
คูมือผูใช Nokia 7610 Supernova

ฉบบัที ่1



คําประกาศเรื่องความสอดคลอง
บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศ ณ ท่ีน้ีวา RM-354 ผลติภัณฑน้ี
สอดคลองตามขอกําหนดที่จําเปนและบทบัญญัติ Directive 1999/5/EC ท่ีเกี่ยว
ของอืน่ๆ คุณสามารถคดัลอกสําเนาของประกาศเร่ืองความสอดคลองไดที่
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธ์ิ
Nokia, Nokia Connecting People และ Navi เปนเครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
บริษัท Nokia Corporation Nokia tune เปนเครื่องหมายการคาดานเสียงของ Nokia Corporation ผลติภัณฑ
และชื่อบริษัทอื่นๆ ทีก่ลาวถงึในที่น้ีอาจเปนเครื่องหมายการคาหรือชื่อทางการคาของเจาของผลิตภัณฑน้ันๆ

หามทําซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจดัเกบ็เน้ือหาสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับน้ี ไมวาโดยรูปแบบ
ใดก็ตาม โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอกัษรจาก Nokia

หมายเลขสิทธิบัตรแหงสหรัฐอเมริกา 5818437 และสิทธิบัตรที่รอการจดทะเบียนอื่นๆ ซอฟตแวรปอน
ขอความ T9 ลขิสิทธ์ิ © 1997-2008 Tegic Communications, Inc สงวนลขิสิทธ์ิ

ประกอบดวยซอฟตแวรเขารหัสขอความ RSA BSAFE หรือซอฟตแวรโปรโตคอลรักษาความปลอดภัย
จาก RSA Security

Java และเครื่องหมายที่มีสัญลกัษณ Java ทัง้หมดเปนเคร่ืองหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

บางสวนของซอฟตแวร Nokia Maps เปนลขิสิทธ์ิของ © 1996-2008 The FreeType Project สงวนลิขสิทธ์ิ

ผลติภัณฑน้ีไดรับอนุญาตภายใต MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สําหรับการใชงานสวนตัวและ
ไมใชเชิงพาณิชย ในการเช่ือมตอกับขอมูลที่เขารหัสใหเปนไปตามขอกําหนดของ MPEG-4 Visual Standard
โดยลูกคาเพือ่ใชในกจิกรรมสวนตัวและไมใชเชิงพาณิชย และ (ii) สําหรับใชเช่ือมตอกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู
ใหบริการวิดีโอท่ีไดรับอนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอืน่ใดนอกเหนือจากน้ี ขอมูลเพิ่มเตมิรวมถงึขอมูล
ที่เกีย่วกบัการสงเสริมการขาย การใชงานภายในและการใชงานเชิงพาณิชย สามารถดไูดจาก MPEG LA, LLC
โปรดดทูี่ http://www.mpegla.com

Nokia ดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดงัน้ัน เราจงึขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงและปรับปรุง
สวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑที่อธิบายไวในเอกสารฉบับน้ีโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ตามขอบขายสูงสดุที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด Nokia หรือผูใหอนุญาต
รายใดของ Nokia จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติ
การณ อนัเปนผลสืบเน่ืองหรอืความเสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตุใด

เน้ือหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพที่เปน" โดยไมมีการรับประกนัใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย และ
มิไดจํากัดอยูที่การรับประกัน รวมถงึโอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถปุระสงค
ตลอดจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลในเอกสารนี ้นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทาน้ัน
Nokia ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเอกสารนี้หรือยกเลกิโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and
noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the
MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii)
for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted
or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional,
internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

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


คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA
อปุกรณของคณุอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนคลืน่วิทยุหรือโทรทัศนได (เชน เมื่อใชโทรศพัทในบริเวณใกล
เคยีงกบัอุปกรณรับสัญญาณ) FCC หรือ IC อาจรองขอใหคณุหยุดใชโทรศพัท หากสัญญาณรบกวนดังกลาวน้ียงั
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โดยตรงจาก Nokia อาจทําใหผูใชไมมีสิทธ์ิใชงานโทรศพัทเครื่องน้ีอกีตอไป
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ความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปน้ี มิฉะน้ันอาจกอใหเกิดอันตรายหรือ
เปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมลูเพ่ิมเติมในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย หรือในกรณีท่ีอาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย
คํานึงถึงความปลอดภัยบนทองถนนเปนอันดับแรก
ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอ่ืนใด เม่ือคุณขับขี่
ยานพาหนะอยู สิ่งสําคญัอันดับแรกที่คุณควรคํานึงในขณะขบัขีย่าน
พาหนะ คือ ความปลอดภยับนทองถนน
สญัญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได
ปดโทรศัพทเม่ืออยูในบริเวณที่หามใชโทรศพัทไรสาย
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเคร่ืองขณะอยูบนเครื่องบิน, เมื่ออยู
ใกลกับอุปกรณทางการแพทย, นํ้ามันเช้ือเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณท่ี
มีการระเบิด
บริการที่มีคุณภาพ
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะสามารถประกอบหรือซอมอุปกรณ
ตางๆ ของเคร่ืองได
อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรองเทาน้ัน หาม
ตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได
กันนํ้า
โทรศัพทของคุณไมกันนํ้า ควรเก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง
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ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเกี่ยวกับโทรศพัทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับน้ีไดรับการรับรองใหใชใน เครือขาย GSM
850, 900, 1800 และ 1900 MHz โปรดติดตอขอรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบ
เครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
ขณะท่ีใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเคร่ืองน้ี คณุควรเคารพตอกฎหมายและจารตี
ประเพณีท้ังหมด รวมถึงสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน และลิขสิทธ์ิ
การคุมครองดานลิขสิทธิ์จะชวยปองกันการคัดลอก การแกไข การโอน หรือการสง
ตอภาพ เพลง และเน้ือหาบางสวนได
โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซตอินเทอรเน็ตจากบริษัท
ภายนอกติดตั้งไวลวงหนาแลว คุณสามารถเขาสูไซตของบริษัทเหลาน้ีไดจาก
โทรศัพทของคุณ เว็บไซตของบริษัทภายนอกไมใชกิจการในเครือของ Nokia
และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลาน้ี หากคุณเลือกเขาใช
เว็บไซตดังกลาว คณุควรใชความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเน้ือหา
ของเว็บไซต

คําเตือน: คุณตองเปดเคร่ืองกอนเร่ิมใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง
ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเคร่ืองเมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตราย
คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับขอมูลสําคัญ
ท้ังหมดท่ีจัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ กรุณาอานคูมือของอุปกรณน้ันๆ เพ่ือ
ศึกษาขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับความปลอดภยั หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ี
ไมสามารถใชงานรวมกันได

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริ่มใชงานโทรศัพท
คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัติตองใชรวมกับคุณสมบัติเครือขายพิเศษ คุณสมบัติ
เหลาน้ีไมทํางานบนทุกเครือขาย เครือขายตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลง
เฉพาะกับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใชบริการเสริมจากระบบเครือขายได ผูให
บริการสามารถใหคําแนะนําและอธิบายถึงคาบริการท่ีเรียกเก็บ ในบางเครือขาย
อาจมีขอจํากัดท่ีสงผลกระทบตอการใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขาย
ตัวอยางเชน บางเครือขายอาจไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการ
ท้ังหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยาง
ในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนน้ัน คุณสมบัติเหลาน้ีจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง
โทรศัพทของคุณอาจมกีารกําหนดคาพิเศษ เชน การเปลี่ยนแปลงช่ือเมนู ลําดับ
ของเมนู และไอคอน โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
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รหัสผาน
เมื่อตองการตัง้คาวิธีท่ีโทรศัพทใชรหัสผานและการตั้งคาความปลอดภยั เลือก
เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย > รหัสผาน
● รหัส PIN (UPIN) จะมาพรอมกับซิมการด (การด USIM) และชวยปองกันการใช
ซิมการดโดยไมไดรับอนุญาต

● รหัส PIN2 (UPIN2) ไดมาพรอมกับซมิการด (การด USIM) โดยคุณตองใชรหัสน้ี
ในการเขาใชบริการบางอยาง

● รหัส PUK (UPUK) และ PUK2 (UPUK2) จะมาพรอมกับซิมการด (การด USIM) ของ
คุณ หากคุณใสรหัส PIN ผิด 3 คร้ังติดตอกัน คุณจําเปนตองใสรหัส PUK หาก
ไมมีรหัสใหมาดวย โปรดสอบถามจากผูใหบริการของคุณ

● รหัสโทรศัพทจะชวยปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต คุณสามารถ
สรางและเปลี่ยนรหัส รวมท้ังตั้งคาโทรศัพทใหรองขอการปอนรหัสไดดวย ควร
เก็บรหัสไวเปนความลับและเก็บไวในท่ีปลอดภัยโดยแยกจากตัวเครื่อง หากคุณ
ลืมรหัสและล็อคเคร่ืองไว คณุจะตองนําโทรศัพทของคุณเขารับบรกิารและอาจ
มีการเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติม สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอศูนยบริการ
Nokia Care หรือตัวแทนจําหนายโทรศัพทของคุณ

● คณุตองใสรหัสระบบเมื่อใชการจํากัดการโทรเพื่อจํากัดสายเรียกเขาและสาย
โทรออกจากโทรศัพทของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● ในการดูหรือเปล่ียนการตัง้คาในโมดลูรักษาความปลอดภัยของเว็บเบราเซอร
ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย > การตั้งคาการปองกัน

บริการตั้งกําหนดคา
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครือขายบางอยาง เชน บริการอินเทอรเน็ต
เคลื่อนท่ี, การสงขอความมัลติมีเดีย (MMS), การสงขอความเสียงโดยใช Nokia
Xpress หรือการซงิโครไนซกับเซริฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล โทรศัพทของคุณ
ตองไดรับการตั้งกําหนดคาท่ีถูกตอง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการตั้งคาท่ีมีให
ใชได โปรดติดตอผูใหบริการระบบ หรือตัวแทนจําหนาย Nokia ท่ีไดรับการรับรอง
ใกลบานคุณ หรือไปท่ีสวนสนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia โปรดดูท่ี“การสนับสนุน
ของ Nokia” หนา 10
เมื่อคุณไดรับการตัง้คาเปนขอความตัง้กําหนดคา และไมไดใชงานและบันทึกการ
ตั้งคาโดยอัตโนมัต ิขอความ ไดรับการต้ังคา จะปรากฏขึน้

ในการบันทึกการตั้งคา ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ หากจําเปน ใหปอนรหัส PIN ท่ี
ผูใหบริการใหมา

My Nokia
ขอรับกลเม็ดเคล็ดลับ และการสนับสนุนตางๆ สําหรับโทรศัพท Nokia ของคุณได
ฟรี พรอมดวยขอมูลทดลองใช การสาธิตแบบอินเตอรแอคทีฟ เว็บเพจเฉพาะตัว
และขาวสารตางๆ เก่ียวกับผลิตภณัฑและบริการลาสุดของ Nokia ไดฟรี

ขอมูลทั่วไป
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รับขอมูลท่ีชวยใหคุณใชงานโทรศัพท Nokia ไดเต็มประสิทธิภาพท่ีสุดและลง
ทะเบียนใชงาน My Nokia ทันทีวันน้ี สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมและบริการท่ีมีใหใชงาน
ในพ้ืนท่ีของคุณ โปรดด ูwww.nokia.com/mynokia

การดาวนโหลดเนื้อหา
คณุสามารถดาวนโหลดเน้ือหาใหม (เชน ลักษณะ) ลงในเครื่องได (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการท่ีคุณเช่ือถือและใหความปลอดภยัท่ีเพียงพอ
และปองกันอันตรายตอซอฟตแวร
คณุสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น และราคาไดจากผูใหบริการของคุณ

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

● เรียกการตั้งคาคืนกลับเปนคาท่ีตั้งจากโรงงาน โปรดดูท่ี“การเรียกคืนคาดั้งเดิม
” หนา 44

● อัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทดวยแอปพลิเคช่ัน Nokia Software Update หากมี
โปรดดูท่ี“การอัพเดตซอฟตแวร” หนา 9

● เย่ียมชมเว็บไซต Nokia หรือติดตอ Nokia Care โปรดดูท่ี“การสนับสนุนของ
Nokia” หนา 10

หากปญหาของคุณยังคงอยู โปรดติดตอศูนยบริการ Nokia Care ใกลบานคุณเพ่ือ
ขอรับบริการซอมแซม กอนท่ีจะสงโทรศัพทคุณไปซอมแซม ใหสํารองขอมูลหรือ
บันทึกขอมูลในโทรศัพทของคุณเก็บไวทุกครั้ง

การอพัเดตซอฟตแวร
Nokia อาจมีการอัพเดตซอฟตแวรซึ่งมีคุณสมบัติใหม, ใหฟงกชันท่ีทํางานไดดีขึน้
หรือเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่อง คุณสามารถขอรับการอัพเดตเหลาน้ีผานแอปพลิ
เคช่ัน Nokia Software Updater PC ในการอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท คุณตองมี
แอปพลิเคช่ัน Nokia Software Updater และคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันไดท่ีมี
ระบบปฏบิัติการ Microsoft Windows 2000, XP หรือ Vista, การเช่ือมตอ
บรอดแบนดอินเทอรเน็ต และสายเคเบิลขอมูลท่ีใชงานรวมกันได เพ่ือเช่ือมตอ
โทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอร
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมและการดาวนโหลดแอปพลิเคช่ัน Nokia Software Updater
โปรดไปที่ หรือเว็บไซต Nokia ในพ้ืนท่ี
ของคุณ

ขอมูลทั่วไป
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หากระบบเครือขายของคุณสนับสนุนการอัพเดตซอฟตแวรในแบบ OTA คุณยัง
สามารถขอรับการอัพเดตดังกลาวผานทางเครื่องโทรศัพท โปรดดูท่ี“การอัพเดต
ซอฟตแวรแบบ OTA” หนา 43

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการท่ีคุณเชื่อถือและใหความปลอดภยัท่ีเพียงพอ
และปองกันอันตรายตอซอฟตแวร

การสนับสนุนของ Nokia
ตรวจสอบ www.nokia.co.th/support หรือเว็บไซต Nokia ในพ้ืนท่ีของคุณ เพ่ือดู
เวอรช่ันลาสุดของคูมือน้ี ขอมูลเพ่ิมเติม ดาวนโหลด และบริการท่ีเก่ียวของกับ
ผลิตภณัฑ Nokia ของคุณ
บริการตั้งกําหนดคา
ดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาฟรี เชน MMS, GPRS, อีเมล และบริการอ่ืนๆ สําหรับรุน
โทรศัพทของคุณไดท่ี www.nokia.co.th/setup
Nokia PC Suite
คุณสามารถคนหาชุดโปรแกรม PC Suite และขอมูลท่ีเก่ียวของในเว็บไซตของ
Nokia ท่ี www.nokia.co.th/pcsuite
ศูนยบริการ Nokia Care
หากคุณตองการติดตอกับศูนยบริการ Nokia Care โปรดตรวจดู
รายช่ือศูนยบริการลูกคา Nokia Care ในประเทศของคุณท่ี
www.nokia.co.th/contactus
การบํารุงรักษา
สําหรับบริการบํารุงรักษา โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนยบริการ Nokia Care ท่ีใกลบาน
คุณท่ี www.nokia.co.th/repair

การจัดการลิขสิทธ์ิของขอมูลแบบดจิิตอล
เจาของขอมูลอาจใชประเภทเทคโนโลยีการจัดการลิขสิทธิ์ของขอมูลแบบดิจิตอล
(DRM) ท่ีแตกตางกันเพ่ือปกปองทรัพยสินทางปญญารวมถึงลิขสิทธิข์องขอมูลน้ัน
โทรศัพทน้ีใชซอฟตแวร DRM หลากหลายประเภทเพื่อเขาสูขอมลูท่ีปกปองดวย
DRM ดวยโทรศัพทเคร่ืองน้ี คุณสามารถเขาถึงขอมูลท่ีปกปองดวย WMDRM 10,
OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0 หากซอฟตแวร
DRM บางอยางไมสามารถปกปองขอมูลน้ันได เจาของขอมูลอาจขอใหเพิกถอน
คุณสมบัติเขาถึงขอมูลท่ีปกปองดวย DRM ใหมของซอฟตแวร DRM น้ัน การเพิก
ถอนอาจชวยปกปองการตออายุขอมูลท่ีปกปองดวย DRM ท่ีมีอยูในโทรศัพทของ
คุณแลว การเพิกถอนของซอฟตแวร DRM น้ันไมสงผลตอการใชขอมูลท่ีปกปอง
ดวย DRM ประเภทอื่นหรือการใชขอมูลท่ีไมไดปกปองดวย DRM
ขอมูลท่ีไดรับการปองกันดวย Digital rights management (DRM) มาพรอมกับ
สิทธิการใชท่ีเก่ียวของ ซึง่กําหนดสิทธิของคุณในการใชขอมูลน้ัน
หากเครื่องของคณุมีขอมูลท่ีไดรับการปกปองตาม OMA DRM ในการสํารองสิทธิการ
ใชและขอมูล ใหใชคุณสมบัตกิารสํารองขอมูลของชุดโปรแกรม Nokia PC Suite

ขอมูลทั่วไป
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http://www.nokia.co.th/support
http://www.nokia.co.th/setup
http://www.nokia.co.th/pcsuite
http://www.nokia.co.th/contactus
http://web.nokia.co.th/repair


ถายโอนขอมูลวิธีอ่ืนอาจไมสามารถถายโอนสิทธิการใชท่ีตองใชในการเรียกคนื
ขอมูล เพ่ือใหคุณสามารถดําเนินการใชขอมูลท่ีไดรับการปกปองดวย OMA DRM ตอ
ไดหลังจากท่ีมีการฟอรแม็ตหนวยความจําของโทรศัพท คุณยังอาจตองเรียกคืน
สิทธิการใช ในกรณีท่ีไฟลบนเครื่องของคุณเสียหาย
หากเครื่องของคุณมีขอมูลท่ีไดรับการปองกันดวย WMDRM ท้ังสิทธิการใชและ
ขอมูลจะสูญหายไป หากมีการฟอรแมตหนวยความจําของโทรศัพท ขอมูลและ
สิทธิการใชยังอาจสูญหายไปดวย หากไฟลในเครื่องโทรศัพทเสียหาย การสูญเสีย
สิทธิการใชหรือขอมูลจะจํากัดความสามารถในการใชงานขอมูลเดิมในเครื่องของ
คุณอีกครั้ง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ติดตอผูใหบริการของคุณ

ขอมูลทั่วไป
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เร่ิมตนใชงาน
ใสซิมการดและแบตเตอรี่
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกคร้ังกอนถอด
แบตเตอรี่

โทรศัพทน้ีใชกับแบตเตอรี่ BL-4S ใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia เสมอ โปรดดู
ท่ี“คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia” หนา 65
ซมิการดและขัว้สัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย เน่ืองจากการขูดขีดหรือดัดงอ
คุณจึงควรถือ ใส หรือถอดการดอยางระมัดระวัง
1. กดปุม

ปลด
ล็อค
เพ่ือยก
ฝาหลัง
ขึน้ และ
ถอดฝา
ออก
ถอด
แบตเตอรี่

2. เปดท่ี
วางซมิ
การด
และใส
ซิม
การด
โดยให
ขัว้
สัมผัส
ควํ่าลง
ในท่ีวาง ปดท่ีวางซมิการดกลับเขาท่ีเดิม
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3.

