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ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอให
เกิดอันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิ่ม
เติมในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดเครื่องในสถานที่ที่หามใชโทรศัพทเคลื่อน
ที่ หรือเมื่ออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ
อันตราย
คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับข่ียานพาหนะ
เปนอันดับแรก
ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่ง
อื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู สิ่งสำคัญอันดับ
แรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ
ความปลอดภัยบนทองถนน
สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการทำ
งานของเครื่องได
SWITCH OFF IN HOSPITALS
Follow any restrictions. Switch the device off
near medical equipment.
ปดโทรศัพทขณะท่ีอยูบนเคร่ืองบิน
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ โทรศัพทไรสายอาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได
ปดโทรศัพททุกคร้ังท่ีเติมน้ำมัน
หามใชโทรศัพทเมื่ออยูที่จุดเติมน้ำมัน และหามใช
โทรศัพท เมื่ออยูใกลกับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

ปดโทรศัพทเม่ืออยูใกลกับจุดท่ีมีการระเบิด
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ หามใชโทรศัพทใน
จุดที่กำลังมีการระเบิด
การใชงานอยางถูกตอง
ใชโทรศัพทโดยถือที่ตัวเครื่องตามที่อธิบายไวในคู
มือผูใช อยาจับเสาอากาศโดยไมจำเปน
บริการท่ีมีคุณภาพ
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะใชหรือซอม
อุปกรณตางๆ ของเครื่องได
อุปกรณเสริมและแบตเตอร่ี
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่ไดรับการ
รับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไม
สามารถใชงานรวมกันได
กันน้ำ
โทรศัพทของคุณไมไดกันน้ำ ควรเก็บโทรศัพทไว
ในที่แหง
ทำสำเนาสำรอง
คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึกเปนลาย
ลักษณอักษรสำหรับขอมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บ
ไวในเครื่องดวยเสมอ
การตอกับอุปกรณอ่ืนๆ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณา
อานคูมือของอุปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษาขอมูลโดย
ละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอโทรศัพท
เขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได
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การโทรฉุกเฉิน
โปรดตรวจสอบดูวาไดเปดใชงานฟงกชันโทรศัพท
แลวและอยูในบริเวณพื้นที่ใหบริการ กดปุมวางสาย
ซ้ำเทาที่จำเปนเพื่อลบหนาจอและยอนกลับไปที่
โหมดสแตนดบาย กดหมายเลขฉุกเฉิน จากนั้นกด
ปุมโทรออก แจงตำแหนงที่คุณอยู อยาเพิ่งวางสาย
จนกวาจะไดรับแจงใหวาง
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ขอมูลเก่ียวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือนี้ไดรับการรับรองใหใชกับเครือขาย EGSM 900, GSM 1800 และ GSM 1900 โปรดติดตอขอขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดและเคารพธรรมเนียมปฏิบัติในทองถิ่น รวมถึงสิทธิ
สวนบุคคลของผูอื่น และไมกระทำการใดที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย รวมถึงลิขสิทธิ์
การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหคัดลอก แกไข โอน หรือสงตอ ภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) และเนื้อหาอื่น

คำเตือน:  คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงาน
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย
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บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริ่มใชงานโทรศัพท คุณสมบัติโดยสวนใหญตองมีคุณสมบัติพิเศษ
จากเครือขาย คุณสมบัติเหลานี้อาจไมมีในบางเครือขาย เครือขายอื่นๆ อาจตองการใหคุณตกลงเปนการเฉพาะกับผูใหบริการของ
คุณกอน คุณจึงจะใชบริการของระบบเครือขายนั้นได ผูใหบริการของคุณสามารถใหคำแนะนำและคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาใช
จายในการใชบริการดังกลาว ในบางเครือขาย อาจมีขอจำกัดที่สงผลกระทบตอการใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขายของคุณ
ตัวอยางเชน ระบบเครือขายบางแบบอาจจะไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษา และการบริการทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ ในกรณีเชนนั้น คุณสมบัติดัง
กลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมีคุณสมบัติการกำหนดคาพิเศษ เชน การเปลี่ยนชื่อเมนู ลำดับของเมนู
และไอคอนตางๆ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสำหรับขอมูลเพิ่มเติม
โทรศัพทเครื่องนี้รองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบางอยางของเครื่อง ตอง
ไดรับการสนับสนุนจากระบบเครือขายสำหรับเทคโนโลยีที่ใชงานสำหรับคุณสมบัตินั้นๆ เชน การรับสงขอความมัลติมีเดีย (MMS)
แอปพลิเคชั่นอีเมล การรับสงขอความทันใจ การซิงโครไนซระยะไกล และการดาวนโหลดขอมูลโดยใชเบราเซอรหรือผาน MMS
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หนวยความจำท่ีใชรวมกัน
คุณสมบัติในโทรศัพทเครื่องนี้ซึ่งใชหนวยความจำรวมกัน ไดแก คลังภาพ รายชื่อ ขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย และขอ
ความทันใจ อีเมล ปฏิทิน บันทึกสิ่งที่จะทำ Java™ เกมและแอปพลิเคชั่น และแอปพลิเคชั่นบันทึก การใชคุณสมบัติอยางใดอยาง
หนึ่งหรือมากกวานี้จะลดจำนวนหนวยความจำที่เหลือสำหรับคุณสมบัติอื่นที่ใชหนวยความจำรวมกัน และเครื่องอาจแสดงขอความ
บนหนาจอวาหนวยความจำเต็มเมื่อคุณพยายามใชคุณสมบัติอื่นที่ใชหนวยความจำรวมกัน ในกรณีนี้ ใหคุณลบขอมูลหรือรายการ
บางอยางที่จัดเก็บไวในคุณสมบัติหนวยความจำที่ใชรวมกันออก กอนที่จะดำเนินการใดๆ ตอ
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1. ขอมูลท่ัวไป
รหัสผาน

รหัสโทรศัพท
รหัสโทรศัพท (5 - 10 หลัก) ใชปองกันการใชโทรศัพทโดยไม
ไดรับอนุญาต ซึ่งรหัสที่ตั้งไว คือ 12345 คุณสามารถเปลี่ยน
รหัส และตั้งคาโทรศัพทใหสอบถามรหัส โปรดดูที่“การรักษา
ความปลอดภัย” หนา 49

รหัส PIN
รหัส PIN (Personal Identification Number) และรหัส UPIN
(Universal Personal Identification Number) (4 ถึง 8 หลัก)
ใชสำหรับปองกันการใชซิมการดของคุณโดยไมไดรับอนุญาต
โปรดดูที่“การรักษาความปลอดภัย” หนา 49
รหัส PIN2 (4 - 8 หลัก) อาจจัดสงใหพรอมกับซิมการด โดยคุณ
ตองใชรหัสนี้ในการเขาใชฟงกชันบางอยาง
คุณตองใชรหัส PIN ของโมดูลเพื่อเขาดูขอมูลในโมดูลรักษา
ความปลอดภัย โปรดดูที่“โมดูลรักษาความ
ปลอดภัย” หนา 70
คุณตองใชรหัส PIN สำหรับลายเซ็นแบบดิจิตอล โปรดดูที่“ลาย
เซ็นดิจิตอล” หนา 70

รหัส PUK
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) และรหัส UPUK
(Universal Personal Unblocking Key) (8 หลัก) ใชในการ
เปลี่ยนรหัส PIN หรือ UPIN ที่ถูกบล็อคไว ตามลำดับ ในการ
เปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ถูกบล็อก จำเปนตองใชรหัส PUK2 (8 หลัก)

หากรหัสนี้ไมไดมีใหพรอมกับซิมการด โปรดติดตอผูใหบริการ
ในพื้นที่ของคุณเพื่อขอรหัส

รหัสระบบ
คุณจำเปนตองใสรหัสระบบ (4 หลัก) เมื่อใช การจำกัดการ
โทร โปรดดูที่“การรักษาความปลอดภัย” หนา 49

บริการต้ังกำหนดคา
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครือขายบางอยาง เชน บริการ
อินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ MMS, การสงขอความเสียงโดยใช Nokia
Xpress หรือการซิงโครไนซกับเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล
โทรศัพทของคุณตองไดรับการตั้งกำหนดคาที่ถูกตอง สำหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพรอมนำมาใชประโยชน โปรดติด
ตอผูใหบริการระบบหรือตัวแทนจำหนาย Nokia ที่ไดรับการ
รับรองใกลบานคุณ หรือไปที่สวนสนับสนุนในเว็บไซตของ
Nokia โปรดดูที่“การสนับสนุนของ Nokia” หนา 15
เมื่อคุณไดรับการตั้งคาเปนขอความตั้งกำหนดคา และไมไดใช
งานและบันทึกการตั้งคาโดยอัตโนมัติ ขอความ ไดรับการต้ัง
คา จะปรากฏขึ้น

ในการจัดเก็บการตั้งคา เลือก แสดง > จัดเก็บ หากจำเปน ให
ปอนรหัส PIN ที่จัดใหโดยผูใหบริการ

หากไมตองการจัดเก็บการตั้งคาที่ไดรับ ใหเลือก ออก หรือ
แสดง > ละทิ้ง

การดาวนโหลดเน้ือหา
คุณสามารถดาวนโหลดเนื้อหาใหม (เชน ลักษณะ) ลงในเครื่อง
ได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
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ขอสำคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได และมีการ
รักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวรที่เปน
อันตรายเทานั้น
คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการอื่นๆ ราคา และภาษีตางๆ
ไดจากผูใหบริการของคุณ

การอัพเดตซอฟตแวร
Nokia อาจมีการอัพเดตซอฟตแวร ซึ่งมีคุณสมบัติใหม, ให
ฟงกชันที่ทำงานไดดีขึ้น หรือเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง คุณ
สามารถขอรับการอัพเดตเหลานี้ไดโดยใช แอปพลิเคชั่น Nokia
Software Updater PC ในการอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท คุณ
ตองมีแอปพลิเคชั่น Nokia Software Updater และคอมพิวเตอร
ที่ใชงานรวมกันไดที่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
2000 หรือ XP, การเชื่อมตอบรอดแบนดอินเทอรเน็ต และสาย
เคเบิลขอมูลที่ใชงานรวมกันได เพื่อเชื่อมตอโทรศัพทของคุณ
กับคอมพิวเตอร
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมและการดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Nokia
Software Updater โปรดไปที่ www.nokia-asia.com/
softwareupdate หรือเว็บไซต Nokia ในพื้นที่ของคุณ
หากระบบเครือขายของคุณสนับสนุนการอัพเดตซอฟตแวรใน
แบบ OTA คุณยังสามารถขอรับการอัพเดตดังกลาวผานทาง
เครื่องโทรศัพท
โปรดดูที่“การอัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA” หนา 50
การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟตแวรอาจทำใหมีการสงผาน
ขอมูลในปริมาณมากผานทางระบบเครือขายของผูใหบริการ
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คาใชจายในการสงผานขอมูล
ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรี่ของเครื่องมีพลังงานเพียงพอ หรือ
ชารจแบตเตอรี่กอนที่จะเริ่มการอัพเดต

ขอสำคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได และมีการ
รักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวรที่เปน
อันตรายเทานั้น

การสนับสนุนของ Nokia
ขอมูลสนับสนุน
ตรวจสอบที่ www.nokia.co.th/7500/support หรือเว็บไซต
Nokia ในทองที่หากตองการเวอรชั่นลาสุดของคูมือนี้ ขอมูล
เพิ่มเติม ดาวนโหลดและบริการที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ Nokia
ของคุณ

บริการต้ังกำหนดคา
คุณอาจเลือกดาวนโหลดการตั้งกำหนดคาไดฟรี เชน การตั้ง
กำหนดคาของ MMS, GPRS อีเมลและบริการอื่นๆ สำหรับ
โทรศัพทในรุนของคุณไดที่ www.nokia.co.th/setup

Nokia PC Suite
คุณอาจพบ PC Suite และขอมูลที่เกี่ยวของไดจากเว็บไซต
Nokia ที่ www.nokia.co.th/pcsuite

การบริการลูกคา
หากคุณตองการติดตอกับบริการลูกคา โปรด
ตรวจดูรายชื่อศูนยบริการลูกคา Nokia Care
ในประเทศของคุณ ที่ www.nokia.co.th/
contactus
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การบำรุงรักษา
สำหรับบริการบำรุงรักษา โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนยบริการ
Nokia ที่ใกลบานคุณที่ www.nokia.co.th/repair
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2. เร่ิมตนใชงาน
การใสซิมการดและแบตเตอร่ี
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจ
ทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ ใน
การใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจำหนายซิมการดของคุณ
ซึ่งอาจเปนผูใหบริการระบบ หรือผูจำหนายรายอื่นๆ
โทรศัพทเครื่องนี้จะใชไดกับแบตเตอรี่ BL-4B โปรดใช
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง โปรดดูที่“คำแนะนำในการ
ตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia” หนา 76
ซิมการดและขั้วสัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย เนื่องจาก
การขูดขีดหรือดัดงอ คุณจึงควรถือ ใส หรือถอดการดอยางระมัด
ระวัง
1.

เลื่อนปุมคลายล็อค (1) เพื่อปลดล็อค และถอดฝาดานหลัง
ออก (2) ถอดแบตเตอรี่ออกตามภาพ (3)

2.

เปดที่ใสซิมการด (4) ใสซิมการด (5) โดยใหหนาสัมผัส
คว่ำลงในชองใส ปดที่ใสซิมการด (6)

3.

สังเกตขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่ (7) แลวใสแบตเตอรี่ (8) วาง
สวนดานบนของฝาปดดานหลังลงบนเครื่อง (9) แลวปดฝา
(10)

การใสการด microSD
ใชเฉพาะการด microSD ที่สามารถใชงานรวมกันได ซึ่งไดรับ
การรับรองจาก Nokia สำหรับใชกับอุปกรณนี้เทานั้น Nokia ใช
มาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ไดรับการอนุมัติสำหรับการดหนวย
ความจำ แตอาจมีการดบางยี่หอไมสามารถใชงานรวมกับ
โทรศัพทรุนนี้ การดที่ใชงานรวมกันไมไดอาจทำใหการดและ
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ตัวเครื่องเสียหาย รวมทั้งขอมูลที่จัดเก็บอยูในการดอาจสูญ
หายดวย
1. ปดเครื่อง แลวถอดฝาปดดานหลังและแบตเตอรี่ออกจาก

เครื่อง
2. เลื่อนที่ใสการดหนวยความ

จำออกเพื่อปลดล็อค (1)

3. เปดที่ใสการด (2) และใส
การดหนวยความจำลงในที่
ใสการด โดยใหหนาสัมผัส
หันเขาดานใน (3)

4. ปดที่ใสการด (4) แลวเลื่อน
ที่ใสการดเพื่อล็อค (5)

5. ใสแบตเตอรี่ และปดฝาดานหลังเขากับเครื่อง

ชารจแบตเตอร่ี
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับเครื่องนี้
โทรศัพทรุนนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหทำงานไดเมื่อไดรับ
กระแสไฟจากอุปกรณชารจ AC-3 หรือ AC-4

คำเตือน:  เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับ
เครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้
อาจเปนอันตรายและทำใหการรับประกันหรือรับรองสำหรับ
เครื่องเปนโมฆะไป
หากตองการทราบแหลงจำหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการ
รับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหนายของคุณ หากตอง
การถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึง
ออก อยาดึงที่สายไฟ
1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. ตอสายจากอุปกรณชารจ

เขากับชองดานลางของ
โทรศัพท

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลา
สองสามนาทีกวาที่สัญลักษณแสดง
การชารจ
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จ
ะสามารถโทรออกได
ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับประเภทของ
อุปกรณชารจที่ใช การชารจแบตเตอรี่ BL-4B ดวยอุปกรณชารจ
AC-3 จะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาทีเมื่อโทรศัพทอยูใน
โหมดสแตนดบาย
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เสาอากาศ

หมายเหตุ:
โทรศัพทของคุณมีเสา
อากาศภายในและภาย
นอก คุณไมควรจับเสา
อากาศโดยไมจำเปน
เมื่อใชงานอยู เชน
เดียวกับอุปกรณสง
สัญญาณวิทยุอื่นๆ การ
สัมผัสกับเสาอากาศ
อาจสงผลตอคุณภาพ
การโทร และอาจทำให
เครื่องใชระดับ
พลังงานมากเกินกวาที่จำเปน รวมทั้งทำใหอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่สั้นลงดวย

ชุดหูฟง

คำเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟง
เสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยิน
เสียงของคุณ
โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดับความดัง ในกรณีที่คุณเชื่อมตอชุด
หูฟงอื่นๆ กับโทรศัพท

คำเตือน:  ขณะที่คุณใชชุดหูฟง อาจมีผลตอความ
สามารถในการไดยินเสียงภายนอก หามใชชุดหูฟงในสถานที่ๆ
ที่อาจมีผลตอความปลอดภัยของคุณ

อยาเชื่อมตอผลิตภัณฑที่สงสัญญาณออกได เพราะอาจสราง
ความเสียหายใหกับโทรศัพท อยาเชื่อมตอแหลงกำเนิดแรงดัน
อื่นๆ กับขั้วตอ Nokia AV นี้
ขณะเชื่อมตอขั้วตอ Nokia AV กับอุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟง
อื่นใดที่ไมไดรับการรับรองจาก Nokia สำหรับการใชกับ
โทรศัพทรุนนี้ โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดับความดัง

เปล่ียนกรอบสีตกแตงโทรศัพท
เปลี่ยนกรอบสีตกแตงโทรศัพทเพื่อเปลี่ยนภาพลักษณของ
โทรศัพท
1. แกะฝาครอบดานหลังของโทรศัพทออก
2. ถอดกรอบสีตกแตง

โทรศัพทออกจากสวนบน
ของโทรศัพท (1) กอน และ
นำออกมา (2)

3. หากตองการยึดกรอบสีตก
แตงโทรศัพท ใหยึดกรอบนี้
เขากับสวนลางของ
โทรศัพท (3) และประกบ
จากดานลางขึ้นดานบน (4,
5) กดกรอบดังกลาวจากดาน
บนสุดเพื่อล็อคใหเขาที่

4. ใสฝาครอบดานหลังโทรศัพทกลับเขาที่เดิม และดูใหแนใจ
วา ปดไดอยางเหมาะสมแลว

โทรศัพทรุนน้ีมีเสา
อากาศในตัว
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สายคลอง
ใชเชือกรอยสายคลองเชนที่แสดงใน
ภาพ และรัดใหแนน

20



3. โทรศัพทของคุณ
ปุมกดและสวนประกอบของเคร่ือง

1 — หูฟง
2 — จอแสดงผล
3 — ปุม Navi™ : ปุมเลื่อน 4 ทิศทางและปุมเลือกกลาง
4 — ปุมเลือกดานซาย
5 — ปุมโทรออก
6 — แผงปุมกด
7 — ปุมเลือกดานขวา
8 — ปุมวางสาย

9 — ไมโครโฟน
10 — ชองเสียบอุปกรณชารจ
11 — ชองเสียบ Nokia AV (2.5 มม.)
12 — ชองเสียบสายเคเบิล Mini USB
13 — ปุมกลอง
14 — แฟลชกลอง
15 — ปุมปรับลดระดับเสียง
16 — ปุมปรับเพิ่มระดับเสียง
17 — ปุมเปด/ปด
18 — ลำโพง
19 — เลนสกลองถายรูป

คำเตือน:  ปุมเปด/ปด (17) และแผนโลหะในอุปกรณนี้
อาจมีนิกเกิลอยู และไมไดรับการออกแบบมาสำหรับการสัมผัส
กับผิวหนังเปนระยะเวลานาน การที่ผิวสัมผัสกับนิกเกิลอยางตอ
เนื่องอาจทำใหเกิดอาการแพนิกเกิล

ขนาดของเคร่ือง

น้ำหนัก 85 กรัมโดยประมาณ

ปริมาตร 71 เซนติเมตรโดยประมาณ3

ความยาว 109 มม.

ความกวาง (สูงสุด) 43.9 มม.

ความสูง (สูงสุด) 14.4 มม.
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การเปดและปดเคร่ือง
ในการเปดหรือปดเครื่อง กดคางไวที่ปุมเปด/ปด

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

เครื่องอาจแสดงขอความใหคุณตั้งวันและเวลาดวย ปอนเวลา
ทองถิ่น เลือกเขตเวลาของที่ตั้งของคุณ ซึ่งเปนเขตเวลาที่ตรง
ตามมาตรฐานกรีนนิช (GMT) และปอนวันที่ โปรดดูที่“วันและ
เวลา” หนา 44
เมื่อคุณเปดเครื่องเปนครั้งแรก และเครื่องอยูในโหมด
สแตนดบาย คุณอาจไดรับแจงใหเตรียมรับการตั้งกำหนดคา
จากผูใหบริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรด
ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ ตอเว็บสนับสนุน โปรดดูที่“การตั้งกำหนด
คา” หนา 49 โปรดดูที่“บริการตั้งกำหนดคา” หนา 14

โหมดสแตนดบาย
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงาน แตคุณยังไมปอนตัวอักษรใดลงไป
โทรศัพทจะอยูในโหมดสแตนดบาย

จอแสดงผล

1 — ระดับความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลูลาร

2 — สถานะการชารจแบตเตอรี่

3 — สัญลักษณ
4 — ชื่อของเครือขายหรือโลโกระบบ
5 — นาฬิกา
6 — หนาจอหลัก
7 — ฟงกชันของปุมเลือกซาย โปรดดูที่“ปุมเลือกดาน
ซาย” หนา 44
8 — ฟงกชันของปุมเลือกกลาง
9 — ฟงกชันของปุมเลือกขวา โปรดดูที่“ปุมเลือกดาน
ขวา” หนา 44 ผูใหบริการแตละรายอาจกำหนดชื่อเฉพาะเพื่อ
เขาใชงานบริการเฉพาะของผูใหบริการที่เว็บไซต

โหมดสแตนดบายแบบพิเศษ
โหมดสแตนดบายแบบพิเศษจะแสดงรายการขอมูลและ
คุณสมบัติของอุปกรณที่เลือก ซึ่งคุณสามารถเขาใชไดโดยตรง22



ในการเปดหรือปดโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ ใหเลือก
เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผล > สแตนดบายแบบ
พิเศษ > สแตนดบายแบบพิเศษ > เปด หรือ ปด

ในโหมดสแตนดบาย ใหเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูรายการตางๆ
และเลือก เลือก หรือ ดู ลูกศรแสดงวามีขอมูลใหอานตอ หาก
ตองการหยุดเลื่อน ใหเลือก ออก

ในการจัดการและเปลี่ยนโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ ใหเลือก
ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู

ทางลัดในโหมดสแตนดบาย
ในการเขาใชรายการเบอรที่โทรออก ใหกดปุมโทรออกหนึ่ง
ครั้ง เลื่อนไปที่หมายเลขหรือชื่อที่คุณตองการ และกดปุมโทร
ออก เพื่อโทรไปที่เบอรนั้น

เมื่อตองการเปดเว็บเบราเซอร ใหกดคางไวที่ปุม 0

เมื่อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหกดคางไวที่
ปุม 1

การใชปุมเปนทางลัด โปรดดูที่“ทางลัดสวนตัว” หนา 44

สัญลักษณ
  ขอความที่ยังไมไดอาน

  ขอความที่ยังไมไดสง ยกเลิก หรือขอความที่สงไมสำเร็จ

  เบอรที่ไมไดรับสาย

/   โทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับบริการขอความทันใจ
และสถานะการใชงานเปนออนไลนหรือออฟไลน

  ไดรับขอความทันใจ

  ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อค

  เสียงกริ่งจะไมดังขึ้นเมื่อมีสายเรียกเขาหรือเมื่อไดรับขอ
ความตัวอักษร

  นาฬิกาปลุกทำงานอยู

  ตัวนับถอยหลังกำลังทำงาน

  นาฬิกาจะทำงานเปนพื้นหลัง

/   โทรศัพทลงทะเบียนใชงานกับเครือขาย GPRS หรือ
EGPRS

/   สรางการเชื่อมตอ GPRS หรือ EGPRS แลว

/   การเชื่อมตอ GPRS หรือ EGPRS ถูกระงับไว (พักการ
เชื่อมตอ)

  การเชื่อมตอ Bluetooth ทำงาน

/   ใชงานหรือพักการเชื่อมตอการสนทนาอยู

  หากคุณมีสายโทรศัพทสองสาย สัญลักษณนี้แสดงวา
เครื่องเลือกสายที่สอง

  โอน สายเรียกเขาทุกสายไปยังหมายเลขอื่น

  มีการใชงานลำโพงในเครื่อง หรือมีการตอลำโพงกับ
โทรศัพท

  จำกัดการโทรเฉพาะกลุม

  เลือกรูปแบบที่มีการตั้งเวลาไว

/ /   มีการตอชุดหูฟง, แฮนดฟรี หรือเครื่องชวยฟงเขา
กับโทรศัพท

โหมดบนเคร่ืองบิน
คุณสามารถยกเลิกใชการทำงานดวยความถี่คลื่นวิทยุทั้งหมด
โดยยังเขาสูเกมส ปฏิทิน และหมายเลขโทรศัพทในแบบออฟ
ไลนได
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ใชโหมดบนเครื่องบินในสถานที่ที่ไวตอการรับคลื่นวิทยุ เชน
เมื่อขึ้นเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล เมื่อเปดใชงานโหมดบน
เครื่องบิน  จะปรากฏขึ้น

เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ > บนเคร่ือง > ใช
งาน หรือ ปรับต้ังคา เพื่อเปดใชงานหรือตั้งคาโหมดบนเครื่อง
บิน

หากตองการยกเลิกใชงานโหมดบนเครื่องบิน ใหเลือกรูปแบบ
อื่นแบบใดก็ได

การโทรฉุกเฉินในโหมดบนเครื่องบิน ปอนหมายเลขฉุกเฉิน กด
ปุมโทรออก และเลือก ใช เมื่อหนาจอแสดงขอความ ออกจาก
รูปแบบ บนเคร่ือง? โทรศัพทจะพยายามทำการโทรฉุกเฉิน

คำเตือน:  ในโหมดใชบนเครื่องบิน คุณไมสามารถโทร
ออกหรือรับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่
ตองอยูในพื้นที่ใหบริการ ในการโทรติดตอ คุณตองใชฟงกชัน
โทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากเครื่องถูกล็อคอยู
ใหปอนรหัสล็อค หากคุณตองการโทรฉุกเฉินขณะเครื่อง
ล็อคและอยูในรูปแบบใชบนเครื่องบิน คุณอาจสามารถปอน
หมายเลขฉุกเฉินอยางเปนทางการที่กำหนดไวแลวในเครื่องได
โดยปอนลงในชองรหัสล็อค แลวเลือก 'โทร' เครื่องจะขอคำยืน
ยันวา คุณกำลังจะออกจากโหมดใชบนเครื่องบินเพื่อเริ่มตนโทร
ฉุกเฉินใชหรือไม

การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด)
ในการปองกันการกดปุมโดยไมไดตั้งใจ เลือก เมนู และกด *
ภายใน 3.5 วินาทีเพื่อล็อคปุมกด

หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก ปลดล็อค และกด * ภาย
ใน 1.5 วินาที หาก ปองกันปุมกด ถูกตั้งไวที่เปด ใหใสรหัส
ความปลอดภัยถาไดรับการรองขอ

ในการรับสายเมื่อปุมกดถูกล็อคอยู ใหกดปุมโทรออก เมื่อคุณ
วางสายหรือปฏิเสธการรับสาย ปุมกดจะล็อคโดยอัตโนมัติอีก
ครั้ง
คุณสมบัติเพิ่มเติมมี ล็อคปุมอัตโนมัติ และ ปองกันปุมกด
โปรดดูที่“โทรศัพท” หนา 48
เมื่อล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่
ใชเปนทางการซึ่งกำหนดไวในเครื่องได

