการ
และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซมิการด 
โปรดติดตอผูจําหนายซิมการด ซึ่งอาจเปน
ผูใหบริการ ผูใหบริการระบบเครือขาย 
หรอืผูจําหนายรายอื่นๆ
ในการตัง้ใหโทรศพัทแสดงขอความยืนยัน
การทํางานที่จะสงระหวางเครื่องของคณุ
และระบบเมือ่คณุใชบริการซิม ใหเลือก เมนู > 
การตัง้คา > โทรศพัท > ยืนยันบริการซมิ > 
แสดง
ในการใชบรกิารเหลานี ้คุณอาจตองสงขอความ 
หรอืโทรติดตอ ซึ่งคุณจะตองรบัผิดชอบ
คาใชจายนี้
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18. การเชื่อมตอกับเครื่องคอมพวิเตอร
คุณสามารถรับสงอีเมลและเขาใชงานอินเตอรเน็ต
เมื่อเช่ือมตอโทรศพัทเขากับเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ใชงานรวมกันไดผานอินฟราเรดหรือสายเคเบิล
ขอมลู (CA-42) คุณสามารถใชโทรศพัทนีก้ับ
แอปพลิเคชันการสื่อสารขอมูลและการเชื่อมตอ
กับเครื่องคอมพิวเตอรได

■ Nokia PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 
ในการซิงโครไนซ รายชื่อ, ปฏทิิน, สิง่ที่ตองทํา 
และ บันทึก ระหวางโทรศพัทของคุณกับ
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดหรือ
เซิรฟเวอรอินเตอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)
คุณอาจคนหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ Nokia PC 
Suite เชน ไฟลที่ดาวนโหลดไดจากสวนสนับสนุน
เว็บไซตของโนเกียที่ www.nokia-asia.com/
support

■ ขอมูลแพคเก็ต HSCSD 
และ CSD

ดวยการใชโทรศพัท คุณสามารถใชขอมูล
แพคเก็ต ขอมลูสลับวงจรความเร็วสงู (HSCSD) 
และขอมูลสลับวงจร (CSD, ขอมูล GSM).
โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ 
เพ่ือดูขอมลูเกี่ยวกับการใชงานและการเปน
สมาชิกบริการขอมูล
การใชบริการ HSCSD จะสิน้เปลืองพลังงาน
จากแบตเตอรี่ของโทรศัพทเร็วข้ึนกวาการใชสาย
สนทนาหรือการใชสายขอมูลปกติ คุณอาจจําเปน

ตองตอโทรศพัทเขากับอุปกรณชารจระหวางที่
โอนขอมูล
โปรดดูที ่“ขอมลูแพคเก็ต (EGPRS)” หนา 48

■ แอปพลเิคชันการส่ือสารขอมูล
โปรดดูขอมลูเกี่ยวกับการใชแอปพลิเคชัน
การสือ่สารขอมูลจากเอกสารที่ใหมาดวย 
ไมแนะนําใหโทรออกหรือรับสายเขาระหวางที่
เช่ือมตอโทรศัพทกับเครือ่งคอมพิวเตอรเพราะ
อาจทําใหการทํางานขัดของได เพ่ือประสทิธิภาพ
ที่ดีข้ึนระหวางใชโทรศพัทรับสงขอมูล ใหวาง
โทรศพัทบนพ้ืนผิวที่มั่นคงโดยใหดานแผงปุม
คว่ําลง อยายายโทรศัพทโดยถือไวในมือระหวาง
ใชโทรศพัทรับสงขอมูล
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19. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่
■ การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคณุใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่
สามารถชารจประจุใหมได แบตเตอรี่ใหม
จะสามารถทํางานไดเต็มประสทิธิภาพหลังจาก
ผานการชารจและคายประจุอยางสมบูรณ 
2-3 รอบ คุณสามาราชารจแบตเตอรี่และคาย
ประจุไดหลายรอยครั้ง 
แตแบตเตอรี่จะเสือ่มสภาพ
ลงในที่สุด เมื่อสงัเกตเห็นวาเวลาการสนทนา
และคอยสายของแบตเตอรีส่ั้นลงกวาปกต ิ
ใหเปล่ียนแบตเตอร่ีกอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับ
การรับรองจาก Nokia และชารจแบตเตอรีโ่ดยใช
อุปกรณชารจสําหรบัโทรศพัทรุนนี้ที่ไดรบั
การรับรองจาก Nokia เทานั้น
ถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบและโทรศัพท
เมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสยีบแบตเตอรี่ที่ชารจ
เต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจาก
การชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุ
การใชงานของแบตเตอรี่สัน้ลง หากคณุทิ้ง
แบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุ
ออกเองเมื่อเวลาผานไป
คุณควรใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคที่ระบุ
เทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่
ที่ชํารุดเสยีหาย
อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่
โดยอุบัตเิหตุอาจเกิดขึ้นไดเมื่อมีวตัถุประเภท
โลหะ เชน เหรียญ คลิป หรอืปากกามาสัมผัส
โดยตรงกับข้ัวบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ 
(มีลักษณะเหมอืนแถบโลหะที่อยูบนแบตเตอรี่) 
เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน ในกรณีที่คุณ
พกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือ

ในกระเปาถือ การลัดวงจรอาจทําใหข้ัวแบตเตอรี่
หรือสวนที่ใชในการเชื่อมตอชํารุดเสียหายได
การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน 
การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศที่รอน
หรือหนาวจัดจะทําใหประสทิธิภาพและอายุ
การใชงานของแบตเตอรีล่ดลง พยายามเก็บ
แบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภูมริะหวาง 15ฐC และ 
25ฐC (59ฐF และ 77ฐF) การใชแบตเตอรี่ที่รอน
หรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถ
ทํางานไดช่ัวคราว แมวาแบตเตอรี่นัน้จะมปีระจุ
อยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางาน
ของแบตเตอรี่จะมจีํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมติ่ํากวา
จดุเยือกแข็ง
หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจากอาจเกิด
การระเบิดได ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกดิความเสียหาย
แลวอาจระเบิดไดเชนกัน การกําจัดแบตเตอรี่
ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณา
นํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้ง
รวมกับขยะภายในบาน

■ คําแนะนําสําหรับ
การตรวจสอบแบตเตอรี่
ของ Nokia

โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง 
เพ่ือความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบวา
แบตเตอรี่ที่ซือ้เปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia 
หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย 
Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น มองหาโลโก
อุปกรณเสริมของแทของ Nokia บนกลองบรรจ ุ
และตรวจสอบสตืก๊เกอรโฮโลแกรมโดยใชข้ันตอน
ตอไปนี้
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การตรวจสอบตาม 4 ข้ันตอนจนครบถวนสมบูรณ
ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปน
แบตเตอรีข่องแท หากคุณมีเหตุผลอ่ืนใดที่เช่ือวา
แบตเตอรีข่องคุณไมใชแบตเตอรี่ของแทของ 
Nokia คุณควรเลิกใชแบตเตอรี่นีแ้ละนําไปที่
จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับ
อนญุาตที่ใกลที่สุดเพ่ือขอความชวยเหลือ 
จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับ
อนญุาตจะตรวจสอบวาแบตเตอรี่ดังกลาว
เปนแบตเตอรี่ของแทหรือไม หากไมสามารถ
ตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอรีไ่ปยังที่ที่คณุ
ซื้อมา 

การตรวจสอบสต๊ิกเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อมองที่สติก๊เกอรโฮโลแกรมบนฉลาก 

คุณควรจะเห็นรูปมือประสานกันของ Nokia 
(Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง 
และจะเหน็โลโกอุปกรณเสริมของแทของ 
Nokia (Nokia Original Enhancement) 
ในอีกมุมมองหนึ่ง

2. เมื่อคุณหันสติ๊กเกอรโฮโลแกรมไปดานซาย 
ขวา ลาง และบน คุณควรจะเห็นจุด 1, 2, 3 
และ 4 จุด ในแตละดานตามลําดับ

3. ขูดแถบที่ดานขางของสติ๊กเกอรออก 
คุณจะพบรหสัแบตเตอรี่ 20 หลัก เชน 
12345678919876543210 หมุนแบตเตอรี่
เพ่ือใหตวัเลขไมกลับหัว อานรหสั 20 หลัก
นี้โดยเริ่มอานจากแถวบนตอดวยแถวลาง 
อานรหัส 20 หลักนีโ้ดยเริ่มอานจากแถวบน
ตอดวยแถวลาง

4. ตรวจสอบรหัส 20 หลักวาถกูตองหรือไม
โดยทําตามคําแนะนําในเว็บไซต 
www.nokiaoriginals.com/check.