สังเกตขัว้สัมผัสของแบตเตอรี่ แลวใสแบตเตอรี่ ใสฝาดานหลังกลับคืน

ใสการดหนวยความจํา
ควรใช การด microSD ท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia วาใชกับเครือ่งรุนน้ีไดเทาน้ัน
Nokia ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการรับรองสําหรับการดหนวยความจํา แต
การดบางยี่หออาจไมสามารถใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีไดอยางสมบูรณ การดท่ี
ใชงานรวมกันไมได อาจทําใหการดและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําให
ขอมูลท่ีจัดเก็บไวบนการดสูญหาย
โทรศัพทของคณุสนับสนุนการด microSD ไดสูงสุด 2 GB
1. ถอดฝาดานหลังออก
2. ใสการดหนวยความจําลงในชองใสการด

หนวยความจํา โดยใหบริเวณหนาสัมผัส
ควํ่าลง และกดใหล็อคเขาท่ี

3. ใสฝาดานหลังกลับคืน

นําการดหนวยความจําออก

ขอสําคัญ:  อยานําการดหนวยความจําออก หากอยูในระหวางการทํางานที่
มีการเขาใชงานการด การดึงการดออกในขณะที่กําลังมีการเขาใชการดอาจทําให
การดหนวยความจําและโทรศพัทเสียได และขอมูลท่ีจัดเก็บไวภายในการดอาจ
หายไป
คณุสามารถถอดหรือเปลี่ยนการดหนวยความจํา ขณะท่ีโทรศัพททํางานอยูโดยไม
ตองปดเคร่ือง
1. ดูใหแนใจวาไมมีแอปพลิเคช่ันใดกําลังเขาใชการดหนวยความจําอยู
2. ถอดฝาดานหลังออก
3. กดการดหนวยความจําลงเล็กนอยเพ่ือคลายล็อคและถอดออก
4. ใสฝาดานหลังกลับคืน

เร่ิมตนใชงาน
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การชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของคณุไดรับการชารจมากอนแลว อยางไรก็ตามระดับการชารจอาจแตก
ตางกัน
1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง
2. ตอสายจากอุปกรณชารจเขากับโทรศัพท
3. เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ใหถอดสาย

อุปกรณชารจออกจากโทรศัพทกอน แลวจึง
ถอดออกจากชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาสองสาม
นาทีกวาท่ีสัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึน้บนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถโทรออกได

เสาอากาศ
โทรศัพทของคณุมีเสาอากาศภายในและภายนอก ในฐานะ
ของอุปกรณรับสงสัญญาณวิทยุ โปรดหลีกเล่ียงการสัมผัส
บริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปนขณะเสาอากาศใชสงหรือรบั
สัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศจะสงผลตอคุณภาพของ
สัญญาณสื่อสาร อาจทําใหโทรศัพทใชพลังงานในระดับท่ี
มากขึ้น และทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง
ในรูปภาพแสดงบริเวณเสาอากาศโดยกํากับดวย
เครื่องหมายสีเทา

ชุดหูฟง

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟงดวยเสียงดังอยางตอเน่ือง
อาจสงผลเสียตอการไดยิน หามถือโทรศัพทไวใกลกับหูเมื่อคุณเปดใชลําโพง
เพราะระดบัเสียงอาจจะดังมากเกินไป

คําเตือน:  เมื่อคุณใชชุดหูฟง ความสามารถในการรับฟงเสียงรอบดานของ
คุณอาจไดรับผลกระทบ อยาใชชุดหูฟงหากมีโอกาสทําใหเกิดอันตรายตอความ
ปลอดภยัของคุณ

เร่ิมตนใชงาน
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ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรีจ่ะขึน้อยูกับประเภทของอุปกรณชารจท่ีใช การ
ชารจแบตเตอรี่ BL-4S ดวยอุปกรณชารจ AC-3 จะใชเวลาประมาณ ชั่วโมง

 เมื่อโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย
3 



เมื่อเชื่อมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอ่ืนๆ เขากับชองเสียบ Nokia AV นอก
เหนือจากท่ีไดรับอนุมัติโดย Nokia ใหใชงานกับเครื่องน้ีได โปรดใสใจเปนพิเศษ
กับระดับเสียง
อยาเช่ือมตอผลิตภณัฑท่ีสรางสัญญาณออก เน่ืองจากผลิตภัณฑน้ีอาจทําให
เคร่ืองเสียหายได อยาเช่ือมตอแหลงสัญญาณท่ีมีกําลังไฟฟาเขากับชองเสียบ
Nokia AV

สายคลอง
1. เปดฝาดานหลัง
2. คลองสายไวท่ีดานหลังท่ีหนีบ และปดฝาดาน

หลัง

สายเคเบิล AV
ในการแสดงภาพจากคลังภาพและ
ขอความสนทนาบนหนาจอทีวี ให
เช่ือมตอสายเคเบิลสัญญาณภาพ
ออก Nokia Video-Out CA-92U เขา
กับชองเสียบ AV ของโทรศัพท
โปรดดูรหัสสีเมื่อคุณตอสายเคเบิล
เขากับทีวีของคุณ ฟงกชันน้ีไมได
รับการออกแบบมาเพื่อชมวิดีโอ
คลิป

รหัสสี สญัญาณ

ขาว ชองอะนาล็อกซาย

เร่ิมตนใชงาน
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แดง ชองอะนาล็อกขวา

เหลือง คอมโพสิตวิดีโอ

ปุมกดและสวนประกอบของเครื่อง

1 — หูฟง
2 — จอแสดงผล
3 — ชองเสียบสายเคเบิล Micro USB
4 — ปุม Navi™ ในท่ีน้ีเรียกวาปุมเล่ือน
5 — ปุมเลือกดานซาย
6 — ปุมโทรออก
7 —  แผงปุมกด
8 — ปุมเลือกดานขวา
9 — ปุมวางสาย
10 — ปุมปรับเพ่ิมระดับเสียง
11 — ปุมปรับลดระดับเสียง
12 — ปุมดนตรี
13 — ปุมกลอง
14 — ชองเสียบ Nokia AV (2.5 มม.)

เร่ิมตนใชงาน

16

เร
ิ่ม
ต
น
ใช
งา
น



15 — ปุมเปด/ปด
16 — ชองเสียบอุปกรณชารจ
17 — แฟลชกลองถายรูป
18 — เลนสกลองถายรูป
19 — ลําโพง
ขนาด

นํ้าหนัก ประมาณ 99 กรัม

ปริมาตร ประมาณ 63 ซม.3

ความยาว 98 มม.

ความกวาง (สงูสุด) 48 มม.

ความสูง (สูงสุด) 15 มม.

การเปดและปดเครื่อง
ในการเปดหรือปดเคร่ือง ใหกดปุมเปด/ปดคางไว

หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัส PIN ใหปอนรหัส (ซึ่งจะแสดงเปน ****)

หากเครื่องขอใหคุณปอนเวลาและวันท่ี ใหปอนเวลาทองถิ่น เลือกเขตเวลาตาม
ตําแหนงท่ีคุณอาศัยอยูในแงสวนตางของเวลาโดยยึดตามเวลามาตรฐานกรีนิช
(GMT) แลวจึงปอนวันท่ี โปรดดูท่ี“วันท่ีและเวลา” หนา 40
เมื่อคุณเปดเคร่ืองเปนคร้ังแรก คณุอาจไดรับแจงใหเตรียมรับการตัง้กําหนดคาจาก
ผูใหบริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมท่ี ตอ
เว็บสนับสนุน โปรดดูท่ี “การตั้งกําหนดคา” ในหนา 42 และ “บริการตั้งกําหนด
คา” ในหนา 8

โหมดสแตนดบาย
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงานแตคุณยังไมปอนตัวอักษรใดลงไป โทรศัพทจะอยูใน
โหมดสแตนดบาย

เร่ิมตนใชงาน
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จอแสดงผล

1 — ระดับความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลูลาร

2 — สถานะการชารจแบตเตอรี่

3 — สัญลักษณ
4 — ช่ือของระบบเครือขายหรือโลโกระบบ
5 — นาฬิกา
6 — จอแสดงผล
7 — ฟงกชันของปุมเลือกดานซาย
8 — ฟงกชันของปุม Navi
9 — ฟงกชันของปุมเลือกดานขวา
คุณสามารถเปลี่ยนฟงกชันของปุมเลือกดานซายและดานขวา โปรดดูท่ี“ปุมเลือก
ดานซายและขวา” หนา 40

การประหยัดพลังงาน
โทรศัพทของคุณมีคุณสมบัติ ประหยัดพลังงาน และ โหมดพัก เพ่ือท่ีจะประหยัด
พลังงานแบตเตอรีใ่นโหมดสแตนดบาย เมื่อไมมีการกดปุมใดๆ คุณสมบัติเหลาน้ี
อาจถูกเปดใชงานแลว โปรดดูท่ี“จอแสดงผล” หนา 39

โหมดสแตนดบายแบบพเิศษ
โหมดสแตนดบายแบบพิเศษจะแสดงรายการขอมูลและคุณสมบัติของโทรศัพทท่ี
เลือก ซึง่คุณสามารถเขาใชไดโดยตรง

ในการใชหรือเลิกใชโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ เลือก เมนู > การตั้งคา >
จอแสดงผล > สแตนดบายแบบพิเศษ > สแตนดบายแบบพิเศษ

ในโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ ใหเล่ือนขึ้นหรือลงเพ่ือดูรายการตางๆ และเลือก
เลอืก หรือ ดูขอมูล ลูกศรแสดงใหทราบวามีขอมูลใหอานตอ หากตองการหยุด
เลื่อน ใหเลือก ออก

เร่ิมตนใชงาน
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ในการจัดการและเปลีย่นโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ เลือก ตัวเลอืก และเลือก
จากตัวเลือกท่ีมีอยู

ปุมลัดในโหมดสแตนดบาย
หากตองการเขาใชรายการเบอรท่ีคุณโทรออก ใหกดปุมโทรหน่ึงคร้ัง หากตองการ
โทรไปยังหมายเลขใดจากรายการ ใหเล่ือนไปที่หมายเลขหรือช่ือท่ีคุณตองการ
และกดปุมโทรออก

เมื่อตองการเปดเว็บเบราเซอร ใหกดคางไวท่ีปุม 0

เมื่อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหกดคางไวท่ีปุม 1

คณุสามารถใชปุมเปนทางลัดได โปรดดูท่ี“ปุมลัดโทรออก” หนา 22

สัญลักษณ
   คุณมีขอความที่ยังไมไดอาน

   คุณมีขอความที่ยังไมไดสง ยกเลิก หรือขอความที่สงไมสําเร็จ

   คุณมีสายที่ไมไดรับ

   ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู

   เสียงกริ่งจะไมดังขึ้นเมือ่มีสายเรียกเขาหรือเมื่อไดรับขอความตัวอักษร

   ตั้งเสียงปลุกไว

/   โทรศัพทลงทะเบียนใชงานกับเครือขาย GPRS หรือ EGPRS
/   โทรศัพทมีการเช่ือมตอ GPRS หรือ EGPRS อยู

/   การเช่ือมตอ GPRS หรือ EGPRS ถูกระงับไว (พักการเช่ือมตอ)

   มกีารเปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth
   หากคุณมีสายโทรศัพทสองสาย สัญลักษณน้ีแสดงวาเครื่องเลือกสายที่สอง

   โอนสายเรียกเขาทุกสายไปยังหมายเลขอ่ืน

   เคร่ืองของคุณมีการจํากัดการโทรเฉพาะกลุม

   มกีารตั้งเวลารูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน

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

เร่ิมตนใชงาน
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4. หากเมนูยอยท่ีเลือกน้ันมีเมนูยอย ใหทําซ้ําขัน้ตอนท่ี 3
5. เลือกตั้งคาท่ีตองการ
6. หากตองการกลับไปท่ีเมนูระดับกอนหนาน้ี ใหเลือก กลับ

หากตองการออกจากเมนู ใหเลือก ออก

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

ในการจัดเรียงเมนูใหม ใหเล่ือนไปยังเมนูท่ีตองการยาย แลวเลือก ตัวเลือก >
เรียบเรียง > ยาย เล่ือนไปยังท่ีท่ีคุณตองการยายเมนูไปไว และเลือก ตกลง ใน
การบันทึกการเปลี่ยนแปลง ใหเลือก เสร็จ > ใช

โหมดบนเครื่องบิน
ใชโหมดบนเครื่องบินในสภาพแวดลอมท่ีไวตอคลื่นวิทยุ เชน เมื่ออยูบนเครื่องบิน
หรืออยูในโรงพยาบาล เพ่ือเลิกใชงานฟงกชันท่ีใชความถ่ีวิทยุท้ังหมด คุณยัง
สามารถเขาเลนเกมสออฟไลน ดูปฏทิิน และหมายเลขโทรศัพทได เมื่อเปดใชงาน
โหมดบนเครื่องบิน  จะปรากฏขึน้

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

หากตองการยกเลิกการใชโหมดเครื่องบิน ใหเลือกรูปแบบอ่ืนแบบใดก็ได

การโทรฉุกเฉินในโหมดบนเครื่องบิน
ปอนหมายเลขฉุกเฉิน กดปุมโทรออก เมื่อ ออกจากรูปแบบ บนเครื่อง? ปรากฏ
ขึ้น ใหเลือก ใช

คําเตือน:  ดวยรูปแบบบนเครื่อง คุณไมสามารถโทรออกหรือรับสายเขาได
รวมถึงการโทรฉุกเฉินหรือใชคุณสมบัติอ่ืนท่ีตองอยูภายในพ้ืนท่ีบริการของระบบ
เครือขาย ในการโทรออก กอนอ่ืน คุณตองเปดใชฟงกชันโทรศัพทโดยการเปลี่ยน
รูปแบบ หากเครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสล็อค หากคุณตองการโทรไปยังเบอร
ฉุกเฉินขณะท่ีเครื่องล็อคอยูในอยูในรูปแบบบนเครื่อง คุณยังสามารถปอน
หมายเลขฉุกเฉินท่ีตั้งไวแลวอยางเปนทางการในเครือ่งของคุณไดในฟลดรหัส
ล็อคและเลือก 'โทร' เครื่องจะยนืยันวาคุณกําลังจะออกจากรูปแบบบนเครื่องเพ่ือ
เร่ิมการโทรฉุกเฉิน

การล็อคปุมกด
ในการล็อคปุมกดเพ่ือปองกันการกดปุมโดยไมไดตั้งใจ เลือก เมนู และกด *
ภายใน 3.5 วินาที

หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก ปลดลอ็ค และกดปุม * ภายใน 1.5 วินาที
ใหปอนรหัสล็อค หากเครื่องแสดงขอความใหปอน

หากตองการรับสายเมื่อมีการล็อคปุมกด ใหกดปุมโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือ
ปฏิเสธไมรับสาย ปุมกดจะล็อคโดยอัตโนมัติ
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คุณสมบัติเพ่ิมเติมม ีลอ็คปุมอัตโนมัติ และ ปองกันปุมกดโปรดดู
ท่ี“โทรศัพท” หนา 41
เมื่อล็อคโทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินท่ีใช
เปนทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได

ปรับแตงสลีักษณะ
ในการปรับแตงโทรศพัทของคณุ คุณสามารถปรับแตงสีลักษณะบางอยางของ
โทรศัพทไดดวยวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี
● ในการเลือกสีโดยใชชองมองภาพของกลอง เลือก เมนู > การต้ังคา >
ลักษณะ > เลอืกสีของลักษณะ และทําตามคําแนะนํา

● ในการเลือกสีจากภาพที่จัดเก็บในคลังภาพ เลือกภาพและ ตัวเลอืก > ใช
ภาพ > เลือกสีของลักษณะ และทําตามคําแนะนํา

ฟงกชันที่ไมตองใชซิมการด
ฟงกชันในโทรศัพทบางฟงกชันสามารถใชไดโดยไมตองใสซิมการดในเครื่อง เชน
ตารางนัดหมายและเกมส บางฟงกชันปรากฏเปนสีทึบอยูในเมนู และใชงานไมได
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การโทร
การโทรออก
คุณสามารถเริ่มตนโทรออกไดหลายวิธี ดังน้ี
● ปอนหมายเลขโทรศัพท พรอมท้ังรหัสพ้ืนท่ี จากนั้น กดปุมโทรออก
ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้งเพ่ือเปนตัวนําหนาหมายเลขตาง
ประเทศ (เคร่ืองหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกตางประเทศ) แลวตามดวย
รหัสประเทศ รหัสพ้ืนท่ีโดยไมตองกดเลข 0 นําหากจําเปน แลวตามดวย
หมายเลขโทรศัพท