ฟงกชันท่ีไมตองใชซิมการด
ฟงกชันหลายอยางในโทรศัพทของคุณสามารถทำงานไดโดย
ไมตองใสซิมการด (เชน การถายโอนขอมูลจากพีซีหรืออุปกรณ
อื่นที่ใชงานรวมกันได ฟงกชันบางอยางจะปรากฎเปนสีทึบใน
เมนูและจะไมสามารถใชได
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4. ฟงกชันการโทร

การโทรออก

การโทรออกไปยังหมายเลขท่ีตองการ
1. ปอนหมายเลขโทรศัพทและรหัสพื้นที่

ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้งเพื่อเปนรหัสนำ
หนาการโทรตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการ
โทรออกตางประเทศ) แลวตามดวยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่
โดยไมตองกดเลข 0 นำ (หากจำเปน) แลวตามดวยหมาย
เลขโทรศัพท

2. หากตองการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ใหกดปุมโทร เมื่อ
ตองการปรับระดับความดังของเสียงในระหวางการโทร กด
ปุมปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

3. หากตองการวางสายหรือยกเลิกการพยายามโทรออก ให
กดปุมวางสาย

คุณสามารถคนหารายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท ซึ่งคุณจัดเก็บ
ไวใน รายช่ือ โปรดดูที่“การคนหารายชื่อ” หนา 40 กดปุม
โทรเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

หากตองการเขาใชรายการเบอรที่โทรออก ใหกดปุมโทรหนึ่ง
ครั้งเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย หากตองการโทรออก ใหเลือก
หมายเลขหรือชื่อ แลวกดปุมโทรออก

ปุมลัดโทรออก
กำหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมตัวเลขปุมใดปุมหนึ่ง ตั้งแต
2 ถึง 9 โปรดดูที่“ปุมลัดโทรออก” หนา 41

โทรติดตอหมายเลขดังกลาวดวยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

กดปุมตัวเลขนั้น แลวกดปุมโทรออก
หรือ
หากตั้งคา โทรดวน ไวทีเ่ปด ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว
จนกวาเครื่องจะเริ่มโทร
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ โทรดวน โปรดดูที่“การ
โทร” หนา 47

การโทรออกโดยใชเสียงข้ันสูง
คุณสามารถโทรออกไดโดยพูดชื่อที่จัดเก็บไวในรายชื่อของ
โทรศัพท
คำสั่งเสียงไมไดขึ้นอยูกับภาษา กำหนดคา ภาษาในการจดจำ
เสียง กอนจะใชการโทรออกโดยใชเสียง โปรดดู
ที“่โทรศัพท” หนา 48

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิด
ปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในที่ที่มีเสียงดังหรืออยูในสถานการณ
ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียง
อยางเดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม
1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมปรับลดระดับเสียงหรือปุม

เลือกดานขวาคางไว เสียงสั้นๆ จะดังขึ้น และขอความ
กรุณา เปลงเสียง จะปรากฏขึ้น

2. พูดชื่อที่คุณตองการติดตอใหชัดเจน หากการเรียกขอมูล
ดวยเสียงเปนผลสำเร็จ รายการชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น
โทรศัพทจะเลนเสียงสั่งงานของรายการแรกสุดที่ตรงกัน
หากรายการนั้นไมใชรายการที่ตองการ ใหเลื่อนไปยัง
รายการอื่น
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การใชเสียงสั่งงานเพื่อเรียกใชงานฟงกชันโทรศัพทที่เลือกไว
นั้นจะคลายกับการโทรออกโดยใชเสียง โปรดดูที่“คำสั่ง
เสียง” หนา 45

การรับสายหรือปฏิเสธการรับสาย
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก เมื่อตองการวางสาย
ใหกดปุมวางสาย

หากตองการปฏิเสธสายเรียกเขา ใหกดปุมวางสาย ในการปด
เสียงเรียกเขา เลือก เงียบ

เมื่อตองการรับสายเรียกซอนในระหวางที่ใชสายอยู (บริการ
เสริมจากเครือขาย) ใหกดปุมโทรออก สายแรกจะถูกพักไว เมื่อ
ตองการวางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุมวางสาย คุณยังสามารถ
กำหนดใหฟงกชัน สายเรียกซอน ทำงาน โปรดดูที่“การ
โทร” หนา 47

ตัวเลือกขณะสนทนา
ตัวเลือกหลายอยางที่คุณสามารถใชไดขณะสนทนาเปนบริการ
เสริมจากระบบเครือขาย หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดตอผูใหบริการ

ขณะสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ตัวเลือกการโทรมี ปดเสียง หรือ เปดเสียง, รายช่ือ, เมนู,
ล็อคปุมกด, บันทึกเสียง, ความชัดเจนเสียง, ลำโพง หรือ
โทรศัพท
ตัวเลือกระบบเครือขายมี รับสาย หรือ ปฏิเสธ, พักสาย หรือ
เลิกพักสาย, โทรใหม, เพ่ิมสายประชุม, วางสาย, วางทุก
สาย และตัวเลือกตอไปนี้
● สง DTMF —  เพื่อสงตัวอักษรแทนเสียงเรียกเขา
● สลับสาย —  ใชสลับระหวางสายที่ใชอยูและสายที่พักรออยู
● สงสายตอ —  เพื่อตอสายที่พักไวเขากับสายที่ใชอยู และ

วางสายของคุณเองจากการสนทนา

● ประชุมสาย —  เพื่อโทรแบบประชุมสาย
● โทรสวนตัว — เพื่อสนทนาเปนการสวนตัวขณะประชุมสาย

คำเตือน:  โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก
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5. การเขียนขอความ

โหมดตัวอักษร
ในการปอนตัวอักษร (เชน ขณะเขียนขอความ) ใหใชระบบปอน
ตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบชวยสะกดคำอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนขอความ ใหกด ตัวเลือก คางไวเพื่อสลับระหวาง
ระบบปอนขอความปกติ ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  และ
ระบบชวยสะกดคำอัตโนมัติ ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ 
ระบบชวยสะกดคำอัตโนมัติไมไดสนับสนุนทุกภาษา

หากคุณเลือกรูปแบบตัวอักษร โทรศัพทจะปรากฏสัญลักษณ
  และ  ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม #

ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเปนตัวเลข ซึ่งแสดงดวย
สัญลักษณ  ใหกดคางไวที่ปุม # และเลือก โหมดหมาย
เลข ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวเลขเปนตัวอักษร ใหกดคางไว
ที่ปุม #

เมื่อตองการตั้งคาภาษาที่ใชเขียน ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษา
ที่เขียน

การปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 2 ถึง 9 ซ้ำๆ จนตัวอักษรที่ตัองการปรากฏ ตัว
อักษรที่มีอยูจะขึ้นกับภาษาที่ใชเขียนที่เลือกไว

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณตองการปอนอยูในปุมเดียวกับปุม
ตัวเลขที่คุณใชอยู ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึ้น และ
ปอนตัวอักษร

ในการเขาใชเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ และตัวอักษรพิเศษที่
มักใชบอย ใหกดปุมตัวเลข 1 ซ้ำๆ หรือกด * เพื่อเลือกตัวอักษร
พิเศษ

ระบบชวยสะกดคำอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคำอัตโนมัติจะใชพจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่ง
คุณสามารถเพิ่มคำใหมได
1. เริ่มเขียนคำโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดทีละปุมเพียงหนึ่งครั้งใน

การปอนตัวอักษรแตละตัว
2. เมื่อเขียนคำเสร็จและตรวจแลววาถูกตอง ใหยืนยันโดยเวน

วรรค ดวยการกด 0
หากคำดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม * ซ้ำๆ และเลือกคำ
จากรายการ
หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงวาคำที่คุณตอง
การเขียนไมมีอยูในพจนานุกรม หากตองการเพิ่มคำลงใน
พจนานุกรม ใหเลือก สะกด ใหเขียนคำโดยใชระบบปอนตัว
อักษรแบบปกติ แลวเลือก จัดเก็บ ในการเขียนคำผสม ให
ปอนสวนแรกของคำลงไป และกดปุมเลื่อนขวาเพื่อยืนยัน
คำดังกลาว เขียนสวนสุดทายของคำ หลังจากนั้นใหยืนยัน

3. เริ่มเขียนคำถัดไป

การปอนขอความภาษาไทย
หากตองการเขียน ตัวอยางเชน ขอความตัวอักษรเปนภาษา
ไทย เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
เลือกหนาตางขอความและ ตัวเลือก > ภาษาท่ีเขียน >
ภาษาไทย ไอคอน  จะปรากฏขึ้น

ตัวอยางเชน เมื่อตองการเขียนคำวา "คิดถึง U ;-)" ใหดำเนินการ
ดังนี้
1. กด 1 สี่ครั้ง เพื่อเลือก ค
2. กดปุม * เลื่อนขวาหนึ่งครั้งเพื่อเลือกสระ  และเลือก ใส 27



3. กด 5 หนึ่งครั้ง เพื่อเลือก ด
4. กด 5 สามครั้ง เพื่อเลือก ถ
5. กด * แลวเลื่อนไปทางขวาสามครั้ง เพื่อเลือกสระ  ึ

สำหรับ ถึ และเลือก ใส
6. กด 2 สองครั้ง เพื่อเลือก ง
7. กด # เพื่อเปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ และกด 0

เพื่อเวนวรรค
8. กด 8 สองครั้ง เพื่อเลือก U
9. กด 0 เพื่อเวนวรรค
10. เลือก ตัวเลือก > ใสสัญลักษณ > ตัวอักษร เลื่อนไป

ยัง ; และเลือก ใช
11. เลือก ตัวเลือก > ใสสัญลักษณ > ตัวอักษร เลื่อนไป

ยัง - และเลือก ใช
12. เลือก ตัวเลือก > ใสสัญลักษณ > ตัวอักษร เลื่อนไป

ยัง ) และเลือก ใช

หมายเหตุ: ตามลักษณะการใชภาษาไทยแลว เสียงสระ
หรือเสียงพยัญชนะจะใสไดตอเมื่อมีตัวอักษรไทยนำอยูแลว
เทานั้น
เฉพาะโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีเมนูภาษาไทยเทานั้น จึงจะรับขอ
ความภาษาไทยได

เคล็ดลับ: ในการเปลี่ยนการปอนขอความเปนภาษา
อังกฤษหรือตัวเลข กด #
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6. การสำรวจเมนู
โทรศัพทเครื่องนี้มีเมนูฟงกชันหลายฟงกชันใหเลือก โดยจะจัด
กลุมอยูในเมนูตางๆ
1. หากตองการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู
2. เลื่อนดูเมนูตางๆ และเลือกตัวเลือก (เชน การต้ังคา)
3. หากเมนูที่เลือกนั้นประกอบดวยเมนูยอยลงไปอีก ใหเลือก

เมนูยอยนั้น (เชน โทรออก)
4. หากเมนูยอยที่เลือกนั้นมีเมนูยอยอีก ใหทำซ้ำขั้นตอนที ่3
5. เลือกการตั้งคาที่ตองการ
6. หากตองการกลับไปที่เมนูระดับกอนหนานี้ ใหเลือก กลับ

หากตองการออกจากเมนู ใหเลือก ออก

ในการเปลี่ยนหนาจอเมนู ใหเลือก ตัวเลือก > มุมมองเมนู
หลัก > รายการ, ตาราง, ตารางในปายกำกับ หรือ แท็บ

ในการจัดเรียงเมนูใหม ใหเลื่อนไปยังเมนูที่ตองการยาย แลว
เลือก ตัวเลือก > เรียบเรียง > ยาย เลื่อนไปยังที่ที่คุณตอง
การยายเมนูไปไว และเลือก ตกลง ในการบันทึกการเปลี่ยน
แปลง ใหเลือก เสร็จ > ใช
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7. การรับสงขอความ
คุณสามารถอาน เขียน สง และจัดเก็บขอความตัวอักษรและขอ
ความมัลติมีเดีย อีเมล ขอความเสียงและขอความแฟลช บริการ
การรับสงขอความนี้จะใชไดในกรณีที่มีการเปดใหบริการโดยผู
ใหบริการเครือขายหรือผูใหบริการเทานั้น

หมายเหตุ: อุปกรณของคุณอาจแสดงใหทราบวา ขอ
ความของคุณถูกสงไปที่เบอรศูนยฝากขอความที่ตั้งโปรแกรม
ไวในเครื่องของคุณแลว โทรศัพทของคุณอาจไมแสดงให
ทราบวา ปลายทางไดรับขอความของคุณแลว คุณสามารถ
ตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการการสงขอความไดจากผู
ใหบริการของคุณ

ขอสำคัญ:  ขอควรระวังในการเปดขอความ ขอความ
ตางๆ อาจมีไวรัสหรืออาจทำใหโทรศัพทหรือเครื่องพีซีของคุณ
เสียหายได

ขอความตัวอักษร
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรที่มี
ความยาวมากกวาความยาวที่กำหนดของขอความเดียว โดยขอ
ความที่ยาวขึ้นจะถูกสงเปนชุดขอความตั้งแตสองขอความขึ้น
ไป ผูใหบริการจะคิดคาใชจายตามจริง สำหรับตัวอักษรที่มี
เครื่องหมายเนนเสียงหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจาก
ภาษาที่เลือกบางภาษา เชน ภาษาจีน จะใชพื้นที่มากขึ้น ซึ่ง
อาจใหขอความนั้นยาวกวาจำนวนที่จะสงเปนขอความเดียวได
สัญลักษณที่อยูดานบนของหนาจอแสดงจำนวนตัวอักษรที่
เหลืออยูทั้งหมดและจำนวนของขอความที่จำเปนตองสง ตัว
อยางเชน 673/2 หมายความวา ปอนตัวอักษรไดอีก 673 ตัว
อักษร และขอความจะถูกสงเปนชุดๆ ละ 2 ขอความ

กอนที่คุณจะสงขอความตัวอักษร หรือขอความอีเมล SMS คุณ
จะตองจัดเก็บหมายเลขศูนยขอความของคุณ โปรดดูที่“ขอ
ความตัวอักษร” หนา 37

 ที่กะพริบแสดงใหเห็นวาหนวยความจำขอความเต็ม กอนที่
คุณจะสามารถรับขอความใหม ใหลบขอความเกาๆ บางขอ
ความของคุณ

ขอความมัลติมีเดีย
เฉพาะโทรศัพทที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นจึงจะ
สามารถรับและแสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่
แสดงอาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ
เครือขายไรสายอาจจำกัดขนาดของขอความ MMS หากภาพที่
แทรกมีขนาดเกินกวาจำนวนจำกัดนี้ เครื่องอาจทำใหขนาดของ
ภาพเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได
ขอความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ คลิปเสียง และ
วิดีโอคลิป

สรางขอความตัวอักษรหรือขอความ
มัลติมีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ หาก
ตองการเพิ่มผูรับ ใหเลื่อนไปที่ชอง ถึง: และใสหมายเลข
โทรศัพท หรือที่อยูอีเมลของผูรับ หรือเลือก เพ่ิม เพื่อเลือกผูรับ
จากตัวเลือกที่มีอยู หากตองการเพิ่ม สำเนาถึง หรือ สำเนาลับ
ถึง ผูรับ เลือก ตัวเลือก > เพ่ิมผูรับ หากตองการใสขอความ
ตัวอักษร ใหเลื่อนไปที่ชอง ตัวอักษร: และใสตัวอักษร หาก
ตองการเพิ่มหัวขอของขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > เพ่ิม
เร่ือง หากตองการแนบเนื้อหาลงในขอความ ใหเลื่อนไปที่แถบ30



สิ่งที่แนบที่อยูดานลางของหนาจอและเลือกประเภทของสิ่งที่
แนบที่ตองการ
ประเภทขอความจะแสดงอยูที่ดานบนของหนาจอและเปลี่ยน
อัตโนมัติโดยขึ้นอยูกับเนื้อหาของขอความ
หากตองการสงขอความ ใหกด สง
การทำงานที่อาจทำใหประเภทของขอความเปลี่ยนจากขอ
ความตัวอักษรเปนขอความมัลติมีเดีย อาจรวมถึงแตไมจำกัด
เฉพาะการดำเนินการตางๆ ตอไปนี้:
● การแนบไฟลลงขอความ
● การรองขอรายงานการสง
● การจัดลำดับความสำคัญใหขอความเปนสูงหรือต่ำ
● การเพิ่มผูรับ สำเนาถึงหรือสำเนาลับถึงหรือหัวขอลงขอ

ความ หรือที่อยูอีเมลในชองผูรับ
ผูใหบริการอาจคิดคาบริการแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับประเภท
ของขอความ ตรวจสอบกับผูใหบริการสำหรับรายละเอียดเพิ่ม
เติม

อานขอความและตอบกลับ

ขอสำคัญ: ขอควรระวังในการเปดขอความ ออบเจกตใน
ขอความมัลติมีเดียหรือขอความอีเมลอาจมีซอฟตแวรที่เปน
อันตรายหรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจทำใหโทรศัพทหรือคอมพิวเตอรของ
คุณเสียหายได
อุปกรณของคุณจะทำการแจงเตือนใหคุณทราบเมื่อคุณไดรับ
ขอความ กดปุม แสดง เพื่อแสดงขอความ หากไดรับมากกวา
หนึ่งขอความ ใหเลือกขอความจากถาดเขาและกด เปด ใชปุม
เลื่อนเพื่อดูทุกๆ สวนของขอความ
เลือก ตัวเลือก > ตอบเปนแบบ และประเภทขอความเพื่อ
ตอบขอความ

ข้ันตอนการสงขอความ
ในการสงขอความ ใหเลือก สง เครื่องจะจัดเก็บขอความไวใน
แฟมขอมูล ถาดออก และเริ่มตนการสงขอความ

หมายเหตุ: อุปกรณของคุณอาจแสดงใหทราบวา ขอ
ความของคุณถูกสงไปที่เบอรศูนยฝากขอความที่ตั้งโปรแกรม
ไวในเครื่องของคุณแลว โทรศัพทของคุณอาจไมแสดงให
ทราบวา ปลายทางไดรับขอความของคุณแลว คุณสามารถ
ตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการการสงขอความไดจากผู
ใหบริการของคุณ
หากมีการขัดจังหวะในขณะสงขอความ เครื่องจะพยายามสง
ใหมอีก 2-3 ครั้ง หากไมสามารถสงขอความนั้นได ขอความนั้น
จะยังคงอยูในแฟมขอมูล ถาดออก ในการยกเลิกการสงขอ
ความในแฟมขอมูล ถาดออก ใหเลื่อนไปยังขอความที่ตอง
การ แลวเลือก ตัวเลือก > ยกเลิกการสง

อีเมล
แอปพลิเคชั่นอีเมลที่ใชการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณเขาใชอีเมลแอค
เคาทผานทางโทรศัพทได โปรแกรมอีเมลแตกตางจาก
ฟงกชันอีเมล SMS ในการใชฟงกชันอีเมลกับโทรศัพทของคุณ
คุณตองใชระบบอีเมลที่ใชงานรวมกันได
คุณสามารถเขียน สงและอานอีเมลผานโทรศัพทและรับการ
แจงเกี่ยวกับอีเมลใหมบนบัญชีของคุณ โทรศัพทของคุณ
สนับสนุนอีเมลเซิรฟเวอรแบบ POP3 และ IMAP4 แอปพลิ
เคชั่นนี้ไมรองรับแบบเสียงปุมกด
กอนที่คุณจะสงและเรียกอานขอความอีเมล คุณจำเปนตองจัด
หาอีเมลแอคเคาทใหมหรือใชแอคเคาทเดิม หากตองการตรวจ
สอบความพรอมใหบริการและการตั้งคาของอีเมลแอคเคาท
โปรดติดตอผูใหบริการอีเมล 31



คุณอาจไดรับการตั้งกำหนดคาอีเมลในลักษณะของขอความ
การกำหนดคา โปรดดูที่“บริการตั้งกำหนดคา” หนา 14
หากตองการตั้งคาสิ่งเลือกใชสำหรับอีเมลของคุณ เลือก
เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความอีเมล
โปรดดูที่“ขอความอีเมล” หนา 38

ตัวชวยต้ังคาอีเมล
ตัวชวยตั้งคาอีเมลจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติหากไมไดระบุการตั้ง
คาอีเมลใดไวในโทรศัพท หรือหากตองการเริ่มตนตัวชวยการ
ตั้งคา เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > ตัวเลือก > เพ่ิม
ศูนยขอความ > ตัวชวยต้ังคาอีเมล
หากตองการปอนการตั้งคาดวยตนเอง เลือก เมนู > ขอ
ความ > อีเมล > ตัวเลือก > เพ่ิมศูนยขอความ > สราง
ดวยตนเอง
แอปพลิเคชั่นอีเมลจำเปนตองใชกับจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต
โดยไมมีพร็อกซี่ จุดเชื่อมตอ WAP โดยทั่วไปแลวจะรวมพร็อกซี่
ไว และไมสามารถใชงานกับแอปพลิเคชั่นอีเมล

เขียนและสงอีเมล
คุณสามารถเขียนขอความอีเมลกอนเชื่อมตอกับบริการอีเมล
หรือเชื่อมตอกับบริการกอน แลวเขียนและสงอีเมลของคุณ
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ

อีเมล
2. หากระบุอีเมลแอคเคาทไวมากกวาหนึ่งแอคเคาท ใหเลือก

แอคเคาทที่ๆ คุณตองการใหสงอีเมล
3. ปอนที่อยูอีเมลของผูรับ เขียนหัวเรื่องและขอความอีเมล

หากตองการแนบไฟล เลือกปุม แทรก และจากตัวเลือก
ตางๆ
หากตองการจัดเก็บอีเมล เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บขอ
ความ หากตองการแกไขหรือเขียนอีเมลตอในภายหลัง
เลือก เปนขอความฉบับราง

4. หากตองการสงขอความอีเมล เลือกปุม สง
หากตองการสงอีเมลจากโฟลเดอรฉบับราง เลือก เมนู > ขอ
ความ > ฉบับราง และขอความที่ตองการ

อานและตอบกลับอีเมล

ขอสำคัญ: ขอควรระวังในการเปดขอความ ออบเจกต
ในขอความมัลติมีเดียหรือขอความอีเมลอาจมีซอฟตแวรที่เปน
อันตรายหรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจทำใหโทรศัพทหรือคอมพิวเตอรของ
คุณเสียหายได

ในการดาวนโหลดขอความอีเมลที่สงไปยังอีเมลแอคเคาท
ของคุณ ใหเลือก เมนู > ขอความ และอีเมลแอคเคาท
ของคุณ ยืนยันเพื่อเชื่อมตอกับศูนยอีเมลของคุณ แอปพลิ
เคชั่นอีเมลจะดาวนโหลดเฉพาะหัวเรื่องของอีเมลใหกอน เลือก
อีเมลและกด เปด เพื่อดาวนโหลดขอความอีเมลที่สมบูรณ
เลื่อนลงเพื่อดูอีเมล เลือก ดึงขอมูล เพื่อดาวนโหลดสิ่งที่แนบ
เลือก ตัวเลือก > ตอบกลับ เพื่อตอบกลับอีเมล ยืนยันหรือแก
ไขที่อยูอีเมลและหัวเรื่องและสรางขอความตอบกลับของคุณ
ในการสงขอความตอบกลับ เลือกปุม สง ในการยกเลิกการ
เชื่อมตอกับศูนยอีเมล เลือก ตัวเลือก > ตัดการเช่ือมตอ การ
เชื่อมตอกับศูนยอีเมลจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหลังจากไมมี
กิจกรรมใดๆ เกิดขึ้น

การแจงเตือนอีเมลใหม
โทรศัพทของคุณสามารถตรวจสอบบัญชีอีเมลของคุณใหเปน
ระยะๆ โดยอัตโนมัติ กอนแสดงการแจงเตือนหากบัญชีอีเมล
ของคุณไดรับอีเมลใหม
1. เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอ

ความอีเมล > แกไขศูนยขอความ
2. เลือกบัญชีอีเมลของคุณ ต้ังคาการดาวนโหลด และตัว

เลือกตอไปนี้:32



● รอบอัพเดตศูนยฯ  — เพื่อตั้งระยะเวลาที่โทรศัพทของ
คุณจะตรวจหาอีเมลใหมจากบัญชีอีเมลของคุณ

● การดึงอัตโนมัติ  — เพื่อดึงอีเมลใหมจากบัญชีอีเมล
ของคุณโดยอัตโนมัติ

3. หากตองการใชการแจงอีเมลใหม เลือก เมนู > ขอ
ความ > การต้ังคาขอความ > ขอความอีเมล > การ
แจงเตือนอีเมลใหม > เปด

ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ไดรับ
เครื่องจะไมจัดเก็บขอความดวนไวโดยอัตโนมัติ

การเขียนขอความดวน
เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความดวน
ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับ และเขียนขอความที่ตองการ
ความยาวสูงสุดของขอความดวนคือ 70 ตัวอักษร ในการแทรก
ขอความกะพริบลงในขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ใส
สัญลักษณ > ตัวอักษรกะพริบ เพื่อตั้งคาเครื่องหมาย ขอ
ความหลังเครื่องหมายจะกะพริบ ในการสิ้นสุดชวงขอความ
กะพริบ ใหแทรกเครื่องหมายที่สอง

การอานและการตอบกลับขอความดวน
ขอความดวนที่ไดรับจะแสดงดวย ขอความ: พรอมกับคำจาก
ชวงตนของขอความ

หากตองการอานขอความ ใหเลือก อาน

หากตองการนำหมายเลขและที่อยูจากขอความปจจุบันมาใช
ใหเลือก ตัวเลือก > ใชขอมูล

ในการจัดเก็บขอความ ใหเลือก จัดเก็บ และเลือกแฟมขอมูลที่
คุณตองการเก็บขอความไว

การสงขอความคลิปเสียงโดยใช
Nokia Xpress
คุณสามารถใช MMS เพื่อสรางและสงขอความเสียงอยางสะดวก
งายดาย โดยตองเปดใช MMS กอน จึงจะสามารถใชขอความ
เสียงได

การเขียนขอความ
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ

คลิปเสียง เครื่องบันทึกเสียงจะเปดการทำงาน โปรดดู
ที“่เครื่องบันทึกเสียง” หนา 58

2. เปลงเสียงขอความ
3. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหนึ่งหมายเลขในชอง

ถึง: หรือเลือก เพ่ิม เพื่อเรียกดูหมายเลข
4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

การเรียกฟงขอความ
ในการเปดขอความเสียงที่ไดรับ เลือก เลน

หากคุณไดรับขอความมากกวาหนึ่งขอความ ใหเลือก แสดง >
เลน

หากตองการฟงขอความนั้นในภายหลัง ใหเลือก ออก

หนวยความจำเต็ม
เมื่อคุณไดรับขอความ แตหนวยความจำของขอความเต็ม ขอ
ความ หนวยความจำเต็ม ไมสามารถรับขอความ จะปรากฏ
ขึ้น

ในการลบขอความเดิม เลือก ตกลง > ใช และแฟมขอมูล
เลื่อนไปที่ขอความที่ตองการ และเลือก ลบ 33



ในการลบขอความเพิ่มเติม เลือก เลือก เลือกขอความทั้งหมด
ที่คุณตองการลบ แลวเลือก ตัวเลือก > ลบที่เลือก

แฟมขอมูล
เครื่องจะจัดเก็บขอความที่ไดรับไวในแฟมขอมูล ถาดเขา ขอ
ความที่ยังไมไดสงจะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล ถาดออก

ในการตั้งคาใหโทรศัพทจัดเก็บขอความที่สงแลวไวในแฟม
ขอมูล รายการท่ีสง เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอ
ความ > การต้ังคาท่ัวไป > จัดเก็บขอความท่ีสง

ในการแกไขและสงขอความที่คุณเขียนไวและจัดเก็บไวในแฟม
ขอมูลฉบับราง เลือก เมนู > ขอความ > ฉบับราง

