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คําประกาศเรื่องความสอดคลอง
บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศวาผลิตภัณฑ RM-140 สอดคลองกับขอกําหนด
พ้ืนฐานที่สําคัญและบทบัญญัตสิภา Directive 1999/5/EC คุณสามารถคดัลอกสําเนาของ
คําประกาศเรื่องความสอดคลองไดท่ี 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/
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หามทําซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดของเอกสารฉบับน้ี 
โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Nokia

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint และ Pop-Port 
เปนเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Nokia Corporation 
ชื่อผลิตภัณฑและบริษัทอื่นๆ ท่ีกลาวถงึในที่น้ีอาจเปนเครื่องหมายการคาหรือชื่อทางการคา
ของเจาของผลิตภัณฑน้ันๆ

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

โนเกยีดําเนนินโยบายในการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดังน้ัน เราจึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลง
และปรับปรุงสวนหน่ึงสวนใดของผลิตภัณฑท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับน้ีโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา

โทรศัพทรุนนี้สอดคลองตามบทบัญญัติ 2002/95/EC เกี่ยวกับขอจํากัดในการใชสารอันตราย
ในอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

โนเกียจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการสูญเสียขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายอนัเกิดจาก
อุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางออมท่ีเกิดขึ้นไมวาจะโดยวิธีใดก็ตาม

เน้ือหาในเอกสารนี้ใหขอมูล “ตามสภาพท่ีเปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรง
หรือโดยนัย และมิไดจํากัดอยูท่ีการรับประกันความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑ
ท่ีจําหนาย หรือความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถปุระสงค ตลอดจนความถูกตองและ
เชื่อถือไดของขอมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทานั้น โนเกยี
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา

ผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนาย 
Nokia ใกลบานคณุ 

โทรศัพทเครื่องน้ีประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวร ซ่ึงสอดคลองตามกฎหมาย
และขอบังคับของการสงออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ หามกระทําการใดๆ 
ท่ีขดัแยงตอกฎหมาย

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

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ

ซอฟตแวร

คูมือผูใช

การตั้งคา



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

โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ 
มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปน
การผิดกฎหมายได โปรดอานคูมือผูใช
ฉบับสมบูรณสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่
หามใช หรือในกรณีท่ีอาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ
กอใหเกิดอันตราย

คํานึงถงึความปลอดภัย
ในการขับขี่ยานพาหนะ
เปนอันดับแรก
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น 
ไมควรใชมือจับสิ่งอืน่ใด 
เมื่อคุณขบัขี่ยานพาหนะอยู 
สิ่งสําคัญอนัดับแรกที่คุณควร
คํานึงถึงคือความปลอดภัย
บนทองถนน

สัญญาณรบกวน
โทรศัพทไรสายทุกประเภท
อาจไดรับผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวน ซ่ึงจะสงผล
ตอประสิทธิภาพการทํางาน
ของเครื่องได

ปดโทรศัพทขณะทีอ่ยูใน
โรงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
ควรปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับ
อุปกรณทางการแพทย

ปดโทรศัพทขณะที่อยูบน
เครื่องบิน
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
อุปกรณไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนบนเครื่องบิน
ได

ปดโทรศัพทขณะเติมน้ํามัน
หามใชโทรศัพทเมื่ออยูท่ีจุด
เติมนํ้ามัน และหามใชโทรศัพท 
เมื่ออยูใกลกับนํ้ามันเชื้อเพลิง
หรือสารเคมี

ปดโทรศัพทเม่ืออยูใกลกับ
จุดที่มีการระเบิด
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
อยาใชโทรศัพทในท่ีท่ีมีการ
ระเบิดเกิดขึ้น

การใชงานอยางถูกตอง
ใหใชโทรศัพทโดยถือท่ีตัว
โทรศัพทตามที่อธิบายไวใน
คูมือผูใช อยาจับเสาอากาศ
โดยไมจําเปน

การบรกิารทีผ่านการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรอง
เทานั้นท่ีจะใชหรือซอม
อุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสรมิและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและ
แบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรอง
เทานั้น หามตอโทรศัพท
เขากับอุปกรณท่ีไมสามารถ
ใชงานรวมกันได
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กันน้ํา
โทรศัพทมือถือของคุณ
ไมสามารถกันน้ําได ควรเก็บ
โทรศัพทไวในท่ีแหง

ทําสําเนาสํารอง
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือ
จดบันทึกเปนลายลักษณ
อับษรสําหรับขอมูลสําคัญ
ท้ังหมดท่ีจดัเก็บไวในเครื่อง

การตอกับอุปกรณอ่ืนๆ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับ
อุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอาน
คูมือของอุปกรณน้ันๆ เพ่ือ
ศึกษาขอมูลโดยละเอียด
เกี่ยวกับความปลอดภัย 
หามตอโทรศัพทเขากับ
อุปกรณท่ีไมสามารถใชงาน
รวมกันได

การโทรฉุกเฉนิ
โปรดตรวจสอบดูวาไดเปด
โทรศัพทแลวและอยูในพ้ืนท่ี
ใหบริการ กดปุมจบการทํางาน
หลายๆ ครั้งตามที่ตองการ
เพ่ือลบหนาจอและยอนกลับ
ไปท่ีหนาจอเริ่มตน ปอน
หมายเลขฉุกเฉิน แลวกดปุม
โทรออก แจงตําแหนงท่ีคุณอยู 
อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะได
รับแจงใหวาง

■ขอมลูเกี่ยวกับโทรศัพท
ของคุณ

โทรศัพทไรสายท่ีอธิบายไวในคูมือน้ีไดรับ
การรับรองใหใชกับเครือขาย WCDMA 
2100, EGSM 900 และ GSM 1800 และ 
1900 โปรดติดตอขอขอมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพท
ของคณุ
ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพท
เครื่องน้ี โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและ
เคารพตอความเปนสวนตัวและสิทธิ
ตามกฎหมายของผูอื่น
เมื่อบันทึกภาพและใชภาพถายหรือภาพ
วิดีโอ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและจารีต
ประเพณีของทองถิ่นรวมไปถึงความเปน
สวนตัวและสิทธิตามกฎหมายของผูอื่น 
อีกท้ังลิขสิทธิ์ดวย

คําเตือน: คุณตองเปดเคร่ือง
กอนเร่ิมใชงานคุณสมบัตติางๆ 
ของเคร่ืองยกเวนนาฬิกาปลุก 
หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงาน
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออนัตราย

■บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย

คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการ
โทรศัพทไรสายกอนเร่ิมใชงานโทรศัพท 
คุณสมบัติสวนใหญในโทรศัพทเครื่องน้ีขึน้
อยูกับประสิทธิภาพของคณุสมบัตเิครือขาย
ไรสาย บริการเสริมของระบบเครือขาย
ดังกลาวอาจไมมีในบางเครือขาย หรือคณุ
อาจตองติดตอกับผูใหบริการโทรศัพท
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เพ่ือสมัครขอใชบริการกอน จึงจะสามารถ
ใชบริการเสริมของระบบเครือขายได ผูให
บริการโทรศัพทของคุณอาจใหคําแนะนํา
เพ่ิมเติมสําหรับการใชงานบริการดังกลาว 
รวมถึงอธิบายคาใชจายในการใชบริการ 
ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดท่ีสงผล
กระทบตอการใชงานบริการเสริมจากระบบ
เครือขาย ตัวอยางเชน ระบบเครือขายบาง
ระบบอาจจะไมรองรับตัวอกัษรของทุกภาษา
และบริการทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิก
หรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางใน
เครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติ
ดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง 
เครื่องของคุณอาจไดรับการตั้งคาเปนพิเศษ
สําหรับผูใหบริการระบบ โดยการตั้งคา
รวมถึงการเปล่ียนแปลงชื่อเมนู ลําดับเมนู 
และไอคอนตางๆ โปรดติดตอขอขอมูล
เพ่ิมเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทเครื่องน้ีสนับสนุนโปรโตคอล WAP 
2.0 (HTTP และ SSL) ท่ีทํางานบน
โปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบางอยาง
ของเครื่องรุนนี้ตองไดรับการสนับสนุนจาก
ระบบเครือขายในการใชงาน เชน การรับสง
ขอความมัลติมีเดีย (MMS) การเบราส 
แอปพลิเคชั่นอีเมล การรับสงขอความทันใจ 
คุณสมบัติแสดงสถานะของผูติดตอ 
การซิงโครไนซจากระยะไกล และ
การดาวนโหลดขอมูลผานเบราเซอร
หรือผาน MMS

■ หนวยความจําท่ีใชรวมกัน
คุณสมบัติในโทรศัพทเครื่องนี้ซ่ึงใช
หนวยความจํารวมกันไดแก คลังภาพ, 
รายชื่อ, ขอความตัวอักษร, ขอความ

มัลติมีเดียและการสงขอความทันใจ, อีเมล, 
ปฏิทิน, บันทึกท่ีตองทํา, โปรแกรมประยุกต
และเกม JavaTM และบันทึก การใชคณุสมบัติ
อยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวานี้จะลด
จํานวนหนวยความจําท่ีเหลือสําหรับ
คณุสมบัตอิื่นท่ีใชหนวยความจํารวมกัน เชน 
การจดัเก็บโปรแกรมประยุกต Java 
หลายโปรแกรมอาจใชหนวยความจําท้ังหมด
ท่ีมีอยู และเครื่องอาจแสดงขอความบน
หนาจอวาหนวยความเต็มเมื่อคุณพยายาม
ใชคุณสมบัติอื่นท่ีใชหนวยความจํารวมกัน 
ในกรณีน้ี ใหลบขอมูลหรือรายการบางอยาง
ท่ีใชพ้ืนท่ีหนวยความจํารวมกันนี้ออก
เสียกอน คณุสมบัตบิางอยาง เชน ขอความ
แบบอักษร อาจมีหนวยความจําท่ีกําหนด
ไวใหแนนอนแลว นอกเหนือจากจํานวน
หนวยความจําท่ีใชรวมกันกับคุณสมบัติอื่นๆ

■อุปกรณเพิ่มพิเศษ
ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติ
สําหรับการใชอุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ

เสริม ใหจับท่ีปล๊ักไฟและดึงออก อยาดึง
ท่ีสายไฟ

• ตรวจสอบการตดิตัง้และการทํางานของ
อปุกรณเสริมทุกชิ้นท่ีติดตั้งในรถอยาง
สม่ําเสมอ

• เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัติผานการรับรอง
เทานั้นท่ีจะตดิตั้งอุปกรณเสริมในรถท่ี
ตดิตัง้ยากได



14 ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธ ิ์

ขอมูลทัว่ไป

■รหัสผาน

รหัสโทรศัพท
รหัสโทรศัพท (5 ถึง 10 หลัก) ใชปองกัน
การใชโทรศัพทโดยไมไดรบัอนุญาต 
รหัสที่ตั้งไวคือ 12345 ในการเปลี่ยนรหัส
และตั้งคาใหเครือ่งขอใหใสรหสัผาน 
โปรดดูที่ “ระบบปองกัน” หนา 61

รหัส PIN
รหัส PIN (Personal Identification 
Number) และรหัส UPIN (Universal 
Personal Identification Number) 
(4 ถึง 8 หลัก) ใชสําหรับปองกันการใช
ซิมการดของคุณโดยไมไดรบัอนญุาต 
โปรดดูที่ “ระบบปองกัน” หนา 61
รหัส PIN2 (4 ถึง 8 หลัก) อาจไดมา
พรอมกับซิมการดบางอัน โดยคุณตองใช
รหัสนีใ้นการเขาใชฟงกชันบางอยาง
คุณตองใชรหสั PIN ของโมดูลเพือ่เขาดู
ขอมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัย 
โปรดดูที่ “โมดูลความปลอดภัย” หนา 90
คุณตองใชรหสั PIN สําหรับลายเซ็น
แบบดิจิตอล โปรดดูที่ “ลายเซ็นดิจิตอล” 
หนา 91

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 จําเปนตองใชรหัส PUK2 
(8 หลัก) หากรหสันี้ไมไดมีใหพรอมกับ
ซิมการด โปรดติดตอผูใหบรกิาร
ในทองที่ของคณุเพือ่ขอทราบรหัส

รหัสระบบ
คุณจําเปนตองใสรหสัระบบ (4 หลัก) 
เม่ือใช การจํากัดการโทร โปรดดูที่ 
“ระบบปองกัน” หนา 61

■บริการต้ังกําหนดคา
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครอืขาย
บางอยาง เชน บริการอินเทอรเนต็
เคลื่อนที่, MMS, การสงขอความคลิป
เสียง Nokia Xpress หรือการซิงโครไนซ
กับเซริฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล 
โทรศัพทของคุณตองไดรับการตัง้
กําหนดคาที่ถูกตอง สําหรับขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาที่มีใหใชได 
โปรดติดตอผูใหบริการระบบ, ผูให
บริการ, ตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับ
การรับรองใกลบานคุณ หรอืไปที่
สวนสนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia 
ที่ www.nokia.co.th/support
เม่ือคณุไดรับการตั้งคาเปนขอความ
การตั้งกําหนดคา แตเครือ่งไมไดจัดเก็บ

www.nokia.co.th/support
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และใชงานคาดังกลาวโดยอัตโนมัติ 
ขอความ ไดรับการตัง้คา จะปรากฏขึ้น
ในการจัดเก็บการตั้งคา ใหเลือก แสดง 
> จัดเก็บ หากจําเปน ใหปอนรหัส PIN 
ที่ผูใหบรกิารใหมา
หากไมตองการจัดเก็บการตั้งคาที่ไดรับ 
ใหเลือก ออก หรือ แสดง > ละทิง้

■การดาวนโหลดเนื้อหา
คุณสามารถดาวนโหลดขอมูลใหม 
(เชน ลักษณะ) ลงในเครื่องได 
(บริการเสรมิจากระบบเครือขาย) 
คุณสามารถสอบถามการใชบริการ
แบบอ่ืน ราคา และภาษตีางๆ ไดจาก
ผูใหบรกิารของคุณ

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะ
บรกิารที่คุณเชื่อถือไดและมี
การรกัษาความปลอดภยัรวม
ทั้งการปองกันซอฟตแวรที่เปน
อันตรายเทานัน้

■การสนับสนุนของ Nokia
สําหรับขอมูลเวอรชันลาสดุของคูมือนี ้
ขอมูลดาวนโหลด บริการ และขอมูล
เพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ Nokia 
โปรดดูที่ www.nokia.co.th/7390/
support หรอืเขาเวบ็ไซตของ Nokia 
ในประเทศของคุณ ทั้งนี ้คณุสามารถ
ดาวนโหลดการตั้งกําหนดคา เชน MMS, 
GPRS อีเมล และบริการอ่ืนๆ ของ

โทรศัพทรุนนี้ไดฟรีที่ www.nokia.co.th/
phonesettings 
หากคณุตองการความชวยเหลือเพิม่เติม 
โปรดไปที่ www.nokia.co.th/contactus
หากคณุตองการทราบที่ตั้งของ
ศูนยบริการของ Nokia ที่อยูใกลที่สุด
เพือ่ขอรับบรกิารดานการบํารงุรักษา 
โปรดไปที่ www.nokia.co.th/repair

www.nokia.co.th/7390/support
www.nokia.co.th/7390/support
www.nokia.co.th/phonesettings
www.nokia.co.th/phonesettings
www.nokia.co.th/contactus
www.nokia.co.th/repair
www.nokia.co.th/repair
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1. เร่ิมตนใชงาน

■การใสซิมการดและ
แบตเตอรี่

ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้งกอน
ถอดแบตเตอรี่
เก็บซิมการดทั้งหมดใหพนมือเด็ก 
หากตองการทราบเกี่ยวกับการให
บริการ และขอมูลตางๆ ในการใชบริการ
ซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการด
ของคุณ ซึ่งอาจเปนผูใหบริการระบบ 
ผูใหบริการ หรือผูจําหนายรายอ่ืนๆ
โทรศัพทเครื่องนีไ้ดรบัการออกแบบมา
เพื่อใหใชกับแบตเตอรี ่BP-5M โปรดใช
แบตเตอรีข่องแทของ Nokia เสมอ 
โปรดดูที่ “คําแนะนําสําหรับการ 
ตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia” หนา 95
ซิมการดและหนาสมัผัสอาจเกิด
ความเสียหายไดงาย เนื่องจากการ
ขูดขีด หรือดัดงอ จึงควรถือ ใส หรอืถอด
ซิมการดอยางระมัดระวัง
หากตองการถอดฝาครอบดานหลังออก
จากตวัเครื่อง ใหกดปุมปลดล็อค
ฝาครอบดานหลัง (1) แลวดันฝาครอบ
ขึ้น (2) ถอดแบตเตอรี่ออกตามภาพ (3) 

ใสซมิการดโดยคว่ําหนาสัมผัสสทีอง
ของซิมการดลงดานลาง และวางสวนที่
เปนมุมตัดของซิมการดไวที่มุมลาง
ดานซาย (4)
หากตองการถอดซมิการดออก ใหดัน
ปุมปลดซิมการดตามทิศทางลูกศร (5)

ใสแบตเตอรีก่ลับเขาไป (6) เลื่อนฝา
ครอบดานหลังกลับเขาที่ (7) ตองแนใจ
วาฝาครอบล็อคเขาตําแหนง เพื่อใหปุม
ปลดล็อคฝาครอบดานหลังเลื่อนกลับไป
ยังตําแหนงเดิม (8) 

■การใสการด microSD
เก็บการดหนวย
ความจํา microSD 
ทั้งหมดใหพนมือเด็ก 
การด microSD สามารถบันทึกเสยีง
เรียกเขา, ลักษณะ, เสียง, ภาพและวิดีโอ 
หากคุณลบ โหลดซ้ํา หรอืแทนท่ีการดนี้ 
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ฟงกชันและคุณสมบัติเหลานี้อาจทํางาน
ไดไมถูกตอง
ใชเฉพาะการด microSD ที่ใชรวมกับ
เครือ่งรุนนี้ไดเทานัน้ เนื่องจากขนาด
ของการดหนวยความจําอ่ืนๆ เชน การด
มัลติมีเดียขนาดยอสวน ไมสามารถ
ใสลงในชองใสการด microSD ได ดังนั้น
การดดังกลาวจึงใชไมไดกับโทรศัพท
รุนนี้ การใชการดหนวยความจําที่ใช
รวมกนัไมไดจะกอใหเกิดความเสียหาย
กับการดหนวยความจํารวมทั้งตัวเครือ่ง 
และขอมูลที่เก็บไวในการดอาจสูญหาย
ใชเฉพาะการด microSD ที่ผานการ
รับรองจาก Nokia วาใชไดกับโทรศัพท 
Nokia ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผาน
การรบัรองกับการดหนวยความจํา 
แตไมไดหมายความวาการดทุกยี่หอ
จะทํางานไดอยางถูกตองหรือสามารถ
ใชงานรวมกับโทรศัพทเครื่องนี้ได
คุณสามารถถอดหรือเปล่ียนการด 
microSD ขณะที่โทรศัพททํางานอยูโดย
ไมตองปดเครื่อง 

ขอสําคัญ: หามถอดการด 
microSD ออกหากกําลัง
ประมวลผลขอมูลในการดอยู 
การถอดการดออกในระหวาง
การทํางานอาจทําใหการด
หนวยความจํารวมทั้งเครือ่ง
เกิดความเสยีหายได และ
ขอมูลที่บันทึกไวในการด
ดังกลาวอาจสญูหาย

1. ถอดฝาครอบดานหลังของโทรศัพท
ออก เปดที่วางการดหนวยความจํา 
microSD (1)

2. ใสการดลงในที่วางการดโดยใหหนา
สมัผัสสีทองหงายขึน้ดานบน (2) 

3. ปดที่วางการด (3 และ 4) และเลื่อน
ฝาครอบดานหลังกลับเขาที่

■การชารจแบตเตอรี่
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจ
กอนที่จะใชกับโทรศัพท โทรศัพทเครือ่ง
นีไ้ดรบัการออกแบบมาเพือ่ใหทํางานได
เม่ือไดรับกระแสไฟจากอุปกรณชารจ 
AC-3 หรือ AC-4

คําเตือน: เลือกใชแต
แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมที่ไดรบัการ
รับรองโดย Nokia วาสามารถ
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ใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น 
การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนอืจากนี้ อาจเปน
อันตรายและทําใหการรับ
ประกันหรือรบัรองสําหรบั
เครือ่งเปนโมฆะไป

หากตองการทราบแหลงจําหนาย
อุปกรณเสรมิที่ไดรับการรับรอง สามารถ
สอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ 
หากตองการถอดสายไฟออกจาก
อุปกรณเสรมิ ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก 
อยาดึงที่สายไฟ
1. เสียบอุปกรณชารจเขากับชองเสียบ

ปลั๊กไฟที่ผนงั

2. ตอสายจากอุปกรณชารจเขาที่ชอง
เสียบดานขางของเครื่องโทรศัพท 
อะแดปเตอรชารจ CA-44 สามารถ
นํามาใชกับอุปกรณชารจรุนเกาได

ในกรณทีี่ไมมีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู
เลย สญัลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึ้นบนหนาจอเมื่อเวลาผานไปสองสาม
นาที ซึ่งจะสามารถโทรออกได
หลังจากนัน้
ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึน้อยู
กับประเภทของอุปกรณชารจที่ใช 

การชารจแบตเตอรี่ BP-5M ดวยอุปกรณ
ชารจ AC-3 จะใชเวลาประมาณ 
2 ชั่วโมง 20 นาที เม่ืออยูในโหมด
สแตนดบาย

■การเปดและปดฝาพับ 
คุณสามารถเปดและปดฝาพับไดดวย
ตนเอง เม่ือคุณเปดฝาพบัของโทรศัพท 
ฝาพับจะเปดออกประมาณ 155 องศา 
อยาพยายามดันฝาพบัออกไปมากกวานี้
อาจจะมีเสียงสัญญาณดังขึน้เมื่อคุณเปด
และปดฝาพับ ทั้งนีข้ึ้นอยูกบัลักษณะ
ของเครื่อง 

■การเปดและปดเคร่ือง
คําเตือน: หามเปดโทรศัพท
ในสถานที่ที่หามใชโทรศัพท
ไรสาย หรือในกรณีที่อาจกอให
เกิดสัญญาณรบกวนหรือกอ
ใหเกิดอันตราย

ในการเปดหรือปดเครื่อง ใหกดปุม
เปด/ปดคางไว โปรดดูที่ 
“ปุมและสวนประกอบตางๆ” หนา 20
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หากเครือ่งขอใหคุณปอนรหัส PIN 
หรอืรหสั UPIN ใหปอนรหัส (ปรากฏ
เปน ****) หลังจากนัน้ เลือก ตกลง

การตั้งเวลา เขตเวลา และวันที่
ปอนเวลาทองถิ่น เลือกเขตเวลาตาม
ตําแหนงที่คุณอาศัยอยูในแงสวนตาง
ของเวลาโดยดูตามเวลามาตรฐานกรีนิช 
(GMT) แลวจึงปอนวันที่ โปรดดูที่ 
“วันและเวลา” หนา 53

บริการปลั้กแอนดเพลย
เม่ือคุณเปดเครื่องเปนครั้งแรกและ
โทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย เครื่อง
จะขอใหคุณรับการตัง้กําหนดคาจากผูให
บรกิารของคุณ (บริการเสรมิจากระบบ
เครอืขาย) ใหตอบรับหรือปฏิเสธคําขอนี ้
โปรดดูที่ “บริการตั้งกําหนดคา” หนา 14

■เสาอากาศ
โทรศัพทรุนนีมี้เสาอากาศในตัว

หมายเหตุ: คุณไมควรจับ
เสาอากาศโดยไมจําเปนเมื่อ
เปดเครื่องอยู เชนเดียวกับ
อุปกรณสงสญัญาณอ่ืนๆ 
เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศ
อาจสงผลตอคุณภาพการโทร 
และยังอาจทําใหมีการใช
พลังงานเกินกวาที่จําเปน
อีกดวย การไมสัมผัสบริเวณ

เสาอากาศระหวางการใชสาย
จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของเสาอากาศและ
ยืดอายุใชงานของแบตเตอรี่

■สายคลองโทรศัพท
ถอดฝาครอบ
ดานหลังของ
โทรศัพทออก 
สอดสายคลอง
ลอดผานรูคลอง
สายรอบๆ เสา
โทรศัพทตามที่แสดงในภาพ ผูกสาย
คลองใหแนน ปดฝาครอบดานหลัง
กลับเขาตําแหนง
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2. โทรศัพทของคณุ

■ปุมและสวนประกอบตางๆ

1 เซนเซอรแสง
2 หูฟง
3 กลองถายรูป VGA
4 จอแสดงผลหลัก
5 ปุมเลือกดานซายและดานขวา
6 ปุมเลือกตรงกลาง
7 ปุมเลื่อน 4 ทิศทาง

8 ปุมโทรออก
9 ปุมกด

10 ลําโพง
11 ปุมปรับระดับเสียง (ปุมเพิ่มระดบัเสียง 

= ปุมสนทนา)
12 ปุมลดระดับเสียง
13 ปุมจบการทํางาน
14 ปุมกลองถายรูป/ออโตโฟกัส
15 จอเล็ก
16 ปุมเลือกส่ือดานขวา
17 ปุมเลือกส่ือ
18 ปุมเลือกส่ือดานซาย

19 กลองถายรูป 3 เมกะพกิเซล
20 แฟลชสําหรับโทรศัพท
21 รูรอยสายคลองโทรศัพท
22 พอรต USB
23 ชองเสียบชุดหูฟง
24 ชองเสียบอุปกรณชารจ
25 ปุมเปด/ปด
26 พอรตอินฟราเรด
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■โหมดสแตนดบาย 
เม่ือโทรศัพทพรอมใชงานแตผูใชยังไม
ปอนตัวอักษรใดลงไป โทรศัพทจะอยูใน
โหมดสแตนดบาย

จอเล็ก

1 สัญลักษณแสดงโหมดเครือขาย
2 ระดับความแรงของสัญญาณ
เครอืขายเซลลูลาร

3 สถานะการชารจแบตเตอรี่
4 สัญลักษณ
5 นาฬกิา
6 ชื่อระบบเครอืขายหรือโลโกระบบ
และวันที่

7 เมนูสือ่
8 เลื่อนไปดานซายของเมนคูําสั่ง
โดยใชปุมเลือกสือ่ดานซาย

9 เลือกเมนูสื่อโดยใชปุมเลือกสือ่
ตรงกลาง

10 เลื่อนไปดานขวาของเมนูคําสั่ง
โดยใชปุมเลือกสือ่ดานขวา 

จอแสดงผลหลัก
1 สญัลักษณแสดงโหมดเครอืขาย
2 ระดับความแรงของสญัญาณ
เครือขายเซลลูลาร

3 สถานะการชารจแบตเตอรี่
4 สญัลักษณ
5 ชื่อระบบเครือขายหรอืโลโกระบบ
6 นาฬิกา
7 จอแสดงผลหลัก
8 ปุมเลือกดานซายคือ ไปที่ 
หรือทางลัดสูฟงกชันอ่ืน โปรดดูที่ 
“ปุมเลือกดานซาย” หนา 54

9 โหมดของปุมเลือกตรงกลางคอื เมนู
10 ป ุมเลอืกขวาอาจเปน ช ือ เพ ือเขาส ู

รายการรายช ือในเมน ูรายช ือ และช ือ
เฉพาะของผ ูใหบรกิารเพ ือเขาส ูเวบ็ไซต
เฉพาะของผ ูใหบรกิาร หรอือาจเปน
ทางลดัส ูฟงกชนัท ีคณุเลอืกไว โปรดดทู ี 
“ปุมเลือกดานขวา” หนา 54

สแตนดบายแบบพิเศษ
ในโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ จะมี
รายการขอมูลและคุณสมบัติของ
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โทรศัพทที่เลือกปรากฏบนหนาจอ 
ซึ่งคุณสามารถเขาใชไดโดยตรงใน
โหมดสแตนดบายนี ้ในการเปดหรือ
ปดการใชงานโหมดสแตนดบายแบบ
พิเศษ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
จอแสดงผลหลัก > สแตนดบาย
แบบพิเศษ > สแตนดบายแบบพิเศษ > 
เปด หรอื ปด 
ในโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ 
ใหเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเพือ่ดูรายการ 
ลูกศรดานซายและดานขวาที่ปรากฏ
ตอนตนและตอนทายของบรรทัด
แสดงวามีขอมูลใหอานตอโดยเลื่อน
ไปทางซายหรอืขวาเพื่อดูขอมูลนั้น 
หากตองการออกจากโหมดคนหา
สแตนดบายแบบพเิศษ ใหเลือก ออก
ในการจัดและเปลี่ยนโหมดสแตนดบาย
แบบพิเศษ ใหเปดใชงานโหมดสํารวจ 
แลวเลือก ตัวเลือก > มุมมองปรบัตั้งคา

สัญลักษณ
คุณมีขอความที่ยังไมไดอาน
คุณมีขอความที่ยังไมไดสง 
ขอความท่ีถูกยกเลิก หรอื
ขอความท่ีสงไมสําเรจ็
มีสายเรยีกเขาที่ไมไดรับสาย

, โทรศัพทของคุณเชื่อมตอ
กับบริการขอความทันใจ 

และสถานะการใชงานเปน
ออนไลนหรอืออฟไลน
คณุไดรับขอความทันใจ
หนึ่งหรือหลายขอความ
ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู
เสยีงกริ่งจะไมดังขึ้นเมื่อมี
สายเรียกเขาหรือเม่ือไดรับ
ขอความตัวอักษร 
นาฬิกาปลุกทํางานอยู
ตวันับเวลาถอยหลังกําลัง
ทํางาน
นาฬิกาจับเวลากําลังทํางาน