เมือ่ตองการสรางขอความแบบตัวอักษร ใหปอน
รหัส 20 หลัก เชน 12345678919876543210 
และสงไปยัง +44 7786 200276
การสรางขอความแบบตวัอักษร
• สําหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟก 

ยกเวนอินเดีย: ปอนรหัส 20 หลัก เชน 
12345678919876543210 และสงไปยัง +61 
427151515

• สําหรับประเทศอินเดียเทานัน้: ปอนคําวา 
“Battery” ตามดวยรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก 
เชน Battery 12345678919876543210 
และสงไปยัง 5555

www.nokiaoriginals.com/check
www.nokiaoriginals.com/check
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โดยจะคิดคาใชจายตามอัตราการใหบริการ
ในประเทศและระหวางประเทศ
คุณควรไดรับขอความแจงวารหสันั้นเปนรหสั
ของแทหรือไม
หากคุณตองการความชวยเหลือในการยืนยัน
รหสัแบตเตอรี่ โปรดติดตอศนูยบริการของ Nokia 
ในพ้ืนที่ของคุณตามรายชื่อทีป่รากฏในเว็บไซต 
www.nokia-asia.com/carecentrelocator
จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณ
ไมใชแบตเตอรี่ของแท
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia 
ของคุณที่มีสติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่
ของแทของ Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่
นี้อีก แตใหนําแบตเตอรี่ไปยังจดุบริการหรือ
ตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุด
เพ่ือขอความชวยเหลือ การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับ
การรับรองจากบริษัทผูผลิต อาจเปนอันตราย
และอาจทําใหเครื่องโทรศัพทของคุณดอย
ประสิทธิภาพและทําใหเครื่องและอุปกรณเสริม
เสียหายได รวมทั้งอาจสงผลตอการรับรองหรือ
การรับประกันอ่ืนใดที่ใชกับโทรศพัท
หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia โปรดไปที่เวบ็ไซต 
www.nokiaoriginals.com/battery

www.nokia-asia.com/carecentrelocator
www.nokiaoriginals.com/battery
www.nokiaoriginals.com/battery
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20. อุปกรณเสริมของแท
อุปกรณเสริมแบบใหม
สําหรับโทรศพัท 
มีจําหนายอยูมากมาย 
คุณสามารถเลือก
อุปกรณเสริมซึง่เหมาะ
กับความตองการในการติดตอสื่อสารของคุณได
อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบายไวในสวน
ถัดไป
กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่
ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนายบาง

คําแนะนําที่ควรปฏบัิติสําหรับการใช
อุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจาก

อุปกรณเสริมใดๆ ใหจบัที่ปล๊ักไฟและดึงออก 
อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของ
อุปกรณเสริมทุกช้ินที่ติดตั้งในรถอยาง
สม่ําเสมอวาทํางานไดตามปกติ

• เฉพาะผูที่มคีุณสมบัติผานการรับรองเทานัน้
ที่จะตดิตั้งอุปกรณเสริมในรถที่มี
ความซบัซอนได

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณ
เสริมที่ไดรับการรับรองจากผูผลิตโทรศัพทเทานั้น 
การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ 
อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรือ
รับรองสําหรับโทรศพัทเปนโมฆะไป

■ พลังงาน

* เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยขึ้นอยู
กับซิมการด การตัง้คาระบบและคาที่ใช รูปแบบ
ที่ใช รวมถึงสภาพแวดลอม การใชวิทยุ FM และ
แฮนดฟรีแบบในตัว จะสงผลตอเวลาสนทนาและ
เวลาสแตนดบาย

■ ระบบเสียง

ชุดหูฟงแฟชัน่ระบบเสียงสเตอริโอ
โนเกีย HS-3
ชวยใหใชงานแบบแฮนดฟรีไดสะดวกและ
สรางความเพลิดเพลินในการฟงเพลงจาก
โทรศพัท Nokia ที่ใชงานรวมกันไดในระบบเสียง
สเตอริโอ

■ อุปกรณชารจ

อุปกรณชารจโนเกียแบบเก็บสายได 
AC-1 
อุปกรณชารจแบบพกพาทีม่ีขนาดเล็ก น้ําหนัก
เบา และเก็บสายไดสะดวก

ประเภ
ท

เทคโ
นโลยี

เวลา
สนทนา *

สแตนดบา
ย *

BL-5B Li-ion สูงถึง 3 - 
3.5 ช.ม.

สงูถึง 14 - 
16 วัน
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อุปกรณชารจแบบพกพา AC-3
อุปกรณชารจขนาดเล็กและมีน้ําหนักเบา
พรอมปล๊ักเสียบทีม่ีขนาดเล็กกวาเดิม 
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21. การดูแลและการบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณ
ท่ีดีเย่ียมและมีฝมือการผลิตท่ีประณีต คุณจึงควรดูแล
โทรศัพทของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปน้ีจะชวยใหคุณ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยางถกูตอง
• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง ฝน ไอนํ้า ความชื้น 