● หากตองการเขาใชรายการเบอรท่ีโทรออก ใหกดปุมโทรหนึ่งคร้ังเมื่ออยูใน
โหมดสแตนดบาย เลือกหมายเลขหรือช่ือ แลวกดปุมโทรออก

● คนหารายชื่อ หรือหมายเลขโทรศัพทซึ่งคุณจัดเก็บไวใน รายช่ือ โปรดดูท่ี“การ
จัดการรายชื่อ” หนา 32

เมื่อตองการปรับระดับความดังของเสียงในระหวางการโทร กดปุมปรับระดับเสียง
ขึ้นหรือลง

สายเรียกเขา
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก หรือเปดฝาเลื่อน หากตองการวางสาย ให
กดปุมวางสาย หรือปดฝาเลื่อน

หากตองการปฏิเสธไมรับสาย ใหกดปุมวางสาย ในการปดเสียงเรียกเขา เลือก
เงียบ

ปุมลัดโทรออก
กําหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมตัวเลขปุมใดปุมหน่ึง ตั้งแต 2 ถึง 9 โปรดดู
ท่ี“การกําหนดปุมลัดโทรออก” หนา 33
ใชปุมลัดโทรออกเพ่ือโทรออกดวยวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี
● กดปุมตัวเลขน้ัน แลวกดปุมโทรออก
● หากมีการเลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก > โทรดวน > เปด ใหกดปุม
ตัวเลขคางไว

การโทรออกโดยใชเสยีง
คุณสามารถโทรออกไดโดยพูดชื่อท่ีบนัทึกไวในรายชื่อ
เน่ืองจากคําสั่งเสียงขึน้อยูกับภาษา กอนท่ีคุณจะโทรออกโดยใชเสียง คุณตอง
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศพัท > การต้ังคาภาษา > ภาษาในการจดจํา
เสยีง และภาษาของคุณ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิดปญหาขึน้ได ถา
คุณอยูในท่ีท่ีมีเสียงดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังน้ันจึงไมควรอาศัยการโทร
ออกโดยใชเสียงเพียงอยางเดยีวไมวาในสถานการณใดก็ตาม
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1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือกดานขวาหรือปุมปรับลดระดับเสียงคางไว
เสียงส้ันๆ จะดังขึน้ และขอความ กรุณา เปลงเสียง จะปรากฏขึน้

2. พูดชื่อท่ีคุณตองการติดตอใหชัดเจน หากการเรียกขอมูลดวยเสียงเปนผล
สําเร็จ รายการช่ือท่ีตรงกันจะปรากฏขึน้ โทรศัพทจะเลนคําสั่งเสียงของรายการ
แรกสุดท่ีตรงกัน หากรายการนั้นไมใชรายการที่ตองการ ใหเล่ือนไปยังรายการ
อ่ืน

ตัวเลอืกขณะสนทนา
ตวัเลือกหลายอยางท่ีคุณสามารถใชไดขณะสนทนาเปนบริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

ขณะสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก ตัวเลือกท่ีมีใหเลือกอ่ืนอาจประกอบดวย:
ตัวเลือกการโทรมี ปดเสียง หรือ เปดเสยีง, รายชื่อ, เมนู, ล็อคปุมกด, บนัทึก
เสียง, ความชัดเจนเสียง, ลําโพง หรือ โทรศัพท
ตัวเลือกระบบเครือขายมี รับสาย หรือ ปฏิเสธ, พักสาย หรือ เลิกพักสาย, โทร
ใหม, เพิ่มสายประชุม, วางสาย, วางทุกสาย และตัวเลือกตอไปน้ี
● สง DTMF  — เพ่ือสงตัวอักษรแทนเสียงเรียกเขา
● สลบัสาย  — ใชสลับระหวางสายที่ใชอยูและสายที่พักรออยู
● สงสายตอ  — เพ่ือตอสายที่พักไวเขากับสายที่ใชอยู และวางสายของคุณเอง
จากการสนทนา

● ประชุมสาย  — เพ่ือโทรแบบประชุมสาย
● โทรสวนตัว  — เพ่ือสนทนาเปนการสวนตัวขณะประชุมสาย

คําเตือน:  หามถือโทรศพัทไวใกลกับหูเมื่อคุณเปดใชลําโพง เพราะระดับ
เสียงอาจจะดังมากเกินไป

การโทร
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การเขียนขอความ
โหมดตัวอักษร
ในการปอนตัวอักษร (เชน ขณะเขียนขอความ) ใหใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
หรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนขอความ ใหกด ตัวเลือก คางไวเพ่ือสลับระหวางระบบปอนขอความ
ปกต ิซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  และระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ซึง่แสดงดวย
สัญลักษณ  ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติไมไดสนับสนุนทุกภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงดวยสัญลักษณ   และ  ในการเปลี่ยนรูปแบบตัว
อักษร ใหกดปุม # ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเปนตัวเลข ซึง่แสดงดวย
สัญลักษณ  ใหกดคางไวท่ีปุม # และเลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยน
จากโหมดหมายเลขเปนโหมดตัวอักษร ใหกดปุม # คางไว

เมื่อตองการตั้งคาภาษาที่ใชเขยีน ใหเลือก ตัวเลอืก > ภาษาที่เขียน

ระบบปอนตัวอกัษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 2 ถึง 9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรท่ีตัองการปรากฏ ตัวอักษรท่ีมีอยูจะขึ้น
กับภาษาท่ีใชเขียนท่ีเลือกไว

หากตัวอักษรตัวถัดไปท่ีคุณตองการปอนอยูในปุมเดียวกับปุมตัวเลขท่ีคุณใชอยู ให
รอจนกระท่ังเคอรเซอรปรากฏขึน้ และปอนตัวอักษร

ในการเขาใชเคร่ืองหมายวรรคตอนตางๆ และตัวอักษรพิเศษท่ีมักใชบอย ใหกดปุม
ตัวเลข 1 ซ้ําๆ หรือกด * เพ่ือเลือกตัวอักษรพิเศษ

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิจะใชพจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคํา
ใหมได
1. เร่ิมเขยีนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุมแตละปุมเพียงหน่ึงคร้ังในการปอนตัว

อักษรแตละตัว
2. ในการยืนยันคํา เล่ือนไปทางขวาหรือเวนวรรค

● หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม* ซ้ําๆ และเลือกคําจากรายการ
● หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวาคําท่ีคุณตองการเขยีนไมมีอยู
ในพจนานุกรม หากตองการเพ่ิมคําลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด ปอน
คําโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ แลวเลือก จัดเก็บ

● หากตองการเขียนคําประสม ใหปอนสวนแรกของคํากอน และกดปุมเลื่อน
ไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขียนสวนสุดทายของคํา หลังจากน้ันใหยืนยัน

3. เร่ิมเขยีนคําถัดไป
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การปอนขอความภาษาไทย
ตัวอยางเชน หากตองการเขียนขอความตัวอักษรเปนภาษาไทย เลือก เมนู >
ขอความ > สรางขอความ > ขอความ เลือกหนาตางขอความและ ตัวเลือก >
ภาษาท่ีเขียน > ไทย ไอคอน  จะปรากฏขึน้

ตัวอยางเชน หากตองการเขียนขอความ "คิดถึง U ;-)" ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี
1. กด 1 สี่ครั้ง เพ่ือเลือก ค
2. กด * เล่ือนขวาเพื่อเลือกสระ  สําหรับ คิ และเลือก ใส
3. กด 5 หน่ึงคร้ัง เพ่ือเลือก ด
4. กด 5 สามครั้ง เพ่ือเลือก ถ
5. กด * จากนั้น กดปุมเล่ือนไปทางขวาสามครั้ง เพ่ือเลือกสระสําหรับ ถึ แลว

เลือก ใส
6. กด 2 สองครั้ง เพ่ือเลือก ง
7. กด # เพ่ือเปลี่ยนเปนตัวพิมพใหญภาษาอังกฤษ และกด 0 เพ่ือเวนวรรค
8. กด 8 สองครั้ง เพ่ือเลือก U
9. กด 0 เพ่ือเวนวรรค
10. เลือก ตัวเลอืก > ใสสญัลกัษณ > ตัวอักษร เล่ือนไปที่ ; แลวเลือก ใช
11. เลือก ตัวเลอืก > ใสสญัลกัษณ > ตัวอักษร เล่ือนไปที่ - แลวเลือก ใช
12. เลือก ตัวเลอืก > ใสสญัลกัษณ > ตัวอักษร เล่ือนไปที่ ) แลวเลือก ใช

หมายเหตุ: ตามลักษณะการใชภาษาไทยแลว เสียงสระหรือเสียง
พยัญชนะจะใสไดตอเมื่อมีตัวอักษรไทยนําอยูแลวเทาน้ัน
เฉพาะโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีมีเมนูภาษาไทยเทาน้ัน จึงจะรับขอความภาษาไทยได

เคล็ดลับ:  หากตองการเปลี่ยนเปนการปอนตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือ
ตัวเลข ใหกด #

การเขียนขอความ
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การรับสงขอความ
คุณสามารถอาน เขียน สง และจัดเก็บขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย
ขอความอีเมล ขอความคลิปเสียง และขอความดวน บริการการรับสงขอความน้ีจะ
ใชไดในกรณีท่ีมีการเปดใหบริการโดยผูใหบริการเครือขายหรอืผูใหบริการเทาน้ัน

ขอความแบบอักษรและขอความมัลติมีเดีย
คุณสามารถสรางขอความและอาจแนบภาพเพิ่มไปดวยได เปนตน โทรศัพทของ
คุณจะเปลี่ยนขอความแบบอักษรเปนขอความมัลติมีเดยีโดยอัตโนมตัิเมื่อมีการ
แนบไฟลรวมดวย

ขอความตัวอักษร
โทรศัพทของคณุสนับสนุนการสงขอความตัวอักษรท่ีมีความยาวมากกวาความยาว
ท่ีกําหนดของขอความเดียว โดยเคร่ืองจะสงขอความท่ียาวขึน้แยกเปนสอง
ขอความขึน้ไป ผูใหบริการของคุณอาจคิดคาใชจายในการสงตามน้ัน อักขระท่ีมี
เครื่องหมายพิเศษหรือเคร่ืองหมายตางๆ และอักขระจากภาษาบางประเภท จะใช
พ้ืนท่ีมากขึน้ และทําใหจํานวนตัวอักษรเพ่ิมขึน้จนมากกวาขีดจํากัดท่ีกําหนด
สําหรับการสงขอความเดียว
สัญลักษณท่ีอยูดานบนของหนาจอแสดงจํานวนตัวอักษรท่ีเหลืออยูท้ังหมดและ
จํานวนของขอความที่จําเปนตองสง
กอนจะสงขอความแบบใดๆ หรือขอความอีเมล SMS ไดน้ัน คุณจะตองบันทึกเบอร
ศูนยขอความกอน เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความ
ตัวอักษร > ศนูยขอความ > เพิ่มศูนย ปอนช่ือ และเบอรโทรจากผูใหบริการ

ขอความมัลติมีเดีย
ขอความมัลติมีเดียอาจประกอบดวยขอความ ภาพ คลิปเสียง และคลิปวิดีโอ
เฉพาะเคร่ืองท่ีมีคณุสมบัติท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ันท่ีจะรับและแสดงขอความ
มัลติมีเดียได ลกัษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทท่ีรับ
ขอความ
เครือขายไรสายอาจจะจํากัดขนาดของขอความ MMS หากภาพที่ใสมีขนาดเกินกวา
ขนาดที่จํากัดไว เคร่ืองอาจลดขนาดภาพใหเล็กลง เพ่ือใหสามารถสงผานทาง
MMS ได

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ ขอความอาจมี
ซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ีอาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซี
ของคุณ
หากตองการตรวจสอบการใหบริการและสมคัรใชบริการสงขอความมัลติมีเดีย
(MMS) โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ ซึง่คุณอาจจะตองดาวนโหลดการตั้งกําหนด
คาดวย โปรดดูท่ี“การสนับสนุนของ Nokia” หนา 10
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การสรางขอความตัวอกัษรหรือขอความมัลติมีเดีย
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
2. หากตองการเพ่ิมผูรับ ใหเลื่อนไปที่ชอง ถึง: แลวปอนเบอรโทรของผูรับ หรือท่ี

อยูอีเมล หรือเลือก เพิ่ม เพ่ือเลือกผูรับจากตัวเลือกท่ีมีให เลือก ตัวเลอืก เพ่ือ
เพ่ิมผูรับและหัวเร่ือง รวมทั้งกําหนดตัวเลือกในการสง

3. เลื่อนไปที่ชอง ตัวอักษร: แลวปอนเน้ือหาของขอความ
4. ในการแนบขอมูลไปกับขอความ ใหเล่ือนไปที่แถบส่ิงท่ีแนบที่อยูดานลางของ

จอภาพ แลวเลือกประเภทของขอมูลท่ีตองการ
5. หากตองการสงขอความ ใหกด สง
ประเภทของขอความจะแสดงอยูท่ีดานบนของจอภาพ และจะเปลี่ยนเองโดย
อัตโนมัติ ท้ังน้ีขึน้อยูกับเน้ือหาของขอความ
ผูใหบริการอาจคิดคาบรกิารแตกตางกัน ขึน้อยูกับประเภทของขอความ กรุณาตรวจ
สอบรายละเอียดตางๆ จากผูใหบริการของคุณ

การอานขอความและตอบกลับ

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ ขอความอาจมี
ซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ีอาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซี
ของคุณ
โทรศัพทของคุณจะสงเมลแจงเตือนเมื่อคุณไดรับขอความ เลือก ดูขอมูล เพ่ือ
แสดงขอความ หากไดรับขอความมากกวาหน่ึงขอความ ในการแสดงขอความ ให
เลือกขอความจากถาดเขาและ เปด ใชปุมเลือ่นเพ่ือดูท้ังขอความ
ในการสรางขอความตอบ เลือก ตอบ

การสงขอความ
การสงขอความ
ในการสงขอความ ใหเลือก สง เคร่ืองจะจัดเก็บขอความไวในแฟมขอมลู ถาด
ออก และเริ่มตนการสงขอความ

หมายเหตุ: ขอความหรือไอคอนสงขอความบนหนาจอของเครื่องไมได
แสดงวาผูรบัไดรับขอความนั้นแลว ณ ปลายทางที่เราสงไปให
หากการสงขอความน้ันถูกขัดจังหวะการทํางาน เคร่ืองจะพยายามสงขอความอีก
2-3 คร้ัง หากไมสามารถสงขอความน้ันได ขอความน้ันจะยังคงอยูในแฟมขอมูล
ถาดออก หากตองการยกเลิกการสงขอความในแฟมขอมูล ถาดออก เลือก ตัว
เลือก > ยกเลกิการสง
ในการบันทึกขอความที่สงในแฟมขอมูล รายการที่สง เลือก เมนู > ขอความ >
การต้ังคาขอความ > การตั้งคาทั่วไป > จัดเก็บขอความที่สง

การจัดขอความของคุณ
เครื่องจะจัดเก็บขอความที่ไดรบัไวในแฟมขอมูล ถาดเขา จัดการขอความในแฟม
ขอมูลรายการท่ีจัดเก็บ

การรับสงขอความ
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ในการเพิ่ม เปลี่ยนช่ือ หรือลบแฟมขอมูล เลือก เมนู > ขอความ > รายการท่ี
จัดเก็บ > ตัวเลือก

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

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

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

ตองการใหสงอีเมล
3. ใสท่ีอยูอีเมลของผูรับ เร่ือง และขอความอีเมล หากตองการแนบไฟล เลือก ตัว
เลอืก > ใส และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

4. เมื่อตองการสงอีเมล ใหเลือก สง

การอานและตอบกลับอีเมล

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ ขอความอาจมี
ซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ีอาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซี
ของคุณ
1. เมื่อตองการดาวนโหลดสวนหัวขอความอีเมล เลือก เมนู > ขอความ และอี

เมลแอคเคาทของคุณ
2. เมื่อตองการดาวนโหลดอีเมลและไฟลท่ีแนบ เลือกอีเมลและ เปด หรือ ดึง
ขอมูล

3. ในการตอบกลับหรือสงตออีเมล เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีให
เลือก

4. เมื่อตองการตัดการเชื่อมตอจากอีเมลแอคเคาท เลือก ตัวเลอืก > ตัดการ
เช่ือมตอ การเช่ือมตอกับอีเมลแอคเคาทจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัตเิมื่อไมมีการ
ดําเนินการอ่ืนใดจนครบตามเวลาท่ีระบุไว
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การแจงเตือนอีเมลใหม
โทรศัพทของคุณสามารถตรวจสอบอีเมลแอคเคาทของคณุไดโดยอัตโนมัติตาม
ระยะเวลาที่ระบ ุและสงเมลแจงเตือนเมื่อไดรับอีเมลใหม
1. เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความอีเมล > แกไข
ศูนยขอความ

2. เลือกอีเมลแอคเคาท, การตั้งคาดาวนโหลด และตัวเลือกตอไปน้ี
● รอบอัพเดตศนูยฯ  — เพ่ือตั้งความถี่ท่ีโทรศัพทจะตรวจสอบอีเมลแอคเคาท

เพ่ือคนหาอีเมลใหม
● การดึงอัตโนมัติ  — เพ่ือเรียกอีเมลใหมโดยอัตโนมัติจากอีเมลแอคเคาท
ของคุณ