, เครื่องลงทะเบียนไปที่ระบบ
เครือขาย GPRS หรอื EGPRS

, เริม่การเชื่อมตอ GPRS หรอื 
EGPRS 

, การเชื่อมตอ GPRS หรอื 
EGPRS ถูกระงับไว (พักสาย)
กําลังเชื่อมตอ Bluetooth อยู

, ใชงานหรือพักการเชื่อมตอ
สนทนา
หากคณุมีสายโทรศัพท
สองสาย สัญลักษณนีแ้สดงวา
เครื่องเลือกสายที่สอง
โอนสายเรียกเขาทุกสาย
ไปยงัหมายเลขอื่น
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มีการเปดใชลําโพงหรอืตอ
มิวสิคแสตนดกับโทรศัพท
เครื่องของคุณมีการจํากดั
การโทรเฉพาะกลุม
เลือกรปูแบบที่มีการตั้งเวลาไว

, ,  หรือ 
มีการตออุปกรณเสรมิคือ 
ชุดหูฟง แฮนดฟร ีเครือ่งชวย
ฟง หรอืมิวสคิแสตนดเขากับ
โทรศัพท

■โหมดเครื่องบิน
คุณสามารถยกเลิกการใชงานฟงกชัน
ที่ใชความถี่คลื่นวิทยุทั้งหมดโดยที่ยัง
สามารถใช ปฏิทิน เบอรโทรศัพท และ
เกมสแบบออฟไลนได ใชโหมดเครื่องบิน
ในสถานที่ที่ไวตอการรับคลื่นวิทยุ เชน 
เม่ือขึ้นเครื่องบินหรอืในโรงพยาบาล 
เม่ือเปดใชงานโหมดเครื่องบิน 
สัญลักษณ  จะปรากฏขึน้
เลือก เมนู > การตัง้คา > รูปแบบ > 
บนเครื่อง > ใชงาน หรือ ปรบัตั้งคา
หากตองการยกเลิกการใชโหมด
เครือ่งบิน ใหเลือกรปูแบบอ่ืนแบบใดก็ได
ในโหมดเครื่องบิน คุณสามารถโทร
ฉุกเฉินได ปอนหมายเลขฉุกเฉิน กดปุม
โทรออก และเลือก ใช สําหรับคําถาม 
ออกจากรูปแบบบนเครื่อง? 
โทรศัพทจะพยายามทําการโทรฉุกเฉิน

เม่ือวางสายการโทรฉุกเฉินแลว 
โทรศัพทจะเปลี่ยนเปนโหมดรูปแบบ
ทั่วไปโดยอัตโนมัติ

■การลอ็คปุมกด 
(การปองกนัปุม)

เลือก เมนู หรือ ปลดล็อค แลวกดปุม * 
ภายใน 1.5 วินาทีเพื่อล็อคหรือปลดล็อค
ปุมกด
หากเปดใชฟงกชันปองกันปุมกด คุณ
ตองปอนรหสัโทรศัพทหากเครื่องขอ
ในการรับสายเมื่อปุมกดถูกล็อคอยู 
ใหกดปุมโทรออกหรอืเปดฝาพบั เม่ือคุณ
วางสายหรือปฏิเสธไมรับสาย ปุมกด
จะล็อคเองโดยอัตโนมัติ
สําหรับ ปองกันปุมกด โปรดดูที่ 
“โทรศัพท” หนา 60
เม่ือล็อคปุมกดไว คุณยังสามารถ
โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่
กําหนดไวในโทรศัพทของคุณได

■ฟงกชันท่ีใชงานไดโดย
ไมมีซิมการด

มีฟงกชันในโทรศัพทหลายฟงกชันที่
สามารถใชงานไดโดยไมตองใสซิมการด 
(เชน การถายโอนขอมูลกับเครือ่งพซีี
หรืออุปกรณอ่ืนที่ใชงานรวมกันได) 
ฟงกชันบางฟงกชันจะปรากฏเปนสีทึบ
ในเมนูและจะไมสามารถใชได
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สําหรับการโทรฉุกเฉิน บางเครือขาย
อาจกําหนดใหคุณตองใสซิมการดลง
ในโทรศัพทกอน
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3. ฟงกชันการโทร

■การโทรออก
1. ปอนหมายเลขโทรศัพทและรหัส

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

2. หากตองการโทรออกไปยังหมายเลข
นั้น ใหกดปุมโทรออก
หากตองการเพิ่มความดังของเสยีง
พูด ใหกดปุมเพิ่มระดับเสยีง และ
หากตองการหรีเ่สียงพูด ใหกดปุม
ลดระดับเสียง

3. ในการวางสายหรอืยกเลกิการโทรออก
ใหกดปุมจบการทํางานหรือปด
ฝาพับ

ในการคนหาชื่อหรอืหมายเลขโทรศัพท
ที่คุณจัดเก็บไวใน รายชื่อ โปรดดูที่ 
“การคนหารายชื่อ” หนา 47 กดปุม
โทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขนัน้
หากตองการเขาใชรายการเบอรที่
โทรออก ใหกดปุมโทรออกหนึง่ครั้งเมื่อ
อยูในโหมดสแตนดบาย หากตองการ
โทรออก ใหเลือกหมายเลขหรือชื่อ 
แลวกดปุมโทรออก

โทรดวน
กําหนดหมายเลขโทรศัพทใหเปนปุม
โทรดวนไดโดยใชปุมหมายเลข 3 ถึง 9 
โปรดดูที่ “การโทรดวน” หนา 49 
โทรติดตอหมายเลขดังกลาวดวยวิธีใด
วธีิหนึง่ดังตอไปนี้:
• กดปุมโทรดวน แลวกดปุมโทรออก
• หากตัง้คา โทรดวน ไวที่ เปด 

ใหกดปุมโทรดวนคางไวจนกวา
เครื่องจะโทรออกไปยงัหมายเลขนั้น 
โปรดดูที่ โทรดวน ใน “การโทร” 
หนา 59

การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสูง
คณุสามารถโทรออกไดโดยพูดชื่อที่
บนัทึกไวในรายชื่อในโทรศัพท คําสั่ง
เสยีงจะขึน้อยูกับภาษา ในการตั้งคา
ภาษา โปรดดูที่ ภาษาในการจดจําเสียง 
ใน “โทรศัพท” หนา 60

หมายเหตุ: การโทรออก
โดยใชรายการเสียงอาจจะเกิด
ปญหาขึ้นไดถาคุณอยูในที่ที่มี
เสียงดังหรืออยูในสถานการณ
ฉุกเฉิน ดังนัน้จึงไมควรอาศัย
การโทรออกโดยใชเสียงเพียง
อยางเดียวไมวาใน
สถานการณใดๆ ก็ตาม
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1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือก
ดานขวาหรอืปุมลดระดับเสียงคางไว 
คุณจะไดยนิสัญญาณเสียงสั้นๆ และ
ขอความ กรณุาเปลงเสียง 
จะปรากฏขึน้ บนจอแสดงผล

2. เปลงเสยีงตามคําสั่งเสยีงใหชัดเจน 
หากเครื่องสามารถจดจําเสียงได 
รายการชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึน้ 
โทรศัพทจะแสดงคําสั่งเสียงที่ตรงกัน
ไวที่รายการแรกของรายชื่อ หากผล
ที่ปรากฏไมใชรายการที่ตองการ 
ใหเลื่อนไปยังรายการอื่น
การใชเสียงสัง่งานเพื่อเรียกใชงาน
ฟงกชันโทรศัพทที่เลือกไวนัน้จะ
คลายกับการโทรออกโดยใชเสียง 
โปรดดูที่ เสียงสั่งงาน ใน 
“ทางลัดสวนตัว” หนา 54

■การรับสายหรือปฏิเสธ
ไมรับสาย

ในการรบัสายเรยีกเขา ใหกดปุมโทรออก
หรือเปดฝาพบั หากตองการวางสาย 
ใหกดปุมจบการทํางานหรอืปดฝาพับ
ในการปฏิเสธไมรับสาย ใหกดปุมจบ
การทํางานหรือปดฝาพับ ในการปฏเิสธ
ไมรบัสายเรยีกเขาขณะที่ฝาพบัยังปดอยู 
ใหกดปุมปรับระดับเสยีงคางไว
หากตองการปดเสียงเรียกเขา ใหกดปุม
ปรับระดับเสียงเม่ือฝาพับปดอยูหรือ
เลือก เงียบ เม่ือฝาพับเปดอยู

สายเรียกซอน
เม่ือตองการรบัสายเรยีกซอนในระหวาง
ที่สนทนากับสายอื่นอยู ใหกดปุม
โทรออก สายแรกจะถูกพักสาย เม่ือ
ตองการวางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุม
จบการทํางาน
ในการเปดใชฟงกชัน สายเรยีกซอน 
โปรดดูที่ “การโทร” หนา 59

■ตัวเลือกท่ีสามารถใชได
ระหวางท่ีกําลังใชสาย
สนทนา

ตัวเลือกหลายตัวซึง่คุณสามารถใชได
ขณะสนทนา คอื บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย หากตองการรายละเอียด
เพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบรกิาร
ขณะสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก และ
เลือกจากรายการตอไปนี้:
ตัวเลือกการโทรไดแก ปดเสยีง หรอื 
เปดเสียง, รายชื่อ, เมนู, ล็อคปุมกด, 
บันทึกเสยีง, ลําโพง หรือ โทรศัพท
ตัวเลือกบริการเครือขายไดแก รบัสาย 
หรือ ปฏิเสธ, พักสาย หรือ เลิกพักสาย, 
โทรใหม, เพิ่มสายประชุม, วางสาย, 
วางทุกสาย และตัวเลือกตอไปนี:้
สง DTMF — เพื่อสงตัวอักษรแทน
เสียงเรยีกเขา
สลับสาย — เพือ่สลับระหวางสายที่ใชอยู
และสายที่พักไว
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สงสายตอ — เพื่อตอสายที่พักไวเขากับ
สายที่ใชอยูและวางสายของคุณเอง
จากการสนทนา
ประชุมสาย — เพื่อจัดการประชุมสาย
โทรสวนตัว — เพื่อคุยสายสวนตัว
ระหวางการประชุมสาย

คําเตือน: โปรดอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวาง
การใชลําโพงเนื่องจากเสียง
จะดังมาก

■การโทรสายวิดีโอ
ขณะใชงาน เชน ในขณะที่ใชสายสนทนา 
ทางวิดีโอหรือเชื่อมตอขอมูลความเร็วสูง 
คุณจะรูสกึไดวาเครื่องรอนขึ้น โดยสวน 
ใหญแลว ถือเปนเรื่องปกติ ไมใชขอผิด 
พลาดแตอยางใด หากคุณสังเกตเห็นวา 
เครือ่งทํางานผิดปกติ ใหนําไปยังศูนย 
บรกิารที่ไดรบัการรับรองใกลบานคุณ 
เพื่อขอรบับริการ
เม่ือจะสนทนาทางวิดีโอ คณุจะตองสง
ภาพวดิีโอแบบเรยีลไทมใหกับผูรับสาย 
ภาพวดิีโอที่ถายโดยใชกลองถายรปู 
VGA ซึ่งอยูดานบนของจอแสดงผลหลัก 
จะปรากฏที่หนาจอของคูสนทนาทาง 
วิดีโอปลายสาย 
ในการสนทนาทางวิดีโอ คุณจําเปน
ตองมี USIM การดและอยูภายในบริเวณ
พื้นที่ครอบคลุมของระบบเครือขาย 
WCDMA โปรดติดตอผูใหบรกิารระบบ
หรอืผูใหบริการ เพื่อสอบถามขอมูล
เกี่ยวกับบริการและการเปนสมาชิกของ

บริการสนทนาทางวิดีโอ ทั้งนี้ คุณ
สามารถสนทนาทางวิดีโอไดระหวางคุณ
กับคูสนทนาอีกฝายเทานั้น สายวิดีโอ
สามารถโทรไปยังโทรศัพทที่ใชงาน
รวมกันไดหรือไคลเอนต ISDN คุณไม
สามารถใชฟงกชันการสนทนาทางวิดีโอ
ในขณะที่มีการใชสายสนทนา ขณะที่
กําลังใชสายวิดีโออ่ืน หรอืมีสายขอมูล
อ่ืนอยู
1. ในการเริ่มการสนทนาทางวิดีโอ 

ใหปอนหมายเลขโทรศัพทในโหมด
สแตนดบาย หรือเลือก รายชือ่ 
และเลือกรายชื่อ 

2. กดปุมโทรออกคางไว หรอืเลือก 
ตัวเลือก > สายวดิีโอ การเริ่ม
ตอสายอาจตองใชเวลาสักครู 
ขอความ สายวิดีโอ และภาพ
เคลื่อนไหวจะปรากฏบนจอแสดงผล 
ในกรณทีี่ตอสายไมได (เปนตนวา 
ระบบเครือขายไมรองรับฟงกชัน 
การสนทนาทางวิดีโอหรือเครื่อง 
ปลายสาย ไมสามารถใชงาน 
รวมกันได) เครื่องจะแสดงขอความ 
ใหคุณเลือกวาตองการใชสายโทร 
ออกตามปกติหรอืสงขอความแทน

เคล็ดลับ: ในการเพิ่มหรอื
ลดระดับเสียงขณะสนทนา 
ใหกดปุมปรับระดับเสียง

หากตอสายสนทนาทางวิดีโอได
เรยีบรอยแลว คุณจะเห็นภาพวดิีโอ
สองกรอบ และไดยินเสยีงออกจาก
ลําโพง ผูรับสายอาจปฏเิสธการสง
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ภาพวิดีโอ ซึง่ในกรณดีังกลาว 
คุณอาจเห็นภาพนิง่หรือภาพพื้นหลัง
สีเทาแทน แตคณุจะไดยินเสียง
สนทนา

3. เม่ือตองการวางสาย ใหกดปุมจบ
การทํางาน

■การรับสายหรือปฏิเสธ
ไมรับสายสนทนาทาง
วิดีโอ

เม่ือมีสายวดิีโอเรยีกเขา ขอความ 
สายวิดีโอ จะแสดงขึน้
1. กดปุมโทรออกเพื่อรับสายวิดีโอ 

อนญุาตการสงภาพวดิีโอใหผูโทร? 
จะแสดงขึ้น
หากคุณเลือก ใช ภาพที่บันทึก
ดวยกลองวิดีโอในเครื่องของคุณ
จะปรากฏในเครื่องของผูโทร หาก
คุณเลือก ไม หรือไมทําอะไรเลย 
การสงวิดีโอจะไมเริ่มตนขึ้น และคุณ
จะไดยินเสยีง ภาพกราฟกจะแสดง
ขึ้นที่ดานบนของวิดีโอ ระบุวาไมได
สงไป คุณสามารถใชงานหรอืยกเลิก
การใชงานการสงภาพวิดีโอได
ทุกเมื่อระหวางการใชสายสนทนา
ทางวิดีโอ

2. ในการจบการสนทนาทางวิดีโอ 
ใหกดปุมจบการทํางาน

แมวาคณุจะปฏเิสธการสงภาพวิดีโอ
ในระหวางสายสนทนาทางวิดีโอ คุณยัง
คงตองเสียคาใชจายเปนสายสนทนาทาง
วิดีโอ โปรดตรวจสอบราคาบริการกับ
ผูใหบรกิารระบบเครอืขาย หรือผูให
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของคณุ

■ตัวเลือกตางๆ ในระหวาง
การสนทนาทางวิดีโอ

เลือก ตัวเลือก ระหวางการสนทนาทาง
วิดีโอเพื่อแสดงตวัเลือกตอไปนี้: 
ตั้งความคมชัด, การเคลื่อนไหววิดีโอ, 
สลับไปยงัสายสนทนา, วางสาย, สง 
DTMF และ ลําโพง

■การแบงปนวิดีโอ
ขณะที่กําลังสนทนา คุณสามารถแบงปน
ภาพวิดีโอสดใหกับคูสนทนาได ในการ
แบงดูภาพวิดีโอ ผูรับจะตองมีเครื่อง
โทรศัพทที่ใชงานรวมกันไดและมีที่อยู 
SIP ในสมุดโทรศัพทของคุณ หากไมมี
ที่อยู SIP ของผูรับ ใหปอนที่อยูดังกลาว
ลงในโทรศัพท
เลือก ตัวเลือก > การแบงดูวดิีโอ เครื่อง
ของคุณจะสงคําเชิญออกไปและขอความ 
กําลังสงคําเชิญไปยงั จะปรากฏบนจอ
แสดงผล หากผูรับสายตอบรับคําเชิญ
ขอความ เริ่มการแบงดูวิดีโอ? 
จะปรากฏบนจอแสดงผลของคุณ 
ใหเลือก ใช จากนัน้เครื่องจะเริม่สง
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ภาพวดิีโอ สวนเสยีงจะสงผานทาง
ลําโพง
หากตองการหยดุการแบงปนวิดีโอ
ชั่วคราว ใหกด พัก ปุมเลือกตรงกลาง
จะเปลี่ยนเปน ใชตอ
หากตองการเริ่มการแบงปนวิดีโอตอ 
ใหกด ใชตอ ปุมเลือกตรงกลาง
จะเปลี่ยนเปน พัก
หากตองการสิ้นสุดการแบงปนวิดีโอ 
ใหกด หยุด และขอความ จบการแบง
ดูวิดีโอแลว จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
ของผูสนทนาทั้งสองฝาย
โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือ
ผูใหบรกิารของคุณเพื่อตรวจสอบขอมูล
การใชงาน คาบรกิาร และการเปน
สมาชิกบรกิารนี้ 
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4. การเขียนขอความ

คุณสามารถปอนขอความ (เชน ขณะ
เขียนขอความ) โดยใชระบบปอน
ตัวอักษรหรอืระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติ เม่ือคุณจะเขียนขอความ 
ใหกด ตัวเลือก คางไวเพื่อสลับระหวาง
ระบบปอนตัวอักษร ซึ่งแสดงดวย
สัญลักษณ  และระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติ ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ   
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติไมไดรองรับ
ทุกภาษา
รูปแบบตัวอักษรจะแสดงดวยสัญลกัษณ 

,  และ  ในการเปลี่ยน
รูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม # ในการ
เปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเปนโหมด
หมายเลข ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ  
ใหกดปุม # คางไวและเลือก โหมด
หมายเลข  ในการเปลี่ยนจากโหมด
หมายเลขเปนโหมดตัวอักษร ใหกดปุม # 
คางไว
ในการตัง้คาภาษาที่ใชเขยีน ใหเลือก 
ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน 

■ระบบปอนตัวอักษร
แบบปกติ

กดปุมตัวเลข 1 ถึง 9 ซ้ําๆ จนตัวอักษร
ที่ตองการปรากฏ ตัวอักษรที่มีอยูจะขึ้น
กับภาษาที่เขียนที่เลือกไว หากตัวอักษร
ตัวถัดไปที่คณุตองการปอนอยูในปุม
เดียวกับปุมตัวเลขที่คุณใชอยู ใหรอ

จนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึน้ และปอน
ตัวอักษร เครือ่งหมายวรรคตอนและ
อักษรพิเศษที่ใชอยูเสมอจะอยูที่ปุม
ตัวเลข 1

■ระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติ 

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติจะใช
พจนานกุรมในตวัเครื่อง ซึง่คุณสามารถ
เพิ่มคําใหมได
1. เริ่มเขยีนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุม

แตละปุมเพียงหนึ่งครั้งในการปอน
ตัวอักษรแตละตัว เครื่องจะแสดง * 
หรือตัวอักษรหากพบคําที่มี
ความหมายตางหาก ตัวอักษรที่ปอน
จะแสดงเปนคําที่ขดีเสนใต

2. เม่ือเขยีนคําเสร็จและตรวจแลววา
ถูกตอง ใหยนืยันโดยเวนวรรค 
ดวยการกดปุม 0
หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกด
ปุม * ซ้ําๆ และเลือกคําจากรายการ
หากเครือ่งหมาย ? ปรากฏขึน้
หลังคํา แสดงวาคําที่คณุตองการ
เขียนไมมีอยูในพจนานกุรม ในการ
เพิ่มคําลงในพจนานกุรม ใหเลือก 
สะกด 



การเขยีนขอความ

ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธ 31

ปอนคําโดยใชระบบปอนตวัอักษร
แบบปกติ แลวเลือก จัดเก็บ
ในการเขียนคําผสม ใหปอนสวนแรก
ของคําลงไป และกดปุมเลื่อนดาน
ขวาเพื่อยืนยันคําดังกลาว เขยีนสวน
สุดทายของคํา หลังจากนั้นใหยืนยนั

3. เริ่มเขยีนคําถัดไป
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5. การเล่ือนดูเมนู

โทรศัพทเครื่องนีมี้เมนูฟงกชันหลาย
ฟงกชันใหเลือก โดยจะจัดกลุมอยูในเมนู
ตางๆ
1. หากตองการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู

หากตองการเปลี่ยนมุมมองเมนใูหม 
ใหเลือก ตัวเลือก > มุมมอง
เมนหูลัก > รายการ, ตาราง, 
ตารางในปายกํากับ หรือ แท็บ
ในการจัดเรียงเมนใูหม ใหเลื่อนไปท่ี
เมนทูี่ตองการยาย แลวเลือก 
ตัวเลือก > เรียบเรียง > ยาย 
เลื่อนไปยงัตําแหนงที่ตองการยาย
เมนไูปไว แลวเลือก ตกลง ในการ
บันทึกการเปลี่ยนแปลง ใหเลือก 
เสร็จ > ใช

2. เลื่อนไปยงัเมน ูแลวเลือกตัวเลือก 
(เชน การตั้งคา)

3. หากเมนูที่เลือกมีเมนูยอย ใหเลือก
เมนยูอยที่คุณตองการ (เชน 
โทรออก)

4. หากเมนูยอยที่เลือกนั้นมีเมนูยอย
ลงไปอีก ใหทําซ้ําขัน้ตอนที่ 3

5. เลือกการตั้งคาที่ตองการ
6. หากตองการกลับไปที่เมนรูะดับกอน

หนา ใหเลือก กลับ หากตองการ
ออกจากเมนู ใหเลือก ออก
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6. ขอความ

คุณสามารถอาน เขยีน สง และจัดเก็บ
ขอความตวัอักษร ขอความมัลติมีเดีย 
ขอความอีเมล ขอความคลิปเสียง 
ขอความดวนและได ขอความ
ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล

■ขอความตัวอักษร (SMS)
ดวยบริการ SMS (Short Message 
Service) คณุสามารถใชโทรศัพท
ของคุณสงและรับขอความตัวอักษร
รวมทั้งรับขอความที่มีภาพได (บริการ
เสรมิจากระบบเครือขาย)
กอนที่คุณจะสงขอความตวัอักษรหรอื
ขอความอีเมล SMS คุณตองบันทึก
หมายเลขศูนยขอความของคุณกอน 
โปรดดูที่ “การตั้งคาขอความ” หนา 44
เม่ือตองการตรวจสอบการใชงานบริการ
อีเมล SMS และสมัครขอใชบริการ 
ใหตดิตอผูใหบริการ หากตองการบันทึก
ที่อยูอีเมลไวใน รายชื่อ โปรดดูที่ 
“การบันทึกขอมูล” หนา 47
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสง
ขอความตวัอักษรที่มีความยาวมากกวา
ความยาวที่กําหนดของขอความเดียว 
โดยขอความที่ยาวขึ้นจะถูกสงเปนชุด
ขอความตัง้แตสองขอความขึน้ไป ผูให
บรกิารจะคิดคาใชจายตามจริง สําหรับ
ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนักหรือ

เครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจาก
ภาษาที่เลือกบางภาษา เชน จีน จะใช
พืน้ที่มากขึ้น ซึ่งอาจทําใหขอความนั้น
ยาวกวาจํานวนที่จะสงเปนขอความ
เดียวได 
สญัลักษณที่ดานบนของจอแสดงผล
จะแสดงจํานวนตัวอักษรที่ยังเขียนได
และจํานวนขอความที่ตองสง เชน 673/2 
หมายความวา คุณยังสามารถปอน
ตวัอักษรลงไปไดอีก 673 ตัวอักษรและ
เครื่องจะแบงสงขอความออกเปนสองชุด

การเขียนและสงขอความ
1. เลือก เมนู > ขอความ > 

สรางขอความ > ขอความตัวอักษร
2. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอย

หนึ่งหมายเลขหรอืท่ีอยูอีเมลลงใน
ชอง ถงึ: ในการดึงขอมูลหมายเลข
โทรศัพทหรอืท่ีอยูอีเมลจากหนวย
ความจํา ใหเลือก เพิ่ม

3. สําหรับอีเมล SMS ใหปอนชื่อเรื่อง
ลงในชอง หัวขอ:

4. เขยีนขอความของคุณลงในชอง 
ขอความ:

5. ในการสงขอความ ใหเลือก สง 
โปรดดูที่ “การสงขอความ” หนา 35
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การอานและการตอบกลับ
ขอความ
1. หากตองการดูขอความที่ไดรบั 

ใหเลือก แสดง หากตองการดู
ขอความดังกลาวในภายหลัง 
ใหเลือก ออก
หากตองการอานขอความใน
ภายหลัง ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
ถาดเขา 

2. หากตองการตอบกลับขอความ 
ใหเลือก ตอบ > ขอความตัวอักษร, 
มัลตมีิเดีย, ขอความดวน หรอื 
ขอความเสียง เขียนขอความ
ตอบกลับ

3. ในการสงขอความ ใหเลือก สง 
โปรดดูที่ “การสงขอความ” หนา 35

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

ขอความมัลติมีเดียสามารถรวมสิ่งที่
แนบได
หากตองการตรวจสอบขอมูลการใชงาน
และสมัครใชบริการสงขอความ

มัลติมีเดียซึ่งเปนบริการเสริมจากระบบ
เครือขาย โปรดติดตอผูใหบริก

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

สรางขอความ > มัลติมีเดีย
2. เขียนขอความ หากตองการเพิ่มไฟล 

ใหเลือก ใส และเลือกจากตัวเลือก
3. หากตองการดูขอความกอนที่จะสง 

ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงตัวอยาง
4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง 

โปรดดูที่ “การสงขอความ” หนา 35
5. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอย

หนึ่งหมายเลขหรือที่อยูอีเมลลงใน
ชอง ถึง: ในการดึงขอมูลหมายเลข
โทรศัพทหรือที่อยูอีเมลจาก
หนวยความจํา ใหเลือก เพิ่ม

6. ในการสงขอความ ใหเลือก สง 
โปรดดูที่ “การสงขอความ” หนา 35
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การเขียนและสงขอความรวม
มัลติมีเดีย
เครอืขายไรสายอาจจํากัดขนาดของ
ขอความ MMS หากไฟลภาพที่แทรก
มีขนาดเกินคาที่กําหนดไว เครื่องอาจ
กําหนดใหภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให
สามารถสงทาง MMS ได
1. เลือก เมนู > ขอความ > 

สรางขอความ > รวมมัลติมีเดีย
2. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอย

หนึง่หมายเลขหรือที่อยูอีเมลลงใน
ชอง ถึง: ในการดึงขอมูลหมายเลข
โทรศัพทหรือที่อยูอีเมลจาก
หนวยความจํา ใหเลือก เพิ่ม

3. ปอนหัวเรือ่ง และเขียนขอความ
ของคุณ

4. หากตองการเพิ่มไฟล ใหเลือก ใส
5. หากตองการดูขอความกอนที่จะสง 

ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงตัวอยาง
6. ในการสงขอความ ใหเลือก สง 

โปรดดูที่ “การสงขอความ” หนา 35

การสงขอความ
การคุมครองดานลิขสิทธ์ิอาจหามมิใหทํา
การคดัลอก การแกไข การโอน หรอืการ
สงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรยีกเขา) 
และเนื้อหาบางสวนได

ในการสงขอความ ใหเลือก สง เครื่องจะ
จัดเก็บขอความไวในแฟมขอมูล 
ถาดออก และเริม่ตนการสงขอความ

หมายเหตุ: ขณะที่โทรศัพท
กําลังสงขอความ สัญลักษณ
ภาพเคลื่อนไหว  จะ
ปรากฏขึ้น ซึง่เปนการแสดงวา
โทรศัพทไดสงขอความ
ดังกลาวไปที่หมายเลขศูนย
ขอความที่ตั้งโปรแกรมไวใน
เครื่องของคุณแลว แตไมได
หมายความวาผูรับปลายทาง
ไดรบัขอความของคุณแลว 
คุณสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการสง
ขอความไดจากผูใหบริการ

หากมีการขัดจังหวะในขณะสงขอความ 
เครื่องจะพยายามสงใหมอีก 2-3 ครั้ง 
หากไมสามารถสงขอความดังกลาวได 
ขอความจะยังคงอยูในแฟมขอมูล 
ถาดออก หากตองการยกเลิกการสง
ขอความมัลติมีเดียในแฟมขอมูล 
ถาดออก ใหเลื่อนไปยงัขอความที่
ตองการยกเลิก แลวเลือก ตัวเลือก > 
ยกเลิกการสง

การอานและการตอบกลับ
ขอความ

ขอสําคัญ: ควรใชความ
ระมัดระวังในการเปดขอความ 
ออบเจกตในขอความ
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มัลติมีเดียอาจมีซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายหรืออ่ืนๆ ที่อาจ
ทําใหโทรศัพทหรือเครือ่งพซีี
ของคุณเสียหายได 

1. หากตองการดูขอความที่ไดรบั 
ใหเลือก แสดง หากตองการดู
ขอความดังกลาวในภายหลัง 
ใหเลือก ออก