และของเหลวทุกชนิดอาจมีแรเปนสารประกอบ
ซ่ึงจะทําใหวงจรอิเลก็ทรอนิกสข้ึนสนิม 
หากตัวเคร่ืองเปยกช้ืน ใหถอดแบตเตอร่ีออก
และปลอยใหเคร่ืองแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใส
แบตเตอร่ีกลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในบริเวณที่มีฝุน
หรือท่ีสกปรก เน่ืองจากอาจทําใหอปุกรณสวนที่
ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปน
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เน่ืองจากอณุหภูมิ
สูงจะทําใหอายุการทํางานของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสั้นลง ท้ังยังอาจทําใหแบตเตอร่ี
ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เน่ืองจาก
เม่ือเคร่ืองกลับคืนสูอุณหภูมิปกต ิความชื้น
จะกอตัวข้ึนภายในเคร่ือง ซ่ึงอาจทําใหแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพท
นอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับน้ี

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศพัท การใชงาน
โดยไมถนอมเคร่ืองอาจทําใหแผงวงจรภายใน
และกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เน่ืองจากสีอาจเขาไปอดุตัน
ในช้ินสวนที่เลือ่นไดของโทรศัพทและอาจสงผล
ตอประสิทธิภาพในการทํางานของโทรศัพท

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส 
(เชน เลนสของกลองถายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร 
และเลนสเซนเซอรแสง)

• ใชเสาอากาศที่ติดมากับเคร่ืองหรือเสาอากาศ
สําหรับเปลี่ยนที่ไดรับการรับรองเทาน้ัน การใช
เสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง 
หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิด
ความเสยีหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวย
อุปกรณสือ่สารวิทยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทาน้ัน
• ทําสําเนาขอมูลท่ีคณุตองการเก็บไว (เชน รายช่ือ

และบันทึกในปฏิทิน) กอนสงโทรศัพทของคุณ
เขาศนูยบริการเสมอ

คําแนะนําขางตนทั้งหมดใชไดกับโทรศัพท แบตเตอร่ี 
แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอืน่ๆ หากอปุกรณใด
ทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยังศนูยบริการท่ีไดรับ
การรับรองใกลบานคณุเพื่อขอรับบริการ
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22. ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
เคร่ืองของคุณและอปุกรณเสริมอาจมีช้ินสวนอปุกรณ
ขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพน
มือเด็ก

■ ความปลอดภยัดานสภาพแวดล
อม
ในการทํางาน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ตางๆ และปด
โทรศพัทในสถานที่หามใชหรือเม่ืออาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตรายเสมอ ใชโทรศพัท
ในสภาวะการทํางานตามปกตเิทาน้ัน โทรศัพทเคร่ืองน้ี
เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลืน่ RF เม่ือใชท้ังใน
ตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเม่ืออยูหางจากรางกาย
อยางนอย 2.2เซนติเมตร เม่ือใชซองสําหรับ
พกพา อุปกรณเหน็บเข็มขัดหรือท่ีวางโทรศัพท
เพื่อการพกพา วัสดุตางๆ เหลาน้ีไมควรมีโลหะ
เปนสวนประกอบ และควรใหเคร่ืองอยูในระยะหาง
จากรางกายตามที่ระบุไวขางตน โทรศพัทเคร่ืองน้ี
ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคุณภาพ
เพื่อสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมี
การหนวงการสงขอความหรือไฟลขอมูลไวจนกวา
จะเช่ือมตอไดอยางมีคณุภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคุณ
ปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวางเคร่ืองท่ี
กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ
ช้ินสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก อุปกรณท่ีทําดวย
เหล็กอาจถูกดูดติดกับเคร่ือง อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อ
เก็บแมเหล็กอื่นไวใกลโทรศัพท เพราะขอมูลภายใน
อาจถกูลบได

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอปุกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้ง
โทรศพัทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
ตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทยท่ีไมมี
การปองกันสัญญาณเพียงพอได หากมีขอสงสัย 
ขอแนะนําใหคุณปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเคร่ืองมือ
ทางการแพทยวาอุปกรณช้ินน้ันไดรับการปกปองจาก

สัญญาณ RF ภายนอกหรือไม ปดโทรศัพทเม่ืออยูใน
สถานพยาบาลที่มีปายประกาศหามใชโทรศัพทมือถือ 
เน่ืองจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแหงน้ัน
อาจกําลังใชอปุกรณท่ีไวตอสัญญาณ RF จากภายนอก

เครือ่งกระตุนหัวใจ
ผูผลิตเคร่ืองควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจแนะนําวา
ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจากเครื่องดังกลาว
อยางนอย 15.3 เซนตเิมตร (6 น้ิว) เพื่อหลกีเลี่ยง
สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดข้ึน ซ่ึงขอแนะนําเหลาน้ี
มีขอมูลตรงกับงานวจัิยจาก Wireless Technology 
Research สําหรับผูใชเคร่ืองควบคุมจังหวะการเตน
ของหัวใจ ควรปฏิบัติดังน้ี:
• ใหอุปกรณอยูหางจากเครื่องวัดการเตนของหัวใจ