คุณสามารถยายขอความไปไวที่แฟมขอมูล รายการท่ีจัดเก็บ
ในการจัดเรียงแฟมขอมูลยอย รายการท่ีจัดเก็บ ของคุณ
เลือก เมนู > ขอความ > รายการท่ีจัดเก็บ

ในการเพิ่มแฟมขอมูล เลือก ตัวเลือก > เพ่ิมแฟมขอมูล

ในการลบหรือเปลี่ยนชื่อแฟมขอมูล ใหเลื่อนไปที่แฟมขอมูล
นั้น แลวเลือก ตัวเลือก > ลบแฟมขอมูล หรือ เปลี่ยนชื่อ
แฟม

ในการสรางแบบขอความใหม ใหจัดเก็บขอความเปนแบบขอ
ความ หรือเขาใชรายการแบบขอความ และเลือก เมนู > ขอ
ความ > รายการท่ีจัดเก็บ > แมแบบ

ขอความทันใจ

หมายเหตุ: คุณอาจไมสามารถเขาใชงานคุณสมบัติทั้ง
หมดที่กลาวถึงในคูมือนี้ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการขอความ
ทันใจของคุณ
ดวยบริการขอความสนทนา (IM) (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) คุณสามารถสงขอความแบบสั้นๆ งายๆ ไปยังผูสนทนาที่
ออนไลนอยู คุณตองสมัครขอใชบริการและลงทะเบียนกับศูนย

บริการขอความสนทนาที่คุณตองการใช สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการลงชื่อใชงานบริการขอความสนทนา โปรดติดตอผู
ใหบริการของคุณ
ในการตั้งคาที่จำเปนของบริการขอความทันใจ ใหใชตัวเลือก
ต้ังคาการเช่ือมตอ โปรดดูที่“การเขาใชงาน” หนา 34
ไอคอนและขอความบนหนาจออาจแตกตางกันขึ้นกับบริการขอ
ความทันใจ

การเขาใชงาน
เลือก เมนู > ขอความ > สนทนา สนทนา อาจถูกแทนที่ดวย
คำอื่น ขึ้นอยูกับผูใหบริการของคุณ หากมีการตั้งคาชุดการ
เชื่อมตอมากกวาหนึ่งชุดสำหรับบริการสนทนา ใหเลือกชุดที่
ตองการ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ล็อกอิน — เพื่อติดตอไปยังบริการสนทนา ในการตั้ง

โทรศัพทใหเชื่อมตอกับบริการสนทนาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณ
เปดเครื่อง เมื่ออยูในเซสชันล็อกอิน ใหเลือก ล็อกอิน
อัตโนมัติ: > เปด

● การสนทนาเกา — เพื่อดู ลบ หรือเปลี่ยนชื่อการสนทนาที่
คุณไดจัดเก็บในระหวางที่สนทนา

● ต้ังคาการเช่ือมตอ — เพื่อแกไขการตั้งคาที่จำเปนของการ
เชื่อมตอในการรับสงขอความและสถานะของผูติดตอ

การเช่ือมตอ
ในการเชื่อมตอกับบริการ ใหเขาสูเมนูขอความทันใจ เลือก
บริการขอความทันใจ (หากตองการ) และเลือก ล็อกอิน

หากตองการยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการขอความทันใจ ให
เลือก ตัวเลือก > ออก
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การสนทนา
เมื่อเชื่อมตอกับบริการแลว สถานะของคุณ ซึ่งผูอื่นมองเห็นได
จะแสดงขึ้นที่บรรทัดสถานะ สถานะ: ออนไลน, สถานะ: ไม
วาง หรือ สถานะ: ออฟไลน ในการเปลี่ยนสถานะสวนตัวของ
คุณ เลือก เปลี่ยน

ขางใตบรรทัดสถานะจะมีแฟมขอมูล 3 แฟมที่บรรจุรายการชื่อ
ของคุณ และแสดงสถานะของรายชื่อ: การสนทนา, ออนไลน
() และ ออฟไลน () ในการขยายแฟมขอมูล เลื่อนไปยังแฟม
ขอมูลนั้น และเลือก ขยาย (หรือเลื่อนไปทางขวา)

ในการยุบแฟมขอมูล เลือก ยอ (หรือเลื่อนไปทางซาย)
● การสนทนา — แสดงรายการขอความทันใจใหมและที่อาน

แลว หรือคำเชิญใหเขารวมขอความทันใจในระหวางใชขอ
ความทันใจอยู

  แสดงถึงขอความกลุมใหม

  แสดงถึงขอความกลุมที่อานแลว

  แสดงถึงขอความทันใจใหม

  แสดงถึงขอความทันใจที่อานแลว

  แสดงถึงคำเชิญ

ไอคอนและขอความบนหนาจอจะขึ้นอยูกับบริการขอความ
ทันใจ

● ออนไลน () — แสดงจำนวนรายชื่อที่ออนไลน
● ออฟไลน () — แสดงจำนวนรายชื่อที่ออฟไลน

ในการเริ่มตนสนทนา ใหขยายแฟมขอมูลออนไลนหรือ
ออฟไลน เลื่อนไปยังรายชื่อที่คุณตองการสนทนาดวย และ
เลือก สนทนา หากตองการรับคำเชิญหรือตอบกลับขอ
ความ ใหขยายแฟมขอมูล การสนทนา เลื่อนไปที่รายชื่อที่
คุณตองการสนทนาดวย แลวเลือก เปด

● กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ — คุณสามารถขอรับ
รายการบุคมารคไปยังกลุมสาธารณะไดจากผูใหบริการ (ไม
สามารถมองเห็น หากระบบเครือขายไมสนับสนุนการ

สนทนาแบบกลุม) ในการเริ่มสนทนาโดยใชขอความทันใจ
กับกลุม เลื่อนไปที่กลุม แลวเลือก เขารวม ปอนชื่อในหนา
จอ ซึ่งเปนชื่อที่ตองการใชในการสนทนา เมื่อคุณเขารวมใน
การสนทนาของกลุมนั้นแลว คุณสามารถเริ่มตนสนทนาใน
กลุมได คุณสามารถสรางกลุมสวนตัวไดดวย โปรดดู
ที“่กลุม” หนา 36

● คนหา > ผูสนทนา หรือ กลุมสนทนา — เพื่อคนหากลุม
สาธารณะกลุมอื่นหรือผูใชขอความทันใจรายอื่น ที่อยูบน
ระบบเครือขายนี้ แยกตามหมายเลขโทรศัพท ชื่อในหนาจอ
ที่อยูอีเมล หรือชื่อ หากคุณเลือก กลุมสนทนา คุณจะ
สามารถคนหากลุมสนทนาไดตามสมาชิกในกลุม ชื่อกลุม
สนทนา หัวขอ หรือ ID

● ตัวเลือก > สนทนา หรือ เขากลุม — เพื่อเริ่มสนทนาเมื่อ
คุณพบผูสนทนาหรือกลุมสนทนาที่คุณตองการ

การรับหรือปฏิเสธคำเชิญ
หากคุณไดรับคำเชิญใหม และตองการอาน ใหเลือก อาน หาก
คุณไดรับคำเชิญมากกวาหนึ่งคำเชิญ ใหเลือกคำเชิญที่ตอง
การ แลวเลือก เปด ในการเขารวมสนทนากลุมสวนตัว เลือก
ยอมรับ และปอนชื่อหนาจอที่คุณตองการใชเปนชื่อเลน ในการ
ปฏิเสธหรือลบคำเชิญ เลือก ตัวเลือก > ปฏิเสธ หรือ ลบ

การอานขอความทันใจ
หากคุณไดรับขอความใหมที่ไมใชขอความในการสนทนา
ปจจุบัน ขอความ มีขอความทันใจ ใหม จะปรากฏขึ้น ในการ
อานขอความ ใหเลือก อาน หากคุณไดรับขอความมากกวาหนึ่ง
ขอความ ใหเลือกขอความ แลวเลือก เปด

ขอความใหมที่ไดรับระหวางการสนทนาจะถูกจัดเก็บไวใน
สนทนา > การสนทนา หากคุณไดรับขอความจากบุคคลที่ไม
มีชื่ออยูใน รายช่ือสนทนา ID ของผูสงจะปรากฏขึ้น ในการจัด
เก็บรายชื่อผูสนทนาใหมที่ไมมีชื่อในหนวยความจำในโทรศัพท
ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บในรายการ 35



การเขารวมในการสนทนา
ในการเขารวมหรือเริ่มตนขอความทันใจ เขียนขอความของคุณ
และเลือก สง

ในขณะที่กำลังสนทนาอยู หากวาคุณไดรับขอความใหมจากผูที่
ไมอยูในการสนทนาขณะนั้น สัญลักษณ  จะแสดงขึ้น และ
โทรศัพทจะสงเสียงเตือน เขียนขอความ แลวเลือก สง ขอความ
ของคุณจะปรากฏขึ้น และขอความคำตอบจะแสดงขึ้นใตขอ
ความของคุณ

การเพ่ิมรายช่ือสนทนา
เมื่อเชื่อมตอกับบริการสนทนาแลว ในเมนูหลักของการสนทนา
เลือก ตัวเลือก > เพ่ิมผูสนทนาใหม > ตามเบอรมือถือ,
ใส ID โดยผูใช, คนจากเซิรฟเวอร หรือ คัดจากเซิรฟเวอร
(ขึ้นกับผูใหบริการ) ในการเริ่มสนทนา ใหเลื่อนไปที่รายชื่อ และ
เลือก สนทนา

การกันและเลิกกันขอความ
เมื่อคุณอยูในการสนทนา และตองการกันขอความ ใหเลือก ตัว
เลือก > กันผูสนทนา

หากตองการกันขอความจากรายชื่อที่ระบุในรายชื่อของคุณ ให
เลื่อนไปยังรายชื่อใน การสนทนา และเลือก ตัวเลือก > กันผู
สนทนา > ตกลง

หากตองการเลิกกันขอความจากรายชื่อนั้น เมื่ออยูในเมนูหลัก
ของการสนทนา เลือก ตัวเลือก > รายชื่อที่ถูกปดกั้น เลื่อน
ไปยังชื่อที่คุณตองการเลิกกันขอความ แลวเลือก ไมบล็อค >
ตกลง

กลุม
คุณสามารถใชกลุมสาธารณะที่ผูใหบริการมีให หรือสรางกลุม
สวนตัวของคุณเองสำหรับการสนทนาได

คุณสามารถกำหนดบุคมารคกลุมสาธารณะที่ผูใหบริการมีใหได
เชื่อมตอกับบริการสนทนา และเลือก กลุมสนทนา > กลุม
สาธารณะ เลือกกลุม และ เขารวม หากคุณไมมีชื่อในกลุม ให
ปอนชื่อในหนาจอของคุณซึ่งใชเปนชื่อเลนในกลุม

ในการลบกลุมออกจากรายชื่อกลุม ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ
กลุม

ในการคนหากลุม ใหเลือก กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ >
คนหากลุม

ในการสรางกลุมสวนตัว ใหเชื่อมตอกับบริการสนทนา และเมื่อ
อยูในเมนูหลัก เลือก ตัวเลือก > เพ่ิมกลุม ปอนชื่อกลุมและ
ชื่อในหนาจอของคุณที่คุณตองการใชเปนชื่อเลน เลือกสมาชิก
กลุมสวนตัวในรายชื่อ และเขียนคำเชิญ

ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียง เปนบริการเสริมจากระบบเครือขายที่
คุณจะตองสมัครเปนสมาชิกกอน หากตองการรายละเอียดเพิ่ม
เติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

หากตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหเลือก เมนู >
ขอความ > ขอความเสียง > เรียกฟงขอความเสียง

หากตองการปอน คนหา หรือแกไขเบอรขอความเสียง เลือก
เบอรศูนยขอฯ เสียง

หากไดรับการรองรับจากระบบเครือขาย สัญลักษณ  แสดง
ถึงขอความเสียงขอความใหม หากตองการโทรไปยังเบอรของ
ระบบฝากขอความเสียง เลือก ฟง

ขอความขอมูล
คุณสามารถรับขอความเกี่ยวกับเรื่องตางๆ จากผูใหบริการของ
คุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ36



เลือก เมนู > ขอความ > ขอความขอมูล และเลือกจากตัว
เลือกที่มีใหเลือก

คำส่ังขอใชบริการ
คำสั่งขอใชบริการชวยใหคุณสามารถเขียนและสงคำขอบริการ
(คำสั่ง USSD) ไปยังผูใหบริการของคุณ เชน คำสั่งการใชงาน
บริการเสริมจากระบบเครือขาย

ในการเขียนและสงคำขอใชบริการ เลือก เมนู > ขอความ >
คำส่ังบริการ หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผู
ใหบริการของคุณ

การลบขอความ
ลบขอความเดียว ลบทุกขอความ หรือลบทั้งแฟมขอมูล
ในการลบขอความ ใหเลือก เมนู > ขอความ > ลบขอ
ความ > ตามขอความ เพื่อลบขอความเดียว, ตาม
โฟลเดอร เพื่อลบขอความทั้งหมดออกจากแฟมขอมูล หรือลบ
ขอความท้ังหมด

ขอความซิม
ขอความซิมเปนขอความตัวอักษรเฉพาะที่ถูกจัดเก็บไวใน
ซิมการดของคุณ
คุณสามารถคัดลอกหรือยายขอความจากซิมไปเก็บไวที่หนวย
ความจำของเครื่อง แตไมสามารถทำในทางกลับกัน

หากตองการอานขอความซิม ใหเลือก เมนู > ขอความ > ตัว
เลือก > ขอความซิม

การต้ังคาขอความ

การต้ังคาท่ัวไป
การตั้งคาทั่วไปเปนการตั้งคาปกติที่ใชกับขอความตัวอักษรและ
ขอความมัลติมีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > การต้ังคา
ท่ัวไป และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
● จัดเก็บขอความท่ีสง — เลือก ใช เพื่อจัดเก็บขอความที่สง

แลวไวในแฟมขอมูล แฟมขอความท่ีสง
● แทนท่ีในรายการท่ีสง — เลือก อนุญาต เพื่อใหเครื่อง

บันทึกขอความที่สงใหมแทนขอความเดิม เมื่อหนวยความ
จำของขอความเต็ม คานี้จะปรากฏขึ้น ตอเมื่อคุณเลือก จัด
เก็บขอความท่ีสง > ใช

● ขนาดอักษร — เลือกขนาดตัวอักษรที่ใชในขอความ
● ผูรับที่ชื่นชอบ  — เพิ่มเบอรโทรศัพท รายชื่อหรือที่อยู

อีเมลหรือกลุมผูรับที่คุณชื่นชอบ
● รอยย้ิมแบบกราฟก — เลือก ใช เพื่อตั้งคาโทรศัพทให

แทนที่รอยยิ้มแบบตัวอักษรดวยภาพกราฟก

ขอความตัวอักษร
การตั้งคาขอความตัวอักษรจะสงผลตอการสง การรับ และการดู
ขอความตัวอักษรและขอความอีเมล SMS
เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความ
ตัวอักษร และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
● รายงานผลการสง — เลือก ใช เพื่อขอใหระบบเครือขาย

สงผลการสงขอความใหกับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

● ศูนยขอความ — เลือก เพ่ิมศูนย เพื่อตั้งคาชื่อและเบอร
โทรศัพทของศูนยขอความที่จำเปนตอการสงขอความตัว
อักษร คุณจะไดรับหมายเลขนี้จากผูใหบริการของคุณ

● ศูนยขอความท่ีใช —  เพื่อเลือกศูนยขอความที่จะใช 37



● อายุขอความ — เพื่อเลือกระยะเวลาที่ระบบพยายามสงขอ
ความของคุณ

● สงในแบบ — เพื่อเลือกรูปแบบของขอความที่จะสง: ขอ
ความ, เพจตามตัว หรือ โทรสาร (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

● ใชขอมูลแพคเก็ต — เลือก ใช เพื่อตั้งคา GPRS เปนบริการ
เสริม SMS ที่ตองการ

● ตัวอักษรที่สนับสนุน  — เลือก เต็ม เพื่อเลือกตัวอักษรทั้ง
หมดในขอความที่จะสงสำหรับดู หากคุณเลือก ลด ตัวอักษร
ที่มีเครื่องหมายเนนเสียงหรือเครื่องหมายอื่นๆ อาจถูกแปลง
เปนตัวอักษรอื่น

● ใชศูนยเดิม — เลือก ใช เพื่อใหผูที่ไดรับขอความสามารถ
สงขอความตอบกลับผานทางศูนยขอความของคุณได
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ขอความมัลติมีเดีย
การตั้งคาขอความจะสงผลตอการสง การรับ และการดูขอความ
มัลติมีเดีย
คุณอาจไดรับการตั้งกำหนดคาสำหรับสงขอความมัลติมีเดีย
เปนขอความกำหนดคา โปรดดูที่“บริการตั้งกำหนดคา” หนา 14
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเองได โปรด
ดูที่“การตั้งกำหนดคา” หนา 49
เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความ
มัลติมีเดีย และจากตัวเลือกตอไปนี้:
● รายงานผลการสง  — เลือก ใช เพื่อขอใหระบบเครือขาย

สงผลการสงขอความใหกับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

● โหมดการสราง MMS  — เลือก จำกัด เพื่อสรางขอความ
มัลติมีเดียที่มีเนื้อหาที่จำกัด การกระทำนี้นาจะทำใหอุปกรณ
การรับสามารถแสดงเนื้อหาไดดียิ่งขึ้น

● ขนาดภาพ (อิสระ)  — เพื่อกำหนดขนาดภาพในขอความ
มัลติมีเดีย หากจำกัดขนาดภาพ ภาพที่มีความละเอียดสูง

ขึ้น ซึ่งสวนใหญจะไมไดรับการรองรับในบางเครือขาย จะไม
สามารถใชงานได

● คาท่ีใชจับเวลาภาพน่ิง  — เพื่อกำหนดเวลาที่ระบบตั้งไว
ใหกับภาพนิ่งในขอความมัลติมีเดีย

● ใหรับมัลติมีเดีย  — เลือก ใช หรือ ไม เพื่อรับหรือกันขอ
ความมัลติมีเดีย หากคุณเลือก ในเครือขายเดียวกัน คุณจะ
รับขอความมัลติมีเดียไมไดหากคุณนอกพื้นที่ครอบคลุมของ
เครือขายที่คุณใชงานอยู คาที่ระบบตั้งไวเริ่มแรกสำหรับ
บริการขอความมัลติมีเดียโดยทั่วไปคือ ในเครือขายเดียว
กัน เมนูที่คุณสามารถใชไดนั้นขึ้นอยูกับเครื่องโทรศัพทที่
คุณใช

● มัลติมีเดียท่ีเขามา  — เพื่อใหเครื่องรับขอความมัลติมีเดีย
โดยอัตโนมัติ รับดวยตนเองเมื่อเครื่องถาม หรือปฏิเสธไมรับ
ขอความ การตั้งคานี้จะไมแสดงหาก ใหรับมัลติมีเดีย ถูก
ตั้งเปน ไม

● ใหรับโฆษณา  — เพื่อรับหรือปฏิเสธไมรับขอความ
โฆษณา การตั้งคานี้จะไมแสดงหาก ใหรับมัลติมีเดีย ถูกตั้ง
เปน ไม หรือ มัลติมีเดียท่ีเขามา ถูกตั้งเปน ปฏิเสธ

● การต้ังกำหนดคา  — เลือก การจัดรูปแบบ เพื่อแสดงการ
กำหนดคาที่สนับสนุนการรับสงขอความมัลติมีเดีย เลือกผู
ใหบริการ คาท่ีต้ังไว หรือ การต้ังคาสวนบุคคล สำหรับ
การรับสงขอความมัลติมีเดีย เลือก บัญชี และบัญชี MMS ที่
อยูในการตั้งกำหนดคาที่ใชงานอยู

ขอความอีเมล
การตั้งคาจะสงผลตอการสง การรับ และการดูอีเมล คุณอาจได
รับการตั้งคาในรูปของขอความกำหนดคา โปรดดูที่“บริการตั้ง
กำหนดคา” หนา 14นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนการตั้งคา
ดวยตัวคุณเองได โปรดดูที่“การตั้งกำหนดคา” หนา 49
เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความ
อีเมล เพื่อแสดงตัวเลือก
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8. รายช่ือ
คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท (รายชื่อ) ทั้งใน
หนวยความจำของโทรศัพทและในหนวยความจำของซิมการด
หนวยความจำของโทรศัพทสามารถจัดเก็บรายชื่อพรอมขอมูล
เพิ่มเติม เชน หมายเลขโทรศัพทและรายการขอความหลาย
รายการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเก็บภาพสำหรับรายชื่อ
จำนวนหนึ่งได
หนวยความจำของซิมการดสามารถจัดเก็บชื่อพรอมหมายเลข
โทรศัพทหนึ่งหมายเลข รายชื่อที่จัดเก็บไวในหนวยความจำ
ของซิมการดจะแสดงโดย 

การจัดเก็บช่ือและเบอรโทรศัพท
ชื่อและหมายเลขโทรศัพทจะถูกจัดเก็บในหนวยความจำที่ใช
อยู

เมื่อตองการจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท เลือก เมนู >
รายช่ือ > ช่ือ > ตัวเลือก > เพ่ิมรายช่ือใหม

การจัดเก็บขอมูล
ในหนวยความจำของโทรศัพท คุณสามารถจัดเก็บหมายเลข
โทรศัพท แบบเสียง หรือไฟลวิดีโอ และรายการขอความสั้นได
หลากหลายประเภทตอรายชื่อหนึ่งรายชื่อ
หมายเลขแรกที่บันทึกจะไดรับการตั้งคาเปนหมายเลขหลักโดย
อัตโนมัติ และจะมีกรอบลอมรอบสัญลักษณของประเภทหมาย
เลขนั้น (ตัวอยางเชน ) เมื่อคุณเลือกชื่อจากรายชื่อ (เชน
เพื่อโทรออก) เครื่องจะเลือกใชหมายเลขหลัก นอกเสียจากวา
คุณจะเลือกหมายเลขอื่น

ตรวจดูวาหนวยความจำที่ใชคือ โทรศัพท หรือ เคร่ืองและซิม
โปรดดูที่“การตั้งคา” หนา 39

คนหารายชื่อที่จะใสขอมูล และเลือก ขอมูล > ตัวเลือก >
เพ่ิมขอมูล

เลือกจากตัวเลือกที่มีใหเลือก

การต้ังคา
การตั้งคานี้จะกำหนดตำแหนงที่จัดเก็บขอมูลรายชื่อ วิธีการ
แสดงรายชื่อ และจำนวนหนวยความจำที่เหลืออยู
เลือก เมนู > รายช่ือ > การต้ังคา และเลือกจากตัวเลือกตอ
ไปนี้:
● ความจำท่ีใช  — เพื่อเลือกหนวยความจำของซิมการดหรือ

หนวยความจำของโทรศัพทที่คุณตองการใชสำหรับรายชื่อ
เลือก เคร่ืองและซิม เพื่อเรียกดูชื่อและหมายเลขโทรศัพท
จากหนวยความจำทั้งสองแบบ ในกรณีนี้ เมื่อคุณจัดเก็บชื่อ
และหมายเลข ชื่อและหมายเลขจะไดรับการจัดเก็บไวใน
หนวยความจำของโทรศัพท

● แสดงกลุมรายช่ือ  — เพื่อเลือกวิธีการแสดงชื่อและหมาย
เลขใน รายช่ือ

● การแสดงช่ือ —  เพื่อเลือกวาจะใหแสดงชื่อหรือนามสกุล
ของผูติดตอกอน

● ขนาดอักษร  — เพื่อตั้งคาขนาดตัวอักษรของรายชื่อผูติด
ตอ

● สถานะหนวยความจำ —  ใชดูขนาดของหนวยความจำที่
ใชแลว และขนาดหนวยความจำที่ยังไมไดใช
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กลุม
เลือก เมนู > รายช่ือ > กลุม เพื่อจัดการชื่อและหมายเลขที่
บันทึกในหนวยความจำ โดยจะแยกเปนกลุมผูโทรซึ่งมีเสียง
เรียกเขาและภาพของกลุมแตกตางกัน

การคนหารายช่ือ
เลือก เมนู > รายช่ือ > ช่ือ และเลื่อนดูรายชื่อ หรือปอนตัว
อักษรตัวแรกของชื่อที่คุณกำลังคนหา

การคัดลอกหรือยายรายช่ือ
ในการคัดลอกหรือยายรายชื่อทั้งหมดระหวางหนวยความจำ
ของซิมการดและหนวยความจำของเครื่อง ใหเลือก เมนู >
รายช่ือ > ช่ือ เลือกรายชื่อที่จะคัดลอกหรือยาย และ ตัว
เลือก > คัดลอกรายช่ือ หรือ ยายรายช่ือ

หากตองการคัดลอกหรือยายหลายรายชื่อ เลือกรายชื่อแรกที่
จะคัดลอกหรือยาย และเลือก ตัวเลือก > เลือก เลือกรายชื่อ
อื่นๆ และเลือก ตัวเลือก > คัดลอกท่ีเลือก หรือ ยายท่ีเลือก

ในการคัดลอกหรือยายรายชื่อทั้งหมดระหวางหนวยความจำ
ของซิมการดและหนวยความจำของเครื่อง ใหเลือก เมนู >
รายช่ือ > คัดลอกรายช่ือ หรือ ยายรายช่ือ
หนวยความจำของซิมการดสามารถจัดเก็บชื่อพรอมหมายเลข
โทรศัพทหนึ่งหมายเลข

การแกไขรายละเอียดรายช่ือ
คนหารายชื่อที่ตองการ และเลือก ขอมูล

ในการแกไขชื่อ หมายเลข หรือรายการขอความ หรือเปลี่ยนรูป
ภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข

ในการเปลี่ยนประเภทของหมายเลข เลื่อนไปยังหมายเลขที่
ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภท ในการกำหนด
เบอรที่เลือกใหเปนเบอรหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > ต้ังเปนคา
ท่ีต้ังมา

การลบรายช่ือ
ในการลบรายชื่อ ใหคนหารายชื่อที่ตองการ และเลือก ตัว
เลือก > ลบชื่อ

หากตองการลบรายชื่อทั้งหมดและรายละเอียดในรายชื่อออก
จากหนวยความจำของโทรศัพทหรือหนวยความจำของ
ซิมการด ใหเลือก เมนู > รายช่ือ > ลบรายช่ือท้ังหมด >
จากความจำเคร่ือง หรือ จากซิมการด

ในการลบหมายเลข, รายการขอความ หรือภาพที่แนบกับราย
ชื่อ ใหคนหารายชื่อ และเลือก ขอมูล เลื่อนไปที่รายละเอียดที่
ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ลบ และเลือกจากตัวเลือกที่มี
อยู

การซิงโครไนซท้ังหมด
ซิงโครไนซปฏิทิน ขอมูลรายชื่อ และบันทึกของคุณ กับ
เซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) โปรดดูที่“การซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร” หนา 47

นามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมูลรายชื่อของบุคคลในรูปแบบของ
นามบัตรจากเครื่องที่ใชงานรวมกันได ซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน
vCard
ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อ แลวเลือก ขอมูล > ตัว
เลือก > สงนามบัตร
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หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ เพื่อจัด
เก็บนามบัตรในหนวยความจำของโทรศัพท หากไมตองการเก็บ
นามบัตร ใหเลือก ออก > ใช

ปุมลัดโทรออก
คุณสามารถโทรออกตามหมายเลขที่ตองการโดยการกดเพียง
ปุมเดียว โดยกำหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมตัวเลข 2 ถึง 9
ในการกำหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมตัวเลข เลือก เมนู >
รายช่ือ > โทรดวน และเลื่อนไปยังหมายเลขที่จะกำหนดเปน
ปุมลัดของ โทรดวน

เลือก กำหนดหรือหากไดกำหนดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง
ใหกับปุมไวแลว ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน

เลือก คนหา และรายชื่อที่จะกำหนดปุมลัด หาก โทรดวน ไม
ทำงาน เครื่องจะถามทุกครั้งวาคุณตองการใชงานฟงกชันนี้หรือ
ไม