2. หากตองการดูขอความทั้งหมด
ในกรณีที่ไดรบัขอความที่ประกอบ
ดวยงานนําเสนอ ใหเลือก เลน
ในการดูไฟลในงานนําเสนอหรือสิ่ง
ที่แนบ ใหเลือก ตัวเลือก > วัตถุ 
หรือ สิ่งที่แนบ

3. หากตองการตอบกลับขอความ 
ใหเลือก ตัวเลือก > ตอบกลับ > 
ขอความตัวอักษร, มัลติมีเดีย, 
ขอความดวน หรือ ขอความเสียง 
เขียนขอความตอบกลับ

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง 

■ขอความดวน
ขอความดวนคอื ขอความตัวอักษรที่
ปรากฏขึ้นทันทีที่ไดรับ เครือ่งจะไม
จัดเก็บขอความดวนไวโดยอัตโนมัติ

การเขียนขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > เขยีนขอความ 
> ขอความดวน ปอนหมายเลขโทรศัพท

ของผูรับและเขยีนขอความ หากตองการ
ใสตวัอักษรกะพริบลงในขอความ 
ใหเลือก ตัวเลือก > ใสตวัอักษรกะพริบ 
เพื่อกําหนดเครื่องหมาย ตัวอักษรหลัง
เครื่องหมายจะกะพรบิ จนกระทั่งคุณใส
เครื่องหมายที่สอง

การรับขอความ
ขอความดวนที่ไดรับจะแสดงดวย
ขอความ ขอความ: พรอมกับคําเพยีง
ไมกี่คําที่เริ่มจากจุดเริ่มตนของขอความ 
ในการอานขอความ ใหเลือก อาน 
หากตองการดึงขอมูลหมายเลขโทรศัพท
และที่อยูจากขอความปจจุบัน ใหเลือก 
ตัวเลือก > ใชขอมูล ในการจัดเก็บ
ขอความ ใหเลือก จัดเก็บ และเลือกแฟม
ขอมูลที่คุณตองการเก็บขอความไว

■การสงขอความคลปิเสียง 
Nokia Xpress

คุณสามารถใชบริการขอความมัลติมีเดีย
ในการสรางและสงขอความคลิปเสียงได
อยางสะดวก คุณตองเปดใชบริการสง
ขอความมัลติมีเดียกอน คุณจึงจะ
สามารถใชขอความคลิปเสียงได

การสรางขอความ 
1. เลือก เมนู > ขอความ > 

เขียนขอความ > ขอความคลิปเสยีง 
เครื่องบันทึกเสยีงจะเปดทํางาน 
ในการใชเครื่องบันทึก โปรดดูที่ 
“เครือ่งบันทึก” หนา 72
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2. เปลงเสียงขอความ
3. ใสหมายเลขโทรศัพทหนึ่งหมายเลข

หรอืมากกวานั้นลงในชอง ถึง: หรือ
เลือก เพิ่ม เพื่อดึงขอมูลหมายเลข
โทรศัพทจากในเครือ่ง

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

การฟงขอความ
ในการเปดขอความคลิปเสยีงที่ไดรบั 
ใหเลือก เลน หากไดรับขอความ
มากกวาหนึ่งขอความ ใหเลือก แสดง > 
เลน หากตองการฟงขอความนั้น
ในภายหลัง ใหเลือก ออก

■หนวยความจําเต็ม
เม่ือคุณไดรับขอความ แตหนวยความจํา
ของขอความเตม็ ขอความ หนวย
ความจําเต็ม ไมสามารถรับขอความ 
จะปรากฏขึ้น ในการลบขอความเกา
ออกกอน ใหเลือก ตกลง > ใช แลวเลือก
แฟมขอมูล เลื่อนไปยังขอความที่
ตองการ แลวเลือก ลบ หากตองการ
ลบมากกวาหนึง่ขอความขึ้นไป ใหเลือก 
เลือก เลือกขอความทั้งหมดที่ตองการ
ลบ แลวเลือก ตัวเลือก > ลบที่เลือก

■แฟมขอมูล
เครือ่งจะจัดเก็บขอความที่ไดรบัไวใน
แฟมขอมูล ถาดเขา
ขอความที่ยังไมไดสงจะถูกจัดเก็บไวใน
แฟมขอมูล ถาดออก

หากตองการตัง้คาเครื่องใหจัดเก็บ
ขอความที่สงแลวไวในแฟมขอมูล 
รายการที่สง โปรดดูที่ จัดเก็บขอความ
ที่สง ใน “การตั้งคาทั่วไป” หนา 44
หากตองการแกไขและสงขอความที่คุณ
ไดเขยีนและจัดเก็บไวในแฟมขอมูล 
ฉบับราง ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
ฉบับราง
คณุสามารถยายขอความไปไวในแฟม
ขอมูล รายการที่จัดเก็บ ในการจัดแฟม
ขอมูลยอย รายการที่จัดเก็บ ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > รายการที่จัดเก็บ 
หากตองการเพิม่แฟมขอมูล ใหเลือก 
ตัวเลือก > เพิ่มแฟมขอมูล ในการลบ
หรือเปลี่ยนชื่อแฟมขอมูล ใหเลื่อนไปที่
แฟมขอมูลที่ตองการ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ลบแฟมขอมูล หรือ 
เปลี่ยนชื่อแฟม
โทรศัพทเครือ่งนีมี้แมแบบขอความ 
หากคณุตองการสรางแมแบบขอความ
ใหม ใหบนัทึกขอความเปนแมแบบ
ขอความ ในการเขาสูรายการแมแบบ 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > รายการ
ที่จัดเก็บ > แมแบบ

■โปรแกรมอีเมล
โปรแกรมอีเมลจะใชการเชื่อมตอขอมูล
แบบแพคเก็ต (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) เพื่อใหคณุเขาใชบัญชีอีเมล
ผานทางโทรศัพทได โปรแกรมอีเมล
แตกตางจากฟงกชันอีเมล SMS ในการ
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ใชฟงกชันอีเมลในโทรศัพท คุณตองใช
ระบบอีเมลที่ใชงานรวมกันได
คุณสามารถอาน เขียน และสงอีเมลดวย
โทรศัพทของคณุ โทรศัพทของคณุ
สนับสนุนเซริฟเวอรอีเมล POP3 และ 
IMAP4 โปรแกรมนีไ้มสามารถใชเสียง
ปุมกดได
กอนที่คณุจะสงและดึงขอความอีเมล 
คุณตองสรางบัญชีอีเมลใหมหรอืใชบัญชี
อีเมลเดิม คณุสามารถติดตอผูใหบริการ
อีเมลเพื่อขอบัญชีอีเมลของคุณได 
ตรวจสอบการตั้งคาอีเมลกับผูใหบริการ
อีเมลของคุณ คณุอาจไดรับการตั้ง
กําหนดคาอีเมลเปนขอความการตั้ง
กําหนดคา โปรดดูที่ 
“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 14
ในการเปดใชงานการตั้งคาอีเมล 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความอีเมล โปรดดูที่ 
“ขอความอีเมล” หนา 46

ตัวชวยการตั้งคา
ตัวชวยการตั้งคาจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ
หากไมไดกําหนดการตั้งคาอีเมลไวใน
โทรศัพท หากตองการปอนการตั้งคา
ดวยตนเอง ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
อีเมล > ตัวเลือก > จัดการบัญชีผูใช > 
ตัวเลือก > ใหม 
ตัวเลือก จัดการบัญชีผูใช ชวยใหคุณ
สามารถเพิ่ม ลบ และเปลี่ยนแปลง
การตั้งคาอีเมลได ดูใหแนใจวาคุณได

ระบจุุดเชื่อมตอที่ตองการใชที่ถูกตอง
แลวสําหรับผูใหบริการระบบของคุณ 
โปรดดูที่ “การกําหนดคา” หนา 61 
โปรแกรมอีเมลจะใชจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตแบบไมมีพร็อกซี่ 
จุดเชื่อมตอ WAP โดยทั่วไปแลวจะมี
พรอ็กซีแ่ละไมสามารถใชงานกับ
โปรแกรมอีเมลได

การเขียนและการสงอีเมล
คุณสามารถเขียนขอความอีเมลกอน
เชื่อมตอบริการอีเมล หรือจะเชือ่มตอ
กับบรกิารกอน แลวจึงเขียนและสง
อีเมลก็ได
1. เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 

เขียนอีเมลใหม
2. หากมีบัญชีอีเมลระบไุวมากกวาหนึ่ง

บัญชี ใหเลือกบัญชีที่คุณตองการ
ใชสงอีเมล

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

4. ในการสงขอความอีเมล ใหเลือก 
สง > สงตอนนี้ 
หากตองการจัดเก็บอีเมลไวในแฟม
ขอมูล ถาดออก เพือ่สงในภายหลัง 
ใหเลือก สง > สงภายหลัง
หากตองการแกไขหรือเขียนอีเมลตอ
ในภายหลัง ใหเลือก ตัวเลือก > 
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จัดเก็บเปนฉบับราง อีเมลจะถูก
จัดเก็บไวใน ถาดออก > ฉบับราง
หากตองการสงอีเมลในภายหลัง ให 
เมนู > ขอความ > อีเมล > ตัวเลือก 
> สงตอนนี ้หรือ สง/ตรวจอีเมล

การดาวนโหลดอีเมล
1. ในการดาวนโหลดขอความอีเมล

ที่สงไปท่ีบัญชีอีเมลของคณุ ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > อีเมล > ตรวจดู
อีเมลใหม
หากมีบัญชีอีเมลระบุไวมากกวาหนึ่ง
บัญชี ใหเลือกบัญชีที่คุณตองการ
ดาวนโหลดอีเมล
โปรแกรมอีเมลจะดาวนโหลดเฉพาะ
หัวเรือ่งอีเมลกอนเทานัน้ 

2. เลือก กลับ > ถาดเขา ชื่อบัญชี 
และขอความใหม แลวเลือก ดึง 
เพื่อดาวนโหลดขอความอีเมล
ทั้งฉบับ

ในการดาวนโหลดขอความอีเมลใหม
และสงอีเมลที่จัดเก็บไวในแฟมขอมูล 
ถาดออก ใหเลือก ตัวเลือก > สง/ตรวจ
อีเมล

การอานและการตอบกลับอีเมล
 ขอสําคัญ: ควรใชความ

ระมัดระวังในการเปดขอความ 
ขอความอีเมลอาจมีซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายหรอือาจทําให

โทรศัพทหรือเครื่องพีซขีองคุณ
เสียหายได

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

2. ในการตอบกลับอีเมล ใหเลือก 
ตอบกลับ > ขอความเดิม หรือ 
ขอความวาง หากตองการตอบกลบัไป
ที่ผูรับหลายคน ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตอบกลบัท ังหมด ยนืยนัหรอืแกไขท ีอย ู
อีเมลและหัวเรือ่ง จากนัน้ เขยีน
ขอความตอบกลับของคุณ

3. ในการสงขอความ ใหเลือก สง > 
สงตอนนี้ 

แฟมขอมูลอีเมล
โทรศัพทของคุณจะจัดเก็บอีเมลที่
ดาวนโหลดจากบัญชีอีเมลไวในแฟม
ขอมูล ถาดเขา แฟมขอมูล ถาดออก 
ประกอบดวยแฟมขอมูลตอไปนี้: 
“ชื่อบญัชี” สําหรับอีเมลขาเขา, ที่เก็บ
ถาวร สําหรับเก็บอีเมล, กําหนดเอง 
1—กําหนดเอง 3 สําหรบัจัดเรียงอีเมล, 
ขยะ สําหรับเก็บอีเมลขยะ ฉบับราง 
สําหรับจัดเก็บที่ยงัเขยีนไมเสร็จ, 
ถาดออก สําหรับจัดเก็บอีเมลที่ยัง
ไมไดสง รายการที่สง สําหรับจัดเก็บ
อีเมลที่ถูกสงไปแลว 
ในการจัดการแฟมขอมูลและอีเมลใน
แฟมขอมูลนัน้ ใหเลือก ตัวเลือก เพื่อดู
ตวัเลือกของแตละแฟมขอมูลที่สามารถ
ใชได
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ตัวกรองเมลขยะ
หากตองการเปดใชงานและกําหนด
ตัวกรองเมลขยะ ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตวักรองเมลขยะ > การต ังคา ในหนาจอวาง
ของอีเมลหลัก ตัวกรองเมลขยะชวยให
สามารถกําหนดชื่อผูสงไวในรายชื่อ
อนญุาตหรือรายชื่อตองหามได ขอความ
จากผูสงที่ไมอนญุาตจะถูกกรองไวใน
แฟมขอมูล ขยะ ขอความจากผูสงที่
อนญุาตและจากผูสงที่ไมรูจักจะไดรบั
การดาวนโหลดไวที่ถาดเขาของบัญชี
อีเมล ในการใสชื่อผูสงไวในบัญชีดํา 
ใหเลือกขอความอีเมลในแฟมขอมูล 
ถาดเขา แลวเลือก ตัวเลือก > ผูสง
ในบัญชีดํา

■ขอความทันใจ (IM)
คุณสามารถสงขอความแบบสั้นๆ งายๆ 
ไปยงัผูสนทนาที่ออนไลนโดยใช
ขอความทันใจ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) คุณตองสมัครขอใชบริการ
และลงทะเบียนกบัศูนยบริการสนทนาที่
คุณตองการใช สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการลงชื่อใชงานบริการสนทนา 
โปรดติดตอผูใหบรกิารของคุณ
ในการตัง้คาที่จําเปนของบริการสนทนา 
โปรดดูที่ ตั้งคาการเชื่อมตอ ใน 
“การเขาใชงาน” หนา 40 ไอคอนและ
ขอความบนหนาจออาจแตกตางกนัขึ้น
กับบริการสนทนา

หมายเหตุ: คุณอาจไม
สามารถเขาใชงานคุณสมบัติ
ทั้งหมดที่กลาวไวคูมือเลมนี้ได 
ทั้งนี้ขึน้อยูกับผูใหบริการ
สนทนาของคุณ

การเขาใชงาน
เลือก เมนู > ขอความ > สนทนา สนทนา 
อาจถูกแทนที่ดวยคําอ่ืน ขึ้นอยูกับ
ผูใหบรกิารของคุณ หากมีการตั้งคาชุด
การเชื่อมตอมากกวาหนึ่งชุดสําหรบั
บริการสนทนา ใหเลือกชุดที่ตองการ 
เลือกจากตวัเลือกตอไปนี้:
ล็อกอิน — เพื่อเชื่อมตอกับบริการ
สนทนา หากตองการตั้งคาโทรศัพท
ใหเชื่อมตอกับบริการสนทนาโดย
อัตโนมัติเม่ือเปดเครื่อง เม่ืออยูในชวง
การล็อกอิน ใหเลือก ล็อกอินอัตโนมัติ: > 
เปด หรือเลือก เมนู > ขอความ > 
สนทนา เชื่อมตอกับบริการสนทนา 
แลวเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > 
ล็อกอินอัตโนมัติ > เปด 
การสนทนาเกา — เพื่อดู ลบ หรือ
เปลี่ยนชื่อการสนทนาที่คุณไดบันทึก
ในขณะที่สนทนา
ตั้งคาการเชื่อมตอ — เพื่อแกไข
การตั้งคาที่จําเปนสําหรับการสง
ขอความและการแสดงสถานะ
การเชื่อมตอ
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การเชื่อมตอ
ในการเชื่อมตอกับบริการ ใหเขาสูเมนู
สนทนา เลือกบริการสนทนา และเลือก 
ล็อกอิน
หากตองการยกเลิกการเชื่อมตอกับ
บรกิารสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > ออก

ชวงสนทนา
เม่ือเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ
แลว สถานะของคุณที่ผูอ่ืนมองเห็น
จะปรากฏขึ้นที่แถบ: สถานะ: ออนไลน, 
สถานะ: ไมวาง หรือ สถานะ: ออฟไลน 
— ในการเปลี่ยนสถานะสวนตัว เลือก 
เปล่ียน
ถัดจากแถบสถานะลงไปจะเปนแฟม
ขอมูลสามแฟม ซึง่จะมีรายชื่อผูสนทนา
พรอมสถานะ: การสนทนา, ออนไลน 
และ ออฟไลน หากตองการขยายแฟม
ขอมูล เลื่อนไปที่โฟลเดอรนัน้ และเลือก 
ขยาย (หรอืกดแถบเลื่อนดานขวา) 
หากตองการยอแฟมขอมูล ใหเลือก ยอ 
(หรอืกดแถบเลื่อนดานซาย)
การสนทนา — แสดงรายการขอความ
ทันใจที่อานแลวและขอความใหม 
หรอืคําเชิญเพื่อเขารวมการสนทนา
ในระหวางการสนทนาปจจุบัน

 แสดงถึงขอความกลุมใหม
 แสดงถึงขอความกลุมที่อานแลว
 แสดงถึงขอความทันใจใหม
 แสดงถึงขอความทันใจที่อานแลว

 แสดงถึงคําเชิญ
ไอคอนและขอความบนจอแสดงผล
จะขึ้นอยูกับบริการสนทนา
ออนไลน — แสดงจํานวนรายชื่อที่
ออนไลน
ออฟไลน — แสดงจํานวนรายชื่อที่
ออฟไลน
ในการเริ่มตนการสนทนา ใหขยายแฟม
ขอมูล ออนไลน หรอื ออฟไลน และ
เลื่อนไปที่รายชื่อที่คุณตองการสนทนา 
แลวเลือก สนทนา หากตองการตอบรบั
คําเชิญหรือตอบกลับขอความ ใหขยาย
แฟมขอมูล การสนทนา เลื่อนไปที่
รายชื่อท่ีคณุตองการสนทนา แลวเลือก 
เปด หากตองการเพิม่รายชื่อ โปรดดูที่ 
“การเพิ่มรายชื่อสนทนา” หนา 42
กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ (จะมอง
ไมเห็นหากระบบเครือขายไมรองรับ
การใชกลุมสนทนา) — แสดงรายการ
บุคมารคของกลุมสาธารณะที่ผูใหบริการ
มีให ในการเริ่มรับสงขอความสนทนา
กับกลุม เลื่อนไปที่กลุม แลวเลือก 
เขารวม ปอนชื่อในหนาจอ ซึ่งเปนชื่อ
ที่ตองการใชในการสนทนา เม่ือคุณ
เขารวมในการสนทนาของกลุมนัน้แลว 
คณุสามารถเริม่ตนสนทนาในกลุมได 
คณุสามารถสรางกลุมสวนตัวไดดวย 
โปรดดูที่ “กลุมสนทนา” หนา 43
คนหา > ผูสนทนา หรือ กลุมสนทนา — 
เพือ่คนหาผูใชสนทนาหรือกลุม



ขอความ

42 ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธ ิ์

สาธารณะที่อยูในระบบเครอืขายโดย
แยกตามชื่อ ชื่อหนาจอ หมายเลข
โทรศัพท หรือที่อยูอีเมล หากคุณเลือก 
กลุมสนทนา คุณสามารถคนหากลุมได
ตามสมาชิกในกลุมหรอืตามชื่อกลุม
สนทนา หัวขอ หรือ ID
ตัวเลือก > สนทนา หรอื เขากลุม — 
เพื่อเริ่มตนสนทนาเมื่อคณุพบผูใชหรือ
กลุมสนทนาที่คุณตองการแลว

การรับหรือปฏิเสธคําเชิญ
หากคุณไดรับคําเชิญใหม และตองการ
อาน ใหเลือก อาน หากคณุไดรับ
คําเชิญมากกวาหนึ่งคําเชิญ ใหเลื่อนไป
ยังคําเชิญที่ตองการ แลวเลือก เปด 
ในการเขารวมสนทนากลุมสวนตัว เลือก 
ยอมรับ และปอนชื่อหนาจอที่คุณ
ตองการใชเปนชื่อเลน ในการปฏิเสธหรือ
ลบคําเชิญ ใหเลือก ตัวเลือก > ปฏิเสธ 
หรือ ลบ

การอานขอความทันใจ
หากคุณไดรับขอความใหมที่ไมใช
ขอความในการสนทนาปจจุบัน ขอความ 
มีขอความทันใจ ใหม จะปรากฏขึ้น 
ในการอานขอความ ใหเลือก อาน 
หากคุณไดรับขอความมากกวาหนึ่ง
ขอความ ใหเลื่อนไปยงัขอความที่
ตองการ แลวเลือก เปด
ขอความใหมที่ไดรับระหวางการสนทนา
ปจจุบนัจะถูกเก็บไวใน สนทนา > 

การสนทนา หากคณุไดรับขอความ
จากบุคคลที่ไมไดมีรายชื่ออยูใน 
รายชื่อสนทนา ID ของผูสงจะปรากฏขึ้น 
หากตองการจัดเก็บชื่อผูสนทนาใหมที่
ไมมีชื่อในหนวยความจําของโทรศัพท 
ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บในรายการ

การเขารวมในการสนทนา
ในการเขารวมหรอืเริม่ตนชวงการ
สนทนา เขียนขอความของคณุ และ
เลือก สง
ในขณะที่กําลังสนทนาอยู หากวาคุณ
ไดรับขอความใหมจากผูที่ไมอยูในการ
สนทนาขณะนั้น สัญลักษณ  จะ
ปรากฏขึน้ และโทรศัพทจะสงเสียงเตือน
เขียนขอความ แลวเลือก สง ขอความ
ของคุณจะปรากฏที่หนาจอตามดวย
ขอความตอบกลับ

การเพ่ิมรายชื่อสนทนา
เม่ือเชื่อมตอกับบรกิารสนทนาแลว 
ในเมนหูลักของบริการสนทนา ใหเลือก 
ตัวเลือก > เพิม่ผูสนทนาใหม > 
ตามเบอรมือถือ, ใส ID โดยผูใช, 
คนจากเซริฟเวอร หรือ คดัจาก
เซิรฟเวอร (ขึ้นอยูกบัผูใหบริการ)
เลื่อนไปยังรายชื่อ ในการเริ่มตนการ
สนทนา เลือก สนทนา
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การกีดกันและการเลิกกีดกัน
ขอความ
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
คุณสามารถกําหนดบุคมารคกลุม
สาธารณะที่ผูใหบริการมีใหได เชื่อมตอ
บรกิารสนทนา แลวเลือก กลุมสนทนา > 
กลุมสาธารณะ เลือกกลุม และ เขารวม 
หากคุณไมมีชื่อในกลุม ใหปอนชื่อใน
หนาจอของคุณซึ่งใชเปนชื่อเลนในกลุม 
หากตองการลบกลุมออกจากรายชื่อ
กลุม ใหเลือก ตัวเลือก > ลบกลุม 

ในการคนหากลุม ใหเลือก กลุมสนทนา 
> กลุมสาธารณะ > คนหากลุม 

สวนตัว
เชื่อมตอกับบรกิารสนทนา และจากเมนู
หลัก เลือก ตัวเลือก > เพิ่มกลุม 
ปอนชื่อกลุมและชื่อหนาจอที่คณุตองการ
ใชเปนชื่อเลน เลือกสมาชิกกลุมสวนตัว
จากรายชื่อ และเขียนคําเชิญ

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

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

■คําสั่งขอใชบริการ
ปอนและสงคําขอบริการ (โดยทั่วไป
รูจักกันในชื่อคําสั่ง USSD) ไปยังผูให
บริการของคณุ เชน คําสั่งการใชงาน
บริการเสริมจากระบบเครือขาย เลือก 
เมนู > ขอความ > คําสัง่บริการ 

■การลบขอความ
ในการลบขอความ ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ลบขอความ > ตามขอความ 
เพื่อลบทีละขอความ, ตามโฟลเดอร 
เพื่อลบขอความทั้งหมดออกจาก
แฟมขอมูลหรือ ลบขอความท้ังหมด 

■ขอความซิม
ขอความซิมเปนขอความตัวอักษรเฉพาะ
ที่ถูกจัดเก็บไวในซิมการดของคณุ คุณ
สามารถคัดลอกหรือยายขอความ
ดังกลาวไปเก็บไวที่หนวยความจําของ
เครื่อง แตไมสามารถคัดลอกหรือยาย
ขอความจากเครื่องไปไวในซิมการดได 
ในการอานขอความซมิ ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ตัวเลือก > ขอความซิม

■การตั้งคาขอความ

การตั้งคาทั่วไป
การตั้งคาทั่วไปเปนการตั้งคาปกติที่ใช
กับขอความตัวอักษรและขอความ
มัลติมีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > การตั้งคาทั่วไป และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี:้
จัดเก็บขอความที่สง > ใช — เพื่อตั้งคา
เครื่องใหจัดเก็บขอความที่สงแลวไวใน
แฟมขอมูล แฟมขอความที่สง
แทนที่ในรายการที่สง > อนญุาต — 
เพื่อตั้งคาเครือ่งใหแทนท่ีขอความเกา
ที่สงแลวดวยขอความใหมเม่ือหนวย
ความจําขอความเต็ม การตั้งคาดังกลาว
จะปรากฏขึ้นตอเม่ือคุณตัง้คา จัดเก็บ
ขอความที่สง > ใช
ขนาดอักษร — เพื่อเลือกขนาดตวัอักษร
ที่จะใชในขอความ
รอยยิ้มแบบกราฟก > ใช — เพื่อตั้งคา
เครื่องใหแทนท่ีรอยยิ้มแบบตัวอักษร
ดวยภาพกราฟก

ขอความตัวอักษร
การตั้งคาขอความตัวอักษรจะมีผลตอ
การสง การรับ และการดูขอความอีเมล 
SMS และขอความตวัอักษร
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เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความตัวอักษร และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้:
รายงานผลการสง > ตองการ — เพือ่ขอ
ใหระบบเครือขายสงผลการสงขอความ
ใหกบัเครื่องของคุณ (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครือขาย)
ศูนยขอความ > เพิ่มศูนย — เพือ่ตัง้คา
หมายเลขโทรศัพทและช่ือของศูนย
ขอความที่ตองใชในการสงขอความ
ตัวอักษร คุณจะไดรับหมายเลขดังกลาว
จากผูใหบรกิาร
ศูนยขอความท่ีใช — เพื่อเลือกศูนย
ขอความที่จะใช
ศูนยขอความอีเมล > เพิม่ศูนย — 
เพื่อตั้งคาหมายเลขโทรศัพทและชื่อของ
ศูนยอีเมลสําหรับการสงอีเมล SMS
ศูนยอีเมลที่ใช — เพื่อเลือกศูนย
อีเมล SMS ที่ตองการใช
อายุขอความ — เพื่อเลือกระยะเวลา
ที่ระบบเครอืขายพยายามสงขอความ
ของคุณ
สงในแบบ — เพือ่เลือกรูปแบบขอความ
ที่จะสง: ขอความ, เพจตามตวั หรอื 
โทรสาร (บริการเสรมิจากระบบ
เครอืขาย)
ใชขอมูลแพคเกต็ > ใช — เพื่อตั้งคา 
GPRS เปนบรกิารเสริม SMS

ตวัอักษรที่สนับสนุน > เต็ม — เพือ่เลือก
ตวัอักษรทั้งหมดในขอความที่จะสง
สําหรับดู หากคุณเลือก ลด ตัวอักษรที่มี
เครื่องหมายเนนเสยีงหรือเครื่องหมาย
อ่ืนๆ อาจถูกแปลงกลับเปนตัวอักษรอื่น
ใชศูนยเดิม > ตองการ — เพื่อให
ผูรับขอความสามารถสงขอความ
ตอบกลับผานทางศูนยขอความของคุณ
ได (บริการเสริมจากระบบเครอืขาย)

ขอความมัลติมีเดีย
การตั้งคาขอความจะสงผลตอการสง 
การรับ และการดูขอความมัลติมีเดีย 
คณุอาจไดรับการตั้งกําหนดคาสําหรับ
สงขอความมัลติมีเดียเปนขอความ
การกําหนดคา โปรดดูที่ 
“บริการตัง้กําหนดคา” หนา 14 
นอกจากนี ้คุณยังสามารถปอนการ
ตัง้คาดวยตัวคณุเองได โปรดดูที่ 
“การกําหนดคา” หนา 61
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความมัลติมีเดีย 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
รายงานผลการสง > ตองการ — เพื่อขอ
ใหระบบเครอืขายสงผลการสงขอความ
ใหกับเครือ่งของคุณ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)
ขนาดภาพ (รวม MMS) — เพือ่ตัง้คา
ขนาดภาพในขอความพรอมมัลติมีเดีย
ขนาดภาพ (มัลติมีเดีย) — เพื่อตั้งคา
ขนาดภาพในขอความมัลติมีเดีย
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คาที่ใชจับเวลาภาพนิ่ง — เพื่อกําหนด
เวลาที่ตั้งไวระหวางภาพนิง่ในขอความ
มัลตมีิเดีย
ใหรับมัลติมีเดีย — เพื่อรับหรือกัน
ขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ใช หรือ ไม 
หากคุณเลือก ในเครอืขายเดียวกัน 
คุณไมสามารถรับขอความมัลติมีเดีย
เม่ือคุณอยูนอกระบบเครอืขาย คาที่
ตั้งไวของบริการสงขอความมัลติมีเดีย
โดยปกติแลวคือ ในเครือขายเดียวกัน 
เมนทูี่คุณสามารถใชไดนัน้ขึ้นอยูกับ
เครื่องโทรศัพทที่คุณใช
มัลตมีิเดียที่เขามา — เพื่อใหเครือ่งรบั
ขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัต ิ
รับดวยตนเองเมื่อเครือ่งถาม หรอื
ปฏิเสธการรับขอความ เครือ่งจะไม
แสดงการตัง้คานี้หากตั้งคา ใหรับ
มัลตมีิเดีย ไวที่ ไม
ใหรับโฆษณา — เพื่อรับหรือปฏิเสธ
ไมรบัขอความโฆษณา เครื่องจะไม
แสดงคานี ้หากตั้งคา ใหรับมัลติมีเดีย 
ไวที่ ไม หรือตั้งคา มัลติมีเดียที่เขามา 
ไวที่ ปฏิเสธ
การตั้งกําหนดคา > การจัดรูปแบบ — 
เฉพาะการตั้งกําหนดคาที่รองรบัการ
ซิงโครไนซเทานัน้จะปรากฏขึ้น เลือก
ผูใหบริการ คาที่ตั้งไว หรอื การตั้งคา
สวนบคุคล สําหรับขอความมัลติมีเดีย 
เลือก บัญช ีและบัญชีบริการสงขอความ
มัลตมีิเดียที่มีในการตั้งกําหนดคา
ที่ใชงาน