มากกวา 15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว)
• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับเคร่ืองควบคุม

จังหวะการเตนของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวน
ท่ีอาจเกิดข้ึน

หากคุณสงสัยวามีคลื่นรบกวน ใหปดเคร่ืองของคุณ
และนําเคร่ืองออกหาง

อปุกรณชวยฟง
อปุกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได ในกรณีท่ีมี
สัญญาณรบกวนเกิดข้ึน คุณควรปรึกษาผูใหบริการ
ระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอเิล็กทรอนิกส
ในเคร่ืองยนตของยานพาหนะที่ติดตัง้ไมถูกตอง
หรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดนํ้ามัน
ท่ีควบคมุดวยอิเลก็ทรอนิกส ระบบเบรก ABS แบบ
อเิล็กทรอนิกส ระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูล
เพิ่มเตมิกับบริษัทผูผลติหรือตัวแทนจําหนาย
ยานพาหนะหรืออุปกรณเสริมตางๆ ของคุณท่ีติดตั้งไว
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ชางผูเช่ียวชาญเทาน้ันจึงจะสามารถใหบริการติดตั้ง
หรือซอมแซมโทรศัพทในพาหนะของคุณ การตดิตัง้
หรือการซอมแซมไมถกูตองอาจกอใหเกิดอนัตราย
และทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบ
อยางสมํ่าเสมอวาอุปกรณทุกช้ินของโทรศัพทมือถือ
ในรถยนตไดรับการติดตัง้และทํางานอยางถูกตอง 
อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถรุะเบิด
ไวรวมกับโทรศพัท ช้ินสวนของโทรศพัท และอุปกรณ
เสริมตางๆ สําหรับรถยนตท่ีมีถงุลมนิรภัย โปรดสังเกต
วาถงุลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก 
ดังน้ัน คุณไมควรติดตั้งอปุกรณหรือวางโทรศัพทมือถอื
ไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัย
อาจพองตวัออก หากตดิตั้งอุปกรณไรสายไวในรถ
อยางผิดวิธ ีอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสจากการที่
ถุงลมนิรภัยพองตัวออกได
หามใชโทรศัพทขณะอยูในเคร่ืองบิน ควรปดโทรศพัท
ของคุณกอนจะข้ึนเคร่ืองบิน การใชเคร่ืองมือติดตอ
สื่อสารไรสายในเคร่ืองบินอาจกอใหเกิดอนัตรายตอ
การทํางานของเครื่องบิน รวมท้ังเปนการรบกวน
เครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผดิกฏหมายอีกดวย

■ บริเวณที่อาจเกิดการระเบดิ
ปดโทรศพัทของคณุเม่ืออยูในบริเวณที่อาจเกิด
การระเบิดได และควรปฏิบัติตามปายและคําแนะนํา
ตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
รวมถึงบริเวณที่มีการแนะนําใหดับเครื่องยนต การเกิด
ประกายไฟในพืน้ที่เชนน้ันอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือ
ไฟไหมท่ีอาจทําใหรางกายเกิดการบาดเจ็บหรือถึง
กระทั่งเสียชีวิต ปดโทรศัพทเม่ืออยูในสถานที่ท่ีมี
การเติมเช้ือเพลิง เชน ใกลเคร่ืองสูบแกสในสถานีบริการ
นํ้ามัน และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใช
อุปกรณวิทยุในบริเวณคลังนํ้ามัน สถานีเก็บนํ้ามัน
และสถานีสงนํ้ามัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กําลังเกิด
การระเบิด ท้ังน้ี บริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิดอาจไมไดมี
การประกาศใหเห็นเดนชัด พื้นที่ตางๆ เหลาน้ี ไดแก 
ช้ันดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี 
ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลยีมเหลว (เชน โพรเพน
หรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเลก็ๆ 
เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปนอยูในอากาศ

■การโทรฉกุเฉนิ
ขอสําคัญ: โทรศัพทไรสายรวมถึง
โทรศัพทเคร่ืองน้ีทํางานโดยใชสญัญาณ
วิทยุระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบ
เครือขายภาคพื้นดิน รวมทั้งการทํางาน
ตางๆ ท่ีผูใชตั้งโปรแกรมเอง ดวยเหตน้ีุ 
จึงไมสามารถรับประกันการเชื่อมตอ
ในทุกสภาวะได คุณจึงไมควรวางใจวา
โทรศัพทไรสายจะเปนเคร่ืองมือสื่อสารที่ดี
ท่ีสุดเสมอในยามจําเปน อาทิเชน เม่ือเกิด
กรณีฉกุเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้
1. เปดโทรศัพท หากโทรศัพทปดอยู ตรวจสอบวามี