หากตองการโทรออกโดยใชปุมลัด ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการ
คางไว โปรดดูที่“ปุมลัดโทรออก” หนา 25

หมายเลขใหบริการขอมูล หมายเลข
บริการ และหมายเลขสวนตัว
เลือก เมนู > รายช่ือ และเลือกจากเมนูยอยขอใดขอหนึ่ง
เหลานี้:
● หมายเลขขอมูล  —  เพื่อโทรไปที่หมายเลขใหบริการ

ขอมูลของผูใหบริการ หากมีหมายเลขนั้นอยูใน
ซิมการดของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● เบอรบริการ  — เพื่อโทรไปที่หมายเลขบริการของผูให
บริการ หากมีหมายเลขนั้นในซิมการดของคุณ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

● เบอรสวนตัว  —  เพื่อดูหมายเลขโทรศัพทที่อยูใน
ซิมการด หากมีหมายเลขนั้นอยูในซิมการดของคุณ 41



9. บันทึกการโทร
เครื่องจะบันทึกหมายเลขโทรศัพทที่ไมไดรับสาย ที่ไดรับ และ
ที่โทรออก หากเปดเครื่องอยูและอยูภายในพื้นที่บริการของ
ระบบเครือขาย

ในการดูขอมูลการใชของคุณ เลือก เมนู > บันทึก > เบอรท่ี
ไมไดรับ, เบอรท่ีไดรับสาย หรือ เบอรท่ีโทรออก

ในการดูหมายเลขที่รับสาย, หมายเลขที่ไมไดรับสาย และ
หมายเลขที่โทรออกลาสุดของคุณ เลือก บันทึกการโทร หาก
ตองการดูรายชื่อที่คุณเพิ่งสงขอความไปลาสุด ใหเลือก ผูรับ
ขอความ

ในการดูขอมูลโดยประมาณในการติดตอสื่อสารครั้งลาสุดของ
คุณ ใหเลือก เมนู > บันทึก > เวลาการโทร, ตัวนับขอมูล
หรือ ตัวจับแพคเก็ต

ในการดูจำนวนขอความแบบตัวอักษร และขอความมัลติมีเดียที่
คุณสงและไดรับ เลือก เมนู > บันทึก > บันทึกขอความ

หมายเหตุ:คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดง
ในใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจแตกตางจากที่พบ
ในเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ
ภาษี และปจจัยอื่นๆ

หมายเหตุ:ตัวนับเวลาบางประเภท รวมถึงเวลาจริงที่ใช
โทรและรับสายอาจจะถูกรีเซ็ตระหวางการอัพเกรดบริการหรือ
ซอฟตแวร
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10. การต้ังคา

รูปแบบ
โทรศัพทของคุณมีกลุมการตั้งคาแบบตางๆ ที่เรียกวารูปแบบ
ซึ่งคุณสามารถปรับแตงแบบเสียงโทรศัพทสำหรับเหตุการณ
และสภาพแวดลอมที่ตางกันได
เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ, รูปแบบที่ตองการ และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ใชงาน — เพื่อใชงานรูปแบบที่เลือก
● ปรับต้ังคา — เพื่อปรับแตงรูปแบบ เลือกการตั้งคาที่คุณ

ตองการเปลี่ยน แลวดำเนินการเปลี่ยนแปลง
● ต้ังเวลา — เพื่อตั้งรูปแบบใหทำงานในระยะเวลาหนึ่ง (ไม

เกิน 24 ชั่วโมง) และตั้งเวลาสิ้นสุด เมื่อหมดเวลาที่ตั้งใหกับ
รูปแบบ เครื่องจะใชงานรูปแบบกอนหนานี้ที่ไมไดตั้งเวลาไว

ลักษณะ
ลักษณะประกอบดวยสวนประกอบสำหรับปรับตั้งคาโทรศัพท
ของคุณ
เลือก เมนู > การต้ังคา > ลักษณะ และเลือกจากตัวเลือกตอ
ไปนี้:
● เลือกลักษณะ — เพื่อตั้งลักษณะ รายการแฟมขอมูลใน

คลังภาพ จะเปดขึ้น เปดแฟมขอมูล ลักษณะ และเลือก
ลักษณะ

● ดาวนโหลดลักษณะ — เพื่อเปดรายการลิงคที่จะ
ดาวนโหลดลักษณะเพิ่มเติม

แบบเสียง
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาแบบเสียงของรูปแบบใชงานที่
เลือกไวได
เลือก เมนู > การต้ังคา > แบบเสียง คุณสามารถพบการตั้ง
คาเดียวกันไดในเมนู รูปแบบ โปรดดูที่“รูปแบบ” หนา 43

ในการตั้งคาใหเครื่องสงเสียงกริ่งจากเบอรโทรที่เปนของกลุม
เบอรโทรที่เลือกไว ใหเลือก เตือนสำหรับ

เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บการตั้งคา หรือ ยกเลิก
เพื่อออกจากการตั้งคา โดยไมเปลี่ยนแปลง
หากคุณเลือกระดับแบบเสียงกริ่งสูงสุด แบบเสียงกริ่งจะดังถึง
ระดับสูงสุดภายในไมกี่วินาที

จอแสดงผล
เลือก เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผล และเลือกจากตัว
เลือกที่มีใหเลือก
● ภาพพ้ืนหลัง — เพื่อเพิ่มภาพพื้นหลังของโหมด

สแตนดบาย
● สแตนดบายแบบพิเศษ — เพื่อเปดหรือปดโหมด

สแตนดบายแบบพิเศษ และเพื่อจัดวางและปรับแตงโหมด
สแตนดบายแบบพิเศษ

● สีอักษรสแตนดบาย — เพื่อเลือกสีของขอความในโหมด
สแตนดบาย

● ไอคอนปุมสำรวจ — เพื่อแสดงไอคอนของทางลัดปุม
เลื่อนปจจุบันในโหมดสแตนดบายเมื่อไมใชสแตนดบาย
แบบพิเศษ

● ภาพพักหนาจอ — เพื่อตั้งคาโทรศัพทใหแสดงภาพพัก
หนาจอ หากตองการดาวนโหลดภาพพักหนาจอเพิ่มเติม ให 43



เลือก ดาวนโหลดภาพ หากตองการกำหนดเวลาหลังจาก
ที่เปดใชภาพพักหนาจอแลว เลือก เวลาพักจอ 

● ขนาดอักษร — เพื่อกำหนดคาขนาดแบบอักษรสำหรับการ
รับสงขอความ รายชื่อ และเว็บเพจ

● โลโกระบบ — เพื่อตั้งเครื่องใหแสดงหรือซอนโลโกระบบ
● แสดงขอมูลระบบ — เพื่อแสดงขอมูลเฉพาะของระบบหาก

ไดรับจากเครือขาย

วันและเวลา
ในการเปลี่ยนการตั้งคาประเภทนาฬิกา, เวลา, เขตเวลา และ
วัน เลือก เมนู > การต้ังคา > วันและเวลา > การต้ังคาวัน
และเวลา, รูปแบบวันท่ีและเวลา หรือ รับขอมูลเวลา
อัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เมื่อเดินทางไปยังเขตเวลาอื่น ใหเลือก เมนู > การต้ังคา >
วันและเวลา > การต้ังคาวันและเวลา > เขตเวลา: และ
เลื่อนไปทางซายหรือขวาเพื่อเลือกเขตเวลาของตำแหนงของ
คุณในเงื่อนไขของสวนตางเวลาโดยอิงกับเวลามาตรฐานกรีนิช
(GMT) หรือเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาจะถูกตั้งตาม
เขตเวลา และชวยใหโทรศัพทของคุณสามารถแสดงเวลาการ
สงที่ถูกตองของขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดียที่ได
รับ
ตัวอยางเชน GMT +7 หมายถึงเขตเวลาสำหรับไทย,
อินโดนีเซีย และเวียดนาม แสดงถึง 7 ชั่วโมงทางตะวันออกของ
กรีนนิช/ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)

ทางลัดสวนตัว
ดวยทางลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครื่องที่ใชงาน
บอยๆ ไดอยางรวดเร็ว

ปุมเลือกดานซาย
ในการเลือกฟงกชันจากรายการ เลือก เมนู > การต้ังคา >
ทางลัดสวนตัว > ปุมเลือกดานซาย
หากปุมเลือกดานซายเปน ไปที่ ในการเรียกใชฟงกชันเมื่ออยู
ในโหมดสแตนดบาย เลือก ไปที่ > ตัวเลือก และเลือกจากตัว
เลือกตอไปนี้:
● เลือกตัวเลือก — เพื่อเพิ่มฟงกชันลงในรายการทางลัด หรือ

เพื่อลบฟงกชัน
● จัดวาง — เพื่อจัดเรียงฟงกชันในรายการทางลัดสวนตัวอีก

ครั้ง

ปุมเลือกดานขวา
ในการเลือกฟงกชันจากรายการ เลือก เมนู > การต้ังคา >
ทางลัดสวนตัว > ปุมเลือกดานขวา

แถบทางลัด
เลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว > แถบปุมลัด >
เลือกทางลัด หรือ จัดวางทางลัด เพื่อเลือกแอปพลิเคชั่นและ
ลำดับของแอปพลิเคชั่นในแถบทางลัดของโหมดสแตนดบายที่
ใชงานอยู

ปุมสำรวจ
ในการกำหนดฟงกชันอื่นๆ ของเครื่องจากรายการที่กำหนดไว
ลวงหนาใหกับปุมสำรวจ (ปุมเลื่อน) ใหเลือก เมนู > การต้ัง
คา > ทางลัดสวนตัว > ปุมสำรวจ

ปุมสแตนดบายท่ีใชงานอยู
เลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว > ปุม
สแตนดบายพิเศษ เพื่อเลือกการเคลื่อนยายปุมนำทางเพื่อ
เปดใชงานโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู
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คำส่ังเสียง
โทรติดตอไปยังรายชื่อและสั่งใหฟงกชันของโทรศัพททำงาน
โดยใชคำสั่งเสียง
คำสั่งเสียงไมไดขึ้นอยูกับภาษา และคุณตองตั้งคา ภาษาใน
การจดจำเสียง กอนจะใชคำสั่งเสียง โปรดดู
ที“่โทรศัพท” หนา 48

ในการเลือกฟงกชันโทรศัพทใหทำงานดวยคำสั่งเสียง เลือก
เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว > เสียงส่ังงาน และ
เลือกโฟลเดอร เลื่อนไปที่ฟงกชัน สัญลักษณ  แสดงวา
ฟงกชันรายการเสียงกำลังทำงาน หากตองการใชงานรายการ
เสียง ใหเลือก เพ่ิม ในการเลนคำสั่งเสียง ใหเลือก เลน โปรดดู
ที“่การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสูง” หนา 25
ในการจัดการคำสั่งเสียง ใหเลื่อนไปที่ฟงกชันโทรศัพท และ
เลือก ตัวเลือก แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
● แกไข หรือ ลบ — เพื่อเปลี่ยนหรือยกเลิกการใชคำสั่งเสียง

ของฟงกชันที่เลือก
● เพ่ิมท้ังหมด หรือ ลบท้ังหมด — เพื่อใชหรือยกเลิกการใช

คำสั่งเสียงของฟงกชันโทรศัพททั้งหมดในรายการคำสั่ง
เสียง

Bluetooth
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเชื่อมตอระหวางโทรศัพทกับ
อุปกรณ Bluetooth ที่ใชงานรวมกันไดภายในระยะทาง 10
เมตร (32 ฟุต) เนื่องจากอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth จะ
ติดตอสื่อสารกันโดยใชคลื่นวิทยุ โทรศัพทของคุณและอุปกรณ
อื่นๆ จึงไมจำเปนตองอยูที่เดียวกันในระยะการมองเห็นไดโดย
ตรง แมวาการเชื่อมตออาจไดรับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางหรือ
สัญญาณรบกวน เชน ผนัง หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ

อุปกรณนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 +
EDR ซึ่งสนับสนุนรูปแบบตอไปนี้: การเขาใชงานทั่วไป, การเขา
ใชงานเครือขาย, การแลกเปลี่ยนออปเจกตทั่วไป, การกระจาย
เสียงขั้นสูง, รีโมทคอนโทรลภาพและเสียง, แฮนดฟรี, ชุดหูฟง,
Push ออปเจ็กต, การโอนไฟล, การติดตอเครือขายแบบ Dial-
Up, การเขาใชงานซิม และพอรตอนุกรม คุณควรใชเฉพาะ
อุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อ
ความมั่นใจในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี
Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพื่อดู
วาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
ในบางพื้นที่อาจมีขอจำกัดในการใชเทคโนโลยี Bluetooth
โปรดตรวจสอบกับเจาหนาที่ในทองถิ่นหรือผูใหบริการของคุณ
คุณสมบัติตางๆ ที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือใหคุณสมบัติ
บางอยางทำงานโดยไมแสดงผลบนหนาจอขณะใชคุณสมบัติ
อื่นอยู จะทำใหสิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้นและลดอายุการใช
งานของแบตเตอรี่

การต้ังคาการเช่ือมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การต้ังคา > การเช่ือมตอ > Bluetooth และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
● Bluetooth —  เลือก ใช เพื่อใชฟงกชัน Bluetooth

แสดงวามีการเปดใชงาน Bluetooth
● การมองเห็นโทรศัพท — เพื่อกำหนดวิธีการที่เครื่อง

โทรศัพทปรากฏในอุปกรณ Bluetooth อื่น
● คนอุปกรณพิเศษเสียง — เพื่อคนหาอุปกรณดานเสียงที่

ใช Bluetooth ที่ใชงานรวมกันได เลือกอุปกรณที่คุณตอง
การเชื่อมตอกับโทรศัพท

● อุปกรณท่ีใชอยู — เพื่อตรวจสอบวาการเชื่อมตอ
Bluetooth ใดที่กำลังเชื่อมตออยูในปจจุบัน

● อุปกรณท่ีจับคูแลว — เพื่อคนหาอุปกรณ Bluetooth ใน
พื้นที่ เลือก ใหม เพื่อแสดงรายการอุปกรณ Bluetooth ที่
พบ เลือกอุปกรณ และ จับคู ปอนรหัสผาน Bluetooth ของ 45



อุปกรณ (ไดถึง 16 ตัวอักษร) เพื่อจับคูอุปกรณกับโทรศัพท
ของคุณ คุณจะตองปอนรหัสผานนี้เฉพาะเมื่อคุณเชื่อมตอ
กับอุปกรณนี้ในครั้งแรกเทานั้น โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอ
กับอุปกรณนั้น และคุณสามารถเริ่มตนการถายโอนขอมูล

● ช่ือโทรศัพทของฉัน — เพื่อกำหนดชื่ออุปกรณสำหรับการ
เชื่อมตอ Bluetooth

หากคุณกังวลเรื่องความปลอดภัย ใหปดการใชฟงกชัน
Bluetooth หรือตั้งคา การมองเห็นโทรศัพท เปน ไมแสดง
และยอมรับการสื่อสารทาง Bluetooth จากผูที่คุณตกลงไวดวย
เทานั้น

ขอมูลแพคเก็ต
GPRS (General Packet Radio Service) เปนบริการเสริมจาก
ระบบเครือขายที่ชวยใหผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่สามารถสงและ
รับขอมูลผานเครือขายที่เชื่อมตอกับ Internet Protocol (IP) ได
ในการกำหนดวิธีการใชบริการ เลือก เมนู > การต้ังคา > การ
เช่ือมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > เช่ือมขอมูลแพคเก็ต และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
● เม่ือตองการ — เพื่อตั้งคาใหการเชื่อมตอขอมูล

แพ็คเก็ตเริ่มตนเมื่อแอปพลิเคชั่นนั้นตองการใช
ขอมูลแพ็คเก็ต การเชื่อมตอจะหยุดทำงานเมื่อคุณปด
แอปพลิเคชั่น

● ออนไลนตลอด — เพื่อตั้งคาเครื่องใหเชื่อมตอไปที่ระบบ
ขอมูลแพ็คเก็ตโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปดเครื่อง

คุณสามารถตอโทรศัพทเขากับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวม
กันไดผานเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล
USB และใชโทรศัพทเปนโมเด็มเพื่อใชงานการเชื่อมตอ GPRS
จากเครื่องคอมพิวเตอร

ในการกำหนดการตั้งคาเชื่อมตอจากคอมพิวเตอร เลือก เมนู >
การต้ังคา > การเช่ือมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > ต้ังคา
ขอมูลแพคเก็ต > จุดเช่ือมตอท่ีใช และใชงานจุดเชื่อมตอที่
คุณตองการใช เลือก แกไขจุดเช่ือมตอ > ช่ือยอจุดเช่ือม

ตอ ปอนชื่อเพื่อเปลี่ยนการตั้งคาจุดเชื่อมตอ และเลือก ตกลง
เลือก จุดเช่ือมตอแพคเก็ต ปอนชื่อจุดเชื่อมตอ (APN: Access
Point Name) เพื่อเริ่มการเชื่อมตอกับระบบเครือขาย และเลือก
ตกลง
สรางการเชื่อมตออินเทอรเน็ตโดยใชโทรศัพทของคุณเปน
โมเด็ม โปรดดูที่“Nokia PC Suite” หนา 73 หากคุณตั้งคาไว
ทั้งที่โทรศัพทและเครื่องคอมพิวเตอร ระบบจะเลือกใชการตั้ง
คาจากเครื่องคอมพิวเตอร

การถายโอนขอมูล
ซิงโครไนซปฏิทิน ขอมูลรายชื่อ และบันทึกของคุณเขากับ
อุปกรณอื่นที่ใชรวมกันได (เชน โทรศัพทเคลื่อนที่) เครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได หรือเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ต
ระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
โทรศัพทของคุณชวยใหสามารถโอนขอมูลกับคอมพิวเตอรที่
ใชงานรวมกันไดหรืออุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันไดเมื่อใช
โทรศัพทโดยไมมีซิมการด

การโอนรายช่ือ
ในการคัดลอกหรือซิงโครไนซขอมูลจากโทรศัพทของคุณ ชื่อ
อุปกรณและการตั้งคาจะตองอยูในรายชื่อที่จะถายโอน หากคุณ
ไดรับขอมูลจากอุปกรณอื่น (เชน จากโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใช
งานรวมกันได) เครื่องจะเพิ่มรายชื่อที่มีการถายโอนขอมูลลงใน
รายการโดยอัตโนมัติ โดยใชขอมูลรายชื่อจากอุปกรณดังกลาว
ซิงคกับเซิรฟฯ และ ซิงคกับพีซี เปนรายการเดิมที่
อยูในรายชื่อ

เมื่อตองการใสรายชื่อที่โอนใหมลงในรายการ (เชน โทรศัพท
เครื่องใหม) ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > การเช่ือมตอ >
ถายโอนขอมูล > ตัวเลือก > เพ่ิมรายช่ือท่ีโอน > ซิ
งคโทรศัพท หรือ คัดลอกโทรศัพท และปอนการตั้งคาที่
เหมาะสมกับประเภทการถายโอนนั้น46



ในการแกไขการตั้งคาการคัดลอกและการซิงโครไนซ ใหเลือก
รายชื่อจากรายการที่โอน และเลือก ตัวเลือก > แกไข

หากตองการลบรายชื่อที่โอน ใหเลือกชื่อจากรายการรายชื่อที่
โอน และเลือก ตัวเลือก > ลบ

การถายโอนขอมูลดวยอุปกรณท่ีใชรวมกันได
สำหรับการซิงโครไนซ ใหใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือ
การเชื่อมตอสายเคเบิล และตองเปดการทำงานของอุปกรณอีก
ทางเพื่อใชรับขอมูล

หากตองการเริ่มถายโอนขอมูล เลือก เมนู > การต้ังคา >
การเช่ือมตอ > ถายโอนขอมูล และเลือกรายชื่อที่โอนจาก
รายการ ที่ไมใช ซิงคกับเซิรฟฯ หรือ ซิงคกับพีซี
ขอมูลที่เลือกจะถูกคัดลอกหรือซิงโครไนซ ตามการตั้งคาที่
เลือกไว

การซิงโครไนซจากคอมพิวเตอร
ในการซิงโครไนซขอมูลจากปฏิทิน บันทึก และรายชื่อ คุณตอง
ติดตั้งซอฟตแวร Nokia PC Suite ของโทรศัพทลงใน
คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได ใชเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB เพื่อเชื่อมตอโทรศัพท
ของคุณกับคอมพิวเตอร และเริ่มตนการซิงโครไนซจากเครื่อง
คอมพิวเตอร

การซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร
ในการใชเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล จำเปนตองสมัครเพื่อ
ขอรับบริการการซิงโครไนซ สำหรับขอมูลเพิ่มเติมและการตั้ง
คาที่จำเปนสำหรับบริการนี้ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ คุณ
อาจไดรับการตั้งคาในรูปของขอความกำหนดคา โปรดดู
ที“่บริการตั้งกำหนดคา” หนา 14

ในการเริ่มการซิงโครไนซจากเครื่องโทรศัพทของคุณ ใหเลือก
เมนู > การต้ังคา > การเช่ือมตอ > ถายโอนขอมูล > ซิ
งคกับเซิรฟฯ
การซิงโครไนซในครั้งแรกหรือหลังจากการซิงโครไนซถูกขัด
จังหวะ จะใชเวลาสูงสุดไมเกิน 30 นาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ

สายเคเบิลขอมูล USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB เพื่อโอนถายขอมูลระหวาง
โทรศัพทและเครื่องพีซีที่ใชรวมกันได หรือเครื่องพิมพที่
สนับสนุน PictBridge ซึ่งคุณยังสามารถใชสายเคเบิลขอมูล
USB รวมกับ Nokia PC Suite ไดดวย
ในการใชโทรศัพทสำหรับการโอนขอมูลหรือการพิมพภาพ ให
ตอสายเคเบิลขอมูล ยืนยัน "เช่ือมตอสายเคเบิล ขอมูล USB
แลว เลือกโหมด" และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
● โหมด Nokia — เพื่อใชสายเคเบิลกับชุดโปรแกรม PC Suite
● การพิมพและส่ือ — เพื่อใชโทรศัพทกับเครื่องพิมพที่ใช

งาน PictBridge ได หรือกับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได
● แหลงเก็บขอมูล — เพื่อเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรที่ไมมี

ซอฟตแวร Nokia และใชโทรศัพทเปนอุปกรณจัดเก็บขอมูล

ในการเปลี่ยนโหมด USB เลือก เมนู > การต้ังคา > การเช่ือม
ตอ > สายเคเบิลขอมูล USB และเลือกโหมด USB ที่ตองการ

การโทร
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก และเลือกจากตัวเลือกตอ
ไปนี้:
● การโอนสาย — เพื่อโอนสายที่เรียกเขา (บริการเสริมจาก

ระบบเครือขาย) คุณอาจไมสามารถโอนสายหากมีการใช
ฟงกชันจำกัดการโทรบางฟงกชันอยูโปรดดูที่“การรักษา
ความปลอดภัย” หนา 49

● ความชัดเจนเสียง — เลือก ใชงาน เพื่อชวยใหไดยินเสียง
สนทนาไดชัดเจนขึ้น ในที่ที่เสียงรอบขางดังมาก
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● รับไดทุกปุม — เลือก เปด เพื่อรับสายเรียกเขาโดยกดปุม
ใดๆ ก็ได ยกเวนปุมเปด/ปด ปุมเลือกดานซายและปุมเลือก
ดานขวา หรือปุมวางสาย

● เรียกซ้ำอัตโนมัติ — เลือก เปด เพื่อใหเครื่องพยายามโทร
ออกไปหมายเลขนั้นไดสูงสุด 10 ครั้ง หลังจากที่พยายาม
โทรออกแลวไมสำเร็จ 

● โทรดวน — เลือก เปด เพื่อโทรไปยังชื่อและหมายเลข
โทรศัพทที่กำหนดใหกับปุมตัวเลข 2 ถึง 9 โดยการกดปุมตัว
เลขที่ตรงกันคางไว 

● สายเรียกซอน — เลือก ใชงาน เพื่อใหระบบเครือขายแจง
ใหคุณทราบถึงสายเรียกเขาขณะที่คุณใชสายอื่นอยู (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)โปรดดูที่“การรับสายหรือปฏิเสธ
การรับสาย” หนา 26

● สรุปหลังการโทร — เลือก ใช เพื่อแสดงระยะเวลาโดย
ประมาณของการโทรแตละครั้ง

● สงขอมูลผูโทร — เลือก ใช เพื่อใหโทรศัพทแสดงเบอร
โทรศัพทของคุณที่เครื่องของผูที่คุณโทรถึง (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ในการใชการตั้งคาตามที่ผูใหบริการ
กำหนด เลือก ตามคาของระบบ 

● สายใชโทรออก — เพื่อเลือกสาย 1 หรือ 2 เพื่อทำการโทร
ออกหากซิมการดของคุณสนับสนุน (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

โทรศัพท
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
● การต้ังคาภาษา — หากตองการกำหนดภาษาจอแสดงผล

ของเครื่อง เลือก ภาษาท่ีใชในเคร่ือง อัตโนมัติ เลือก
ภาษาตามขอมูลในซิมการด ในการเลือกภาษาใน USIM
การด ใหเลือก ภาษาท่ีใชในซิม หากตองการตั้งภาษาเพื่อ
ใชในการเลนรายการเสียง เลือก ภาษาในการจดจำเสียง
โปรดดูที่“การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสูง” หนา 25

● ปองกันปุมกด — เพื่อกำหนดใหตองปอนรหัสโทรศัพทเมื่อ
คุณยกเลิกการล็อคปุมกด ปอนรหัสโทรศัพท และเลือก
ล็อคปุมกด.