ขอความอีเมล
การตั้งคาจะสงผลตอการสง การรับ และ
การดูอีเมล คุณอาจไดรับการตั้งคาในรปู
ของขอความการกําหนดคา โปรดดูที่ 
“บรกิารตั้งกําหนดคา” หนา 14 
นอกจากนี้ คุณยงัสามารถปอนการ
ตั้งคาดวยตวัคุณเองได โปรดดูที่ 
“การกําหนดคา” หนา 61
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความอีเมล และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี:้
การจัดรูปแบบ — เพื่อเลือกคาที่คณุ
ตองการใชงาน
บัญช ี— เพื่อเลือกบญัชีที่ไดรับจาก
ผูใหบรกิาร
ชื่อผูใช — เพื่อปอนชื่อหรือชื่อเลน
ของคุณ
ที่อยูอีเมล — เพือ่ปอนที่อยูอีเมล
ของคุณ
ขอมูลล็อกอิน — เพื่อปอนขอมูล
การตรวจสอบสิทธ์ิที่ใชเม่ือดึงขอมูล
อีเมลขาเขา
การตั้งคาเมลขาเขา — เพ ือปอนจํานวน
เมลสูงสุดที่สามารถดึงขอมูลได
ตั้งคาขาออก (SMTP) — เพื่อปอนคา 
SMTP (simple mail transfer protocol) 
และตัวเลือกการตั้งคาที่ใชเม่ือสงอีเมล
แสดงหนาตางติดตอ > ใช — เพือ่
ดําเนินการตรวจสอบผูใชดวยตนเอง
สําหรบัการเชื่อมตออินทราเนต็
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7. รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลข
โทรศัพท (รายชื่อ) ทั้งในหนวยความจํา
ของโทรศัพทและในหนวยความจําของ
ซิมการด
หนวยความจําของโทรศัพทสามารถ
จัดเก็บรายชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพท
และรายการขอความหลายรายการ 
นอกจากนี้ คุณยงัสามารถจัดเก็บภาพ
สําหรับชื่อจํานวนหนึ่งได
หนวยความจําซิมการดสามารถจัดเกบ็
ชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพทหนึง่
หมายเลข รายชื่อท่ีจัดเก็บไวในหนวย
ความจําซมิการดจะแสดงโดย 

■การคนหารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ เลื่อนดูรายชื่อ 
หรอืปอนตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณ
กําลังคนหา

■การบันทึกชื่อและ
หมายเลขโทรศัพท

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

■การบันทึกขอมูล
ในหนวยความจําของโทรศัพท 
คณุสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท 
แบบเสยีงหรือวิดีโอคลิป และรายการ
ขอความสั้นไดหลากหลายประเภทตอ
รายชื่อหนึ่งรายชื่อ
หมายเลขแรกที่คุณบนัทึกจะไดรับการ
ตัง้คาเปนหมายเลขหลักโดยอัตโนมัติ 
มีกรอบลอมรอบสญัลักษณของประเภท
หมายเลขนั้น (ตวัอยางเชน ) 
เม่ือคุณเลือกชื่อจากรายชื่อ (เชน 
เพือ่โทรออก) เครื่องจะเลือกใชหมายเลข
หลัก นอกเสียจากวาคุณจะเลือกอีก
หมายเลขหนึ่ง
ตรวจดูวาหนวยความจําที่ใชคือ 
โทรศัพท หรือ เครือ่งและซมิ โปรดดูที่ 
“การตั้งคา” หนา 49
คนหาชื่อที่คณุตองการเพิ่มรายละเอียด 
และเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > 
เพิม่ขอมูล เลือกจากตัวเลือกที่มีใหเลือก

■การคัดลอกหรือยาย
รายชื่อ

คณุสามารถคดัลอกและยายรายชื่อจาก
หนวยความจําโทรศัพทไปยังหนวย
ความจําของซิมการด หรือจากซมิการด
ไปยงัเครื่องได ซิมการดจะสามารถ
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บันทึกชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพทหนึง่
หมายเลข 
หากตองการคัดลอกหรือยายรายชื่อ
ทีละชื่อ ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ 
เลื่อนไปที่รายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ยายรายชื่อ หรือ คัดลอกรายชือ่ 
หากตองการคัดลอกหรือยายรายชื่อ
ที่เลือก ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ 
เลื่อนไปที่รายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > 
เลือก จากนั้น เลือกรายชื่ออ่ืน แลวเลือก 
ตัวเลือก > ยายที่เลือก หรือ คัดลอก
ที่เลือก
หากตองการคัดลอกหรือยายรายชื่อ
ทั้งหมด ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > 
ยายรายชื่อ หรือ คัดลอกรายชือ่

■การแกไขขอมูลรายชื่อ
คนหารายชื่อ แลวเลือก ขอมูล ในการ
แกไขชือ่ หมายเลข รายการขอความ 
หรือเปล่ียนภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > 
แกไข ในการเปลี่ยนประเภทหมายเลข 
ใหเลื่อนไปยังหมายเลขที่ตองการ 
แลวเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภท 
ในการกําหนดหมายเลขที่เลือกใหเปน
หมายเลขที่ตั้งไว ใหเลือก ตั้งเปนคา
ที่ตัง้มา

■การซิงโครไนซขอมูล
ท้ังหมด

ซิงโครไนซปฏิทิน ขอมูลรายชื่อ และ
บันทึกของคุณ กับเซริฟเวอร

อินเทอรเน็ตระยะไกล (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขาย) สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดดูที่ “การซงิโครไนซจากเซิรฟเวอร” 
หนา 58

■การลบรายชื่อ
หากตองการลบรายชือ่ท้ังหมดและ
ขอมูลในรายชื่อออกจากหนวยความจํา
โทรศัพทหรือหนวยความจําของ
ซิมการด ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > 
ลบรายชื่อทั้งหมด > จากความจําเครื่อง 
หรือ จากซมิการด
ในการลบรายชื่อ ใหคนหารายชื่อ
ที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ลบชื่อ
หากตองการลบหมายเลข รายการ
ตัวอักษร หรือภาพที่แนบกับรายชื่อ 
ใหคนหารายชื่อนั้น และเลือก ขอมูล 
เลื่อนไปยังขอมูลที่ตองการ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ลบ และเลือกจากตัวเลือก
ที่มีใหเลือก

■นามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมูลรายชื่อของ
บุคคลในรูปแบบของนามบัตรจากเครือ่ง
ที่ใชงานรวมกันซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน 
vCard ได
ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อที่มี
ขอมูลที่คุณตองการสง แลวเลือก 
ขอมลู > ตัวเลือก > สงนามบัตร
หลังจากไดรบันามบัตรแลว ใหเลือก 
แสดง > จัดเก็บ เพือ่จัดเก็บนามบัตร
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ไวในหนวยความจําของโทรศัพท 
หากไมตองการเก็บนามบัตร ใหเลือก 
ออก > ใช

■การตั้งคา
เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้
ความจําที่ใช — เพื่อเลือกหนวย
ความจําของซมิการดหรือหนวยความจํา
ของโทรศัพทของรายชื่อ เลือก เครื่อง
และซิม เพื่อเรียกดูชื่อและหมายเลข
จากหนวยความจําทั้งสอง ในกรณีนี ้
เม่ือคุณบนัทึกชื่อและหมายเลข ชื่อและ
หมายเลขจะถูกบันทึกลงในหนวย
ความจําของโทรศัพท
แสดงกลุมรายชื่อ — เพือ่เลือกวิธีแสดง
ชื่อและหมายเลขโทรศัพทใน รายชื่อ
การแสดงชื่อ — เพื่อเลือกวาจะแสดง
ชื่อหรือนามสกุลของรายชื่อกอน
ขนาดอักษร — เพือ่ตั้งคาขนาดตัวอักษร
ของรายชื่อ
สถานะหนวยความจํา — เพื่อดูพื้นที่ของ
หนวยความจําที่ใชแลวและหนวย
ความจําที่ยังไมไดใช

■กลุมสนทนา
เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม เพื่อจัดชื่อ
และหมายเลขโทรศัพทที่บันทึกไวใน

หนวยความจําไวในกลุมผูโทรโดยใช
เสยีงเรียกเขาและภาพกลุมตางกัน

■การโทรดวน
ในการกําหนดหมายเลขใหกับปุม
โทรดวน ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > 
โทรดวน แลวเลื่อนไปที่หมายเลข
ปุมโทรดวนที่คุณตองการ
เลือก กําหนด หรือหากไดกําหนด
หมายเลขใดหมายเลขหนึ่งใหกับปุม
ไวแลว ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน 
เลือก คนหา และชื่อท่ีคุณตองการ
กําหนด หากกําหนดฟงกชัน โทรดวน 
ไวที่ไมใช เครื่องจะถามวาคุณตองการ
ใชงานฟงกชันนีห้รือไม โปรดดูเพิ่มเตมิ
ที่ โทรดวน ใน “การโทร” หนา 59
ในการโทรออกโดยใชปุมโทรดวน 
โปรดดูที่ “โทรดวน” หนา 25

■ขอมูล บริการ และเบอร
สวนตัว

เลือก เมนู > รายชื่อ และเลือกจาก
เมนยูอยเมนูใดเมนูหนึ่งเหลานี้:
หมายเลขขอมูล — เพือ่โทรไปที่
หมายเลขใหบริการขอมูลของผูให
บริการหากมีหมายเลขนั้นในซิมการด
ของคณุ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
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เบอรบริการ — เพื่อโทรไปที่เบอร
บริการของผูใหบริการหากมีหมายเลข
นั้นในซิมการดของคุณ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)
เบอรสวนตัว — เพือ่ดูหมายเลข
โทรศัพทที่อยูในซิมการดหากมี
หมายเลขนั้นในซมิการดของคุณ
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8. บันทึก

เครือ่งจะบันทึกหมายเลขโทรศัพทที่
ไมไดรบัสาย ที่ไดรบั และท่ีโทรออก
หากเปดเครือ่งอยูและใชภายในพืน้ที่
บรกิารของระบบเครอืขาย
ในการดูขอมูลสายตางๆ ของคณุ 
ใหเลือก เมนู > บนัทึก > เบอรที่
ไมไดรบั, เบอรที่ไดรับสาย หรือ 
เบอรที่โทรออก ในการดูหมายเลข
ที่ไมไดรบัสายและหมายเลขที่ไดรบัสาย 
รวมทั้งหมายเลขที่โทรออกลาสุด
ตามลําดับ ใหเลือก บันทึกการโทร 
ในการดูรายชื่อที่คุณไดสงขอความ
ไปลาสุด ใหเลือก ผูรับขอความ
ในการดูขอมูลการติดตอลาสุด ใหเลือก 
เมนู > บันทึก > เวลาการโทร, ตัวนับ
ขอมูล หรือ ตัวจับแพคเก็ต
ในการดูจํานวนขอความตัวอักษรและ
ขอความมัลติมีเดียที่คณุสงและไดรับ 
ใหเลือก เมนู > บนัทึก > บันทึกขอความ

หมายเหตุ: คาใชจายจรงิ
ในการโทรและบริการที่แสดง
ในใบเรยีกเก็บคาบริการจาก
ผูใหบริการอาจแตกตางกันไป 
ทั้งนี้ขึน้อยูกับคุณสมบตัิของ
เครือขาย การปดเศษ ภาษี 
และปจจัยอ่ืนๆ

ตวัจับเวลาบางประเภทสามารถตั้งเวลา
ใหมไดดวยการอัพเกรดบรกิารหรือ
ซอฟตแวร

■ขอมูลตําแหนงการใชงาน
ระบบเครือขายสามารถสงคําขอใหคุณ
แสดงตําแหนง (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคณุเพื่อสมัครใชบรกิารและเพื่อ
ตกลงเกีย่วกับการสงขอมูลตําแหนง
ในการยอมรับหรือปฏิเสธคําขอใหแสดง
ตําแหนง ใหเลือก ยอมรับ หรือ ปฏเิสธ 
หากคณุไมไดรับคําขอ โทรศัพทอาจ
ยอมรบัหรือไมใหรับคําขอโดยอัตโนมัติ
ตามขอตกลงที่คณุทําไวกับผูใหบรกิาร
ระบบหรือผูใหบริการ เครือ่งจะแสดง
ขอความ 1 การขอตําแหนงพลาดไป 
ในการดูคําขอใหแสดงตําแหนงที่คุณ
ไมไดรับ ใหเลือก แสดง
ในการดูขอมูลของการแจงเตือนสวนตัว
และคําขอ 10 รายการลาสดุ หรอืในการ
ลบรายการดังกลาว ใหเลือก เมนู > 
บนัทึก > ตําแหนง > ล็อกตําแหนง > 
เปดแฟม หรือ ลบทั้งหมด
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9. การตั้งคา

■รูปแบบ
โทรศัพทของคณุมีกลุมการตั้งคาแบบ
ตางๆ ที่เรยีกวารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถ
ปรับแตงแบบเสียงโทรศัพทสําหรับ
เหตุการณและสภาพแวดลอมที่ตางกัน
ได
เลือก เมนู > การตั้งคา > รปูแบบ 
รูปแบบท่ีตองการและเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี:้
ใชงาน — เพือ่ใชงานรปูแบบที่เลือก
ปรับตัง้คา — เพื่อปรับตัง้คารูปแบบ 
เลือกการตัง้คาที่คณุตองการเปลี่ยน 
แลวทําการเปลี่ยน 
ตั้งเวลา — เพื่อตั้งรูปแบบใหทํางานใน
ระยะเวลาหนึง่ไมเกิน 24 ชัว่โมง และ
ตั้งเวลาสิ้นสุด เม่ือหมดเวลาที่ตั้งใหกบั
รูปแบบ เครื่องจะใชงานรูปแบบ
กอนหนานี้ที่ไมไดตัง้เวลาไว

■ลักษณะ
ลักษณะประกอบดวยสวนประกอบ
สําหรับปรับตั้งคาโทรศัพทของคุณ
เลือก เมนู > การตั้งคา > ลักษณะ 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

เลือกลักษณะ — เพื่อตั้งคาลักษณะ 
รายการแฟมขอมูลใน คลังภาพ 
จะปรากฏขึ้น เปดแฟมขอมูล ลักษณะ 
แลวเลือกลักษณะ
ที่โหลดรูปแบบ — เพื่อเปดรายการ
ลิงคสําหรบัดาวนโหลดลักษณะเพิม่เติม

■แบบเสียง
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาแบบเสียง
ของรูปแบบท่ีเลือกใชงานได
เลือก เมนู > การตั้งคา > แบบเสียง 
คุณสามารถคนหาการตั้งคาเดียวกันได
ในเมน ูรูปแบบ โปรดดูที่ ปรับตัง้คา ใน 
“รูปแบบ” หนา 52
ในการตั้งคาโทรศัพทใหดังขึ้นเมื่อมีสาย
เรียกเขาจากหมายเลขโทรศัพทที่อยูใน
กลุมเบอรโทรที่เลือกไวเทานัน้ ใหเลือก 
เตือนสําหรับ เลื่อนไปยงักลุมเบอรโทร
ที่คุณตองการหรอื ทุกสาย แลวเลือก 
เลือก 
เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ เพือ่จัดเก็บ
การตั้งคาหรอื ยกเลิก เพื่อออกจาก
การตั้งคาโดยไมเปลี่ยนแปลง
หากคุณเลือกระดับความดังเสียงกริ่ง
สูงสุด แบบเสียงกริง่จะปรับเปนระดับ
เสียงดังสุดหลังจากนั้น 2-3 วินาที
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■จอแสดงผลหลกั
เลือก เมนู > การตัง้คา > จอแสดงผล
หลัก และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู:
ภาพพืน้หลัง — เพือ่เพิม่ภาพพื้นหลัง
ในโหมดสแตนดบาย
สแตนดบายแบบพิเศษ — เพือ่เปด
หรอืปดโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ 
และเพื่อจัดวางและปรับตัง้คาโหมด
สแตนดบายแบบพิเศษ
สีอักษรสแตนดบาย — เพื่อเลือกสขีอง
ขอความในโหมดสแตนดบาย
ไอคอนปุมสํารวจ — เพื่อแสดงไอคอน
ของทางลัดปุมสํารวจปจจุบันในโหมด
สแตนดบายเมื่อไมใชสแตนดบายแบบ
พิเศษ
ภาพเคลื่อนไหวฝาพบั — เพือ่ตัง้คา
โทรศัพทใหแสดงภาพเคลื่อนไหว
เม่ือคุณเปดหรอืปดฝาพบั
ขนาดอักษร — เพือ่กําหนดขนาด
ตัวอักษรของขอความ รายชื่อ และ
เว็บเพจ
โลโกระบบ — เพื่อตั้งคาโทรศัพท
ใหแสดงหรอืซอนโลโกระบบ
แสดงขอมูลระบบ > ใช — เพื่อแสดง
ขอมูลเฉพาะของระบบหากไดรบัจาก
เครอืขาย

■วันและเวลา
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาเวลา 
เขตเวลา และวันที่ ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > วันและเวลา > เวลา, วันที ่
หรือ รับขอมูลเวลาอัตโนมัติ 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย)
เม่ือตองเดินทางไปยังเขตเวลาที่ตางกัน 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > วันและเวลา 
> เวลา > เขตเวลา และเขตเวลา
ตามตําแหนงที่คณุอยูในแงสวนตางของ
เวลาโดยดูตามเวลามาตรฐานกรีนชิ 
(GMT) หรือพิกัดเวลาสากล (UTC) 
วนัและเวลาจะถูกกําหนดตามเขตเวลา
และจะทําใหโทรศัพทแสดงเวลาในการ
สงขอความตัวอักษรหรือขอความ
มัลติมีเดียที่ถูกตอง ตัวอยางเชน 
GMT-5 หมายถึงเขตเวลาของนิวยอรก 
(USA) เรว็กวาเวลามาตรฐานของ 
กรนีิช/ลอนดอน (UK) 5 ชั่วโมง 
สําหรับประเทศอินเดีย (นวิเดลี) 
GMT+5.5 สําหรับประเทศไทย/
อินโดนเีซีย/เวียดนาม GMT+7 สําหรับ
ประเทศสงิคโปร/มาเลเชีย/ฟลิปปนส 
GMT+8 สําหรบัประเทศออสเตรเลีย 
(ซิดนีย) GMT+10 และสําหรับประเทศ
นวิซีแลนด GMT+12
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■ทางลดัสวนตัว
ดวยทางลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใช
ฟงกชันในเครื่องที่ใชงานบอยๆ ไดอยาง
รวดเร็ว

ปุมเลือกดานซาย
ในการเลือกฟงกชันจากรายการ ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > 
ปุมเลือกดานซาย
หากปุมเลือกดานซายคือ ไปที่ เพื่อ
ใชงานฟงกชัน ในโหมดสแตนดบาย 
ใหเลือก ไปที่ > ตัวเลือก และเลือก
จากตวัเลือกตอไปนี้:
เลือกตัวเลือก — เพื่อเพิ่มฟงกชันลง
ในรายการทางลัดหรอืเพือ่ลบฟงกชัน 
จัดวาง — เพื่อจัดวางฟงกชันใน
รายการทางลัดสวนตวั

ปุมเลือกดานขวา
ในการเลือกฟงกชันจากรายการ ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > 
ปุมเลือกดานขวา

ปุมสํารวจ
ในการกําหนดฟงกชันอ่ืนๆ ของ
โทรศัพทจากรายการที่กําหนดไว
ลวงหนาใหกบัปุมสํารวจ (ปุมเลื่อน) 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > ทางลัด
สวนตัว > ปุมสํารวจ

คําส่ังเสียง
ในการโทรออกไปยังรายชื่อและสัง่
ใชงานฟงกชันในเครื่อง ใหใชเสยีง
สั่งงาน คําสั่งเสียงจะขึ้นอยูกับภาษา 
ในการตั้งคาภาษา โปรดดูที่ 
ภาษาในการจดจําเสยีง ใน “โทรศัพท” 
หนา 60
ในการเลือกฟงกชันโทรศัพทใหทํางาน
ดวยเสยีงสั่งงาน ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > 
เสียงสัง่งาน และแฟมขอมูล เลื่อนไปที่
ฟงกชัน สัญลักษณ  แสดงวาฟงกชัน
รายการเสียงกําลังทํางาน หากตองการ
ใชงานรายการเสียง ใหเลือก เพิ่ม 
ในการใชงานคําสัง่เสยีง ใหเลือก เลน 
สําหรบัการใชคําสั่งเสียง โปรดดูที่ 
“การโทรออกโดยใชเสยีงขั้นสูง” หนา 25
ในการจัดการคําสั่งเสียง ใหเลื่อนไป
ที่ฟงกชันโทรศัพท แลวเลอืกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
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แกไข หรือ ลบ — เพื่อเปล่ียนหรอื
ยกเลิกการใชคําสัง่เสยีงของฟงกชัน
ที่เลือก
เพิ่มทั้งหมด หรอื ลบทั้งหมด — เพื่อเปด
หรอืปดการใชคําสั่งเสียงสําหรับฟงกชัน
ทั้งหมดในรายการคําสัง่เสยีง

■การเชือ่มตอ
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทกับ
อุปกรณที่ใชงานรวมกันไดโดยใชการ
เชื่อมตออินฟราเรด เทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth หรือสายเคเบลิขอมูล USB 
นอกจากนี้ คุณยงัสามารถกําหนด
การตั้งคาใหกับการเชื่อมตอ EGPRS 
และต้ังคาโทรศัพทใหรบัและสงขอมูล
ผานทางพอรตอินฟราเรด (IR) ระหวาง
อุปกรณขอมูลหรือโทรศัพทที่สามารถใช
งาน IRDA รวมกันได

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน 
Bluetooth 2.0 + EDR ซึ่งสนบัสนุน
รูปแบบตอไปนี้: Generic Access, 
Network Access, Generic Object 
Exchange, Object Push, Dial-Up 
Networking, SIM Access, ระบบ
แฮนดฟรี, ชุดหฟูง, การถายโอนไฟล 
และพอรตอนกุรม คณุควรใชเฉพาะ
อุปกรณเสริมสําหรับรุนนี้ที่ไดรับการ
รับรองจาก Nokia เทานัน้ เพือ่สราง
ความมั่นใจในการใชงานระหวางอุปกรณ
ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth 
โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณ

อ่ืนๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงาน
รวมกับโทรศัพทรุนนีไ้ดหรือไม
ทั้งนี้ อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี 
Bluetooth ในบางพืน้ที่ โปรดตรวจสอบ
กับเจาหนาที่ในทองถิ่นหรือผูใหบริการ
ของคณุ
คณุสมบตัิที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth 
หรือใหคุณสมบัติใดๆ ทํางานอยูโดย
ไมแสดงผลบนหนาจอในขณะใช
คณุสมบตัิอ่ืน จะสิ้นเปลืองพลังงาน
แบตเตอรีม่ากขึน้และอายุการใชงาน
แบตเตอรีล่ดลง
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณ
เชื่อมตอระหวางโทรศัพทกับอุปกรณ 
Bluetooth ที่ใชงานรวมกันไดภายใน
ระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต) เนือ่งจาก
อุปกรณที่ใชเทคโนโลย ีBluetooth 
จะติดตอสื่อสารกันโดยใชคลื่นวิทยุ 
โทรศัพทของคุณและอุปกรณอ่ืนๆ 
จึงไมจําเปนตองอยูที่เดียวกันในระยะ
การมองเห็นไดโดยตรง แมวาการ
เชื่อมตออาจไดรับผลกระทบจากสิ่ง
กีดขวางหรือสัญญาณรบกวน เชน ผนัง 
หรืออุปกรณอิเล็กทรอนกิสอ่ืน

การตั้งคาการเชื่อมตอ 
Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
Bluetooth และเลือกจากตวัเลือก
ตอไปนี้:
Bluetooth > ใช หรอื ไมใช— เพื่อใชหรือ
ยกเลิกการใชฟงกชัน Bluetooth 
สญัลักษณ  แสดงวาฟงกชัน 
Bluetooth กําลังทํางาน เม่ือเปดใช
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เทคโนโลยี Bluetooth เปนครั้งแรก 
เครื่องจะขอใหคุณปอนชื่อของโทรศัพท 
ตั้งชื่อเฉพาะที่งายตอการคนหาของผูอ่ืน
คนอุปกรณพิเศษเสียง — เพื่อคนหา
อุปกรณเสียง Bluetooth ที่ใชงานรวมกัน
ได เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ
กับโทรศัพท
อุปกรณที่จับคูแลว — เพื่อคนหา
อุปกรณ Bluetooth ที่อยูภายในรัศมี 
เลือก ใหม เพื่อแสดงรายการอุปกรณ 
Bluetooth ในรัศมี เลือกอุปกรณ และ 
จับคู ปอนรหัสผาน Bluetooth ของ
อุปกรณ (ไดถึง 16 ตวัอักษร) เพื่อ
เชื่อมโยง (จับคู) อุปกรณกับโทรศัพท 
คุณจะตองปอนรหัสผานนี้เฉพาะ
เม่ือคุณเชื่อมตอกับอุปกรณนี้
เปนครัง้แรกเทานั้น เครือ่งของ
คุณจะทําการเชื่อมตอกับอุปกรณ
ดังกลาว จากนั้นคณุสามารถเริ่มตน
การโอนขอมูลได

การเชื่อมตอ Bluetooth 
แบบไรสาย
เลือก เมนู > การตัง้คา > การเชื่อมตอ > 
Bluetooth ในการตรวจสอบวากําลัง
ใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth ใดอยู
ในขณะนัน้ ใหเลือก อุปกรณที่ใชอยู 
ในการดูรายการอุปกรณ Bluetooth 
ที่กําลังจับคูกับโทรศัพทในปจจุบัน 
ใหเลือก อุปกรณที่จับคูแลว

การตั้งคา Bluetooth
ในการกําหนดวิธีที่โทรศัพทของคณุ
จะปรากฏในอุปกรณ Bluetooth อ่ืน 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ 

> Bluetooth > การตั้งคา Bluetooth > 
การมองเห็นโทรศัพท หรอื ชื่อโทรศัพท
ของฉัน
หากคุณกังวลเรื่องความปลอดภัย ใหปด
การใชฟงกชัน Bluetooth หรือตั้งคา 
การมองเห็นโทรศัพท เปน ไมแสดง 
ยอมรับเฉพาะการสื่อสารจาก Bluetooth 
ของผูอ่ืนที่คณุตกลงเทานั้นเสมอ

อินฟราเรด
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหสงหรอืรบั
ขอมูลผานทางพอรตอินฟราเรด (IR) 
ระหวางอุปกรณขอมูลหรอืโทรศัพทที่
สามารถใชงาน IRDA รวมกันได 
หามชี้ลําแสง IR ไปยังตาของบุคคลอื่น 
หรือไปรบกวนอุปกรณ IR อ่ืนๆ อุปกรณ
อินฟราเรดเปนผลิตภัณฑเลเซอร
ระดับ 1
เม่ือมีการสงหรือรับขอมูล โปรดตรวจดู
ใหแนใจวาพอรต IR ของอุปกรณที่ใชใน
การสงและการรับหันเขาหากัน และไมมี
สิ่งใดกีดขวางระหวางอุปกรณ
ในเปดใชงานหรือยกเลิกการใชงาน
พอรต IR ของโทรศัพท ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > อินฟราเรด
หากเครือ่งไมเริ่มสงขอมูลภายใน 2 นาที 
หลังจากกําหนดใหพอรต IR ทํางานแลว 
การเชื่อมตอนั้นจะถูกยกเลิก และจะตอง
เริ่มใหมอีกครัง้

สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ IR
เม่ือสญัลักษณ  ปรากฏขึน้อยาง
ตอเนื่อง แสดงวามีการใชงานการ
เชื่อมตอผาน IR และโทรศัพทของคุณ
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พรอมสําหรับสงหรือรับขอมูลผานพอรต 
IR แลว
เม่ือสัญลักษณ  กะพริบ แสดงวา
โทรศัพทของคุณพยายามเชื่อมตอกบั
อุปกรณอีกเครื่องหนึ่งอยูหรือเชื่อมตอ
ไมได

ขอมูลแพคเก็ต (GPRS)
ขอมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet 
Radio Service) เปนบรกิารเสริมจาก
ระบบเครือขายที่ชวยใหผูใชโทรศัพท
เคลื่อนที่สามารถสงและรบัขอมูลผาน
เครอืขายที่เชื่อมตอกับ Internet 
protocol (IP) ได
ในการกําหนดวธีิใชบริการ ใหเลือก เมนู 
> การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ขอมูล
แพคเก็ต > เชื่อมขอมูลแพคเกต็ 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้
เม่ือตองการ — เพื่อตั้งคาการเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ตใหเริ่มตนเมื่อ
แอปพลิเคชั่นนัน้ตองการ การเชื่อมตอ
จะหยุดทํางานเมื่อคุณปดแอปพลิเคชั่น
ออนไลนตลอด — เพื่อตั้งคาใหเครื่อง
เชื่อมตอกบัเครือขายขอมูลแพคเก็ต
โดยอัตโนมัติเม่ือคณุเปดเครื่อง