สัญญาณเพียงพอหรือไม 
ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการดที่ใชไดลง
ในโทรศัพทใหเรียบรอยเสียกอน

2. กดปุ มวางสายหลายครั งเทาที จําเปนเพ ือลบหนาจอ
ใหวางและพรอมสําหรับการโทรออก 

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉนิที่ใชเปนทางการเพื่อแจง
ตําแหนงปจจุบันที่คุณอยู ซ่ึงหมายเลขฉกุเฉิน
ในแตละพื้นที่จะแตกตางกันไป

4. กดปุมโทรออก
ในกรณีท่ีคุณกําลังใชการทํางานอื่นอยู คุณจะตองปด
การทํางานเหลาน้ันกอนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉนิได 
โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉบับน้ีหรือสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมจากผูใหบริการระบบของคุณ
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองระบุขอมูลตางๆ 
ท่ีถูกตองใหไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปน
เคร่ืองมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหต ุ
อยาเพิง่วางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง
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■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศพัทเคร่ืองน้ีตรงตามคําแนะนําระหวางประเทศ
ของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ
เคร่ืองโทรศพัทของคุณจะเปนตวัรับและสงสัญญาณ
วิทยุ ซ่ึงไดรับการออกแบบและไดรับการผลิตไมใหเกิน
ความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุท่ีแนะนําโดยขอกําหนด
ระหวางประเทศ (ICNIRP) ขอจํากัดน้ีเปนสวนหน่ึงของ
คําแนะนําและระดับ RF ท่ีไดรับอนุญาต ขอแนะนําน้ี
จัดทําข้ึนโดยหนวยงานทางดานวิทยาศาสตรท่ีเปน
หนวยงานอิสระ ตามระยะเวลาและการประเมินผล
จากการศึกษาดานวทิยาศาสตร ขอแนะนําน้ียังรวมถงึ
ระดับความปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมข้ึนกับอายุ
หรือสุขภาพ
มาตรฐานของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลือ่นที่น้ีใช
หนวยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) 
ขอกําหนดที่กําหนดไวในคําแนะนําระหวางประเทศคือ 
2.0 วัตต/กโิลกรัม (W/kg)* การทดสอบ SAR จัดทําขึ้น
ในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซ่ึงเคร่ืองจะสงคลื่น
ความถี่ท่ีระดับพลงังานสูงสุดที่แนะนําใหใชในคลื่น
ความถี่ท้ังหมดที่ทําการทดสอบ แมวา SAR จะวัดที่
ระดับพลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใช
โทรศพัทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เน่ืองจากเครื่องไดรับ
การออกแบบมาใหใชไดหลายระดับ พลังงาน และจะใช
พลังงานท่ีสามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว 
โดยทั่วไป ย่ิงคุณอยูใกลสถานีสงสัญญาณเทาใด 
ก็ย่ิงใชพลังงานของโทรศัพทนอยลงเทาน้ัน
คา SAR สงูสดุของเคร่ืองโทรศัพทเคร่ืองน้ีขณะใช
ทดสอบกับหู คือ 0.60 W/kg
คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่
รายงานของแตละประเทศ และการทดสอบ รวมทั้ง
ระบบเครือขาย การใชอปุกรณเสริมของเคร่ืองอาจ
ทําใหคา SAR แตกตางจากนี้ ขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ 
SAR อาจมีใหไวในหัวขอขอมูลของผลิตภัณฑท่ีเว็บไซต 
www.nokia-asia.com
* คา SAR สําหรับโทรศัพทจะจํากัดอยูท่ี 2.0 วตัต/
กิโลกรัม ซ่ึงเปนคาเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเน้ือเย่ือผิว 
ขอจํากัดน้ีสอดคลองกับความปลอดภัยท่ีใหสําหรับ
บุคคลทั่วไปและความแตกตางของหนวยวดั คา SAR 
แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงานของ
แตละประเทศและระบบเครือขาย 
สําหรบัขอมูล SAR ในพืน้ทีอ่ืน่ โปรดดขูอมูลผลิตภณัฑที ่
www.nokia.com
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โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ
กรุงเทพฯ

1 ฟวเจอร
ปารครังสติ

ใตดิน หองบีเอฟ 32 
ช้ันใตดิน 
ศนูยการคาฟวเจอรพา
รค รงัสติ 
เลขที่ 161 หมูที่ 2 
ถ.พหลโยธิน 
ต.ประชาธิปตย 
อ.ธัญญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130