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

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

2. ปอนเบอรโทรของผูรับ เขียนขอความ (ไดสูงสุด 70 ตัวอักษร) แลวเลือก สง

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

บันทึกเสียงจะเปดการทํางาน
2. บันทึกขอความของคุณ โปรดดูท่ี“เคร่ืองบันทึก” หนา 52
3. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหน่ึงหมายเลขในชอง ถึง: หรือเลือก เพิ่ม

เพ่ือเรียกดูหมายเลข
4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

ขอความทันใจ
ดวยการสงขอความทันใจ (IM ซึง่เปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถ
สงขอความแบบสั้นไปยังผูใชท่ีออนไลนอยูได คณุตองสมคัรขอใชบริการและลง
ทะเบียนกับศูนยบริการ IM ท่ีคุณตองการใช คณุสามารถสอบถามการใชบริการน้ี
รวมท้ังราคา และคําแนะนําตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ เมนูอาจแตกตางกันขึ้น
อยูกับผูใหบริการขอความสนทนาของคุณ
ในการเช่ือมตอกับบริการ เลือก เมนู > ขอความ > สนทนา และทําตามคํา
แนะนําบนจอแสดงผล
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ขอความขอมูล, ขอความ SIM และคําสั่งขอใช
บริการ
ขอความขอมูล
คุณสามารถรับขอความเกี่ยวกับเรื่องตางๆ จากผูใหบริการของคุณ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความขอมูล และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

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

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

ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย ท่ีคุณจําเปนตองสมัคร
เปนสมาชิกกอน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

เมื่อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหกดคางไวท่ีปุม  1

หากตองการแกไขหมายเลขของระบบฝากขอความเสียง ใหเลือก เมนู >
ขอความ > ขอความเสียง > เบอรศูนยขอฯ เสยีง

การตั้งคาขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ และเลือกจากรายการตอไปน้ี
● การต้ังคาท่ัวไป  — ใชบันทึกสําเนาของขอความท่ีสงในโทรศัพทของคุณ ใช
เขยีนทับขอความเดิมหากหนวยความจําขอความเต็ม และใชตั้งคาอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของกับขอความ

● ขอความตัวอักษร  — ใชเพ่ือยอมใหมีรายงานผลการสง ใชตั้งคาศูนยขอความ
สําหรับ SMS และอีเมล SMS ใชเลือกประเภทของอักขระท่ีสนับสนุน และใชตั้งคา
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขอความตัวอักษร

● ขอความมัลติมีเดีย  — ใชเพ่ือยอมใหมีรายงานผลการสง ใชตั้งคาลักษณะ
ของขอความมัลติมีเดีย ใชเพ่ือยอมใหมกีารรับขอความมัลติมีเดียและโฆษณา
และใชตั้งคาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขอความมัลติมีเดีย

● ขอความอีเมล  — ใชเพ่ือยอมใหมีการรับอีเมล ใชตั้งขนาดภาพในอีเมล และ
ใชเพ่ือตั้งคาอ่ืนๆ เก่ียวกับอีเมล
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● ขอความบริการ  — ใชเพ่ือเรียกใชงานขอความบริการ และใชเพ่ือตั้งคาท่ี
ตองการท่ีเก่ียวกับขอความบริการ
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รายช่ือ
คุณสามารถจัดเก็บช่ือ หมายเลขโทรศัพทเปนรายชื่อในหนวยความจําเครื่องและ
ในหนวยความจําของซมิการด รวมทั้งคนหาและเรียกดูขอมูลเหลาน้ันเพ่ือการโทร
ออกหรือเพ่ือสงขอความ

การจัดการรายช่ือ
การเลือกหนวยความจําสําหรับรายชือ่
หนวยความจําของโทรศัพทสามารถจัดเก็บรายช่ือพรอมรายละเอียดเพ่ิมเติม เชน
หมายเลขโทรศัพทและรายการขอความหลายรายการ นอกจากน้ี คุณยังสามารถ
บันทึกภาพ เสียง หรือวิดีโอคลิปสําหรับรายช่ือจํานวนหนึ่งได
หนวยความจําซมิการดสามารถจัดเก็บช่ือพรอมหมายเลขโทรศัพทหน่ึงหมายเลข
กับช่ือน้ัน รายช่ือท่ีจัดเก็บไวในหนวยความจําของซมิการดจะแสดงโดย 

เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา > ความจําที่ใช เมื่อคุณเลือก เครื่องและ
ซิม รายช่ือจะถูกบนัทึกไวในหนวยความจําเครื่อง

การบันทึกชือ่และเบอรโทรศัพท
เมื่อตองการบันทึกช่ือและหมายเลขโทรศัพท เลือก เมนู > รายช่ือ > ชื่อ > ตัว
เลอืก > เพิ่มรายชื่อใหม
หมายเลขแรกที่บันทึกจะไดรับการตัง้คาเปนหมายเลขหลักโดยอัตโนมัติ และจะมี
กรอบลอมรอบสัญลักษณของประเภทหมายเลขน้ัน (ตัวอยางเชน ) เมื่อคุณ
เลือกช่ือจากรายชื่อ (เชน เพ่ือโทรออก) เคร่ืองจะเลือกใชหมายเลขหลัก นอกเสีย
จากวาคุณจะเลือกหมายเลขอื่น

การคนหารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > ช่ือ และเลื่อนดูรายช่ือ หรือปอนอักขระตัวแรกของชื่อใน
รายช่ือ

การเพิ่มและแกไขรายละเอียด
ในการเพิ่มหรือเปลี่ยนรายละเอียดของรายช่ือ เลือกรายช่ือและ ขอมูล > ตัว
เลอืก > เพิ่มขอมูล และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

การคัดลอกหรือยายรายชือ่หนึ่งรายชือ่ระหวางซมิการดและหนวย
ความจําเครื่อง
1. เลือก เมนู > รายชื่อ > ช่ือ
2. เลือกรายช่ือท่ีจะคัดลอกหรือยาย และ ตัวเลือก > คัดลอกรายชื่อ หรือ ยาย
รายชื่อ

การคัดลอกหรือยายรายชื่อหลายรายชื่อระหวางซิมการดและ
หนวยความจําเครื่อง
1. เลือกรายช่ือแรกท่ีจะคัดลอกหรือยาย และ ตัวเลอืก > เลอืก
2. เลือกรายช่ืออ่ืนๆ และเลือก ตัวเลือก > คัดลอกที่เลอืก หรือ ยายที่เลือก
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การคัดลอกหรือยายรายชือ่ทั้งหมดระหวางซิมการดและหนวย
ความจําเครื่อง
เลือก เมนู > รายช่ือ > คัดลอกรายชื่อ หรือ ยายรายชื่อ

การลบรายชื่อ
เลือกรายช่ือและ ตัวเลอืก > ลบชื่อ
ในการลบรายชื่อท้ังหมดออกจากโทรศัพทหรือหนวยความจําของซมิการด เลือก
เมนู > รายช่ือ > ลบรายชื่อทั้งหมด > จากความจําเครื่อง หรือ จากซิ
มการด
ในการลบหมายเลข, รายการขอความ หรือภาพท่ีแนบกับรายช่ือ ใหคนหารายชื่อ
และเลือก ขอมูล เล่ือนไปที่รายละเอียดท่ีตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ลบ และ
เลือกจากตัวเลือกท่ีมีอยู

การสรางกลุมรายชื่อ
จดัเรียงรายชื่อลงในกลุมผูโทรท่ีมีเสียงเรียกเขาและภาพประจํากลุมตางๆ กัน
1. เลือก เมนู > รายช่ือ > กลุม
2. ในการสรางกลุมใหม เลือก เพ่ิม หรือ ตัวเลือก > เพิ่มกลุมใหม
3. ปอนชื่อกลุม เลือกภาพและเสียงเรียกเขาหากคุณตองการเพิ่มลงในกลุม แลว

เลือก จัดเก็บ
4. เลือกกลุม และ ดูขอมูล > เพิ่ม เพ่ือใสรายชื่อลงในกลุม

นามบัตร
คณุสามารถสงและรับขอมูลรายช่ือของบุคคลจากเครื่องท่ีใชงานรวมกันได ซึง่
สนับสนุนมาตรฐาน vCard
ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อ แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลอืก > สงนามบตัร

หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ เพ่ือจัดเก็บนามบัตรใน
หนวยความจําของโทรศัพท

การกําหนดปุมลดัโทรออก
สรางปุมลัดโดยกําหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมหมายเลข 2-9
1. เลือก เมนู > รายช่ือ > โทรดวน และเลื่อนไปยังปุมตัวเลข
2. เลือก กําหนด หรือหากไดกําหนดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งใหกับปุมไวแลว

ใหเลือก ตัวเลอืก > เปลี่ยน
3. ปอนหมายเลขหรือคนหารายชื่อ

รายชื่อ
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บันทึกการโทร 
ในการดูขอมูลเก่ียวกับการโทร ขอความ ขอมูล และการซงิโครไนซของคุณ เลือก
เมนู > บันทึก และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

หมายเหตุ: คาใชจายจริงท่ีผูใหบริการเรียกเก็บสําหรับการโทรและบริการ
น้ันอาจแตกตางกัน ขึน้กับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษในการเรียกเก็บ
ภาษี และอ่ืนๆ
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ขอมูลตําแหนง
ระบบเครือขายสามารถสงคําขอใหคุณแสดงตําแหนง (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพ่ือสมัครใชบริการและเพ่ือตกลงเก่ียวกับการ
สงขอมูลตําแหนง

ในการยอมรับหรอืปฏิเสธคําขอใหแสดงตําแหนง ใหเลือก ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ
หากคุณไมไดรับคําขอ โทรศัพทอาจยอมรับหรือไมใหรับคําขอโดยอัตโนมัติ ตาม
ขอตกลงที่คุณทําไวกับผูใหบริการระบบเครอืขายหรือผูใหบริการ

ในการดูขอมูลของการแจงเตือนสวนตวัและคําขอ 10 รายการลาสุด ใหเลือก
เมนู > บนัทึก > ตําแหนง > บันทึกตําแหนง
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การเช่ือมตอ
โทรศัพทของคณุมีคุณสมบัติท่ีหลากหลายสําหรับเช่ือมตอกับอุปกรณอ่ืนเพ่ือสง
และรับขอมูล

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

คุณสมบัตท่ีิใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพ่ิมการใชพลังงานแบตเตอรีแ่ละลดอายุ
การใชงานของแบตเตอรี่

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

 แสดงวา Bluetooth กําลังทํางาน
3. ในการเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณดานเสียง ใหเลือก ตออุปกรณพิเศษ
เสยีง แลวเลือกอุปกรณท่ีตองการเช่ือมตอ

4. ในการจับคูโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth ท่ีอยูในระยะเชื่อมตอ ใหเลือก
อุปกรณท่ีจับคูแลว > เพิ่มอุปกรณใหม
เล่ือนไปยังอุปกรณท่ีตรวจพบ แลวเลือก เพ่ิม
ปอนรหัสผาน (ไดถึง 16 ตัวอักษร) ในโทรศัพทของคุณ แลวอนุญาตใหเช่ือม
ตอกับอุปกรณ Bluetooth เคร่ืองอ่ืน

หากคุณกังวลเก่ียวกับความปลอดภยั ใหปดฟงกชัน Bluetooth หรือกําหนดคา
การมองเห็นโทรศัพท เปน ไมแสดง รับการเชื่อมตอ Bluetooth จากเครื่องของ
ผูท่ีสามารถเชื่อถือไดเทาน้ัน
การเชื่อมตอเครื่องพีซีกับอินเทอรเน็ต
ใชเทคโนโลย ีBluetooth ในการเชื่อมตอเคร่ืองพีซท่ีีใชงานรวมกันไดกับ
อินเทอรเน็ตโดยไมตองลงซอฟตแวร PC Suite โทรศัพทของคุณตองไดรับการเปด
ใชงานจากผูใหบริการซึง่สนับสนุนใชงานอินเทอรเน็ตไดและเครื่องพีซีของคณุ
ตองสนับสนุน Bluetooth PAN (Personal Area Network) หลังจากเช่ือมตอกับ
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โทรศัพทน้ีเปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ท่ีสนับสนุน
รูปแบบดังตอไปน้ี: 2.0 + EDR การเขาใชงานท่ัวไป, การเขาใชงานเครือขาย, การ
แลกเปลี่ยนออบเจกตท่ัวไป, การกระจายเสียงขั้นสูง, แอปพลิเคช่ันการคนพบ
บริการ, การเขาใชงานโทรศัพท, รีโมทคอนโทรลภาพและเสียง, แฮนดฟรี, ชุดหู
ฟง, Push ออบเจ็กต, การโอนไฟล, การติดตอเครือขายแบบ Dial-Up, การเขาใช
งานซมิ และพอรตอนุกรม คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนน้ีท่ีไดรับการรับรอง
จาก Nokia เทาน้ัน เพ่ือสรางความม่ันใจในการใชงานระหวางอุปกรณท่ีรองรับ
เทคโนโลย ีBluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือ
ดูวาอุปกรณน้ันๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีไดหรือไม



บริการจุดเช่ือมตอเครือขาย (NAP) ของโทรศัพทและจับคูกับเครื่องพีซีแลว
โทรศัพทจะเปดการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตกับอินเทอรเน็ตโดยอัตโนมัติ

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

● ออนไลนตลอด  —  เพ่ือเช่ือมตอกับเครือขายขอมูลแพคเก็ตโดยอัตโนมัติเมื่อ
คุณเปดโทรศัพท

คณุสามารถใชโทรศัพทของคุณเปนโมเด็มไดโดยการเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรท่ี
ใชรวมกันไดโดยใชเทคโนโลย ีBluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB สําหรับราย
ละเอียด โปรดดูเอกสารชุดโปรแกรม Nokia PC Suite โปรดดูท่ี“การสนับสนุนของ
Nokia” หนา 10

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

● แหลงเก็บขอมูล  — เพ่ือเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรท่ีไมมีซอฟตแวร Nokia และ
ใชโทรศัพทเปนอุปกรณจัดเก็บขอมูล

ในการเปลี่ยนโหมด USB เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > สายเคเบลิ
ขอมูล USB และเลือกโหมด USB ท่ีตองการ

การซิงโครไนซและการสํารองขอมูล
เลือก เมนู > การต้ังคา > ซิงคและสํารอง แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● การสลับโทรศพัท  — ซงิโครไนซหรือคัดลอกขอมูลท่ีเลือกไวระหวาง
โทรศัพทกับโทรศัพทเคร่ืองอ่ืนโดยใชเทคโนโลยี Bluetooth

● สรางขอมูลสํารอง  — สรางขอมูลสํารองของขอมลูท่ีเลือกลงในการดความจํา
หรือไวในอุปกรณภายนอก

การเชื่อมตอ
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● เรียกขอมูลสํารอง  — เลือกไฟลขอมลูสํารองท่ีเก็บไวในการดความจําหรือใน
อุปกรณภายนอก แลวตั้งคากลับไปท่ีโทรศัพท เลือก ตัวเลือก > ขอมูล เพ่ือดู
ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับไฟลขอมูลสํารองท่ีเลือก

● ถายโอนขอมูล  — ซงิโครไนซหรือคัดลอกขอมูลท่ีเลือกไวระหวางโทรศัพท
ของคุณกับโทรศัพทเคร่ืองอ่ืน, PC หรือเซริฟเวอรเครือขาย (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

Nokia PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ในการจัดการเพลง ซงิโครไนซราย
ช่ือ ปฏทิิน บันทึก และบันทึกสิ่งท่ีตองทํา ระหวางโทรศพัทของคุณและเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได หรือเซริฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) คุณสามารถคนหาขอมูลเพ่ิมเติมและพบ PC Suite ไดท่ี
เว็บไซตของ Nokia โปรดดูท่ี“การสนับสนุนของ Nokia” หนา 10

การเชื่อมตอ
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การตั้งคา
รูปแบบ
โทรศัพทของคุณมีกลุมการตัง้คาแบบตางๆ ท่ีเรียกวารูปแบบ ซึง่คุณสามารถปรับ
แตงเสียงเรยีกเขาสําหรับเหตุการณและสภาพแวดลอมท่ีตางกันได
เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ, รูปแบบที่ตองการ และเลือกจากตัวเลือกตอ
ไปน้ี:
● ใชงาน  — เพ่ือใชงานรูปแบบที่เลือก
● ปรับตั้งคา  — เพ่ือเปลี่ยนการตั้งคารูปแบบ
● ต้ังเวลา  — เพ่ือตั้งคารูปแบบที่จะใชงานช่ัวระยะเวลาหนึ่ง เมื่อหมดเวลาที่ตั้ง
ใหกับรูปแบบ เคร่ืองจะใชงานรูปแบบกอนหนาน้ีท่ีไมไดตั้งเวลาไว

ลักษณะ
ลกัษณะประกอบดวยสวนประกอบสําหรับปรับตั้งคาโทรศัพทของคุณ
เลือก เมนู > การต้ังคา > ลักษณะ และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
● เลอืกลกัษณะ  — เปดแฟมขอมูล ลักษณะ และเลือกลักษณะ
● เลอืกสขีองลกัษณะ  — ใชชองมองภาพของกลองหรือภาพ เพ่ือปรับแตงสี
ลักษณะ

● ดาวนโหลดลกัษณะ  — เปดรายการลิงคเพ่ือดาวนโหลดลักษณะเพ่ิมเติม

แบบเสียง
คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใชงานได
เลือก เมนู > การต้ังคา > แบบเสยีง คณุสามารถพบการตั้งคาเดียวกันไดใน
เมนู รูปแบบ
หากคุณเลือกระดับความดังของเสียงเรียกเขาสูงสุด เสียงเรียกเขาจะปรับเปนระดับ
เสียงดังสุดหลังจากน้ัน 2-3 วินาที

แสง
เพ่ือใชงานหรือยกเลิกใชงานเอฟเฟกตของไฟที่เก่ียวของกับฟงกชันโทรศัพท
ตางๆ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > แสงสวาง