การตั้งคาโมเด็ม
คุณสามารถตอโทรศัพทเขากับเครือ่ง
พีซทีี่ใชงานรวมกันไดผานเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth หรือสายเคเบลิขอมูล 
USB และใชโทรศัพทเปนโมเด็มเพื่อ
ใชงานการเชื่อมตอ GPRS จากเครื่อง
พีซี

ในการกําหนดการตั้งคาสําหรับการ
เชื่อมตอจากเครื่องพีซี ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ขอมูล
แพคเก็ต > ตั้งคาขอมูลแพคเก็ต > 
จุดเชื่อมตอที่ใช และเปดใชจุดเชื่อมตอ
ที่คุณตองการ เลือก แกไขจุดเชื่อมตอ > 
จุดเชื่อมตอแพคเก็ต ปอนชื่อเพือ่
เปลี่ยนการตั้งคาจุดเชื่อมตอ และเลือก 
ตกลง เลือก จุดเชื่อมตอแพคเก็ต ใสชื่อ
จุดเชื่อมตอ (APN) เพื่อสรางการ
เชื่อมตอกับเครอืขาย และเลือก ตกลง
นอกจากนี ้คุณยังสามารถตั้งคาบรกิาร
การโทรแบบ EGPRS (ชื่อจุดเชื่อมตอ) 
ที่เครือ่งพซีีโดยใช Nokia Modem 
Options โปรดดูที่ “Nokia PC Suite” 
หนา 92 หากคุณตัง้คาไวทั้งที่โทรศัพท
และเครื่องคอมพวิเตอร ระบบจะเลือกใช
การตั้งคาจากเครื่องคอมพิวเตอร

การถายโอนขอมลู
ซงิโครไนซปฏิทิน ขอความรายชื่อและ
บนัทึกของคุณเขากับอุปกรณอ่ืนที่ใช
รวมกันได (เชน โทรศัพทเคลื่อนที่) 
เครื่องคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกันได 
หรือเซริฟเวอรอินเทอรเนต็ระยะไกล 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย)
โทรศัพทของคุณชวยใหสามารถโอน
ขอมูลกับพีซีที่ใชงานรวมกันไดหรือ
อุปกรณอ่ืนที่ใชงานรวมกันไดเม่ือใช
โทรศัพทโดยไมมีซิมการด
การโอนรายชื่อ
ในการคัดลอกหรือซิงโครไนซขอมูลจาก
โทรศัพทของคุณ ชื่ออุปกรณและการ
ตัง้คาจะตองอยูในรายชื่อท่ีโอน หากคุณ
ไดรับขอมูลจากอุปกรณอ่ืน (เชน จาก
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โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชงานรวมกันได) 
เครื่องจะเพิ่มรายชื่อท่ีมีการถายโอน
ขอมูลลงในรายการโดยอัตโนมัติ โดยใช
ขอมูลรายชื่อจากอุปกรณดังกลาว ซงิค
กับเซิรฟฯ และ ซงิคกับพีซี เปนตัวเลือก
เดิมที่อยูในรายการ
ในการเพิม่รายชื่อที่ถายโอนใหมลงใน
รายการ (เชน โทรศัพทเคลื่อนที่) 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ 
> ถายโอนขอมูล > ตัวเลือก > เพิม่
รายชื่อที่โอน > ซิงคโทรศัพท หรือ 
คัดลอกโทรศัพท และใสการตัง้คา
ตามประเภทการโอน
ในการแกไขการตั้งคาการคัดลอกและ
การซิงโครไนซ ใหเลือกรายชื่อจาก
รายการรายชื่อท่ีถายโอน แลวเลือก 
ตัวเลือก > แกไข
หากตองการลบรายชื่อที่ถายโอน 
ใหเลือกชื่อดังกลาวจากรายการรายชื่อที่
ถายโอน แลวเลือก ตัวเลือก > ลบ

การถายโอนขอมลูดวยอุปกรณ
ที่ใชรวมกันได
สําหรับการซิงโครไนซ ใหใชเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth หรือการเชื่อมตอ
สายเคเบิล และตองเปดการทํางาน
ของอุปกรณอีกทางเพือ่ใชรับขอมูล
ในการเริม่ตนถายโอนขอมูล ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
ถายโอนขอมูล แลวเลือกรายชื่อที่
ถายโอนจากรายการที่ไมใช ซงิค
กับเซิรฟฯ หรือ ซงิคกับพีซี ขอมูล
ที่เลือกจะถูกคดัลอกหรือซงิโครไนซ
ตามการตั้งคา

การซิงโครไนซจากเครื่องพีซี
ที่ใชงานรวมกันได
ในการซิงโครไนซขอมูลจากปฏิทิน 
บันทึก และรายชื่อ คณุตองติดตั้ง
ซอฟตแวร Nokia PC Suite สําหรับ
โทรศัพทลงในเครือ่งพีซ ีใชเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth หรอืสายเคเบิลขอมูล 
USB สําหรับการซิงโครไนซและเริ่มตน
การซิงโครไนซจากเครือ่งพซีี

การซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร
ในการใชเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะ
ไกล คุณตองสมัครสมาชิกบริการ
การซิงโครไนซ สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม
และการตั้งคาที่จําเปนสําหรับบริการนี ้
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ คณุอาจ
ไดรับการตัง้คาในรูปของขอความ
การกําหนดคา โปรดดู 
“บรกิารตั้งกําหนดคา” หนา 14 และ 
“การกําหนดคา” หนา 61
ในการเริ่มตนการซิงโครไนซจาก
โทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ถายโอน
ขอมูล > ซิงคกับเซิรฟฯ ทั้งนีข้ึ้นอยูกบั
การตั้งคา ใหเลือก เริม่ซงิโครไนซ หรอื 
กําลังเริ่มคัดลอก
การซิงโครไนซในครัง้แรกหรือหลังจาก
การซิงโครไนซถูกขัดจังหวะการทํางาน
อาจใชเวลาถึง 30 นาทีจึงจะเสร็จ
สมบูรณ

สายเคเบิลขอมูล USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB 
เพื่อถายโอนขอมูลระหวางโทรศัพทและ
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เครือ่งพซีีที่ใชงานรวมกันได หรือ
เครือ่งพมิพที่สนับสนุน PictBridge 
นอกจากนี้ คุณยงัใชสายเคเบิลขอมูล 
USB กับชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 
ได
ในการใชโทรศัพทสําหรบัการโอนขอมูล
หรอืการพมิพภาพ ใหตอสายขอมูล 
ยืนยัน เชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล USB 
แลว เลือกโหมด และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
โหมด Nokia — เพื่อใชโทรศัพทใน
การโตตอบกับแอปพลิเคชั่นจากเครือ่ง
พีซทีี่ติดตั้งโปรแกรม Nokia PC Suite
การพมิพ & สื่อ — เพือ่ใชโทรศัพท
และเครือ่งพมิพที่รองรบั PictBridge 
หรอืเพือ่เชื่อมตอโทรศัพทกับเครื่องพีซี
เพื่อทําการซงิโครไนซโทรศัพทดวย
โปรแกรม Windows Media Player 
(วิดีโอและเพลง)
แหลงเก็บขอมูล — เพือ่เชื่อมตอ
กับเครื่องพซีีที่ไมมีซอฟตแวร Nokia 
และใชโทรศัพทเปนแหลงเก็บขอมูล
ในการเปลี่ยนโหมด USB ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
สายเคเบิลขอมูล USB > โหมด Nokia, 
การพมิพ & สื่อ หรือ แหลงเก็บขอมูล

■การโทร
เลือก เมนู > การตัง้คา > โทรออก และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้
การโอนสาย — เพือ่โอนสายเรียกเขา 
(บริการเสรมิจากระบบเครือขาย) คณุ
อาจโอนสายไมไดหากมีการใชฟงกชัน

จํากัดการโทรบางฟงกชัน โปรดดูที่ 
การจํากัดการโทร ใน “ระบบปองกัน” 
หนา 61
รบัไดทุกปุม > เปด — เพือ่รบัสาย
เรยีกเขาโดยกดปุมใดก็ไดยกเวนปุม
เปด/ปด ปุมกลองถายรปู ปุมเลือกดาน
ขวาและปุมเลือกดานซาย
เรยีกซ้ําอัตโนมัติ > เปด — เพื่อใหเครื่อง
พยายามโทรออกไปหมายเลขนั้นได
สงูสุด 10 ครั้ง
โทรซ้ําวิดีโอเปนเสยีง — เพือ่เลือกให
โทรศัพทโทรไปยังหมายเลขที่การ
โทรสายวิดีโอลมเหลวโดยอัตโนมัติ
หรือไม
ความชัดเจนเสียง > ใชงาน — เพื่อ
ชวยใหไดยินเสยีงสนทนาไดชัดเจนขึน้ 
ในที่ซึ่งเสียงรอบขางดังมาก
โทรดวน > เปด — เพื่อโทรไปยัง
ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่กําหนดไวที่
ปุมโทรดวน 3 ถึง 9 โดยกดปุมตัวเลข
ที่ตรงกันคางไว
สายเรียกซอน > ใชงาน — เพื่อใหระบบ
เครือขายแจงใหคุณทราบถึงสาย
เรยีกเขาขณะที่คณุกําลังใชสายอยู 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย) 
โปรดดูที่ “สายเรียกซอน” หนา 26
ขอมูลการโทร > ใช — เพื่อใหแสดง
ระยะเวลาและคาโทร (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) โดยประมาณแบบ
สรุปของการโทรในแตละครัง้
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สงขอมูลผูโทร > ใช — แสดงหมายเลข
โทรศัพทของคณุแกผูรบัปลายทาง 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย) 
ในการใชการตั้งคาตามที่ผูใหบริการ
กําหนด ใหเลือก ตามคาของระบบ
รับสายโดยการเปดฝา > เปด — เพื่อรับ
สายเรียกเขาโดยเปดฝาพับ
การแบงดูวดิีโอ > ใช — เพื่อแบงปน
ภาพวิดีโอสดใหกับคูสนทนาในขณะที่
กําลังสนทนาได โปรดติดตอผูใหบริการ
ระบบหรือผูใหบรกิารของคุณ เพื่อ
ตรวจสอบขอมูลการใชงาน คาบริการ 
และการเปนสมาชิกบริการนี้

■โทรศัพท
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
การตั้งคาภาษา — เพือ่กําหนดภาษา
ที่ใชแสดงในเครื่อง เลือก ภาษาที่ใช
ในเครือ่ง อัตโนมัต ิเลือกภาษาตาม
ขอมูลในซิมการด ในการเลือกภาษา
ที่ใชใน USIM การด ใหเลือก ภาษา
ที่ใชในซิม ในการกําหนดภาษาที่ใช
ในการเลนเสียง ใหเลือก ภาษาในการ
จดจําเสยีง โปรดดูที่ 
“การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสงู” หนา 25 
และ เสียงสัง่งาน ใน “ทางลัดสวนตัว” 
หนา 54
สถานะหนวยความจํา — ใชดูพืน้ที่ของ
หนวยความจําที่ใชแลวและหนวย
ความจําที่ยงัไมไดใช

ล็อคปุมอัตโนมัต ิ— เพื่อตั้งคาปุม
ใหล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากผานเวลา
หนวงตามที่ตั้งไวเม่ือโทรศัพทอยูใน
โหมดสแตนดบายและไมมีการใช
ฟงกชันใดๆ ของเครื่อง เลือก ล็อคปุมกด 
และตั้งเวลา
ปองกันปุมกด — เพื่อกําหนดให
ตองปอนรหัสโทรศัพทเม่ือคุณปลดล็อค
ปุมกด ปอนรหัสโทรศัพท แลวเลือก 
ล็อคปุมกด
ขอความตอนรบั — เพือ่เขยีนขอความ
ที่คุณตองการใหแสดงเมื่อเปดเครื่อง
โหมดเครือขาย — เพื่อเลือกโหมดคู 
(UMTS และ GSM), UMTS หรอื GSM 
คุณไมสามารถใชงานตัวเลือกนี้ใน
ระหวางใชสายสนทนาได
เลือกผูใหบริการ > อัตโนมัต ิ— 
เพื่อตั้งคาโทรศัพทใหเลือกระบบ
เครือขายที่มีในพื้นที่ของคณุโดย
อัตโนมัติ ดวยการตั้งคา เลือกเอง 
คุณจะสามารถเลือกระบบเครอืขายที่มี
ขอตกลงในการใหบรกิารขามเครอืขาย
กับผูใหบริการระบบของคณุ
ตัวชวยแนะนําเมน ู— เพื่อเลือกวาให
เครื่องแสดงขอความวิธีใชหรือไม
เสียงเปดเครื่อง > เปด — เพือ่เลือกวาให
เครื่องสงเสียงเม่ือเปดเครือ่งหรอืไม
ถามบนเครื่อง > เปด — โทรศัพทจะถาม
ทุกครั้งเมื่อเปดเครื่องวาจะใชรปูแบบบน
เครื่องหรือไม เม่ือใชรูปแบบบนเครือ่ง 
การเชื่อมตอทางวิทยุทั้งหมดจะปด
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การทํางาน คุณควรเลือกใชรูปแบบ
บนเครื่องในบรเิวณท่ีมีความเสี่ยงตอ
การสือ่สารทางคลื่นวิทยุ
ยืนยันบริการซิม — โปรดดูที่ 
“บริการของซิม” หนา 85

■การกําหนดคา
คุณสามารถจัดรูปแบบโทรศัพทของคุณ
ดวยการตั้งคาที่จําเปนสําหรบับรกิาร
บางอยางใหทํางานไดอยางถูกตอง ผูให
บรกิารของคุณอาจสงการตั้งคาดังกลาว
ใหคณุ โปรดดูที่ “บริการตั้งกําหนดคา” 
หนา 14
เลือก เมนู > การตัง้คา > การตั้ง
กําหนดคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:
ตั้งกําหนดคาที่ตั้งไว — เพื่อดูรายชื่อ
ผูใหบรกิารที่บันทึกไวในเครื่อง ในการ
กําหนดใหการตั้งกําหนดคาจากผูให
บรกิารเปนคาเริม่ตน ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตั้งเปนคาที่ตั้งไว 
ใชคาที่ตั้งในทุกแอปฯ — เพื่อใชการ
ตั้งคาที่ตั้งไวกับแอปพลิเคชั่นที่สนับสนนุ
จุดเชื่อมตอท่ีตองการ — เพือ่ดูจุด
เชื่อมตอท่ีจัดเก็บไว เลื่อนไปยังจุด
เชื่อมตอท่ีตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ขอมูล เพื่อดูชื่อผูใหบริการ ขอมูล
ผูรับสง และจุดเชื่อมตอแบบแพคเก็ต 
หรอืเบอรโทร GSM
ตอเว็บสนับสนนุ — เพื่อดาวนโหลด
การตั้งกําหนดคาจากผูใหบรกิาร

ตัง้คาจัดการอุปกรณ — เพื่อยินยอม
หรือปดกัน้โทรศัพทจากการรับการ
อัพเดตซอฟตแวรของเครือ่ง ตัวเลือกนี้
อาจไมมี ทั้งนีข้ึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ
การตั้งคาสวนบุคคล — เพื่อเพิ่มบัญชี
สวนบุคคลบัญชีใหมสําหรับบริการตางๆ 
ดวยตนเอง และเพือ่เปดใชหรือลบบัญชี
สวนบุคคล ในการเพิม่บญัชีสวนบุคคล
บญัชีใหมในกรณีที่คุณยังไมไดเพิม่บัญชี
ใดๆ ใหเลือก เพิ่มใหม หรือเลือก 
ตัวเลือก > เพิ่มใหม เลือกประเภท
บริการจากนั้น ใหเลือกและปอนการ
ตัง้คาที่จําเปนแตละรายการ พารามิเตอร
จะแตกตางกนัตามประเภทบริการ
ที่เลือกไว ในการเปดใชหรอืลบบัญชี
สวนบุคคล ใหเลื่อนไปยังบัญชีนั้น 
แลวเลือก ตัวเลือก > ลบ หรือ ใชงาน

■ระบบปองกัน
เม่ือคุณใชงานคุณสมบัติการรกัษา
ความปลอดภัยที่ใชจํากัดการโทร (เชน 
จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และจํากัด
เบอร) คณุสามารถโทรไปยังเบอรโทร
ฉุกเฉินตามที่ตั้งไวในเครือ่งได
เลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ถามรหัส PIN and ถามรหัส UPIN — 
เพือ่ตัง้คาโทรศัพทใหถามรหัส PIN 
หรือ UPIN กอนทุกครัง้ที่เปดเครือ่ง 
ซมิการดบางชนิดจะไมอนุญาต
ใหคุณปดฟงกชันนี้
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คําขอรหสั PIN2 — เพื่อเลือกวา
จะตองใชรหัส PIN2 หรือไมเม่ือใช
คุณสมบตัิเฉพาะของโทรศัพทที่มีรหัส 
PIN2 ปองกันเอาไว ซมิการดบางชนิด
จะไมอนญุาตใหคุณปดฟงกชันนี้
การจํากัดการโทร — เพื่อจํากัดสาย
เรียกเขาและสายโทรออกจากโทรศัพท
ของคุณ (บรกิารเสริมจากระบบ
เครือขาย) โดยเครื่องจะถามรหัสระบบ
จํากัดเบอร — เพื่อจํากัดการโทรออก
ไปยงัหมายเลขที่เลือกไว หากซิมการด
ของคุณสนับสนนุการใชฟงกชันนี ้เม่ือ
เปดใชฟงกชันจํากัดเบอร การเชื่อมตอ 
GPRS จะใชไมได ยกเวนขณะสง
ขอความตัวอักษรผานการเชื่อมตอ 
GPRS ในกรณีนี ้หมายเลขโทรศัพทของ
ผูรบัและหมายเลขศูนยขอความตองรวม
อยูในรายการจํากัดเบอร
เฉพาะกลุม — เพื่อระบุกลุมผูโทรที่คุณ
สามารถติดตอและผูที่สามารถตดิตอคณุ
ได (บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย)
ระดับการปองกนั > โทรศัพท — เพือ่ให
เครื่องถามรหัสโทรศัพททุกครั้งที่มี
การใสซมิการดอันใหมลงในเครื่อง 
หากคุณเลือก หนวยความจํา เครือ่ง
จะถามรหัสโทรศัพทเม่ือเลือกหนวย
ความจําของซิมการดและเมื่อคุณ
ตองการเปลี่ยนหนวยความจําที่ใช
รหัสผาน — เพื่อเปล่ียนรหัสโทรศัพท, 
รหัส PIN, รหัส UPIN, รหัส PIN2 
หรือรหัสระบบ

รหัสที่ใช — เพื่อเลือกวาควรใชงาน
รหัส PIN หรอืรหัส UPIN
ใบรบัรองสิทธ์ิ หรือ ใบรับรองผูใช — 
เพื่อดูรายการใบรับรองสทิธ์ิและ
ใบรบัรองผูใชที่ดาวนโหลดไวใน
โทรศัพทของคุณ โปรดดูที่ “ใบรับรอง” 
หนา 90
การตั้งคาการปองกัน — เพื่อดู ขอมูล
โมดูลปองกนั, เปดใชงาน ถาม PIN 
โมดูล หรอืเปลี่ยน PIN โมดูล และ PIN 
ที่ลงนามไว โปรดดูเพิม่เติมที่ “รหัสผาน” 
หนา 14

■การจัดการลขิสิทธ์ิของ
ขอมลูแบบดิจิตอล

การจัดการลิขสิทธ์ิของขอมูลแบบ
ดิจิตอล (DRM) คือ การคุมครองดาน
ลิขสทิธ์ิเพื่อปองกันการแกไขและการ
จํากัดการโอนไฟลที่มีการปองกัน 
เม่ือคณุดาวนโหลดไฟลที่มีการปองกัน 
เชน เสียง วิดีโอ ลักษณะ หรือเสียง
เรียกเขา มายังโทรศัพทของคุณ ไฟลนัน้
ไมตองเสยีคาใชจาย แตจะถูกบล็อคไว 
คุณตองจายเงินเพือ่ซือ้สทิธิใชงานไฟล 
และสิทธิการใชจะถูกสงไปท่ีเครื่องของ
คุณโดยอัตโนมัติเม่ือคุณดาวนโหลดไฟล 
หากตองการดูการอนุญาตใชสําหรับไฟล
ที่มีการปองกัน ใหเลื่อนไปที่ไฟล 
แลวเลือก ตัวเลือก > สทิธิการใช 
ตัวอยางเชน คุณสามารถดูวดิีโอไดเปน
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จํานวนกี่ครัง้และสทิธิการฟงเพลงของ
คุณเหลืออีกกี่วนั 
หากตองการขยายเวลาใชงานของไฟล 
เลือก ตัวเลือก และเลือกตัวเลือกที่
เกี่ยวของสําหรับประเภทไฟล เชน 
เรียกใชงานลักษณะ คุณสามารถสงไฟล
บางประเภทที่มีการปองกันใหกับเพือ่น
ได และเพือ่นสามารถที่จะซื้อสิทธิ
การใชเปนของตนเอง 
การคุมครองดานลิขสิทธ์ิอาจหามมิให
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือ
การสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสยีง
เรียกเขา) และเนื้อหาบางสวนได
โทรศัพทเครื่องนี้รองรับ OMA DRM 1.0 
และ 2.0

■การเรียกคืนคาดั้งเดิม
ในการรีเซตการตั้งคาเมนูกลับไปเปนคา
ดั้งเดิม ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
เรียกคืนคาดั้งเดิม ใสรหัสความ
ปลอดภัย ชื่อและหมายเลขโทรศัพท
ที่เก็บไวใน รายชื่อ จะไมถูกลบ
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10. เมนรูะบบ

เมนนูี้ชวยใหคุณเขาใชพอรทัลไปยัง
บริการที่ผูใหบรกิารระบบมีใหได โดยชื่อ
และไอคอนขึน้กับผูใหบริการนัน้ สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม กรณุาติดตอผูใหบรกิาร
ระบบของคุณ ผูใหบรกิารสามารถ
อัพเดตเมนูนี้ดวยขอความบริการ 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 
“ถาดรับบรกิาร” หนา 89
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11. คลังภาพ

ในเมนนูี้ คุณสามารถจัดการรูปถาย 
วิดีโอคลิป ไฟลเพลง ลักษณะ ภาพ
กราฟก แบบเสยีง เสียงบันทึก และไฟล
ที่ไดรับ ไฟลเหลานี้จะถูกบนัทึกลงใน
หนวยความจําของเครือ่งหรอืในการด
หนวยความจํา microSD ที่เสียบไวใน
เครือ่งและอาจถูกจัดเรยีงไดในแฟม
ขอมูล
เครือ่งของคุณสนับสนุนระบบรหัสเขาใช
งานเพื่อปองกันขอมูลที่ไดรับ อยางไร
ก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของขอมูล
และรหสัเขาใชงานทุกครั้งกอนรับขอมูล
นั้น เนือ่งจากการรับขอมูลดังกลาวอาจมี
การคดิคาธรรมเนียม
การคุมครองดานลิขสิทธ์ิอาจหามมิให
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือ
การสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสยีง
เรียกเขา) และเนื้อหาบางสวนได
ในการดูรายการแฟมขอมูล ใหเลือก 
เมนู > คลังภาพ
ในการดูตัวเลือกที่มีอยูในแฟมขอมูล 
ใหเลือกแฟมขอมูล > ตัวเลือก 
ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมูล 
ใหเลือกแฟมขอมูล > เปด 
ในการดูตัวเลือกที่มีไวสําหรับไฟล 
ใหเลือกไฟล > ตัวเลือก

ในการดูแฟมขอมูลของการดหนวย
ความจําเมื่อยายไฟล ใหเลื่อนไปที่การด
หนวยความจํา และกดปุมเลื่อนดานขวา

■การพิมพภาพ
โทรศัพทของคุณรองรับ Nokia 
XpressPrint หากตองการเชื่อมตอกับ
เครื่องพมิพที่ใชงานรวมกนัได ใหใชสาย
เคเบิลขอมูลหรือสงภาพผานทาง 
Bluetooth ไปยังเครื่องพิมพที่รองรับ
เทคโนโลยี Bluetooth โปรดดูที่ 
“การเชื่อมตอ” หนา 55 
คณุสามารถพมิพภาพที่มีรูปแบบ JPEG 
ได ภาพที่ถายดวยกลองถายรูปนีจ้ะถูก
บนัทึกไวในรปูแบบ JPEG โดยอัตโนมัติ
เลือกภาพที่คุณตองการพิมพและ 
ตัวเลือก > พิมพ

■การดหนวยความจํา
เก็บการดหนวยความจําทั้งหมดใหพน
มือเด็ก
คณุสามารถใชการดหนวยความจํา 
microSD เพือ่เก็บไฟลมัลตมีิเดียของคุณ 
เชน ไฟลวิดีโอคลิป แทรค็เพลง และ
เสยีง, รูปภาพ รวมท้ังขอมูลการรับสง
ขอความ และเพือ่สํารองขอมูลจาก
หนวยความจําโทรศัพท
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แฟมขอมูลบางแฟมในคลังภาพที่มี
เนื้อหาที่โทรศัพทใชงาน เชน ลักษณะ 
อาจถูกบันทึกลงในการดหนวยความจํา
ในการใสและถอดการดหนวยความจํา 
microSD โปรดดูที่ “การใสการด 
microSD” หนา 16

การฟอรแมตการดหนวย
ความจํา
เม่ือฟอรแมตการดหนวยความจําแลว 
ขอมูลทั้งหมดในการดจะถูกลบโดยถาวร 
การดหนวยความจําบางประเภทอาจ
ผานการฟอรแมตมาแลว ในขณะที่
บางประเภทตองฟอรแมตกอนการ
ใชงาน โปรดสอบถามจากรานคาผูแทน
จําหนายวาตองฟอรแมตการดหนวย
ความจํากอนใชงานหรือไม
ในการฟอรแมตการดหนวยความจํา 
ใหเลือก เมนู > คลังภาพ หรือ 
แอปพลิเคชั่น, แฟมขอมูลการด
หนวยความจํา  , ตัวเลือก > 
ลางการดความจํา > ใช
เม่ือฟอรแมตเรียบรอยแลว ใหปอนชื่อ
สําหรับการดหนวยความจํา

การล็อคการดหนวยความจํา
ในการตัง้รหัสผานเพื่อล็อคการดหนวย
ความจําของคุณจากการใชโดยไมไดรบั
อนญุาต ใหเลือก ตัวเลือก > ตัง้รหัสผาน 

รหัสผานสามารถประกอบดวย
ตัวอักษรสงูถึง 8 ตัวอักษร
รหัสผานจะไดรับการจัดเก็บไวในเครือ่ง
และคุณไมจําเปนตองปอนอีกครัง้ใน
ขณะที่คุณใชการดหนวยความจําใน
โทรศัพทเครื่องเดียวกัน หากคุณ
ตองการใชการดหนวยความจํานี้
ในโทรศัพทเครือ่งอ่ืน เครื่องจะขอให
คุณปอนรหัสผาน ในการลบรหัสผาน 
ใหเลือก ตัวเลือก > ลบรหสัผาน

การตรวจสอบการใชพ้ืนที่
หนวยความจํา
ในการตรวจสอบการใชพื้นที่หนวย
ความจําของกลุมขอมูลตางๆ และพื้นที่
วางในหนวยความจําสําหรับตดิตัง้
แอปพลิเคชั่นหรอืซอฟตแวรลงในการด
หนวยความจําของคุณ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ขอมูล
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12. สื่อ

เม่ือบันทึกภาพและใชภาพถายหรือภาพ
วิดีโอ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและ
จารีตประเพณขีองทองถิ่นรวมไปถึง
ความเปนสวนตวัและสิทธิตามกฎหมาย
ของผูอ่ืน อีกทั้งลิขสิทธ์ิดวย
คุณสามารถถายภาพหรือบนัทึก
วิดีโอคลิปโดยใชกลองขนาด 3 ลาน
พิกเซลระบบออโตโฟกัสในตัวเครื่องได

■กลองถายรูป
กลองถายรูปจะสรางภาพในรูปแบบ
ไฟล .jpg และคุณยังสามารถขยายภาพ
ดวยระบบดิจิตอลไดถึงแปดเทา

การถายรูป
ในการเปดชองดูภาพของกลอง ใหเลือก 
เมนู > สื่อ > กลอง คุณสามารถ
ถายรูปโดยที่ฝาพบัยังปดอยูไดเชนเดียว
กัน ปุมเลือกสื่อดานซายหรอืดานขวา 
แลวเลือก กลอง
หากตองการยอหรือขยายภาพในโหมด
กลองถายรูป ใหกดปุมเพิ่มระดับเสียง
หรอืลดระดับเสียง

