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คําประกาศเรื่องความสอดคลอง
บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศวาผลิตภัณฑ RM-209 สอดคลองกับขอกําหนด
พ้ืนฐานที่สําคัญและบทบัญญัตสิภา Directive 1999/5/EC คุณสามารถคดัลอกสําเนาของ
คําประกาศเรื่องความสอดคลองไดท่ี http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/

ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

หามทําซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดของเอกสารฉบับน้ี 
โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Nokia

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint และ Pop-Port เปน
เครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation 
ชื่อผลิตภัณฑและบริษัทอื่นๆ ท่ีกลาวถงึในที่น้ีอาจเปนเครื่องหมายการคาหรือชื่อ
ทางการคาของเจาของผลิตภัณฑน้ันๆ

Nokia tune เปนเคร่ืองหมายการคาดานเสียงของ Nokia Corporation

หมายเลขสิทธิบัตรแหงสหรัฐอเมริกา 5818437 และสิทธิบัตรท่ีรอการจดทะเบียนอื่นๆ 
ซอฟตแวรปอนขอความ T9 ลิขสิทธิ์ © 1997-2006 Tegic Communications, Inc. 
สงวนลิขสิทธิ์

ประกอบดวยซอฟตแวรเขารหัสขอความ RSA BSAFE หรือซอฟตแวรโปรโตคอล
รักษาความปลอดภัยจาก RSA Security

Java เปนเครื่องหมายการคาของบริษทั Sun Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑน้ีไดรับอนุญาตภายใต MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สําหรับ
การใชงานสวนตัวและไมใชเชิงพาณิชยในการเชื่อมตอกับขอมูลท่ีเขารหัส ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกคา และ (ii) สําหรับการเชื่อมตอกับวิดีโอ 

0434

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


ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธ 3

MPEG-4 ของผูใหบริการที่ไดรับอนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอืน่ใดนอกเหนือจากนี้ 
ขอมลูเพ่ิมเติมรวมถึงขอมูลท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย การใชงานภายในและการใชงาน
เชิงพาณิชย สามารถดูไดจาก MPEG LA, LLC ท่ี <http://www.mpegla.com>

โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดังน้ัน เราจึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
เปล่ียนแปลงและปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับน้ีโดย
ไมตองแจงใหทราบลวงหนา

อุปกรณน้ีสอดคลองตามบทบัญญัติ 2002/95/EC ในเรื่องขอจํากัดการใชสารที่เปนอันตราย
บางชนิดในอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

โนเกียจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการสูญเสียขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายอนัเกิดจาก
อุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางออมท่ีเกิดขึ้นไมวาจะโดยวิธีใดก็ตาม

เน้ือหาในเอกสารนี้ใหขอมูล “ตามสภาพท่ีเปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรง
หรือโดยนัย และมิไดจํากัดอยูท่ีการรับประกันความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑ
ท่ีจําหนาย หรือความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถปุระสงค ตลอดจนความถูกตองและ
เชื่อถือไดของขอมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทานั้น โนเกยีขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนาย 
Nokia ใกลบานคณุ 

โทรศัพทเครื่องน้ีประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวร ซ่ึงสอดคลองตามกฎหมาย
และขอบังคับของการสงออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ หามกระทําการใดๆ ท่ี
ขัดแยงตอกฎหมาย

ฉบับท่ี 1

http://www.mpegla.com
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Nokia Care Online

การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกบับริการออนไลนของเราไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ
เรียนรูวิธีต้ังคาโทรศัพทของคุณเปนครั้งแรก และคนหา
ขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท 
การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการ
ใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมอืผูใช
คูมอืผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของ
คุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาตรวจสอบขอมูลลาสุด
อยางสม่ําเสมอ

ซอฟตแวร
ใชโทรศัพทของคุณใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับ
ซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและคอมพิวเตอร Nokia PC 
Suite เชื่อมตอโทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคุณ
สามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ใน
ขณะที่แอปพลิเคชันอ่ืนๆ ชวยใหซอฟตแวรนี้ทํางาน
ไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

การต้ังคา
ฟงกชันเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมเีดีย 
การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเคลื่อนที่และอีเมล* 
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชัน
เหลานี้ไดจัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสีย
คาใชจายใดๆ 

*ไมมีในโทรศัพททุกเคร่ือง

ซอฟตแวร

คูมือผูใช

การตั้งคา

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ



วิธีการใชโทรศัพท
สวนของ Set Up (การต้ังคา) ที่ www.nokia.co.th/setup จะชวยคุณเตรียมความพรอมของโทรศัพท
กอนนํามาใช ทําความคุนเคยกับฟงกชันและคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทไดโดยการดูที่สวน Guides and Demos 
(คูมอืและการสาธิต) ของ www.nokia.co.th/guides

วิธีการซิงโครไนซโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร
การเชือ่มตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดผานซอฟตแวร Nokia PC Suite เฉพาะจาก 
www.nokia.co.th/pcsuite จะชวยใหคุณซิงโครไนซขอมลูที่อยูในปฏิทินและรายชื่อของคุณได

สถานที่ขอรับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพท 
ใชประโยชนเพิ่มเติมจากโทรศัพทพรอมดาวนโหลดจากสวน Software (ซอฟตแวร) ที่ 
www.nokia.co.th/software

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป
ดูที่สวน FAQ (คําถามที่พบบอย) ของ www.nokia.co.th/faq เพื่อดูคําตอบสําหรับคําถามเกี่ยวกับ
โทรศัพทของคุณ รวมทั้งผลิตภัณฑและบริการอ่ืนๆ ของ Nokia

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของโนเกีย
สมัครออนไลนเพื่อขอรับบริการของ Nokia Connections (การเชื่อมตอของ Nokia) ที่ 
www.nokia.co.th/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภณัฑ โปรโมชั่นลาสุด 
และกิจกรรมที่กําลังจะจดัขึ้น

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/contactus
หากตองการขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซอมผลิตภณัฑ โปรดคลิกเขามาที่ www.nokia.co.th/repair

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดท ี่ www.nokia.co.th/support

www.nokia.co.th/support
www.nokia.co.th/pcsuite
www.nokia.co.th/setup
www.nokia.co.th/software
www.nokia.co.th/guides
www.nokia.co.th/faq
www.nokia.co.th/signup
www.nokia.co.th/repair
www.nokia.co.th/contactus
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ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย

โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี 
มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปน
การผิดกฎหมายได โปรดอานคูมือผูใช
ฉบับสมบูรณสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่
หามใช หรือในกรณีท่ีอาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ
กอใหเกดิอนัตราย

คํานึงถงึความปลอดภัยใน
การขับขี่ยานพาหนะเปน
อันดับแรก
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น 
ไมควรใชมือจับสิ่งอื่นใด 
เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู 
สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คุณควร
คํานึงถึงคอืความปลอดภัย
บนทองถนน

สัญญาณรบกวน
โทรศัพทไรสายทุกประเภท
อาจไดรับผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวน ซ่ึงจะสงผล
ตอประสิทธิภาพการทํางาน
ของเครื่องได

ปดโทรศัพทขณะที่อยูใน
โรงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
ควรปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับ
อุปกรณทางการแพทย

ปดโทรศัพทขณะที่อยูบน
เครือ่งบิน
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
อุปกรณไรสายอาจกอใหเกดิ
สัญญาณรบกวนบนเครื่องบิน
ได

ปดโทรศัพทขณะเติมน้ํามัน
หามใชโทรศัพทเมือ่อยูท่ีจุด
เติมนํ้ามัน และหามใช
โทรศัพท เมื่ออยูใกลกับนํ้ามัน
เชื้อเพลิงหรือสารเคมี

ปดโทรศัพทเม่ืออยูใกลกับ
จุดที่มีการระเบิด
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
อยาใชโทรศัพทในท่ีท่ีมี
การระเบิดเกิดขึ้น

การใชงานอยางถกูตอง
ใหใชโทรศัพทโดยถอืท่ีตัว
โทรศัพทตามที่อธิบายไวใน
คูมือผูใช อยาจับเสาอากาศ
โดยไมจําเปน

การบริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรอง
เทานั้นท่ีจะใชหรือซอม
อุปกรณตางๆ ของเคร่ืองได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและ
แบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรอง
เทานั้น หามตอโทรศัพท
เขากบัอุปกรณท่ีไมสามารถ
ใชงานรวมกันได
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กนัน้ํา
โทรศัพทมอืถือของคุณไม
สามารถกันน้ําได ควรเก็บ
โทรศัพทไวในท่ีแหง

ทําสําเนาสํารอง
คณุควรทําสําเนาสํารองหรือ
จดบันทึกเปนลายลักษณ
อกัษรสําหรับขอมูลสําคัญ
ท้ังหมดที่จัดเก็บไวในเครื่อง

การตอกับอุปกรณอ่ืนๆ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกบั
อปุกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอาน
คูมือของอปุกรณน้ันๆ เพ่ือ
ศึกษาขอมูลโดยละเอียด
เกี่ยวกับความปลอดภัย 
หามตอโทรศัพทเขากับ
อปุกรณท่ีไมสามารถใชงาน
รวมกันได

การโทรฉกุเฉิน
โปรดตรวจสอบดูวาไดเปด
โทรศัพทแลวและอยูในพ้ืนท่ีให
บริการ กดปุมจบการทํางาน
หลายๆ ครั้งตามที่ตองการเพื่อ
ลบหนาจอและยอนกลับไปท่ี
หนาจอเริ่มตน ปอนหมายเลข
ฉุกเฉิน แลวกดปุมโทรออก 
แจงตําแหนงท่ีคุณอยู อยาเพิ่ง
วางสายจนกวาจะไดรับแจง
ใหวาง

■ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพท
ของคุณ

โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือน้ีไดรับ
การรับรองใหใชกับเครือขาย EGSM 900 
และเครือขาย GSM 1800 และ 1900  
โปรดติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบ
เครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคณุ
ขณะท่ีใชคณุสมบัตติางๆ ในโทรศัพท
เครื่องน้ี โปรดเคารพตอสิทธิสวนบุคคลของ
ผูอื่น และไมกระทําการใดที่เปนการละเมิด
ตอกฎหมาย
โปรดเคารพสิทธิสวนบุคคลของผูอืน่ และ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด และ
ธรรมเนียมปฏิบัติในทองถิ่น เมื่อบันทึกภาพ
และใชภาพถายหรือภาพวิดีโอ

คําเตือน: คุณตองเปดเคร่ือง
กอนเริ่มใชงานคุณสมบัติตางๆ 
ของเครื่องยกเวนนาฬิกาปลุก 
หามเปดเคร่ือง เมื่อการใชงาน
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตราย

■บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย

คณุตองสมัครขอใชบริการกบัผูใหบริการ
โทรศัพทไรสายกอนเริ่มใชงานโทรศัพท 
คณุสมบัตสิวนใหญในโทรศัพทเครื่องน้ีขึ้น
อยูกับประสิทธิภาพของคุณสมบัติเครือขาย
ไรสาย บริการเสริมของระบบเครือขาย
ดังกลาวอาจไมมีในบางเครือขาย หรือคุณ
อาจตองติดตอกับผูใหบริการโทรศัพทเพ่ือ
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สมัครขอใชบริการกอน จึงจะสามารถใช
บริการเสริมของระบบเครือขายได ผูให
บริการโทรศัพทของคุณอาจใหคําแนะนํา
เพ่ิมเติมสําหรับการใชงานบริการดังกลาว 
รวมถงึอธิบายคาใชจายในการใชบริการ 
ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดท่ีสงผล
กระทบตอการใชงานบริการเสริมจากระบบ
เครือขาย ตวัอยางเชน ระบบเครือขาย
บางระบบอาจจะไมรองรับตัวอักษรของ
ทุกภาษาและบริการทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิก
หรือปดการใชงานคณุสมบัตบิางอยางใน
เครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คณุสมบัติ
ดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง 
เครื่องของคุณอาจไดรับการตัง้คาเปนพิเศษ
สําหรับผูใหบริการระบบ โดยการตั้งคา
รวมถงึการเปล่ียนแปลงชื่อเมนู ลําดับเมนู 
และไอคอนตางๆ โปรดตดิตอขอขอมูล
เพ่ิมเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคณุ
โทรศัพทเครื่องนี้รองรับโปรโตคอล WAP 
2.0 (HTTP และ SSL) ท่ีทํางานบน
โปรโตคอล TCP/IP คณุสมบัติบางอยาง
ในเคร่ืองรุนนี้ เชน ขอความมัลติมีเดีย 
(MMS), การเบราส, โปรแกรมอีเมล, 
การรับสงขอความทันใจ, คุณสมบัติแสดง
สถานะของผูติดตอ, การซิงโครไนซจาก
ระยะไกล และการดาวนโหลดขอมูลผาน
เบราเซอรหรือผาน MMS

■หนวยความจําท่ีใชรวมกัน
คุณสมบัติในโทรศัพทเครื่องน้ีซ่ึงใชหนวย
ความจํารวมกันไดแก คลังภาพ, รายชื่อ, 

ขอความตัวอกัษร, ขอความมัลตมิีเดียและ
ขอความทันใจ, อีเมล, ปฏิทิน, สิ่งท่ีตองทํา, 
แอปพลิเคชั่นและเกม JavaTM รวมท้ัง
โปรแกรมบันทึก การใชคณุสมบัตอิยางใด
อยางหนึ่งหรือมากกวานี้จะลดจํานวนหนวย
ความจําท่ีเหลือสําหรับคุณสมบัติอื่นท่ีใช
หนวยความจํารวมกัน เชน การจัดเก็บ
แอปพลิเคชั่น Java หลายๆ แอปพลิเคชั่น 
อาจใชหนวยความจําท่ีเหลืออยูท้ังหมด และ
เครื่องโทรศัพทอาจแสดงขอความบนหนาจอ
วาหนวยความจําเตม็ เมื่อคุณพยายามใช
คุณสมบัติอื่นท่ีใชหนวยความจํารวมกัน 
ในกรณีน้ี ใหลบขอมูลหรือรายการบางอยาง
ท่ีใชพ้ืนท่ีหนวยความจํารวมกันนี้ออกเสีย
กอน คุณสมบัติบางอยาง เชน ขอความ
แบบตวัอักษร อาจมีหนวยความจําท่ีกําหนด
ไวใหแนนอนแลว นอกเหนือจากจํานวน
หนวยความจําท่ีใชรวมกันกับคณุสมบัตอิื่นๆ

■อุปกรณเพิ่มพิเศษ
ตอไปนี้เปนคําแนะนําท่ีควรปฏิบัติสําหรับ
การใชอปุกรณเสริม:
• เก็บอปุกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ

เสริม ใหจับท่ีปล๊ักไฟและดึงออก อยาดึง
ท่ีสายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของ
อุปกรณเสริมทุกชิ้นท่ีติดตั้งในรถอยาง
สม่ําเสมอ

• เฉพาะผูท่ีมีคณุสมบัตผิานการรับรอง
เทานั้นท่ีจะติดตั้งอปุกรณเสริมในรถท่ี
ติดตั้งยากได
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ขอมูลทั่วไป

■รหัสผาน

รหัสโทรศัพท
รหสัโทรศัพท (5 - 10 หลัก) ใชปองกัน
การใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต 
รหสัที่ตั้งไวคือ 12345 ในการเปลี่ยนรหัส
และต้ังคาใหเครื่องขอรหัสผาน โปรดดูที่ 
“ความปลอดภัย” หนา 56

รหัส PIN
รหสั PIN (Personal Identification 
Number) และรหัส UPIN (Universal 
Personal Identification Number) 
(4 - 8 หลัก) ใชสําหรับปองกันการใช
ซิมการดของคณุโดยไมไดรับอนุญาต 
โปรดดูที่ “ความปลอดภัย” หนา 56
รหสั PIN2 (4 - 8 หลัก) จะมาพรอมกับ
ซิมการดและคณุจําเปนตองใสรหัสนีใ้น
การเขาใชฟงกชันบางฟงกชัน
คุณตองใชรหัส PIN ของโมดูลเพื่อเขาดู
ขอมูลในโมดูลรกัษาความปลอดภัย 
โปรดดูที่ “โมดูลปองกัน” หนา 77
คุณตองใชรหัส PIN สําหรับลายเซน็
แบบดิจิตอล โปรดดูที่ “ลายเซ็นดิจิตอล” 
หนา 78

รหัส PUK
รหัส PUK (Personal Unblocking Key 
และรหัส UPUK (Universal Personal 
Unblocking Key) (8 หลัก) ใชในการ
เปลี่ยนรหัส PIN หรือ UPIN ที่ถูกบล็อค
ไวตามลําดับ ในการเปลี่ยนรหัส PIN2 
ที่ถูกบล็อค จําเปนตองใชรหสั PUK2 
(8 หลัก) หากรหัสนีไ้มไดมีใหพรอมกับ
ซมิการด โปรดติดตอผูใหบริการใน
ทองที่ของคณุเพื่อขอทราบรหัส

รหัสระบบ
คณุจําเปนตองใสรหัสระบบ (4 หลัก) 
เม่ือใช การจํากัดการโทร โปรดดูที่ 
“ความปลอดภยั” หนา 56

■บริการตั้งกําหนดคา
ในการใชบริการเสรมิจากระบบเครือขาย
บางอยาง เชน บรกิารอินเทอรเน็ต
เคลื่อนที่, MMS, การสงขอความ
คลิปเสียง Nokia Xpress หรอืการ
ซงิโครไนซกับเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ต
ระยะไกล โทรศัพทของคุณตองไดรับ
การตั้งกําหนดคาที่ถูกตอง สําหรับขอมูล
เพิม่เติมเกี่ยวกับการตั้งคาที่มีใหใชได 
โปรดติดตอผูใหบริการระบบ, ผูให
บริการ, ตวัแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับ

www.nokia.co.th/support
www.nokia.co.th/support
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การรับรองใกลบานคุณ หรือไปท่ีสวน
สนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia ที่ 
www.nokia.co.th/support
เม่ือคุณไดรบัการตั้งคาเปนขอความการ
ตั้งกําหนดคา แตเครื่องไมไดจัดเก็บ
และใชงานคาดังกลาวโดยอัตโนมัติ 
ขอความ ไดรับการตั้งคา จะปรากฏขึน้
หากตองการบันทึกการตั้งคา ใหเลือก 
แสดง > จัดเก็บ หากจําเปน 
ใหปอนรหัส PIN ที่ผูใหบรกิารใหมา
หากไมตองการจัดเก็บการตั้งคาที่ได
รับ ใหเลือก ออก หรอื แสดง > ละทิ้ง

■การดาวนโหลดเนื้อหา
คุณสามารถดาวนโหลดขอมูลใหม 
(เชน ลักษณะ) ลงในเครื่องได (บริการ
เสริมจากระบบเครอืขาย) นอกจากนี้ 
คุณยงัสามารถดาวนโหลดอัพเดต
สําหรับซอฟตแวรของโทรศัพทไดดวย 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย) 
โปรดดูที่ “โทรศัพท” หนา 54, 
อัพเดตโทรศัพท
คุณสามารถสอบถามการใหบริการ ราคา 
รวมทั้งภาษี ไดจากผูใหบริการของคุณ

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะ
บริการที่คุณเชื่อถือไดและมี
การรักษาความปลอดภัยรวม
ทั้งการปองกันซอฟตแวรที่เปน
อันตรายเทานั้น

■การสนับสนุนของ Nokia
สําหรบัขอมูลเวอรชันลาสุดของคูมือนี ้
ขอมูลการดาวนโหลด บริการ และขอมูล
เพิ่มเติมที่เกี่ยวของกบัผลิตภัณฑ Nokia 
โปรดดูที่ www.nokia.co.th/7373/
support หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศ
ของคุณ ทั้งนี้ คณุสามารถดาวนโหลด
การตั้งกําหนดคา เชน MMS, GPRS, 
อีเมล และบริการอื่นๆของโทรศัพทรุนนี้
ไดฟรีที่ www.nokia.co.th/
phonesettings 
หากคุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม 
โปรดไปที่ www.nokia.co.th/contactus
หากคุณตองการทราบที่ตัง้ของศูนย
บริการ Nokia ที่อยูใกลที่สุดเพื่อขอรบั
บริการดานการบํารงุรกัษา โปรดไปที่ 
www.nokia.co.th/repair

www.nokia.co.th/support
www.nokia.co.th/7373/support
www.nokia.co.th/7373/support
www.nokia.co.th/phonesettings
www.nokia.co.th/phonesettings
www.nokia.co.th/contactus
www.nokia.co.th/repair
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1. เร่ิมตนใชงาน

■การใสซิมการดและ
แบตเตอรี่

ปดโทรศัพทและปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครัง้
กอนถอดแบตเตอรี่
คุณควรเกบ็ซิมการดและการดหนวย
ความจําทั้งหมดใหพนมือเด็ก 
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ
และขอมูลตางๆ ในการใชบรกิาร
ซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการด
ของคุณ ซึง่อาจเปนผูใหบริการระบบ 
ผูใหบรกิาร หรือผูจําหนายรายอื่นๆ
โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมา
เพื่อใหใชไดกับแบตเตอรี ่BL-4B 
โปรดใชแบตเตอรีข่องแทของ Nokia 
เสมอ โปรดดูที่ “คําแนะนําสําหรับ 
การตรวจสอบแบตเตอรี่ ของ Nokia” 
หนา 83
ซิมการดและหนาสัมผัสอาจเกดิความ
เสียหายไดงาย เนื่องจากการขูดขดีหรือ
ดัดงอ จึงควรถือ ใส หรือถอดซมิการด
อยางระมัดระวัง
ในการถอดหนากากดานหลังออกจาก
ตัวเครื่อง ใหกดหนากาก แลวเลื่อนออก 
(1)

ถอดแบตเตอรี่ออกตามภาพ (2) เปด (3) 
ที่ยึดซมิการดออก 

ใสซิมการดลงในที่ยดึซิมการดใหถูกตอง 
(4) ปดที่ยึดซิมการด (5) โดยคอยๆ 
กดที่ยึดใหล็อกเขาตําแหนง (6)

ใสแบตเตอรี่กลับเขาไป (7) โปรดสังเกต
ขัว้สัมผัสของแบตเตอรี่ใหอยูในลักษณะ
ตามภาพ เลื่อนหนากากดานหลัง
กลับเขาที่ (8, 9)

■การใสการด microSD
เก็บการดหนวยความจํา 
microSD ทั้งหมดใหพน
มือเด็ก 
ปดโทรศัพท ถอดหนากากดานหลังและ
แบตเตอรีอ่อก
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เลื่อนที่ยดึการดหนวยความจําเพื่อ
ปลดล็อค (1) และเปดที่ยึดการดหนวย
ความจํา (2)
ใสการดหนวยความจําลงในที่ยดึโดย
คว่ําหนาสมัผัสลง (3) และปดที่ยดึการด
หนวยความจํา (4) 
เลื่อนที่ยดึการดหนวยความจําใหล็อค
เขาตําแหนง (5)

ใสแบตเตอรี่และปดหนากากดานหลัง
ของเครื่อง
ใชเฉพาะการด microSD ที่ใชรวมกับ
เครื่องรุนนีไ้ดเทานั้น เนือ่งจากขนาดของ
การดหนวยความจําอ่ืนๆ เชน การด
มัลตมีิเดียขนาดยอสวน ไมสามารถใสลง
ในชองใสการด microSD ได ดังนั้น
การดดังกลาวจึงใชไมไดกับโทรศัพท
รุนนี ้การใชการดหนวยความจําที่ใช
รวมกันไมไดจะกอใหเกิดความเสยีหาย
กับการดหนวยความจํารวมทั้งตัวเครื่อง 
และขอมูลที่เก็บไวในการดอาจสูญหาย
ใชเฉพาะการด microSD ที่ไดรบัการ
รับรองจาก Nokia สําหรับใชกับอุปกรณ
นี้เทานัน้ Nokia ใชมาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่ผานการรบัรองกับการด

หนวยความจํา แตไมไดหมายความวา
การดทุกยี่หอจะทํางานไดอยางถูกตอง
หรือสามารถใชงานรวมกับโทรศัพท
เครื่องนี้ได

■การชารจแบตเตอรี่
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจ
กอนที่จะใชกับโทรศัพท โทรศัพทเครื่อง
นี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหทํางานได
เม่ือไดรับกระแสไฟจากอุปกรณชารจ
รุน AC-3

คําเตือน: เลือกใชแต
แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมที่ไดรับการ
รบัรองโดย Nokia วาสามารถ
ใชไดกับเครื่องรุนนีเ้ทานั้น 
การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนอืจากนี ้อาจเปน
อันตรายและทําใหการรบั
ประกันหรือรับรองสําหรับ
เครื่องเปนโมฆะไป

หากตองการทราบแหลงจําหนาย
อุปกรณเสริมที่ไดรบัการรับรอง สามารถ
สอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ 
หากตองการถอดสายไฟออกจาก
อุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก 
อยาดึงที่สายไฟ
1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชอง

เสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
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2. ตอสายจากอุปกรณชารจเขาที่ชอง
เสียบดานลางของโทรศัพท 

ในกรณีที่ไมมีประจุแบตเตอรีเ่หลือ
อยูเลย สัญลักษณแสดงการชารจจะ
ปรากฏขึน้บนหนาจอเมื่อเวลาผานไป
สองสามนาที ซึง่จะสามารถโทรออกได
หลังจากนั้น
ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรีจ่ะขึ้นอยู
กับประเภทของอุปกรณชารจที่ใช 
ตัวอยางเชน การชารจแบตเตอรี่ BL-4B 
ดวยอุปกรณชารจรุน AC-3 จะใชเวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที เม่ือเครื่อง
อยูในโหมดสแตนดบาย

■การเปดและปดตัวเคร่ือง
ในการเปดเครื่อง ใหหมุนสวนบนของ
ตัวเครื่องไปทางดานขวา (1) หรือไป
ทางดานซายจนกระทั่งเขาที่
ในการปดเครื่อง ใหหมุนสวนบนกลับลง
มาในทิศทางยอนกลับ (2)

ขอสําคัญ: เม่ือคณุเปดเครือ่ง
โทรศัพท ใหหมุนสวนบนของ
ตัวเครือ่งไปทางดานซายหรือ
ดานขวา 180 องศา หามหมุน
สวนบนเกิน 180 องศา 

หากคุณพยายามหมุนสวนบน
ขึ้นไปจนเกินชวง 180 องศา 
เครื่องจะไดรับความเสียหาย

หากตองการปดเสยีงที่ดังขึน้เมื่อคุณเปด
และปดโทรศัพท โปรดดูที่ “แบบเสยีง” 
หนา 47

■การเปดและปดโทรศัพท
คําเตือน: หามเปดโทรศัพท
ในสถานที่ที่หามใชโทรศัพท
ไรสาย หรือในกรณทีี่อาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ
กอใหเกดิอันตราย

กดปุมเปด/ปดคางไว โปรดดูที่ 
“ปุมและสวนประกอบตางๆ” หนา 19 
หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัส PIN 
หรือรหัส UPIN ใหปอนรหสั (ปรากฏ
เปน ****) หลังจากนั้น เลือก ตกลง 

การตั้งคาวันและเวลา
ปอนเวลาทองถิ่น เลือกเขตเวลาตาม
ตําแหนงที่คณุอาศัยอยูในแงสวนตาง
ของเวลาโดยดูตามเวลามาตรฐานกรีนชิ 
(GMT) แลวจึงปอนวันที่ โปรดดูที่ 
“วันและเวลา” หนา 48

บริการพลักแอนดเพลย
เม่ือคุณเปดเครื่องเปนครัง้แรกและ
โทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย เครื่อง
จะขอใหคณุรับการตั้งกําหนดคาจากผูให
บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
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เครือขาย) ใหตอบรับหรอืปฏิเสธคําขอนี้ 
โปรดดูที่ “ตอเว็บสนับสนุน” หนา 56 
และ “บริการตั้งกําหนดคา” หนา 13

■เสาอากาศ
โทรศัพทรุนนี้มีเสาอากาศในตัว

คําเตือน: คณุไมควรจับ
เสาอากาศโดยไมจําเปนเมื่อ
เปดเครื่องอยู เชนเดียวกับ
อุปกรณสงสญัญาณอ่ืนๆ 
เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศ
อาจสงผลตอคุณภาพการโทร 
และยังอาจทําใหมีการใช
พลังงานเกินกวาที่จําเปน
อีกดวย การไมสมัผัสบริเวณ
เสาอากาศระหวางการใช
เครื่องจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของ
เสาอากาศและยืดอายุใชงาน
ของแบตเตอรี่