● ล็อคปุมอัตโนมัติ — เพื่อล็อคปุมกดโดยอัตโนมัติ หลังจาก
ผานเวลาหนวงตามที่ตั้งไว เมื่อโทรศัพทอยูในโหมด
สแตนดบาย และไมมีการใชฟงกชันใดๆ ของเครื่อง เลือก
ล็อคปุมกด และตั้งเวลา

● ขอความตอนรับ — เพื่อเขียนขอความที่จะปรากฏขึ้นเมื่อ
เปดเครื่อง

● ถามบนเคร่ือง — เครื่องจะสอบถามทุกครั้งที่เปดเครื่องวา
คุณตองการใชรูปแบบบนเครื่องหรือไม เมื่อใชรูปแบบบน
เครื่อง การเชื่อมตอทางวิทยุทั้งหมดจะปด คุณควรใชรูป
แบบบนเครื่อง เมื่ออยูในบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการสื่อสาร
ทางคลื่นวิทยุ

● อัพเดตโทรศัพท — เพื่อรับการอัพเดตซอฟตแวรจากผูให
บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ตัวเลือกนี้
อาจไมมีใหใช ขึ้นกับโทรศัพทของคุณ โปรดดูที่“การอัพเดต
ซอฟตแวรแบบ OTA” หนา 50

● เลือกผูใหบริการ — เลือก อัตโนมัติ เพื่อตั้งคาเครื่องให
เลือกระบบเครือขายที่มีในพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมัติ ดวย
โดยผูใช คุณจะสามารถเลือกระบบเครือขายที่มีขอตกลงใน
การใหบริการขามเครือขายกับผูใหบริการระบบของคุณ

● ยืนยันบริการซิม — โปรดดูที่“บริการซิม” หนา 72
● ตัวชวยแนะนำเมนู — เพื่อเลือกวาใหเครื่องแสดงขอความ

วิธีใชหรือไม
● เสียงเปดเคร่ือง — เครื่องจะสงเสียงเมื่อเปดเครื่อง

อุปกรณเพ่ิมพิเศษ
เมนูนี้หรือตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อไดเชื่อมตอโทรศัพท
กับอุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น
เลือก เมนู > การต้ังคา > อุปกรณเพ่ิมพิเศษ เลือกอุปกรณ
เพิ่มพิเศษ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุปกรณ
เพิ่มพิเศษ:48



● รูปแบบท่ีต้ังไว — เพื่อเลือกรูปแบบที่คุณตองการใหใชงาน
โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมตอกับอุปกรณเพิ่มพิเศษที่เลือก
ไว

● รับอัตโนมัติ — เพื่อตั้งคาเครื่องใหรับสายเรียกเขาโดย
อัตโนมัติหลังจากนั้น 5 วินาที หากตั้ง เสียงเตือนโทรเขา:
ไวที่ ดังส้ันหน่ึงคร้ัง หรือ ปด การรับสายอัตโนมัติจะถูกปด

● แสงสวาง — เพื่อตั้งคาไฟเปน เปด โดยถาวร เลือก
อัตโนมัติ เพื่อเปดใชไฟภายใน 15 วินาทีหลังการกดปุม

● โทรขอความ — เลือก ใชโทรขอความ > ใช เพื่อใชการ
ตั้งคานี้แทนที่การตั้งคาชุดหูฟงหรือเครื่องชวยฟง

การต้ังกำหนดคา
คุณสามารถกำหนดคาโทรศัพทของคุณดวยการตั้งคาที่ตองใช
สำหรับบริการบางประเภท ผูใหบริการของคุณอาจสงการตั้งคา
ดังกลาวใหคุณดวย โปรดดูที่“บริการตั้งกำหนดคา” หนา 14
เลือก เมนู > การต้ังคา > การต้ังกำหนดคา และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
● ต้ังกำหนดคาท่ีต้ังไว — เพื่อดูรายชื่อผูใหบริการที่จัดเก็บ

อยูในเครื่อง ในการตั้งกำหนดคาของผูใหบริการเปนคาเริ่ม
ตน ใหเลือก ตัวเลือก > ต้ังเปนคาท่ีต้ังไว

● ใชคาท่ีต้ังในทุกแอปฯ — เพื่อใชการตั้งกำหนดคาที่ระบบ
กำหนดกับแอปพลิเคชั่นที่สนับสนุน

● จุดเช่ือมตอท่ีตองการ — เพื่อดูจุดเชื่อมตอที่บันทึกไว
เลื่อนไปยังจุดเชื่อมตอที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก >
ขอมูล เพื่อดูชื่อผูใหบริการ บริการเสริม และจุดเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ต หรือหมายเลขติดตอ GSM

● ตอเว็บสนับสนุน — เพื่อดาวนโหลดการตั้งกำหนดคาจากผู
ใหบริการของคุณ

● ต้ังคาจัดการอุปกรณ — เพื่อยอมใหหรือไมยอมใหเครื่อง
รับการอัพเดตซอฟตแวร ตัวเลือกนี้อาจไมมีใหใช ทั้งนี้ขึ้น
อยูกับโทรศัพทของคุณ โปรดดูที่“การอัพเดตซอฟตแวร
แบบ OTA” หนา 50

● การต้ังคาสวนบุคคล — เพื่อเพิ่มบัญชีสวนตัวรายใหม
สำหรับบริการตางๆ ดวยตนเอง และเพื่อใชงานหรือลบบัญชี
ดังกลาว ในการเพิ่มบัญชีสวนตัวใหมหากคุณไมไดเพิ่ม
รายการใดไว ใหเลือก เพ่ิมใหม หรือเลือก ตัวเลือก > เพ่ิม
ใหม เลือกประเภทบริการ จากนั้น ใหเลือกและปอน
พารามิเตอรที่จำเปนแตละรายการ พารามิเตอรจะแตกตาง
กันตามประเภทบริการที่เลือกไว ในการลบหรือใชงานบัญชี
สวนตัว ใหเลื่อนไปยังรายการนั้น และเลือก ตัวเลือก >
ลบ หรือ ใชงาน

การรักษาความปลอดภัย
เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใชควบคุม
การโทร (เชน จำกัดการโทร, เฉพาะกลุม และจำกัดเบอร) การ
โทรออกสามารถใชไดในการโทรไปยังหมายเลขโทรฉุกเฉิน
ตามที่ตั้งไวในเครื่อง
เลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย และเลือกจากตัว
เลือกตอไปนี้:
● ถามรหัส PIN และ ถามรหัส UPIN — เพื่อตั้งเครื่องใหถาม

รหัส PIN หรือ UPIN ทุกครั้งที่คุณเปดเครื่องซิม
การดบางชนิดจะไมอนุญาตใหคุณปดฟงกชันนี้

● คำขอรหัส PIN2 — เพื่อเลือกวาจะตองใชรหัส PIN2 หรือ
ไม เมื่อมีการใชคุณสมบัติบางอยางของโทรศัพทที่ปองกัน
โดยรหัส PIN2 ซิมการดบางชนิดจะไมอนุญาตใหคุณปด
ฟงกชันนี้

● การจำกัดการโทร — เพื่อจำกัดสายเรียกเขาและสายโทร
ออก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โดยเครื่องจะถามรหัส
ระบบ

● จำกัดเบอร — เพื่อจำกัดการโทรออกไปยังเบอรที่เลือกไว
หากซิมการดของคุณสนับสนุนการใชฟงกชันนี้ เมื่อใชงาน
การจำกัดเบอร การเชื่อมตอ GPRS จะใชไมได ยกเวนขณะสง
ขอความแบบตัวอักษรผานการเชื่อมตอ GPRS ในกรณีนี้ 49



หมายเลขโทรศัพทของผูรับและเบอรศูนยขอความตองรวม
อยูในรายการจำกัดเบอร

● เฉพาะกลุม — เพื่อระบุกลุมผูใชซึ่งคุณสามารถโทรหาและ
สามารถโทรหาคุณได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● ระดับการปองกัน — เลือก โทรศัพท เพื่อใหเครื่องถาม
รหัสโทรศัพททุกครั้งที่มีการใสซิมการดอันใหมในเครื่อง
หากคุณเลือก หนวยความจำ เครื่องจะถามรหัสโทรศัพท
เมื่อเลือกหนวยความจำของซิมการดและเมื่อคุณตองการ
เปลี่ยนหนวยความจำที่ใช

● รหัสผาน — เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท, รหัส PIN, รหัส UPIN,
รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ

● รหัสที่ใช — เพื่อเลือกวาจะตองมีการใชรหัส PIN หรือ UPIN
หรือไม

● ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผูใช — เพื่อดูรายการใบ
รับรองสิทธิ์หรือใบรับรองผูใชที่ดาวนโหลดมายังโทรศัพท
ของคุณ โปรดดูที่“ใบรับรอง” หนา 70

● การต้ังคาการปองกัน — เพื่อดู ขอมูลโมดูลปองกัน, เปด
ใชงาน ถาม PIN โมดูล หรือเปลี่ยน PIN โมดูล และ PIN ที่
ลงนามไว โปรดดูที่“รหัสผาน” หนา 14

การอัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA
คำเตือน:  หากคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟตแวร

คุณจะไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกับการโทรออกฉุกเฉิน จน
กวาจะติดตั้งเสร็จและรีสตารทโทรศัพทอีกครั้ง ตองแนใจวาได
สำรองขอมูลไวแลวกอนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
ผูใหบริการของคุณอาจสงการอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทมายัง
อุปกรณของคุณโดยตรง (แบบ OTA) (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ตัวเลือกนี้อาจไมมีใหใช ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโทรศัพทของ
คุณ

การต้ังคาการอัพเดตซอฟตแวร
ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหอัพเดตซอฟตแวร เลือก
เมนู > การต้ังคา > การต้ังกำหนดคา > ต้ังคาจัดการ
อุปกรณ > อัพเดตซอฟตฯ บริการ และเลือกตัวเลือกตอไป
นี้:
● อนุญาตทุกคร้ัง — เพื่อดาวนโหลดและอัพเดตซอฟตแวร

ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
● ปฏิเสธทุกคร้ัง — เพื่อปฏิเสธอัพเดตทั้งหมดของ

ซอฟตแวร
● ยืนยันกอน — เพื่อดาวนโหลดและอัพเดตซอฟตแวรตอ

เมื่อคุณยืนยันเทานั้น (คาที่ระบบตั้งไว)

คำขออัพเดตซอฟตแวร
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > อัพเดตโทรศัพท
เพื่อขอการอัพเดตซอฟตแวรที่มีอยูจากผูใหบริการของคุณ
เลือก ขอมูลซอฟตฯ ปจจุบัน เพื่อแสดงเวอรชั่นซอฟตแวร
ปจจุบันและตรวจสอบวาจำเปนตองอัพเดตหรือไม เลือก โหลด
ซอฟตแวรโทรฯ เพื่อดาวนโหลดและติดตั้งการอัพเดต
ซอฟตแวร ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอ

การติดต้ังการอัพเดตซอฟตแวร
หากมีการยกเลิกการติดตั้งหลังจากดาวนโหลด เลือก ติดต้ัง
อัพเดตซอฟตฯ เพื่อเริ่มตนติดตั้ง
การอัพเดตซอฟตแวรอาจใชเวลาหลายนาที หากมีปญหาใน
การติดตั้ง โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

การต้ังคาใชงานกลับตามเดิม
หากตองการคืนคาโทรศัพทกลับไปเปนการตั้งคาจากโรงงาน
ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > เรียกคืนคาด้ังเดิม
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
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● คืนการต้ังคาเทาน้ัน  — หากตองการรีเซ็ตการตั้งคาที่
เลือกทั้งหมดโดยไมลบขอมูลสวนตัวใดๆ

● เรียกคืนท้ังหมด  — หากตองการรีเซ็ตการตั้งคาที่เลือกทั้ง
หมดและลบขอมูลสวนตัวทั้งหมด เชน รายชื่อ ขอความและ
ไฟลสื่อ
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11. เมนูตามท่ีผูใหบริการกำหนด
เมนูนี้ชวยใหคุณเขาใชพอรทัลไปยังบริการที่ผูใหบริการระบบมี
ใหได โดยชื่อและไอคอนขึ้นกับผูใหบริการนั้น สำหรับขอมูล
เพิ่มเติม กรุณาติดตอผูใหบริการระบบของคุณ ผูใหบริการ
สามารถอัพเดตเมนูนี้ดวยขอความบริการ โปรดดูที่“ถาดรับขอ
ความบริการ” หนา 69
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12. คลังภาพ
การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหทำการคัดลอก แกไข
โอน หรือสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) และเนื้อหา
อื่นๆ
จัดการภาพ ไฟลวิดีโอ ไฟลเพลง ลักษณะ ภาพกราฟก แบบ
เสียง เสียงบันทึก และไฟลที่ไดรับ ไฟลเหลานี้จะถูกจัดเก็บไว
ในหนวยความจำของเครื่องหรือการดหนวยความจำที่มีอยู และ
สามารถจัดเรียงไดในแฟมขอมูล
เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสเขาใชงานเพื่อปองกันเนื้อหา
ที่ไดรับ อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของขอมูลและ
รหัสเขาใชงานทุกครั้งกอนรับขอมูลนั้น เนื่องจากการรับขอมูล
ดังกลาวอาจมีการคิดคาธรรมเนียม

แฟมขอมูลและไฟลตางๆ
หากตองการดูรายชื่อของแฟมขอมูล ใหเลือก เมนู > คลัง
ภาพ

ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมูล ใหเลือกแฟมขอมูล และ เปด

ในการดูตัวเลือกที่ใชงานไดของแฟมขอมูลหรือไฟล ใหเลือก
แฟมขอมูลหรือไฟล และ ตัวเลือก

ในการดูแฟมขอมูลของการดหนวยความจำเมื่อยายไฟล ให
เลื่อนไปที่การดหนวยความจำ และกดปุมเลื่อนขวา

การพิมพภาพ
โทรศัพทของคุณสนับสนุน Nokia XPressPrint เพื่อพิมพภาพที่
อยูในรูปแบบ .jpeg
ในการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับเครื่องพิมพที่ใชงานรวมกัน
ได ใชสายเคเบิลหรือสงภาพโดยใช Bluetooth ไปยัง

เครื่องพิมพที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดดูที่“การเชื่อม
ตอกับคอมพิวเตอร” หนา 73

เลือกภาพที่คุณตองการพิมพ และ ตัวเลือก > พิมพ

การดหนวยความจำ

คำเตือน:  โปรดเก็บการดหนวยความจำทั้งหมดใหพน
มือเด็ก
ใชการดหนวยความจำเพื่อเก็บไฟลมัลติมีเดียของคุณ เชน ไฟล
วิดีโอ, แทร็คเพลง และไฟลเสียง, รูปภาพ และขอความ
แฟมขอมูลบางแฟมใน คลังภาพ ที่มีเนื้อหาที่โทรศัพทใช
(เชน ลักษณะ) อาจถูกจัดเก็บไวในการดหนวยความจำ
โปรดดูที่“การใสการด microSD” หนา 17

การฟอรแมตการดหนวยความจำ
การดหนวยความจำบางประเภทอาจผานการฟอรแมตมาแลว
ในขณะที่บางประเภทตองฟอรแมตกอนการใชงาน โปรดสอบ
ถามจากรานคาผูแทนจำหนายวาตองฟอรแมตการดหนวยความ
จำกอนใชงานหรือไม เมื่อฟอรแมตการดหนวยความจำแลว
ขอมูลทั้งหมดในการดจะถูกลบโดยถาวร

ในการฟอรแมตการดหนวยความจำ เลือก เมนู > คลังภาพ
หรือ แอปพลิเคช่ัน, แฟมขอมูลการดหนวยความจำ  และ
ตัวเลือก > ลางการดความจำ > ใช

เมื่อฟอรแมตเรียบรอยแลว ใหปอนชื่อใหกับการดหนวยความจำ
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การล็อคการดหนวยความจำ
กำหนดรหัสผานเพื่อปองกันการใชการดหนวยความจำโดยไม
ไดรับอนุญาต

เลือกแฟมขอมูลการดหนวยความจำ  และ ตัวเลือก > ต้ัง
รหัสผาน รหัสผานมีความยาวไดสูงสุด 8 ตัวอักษร และจะไดรับ
การจัดเก็บไวในเครื่อง คุณไมจำเปนตองปอนรหัสผานอีกครั้ง
ในขณะที่คุณใชการดหนวยความจำในโทรศัพทเครื่องเดียวกัน
หากคุณตองการใชการดหนวยความจำนี้ในโทรศัพทเครื่องอื่น
เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน

ในการลบรหัสผาน ใหเลือก ตัวเลือก > ลบรหัสผาน

การตรวจสอบการใชหนวยความจำ
ตรวจสอบการใชพื้นที่หนวยความจำของกลุมขอมูลตางๆ และ
พื้นที่วางในหนวยความจำสำหรับติดตั้งแอปพลิเคชั่นหรือ
ซอฟตแวรใหมๆ ลงในการดหนวยความจำของคุณ

เลือกการดหนวยความจำ  และ ตัวเลือก > ขอมูล
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13. ส่ือ
กลองและวิดีโอ
คุณสามารถถายภาพหรือบันทึกไฟลวิดีโอโดยใชกลองถายรูป
ในเครื่อง

การถายภาพ
หากตองการใชฟงกชันภาพนิ่ง ใหกดปุมกลอง หรือหากเปดใช
ฟงกชันวิดีโอแลว ใหเลื่อนซายหรือขวา

หากตองการถายรูปในแนวนอน ใหถือโทรศัพทในตำแหนงแนว
นอน หากตองการยอและขยายในโหมดกลอง ใหกดปุมระดับ
เสียง

หากตองการถายรูป กดปุมกลอง โทรศัพทจะจัดเก็บรูปภาพไว
บนการดหนวยความจำ หากมี หรือบนความจำของโทรศัพท

เลือก ตัวเลือก > เปดไฟแฟลช เพื่อถายรูปทั้งหมดดวย
แฟลชของกลอง หรือ อัตโนมัติ เพื่อเปดใชงานแฟลชโดย
อัตโนมัติเมื่อมีแสงนอย ควรอยูหางจากวัตถุในระยะที่ปลอดภัย
เมื่อตองการใชแฟลช ไมควรใชแฟลชกับบุคคลหรือสัตวใน
ระยะใกลเกินไป และอยาใหมือหรือวัตถุอื่นใดบังแฟลชขณะ
ถายภาพ

เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > เวลาแสดงภาพตัวอยาง
และเลือกเวลาแสดงภาพตัวอยาง เพื่อแสดงภาพที่ถายบนจอ
ภาพ ระหวางการดูภาพตัวอยาง เลือก กลับ เพื่อถายภาพถัด
ไป หรือ สง เพื่อสงภาพถายเปนขอความมัลติมีเดีย
โทรศัพทของคุณสามารถถายภาพไดในความละเอียดสูงสุด
1600 x 1200 พิกเซล

การบันทึกไฟลวิดีโอ
หากตองการเปดใชงานฟงกชันวิดีโอ ใหกดคางไวที่ปุมกลอง
หรือหากเปดใชฟงกชันกลองแลว ใหเลื่อนซายหรือขวา

หากตองการเริ่มตนการบันทึกวิดีโอ เลือก บันทึก หรือกดปุม
กลอง หากตองการหยุดบันทึกชั่วคราว เลือก พัก หรือกดปุม
กลอง หากตองการกลับมาบันทึกตอ เลือก ใชตอ หรือกดปุม
กลอง หากตองการหยุดบันทึก เลือก หยุด
โทรศัพทจะจัดเก็บไฟลวิดีโอไวในการดหนวยความจำ หากมี
หรือในหนวยความจำของโทรศัพท

ตัวเลือกกลองและวิดีโอ
ในการใชตัวกรอง เลือก ตัวเลือก > เอฟเฟกต > สีลวงตา,
เฉดสีเทา, ซีเปย, เนกาทีฟ หรือ โซลาไรส

ในการปรับตั้งคากลองตามสภาพแสง ใหเลือก ตัวเลือก >
สมดุลสีขาว > อัตโนมัติ, แสงแดด, ทังสเตน หรือ นีออน

ในการเปลี่ยนการตั้งคาอื่นของกลองและวิดีโอ และในการเลือก
ที่เก็บภาพและวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา

เคร่ืองเลนเพลง
อุปกรณของคุณประกอบดวยเครื่องเลนเพลงสำหรับการฟง
แทร็คเพลงหรือ MP3 อื่นๆ หรือไฟลเสียง AAC ที่คุณได
ดาวนโหลดจากเว็บหรือโอนถายลงอุปกรณดวย Nokia PC Suite
โปรดดูที่“Nokia PC Suite” หนา 73 คุณยังสามารถดูวิดีโอ
คลิปที่คุณบันทึกหรือดาวนโหลดไว
ไฟลเพลงและวิดีโอที่จัดเก็บในโฟลเดอรเพลงในหนวยความ
จำของอุปกรณหรือบนการดหนวยความจำจะถูกตรวจหาและถูก
เพิ่มลงในไลบรารีเพลงโดยอัตโนมัติในระหวางการเริ่มอุปกรณ
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หากตองการเปดเครื่องเลนเพลง เลือก เมนู > ส่ือ > เคร่ือง
เลนเพลง

เมนูเพลง
เขาใชไฟลเพลงและวิดีโอที่จัดเก็บบนหนวยความจำของ
อุปกรณหรือการดหนวยความจำ ดาวนโหลดเพลงหรือวิดีโอ
คลิปจากเว็บหรือดูวิดีโอที่ใชรวมกันไดที่สตรีมจากเซิรฟเวอร
เครือขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

หากตองการฟงเพลงหรือวิดีโอคลิป เลือก รายการเลน,
ศิลปน, อัลบ้ัม หรือ ประเภท และเลือก เลน

หากตองการดาวนโหลดไฟลจากเว็บ เลือก ตัวเลือก > การ
ดาวนโหลด และไซตสำหรับดาวนโหลด

หากตองการอัพเดตไลบรารีเพลงหลังจากที่คุณเพิ่มไฟลแลว
เลือก ตัวเลือก > อัพเดตคลัง
สรางรายการการเลน
หากตองการสรางรายการการเลนดวยเพลงที่คุณเลือก ใหทำ
ตามสิ่งตอไปนี้:
1. เลือก รายการเลน > สรางรายการเลน และปอนชื่อ

สำหรับรายการการเลน
2. เพิ่มเพลงหรือวิดีโอคลิปจากรายการที่แสดง
3. เลือก เสร็จ เพื่อจัดเก็บรายการการเลน
การกำหนดคาสำหรับบริการการสตรีม
คุณอาจไดรับการตั้งกำหนดคาที่จำเปนสำหรับการสตรีมเปนขอ
ความการกำหนดคาจากผูใหบริการ โปรดดูที่“บริการตั้งกำหนด
คา” หนา 14 นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนการตั้งคาดวยตัว
คุณเอง โปรดดูที่“การตั้งกำหนดคา” หนา 49
ในการใชงานการตั้งคา ใหดำเนินการดังนี้:
1. เลือก ตัวเลือก > การดาวนโหลด > การต้ังคา

กระแส > การจัดรูปแบบ

2. เลือกผูใหบริการ คาท่ีต้ังไว หรือ การต้ังคาสวนบุคคล
เพื่อเรียกขอมูล

3. เลือก บัญชี และเลือกบัญชีบริการเรียกขอมูลที่มีอยูในการ
ตั้งกำหนดคาที่ใชงาน

การเลนแทร็คเพลง

คำเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟง
เสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยิน
เสียงของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

ใชงานเครื่องเลนเพลงดวยปุมเสมือนบนจอแสดงผล

เมื่อคุณเปด เคร่ืองเลนเพลง รายละเอียดของแทร็คแรกใน
รายการแทร็คที่ระบบตั้งไวจะปรากฏขึ้น หากตองเริ่มการเลน ให
เลือก 

ในการปรับระดับเสียง ใชปุมปรับระดับเสียงของโทรศัพท

หากตองการพักการเลนชั่วคราว ใหเลือก 

หากตองการขามไปยังแทร็คตอไป ใหเลือก  หากตองการ
ขามไปยังตอนตนของแทร็คกอนหนา ใหเลือก  สองครั้ง

หากตองการเดินหนาอยางรวดเร็วขณะเลนแทร็คปจจุบัน ให
เลือกและกดคางไวที่ หากตองการกรอกลับในขณะกำลัง
เลนแทร็ค ใหเลือกและกดคางไวที่  ปลอยปุมเมื่อถึง
ตำแหนงที่คุณตองการ

หากตองการสลับไปยังเมนูเพลง ใหเลือก 

หากตองการสลับไปยังรายการการเลนปจจุบัน ใหเลือก 

หากตองการหยุดเครื่องเลนเพลง ใหกดปุมวางสายคางไว
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เปล่ียนรูปลักษณของเคร่ืองเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีลักษณะมากมายเพื่อนำมาใชเปลี่ยนรูป
ลักษณของเครื่องเลนเพลง
เลือก เมนู > ส่ือ > เคร่ืองเลนเพลง > ไปยังเคร่ืองเลน >
ตัวเลือก > การต้ังคา > ลักษณะเคร่ืองเลน และลักษณะที่
ปรากฏหนึ่งลักษณะ ปุมเสมือนอาจเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยูกับ
ลักษณะ

วิทยุ
การทำงานของวิทยุ FM ขึ้นกับสายเสาอากาศที่ไมใชเสาอากาศ
ของโทรศัพทมือถือ ดังนั้น คุณตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริม
ที่ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพื่อการใชงานวิทยุ
FM ไดอยางเหมาะสม

คำเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟง
เสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยิน
เสียงของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก
เลือก เมนู > ส่ือ > วิทยุ
ในการใชปุมภาพกราฟก , ,  หรือ  บนหนาจอ ให
เลื่อนไปทางซายหรือขวาไปยังปุมที่ตองการ และเลือกปุมนั้น

การจัดเก็บความถ่ีวิทยุ
1. ในการเริ่มคนหา ใหเลือกและกดคางไวที่  หรือ  ใน

การเปลี่ยนความถี่วิทยุครั้งละ 0.05 MHz ใหกด  หรือ
 เบาๆ

2. ในการจัดเก็บสถานีไปที่ตำแหนงหนวยความจำ 1 ถึง 9 ให
กดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว ในการจัดเก็บสถานีไปที่
ตำแหนงหนวยความจำ 10 ถึง 20 ใหกด 1 หรือ 2 เบาๆ แลว
กดคางไวที่ปุมหมายเลขที่ตองการ 0 ถึง 9

3. ปอนชื่อสถานีวิทยุ

การฟงวิทยุ
เลือก เมนู > ส่ือ > วิทยุ ในการเลื่อนไปยังความถี่ที่ตองการ
เลือก  หรือ . ในการเลือกสถานีวิทยุ ใหกดปุมตัวเลขที่
ตรงกันสั้นๆ ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ปด  — เพื่อปดวิทยุ
● จัดเก็บสถานี  — เพื่อจัดเก็บสถานีที่ปรับในปจจุบัน
● สถานี  — เพื่อเลือกรายการสถานีที่จัดเก็บไว ในการลบหรือ

เปลี่ยนชื่อสถานี ใหเลื่อนไปยังสถานีที่ตองการ แลวเลือก
ตัวเลือก > ลบสถานี หรือ เปลี่ยนชื่อ

● คนหาทุกสถานี  — เพื่อคนหาสถานีที่มีใหเลือกในที่ตั้ง
ของคุณโดยอัตโนมัติ

● ต้ังความถ่ี  —  เพื่อปอนความถี่ของสถานีวิทยุที่ตองการ
● การต้ังคา  — เลือก เปดหาคล่ืนอัตโนมัติ

เพื่อเปดใชการสลับโดยอัตโนมัติไปยังคลื่นความถี่ที่มีการ
รับวิทยุไดดีที่สุดของสถานีที่ปรับ เลือก ลำโพง หรือ ชุดหู
ฟง เพื่อฟงวิทยุผานลำโพงหรือชุดหูฟง ชุดหูฟงตองตออยู
กับโทรศัพท สายของชุดหูฟงทำหนาที่เปนเสาอากาศวิทยุ
เลือก โมโน หรือ สเตอริโอ เพื่อฟงวิทยุในระบบเสียงโมโน
หรือสเตอริโอ

● ไดเรกทอรีสถานี  — เพื่อเขาใชเว็บไซตที่มีรายชื่อสถานี
วิทยุ

● Visual Radio  — เพื่อเริ่มตน Visual Radio ดวยตนเอง
● ใชงานบริการ visual  — เลือก อัตโนมัติ เพื่อกำหนดวา

Visual Radio (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะเริ่มตนโดย
อัตโนมัติหรือไม เมื่อคุณเปดวิทยุ สถานีวิทยุบางสถานีอาจ
สงขอมูลที่เปนอักษรหรือภาพกราฟกที่คุณสามารถดูไดโดย
ใชโปรแกรม Visual Radio หากตองการตรวจสอบความ
พรอมนำมาใชงานและคาบริการ โปรดติดตอผูใหบริการของ
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หากมีแอปพลิเคชั่นใดกำลังใชการเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ตหรือ
HSCSD เพื่อรับหรือสงขอมูลอยู อาจเกิดสัญญาณรบกวนคลื่น
ความถี่วิทยุได

เคร่ืองบันทึกเสียง
บันทึกคำพูด เสียง หรือสายที่สนทนาอยู และจัดเก็บไวใน คลัง
ภาพ ฟงกชันนี้มีประโยชนในการบันทึกชื่อและหมายเลข
โทรศัพทเพื่อจดลงสมุดตอไปในภายหลัง
การบันทึกเสียง
1. เลือก เมนู > ส่ือ > เคร่ืองบันทึก ในการใชปุมภาพ

กราฟก ,  หรือ  บนหนาจอ ใหเลื่อนไปทางซาย
หรือขวาไปยังปุมที่ตองการและเลือกปุมนั้น

2. หากตองการเริ่มบันทึกเสียง เลือก  ในการเริ่มบันทึก
ระหวางการโทร ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกเสียง ขณะทำ
การบันทึกการสนทนา ผูใชสายทุกคนจะไดยินเสียงเบาๆ
ขณะที่บันทึกการสนทนา ใหถือโทรศัพทในตำแหนงปกติ
แนบกับหู หากตองการพักการบันทึกไวชั่วคราว เลือก 