ในการถายภาพ ใหเลือก จับภาพ หรือ
กดปุมกลองถายรูป โทรศัพทจะบันทึก
ภาพไวในการดหนวยความจํา
หากตองการใชระบบออโตโฟกัส ให
กดปุมกลองถายรูปไวสกัครู กรอบสีขาว
จะปรากฏขึน้บนจอแสดงผล
เลือก ตัวเลือก เพือ่ตัง้คา เปดโหมด
กลางคืน หากมืดสลัว, เปดตัวตั้งเวลา 
เพือ่เปดใชฟงกชันตั้งเวลาถายเอง, 
เปดถายภาพตอเนื่อง เพือ่ถายภาพ
เปนชุดตอเนือ่งอยางรวดเรว็ เม่ือใช
ขนาดภาพความละเอียดสูงสุด คุณจะ
สามารถถายภาพตอเนื่องได 3 ภาพ 
สวนการใชการตั้งคาความละเอียดภาพ
ขนาดอื่น จะสามารถถายภาพตอเนือ่งได 
8 ภาพ
เลือก ตัวเลือก > การตัง้คา > เวลา
แสดงภาพตวัอยาง และเวลาแสดงภาพ
เพือ่แสดงภาพที่ถายบนจอแสดงผล 
ระหวางการดูภาพตัวอยาง เลือก กลับ 
เพือ่ถายภาพถัดไป หรือ สง เพือ่สง
ภาพถายเปนขอความมัลตมีิเดีย
เครื่องของคณุรองรับความละเอียดใน
การถายภาพ 1,536 x 2,048 พกิเซล
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ตัวเลือกสําหรับกลองถายรูป
และวิดีโอ
หากตองการใชฟลเตอร ใหเลือก 
ตัวเลือก > เอฟเฟกต > ปกติ, เฉดสเีทา, 
ซีเปย, เนกาทีฟ 
หากตองการเปลี่ยนการตัง้คากลองและ
วิดีโอ ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา 

■วิดีโอ
คุณสามารถบนัทึกวิดีโอคลิปในรูปแบบ
ไฟล .3gp เวลาในการบันทึกภาพ
จะขึ้นอยูกับความยาววดิีโอคลิปและ
การตั้งคาคุณภาพ 
ความยาวและขนาดไฟลคลิปอาจ
แตกตางกันตามคุณภาพที่เลือกไวและ
หนวยความจําที่มีอยู ในการกําหนด
คุณภาพของคลิปวิดีโอ ใหเลือก เมนู > 
สื่อ > วิดีโอ > ตัวเลือก > การตั้งคา > 
คุณภาพคลิปวิดีโอ > สูง, ปกต ิหรือ 
ธรรมดา
หากตองการเลือกขนาดจํากัดไฟล 
ใหเลือก เมนู > สือ่ > วิดีโอ > ตัวเลือก > 
การตั้งคา > ความยาววิดีโอคลิป. 
คาที่ตัง้ไว หมายความวาขนาด
ของไฟลจะถูกจํากัดเพื่อใหพอดีกับ
ขอความมัลติมีเดีย (ขนาดขอความ
มัลตมีิเดียของโทรศัพทเครื่องตางๆ 
อาจแตกตางกัน) คาสูงสุด หมายความ
วาหนวยความจําที่เหลืออยูทั้งหมด
จะถูกนํามาใช ขนาดของหนวยความจํา
ที่ใชไดนัน้ขึ้นอยูกับแหลงหนวยความจํา
ที่คณุใชบันทึกวิดีโอคลิป

การบันทึกวิดีโอคลิป
เลือก เมนู > สื่อ > วิดีโอ >  บันทึก ทั้งนี้ 
คุณสามารถเปดโดยกดปุม
กลองถายรูปคางไวไดเชนเดียวกัน 
หากตองการพักการบันทึก ใหเลือก พัก 
และหากจะเริม่การบันทึกตอ ใหเลือก  
ใชตอ หากตองการหยุด
การบันทึก ให เลือก หยุด เครื่องจะ
จัดเก็บไฟลที่บันทึกไวใน คลังภาพ > 
วิดีโอคลิป 
ในการซูมภาพใหมีขนาดใหญขึน้หรอื
เล็กลง ใหกดปุมปรับระดับเสียงขึน้
หรือลง หรอืกดปุมเลื่อนดานซายหรือ
ดานขวา

■เคร่ืองเลนสื่อ
คุณสามารถใชเครือ่งเลนสือ่เพือ่ดู เลน 
และดาวนโหลดไฟลตางๆ เชน รปูภาพ 
เสียง วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหวได 
นอกจากนี้ คุณยงัสามารถดูวิดีโอแบบ
สตรมีม่ิงจากเซิรฟเวอรของระบบ
เครือขายได (บรกิารเสรมิจากระบบ
เครือขาย)
เลือก เมนู > สื่อ > เครือ่งเลนสือ่ > 
เปดคลังภาพ, บุคมารค, ไปที่ที่อยู หรือ 
ดาวนโหลดมีเดีย เพื่อเลือกหรือ
ดาวนโหลดสือ่
เลือก เมนู > สื่อ > เครือ่งเลนสือ่ > 
เดินหนา/กลับ เพื่อกําหนดชวง
การเดินหนาและกรอกลับ
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การตั้งคาโทรศัพทสําหรับ
บริการเรียกขอมูล
คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาที่จําเปน
สําหรับการเรยีกดูขอมูลเปนขอความ
การจัดรูปแบบจากผูใหบริการของคณุ 
โปรดดูที่ “บริการตั้งกําหนดคา” หนา 14 
นอกจากนี้ คุณยงัสามารถปอนการตั้งคา
ดวยตวัคุณเองได โปรดดูที่ 
“การกําหนดคา” หนา 61 ในการเปดใช
การตั้งคา ใหปฏิบตัิดังตอไปนี:้
1. เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนสื่อ > 

การตัง้คากระแส > การจัดรปูแบบ
2. เลือกผูใหบริการ, คาที่ตั้งไว หรือ 

การตัง้คาสวนบคุคล สําหรับ
สตรีมม่ิง

3. เลือก บัญชี และบัญชีบริการ
การเรยีกขอมูลที่มีอยูในการตัง้
กําหนดคาที่ใชงาน

■เคร่ืองเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีเครื่องเลนเพลง
สําหรับฟงแทร็คเพลง เสียงบนัทึก หรอื
ไฟล MP3, MP4, M4a, WMA, 3gp, 
หรอืไฟลเสยีง AAC อ่ืนๆ 
ที่คุณถายโอนมายงัเครื่องดวยโปรแกรม 
Nokia Audio Manager ซึ่งเปนโปรแกรม
หนึง่ใน Nokia PC Suite โปรดดูที่ 
“Nokia PC Suite” หนา 92 
ไฟลเพลงที่จัดเก็บไวในแฟมขอมูลใน
หนวยความจําโทรศัพทหรือแฟมขอมูล
ของการดหนวยความจะถูกตรวจพบและ

เพิม่เขาไปในรายการแทรค็ที่ตั้งไว
โดยอัตโนมัติ 
ในการเปดเครือ่งเลนเพลง ใหเลือก 
เมนู > สือ่ > เครื่องเลนเพลง
ในการเปดเครือ่งเลนเพลงโดยที่ฝาพบั
ยงัปดอยู ใหกดปุมเลือกสื่อดานซายหรือ
ดานขวา แลวเลือก เพลง

การเลนแทร็คเพลง
คําเตือน! ควรฟงเพลง
ในระดับเสียงปานกลาง 
การรับฟงเสียงที่ดังเกินไป
อยางตอเนือ่งอาจเปนอันตราย
ตอการไดยนิเสียงของคุณ

ใชงานเครื่องเลนเพลงดวยปุมตางๆ 
บนโทรศัพท หรอืใชปุมเสมือนที่หนาจอ
เม่ือคุณเปดเมน ูเครื่องเลนเพลง 
รายละเอียดของแทรค็แรกในรายการ
แทร็คที่ตั้งไวจะปรากฏขึ้น หากตองการ
เลน ใหเลือก 
ในการปรบัระดับเสียง ใหใชปุมปรับ
ระดับเสยีงที่ดานขางของโทรศัพท
หากตองการพกัการเลน ใหเลือก 
หากตองการหยุดการเลน ใหกดปุม
จบการทํางานคางไว
หากตองการขามไปยงัแทร็คถัดไป 
ใหเลือก  หากตองการขามไปยัง
ตอนตนของแทรค็กอนหนา ใหเลือก 
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หากตองการกรอกลับแทรค็ที่เลนอยู 
ใหเลือกและกด  คางไว หาก
ตองการเดินหนาแทรค็ที่เลนอยูโดยเรว็ 
ใหเลือกกด  คางไว ปลอยปุม
เม่ือถึงตําแหนงที่คุณตองการ

การตั้งคาเครื่องเลนเพลง
ในเมนู เครื่องเลนเพลง ตัวเลือกตอไปนี้
อาจใชงานได:
รายการชื่อเพลง —ดูแทรค็ทั้งหมด
ที่อยูในรายการแทร็คและเลนแทร็ค
ที่ตองการได ในการเลนแทร็ค ใหเลื่อน
ไปยงัแทร็คที่ตองการ แลวเลือก เลน
หากคุณเลือก ตัวเลือก คณุสามารถ
ปรับรายการชื่อเพลง (เชน หลังจากเพิ่ม
เพลงใหมเขาไปในรายการ) และเปลี่ยน
รายการชื่อเพลงที่จะปรากฏเมื่อคุณเปด
เมนเูครื่องเลนเพลงหากมีรายการ
ชื่อเพลงสองสามรายการในโทรศัพท 
คุณยงัสามารถสงแทร็คนั้นไปยัง
โทรศัพทเครื่องอ่ืนไดดวย
คลังเพลง — ดูฐานขอมูลของแทร็ค
เพลงที่ฟงได คุณสามารถเลือกเพลง
ที่จะฟง รวมท้ังสรางและจัดการ
รายการเพลงในคลังเพลงได
ตัวเลือกการเลน — เลือก สุมเพลง เพือ่
เลนแทร็คในรายการแทรค็แบบสุมเพลง 
เลือก เลนซ้ํา เพื่อเลนแทร็คที่เลนอยู
หรือรายการแทร็คทั้งหมดซ้ํา
ระบบปรับเสียงสื่อ — เลือกหรอืระบุ
การตั้งคาปรับเสียงสื่อ โปรดดูที่ 
“อีควอไลเซอร” หนา 72

เลนผาน Bluetooth — เชื่อมตอกับ
อุปกรณเสยีงระบบ Bluetooth
ใชแบบเสียง — ตั้งแทรค็เพลง
ที่เลนอยูในปจจุบัน เปนเสียงเรียกเขา 
เปนตน
เว็บเพจ — เพื่อเขาใชงานเวบ็เพจ
ที่เกี่ยวของกับแทร็คที่เลนอยู ตัวเลือก
จะเปนสีทึบหากไมมีเว็บเพจใหใช
ดาวนโหลดเพลง เพื่อใชเชื่อมตอกบั
บริการเบราเซอรที่เกี่ยวของกับแทรค็ที่
เลนอยูได ฟงกชันนี้ใชไดก็ตอเม่ือมี
แอดเดรสของบริการอยูในแทร็คเทานัน้ 

■วิทยุ
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหาก
จากเสาอากาศของอุปกรณไรสาย ดังนัน้ 
คุณตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสรมิที่
ใชงานรวมกนัไดเขากับเครือ่งโทรศัพท
เพื่อการใชงานวทิย ุFM ไดอยาง
เหมาะสม

คําเตือน: ควรฟงเพลง
ในระดับเสียงปานกลาง 
การรบัฟงเสยีงที่ดังเกินไป
อยางตอเนื่องอาจเปนอันตราย
ตอการไดยินเสียงของคุณ 
โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู
ระหวางการใชลําโพง 
เนือ่งจากเสียงจะดังมาก
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เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ
ในการเปดเครื่องเลนเพลงโดยที่ฝาพบั
ยังปดอยู ใหกดปุมเลือกสื่อดานซายหรอื
ดานขวา แลวเลือก วิทยุ
ในการใชปุมภาพกราฟก , ,  
หรอื  บนจอแสดงผล ใหเลื่อนไปทาง
ซายหรือขวาไปยังปุมที่ตองการ และ
เลือกปุมนั้น

การบันทึกความถี่วิทยุ
1. ในการเริ่มคนหาสถานี ใหเลือกและ

กด  หรอื  คางไว ในการ
เปลี่ยนความถี่วิทยุครัง้ละ 0.05 MHz 
ใหกดปุม  หรือ  ชั่วขณะ

2. ในการบันทึกสถานไีปยังตําแหนง
หนวยความจํา 1 ถึง 9 ใหกดปุม
ตัวเลขที่ตองการคางไว ในการ
จัดเก็บสถานไีปที่ตําแหนงหนวย
ความจํา 10 ถึง 20 ใหกดปุม 1 หรือ 
2 ชั่วขณะ แลวกดปุมหมายเลข 0 ถึง 
9 ที่ตองการคางไว

3. ปอนชื่อสถานีวิทยุ

การฟงวิทยุ
เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ ในการเลื่อน
ไปยังสถานวีิทยทุี่ตองการ ใหเลือก  
หรอื  หรือกดปุมหูฟง ในการเลือก
สถานวีิทย ุใหกดปุมตัวเลขที่ตรงกันไว
สักครู ในการปรบัระดับเสียง ใหกดปุม
ปรับระดับเสียง

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ปด — เพื่อปดวิทยุ
จัดเก็บสถานี — เพื่อบันทึกสถานีวทิยุ
สถานีใหม (จะแสดงขึ้นหากตรวจพบ
สถานีใหม)
ลําโพง หรอื ชุดหูฟง — เพือ่ฟงวิทยุ
ผานลําโพงหรือชุดหูฟง
โมโน หรอื สเตอริโอ — เพือ่ฟงวิทยุใน
ระบบเสียงโมโนหรือสเตอริโอ
สถานี — เพือ่เลือกรายการสถานี
ที่บันทึกไว ในการลบหรือเปล่ียนชื่อ
สถานี ใหเลื่อนไปยงัสถานีที่ตองการ 
แลวเลือก ตัวเลือก > ลบสถาน ีหรอื
เปลี่ยนชื่อ เลือก ID บริการ Visual 
เพือ่ปอน ID บรกิารที่ผูใหบริการ Visual 
Radio ใหไว (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
คนหาทุกสถานี — เพื่อคนหา
สถานีวิทยุสถานใีหม
ตัง้ความถี่ — ปอนความถี่ของ
สถานีวิทยุที่ตองการ
ไดเรกทอรีสถานี — เปดใชไดเรกทอรี
สถานี ในการคนหาสถานีวิทยุที่มีจาก
ระบบเครือขายและบันทึกสถานีดังกลาว
ไวใชในภายหลัง
ใชงานบริการ visual — เพื่อยินยอม
หรือปฏิเสธการดูเนื้อหา Visual ของ
สถานีวิทยุปจจุบัน (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครือขาย) หากตองการตรวจสอบ
การใชงานและคาบรกิารและรับการ
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ตั้งคาที่ตองใชกับโทรศัพท โปรดติดตอ
ผูใหบริการ 
เม่ือโปรแกรมที่ใชการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ตหรือการเชื่อมตอ HSCSD 
กําลังสงหรือรับขอมูล อาจจะเกิด
การรบกวนสัญญาณวิทยุได

■เคร่ืองบนัทึก
คุณสามารถบนัทึกคําพดู เสียง หรือสาย
ที่สนทนาและจัดเก็บการบนัทึกไวใน 
คลังภาพ ฟงกชันนี้มีประโยชนในการ
บันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพทเพื่อ
จดลงสมุดตอไปในภายหลัง
เครื่องบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสาย
ขอมูลหรือเชื่อมตอ GPRS อยู

การบันทึกเสียง
1. เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก

ในการใชปุมภาพกราฟก ,  
หรือ  บนหนาจอ ใหเลื่อนไปทาง
ซายหรือขวาไปยงัปุมที่ตองการและ
เลือกปุมนัน้

2. ในการเริม่บันทึกเสียง ใหเลือก  
ในการเริม่บันทึกขณะสนทนา 
ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกเสียง 
ขณะบันทึกการสนทนา ผูใชสาย
ทุกคนจะไดยินเสียงบี๊พเบาๆ ขณะที่
บันทึก ใหถือโทรศัพทในตําแหนง
ปกติแนบกับห ูหากตองการพัก
การบันทึก ใหเลือก 

3. ในการจบการบันทึกเสยีง ใหเลือก 
 เสียงบันทึกจะถูกจัดเก็บไวใน 

คลังภาพ > เสยีงบันทึก
ในการฟงเสียงบนัทึกครั้งลาสุด 
ใหเลือก ตัวเลือก > เลนที่บันทึก
ลาสุด
หากตองการสงเสียงบนัทึกลาสุด 
ใหเลือก ตัวเลือก > สงที่บันทึก
ลาสุด
หากตองการดูรายการเสยีงบันทึก
ใน คลังภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > 
รายการที่บนัทึก > เสียงบนัทึก

■อีควอไลเซอร
คุณสามารถควบคมุคุณภาพเสียงขณะ
ใชเครือ่งเลนเพลงไดโดยขยายหรือลด
คลื่นความถี่
เลือก เมนู > สื่อ > อีควอไลเซอร
ในการเปดใชชุดการควบคุม ใหเลื่อน
ไปที่ชุดอีควอไลเซอรชุดใดชุดหนึง่ 
แลวเลือก ใชงาน
ในการดู แกไข หรือเปล่ียนชื่อชุดที่เลือก 
ใหเลือก ตัวเลือก > ดู, แกไข หรือ 
เปลี่ยนชื่อ คุณสามารถแกไขหรือเปล่ียน
ชื่อชุดอีควอไลเซอรไดบางชุดเทานัน้



ตารางนัดหมาย

ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธ 73

13. ตารางนัดหมาย

■นาฬิกาปลุก
คุณสามารถตั้งโทรศัพทใหปลุกตามเวลา
ที่กําหนดได เลือก เมนู > ตาราง
นัดหมาย > นาฬิกาปลุก
ในการตั้งนาฬิกาปลุก ใหเลือก เวลาปลุก 
และปอนเวลาปลุก ในการเปลี่ยน
เวลาปลุกเมื่อตั้งเวลาปลุกไว ใหเลือก 
เปด
ในการตั้งใหโทรศัพทแจงเตือนคณุ
เม่ือถึงวนัที่เลือกในสัปดาห ใหเลือก 
เตือนซ้ํา
ในการเลือกเสียงปลุกหรอืตั้งสถานวีิทยุ
เปนเสยีงปลุก ใหเลอืก เสียงปลุก 
หากคุณเลือกวิทยเุปนเสียงปลุก ใหตอ
ชุดหูฟงเขากับโทรศัพท
ในการตั้งการหมดเวลาเลื่อนปลุก 
ใหเลือก การหมดเวลาเลื่อน และเลือก
เวลา

การหยุดเสียงปลุก
โทรศัพทจะสงเสยีงปลุกแมวาเครื่อง
จะปดอยู หากตองการปดเสียงปลุก 
ใหเลือก หยุด หากคุณปลอยใหเครื่อง
สงเสยีงปลุกตอไปเปนเวลาหนึ่งนาที 
หรอืเลือก เล่ือนไป เสยีงปลุกจะหยดุดัง
ในชวงเวลาที่ตัง้ไวใน การหมดเวลา
เลื่อน แลวสงเสยีงปลุกใหมอีกครั้ง

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพท
อยู เครื่องจะเปดเองและมีเสียงปลุก
ดังขึน้ หากคณุเลอืก หยุด เครื่องจะถาม
คณุวาตองการเปดเครือ่งเพื่อโทรออก
หรือไม เลือก ไม เพือ่ปดโทรศัพทหรือ 
ใช เพือ่โทรออกและรับสายเรียกเขา 
หามเลือก ใช ในกรณทีี่โทรศัพท
ไรสายอาจกอใหเกิดสญัญาณรบกวน
หรืออันตรายได

■ปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนดัหมาย > ปฏิทิน
วนัที่ปจจุบนัจะแสดงอยูในกรอบ หากมี
การบันทึกที่ตั้งไวสําหรบัวันนัน้ 
วนัดังกลาวจะปรากฏเปนตัวหนา และ
สวนตนของบันทึกจะปรากฏขึ้นที่ดาน
ลางของปฏิทิน หากคุณตองการดูบนัทึก
ของวนันั้น ใหเลือก ดู ในการดูแตละ
สปัดาห ใหเลือก ตัวเลือก > ดูอาทิตย 
ในการลบบนัทึกทั้งหมดในปฏิทิน 
ใหเลือกการแสดงผลเปนเดือนหรอื
สปัดาห แลวเลือก ตัวเลือก > 
ลบบันทึกทั้งหมด
ใน การตั้งคา คณุสามารถตั้งคาวันที่ 
เวลา เขตเวลา รูปแบบวันและเวลา 
ตวัคั่นวันที่ มุมมองที่ตั้งไว หรือวันแรก
ของสปัดาห ใน ลบบนัทึกอัตโนมัติ 
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คุณสามารถตัง้คาใหโทรศัพทลบบันทึก
เกาโดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลา
ที่กําหนด

การสรางบันทึกปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏทิิน 
เลื่อนไปยงัวนัที่ที่คุณตองการและเลือก 
ตัวเลือก > สรางบนัทึก และเลือก
ประเภทของบนัทึกดังตอไปนี้:  
นัดหมาย,  โทร,  วันเกิด,  
บันทึก หรือ  เตือนความจํา 
ปอนรายละเอียดในชอง

เสียงเตือนบันทึก
โทรศัพทจะแสดงบนัทึก และหากตัง้คา
ไว โทรศัพทจะสงเสยีงดังขึน้ดวย เม่ือมี
บันทึกเตือนการโทร  ที่หนาจอ หาก
ตองการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น 
ใหกดปุมโทรออก เม่ือจะปดเสียง
แจงเตือนและดูบันทึก ใหเลือก ดู 
ในการหยดุเสียงปลุกประมาณ 10 นาที 
ใหเลือก เล่ือนไป
แตถาตองการหยดุเสยีงเตือนโดยไมดู
บันทึกเตอืนความจํานัน้ ใหเลือก ออก

■สิ่งท่ีตองทํา
หากคุณตองการจัดเก็บบนัทึกงานที่ตอง
ทํา ใหเลือก เมนู > ตารางนดัหมาย > 
สิ่งที่ตองทํา

ในการจัดทําบนัทึก หากยงัไมมีบันทึก 
ใหเลือก เพิ่ม หรอืเลือก ตัวเลือก > เพิ่ม 
ปอนขอมูลลงในชอง แลวเลือก จัดเก็บ
ในการดูบันทึก ใหเลื่อนไปยังบันทึก
ที่ตองการ แลวเลือก ดู นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อแกไข
ลักษณะตางๆ ขณะที่ดูบันทึกไดอีกดวย 
นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกตัวเลือก
เพื่อลบบันทึกที่เลือกไว และลบบันทึก
ทั้งหมดที่คุณทําเครื่องหมายเปนเสร็จ
สมบูรณ 

■บันทึก
ในการเขียนและสงบันทึก ใหเลือก เมนู 
> ตารางนัดหมาย > บันทึก
ในการจัดทําบนัทึกหากยังไมมีบันทึก 
ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > 
สรางบันทึก เขยีนบันทึกและเลือก 
จัดเก็บ

■เคร่ืองคิดเลข
เครื่องคิดเลขในโทรศัพทของคุณ
สามารถใชงานการคํานวณทาง
คณติศาสตรและตรีโกณ การหาคา
เลขยกกําลังสอง หาราก กลับตัวเลข 
และแปลงคาสกุลเงินตางๆ

หมายเหตุ: เครือ่งคิดเลขนี้
มีขอจํากัดในดานความ
ถูกตองและไดรับการออกแบบ
มาสําหรับการคํานวณ
อยางงาย
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เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
เครือ่งคิดเลข เม่ือตัวเลข 0 ปรากฏบนจอ 
ใหปอนเลขจํานวนแรกที่ตองการ
คํานวณ กดปุม # เพือ่ใสจุดทศนิยม 
เลื่อนไปยังการทํางานหรอืฟงกชันที่
ตองการ หรือเลือกจาก ตัวเลือก 
ปอนตัวเลขจํานวนที่สอง ทําซ้ําขัน้ตอน
นี้มากเทาที่จําเปน หากตองการเริม่การ
คํานวณครั้งใหม ใหเลือกและกดปุม ลบ 
คางไวกอน
หากตองการแปลงสกุลเงิน ใหเลือก 
เมนู > ตารางนัดหมาย > เครื่องคิดเลข 
หากตองการบันทึกอัตราแลกเปลี่ยน 
ใหเลือก ตัวเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน 
เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งที่ปรากฏ
บนหนาจอ ปอนอัตราแลกเปลี่ยน
โดยกดปุม # เพื่อใสจุดทศนยิมและ
เลือก ตกลง เครือ่งจะยังคงบันทึกอัตรา
แลกเปลี่ยนนัน้เอาไวจนกวาจะมีอัตรา
แลกเปลี่ยนใหมมาแทนที่ ในการแปลง
สกุลเงิน ใหปอนจํานวนเงินที่ตองการ
แปลง แลวเลือก ตัวเลือก > 
เปนสกุลหนึ่ง หรือ เปนสกุลสอง

หมายเหตุ: เม่ือคุณ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลัก 
คณุตองปอนอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราใหมเนื่องจากเครื่อง
จะลบอัตราแลกเปลี่ยนที่
กําหนดไวกอนหนาออก
ทั้งหมด

■ตัวนับเวลาถอยหลัง
หากตองการเริม่การจับเวลา ใหเลือก 
เมนู > ตารางนดัหมาย > ตัวนบั
ถอยหลัง > ตัวนับแบบทั่วไป 
ปอนเวลาเตอืน และเขียนบันทึกที่
ปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา หากตองการ
เริม่ตัวนับเวลาถอยหลัง ใหเลือก เริ่ม 
หากตองการเปลี่ยนเวลาที่จะนับ
ถอยหลัง ใหเลือก เปลี่ยนเวลา 
หากตองการหยุดตัวนับเวลา ใหเลือก 
หยุดนับ
หากตองการตัง้จับเวลาแบบรอบเวลา
ไดถึง 10 รอบ ใหใสจํานวนรอบกอน 
เลือก เมนู > ตารางนดัหมาย > 
ตวันับถอยหลัง > ตัวนับรอบเวลา 
หากตองการเริม่ตัวนับเวลา ใหเลือก 
เริม่ตนตัวนบัเวลา > เริ่ม

■นาฬิกาจับเวลา
คณุสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือ
รอบเวลาโดยใชนาฬิกาจับเวลา ในขณะ
จับเวลา คุณยังสามารถใชงานฟงกชัน
อ่ืนไดดวยเชนกัน หากตองการตั้ง
นาฬิกาจับเวลาใหทํางานเปนพืน้หลัง
ของหนาจอ ใหกดปุมจบการทํางาน
การใชนาฬิกาจับเวลาหรอืใหนาฬิกาจับ
เวลาทํางานอยูโดยไมปรากฏบนหนาจอ
ขณะที่ใชงานคุณสมบัติอ่ืนๆ อยูจะ
สิน้เปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทําให
อายุการใชงานของแบตเตอรีส่ั้นลง 
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เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬกิา 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
เวลาที่แยกไว — เพื่อวัดระยะหางเวลา 
ในการเริม่จับเวลา ใหเลือก เริ่ม เลือก 
แยก ทุกครั้งที่คุณตองการบันทึกเวลา
ระหวางรอบ ในการหยุดจับเวลา 
ใหเลือก หยุด
ในการจัดเก็บเวลาท่ีจับได ใหเลือก 
จัดเก็บ
ในการเริม่จับเวลาอีกครั้ง ใหเลือก 
ตัวเลือก > เริ่ม เวลาใหมนี้จะเดิน
ตอจากเวลาเดิมที่จับเวลาไว ในการตั้ง
เวลาใหมโดยไมจัดเกบ็ไว ใหเลือก 
ตั้งเวลาใหม
รอบเวลา — เพื่อบันทึกรอบเวลา
จับเวลาตอ — เพื่อดูเวลาที่คณุตั้งไวเปน
พื้นหลัง
เวลาลาสดุ — เพื่อดูเวลาที่จับครั้งลาสุด
หากยังไมไดตั้งเวลาใหมใหนาฬิกาจับ
เวลา
แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพื่อดู
หรือลบเวลาที่บันทึกไว
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14. สนทนา

เลือก เมนู > สนทนา
สนทนา (PTT) ผานเครอืขายเซลลูลาร
เปนบริการสือ่สารวิทยุแบบสองทางที่ใช
ผานระบบเครือขายเซลลูลาร GPRS 
(บริการเสรมิจากระบบเครือขาย) 
คุณสามารถใชระบบสนทนาเพื่อพูดคยุ
กับบคุคลอื่นหรอืกลุมบุคคล (ชอง) ที่มี
เครือ่งที่ใชคุณสมบัตินีไ้ด ในขณะที่
เชื่อมตอบริการสนทนา คณุสามารถใช
ฟงกชันอ่ืนๆ ของเครือ่งได 
โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ
เพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน 
คาบรกิาร และการสมัครใชบริการ 
โปรดทราบวาบริการขามเครือขายอาจมี
ขอจํากัดมากกวาการโทรปกติ
กอนที่คุณจะใชบรกิารสนทนา คุณตอง
กําหนดการตั้งคาบรกิารสนทนาที่จําเปน 
โปรดดู “การตั้งคาสนทนา” หนา 81 และ 
“การตั้งกําหนดคา” หนา 82

■ชองสนทนา
ชองสนทนาประกอบดวยกลุมบคุคล 
(เชน เพื่อนหรือเพื่อนรวมงาน) ที่เขารวม
ในชองหลังจากไดรับเชิญ เม่ือคณุติดตอ
ไปที่ชอง สมาชิกทุกคนในชองจะไดยนิ
เสียงพรอมกัน 