จอแสดงผล
เลือก เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผล และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก
● ภาพพื้นหลงั  — เพ่ือใสรูปภาพพื้นหลังเมื่อเคร่ืองอยูในโหมดสแตนดบาย
● สแตนดบายแบบพิเศษ  — เพ่ือเรียกใชงาน จัดการ และปรับแตงโหมด
สแตนดบายแบบพิเศษ

● สีอักษรสแตนดบาย  — เพ่ือเลือกสีตัวอักษรสําหรับโหมดสแตนดบาย
● ไอคอนปุมสํารวจ  — เพ่ือแสดงไอคอนของทางลัดปุมเล่ือนในโหมดสแตนด
บายเมือ่ปดสแตนดบายแบบพิเศษ
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● รายละเอียดการแจง  — เพ่ือแสดงรายละเอียดในสายที่ไมไดรับและการแจง
เตือนขอความ

● เอฟเฟกตสงผาน  — เพ่ือใชงานการสํารวจไดอยางราบรื่นและเปนธรรมชาติ
มากขึน้

● ภาพเคลือ่นไหวฝา  — เพ่ือแสดงภาพเคลื่อนไหวและสงเสียงเมื่อคณุเปดหรอื
ปดฝาเลื่อน

● ภาพพักหนาจอ  — เพ่ือสรางและตั้งคาภาพพักหนาจอ
● ประหยัดพลังงาน  — เพ่ือปรับลดความสวางของหนาจอโดยอัตโนมัติ และ
เพ่ือแสดงนาฬิกาเมื่อไมไดใชงานโทรศัพทช่ัวระยะเวลาหนึ่ง

● โหมดพัก  — เพ่ือปดจอแสดงผลโดยอัตโนมัติเมื่อไมไดใชโทรศัพทช่ัวระยะ
เวลาหนึ่ง

● ขนาดอักษร  — เพ่ือกําหนดขนาดตัวอักษรสําหรับการรับสงขอความ รายช่ือ
และเว็บเพจ

● โลโกระบบ  — เพ่ือแสดงโลโกผูใหบริการ
● แสดงขอมูลระบบ  — เพ่ือแสดงขอมูลเฉพาะของระบบหากไดรับจากเครือ
ขาย

วันที่และเวลา
ในการเปลี่ยนประเภทนาฬิกา, เวลา, เขตเวลา หรือวันท่ี เลือก เมนู > การต้ัง
คา > วันและเวลา

เมื่อเดินทางไปยังเขตเวลาอื่น เลือก เมนู > การต้ังคา > วันและเวลา > การ
ต้ังคาวันและเวลา > เขตเวลา: และเลื่อนไปทางซายหรอืขวาเพื่อเลือกเขตเวลา
ของสถานที่น้ัน วันท่ีและเวลาจะถูกกําหนดตามเขตเวลาและจะทําใหโทรศัพท
แสดงเวลาในการสงขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดียท่ีไดรับอยางถูกตอง
ตัวอยางเชน GMT +7 หมายถึงเขตเวลาสําหรับไทย, อินโดนีเซีย และเวียดนาม
แสดงถึง 7 ชั่วโมงทางตะวันออกของกรีนนิช ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)

ปุมลัดสวนตัว
ดวยปุมลัดสวนตัว คณุสามารถเขาใชฟงกชันในเครื่องท่ีใชงานบอยๆ ไดอยาง
รวดเร็ว

ปุมเลือกดานซายและขวา
ในการเปลี่ยนฟงกชันท่ีกําหนดใหปุมเลือกดานซายหรือขวา ใหเลือก เมนู > การ
ต้ังคา > ทางลดัสวนตัว > ปุมเลือกดานซาย หรือ ปุมเลือกดานขวา และ
เลือกฟงกชัน
ในโหมดสแตนดบาย หากปุมเลือกดานซายคือ ไปท่ี ในการใชงานฟงกชัน ให
เลือก ไปที่ > ตัวเลอืก และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● เลือกตัวเลอืก  — เพ่ือเพ่ิมหรือลบฟงกชัน
● จัดวาง  — เพ่ือจัดเรียงฟงกชันใหม

ปุมลัดอื่น ๆ
เลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

การต้ังคา
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● ปุมสํารวจ  — เพ่ือกําหนดฟงกชันอ่ืนๆ ของเครื่องจากรายการที่กําหนดไวลวง
หนาใหกับปุมสํารวจ (ปุมเล่ือน)

● ปุมสแตนดบายพิเศษ  — เพ่ือเลือกการเคลื่อนท่ีของปุมสํารวจเพื่อเปดใชงาน
โหมดสแตนดบายแบบพิเศษ

การโทร
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● การโอนสาย  — เพ่ือโอนสายที่เรียกเขา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณ
อาจโอนสายไมไดหากมกีารใชฟงกชันจํากัดการโทรบางฟงกชัน โปรดดู
ท่ี“ระบบปองกัน” หนา 44

● รับไดทุกปุม  — เพ่ือรับสายเรียกเขาโดยกดปุมใดๆ ก็ได ยกเวนปุมเปด/ปด ปุม
เลือกดานซายและปุมเลือกดานขวา หรือปุมวางสาย

● เรียกซ้ําอัตโนมัติ  — เพ่ือเรียกซ้ําหมายเลขโดยอัตโนมัติหากการโทรลม
เหลว โทรศัพทจะพยายามโทรออก 10 คร้ัง

● ความชัดเจนเสียง  — เพ่ือชวยใหไดยินเสียงสนทนาไดชัดเจนขึ้น ในท่ีท่ีเสียง
รอบขางดังมาก

● โทรดวน  — เพ่ือโทรไปยังชื่อและหมายเลขโทรศัพทท่ีกําหนดใหกับปุม
ตัวเลข (2 ถึง 9) โดยการกดปุมตัวเลขท่ีตองการคางไว

● สายเรียกซอน  — เพ่ือใหระบบแจงใหคุณทราบถึงสายเรียกเขาขณะท่ีคุณใช
สายอื่นอยู (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● แสดงเวลาโทร  — เลือก ใช เพ่ือแสดงระยะเวลาของการโทรที่กําลังใชงาน
อยู 

● สรุปหลงัการโทร  — เพ่ือแสดงระยะเวลาโดยประมาณของการโทรแตละคร้ัง
● สงขอมูลผูโทร  — เพ่ือใหโทรศัพทแสดงเบอรโทรศัพทของคุณท่ีเคร่ืองของผู
ท่ีคุณโทรถึง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในการใชการตั้งคาตามท่ีผูให
บริการของคุณกําหนด เลือก ตามคาของระบบ

● สายใชโทรออก  — เพ่ือเลือกสายเพ่ือทําการโทรออก หากซมิการดของคุณ
สนับสนุนการโทรหลายสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● การจัดการสายของฝา  — เพ่ือรับสายโดยการเปดฝาเลื่อน และวางสายโดย
การปดฝาเลื่อน

โทรศัพท
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศพัท และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
● การต้ังคาภาษา  — เพ่ือกําหนดภาษาที่แสดงของเครื่อง เลือก ภาษาท่ีใชใน
เครื่องอัตโนมัติ เลือกภาษาตามขอมูลในซมิการด ในการตั้งภาษาเพ่ือใชในคํา
สั่งเสียง เลือก ภาษาในการจดจําเสียง

● สถานะความจํา  — เพ่ือตรวจสอบการใชหนวยความจํา
● ล็อคปุมอัตโนมัติ  — เพ่ือล็อคปุมกดโดยอัตโนมัติ หลังจากผานเวลาหนวง
ตามท่ีตั้งไว เมื่อโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย และไมมีการใชฟงกชันใดๆ
ของเครื่อง

● ปองกันปุมกด  — เพ่ือขอใหปอนรหัสโทรศัพทเมื่อคุณปลดล็อคปุมกด
● การจดจําเสียง  —  โปรดดูท่ี“คําสั่งเสียง” หนา 42
● ถามบนเครื่อง  — เพ่ือถามวาจะใชโหมดบนเครื่องหรือไมเมื่อคุณเปด
โทรศัพท เมื่อใชโหมดบนเครื่อง การเชื่อมตอวิทยุท้ังหมดจะปด
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● อัพเดตโทรศัพท  — เพ่ือรับการอัพเดตซอฟตแวรจากผูใหบริการของคุณ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ตัวเลือกน้ีอาจไมมี ท้ังน้ีขึน้อยูกับโทรศัพท
ของคุณ โปรดดูท่ี“การอัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA” หนา 43

● เลือกผูใหบริการ  — เพ่ือตั้งคาเครือขายเซลลูลารท่ีมีใหใชในพ้ืนท่ีของคุณ
● ตัวชวยแนะนําเมนู  — เพ่ือเลือกวาใหเครื่องแสดงขอความวิธีใชหรือไม
● เสียงเปดเครื่อง  — เพ่ือสงเสียงเมือ่คุณเปดโทรศัพท
● ยืนยันบริการซิม  — (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรดดูท่ี“บริการ
ซมิ” หนา 61

คําสัง่เสียง
โทรติดตอไปยงัรายช่ือและใชโทรศัพทโดยใชคําสั่งเสียง
คําสั่งเสียงจะขึ้นอยูกับภาษา ในการตั้งคาภาษา เลือก เมนู > การต้ังคา >
โทรศัพท > การตั้งคาภาษา > ภาษาในการจดจําเสียง และเลือกภาษาของ
คุณ
ในการฝกใหเครื่องจดจําเสียงของคุณ เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศพัท >
การจดจําเสียง > การฝกจดจําเสยีง
ในการเปดใชงานคําสั่งเสียงของฟงกชัน เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศพัท >
การจดจําเสียง > เสยีงสั่งงาน, คุณสมบัต ิและฟงกชัน  แสดงวามีการใชงาน
คําสั่งเสียง
หากตองการใชงานคําส่ังเสียง เลือก เพิ่ม ในการเลนคําสั่งเสียงท่ีใชงานอยู เลือก
เลน
ในการใชคําสั่งเสียง โปรดดูท่ี “การโทรออกโดยใชเสียง” ในหนา 22
ในการจัดการคําส่ังเสียง ใหเล่ือนไปที่ฟงกชันโทรศัพท และเลือก ตัวเลือก แลว
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● แกไข หรือ ลบ — เพ่ือเปลี่ยนช่ือหรือยกเลิกการใชงานคําสั่งเสียง
● เพิ่มทั้งหมด หรือ ลบทั้งหมด — เพ่ือใชหรือยกเลิกการใชคําสั่งเสียงของ
ฟงกชันท้ังหมดในรายการคําสั่งเสียง

อปุกรณเพิ่มพิเศษ
เมนูน้ีหรือตัวเลือกตางๆ ตอไปน้ีจะแสดงขึ้นหากมีการเช่ือมตอโทรศัพทกับอุปกรณ
เพ่ิมพิเศษสําหรับโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีใชงานรวมกันได
เลือก เมนู > การต้ังคา > อุปกรณเพิ่มพิเศษ เลือกอุปกรณเพ่ิมพิเศษ แลว
เลือกตัวเลือก ซึง่จะขึน้อยูกับอุปกรณเพ่ิมพิเศษท่ีคุณเลือก

การตั้งกําหนดคา
คุณสามารถกําหนดคาโทรศัพทของคุณดวยการตั้งคาท่ีตองใชสําหรับบริการบาง
ประเภท ผูใหบริการของคุณอาจสงการตั้งคาดังกลาวใหคุณดวยโปรดดูท่ี“บริการ
ตั้งกําหนดคา” หนา 8
เลือก เมนู > การต้ังคา > การตั้งกําหนดคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
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● ต้ังกําหนดคาที่ต้ังไว  — เพ่ือดูผูใหบริการท่ีบันทึกไวในเครื่อง และกําหนดผู
ใหบริการเริ่มตน

● ใชคาที่ต้ังในทุกแอปฯ  — เพ่ือใชการตั้งกําหนดคาท่ีระบบกําหนดกับแอปพลิ
เคช่ันท่ีสนับสนุน

● จุดเชื่อมตอที่ตองการ  — เพ่ือดูจุดเชื่อมตอท่ีบันทึกไว
● ตอเว็บสนับสนุน  — เพ่ือดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาจากผูใหบริการของคุณ
● ต้ังคาจัดการอุปกรณ  — เพ่ือยอมใหหรือไมยอมใหเครื่องรับการอัพเดต
ซอฟตแวร ตัวเลือกน้ีอาจไมมี ท้ังน้ีขึน้อยูกับโทรศัพทของคุณ โปรดดูท่ี“การ
อัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA” หนา 43

● การต้ังคาสวนบุคคล  — เพ่ือเพ่ิมบัญชีสวนตัวใหมสําหรับบริการตางๆ ดวย
ตนเอง และเพ่ือใชงานหรือลบบัญชีดังกลาว ในการเพิ่มบัญชีสวนตัวใหม เลือก
เพิ่มใหม หรือ ตัวเลอืก > เพ่ิมใหม เลือกประเภทบริการ และปอนพารามิเตอร
ท่ีจําเปน เมื่อตองการเรียกใชบญัชีสวนตัว ใหเล่ือนไปยังบัญชีท่ีตองการ แลว
เลือก ตัวเลือก > ใชงาน

การอพัเดตซอฟตแวรแบบ OTA
ผูใหบริการของคุณอาจสงการอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทในแบบ OTA มายัง
โทรศัพทของคุณโดยตรง (บริการเสริมจากเครือขาย) ตัวเลือกน้ีอาจไมสามารถใช
งานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ
การดาวนโหลดซอฟตแวรอัพเดตอาจเก่ียวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผาน
ระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเก่ียว
กับคาใชจายในการสงขอมูล
ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรี่สําหรบัโทรศัพทของคุณมีพลังงานเพียงพอ หรือเชื่อม
ตออยูกับเครื่องชารจกอนเร่ิมอัพเดต

คําเตือน:  หากคุณติดตั้งการอัพเดตซอฟทแวร คุณจะไมสามารถใช
โทรศัพทไดแมกระท่ังการโทรฉุกเฉิน จนกวาการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณและรี
สตารทโทรศัพทแลว ตรวจสอบใหแนใจวามีการสํารองขอมูลแลวกอนยอมรับการ
ติดตั้งการอัพเดต

การตั้งคาการอัพเดตซอฟตแวร
ตวัเลือกน้ีอาจไมสามารถใชงานได ท้ังน้ีขึน้อยูกับโทรศัพทของคุณ
ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหอัพเดตซอฟตแวรและการกําหนดคา เลือก เมนู >
การต้ังคา > การต้ังกําหนดคา > ต้ังคาจัดการอุปกรณ > อัพเดตซอฟตฯ
บริการ

คําขออัพเดตซอฟตแวร
1. เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > อัพเดตโทรศพัท เพ่ือขอการ

อัพเดตซอฟตแวรท่ีมีอยูจากผูใหบริการของคุณ
2. เลือก ขอมูลซอฟตฯ ปจจุบัน เพ่ือแสดงเวอรช่ันซอฟตแวรปจจุบันและตรวจ

สอบวาจําเปนตองอัพเดตหรือไม
3. เลือก โหลดซอฟตแวรโทรฯ เพ่ือดาวนโหลดและติดตั้งการอัพเดต

ซอฟตแวร ปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

การตั้งคา
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4. หากมีการยกเลกิการติดตั้งหลงัจากดาวนโหลด เลือก ติดต้ังอัพเดตซอฟตฯ
เพ่ือเริ่มตนติดตั้ง

การอัพเดตซอฟตแวรอาจใชเวลาหลายนาที หากมีปญหาในการติดตั้ง โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณ

ระบบปองกัน
เมื่อมีการใชคุณสมบัติดานความปลอดภยัท่ีจํากัดการโทร (เชน การจํากัดการโทร
การโทรเฉพาะกลุมผูใชท่ีกําหนด และการจํากัดเบอรโทร) คุณยังคงติดตอไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินท่ีตั้งไวแลวในเครื่องของคุณได
เลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● ถามรหัส PIN หรือ ถามรหัส UPIN — เพ่ือขอใหปอนรหัส PIN หรือ UPIN ทุก
คร้ังท่ีมีการเปดเคร่ือง ซมิการดบางชนิดไมอนุญาตใหคุณปดฟงกชันน้ี

● คําขอรหัส PIN2  — เพ่ือเลือกวาจะตองใชรหัส PIN2 หรือไม เมื่อมีการใช
คณุสมบัติบางอยางของโทรศัพทท่ีไดรับการปกปองดวยรหัส PIN2 ซิมการด
บางชนิดไมอนุญาตใหคุณปดฟงกชันน้ี

● การจํากัดการโทร  — เพ่ือจํากัดสายเรียกเขาและสายโทรออกจากโทรศัพท
ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โดยเครื่องจะถามรหัสระบบ

● จํากัดเบอร  — เพ่ือจํากัดการโทรออกไปยังหมายเลขที่เลือกไว หากซมิการด
ของคุณสนับสนุนคุณสมบตัิน้ี เมื่อใชงานการจํากัดเบอร การเช่ือมตอ GPRS จะ
ใชไมได ยกเวนขณะสงขอความแบบตวัอักษรผานการเช่ือมตอ GPRS ในกรณีน้ี
หมายเลขโทรศัพทของผูรับและหมายเลขศูนยขอความตองรวมอยูในรายการ
จํากัดเบอร

● เฉพาะกลุม  — เพ่ือระบุกลุมผูใชซึง่คุณสามารถโทรหาและสามารถโทรหาคุณ
ได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● ระดับการปองกัน  — เลือก โทรศพัท เพ่ือใหเครือ่งจะถามรหัสโทรศัพททุก
คร้ังท่ีมีการใสซมิการดอันใหมในเครื่อง เลือก หนวยความจํา เครื่องจะถาม
รหัสโทรศัพทเมื่อมีการเลือกหนวยความจําของซมิการด และเมื่อคุณตองการ
เปลี่ยนหนวยความจําท่ีใช

● รหัสผาน  — เพ่ือเปลี่ยนรหัสโทรศัพท, รหัส PIN, รหัส UPIN, รหัส PIN2 หรือ
รหัสระบบ