■สายคลองโทรศัพท
สอดสายคลอง
ลอดผานรสูาย
คลองโทรศัพท
ดังแสดงในภาพ 
แลวผูกใหแนน
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2. โทรศัพทของคุณ

■ปุมและสวนประกอบตางๆ

หูฟง (1)
ลําโพงคูระบบสเตอริโอ (2)
ปุมเลือกดานซาย (3)
ปุมเลือกตรงกลาง (4)
ปุมเลือกดานขวา (5)
ปุมปรับระดับเสียงและปุมซูม (6)
ปุมเลื่อน 4 ทิศทาง (7)
ปุมโทรออก (8)

ปุมจบการทํางาน (9)
ปุมกด (10)
ไมโครโฟน (11)
รรูอยสายคลองโทรศัพท (12)
ชองเสียบอุปกรณชารจ (13)
ชองเสียบ Pop-PortTM (14)

เลนสกลองถายรูป (15)
ปุมเปด/ปด (16)
ปุมกลองถายรูป (17)

■โหมดสแตนดบาย 
เม่ือโทรศัพทพรอมใชงาน แตผูใชยงัไม
ปอนตวัอักษรใดลงไป โทรศัพทจะอยูใน
โหมดสแตนดบาย

จอแสดงผล
ระดับความแรงของสญัญาณเครอืขาย
เซลลูลาร (1)
สถานะการชารจแบตเตอรี ่(2) 
สญัลักษณ (3)
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ชื่อของเครอืขายหรอืโลโกระบบ (4)

นาฬิกา (5)
หนาจอหลัก (6)
ฟงกชันของปุมเลือกดานซาย (7) คอื 
ไปที่ หรือปุมลัดไปฟงกชันอ่ืน โปรดดูที่ 
“ปุมเลือกดานซาย” หนา 49
ฟงกชันของปุมเลือกตรงกลาง (8) คือ 
เมนู
ฟงกชันของปุมเลือกดานขวา (9) คอื 
เพลง หรือปุมลัดไปฟงกชันอ่ืน โปรดดู
ที่ “ปุมเลอืกดานขวา” หนา 49 ผูให
บริการแตละรายอาจกําหนดชื่อเฉพาะ
เพื่อเขาใชงานบรกิารเฉพาะของผูให
บริการที่เว็บไซต

การประหยัดพลังงาน
โทรศัพทของคณุมีคุณสมบัติบางอยาง
ในการประหยดัพลังงานแบตเตอรี่ใน
โหมดสแตนดบายในกรณทีี่ไมใชงาน
โทรศัพท โดยที่คุณสามารถเปดใชงาน
คุณสมบตัิดังกลาวหรือจะไมเปดใชก็ได 

โปรดดูที่ ประหยัดพลังงาน และ 
โหมดพัก ใน “จอแสดงผล” หนา 47

สแตนดบายแบบพิเศษ
ในโหมดสแตนดบายแบบพเิศษ จะมี
รายการขอมูลและคุณสมบตัิของ
โทรศัพทที่ไดเลือกไวปรากฏบนหนาจอ 
ซึ่งคุณสามารถเขาใชไดโดยตรง ในการ
เปดหรือปดโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > จอแสดงผล > 
สแตนดบายแบบพิเศษ > สแตนดบาย
แบบพิเศษ > เปด หรือ ปด 
เม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย เลื่อน
หนาจอขึ้นหรือลงเพือ่เปดใชงานการ
สํารวจในรายการ แลวเลือก เลือก หรอื 
ดู ลูกศรดานซายและดานขวาที่ปรากฏ
ตอนตนและตอนทายของบรรทัด
แสดงวามีขอมูลใหอานตอโดยเลื่อนไป
ทางซายหรือขวาเพือ่ดูขอมูลนัน้ 
หากตองการออกจากโหมดคนหา
สแตนดบายแบบพิเศษ ใหเลือก ออก
ในการจัดวางและเปลี่ยนโหมด
สแตนดบายแบบพิเศษ ใหเปดใชงาน
โหมดสํารวจ แลวเลือก ตัวเลือก 
และเลือกจากตวัเลือกที่มีอยู

ทางลัดในโหมดสแตนดบาย
• หากตองการใชรายการเบอรที่

โทรออก ใหกดปุมโทรออกหนึ่งครัง้ 
เลื่อนดูหมายเลขหรอืชื่อที่คุณ
ตองการ จากนั้นกดปุมโทรออก
เพื่อโทรไปยังหมายเลขดังกลาว
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• หากตองการเปดเว็บเบราเซอร 
ใหกดคางไวที่ปุม 0

• หากตองการโทรไปที่ศูนยขอความ
เสียง ใหกดปุม 1 คางไว

• ใชปุมเลื่อนเปนปุมลัด โปรดดูที่ 
“ทางลัดสวนตวั” หนา 49

สัญลักษณ
คุณมีขอความที่ยงัไมไดอาน
ในแฟมขอมูล ถาดเขา

คุณมีขอความที่ยงัไมไดสง 
ขอความที่ยกเลิก หรือขอความ
ที่สงไมสําเร็จในแฟมขอมูล 
ถาดออก 

มีสายเรียกเขาที่ไมไดรับสาย

 / โทรศัพทของคณุเชื่อมตอกบั
บริการขอความทันใจ และ
สถานะการใชงานเปนออนไลน
หรือออฟไลน

คุณไดรับขอความสนทนา
หนึ่งหรือหลายขอความ

ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อค
อยู

เสียงกริ่งจะไมดังขึน้เมื่อมี
สายเรียกเขาหรือเม่ือไดรบั
ขอความตัวอักษร 

นาฬิกาปลุกทํางานอยู

ตัวนบัถอยหลังกําลังทํางาน

นาฬิกาจะทํางานเปนพื้นหลัง

 / เครื่องลงทะเบียนไปที่ระบบ
เครือขาย GPRS หรือ EGPRS

 / เริ่มการเชื่อมตอ GPRS หรือ 
EGPRS

 / การเชื่อมตอ GPRS หรือ 
EGPRS ถูกระงับไว 
(พกัการเชื่อมตอ)

กําลังเชื่อมตอ Bluetooth อยู

หากคุณมีสายโทรศัพท
สองสาย สัญลักษณนี้แสดงวา
เครื่องเลือกสายที่สอง

โอนสายเรยีกเขาทุกสาย
ไปยังหมายเลขอื่น

กําลังใชงานลําโพงหรือ
เชื่อมตอมิวสคิแสตนดกับ
โทรศัพทอยู

เครื่องของคุณมีการจํากัด
การโทรเฉพาะกลุม
เลือกรูปแบบท่ีมีการตั้งเวลาไว

, , หรือ 
มีการตออุปกรณเสริม ชุดหูฟง 
แฮนดฟรี เครื่องชวยฟง หรือ
มิวสิคแสตนดเขากับโทรศัพท
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■โหมดเครื่องบิน
คุณสามารถยกเลิกใชการทํางานความถี่
คลื่นวิทยุทั้งหมด โดยยังเขาสูเกมส
ออนไลน ปฏิทิน และหมายเลขโทรศัพท
ได ใชโหมดเครือ่งบินในสถานที่ที่ไว
ตอการรับคลื่นวิทยุ เชน เม่ือขึ้น
เครื่องบินหรอืในโรงพยาบาล เม่ือเปด
ใชงานโหมดเครื่องบิน สัญลักษณ 

 จะปรากฏขึน้
เลือก เมนู > การตั้งคา > รปูแบบ > 
บนเครือ่ง > ใชงาน หรอื ปรับตัง้คา
หากตองการยกเลิกใชงานโหมด
เครื่องบิน ใหเลือกรูปแบบอ่ืนแบบใดก็ได
เม่ืออยูโหมดเครือ่งบิน คณุสามารถ
โทรฉุกเฉินได ปอนหมายเลขฉุกเฉิน 
กดปุมโทรออก แลวเลือก ใช สําหรับ
คําถาม ออกจากรูปแบบบนเครื่อง? 
โทรศัพทจะพยายามทําการโทรฉุกเฉิน

■การลอ็คปุมกด 
(การปองกันปุม)

หากตองการปองกันการกดปุมโดยไม
ตั้งใจ ใหเลือก เมนู แลวกดปุม * ภายใน 
3.5 วินาทีเพื่อล็อคปุมกด
หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก 
ปลดล็อค และกดปุม * ภายใน 
1.5 วินาที หากตั้ง ปองกันปุมกด ไวที่ 
ล็อคปุมกด คุณตองปอนรหัสโทรศัพท
หากเครื่องขอ
ในการรบัสายเมื่อปุมกดถูกล็อคอยู 
ใหกดปุมโทรออก เม่ือคณุวางสายหรือ

ปฏิเสธไมรับสาย ปุมกดจะล็อคโดย
อัตโนมัติอีกครัง้
สําหรบั ล็อคปุมอัตโนมัติ และ ปองกัน
ปุมกด โปรดดูที่ “โทรศัพท” หนา 54
เม่ือล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออก
ไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการ
ซึ่งกําหนดไวในเครือ่งของคุณได

■ การทํางานโดยไมมี
ซิมการด

การทํางานหลายอยางในโทรศัพทของ
คุณสามารถทําไดโดยไมตองใสซมิการด 
(เชน การถายโอนขอมูลจากเครือ่งพซีี
หรืออุปกรณอ่ืนที่ใชงานรวมกันได) 
ฟงกชันบางอยางจะปรากฏเปนสีทึบ
ในเมนแูละจะไมสามารถใชได
สําหรบัการโทรฉุกเฉิน บางเครอืขาย
อาจกําหนดใหคุณตองใสซิมการดที่
ใชไดในโทรศัพทกอน
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3. ฟงกชันการโทร

■การโทรออก
1. ปอนหมายเลขโทรศัพทและ

รหสัพื้นที่
ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * 
สองครั้งเพือ่เปนรหัสนําหนาการโทร
ตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทน
รหสัการโทรออกตางประเทศ) 
แลวตามดวยรหสัประเทศ รหัสพื้นที่
โดยไมตองกดเลข 0 นําหากจําเปน 
แลวตามดวยหมายเลขโทรศัพท

2. หากตองการโทรออกไปยังหมายเลข
นั้น ใหกดปุมโทรออก
หากตองการปรับระดับเสียงพูด 
ใหกดปุมเพิม่หรือปุมลดระดับเสยีง

3. หากตองการวางสายหรือยกเลิก
การโทรออก ใหกดปุมจบการทํางาน
หรอืปดตัวเครื่อง

ในการคนหาชื่อหรอืหมายเลขโทรศัพท
ที่คุณบันทึกไวใน รายชื่อ โปรดดูที่ 
“การคนหารายชื่อ” หนา 42 กดปุม
โทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขนัน้
หากตองการเขาใชรายการเบอรที่
โทรออก ใหกดปุมโทรหนึ่งครัง้เมื่ออยู
ในโหมดสแตนดบาย เม่ือตองการ
โทรออกไปยังหมายเลข ใหเลือกชื่อ
หรอืหมายเลข แลวกดปุมโทรออก

โทรดวน
คุณสามารถกําหนดหมายเลขโทรศัพท
ใหเปนปุมโทรดวนไดโดยใชปุม

หมายเลข 2 ถึง 9 โปรดดูที่ 
“การโทรดวน” หนา 44 โทรติดตอ
หมายเลขดังกลาวดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ตอไปนี้:
• กดปุมโทรดวน แลวกดปุมโทรออก
• หากตัง้คา โทรดวน ไวที่ เปด 

ใหกดปุมโทรดวนคางไวจนกวา
เครื่องจะโทรออกไปยงัหมายเลขนั้น 
โปรดดูที่ โทรดวน ใน “การโทร” 
หนา 53

การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสูง
คณุสามารถโทรออกไดโดยพูดชื่อที่
บนัทึกไวในรายชื่อในโทรศัพท คําสั่ง
เสยีงจะขึน้อยูกับภาษา หากตองการ
ตัง้คาภาษา โปรดดูที่ ภาษาในการจดจํา
เสยีง ใน “โทรศัพท” หนา 54

หมายเหตุ: การโทรออกโดย
ใชรายการเสียงอาจจะเกิด
ปญหาขึ้นไดถาคุณอยูในที่ที่มี
เสียงดังหรืออยูในสถานการณ
ฉุกเฉิน ดังนัน้จึงไมควรอาศัย
การโทรออกโดยใชเสียงเพียง
อยางเดียวไมวาใน
สถานการณใดๆ ก็ตาม

1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือก
ดานขวาหรือปุมลดระดับเสียงคางไว 
เครื่องจะสงสัญญาณเสียงสั้นๆ 
ตามดวยขอความ กรุณาเปลงเสียง
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2. เปลงเสยีงตามคําสั่งเสยีงใหชัดเจน 
หากการเรียกขอมูลดวยเสียงเปน
ผลสําเร็จ รายการชื่อที่ตรงกันจะ
ปรากฏขึ้น โทรศัพทจะแสดงคําสัง่
เสียงที่ตรงกันไวที่รายการแรกของ
รายชื่อ หากผลที่ปรากฏไมใช
รายการที่ตองการ ใหเลื่อนไปยัง
รายการอื่น
การใชเสียงสัง่งานเพื่อเรียกใชงาน
ฟงกชันโทรศัพทที่เลือกไวนัน้จะ
คลายกับการโทรออกโดยใชเสียง 
โปรดดูที่ เสียงสั่งงาน ใน 
“ทางลัดสวนตัว” หนา 49

■การรับสายหรือปฏิเสธ
ไมรับสาย

หากจะรับสายเรียกเขา ใหกดปุม
โทรออกหรอืเปดตัวเครื่อง หากตองการ
วางสาย ใหกดปุมจบการทํางานหรือ
ปดตัวเครื่อง
หากตองการปฏิเสธไมรบัสาย ใหกดปุม
จบการทํางาน หากตองการปดเสยีง
เรียกเขา ใหเลือก เงียบ

สายเรียกซอน
เม่ือตองการรับสายเรียกซอนในระหวาง
ที่สนทนากับสายอ่ืนอยู (บริการเสรมิ
จากระบบเครือขาย) ใหกดปุมโทรออก 
สายแรกจะถูกพกัสายไว หากจะวางสาย
ที่สนทนาอยู ใหกดปุมจบการทํางาน
หากตองการใชฟงกชัน สายเรยีกซอน 
โปรดดูที่ “การโทร” หนา 53

■ตัวเลือกท่ีสามารถใชได
ขณะที่กําลังใชสาย

ตัวเลือกหลายตัวซึง่คุณสามารถใชได
ขณะสนทนาเปนบรกิารเสรมิจากระบบ
เครือขาย หากตองการรายละเอียด
เพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบรกิาร
ขณะสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก และ
เลือกจากตวัเลือกตอไปนี้:
ตัวเลือกการโทร ไดแก ปดเสียง หรือ 
เปดเสียง, รายชื่อ, เมนู, ล็อคปุมกด, 
บันทึกเสยีง, ความชัดเจนเสยีง, ลําโพง 
หรือ โทรศัพท
ตัวเลือกบริการเสริมจากระบบเครือขาย  
ไดแก รับสาย หรือ ปฏิเสธ, พักสาย หรือ 
เลิกพักสาย, โทรใหม, เพิ่มสายประชุม, 
วางสาย, วางทุกสาย และตวัเลอืกตอไปน ี:
สง DTMF — เพื่อสงตัวอักษรแทน
เสียงเรยีกเขา
สลับสาย — เพือ่สลับสายที่ใชอยูและ
สายที่พักไว
สงสายตอ — เพื่อตอสายที่พักไวเขากบั
สายที่ใชอยูและวางสายของคุณเองจาก
การสนทนา
ประชุมสาย — เพื่อเริ่มการประชุมสาย
โทรสวนตัว — เพื่อคุยสายสวนตวั
ระหวางการประชุมสาย

คําเตือน: โปรดอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวางการ
ใชลําโพงเนื่องจากเสียงจะ
ดังมาก
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4. การเขยีนขอความ

ในการปอนขอความ (เชน ขณะเขยีน
ขอความ) ใหใชระบบปอนตัวอักษรหรือ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ เม่ือคณุ
เขยีนขอความ ใหกดปุม ตัวเลือก 
คางไวเพื่อสลับไปมาระหวางระบบปอน
ตัวอักษรซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  
และระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติซึง่แสดง
ดวยสญัลักษณ  ระบบชวยสะกด
คําอัตโนมัติไมไดสนบัสนนุทุกภาษา
หากคุณเลือกรูปแบบตัวอักษร โทรศัพท
จะปรากฏสัญลักษณ ,  และ 

 ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร 
ใหกดปุม #  หากจะเปลี่ยนจากโหมด
ตัวอักษรเปนโหมดหมายเลข ซึ่งแสดง
ดวยสญัลักษณ  ใหกดปุม # คางไว 
แลวเลือก โหมดหมายเลข หากจะ
เปลี่ยนจากโหมดหมายเลขเปนโหมด
ตัวอักษร ใหกดปุม # คางไว
หากตองการตั้งคาภาษาที่ใชเขยีน 
ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน 

■ระบบปอนตัวอักษรแบบ
ปกติ

กดปุมหมายเลข 1 ถึง 9 ซ้ําๆ จน
ตัวอักษรที่ตองการปรากฏ ตัวอักษรที่มี
อยูจะขึน้กับภาษาที่ใชเขยีนที่เลือกไว 
หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณตองการ
ปอนอยูในปุมเดียวกับปุมตัวเลขที่คุณ
ใชอยู ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏ

แลวจึงปอนตัวอักษร เครือ่งหมาย
วรรคตอนและอักษรพิเศษที่ใชอยูเสมอ
จะอยูที่ปุมตวัเลข 1

■ระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติ 

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัตจิะใช
พจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถ
เพิม่คําใหมได
1. เริม่เขียนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9  

กดปุมแตละปุมเพยีงหนึ่งครั้ง เพือ่
ปอนตวัอักษรทีละตัว

2. เม่ือเขียนคําเสร็จและตรวจแลววา
ถูกตอง ใหยืนยันโดยเวนวรรคดวย
การกดปุม 0
หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกด
ปุม * ซ้ําๆ และเลือกคําจากรายการ
หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้น
หลังคํา แสดงวาคําที่คุณตองการ
เขยีนไมมีอยูในพจนานุกรม หากจะ
เพิม่คําลงในพจนานุกรม ใหเลือก 
สะกด ปอนคําโดยใชระบบปอน
ตวัอักษรแบบปกติ แลวเลือก 
จดัเก็บ
ในการเขยีนคําผสม ใหปอนสวนแรก
ของคําลงไป และกดป ุมเล ือนดานขวา
เพ ือยนืยนัคําดงักลาว เขยีนสวน
สดุทายของคํา หลงัจากน ันใหยนืยนั

3. เริม่เขียนคําถัดไป
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5. การเล่ือนดูเมนู

โทรศัพทเครื่องนีมี้เมนูฟงกชันหลาย
ฟงกชันใหเลือก โดยจะจัดกลุมอยูใน
เมนตูางๆ
1. หากตองการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู

หากตองการเปลี่ยนมุมมองเมน ู
ใหเลือก ตัวเลือก > มุมมอง
เมนหูลัก > รายการ, ตาราง, 
ตารางในปายกํากับ หรือ แท็บ
ในการจัดเรียงเมนใูหม ใหเลื่อน
ไปที่เมนูที่ตองการยายตําแหนง 
แลวเลือก ตัวเลือก > เรียบเรียง > 
ยาย เลื่อนไปยงัตําแหนงที่ตองการ
ยายเมนูไปไว แลวเลือก ตกลง  
ในการบนัทึกการเปลี่ยนแปลง 
ใหเลือก เสร็จ > ใช

2. เลื่อนไปยงัเมน ูแลวเลือกตัวเลือก 
(เชน การตั้งคา)

3. หากเมนูที่เลือกมีเมนูยอย ใหเลือก
เมนยูอยที่คุณตองการ (เชน 
โทรออก)

4. หากเมนูที่เลือกนัน้มีเมนูยอย
ลงไปอีก ใหทําซ้ําขัน้ตอนที่ 3

5. เลือกการตั้งคาตามตองการ
6. หากตองการกลับไปที่เมนู

ระดับกอนหนา ใหเลือก กลับ 
หากตองการออกจากเมนู ใหเลือก 
ออก
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6. ขอความ

คุณสามารถอาน เขยีน สง และบนัทึก
ขอความตวัอักษร ขอความมัลติมีเดีย 
ขอความอีเมล ขอความคลิปเสียง และ
ขอความดวนได ขอความทั้งหมดจะถูก 
จัดเก็บไวในแฟมขอมูล

■ขอความตัวอักษร
ดวยบริการ SMS (Short Message 
Service) คณุสามารถใชโทรศัพท
ของคุณสงและรับขอความตัวอักษร
รวมทั้งรับขอความที่มีภาพได (บริการ
เสรมิจากระบบเครือขาย)
กอนที่คุณจะสงขอความตวัอักษรหรอื
ขอความอีเมล SMS คุณตองบันทึก
หมายเลขศูนยขอความของคุณกอน  
โปรดดูที่ “การตั้งคาขอความ” หนา 38
หากตองการตรวจสอบการใหบริการ
อีเมล SMS และสมัครขอใชบริการ 
ใหตดิตอผูใหบริการ หากตองการบันทึก
ที่อยูอีเมลไวใน รายชื่อ โปรดดูที่ 
“การบันทึกขอมูล” หนา 42
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสง
ขอความตวัอักษรที่มีความยาวมากกวา
ความยาวที่กําหนดของขอความเดียว 
โดยขอความที่ยาวขึ้นจะถูกสงเปนชุด
ขอความตัง้แตสองขอความขึน้ไป ผูให
บรกิารจะคิดคาใชจายตามจริง สําหรับ
ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนักหรือ

เครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจาก
ภาษาที่เลือกบางภาษา เชน จีน จะใช
พืน้ที่มากขึ้น ซึ่งอาจทําใหขอความนั้น
ยาวกวาจํานวนที่จะสงเปนขอความ
เดียวได 
สญัลักษณแสดงที่ดานบนของจอ
แสดงผลจะแสดงจํานวนตัวอักษรที่ยัง
เขยีนไดและจํานวนขอความที่ตองสง 
เชน 673/2 หมายความวา คณุยัง
สามารถปอนตัวอักษรลงไปไดอีก 
673 ตวัอักษร และเครื่องจะแบงสง
ขอความออกเปน 2 ชุด

การเขียนและสงขอความ
1. เลือก เมนู > ขอความ > 

สรางขอความ > ขอความตัวอักษร
2. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอย

หนึ่งหมายเลขหรอืท่ีอยูอีเมลลงใน
ชอง ถงึ: ในการดึงขอมูลหมายเลข
โทรศัพทหรอืท่ีอยูอีเมลจากหนวย
ความจํา ใหเลือก เพิ่ม

3. สําหรับอีเมล SMS ใหปอนหัวขอ
ลงใน หัวขอ:

4. เขยีนขอความลงในชอง ขอความ:
5. ในการสงขอความ ใหเลือก สง 

โปรดดูที่ “การสงขอความ” หนา 29
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การอานและการตอบกลับ
ขอความ
1. หากตองการดูขอความที่ไดรบั 

ใหเลือก แสดง หากตองการดู
ขอความดังกลาวในภายหลัง 
ใหเลือก ออก
หากตองการอานขอความใน
ภายหลัง ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
ถาดเขา สญัลักษณ  จะปรากฏ
ขึ้นถามีขอความท่ียังไมไดอานใน 
ถาดเขา

2. หากตองการตอบกลับขอความ 
ใหเลือก ตอบ และประเภทของ
ขอความ

3. เขียนขอความตอบกลับ
4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง 

โปรดดูที่ “การสงขอความ” หนา 29

■ขอความมัลติมีเดีย
หมายเหตุ: เฉพาะเครือ่งที่มี
คุณสมบัติที่ใชงานรวมกันได
เทานั้นที่จะรบัและแสดง
ขอความมัลติมีเดียได ลักษณะ
ขอความที่แสดงอาจแตกตาง
กันขึน้กับโทรศัพทที่รับ
ขอความ

ขอความมัลติมีเดียสามารถรวมสิ่งที่
แนบได
หากตองการตรวจสอบขอมูลการให
บริการและสมัครใชบริการสงขอความ
มัลตมีิเดีย (MMS) โปรดติดตอ

ผูใหบรกิาร โปรดดู “การตั้งคาขอความ” 
หนา 38

การเขียนและสงขอความ
มัลติมีเดีย
เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของ
ขอความ MMS หากไฟลภาพที่แทรก
มีขนาดเกินคาที่กําหนดไว เครื่องอาจ
กําหนดใหภาพมีขนาดเล็กลงเพือ่ให
สามารถสงทาง MMS ได
1. ใหเลือก เมนู > ขอความ > 

สรางขอความ > มัลติมีเดีย
2. เขียนขอความ

โทรศัพทของคุณสนับสนุนขอความ
มัลติมีเดียที่มีหลายหนา (สไลด) 
ขอความอาจมีบนัทึกปฏิทินและ
นามบัตรแนบมาดวย ภาพนิ่ง
ชุดหนึ่งอาจประกอบดวยขอความ 
ภาพหนึง่ภาพ และไฟลเสยีง
หนึ่งไฟล หรืออาจประกอบดวย
ขอความและวิดีโอคลิป ในการแทรก
ภาพนิง่ลงในขอความ ใหเลือก ใหม 
หรือเลือก ตัวเลือก > ใส > ภาพนิ่ง
หากจะแทรกไฟลลงในขอความ 
ใหเลือก ใส หรอืเลือก ตัวเลือก > ใส

3. หากตองการดูขอความกอนจะสง 
ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงตัวอยาง

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง 
โปรดดูที่ “การสงขอความ” หนา 29

5. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอย
หนึ่งหมายเลขหรือที่อยูอีเมลลงใน
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ชอง ถึง: ในการดึงขอมูลหมายเลข
โทรศัพทหรือที่อยูอีเมลจากหนวย
ความจํา ใหเลือก เพิ่ม

6. ในการสงขอความ ใหเลือก สง 
โปรดดู “การสงขอความ” หนา 29

การเขียนและสงขอความ
พรอมกับมัลติมีเดีย
เครอืขายไรสายอาจจํากัดขนาดของ
ขอความ MMS หากไฟลภาพที่แทรก
มีขนาดเกินคาที่กําหนดไว เครื่องอาจ
กําหนดใหภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให
สามารถสงทาง MMS ได
คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาอ่ืนลงในขอความ
พรอมกับมัลตมีิเดียได เนื้อหาดังกลาว
อาจเปนไฟลภาพ วิดีโอคลิป ไฟลเสยีง 
นามบัตร บนัทึกปฏิทิน ลักษณะ ลิงค
การสตรีม หรือแมแตไฟลที่เครื่องไม
รองรับ (ยกตัวอยาง ไฟลที่รับจากอีเมล)
1. เลือก เมนู > ขอความ > 

สรางขอความ > รวมมัลติมีเดีย
2. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอย

หนึง่หมายเลขหรือที่อยูอีเมลลงใน
ชอง ถึง: ในการดึงขอมูลหมายเลข
โทรศัพทหรือที่อยูอีเมลจากหนวย
ความจํา ใหเลือก เพิ่ม

3. ปอนหัวเรือ่ง และเขียนขอความ
ของคุณ

4. หากตองการเพิ่มไฟล ใหเลือก ใส 
และเลือกจากตัวเลือก

5. หากตองการดูขอความกอนจะสง 
ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงตัวอยาง

6. ในการสงขอความ ใหเลือก สง 
โปรดดู “การสงขอความ” หนา 29

การสงขอความ
การคุมครองดานลิขสทิธ์ิอาจหามมิให
ทําการคดัลอก การแกไข การโอน หรอื
การสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียง
เรยีกเขา) และเนื้อหาบางสวนได
ในการสงขอความ ใหเลือก สง เครื่อง
จะจัดเก็บขอความไวในแฟมขอมูล 
ถาดออก และเริม่ตนการสงขอความ