ชองสนทนา มีหลายประเภทแตกตาง
กัน:
ชองสาธารณะ — สมาชิกที่ใชงานชอง
ทุกคนสามารถเชิญบุคคลอื่นได
ชองสวนตัว — เฉพาะบุคคลที่ได
รบัเชิญจากผูสรางชองเทานั้นที่สามารถ
เขารวมได
ชองที่จัดบริการ — ชองถาวรที่สรางโดย
ผูใหบริการ
คณุสามารถตั้งสถานะของแตละชองให
เปน ใชงาน หรือ ไมใชงาน
จํานวนชองที่ใชงานและจํานวนสมาชิก
ตอชองจะถูกจํากัดไว โปรดติดตอผูให
บริการของคุณเพื่อขอทราบขอมูล
เพิม่เติม

การสรางชอง
ในการเพิ่มชอง เลือก เมนู > สนทนา > 
เพิม่ชอง และปอนการตั้งคาในชอง
แบบฟอรม:
ชื่อชอง: — ปอนชื่อสําหรับชองใหม
สถานะของชอง: — เลือก ใชงาน 
เพือ่กําหนดใหชองทํางาน หรอืเลือก 
ไมใชงาน เพื่อยกเลิกการใชงานชอง
ชื่อเลนในชอง: — ปอนชื่อเลนเพื่อให
แสดงในชองใหม
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ความปลอดภัยของชอง: — 
ชองสาธารณะ หรือ ชองสวนตวั
ภาพ: — เลือก เปล่ียน และเลือกภาพ
จาก คลังภาพ หรือ กราฟกที่ตั้งไว เพือ่
ตั้งกราฟกสําหรับชองใหม
ในการสงคําเชิญไปยังชอง ใหเลือก ใช 
เม่ือเครือ่งแสดงขอความแจง ผูรับ
คําเชิญจะถูกเพิม่ไวในรายการสมาชิก
ของชองเมื่อคําเชิญไดรับการยอมรบั 
หากตองการสงคําเชิญตอไป ใหเลือก 
เมนู > สนทนา > รายการชอง 
เลือกชองและ ตัวเลือก > สงคําเชิญ 
หากตองการสงคําเชิญโดยใชขอความ
ตัวอักษรหรอืทางอินฟราเรด
ในการเพิม่ชองที่กําหนดไว ใหเลือก 
เมนู > สนทนา > เพิม่ชอง > ตัวเลือก > 
แกไขที่อยูดวยตนเอง ปอน ที่อยูชอง: 
ตามขอมูลของผูใหบริการ

การรับคําเชิญ
1. เม่ือคุณไดรับคําเชิญแบบขอความ

ตัวอักษรใหเขารวมชอง ขอความ 
ไดรบัคําเชิญจากชอง: จะปรากฏขึ้น

2. ในการดูชื่อเลนของบุคคลที่สง
คําเชิญมาและที่อยูชองหากชอง
ดังกลาวไมใชชองสวนตัว ใหเลือก ดู

3. ในการเพิม่ชองลงในเครื่องของคุณ 
ใหเลือก จัดเก็บ 

4. ในการตัง้คาสถานะสําหรับชอง 
ใหเลือก ใชงาน หรือ ไมใชงาน

ในการปฏิเสธคําเชิญ ใหเลือก ออก > ใช 
หรือเลือก ดู > ละทิ้ง > ใช

■การเปดและปดการ
สนทนา

ในการเชื่อมตอบรกิารสนทนา ใหเลือก 
เมนู > สนทนา > เปดการสนทนา 
หรือกดปุมสนทนา (เพิม่ระดับเสยีง) 
คางไว สญัลักษณ  แสดงถึงการ
เชื่อมตอระบบสนทนา สวนสญัลักษณ 

 แสดงวาไมสามารถใชบริการ
ดังกลาวไดชั่วคราว หากคุณเพิม่ชอง
ลงในเครือ่ง คุณจะเขารวมชองที่ใชงาน
อยูไดโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถกําหนดฟงกชันที่ตั้งไวให
กับปุมสนทนา (เพิม่ระดับเสียง) เพื่อ
เปดรายการชอง รายการชื่อ หรอืชอง
หรือรายชื่อใดรายชื่อหนึง่ โปรดดูที่ 
“การตัง้คาสนทนา” หนา 81
ในการยกเลิกการเชื่อมตอกับบรกิาร
สนทนา ใหเลือก ปดการสนทนา

■การโทรออกและรับสาย
สนทนา

คําเตือน: โปรดอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวาง
การใชลําโพงเนื่องจากเสียง
จะดังมาก

หากตองการโทรติดตอชอง โทรหนึง่
ตอหนึ่ง หรือโทรไปยังผูรับหลายคน 
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คุณตองกดปุมสนทนาคางไว (เพิ่มระดับ
เสียง) ตลอดเวลาที่คุณพดู ในการฟง
คําตอบ ใหปลอยปุมสนทนา (เพิ่มระดับ
เสียง)
คุณสามารถตรวจสอบสถานะล็อกอิน
ของรายชื่อไดใน เมนู > สนทนา > 
รายชื่อในกลุม บรกิารนี้ขึน้อยูกับผูให
บรกิารเครือขายและสามารถใชได
สําหรับรายชื่อท่ีสมัครใชงานเทานั้น 
ในการสมัครรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > 
เพิ่มรายชื่อดูขอมูล หรือหากเลือก
รายชื่อหนึง่หรือหลายรายชื่อที่มี
เครือ่งหมาย เพิ่มที่เลือก

 หรือ  แสดงถึงสถานะของ
บุคคลวาวางอยูหรือไมรูจัก 

 แสดงวาบุคคลนั้นไมตองการให
รบกวน แตสามารถรับคําขอโทรกลับได 
สวน  แสดงวาบุคคลนัน้สามารถ
สนทนาได แตไมไดเปดฟงกชันสนทนา
ไว

การสรางการโทรในชอง
ในการติดตอไปยังชอง ใหเลือก 
รายการชอง ในเมนสูนทนา ใหเลื่อนไป
ยังกลุมที่ตองการ แลวกดคางไวที่ปุม
สนทนา (เพิม่ระดับเสียง)

การติดตอแบบตัวตอตัว
ในการเริ่มการติดตอแบบตัวตอตวัจาก
รายชื่อท่ีคุณเพิ่มไวในที่อยูสนทนา 
ใหเลือก รายชื่อ > ชื่อ หรือ เมนู > 

สนทนา > รายการรายชื่อ เลื่อนไป
ยงัรายชื่อ และกดปุมสนทนา (เพิม่
ระดับเสยีง) คางไว
ในการเริ่มการติดตอแบบตัวตอตัวจาก
รายชื่อชองสนทนา ใหเลือก รายการชอง 
แลวเลื่อนไปยังชองที่ตองการ และเลือก 
สมาชิก เลื่อนไปยังรายชื่อที่ตองการ 
และกดปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสียง) 
คางไว
ในการเริ่มการติดตอแบบตัวตอตัวจาก
รายชื่อคําขอโทรกลับที่คุณไดรับ 
ใหเลือก ถาดเขาโทรกลับ เลื่อนไปยัง
ชื่อเลนที่ตองการ และกดปุมสนทนา 
(เพิ่มระดับเสียง) คางไว

การโทรสนทนาไปยังผูรับ
หลายคน
คณุสามารถเลือกรายชื่อสนทนาจาก
รายชื่อเพือ่นไดหลายชื่อ ผูรับจะไดรบั
สายเรียกเขาและตองรับสายเพือ่เขารวม 
หากผูใหบริการเครือขายของคุณ
สนับสนุนฟงกชันนี้ คุณจะสามารถ
เลือกรายชื่อดวยหมายเลขโทรศัพท
โดยไมตองมีหมายเลขสนทนาดวย 
สําหรับรายละเอียด โปรดติดตอผูให
บริการระบบของคณุ 
1. เลือก เมนู > สนทนา > รายการ

รายชื่อ และเลือกรายชื่อที่ตองการ 
2. กดปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสียง) 

คางไวเพือ่เริม่การโทร รายชื่อที่
เขารวมจะแสดงขึน้บนหนาจอ 
ทันทีที่เขารวมการโทร 
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3. กดปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสียง) 
คางไวเพือ่พูด ปลอยปุมสนทนา 
(เพิ่มระดับเสียง) เพือ่ฟงคําตอบ

4. กดปุมจบการทํางานเพื่อสิ้นสดุ
การโทร

การรับสายสนทนา
เครื่องจะสงเสียงสัญญาณสัน้ๆ แจงให
คุณทราบวามีสายสนทนา ขอมูล เชน 
ชอง หมายเลขโทรศัพท หรือชื่อเลน 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย) ของ
ผูโทร จะปรากฏขึ้น
คุณสามารถรบัหรือปฏิเสธการตดิตอ
แบบตัวตอตัวที่ไดรับได หากคณุได
ตั้งคาโทรศัพทใหแจงเตือนคณุถึง
การติดตอแบบตัวตอตัว
เม่ือคุณกดปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสยีง) 
คางไวขณะที่ผูโทรเขากําลังสนทนาอยู 
คุณจะไดยนิเสียงใหรอคิวและขอความ 
กําลังรอคิว จะปรากฏขึน้ กดปุมสนทนา 
(เพิ่มระดับเสียง) คางไว และรอใหบุคคล
อ่ืนหยุดกอน แลวคุณจึงเริ่มสนทนาตอ
ไดทันที

■คําขอโทรกลบั
หากคุณติดตอแบบตัวตอตวัและไมไดรบั
การตอบกลับ คุณสามารถสงคําขอให
บุคคลนัน้ติดตอกลับมาหาคุณได

การสงคําขอโทรกลับ
คุณสามารถสงคําขอโทรกลับดวยวิธีการ
ดังตอไปนี:้
ในการสงคําขอโทรกลับจากรายชื่อใน
เมนู สนทนา ใหเลือก รายการรายชื่อ 
เลื่อนไปยังรายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > 
สงขอความโทรกลับ
ในการสงคําขอโทรกลับจาก รายชือ่ 
ใหคนหารายชื่อที่ตองการ และเลือก 
ขอมลู เลื่อนไปยงัที่อยูสนทนา 
แลวเลือก ตัวเลือก > สงขอความ
โทรกลับ
ในการสงคําขอโทรกลับจากรายการชอง
ในเมนสูนทนา ใหเลือก รายการชอง 
และเลื่อนไปยังชองที่ตองการ เลือก 
สมาชิก เลื่อนไปยังรายชื่อท่ีตองการ 
แลวเลอืก ตัวเลือก > สงขอความโทรกลบั
ในการสงคําขอโทรกลับจากรายชื่อที่สง
คําขอโทรกลับในเมน ูสนทนา ใหเลือก 
ถาดเขาโทรกลับ เลื่อนไปยังรายชื่อ 
แลวเลือก ตัวเลือก > สงขอความ
โทรกลับ

การตอบคําขอโทรกลับ
เม่ือมีบคุคลสงคําขอโทรกลับมาที่คุณ 
ขอความ ไดรบัคําขอโทรกลับ 
จะปรากฏขึ้นในโหมดสแตนดบาย 
ในการเปด ถาดเขาโทรกลับ ใหเลือก ดู 
ชื่อเลนของบุคคลที่สงคําขอการติดตอ
กลับมาจะปรากฏขึ้น
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ในการติดตอแบบตัวตอตัว ใหเลือก
คําขอที่ตองการและกดปุมสนทนา 
(เพิม่ระดับเสยีง) คางไว
ในการสงคําขอโทรกลับไปยังผูสง 
ใหเลือก ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ
ในการลบคําขอ ใหเลือก ลบ
สําหรับการจัดเก็บรายชื่อใหมหรือเพิ่ม
ที่อยูสนทนาไวในรายชื่อจากคําขอ
โทรกลับที่ไดรับ ใหเลือก ตัวเลือก > 
จัดเก็บเปน หรอื เพิ่มเขาในช่ือ

■การเพิ่มรายชื่อการติดตอ
แบบตัวตอตัว

คุณสามารถบันทึกชื่อของบุคคลที่คุณ
พูดคยุแบบตัวตอตัวอยูเปนประจําดวย
วิธีการดังตอไปนี้:
ในการเพิ่มที่อยูสนทนาใหกับชื่อใน 
รายชื่อ ใหคนหารายชื่อที่ตองการ 
แลวเลือก ขอมลู > ตัวเลือก > 
เพิ่มขอมูล > ที่อยูสนทนา รายชื่อจะ
ปรากฏในรายชื่อสนทนา หากปอนที่อยู
สนทนาเทานัน้
ในการเพิ่มผูสนทนาในรายชื่อสนทนา 
ใหเลือก เมนู > สนทนา > รายการ
รายชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มชื่อ
ในการเพิ่มรายชื่อจากรายการชอง 
ใหเชื่อมตอกับบรกิารสนทนา แลวเลือก 
รายการชอง แลวเลื่อนไปยงัชองที่
ตองการ เลือก สมาชกิ เลื่อนไปยัง
สมาชิกที่มีขอมูลรายชื่อที่คุณตองการ

จัดเก็บ และเลือก ตัวเลือก ในการเพิ่ม
รายชื่อใหม ใหเลือก จัดเก็บเปน ในการ
เพิม่ที่อยูสนทนาลงในชื่อใน รายชื่อ 
ใหเลือก เพิ่มเขาในชื่อ 

■การต้ังคาสนทนา
เลือก เมนู > สนทนา > การตัง้คา
สนทนา
การโทร 1 ตอ 1 > เปด — เพื่อเลือก
โทรศัพทใหตอบรับสายเรียกเขาแบบ
ตวัตอตัว ในการติดตอแบบตัวตอตวั
แตไมไดรับการติดตอ ใหเลือก ปด 
ผูใหบริการอาจนําเสนอบริการที่แทนที่
การตั้งคาเหลานี้ ในการตั้งคาโทรศัพท
ใหแจงคุณถึงการติดตอแบบตัวตอตัว
ดวยเสียงเรียกเขา ใหเลือก แจงเตอืน
ฟงกชันปุม PTT ที่ตั้งไว — เพือ่กําหนด
ปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสียง) ใหเปน
ฟงกชันตอไปนี้: เปดรายชื่อ, 
เปดรายการชอง, โทรรายชื่อหรอืกลุม 
เลือกรายชื่อ กลุม หรอื โทรชองสนทนา 
และเลือกชอง เม่ือคุณกดปุมสนทนา 
(เพิ่มระดับเสียง) คางไว ฟงกชัน
ที่เลือกจะไดรับการดําเนินการ
แสดงสถานะล็อกอิน — เพือ่ใชงาน
หรือยกเลิกการใชงานการสงสถานะ
ล็อกอิน 
สถานะสนทนาเมื่อเปด > ใช หรือ 
ถามกอน — เพื่อตั้งคาโทรศัพท
ใหเชื่อมตอกับบริการสนทนาโดย
อัตโนมัติเม่ือเปดเครือ่ง
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การสนทนาในตปท. — เพือ่เปดหรอืปด
บริการสนทนาเมื่อใชโทรศัพทนอก
เครือขายโฮม
สงที่อยูสนทนา > ไม — เพือ่ซอนที่อยู
สนทนาของคุณจากชองและการตดิตอ
แบบตัวตอตัว

■การต้ังกําหนดคา
คุณอาจไดรบัการตั้งคาสําหรับเชื่อมตอ
กับบริการจากผูใหบริการของคณุ 
โปรดดูที่ “บริการตั้งกําหนดคา” หนา 14 
คุณสามารถปอนการตั้งคาดวยตัวคุณ
เองได โปรดดูที่ “การกําหนดคา” 
หนา 61
ในการเลือกการตั้งคาสําหรับการ
เชื่อมตอกับบริการ ใหเลือก เมนู > 
สนทนา > การตั้งกําหนดคา เลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี:้
การจัดรูปแบบ — เพื่อเลือกผูใหบริการ, 
คาที่ตัง้ไว หรือ การตั้งคาสวนบุคคล 
สําหรับบริการสนทนา เฉพาะการ
กําหนดคาที่รองรับบริการสนทนา
เทานั้นที่จะปรากฏขึน้
บัญชี — เพือ่เลือกบัญชีบริการ
สนทนาที่มีอยูในการตั้งกําหนดคาที่
ใชงานอยู
พารามิเตอรอ่ืนๆ ไดแก ชื่อผูใชสนทนา, 
ชื่อเลนที่ตั้งไว, รหัสผานสนทนา, โดเมน 
และ ที่อยูเซิรฟเวอร

■เว็บ
เลือก เมนู > สนทนา > เว็บ 
เพื่อเขาใชงานเวบ็ไซตอินเทอรเน็ตของ
ผูใหบรกิารสนทนา
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15. แอปพลิเคชั่น

ในเมนนูี้ คุณสามารถจัดการ
แอปพลิเคชั่นและเกมสตางๆ ได ไฟล 
เหลานี้จะถูกบันทึกลงในหนวยความจํา
ของเครือ่งหรอืในการดหนวยความจํา 
microSD ที่เสียบไวในเครื่องและอาจถูก
จัดเรียงไดในแฟมขอมูล
สําหรับตัวเลือกในการฟอรแมตหรือล็อค
และปลดล็อคหนวยความจํา โปรดดูที่ 
“การดหนวยความจํา” หนา 65

■การเขาเลนเกมส
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณมีเกมส
ใหมาดวย 
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เกมส 
เลื่อนไปที่เกมสที่ตองการ แลวเลือก เปด
ในการตั้งคาแสงสวาง เสยีง และการสั่น
สําหรับเกมส ใหเลือก เมนู > 
แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > การตัง้คา
แอปพลิฯ สําหรบัตัวเลือกอ่ืนๆ โปรดดูที่ 
“ตวัเลือกอ่ืนๆ ของแอปพลิเคชั่น” 
หนา 83

■การเปดใชแอปพลิเคชั่น
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณประกอบ
ดวยแอปพลิเคชั่น Java 
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > รวม 
เลื่อนไปยังแอปพลิเคชั่นที่ตองการ 
แลวเลือก เปด

■ตัวเลอืกอ่ืนๆ 
ของแอปพลิเคชั่น

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

■การดาวนโหลด
แอปพลเิคชั่น

โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชั่น 
J2ME Java กอนจะดาวนโหลด โปรด
ตรวจสอบวาแอปพลิเคชั่นนีส้ามารถ
ใชงานไดกับโทรศัพทของคณุ

ขอสําคัญ: ตดิตั้งและใชงาน
เฉพาะแอปพลิเคชั่นซอฟตแวร
อ่ืนใดจากแหลงที่มีการรกัษา
ความปลอดภัยและมีการ
ปองกนัจากซอฟตแวรที่เปน
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 87
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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16. บริการของซิม

ซิมการดของคณุอาจมีบริการเสรมิ 
คุณสามารถเขาใชงานเมนนูี้ไดก็ตอเม่ือ
ซิมการดของคณุสนบัสนนุ ชื่อและ
เนื้อหาของเมนูจะตางกนัไปตาม
ซิมการดที่ใช
หากตองการทราบเกี่ยวกับการให
บรกิาร และขอมูลตางๆ ในการใชบริการ
ซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการด
ของคุณ ซึง่อาจเปนผูใหบริการระบบ 
ผูใหบรกิาร หรือผูจําหนายรายอื่นๆ
หากตองการตั้งคาโทรศัพทใหแสดง
ขอความยนืยันที่สงไปมาระหวางเครื่อง
ของคุณและเครือขายในขณะที่คณุใช
บรกิารซิม ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
โทรศัพท > ยืนยันบรกิารซิม > แสดง
ในการใชบรกิารเหลานี้ คุณอาจตองสง
ขอความหรือโทรติดตอ ซึ่งคณุจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายนี้
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17. เว็บ

คุณสามารถเขาใชบริการอินเทอรเนต็
เคลื่อนที่ตางๆ โดยใชเบราเซอรของ
โทรศัพท 

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะ
บรกิารที่คุณเชื่อถือไดและ
มีการรกัษาความปลอดภัย
รวมท้ังการปองกันซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายเทานั้น

คุณสามารถสอบถามการใชบริการ
เหลานี ้รวมท้ังราคา ภาษี และคําแนะนํา
ตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ
ดวยเบราเซอรโทรศัพท คุณสามารถ
ดูบริการตางๆ ที่ใชภาษา WML 
(Wireless Markup Language) หรอื
ภาษา XHTML (extensible HyperText 
Markup Language) ในเพจตางๆ ได 
โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกตางกัน
ตามขนาดของหนาจอ คณุอาจดู
รายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจใน
อินเทอรเนต็ไมได 

■การต้ังคาการดูขอมูล
คุณอาจไดรบัการตั้งกําหนดคาที่ตองใช
ในการเบราสเปนขอความการตั้งกําหนด
คาจากผูใหบริการซึง่ใหบริการที่คณุตอง
การใช โปรดดูที่ “บริการตั้งกําหนดคา” 
หนา 14 นอกจากนี้ คุณยงัสามารถ

ปอนการตั้งกําหนดคาทั้งหมดดวยตัว
คุณเอง โปรดดูที่ “การกําหนดคา” 
หนา 61

■การเชื่อมตอกับบริการ
ตรวจดูใหแนใจวาการตั้งกําหนดคาของ
บริการที่คณุตองการใชนัน้ทํางานอยู
1. หากตองการเลือกการตั้งคาสําหรับ

การเชื่อมตอกับบริการ ใหเลือก 
เมนู > เวบ็ > การตั้งคา > การตั้ง
กําหนดคา

2. เลือก การจัดรูปแบบ เฉพาะการจัด
รูปแบบท่ีรองรับบริการเบราสเทานัน้
ที่จะปรากฏขึน้ เลือกผูใหบริการ 
คาที่ตั้งไว หรอื การตั้งคาสวนบุคคล 
สําหรบัการเบราส โปรดดูที่ 
“การตัง้คาการดูขอมูล” หนา 86

3. เลือก บัญชี และบัญชีบรกิารเบราส
ที่มีอยูในการตั้งกําหนดคาที่ใชงาน

4. เลือก แสดงหนาตางติดตอ > ใช 
เพื่อตรวจสอบสิทธ์ิผูใชในการ
เชื่อมตออินทราเนต็ดวยตนเอง

เชื่อมตอกับบริการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ตอไปนี้:
• เลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ 

หรือหากอยูในโหมดสแตนดบาย 
ใหกดปุม 0 คางไว
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• ในการเลือกบุคมารคของบริการ 
ใหเลือก เมนู > เวบ็ > บุคมารค

• ในการเลือก URL ลาสดุ ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > ที่อยูเว็บลาสดุ

• ในการปอนที่อยูของบริการ ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู 
ปอนที่อยูของบริการ แลวเลือก 
ตกลง

■การเรียกดูเพจ
หลังจากเชื่อมตอกับบริการ คุณสามารถ
เริ่มการเรยีกดูเพจตางๆ ได ฟงกชัน
ของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกันไปตาม
บรกิารนั้นๆ ปฏิบัติตามขอความท่ี
ปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพท
ของคุณ สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรด
ติดตอผูใหบรกิารของคุณ

การเบราสดวยปุมโทรศัพท
ในการเบราสดูเพจ ใหเลื่อนไปตาม
ทิศทางตางๆ
ในการเลือกรายการ ใหกดปุมโทรออก 
หรอืเลือก เลือก
ในการปอนตัวอักษรและตัวเลข ให
กดปุม 0 ถึง 9 ในการปอนตัวอักษร
พิเศษ ใหกดปุม *

การโทรออกโดยตรง
คุณสามารถโทรออก บันทึกชื่อและ
หมายเลขโทรศัพทจากเพจไดในขณะ
เบราส

■บุคมารค
คณุสามารถจัดเก็บที่อยูของเพจเปน
บุคมารคในหนวยความจําโทรศัพทได
1. ขณะที่เบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 

บุคมารค หรือในโหมดสแตนดบาย 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค

2. เลื อนไปท ีบ ุคมารคและเลอืกบุ คมารค
ดังกลาว หรือกดปุมโทรออกเพือ่ทํา
การเชื่อมตอกับเพจที่เชื่อมโยงกับ
บุคมารค

3. เลือก ตัวเลือก เพือ่ดู แกไข ลบ หรือ
สงบุคมารค เพื่อสรางบุคมารคใหม 
หรือเพือ่จัดเก็บบุคมารคไวในแฟม
ขอมูล

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่โหลด
ไวแลวสําหรับเว็บไซตที่ไมไดเปน
พนัธมิตรกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia จะไม
รบัรองหรือรับประกันใดๆ ตอการใชงาน
เวบ็ไซตดังกลาว หากคณุเลือกการเขา
ใชเว็บไซตเหลานัน้ คณุควรจะยึดถือ
ตามขอควรระวังสําหรับความปลอดภัย
หรือเนือ้หาที่จะมีตอเว็บไซตใดๆ

การรับบุคมารค
เม่ือคุณไดรบับุคมารคที่สงเปนบุคมารค 
ขอความ ไดรับ 1 บุคมารค จะปรากฏขึ้น 
หากตองการดูบุคมารค ใหเลือก แสดง
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■การต้ังคาเบราเซอร
ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกอ่ืน ๆ  > การตั้งคาลักษณะ หรือ
ในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > 
เว็บ > การตัง้คา > ตั้งคาเบราเซอร 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
การตัดคํา — เพื่อเลือกวธีิการแสดง
ขอความบนจอแสดงผล
ขนาดอักษร — เพื่อกําหนดขนาด
ตัวอักษร
แสดงภาพ > ไมแสดง — เพือ่ซอนภาพ
ในเพจ
การแจงเตือน > แจงเชื่อมตอไมรบัรอง > 
แสดง — เพื่อตั้งคาโทรศัพทใหแจงเตือน
เม่ือการเชื่อมตอแบบรับรองเปลี่ยนเปน
การเชื่อมตอท่ีไมรับรองขณะเบราส
การแจงเตือน > แจงรายการที่ไม
รับรอง > แสดง — เพือ่ตั้งคาโทรศัพท
ใหแจงเตือนเมื่อเพจที่รับรองมีรายการ
ที่ไมรับรอง การแจงเตอืนเหลานีไ้มได
รับรองวาการเชื่อมตอนั้นปลอดภัย 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 
“ความปลอดภัยของ เบราเซอร” หนา 90
การเขารหสัตัวอักษร > การเขารหสั
เนื้อหา — เพื่อเลือกการเขารหสั
สําหรับเนื้อหาเพจเบราเซอร
การเขารหสัตัวอักษร > ที่อยู Unicode 
(UTF-8) > ใช — เพือ่ตั้งคาใหเครื่องสง 
URL เปนการเขารหัส UTF-8
ขนาดหนาจอ > แบบเต็มจอ หรอื 
ขนาดเล็ก — เพื่อตั้งคาเคาโครงหนาจอ

JavaScript > ใช — เพื่อเปดใช Java 
scripts

■การตั้งคาความปลอดภัย

คุกก้ี
คุกกี้ คือ ขอมูลที่เว็บไซตจัดเกบ็ใน
หนวยความจําแคชของโทรศัพท คุกกี้
จะถูกบนัทึกไวจนกวาคุณจะลบขอมูลใน
หนวยความจําแคช โปรดดูที่ 
“หนวยความจําแคช” หนา 89
ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกอ่ืน ๆ  > ระบบปองกัน > 
การตั้งคาคกุกี้ หรอืในโหมดสแตนดบาย 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > 
การตั้งคาการปองกัน > คุกกี ้ในการรับ
หรือปองกันโทรศัพทไมใหรับคกุกี้ 
ใหเลือก ใหรับได หรือ ปฏิเสธ

สคริปตผานการเชื่อมตอ
แบบรับรอง
คุณสามารถเลือกใหรับสคริปตจากเพจ
ที่มีความปลอดภัย โทรศัพทรุนนี้รองรับ
สครปิต WML
ขณะเบราส หากตองการใหสงสครปิต 
ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ  > 
ระบบปองกัน > ตั้งคา WMLScript 
หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตั้งคา
การปองกัน > WMLScript เชื่อมตอ > 
ใหรบัได.
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■การตั้งคาการดาวนโหลด
ในการจัดเก็บไฟลที่ดาวนโหลดทั้งหมด
โดยอัตโนมัติใน คลังภาพ ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > การตั้งคา > ตั้งคาการ
ดาวนโหลด > จัดเก็บอัตโนมัต ิ> เปด.