● รหัสท่ีใช  — เพ่ือเลือกวาจะตองมีการใชรหัส PIN หรือ UPIN หรือไม
● ใบรับรองสิทธ์ิ หรือ ใบรับรองผูใช — เพ่ือดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับ
รองของผูใชท่ีดาวนโหลดมายังโทรศัพทของคุณ โปรดดูท่ี“ความปลอดภัยของ
เบราเซอร” หนา 60

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

การเรียกคนืคาดัง้เดิม 
ในการเรียกคืนคาโทรศัพทกลับเปนคาดั้งเดมิ ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > เรียก
คืนคาด้ังเดิม และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

การต้ังคา
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● คืนการต้ังคาเทาน้ัน  — เพ่ือรีเซ็ตการตั้งคาท่ีตองการท้ังหมดโดยไมลบขอมูล
สวนตัว

● เรียกคืนทั้งหมด  — เพ่ือรีเซ็ตการตั้งคาท่ีตองการท้ังหมด และลบขอมูลสวน
ตัวท้ังหมด เชน รายช่ือ ขอความ ไฟลมีเดีย และรหัสการใชงาน

การตั้งคา
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เมนูระบบ
เขาใชพอรทัลเพ่ือไปยังบริการท่ีผูใหบริการระบบจัดให สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
กรุณาติดตอผูใหบริการระบบของคุณ ผูใหบริการสามารถอัพเดตเมนูน้ีดวยขอความ
บริการ
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คลังภาพ
จัดการภาพ วิดีโอคลิป ไฟลเพลง ลักษณะ ภาพกราฟก แบบเสียง เสียงบันทึก และ
ไฟลท่ีไดรับ ไฟลเหลาน้ีจะถกูจัดเก็บไวในหนวยความจําของเครื่องหรือการด
หนวยความจํา และสามารถจัดเรียงไดในแฟมขอมูล

แฟมขอมูลและไฟลตางๆ
หากตองการดูรายชื่อของแฟมขอมูล ใหเลือก เมนู > คลังภาพ ในการดูรายชื่อ
ไฟลในแฟมขอมูล ใหเลือกแฟมขอมูล และ เปด ในการดูแฟมขอมูลของการด
หนวยความจําเมื่อยายไฟล ใหเล่ือนไปที่การดหนวยความจํา และกดปุมเล่ือนดาน
ขวา

การพิมพภาพ
โทรศัพทของคุณสนับสนุน Nokia XPressPrint เพ่ือพิมพภาพที่อยูในรูปแบบ jpeg
1. ในการเช่ือมตอโทรศัพทของคุณกับเครื่องพิมพท่ีใชงานรวมกันได ใชสาย

เคเบิลขอมูลหรือสงภาพโดยใช Bluetooth ไปยังเคร่ืองพิมพท่ีรองรับ
เทคโนโลยี Bluetooth โปรดดูท่ี“เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth” หนา 36

2. เลือกภาพท่ีคุณตองการพิมพ และ ตัวเลอืก > พิมพ

การดหนวยความจํา
ใชการดหนวยความจําเพ่ือเก็บไฟลมัลตมิีเดียของคุณ เชน ไฟลวิดีโอ, แทร็คเพลง
และไฟลเสียง, รูปภาพ และขอความ
แฟมขอมูลบางแฟมใน คลังภาพ ท่ีมีเน้ือหาที่โทรศัพทใช (เชน ลกัษณะ) อาจถูก
จดัเก็บไวในการดหนวยความจํา

การฟอรแมตการดหนวยความจํา
การดหนวยความจําบางประเภทอาจผานการฟอรแมตมาแลว ในขณะท่ีบาง
ประเภทตองฟอรแมตกอนการใชงาน เม่ือฟอรแมตการดหนวยความจําแลว ขอมูล
ท้ังหมดในการดจะถูกลบโดยถาวร
1. ในการฟอรแมตการดหนวยความจํา เลือก เมนู > คลงัภาพ หรือ แอปพลิ
เคชั่น, แฟมขอมูลการดหนวยความจํา  และ ตัวเลือก > ลางการดความ
จํา > ใช

2. เม่ือฟอรแมตเรียบรอยแลว ใหปอนช่ือสําหรับการดหนวยความจํา

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

การตรวจสอบการใชพื้นทีห่นวยความจํา
ในการตรวจสอบการใชพ้ืนท่ีหนวยความจําของกลุมขอมูลอ่ืน และพ้ืนท่ีหนวยความ
จําท่ีมีอยูเพ่ือติดตั้งซอฟตแวรใหมในการดหนวยความจําของคุณ เลือกการดหนวย
ความจํา  และ ตัวเลอืก > ขอมูล

คลังภาพ
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ส่ือ
กลองและวิดโีอ
คณุสามารถถายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิปโดยใชกลองถายรูปในเครื่อง

การถายภาพ
หากตองการใชฟงกชันภาพน่ิง ใหกดปุมกลอง หรือหากเปดใชฟงกชันวิดีโอแลว
ใหเล่ือนซายหรือขวา

หากตองการยอและขยายในโหมดกลอง ใหเล่ือนขึ้นและลง หรือกดปุมระดับเสียง

หากตองการถายรูป กดปุมกลอง โทรศัพทจะจัดเก็บภาพไวในการดหนวยความจํา
หากมี หรือในหนวยความจําของโทรศัพท

เลือก ตัวเลอืก > ไฟแฟลช > เปดไฟแฟลช เพ่ือถายภาพทั้งหมดดวยแฟลช
กลอง หรือ อัตโนมัติ เพ่ือเปดใชงานแฟลชอัตโนมัติเมื่ออยูในท่ีท่ีมีแสงนอย อยูใน
ระยะหางท่ีปลอดภยัเมื่อใชแฟลช อยาใชแฟลชกับบุคคลหรือสัตวเมื่ออยูในระยะ
ใกล อยาปดบังแฟลชขณะถายภาพ

หากตองการแสดงภาพถายทันทีหลังจากถาย ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา >
เวลาแสดงภาพตัวอยาง และเวลาแสดงภาพตวัอยาง ระหวางการดูภาพตัวอยาง
เลือก กลับ เพ่ือถายภาพถัดไป หรือ สง เพ่ือสงภาพถายเปนขอความมัลติมีเดยี
โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ 2048x1536 พิกเซล

การบันทึกวดิีโอคลิป
หากตองการเปดใชงานฟงกชันวิดีโอ ใหกดคางไวท่ีปุมกลอง หรือหากเปดใช
ฟงกชันกลองแลว ใหเล่ือนซายหรือขวา

ในการเริม่ตนบันทึกวิดีโอ เลือก บนัทึก หรือกดปุมกลอง ในการหยุดบันทึก
ช่ัวคราว เลือก พัก หรือกดปุมกลอง ในการเริ่มการบันทึกตอ เลือก ใชตอ หรือกด
ปุมกลอง ในการหยุดการบันทึก เลือก หยุด
โทรศัพทจะจัดเก็บวิดีโอคลิปไวในการดหนวยความจํา หากมี หรือในหนวยความ
จําของโทรศัพท

ตัวเลือกกลองและวิดีโอ
ในการใชฟลเตอร เลือก ตัวเลือก > เอฟเฟกต

ในการปรับตั้งคากลองตามสภาพแสง ใหเลือก ตัวเลือก > สมดุลสขีาว

ในการเปลี่ยนการตั้งคาอ่ืนของกลองและวิดีโอ และในการเลือกท่ีเก็บภาพและ
วิดีโอ เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา

เครื่องเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีเคร่ืองเลนเพลงสําหรับฟงแทร็คเพลงหรือไฟล MP3 หรือไฟล
เสียง AAC อ่ืนๆ ซึง่คุณดาวนโหลดมาจากเว็บ หรือโอนมายังเคร่ืองดวยชุด
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โปรแกรม Nokia PC Suite โปรดดูท่ี“Nokia PC Suite” หนา 38 คุณยังสามารถดู
วิดีโอคลิปท่ีบันทึกหรือดาวนโหลดมาได
ไฟลเพลงและไฟลวิดีโอท่ีจัดเก็บไวในแฟมขอมูลเพลงในหนวยความจําของ
โทรศัพทหรือในการดหนวยความจํา จะถูกตรวจพบและเพิ่มโดยอัตโนมตัิเขาไปใน
ไลบรารีเพลง
หากตองการเปดเคร่ืองเลนเพลง เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนเพลง

เมนูเพลง
เขาสูไฟลเพลงและไฟลวิดีโอท่ีจัดเก็บอยูในหนวยความจําเครื่องหรือในการด
หนวยความจํา, ดาวนโหลดเพลงหรือวิดีโอคลิปจากเว็บ หรือดูการสตรีมวิดีโอท่ีใช
รวมกันไดจากเซิรฟเวอรเครือขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการฟงเพลงหรือเลนวิดีโอคลิป เลือกไฟลจาก รายการเลน, ศลิปน, อัลบัม้
หรือ ประเภท และเลือก เลน

หากตองการดาวนโหลดไฟลจากเว็บ เลือก ตัวเลอืก > การดาวนโหลด และ
ไซตสําหรับดาวนโหลด

ในการอัพเดตคลังเพลงหลังจากคุณเพ่ิมไฟลแลว เลือก ตัวเลอืก > อัพเดตคลัง

สรางรายการเลน
หากตองการสรางรายการเลนดวยเพลงท่ีคุณเลือก ใหทําตอไปน้ี:
1. เลือก รายการเลน > สรางรายการเลน และปอนช่ือของรายการเลน
2. เพ่ิมเพลงหรือวิดีโอคลิปจากรายการที่แสดง
3. เลือก เสร็จ เพ่ือจัดเก็บรายการเลน

การกําหนดคาสําหรับบริการการสตรีม
คุณอาจไดรับการตั้งคาการสตรีมเปนขอความกําหนดคาจากผูใหบริการโปรดดู
ท่ี“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 8 นอกจากน้ี คณุยังสามารถปอนการตั้งคาดวยตัวคุณ
เองได โปรดดูท่ี“การตั้งกําหนดคา” หนา 42
ในการใชงานการตั้งคา ใหดําเนินการดังน้ี:
1. เลือก ตัวเลือก > การดาวนโหลด > การต้ังคากระแส > การจัดรูปแบบ
2. เลือกผูใหบริการ คาที่ต้ังไว หรือ การต้ังคาสวนบุคคล เพ่ือการสตรีม
3. เลือก บญัชี และเลือกบัญชีบริการการสตรีมจากการตั้งกําหนดคาท่ีใชงานอยู

การเลนแทร็คเพลง

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟงดวยเสียงดังอยางตอเน่ือง
อาจสงผลเสียตอการไดยิน หามถือโทรศัพทไวใกลกับหูเมื่อคุณเปดใชลําโพง
เพราะระดบัเสียงอาจจะดังมากเกินไป
ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมปรับระดับเสียงของโทรศัพท
ใชงานเครือ่งเลนเพลงดวยปุมเสมือนท่ีหนาจอและปุมเพลง 

หากตองการเริ่มตนเลน เลือก  หรือกด 

ส่ือ
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หากตองการหยุดเลนช่ัวคราว เลือก  หรือกด 

ในการขามไปยังแทร็คตอไป เลือก  ในการขามไปยังตอนตนของแทร็คกอน
หนา ใหเลือก  สองครั้ง

ในการเลนแทร็คท่ีเลนอยูไปขางหนาอยางรวดเร็ว เลือก  คางไว หากตองการ
กรอกลับแทร็คปจจุบัน เลือก  คางไว ปลอยปุมน้ีท่ีตําแหนงท่ีคณุตองการเลน
เพลงตอ

หากตองการกลับไปท่ีเมนูเพลง ใหเลือก  บนจอแสดงผล

หากตองการกลับไปท่ีรายการเลนปจจุบัน ใหเลือก  บนจอแสดงผล

หากตองการปดเมนูเคร่ืองเลนเพลงและใหเลนเพลงตอไปในพื้นหลัง ใหกดปุมวาง
สาย

หากตองการหยุดเครือ่งเลนเพลง ใหกดปุมวางสายคางไว

เปล่ียนรูปลักษณของเครือ่งเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีลักษณะมากมายใหเลือกเพ่ือเปลี่ยนรูปลักษณของเครื่องเลน
เพลง
เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนเพลง > ไปยังเครื่องเลน > ตัวเลอืก > การ
ตั้งคา > ลกัษณะเครื่องเลน และลักษณะใดลักษณะหนึ่งในรายการ ปุมเสมือน
จริงอาจเปลี่ยนไปตามลักษณะท่ีเลือก

วิทยุ
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสาอากาศของอุปกรณไรสาย ชุดหูฟง
หรืออุปกรณเสริมท่ีใชงานรวมกันไดตองตอเขากับเครือ่งโทรศัพทเพ่ือการใชงาน
วิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟงดวยเสียงดังอยางตอเน่ือง
อาจสงผลเสียตอการไดยิน หามถือโทรศพัทไวใกลกับหูเมื่อคุณเปดใชลําโพง
เพราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกินไป
เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ
ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง
ในการใชปุมภาพกราฟก , ,  หรือ  บนหนาจอ ใหเล่ือนไปทางซาย
หรือขวาไปยังปุมท่ีตองการ และเลือกปุมน้ัน

การหมุนหาคลื่นสถานีวิทยุ
คนหาและบันทึกสถานี
1. ในการเริ่มตนคนหา เลือก  หรือ  คางไว ในการเปลี่ยนความถี่วิทยุคร้ัง

ละ 0.05 MHz ใหกดปุม  หรือ  ช่ัวขณะ

2. ในการบันทึกสถานีไปยังท่ีตั้งหนวยความจํา เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี
3. ปอนชื่อสถานี แลวเลือก ตัวเลือก > สถานี > ตัวเลือก > เปลีย่นช่ือ
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เลือก ตัวเลือก และเลือกจากรายการตอไปน้ี
● คนหาทุกสถานี  — เพ่ือคนหาสถานีท่ีมีใหเลือกในที่ตั้งของคุณโดยอัตโนมัติ
● ต้ังความถ่ี  — เพ่ือปอนความถี่ของสถานีวิทยุท่ีตองการ
● สถานี  — เพ่ือแสดงรายการและเปลี่ยนช่ือหรือลบสถานีท่ีจัดเก็บ

การเปลี่ยนสถานี
เลือก  หรือ  หรือกดปุมตวัเลขท่ีสอดคลองกับตัวเลขของสถานีในรายการ
สถานี

คุณสมบัติวิทยุ
ในการปดวิทยุ สลับระหวางชุดหูฟงและลําโพง และสลับระหวางสัญญาณสเตอริโอ
และโมโน ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา ในการแสดงขอมูลจากระบบขอมูลวิทยุ
ของสถานีท่ีปรับ ใหเลือก RDS เปด ในการเปดใชการสลับโดยอัตโนมัตไิปยังคล่ืน
ความถี่ท่ีมีการรบัวิทยุไดดีท่ีสุดของสถานีท่ีปรับ ใหเลือก เปดหาคลืน่อัตโนมัติ

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

การบันทึกเสียง
1. เลือก  หรือระหวางการสนทนา เลือก ตัวเลือก > บนัทึกเสียง ขณะทําการ

บันทึกการสนทนา ผูใชสายทุกคนจะไดยินเสียงบี๊พเบาๆ ในการหยุดบันทึก
ช่ัวคราว เลือก 

2. ในการจบการบันทึก เลือก  การบันทึกเสียงจะไดรับการจดัเก็บไวในแฟม
ขอมูลการบันทึกในคลังภาพ

เลือก ตัวเลือก เพ่ือเลนหรือสงการบันทึกลาสุด เพ่ือเขาสูรายการการบันทึก หรือ
เพ่ือเลือกหนวยความจําและแฟมขอมูลท่ีจะจดัเก็บการบันทึก

ใชปรับเสียงเมื่อใชเคร่ืองเลนเพลง
เลือก เมนู > สือ่ > 
ในการใชงานชุดอควอไลเซอรท่ีกําหนดไวลวงหนา ใหเล่ือนไปที่ชุดใดชุดหน่ึง
แลวเลือก ใชงาน

สรางชดุอีควอไลเซอรใหม
1. เลือกคาใดคาหน่ึงของสองคาลาสุดในรายการและ ตัวเลอืก > แกไข
2. เล่ือนซายหรอืขวาเพ่ือเขาสูตัวเลือ่นเสมือนจริง และเลื่อนขึน้หรือลงเพ่ือปรับ

คาตัวเลื่อน
3. หากตองการบันทึกการตั้งคา และสรางช่ือของชุด เลือก จัดเก็บ และ ตัว
เลอืก > เปลี่ยนช่ือ

ส่ือ
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ขยายเสียงสเตอฯ
การขยายเสียงสเตอริโอจะสรางเอฟเฟกตเสียงสเตอริโอท่ีกวางขึน้เม่ือคุณใชชุดหู
ฟงสเตอริโอ
ในการเปดใชงาน เลือก เมนู > สื่อ > ขยายเสยีงสเตอฯ
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ออแกไนเซอร
นาฬิกาปลุก
ใชสงเสียงปลกุเมื่อถึงเวลาที่ตองการ

การตั้งปลุก
1. เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกาปลุก
2. เปดการตั้งปลุก และปอนเวลาปลุก
3. ในการเปดตั้งปลกุตามวันท่ีเลือกในสัปดาห เลือก ปลุกซ้ํา: > เปด และวัน
4. เลือกเสียงปลุก ถาคุณเลือกวิทยุเปนเสียงปลุก ใหตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท
5. ตัง้ระยะหมดเวลาของการเลื่อนเวลาปลุก และเลือก จัดเก็บ

การหยุดเสียงปลุก
เมื่อตองการหยุดเสียงปลุก ใหเลือก หยุด หากคุณปลอยใหเสียงปลุกดงัเปนเวลา
หน่ึงนาที หรือเลือก เลื่อนไป เสียงปลุกจะหยุดดังในชวงเวลาที่ตั้งไว แลวสงเสียง
ปลุกใหมอีกคร้ัง