3. ในการจบการบันทึกเสียง ใหเลือก  การบันทึกเสียงจะ
ไดรับการจัดเก็บไวใน คลังภาพ > เสียงบันทึก

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ ตัวเลือก
● เลนที่บันทึกลาสุด  —  เพื่อฟงการบันทึกครั้งลาสุด
● สงที่บันทึกลาสุด  —  เพื่อสงการบันทึกลาสุด
● รายการที่บันทึก  — เลือก เสียงบันทึก เพื่อดูรายการการ

บันทึกในคลังภาพ
● เลือกความจำ  — เพื่อเลือกหนวยความจำโทรศัพทหรือ

การดหนวยความจำเพื่อจัดเก็บการบันทึก หรือเพื่อเปลี่ยน
โฟลเดอร

อีควอไลเซอร
คุณสามารถควบคุมคุณภาพของเสียงขณะใชเครื่องเลนเพลง
ไดโดยขยายหรือลดยานความถี่

เลือก เมนู > ส่ือ > อีควอไลเซอร

ในการใชชุดการควบคุม ใหเลื่อนไปที่ชุดอีควอไลเซอรชุดใด
ชุดหนึ่ง และเลือก ใชงาน

ในการดู แกไข หรือเปลี่ยนชื่อชุดที่เลือก ใหเลือก ตัวเลือก >
ดู, แกไข หรือ เปลี่ยนชื่อ
คุณสามารถแกไขหรือเปลี่ยนชื่อชุดอีควอไลเซอรไดบางชุด
เทานั้น

การขยายเสียงสเตอริโอ
การขยายเสียงสเตอริโอชวยเพิ่มประสิทธิภาพของเสียง
โทรศัพทใหดีขึ้นเมื่อคุณใชชุดหูฟงสเตอริโอ โดยการขยายเอ
ฟเฟกตเสียงสเตอริโอใหกวางขึ้น

ในการเปลี่ยนการตั้งคา ใหเลือก เมนู > ส่ือ > ขยาย
เสียงสเตอฯ
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14. สนทนา
สนทนา (Push to Talk :PTT) เปนบริการสื่อสารวิทยุแบบสอง
ทางที่ใชผานระบบเครือขายเซลลูลาร GPRS (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)
คุณสามารถใชการสนทนา เพื่อพูดคุยกับบุคคลอื่นหรือกลุม
บุคคล (ชอง) ที่มีเครื่องที่ใชคุณสมบัตินี้ได ในขณะที่เชื่อมตอ
กับบริการสนทนา คุณสามารถใชฟงกชันอื่นๆ ของเครื่องได
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน
คาบริการ คุณสมบัติเพิ่มเติมตางๆ และการสมัครใชบริการ โปรด
ทราบวาบริการขามเครือขายอาจมีขอจำกัดมากกวาการติดตอ
แบบปกติ อาจไมสามารถใชคุณสมบัตินี้ได แตทั้งนี้ตองขึ้นอยู
กับโทรศัพทของคุณ
กอนที่คุณจะใชบริการสนทนาได คุณตองกำหนดการตั้งคา
บริการสนทนาที่จำเปน โปรดดูที่“การตั้งคาสนทนา” หนา 61
โปรดดูที่“การตั้งกำหนดคา” หนา 61

ชองสนทนา

ประเภทชองสนทนา
ชองสนทนาประกอบดวยกลุมบุคคล (ตัวอยางเชน เพื่อนหรือ
เพื่อนรวมงาน) ที่เขารวมในชองหลังจากไดรับเชิญ เมื่อคุณติด
ตอไปที่ชอง สมาชิกทุกคนในชองจะไดยินเสียงพรอมกัน
ใน ชองสาธารณะ สมาชิกในชองสนทนานั้นทุกคนสามารถ
เชิญบุคคลอื่นเขารวมได ใน ชองสวนตัว เฉพะผูสรางชอง
สนทนาเทานั้นที่จะสามารถเชิญบุคคลอื่นได
คุณสามารถตั้งสถานะของแตละชองใหเปน ใชงาน หรือ ไมใช
งาน

จำนวนชองที่ใชงานและจำนวนสมาชิกตอชองจะถูกจำกัดไว
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม

การสรางชอง
ในการเพิ่มชอง เลือก เมนู > สนทนา > เพ่ิมชอง และปอน
การตั้งคาในชองแบบฟอรม

ในการสงคำเชิญไปยังชอง ใหเลือก ใช ในการสงคำเชิญเพิ่ม
เติม เลือก เมนู > สนทนา > รายการชอง, ชอง และ ตัว
เลือก > สงคำเชิญ

การเปดและปดการสนทนา
ในการติดตอกับบริการสนทนา เลือก เมนู > สนทนา > เปด
การสนทนา  แสดงถึงการเชื่อมตอการสนทนา  แสดงถึง
การใชบริการไมไดชั่วคราว หากคุณเพิ่มชองลงในเครื่อง คุณจะ
เขารวมชองที่ใชงานอยูไดโดยอัตโนมัติ

ในการยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการสนทนา ใหเลือก ปดการ
สนทนา
คุณสามารถกำหนดฟงกชันที่ตั้งไวใหกับปุมสนทนา (เพิ่มระดับ
เสียง) เพื่อเปดรายการชอง รายการชื่อ ชอง 1 ชอง หรือชื่อ 1
ชื่อ โปรดดูที่“การตั้งคาสนทนา” หนา 61

การโทรออกและรับโทรสนทนา

คำเตือน:  โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก
หากตองการโทรติดตอไปยังชอง โทรแบบตัวตอตัว หรือโทรไป
ยังผูรับหลายคน คุณตองกดปุมสนทนาคางไว (เพิ่มระดับเสียง)
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ตลอดเวลาที่คุณพูด ในการฟงคำตอบ ใหปลอยปุมสนทนา
(เพิ่มระดับเสียง)
ตรวจสอบสถานะล็อกอินของรายชื่อของคุณใน เมนู >
สนทนา > รายชื่อในกลุม:  - บุคคลที่วางอยู,  - บุคคล
ที่ไมรูจัก,  - บุคคลที่ไมตองการถูกรบกวน แตสามารถรับคำ
ขอใหโทรกลับได,  - บุคคลที่ปดการสนทนา

บริการนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการระบบ และสามารถใชไดสำหรับ
รายชื่อที่สมัครใชงานเทานั้น ในการสมัครใชงานสำหรับหนึ่ง
รายชื่อ เลือก ตัวเลือก > เพ่ิมรายช่ือดูขอมูล หรือหากเลือก
รายชื่อไวมากกวาหนึ่งรายชื่อ เลือก เพ่ิมท่ีเลือก

การโทรติดตอไปยังชอง
ในการติดตอไปยังชอง ใหเลือก รายการชอง ในเมนูการ
สนทนา เลื่อนไปยังชองที่ตองการ แลวกดคางไวที่ปุมสนทนา
(เพิ่มระดับเสียง)

การติดตอแบบตัวตอตัว
ในการเริ่มติดตอแบบตัวตอตัว เลือก เมนู > รายช่ือ > ช่ือ
หรือ เมนู > สนทนา > ถาดเขาโทรกลับ, รายการชอง
หรือ รายการรายช่ือ เลือกรายชื่อ สมาชิก หรือชื่อเลน แลวกด
ปุมสนทนาคางไว (ปุมเพิ่มระดับเสียง)

การโทรสนทนาไปยังผูรับหลายคน
คุณสามารถเลือกรายชื่อสนทนาหลายชื่อจากรายการรายชื่อ
1. เลือก เมนู > สนทนา > รายการรายช่ือ และเลือกราย

ชื่อที่ตองการ
2. กดคางไวที่ปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสียง) เพื่อเริ่มการโทร

รายชื่อที่เขารวมจะแสดงขึ้นบนหนาจอ ทันทีที่บุคคลนั้นเขา
รวมการโทร

3. กดคางไวที่ปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสียง) เพื่อพูด ปลอยปุม
สนทนา (เพิ่มระดับเสียง) เพื่อรับฟงเสียงตอบกลับ

4. กดปุมวางสายเพื่อสิ้นสุดการโทร

การรับสายสนทนา
เครื่องจะสงเสียงสัญญาณสั้นๆ แจงใหคุณทราบเมื่อมีสาย
สนทนาเรียกเขา ซึ่งคุณสามารถเลือกไดวาจะรับหรือปฏิเสธ
เมื่อคุณกดคางไวที่ปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสียง) ขณะผูโทรเขา
กำลังสนทนาอยู คุณจะไดยินเสียงใหรอคิวและขอความ กำลัง
รอคิว จะปรากฏขึ้น รอจนกระทั่งบุคคลอื่นพูดจบ จากนั้น คุณ
สามารถพูดตอไดทันที

คำขอโทรกลับ

การสงคำขอโทรกลับ
หากคุณติดตอแบบตัวตอตัวและไมไดรับการตอบกลับ คุณ
สามารถสงคำขอโทรกลับจากรายการตอไปนี้ได:
● เมนู > รายช่ือ > ช่ือ
● เมนู > สนทนา > ถาดเขาโทรกลับ, รายการชอง หรือ

รายการรายช่ือ
เลือกรายชื่อ, สมาชิก หรือชื่อเลน และ ตัวเลือก > สงโทร
กลับสนทนา

การตอบคำขอโทรกลับ
เมื่อมีบุคคลสงคำขอการติดตอกลับมาที่คุณ ขอความ ไดรับคำ
ขอ โทรกลับ จะปรากฏขึ้นในโหมดสแตนดบาย ในการเปด
ถาดเขาโทรกลับ เลือก ดู ชื่อเลนของบุคคลที่สงคำขอโทร
กลับจะปรากฏขึ้น ในการติดตอกลับแบบตัวตอตัว ใหเลือกคำ
ขอที่ตองการ และกดคางไวที่ปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสียง)60



การเพ่ิมรายช่ือติดตอแบบตัวตอตัว
คุณสามารถบันทึกชื่อของบุคคลที่คุณพูดคุยแบบตัวตอตัวอยู
เปนประจำดวยวิธีการดังตอไปนี้:
● ในการเพิ่มที่อยูสนทนาใหกับชื่อใน รายช่ือ คนหารายชื่อที่

ตองการ และเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > เพ่ิมขอมูล > ที่
อยูสนทนา รายชื่อจะปรากฏในรายชื่อสนทนา ตอเมื่อคุณ
ปอนที่อยูสนทนาเทานั้น

● ในการเพิ่มรายชื่อในรายชื่อสนทนา เลือก เมนู >
สนทนา > รายการรายช่ือ > ตัวเลือก > เพ่ิมช่ือ

● ในการเพิ่มรายชื่อจากรายการชอง ใหเชื่อมตอกับบริการ
สนทนา เลือก รายการชอง แลวเลื่อนไปยังชองที่ตองการ
เลือก สมาชิก เลื่อนไปยังสมาชิกที่มีขอมูลผูติดตอที่คุณ
ตองการบันทึก และเลือก ตัวเลือก

● ในการเพิ่มรายชื่อใหม ใหเลือก จัดเก็บเปน ในการเพิ่มที่อยู
สนทนาลงในชื่อใน รายช่ือ เลือก เพ่ิมเขาในช่ือ

การต้ังคาสนทนา
เลือก เมนู > สนทนา > การต้ังคาสนทนา และเลือกจากตัว
เลือกตอไปนี้:
● การโทร 1 ตอ 1 — เลือก เปด เพื่อเลือกโทรศัพทใหตอบ

รับการติดตอแบบตัวตอตัวที่ไดรับ ในการตั้งโทรศัพทใหแจง
คุณถึงการติดตอแบบตัวตอตัวดวยเสียงเรียกเขา ใหเลือก
แจงเตือน

● ฟงกชันปุม PTT ท่ีต้ังไว — เพื่อตั้งปุมสนทนา (เพิ่มระดับ
เสียง) ตามฟงกชันตอไปนี้: เปดรายช่ือ, เปดรายการ
ชอง หรือ โทรรายช่ือหรือกลุม เลือกรายชื่อ กลุม หรือ
โทรชองสนทนา และเลือกชอง เมื่อคุณกดคางไวที่ปุม
สนทนา (เพิ่มระดับเสียง) ฟงกชันที่เลือกจะไดรับการดำเนิน
การ

● แสดงสถานะล็อกอิน — เพื่อใชงานหรือยกเลิกใชงานการ
สงสถานะล็อกอิน

● สถานะสนทนาเม่ือเปด — เลือก ใช หรือ ถามกอน เพื่อ
เชื่อมตอกับบริการสนทนาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปดเครื่อง

● การสนทนาในตปท. — เพื่อเปดหรือปดบริการสนทนา เมื่อ
ใชโทรศัพทนอกพื้นที่บริการของเครือขายของคุณ

● สงที่อยูสนทนา — เลือก ไม เพื่อซอนที่อยูสนทนาจากชอง
และการติดตอแบบตัวตอตัว

การต้ังกำหนดคา
คุณอาจไดรับการตั้งคาสำหรับเชื่อมตอกับบริการจากผูให
บริการของคุณ โปรดดูที่“บริการตั้งกำหนดคา” หนา 14นอกจาก
นี้ คุณยังสามารถปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเองได โปรดดูที่“การ
ตั้งกำหนดคา” หนา 49
ในการเลือกการตั้งคาสำหรับการเชื่อมตอกับบริการ ใหเลือก
เมนู > สนทนา > การต้ังกำหนดคา
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15. แอปพลิเคช่ัน
คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชั่นและเกมสได ไฟลเหลานี้จะถูก
จัดเก็บไวในหนวยความจำของเครื่องหรือการดหนวยความจำที่
มีอยู และสามารถจัดเรียงไดในแฟมขอมูล
คุณสามารถฟอรแมต ล็อค และปลดล็อคการดหนวยความจำ
ได โปรดดูที่“การดหนวยความจำ” หนา 53

การเขาเลนเกมส
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณมีเกมสบางเกมสใหเลน

เลือก เมนู > แอปพลิเคช่ัน > เกมส เลื่อนไปที่เกมสที่ตอง
การ และเลือก เปด

ในการตั้งคาเสียง แสงสวาง และการสั่นขณะเลนเกมส เลือก
เมนู > แอปพลิเคช่ัน > ตัวเลือก > การต้ังคาแอปพลิฯ
คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพิ่มเติมได โปรดดูที่“ตัวเลือก
แอปพลิเคชั่น” หนา 62

การเปดใชแอปพลิเคช่ัน
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณมีแอปพลิเคชั่น Java บางชนิดให
มาดวย

เลือก เมนู > แอปพลิเคช่ัน > รวม เลื่อนไปยังแอปพลิ
เคชั่นที่ตองการ และเลือก เปด

ตัวเลือกแอปพลิเคช่ัน
● ตรวจสอบเวอรช่ัน  — ใชตรวจสอบวาเวอรชั่นใหมของ

แอปพลิเคชั่นนี้จะดาวนโหลดจากเว็บไดหรือไม (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

● เว็บเพจ —  เพื่อใหรายละเอียดหรือขอมูลเพิ่มเติมของ
แอปพลิเคชั่นจากเว็บไซตอินเทอรเน็ต (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) ถามี

● เขาสูแอปพลิเคช่ัน —  เพื่อจำกัดแอปพลิเคชั่นจากการเขา
สูระบบเครือขาย

การดาวนโหลดแอปพลิเคช้ัน
โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคชั่น J2ME Java กอนที่จะ
ดาวนโหลด โปรดตรวจสอบวาแอปพลิเคชั่นนี้ใชงานไดกับ
โทรศัพทของคุณ

ขอสำคัญ: ติดตั้งและใชแอปพลิเคชั่น รวมทั้งซอฟตแวร
อื่นจากแหลงที่วางใจไดเทานั้น เชน แอปพลิเคชั่นที่มี
Symbian Signed หรือผานการทดสอบ Java VerifiedTM

คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Java ใหมๆ และเกมส
ตางๆ ไดหลายวิธีดังนี้
● เลือก เมนู > แอปพลิเคช่ัน > ตัวเลือก > การ

ดาวนโหลด > ดาวนโหลดแอปฯ หรือ ดาวนโหลด
เกมส รายการบุคมารคที่เลือกใชไดจะปรากฏขึ้น โปรดดู
ที“่บุคมารค” หนา 68

● ใช Nokia Application Installer จากชุดโปรแกรม PC Suite
เพื่อดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพทของคุณ

คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการอื่นๆ ราคา และภาษีตางๆ
ไดจากผูใหบริการของคุณ
โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคหรือลิงคบางอยางติดตั้งไวกอน
แลว หรือสามารถเขาใชเว็บไซตของบริษัทอื่นที่ไมไดเปน
พันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไมรับรองหรือรับผิดชอบใดๆ ตอ
การใชงานเว็บไซตดังกลาว หากยังตองการที่จะเขาใชงาน62



เว็บไซตนั้นอยู คุณควรระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัย
หรือเนื้อหาของขอมูล เชนเดียวกับการเขาใชเว็บไซตอื่นๆ ผาน
อินเทอรเน็ต

63



16. ตารางนัดหมาย

นาฬิกาปลุก
ในการตั้งใหเครื่องปลุกตามเวลาที่กำหนด เลือก เมนู >
ตารางนัดหมาย > นาฬิกาปลุก

การต้ังปลุก
ในการตั้งปลุก เลือก เวลาปลุก และปอนเวลาปลุก

ในการเปลี่ยนเวลาปลุกเมื่อตั้งคาเวลาปลุกไว ใหเลือก เปด

ในการตั้งใหโทรศัพทแจงเตือนคุณเมื่อถึงวันที่เลือกในสัปดาห
ใหเลือก เตือนซ้ำ

ในการเลือกแบบเสียงปลุก ใหเลือก เสียงปลุก: หากคุณเลือก
วิทยุเปนแบบเสียงปลุก ใหตอชุดหูฟงเขากับอุปกรณ

หากตองการตั้งหมดเวลาของการเลื่อนปลุก ใหเลือก การหมด
เวลาเล่ือน และเลือกเวลา

การหยุดเสียงปลุก
เมื่อถึงเวลาปลุก โทรศัพทจะสงเสียงเตือนและมีไฟกะพริบ
ปลุก! พรอมกับแสดงเวลาปจจุบันบนหนาจอ แมวาจะปด
โทรศัพทไวก็ตาม

เมื่อตองการหยุดการปลุก ใหเลือก หยุด หากคุณปลอยให
เครื่องสงเสียงปลุกตอไปเปนเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก เล่ือน
ไป เสียงปลุกจะหยุดดังในชวงเวลาที่ตั้งไวใน การหมดเวลา
เล่ือน แลวสงเสียงปลุกใหมอีกครั้ง
หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปดเองและ
มีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลือก หยุด โทรศัพทจะแสดงขอ
ความถามวาคุณตองการเปดใชงานโทรศัพทเพื่อโทรติดตอ

หรือไม เลือก ไม เพื่อปดโทรศัพทหรือ ใช เพื่อโทรออกและรับ
สายที่โทรเขา หามเลือก ใช เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสาย
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได

ปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน
วันที่ปจจุบันจะมีกรอบลอมรอบวันนั้น หากมีบันทึกใดๆ ตั้งไว
สำหรับวันนั้นๆ วันดังกลาวจะปรากฏเปนตัวทึบ หากคุณตองการ
ดูบันทึกของวันนั้น ใหเลือก ดู ในการดูทีละสัปดาห ใหเลือก ตัว
เลือก > มุมมองสัปดาห หากตองการลบบันทึกทั้งหมดใน
ปฏิทิน ใหเลือกการแสดงผลเปนเดือนหรือสัปดาห และเลือก
ตัวเลือก > ลบบันทึกทั้งหมด
ใน การต้ังคา คุณสามารถตั้งคาวันที่ เวลา เขตเวลา รูปแบบวัน
และเวลา ตัวคั่นวันที่ มุมมองที่ตั้งไว หรือวันแรกของสัปดาห
ใน ลบบันทึกอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งคาใหเครื่องลบบันทึก
เดิมโดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กำหนด

การสรางบันทึกปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน

เลื่อนไปยังวันที่ และเลือก ตัวเลือก > สรางบันทึก และเลือก
ประเภทของบันทึกดังตอไปนี้:  นัดหมาย,  โทร , 
วันเกิด,  บันทึก หรือ  เตือนความจำ ปอนขอมูลลงใน
ชอง
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เสียงเตือนของบันทึก
โทรศัพทจะแสดงบันทึก และหากตั้งคาไว โทรศัพทจะสงเสียง
เตือนดวย หากสัญลักษณบันทึกเตือนการโทร  ปรากฏขึ้น
ใหกดปุมโทรออกเพื่อโทร

ในการปดเสียงเตือนและดูบันทึก ใหเลือก ดู ในการหยุดเสียง
เตือน 10 นาท ีใหเลือก เล่ือนไป ในการหยุดเสียงเตือนโดยไม
ดูบันทึก ใหเลือก ออก

ส่ิงท่ีตองทำ
จัดเก็บบันทึกงานที่คุณตองทำ

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ส่ิงท่ีตองทำ ในการจัดทำ
บันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก เพ่ิม หรือเลือก ตัวเลือก >
เพ่ิม. ปอนขอมูลในชองตางๆ และเลือก จัดเก็บ

ในการดูบันทึก เลื่อนไปยังบันทึกนั้น และเลือก ดู นอกจากนี้
คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อแกไขลักษณะตางๆ ขณะที่ดู
บันทึกไดอีกดวย อีกทั้งยังสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อลบบันทึก
ที่เลือกไว และลบบันทึกทั้งหมดที่คุณทำเครื่องหมายเปนเสร็จ
สมบูรณ

บันทึก
ในการเขียนและสงบันทึก เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย >
บันทึก
ในการจัดทำบันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก เพ่ิม หรือเลือก
ตัวเลือก > สรางบันทึก. เขียนบันทึก และเลือก จัดเก็บ

เคร่ืองคิดเลข
เครื่องคิดเลขในโทรศัพทของคุณใหการคำนวณมาตรฐาน การ
คำนวณทางวิทยาศาสตรและการคำนวณเงินกู

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > เคร่ืองคิดเลข ชนิดของ
เครื่องคิดเลข และจากตัวเลือกที่นำมาใชไดที่รวมคำแนะนำใน
การใชงานดวย

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีขอจำกัดในเรื่องความถูก
ตองและใชสำหรับการคำนวณแบบงายๆ เทานั้น

ตัวนับเวลา
ตัวนับถอยหลัง
1. ในการเปดใชงานนับเวลาถอยหลัง เลือก เมนู > ตาราง

นัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง > ตัวนับแบบท่ัวไป ปอน
เวลาเตือน และเขียนบันทึกที่จะปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา
หากคุณตองการเปลี่ยนเวลาที่ตั้งไว ใหเลือก เปล่ียนเวลา

2. ในการเริ่มนับเวลา ใหเลือก เร่ิม
3. หากตองการหยุดนับเวลา เลือก หยุดนับ
ตัวนับรอบเวลา
1. หากตองการตั้งนับเวลาแบบรอบเวลาไดถึง 10 รอบ ใหใส

จำนวนรอบกอน
2. เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง > ตัว

นับรอบเวลา
3. ในการเริ่มนับเวลา ใหเลือก เร่ิมตนตัวนับเวลา > เร่ิม

นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือรอบเวลาโดยใชนาฬิกาจับ
เวลา ในขณะจับเวลา คุณยังสามารถใชงานฟงกชันอื่นไดดวย
เชนกัน
การใชนาฬิกาจับเวลาหรือใหนาฬิกาจับเวลาทำงานอยูโดยไม
ปรากฏบนหนาจอขณะที่ใชงานคุณสมบัติอื่นๆ อยูจะสิ้นเปลือง
พลังงานแบตเตอรี่และทำใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้น
ลง
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เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกา และเลือกจากตัว
เลือกตอไปนี้:
● เวลาท่ีแยกไว — เพื่อวัดคาเวลาในรอบนั้น ในการเริ่มจับ

เวลา ใหเลือก เร่ิม เลือก แยก ทุกครั้งที่คุณตองการบันทึก
เวลาระหวางรอบ ในการหยุดจับเวลา ใหเลือก หยุด ในการ
บันทึกการจับเวลา ใหเลือก จัดเก็บ ในการเริ่มจับเวลาอีก
ครั้ง ใหเลือก ตัวเลือก > เร่ิม เวลาใหมนี้จะเดินตอจากเวลา
เดิมที่จับเวลาไว ในการรีเซ็ตเวลาโดยไมบันทึกไว ใหเลือก
ต้ังเวลาใหม

● รอบเวลา — เพื่อบันทึกรอบเวลา
● จับเวลาตอ — เพื่อดูเวลาที่คุณตั้งไวเปนพื้นหลัง
● เวลาลาสุด — เพื่อดูเวลาที่จับครั้งลาสุด หากยังไมไดรีเซ็ต

เวลาของนาฬิกา
● แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพื่อดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว
หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลาใหทำงานเปนพื้นหลังของหนา
จอ ใหกดปุมวางสาย
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17. เว็บ

ขอสำคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได และมีการ
รักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวรที่เปน
อันตรายเทานั้น
คุณสามารถใชคุณสมบัติเบราเซอรของโทรศัพทเพื่อเขาใช
บริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ตางๆ ที่ใชภาษา Wireless Markup
Language (WML) หรือ extensible HyperText Markup
Language (XHTML) ในเพจตางๆ ได โดยลักษณะที่ปรากฏอาจ
แตกตางกันตามขนาดของหนาจอ คุณอาจดูรายละเอียดทั้ง
หมดของเว็บเพจในอินเทอรเน็ตไมได
คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี้ รวมทั้งราคา ภาษี
และคำแนะนำตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

การต้ังคาการเรียกดูขอมูล
คุณอาจไดรับการตั้งกำหนดคาที่ตองใชในการเรียกดูขอมูลเปน
ขอความการกำหนดคาจากผูใหบริการระบบเครือขายที่นำเสนอ
บริการที่คุณตองการใช โปรดดูที่“บริการตั้งกำหนด
คา” หนา 14
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนการตั้งกำหนดคาทั้งหมดดวยตัว
คุณเอง โปรดดูที่“การตั้งกำหนดคา” หนา 49

การเช่ือมตอบริการ
ตรวจดูใหแนใจวาการตั้งกำหนดคาของบริการที่คุณตองการใช
นั้นทำงานอยู
1. ในการเลือกการตั้งคาสำหรับการเชื่อมตอกับบริการ ให

เลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การต้ังกำหนดคา

2. เลือก การจัดรูปแบบ เฉพาะการตั้งกำหนดคาที่รองรับ
บริการเรียกดูขอมูลเทานั้นที่จะปรากฏขึ้น เลือกผูใหบริการ
คาท่ีต้ังไว หรือ การต้ังคาสวนบุคคล เพื่อเรียกดูขอมูล
โปรดดูที่“การตั้งคาการเรียกดูขอมูล” หนา 67

3. เลือก บัญชี และบัญชีบริการเรียกดูขอมูลที่มีอยูในการตั้ง
กำหนดคาที่ใชงาน

4. เลือก แสดงหนาตางติดตอ > ใช เพื่อดำเนินการตรวจ
สอบผูใชดวยตนเองสำหรับการเชื่อมตออินทราเน็ต

เชื่อมตอกับบริการโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้: เลือก
เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรือเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย กด
ปุม 0 คางไว

ในการเลือกบุคมารคของบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ >
บุคมารค

ในการเลือก URL ลาสุด ใหเลือก เมนู > เว็บ > ท่ีอยูเว็บลา
สุด

ในการปอนที่อยูของบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > ไปที่ที่
อยู ปอนที่อยูของบริการ และเลือก ตกลง

การเรียกดูเพจ
หลังจากคุณเชื่อมตอเขากับบริการ คุณสามารถเริ่มการเรียกดู
เพจตางๆ ได ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกันไปตาม
บริการนั้นๆ โปรดปฏิบัติตามขอความแนะนำบนหนาจอ
โทรศัพท สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