0-2958-5850-1 0-2958-5851 จันทร - อาทิตย 
10:30-20:30

2 เซ็นทรัล
ปนเกลา

4 หอง 421 ช้ัน 4 
ศนูยการคาเซ็นทรัลพ
ลาซา 
ปนเกลา 
ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมรินทร
เขตบางกอกนอย 
กรงุเทพฯ 
10700

0-2884-5694-5 0-2884-5695 จันทร - อาทิตย 
10:30-20:30

3 ซีคอน
สแควร

G เลขที่ 1060-1 
ซีคอนสแควร 
904 หมู6 
ถนนศรีนครินทร 
หนองบอน 
เขตประเวศ 
กรงุเทพฯ

0-2721-9960-2 0-2721-9962 จันทร - ศุกร 
10:30-21:00

เสาร - อาทิตย 
และวัน
นักขตัฤกษ 
10:00-21:00

ตางจังหวัด
4 เชียงใหม 

(ตรงขาม 
เชียงใหม 
แอรพอรต 
พลาซา)

201/1 ถ.มหิดล 
ต.หายยา 
อ.เมอืง จ.เชียงใหม 
50100

0-5320-3321-3 0-5320-1842 จันทร - อาทิตย 
9:00-19:00 
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หมายเหต:ุ ขอมูลในที่นี้อาจเปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

5 พัทยา 
(ริม 
ถ.สขุุมวทิ 
กอนถงึแยก
พัทยากลาง)

353/43 หมูที่ 9 
ถ.สุขุมวิท 
ต.หนองปรือ 
อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี 20260

0-3871-6975-8 0-3871-6978 จันทร - อาทิตย 
10:00-20:00

6 ขอนแกน 
(บริเวณ
ทางออก
หาง
เทสโก 
โลตัส)

1 356/1ซีพี 
แลนดเทารเวอร 
หมู12 ถนน มิตรภาพ 
ต.เมอืงเกา อ.เมือง 
จ.ขอนแกน 
40000

0-4332-5779-81 0-4332-5781 จันทร - อาทิตย 
9:00-20:00

7 หาดใหญ 
(ปากทาง
เขาโรง
พยาบาล
กรงุเทพ)

656 ถนน เพชรเกษม 
ต.หาดใหญ อ.เมอืง 
จ.สงขลา

0-7436-5044-6 0-7436-5046 จันทร - อาทิตย 
9:00-20:00

ขนาด
ปริมาตร นํ้าหนัก ความยาว ความกวาง (สูงสุด) ความหนา (สูงสุด)

~72 ซีซี ~92 กรัม ~105 มม. ~45 มม. ~18 มม.
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ดัชนี

C
Circuit switched data 76
CSD 76

E
EGPRS 48

H
HSCSD 76

I
IM 31
IMAP4 34
IR. โปรดดูที่ขอความอินฟราเรค

M
MMS โปรดดูที่ขอความมัลติมีเดีย

P
POP3 34

S
SMS 26

U
UPIN 12, 50

W
wireless markup language 69
WML 69

X
XHTML 69

ก
กลองถายรูป

กลองถายรูป 53
การบันทึกวิดีโอคลิป 53

กลุมเบอรโทร 42
การเขียนขอความ 23
การเขียนขอความตัวอักษร 27
การจัดรูปแบบ 49
การจับเวลา 44
การชารจแบตเตอรี่ 16
การซิงโครไนซ 57
การซิงโครไนซเซิรฟเวอร 58
การดาวนโหลด

ขอมูล 13
โปรแกรม 13

การดาวนโหลดโปรแกรม 13
การดูแลรักษา 82
การต้ังคา 45

EGPRS 48
IR 48
การจัดรูปแบบ 49
การเชื่อมตอ 48
การต้ังการโทร 47
การต้ังคาโมเด็ม 49
การโทรออก 46
การเรียกคืนการตั้งคาด้ังเดิมของเครื่อง 50
ขอมูลแพคเก็ต 48
จอแสดงผล 46
ถาดรับขอความบริการ 72
ทางลัด 45
ทางลัดสวนตัว 45
นาฬกิา 46
รูปแบบ 45
ลักษณะ 45
วันที่ 46
เวลา 46
เสียงเรียกเขา 45
อุปกรณเสริม 49

การต้ังคา MMS 37
การต้ังคา SMS 36
การต้ังคาขอความ 36
การต้ังคาขอความตัวอักษร 36
การต้ังคาเครื่อง 47
การต้ังคาจอแสดงผล 46
การต้ังคาโทร 46
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การต้ังคานาฬิกา 46
การต้ังคาโมเด็ม 49
การต้ังคาวันที่ 46
การต้ังคาเวลา 46
การต้ังคาสคริปต 71
การต้ังคาอีเมล 37
การต้ังคาอุปกรณเสริม 49
การถายภาพ 53
การโทรฉุกเฉิน 84
การโทรออกโดยใชเสียง