หมายเหตุ: ขณะที่โทรศัพท
กําลังสงขอความ สัญลักษณ
ภาพเคลื่อนไหว  จะ
ปรากฏขึน้ ซึ่งแสดงวา
โทรศัพทไดสงขอความ
ดังกลาวไปที่หมายเลขศูนย
ขอความที่ตั้งโปรแกรมไวใน
เครื่องของคุณแลว แตไมได
หมายความวาผูรับปลายทาง
ไดรับขอความของคณุแลว คณุ
สามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับบรกิารรับสง
ขอความไดจากผูใหบริการ

หากมีการขัดจังหวะในขณะสงขอความ 
เครื่องจะพยายามสงใหมอีก 2-3 ครั้ง 
หากไมสามารถสงขอความดังกลาวได 
ขอความจะยังคงอยูในแฟมขอมูล 
ถาดออก หากตองการยกเลิกการสง
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ขอความที่อยูในแฟมขอมูล ถาดออก 
ใหเลื่อนไปยังขอความที่ตองการ 
แลวเลือก ตัวเลือก > ยกเลิกการสง

การอานและการตอบกลับ
ขอความ

ขอสําคัญ: ควรใชความ
ระมัดระวังในการเปดขอความ 
ออบเจกตในขอความ
มัลติมีเดียอาจมีซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายหรอือ่ืนๆ ที่อาจ
ทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพีซี
ของคณุเสียหายได 

1. ในการดูขอความที่ไดรับ ใหเลือก 
แสดง หากตองการดูขอความ
ดังกลาวในภายหลัง ใหเลือก ออก

2. หากตองการดูขอความทั้งขอความ
ในกรณีที่ไดรบัขอความที่ประกอบ
ดวยการนําเสนอ ใหเลือก เลน
หากตองการดูไฟลในการนําเสนอ
หรือสิ่งที่แนบ ใหเลือก ตัวเลือก > 
วัตถ ุหรือ สิ่งที่แนบ

3. หากตองการตอบกลับขอความ 
ให ตัวเลือก > ตอบกลับ และ
ประเภทของขอความ

4.  เขยีนขอความตอบกลับ

5. ในการสงขอความ ใหเลือก สง 
โปรดดู “การสงขอความ” หนา 29

■ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรที่
ปรากฏขึน้ทันทีที่ไดรบั เครื่องจะไม
จัดเก็บขอความดวนไวโดยอัตโนมัติ

การเขียนขอความ
ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
เขียนขอความ > ขอความดวน 
ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับและ
เขียนขอความ ความยาวสงูสดุของ
ขอความดวนคือ 70 ตัวอักษร หาก
ตองการใสตัวอักษรกะพริบลงใน
ขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > 
ใสตวัอักษรกะพริบ เพื่อกําหนด
เครื่องหมาย ตัวอักษรหลังเครือ่งหมาย
จะกะพริบ จนกระท่ังคุณแทรก
เครื่องหมายที่สองลงไปเพือ่หยุด
การใชตวัอักษรกะพริบ

การรับขอความ
ขอความดวนที่ไดรับจะแสดงดวย
ขอความ ขอความ: พรอมกับคําเพยีง
ไมกี่คําตั้งแตจุดเริ่มตนขอความ 
ในการอานขอความ ใหเลือก อาน 
หากตองการดึงหมายเลขโทรศัพท
และที่อยูจากขอความดังกลาว ใหเลือก 
ตัวเลือก > ใชขอมูล หากตองการ
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บันทึกขอความ ใหเลือก จัดเก็บ และ
เลือกแฟมขอมูลที่คณุตองการเก็บ
ขอความไว

■การสงขอความคลปิเสียง 
Nokia Xpress

คุณสามารถใช MMS ในการสรางและ
สงขอความคลิปเสียงไดอยางสะดวก
งายดาย คุณตองเปดใชบรกิาร MMS 
กอน จึงจะสามารถใชขอความคลิปเสียง
ได

การสรางขอความ  
1. เลือก เมนู > ขอความ > 

เขยีนขอความ > ขอความคลิปเสยีง 
เครือ่งบันทึกเสียงจะเปดทํางาน 
ในการใชเครือ่งบันทึก โปรดดูที่ 
“เครื่องบนัทึก” หนา 66

2. เปลงเสียงขอความ
3. ปอนหมายเลขโทรศัพทตัง้แตหนึง่

หมายเลขขึ้นไปลงในชอง ถึง: หรือ
เลือก เพิ่ม เพื่อดึงหมายเลข
โทรศัพทจากในเครือ่ง

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

การฟงขอความ
ในการเปดขอความคลิปเสยีงที่ไดรบั 
ใหเลือก เลน หรอืหากไดรับขอความ
คลิปเสยีงมากกวาหนึ่งขอความ ใหเลือก 
แสดง > เลน หากตองการฟงขอความ
นั้นในภายหลัง ใหเลือก ออก

■หนวยความจําเต็ม
เม่ือคุณไดรบัขอความ แตหนวยความจํา
ของขอความเต็ม ขอความ 
หนวยความจําเตม็ ไมสามารถรับ
ขอความ จะปรากฏขึ้น หากตองการ
ลบขอความเดิมออก ใหเลือก ตกลง > 
ใช แลวเลือกแฟมขอมูล เลื่อนไปยัง
ขอความที่ตองการ แลวเลือก ลบ 
หากตองการลบมากกวาหนึ่งขอความ
ขึน้ไป ใหเลือก เลือก เลือกขอความ
ทั้งหมดที่คุณตองการลบ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ลบที่เลือก

■แฟมขอมูล
เครื่องจะจัดเก็บขอความที่ไดรับไวใน
แฟมขอมูล ถาดเขา
ขอความที่ยงัไมไดสงจะถูกจัดเก็บไว
ในแฟมขอมูล ถาดออก
หากตองการตัง้คาเครื่องใหจัดเก็บ
ขอความที่สงแลวไวในแฟมขอมูล 
รายการที่สง โปรดดูที่ จัดเก็บขอความ
ที่สง ใน “การตั้งคาทั่วไป” หนา 38
หากตองการแกไขและสงขอความที่คุณ
ไดเขยีนและเก็บไวในแฟมขอมูล 
ฉบับราง ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
ฉบับราง
คณุสามารถยายขอความไปไวในแฟม
ขอมูล รายการที่จัดเก็บ หากตองการ
จัดแฟมเมนูยอย รายการที่จัดเก็บ 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > รายการ
ที่จัดเก็บ หากตองการเพิ่มแฟมขอมูล 
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ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มแฟมขอมูล 
หากจะลบหรอืเปลี่ยนชื่อแฟมขอมูล 
ใหเลือก ตัวเลือก > ลบแฟมขอมูล หรอื 
เปลี่ยนชื่อแฟม
โทรศัพทเครื่องนีมี้แมแบบขอความ 
หากคุณตองการสรางแมแบบขอความ
ใหม ใหบันทึกขอความเปนแมแบบ 
ในการเขาสูรายการแมแบบ ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > รายการที่จัดเก็บ > 
แมแบบ

■โปรแกรมอีเมล
โปรแกรมอีเมลจะใชการเชื่อมตอขอมูล
แบบแพคเก็ต (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) เพื่อใหคณุเขาใชบัญชีอีเมล
ผานทางโทรศัพทได โปรแกรมอีเมล
แตกตางจากฟงกชันอีเมล SMS ในการ
ใชฟงกชันอีเมลในโทรศัพทของคุณ 
คุณตองใชระบบอีเมลที่ใชงานรวมกันได
คุณสามารถเขยีน สง และอานอีเมลดวย
โทรศัพทของคณุ โทรศัพทของคณุจะ
สนับสนุนเซริฟเวอรอีเมล POP3 และ 
IMAP4
กอนที่คณุจะสงและดึงขอมูลขอความ
อีเมล คุณตองสรางบัญชีอีเมลใหมหรอื
ใชบัญชีอีเมลที่มีอยู คุณสามารถติดตอ
ผูใหบริการอีเมลเพื่อตรวจสอบสถานะ
บัญชีอีเมลของคณุ 
ตรวจสอบการตั้งคาอีเมลกับผูใหบริการ
อีเมลของคุณ คณุจะไดรับการตั้งกําหนด
คาอีเมลเปนขอความตั้งกําหนดคา 
โปรดดูที่ “บริการตั้งกําหนดคา” หนา 13

ในการเปดใชงานการตั้งคาอีเมล 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความอีเมล โปรดดูที่ 
“ขอความอีเมล” หนา 40
โปรแกรมนีไ้มสามารถใชเสียงปุมกดได

ตัวชวยการตั้งคา
ตัวชวยการตั้งคาจะเริม่ตนโดยอัตโนมัติ
หากยังไมไดกําหนดการตั้งคาอีเมลไว
ในโทรศัพท หากตองการปอนการตั้งคา
ดวยตนเอง ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
อีเมล > ตัวเลือก > จัดการบัญชีผูใช > 
ตัวเลือก > ใหม 
ตัวเลือก จัดการบญัชีผูใช จะชวยให
คุณสามารถเพิ่ม เปลี่ยน และลบ
การตั้งคาอีเมล

การเขียนและการสงอีเมล
คุณสามารถเขียนขอความอีเมลกอน
เชื่อมตอบริการอีเมล หรือเชื่อมตอกับ
บริการกอน แลวจึงเขียนและสงอีเมล
ก็ได
1. เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 

เขียนอีเมลใหม
2. หากมีบัญชีอีเมลระบไุวมากกวา

หนึ่งบัญชี ใหเลือกบัญชีที่คุณ
ตองการใชสงอีเมล

3. ใสที่อยูอีเมลของผูรบั เขยีนหัวเรื่อง 
และปอนขอความอีเมล หากตองการ
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แนบไฟลจาก คลังภาพ ใหเลือก 
ตัวเลือก > แนบไฟล 

4. ในการสงขอความอีเมล ใหเลือก สง 
> สงตอนนี ้
หากตองการจัดเก็บอีเมลไวในแฟม
ขอมูล ถาดออก เพือ่สงในภายหลัง 
ใหเลือก สง > สงภายหลัง
หากตองการแกไขหรือเขยีนอีเมล
ตอในภายหลัง ใหเลือก ตัวเลือก > 
จัดเกบ็เปนฉบบัราง อีเมลจะถกู
จัดเกบ็ไวใน ถาดออก > ฉบับราง
หากตองการสงอีเมลในภายหลัง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 
ตัวเลือก > สงอีเมล หรือ สง/
ตรวจอีเมล

การดาวนโหลดอีเมล
1. ในการดาวนโหลดขอความอีเมล

ที่สงไปท่ีบัญชีอีเมลของคณุ ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > อีเมล > 
ตรวจดูอีเมลใหม
หากมีบัญชีผูใชอีเมลระบุไวมากกวา
หนึง่บญัชี ใหเลือกบัญชีที่คณุ
ตองการดาวนโหลดอีเมล
โปรแกรมอีเมลจะดาวนโหลดเฉพาะ
หัวเรือ่งอีเมลกอนเทานัน้ 

2. เลือก กลับ > ถาดเขา ชื่อบัญชี
และขอความใหม แลวเลือก ดึง 
เพื่อดาวนโหลดขอความ
อีเมลทั้งฉบับ

ในการดาวนโหลดขอความอีเมลใหมและ
สงอีเมลที่เก็บไวในแฟมขอมูล ถาดออก 
ใหเลือก ตัวเลือก > สง/ตรวจอีเมล

การอานและการตอบกลับ
อีเมล

ขอสําคัญ: ควรใชความ
ระมัดระวังในการเปดขอความ 
ขอความอีเมลอาจมีซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายหรอือาจทําให
โทรศัพทหรอืเครื่องพีซี
ของคุณเสยีหายได

1. เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 
ถาดเขา ชื่อบัญชีและขอความ
ที่ตองการ

2. หากตองการตอบอีเมล ใหเลือก 
ตอบกลับ > ขอความเดิม หรือ 
ขอความวาง หากตองการตอบกลับ
ผูรบัหลายคน ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตอบกลบัท ังหมด ยนืยนัหรอืแกไข
ท  ีอย ูอ ีเมลและหัวเรื่อง แล วเขียน
ขอความตอบกลับของคุณ

3. ในการสงขอความ ใหเลือก สง > 
สงตอนนี้ 

แฟมขอมูลอีเมล
โทรศัพทของคุณจะจัดเก็บอีเมลที่
ดาวนโหลดจากบัญชีอีเมลไวในแฟม
ขอมูล ถาดเขา แฟมขอมูล ถาดเขา 
จะประกอบไปดวยแฟมขอมูลตอไปนี:้ 
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“ชื่อบัญชี” สําหรบัอีเมลขาเขา, 
ที่เก็บถาวร สําหรับเก็บอีเมล, 
กําหนดเอง 1—กําหนดเอง 3 
สําหรับจัดเรยีงอีเมลและ ขยะ สําหรับ
เก็บอีเมลขยะ แฟมขอมูล ถาดออก 
ประกอบไปดวยแฟมขอมูลตอไปนี้: 
ฉบับราง สําหรับจัดเก็บอ ีเมลที่ย ังเขียน 
ไม เสร็จ, ถาดออก สําหรับจ ัดเก็บอีเมลท ี่ 
ย ังไมไดสง และ รายการที่สง สําหรับ
จัดเก็บอ ีเมลที่ถูกสงไปแลว 
ในการจัดการแฟมขอมูลและอีเมลใน
แฟมขอมูลนัน้ ใหเลือก ตัวเลือก เพื่อดู
ตัวเลือกที่มีในแตละแฟมขอมูล

ตัวกรองเมลขยะ
ในการเปดใชงานและกําหนดตัวกรอง
เมลขยะ ใหเลอืก ตัวเลือก > ตวักรองเมลขยะ 
> การตั้งคา ในหนาจอวางของอีเมล
หลัก ตัวกรองเมลขยะชวยในการกําหนด
ชื่อผูสงไวในรายการบญัชีดําหรือบัญชี
ขาวได  ขอความจากผูสงในบญัชีดํา
จะถูกกรองไวในแฟมขอมูล ขยะ 
ขอความจากผูสงในบัญชีขาวหรือที่
ไมรูจักจะถูกดาวนโหลดเก็บไวในแฟม
ขอมูลถาดเขาของบัญชี  ในการใสชื่อ
ผูสงไวในบัญชีดํา ใหเลือกขอความอีเมล
ในแฟมขอมูล ถาดเขา และ ตัวเลือก > 
ผูสงในบัญชีดํา

■ขอความทันใจ
คุณสามารถสงขอความแบบสัน้ๆ งายๆ 
ไปยังผูสนทนาออนไลนโดยใชขอความ
ทันใจ (IM) (บรกิารเสริมจากระบบ
เครือขาย) คณุตองสมัครขอใชบรกิาร
และลงทะเบียนกับศูนยบรกิารสนทนา
ที่คุณตองการใช สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการลงชื่อใชงานบริการสนทนา 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
ในการตั้งคาที่ตองใชในบรกิารสนทนา 
(IM) โปรดดูที่ ตั้งคาการเชื่อมตอ ใน 
“การเขาใชงาน” หนา 34 ไอคอนและ
ขอความบนหนาจออาจแตกตางกันขึน้
กับบรกิารสนทนา

หมายเหตุ: คุณอาจไม
สามารถเขาใชงานคุณสมบตัิ
ทั้งหมดที่กลาวไวในคูมือเลมนี้
ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบรกิาร
สนทนาของคณุ

การเขาใชงาน
เลือก เมนู > ขอความ > สนทนา 
ตัวเลือก สนทนา อาจปรากฏโดยใช
คําอ่ืน ขึ้นอยูกบัผูใหบรกิารของคุณ  
หากมีการตั้งคาชุดการเชื่อมตอมากกวา
หนึ่งชุดสําหรับบรกิารสนทนา ใหเลือก
ชุดที่ตองการ และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
ล็อกอิน — เพื่อเชื่อมตอกับบริการ
สนทนา หากตองการตั้งคาโทรศัพท
ใหเชื่อมตอกับบริการสนทนาโดย
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อัตโนมัติเม่ือเปดเครื่อง ใหเลือก ล็อกอิน
อัตโนมัติ: > เปด หรอืเลือก เมนู > 
ขอความ > สนทนา เชื่อมตอกับบริการ
สนทนา แลวเลือก ตัวเลือก > 
การตั้งคา > ล็อกอินอัตโนมัติ > เปด 
การสนทนาเกา — เพือ่ดู ลบ หรอื
เปลี่ยนชื่อการสนทนาที่คุณไดบนัทึก
ในขณะสนทนา
ตั้งคาการเชื่อมตอ — เพือ่แกไข
การตั้งคาที่ตองใชในการรับสงขอความ
และการแสดงสถานะการเชื่อมตอ

การเชื่อมตอ
ในการเชื่อมตอกับบริการ ใหเขาสูเมนู
สนทนา เลือกบริการสนทนา แลวเลือก 
ล็อกอิน
หากตองการยกเลิกการเชื่อมตอกับ
บรกิารสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > ออก

ชวงสนทนา
เม่ือเชื่อมตอกับบริการแลว สถานะ
ของคุณที่ผูอ่ืนมองเห็นจะปรากฏขึ้นที่
แถบสถานะ: สถานะ: ออนไลน, สถานะ: 
ไมวาง หรอื สถานะ: ออฟไลน 
หากตองการเปลี่ยนสถานะสวนตวั 
ใหเลือก เปล่ียน
ถัดจากแถบสถานะลงไปจะเปนแฟม
ขอมูลสามแฟม ซึง่จะมีรายชื่อผูสนทนา
พรอมสถานะ: การสนทนา, ออนไลน 
และ ออฟไลน  หากตองการขยายแฟม
ขอมูล เลื่อนไปที่แฟมขอมูลนั้น แลว
เลือก ขยาย (หรอืเลื่อนไปทางดาน

ขวา) แตหากจะยอแฟมขอมูล ใหเลือก 
ยอ (หรือเลื่อนไปทางดานซาย)
การสนทนา — แสดงรายการขอความ
ทันใจที่อานแลวและขอความใหม 
หรือคําเชิญเพื่อเขารวมการสนทนา
ในระหวางการสนทนาปจจุบนั

 แสดงถึงขอความกลุมใหม
 แสดงถึงขอความกลุมที่อานแลว
 แสดงถึงขอความทันใจใหม
 แสดงถึงขอความทันใจที่อานแลว
 แสดงถึงคําเชิญ

ไอคอนและขอความบนหนาจอจะขึน้
อยูกับบริการสนทนา
ออนไลน — แสดงจํานวนรายชื่อที่
ออนไลน
ออฟไลน — แสดงจํานวนรายชื่อที่
ออฟไลน
ในการเริ่มตนการสนทนา ใหขยายแฟม
ขอมูล ออนไลน หรอื ออฟไลน ใหเลื่อน
ไปที่รายชื่อที่คุณตองการสนทนา แลว
เลือก สนทนา หากตองการรับคําเชิญ
หรือตอบกลับขอความ ใหขยายแฟม
ขอมูล การสนทนา เลื่อนไปที่รายชื่อ
ที่คุณตองการสนทนา แลวเลือก เปด  
หากตองการเพิม่รายชื่อ โปรดดูที่ 
“การเพิ่มรายชื่อสนทนา” หนา 37
กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ (จะมอง
ไมเห็นหากระบบเครือขายไมรองรับ
การใชกลุมสนทนา) — แสดงรายการ
บุคมารคของกลุมสาธารณะที่ผูใหบริการ
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มีให ในการเริ่มรบัสงขอความสนทนา
กับกลุม เลื่อนไปที่กลุม แลวเลือก 
เขารวม ปอนชื่อในหนาจอ ซึ่งเปนชื่อ
ที่ตองการใชในการสนทนา เม่ือคุณ
เขารวมในการสนทนาของกลุมนั้นแลว 
คุณสามารถเริม่ตนสนทนาในกลุมได 
คุณสามารถสรางกลุมสวนตวัไดดวย 
โปรดดูที่ “กลุมสนทนา” หนา 37
คนหา > ผูสนทนา หรอื กลุมสนทนา — 
เพื่อคนหาผูใชสนทนาหรือกลุม
สาธารณะที่อยูในระบบเครอืขาย
โดยแยกตามชื่อ ชื่อหนาจอ หมายเลข
โทรศัพท หรือที่อยูอีเมล หากคุณเลือก 
กลุมสนทนา คุณสามารถคนหากลุมได
ตามสมาชิกในกลุมหรอืตามชื่อกลุม
สนทนา หัวขอ หรือ ID
ตัวเลือก > สนทนา หรอื เขากลุม — 
เพื่อเริ่มตนสนทนาเมื่อคณุพบผูใชหรือ
กลุมสนทนาที่คุณตองการแลว

การรับหรือปฏิเสธคําเชิญ
หากคุณไดรับคําเชิญใหมและตองการ
อานคําเชิญ ใหเลือก อาน หากคุณ
ไดรบัคําเชิญมากกวาหนึง่คําเชิญ 
ใหเลือกคําเชิญ แลวเลือก เปด ในการ
เขารวมสนทนากลุมสวนตัว เลือก 
ยอมรับ และปอนชื่อหนาจอที่คุณ
ตองการใชเปนชื่อเลน หากตองการ
ปฏิเสธหรือลบคําเชิญ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ปฏิเสธ หรือ ลบ

การอานขอความทันใจ
หากคุณไดรบัขอความใหมที่ไมใช
ขอความในการสนทนาปจจุบนั ขอความ 
มีขอความทันใจ ใหม จะปรากฏขึน้ 
หากคุณตองการอานขอความ ใหเลือก 
อาน หากคุณไดรับขอความมากกวา
หนึ่งขอความ ใหเลือกขอความที่
ตองการอานแลวเลือก เปด
ขอความใหมที่ไดรับระหวางการสนทนา
ปจจุบันจะถูกเก็บไวใน สนทนา > 
การสนทนา หากคณุไดรับขอความ
จากบุคคลที่ไมไดมีรายชื่ออยูใน 
รายชื่อสนทนา ID ของผูสงจะปรากฏขึ้น 
หากตองการบันทึกชื่อผูสนทนาใหมที่
ไมมีชื่อไวในหนวยความจําของโทรศัพท 
ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บในรายการ

การเขารวมในการสนทนา
ในการเขารวมหรอืเริม่ตนชวงการ
สนทนา เขยีนขอความของคุณ และเลือก 
สง
หากคุณไดรบัขอความใหมจากผูที่ไมอยู
ในการสนทนาขณะนั้น สัญลักษณ  
จะปรากฏขึ้น และโทรศัพทจะสงเสียง
เตือน
เขียนขอความ แลวเลือก สง ขอความ
ของคุณจะปรากฏที่หนาจอตามดวย
ขอความตอบกลับ
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การเพ่ิมรายชื่อสนทนา
เม่ือเชื่อมตอกับบริการสนทนาแลว 
ในเมนหูลักของบรกิารสนทนา ใหเลือก 
ตัวเลือก > เพิ่มผูสนทนาใหม > 
ตามเบอรมือถือ, ใส ID โดยผูใช, 
คนจากเซริฟเวอร หรอื คัดจาก
เซิรฟเวอร (ขึ้นอยูกับผูใหบรกิาร)
เลื่อนไปยังรายชื่อ ในการเริม่ตน
การสนทนา ใหเลือก สนทนา

การกีดกันและการยกเลิก
การกีดกันขอความ
เม่ือคุณอยูในระหวางการสนทนาและ
ตองการกีดกันขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก > กันผูสนทนา 
หากตองการกีดกันขอความจากรายชื่อ
ที่ระบุในรายการรายชื่อของคุณ ใหเลื่อน
ไปที่รายชื่อใน การสนทนา, ออนไลน 
หรอื ออฟไลน แลวเลือก ตัวเลือก > 
กันผูสนทนา > ตกลง
หากตองการยกเลิกการกีดกันรายชื่อ
ในเมนหูลักของการสนทนา ใหเลือก 
ตัวเลือก > รายชื่อที่ถกูปดกั้น เลื่อนไป
ยังรายชื่อท่ีคุณตองการยกเลิกการกีดกัน 
แลวเลือก ไมบล็อค > ตกลง

กลุมสนทนา
คุณสามารถใชกลุมสาธารณะที่ผูให
บรกิารมีให หรือสรางกลุมสวนตัวของ
คุณเองสําหรับการสนทนาได

สาธารณะ
คณุสามารถกําหนดบุคมารคกลุม
สาธารณะที่ผูใหบรกิารมีใหได เชื่อมตอ
บริการสนทนา แลวเลือก กลุมสนทนา > 
กลุมสาธารณะ เลือกกลุม และ เขารวม  
หากคณุไมมีชื่อในกลุม ใหปอนชื่อ
ในหนาจอของคุณซึง่ใชเปนชื่อเลนใน
กลุม หากตองการลบกลุมออกจาก
รายชื่อกลุม ใหเลือก ตัวเลือก > ลบกลุม 
ในการคนหากลุม ใหเลือก กลุมสนทนา 
> กลุมสาธารณะ > คนหากลุม 

สวนตัว
เชื่อมตอกับบรกิารสนทนา และจากเมนู
หลัก ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มกลุม 
ปอนชื่อกลุมและชื่อในหนาจอของคุณที่
คณุตองการใชเปนชื่อเลน เลือกสมาชิก
กลุมสวนตัวจากรายชื่อ และเขียนคําเชิญ

■ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริม
จากระบบเครือขาย ที่คุณจําเปน
ตองสมัครเปนสมาชิกกอน สําหรบัขอมูล
เพิม่เติม โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ
ในการโทรไปยังศูนยขอความเสียง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > ขอความ
เสยีง > เรียกฟงขอความเสียง 
หากตองการปอน คนหา หรือแกไข
หมายเลขศูนยรับฝากขอความเสียง 
ใหเลือก เบอรศูนยขอฯ เสียง
หากไดรับการรองรับจากระบบเครือขาย 
สญัลักษณ แสดงใหทราบวามี
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ขอความเสียงขอความใหม ในการโทร
ไปยงัหมายเลขขอความเสยีง ใหเลือก 
ฟง

■ขอความขอมูล
คุณสามารถรบัขอความเกี่ยวกับเรื่อง
ตางๆ จากผูใหบริการของคณุ (บริการ
เสริมจากระบบเครอืขาย) สําหรบัขอมูล
เพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ 
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความขอมูล 
และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู

■คําสั่งขอใชบริการ
ปอนและสงคําขอบริการ (คําสัง่ USSD) 
ไปยงัผูใหบริการของคณุ เชน คําสั่ง
การใชงานบรกิารเสริมจากระบบ
เครือขาย เลือก เมนู > ขอความ > 
คําสั่งบรกิาร 

■การลบขอความ
ในการลบขอความ ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ลบขอความ > ตามขอความ 
เพื่อลบทีละขอความ ตามโฟลเดอร 
เพื่อลบขอความทั้งหมดออกจาก
แฟมขอมูล หรือ ลบขอความทั้งหมด 

■ขอความซิม
ขอความซิมเปนขอความตัวอักษรเฉพาะ
ที่ถูกจัดเก็บไวในซิมการดของคณุ 
คุณสามารถคดัลอกหรอืยายขอความ

จากซิมไปเก็บไวที่หนวยความจําของ
เครื่อง แตไมสามารถคัดลอกหรือยาย
ขอความจากเครือ่งไปไวในซมิการดได 
หากตองการอานขอความซิม ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > 
ขอความซมิ

■การตั้งคาขอความ

การตั้งคาทั่วไป
การตั้งคาทั่วไปเปนการตั้งคาปกติที่ใช
กับขอความตัวอักษรและขอความ
มัลติมีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > การตั้งคาทั่วไป และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี:้
จัดเก็บขอความที่สง > ใช — เพื่อตั้งคา
เครื่องใหจัดเก็บขอความที่สงแลว
ไวในแฟมขอมูล แฟมขอความที่สง
แทนที่ในรายการที่สง > อนญุาต — เพื่อ
ตั้งคาเครือ่งใหแทนท่ีขอความเกาที่สง
แลวดวยขอความใหมหากหนวย
ความจําขอความเต็ม การตั้งคาดังกลาว
จะปรากฏขึ้นตอเม่ือคุณตัง้คา 
จัดเก็บขอความที่สง > ใช
ขนาดอักษร — เพื่อเลือกขนาดตวัอักษร
ที่จะใชในขอความ
รอยยิ้มแบบกราฟก > ใช — เพื่อตั้งคา
เครื่องใหแทนท่ีรอยยิ้มแบบตัวอักษร
ดวยภาพกราฟก