การเรียกดูดวยปุมกดบนโทรศัพท
ในการเรียกดูเพจ ใหเลื่อนไปตามทิศทางตางๆ

หากตองการเลือกรายการ ใหกดปุมโทรออก หรือ เลือก
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ในการปอนตัวอักษรและตัวเลข ใหกดปุม 0 ถึง 9

ในการปอนตัวอักษรพิเศษ ใหกดปุม *

การโทรออกโดยตรง
คุณสามารถโทรออก จัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพทจากเพจ
ไดในขณะเรียกดูขอมูล

บุคมารค
คุณสามารถจัดเก็บที่อยูของเพจเปนบุคมารคในหนวยความจำ
ของโทรศัพท
1. ขณะเรียกดูขอมูล เลือก ตัวเลือก > บุคมารค หรือเมื่ออยู

ในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค
2. เลือกบุคมารค หรือกดปุมโทรเพื่อเชื่อมตอกับเพจ
3. เลือก ตัวเลือก เพื่อสรางและจัดการบุคมารค
โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคหรือลิงคบางอยางติดตั้งไวกอน
แลว หรือสามารถเขาใชเว็บไซตของบริษัทอื่นที่ไมไดเปน
พันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไมรับรองหรือรับผิดชอบใดๆ ตอ
การใชงานเว็บไซตดังกลาว หากยังตองการที่จะเขาใชงาน
เว็บไซตนั้นอยู คุณควรระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัย
หรือเนื้อหาของขอมูล เชนเดียวกับการเขาใชเว็บไซตอื่นๆ ผาน
อินเทอรเน็ต

หลังจากไดรับบุคมารคแลว ไดรับ 1 บุคมารค จะปรากฏขึ้น ใน
การดูบุคมารค เลือก แสดง

การกำหนดลักษณะ
ขณะทำการเรียกดู ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ  > การ
ต้ังคาลักษณะ; หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู >
เว็บ > การต้ังคา > ต้ังคาเบราเซอร และจากตัวเลือกตอไป
นี้:

● การตัดคำ  — เพื่อเลือกวิธีการแสดงขอความ
● ขนาดอักษร  — เพื่อตั้งขนาดตัวอักษร
● แสดงภาพ  — เลือก ไมแสดง เพื่อซอนภาพในเพจ
● การแจงเตือน  — เลือก แจงเช่ือมตอไมรับรอง >

แสดง เพื่อตั้งคาใหเครื่องสงเสียงเตือนเมื่อการเชื่อมตอที่มี
การรักษาความปลอดภัยไดเปลี่ยนเปนแบบที่ไมมีการรักษา
ความปลอดภัยในระหวางการเรียกดู

● การแจงเตือน  — เลือก แจงรายการท่ีไมรับรอง >
แสดง เพื่อตั้งคาใหเครื่องสงเสียงเตือนเมื่อมีขอมูลที่ไมมี
การรักษาความปลอดภัยอยูในเพจที่มีการรักษาความ
ปลอดภัย การแจงเตือนเหลานี้ไมไดรับรองวาการเชื่อมตอ
นั้นปลอดภัย โปรดดูที่“ความปลอดภัยของ
เบราเซอร” หนา 70

● การเขารหัสตัวอักษร  — เลือก การเขารหัสเน้ือหา เพื่อ
เลือกการเขารหัสใหกับขอมูลในเพจเบราเซอร

● การเขารหัสตัวอักษร  — เลือก ท่ีอยู Unicode (UTF-8) >
ใช เพื่อตั้งคาใหเครื่องสง URL เปนการเขารหัส UTF-8

● ขนาดหนาจอ  — เพื่อกำหนดรูปแบบหนาจอเปน แบบเต็ม
จอ หรือ ขนาดเล็ก

● JavaScript  — เพื่อใชสคริปต Java
● แสดงหัวเร่ืองเพจ  — เพื่อแสดงชื่อเรื่องปจจุบันของ

เว็บเพจเมื่อทำการเรียกดู

การต้ังคาระบบความปลอดภัย

คุกก้ี
คุกกี้ คือ ขอมูลที่เว็บไซตจัดเก็บในหนวยความจำแคชของ
โทรศัพท คุกกี้จะถูกบันทึกไวจนกวาคุณจะลบขอมูลในหนวย
ความจำแคช โปรดดูที่“หนวยความจำแคช” หนา 69

ขณะเรียกดูขอมูล เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > ระบบ
ปองกัน > การต้ังคาคุกก้ี หรือเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย
เลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การต้ังคาการปองกัน >
คุกก้ี
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เมื่อตองการยอมใหใชหรือปองกันเครื่องจากการรับคุกกี้ เลือก
ใหรับได หรือ ปฏิเสธ

สคริปตผานการเช่ือมตอท่ีรับรอง
คุณสามารถเลือกไดวาจะรันสคริปตจะเพจที่มีการรับรองหรือไม
โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนสคริปต WML
ในการยอมใหรันสคริปตขณะเรียกดูขอมูล เลือก ตัวเลือก >
ตัวเลือกอ่ืน ๆ > ระบบปองกัน > ต้ังคา WMLScript หรือ
เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > เว็บ > การต้ัง
คา > การต้ังคาการปองกัน > WMLScript เช่ือมตอ > ให
รับได

การต้ังคาการดาวนโหลด
หากตองการจัดเก็บไฟลที่ดาวนโหลดทั้งหมดโดยอัตโนมัติใน
คลังภาพ เลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > ต้ังคาการ
ดาวนโหลด > จัดเก็บอัตโนมัติ > เปด

ถาดรับขอความบริการ
โทรศัพทสามารถรับขอความบริการที่สงมาจากผูใหบริการของ
คุณได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ขอความบริการเปน
การแจงขอมูล (เชน หัวขอขาว) ที่อาจรวมขอความตัวอักษร
หรือที่อยูของบริการ

การเขาสูถาดรับขอความบริการ
เลือก แสดง เพื่อเขาสู ถาดรับบริการ เมื่อคุณไดรับขอความ
บริการ

หากคุณเลือก ออก ขอความจะยายไปที่ ถาดรับบริการ

หากตองการเขาสู ถาดรับบริการ ในภายหลัง เลือก เมนู >
เว็บ > ถาดรับบริการ ในการเขาสู ถาดรับบริการ ขณะเรียก

ดูขอมูล เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > ถาดรับบริการ
เลื่อนไปยังขอความที่ตองการ และเลือก ดึงขอมูล เพื่อใช
เบราเซอรและดาวนโหลดทั้งขอความ

หากตองการแสดงขอมูลอยางละเอียดในการแจงของบริการ
หรือลบขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ขอมูล หรือ ลบ

การต้ังคาถาดรับขอความบริการ
เลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > ต้ังคาถาดรับบริการ และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ขอความบริการ — เพื่อตั้งคาวาคุณตองการรับขอความ

บริการหรือไม
● ปองกันขอความ — เลือก ใช เพื่อตั้งคาใหโทรศัพทรับขอ

ความบริการเฉพาะจากผูจัดทำขอมูลที่ไดรับการรับรองจาก
ผูใหบริการเทานั้น เมื่อตองการดูรายชื่อผูจัดทำขอมูลที่ได
รับการรับรอง ใหเลือก ชองท่ีเช่ือถือได

● เช่ือมตออัตโนมัติ — เลือก ใช เพื่อตั้งคาเครื่องใหใช
เบราเซอรจากโหมดสแตนดบายโดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องได
รับขอความบริการ หากคุณเลือก ไมใช โทรศัพทจะใชงาน
เบราเซอรตอเมื่อคุณเลือก ดึงขอมูล เมื่อโทรศัพทไดรับขอ
ความบริการ

หนวยความจำแคช
แคช คือ หนวยความจำสำหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคุณ
ลองเขาใชงานหรือใชงานขอมูลที่เปนความลับที่ตองใชรหัส
ผาน ใหลบแคชหลังจากการใชทุกครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คุณ
เคยเขาใชจะเก็บไวในแคช

ในการลบขอมูลในแคชขณะเรียกดู ใหเลือก ตัวเลือก > ตัว
เลือกอ่ืน ๆ > ลบขอมูลในแคช

เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > เว็บ > ลบขอมูลใน
แคช 69



ความปลอดภัยของเบราเซอร
คุณจำเปนตองใชคุณสมบัติความปลอดภัยกับบริการบาง
ประเภท เชน บริการดานธนาคารหรือการซื้อสินคาออนไลน
สำหรับการเชื่อมตอประเภทนี้ คุณจำเปนตองใชใบรับรองและ
โมดูลระบบปองกันซึ่งอาจมีอยูในซิมการดของคุณ สำหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

โมดูลรักษาความปลอดภัย
โมดูลรักษาความปลอดภัยจะปรับปรุงบริการดานความ
ปลอดภัยของแอปพลิเคชั่นที่ตองใชในการเชื่อมตอเบราเซอร
และใชงานลายเซ็นแบบดิจิตอล โมดูลรักษาความปลอดภัยอาจ
ประกอบดวยใบรับรอง รวมทั้งปุมสวนตัวและปุมทั่วไป ใบรับรอง
จะถูกจัดเก็บไวในโมดูลรักษาความปลอดภัยโดยผูใหบริการ

ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาในโมดูลรักษาความปลอดภัย ให
เลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย > การต้ังคาการ
ปองกัน

ใบรับรอง

ขอสำคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยใหความเสี่ยงที่
เกี่ยวของในการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้งซอฟตแวรลด
นอยลงอยางเห็นไดชัด แตคุณควรใชใบรับรองอยางถูกตอง
เพื่อใหไดรับประโยชนจากการรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ใบรับรองไมไดใหการปองกันอะไรใน
ตัวมันเอง โปรแกรมจัดการใบรับรองควรประกอบดวยใบรับรอง
ที่ถูกตอง เปนของแท หรือเชื่อถือได เพื่อใหใชงานการรักษา
ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได หาก "ใบรับรองหมด
อายุ" หรือ "ใบรับรองที่ไมถูกตอง" ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรอง
นั้นจะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันและเวลาปจจุบันใน
เครื่องของคุณถูกตอง

ใบรับรองมีอยู 3 แบบ ไดแก: ใบรับรองเซิรฟเวอร ใบรับรอง
สิทธิ์ และใบรับรองผูใช คุณสามารถขอรับใบรับรองเหลานี้ได
จากผูใหบริการของคุณ ผูใหบริการจะจัดเก็บใบรับรองสิทธิ์และ
ใบรับรองผูใชไวในโมดูลรักษาความปลอดภัย

ในการดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองของผูใชที่
ดาวนโหลดมายังโทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมนู > การต้ัง
คา > ความปลอดภัย > ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผูใช

สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ หากการสง
ผานขอมูลระหวางโทรศัพทและเซิรฟเวอรที่ใหขอมูลถูกเขา
รหัสไว
อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวา
การสงผานขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (ซึ่ง
เปนที่จัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) จะปลอดภัย ผูใหบริการจะ
รักษาความปลอดภัยของการถายโอนขอมูลระหวางเกตเวยและ
เซิรฟเวอรใหขอมูล

ลายเซ็นดิจิตอล
คุณสามารถสรางลายเซ็นแบบดิจิตอลดวยโทรศัพทของคุณได
หากซิมการดของคุณมีโมดูลรักษาความปลอดภัย ลายเซ็นแบบ
ดิจิตอลเหมือนกับการที่คุณเซ็นชื่อลงบนใบเรียกเก็บ สัญญา
หรือเอกสารอื่นๆ

ในการสรางลายเซ็นแบบดิจิตอล ใหเลือกลิงคของเพจ (เชน
ชื่อหนังสือที่คุณตองการซื้อ รวมถึงขอทราบราคาหนังสือนั้น
ดวย) ขอความที่จะเซ็นจะปรากฏขึ้น ซึ่งอาจมีจำนวนเงินและวัน
ที่รวมอยูดวย

ตรวจสอบขอความหัวกระดาษวาเปน อาน และมีไอคอนลาย
เซ็นดิจิตอล  ปรากฏอยู หากไอคอนลายเซ็นแบบดิจิตอล
ไมปรากฏขึ้น แสดงวามีการละเมิดการรักษาความปลอดภัย
และคุณไมควรเขาดูขอมูลสวนบุคคลในขณะนี้ (เชน PIN สำหรับ
ลายเซ็น)70



ในการเซ็นขอความ ใหอานขอความทั้งหมดกอน หลังจากนั้น
ใหคุณเลือก ตกลงรับ ขอความนั้นอาจไมพอดีภายในหนาจอ
เดียว ดังนั้น จึงควรตรวจสอบใหแนใจวาไดเลื่อนไปอานขอ
ความทั้งหมดแลวกอนตกลงรับ

เลือกใบรับรองผูใชที่คุณตองการใช และปอน PIN สำหรับลาย
เซ็น ไอคอนลายเซ็นแบบดิจิตอลจะหายไป และบริการจะแสดง
ขอมูลยืนยันการสั่งซื้อ
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18. บริการซิม
ซิมการดของคุณอาจมีบริการเพิ่มเติม คุณสามารถเขาใชงาน
เมนูนี้ไดก็ตอเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของ
เมนูจะตางกันไปตามซิมการดที่ใช
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ ใน
การใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจำหนายซิมการดของคุณ
ซึ่งอาจเปนผูใหบริการระบบ หรือผูจำหนายรายอื่นๆ

ในการตั้งใหโทรศัพทแสดงขอความยืนยันการทำงานที่จะสง
ระหวางเครื่องของคุณและระบบ เมื่อคุณใชบริการซิม ใหเลือก
เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > ยืนยันบริการซิม >
แสดง
ในการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตองสงขอความ หรือโทรติดตอ
ซึ่งคุณจะตองรับผิดชอบคาใชจายนี้
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19. การเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร
คุณสามารถสงและรับอีเมล และเขาใชงานอินเทอรเน็ตเมื่อ
เชื่อมตอโทรศัพทเขากับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได
ผานการเชื่อมตอ Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล ใชโทรศัพท
ของคุณกับแอปพลิเคชั่นหลากหลายสำหรับการเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอร และการสื่อสารขอมูล

Nokia PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม PC Suite ในการซิงโครไนซรายชื่อ
ปฏิทิน บันทึก และบันทึกสิ่งที่ตองทำ ระหวางโทรศัพทของคุณ
และเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได หรือเซิรฟเวอร
อินเทอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณ
สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมและพบ PC Suite ไดที่เว็บไซตของ
Nokia โปรดดูที่“การสนับสนุนของ Nokia” หนา 15

ขอมูลแพคเก็ต, HSCSD และ CSD
ดวยการใชโทรศัพท คุณสามารถใชบริการขอมูลแพคเก็ต
ขอมูลสลับวงจรความเร็วสูง (HSCSD) และขอมูลสลับวงจร (CSD
ขอมูล GSM) โปรดติดตอผูใหบริการระบบ เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับ
การใชงานและการเปนสมาชิกบริการขอมูล
การใชบริการ HSCSD จะสิ้นเปลืองพลังงานจากแบตเตอรี่ของ
โทรศัพทเร็วขึ้นกวาการใชสายสนทนาหรือการใชสายขอมูล
ปกติ

Bluetooth
ใชเทคโนโลยี Bluetooth เพื่อเชื่อมตอแล็บท็อปที่ใชงานรวม
กันไดกับอินเทอรเน็ต โทรศัพทของคุณตองไดรับการเปดใช
งานจากผูใหบริการซึ่งสนับสนุนการใชงานอินเทอรเน็ต และ

คอมพิวเตอรของคุณตองสนับสนุน Bluetooth PAN (Personal
Area Network) หลังจากเชื่อมตอกับบริการจุดเชื่อมตอเครือ
ขาย (NAP) ของโทรศัพทและจับคูกับคอมพิวเตอรแลว
โทรศัพทจะเปดการเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ตกับอินเทอรเน็ต
อัตโนมัติ ไมจำเปนตองติดตั้งโปรแกรม PC suite เมื่อใชงาน
บริการ NAP ของโทรศัพท โปรดดูที่“เทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth” หนา 45

แอปพลิเคช่ันการส่ือสารขอมูล
โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการใชแอปพลิ
เคชั่นการสื่อสารขอมูลจากเอกสารที่ใหมาดวย
ในระหวางที่เชื่อมตอเครื่องเขากับเครื่องคอมพิวเตอร คุณไม
ควรโทรออกหรือตอบรับสายเรียกเขา เนื่องจากอาจทำใหการ
ทำงานขัดของได
เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นระหวางการใชโทรศัพทเพื่อรับสง
ขอมูล ใหวางโทรศัพทบนพื้นผิวที่มั่นคง โดยใหดานแผงปุมกด
คว่ำลง อยาเคลื่อนยายตัวเครื่องโทรศัพท ขณะใชโทรศัพทเพื่อ
รับสงขอมูล เชน ไมควรถือตัวเครื่องขณะใชโทรศัพทเพื่อรับสง
ขอมูล
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20. อุปกรณเสริมของแท

คำเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองจาก Nokia วาสามารถใชไดกับ
เครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้
อาจเปนอันตรายและทำใหการรับประกันหรือการรับรองสำหรับ
เครื่องเปนโมฆะ
อุปกรณเสริมแบบใหมสำหรับ
โทรศัพทของคุณมีจำหนายอยูมาก
มาย เลือกอุปกรณเสริมซึ่งเหมาะกับ
ความตองการในการติดตอสื่อสารของ
คุณได

อุปกรณเสริม
กฎเกณฑเฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณเสริมและอุปกรณเพิ่มพิเศษ
● เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก
● หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊ก

ไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ
● ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณเสริมทุกชิ้น

ที่ติดตั้งในรถอยางสม่ำเสมอ
● เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้ง

อุปกรณเสริมในรถที่ติดตั้งยากได

แบตเตอร่ี
ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-4B สูงสุด 2.8 ชั่วโมง สูงสุด 250 ชั่วโมง

ขอสำคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลา
โดยประมาณเทานั้น โดยเวลานี้ขึ้นกับความแรงของสัญญาณ
ขอกำหนดของเครือขาย คุณสมบัติที่ใช อายุและขอกำหนด
ของแบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่ การใชในโหมด
ดิจิตอล และปจจัยอื่นๆ ระยะเวลาที่เครื่องใชในการโทรจะสงผล
ตอเวลาสแตนดบาย และเชนเดียวกัน ระยะเวลาที่เปดเครื่อง
และอยูในโหมดสแตนดบายจะสงผลตอเวลาสนทนา

ชุดหูฟง Bluetooth BH-303 ของ
Nokia
ชุดหูฟง Bluetooth ขนาดเล็ก กะทัดรัดพรอมฝาครอบแบบถอด
เปลี่ยนใหมได 4 ชิ้น: สีฟากระจาง สีดำเปนฟอง สีฟาคริสตัน
และสีแดงจัดจาน ชุดหูฟงยังมีเอียรลูปพรอมสายคลองเพื่อ
สะดวกในการสะพายและสวมใส

ชุดหูฟง Nokia Stereo รุน HS-81
ชุดหูฟงแฮนดฟรีเหมือนไฮไฟเฮดโฟนเฉพาะของคุณ เฮดโฟน
มีสไตล แบบคลองคอมีตัวหูฟงขนาดใหญและมีระบบเสียง
สเตอริโอของ Sennheiser ที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ ยังมี
ไมโครโฟนและปุมรับสายเพื่อการใชแฮนดฟรีที่งายขึ้น เสียง
เบสที่ทรงพลังหรือเสียงแหลมสูง – ดวยชุดหูฟง Nokia Stereo
รุน HS-81 สามารถใชรวมกันไดกับอุปกรณที่รองรับอินเทอรเฟซ
Nokia 2.5 mm AV
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ชุดอุปกรณแฮนดฟรีไรสายในรถยนต
HF-33W ของ Nokia
เพลิดเพลินยามเดินทางบนทองถนนดวยชุดอุปกรณแฮนดฟรี
ไรสายในรถยนต HF-33W ของ Nokia เพียงเสียบชุดอุปกรณนี้
กับชองจุดบุหรี่ของรถยนต และตอปลายอีกดานหนึ่งเขากับ
โทรศัพทที่ใชงานรวมกันไดผานทางเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth เพื่อการใชงานแบบแฮนดฟรีในรถยนต
การติดตอสื่อสารในแบบแฮนดฟรีไรสาย: เชื่อมตอกับโทรศัพท
มือถือที่ใชงานรวมกันไดผานทางเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
หนาจอโตตอบกับผูใชที่ใชงานไดงาย เพื่อความสะดวกในการ
จัดการสาย (รับสาย ปฏิเสธสาย วางสาย เรียกซ้ำ ควบคุมระดับ
เสียง) ใหคุณภาพของระบบเสียงสูงสุดดวยระบบ Digital
Signal Processing (DSP) สำหรับการลดเสียงสะทอนและ
สัญญาณรบกวน

75



21. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอร่ี

การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชา
รจประจุใหมได คุณสามารถชารจและคายประจุแบตเตอรี่ไดเปน
รอยๆ ครั้ง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อ
สังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่
สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใช
แบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น และชา
รจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสำหรับโทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับ
การรับรองจาก Nokia เทานั้น
หากใชแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนเปนครั้งแรก หรือหากไมไดใช
แบตเตอรี่นั้นเปนเวลานาน คุณอาจตองตอสายอุปกรณชารจ
แลวถอดสาย แลวจึงตอสายอีกครั้งเพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่
ใหถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบเมื่อไมไดใชงาน ไมควร
เสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ เนื่อง
จากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทำใหอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่
จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป
หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณ
แสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถ
โทรออกได
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคเทานั้น ไมควรใชเครื่องชา
รจหรือแบตเตอรี่อื่นที่อาจเปนอันตราย
อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได
เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัส
โดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะ
เหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจ
เกิดขึ้นได เชน ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไวในกระเปา

เสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ การลัดวงจรเชนนี้อาจทำใหแบตเตอรี่
หรือวัตถุสำหรับเชื่อมตอเกิดความเสียหายได
การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน ในรถยนตที่ปดกระจก
และปดประตูสนิทในฤดูรอนหรือฤดูหนาว จะทำใหความจุ
พลังงานและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บ
แบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F
และ 77°F) การใชแบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกินไปอาจทำให
โทรศัพทไมสามารถทำงานไดชั่วคราว แมวาแบตเตอรี่นั้นจะมี
ประจุอยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่
จะมีจำกัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิต่ำกวาจุดเยือกแข็ง
หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจ
ระเบิดได หรือหากแบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบิดไดเชนกัน
การกำจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณา
นำกลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายใน
บาน
หามถอดชิ้นสวนหรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่
สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับ
ผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ใหลางผิวหนังหรือ
ตาดวยน้ำทันที หรือรีบไปพบแพทย
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คําแนะนําในการตรวจสอบ
แบตเตอร่ีของ Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพือ่ความ
ปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซือ้เปน
แบตเตอร่ีของแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่
จากตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนญุาตเทานั้น และ
ตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปนี้



การตรวจสอบสต๊ิกเกอรโฮโลแกรม
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การตรวจสอบตามข้ันตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับ
ประกนัวาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอย
เปอรเซน็ต หากคุณมีเหตุผลอืน่ใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่
ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ควรเลิกใช
แบตเตอร่ีนี้ หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืน
แบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา

1.

2.

เมื่อมองทีส่ต๊ิกเกอรโฮโลแกรม
คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน
(Nokia Connecting Hands) ใน
มุมมองหนึ่ง และจะเห็นโลโก
อปุกรณเสริมของแทของ Nokia
(Nokia Original Enhancement)
ในอกีมุมมองหนึ่ง

เมื่อคุณหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติด
สต๊ิกเกอรโฮโลแกรมไปดาน
ซาย ขวา ลาง และบน คุณจะ
เห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ใน
แตละดานตามลําดับ

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคณุ
ไมใชแบตเตอรี่ของแท
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณ
ที่มีสต๊ิกเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ
Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น การใช
แบตเตอร่ีทีไ่มไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลติอาจเปน
อันตรายและอาจทําใหโทรศัพทของคุณมีประสิทธิภาพ
ดอยลง อกีทัง้ยังทําใหเครื่องและอปุกรณเสริมเสียหาย
ได และอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกนัอืน่ใด
ทีใ่ชกบัโทรศัพท

ในการคนหาขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัแบตเตอรี่ของแท
ของ Nokia โปรดไปที่ /batterycheckwww.nokia.co.th

http://www.nokia.co.th/batterycheck


การดูแลและบำรุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบดวยรูปลักษณที่ดีเยี่ยม
และฝมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณ
อยางใสใจ ขอแนะนำดานลางนี้จะชวยใหคุณสามารถใชงาน
ผลิตภัณฑนี้ไดตรงตามเกณฑของการรับประกัน
● เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจับตัว ความชื้น และของเหลว

ทุกประเภท หรือความชื้น จะทำใหเกิดองคประกอบของแร
ซึ่งอาจทำใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได หากตัวเครื่อง
เปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิท
ดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

● อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในบริเวณที่มีฝุนหรือที่สกปรก
เนื่องจากอาจทำใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและสวน
ประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำ
ใหอายุการทำงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง ทั้งยัง
อาจทำใหแบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำใหสวนที่เปน
พลาสติกละลาย

● อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืน
สูอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำ
ใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่
แนะนำไวในคูมือผูใชฉบับนี้

● อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอม
เครื่องอาจทำใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออน
เกิดความเสียหายได

● อยาใชสารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิด
เขมขนทำความสะอาดเครื่อง

● อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนที่
เลื่อนไดของโทรศัพทและอาจสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทำงานของโทรศัพท

● ใชผาแหง สะอาด และนุมทำความสะอาดเลนส (เชน เลนส
ของกลองถายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอร
แสง)

● ใชเสาอากาศสำรองที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศสำหรับ
เปลี่ยนที่ไดรับการรับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับ
การรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทำให
โทรศัพทเกิดความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวา
ดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุอีกดวย

● ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
● ทำสำเนาขอมูลที่คุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อและบันทึก

ในปฏิทิน
● หากตองการรีเซ็ตอุปกรณเปนครั้งคราวเพื่อประสิทธิภาพ

การทำงานที่เหมาะสม ใหปดเครื่องและนำแบตเตอรี่ออก
คำแนะนำเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ แทนชารจ หรือ
อุปกรณเสริมอื่นๆ หากอุปกรณใดทำงานไมถูกตอง ใหนำไปยัง
ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณเพื่อขอรับบริการ
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ขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาด
เล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

สภาพแวดลอมการทำงาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคำแนะนำในการปลอยคลื่น RF เมื่อ
ใชในตำแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยาง
นอย 2.2 ซม. (7/8 นิ้ว) เมื่อใชซองหนังสำหรับพกพา อุปกรณ
เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา วัสดุตางๆ เหลา
นี้ไมมีควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูหางจาก
รางกายตามระยะหางที่กำหนดขางตน
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มี
คุณภาพเพื่อสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี อาจมีการ
หนวงการสงขอความหรือไฟลขอมูลไวจนกวาจะทำการเชื่อม
ตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏิบัติตามคำแนะ
นำเกี่ยวกับระยะหางระหวางเครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการ
สงจะเสร็จสมบูรณ
ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัสดุโลหะอาจแนบติดกับ
เครื่องได อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่นไวใกล
โทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทำงานของอุปกรณสำหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้ง
โทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทำงาน
ของอุปกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอ
ได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตอุปกรณนั้นๆ หากคุณ
ไมแนใจวาอุปกรณนั้นมีการปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จาก
ภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศัพทในสถานพยาบาลที่

มีการติดประกาศหามใช เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลอาจกำลังใชอุปกรณที่มีความไวตอพลังงานคลื่นความ
ถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณเทียม
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนำวา ควรใหโทรศัพทมือถือ
อยูหางจากอุปกรณเทียม เชน เครื่องควบคุมจังหวะการเตนของ
หัวใจ หรือ implanted cardioverter defibrillator อยางนอย
15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจ
เกิดกับเครื่องดังกลาว บุคคลที่มีอุปกรณดังกลาวควรจะ:
● เก็บโทรศัพทเคลื่อนที่ใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทย

มากกวา 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เมื่อเปดโทรศัพทเคลื่อนที่
● ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
● ถือโทรศัพทเคลื่อนที่ไวกับหูดานที่อยูตรงกันขามกับ

อุปกรณทางการแพทยเพื่อลดแนวโนมที่จะเกิดคลื่นรบกวน
ใหเหลือนอยที่สุด

● ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยวากำลังเกิดคลื่นรบ
กวน

● อานและทำตามคำแนะนำจากผูผลิตอุปกรณเทียม
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใชโทรศัพทเคลื่อนที่รวมกับ
อุปกรณเทียม ใหปรึกษาสถานพยาบาลของคุณ

เคร่ืองชวยฟง
โทรศัพทมือถือบางเครื่องอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับ
เครื่องชวยฟงได ในกรณีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควร
ปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ
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ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้งไม
ถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ำมันที่ควบ
คุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็ว
แบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจำหนายรถหรืออุปกรณ
เสริมตางๆ ที่ติดตั้งไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซม
โทรศัพทในรถยนต การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจ
กอใหเกิดอันตรายและทำใหการรับประกันเปนโมฆะดวย ควร
ตรวจสอบอยางสม่ำเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือ
ในรถยนตไดรับการติดตั้งและทำงานอยางถูกตอง อยาเก็บของ
เหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้น
สวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ สำหรับรถยนตที่มีถุง
ลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัด
ที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดตั้งอุปกรณหรือวางโทรศัพทมือ
ถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัว
ออก เนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณตางๆ ในบริเวณที่ไมถูกตอง
แลวถุงลมนิรภัยเกิดพองตัวขึ้นอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส
ขึ้นได
คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปด
โทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายใน
เครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทำงานของเครื่องบิน
รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิด
กฎหมายอีกดวย

บริเวณท่ีอาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และควร
ปฏิบัติตามปายและคำแนะนำตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจ
เกิดการระเบิด รวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำใหดับเครื่องยนต
เนื่องจากประกายไฟในพื้นที่เหลานี้อาจทำใหเกิดการระเบิด
หรือเกิดเพลิงไหม ซึ่งอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ได ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกล
เครื่องสูบแกสในสถานีบริการน้ำมัน และควรปฏิบัติตามขอหาม
เกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุในบริเวณคลังน้ำมัน สถานีเก็บ
น้ำมันและสถานีสงน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิด
การระเบิด โดยปกติแลว บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดไดมักจะมี
ปายแจงไวใหมองเห็นไดอยางชัดเจน แตก็ไมเสมอไปทุกครั้ง
พื้นที่ตางๆ เหลานี้ ไดแก ชั้นใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขน
ถายสารเคมี ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน
โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ
เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ

การโทรฉุกเฉิน

ขอสำคัญ:  โทรศัพทมือถือรวมถึงโทรศัพทเครื่องนี้ดวย
นั้นทำงานโดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย
ระบบเครือขายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตั้ง
โปรแกรมเอง ดวยเหตุนี้ เราจึงไมสามารถใหการรับประกันการ
เชื่อมตอในทุกสภาพ คุณไมควรอาศัยแตเพียงอุปกรณไรสาย
ใดๆ เมื่อทำการติดตอสื่อสารที่จำเปน เชน กรณีฉุกเฉินทางการ
แพทย
ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี ้ตรวจความ

ชัดของสัญญาณ
ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการดที่ใชไดลงใน
โทรศัพทเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จำเปนเพื่อใหหนาจอวางและ
พรอมสำหรับการโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตำแหนงปจจุบันที่คุณอยู ซึ่ง
อาจแตกตางกันไปตามสถานที่

4. กดปุมโทร
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ในกรณีที่คุณกำลังใชฟงกชันอื่นอยู คุณจะตองปดฟงกชันเหลา
นั้นกอนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได โปรดศึกษาจากคูมือผูใช
ฉบับนี้หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการระบบของคุณ
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตอง
ใหไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อ
สารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสายจน
กวาจะไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเคร่ืองน้ีตรงตามคำแนะนำของการส่ือสารทาง
วิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งได
รับการออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำ
โดยขอกำหนดระหวางประเทศ ขอแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดยหนวย
งานอิสระทางดานวิทยาศาสตร ICNIRP และรวมถึงระดับความ
ปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ
ขอแนะนำของการเปดรับคลื่นโทรศัพทรุนนี้ใชหนวยวัดของ
SAR (Specific Absorption Rate) ซึ่งกำหนดไวในคำแนะนำ

ICNIRP โดยจำกัดไวที่ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคา
เฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นใน
สภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่
ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำ
การทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจต่ำกวาคา
สูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะ
พลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่กำหนดไว คาที่
เปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณกับ
สถานีเครือขายหลัก คา SAR ที่สูงที่สุดภายใตคำแนะนำของ
ICNIRP สำหรับการใชโทรศัพทที่หูคือ .50 วัตต/กก.
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทำใหคา SAR แตกตางไป คา SAR
แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกำหนดที่รายงานของแตละ
ประเทศและการทดสอบรวมทั้งระบบเครือขาย ขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับคา SAR มีใหไวในหัวขอขอมูลผลิตภัณฑที่
www.nokia-asia.com

ขอมูลศูนยบริการ Nokia

ศูนยบริการ Nokia ท่ีอยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทำการ

ฟวเจอรปารก รังสิต หอง 32, ชั้นใตดิน , 161 หมู 2, ถนนพหลโยธน,
ประชาธิปตย, ธัญบุรี, ปทุมธาน ี12130

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

เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา หอง 421, 7/149 ถนนบรมราชชนี, อรุณอัมรินทร, บาง
กอกนอย, กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363
0-2884-5695
จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.
ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น. 81
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ศูนยบริการ Nokia ท่ีอยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทำการ

ซีคอน สแควร หอง 1007, ชั้น 1, ซีคอน สแควร, 904 หมู 6, ถนนศรี
นครินทร., หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพฯ 10250

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

เอสพลาเนด หอง 321-323, ชั้น 3, เอสพลาเนด, 99, รัชดาภิเษก,
ดินแดง, กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363
0-2660-9290
จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

พระราม 3 หอง 636/2,637/1,637/2, ชั้น 6, 79/290, ถนนสาธุ
ประดิษฐ, ชองนนทรี, ยานนาวา, กรุงเทพฯ 10120

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

เชียงใหม 201/1 ถนนมหิดล, ไฮยา, อำเภอเมือง, เชียงใหม
50100

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

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

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

ขอนแกน 356/1 อาคารซี.พี.แลนด หมู 12, ถนนมิตรภาพ., เมือง
เกา, อำเภอเมือง, ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80
0-4332-5781
จ. - ส.. 9.00 น. - 19.00 น.
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ศูนยบริการ Nokia ท่ีอยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทำการ

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม, ตำบลหาดใหญ, อำเภอหาด
ใหญ, สงขลา 90110

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

หมายเหตุ: ขอมูลขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดย
ไมตองแจงใหทราบ

การรับประกันอยางจำกัดโดยผูผลิต
การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้ถือเปนสวนเสริม และไมมีผล
กระทบตอสิทธิตามกฎหมาย (ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย)
ภายใตกฎหมายภายในที่ใชบังคับที่เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ
เพื่อการบริโภค
Nokia Corporation ("Nokia") ไดกำหนดการประกันคุณภาพ
อยางจำกัดนี้สำหรับบุคคลที่ไดซื้อผลิตภัณฑ Nokia ที่รวมอยู
ในชุดผลิตภัณฑที่จัดจำหนาย ("ผลิตภัณฑ")
Nokia รับประกันวาในระหวางระยะเวลาการประกันคุณภาพ
Nokia หรือบริษัทที่ไดรับมอบหมายจาก Nokia จะแกไขความ
บกพรองในเวลาที่มีเหตุผลทางการคาในวัสดุ การออกแบบ
และคุณภาพตามวิชาชีพอยางไมคิดคาบริการโดยการซอม
หรือ หากทาง Nokia พิจารณาแตเพียงผูเดียวเห็นจำเปนวาให
เปลี่ยนผลิตภัณฑใหมใหแทนตามการประกันคุณภาพอยาง
จำกัดนี้ (เวนแตกฎหมายจะกำหนดไวเปนอยางอื่น) การประกัน
คุณภาพอยางจำกัดนี้จะมีความสมบูรณและสามารถใชบังคับได
ในประเทศที่คุณไดซื้อผลิตภัณฑที่มุงผลิตเพื่อจำหนายใน
ประเทศนี้เทานั้น

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ
ระยะเวลาการประกันคุณภาพจะเริ่มตนตั้งแตเวลาที่ซื้อ
ผลิตภัณฑเดิมโดยผูใชที่ซื้อเปนคนแรก ผลิตภัณฑอาจ
ประกอบไปดวยสวนตางๆ หลายสวน และแตละสวนอาจมีระยะ
เวลาการรับประกันที่แตกตางกันไป (ตอไปนี้จะเรียกวา "ระยะ
เวลาการรับประกัน") ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับประกันจะเปนดังนี้:
a) สิบสอง (12) เดือนสำหรับโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณ
เสริม (ไมวาจะรวมอยูในกลองโทรศัพทเคลื่อนที่หรือขายเปน
ผลิตภัณฑแยกตางหาก) นอกจากชิ้นสวนและอุปกรณใชสิ้น
เปลืองตามที่ระบุใน (b) และ (c) ขางลางนี้
b) หก (6) เดือนสำหรับชิ้นสวนใชสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม:
แบตเตอรี่ อุปกรณชารจแบตเตอรี่ แทนวางแบบตั้งโตะ ชุดหูฟง
สายเคเบิล และซอง และ
c) เกาสิบ (90) วันสำหรับสื่อบันทึกซอฟตแวรที่จัดให เชน ซีดี-
รอม หรือการดหนวยความจำ
ตามที่กฎหมายภายในประเทศของคุณจะอนุญาต ระยะเวลาการ
ประกันคุณภาพนี้จะไมมีการขยายหรือตอ หรือกระทำการใดๆ ที่
มีผลกระทบที่เกี่ยวกับการขายชวงในภายหลัง การซอม หรือ
การเปลี่ยนใหแทนในผลิตภัณฑ อยางไรก็ดี สำหรับชิ้นสวนที่
ไดรับการซอมจะไดรับการประกันคุณภาพตามระยะเวลาการ
ประกันคุณภาพเดิม หรือเปนเวลาหกสิบ (60) วันตั้งแตวันที่
ซอม แลวแตวาระยะเวลาใดจะยาวนานกวา
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วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน
ในกรณีที่คุณตองการใชสิทธิตามการประกันคุณภาพอยาง
จำกัดนี้ คุณสามารถติดตอศูนยการติดตอของ Nokia (ในกรณีที่
มีศูนยนี้ โปรดพิจารณาอัตราคาโทรศัพทภายในประเทศที่ใช)
และ/หรือในกรณีที่จำเปน ใหสงคืนผลิตภัณฑของคุณหรือชิ้น
สวนที่มีปญหา (ในกรณีที่ไมมีปญหาทั้งผลิตภัณฑ) ไปที่ศูนย
ใหความชวยเหลือของ Nokia หรือสถานที่ใหบริการที่กำหนด
โดย Nokia ขอมูลเกี่ยวกับศูนยใหความชวยเหลือของ Nokia
สถานที่ใหบริการที่กำหนดโดย Nokia และศูนยการติดตอของ
Nokia สามารถหาไดที่เว็บเพจของ Nokia ในทองที่หากมี
คุณตองสงคืนผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนที่มีปญหา (ในกรณีที่ไมมี
ปญหาทั้งผลิตภัณฑ) ไปที่ศูนยใหความชวยเหลือของ Nokia
หรือสถานที่ใหบริการที่กำหนดโดย Nokia กอนสิ้นระยะเวลา
การประกันคุณภาพ
เมื่อใชสิทธิตามการประกันคุณภาพอยางจำกัด คุณตองแสดง:
a) ผลิตภัณฑ (หรือชิ้นสวนที่มีปญหา) b) หลักฐานการซื้อตน
ฉบับที่ไมมีการแกไขและสามารถอานออกได ที่มีการระบุอยาง
ชัดเจนถึงชื่อและที่อยูของผูขาย วันที่และสถานที่ที่ซื้อ ประเภท
ผลิตภัณฑ และ IMEI หรือเลขลำดับอุปกรณอื่นๆ
การประกันคุณภาพนี้จะสามารถขยายไดเฉพาะกับผูใชเดิมที่ซื้อ
ผลิตภัณฑเปนคนแรกและไมมีการมอบหรือโอนไปยังผูซื้อ/ผู
ใชถัดไป

ส่ิงท่ีไมครอบคลุมถึง
1. การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้จะไมครอบคลุมถึงคูมือผูใช
หรือซอฟตแวรของบุคคลภายนอก การตั้งคา เนื้อหา ขอมูล
หรือลิงก ไมวาจะถูกรวม/ดาวนโหลดในผลิตภัณฑหรือไม ไมวา
จะถูกรวมในระหวางการติดตั้ง การประกอบ การขนสง หรือใน
เวลาใดๆ ในระหวางสายการสงมอบหรือโดยประการอื่น และ
ตามวิธีการที่คุณกำหนด ในการขยายตามที่กฎหมายที่ใชบังคับ
อนุญาต Nokia จะไมรับประกันวาซอฟตแวรของ Nokia จะเปน
ไปตามขอกำหนดของคุณ จะสามารถทำงานรวมกับอุปกรณ
ฮารดแวรหรือซอฟตแวรประยุกตตางๆ ที่กำหนดโดยบุคคลภาย

นอก รวมทั้งจะไมรับประกันวาการทำงานของซอฟตแวรดัง
กลาวนี้จะไมมีการติดขัดหรือปราศจากขอบกพรองหรือขอ
บกพรองตางๆ ในซอฟตแวรจะสามารถแกไขไดหรือจะไดรับ
การแกไข
2. การรับประกันอยางจำกัดนี้ไมครอบคลุมถึง ก) การสึกหรอ
เสื่อมสภาพจากการใชงานตามปกติ (ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัด
เพียง การสึกหรอเสื่อมสภาพของเลนสถายภาพ แบตเตอรี่หรือ
จอภาพ) ข) คาขนสง ค) ความบกพรองจากการใชงานโดยขาด
ความระมัดระวัง (ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียง ความบกพรองที่
เกิดจากสิ่งของมีคม การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ)
ง) ความบกพรองหรือความเสียหายที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑ
อยางไมถูกตอง ซึ่งรวมถึงการใชงานที่ขัดกับขอแนะนำการใชที่
ใหโดย Nokia (เชน การใชที่ระบุอยูในคูมือผูใชของผลิตภัณฑ)
และ/หรือ จ) การกระทำอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมอยาง
เหมาะสมของ Nokia
3. การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้จะไมครอบคลุมถึงขอ
บกพรองหรือขอบกพรองที่ถูกกลาวอางที่เกิดขึ้นโดยขอเท็จ
จริงที่วามีการใชผลิตภัณฑกับ หรือเชื่อมตอกับ ผลิตภัณฑ
อุปกรณเสริม ซอฟตแวร และ/หรือ การบริการที่ไมไดผลิต จัด
หาหรือไดรับอนุญาตจาก Nokia และไดมีการใชนอกเหนือจาก
วัตถุประสงคที่กำหนดใหใช ขอบกพรองตางๆ อาจเกิดจาก
ไวรัสคอมพิวเตอร จากการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตของคุณ
หรือของบุคคลภายนอกไปยังการบริการ บัญชีอื่นๆ ระบบ
คอมพิวเตอรหรือเครือขายตางๆ การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต
นี้อาจเกิดขึ้นจากการการเจาะระบบ การขโมยรหัสผานหรือวิธี
การอื่นๆ ที่หลากหลาย
4. การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้จะไมครอบคลุมถึงขอ
บกพรองที่เกิดขึ้นโดยขอเท็จจริงที่วาแบตเตอรีเกิดการลัดวงจร
หรือซีลของแบตเตอรีถูกปด หรือเซลลแตกหรือแสดงรองรอย
การถูกทำลาย หรือมีการใชแบตเตอรีในอุปกรณอื่นนอกเหนือ
จากที่กำหนดใหใช
5. การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้จะไมใชบังคับในกรณีที่
ผลิตภัณฑถูกเปด ปรับเปลี่ยน หรือซอมโดยบุคคลอื่นใดที่มิใช
ศูนยใหรับบริการที่ไดรับมอบหมาย ในกรณีที่มีการซอมโดยใช
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อะไหลที่ไมไดรับการอนุญาตใหใช หรือในกรณีที่เลขลำดับ
ของผลิตภัณฑ รหัสวันที่ของอุปกรณเสริมโทรศัพทเคลื่อนที่
หรือหมายเลข IMEI ถูกดึงออก ลบ ทำใหเลือน แกไข หรือไม
สามารถอานได ในวิธีใดๆ ก็ตาม และการพิจารณาดังกลาวนี้จะ
อยูในดุลยพินิจแตเพียงผูเดียวของ Nokia
6. การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้จะไมสามารถใชได ในกรณี
ที่ผลิตภัณฑโดนละอองน้ำ ความชื้น หรือความรอนจัด หรือ
เงื่อนไขทางสิ่งแวดลอมที่รุนแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในเงื่อนไขดังกลาว มีการกัดกรอน การออกซิเดชัน การ
เปอนอาหารหรือของเหลว หรือไดรับผลจากเคมีภัณฑ

ขอความสำคัญอ่ืน
ผูใหบริการอิสระที่เปนบุคคลภายนอกจะจัดหาซิมการดและ
เครือขายเซลลูลารและ/หรือเครือขายหรือระบบอื่นๆ ที่ใชกับ
ผลิตภัณฑ ดังนั้น Nokia จะไมรับผิดชอบในการประกันคุณภาพ
กับการดำเนินการมีพรอมใช การครอบคลุมของการบริการ การ
บริการ หรือพิสัยของเครือขายเซลลูลารหรือเครือขายหรือระบบ
อื่นๆ กอนที่จะมีการซอมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ ผูใหบริการอาจ
จำเปนตองปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ที่ไดมีการเพิ่มเพื่อ
ล็อคผลิตภัณฑกับเครือขายหรือผูใหบริการเฉพาะ ในกรณีดัง
กลาวนี้ Nokia จะไมรับผิดชอบในความลาชาในการซอมตาม
การประกันคุณภาพหรือการที่ Nokia ไมสามารถทำการซอม
ตามการประกันคุณภาพไดอยางสมบูรณซึ่งมีสาเหตุจากความ
ลาชาของผูใหบริการหรือความลมเหลวในการปลดล็อค SIM
หรือล็อคอื่นๆ ได
โปรดจำไววาใหทำการสำรองสำเนาตางๆ หรือเก็บเอกสารที่มี
ขอมูลและเนื้อหาที่สำคัญที่เก็บอยูในผลิตภัณฑของคุณ เนื่อง
จากเนื้อหาหรือขอมูลอาจสูญหายในระหวางการซอมหรือการ
เปลี่ยนผลิตภัณฑ ตามขอกำหนดในขอ "ขอจำกัดความรับผิด
ของ Nokia" และตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia ไมวาในกรณี
ใดๆ จะไมรับผิดชอบ ทั้งโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย ในความ
เสียหายหรือความสูญหาย หรือความลมเหลวไมวาจะเกิดขึ้น
จากความสูญหาย ความเสียหาย หรือความลมเหลวของเนื้อหา
หรือขอมูลในระหวางการซอมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ

ชิ้นสวนหรืออุปกรณอื่นทั้งหมดของผลิตภัณฑที่ Nokia เปลี่ยน
ใหใหมจะเปนกรรมสิทธิ์ของ Nokia ในกรณีที่ผลิตภัณฑที่ถูกสง
กลับคืนถูกพบวาไมอยูภายใตเงื่อนไขและขอผูกพันของการ
ประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้ ทาง Nokia และบริษัทที่ใหบริการ
ที่ไดรับมอบหมายขอสงวนสิทธิที่จะคิดคาบริการ ในขณะที่ซอม
หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ Nokia อาจใชผลิตภัณฑหรือชิ้นสวน
ใหม เทียบเทาของใหม หรือที่ไดรับการปรับปรุงสภาพใหมแลว
ผลิตภัณฑของคุณอาจมีองคประกอบเฉพาะประเทศ ซึ่งรวมถึง
ซอฟตแวร ในกรณีที่ผลิตภัณฑมีการสงออกอีกครั้งจากประเทศ
ปลายทางเดิมไปยังอีกประเทศหนึ่ง ผลิตภัณฑอาจมีองค
ประกอบเฉพาะประเทศที่ไมถือวาเปนขอบกพรองตามการ
ประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้

ขอจำกัดความรับผิดของ Nokia
การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้เปนการแกไขเฉพาะประการ
เดียวของคุณตอ Nokia และเปนความรับผิดเฉพาะประการเดียว
ของ Nokia ในขอบกพรองในผลิตภัณฑของคุณ อยางไรก็ดี
การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้ไมแยกหรือจำกัด i) สิทธิตาม
กฎหมาย (ขอกำหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใชบังคับ
หรือ ii) สิทธิใดๆ ของคุณตอผูจำหนายผลิตภัณฑ
การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้จะใชแทนที่ความรับผิดและ
การประกันคุณภาพของ Nokia อื่นๆ ไมวาโดยปากเปลา ลาย
ลักษณอักษร โดยขอกำหนด (ไมบังคับ) โดยขอสัญญา โดย
การละเมิด หรือโดยประการอื่น ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัด และใน
กรณีที่อนุญาตตามกฎหมายที่ใชบังคับ ขอกำหนด การประกัน
คุณภาพ หรือเงื่อนไขโดยปริยายใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพและ
ความสมบูรณที่เหมาะสมกับสภาพการใชงาน ตามที่กฎหมาย
อนุญาต Nokia จะไมรับผิดชอบสำหรับความเสียหายหรือสูญ
หาย หรือความลมเหลวของขอมูล การสูญเสียกำไร การสูญเสีย
การใชผลิตภัณฑหรือการทำงาน การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญ
เสียในการทำสัญญา การสูญเสียรายได หรือการสูญเสียรายรับ
ที่คาดไว ตนทุนหรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้น หรือสำหรับความเสีย
หายหรือความเสียหายทางออม ความเสียหายหรือความสูญ
เสียที่เกิดขึ้น หรือความเสียหายหรือความสูญเสียพิเศษ ตามที่
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กฎหมายอนุญาต Nokia จะรับผิดจำกัดเฉพาะมูลคาของ
ผลิตภัณฑที่จำหนาย ขอจำกัดดังกลาวจะไมใชกับการบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตที่เกิดจากการละเมิดที่ไดรับการพิสูจนวาเปนของ
Nokia

ขอกำหนดตามกฎหมาย
การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้อยูภายใตขอกำหนดของ
กฎหมายที่กำหนดเงื่อนไขหรือการประกันคุณภาพโดยปริยาย
ใหกับการประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้ซึ่งไมสามารถปฏิเสธ
จำกัด หรือปรับเปลี่ยน หรือไมสามารถปฏิเสธ จำกัดหรือปรับ
เปลี่ยนเวนแตกระทำอยางจำกัด ในกรณีที่ขอกำหนดตาม
กฎหมายดังกลาวใชบังคับ และ Nokia สามารถปฏิบัติตามได
ความรับผิดตามขอกำหนดดังกลาวจะมีอยูอยางจำกัด โดยมี
ทางเลือกในกรณีของสินคา: เปลี่ยนสินคาหรือสิ่งของที่เทียบ
เทาสินคา ซอมสินคา ชำระราคาคาเปลี่ยนสินคาหรือการไดมา
ในสินคาที่เทาเทียมกัน หรือชำระราคาในการซอมสินคา และใน
กรณีของการบริการ: ใหบริการอีกครั้ง หรือชำระราคาในการที่
ตองใหบริการอีกครั้ง

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑของคุณเปนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสซึ่งมีเทคโนโลยีที่มีความซับซอน Nokia ขอแนะ
นำใหคุณทำความคุนเคยกับคูมือผูใชและคำแนะนำที่ใหมา
พรอมกับผลิตภัณฑ โดยทำหมายเหตุไวดวยวาผลิตภัณฑอาจ
มีเลนสกลองถายรูป หนาจอที่มีความคมชัดสูง และชิ้นสวนอื่นๆ
ดังกลาว ซึ่งอาจถูกขีดขวนหรืออาจเสียหายไดหากไมใชความ
ระมัดระวังอยางดี
ขอมูลการประกันคุณภาพ ขอกำหนด และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมมีการแจงให
ทราบ

Nokia Corporation
Keilalahdentie 2-4
FIN-02150 Espoo

Finland
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Nokia Care Online
การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลนของเราไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ 

เรียนรูวิธีตั้งคาโทรศพัทของคุณเปนครั้งแรก และคนหาขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับคณุสมบัติตางๆ ของโทรศัพท การสาธิต
แบบอินเทอรแอ็คทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมือผูใช 
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศพัทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาตรวจสอบขอมูลลาสุด
อยางสม่ําเสมอ

ซอฟตแวร 

ใชโทรศัพทของคณุใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและคอมพวิเตอร Nokia PC Suite เชื่อมตอ
โทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคณุสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชั่นอื่นๆ ชวยให
ซอฟตแวรนี้ทํางานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

การตั้งคา

ฟงกชั่นเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเคลื่อนที่และอีเมล* 
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชั่นเหลานี้ได จัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

*ไมมใีนโทรศัพททุกเครื่อง
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การสาธิตแบบอนิเทอรแอค็ทีฟ

ซอฟตแวร 

คูมือผูใช

การตั้งคา



วิธีการใชโทรศัพท

สวนของ Set Up (การตั้งคา) ที่ www.nokia.co.th/setup จะชวยคุณเตรียมความพรอมของโทรศัพทกอนนํามาใช ทําความคุนเคยกับฟงกชั่นและ
คุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทไดโดยการดทูี่สวน Guides and Demos (คูมือและการสาธิต) ของ www.nokia.co.th/guides

วิธีการซิงโครไนซโทรศพัทเขากับคอมพิวเตอร 
การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดผานซอฟตแวร Nokia PC Suite เฉพาะจาก www.nokia.co.th/pcsuite จะชวยใหคุณ
ซิงโครไนซขอมูลที่อยูในปฏิทินและรายชื่อของคณุได 

สถานที่ขอรับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพท

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

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป 

ดูที่สวน FAQ (คําถามที่พบบอย) ของ www.nokia.co.th/faq เพื่อดคูําตอบสําหรับคําถามเกี่ยวกับโทรศัพทของคณุ รวมทั้งผลิตภัณฑและบริการอื่นๆ ของ Nokia

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของโนเกีย 
สมัครออนไลน ที่ www.nokia.co.th/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑและโปรโมชั่นลาสุด ลงชื่อที่ “Nokia Connections” 
(การเชื่อมตอของโนเกีย) เพื่อรับขอมูลใหมๆ ประจําเดือนเกี่ยวกับโทรศัพทและเทคโนโลยีลาสุด หรือเลือกลงชื่อที่ “Be The First To Know” (เปนคนแรกที่รูจัก) 
เพือ่รับพรีวิวรายละเอียดการเปดตัวโทรศัพทรุนใหม หรือสมัครรับขอมูลเกี่ยวกับงานตางๆ ที่กําลังจะจัดขึ้นไดจาก “Promotional Communication” 
(การแจงขาวโปรโมชั่น)

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/contactus

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซอมผลิตภัณฑ โปรดคลิกเขามาที่ www.nokia.co.th/repair 

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดที่ www.nokia.co.th/support
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