ปฏิทิน
เลือก เมนู > นัดหมาย > ปฏิทิน
วันปจจุบันจะมีกรอบลอมรอบ หากมีบันทึกใดๆ ตั้งไวสําหรับวันน้ันๆ วันดังกลาวจะ
ปรากฏเปนตัวทึบ หากคุณตองการดบูันทึกของวันน้ัน ใหเลือก ดูขอมูล ในการดูที
ละสัปดาห ใหเลือก ตัวเลอืก > มุมมองสัปดาห หากตองการลบบันทึกท้ังหมดใน
ปฏิทิน ใหเลือก ตัวเลือก > ลบบนัทึก > บนัทึกทั้งหมด
หากตองการแกไขการตั้งคาท่ีเก่ียวของกับวันท่ีและเวลา ใหเลือก ตัวเลือก >
การตั้งคา และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีอยู หากตองการลบบันทึกเกาโดยอัตโนมัติ
เมื่อถึงเวลาที่ระบ ุเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > ลบบนัทึกอัตโนมัติ และเลือก
จากตัวเลือกท่ีมีอยู

การสรางบันทึกปฏทิิน
เล่ือนไปยังวันท่ี และเลือก ตัวเลอืก > สรางบันทึก เลือกประเภทของบันทึก และ
ปอนขอมูลในชองตางๆ

แผนที่
คุณสามารถเรยีกดูแผนท่ีของเมืองและประเทศตางๆ คนหาที่อยูและสถานที่ท่ีนา
สนใจ วางแผนเสนทางจากสถานที่หน่ึงไปยังท่ีอ่ืนๆ บนัทึกสถานที่ใหเปนจุด
สังเกต และสงขอมูลเหลาน้ีไปยังอุปกรณท่ีใชงานรวมกันได
การทําแผนท่ีเกือบท้ังหมดน้ันจะไมถูกตองแมนยําและไมเสร็จสมบูรณในบาง
อาณาเขต โปรดอยาเช่ือถือตอแผนที่ท่ีคุณดาวนโหลดมาเพื่อใชในโทรศัพทน้ี
เพียงอยางเดียวเทาน้ัน
หากตองการใชแอปพลิเคช่ัน Maps ใหเลือก เมนู > แผนที่ และจากตัวเลือกท่ีมี
ใหเลือก
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การดาวนโหลดแผนที่
โทรศัพทของคุณอาจมีแผนท่ีติดตั้งไวกอนแลวบนการดหนวยความจํา คุณ
สามารถดาวนโหลดชุดแผนที่ใหมผานอินเทอรเน็ตโดยใชซอฟตแวร Nokia Map
Loader PC
Nokia Map Loader
สําหรับการดาวนโหลด Nokia Map Loader ลงบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ และ
หากตองการคําแนะนําเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี www.maps.nokia.com
กอนท่ีคุณจะดาวนโหลดแผนท่ีใหมเปนคร้ังแรก โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณมี
การดหนวยความจําอยูในโทรศัพท
เลือก เมนู > นัดหมาย > แผนที่ เพ่ือตั้งกําหนดคาเร่ิมตน
หากตองการเปลี่ยนการเลือกแผนที่ในการดหนวยความจําของคุณ ใหใช Nokia
Map Loader เพ่ือลบแผนที่ท้ังหมดในการดหนวยความจํา แลวดาวนโหลดแผนที่
ใหม เพ่ือใหแนใจวาแผนที่ท้ังหมดมาจากรุนท่ีวางจําหนายรุนเดียวกัน

บริการแผนที่จากระบบเครือขาย
คณุสามารถตั้งคาใหโทรศัพทดาวนโหลดแผนที่ท่ีไมมีอยูในเครื่องไดโดย
อัตโนมัติ เมื่อตองการ
เลือก เมนู > นัดหมาย > แผนที่ > การต้ังคา > การต้ังคาเครือขาย > ยอม
ใหใชเครือขาย > ใช หรือ ในเครือขายเดียวกัน
เพ่ือปองกันการดาวนโหลดแผนท่ีโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ไม
การดาวนโหลดแผนที่อาจเก่ียวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขาย
ของผูใหบริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเก่ียวกับคาใชจายใน
การสงขอมูล

แผนทีแ่ละ GPS
คุณสามารถใช Global Positioning System (GPS) เพ่ือสนับสนุนแอปพลเิคช่ัน
แผนท่ี คนหาตําแหนงของคุณ หรือวัดระยะทางและพิกัด
กอนท่ีคุณจะสามารถใชฟงกชัน GPS กับโทรศัพทของคุณได คุณตองจับคูโทรศัพท
กับตัวรับ GPS ภายนอกท่ีใชงานรวมกันไดโดยใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับอุปกรณ GPS ของคุณไดท่ีคูมือผูใช
หลงัจากจับคูอุปกรณ Bluetooth GPS กับโทรศัพทแลว ระบบอาจใชเวลาหลาย
นาทีในการแสดงตําแหนงปจจุบนั การเช่ือมตอคร้ังถัดไปควรจะรวดเร็วขึน้ แตหาก
คุณไมไดใช GPS เปนเวลาหลายวัน หรืออยูหางจากสถานที่ท่ีใชคร้ังสุดทายมาก
ระบบอาจใชเวลาหลายนาทีเพ่ือคนหาและแสดงตําแหนงของคุณ

บรกิารพิเศษ
คณุสามารถอัพเกรดแผนที่ดวยการสํารวจแบบนําทางดวยเสียง ซึ่งตองไดรับใบ
อนุญาตสวนภูมิภาค ในการใชบริการน้ี คุณตองมีอุปกรณ GPS ภายนอกท่ีสนับสนุน
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ท่ีใชงานรวมกันได
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หากตองการสั่งซือ้บริการสํารวจที่มกีารนําทางดวยเสียง ใหเลือก เมนู > นัด
หมาย > แผนท่ี > บริการพิเศษ > เพ่ิมบริการนําทาง และปฏบิัติตามคํา
แนะนํา
ถาตองการใชการสํารวจที่มีการนําทางดวยเสียง คุณตองยอมใหแอปพลิเคชั่น
แผนท่ีใชการเช่ือมตอกับเครือขาย
ใบอนุญาตการสํารวจจะถูกเช่ือมตอเขากับซิมการดของคณุ ถาคุณใสซมิการดอ่ืน
ในโทรศัพทของคุณ ระบบจะขอใหคุณซือ้ใบอนุญาตเมือ่เร่ิมตนการสํารวจ ระหวาง
กระบวนการซื้อ ระบบจะเสนอใหคุณโอนยายใบอนุญาตการสํารวจที่มีอยูไปยัง
ซิมการดใหมโดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม

สิง่ที่ตองทํา
ในการจัดเก็บบันทึกงานท่ีตองทํา ใหเลือก เมนู > นัดหมาย > สิง่ที่ตองทํา

ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > เพิ่ม
ปอนขอมูลในชองตางๆ และเลือก จัดเก็บ

ในการดูบันทึก เล่ือนไปยังบันทึกน้ัน และเลือก ดูขอมูล

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

เครื่องคดิเลข
เคร่ืองคิดเลขในโทรศัพทของคุณมีเคร่ืองคิดเลขมาตรฐาน เครื่องคิดเลขเฉพาะ
ทางวิทยาศาสตร และเครือ่งคิดเลขสําหรับเงินกู
เลือก เมนู > นัดหมาย > เครื่องคิดเลข และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก ซึ่ง
รวมถึงประเภทเคร่ืองคิดเลขและคําแนะนําในการใชงาน
เคร่ืองคิดเลขน้ีมีขอจํากัดในดานความถูกตอง และไดรับการออกแบบมาสําหรับ
การคํานวณอยางงาย

ตวันับเวลาถอยหลัง
ตัวนับเวลาปกติ
1. ในการเปดใชงานตัวนับเวลา เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง >
ตัวนับแบบทั่วไป ปอนเวลา และเขียนบันทึกท่ีจะปรากฏขึน้เมื่อหมดเวลา ใน
การเปลี่ยนเวลา ใหเลือก เปลี่ยนเวลา

2. ในการเริ่มนับเวลา ใหเลือก เริ่ม
3. หากตองการหยุดนับเวลา เลือก หยุดนับ

ตัวนับรอบเวลา
1. หากตองการตั้งจับเวลาแบบรอบเวลาไดถึง 10 รอบ ใหใสจํานวนรอบกอน
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2. เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับถอยหลงั > ตัวนับรอบเวลา
3. ในการเริ่มนับเวลา ใหเลือก เริ่มตนตัวนับเวลา > เริ่ม
ในการเลือกวิธกีารเริ่มตนนับรอบเวลาถัดไป เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับ
ถอยหลงั > การต้ังคา > ตอไปยังชวงถัดไป และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีให
เลือก

นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือรอบเวลาโดยใชนาฬิกาจับเวลา
เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกา และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
● เวลาที่แยกไว  — เพ่ือวัดคาเวลาในรอบนั้น ในการรีเซ็ตเวลาโดยไมบันทึกไว
ใหเลือก ตัวเลือก > ต้ังเวลาใหม

● รอบเวลา  — เพ่ือบันทึกรอบเวลา
● จับเวลาตอ  — เพ่ือดูเวลาที่คุณตัง้ไวเปนพ้ืนหลงั
● เวลาลาสุด  — เพ่ือดูเวลาท่ีจับครั้งลาสุด หากยังไมไดรีเซต็เวลาของนาฬิกา
● แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพ่ือดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว
หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลาใหทํางานเปนพ้ืนหลงัของหนาจอ ใหกดปุมวางสาย
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แอปพลิเคช่ัน 
โทรศัพทของคณุอาจมีเกมสหรือแอปพลิเคช่ันบางอยางตดิตั้งไวแลว ไฟลเหลาน้ี
จะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําของเครื่องหรือการดหนวยความจํา และสามารถ
จัดเรียงไดในแฟมขอมูล โปรดดูท่ี“การดหนวยความจํา” หนา 47

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

● เว็บเพจ  —  เพ่ือใหรายละเอียดหรือขอมูลเพ่ิมเติมของแอปพลิเคช่ันจาก
เว็บไซตอินเทอรเน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ถามี

● เขาสูแอปพลิเคชั่น  —  เพ่ือจํากัดแอปพลิเคช่ันจากการเขาสูระบบเครือขาย

การดาวนโหลดแอปพลเิคชั่น
โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคช่ัน J2ME Java กอนท่ีจะดาวนโหลด โปรด
ตรวจสอบวาแอปพลิเคช่ันน้ีใชงานไดกับโทรศพัทของคุณ

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลเิคช่ันและซอฟตแวรอ่ืนๆ จาก
แหลงท่ีวางใจไดเทาน้ัน เชน แอปพลิเคช่ันท่ีมีสัญลักษณจาก Symbian หรือผาน
การทดสอบรับรองจาก Java Verified™
คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคช่ันใหมๆ และเกมสตางๆ ไดหลายวิธีดังน้ี
● เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > การดาวนโหลด > ดาวนโหลด
แอปฯ หรือ ดาวนโหลดเกมส รายการบุคมารคท่ีเลือกใชไดจะปรากฏขึน้

● ใช Nokia Application Installer จากชุดโปรแกรม PC Suite เพ่ือดาวนโหลด
แอปพลิเคช่ันลงในโทรศัพทของคุณ

คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น และราคาไดจากผูใหบริการของคุณ
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เว็บ 
คณุสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตตางๆ โดยใชเบราเซอรของโทรศัพทได โดย
ลกัษณะของเว็บเพจในอินเทอรเน็ตท่ีปรากฏอาจแตกตางกันตามขนาดของหนา
จอ คณุอาจไมสามารถดูรายละเอียดของเว็บเพจในอินเทอรเน็ตไดครบท้ังหมด

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการท่ีคุณเช่ือถือและใหความปลอดภยัท่ีเพียงพอ
และปองกันอันตรายตอซอฟตแวร
สําหรับการเปดใหบริการเหลาน้ี รวมท้ังราคาและคําแนะนําตางๆ กรุณาติดตอผูให
บริการของคุณ
คณุอาจไดรบัการตั้งกําหนดคาท่ีตองใชในการเบราสขอมูลเปนขอความการจัดรูป
แบบจากผูใหบริการของคุณ
ในการตั้งคาบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคาเว็บ > การตั้งกําหนด
คา เลือกการตั้งกําหนดคา แลวเลือกบัญชี

การเชื่อมตอบริการ
ในการเช่ือมตอกับบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรือเมื่อเคร่ืองอยูใน
โหมดพรอมทํางาน ใหกดปุม 0 คางไว

ในการเลือกบุคมารค ใหเลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค

ในการเลือก URL ลาสุด ใหเลือก เมนู > เว็บ > ที่อยูเว็บลาสดุ

ในการปอนท่ีอยูบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู ปอนท่ีอยู แลวเลือก
ตกลง
หลังจากเชื่อมตอกับบริการแลว คณุจะสามารถเปดหนาของบริการได ฟงกชันบน
ปุมของโทรศัพทอาจไมเหมือนกันตามบริการท่ีตางกัน ปฏบิัติตามขอความแนะนํา
บนหนาจอโทรศัพท สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ติดตอผูใหบริการของคุณ

การตัง้คาลักษณะ
ขณะเปดดูเว็บ ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา ตัวเลือกท่ีสามารถใชไดอาจรวมถึง
ตัวเลือกตอไปน้ี:
● การแสดงผล  — เลือกขนาดอักษรไมวาจะแสดงรูปภาพดวยหรือไม รวมถึงวิธี
แสดงตัวอักษร

● ทั่วไป  — เลือกวาจะสงท่ีอยูเว็บเปน Unicode (UTF-8) ซึง่เปนประเภทในการ
เขารหัสขอมูล รวมถึงการเปดใช JavaScript

หนวยความจําแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวช่ัวคราว หากคุณพยายามเขาสูหรือ
ไดเขาสูขอมูลท่ีเปนความลับท่ีตองการใชรวมกับรหัสผาน ใหลบหนวยความจํา
แคชหลังจากใชแตละคร้ังแลว ขอมูลหรือบริการท่ีคุณเขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวใน
หนวยความจําแคช
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คุกก้ี คือ ขอมูลท่ีเว็บไซตจัดเก็บไวในหนวยความจําแคชในโทรศัพทของคุณ คุกก้ี
จะถูกเก็บไวจนกวาคณุจะลบหนวยความจําแคช

ในการลบขอมูลในแคชในขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลอืก > เครื่องมือ > ลบ
ขอมูลในแคช ในการอนุญาตหรือปดก้ันไมใหโทรศัพทรับคุกก้ี ใหเลือก เมนู >
เว็บ > การต้ังคาเว็บ > ความปลอดภัย > คุกก้ี หรือ ในขณะเบราส ใหเลือก
ตัวเลือก > การต้ังคา > ความปลอดภัย > คุกก้ี

ความปลอดภัยของเบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เชน
บริการดานธนาคารหรือการเลือกซือ้สินคาแบบออนไลน สําหรับการเชื่อมตอ
ประเภทน้ี คณุจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภยัและโมดูลรักษาความ
ปลอดภยัซึง่อาจมีอยูในซมิการดของคุณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอผูให
บริการของคุณ
หากตองการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคาโมดูลรักษาความปลอดภยั หรือจะดูราย
ช่ือใบรับรองผูใชและใบรบัรองการใชงานท่ีดาวนโหลดไวในโทรศัพท ใหเลือก
เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย > การต้ังคาการปองกัน, ใบรับรอง
สทิธ์ิ หรือ ใบรับรองผูใช

ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองชวยลดความเสี่ยงเก่ียวกับการเช่ือมตอ
ระยะไกล และการติดตั้งซอฟตแวร แตตองมีการใชงานใบรับรองอยางถูกตองเพ่ือ
ใหไดรับความปลอดภัยสูงสุด การมีใบรับรองไมไดแสดงถึงการปกปองความ
ปลอดภยั หากโปรแกรมจัดการใบรับรองตองมีใบรับรองท่ีเช่ือถือได เปนของแท
หรือถูกตองเพ่ือเพ่ิมระดับความปลอดภัยใหสูงสุด ใบรับรองมีอายุการใชงานจํากัด
หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองยังใชไมได" ปรากฏขึน้ แมวาใบรับรอง
น้ันควรจะใชได ใหตรวจสอบวันและเวลาปจจุบันในโทรศัพทของคุณวาถูกตอง
หรือไม

เว็บ
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บริการซิม
ซิมการดของคุณอาจมีบริการเสริม คุณสามารถเขาใชงานเมนูน้ีไดก็ตอเมื่อซิม
การดของคุณสนับสนุน ชื่อและเน้ือหาของเมนูจะตางกันไปตามซมิการดท่ีใช

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

รับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนน้ีเทาน้ัน การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนือจากน้ี อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่อง
เปนโมฆะไป
อุปกรณเสริมแบบใหมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนาย
อยูมากมาย เลือกอุปกรณเสริมซึง่เหมาะกับความตองการ
ในการติดตอสื่อสารของคุณ

อปุกรณเสริม
กฎเกณฑเฉพาะเก่ียวกับอุปกรณเสริมและอุปกรณเพ่ิมพิเศษ
● เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
● หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปลั๊กไฟและดึงออก อยา
ดึงท่ีสายไฟ

● ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณเสริมทุกช้ินท่ีติดตั้งในรถอยาง
สม่ําเสมอ

● เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัตผิานการรับรองเทาน้ันท่ีจะติดตั้งอุปกรณเสริมในรถที่ติด
ตั้งยากได

แบตเตอรี่

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลาโดยประมาณ
เทาน้ัน โดยเวลานี้ขึน้กับความแรงของสัญญาณ ขอกําหนดของเครือขาย
คุณสมบัติท่ีใช อายุและขอกําหนดของแบตเตอรี ่อุณหภมูิในการเก็บแบตเตอรี ่การ
ใชในโหมดดิจิตอล และปจจัยอ่ืนๆ ระยะเวลาที่เคร่ืองใชในการโทรจะสงผลตอ
เวลาสแตนดบาย และเชนเดียวกัน ระยะเวลาที่เปดเคร่ืองและอยูในโหมดสแตนด
บายจะสงผลตอเวลาสนทนา