ขอความ

ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธ 39

ขอความตัวอักษร
การตั้งคาขอความตัวอักษรจะมีผล
ตอการสง การรับ และการดูขอความ
ตัวอักษรและขอความอีเมล SMS 
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความตัวอักษร และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้:
รายงานผลการสง > ตองการ — เพือ่ขอ
ใหระบบเครือขายสงผลตอการสง
ขอความใหกับเครือ่งของคุณ (บริการ
เสรมิจากระบบเครือขาย)
ศูนยขอความ > เพิ่มศูนย — เพือ่ตัง้คา
หมายเลขโทรศัพทและช่ือของศูนย
ขอความที่ตองใชในการสงขอความ
ตัวอักษร คุณจะไดรับหมายเลขดังกลาว
จากผูใหบรกิาร
ศูนยขอความท่ีใช — เพื่อเลือกศูนย
ขอความที่ใช
ศูนยขอความอีเมล > เพิม่ศูนย — 
เพื่อตั้งคาหมายเลขโทรศัพทและชื่อศูนย
อีเมลสําหรับสงอีเมล SMS
ศูนยอีเมลที่ใช — เพื่อเลือกศูนยอีเมล 
SMS ที่ใช
อายุขอความ — เพื่อเลือกระยะเวลา
ที่ระบบเครอืขายพยายามสงขอความ
ของคุณ
สงในแบบ — เพือ่เลือกรูปแบบของ
ขอความที่จะสง: ขอความ, เพจตามตัว 
หรอื โทรสาร (บรกิารเสริมจากระบบ
เครอืขาย)

ใชขอมูลแพคเก็ต > ใช — เพื่อตั้งคา 
GPRS เปนบริการเสรมิ SMS 
ตวัอักษรที่สนับสนุน > เต็ม — เพือ่เลือก
ตวัอักษรทั้งหมดในขอความที่จะสง
สําหรับดู หากคุณเลือก ลด ตัวอักษร
ที่มีเครือ่งหมายเนนเสียงหรือ
เครื่องหมายอื่นๆ อาจถูกแปลงกลับ
เปนตัวอักษรอ่ืน
ใชศูนยเดิม > ตองการ — เพื่อใหผูรับ
ขอความสามารถสงขอความตอบกลับ
ผานทางศูนยขอความของคุณ (บริการ
เสริมจากระบบเครอืขาย)

ขอความมัลติมีเดีย
การตั้งคาขอความจะสงผลตอการสง 
การรับ และการดูขอความมัลติมีเดีย 
คณุอาจไดรับการตั้งกําหนดคาสําหรับ
สงขอความมัลติมีเดียเปนขอความ
การกําหนดคา โปรดดูที่ 
“บริการตัง้กําหนดคา” หนา 13 
นอกจากนี ้คุณยังสามารถปอน
การตั้งคาดวยตัวคณุเองได โปรดดูที่ 
“การตั้งกําหนดคา” หนา 56
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความมัลติมีเดีย และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
รายงานผลการสง > ตองการ — 
เพือ่ขอใหระบบเครอืขายสงผลตอการ
สงขอความใหกับเครื่องของคุณ (บรกิาร
เสริมจากระบบเครอืขาย)
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ขนาดภาพ (รวม MMS) — เพื่อตั้งคา
ขนาดภาพในขอความรวมมัลติมีเดีย
ขนาดภาพ (มัลติมีเดีย) — เพื่อตั้งคา
ขนาดภาพในขอความมัลติมีเดีย
คาที่ใชจับเวลาภาพนิ่ง — เพื่อกําหนด
เวลาที่ตั้งไวระหวางภาพนิง่ในขอความ
มัลตมีิเดีย
ใหรับมัลติมีเดีย > ใช หรือ ไม — 
เพื่อรับหรอืกีดกันขอความมัลติมีเดีย 
หากคุณเลือก ในเครอืขายเดียวกัน 
คุณจะไมสามารถรบัขอความมัลติมีเดีย
เม่ือคุณอยูนอกระบบเครอืขาย คาที่
ตั้งไวของบริการสงขอความมัลติมีเดีย
โดยปกติแลวคือ ในเครือขายเดียวกัน  
เมนทูี่คุณสามารถใชไดนัน้ขึ้นอยูกับ
เครื่องโทรศัพทที่คุณใช
มัลตมีิเดียที่เขามา — เพื่อใหเครือ่ง
รับขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ 
รับดวยตนเองเมื่อเครือ่งถาม หรือปฏิเสธ
การรับขอความ เครือ่งจะไมแสดงการ
ตั้งคานี้หากตั้งคา ใหรับมัลตมีิเดีย ไวที่ 
ไม
ใหรับโฆษณา — เพื่อรับหรือปฏิเสธ
ไมรบัขอความโฆษณา เครื่องจะไมแสดง
คานี้หากตั้งคา ใหรับมัลตมีิเดีย ไวที่ ไม 
หรือตั้งคา มัลติมีเดียที่เขามา ไวที่ 
ปฏิเสธ
การตั้งกําหนดคา > การจัดรูปแบบ — 
เฉพาะการตั้งกําหนดคาที่รองรบัการ
ซิงโครไนซเทานัน้จะปรากฏขึ้น เลือก

ผูใหบรกิาร คาที่ตั้งไว หรือ การตัง้คา
สวนบุคคล สําหรบัขอความมัลติมีเดีย 
เลือก บัญชี และบัญชี MMS ที่อยูใน
การตั้งกําหนดคาที่ใชงาน

ขอความอีเมล
การตั้งคาจะสงผลตอการสง การรับ และ
การดูอีเมล คุณอาจไดรับการตั้งคาเปน
ขอความการกําหนดคา โปรดดูที่ 
“บรกิารตั้งกําหนดคา” หนา 13 
นอกจากนี้ คุณยงัสามารถปอนการ
ตั้งคาดวยตวัคุณเองได โปรดดูที่ 
“การตัง้กําหนดคา” หนา 56
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความอีเมล และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี:้
การจัดรูปแบบ — เพื่อเลือกคาที่คณุ
ตองการใชงาน
บัญช ี— เพื่อเลือกบญัชีที่ไดรับ
จากผูใหบริการ
ชื่อผูใช — เพื่อปอนชื่อหรือชื่อเลน
ที่อยูอีเมล — เพือ่ปอนที่อยูอีเมล
ขอมูลล็อกอิน — เพื่อปอนขอมูล
ตามชนิดของเซิรฟเวอร
การตั้งคาเมลขาเขา — เพื่อเลือกจํานวน
เมลสูงสุดที่สามารถดึงขอมูลได
ตั้งคาขาออก (SMTP) — เพื่อปอนคา 
SMTP (simple mail transfer protocol) 
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แสดงหนาตางติดตอ > ใช — เพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบสิทธ์ิผูใชดวย
ตนเองสําหรับการเชื่อมตออินทราเน็ต
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7. รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลข
โทรศัพท (รายชือ่) ทั้งในหนวยความจํา
ของโทรศัพทและในหนวยความจําของ
ซิมการด
หนวยความจําโทรศัพทสามารถจัดเก็บ
รายชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพทและ
รายการขอความหลายรายการ 
นอกจากนี ้คณุยังสามารถจัดเก็บภาพ
สําหรับชื่อจํานวนหนึง่ได
หนวยความจําของซิมการดสามารถ
บันทึกชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพทหนึง่
หมายเลข รายชื่อที่จัดเก็บไวในหนวย
ความซมิการดจะแสดงดวย 

■การคนหารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ เลื่อนดูรายชื่อ 
หรือปอนตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณ
กําลังคนหา

■การบนัทึกชื่อและ
หมายเลขโทรศัพท

ชื่อและหมายเลขโทรศัพทจะถูกบันทึก
ลงในหนวยความจําที่ใชอยู ในการ
บันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท 
ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > 
ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม

■การบันทึกขอมูล
ในหนวยความจําของโทรศัพท คุณ
สามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท 
แบบเสียง หรือวิดีโอคลิป และรายการ
ขอความสั้นไดหลากหลายประเภทตอ
รายชื่อหนึ่งรายชื่อ
หมายเลขแรกที่คุณบันทึกจะไดรบัการ
ตั้งคาเปนหมายเลขหลักโดยอัตโนมัติ 
มีกรอบลอมรอบสัญลักษณของประเภท
หมายเลขนัน้ (ตัวอยางเชน ) 
เม่ือคณุเลือกชื่อจากรายชื่อ (เชน เพื่อ
โทรออก) เครือ่งจะเลือกใชหมายเลข
หลัก นอกเสียจากวาคุณจะเลือก
หมายเลขอ่ืน
ตรวจดูวาหนวยความจําที่ใชคอื 
โทรศัพท หรอื เครื่องและซิม โปรดดูที่ 
“การตัง้คา” หนา 44
คนหาชื่อที่คุณตองการเพิ่มรายละเอียด 
แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > 
เพิ่มขอมูล แลวเลือกจากตัวเลือกที่มีให

■การคัดลอกหรือยาย
รายชือ่

คุณสามารถคัดลอกและยายรายชื่อจาก
หนวยความจําโทรศัพทไปยังหนวย
ความจําของซิมการด หรือจากซิมการด
ไปยังเครื่องได ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > 
ชื่อ เลือกรายชื่อที่จะคัดลอกหรือยาย 
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แลว ตัวเลือก > คัดลอกรายชื่อ หรอื 
ยายรายชื่อ
หากตองการคัดลอกหรือยายรายชื่อ
หลายรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อแรกที่จะ
คัดลอกหรือยาย แลวเลือก ตัวเลือก > 
เลือก เลือกรายชื่ออ่ืน แลวเลือก 
ตัวเลือก > คัดลอกที่เลือก หรือ 
ยายที่เลือก
หากตองการคัดลอกหรือยายรายชื่อ
ทั้งหมดจากหนวยความจําโทรศัพทไป
ไปยังหนวยความจําซิมการด หรือยาย
จากหนวยความจําซิมการดไปยังเครื่อง 
ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > คัดลอกรายชื่อ 
หรอื ยายรายชื่อ
หนวยความจําซิมการดสามารถบันทึก
ชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพทหนึง่
หมายเลข

■การแกไขขอมูลรายชือ่
คนหารายชื่อ แลวเลือก ขอมลู ในการ
แกไขชื่อ หมายเลขโทรศัพท หรือ
รายการขอความ หรือเปล่ียนภาพ 
ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข หากตองการ
เปลี่ยนประเภทหมายเลข ใหเลือกไป
ยังหมายเลขที่ตองการ แลวเลือก 
ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภท หากตองการ
กําหนดหมายเลขที่เลือกใหเปน
หมายเลขที่ตัง้ไว ใหเลือก ตัง้เปนคา
ที่ตั้งมา

■การซิงโครไนซขอมูล
ท้ังหมด

ซงิโครไนซปฏิทิน ขอมูลรายชื่อ และ
บนัทึกของคุณกบัเซิรฟเวอร
อินเทอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) สําหรับขอมูลเพิม่เติม 
โปรดดูที่ “การซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร” 
หนา 53

■การลบรายชือ่
ในการลบรายชื่อทั้งหมดและขอมูลใน
รายชื่อออกจากหนวยความจําโทรศัพท
หรือหนวยความจําซิมการด ใหเลือก 
เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้งหมด > 
จากความจําเครื่อง หรือ จากซมิการด
หากตองการลบรายชื่อหนึ่งรายชื่อ 
ใหคนหารายชื่อที่ตองการ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ลบชื่อ
หากตองการลบหมายเลขโทรศัพท 
รายการขอความ หรือภาพที่แนบไวกับ
รายชื่อ ใหคนหารายชื่อนั้น แลวเลือก 
ขอมูล เลื่อนไปยังขอมูลที่ตองการ 
แลวเลือก ตัวเลือก > ลบ และเลือก
จากตัวเลือกที่มีให

■นามบตัร
คณุสามารถสงและรบัขอมูลรายชื่อของ
บคุคลในรูปแบบของนามบัตรจากเครื่อง
ที่ใชงานรวมกันซึง่สนับสนุนมาตรฐาน 
vCard ได
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ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อที่มี
ขอมูลที่คณุตองการสง แลวเลือก 
ขอมูล > ตัวเลือก > สงนามบัตร
หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก 
แสดง > จัดเก็บ เพื่อบันทึกนามบัตร
ลงในหนวยความจําโทรศัพท หากไม
ตองการเกบ็นามบัตร ใหเลือก ออก > 
ใช

■การต้ังคา
เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ความจําที่ใช — เพื่อเลือกหนวย
ความจําซิมการดหรอืหนวยความ
โทรศัพทของรายชื่อ เลือก เครื่องและซิม 
เพื่อเรียกดูชื่อและหมายเลขจาก
หนวยความจําทั้งสอง ในกรณีนี้ เม่ือคณุ
บันทึกชื่อและหมายเลข ชื่อและ
หมายเลขจะถูกบันทึกลงในหนวย
ความจําของโทรศัพท
แสดงกลุมรายชื่อ — เพื่อเลือกวธีิแสดง
ชื่อและหมายเลขโทรศัพทใน รายชื่อ
การแสดงชื่อ — เพื่อเลือกวาจะแสดง
ชื่อหรอืนามสกุลของรายชื่อกอน
ขนาดอักษร — เพื่อตั้งคาขนาดตวัอักษร
ของรายชื่อ
สถานะหนวยความจํา — ใชดูพืน้ที่ของ
หนวยความจําที่ใชแลวและหนวย
ความจําที่ยงัไมไดใช

■กลุมสนทนา
เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม เพื่อจัดชื่อ
และหมายเลขโทรศัพทที่บันทึกไวใน
หนวยความจําไวในกลุมผูโทรที่ใชเสยีง
เรียกเขาและภาพกลุมตางกัน

■การโทรดวน
ในการกําหนดหมายเลขใหกับปุม
โทรดวน ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > 
โทรดวน แลวเลือกไปที่หมายเลข
ปุมโทรดวนที่คุณตองการ
เลือก กําหนด หรอืหากไดกําหนด
หมายเลขหนึ่งใหกับปุมไวแลว ใหเลือก 
ตัวเลือก > เปลี่ยน เลือก คนหา 
และชื่อที่คณุตองการกําหนด หาก
กําหนดฟงกชัน โทรดวน ไวที่ไมใช 
เครื่องจะถามวาคุณตองการใชงาน
ฟงกชันนี้หรือไม โปรดดูเพิม่เติมที่ 
โทรดวน ใน “การโทร” หนา 53
ในการโทรออกโดยใชปุมโทรดวน 
โปรดดูที่ “โทรดวน” หนา 23

■ขอมลู บริการ และ
เบอรสวนตัว

เลือก เมนู > รายชื่อ และเลือกจาก
เมนูยอยเมนใูดเมนูหนึ่งเหลานี้:
หมายเลขขอมูล — เพื่อโทรไปที่
หมายเลขใหบริการขอมูลของผูให
บริการหากมีหมายเลขนัน้ในซมิการด
ของคุณ (บริการเสรมิจากระบบ
เครือขาย)
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เบอรบรกิาร — เพือ่โทรไปที่เบอร
บรกิารของผูใหบรกิารหากมีหมายเลข
นั้นในซมิการดของคุณ (บรกิารเสริม
จากระบบเครอืขาย)
เบอรสวนตัว — เพื่อดูหมายเลข
โทรศัพทที่อยูในซิมการดหากมี
หมายเลขนั้นในซิมการดของคุณ
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8. บันทึกการโทร

เครื่องจะบันทึกหมายเลขโทรศัพทที่
ไมไดรับสาย ที่ไดรับ และที่โทรออก
หากเปดเครื่องอยูและใชภายในพื้นที่
บริการของระบบเครือขาย
ในการดูขอมูลสายตางๆ ของคุณ 
ใหเลือก เมนู > บันทึก > เบอรที่
ไมไดรับ, เบอรที่ไดรบัสาย หรือ 
เบอรที่โทรออก 
ในการดูหมายเลขที่ไมไดรับสายและ
หมายเลขที่ไดรับสาย รวมทั้งหมายเลข
ที่โทรออกลาสุดตามลําดับ ใหเลือก 
บันทึกการโทร 
หากตองการดูชื่อที่คุณไดสงขอความไป
ลาสดุ ใหเลือก ผูรบัขอความ
หากตองการดูขอมูลการติดตอลาสดุ
โดยประมาณ ใหเลือก เมนู > บันทึก > 
เวลาการโทร, ตัวนับขอมูล หรือ 
ตัวจับแพคเก็ต
หากตองการดูจํานวนขอความตัวอักษร
และขอความมัลติมีเดียที่คุณสงและ
ไดรบั ใหเลือก เมนู > บันทึก > บนัทึก
ขอความ

หมายเหตุ: คาใชจายจริงใน
การโทรและบริการที่แสดงใน
ใบเรียกเก็บคาบริการจากผูให
บรกิารอาจแตกตางกันไป 
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับคุณสมบัติ

ของเครือขายการปดเศษ ภาษี 
และปจจัยอ่ืนๆ

ตัวจับเวลาบางประเภทสามารถตั้งเวลา
ใหมไดดวยการอัพเกรดบริการหรือ
ซอฟตแวร

■ขอมลูตําแหนงการใชงาน
ระบบเครอืขายสามารถสงคําขอใหคุณ
แสดงตําแหนง (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณเพื่อสมัครใชบริการและเพือ่
ตกลงเกี่ยวกบัการสงขอมูลตําแหนง
ในการยอมรับหรือปฏิเสธคําขอใหแสดง
ตําแหนง ใหเลือก ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ 
หากคุณไมไดรับคําขอ โทรศัพทอาจ
ตอบรับหรือปฏิเสธคําขอโดยอัตโนมัติ
ตามขอตกลงที่คุณทําไวกับผูใหบริการ
ระบบหรอืผูใหบริการ เครื่องจะแสดง
ขอความ 1 การขอตําแหนงพลาดไป 
ในการดูคําขอใหแสดงตําแหนงที่คุณ
ไมไดรบั ใหเลือก แสดง
หากตองการดูขอมูลการแจงเตือน
สวนตัวและคําขอ 10 รายการลาสุด 
หรือหากตองการลบขอมูลดังกลาว 
ใหเลือก เมนู > บนัทึก > ตําแหนง > 
ล็อกตําแหนง > เปดแฟม หรือ 
ลบทั้งหมด
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9. การตั้งคา

■รูปแบบ
โทรศัพทของคุณมีกลุมการตั้งคาแบบ
ตางๆ ที่เรียกวารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถ
ปรับแตงแบบเสยีงโทรศัพทสําหรับ
เหตุการณและสภาพแวดลอมที่ตางกนั
ได
เลือก เมนู > การตัง้คา > รูปแบบ 
เลือกรูปแบบท่ีคุณตองการ แลวเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้:
ใชงาน — เพื่อใชงานรูปแบบท่ีเลือก
ปรบัตั้งคา — เพือ่ปรบัตั้งคารูปแบบ 
เลือกการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยน 
แลวทําการเปลี่ยน 
ตั้งเวลา — เพือ่ตัง้รปูแบบใหทํางานใน
ระยะเวลาหนึ่ง (ไมเกิน 24 ชั่วโมง) และ
ตั้งเวลาสิ้นสุด เม่ือหมดเวลาที่ตั้งใหกับ
รูปแบบ เครือ่งจะใชงานรูปแบบ
กอนหนานีท้ี่ไมไดตั้งเวลาไว

■ลกัษณะ
ลักษณะประกอบดวยสวนประกอบ
สําหรับปรับตั้งคาโทรศัพทของคุณ
เลือก เมนู > การตัง้คา > ลักษณะ 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้
เลือกลักษณะ — เพือ่ตั้งคาลักษณะ 
รายการแฟมขอมูลใน คลังภาพ 
จะปรากฏขึ้น เปดแฟมขอมูล ลักษณะ 
แลวเลือกลักษณะ

ที่โหลดรปูแบบ — เพือ่เปดรายการ
ลิงคสําหรับดาวนโหลดลักษณะเพิ่มเติม

■แบบเสียง
คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาแบบเสยีง
ของรปูแบบใชงานที่เลือกใชงานได
เลือก เมนู > การตั้งคา > แบบเสียง 
คณุสามารถคนหาการตั้งคาเดียวกันได
ในเมนู รูปแบบ โปรดดูที่ ปรบัตั้งคา ใน 
“รูปแบบ” หนา 47
ในการตั้งคาโทรศัพทใหดังขึน้เมื่อมีสาย
เรยีกเขาจากหมายเลขโทรศัพทที่อยูใน
กลุมเบอรโทรที่เลือกไวเทานั้น ใหเลือก 
เตอืนสําหรับ เลื่อนไปยังกลุมเบอรโทร
ที่คุณตองการหรือเลือก ทุกสาย แลว
เลือก เลือก 
เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ เพื่อบันทึก
การตั้งคาหรือเลือก ยกเลิก เพื่อใชการ
ตัง้คาเดิม
หากคณุเลือกระดับความดังเสียงกริง่
สงูสุด แบบเสยีงกริ่งจะปรบัเปนระดับ
เสยีงดังสุดหลังจากนั้น 2-3 วนิาที

■จอแสดงผล
เลือก เมนู > การตั้งคา > จอแสดงผล 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
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ภาพพื้นหลัง — เพื่อเพิ่มภาพพืน้หลัง
ในโหมดสแตนดบาย
สแตนดบายแบบพเิศษ — เพื่อเปดหรือ
ปดโหมดสแตนดบายแบบพเิศษ และ
เพื่อจัดวางและปรบัตั้งคาโหมด
สแตนดบายแบบพเิศษ
สีอักษรสแตนดบาย — เพือ่เลือกสีของ
ขอความในโหมดสแตนดบาย
ไอคอนปุมสํารวจ — เพื่อแสดงไอคอน
ของทางลัดปุมสํารวจปจจุบนัในโหมด
สแตนดบายเมื่อสแตนดบายแบบพิเศษ
ปดอยู
ภาพเคลื่อนไหวฝา — เพือ่ตั้งคา
โทรศัพทใหแสดงภาพเคลื่อนไหวและ
มีเสยีงดังขึ้นเม่ือเปดหรือปดตัวเครื่อง 
ทั้งนีข้ึ้นอยูกับลักษณะที่กําหนด
ภาพพักหนาจอ > เปด — เพื่อตั้งคา
โทรศัพทใหแสดงภาพพักหนาจอ หาก
ตองการดาวนโหลดภาพพกัหนาจอ
เพิ่ม ใหเลือก ดาวนโหลดภาพ 
หากตองการตั้งเวลาใหภาพพกัหนาจอ
ทํางาน ใหเลือก เวลาพกัจอ
ประหยัดพลังงาน — เพือ่ประหยดั
พลังงานแบตเตอรี่ วนัที่และนาฬิกา
ดิจิตอลจะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีการใช
ฟงกชันใดๆ ของโทรศัพทชั่วระยะ
เวลาหนึ่ง
โหมดพัก — เพือ่ประหยดัพลังงาน
แบตเตอรี ่หนาจอจะเปลี่ยนเปนสดีํา
เม่ือไมมีการใชฟงกชันใดๆ ของโทรศัพท
ชั่วระยะเวลาหนึง่

ขนาดอักษร — เพื่อกําหนดขนาด
ตัวอักษรของขอความ รายชื่อ และ
เว็บเพจ
โลโกระบบ — เพื่อตั้งคาโทรศัพทให
แสดงหรือซอนโลโกระบบ
แสดงขอมูลระบบ > ใช — เพื่อแสดง
ขอมูลระบบหากไดรับจากเครอืขาย

■วันและเวลา
ในการเปลี่ยนการตัง้คาวันที่ เวลา 
เขตเวลา และชนิดของนาฬกิา ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > วันและเวลา > เวลา, 
วันที ่หรือ รบัขอมูลเวลาอัตโนมัติ 
(บรกิารเสรมิจากระบบเครือขาย)
เม่ือตองเดินทางไปยังสถานที่ที่มีเขต
เวลาตางกัน ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
วันและเวลา > เวลา > เขตเวลา 
และเลือกเขตเวลาตามตําแหนงที่คุณอยู
ในแงสวนตางของเวลาโดยดูตามเวลา
มาตรฐานกรีนิช (GMT) หรือพิกดัเวลา
สากล (UTC) วันและเวลาจะถูกกําหนด
ตามเขตเวลา และจะทําใหโทรศัพท
แสดงเวลาในการรบัสงขอความตัวอักษร
หรือขอความมัลติมีเดียที่ถูกตอง 
ตัวอยางเชน GMT -5 หมายถึงเขตเวลา
ของนิวยอรก (USA) เรว็กวาเวลา
มาตรฐานของกรีนิช/ลอนดอน (UK) 
5 ชั่วโมง 
สําหรบัประเทศอินเดีย (นิวเดลี) เลือก 
GMT +5.5 สําหรับประเทศไทย/
อินโดนีเซยี/เวียดนาม GMT +7 สําหรับ
ประเทศสิงคโปร/มาเลเซยี/ฟลิปปนส 
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GMT +8 สําหรับประเทศออสเตรเลีย 
(ซดินีย) GMT +10 และสําหรับ
ประเทศนิวซีแลนด GMT +12

■ทางลัดสวนตัว
ดวยทางลัดสวนตัว คณุสามารถเขาใช
ฟงกชันในเครื่องที่ใชงานบอยๆ ไดอยาง
รวดเรว็

ปุมเลือกดานซาย
ในการเลือกฟงกชันจากรายการ ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > 
ปุมเลือกดานซาย
หากปุมเลือกดานซายคอื ไปที่ ในการ
เปดใชฟงกชันเม่ืออยูในโหมด
สแตนดบาย ใหเลือก ไปที่ > ตัวเลือก 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้
เลือกตัวเลือก — เพือ่เพิม่ฟงกชันลง
ในรายการทางลัดหรือเพื่อลบฟงกชัน 
จัดวาง — เพื่อจัดเรียงฟงกชันใน
รายการทางลัดสวนตัว

ปุมเลือกดานขวา
ในการเลือกฟงกชันจากรายการ ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > 
ปุมเลือกดานขวา

ปุมสํารวจ
ในการกําหนดฟงกชันอ่ืนๆ ของ
โทรศัพทจากรายการที่กําหนดไว
ลวงหนาใหกับปุมสํารวจ (ปุมเลื่อน) 

ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > ทางลัด
สวนตัว > ปุมสํารวจ

เสียงสั่งงาน
ในการโทรออกไปยังรายชื่อและสั่ง
ใชงานฟงกชันในเครื่อง ใหใชเสียง
สัง่งาน คําสัง่เสียงจะขึน้อยูกับภาษา 
ในการตั้งคาภาษา โปรดดูที่ 
ภาษาในการจดจําเสียง ใน “โทรศัพท” 
หนา 54
หากตองการเลือกฟงกชันโทรศัพทให
ทํางานดวยเสียงสั่งงาน ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > 
เสยีงสั่งงาน แลวเลือกแฟมขอมูล 
เลื่อนไปที่ฟงกชัน สัญลักษณ  
แสดงวาฟงกชันรายการเสยีงกําลัง
ทํางาน หากตองการใชงานรายการเสียง 
ใหเลือก เพิ่ม หากตองการเลนเสียง
สัง่งาน ใหเลือก เลน สําหรับการใช
เสยีงสั่งงาน โปรดดูที่ 
“การโทรออกโดยใชเสียงขัน้สงู” หนา 23
ในการจัดการคําสั่งเสียง ใหเลื่อนไปที่
ฟงกชันโทรศัพท แลวเลือกจากตวัเลือก
ตอไปนี้:
แกไข หรือ ลบ — เพื่อเปล่ียนหรือ
ยกเลิกการใชเสยีงสั่งงานของฟงกชัน
ที่เลือก
เพิม่ทั้งหมด หรือ ลบทั้งหมด — เพือ่เปด
หรือปดการใชคําสัง่เสยีงสําหรบัฟงกชัน
ทั้งหมดในรายการคําสั่งเสียง
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■การเชื่อมตอ
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทกับ
อุปกรณที่ใชงานรวมกนัไดโดยใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือสาย
เคเบิลขอมูล USB นอกจากนี้ คุณยงั
สามารถกําหนดการตั้งคาใหกับการ
เชื่อมตอ EGPRS ไดอีกดวย