การจดัการรายการเสียง 42
การโทรออก 43
การเพิ่มรายการเสียง 42
เพิ่มรายการเสียง 42

การบํารุงรักษา 13, 82
การประหยัดพลังงาน 19
การปรับแตงโทรศัพท 45
การปองกัน

การต้ังคา 50
โมดูล 73

การเปดและปด 16
การล็อคปุมกด 20
การเลือ่นดู 25
การสงขอความคลิปเสียง 30
การสงขอความทันใจ

กลุม 34
การใชงาน 33
การปฏิเสธคําเชิ- 33
การเริ่มตน 32
การรับคําเชิ- 33
การสนทนา 33
บริการ 32
บล็อค 34
ยกเลิกการบล็อค 34
รายชือ่ 33
อาน 33

การสนับสนุน 13
การสนับสนุนและการติดตอ Nokia 13
การสั่นเตือน 45
การสื่อสารขอมูล 76
การใส

ซิมการด 15
แบตเตอรี่ 15

การใสซิมการด 15

ข
ขนาดอักษร 38
ขอความขอมูล 36
ขอความดวน 30

ขอความตัวอักษร 26
ขอความมัลติมเีดีย 28
ขอความเสียง 36
ขอความแสดงวิธีใช 47
ขอมูล 44
ขอมูลการใช 44
ขอมูลการติดตอ 13
ขอมูลตําแหนง 74
ขอมูลแพคเก็ต 48, 76
ขอมูลรวม

ปุมและสวนประกอบตาง 18
ขอมูลสลับวงจรความเร็วสูง 76

ค
คลังภาพ 52
ความปลอดภัย

ขอมูลเพิ่มเติม 83
ความปลอดภัยดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน 83
คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย 9
โทรฉุกเฉิน 84
อุปกรณเสริม 11

คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia 77
คุกกี้ 71
เครื่องคอมพิวเตอร
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การซิงโครไนซ 58
การเชื่อมตอ 76

เครื่องคิดเลข 58
เครื่องบันทึก 54
เครื่องหมายวรรคตอน 24
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ตัวนับ 44
ตัวนับจํานวนขอความ 38
ตัวนับถอยหลัง 59
ตารางนัดหมาย 56
ตําแหนง 74
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ตัวเลือกขณะสนทนา 22
ตางประเทศ 21
โทรดวน 21
ไมรับสาย 21
รับสาย 21
รายการโทรลาสุด 44
สายเรียกซอน 21

โทรฉุกเฉิน 50
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โทรศัพท

รหัส 12
โทรออก

การ 21
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คําสั่ง 36
เบอร 43

บริการซอมแซม 13
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บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน 13
บันทึก 57
บันทึกปฏิทิน 56
บุคมารค 71
เบราเซอร

การต้ังคา 69
การต้ังคาลักษณะเบราเซอร 70
การต้ังคาสคริปต 71
การเบราสเพจ 69

คุกกี้ 71
บุคมารค 71
ใบรับรอง 73
ลายเซน็ดิจิตอล 74
หนวยความจําแคช 72
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เบอรสวนตัว 43
แบตเตอรี่

การชารจ 16, 77
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ระดับประจุ 19
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ปุม 18
ปุม PTT 18
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รายการโทรลาสุด 44
รายการเสียง 42
รายชื่อ 39

กลุมเบอรโทร 42
การต้ังคา 42
แกไขรายละเอียด 40
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คัดลอก 40
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รูปถาย 53
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ขอความ 36
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ลักษณะ 45
ลายเซ็นดิจิตอล 74
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วางสาย 21
วิดีโอคลิป 53
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เว็บ

การเชื่อมตอ 69
บุคมารค 71
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สายคลอง 17
สายคลองโทรศัพท 17
สายเรียกซอน 21
สิ่งที่ตองทํา 57
สื่อ

กลองถายรูป 53
เครื่องบันทึก 54

วิทยุ 53
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เสียงเตือนบันทึก 57
เสียงเรียกเขา 42
เสียงสั่งงาน 42
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คัดลอก 40
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เลือก 42
หนวยความจําที่ใชรวมกัน 10

หนวยความจําแคช 72
หนวยความจําที่ใชรวมกัน 10
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โหมดสแตนดบาย 19
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อักษรพเิศษ 24
อินเตอรเน็ต 69
อินฟราเรด

พอรต 18
อีเมล 34
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อุปกรณชารจ 80
อุปกรณชารจโนเกียแบบเก็บสายได AC-1 80
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อุปกรณเสริม 11
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