■ถาดรับบริการ
โทรศัพทสามารถรับขอความบริการที่
สงมาจากผูใหบริการของคุณได (บริการ
เสรมิจากระบบเครือขาย) ขอความ
บรกิารเปนการแจงขอมูล (เชน หัวขอ
ขาว) และอาจมีขอความตัวอักษรหรือ
ที่อยูของบริการ
หากตองการเขาใช ถาดรับบริการ 
ในโหมดสแตนดบาย เม่ือคณุไดรับ
ขอความบริการ ใหเลือก แสดง หากคุณ
เลือก ออก ขอความจะถูกยายไปที่ 
ถาดรับบริการ หากตองการเขาใช 
ถาดรับบริการ ในภายหลัง ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > ถาดรบับรกิาร
หากตองการเขาใช ถาดรับบริการ 
ขณะที่เบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกอ่ืน ๆ  > ถาดรบับรกิาร เลื่อนไป
ยังขอความที่คณุตองการ และเมื่อ
ตองการเปดใชเบราเซอรและดาวนโหลด
เนื้อหาที่เลือกไว ใหเลือก ดึงขอมูล 
ในการแสดงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
การแจงบริการหรือลบขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ขอมูล หรอื ลบ

การตั้งคาถาดรับบริการ
เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > ตั้งคา
ถาดรับบริการ

ในการกําหนดวาตองการรับขอความ
บริการหรอืไม ใหเลือก ขอความ
บริการ > ใช หรือ ไมใช
ในการตั้งคาใหโทรศัพทรบัขอความ
บริการจากผูจัดทําเนือ้หาที่ไดรับการ
รบัรองจากผูใหบริการเทานั้น ใหเลือก 
ปองกันขอความ > ใช เม่ือตองการดู
รายชื่อผูจัดทําขอมูลที่ไดรบัการรับรอง 
ใหเลือก ชองที่เชื่อถือได
หากตองการตัง้คาใหโทรศัพทเปดใช
เบราเซอรจากโหมดสแตนดบายโดย
อัตโนมัติเม่ือไดรับขอความบริการ 
ใหเลือก เชื่อมตออัตโนมัต ิ> ใช 
หากคณุเลือก ไมใช โทรศัพทจะเปดใช
เบราเซอรหลังจากที่เลือก ดึงขอมูล 
เม่ือเครื่องไดรับขอความบริการเทานั้น

■หนวยความจําแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บ
ขอมูลไวชั่วคราว หากคุณพยายามเขาใช
หรือเขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองการ
รหัสผาน ใหลบแคชของเครือ่งหลังการ
ใชแตละครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คณุ
เขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวย
ความจําแคช
ในการลบแคชขณะที่เบราส ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ  > ลบขอมูล
ในแคช หรอืในโหมดสแตนดบาย 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > ลบขอมูลในแคช



เวบ็

90 ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธ ิ์

■ความปลอดภัยของ
เบราเซอร

คุณจําเปนตองใชคุณสมบตัิความ
ปลอดภัยกับบริการบางประเภท เชน 
บริการดานธนาคารหรือการซื้อสินคา
ออนไลน สําหรบัการเชื่อมตอประเภทนี ้
คุณจําเปนตองใชใบรับรองและโมดูล
ระบบปองกันซึ่งอาจมีอยูในซิมการด
ของคุณ สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ติดตอผูใหบริการของคณุ

โมดูลความปลอดภัย
โมดูลความปลอดภัยจะปรับปรุงบริการ
ดานความปลอดภยัของแอปพลิเคชั่น
ที่ตองใชในการเชื่อมตอเบราเซอรและ
ใชงานลายเซ็นแบบดิจิตอล โมดูล
ปองกันอาจประกอบดวยใบรับรอง 
รวมทั้งปุมสวนตัวและปุมทั่วไป ผูให
บริการจะจัดเกบ็ใบรบัรองไวในโมดูล
ความปลอดภัย
ในการดูหรอืเปลี่ยนการตั้งคาการ
ปองกัน ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
ความปลอดภัย > การตัง้คาการปองกนั

ใบรับรอง
ขอสําคัญ: แมวาการใช
ใบรับรองจะชวยใหความเสีย่ง
ที่เกี่ยวของในการเชื่อมตอ
ระยะไกลและการติดตั้ง
ซอฟตแวรลดนอยลงอยาง
เห็นไดชัด แตคณุควรใช
ใบรับรองอยางถูกตองเพือ่ให

ไดรับประโยชนจากการรกัษา
ความปลอดภัยที่มี
ประสทิธิภาพเพิม่มากขึน้ 
ใบรับรองมิไดใหการปองกัน
ความปลอดภัยแตอยางใด 
หากแตเปนที่การจัดการ
ใบรับรองตางหากที่ตองมี
ใบรับรองของแท ท่ีถูกตอง 
หรือนาเชื่อถือ เพือ่ความ
ปลอดภัยที่เพิม่มากขึน้ 
ใบรับรองมีอายุการใชงาน
แบบจํากดั หากใบรบัรอง
ที่หมดอายุหรือใบรบัรองที่ไม
สามารถใชไดปรากฏขึ้น 
แมวาใบรบัรองนั้นจะถูกตอง
อยูแลว ใหตรวจสอบวันเวลา
ปจจุบันในเครื่องของคณุให
ถูกตองกอนที่จะเปลี่ยนแปลง
การตั้งคาใบรบัรอง คุณตอง
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณ
สามารถเชื่อถือขอมูลของ
เจาของใบรบัรองนี้ได และ
ตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาว
เปนของเจาของที่อยูในรายชื่อ

ใบรบัรองมีอยู 3 แบบ ไดแก ใบรับรอง
เซิรฟเวอร ใบรับรองสทิธ์ิ และใบรับรอง
ผูใช คณุสามารถขอรบัใบรบัรองไดจาก
ผูใหบรกิารของคุณ ผูใหบรกิารจะจัดเก็บ
ใบรบัรองสิทธ์ิและใบรับรองผูใชไวใน
โมดูลความปลอดภยั
ในการดูรายการใบรับรองสิทธ์ิหรือ
ใบรบัรองผูใชที่ดาวนโหลดมายัง
โทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมนู > 
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การตั้งคา > ความปลอดภัย > 
ใบรับรองสิทธ์ิ หรอื ใบรับรองผูใช
  จะปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ 
หากมีการเขารหัสการสงผานขอมูล
ระหวางโทรศัพทและเซิรฟเวอรที่ให
ขอมูล
อยางไรก็ตาม ไอคอนการรกัษาความ
ปลอดภัยไมไดแสดงวาการสงผานขอมูล
ระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล 
(หรอืท่ีที่จัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) 
จะปลอดภัย ขึ้นกับผูใหบรกิารวาจะมี
ระบบรกัษาความปลอดภัยใหกับการสง
ขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรที่ให
ขอมูลหรือไม

ลายเซ็นดิจิตอล
คุณสามารถสรางลายเซน็ดิจิตอลดวย
โทรศัพทของคุณไดหากซมิการดของ
คุณมีโมดูลความปลอดภัย การใช
ลายเซ็นดิจิตอลเหมือนกับการเซ็นชื่อ
ลงบนเอกสารใบเรียกเก็บสัญญา หรือ
เอกสารอื่นๆ
ในการใชลายเซ็นดิจิตอล ใหเลือกลิงค
ของเพจ เชน ชื่อหนงัสือที่คณุตองการ
ซื้อและราคาของหนงัสือนั้น ขอความ
ที่จะเซน็ ซึง่อาจมีจํานวนเงินและวันที่
รวมอยูจะปรากฏขึน้
ตรวจสอบวาขอความที่เปนสวนหัว คือ 
อาน และมีไอคอนลายเซ็นแบบดิจิตอล 

 ปรากฏขึ้น

หากลายเซ็นดิจิตอลไมปรากฏขึ้น
แสดงวามีการละเมิดความปลอดภัย 
และคณุไมควรปอนขอมูลสวนตวัเชน 
PIN ที่ลงนามไว
ในการตกลงรบัขอความ ใหอานขอความ
ทั้งหมดกอน หลังจากนัน้ใหคณุเลือก 
ตกลงรับ
ขอความนั้นอาจแสดงไมหมดภายใน
หนาจอเดียว ดังนั้น จึงควรตรวจสอบ
ใหแนใจวาไดเลื่อนอานขอความทั้งหมด
แลวกอนตกลงรบั
เลือกใบรับรองผูใชที่คุณตองการใช 
ปอนรหัส PIN ที่ลงนามไว ไอคอน
ลายเซน็แบบดิจิตอลจะหายไป และ
บริการจะแสดงขอมูลยืนยันการสั่งซื้อ
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18. การเชื่อมตอกับเครื่องพซีี

คุณสามารถรบัและสงอีเมล รวมทั้ง
เขาใชอินเทอรเน็ตไดเม่ือเชื่อมตอ
โทรศัพทกับเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได
โดยผานทาง Bluetooth หรอืการ
เชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล คณุสามารถ
ใชเครื่องโทรศัพทนี้กับแอปพลิเคชั่น
การสื่อสารดานขอมูลและการเชื่อมตอ
กับเครื่องพีซไีด

■Nokia PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC 
Suite ในการซงิโครไนซรายชื่อ ปฏิทิน 
บันทึก และสิง่ที่ตองทํา ระหวางโทรศัพท
ของคุณและเครื่องพซีีที่ใชงานรวมกนัได
หรือเซิรฟเวอรอินเทอรเนต็ระยะไกล 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย) 
คุณอาจคนหาขอมูลเพิม่เตมิรวมทั้ง
ชุดโปรแกรม PC Suite ไดจากสวน
สนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia ที่ 
www.nokia.co.th/support หรือ
เว็บไซต Nokia ในประเทศของคณุ

■ขอมูลแพ็คเก็ต, HSCSD 
และ CSD

คุณสามารถใชขอมูลแพคเก็ต, HSCSD 
(High-speed circuit switched data) 
และ CSD (Circuit switched data, 
ขอมูล GSM) ไดจากโทรศัพทของคุณ 
โปรดติดตอผูใหบรกิารระบบหรือผูให

บริการ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชงาน
และการเปนสมาชิกบริการขอมูล 
โปรดดูที่ “การตั้งคาโมเด็ม” หนา 57
การใชบริการ HSCSD จะสิ้นเปลือง
พลังงานจากแบตเตอรี่ของโทรศัพท
เร็วขึน้กวาการใชสายสนทนาหรือ
การใชสายขอมูลปกติ

■Bluetooth
ใชเทคโนโลยี Bluetooth เพื่อเชื่อมตอ
แล็บท็อปที่ใชงานรวมกันไดกับ
อินเทอรเน็ต โทรศัพทของคณุตองไดรบั
การเปดใชงานจากผูใหบรกิารซึ่ง
สนบัสนุนการใชงานอินเทอรเน็ตได
และเครื่องพีซขีองคุณตองสนบัสนนุ 
Bluetooth PAN (Personal Area 
Network) หลังจากเชื่อมตอกับบรกิาร
จุดเชื่อมตอเครอืขาย (NAP) ของ
โทรศัพทและจับคูกับเครื่องพซีีแลว 
โทรศัพทจะเปดการเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพคเก็ตกับอินเทอรเนต็โดยอัตโนมัต ิ
ไมจําเปนตองติดตั้งโปรแกรม PC suite 
เม่ือใชงานบริการ NAP ของโทรศัพท
โปรดดูที่ “เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth” 
หนา 55

www.nokia.co.th/support
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■แอปพลิเคชั่นการสื่อสาร
ขอมูล

โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการใช
แอปพลิเคชั่นการสื่อสารขอมูลจาก
เอกสารที่ใหมาดวย
ไมแนะนําใหโทรออกหรือรับสายเขา
ระหวางที่เชื่อมตอโทรศัพทกับเครือ่ง
คอมพิวเตอรเพราะอาจทําใหการทํางาน
ขดัของได
เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นระหวางการใช
โทรศัพทเพื่อรับสงขอมูล ใหวาง
โทรศัพทบนพืน้ผิวที่ม่ันคง โดยใหดาน
แผงปุมคว่ําลง อยายายโทรศัพทโดย
ถือไวในมือระหวางใชโทรศัพทรับสง
ขอมูล
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19. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

■การชารจและการคาย
ประจุ

โทรศัพทของคณุใชพลังงานจาก
แบตเตอรีช่นิดที่สามารถชารจประจุ
ใหมได แบตเตอรี่ใหมจะสามารถทํางาน
ไดเต็มประสิทธิภาพหลังจากผานการ
ชารจและคายประจุอยางสมบูรณ 
2-3 รอบ คุณสามารถชารจแบตเตอรี่
และคายประจุไดหลายรอยครั้ง 
แตแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการ
ใชงาน เม่ือสังเกตเห็นวาเวลาการ
สนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่
สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยน
แบตเตอรีก่อนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรบั
การรับรองจาก Nokia และชารจ
แบตเตอรีโ่ดยใชอุปกรณชารจสําหรบั
โทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก 
Nokia เทานัน้
หากใชแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหมเปน
ครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่
เปนเวลานานๆ คุณอาจจําเปนตอง
เชื่อมตอกับอุปกรณชารจ และปลด
การเชื่อมตอ และเชื่อมตอใหมอีกครัง้
เพื่อเริ่มการชารจ
ถอดเครือ่งชารจออกจากเตาเสยีบ
เม่ือไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่
ที่ชารจเตม็แลวคางไวกับอุปกรณชารจ 
เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไป
จะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรีส่ั้น
ลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว 

แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลา
ผานไป
ในกรณีที่ไมมีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู
เลย สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึ้นบนหนาจอเมื่อเวลาผานไปสองสาม
นาที ซึง่จะสามารถโทรออกได
หลังจากนั้น
คุณควรใชแบตเตอรีต่ามวัตถุประสงคที่
ระบุเทานัน้ อยาใชอุปกรณชารจหรอื
แบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย
อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของ
แบตเตอรี่โดยอุบัติเหตอุาจเกิดขึน้ไดเม่ือ
มีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป 
หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก 
(+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะ
เหมือนแถบโลหะดานหลังของ
แบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้น
ได เชน ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่
สํารองไวในกระเปาเสือ้หรอืในกระเปา
เล็กๆ การลัดวงจรอาจทําใหขัว้
แบตเตอรี่หรือสวนที่ใชในการเชื่อมตอ
ชํารุดเสียหายได
การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น 
เชน การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพ
อากาศที่รอนหรือหนาวจัด จะทําให
ประสิทธิภาพและอายกุารใชงานของ
แบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บแบตเตอรี่
ไวในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 
25°C (59°F และ 77°F) การใชแบตเตอรี่
ที่รอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพท
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ไมสามารถทํางานไดชั่วคราว แมวา
แบตเตอรี่นัน้จะมีประจุอยูเต็มแลวก็ตาม 
ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่
จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิต่ํากวา
จุดเยือกแขง็
หามโยนแบตเตอรีล่งในกองไฟเนื่องจาก
อาจเกดิการระเบดิได ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิด
ความเสยีหายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน 
การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตาม
กฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลับ
มาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้ง
รวมกบัขยะภายในบาน

■คําแนะนําสําหรับการ
ตรวจสอบแบตเตอรี่ของ 
Nokia

โปรดใชแบตเตอรีข่องแทของ Nokia 
ทุกครัง้ เพื่อความปลอดภัยของคุณ 
ในการตรวจสอบวาแบตเตอรีท่ี่ซือ้เปน
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรอืไม 
ใหซือ้แบตเตอรีจ่ากตวัแทนจําหนาย 
Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น มองหา
โลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia 
บนกลองบรรจุ และตรวจสอบสติก๊เกอร
โฮโลแกรมโดยใชขัน้ตอนตอไปนี้
การตรวจสอบตาม 4 ขัน้ตอน
จนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกัน
วาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่
ของแทรอยเปอรเซ็นต หากคุณมีเหตุผล
อ่ืนใดที่เชื่อวาแบตเตอรีข่องคุณไมใช
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia คุณควร
เลิกใชแบตเตอรี่นีแ้ละนําไปที่จุดบริการ
หรอืตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับ
อนุญาตที่ใกลที่สุดเพือ่ขอความ

ชวยเหลือ จุดบริการหรือตัวแทน
จําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาต
จะตรวจสอบวาแบตเตอรีด่ังกลาวเปน
แบตเตอรีข่องแทหรือไม หากไม
สามารถตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอรี่
ไปยงัที่ที่คุณซื้อมา 
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 
เชน 12345678919876543210 
หมุนแบตเตอรี่เพื่อใหตัวเลขไม
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กลับหัว ใหอานรหัส 20 หลักนี้โดย
เริ่มอานจากแถวบนตอดวยแถวลาง

4. ตรวจสอบรหัส 20 หลัก วาถูกตอง
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 
และสงไปยัง 5555

โดยจะคิดคาใชจายตามการใหบริการ
ในประเทศและระหวางประเทศ
คุณควรไดรับขอความแจงวารหสันั้น
เปนรหัสของแทหรอืไม
หากคุณตองการความชวยเหลือใน
การยืนยันรหัสแบตเตอรี่ โปรดติดตอ
ศูนยบริการของ Nokia ในพื้นที่ของคณุ
ตามรายชื่อที่ปรากฏในเว็บไซต 
www.nokia.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.nokia.com/carecentrelocator
www.nokiaoriginals.com/battery
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20. อุปกรณเสริมของแท

อุปกรณเสริมแบบ
ใหมสําหรับ
โทรศัพทของคุณ
มีจําหนายอยู
มากมาย คณุสามารถเลือกอุปกรณเสริม
ซึ่งเหมาะกับความตองการในการติดตอ
สื่อสารของคณุได 
อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบาย
ไวในสวนถัดไป
กรุณาตรวจสอบกบัตัวแทนจําหนายใน
พื้นที่ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนาย
บาง ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติ
สําหรับการใชอุปกรณเสรมิ:

• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพน
มือเด็ก

• หากตองการถอดสายไฟออกจาก
อุปกรณเสรมิ ใหจับที่ปลั๊กไฟและ
ดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการตดิตัง้และการทํางาน
ของอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่
ที่ติดตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ

คณุควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสรมิที่ไดรับการรับรองจาก
ผูผลิตโทรศัพทเทานัน้ การใชอุปกรณ
ประเภทอื่นนอกเหนอืจากนี้ อาจเปน
อันตรายและทําใหการรบัประกันหรอื
รบัรองสําหรบัโทรศัพทเปนโมฆะไป

■พลังงาน

* เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงได
โดยขึน้อยูกับซมิการด การตั้งคาระบบ
และคาที่ใช รูปแบบท่ีใช รวมถึงสภาพ
แวดลอม การใชวิทยุ FM และแฮนดฟรี
แบบในตัว จะสงผลตอเวลาสนทนาและ
เวลาสแตนดบาย

■ชดุหูฟงไรสาย

ชุดหูฟง Bluetooth Nokia 
BH-700
เพลิดเพลินในการใชระบบแฮนดฟรี
อยางมีสไตลของชุดหูฟง Bluetooth 

ประเภท เวลาสนทนา 
(GSM)*

สแตนดบาย 
(GSM)*

เวลาสนทนา 
(WCDMA)*

สแตนดบาย 
(WCDMA)*

BP-5M นานถึง 3 
ชั่วโมง

นานถึง 220 
ชั่วโมง

นานถึง 2.5 
ชั่วโมง

นานถึง 220 
ชั่วโมง
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Nokia BH-700 ที่มีน้ําหนักเบา สะดวก
ตอการใชงานดวยปุมรบั/วางสาย และ
ปุมปรับระดับเสียง, ที่คลองหูซึง่เปน
อุปกรณเสรมิ และมีสายคลองสําหรับ
แขวนชุดหูฟงเมื่อคุณไมตองการใชงาน 

■การดหนวยความจํา
การด microSD Nokia MU-22 
ขนาด 1 GB 
การดหนวยความจํา microSD ขนาด 
1 GB แบบลบขอมูลได และเพิ่มพื้นที่
หนวยความจําในการบนัทึกขอมูล เพลง 
และซอฟตแวร

■อุปกรณเสริมสําหรับ
รถยนต

อุปกรณชารจมอืถือ Nokia 
DC-4
อุปกรณชารจที่ใชักับแรงดันไฟได
หลายระดับพรอมปล๊ักเสียบที่มีขนาด
เล็กกวาเดิมนีส้ามารถเสียบกับที่จุดบุหรี่
ในรถยนตเพือ่ชารจแบตเตอรี่ของคณุได

■อุปกรณติดต้ังรถยนต
ชุดอุปกรณติดรถยนต Nokia 
CK-7W
ชุดอุปกรณในรถแบบพิเศษของ Nokia 
ชวยใหคณุติดตอสื่อสารดวยระบบ
แฮนดฟรไีดสะดวกขณะอยูในรถยนต 

อุปกรณดังกลาวทํางานแบบไรสาย
โดยใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth 
หรือผานสายเชื่อมตอ Pop-Port 
นอกจากนี้ ยังใชเชื่อมตอกับที่วาง
โทรศัพทที่ใชงานรวมกันได ซึ่งชวย
ใหใชงานรวมกับโทรศัพทเคลื่อนที่รุน
ตางๆ ได
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การดูแลและการบํารุงรักษา

โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดย
มีรูปลักษณท่ีดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตท่ี
ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณ
อยางดี คําแนะนําตอไปน้ีจะชวยใหคุณ
ปฏิบัติตามเงือ่นไขการรับประกันไดอยาง
ถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง ฝน ไอนํ้า 

ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมี
แรเปนสารประกอบซึ่งจะทําใหวงจร
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 การใช
งานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผง

วงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออน
เกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เน่ืองจากสีอาจเขาไป
อดุตนัในชิ้นสวนท่ีเล่ือนไดของโทรศัพท
และอาจสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานของโทรศัพท

• อยาใหหนาจอแสดงผลหลกักระทบกบัวสัดุ
มีคมหรือแขง็ สิ่งของ เชน ตางหูหรือ
เครื่องประดับอาจขูดขีดจอแสดงผลได

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

• ใชเสาอากาศที่ตดิมากับเครื่องหรือเสา
อากาศสําหรับเปล่ียนท่ีไดรับการรับรอง
เทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการ
รับรอง การดัดแปลง หรือตอเตมิเสา
อากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิดความ
เสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมาย
วาดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุอกีดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• ทําสําเนาขอมูลท่ีคุณตองการเก็บไว 

(เชน รายชื่อและบันทึกในปฏิทิน) 
กอนสงโทรศัพทของคุณเขาศูนยบริการ
เสมอ

คําแนะนําขางตนท้ังหมดใชไดกับโทรศัพท 
แบตเตอรี่ แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ 
หากอปุกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไป
ยังศูนยบริการท่ีไดรับการรับรองใกลบานคุณ
เพ่ือขอรับบริการ
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ขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับความปลอดภัย

เครื่องของคุณ รวมท้ังอปุกรณเสริมอาจมี
ชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บ
อุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

■ สภาพแวดลอมการทํางาน
ปฏิบัตติามกฎระเบียบของสถานท่ีตางๆ 
และปดโทรศัพทในสถานที่หามใชหรือเมื่อ
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออนัตราย
เสมอ ใชโทรศัพทในสภาวะการทํางาน
ตามปกติ โทรศัพทเครื่องน้ีเปนไปตาม
คําแนะนําในการปลอยคล่ืน RF เมื่อใชท้ัง
ในตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหาง
จากรางกายอยางนอย 1.5 เซนติเมตร 
(5/8 น้ิว) เมื่อใชซองสําหรับพกพา อุปกรณ
เหน็บเข็มขัด หรือท่ีวางโทรศัพทเพ่ือการ
พกพา วสัดุตางๆ เหลานี้ไมควรมีโลหะเปน
สวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูในระยะ
หางจากรางกายตามที่ระบุไวขางตน 
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับ
ระบบเครือขายที่มีคณุภาพเพ่ือสงขอความ
หรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีการ
หนวงการสงขอความหรือไฟลขอมลูไว
จนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมคีุณภาพ 
โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏิบัติตามคําแนะนํา
เกี่ยวกับระยะหางระหวางเครื่องท่ีกลาวไว
ขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ
ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก และ
อาจดึงดูดวัตถุท่ีเปนโลหะ อยาวาง
บัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่นไวใกล
โทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณ
วิทยุรวมท้ังโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณ
ทางการแพทยท่ีไมมีการปองกันสัญญาณ
เพียงพอได หากมีขอสงสัย ขอแนะนําใหคุณ
ปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเคร่ืองมือทาง
การแพทยวาอุปกรณชิ้นนั้นไดรับการ
ปกปองจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม 
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานพยาบาลที่มีปาย
ประกาศหามใชโทรศัพทมือถือ เน่ืองจาก
สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแหงนั้นอาจ
กําลังใชอุปกรณท่ีไวตอสัญญาณ RF จาก
ภายนอก

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
• ใชโทรศัพทกับหูขางท่ีตรงขามกับเครื่อง

ควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจเพ่ือลด
สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
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หากคุณสงสัยวามีคล่ืนรบกวน ใหปดเครื่อง
ของคุณและนําเครื่องออกหาง

อุปกรณชวยฟง
อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเคร่ืองชวยฟงได 
ในกรณีท่ีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควร
ปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบ
อิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้งไมถูกตองหรือมี
การปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามัน
ท่ีควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก 
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 
ดังน้ัน คุณไมควรตดิตัง้อุปกรณหรือวาง
โทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือ
ในบริเวณท่ีถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก 
การติดตั้งอุปกรณไรสายไวในรถอยางผิดวิธี

อาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงในขณะที่
ถุงลมนิรภัยพองตัวออกได
คณุไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน 
และควรปดโทรศัพทขณะท่ีอยูบนเครื่องบิน 
การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอให
เกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน 
รวมท้ังเปนการรบกวนเครือขายของ
โทรศัพทไรสายและยงัผิดกฎหมายอีกดวย

■ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณท่ีอาจเกิด
การระเบิดได และควรปฏิบัติตามปายและ
คําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่
อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณท่ีมี
การแนะนําใหดับเครื่องยนต การเกิด
ประกายไฟในพื้นท่ีเชนนั้นอาจกอใหเกิด
การระเบิดหรือไฟไหมท่ีอาจทําใหบาดเจ็บ
หรือเสียชีวติ ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่
ท่ีมีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกส
ในสถานีบริการน้ํามัน และควรปฏิบัติตาม
ขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุใน
บริเวณคลังน้ํามัน สถานีเก็บนํ้ามันและสถานี
สงนํ้ามัน โรงงานเคมี หรือบริเวณท่ีกําลังเกิด
การระเบิด 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
รวมถงึโทรศัพทเครื่องน้ีทํางาน
โดยใชสัญญาณวิทยุระบบ
เครือขายแบบไรสาย ระบบ
เครือขายภาคพื้นดิน รวมท้ัง
การทํางานตางๆ ท่ีผูใชตัง้
โปรแกรมเอง ดวยเหตุน้ี จึงไม
สามารถรับประกันการเชื่อมตอ
ในทุกสภาวะได คณุจึงไมควร
วางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปน
เครื่องมือสื่อสารที่ดีท่ีสดุเสมอ
ในยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกิด
กรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังน้ี
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึน้

ในขณะนี้ ตรวจสอบวามีสัญญาณ
เพียงพอหรือไม
ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการด
ท่ีใชไดลงในโทรศัพทเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาท่ีจําเปน
เพ่ือใหหนาจอวางและพรอมสําหรับ
การโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพ่ือแจงตําแหนง
ปจจุบันท่ีคุณอยู ซ่ึงหมายเลขฉุกเฉิน
ในแตละพ้ืนท่ีจะแตกตางกันไป

4. กดปุมโทรออก
ในกรณีท่ีคุณกําลังใชฟงกชันอื่นอยู คุณจะ
ตองปดฟงกชันเหลานั้นกอนจึงจะสามารถ
โทรฉุกเฉินได หากเครื่องอยูในโหมด
ออฟไลนหรือโหมดที่ใชบนเครื่องบิน 
คุณตองเปล่ียนรูปแบบเพื่อใชงานฟงกชัน
โทรศัพทกอนโทรแบบฉุกเฉิน 

โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉบับน้ีหรือสอบถาม
ขอมูลเพ่ิมเติมจากผูใหบริการระบบของคณุ
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 
ขอแนะนํานี้จัดทําขึน้โดยหนวยงานทางดาน
วิทยาศาสตรท่ีเปนหนวยงานอิสระ ตามระยะ
เวลาและการประเมินผลจากการศึกษาดาน
วิทยาศาสตร ขอแนะนํานี้ยังรวมถึงระดับ
ความปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับ
อายุหรือสุขภาพ
มาตรฐานของการเปดรับคล่ืนโทรศัพท
เคล่ือนท่ีน้ีใชหนวยวดัของ SAR (Specific 
Absorption Rate) ขอกําหนด SAR 
ท่ีกําหนดไวในคําแนะนําระหวางประเทศคือ 
2.0 วตัต/กิโลกรัม (W/kg)* การทดสอบ SAR 
จัดทําขึ้นในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน 
ซ่ึงเคร่ืองจะสงคล่ืนความถี่ท่ีระดับพลังงาน
สูงสุดท่ีแนะนําใหใชในคล่ืนความถี่ท้ังหมดที่
ทําการทดสอบ แมวา SAR จะวดัท่ีระดับ
พลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใช
โทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เน่ืองจาก
เครื่องไดรับการออกแบบมาใหใชไดหลาย
ระดับพลังงาน และจะใชพลังงานที่สามารถ
เขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว 
โดยทั่วไป ยิ่งคุณอยูใกลสถานีสงสัญญาณ
เทาใด ก็ยิ่งใชพลังงานของโทรศัพทนอยลง
เทานั้น

คา SAR สูงสุดของเครื่องโทรศัพทเครื่องน้ี
ขณะใชทดสอบกับหู คือ 0.41 W/kg.
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
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อุปกรณชวยฟง 101
อุปกรณชารจมือถอื Nokia DC-4 98
อุปกรณติดตัง้รถยนต 98
อุปกรณเพ่ิมพิเศษ 13
อุปกรณเสริม โปรดดูที่อุปกรณเพ่ิมพิเศษ
อุปกรณเสริมของแท 97
อุปกรณเสริมสําหรับรถยนต 98
แอปพลิเคช่ัน

ที่เก็บรวม 83

ฮ
แฮนดฟรี โปรดดูที่ลําโพง
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โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขท่ี สาขา ชั้น ที่อยู โทรศพัท โทรสาร เวลาทําการ
กรุงเทพฯ
1 ฟวเจอร

ปารครังสิต
ใตดิน หองบีเอฟ 32 ชั้นใตดิน 

ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 
เลขที่ 161 หมูที่ 2 ถ.พหลโยธิน 
ต.ประชาธิปตย อ.ธญัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130

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

2 เซ็นทรัล
ปนเกลา

4 หอง 421 ชั้น 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 ชั้น 
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.บางละมงุ จ.ชลบุรี 
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 ชั้น 1 หมู 
12 ถนน มิตรภาพ ต.เมอืงเกา 
อ.เมอืง จ.ขอนแกน 40000

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

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 (สูงสุด)

~76 ซีซี ~115 กรัม ~90 มม. ~47 มม. ~19 มม.