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
โทรศัพทเครื่องนีเ้ปนไปตามมาตรฐาน 
Bluetooth 2.0 + EDR ซึง่สนับสนุน
รูปแบบตอไปนี้: Generic Access, 
Network Access, Generic Object 
Exchange, Object Push, Dial-Up 
Networking, SIM Access, ระบบ
แฮนดฟร,ี ชุดหูฟง, การถายโอนไฟล 
และพอรตอนุกรม คุณควรใชเฉพาะ
อุปกรณเสรมิของรุนนีท้ี่ไดรับการรับรอง
จาก Nokia เทานัน้ เพื่อสรางความมั่นใจ
ในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรบั
เทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบ
กับบริษทัผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพื่อดูวา
อุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพท
รุนนีไ้ดหรอืไม
ทั้งนี ้อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี 
Bluetooth ในบางพืน้ที่ โปรดตรวจสอบ
กับเจาหนาที่ในทองถิ่นหรือผูใหบรกิาร
ของคุณ
คุณสมบตัิที่ใชเทคโนโลย ีBluetooth 
หรือใหคุณสมบัติดังกลาวทํางานโดย
ไมแสดงผลบนหนาจอในขณะใช
คุณสมบตัิอ่ืนๆ จะเปนการสิ้นเปลือง

พลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและอายุ
การใชงานแบตเตอรี่ลดลง
เทคโนโลย ีBluetooth จะชวยใหคุณ
เชื่อมตอระหวางโทรศัพทกับอุปกรณ 
Bluetooth ที่ใชงานรวมกันไดภายใน
ระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต) เนื่องจาก
อุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth 
จะติดตอสื่อสารกันโดยใชคลื่นวิทยุ 
โทรศัพทของคุณและอุปกรณอ่ืนๆ จึง
ไมจําเปนตองอยูที่เดียวกันในระยะการ
มองเห็นไดโดยตรง แมวาการเชื่อมตอ
อาจไดรับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางหรือ
สัญญาณรบกวน เชน ผนังหรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนกิสอ่ืน

การตั้งคาการเช่ือมตอ 
Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
Bluetooth และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
Bluetooth > ใช หรือ ไมใช — เพื่อใช
หรือยกเลิกการใชฟงกชัน Bluetooth 
สัญลักษณ  แสดงวาฟงกชัน 
Bluetooth กําลังทํางาน
คนอุปกรณพเิศษเสียง — เพื่อคนหา
อุปกรณเสยีง Bluetooth ที่ใชงานรวมกัน
ได เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ
กับโทรศัพท
อุปกรณที่จับคูแลว — เพื่อคนหา
อุปกรณ Bluetooth ที่อยูภายในรัศมี 
เลือก ใหม เพื่อแสดงรายการอุปกรณ 
Bluetooth ในรัศมี เลือกอุปกรณ 
แลวเลือก จับคู  ปอนรหสัผาน 



การต้ังคา

ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธ 51

Bluetooth ของอุปกรณ (ไดถึง 
16 ตัวอักษร) เพื่อจับคูอุปกรณกับ
โทรศัพท คณุจะตองปอนรหสัผานนี้
เฉพาะเมื่อคุณเชื่อมตอกับอุปกรณนี้
เปนครั้งแรกเทานัน้ เครื่องของคุณจะ
ทําการเชื่อมตอกับอุปกรณดังกลาว 
จากนั้นคุณสามารถเริม่ตนการโอน
ขอมูลได

การเชื่อมตอ Bluetooth 
แบบไรสาย
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
Bluetooth ในการตรวจสอบวากําลัง
ใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth ใดอยู
ในขณะนั้น ใหเลือก อุปกรณที่ใชอยู 
ในการดูรายการอุปกรณ Bluetooth 
ที่กําลังจับคูกับโทรศัพทในปจจุบัน 
ใหเลือก อุปกรณที่จับคูแลว

การต้ังคา Bluetooth
ในการกําหนดวธีิที่โทรศัพทของคุณ
จะปรากฏในอุปกรณ Bluetooth อ่ืน 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ 
> Bluetooth > การมองเห็นโทรศัพท 
หรอื ชื่อโทรศัพทของฉัน
หากคุณกังวลเรื่องความปลอดภยั 
ใหปดการใชฟงกชัน Bluetooth หรือ
ตั้งคา การมองเห็นโทรศัพท เปน 
ไมแสดง ยอมรับเฉพาะการสื่อสาร
จาก Bluetooth ของผูอ่ืนที่คณุตกลง
เทานั้นเสมอ

ขอมูลแพคเก็ต
ขอมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet 
Radio Service) เปนบริการเสรมิจาก
ระบบเครือขายที่ชวยใหผูใชโทรศัพท
เคลื่อนที่สามารถสงและรับขอมูลผาน
เครือขายที่เชื่อมตอกับ Internet 
protocol (IP) ได
ในการกําหนดวิธีใชบริการ ใหเลือก 
เมนู > การตัง้คา > การเชื่อมตอ > 
ขอมูลแพคเก็ต > เชื่อมขอมูลแพคเก็ต 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
เม่ือตองการ — เพือ่ตั้งคาการเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ตใหเริ่มตนเมื่อ
แอปพลิเคชั่นนั้นตองการ การเชื่อมตอ
จะหยุดทํางานเมื่อคุณปดแอปพลิเคชั่น
ออนไลนตลอด — เพือ่ตั้งคาใหเครื่อง
เชื่อมตอกับเครอืขายขอมูลแพคเก็ต
โดยอัตโนมัติเม่ือคุณเปดเครือ่ง

การต้ังคาโมเด็ม
คณุสามารถตอโทรศัพทเขากับเครื่อง
พซีีที่ใชงานรวมกนัไดผานเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล 
USB และใชโทรศัพทเปนโมเด็มเพื่อ
ใชงานการเชื่อมตอ GPRS จากเครือ่ง
พซีี
ในการกําหนดการตั้งคาสําหรับการ
เชื่อมตอจากเครื่องพีซี ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ขอมูล
แพคเก็ต > ตั้งคาขอมูลแพคเก็ต > 
จุดเชื่อมตอที่ใช แลวเปดใชจุดเชื่อมตอ
ที่คุณตองการ เลือก แกไขจุดเชื่อมตอ > 
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ชื่อยอจุดเชื่อมตอ ปอนชื่อเพื่อเปล่ียน
การตั้งคาจุดเชื่อมตอ แลวเลือก ตกลง 
เลือก จุดเชื่อมตอแพคเก็ต ปอนชื่อ
จุดเชื่อมตอ (APN) เพือ่สรางการ
เชื่อมตอกับเครือขาย แลวเลือก ตกลง
นอกจากนี ้คณุยังสามารถตั้งคาบริการ
การโทรแบบ EGPRS (ชื่อจุดเชื่อมตอ) 
ไวท่ีเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชซอฟตแวร 
PC Suit โปรดดูที่ “Nokia PC Suite” 
หนา 80 หากคุณตั้ งคาไวทั้ งที่
โทรศัพทและเครื่องพซีี ระบบจะเลือก
ใชการตั้งคาจากเครือ่งพีซี

การถายโอนขอมลู
ซิงโครไนซปฏิทิน ขอความรายชื่อและ
บันทึกของคุณเขากับอุปกรณอ่ืนที่
ใชงานรวมกันได (เชน โทรศัพท
เคลื่อนที่) เครื่องพซีีที่ใชงานรวมกนัได 
หรือเซิรฟเวอรอินเทอรเนต็ระยะไกล 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย)
โทรศัพทของคณุชวยใหสามารถโอน
ขอมูลกับเครื่องพีซทีี่ใชงานรวมกันได
หรืออุปกรณอ่ืนที่ใชงานรวมกันไดเม่ือ
ใชโทรศัพทโดยไมมีซมิการด
การโอนรายชือ่
ในการคดัลอกหรอืซงิโครไนซขอมูลจาก
โทรศัพทของคณุ ชื่ออุปกรณและการ
ตั้งคาจะตองอยูในรายชื่อที่โอน หากคุณ
ไดรบัขอมูลจากอุปกรณอ่ืน (เชน จาก
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชงานรวมกันได) 
เครื่องจะเพิ่มรายชื่อท่ีมีการถายโอน
ขอมูลลงในรายการโดยอัตโนมัติ โดยใช

ขอมูลรายชื่อจากอุปกรณดังกลาว 
ซิงคกับเซิรฟฯ และ ซิงคกบัพีซี 
เปนตัวเลือกเดิมที่อยูในรายการ
หากตองการเพิ่มรายชื่อที่ถายโอนใหม
ลงในรายการ (เชน โทรศัพทเคลื่อนที่) 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ 
> ถายโอนขอมูล > ตัวเลือก > 
เพิ่มรายชื่อที่โอน > ซงิคโทรศัพท หรือ 
คัดลอกโทรศัพท แลวปอนการตั้งคา
ตามประเภทการโอน
หากตองการแกไขการตั้งคาคัดลอกและ
การซิงโครไนซ ใหเลือกรายชื่อจาก
รายการรายชื่อที่ถายโอน แลวเลือก 
ตัวเลือก > แกไข
หากตองการลบรายชือ่ที่ถายโอน 
ใหเลือกชื่อจากรายการรายชื่อที่ถายโอน 
แลวเลือก ตัวเลือก > ลบ

การถายโอนขอมูลดวยอุปกรณ
ท่ีใชงานรวมกันได
สําหรบัการซงิโครไนซ ใหใชเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth หรอืการเชื่อมตอ
สายเคเบิล และตองเปดการทํางาน
ของอุปกรณอีกทางเพื่อใชรับขอมูล
ในการเริ่มตนถายโอนขอมูล ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
ถายโอนขอมูล แลวเลือกรายชื่อที่โอน
จากรายการอื่นที่ ซิงคกับเซริฟฯ หรอื 
ซิงคกับพีซ ีขอมูลที่เลือกจะถูก
คัดลอกหรือซิงโครไนซตามการตัง้คา 



การต้ังคา

ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธ 53

การซิงโครไนซจากเครื่องพีซีท่ี
ใชงานรวมกนัได
ในการซิงโครไนซขอมูลจากปฏิทิน 
บันทึก และรายชื่อ คุณตองติดตั้ง
ซอฟตแวร Nokia PC Suite ของ
โทรศัพทลงในเครือ่งพซีี ใชเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth หรือสายเคเบลิ USB 
สําหรับการซงิโครไนซและเริ่มตนการ
ซิงโครไนซจากเครือ่งพซีี

การซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร
ในการใชเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะ
ไกล คณุตองสมัครสมาชิกบริการ
การซงิโครไนซ หากตองการทราบขอมูล
เพิ่มเติมและการตั้งคาที่จําเปนของ
บรกิารนี้ โปรดติดตอผูใหบรกิารของคุณ 
คุณอาจไดรับการตั้งคาเปนขอความ
การกําหนดคา โปรดดูที่ 
“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 13 และ 
“การตั้งกําหนดคา” หนา 56
หากตองการเริ่มการซงิโครไนซจาก
โทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ถายโอน
ขอมูล > ซงิคกับเซิรฟฯ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
การตั้งคา ใหเลือก เริม่ซิงโครไนซ หรือ 
กําลังเริ่มคดัลอก
การซงิโครไนซในครัง้แรกหรือหลังจาก
การซงิโครไนซถูกขัดจังหวะการทํางาน
อาจใชเวลาถึง 30 นาทีจึงจะเสร็จ
สมบรูณ

สายเคเบิลขอมูล USB
คณุสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB 
เพือ่ถายโอนขอมูลระหวางโทรศัพทและ
เครื่องพซีีที่ใชงานรวมกันได หรอื
เครื่องพมิพที่รองรับ PictBridge 
นอกจากนี ้คุณยังใชสายเคเบิลขอมูล 
USB กับชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 
ได
หากตองการใชโทรศัพทในการถายโอน
ขอมูลหรือการพิมพภาพ ใหตอสาย
ขอมูล ยืนยนั เชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล 
USB แลว เลือกโหมด และเลือกจาก
ตวัเลือกตอไปนี้:
โหมด Nokia — เพื่อใชสายเคเบิล
สําหรับโปรแกรม PC Suite
การพิมพ & สือ่ — เพื่อใชโทรศัพท
และเครื่องพมิพที่รองรับ PictBridge 
หรือเพือ่ตอกับเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกัน
ได
แหลงเก็บขอมูล — เพื่อเชื่อมตอกับ
เครื่องพซีีที่ไมมีซอฟตแวร Nokia และ
ใชโทรศัพทเปนแหลงเก็บขอมูล
ในการเปลี่ยนโหมด USB ใหเลือก เมนู 
> การตัง้คา > การเชื่อมตอ > สายเคเบิล
ขอมูล USB > โหมด Nokia, การพิมพ & 
สือ่ หรือ แหลงเก็บขอมูล

■การโทร
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
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การโอนสาย — เพื่อโอนสายเรยีกเขา 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย) 
คุณอาจโอนสายไมไดหากมีการใช
ฟงกชันจํากัดการโทรบางฟงกชัน 
โปรดดูที่ การจํากัดการโทร ใน 
“ความปลอดภัย” หนา 56
ความชัดเจนเสียง > ใชงาน — เพื่อชวย
ใหไดยินเสยีงสนทนาไดชัดเจนขึน้ใน
บริเวณที่มีเสยีงรอบขางดังมาก
รับไดทุกปุม > เปด — เพือ่รับสาย
เรียกเขาโดยกดปุมใดก็ไดยกเวนปุม
เปด/ปด ปุมกลองถายรปู ปุมเลือกดาน
ซายและดานขวา หรอืปุมจบการทํางาน
เรียกซ้ําอัตโนมัต ิ> เปด — เพื่อใหเครือ่ง
พยายามโทรออกไปหมายเลขนั้นได
สูงสุด 10 ครัง้
โทรดวน > เปด — เพื่อโทรไปยัง
ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่กําหนดไว
ที่ปุมโทร 2 ถึง 9 โดยกดปุมตัวเลขที่
ตรงกันคางไว
สายเรยีกซอน > ใชงาน — เพื่อใหระบบ
เครือขายแจงใหคุณทราบถึงสาย
เรียกเขาขณะที่คุณกําลังใชสายอยู 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย) 
โปรดดูที่ “สายเรียกซอน” หนา 24
ขอมูลการโทร > ใช — เพื่อใหแสดง
ระยะเวลาและคาโทร (บรกิารเสริม
จากระบบเครือขาย) โดยประมาณของ
การโทรในแตละครั้ง

สงขอมูลผูโทร > ใช — เพื่อแสดง
หมายเลขโทรศัพทของคุณแกผูรบั
ปลายทาง (บรกิารเสรมิจากระบบ
เครือขาย) ในการใชการตั้งคาตามที่
ผูใหบรกิารกําหนด ใหเลือก 
ตามคาของระบบ
สายใชโทรออก — เพือ่เลือกสาย 1 หรอื 
2 ในการโทรออกหากซมิการดของคุณ
รองรับฟงกชันดังกลาว (บริการเสริม
จากระบบเครอืขาย)
การจัดการโทรดวยฝา — เพื่อตั้งคา
โทรศัพทใหรับสายเมื่อคณุเปดฝาเครือ่ง
และใหวางสายเมื่อคุณปดฝาเครื่อง

■โทรศัพท
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท 
และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้: 
การตั้งคาภาษา — เพื่อกําหนดภาษา
ที่ใชแสดงในเครือ่ง เลือก ภาษาที่ใช
ในเครื่อง อัตโนมัต ิเลือกภาษาตาม
ขอมูลในซมิการด หากตองการกําหนด
ภาษาที่ใชใน USIM การด ใหเลือก 
ภาษาที่ใชในซมิ หากตองการกําหนด
ภาษาที่ใชในคําสั่งเสียง ใหเลือก ภาษา
ในการจดจําเสยีง
ปองกันปุมกด — เพื่อกําหนดให
โทรศัพทถามรหัสผานเมื่อคุณปลดล็อค
ปุมกด ปอนรหัสผาน แลวเลือก 
ล็อคปุมกด
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ล็อคปุมอัตโนมัติ — เพื่อล็อคปุมกด
โดยอัตโนมัติ หลังจากผานเวลาหนวง
ตามที่ตั้งไว เม่ือโทรศัพทอยูในโหมด
สแตนดบาย และไมมีการใชฟงกชันใดๆ 
ของเครือ่ง เลือก ล็อคปุมกด และต้ังเวลา
ขอความตอนรับ — เพือ่เขยีนขอความ
ที่คุณตองการใหแสดงเมื่อเปดเครือ่ง
ถามบนเครื่อง > เปด — โทรศัพทจะถาม
ทุกครัง้เมื่อเปดเครื่องวาจะใชรูปแบบ
บนเครื่องหรือไม เม่ือใชรูปแบบ
บนเครื่อง การเชื่อมตอทางวิทยทุั้งหมด
จะปดการทํางาน คุณควรใชรูปแบบ
บนเครื่องในบรเิวณท่ีมีความเสี่ยงตอ
การสือ่สารทางคลื่นวิทยุ
อัพเดตโทรศัพท — เพือ่รบัการอัพเดต
ซอฟตแวรของโทรศัพทจากผูใหบริการ
ของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครอืขาย) ตัวเลือกนี้อาจไมมีใหใช 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ โปรดดูที่ 
“การอัพเดตซอฟตแวร โทรศัพท” 
หนา 58 
เลือกผูใหบริการ > อัตโนมัต ิ— 
เพื่อตั้งคาโทรศัพทใหเลือกระบบ
เครอืขายที่มีในพื้นที่ของคุณโดย
อัตโนมัติ ดวยการตัง้คา เลือกเอง 
คุณสามารถเลือกเครือขายที่มีขอตกลง
ในการใหบรกิารขามเครอืขายกับผูให
บรกิารระบบของคุณ

ยนืยันบริการซมิ — โปรดดูที่ 
“บริการของซมิ” หนา 79
ตวัชวยแนะนําเมนู — เพื่อเลือกวาให
เครื่องแสดงขอความวธีิใชหรือไม
เสยีงเปดเครื่อง > เปด — โทรศัพทจะ
สงเสียงเมื่อเปดเครื่อง

■อุปกรณเพิ่มพิเศษ
เมนนูี้หรือตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น
เม่ือเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณเสรมิ
ของโทรศัพทที่ใชงานรวมกันไดเทานัน้
เลือก เมนู > การตั้งคา > อุปกรณเพิ่ม
พเิศษ เลือกอุปกรณเพิ่มพเิศษ และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้ ซึ่งจะขึน้อยูกับ
อุปกรณเพิ่มพเิศษ:
รปูแบบท่ีตั้งไว — เพื่อเลือกรูปแบบ
ที่คุณตองการใชงานโดยอัตโนมัตเิม่ือ
คณุเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณเพิ่ม
พเิศษ
รบัอัตโนมัติ — เพื่อตั้งคาเครื่อง
ใหรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติหลังจาก
นัน้ 5 วินาที หากตั้ง เสียงเตือนโทรเขา 
ไวที่ ดังสัน้หนึ่งครั้ง หรอื ปด การรับสาย
อัตโนมัติจะปดการทํางาน
แสงสวาง — เพื่อตั้งคาแสงสวางเปน 
เปด อยางถาวร เลือก อัตโนมัติ เพือ่เปด
ไฟสองสวางเปนเวลา 15 วินาทีหลังจาก
กดปุม
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โทรขอความ > ใชโทรขอความ > ใช — 
เพื่อใชการตั้งคาโทรขอความแทน
การตั้งคาชุดหูฟงหรอืเครื่องชวยฟง
หากโทรศัพทของคณุมีเครือ่งชวยฟง 
ใหเลือก เครือ่งชวยฟง > โหมดชวยฟง 
t-coil > เปด เพือ่ใหไดคณุภาพเสยีงที่ดี
ที่สดุเมื่อใชเครื่องชวยฟง t-coil ไอคอน 

 จะปรากฏขึน้เม่ือฟงกชัน โหมด
ชวยฟง t-coil ทํางาน

■การต้ังกําหนดคา
คุณสามารถตัง้คาโทรศัพทของคณุดวย
คาที่จําเปนสําหรบับริการบางอยางเพือ่
ใหทํางานไดอยางถูกตอง ผูใหบริการ
ของคุณอาจสงการตั้งคาดังกลาวใหคณุ 
โปรดดูที่ “บริการตั้งกําหนดคา” หนา 13
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตัง้
กําหนดคา และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี:้
ตั้งกําหนดคาที่ตั้งไว — เพือ่ดูรายชื่อ
ผูใหบริการที่บันทึกไวในเครือ่ง หาก
ตองการกําหนดใหการตั้งกําหนดคา
จากผูใหบริการเปนคาเริ่มตน ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตั้งเปนคาที่ตั้งไว 
ใชคาที่ตั้งในทุกแอปฯ — เพือ่ใชการ
ตั้งกําหนดคาเริม่ตนที่ระบบกําหนด
กับแอปพลิเคชั่นที่สนบัสนุน
จุดเชื่อมตอที่ตองการ — เพื่อดูจุด
เชื่อมตอที่บันทึกไว เลื่อนไปที่จุด

เชื่อมตอ แลวเลือก ตัวเลือก > ขอมูล 
เพื่อดูชื่อผูใหบริการ ขอมูลผูรับสง และ
จุดเชื่อมตอแบบแพคเก็ต หรอืเบอรโทร 
GSM
ตอเว็บสนบัสนนุ — เพือ่ดาวนโหลด
การตั้งกําหนดคาจากผูใหบริการ
ตั้งคาจัดการอุปกรณ — เพื่อยินยอม
หรือปดกั้นโทรศัพทจากการรับการ
อัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท ตัวเลือกนี้
อาจไมมีใหใช ทั้งนีข้ึ้นอยูกับโทรศัพท
ของคุณ โปรดดูที่ “การอัพเดตซอฟตแวร 
โทรศัพท” หนา 58
การตั้งคาสวนบุคคล — เพือ่เพิม่บญัชี
สวนบุคคลใหมสําหรับบริการตางๆ 
ดวยตนเอง และเพื่อใชงานหรือลบบญัชี
นั้น หากตองการเพิ่มบัญชีสวนบคุคล
บัญชีใหมในกรณทีี่คุณยงัไมไดเพิ่มบัญชี
ใดๆ ใหเลือก เพิม่ใหม หรือเลือก 
ตัวเลือก > เพิม่ใหม เลือกประเภท
บริการ จากนั้น ใหเลือกและปอน
การตั้งคาที่จําเปนแตละรายการ 
พารามิเตอรจะแตกตางกันตามบริการ
ประเภทที่เลือกไว หากตองการลบหรือ
เปดใชบัญชีสวนบุคคล ใหเลือก 
ตัวเลือก > ลบ หรอื ใชงาน

■ความปลอดภัย
เม่ือคณุใชงานคณุสมบัตกิารรักษา
ความปลอดภัยที่ใชจํากัดการโทร 
(เชน จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และ
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จํากัดเบอร) คุณจะยังสามารถโทรไปยงั
หมายเลขฉุกเฉินตามที่ตั้งไวในเครื่องได
เลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้
ถามรหัส PIN และ ถามรหัส UPIN — 
เพื่อตั้งคาโทรศัพทใหถามรหัส PIN หรือ 
UPIN ทุกครัง้ที่เปดเครือ่ง ซิมการด
บางชนิดจะไมอนุญาตใหคุณปดฟงกชัน
นี้
คําขอรหัส PIN2 — เพือ่เลือกวาจะตอง
ใชรหัส PIN2 หรอืไมเม่ือใชคุณสมบัติ
เฉพาะของโทรศัพทที่มีรหัส PIN2 
ปองกันเอาไว ซิมการดบางชนดิจะไม
อนุญาตใหคุณปดฟงกชันนี้
การจํากัดการโทร — เพื่อจํากัดสาย
เรียกเขาและสายโทรออกจากโทรศัพท
ของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครอืขาย) โดยเครือ่งจะถามรหสัระบบ
จํากัดเบอร  — เพื่อจํากัดการโทรออกไป
ยังหมายเลขที่เลือกไว หากซิมการดของ
คุณสนับสนุนการใชฟงกชันนี้ เม่ือเปดใช
ฟงกชันจํากัดเบอร การเชื่อมตอ GPRS 
จะใชไมได ยกเวนขณะสงขอความ
ตัวอักษรผานการเชื่อมตอ GPRS 
ในกรณีนี ้หมายเลขโทรศัพทของผูรบั
และหมายเลขศูนยขอความตองรวมอยู
ในรายการจํากัดเบอร

เฉพาะกลุม — เพื่อระบุกลุมผูโทรที่คุณ
สามารถติดตอและผูที่สามารถติดตอคุณ
ได (บริการเสริมจากระบบเครอืขาย)
ระดับการปองกัน > โทรศัพท — 
เพือ่ตัง้คาโทรศัพทใหถามรหัสโทรศัพท
ทุกครั้งที่ใสซิมการดอันใหมลงในเครื่อง 
หากคณุเลือก หนวยความจํา เครื่อง
จะถามรหัสโทรศัพทเม่ือเลือกหนวย
ความจําของซิมการดและเมื่อคณุ
ตองการเปลี่ยนหนวยความจําที่ใช
รหัสผาน — เพือ่เปลี่ยนรหสัโทรศัพท, 
รหัส PIN, รหัส UPIN, รหัส PIN2 
หรือรหัสระบบ
รหัสที่ใช — เพือ่เลือกวาควรใชงานรหสั 
PIN หรือรหัส UPIN
ใบรับรองสิทธ์ิ หรือ ใบรบัรองผูใช — 
เพือ่ดูรายการใบรบัรองสิทธ์ิและ
ใบรับรองผูใชที่ดาวนโหลดมายัง
โทรศัพทของคุณ โปรดดูที่ “ใบรับรอง” 
หนา 77
การตั้งคาการปองกัน — เพื่อดู ขอมูล
โมดูลปองกัน, เพื่อเปดใชงาน ถาม PIN 
โมดูล หรือเพื่อเปล่ียน PIN โมดูล และ 
PIN ที่ลงนามไว โปรดดูเพิ่มเติมที่ 
“รหัสผาน” หนา 13

■การเรียกคืนคาดั้งเดิม
ในการรีเซตการตั้งคาเมนบูางคา
กลับเปนคาดั้งเดิม ใหเลือก เมนู > 
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การตั้งคา > เรียกคืนคาดั้งเดิม ปอนรหัส
โทรศัพท ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่
เก็บไวใน รายชื่อ จะไมถูกลบ

■การอัพเดตซอฟตแวร
โทรศัพท

ผูใหบริการของคณุอาจสงการอัพเดต
ซอฟตแวรโทรศัพทไปที่เครื่องของคุณ
โดยตรง (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ตัวเลือกนีอ้าจไมมีใหใช 
ทั้งนีข้ึ้นอยูกับโทรศัพทของคณุ

คําเตือน: หากคุณติดตั้งการ
อัพเดตซอฟตแวร คุณจะไม
สามารถใชโทรศัพทไดแมแต
การโทรฉุกเฉิน จนกวาจะ
อัพเดตซอฟตแวรเสร็จและ
รีสตารตอุปกรณแลว คุณตอง
สํารองขอมูลกอนยอมรับการ
อัพเดตซอฟตแวร 

การตั้งคา 
ในการรบัหรือไมรับการอัพเดต
ซอฟตแวรโทรศัพท ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การตัง้กําหนดคา > ตั้งคา
จัดการอุปกรณ > อัพเดตซอฟตฯ บริการ 
และเลือกตัวเลือกตอไปนี้:
อนญุาตทุกครั้ง — เพือ่ทําการ
ดาวนโหลดและอัพเดตซอฟตแวร
โดยอัตโนมัติ
ปฏิเสธทุกครั้ง — เพือ่ปฏิเสธการอัพเดต
ซอฟตแวรทั้งหมด

ยืนยนักอน — เพื่อทําการดาวนโหลด
และอัพเดตซอฟตแวรหลังจากที่คุณ
ยืนยนัแลวเทานัน้ (คาที่ตั้งไว)

การขออัพเดตซอฟตแวร
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > 
อัพเดตโทรศัพท เพือ่ขออัพเดต
ซอฟตแวรที่มีอยูจากผูใหบรกิารของคุณ 
เลือก ขอมูลซอฟตฯ ปจจุบนั เพือ่แสดง
เวอรชันซอฟตแวรปจจุบันและตรวจสอบ
วาจําเปนตองลงอัพเดตหรือไม เลือก 
โหลดซอฟตแวรโทรฯ เพื่อดาวนโหลด
และติดตั้งการอัพเดตซอฟตแวร
โทรศัพท ปฏิบัตติามคําแนะนํา
บนหนาจอ

การติดตั้งการอัพเดต
ซอฟตแวร
เลือก ติดตั้งอัพเดตซอฟตฯ เพื่อเริ่มตน
การติดตั้ง เม่ือการตดิตั้งถูกยกเลิกหลัง
จากดาวนโหลด
การอัพเดตซอฟตแวรอาจใชเวลา
หลายนาที หากมีปญหาในการตดิตัง้ 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
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10. เมนูระบบ

เมนูนีช้วยใหคณุเขาใชพอรทัลไปยัง
บรกิารที่ผูใหบริการระบบมีใหได โดยชื่อ
และไอคอนขึ้นกับผูใหบรกิารนั้น สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ
ระบบของคณุ ผูใหบริการสามารถ
อัพเดตเมนูนีด้วยขอความบริการ 
สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ โปรดดูที่ 
“ถาดรับบริการ” หนา 76
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11. คลังภาพ

ในเมนูนี ้คุณสามารถจัดการรูปถาย 
วิดีโอคลิป ไฟลเพลง ลักษณะ ภาพ
กราฟก แบบเสียง เสียงบันทึก และไฟล
ที่ไดรับ ไฟลเหลานี้จะถูกบันทึกไวใน
หนวยความจําของเครื่องหรือในการด
หนวยความจํา microSD ที่เสียบไวใน
เครื่องและอาจถูกจัดเรียงไดในแฟม
ขอมูล
เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสเขา
ใชงานเพื่อปองกันขอมูลที่ไดรบั อยางไร
ก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของขอมูล
และรหัสเขาใชงานทุกครั้งกอนรบัขอมูล
นั้น เนื่องจากการรับขอมูลดังกลาวอาจมี
การคิดคาธรรมเนยีม
การคุมครองดานลิขสิทธ์ิอาจหามมิให
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือ
การสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียง
เรียกเขา) และเนือ้หาบางสวนได
ในการดูรายการแฟมขอมูล ใหเลือก 
เมนู > คลังภาพ
หากตองการดูตวัเลือกแฟมขอมูลที่มีอยู 
ใหเลือกแฟมขอมูล แลวเลือก ตัวเลือก 
หากตองการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมูล 
ใหเลือกแฟมขอมูล แลวเลือก เปด 

หากตองการดูตัวเลือกไฟลที่มี ใหเลือก
ไฟล แลวเลือก ตัวเลือก
ในการดูแฟมขอมูลของการดหนวย
ความจําเมื่อยายไฟล ใหเลื่อนไปที่การด
หนวยความจํา และกดปุมเลื่อนดานขวา

■การพิมพภาพ
โทรศัพทของคุณรองรับ Nokia 
XpressPrint หากตองการเชื่อมตอกับ
เครื่องพิมพที่ใชงานรวมกันได ใหใช
สายเคเบิลขอมูลหรือสงภาพผานทาง 
Bluetooth ไปยังเครื่องพมิพที่รองรับ
เทคโนโลย ีBluetooth โปรดดูที่ 
“การเชื่อมตอ” หนา 50 
คุณสามารถพิมพภาพที่มีรปูแบบ JPEG 
ได ภาพที่ถายดวยกลองถายรปูนี้จะถูก
บันทึกไวในรูปแบบ JPEG โดยอัตโนมัติ
เลือกภาพที่ตองการพิมพ แลวเลือก 
ตัวเลือก > พมิพ

■การดหนวยความจํา
เก็บการดหนวยความจําทั้งหมดใหพน
มือเด็ก
คุณสามารถใชการดหนวยความจํา 
microSD เพื่อเก็บไฟลมัลติมีเดียของคณุ 
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เชน ไฟลวิดีโอคลิป, แทร็คเพลง และ
เสียง, รูปภาพ และการรบัสงขอความ 
แฟมขอมูลบางแฟมใน คลังภาพ ที่มี
ขอมูลที่โทรศัพทใชงานอยูนั้น (เชน 
ลักษณะ) อาจถูกบนัทึกไวในการด
หนวยความจํา
สําหรับวิธีการใสและถอดการดหนวย
ความจํา microSD โปรดดูที่ 
“การใสการด microSD” หนา 15

การฟอรแมตการด
หนวยความจํา
เม่ือฟอรแมตการดหนวยความจําแลว 
ขอมูลทั้งหมดในการดจะถูกลบโดยถาวร 
การดหนวยความจําบางประเภทอาจ
ผานการฟอรแมตมาแลว ในขณะท่ี
บางประเภทตองฟอรแมตกอนการ
ใชงาน โปรดสอบถามจากรานคาผูแทน
จําหนายวาตองฟอรแมตการดหนวย
ความจํากอนใชงานหรือไม
ในการฟอรแมตการดหนวยความจํา 
ใหเลือก เมนู > คลังภาพ หรอื 
แอปพลิเคชั่น เลือกแฟมขอมูลการด
หนวยความจํา  แลวเลือก 
ตัวเลือก > ลางการดความจํา > ใช
เม่ือฟอรแมตเรียบรอยแลว ใหปอนชื่อ
ใหกบัการดหนวยความจํา

การล็อคการดหนวยความจํา
ในการตั้งรหสัผานเพื่อล็อคการดหนวย
ความจําของคุณจากการใชโดยไมไดรับ
อนุญาต ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งรหสัผาน 
รหัสผานสามารถประกอบดวยตวัอักษร
สงูถึง 8 ตัวอักษร
รหัสผานจะถูกจัดเก็บไวในเครือ่งและ
คณุไมจําเปนตองปอนรหัสดังกลาวอีก
ในขณะที่คุณใชการดหนวยความจําใน
โทรศัพทเครือ่งเดียวกัน หากคุณ
ตองการใชการดหนวยความจํานี้ใน
โทรศัพทเครือ่งอ่ืน เครื่องจะขอใหคุณ
ปอนรหัสผาน หากตองการลบรหัสผาน 
ใหเลือก ตัวเลือก > ลบรหัสผาน

การตรวจสอบการใชพ้ืนที่
หนวยความจํา
ในการตรวจสอบการใชพืน้ที่หนวย
ความจําของกลุมขอมูลตางๆ และ
พืน้ที่วางในหนวยความจําเพือ่ติดตัง้
โปรแกรมหรือซอฟตแวรใหมลงในการด
หนวยความจํา ใหเลือก ตัวเลือก > 
ขอมูล
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12. สือ่

โปรดเคารพสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน 
และปฏิบัติตามกฎหมาย, ขอกําหนด 
และธรรมเนียมปฏิบตัิในทองถิ่น 
เม่ือบันทึกภาพและใชภาพถายหรือ
ภาพวิดีโอ

■กลองถายรูปและวิดีโอ
คุณสามารถถายภาพหรือบันทึก
วิดีโอคลิปโดยใชกลองถายภาพในตัวได 

การถายภาพ
ในการใชฟงกชันภาพนิ่ง ใหกดปุมกลอง
ถายรูปเม่ือเครื่องอยูในโหมด
สแตนดบาย แลวเลือก เมนู > สือ่ > 
กลอง หรือเลื่อนไปทางซายหรือ
ทางขวาหากกําลังใชฟงกชันวดิีโอ
หากตองการถายภาพในรูปแบบ
แนวนอน ใหถือโทรศัพทในแนวนอน 
หากตองการยอและขยายภาพในโหมด
กลองถายรปู ใหกดปุมเลื่อนขึน้และ
เลื่อนลง หรือกดปุมปรับระดับเสยีง

ในการถายภาพ ใหเลือก จับภาพ หรือ
กดปุมกลองถายรปู โทรศัพทจะบันทึก
ภาพไวในการดหนวยความจํา

เลือก ตัวเลือก เพื่อตั้งคา เปดโหมด
กลางคืน หากมืดสลัว เปดตัวตั้งเวลา 
เพื่อเปดใชฟงกชันตั้งเวลาถายเอง หรือ 
เปดถายภาพตอเนือ่ง เพื่อถายภาพ
เปนชุดตอเนื่องอยางรวดเร็ว เม่ือใชคา
ความละเอียดภาพสูงสุด คุณจะสามารถ
ถายภาพตอเนื่องไดสามภาพ แตหาก
เลือกคาความละเอียดภาพขนาดอื่น 
คุณจะสามารถถายภาพตอเนือ่งได
หาภาพ
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > เวลาแสดง
ภาพตัวอยาง และเวลาแสดงภาพ
เพื่อแสดงภาพที่ถายไว ขณะดูภาพ
ตัวอยาง ใหเลือก กลับ เพือ่ถายภาพ
ถัดไป หรอืเลือก สง เพื่อสงภาพที่
ถายไวเปนขอความมัลตมีิเดีย
เครื่องของคุณรองรบัการถายภาพที่มี
ความละเอียด 1,200 x 1,600 พิกเซล 
แตความละเอียดของภาพที่ปรากฏใน
คูมือเลมนี้อาจแตกตางไปจากของจริง

การบันทึกวิดีโอคลิป
ในการใชฟงกชันวิดีโอ ใหกดปุม
กลองถายรูปคางไวเม่ือเครื่องอยูใน
โหมดสแตนดบาย แลวเลือก เมนู > 
สื่อ > วิดีโอ หรอืหากเปดฟงกชันกลอง
ไวแลว ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา 
หากตองการเริ่มการบนัทึก ใหเลือก 
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บันทึก หากตองการพักการบนัทึก 
ใหเลือก พัก แตหากตองการเริ่ม
การบนัทึกตอ ใหเลือก ใชตอ และ
หากตองการหยดุการบันทึก ใหเลือก 
หยุด โทรศัพทจะบันทึกวิดีโอคล ิปไวใน
การดหนวยความจําหรอืหนวยความจํา
โทรศัพท

ตัวเลือกสําหรับกลองถายรูป
และวิดีโอ
ในการใชฟลเตอร ใหเลือก ตัวเลือก > 
เอฟเฟกต > สีลวงตา, เฉดสีเทา, ซีเปย, 
เนกาทีฟ หรือ โซลาไรส 
หากตองการปรับคากลองใหเหมาะกับ
สภาพแสงสวาง ใหเลือก ตัวเลือก > 
สมดุลสีขาว > อัตโนมัติ, แสงแดด, 
ทังสเตน หรือ นีออน
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคากลอง
ถายรูปและวิดีโอหรือหากตองการเลือก
ที่เก็บภาพและวดิีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > 
การตั้งคา 

■เคร่ืองเลนสื่อ
คุณสามารถใชเครือ่งเลนสื่อเพือ่เลน ดู 
และดาวนโหลดไฟลตางๆ เชน ภาพ 
เสียง วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหวได 
นอกจากนี้ คุณสามารถดูวิดีโอแบบ
สตรีมม่ิงจากเซริฟเวอรของระบบ
เครอืขายได (บริการเสรมิจากระบบ
เครอืขาย)

เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องเลนสื่อ > 
เปดคลังภาพ, บุคมารค, ไปที่ที่อยู 
หรือ ดาวนโหลดมีเดีย เพื่อเลือกหรือ
ดาวนโหลดสื่อ
เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องเลนสื่อ > 
เดินหนา/กลับ เพื่อกําหนดชวง
การเดินหนาและกรอกลับ

การตั้งคาโทรศัพทสําหรับ
บริการเรียกขอมูล
คณุอาจไดรับการตั้งกําหนดคาที่จําเปน
สําหรับการเรียกดูขอมูลเปนขอความ
การจัดรปูแบบจากผูใหบริการของคุณ 
โปรดดูที่ “บรกิารตั้งกําหนดคา” หนา 13 
นอกจากนี ้คุณยังสามารถปอนการตัง้คา
ดวยตัวคุณเองได โปรดดูที่ 
“การตั้งกําหนดคา” หนา 56 ในการเปด
ใชการตั้งคา ใหปฏิบัติดังตอไปนี้:
1. เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องเลนสื่อ > 

การตั้งคากระแส > การจัดรูปแบบ
2. เลือกผูใหบรกิาร คาที่ตัง้ไว หรือ 

การตั้งคาสวนบุคคล สําหรบั
สตรีมม่ิง

3. เลือก บัญชี และบญัชีบริการ
การเรียกขอมูลที่มีอยูในการตั้ง
กําหนดคาที่ใชงาน

■เคร่ืองเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีเครื่องเลนเพลง
สําหรับฟงแทร็คเพลง ไฟลเพลง MP3 
หรือไฟลเสียง ACC ที่คณุดาวนโหลด
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มาจากเว็บหรือถายโอนขอมูลมาที่
โทรศัพทดวยโปรแกรม Nokia PC Suite 
โปรดดูที่ “Nokia PC Suite” หนา 80 
การคุมครองดานลิขสิทธ์ิอาจหามมิให
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือ
การสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียง
เรียกเขา) และเนือ้หาบางสวนได
ไฟลเพลงที่เก็บไวในแฟมขอมูลเพลง
ของหนวยความจําโทรศัพทหรือที่การด
หนวยความจําจะถูกตรวจพบและเพิม่
เขาไปในคลังเพลงตัง้แตในชวงที่เริ่มเปด
เครื่อง
หากตองการเปดเครื่องเลนเพลง 
ใหเลือก เมนู > สื่อ > เครือ่งเลนเพลง 

การเลนแทร็คเพลง
คําเตือน! ควรฟงเพลง
ในระดับเสียงปานกลาง 
การรับฟงเสยีงที่ดังเกินไป
อยางตอเนื่องอาจเปนอันตราย
ตอการไดยินเสียงของคุณ

ใชงานเครื่องเลนเพลงโดยใชปุมเสมือน
ที่หนาจอ
เม่ือคุณเปดเมนู เครื่องเลนเพลง 
รายละเอียดของแทร็คแรกในรายการ
แทร็คที่ตั้งไวจะปรากฏขึ้น หากตองการ
เลน เลือก 
หากตองการปรับระดับเสียง ใหใชปุม
ปรับระดับเสียงที่ดานขางของโทรศัพท
หากตองการพักการเลน ใหเลือก 

หากตองการขามไปยังแทรค็ถัดไป 
ใหเลือก  หากตองการขามไปยัง
ตอนตนของแทร็คกอนหนา ใหเลือก 

หากตองการกรอกลับแทร็คที่เลนอยู 
ใหเลือกและกด  คางไว หาก
ตองการเลนแทรค็ที่เลนอยูไปขางหนา
อยางรวดเร็ว ใหเลือกและกด  
คางไว ปลอยปุมเมื่อถึงตําแหนงที่คุณ
ตองการ
หากตองการหยุดเลนเพลง ใหเลือก 
กลับ

ตัวเลือกสําหรับเครื่องเลนเพลง
ในเมน ูเครือ่งเลนเพลง ใหเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
รายการชื่อเพลง — ดูแทร็คทั้งหมดที่อยู
ในรายการแทรค็และเลนแทร็คที่ตองการ 
หากตองการเลนแทรค็ ใหเลื่อนไปยัง
แทรค็ที่ตองการ แลวเลือก เลน
คลังเพลง — ดูฐานขอมูลของแทร็คเพลง
ที่สามารถฟงไดโดยเลือกใหจัดเรียง
แทรค็ดังกลาว ศิลปน, อัลบั้ม, ประเภท, 
ผูเรียบเรยีง หรือ รายการแทร็ค เลือก 
อัพเดตคลัง เพื่อปรับรายชื่อแทร็คใหม 
รายการแทร็คที่สรางจาก Nokia Music 
Manager จะอยูในตัวเลือก รายการ
แทรค็ > รายการแทร็ค
ตัวเลือกการเลน — เลือก สุมเพลง เพื่อ
เลนแทรค็ในรายการแทร็คแบบสุม เลือก 
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เลนซ้ํา เพือ่เลนแทร็คที่เลนอยูหรือ
รายการแทร็คทั้งหมดซ้ํา
ระบบปรับเสียงสื่อ — เพื่อเลือกหรือ
กําหนดการตั้งคาอีควอไลเซอร
เพิ่มในเพลงโปรด — เพื่อเพิ่มแทร็ค
ที่เลนอยูไวในรายการแทร็คเพลงโปรด
เลนผาน Bluetooth — เพือ่เชื่อมตอ
และเลนแทร็คกับอุปกรณเสียงที่ใช
เทคโนโลยี Bluetooth
ใชแบบเสยีง — กําหนดคาแทร็คเพลง
ที่เลนอยู เชน ตัง้เปนเสียงเรียกเขา
สง— สงแทร็คที่เลนอยูโดยใชขอความ
มัลติมีเดียหรอืเทคโนโลยี Bluetooth
เว็บเพจ — เพื่อเขาใชงานเว็บเพจ
ที่เกี่ยวของกับแทร็คที่เลนอยู
ดาวนโหลดเพลง — เพื่อเชื่อมตอกับ
บรกิารเว็บ
สถานะความจํา — เพื่อดูพื้นที่ของ
หนวยความจําที่ใชแลวและยังไมไดใช

■วิทยุ
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหาก
จากเสาอากาศของอุปกรณไรสาย ดังนั้น 
คุณตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมที่
ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพท
เพื่อการใชงานวิทย ุFM ไดอยาง
เหมาะสม

คําเตือน: ควรฟงเพลง
ในระดับเสียงปานกลาง 
การรับฟงเสียงที่ดังเกินไป

อยางตอเนือ่งอาจเปนอันตราย
ตอการไดยินเสยีงของคุณ 
โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู
ระหวางการใชลําโพง 
เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เลือก เมนู > สือ่ > วิทยุ
ในการใชปุมภาพกราฟก , ,  
หรือ  บนจอแสดงผล ใหเลื่อนไป
ทางซายหรอืขวาไปยังปุมที่ตองการ 
และเลือกปุมนั้น

การบันทึกความถ่ีวิทยุ
1. ในการเริ่มคนหาสถานี ใหเลือกและ

กด  หรือ  คางไว ในการ
เปลี่ยนความถี่วิทยุครั้งละ 0.05 MHz 
ใหกดปุม  หรือ  ชั่วขณะ

2. หากตองการบนัทึกสถานีไปยัง
ตําแหนงหนวยความจํา 1 ถึง 9 
ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว 
หากตองการจัดเก็บสถานีไปที่
ตําแหนงหนวยความจํา 10 ถึง 20 
ใหกดปุม 1 หรอื 2 ชั่วขณะ แลว
กดปุมหมายเลข 0 ถึง 9 ที่ตองการ
คางไว

3. ปอนชื่อสถานวีิทยุ

การฟงวิทยุ
เลือก เมนู > สือ่ > วิทยุ หากตองการ
เลื่อนไปยังสถานวีิทยุที่ตองการ ใหเลือก 

 หรือ  หรือกดปุมหูฟง หาก
ตองการเลือกสถานีวทิย ุใหกดปุม
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ตัวเลขที่ตรงกันไวสักครู หากตองการ
ปรับระดับเสียง ใหกดปุมปรบัระดับเสียง
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ปด — เพื่อปดวิทยุ
ลําโพง หรือ ชุดหูฟง — เพื่อฟงวิทยุ
ผานลําโพงหรือชุดหูฟง ชุดหูฟงตอง
ตออยูกับโทรศัพท สายของชุดหูฟง
ทําหนาที่เปนเสาอากาศวิทยุ
โมโน หรือ สเตอริโอ — เพื่อฟงวิทยุ
ในระบบเสยีงโมโนหรอืสเตอรโิอ
สถาน ี— เพื่อเลือกรายการสถานีที่
บันทึกไว หากตองการลบหรือเปล่ียนชื่อ
สถานี ใหเลื่อนไปยังสถานีที่ตองการ 
แลวเลือก ตัวเลือก > ลบสถาน ีหรอื 
เปลี่ยนชื่อ
คนหาทุกสถาน ี— เพื่อคนหาสถานี
วิทยทุี่ใหบริการในพืน้ที่ที่คณุอยูโดย
อัตโนมัติ
ตั้งความถี่ — ปอนความถี่ของสถานี
วิทยทุี่ตองการ
ไดเรกทอรีสถาน ี— เพือ่เขาใชเว็บไซต
ที่มีรายชื่อสถานวีิทยุ
เม่ือโปรแกรมที่ใชการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ตหรือการเชื่อมตอ HSCSD 
กําลังสงหรือรับขอมูล อาจจะเกิดการ
รบกวนสัญญาณวทิยไุด

■เคร่ืองบันทึก
คุณสามารถบันทึกคําพูด เสยีง หรอืสาย
ที่สนทนาและจัดเก็บการบันทึกไวใน 
คลังภาพ ฟงกชันนีมี้ประโยชนในการ
บันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพทเพือ่
จดลงสมุดตอไปในภายหลัง
เครื่องบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสาย
ขอมูลหรือเชื่อมตอ GPRS อยู

การบันทึกเสียง
1. เลือก เมนู > สื่อ > เครือ่งบันทึก

ในการใชปุมภาพกราฟก ,  
หรือ  บนหนาจอ ใหเลื่อนไปทาง
ซายหรอืขวาไปยังปุมที่ตองการและ
เลือกปุมนั้น

2. ในการเริ่มบันทึกเสยีง ใหเลือก  
หากตองการเริ่มบันทึกขณะสนทนา 
ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกเสยีง  
ขณะบันทึกการสนทนา ผูใชสาย
ทุกคนจะไดยนิเสียงบีพ๊เบาๆ ขณะที่
บันทึก ใหถือโทรศัพทในตําแหนง
ปกติแนบกับหู หากตองการพกัการ
บันทึก ใหเลือก 

3. หากตองการจบการบันทึกเสียง 
ใหเลือก  เสยีงบันทึกจะถูก
จัดเก็บไวใน คลังภาพ > เสียงบันทึก
ในการฟงเสียงบนัทึกครั้งลาสุด 
ใหเลือก ตัวเลือก > เลนที่บันทึก
ลาสุด
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หากตองการสงเสยีงบันทึกลาสุด 
ใหเลือก ตัวเลือก > สงที่บันทึก
ลาสุด
หากตองการดูรายการเสียงบันทึก
ใน คลังภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > 
รายการที่บันทึก > เสียงบันทึก

■อีควอไลเซอร
คุณสามารถควบคุมคุณภาพเสียงขณะ
ใชเครื่องเลนเพลงไดโดยขยายหรือลด
คลื่นความถี่
เลือก เมนู > สื่อ > อีควอไลเซอร
ในการเปดใชชุดการควบคุม ใหเลื่อนไป
ที่ชุดอีควอไลเซอรชุดใดชุดหนึ่ง แลว
เลือก ใชงาน
หากตองการดู แกไข หรือเปล่ียนชื่อ
ชุดที่เลือก ใหเลือก ตัวเลือก > ดู, แกไข 
หรอื เปลี่ยนชื่อ  คุณสามารถแกไข
หรอืเปลี่ยนชื่อชุดอีควอไลเซอรได
บางชุดเทานั้น

■การขยายเสียงสเตอริโอ
การขยายเสียงสเตอริโอชวยเพิม่
ประสิทธิภาพของเอาตพุตเสียงของ
โทรศัพท โดยการขยายเอฟเฟกตเสยีง
สเตอรโิอใหกวางขึ้น ในการเปลี่ยน
การตั้งคา ใหเลือก เมนู > สือ่ > 
ขยายเสียงสเตอฯ
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13. ตารางนดัหมาย

■นาฬิกาปลกุ
คุณสามารถตัง้โทรศัพทใหปลุกตาม
เวลาที่กําหนดได เลือก เมนู > ตาราง
นัดหมาย > นาฬกิาปลุก
หากตองการตั้งนาฬิกาปลุก ใหเลือก 
เวลาปลุก และปอนเวลาปลุก 
หากตองการเปลี่ยนเวลาปลุกเมื่อ
ตั้งเวลาปลุกไว ใหเลือก เปด
หากตองการตั้งใหโทรศัพทแจงเตือนคุณ
เม่ือถึงวันที่เลือกในสปัดาห ใหเลือก 
เตือนซ้ํา
หากตองการเลือกเสยีงปลุกหรือตั้ง
สถานีวิทยุเปนเสียงปลุก ใหเลือก 
เสียงปลุก  
หากคุณเลือกวิทยุเปนเสียงปลุก 
ใหตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท
หากตองการตั้งการหมดเวลาเลื่อนปลุก 
ใหเลือก การหมดเวลาเลื่อน และเลือก
เวลา

การหยุดเสียงปลุก
โทรศัพทจะสงเสียงปลุก และมีขอความ
กะพริบวา ปลุก! พรอมกับแสดงเวลา
ปจจุบนับนหนาจอแมวาจะปดโทรศัพท
ไวก็ตาม หากตองการปดเสียงปลุก 
ใหเลือก หยุด หากคุณปลอยใหเครือ่ง
สงเสียงปลุกตอไปเปนเวลาหนึง่นาที 

หรือเลือก เล่ือนไป เสียงปลุกจะหยุดดัง
ในชวงเวลาที่ตั้งไวใน การหมดเวลา
เลื่อน แลวสงเสียงปลุกใหมอีกครั้ง
หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพท
อยู เครื่องจะเปดเองและมีเสียงปลุก
ดังขึ้น หากคุณเลือก หยุด เครื่องจะถาม
คุณวาตองการเปดเครื่องเพื่อโทรออก
หรือไม เลือก ไม เพื่อปดโทรศัพทหรือ 
ใช เพื่อโทรออกและรับสายเรียกเขา 
หามเลือก ใช ในกรณีที่โทรศัพท
ไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
หรืออันตรายได

■ปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน
วันที่ปจจุบันจะแสดงอยูในกรอบ 
หากมีการบันทึกที่ตั้งไวสําหรับวันนั้น 
วันดังกลาวจะปรากฏเปนตัวหนา และ
สวนตนของบันทึกจะปรากฏขึน้ที่ดาน
ลางของปฏิทิน หากคณุตองการดูบันทึก
ของวันนัน้ ใหเลือก ดู ในการดูแตละ
สัปดาห ใหเลือก ตัวเลือก > ดูอาทิตย 
หากตองการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน 
ใหเลือกการแสผงผลเปนเดือนหรือ
สัปดาห แลวเลือก ตัวเลือก > 
ลบบันทึกทั้งหมด
ใน การตั้งคา คุณสามารถตั้งคาวันที่ 
เวลา เขตเวลา รปูแบบวันและเวลา 
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ตัวคัน่วันที่ มุมมองที่ตั้งไว หรอืวันแรก
ของสัปดาห ใน ลบบันทึกอัตโนมัติ 
คุณสามารถตั้งคาใหโทรศัพทลบบนัทึก
เกาโดยอัตโนมัตหิลังจากถึงเวลา
ที่กําหนด

การสรางบันทึกปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน 
เลื่อนไปยังวันที่ที่คุณตองการ แลวเลือก 
ตัวเลือก > สรางบันทึก เลือกประเภท
ของบันทึกดังตอไปนี้: นัดหมาย, 

 โทร,  วันเกิด,  บันทึก หรือ 
 เตือนความจํา 

ปอนรายละเอียดในชอง

เสียงเตือนบันทึก
โทรศัพทจะแสดงบันทึก และหากตั้งคา
ไว โทรศัพทจะสงเสียงดังขึ้นดวย เม่ือมี
บันทึกเตอืนการโทร  ที่หนาจอ 
หากตองการโทรออกไปยังหมายเลขนัน้ 
ใหกดปุมโทรออก หากตองการปดเสยีง
แจงเตอืนและดูบนัทึก ใหเลือก ดู 
หากตองการหยดุเสยีงปลุกประมาณ 
10 นาที ใหเลือก เล่ือนไป
หากตองการหยดุเสยีงเตือนโดยไมดู
บันทึกเตอืนความจํานั้น ใหเลือก ออก

■สิ่งท่ีตองทํา
ในการจัดเก็บบันทึกงานที่ตองทํา 
ใหเลือก เมนู > ตารางนดัหมาย > 
สิ่งที่ตองทํา

หากตองการจัดทําบันทึกในกรณทีี่ยัง
ไมมีบันทึก ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก 
ตัวเลือก > เพิ่ม ปอนขอมูลลงในชอง 
แลวเลือก จดัเก็บ
หากตองการดูบนัทึก ใหเลื่อนไปยงั
บนัทึกที่ตองการ แลวเลือก ดู นอกจากนี้ 
คณุยังสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อแกไข
ลักษณะตางๆ ขณะที่ดูบันทึกไดอีกดวย 
และคณุสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อลบ
บนัทึกที่เลือกไว และลบบันทึกทั้งหมด
ที่คุณทําเครื่องหมายเปนเสร็จสมบูรณ 

■บนัทึก
ในการเขยีนและสงบนัทึก ใหเลือก เมนู 
> ตารางนัดหมาย > บันทึก
ในการจัดทําบันทึกหากยงัไมมีบันทึก 
ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > 
สรางบันทึก เขียนบันทึกและเลือก 
จดัเก็บ

■เคร่ืองคิดเลข
เครื่องคดิเลขในโทรศัพทของคณุ
สามารถใชงานการคํานวณทาง
คณิตศาสตรและตรีโกณ การหาคาเลข
ยกกําลังสอง หาราก กลับตัวเลข และ
แปลงคาสกุลเงินตางๆ

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้
มีขอจํากัดในดานความ
ถูกตองและไดรบัการออกแบบ
มาสําหรับการคํานวณ
อยางงาย
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เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
เครื่องคิดเลข กดปุม # เพื่อใสจุดทศนิยม 
เลื่อนไปยงัการทํางานหรือฟงกชันที่
ตองการ หรือเลือกจาก ตัวเลือก 
หากตองการบันทึกอัตราแลกเปลี่ยน 
ใหเลือก ตัวเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน 

■ตัวนับถอยหลัง
หากตองการเริ่มการจับเวลา ใหเลือก 
เมนู > ตารางนดัหมาย > ตัวนบั
ถอยหลัง > ตัวนบัแบบทั่วไป ปอน
เวลาเตอืน และเขยีนบันทึกที่ปรากฏขึ้น
เม่ือหมดเวลา หากตองการเริม่ตน
ตัวนับถอยหลัง ใหเลือก เริ่ม หาก
ตองการเปลี่ยนเวลาที่จะนบัถอยหลัง 
ใหเลือก เปลี่ยนเวลา  หากตองการ
หยุดตัวนบัถอยหลัง ใหเลือก หยุดนับ
หากตองการตั้งจับเวลาแบบรอบเวลาได
ถึง 10 รอบ ใหใสจํานวนรอบกอน เลือก 
เมนู > ตารางนดัหมาย > ตัวนบั
ถอยหลัง > ตัวนบัรอบเวลา หากตองการ
เริ่มตนตัวนับเวลา ใหเลือก เริ่มตน
ตัวนับเวลา > เริ่ม

■นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือ
รอบเวลาโดยใชนาฬกิาจับเวลา ในขณะ
จับเวลา คุณยังสามารถใชงานฟงกชัน
อ่ืนไดดวยเชนกัน หากตองการตั้ง
นาฬิกาจับเวลาใหทํางานเปนพื้นหลัง
ของหนาจอ ใหกดปุมจบการทํางาน

การใชนาฬกิาจับเวลาหรือใหนาฬกิาจับ
เวลาทํางานอยูโดยไมปรากฏบนหนาจอ
ขณะที่ใชงานคณุสมบัตอ่ืินๆ อยูจะ
สิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทําให
อายกุารใชงานของแบตเตอรี่สัน้ลง 
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกา 
และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้:
เวลาที่แยกไว — เพื่อวัดระยะหางเวลา 
ในการเริ่มจับเวลา ใหเลือก เริ่ม เลือก 
แยก ทุกครัง้ที่คณุตองการบันทึกเวลา
ระหวางรอบ ในการหยดุจับเวลา 
ใหเลือก หยุด
หากตองการบันทึกเวลาที่จับได ใหเลือก 
จัดเก็บ
หากตองการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ใหเลือก 
ตัวเลือก > เริม่ เวลาใหมนีจ้ะเดิน
ตอจากเวลาเดิมที่จับเวลาไว 
หากตองการตั้งเวลาใหมโดยไมบันทึก 
ใหเลือก ตัง้เวลาใหม
รอบเวลา — เพือ่บนัทึกรอบเวลา
จับเวลาตอ — เพือ่ดูเวลาที่คุณตัง้ไว
เปนพืน้หลัง
เวลาลาสุด — เพือ่ดูเวลาที่จับครัง้ลาสุด
หากยังไมไดตัง้เวลาใหมใหนาฬิกา
จับเวลา
แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพื่อดู
หรือลบเวลาที่บันทึกไว
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14. แอปพลิเคชั่น

ในเมนนูี้ คุณสามารถจัดการ
แอปพลิเคชั่นและเกมสตางๆ ได 
ไฟลเหลานี้จะถูกบันทึกลงในหนวย
ความจําของเครือ่งหรอืในการดหนวย
ความจํา microSD ที่เสียบไวในเครือ่ง
และอาจถูกจัดเรยีงไดในแฟมขอมูล
สําหรับตัวเลือกในการฟอรแมตหรือล็อค
และปลดล็อคหนวยความจํา โปรดดูที่ 
“การดหนวยความจํา” หนา 60

■การเขาเลนเกมส
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณมีเกมส
ใหมาดวย 
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เกมส 
เลื่อนไปที่เกมสที่ตองการ แลวเลือก เปด
ในการตั้งคาแสงสวาง เสยีง และการสั่น
สําหรับเกมส ใหเลือก เมนู > 
แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > การตัง้คา
แอปพลิฯ สําหรบัตัวเลือกอ่ืนๆ โปรดดูที่ 
“ตวัเลือกแอปพลิเคชั่น” หนา 71

■การเปดใชแอปพลิเคชั่น
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณ
ประกอบดวยแอปพลิเคชั่น Java 
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > รวม 
เลื่อนไปยังแอปพลิเคชั่นที่ตองการ 
แลวเลือก เปด

■ตัวเลอืกแอปพลิเคชั่น
ตรวจสอบเวอรชั่น — เพื่อตรวจสอบวา
เวอรชันใหมของแอปพลิเคชั่นนีมี้ให
ดาวนโหลดจาก เว็บ หรือไม (บริการ
เสริมจากระบบเครอืขาย)
เขาสูแอปพลิเคชั่น — เพื่อจํากัด
แอปพลิเคชั่นจากการเขาสูระบบ
เครือขาย
เวบ็เพจ — เพือ่ใหรายละเอียดเพิม่เติม
หรือขอมูลเพิม่เติมสําหรบัแอปพลิเคชั่น
จากเว็บเพจ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ถามี

■การดาวนโหลด
แอปพลเิคชั่น

โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชั่น 
J2ME Java กอนจะดาวนโหลด 
โปรดตรวจสอบวาแอปพลิเคชั่นนี้
สามารถใชงานไดกบัโทรศัพทของคุณ

ขอสําคัญ: ติดตัง้และใชงาน
เฉพาะแอปพลิเคชั่นซอฟตแวร
อ่ืนใดจากแหลงที่มีการรักษา
ความปลอดภยัและมีการ
ปองกันจากซอฟตแวรที่เปน
อันตรายเทานั้น

คณุสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น 
Java ใหมๆ ไดหลายวิธีดังนี้
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ใชโปรแกรม Nokia Application Installer 
จากซอฟตแวร PC Suite ในการ
ดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพท
ของคุณ หรือเลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น 
> ตัวเลือก > การดาวนโหลด > 
ดาวนโหลดแอปฯ รายการบุคมารค
ที่มีอยูจะปรากฏขึ้น โปรดดูที่ “บุคมารค” 
หนา 74
คุณสามารถสอบถามการใชบริการ
แบบอ่ืน ราคา และภาษีตางๆ ไดจาก
ผูใหบริการของคณุ
โทรศัพทของคณุอาจมีบุคมารคที่โหลด
ไวแลวสําหรับเว็บไซตที่ไมไดเปน
พันธมิตรกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia จะไม
รับรองหรือรับประกนัใดๆ ตอการใชงาน
ไซตดังกลาว หากคุณเลือกการเขาใช
เว็บไซตเหลานั้น คณุควรจะยึดถือตาม
ขอควรระวังสําหรับความปลอดภัยหรือ
เนื้อหาที่จะมีตอเวบ็ไซตใดๆ
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15. เว็บ

คุณสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ต
เคลื่อนที่ตางๆ โดยใชเบราเซอรของ
โทรศัพท 

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะ
บริการที่คณุเชื่อถือไดและมี
การรักษาความปลอดภัย
รวมทั้งการปองกันซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายเทานัน้

คุณสามารถสอบถามการใชบริการ
เหลานี้ รวมทั้งราคา ภาษี  และคําแนะนํา
ตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ
ดวยเบราเซอรโทรศัพท คณุสามารถดู
บรกิารตางๆ ที่ใชภาษา WML (Wireless 
Markup Language) หรอืภาษา XHTML 
(extensible HyperText Markup 
Language) ในเพจตางๆ ได โดย
ลักษณะที่ปรากฏอาจแตกตางกนั
ตามขนาดของหนาจอ คุณอาจดู
รายละเอียดทั้งหมดของเวบ็เพจไมได 

■การตั้งคาการดูขอมูล
คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาที่
ตองใชในการเบราสเปนขอความ
การตั้งกําหนดคาจากผูใหบรกิารซึ่ง
ใหบริการที่คุณตองการใช โปรดดูที่ 
“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 13 
นอกจากนี้ คุณยงัสามารถปอน
การตั้งกําหนดคาทั้งหมดดวย

ตวัคุณเอง โปรดดูที่ “การตัง้กําหนดคา” 
หนา 56

■การเชื่อมตอบริการ
ตรวจดูใหแนใจวาการตัง้กําหนดคาของ
บริการที่คุณตองการใชนั้นทํางานอยู
1. หากตองการเลือกการตั้งคาสําหรับ

การเชื่อมตอกับบริการ ใหเลือก 
เมนู > เวบ็ > การตั้งคา > 
การตั้งกําหนดคา

2. เลือก การจัดรูปแบบ เฉพาะการ
ตัง้กําหนดคาที่รองรับบรกิารเบราส
เทานั้นที่จะปรากฏขึน้ เลือกผูให
บริการ คาที่ตั้งไว หรือ การตั้งคา
สวนบุคคล สําหรับการเบราส 
โปรดดูที่ “การตัง้คาการดูขอมูล” 
หนา 73

3. เลือก บัญชี และบญัชีบริการเบราส
ที่มีอยูในการตั้งกําหนดคาที่ใชงาน

4. เลือก แสดงหนาตางตดิตอ > ใช 
เพือ่ตรวจสอบสิทธ์ิผูใชในการ
เชื่อมตออินทราเน็ตดวยตนเอง

เชื่อมตอกับบรกิารโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ตอไปนี้:
• เลือก เมนู > เวบ็ > โฮมเพจ
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• ในการเลือกบุคมารคของบริการ 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค

• ในการเลือก URL ลาสุด ใหเลือก 
เมนู > เวบ็ > ที่อยูเว็บลาสุด

• ในการปอนที่อยูของบรกิาร ใหเลือก 
เมนู > เวบ็ > ไปที่ที่อยู ปอนที่อยู
ของบริการ แลวเลือก ตกลง

■การเรียกดูเพจ
หลังจากเชื่อมตอกับบรกิาร คณุสามารถ
เริ่มการเรียกดูเพจตางๆ ได ฟงกชัน
ของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกันไป
ตามบริการนัน้ๆ ปฏิบัตติามขอความ
ที่ปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพท
ของคุณ สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบรกิารของคุณ

การเบราสดวยปุมโทรศัพท
ในการเบราสดูเพจ ใหเลื่อนไปตาม
ทิศทางตางๆ
ในการเลือกรายการ ใหกดปุมโทรออก 
หรือเลือก เลือก
ในการปอนตวัอักษรและตัวเลข 
ใหกดปุม 0 ถึง 9 ในการปอนตัวอักษร
พิเศษ ใหกดปุม *

การโทรออกโดยตรง
คุณสามารถโทรออก บันทึกชื่อและ
หมายเลขโทรศัพทจากเพจไดในขณะ
เบราส

■บุคมารค
คุณสามารถบันทึกที่อยูของเพจเปน
บุคมารคในหนวยความจําโทรศัพทได
1. ขณะที่เบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 

บุคมารค หรอืในโหมดสแตนดบาย 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค

2. เลื่อนไปท่ีบุคมารคและเลือก หรือ
กดปุมโทรออกเพือ่เชื่อมตอไปยัง
เพจของบุคมารค

3. เลือก ตัวเลือก เพื่อดู แกไข ลบ 
หรือสงบุคมารค, เพือ่สรางบุคมารค
ใหม หรือเพื่อจัดเก็บบุคมารคไวใน
แฟมขอมูล

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่โหลด
ไวแลวสําหรับเว็บไซตที่ไมไดเปน
พันธมิตรกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia จะไม
รับรองหรอืรบัประกันใดๆ ตอการใชงาน
เว็บไซตดังกลาว หากคุณเลือกการ
เขาใชเวบ็ไซตเหลานั้น คุณควรจะยึดถือ
ตามขอควรระวงัสําหรับความปลอดภัย
หรือเนื้อหาที่จะมีตอเว็บไซตใดๆ

การรับบุคมารค
เม่ือคณุไดรับบุคมารคที่สงเปนบุคมารค 
ขอความ ไดรบั 1 บุคมารค จะปรากฏขึน้ 
หากตองการดูบุคมารค ใหเลือก แสดง

■การตั้งคาเบราเซอร
ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกอ่ืน ๆ  > การตั้งคาลักษณะ หรอื
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ในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > 
เว็บ > การตั้งคา > ตั้งคาเบราเซอร 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้
การตัดคํา — เพื่อเลือกวิธีการแสดง
ขอความบนจอแสดงผล
ขนาดอักษร — เพือ่กําหนดขนาด
ตัวอักษร
แสดงภาพ > ไมแสดง — เพื่อซอนภาพ
ในเพจ
การแจงเตือน > แจงเชื่อมตอไมรับรอง > 
แสดง — เพื่อตั้งคาโทรศัพทใหแจงเตือน
เม่ือการเชื่อมตอแบบรบัรองเปลี่ยนเปน
การเชื่อมตอที่ไมรับรองขณะเบราส
การแจงเตือน > แจงรายการที่
ไมรับรอง > แสดง — เพือ่ตัง้คาโทรศัพท
ใหแจงเตือนเมื่อเพจที่รบัรองมีรายการ
ที่ไมรับรอง การแจงเตือนเหลานี้ไมได
รับรองวาการเชื่อมตอนั้นปลอดภัย 
สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ โปรดดูที่ 
“ความปลอดภัยของ เบราเซอร” หนา 77
การเขารหัสตวัอักษร > การเขารหัส
เนื้อหา — เพือ่เลือกการเขารหัส
สําหรับเนื้อหาเพจเบราเซอร
การเขารหัสตวัอักษร > ที่อยู Unicode 
(UTF-8) > ใช — เพื่อตั้งคาใหเครื่องสง 
URL เปนการเขารหัส UTF-8
ขนาดหนาจอ > แบบเต็มจอ หรือ 
ขนาดเล็ก — เพื่อตั้งคาเคาโครงหนาจอ
JavaScript > ใช — เพื่อเปดใช Java 
scripts

■การตั้งคาความปลอดภัย

คุกก้ี
คกุกี้ คอื ขอมูลที่เวบ็ไซตจัดเก็บใน
หนวยความจําแคชของโทรศัพท คุกกี้
จะถูกบันทึกไวจนกวาคุณจะลบขอมูล
ในหนวยความจําแคช โปรดดูที่ 
“หนวยความจําแคช” หนา 76
ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตวัเลือก
อ่ืน ๆ  > ระบบปองกัน > การตั้งคาคุกกี้ 
หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตั้งคา
การปองกัน > คุกกี้ ในการรับหรอื
ปองกันโทรศัพทไมใหรับคุกกี้ ใหเลือก 
ใหรับได หรือ ปฏิเสธ

สคริปตผานการเชื่อมตอ
แบบรับรอง
คณุสามารถเลือกใหรบัสครปิตจากเพจ
ที่มีความปลอดภัย โทรศัพทรุนนี้รองรบั
สคริปต WML
ขณะเบราส หากตองการใหสงสคริปต 
ใหเลือก ตัวเลือก > ตวัเลือกอ่ืน ๆ  > 
ระบบปองกัน > ตั้งคา WMLScript หรือ
ในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > 
เวบ็ > การตัง้คา > การตั้งคาการปองกัน 
> WMLScript เชื่อมตอ > ใหรบัได

■การตั้งคาการดาวนโหลด
ในการจัดเก็บไฟลที่ดาวนโหลดทั้งหมด
โดยอัตโนมัติใน คลังภาพ ใหเลือก 
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เมนู > เวบ็ > การตั้งคา > ตั้งคาการ
ดาวนโหลด > จัดเก็บอัตโนมัติ > เปด

■ถาดรับบริการ
โทรศัพทสามารถรบัขอความบริการที่
สงมาจากผูใหบริการของคุณได 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย) 
ขอความบริการเปนการแจงขอมูล 
(เชน หัวขอขาว) และอาจมีขอความ
ตัวอักษรหรอืท่ีอยูของบรกิาร
หากตองการเขาใช ถาดรบับรกิาร 
ในโหมดสแตนดบาย เม่ือคุณไดรบั
ขอความบริการ ใหเลือก แสดง หากคุณ
เลือก ออก ขอความจะถูกยายไปที่ 
ถาดรบับรกิาร หากตองการเขาใช 
ถาดรบับรกิาร ในภายหลัง ใหเลือก 
เมนู > เวบ็ > ถาดรับบริการ
หากตองการเขาใช ถาดรบับรกิาร 
ขณะที่เบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกอ่ืน ๆ  > ถาดรับบริการ 
เลื่อนไปยงัขอความที่คุณตองการ 
และเมื่อตองการเปดใชเบราเซอรและ
ดาวนโหลดเนื้อหาที่เลือกไว ใหเลือก 
ดึงขอมูล หากตองการแสดงขอมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับการแจงบริการหรือ
ลบขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ขอมูล 
หรือ ลบ

การตั้งคาถาดรับบริการ
เลือก เมนู > เว็บ > การตัง้คา > ตั้งคา
ถาดรบับรกิาร

ในการกําหนดวาตองการรับขอความ
บริการหรือไม ใหเลือก ขอความบริการ 
> ใช หรอื ไมใช
ในการตั้งคาใหโทรศัพทรับขอความ
บริการจากผูจัดทําเนื้อหาที่ไดรบัการ
รับรองจากผูใหบรกิารเทานั้น ใหเลือก 
ปองกันขอความ > ใช เม่ือตองการดู
รายชื่อผูจัดทําขอมูลที่ไดรับการรับรอง 
ใหเลือก ชองที่เชื่อถอืได
หากตองการตั้งคาใหโทรศัพทเปดใช
เบราเซอรจากโหมดสแตนดบายโดย
อัตโนมัติเม่ือไดรบัขอความบริการ 
ใหเลือก เชื่อมตออัตโนมัติ > ใช 
หากคุณเลือก ไมใช โทรศัพทจะเปดใช
เบราเซอรหลังจากที่เลือก ดึงขอมลู 
เม่ือเครื่องไดรบัขอความบรกิารเทานัน้

■หนวยความจําแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรบัจัดเก็บ
ขอมูลไวชั่วคราว หากคุณพยายามเขาใช
หรือเขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองการ
รหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการ
ใชแตละครั้ง ขอมูลหรอืบริการที่คุณ
เขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวย
ความจําแคช
ในการลบแคชขณะที่เบราส ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตวัเลือกอ่ืน ๆ  > ลบขอมูล
ในแคช หรือในโหมดสแตนดบาย 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > ลบขอมูลในแคช
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■ความปลอดภัยของ
เบราเซอร

คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติความ
ปลอดภัยกับบริการบางประเภท เชน 
บรกิารดานธนาคารหรอืการซื้อสินคา
ออนไลน สําหรับการเชื่อมตอประเภทนี้ 
คุณจําเปนตองใชใบรบัรองและโมดูล
ระบบปองกันซึง่อาจมีอยูในซมิการด
ของคุณ สําหรับขอมูลเพิม่เติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ

โมดูลปองกัน
โมดูลปองกนัจะปรบัปรุงบรกิารดาน
ความปลอดภัยของแอปพลิเคชั่นที่
ตองใชในการเชื่อมตอเบราเซอรและ
ยอมใหคณุใชลายเซน็แบบดิจิตอล โมดูล
ปองกันอาจประกอบดวยใบรับรอง 
รวมทั้งปุมสวนตัวและปุมทั่วไป ผูให
บรกิารจะจัดเก็บใบรับรองไวในโมดูล
ความปลอดภัย
ในการดูหรือเปล่ียนการตั้งคาการ
ปองกัน ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
ความปลอดภัย > การตั้งคาการปองกัน

ใบรับรอง
ขอสําคัญ: แมวาการใช
ใบรับรองจะชวยใหความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของในการเชื่อมตอ
ระยะไกลและการติดตัง้
ซอฟตแวรลดนอยลงอยาง
เห็นไดชัด แตคุณควรใช

ใบรบัรองอยางถูกตองเพือ่
ใหไดรับประโยชนจากการ
รักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
ใบรบัรองมิไดใหการปองกนั
ความปลอดภัยแตอยางใด 
หากแตเปนที่การจัดการ
ใบรบัรองตางหากที่ตองมี
ใบรบัรองของแท ที่ถูกตอง 
หรือนาเชื่อถือ เพื่อความ
ปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น 
ใบรบัรองมีอายุการใชงาน
แบบจํากัด หากใบรับรองที่
หมดอายหุรือใบรบัรองที่ไม
สามารถใชไดปรากฏขึน้ 
แมวาใบรับรองนัน้จะถูกตอง
อยูแลว ใหตรวจสอบวันเวลา
ปจจุบันในเครื่องของคุณให
ถูกตอง กอนที่จะเปลี่ยนแปลง
การตั้งคาใบรับรอง คุณตอง
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณ
สามารถเชื่อถอืขอมูลของ
เจาของใบรับรองนีไ้ด และ
ตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาว
เปนของเจาของที่อยูในรายชื่อ

ใบรับรองมีอยู 3 แบบ ไดแก ใบรบัรอง
เซริฟเวอร ใบรบัรองสิทธ์ิ และใบรบัรอง
ผูใช คุณสามารถขอรับใบรับรองไดจาก
ผูใหบริการของคณุ ผูใหบริการจะจัดเก็บ
ใบรับรองสิทธ์ิและใบรบัรองผูใชไวใน
โมดูลความปลอดภัย
ในการดูรายการใบรับรองสิทธ์ิหรอื
ใบรับรองผูใชที่ดาวนโหลดมายัง
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โทรศัพทของคณุ ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > ความปลอดภัย > 
ใบรับรองสทิธ์ิ หรือ ใบรับรองผูใช
  จะปรากฏขึน้ระหวางการเชื่อมตอ 
หากมีการเขารหัสการสงผานขอมูล
ระหวางโทรศัพทและเซิรฟเวอรที่ให
ขอมูล
อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความ
ปลอดภัยไมไดแสดงวาการสงผานขอมูล
ระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล 
(หรือที่ที่จัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) 
จะปลอดภัย ขึน้กับผูใหบริการวาจะมี
ระบบรักษาความปลอดภัยใหกับการ
สงขอมูลระหวางเกตเวยและเซริฟเวอร
ที่ใหขอมูลหรือไม

ลายเซ็นดิจิตอล
คุณสามารถสรางลายเซ็นดิจิตอลดวย
โทรศัพทของคณุไดหากซิมการดของ
คุณมีโมดูลความปลอดภัย การใช
ลายเซ็นดิจิตอลเหมือนกับการเซน็ชื่อ
ลงบนเอกสารใบเรียกเก็บสัญญา หรอื
เอกสารอื่นๆ
ในการใชลายเซ็นดิจิตอล ใหเลือกลิงค
ของเพจ (เชน ชื่อหนังสอืที่คุณตองการ
ซื้อและราคาของหนังสือนั้น) ขอความ
ที่จะเซ็นจะปรากฏขึน้ ซึง่อาจมีจํานวน
เงินและวันที่รวมอยูดวย
ตรวจสอบวาขอความที่เปนสวนหัว คอื 
อาน และมีไอคอนลายเซ็นแบบดิจิตอล 

 ปรากฏขึน้

หากลายเซ็นดิจิตอลไมปรากฏขึน้
แสดงวามีการละเมิดความปลอดภัย 
และคุณไมควรปอนขอมูลสวนตัวเชน 
PIN ที่ลงนามไว
ในการตกลงรับขอความ ใหอานขอความ
ทั้งหมดกอน หลังจากนั้นใหคุณเลือก 
ตกลงรับ
ขอความนัน้อาจแสดงไมหมดภายใน
หนาจอเดียว ดังนัน้ จึงควรตรวจสอบให
แนใจวาไดเลื่อนอานขอความทั้งหมด
แลวกอนตกลงรับ
เลือกใบรับรองผูใชที่คุณตองการใช 
ปอนรหัส PIN ที่ลงนามไว ไอคอน
ลายเซ็นแบบดิจิตอลจะหายไป และ
บริการจะแสดงขอมูลยืนยนัการสั่งซือ้
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16. บริการของซิม

ซิมการดของคณุอาจมีบริการเสรมิ 
คุณสามารถเขาใชงานเมนนูี้ไดก็ตอเมื่อ
ซิมการดของคณุสนบัสนนุ ชื่อและ
เนื้อหาของเมนูจะตางกนัไปตาม
ซิมการดที่ใช
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ 
และขอมูลตางๆ ในการใชบรกิาร
ซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการด
ของคุณ ซึง่อาจเปนผูใหบริการระบบ 
ผูใหบรกิาร หรือผูจําหนายรายอื่นๆ
หากตองการตั้งคาโทรศัพทใหแสดง
ขอความยนืยันที่สงไปมาระหวาง
เครือ่งของคุณและเครือขายในขณะที่
คุณใชบรกิารซิม ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > โทรศัพท > ยืนยนั
บรกิารซิม > แสดง
ในการใชบรกิารเหลานี้ คุณอาจตอง
สงขอความหรือโทรติดตอ ซึง่คณุจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายนี้
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17. การเชื่อมตอกับเครื่องพซีี

คุณสามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตและ
เขาใชงานอินเทอรเน็ตเมื่อเชื่อมตอ
โทรศัพทกับเครื่อพีซทีี่ใชงานรวมกันได
ผานทาง Bluetooth หรือสายเคเบิล
ขอมูล คุณสามารถใชโทรศัพทเครื่องนี้
กับแอปพลิเคชั่นการสือ่สารดานขอมูล
และการเชื่อมตอกับเครื่องพีซีได

■Nokia PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC 
Suite ในการซงิโครไนซรายชื่อ ปฏิทิน 
บันทึก และสิง่ที่ตองทํา ระหวางโทรศัพท
ของคุณและเครื่องพซีีที่ใชงานรวมกนัได
หรือเซิรฟเวอรอินเทอรเนต็ระยะไกล 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย) 
คุณอาจคนหาขอมูลเพิม่เตมิรวมทั้งชดุ
โปรแกรม PC Suite ไดจากสวน
สนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia ที่ 
www.nokia.co.th/support หรือเว็บไซต 
Nokia ในประเทศของคุณ

■ขอมูลแพคเก็ต, HSCSD 
และ CSD

คุณสามารถใชขอมูลแพคเก็ต, HSCSD 
(High-speed circuit switched data) 
และ CDS (Circuit switched data,  
ขอมูล GSM) ไดจากโทรศัพทของคุณ 
โปรดติดตอผูใหบรกิารระบบหรือ
ผูใหบริการ เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกบั
การใชงานและการเปนสมาชิกบริการ

ขอมูล โปรดดูที่ “การตัง้คาโมเด็ม” 
หนา 51
การใชบริการ HSCSD จะสิ้นเปลือง
พลังงานจากแบตเตอรี่ของโทรศัพท
เร็วขึน้กวาการใชสายสนทนาหรือ
การใชสายขอมูลปกติ

■Bluetooth
ใชเทคโนโลยี Bluetooth เพื่อเชื่อมตอ
แล็บท็อปที่ใชงานรวมกันไดกับ
อินเทอรเน็ต โทรศัพทของคณุตองไดรบั
การเปดใชงานจากผูใหบรกิารซึ่ง
สนบัสนุนใชงานอินเทอรเน็ตไดและ
เครื่องพีซขีองคุณตองสนบัสนนุ 
Bluetooth PAN (Personal Area 
Network) หลังจากเชื่อมตอกับบรกิาร
จุดเชื่อมตอเครอืขาย (NAP) ของ
โทรศัพทและจับคูกับเครื่องพซีีแลว 
โทรศัพทจะเปดการเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพคเก็ตกับอินเทอรเนต็โดยอัตโนมัต ิ
ไมจําเปนตองติดตั้งโปรแกรม PC suite 
เม่ือใชงานบริการ NAP ของโทรศัพท
โปรดดูที่ “เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth” 
หนา 50

■แอปพลิเคชั่นการสื่อสาร
ขอมลู

โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการใช
แอปพลิเคชั่นการสือ่สารขอมูลจาก
เอกสารที่ใหมาดวย

www.nokia.co.th/support
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ไมแนะนําใหโทรออกหรือรับสายเขา
ระหวางที่เชื่อมตอโทรศัพทกับเครือ่ง
คอมพิวเตอรเพราะอาจทําใหการทํางาน
ขดัของได
เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นระหวางการ
ใชโทรศัพทเพื่อรับสงขอมูล ใหวาง
โทรศัพทบนพืน้ผิวที่ม่ันคง โดยใหดาน
แผงปุมคว่ําลง อยายายโทรศัพทโดย
ถือไวในมือระหวางใชโทรศัพทรับ
สงขอมูล
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18. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

■การชารจและ
การคายประจุ

โทรศัพทของคณุใชพลังงานจาก
แบตเตอรีช่นิดที่สามารถชารจประจุ
ใหมได แบตเตอรี่ใหมจะสามารถทํางาน
ไดเต็มประสิทธิภาพหลังจากผาน
การชารจและคายประจุอยางสมบูรณ 
2-3 รอบ คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และ
คายประจุไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่
จะเสื่อมสภาพลงตามการใชงาน 
เม่ือสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนา
และสแตนดบายของแบตเตอรี่สัน้ลง
อยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่
กอนใหม ใชแบตเตอรีท่ี่ไดรับการรับรอง
จาก Nokia และชารจแบตเตอรี่โดยใช
อุปกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ที่
ไดรบัการรับรองจาก Nokia เทานัน้
หากใชแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหมเปน
ครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่
เปนเวลานานๆ คุณอาจจําเปนตอง
เชื่อมตอกับอุปกรณชารจ และปลด
การเชื่อมตอ และเชื่อมตอใหมอีกครัง้
เพื่อเริ่มการชารจ
ถอดเครือ่งชารจออกจากเตาเสยีบ
เม่ือไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่
ที่ชารจเตม็แลวคางไวกับอุปกรณชารจ 
เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไป
จะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่
สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็ม

ไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเอง
เม่ือเวลาผานไป
ในกรณีที่ไมมีประจุแบตเตอรี่เหลือ
อยูเลย สัญลักษณแสดงการชารจจะ
ปรากฏขึน้บนหนาจอเมื่อเวลาผานไป
สองสามนาที ซึ่งจะสามารถโทรออกได
หลังจากนั้น
คุณควรใชแบตเตอรีต่ามวัตถุประสงค
ที่ระบเุทานัน้ อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย
อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของ
แบตเตอรี่โดยอุบัติเหตอุาจเกิดขึน้ได
เม่ือมีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรยีญ 
คลิป หรือปากกามาสมัผัสโดยตรงกับ
ขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ 
(มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลัง
ของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิด
ขึ้นได เชน ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่
สํารองไวในกระเปาเสือ้หรอืในกระเปา
เล็กๆ การลัดวงจรอาจทําใหขัว้
แบตเตอรี่หรือสวนที่ใชในการเชื่อมตอ
ชํารุดเสียหายได
การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น 
เชน การทิ้งไวในรถที่จอดอยูใน
สภาพอากาศที่รอนหรือหนาวจัด 
จะทําใหประสทิธิภาพและอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บ
แบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 
15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) 
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การใชแบตเตอรีท่ี่รอนหรือเย็นเกนิไป
อาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางาน
ไดชั่วคราว แมวาแบตเตอรีน่ั้นจะมีประจุ
อยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพการ
ทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูที่
อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยอืกแขง็
หามโยนแบตเตอรีล่งในกองไฟเนื่องจาก
อาจเกดิการระเบดิได ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิด
ความเสยีหายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน 
การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตาม
กฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลับมา
ใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้ง
รวมกบัขยะภายในบาน

■คําแนะนําสําหรับ
การตรวจสอบแบตเตอรี่
ของ Nokia

โปรดใชแบตเตอรีข่องแทของ Nokia 
ทุกครัง้ เพื่อความปลอดภัยของคุณ 
ในการตรวจสอบวาแบตเตอรีท่ี่ซือ้
เปนแบตเตอรีข่องแทของ Nokia หรือ
ไมใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย 
Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น มองหา
โลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia 
บนกลองบรรจุ และตรวจสอบสติก๊เกอร
โฮโลแกรมโดยใชขัน้ตอนตอไปนี้
การตรวจสอบตาม 4 ขัน้ตอนจน
ครบถวนสมบูรณ ไมไดรบัประกันวา
แบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่
ของแทรอยเปอรเซ็นต หากคุณมีเหตุผล
อ่ืนใดที่เชื่อวาแบตเตอรีข่องคุณไมใช
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia คุณควร
เลิกใชแบตเตอรี่นีแ้ละนําไปที่จุดบริการ

หรือตวัแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับ
อนุญาตที่ใกลที่สดุเพือ่ขอความ
ชวยเหลือ จุดบริการหรือตัวแทน
จําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตจะ
ตรวจสอบวาแบตเตอรี่ดังกลาวเปน
แบตเตอรีข่องแทหรือไม หากไมสามารถ
ตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอรีไ่ปยงัที่
ที่คุณซื้อมา 

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เม่ือมองที่สติก๊เกอรโฮโลแกรม 

คณุจะเหน็รูปมือประสานกัน (Nokia 
Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง 
และจะเห็นโลโกอุปกรณเสรมิของแท
ของ Nokia (Nokia Original 
Enhancement) ในอีกมุมมองหนึง่ 

2. เม่ือคุณหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติด
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมไปดานซาย 
ขวา ลาง และบน คุณจะเห็นจุด 1, 2, 
3 และ 4 จุด ในแตละดานตามลําดับ

3. ขดูแถบที่ดานขางของสติ๊กเกอรออก 
คณุจะพบรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก 
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เชน 12345678919876543210 
หมุนแบตเตอรี่เพื่อใหตวัเลขไมกลับ
หัว ใหอานรหัส 20 หลักนีโ้ดย
เริ่มอานจากแถวบนตอดวยแถวลาง

4. ตรวจสอบรหัส 20 หลักวาถูกตอง
หรือไม โดยทําตามคําแนะนําใน
เว็บไซต www.nokiaoriginals.com/
check

เม่ือตองการสรางขอความแบบตัวอักษร 
ใหปอนรหัส 20 หลัก เชน 
12345678919876543210 และสงไปยัง 
+44 7786 200276
การสรางขอความแบบตวัอักษร
• สําหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟก 

ยกเวนอินเดีย: ปอนรหัส 20 หลัก 
เชน 12345678919876543210 
และสงไปยัง +61 427151515

• สําหรับประเทศอินเดีย: ปอนคําวา 
“Battery” ตามดวยรหัสแบตเตอรี่ 
20 หลัก เชน Battery 

12345678919876543210 และ
สงไปยัง 5555

โดยจะคิดคาใชจายตามการใหบริการ
ในประเทศและระหวางประเทศ
คุณควรไดรับขอความแจงวารหสันั้น
เปนรหัสของแทหรอืไม
หากคุณตองการความชวยเหลือในการ
ยืนยนัรหสัแบตเตอรี่ โปรดติดตอศูนย
บริการของ Nokia ในพื้นที่ของคุณ
ตามรายชื่อที่ปรากฏในเว็บไซต 
www.nokia-asia.com/
carecentrelocator
จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณ
ไมใชแบตเตอรี่ของแท
หากคุณไมสามารถยนืยันไดวา
แบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอร
โฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ 
Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่
นี้อีก แตใหนําแบตเตอรี่ไปยังจุดบริการ
หรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับ
อนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความ
ชวยเหลือ การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรบั
การรับรองจากบริษัทผูผลิต อาจเปน
อันตรายและอาจทําใหเครือ่งโทรศัพท
ของคุณดอยประสทิธิภาพและทําให
เครื่องและอุปกรณเสริมเสียหายได 
รวมทั้งอาจสงผลตอการรบัรองหรือ
การรับประกนัอ่ืนใดที่ใชกับโทรศัพท
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ Nokia 
โปรดไปที่เว็บไซต 
www.nokiaoriginals.com/battery 

www.nokiaoriginals.com/check
www.nokiaoriginals.com/check
www.nokiaoriginals.com/check
www.nokia-asia.com/carecentrelocator
www.nokiaoriginals.com/battery
www.nokiaoriginals.com/battery
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19. อุปกรณเสริมของแท

อุปกรณเสริมแบบ
ใหมสําหรับโทรศัพท
ของคุณมีจําหนาย
อยูมากมาย 
คุณสามารถเลือกอุปกรณเสรมิซึ่ง
เหมาะกบัความตองการในการติดตอ
สื่อสารของคณุได
อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบาย
ไวในสวนถัดไป
กรุณาตรวจสอบกบัตัวแทนจําหนายใน
พื้นที่ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนาย
บาง ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติ
สําหรับการใชอุปกรณเสรมิ:
• เก็บอุปกรณเสรมิทั้งหมดใหพน

มือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจาก

อุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและ
ดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางาน
ของอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ที่
ติดตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ 
และอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง
จากผูผลิตโทรศัพทเทาน้ัน การใช
อุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากน้ี 
อาจเปนอันตรายและทําใหการ
รับประกันหรอืรับรองสําหรับโทรศัพท
เปนโมฆะไป

■ พลงังาน

* เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงได
โดยขึ้นอยูกบัซิมการด การตั้งคาระบบ
และคาที่ใช รูปแบบท่ีใช รวมถึง
สภาพแวดลอม การใชวิทยุ FM และ
แฮนดฟรแีบบในตัว จะสงผลตอเวลา
สนทนาและเวลาสแตนดบาย

■ชดุหูฟงไรสาย

ชุดหูฟง Bluetooth Nokia 
BH-700
เพลิดเพลินในการใชระบบแฮนดฟรี
อยางมีสไตลของชุดหูฟง Bluetooth 
Nokia BH-700 ที่มีน้ําหนักเบา สะดวก
ตอการใชงานดวยปุมรับ/วางสาย และ
ปุมปรบัระดับเสียง ที่คลองหู และมีสาย
คลองสําหรับแขวนชุดหูฟงเมื่อคุณ
ไมตองการใชงาน

ประ
เภท

เทคโน
โลยี

เวลา
สนทนา *

สแตนด
บาย *

BL-4B Li-ion สงูสุด 
2 – 2.5 
ชั่วโมง

สงูสดุ
250 ชั่วโมง
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■อุปกรณเสริมในรถยนต
สําหรับติดต้ังในรถยนต

ชุดอุปกรณแฮนดฟรีในรถยนต 
Nokia HF-3
ประกอบดวยลําโพงและไมโครโฟน
ในตัว รวมทั้งระบบชารจโทรศัพทมือถือ 
เพียงแคเสียบอุปกรณเขากับที่จุดบหุรี่
ในรถยนต คุณก็พรอมที่จะสนทนา
ดวยระบบแฮนดฟรีผานโทรศัพทมือถือ
ที่ใชงานรวมกันได

■ชุดหูฟง - ชุดหูฟงแบบ
มีสาย

ชุดหูฟงแบบแฟชั่นระบบ
สเตอริโอ Nokia HS-31
ชุดหฟูงแบบแฟชั่นระบบสเตอริโอ 
Nokia เปนอุปกรณเสริมระบบแฮนดฟรี
ที่ใชงานงาย ทําใหคณุรูสกึเพลิดเพลิน
ในการฟงเพลงดวยวิทยุ FM หรือ
เครื่องเลน MP3 จากโทรศัพท Nokia 
ของคุณในระบบเสียงสเตอริโอ

■การดหนวยความจํา
การดหนวยความจํา microSD 
Nokia MU-28 ขนาด 512 MB
การดหนวยความจํา microSD ขนาด 
512 MB  แบบลบขอมูลได และชวย
เพิ่มหนวยความจําในการบันทึกขอมูล 
เพลง และซอฟตแวร
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การดูแลและการบํารุงรักษา

โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมี
รูปลักษณท่ีดีเยี่ยมและมีฝมอืการผลิตท่ี
ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณ
อยางดี คําแนะนําตอไปน้ีจะชวยใหคุณ
ปฏิบัติตามเงือ่นไขการรับประกันไดอยาง
ถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง ฝน ไอนํ้า 

ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร
เปนสารประกอบซึ่งจะทําใหวงจร
อิเล็กทรอนิกสขึ้นสนิม หากตัวเครื่อง
เปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและ
ปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึง
คอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในท่ีท่ีมีฝุน
หรือท่ีสกปรก เน่ืองจากอาจทําให
อุปกรณสวนท่ีถอดเขาออกไดและสวน
ประกอบที่เปนอเิล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีรอนจัด 
เน่ืองจากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายุ
การทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
สั้นลง ท้ังยังอาจทําใหแบตเตอร่ีชํารุด
เสียหาย และทําใหสวนท่ีเปนพลาสติก
ละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีเยน็จัด 
เน่ืองจากเมื่อเคร่ืองกลับคนืสูอุณหภูมิ
ปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง 
ซ่ึงอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาพยายามเปดดภูายในเคร ืองโทรศัพท
นอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใช
ฉบับน้ี

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท 
การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําให

แผงวงจรภายในและกลไกที่
ละเอยีดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เน่ืองจากสีอาจเขาไป
อดุตนัในชิ้นสวนท่ีเล่ือนไดของโทรศัพท
และอาจสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานของโทรศัพท

• อยาใหหนาจอแสดงผลหลักกระทบกับ
วสัดุมีคมหรือแข็ง สิ่งของ เชน ตางหู
หรือเคร่ืองประดับอาจขูดขดีจอแสดงผล
ได

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความ
สะอาดเลนส (เชน เลนสของกลอง
ถายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนส
เซนเซอรแสง)

• ใชเสาอากาศที่ตดิมากับเครื่องหรือ
เสาอากาศสําหรับเปล่ียนท่ีไดรับการ
รับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมได
รับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติม
เสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิดความ
เสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมาย
วาดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุอกีดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• ทําสําเนาขอมูลท่ีคุณตองการเก็บไว 

(เชน รายชื่อและบันทึกในปฏิทิน) 
กอนสงโทรศัพทของคุณเขาศูนยบริการ
เสมอ

คําแนะนําขางตนท้ังหมดใชไดกับโทรศัพท 
แบตเตอรี่ แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ 
หากอปุกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยัง
ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
เพ่ือขอรับบริการ
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ขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับความปลอดภัย

เครื่องของคุณ รวมท้ังอปุกรณเสริมอาจมี
ชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บ
อุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

■ สภาพแวดลอมการทํางาน
ปฏิบัตติามกฎระเบียบของสถานท่ีตางๆ และ
ปดโทรศัพทในสถานที่หามใชหรือเมื่ออาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายเสมอ 
ใชโทรศัพทในสภาวะการทํางานตามปกติ 
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนํา
ในการปลอยคล่ืน RF เมื่อใชท้ังในตําแหนง
ปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรายกาย
อยางนอย 2.2 เซนติเมตร (7/8 น้ิว) เมื่อใช
ซองสําหรับพกพา อปุกรณเหน็บเข็มขัด 
หรือท่ีวางโทรศัพทเพ่ือการพกพา วัสดุตางๆ 
เหลานี้ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และ
ควรใหเครื่องอยูในระยะหางจากรางกายตาม
ท่ีระบุไวขางตน 
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับ
ระบบเครือขายท่ีมีคณุภาพเพ่ือสงขอความ
หรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีการ
หนวงการสงขอความหรือไฟลขอมลูไว
จนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมคีุณภาพ 
โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏิบัติตามคําแนะนํา
เกี่ยวกับระยะหางระหวางเครื่องท่ีกลาวไว
ขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ
ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก และ
อาจดึงดูดวัตถุท่ีเปนโลหะ อยาวาง
บัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่นไวใกล
โทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณ
วิทยุรวมท้ังโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณ
ทางการแพทยท่ีไมมีการปองกันสัญญาณ
เพียงพอได หากมีขอสงสัย ขอแนะนําใหคุณ
ปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเคร่ืองมือ
ทางการแพทยวาอปุกรณชิ้นนั้นไดรับการ
ปกปองจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม 
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานพยาบาลที่มี
ปายประกาศหามใชโทรศัพทมือถือ 
เน่ืองจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล
แหงน้ันอาจกําลังใชอุปกรณท่ีไวตอสัญญาณ 
RF จากภายนอก

เครื่องกระตุนหัวใจ
ผูผลิตเคร่ืองควบคุมจงัหวะการเตนของหัวใจ
แนะนําวาควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจาก
เครื่องดังกลาวอยางนอย 15.3 เซนติเมตร 
(6 น้ิว) เพ่ือหลีกเล่ียงสัญญาณรบกวนที่อาจ
เกิดขึน้ ซ่ึงขอแนะนําเหลานี้มีขอมูลตรงกับ
งานวิจัยจาก Wireless Technology 
Research สําหรับผูใชเครื่องควบคมุจังหวะ
การเตนของหัวใจ ควรปฏิบัติดังน้ี:
• ใหอุปกรณอยูหางจากเครื่องวัดการเตน

ของหัวใจมากกวา 15.3 เซนตเิมตร 
(6 น้ิว)

• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับเครื่อง

ควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจเพ่ือลด
สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
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หากคุณสงสัยวามีคล่ืนรบกวน ใหปดเครื่อง
ของคุณและนําเครื่องออกหาง

อุปกรณชวยฟง
อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเคร่ืองชวยฟงได 
ในกรณีท่ีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควร
ปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบ
อิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้งไมถูกตองหรือ
มีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีด
นํ้ามันท่ีควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบ
เบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบ
อิเล็กทรอนิกส ระบบถุงลมนิรภัย โปรด
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับบริษทัผูผลิตหรือ
ตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ 
ท่ีตดิตั้งไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้ง
หรือซอมแซมโทรศัพทในรถยนต การติดตั้ง
หรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิด
อันตรายและทําใหการรับประกันเปนโมฆะ
ดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวา
อุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนต
ไดรับการติดตัง้และทํางานอยางถูกตอง 
อยาเก็บของเหลวท่ีติดไฟได แกส หรือวัตถุ
ระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของ
โทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับ
รถยนตท่ีมีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลม
นิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัดท่ีแรงมาก 
ดังนั้น คุณไมควรตดิตัง้อุปกรณหรือวาง
โทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือใน
บริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตวัออก 
การติดตั้งอุปกรณไรสายไวในรถอยางผิดวิธี

อาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงในขณะที่
ถุงลมนิรภัยพองตัวออกได
คณุไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน 
และควรปดโทรศัพทขณะท่ีอยูบนเครื่องบิน 
การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอให
เกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน 
รวมท้ังเปนการรบกวนเครือขายของ
โทรศัพทไรสายและยงัผิดกฎหมายอีกดวย

■ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณท่ีอาจเกิดการ
ระเบิดได และควรปฏิบัตติามปายและ
คําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณท่ีอาจ
เกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณท่ีมีการ
แนะนําใหดับเครื่องยนต การเกิดประกายไฟ
ในพ้ืนท่ีเชนนั้นอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือ
ไฟไหมท่ีอาจทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่ท่ีมีการเติม
เชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสในสถานี
บริการน้ํามัน และควรปฏิบัติตามขอหาม
เกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุในบริเวณคลัง
นํ้ามัน สถานีเก็บนํ้ามันและสถานีสงนํ้ามัน 
โรงงานเคมี หรือบริเวณท่ีกําลังเกิดการ
ระเบิด ท้ังน้ี บริเวณท่ีเสี่ยงตอการระเบิด
อาจไมไดถูกประกาศใหเห็นเดนชัด พ้ืนท่ี
ตางๆ เหลานี้ ไดแก ชั้นใตดาดฟาเรือ 
สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี ยานพาหนะ
ท่ีใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือ
บิวเทน) และบริเวณท่ีมีสารเคมีหรืออนุภาค
เล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะ
ปะปนอยูในอากาศ
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■ การโทรฉกุเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทไรสาย
รวมถงึโทรศัพทเครื่องนี้ทํางาน
โดยใชสัญญาณวิทยุระบบ
เครือขายแบบไรสาย ระบบ
เครือขายภาคพื้นดิน รวมท้ัง
การทํางานตางๆ ท่ีผูใชตัง้
โปรแกรมเอง ดวยเหตุน้ี จึงไม
สามารถรับประกันการเชื่อมตอ
ในทุกสภาวะได คณุจึงไมควร
วางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปน
เครื่องมือสื่อสารที่ดีท่ีสดุเสมอใน
ยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณี
ฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังน้ี
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึน้

ในขณะนี้ ตรวจสอบวามีสัญญาณ
เพียงพอหรือไม
ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการด
ท่ีใชไดลงในโทรศัพทเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาท่ีจําเปน
เพ่ือใหหนาจอวางและพรอมสําหรับ
การโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพ่ือแจงตําแหนง
ปจจุบันท่ีคุณอยู ซ่ึงหมายเลขฉุกเฉิน
ในแตละพ้ืนท่ีจะแตกตางกันไป

4. กดปุมโทรออก
ในกรณีท่ีคุณกําลังใชฟงกชันอื่นอยู คุณ
จะตองปดฟงกชันเหลานั้นกอนจึงจะสามารถ
โทรฉุกเฉินได หากเครื่องอยูในโหมด
ออฟไลนหรือโหมดที่ใชบนเครื่องบิน 
คุณตองปล่ียนรูปแบบเพ่ือใชงานฟงกชัน
โทรศัพทกอนโทรแบบฉุกเฉิน โปรดศึกษา

จากคูมือผูใชฉบับน้ีหรือสอบถามขอมูล
เพ่ิมเติมจากผูใหบริการระบบของคุณ
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองให
ขอมูลตางๆ ท่ีถูกตองใหไดมากท่ีสุด 
โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเคร่ืองมือ
สื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ 
อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง
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■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําระหวาง
ประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวทิยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและ
สงสัญญาณวทิยุ ซ่ึงไดรับการออกแบบ
และไดรับการผลิตไมใหเกินความถี่สัญญาณ
คล่ืนวทิยุท่ีแนะนําโดยขอกําหนดระหวาง
ประเทศ (ICNIRP) ขอจํากัดนี้เปนสวนหนึ่ง
ของคําแนะนําและระดับ RF ท่ีไดรับอนุญาต 
ขอแนะนํานี้จัดทําขึน้โดยหนวยงานทาง
ดานวิทยาศาสตรท่ีเปนหนวยงานอิสระ 
ตามระยะเวลาและการประเมินผลจาก
การศึกษาดานวิทยาศาสตร ขอแนะนํานี้ยัง
รวมถึงระดับความปลอดภัยของผูใชทุกคน 
โดยไมขึ้นกบัอายุหรือสุขภาพ
มาตรฐานของการเปดรับคล่ืนโทรศัพท
เคล่ือนท่ีน้ีใชหนวยวดัของ SAR (Specific 
Absorption Rate) ขอกําหนด SAR 
ท่ีกําหนดไวในคําแนะนําระหวางประเทศคือ 
2.0 วตัต/กิโลกรัม (W/kg)* การทดสอบ SAR 
จัดทําขึ้นในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน 
ซ่ึงเคร่ืองจะสงคล่ืนความถี่ท่ีระดับพลังงาน
สูงสุดท่ีแนะนําใหใชในคล่ืนความถี่ท้ังหมด
ท่ีทําการทดสอบ แมวา SAR จะวัดท่ีระดับ
พลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใช
โทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เน่ืองจาก
เครื่องไดรับการออกแบบมาใหใชไดหลาย
ระดับพลังงาน และจะใชพลังงานที่สามารถ
เขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว 
โดยทั่วไป ยิ่งคุณอยูใกลสถานีสงสัญญาณ
เทาใด ก็ยิ่งใชพลังงานของโทรศัพทนอยลง
เทานั้น
คา SAR สูงสุดของเครื่องโทรศัพทเครื่องน้ี
ขณะใชทดสอบกับหู คือ 0.73 วัตต/กิโลกรัม

คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับ
ขอกําหนดที่รายงานของแตละประเทศและ
การทดสอบรวมทั้งระบบเครือขาย การใช
อปุกรณเสริมของเครื่องอาจทําใหคา SAR 
แตกตางจากนี้ ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ SAR 
อาจมีไวใหในหัวขอขอมูลของผลิตภัณฑท่ี
เว็บไซต www.nokia.co.th
* คา SAR สําหรับโทรศัพทจะจํากัดอยูท่ี 
2.0 วัตต/กิโลกรัม ซ่ึงเปนคาเฉล่ียเกิน
สิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว ขอจํากัดนี้สอดคลอง
กับความปลอดภัยท่ีใหสําหรับบุคคลทั่วไป
และความแตกตางของหนวยวัด คา SAR 
แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่
รายงานของแตละประเทศและระบบ
เครือขาย สําหรับขอมูล SAR ในพ้ืนท่ีอื่น 
โปรดดูขอมูลผลิตภัณฑท่ี www.nokia.com

www.nokia.co.th
www.nokia.com
www.nokia.com
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การตั้งกําหนดคา 56

การตั้งคา 17
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การตั้งคา
GPRS, EGPRS 51
กลองถายรปู 63
การเชื่อมตอ 50
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ขอความ 38
ความปลอดภัย 56
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ทางลัดสวนตวั 49
โทร 53
โทรศัพท 54
นาฬิกา 48
แบบเสยีง 47
ภาพพ้ืนหลัง 48
รูปแบบ 47
เรียกคนืคาดั้งเดิม 57
ลักษณะ 47
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วันที่ 48
เวลา 48
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หนาจอหลัก 47
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การตัง้คานาฬิกา 48
การตัง้คาภาษา 54
การตัง้คาวนัที่ 48
การตัง้เวลา 48
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การบํารุงรักษา 87
การปลดล็อคปุมกด 22
การปองกัน

รหสั 13
การเปดและปด 17
การลบขอความ 38
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การเลื่อน 26
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เกมส 71

ข
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การตัง้คาสําหรับ 38–41
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ขอความสนทนา 76
ขอมลู

การสื่อสาร 80
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โนเกียแครเซ็นเตอร

หมายเหตุ: ขอมลูในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

เลขที่ สาขา ช้ัน ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ

กรุงเทพฯ

1 ฟวเจอร
ปารครังสิต

ใตดิน หองบีเอฟ 32 ช้ันใตดิน 
ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต เลขที่ 161 
หมูที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปตย 
อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

0-2958-5850-1 0-2958-5851 จันทร - อาทิตย 
11:00 น. - 20:30 น.

2 เซ็นทรัล
ปนเกลา

4 หอง 421 ช้ัน 4 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
ปนเกลา ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมรินทร  เขตบางกอกนอย 
กรุงเทพฯ 10700

0-2884-5694-5 0-2884-5695 จันทร - ศุกร 
11:00 น. - 20:30 น.
เสาร - อาทิตย 10:30 
น. - 20:30 น.

3 ซีคอน
สแควร

G เลขที่ 1007 ช้ัน G ซีคอนสแควร 904 หมู 6 
ถ. ศรีนครินทร  แขวงหนองบอน  
เขตประเวศ กรุงเทพ ฯ 10250

0-2720-1658-60 0-2720-1661 จันทร - อาทิตย 
10:30 น. - 20:30 น.

ตางจังหวัด

4 เชียงใหม 
(ตรงขาม 
เชียงใหม 
แอรพอรต 
พลาซา)

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

0-5320-3321-3 0-5320-1842 จันทร - อาทิตย 
09:00 น. - 19:00 น.

5 พัทยา 
(ริม ถ.สุขุมวิท 
กอนถึงแยก
พัทยากลาง)

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

0-3871-6976-7 0-3871-6978 จันทร - อาทิตย 
09:00 น. - 19:00 น.

6 ขอนแกน 
(บริเวณ
ทางออก
หางเทสโก
โลตัส)

1 356/1 อาคาร ซีพีแลนด ช้ัน 1 หมู 12 ถนน 
มิตรภาพ ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน 
40000

0-4332-5779-80 0-4332-5781 จันทร - อาทิตย 
09:00 น. - 19:00 น.

7 หาดใหญ 
(ปากทาง
เขาโรง
พยาบาล
กรุงเทพ)

656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110

0-7436-5044-5 0-7436-5046 จันทร - อาทิตย 
09:00 น. - 19:00 น.

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

~75 ซีซี ~104 กรัม ~88 มม. ~43 มม. ~23 มม.