ชุดหูฟง Bluetooth BH-304
ชุดหูฟง Bluetooth BH-304 ของ Nokia ชวยใหคุณสื่อความเปนตัวเองขณะที่คุณ
พูด เลือกจากดีไซนฝาครอบที่ถอดเปลี่ยนได 3 แบบ เพ่ือภาพลักษณสดใสท่ี
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ประเภท ระบบเครือขาย เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-4S GSM สูงสุด 6.5 ช่ัวโมง สูงสุด 300 ชั่วโมง



สอดคลองกับสไตลและชุดท่ีคณุสวมใส ชุดหูฟงน้ียังมีนํ้าหนักเบาและสวมใส
สะดวก ดวยท่ีคลองหูเสริม

สายสัญญาณภาพออก CA-92U
ดกูารบันทึกวิดีโอของโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีใชงานรวมกันไดบนทีวีของคณุ และจัด
เก็บขอมูลในหนวยความจําหลักดวยสายเคเบิลอเนกประสงคท่ีมคีุณภาพเย่ียม

ลําโพงโทรศัพท BT HF-300
ชุดแฮนดฟรีน้ีเหน็บติดกับแผนบังแดดของรถยนตได คุณสามารถพูดและฟงได
อยางสะดวกสบาย ปลดออกจากแผนบังแดด และคุณสามารถใชเปนลําโพง
โทรศัพทในท่ีทํางานหรือท่ีบานของคณุไดอยางงายดาย ลําโพงขนาดกะทัดรัดแต
ทรงพลัง และไมโครโฟนไวเสียงชวยใหเสียงคุณภาพเยี่ยม คุณจึงฟงเสียงและสง
เสียงออกไปใหอีกฝายไดยินอยางชัดเจน

อุปกรณเสริมของแท

63

อุป
ก
รณ
เส
ริม
ข
อง
แท




แบตเตอรี่
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอร่ีและอปุกรณชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดท่ีสามารถชารจประจุใหมได
แบตเตอรี่ท่ีไดรับการออกแบบใหใชกับโทรศพัทรุนน้ีคือ BL-4S โทรศัพทเคร่ืองน้ี
ไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงานจากอุปกรณชารจตอไปน้ี AC-3 แบตเตอรี่
สามารถนํามาชารจและคายประจุแบตเตอรี่ไดเปนหลายรอยคร้ัง แตแบตเตอรี่ก็จะ
คอยๆ เส่ือมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบาย
ของแบตเตอรีส่ั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ท่ี
ไดรับการรับรองจาก Nokia เทาน้ัน และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับ
โทรศัพทรุนน้ีท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia เทาน้ัน การใชแบตเตอรี่หรืออุปกรณ
ชารจท่ีไมไดรับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม การระเบิด การรั่วไหล หรือ
อันตรายอื่นๆ
หมายเลขรุนของอุปกรณชารจท่ีถูกตองน้ันอาจแตกตางกันไปตามประเภทของ
ปลั๊กเสียบ ความแตกตางของปลั๊กเสียบจะระบุไวดวยคาใดคาหน่ึงตอไปน้ี: E, EB, X,
AR, U, A, C หรือ UB
หากใชแบตเตอรี่เปนคร้ังแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน คุณอาจ
ตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลวเชื่อมตออีกคร้ังเพ่ือเร่ิมชารจ
แบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาท่ีสัญลักษณแสดง
การชารจจะปรากฏขึน้บนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถโทรออกได
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกคร้ังกอนถอด
แบตเตอรี่
ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตวัเคร่ืองเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบ
แบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ เน่ืองจากการชารจเปนเวลานาน
เกินไปจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอร่ีสั้นลง หากคุณท้ิงแบตเตอร่ีท่ีชารจ
เต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F)
อุณหภูมิท่ีรอนหรอืหนาวจัดทําใหประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่
ลดลง แบตเตอรี่ท่ีรอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถใชงานได
ช่ัวคราว ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมจํีากัดเมื่ออยูท่ีอุณหภูมิต่ํากวา
จุดเยือกแขง็
หามลัดวงจรแบตเตอรี ่การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อมีวัตถุประเภท
โลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขัว้บวก (+) และลบ (-)
ของแบตเตอร่ี (มลีักษณะเหมอืนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชน
น้ีอาจเกิดขึ้นได เชน ในกรณีท่ีคุณพกแบตเตอร่ีสํารองไวในกระเปาเส้ือหรือในกระ
เปาเล็กๆ การลัดวงจรเชนน้ีอาจทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสําหรับเช่ือมตอเกิดความ
เสียหายได
หามท้ิงแบตเตอรี่ท่ีไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได หรือหาก
แบตเตอรี่เสียหาย ก็อาจเกิดระเบิดไดเชนกัน การกําจัดแบตเตอร่ีตองเปนไปตาม
กฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรท้ิงรวมกับ
ขยะภายในบาน
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หามถอดช้ินสวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, ทําใหผิดรูปราง, เจาะ หรือแยกสวน
เซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีท่ีสารในแบตเตอรี่ร่ัวออกมา ควรระวังไมใหของเหลว
น้ันสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีท่ีเกิดการรั่วไหล ใหลางผิวหนังหรือตาดวย
นํ้าทันที หรือรีบไปพบแพทย
หามดัดแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนํา
ไปแชในนํ้าหรือของเหลวชนิดอ่ืนๆ

คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia
โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia เทาน้ันเพ่ือความปลอดภัยของคุณ ในการ
ตรวจสอบวาแบตเตอรี่ท่ีซื้อเปนแบตเตอรีข่องแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อ
แบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย Nokia ท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ัน และตรวจสอบสติ๊ก
เกอรโฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปน้ี
การตรวจสอบตามขัน้ตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาว
จะเปนแบตเตอรี่ของแท หากคุณมีขอสงสัยวาแบตเตอร่ีของคุณไมใชแบตเตอรี่
ของแทของ Nokia คณุไมควรใชแบตเตอรี่น้ันอีก และนําแบตเตอรี่ไปยังศูนย
บริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ท่ีไดรับอนุญาตใกลบานคุณ เพ่ือขอความชวย
เหลือ จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ท่ีไดรับอนุญาตจะตรวจสอบวา
แบตเตอรี่ดังกลาวเปนแบตเตอรี่ของแทหรือไม หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสง
คืนแบตเตอรี่ไปยังท่ีซึ่งคุณซื้อมา

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เม่ือคุณดูภาพโฮโลแกรมบนฉลาก คุณควรเห็นรูป

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

แบตเตอรี่
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การใชแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การระเบิด หรืออันตราย
อ่ืนๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอรี่ตกหลนโดยเฉพาะบนพ้ืนผิวท่ีแข็ง และคุณเช่ือ
วาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสียหาย ใหนําไปที่ศูนยบริการเพ่ือตรวจสอบกอนนําไปใชตอ
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคเทาน้ัน อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ท่ีชํารุด
เสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรีใ่หพนมือเดก็



2. เมื่อคุณเอียงมุมของภาพโฮโลแกรมไปทางซาย
ขวา ลง หรือขึน้ คุณควรเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด
ในแตละดานตามลําดับ

จะทําอยางไร หากแบตเตอรีข่องคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอร่ี Nokia ของคุณท่ีมีสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
เปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่น้ัน แตใหนํา
แบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ท่ีไดรับอนุญาตท่ีใกลท่ีสุด
เพ่ือขอความชวยเหลือ การใชแบตเตอรี่ท่ีไมไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลิต อาจ
เปนอันตรายและอาจทําใหเครื่องโทรศัพทของคุณดอยประสิทธภิาพและทําให
เครื่องและอุปกรณเสริมเสียหายได รวมท้ังอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับ
ประกันอ่ืนใดที่ใชกับโทรศัพท
หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับแบตเตอรี่ของแทของ Nokia โปรดไปที่
เว็บไซต 

แบตเตอรี่
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www.nokia.co.th/batterycheck

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


การดูแลและบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณท่ีดีเย่ียมและมีฝมือการ
ผลิตท่ีประณีต คณุจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปน้ีจะชวยให
คณุปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง
● เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง การจับตัว ความชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือ
ละอองความช้ืน จะทําใหเกิดองคประกอบของแร ซึง่อาจทําใหวงจร
อิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได หากตัวเครื่องเปยกช้ืน ใหถอดแบตเตอร่ีออกและ
ปลอยใหเคร่ืองแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรีก่ลับเขาไป

● อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในท่ีท่ีมีฝุนหรือท่ีสกปรก เน่ืองจากอาจทําให
อุปกรณสวนท่ีถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีรอนจัด เน่ืองจากอุณหภูมิสูงอาจทําใหอายุการใชงาน
ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่อาจเส่ือมสภาพ และทําใหสวนท่ี
เปนพลาสตกิงอหรือละลายได

● อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีเย็นจัด เน่ืองจากเม่ืออุณหภูมิเพ่ิมขึน้จนถึงอุณหภูมิ
ปกต ิความช้ืนจะกอตัวขึน้ภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหอุปกรณแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาพยายามเปดดภูายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากท่ีแนะนําไวในคูมือผูใช
ฉบับน้ี

● อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเคร่ืองอาจทําใหแผง
วงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

● อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเครื่อง

● อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณท่ีสามารถถอดเขาออกไดติดขดั
และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

● ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส เชน เลนสของกลองถายรูป
พรอกซมิิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง

● ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองท่ีไดรับพรอมโทรศัพทและไดรับการรบัรองเทาน้ัน
การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจ
ทําใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณ
สื่อสารวิทยุอีกดวย

● ใชอุปกรณชารจในอาคารเทาน้ัน
● หมั่นสํารองขอมูลท่ีคุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และบันทึกยอปฏิทิน
● ในการรีเซต็อุปกรณเปนระยะๆ เพ่ือสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน ใหปดสวิตช
โทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลาน้ีใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี ่อุปกรณชารจ หรืออุปกรณเสริมอ่ืนๆ
หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยังศูนยบริการท่ีไดรับการรับรองใกลบาน
คุณเพ่ือขอรับบริการ
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ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมท้ังอุปกรณเสริมอาจมีช้ินสวนอุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรด
เก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเคร่ืองน้ีเปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคล่ืน RF เมื่อใชในตําแหนงปกติ
ใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 1.5 เซนติเมตร (5/8 น้ิว) เมื่อใช
ซองหนังสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขดั หรือท่ีวางโทรศัพทเพ่ือการพกพา
วัสดุตางๆ เหลาน้ีไมมีควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเคร่ืองอยูหางจาก
รางกายตามระยะหางท่ีกําหนดขางตน
โทรศัพทเครือ่งน้ีตองใชการเช่ือมตอกับระบบเครือขายท่ีมีคุณภาพเพื่อสงขอความ
หรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีความลาชาในการสงขอความหรือไฟลขอมูล
จนกวาจะเช่ือมตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏบิัติตามคําแนะนํา
เก่ียวกับระยะหางระหวางเครื่องท่ีกลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ

อปุกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพทมือถืออาจกอให
เกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทยท่ีไมมีการปองกัน
สัญญาณเพียงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย
น้ันๆ หากมีขอสงสัยหรือไมแนใจวาอุปกรณน้ันไดรับการปองกันพลังงานคลื่น
ความถี่ RF จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศัพทในสถานพยาบาลใน
กรณีท่ีมีปายประกาศใหคุณดําเนินการดังกลาว เน่ืองจากโรงพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลอาจกําลังใชอุปกรณท่ีมีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อปุกรณทางการแพทยท่ีปลูกถายไวในรางกาย
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจากอุปกรณ
ทางการแพทยท่ีปลูกถายไวในรางกาย เชน เครื่องควบคมุการเตนของหัวใจหรือ
เคร่ืองกระตุนการทํางานของหัวใจ อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว) เพ่ือหลีก
เล่ียงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกลาว สําหรับผูใชอุปกรณทางการ
แพทยดังกลาว ควรปฏบิัติดังน้ี:
● เก็บโทรศัพทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา 15.3 เซนติเมตร (6
น้ิว) เสมอขณะท่ีเปดโทรศัพทอยู

● ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
● ใชโทรศัพทกับหูขางท่ีตรงขามกับอุปกรณทางการแพทยเพ่ือลดสัญญาณ
รบกวนที่อาจเกิดขึน้

● ปดโทรศัพทเคล่ือนท่ีทันทีหากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณรบกวน
● อานและทําตามคําแนะนําจากผูผลิตอุปกรณทางการแพทยดังกลาว
หากคุณมีขอสงสัยเก่ียวกับการใชโทรศัพทไรสายรวมกับอุปกรณทางการแพทย
โปรดปรึกษากับแพทยท่ีใหคําปรึกษาดานสุขภาพของคุณ
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เครื่องชวยฟง
อุปกรณไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได ในกรณี
ท่ีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

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

บริเวณทีอ่าจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเม่ืออยูในบริเวณท่ีอาจเกิดการระเบิดได และควรปฏิบัติตามปายและ
คําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณท่ีอาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบรเิวณท่ีมีการ
แนะนําใหดับเครือ่งยนต การเกิดประกายไฟบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาวอาจกอใหเกิดการ
ระเบิดหรือเพลงิไหมท่ีอาจทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถาน
ท่ีท่ีมีการเติมเช้ือเพลิง เชน ใกลเคร่ืองสูบแกสในสถานีบริการนํ้ามนั และควรปฏบิัติ
ตามขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุในบริเวณคลังนํ้ามัน สถานีเก็บนํ้ามันและ
สถานีสงนํ้ามัน โรงงานเคม ีหรือบริเวณท่ีกําลังเกิดการระเบิด ท้ังน้ี บริเวณท่ีอาจ
เกิดการระเบดิอาจไมไดมีการประกาศใหเห็นอยางเดนชัด พ้ืนท่ีตางๆ เหลาน้ี
ไดแก ใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคม ีและบริเวณท่ีมีสารเคมีหรืออนุ
ภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ คุณควรตรวจ
สอบกับผูผลิตรถโดยใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) เพ่ือ
กําหนดวาสามารถใชงานอุปกรณน้ีไดอยางปลอดภยัในบริเวณใกลเคียงไดหรือไม

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัความปลอดภยั
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การโทรฉุกเฉิน

ขอสําคัญ: โทรศัพทเคร่ืองน้ีทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบเครือขาย
แบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพ้ืนดิน รวมท้ังฟงกชันตางๆ ท่ีผูใชตั้งโปรแกรมเอง
หากโทรศัพทของคุณสนับสนุนสายสนทนาผานอินเทอรเน็ต (สายอินเทอรเน็ต)
ใหเปดใชงานท้ังสายอินเทอรเน็ตและโทรศพัทมือถือ เคร่ืองจะพยายามตอการ
โทรฉุกเฉินผานท้ังเครือขายเซลลูลารและผานผูใหบริการสายอินเทอรเน็ต หาก
เปดใชงานท้ังสองแบบ ไมสามารถประกันไดวาจะสามารถเชื่อมตอไดในทุกสภาวะ
คุณจึงไมควรวางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีท่ีสุดเสมอในยาม
จําเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย
ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏบิัติดังน้ี
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึน้ในขณะนี้ ตรวจสอบวามีสัญญาณเพียงพอ

หรือไม ขึน้อยูกับโทรศัพทของคุณ คุณอาจจําเปนตองดําเนินการดังน้ี
● ใสซิมการดท่ีใชไดลงในโทรศัพท
● ปดการจํากัดการโทรที่คุณไดเปดใชไวในโทรศัพท
● เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลนหรือรูปแบบบนเครื่องบิน
มาเปนรูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหหนาจอวางและพรอมสําหรับการ
โทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันท่ีคุณอยู ซึง่หมายเลขฉุกเฉินใน
แตละพ้ืนท่ีจะแตกตางกันไป

4. กดปุมโทร
ขณะท่ีโทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ท่ีถูกตองใหไดมากท่ีสุด
โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเคร่ืองมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิด
เหต ุอยาเพ่ิงวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

รายละเอยีดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําของการสือ่สารทางคลื่นวิทยุ
เคร่ืองโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึง่ไดรับการออกแบบมา
ไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุท่ีแนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ ขอ
แนะนําน้ีจัดทําขึ้นโดย ICNIRP ซึง่เปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึง
ระดับความปลอดภยัของผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคล่ือนท่ีน้ีใชหนวยวัดของ SAR (Specific
Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ท่ีกําหนดไวในคําแนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วัตต/
กิโลกรัม (W/kg) ซึง่เปนคาเฉล่ียเกินสิบกรัมของเน้ือเย่ือผิว การทดสอบ SAR จัดทํา
ขึน้ในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่เคร่ืองจะสงคล่ืนความถี่ท่ีระดับพลังงาน
สูงสุดท่ีแนะนําใหใชในคลื่นความถี่ท้ังหมดท่ีทําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริง
ขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เน่ืองจากเครื่องน้ีไดรับการออกแบบมาให
ใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามท่ีกําหนดไว คาท่ี
เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลกั

ขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัความปลอดภยั
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คา SAR ท่ีสูงท่ีสุดภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพทท่ีหูคือ 0.66
วัตต/กิโลกรัม
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR แตกตางกันไปโดย
ขึน้อยูกับขอกําหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแตละประเทศและระบบเครือขาย
คณุสามารถดูขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับคา SAR ไดในขอมูลผลิตภณัฑท่ี www.nokia
com

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัความปลอดภยั
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เคร่ืองวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption
Rate – SAR) อันเน่ืองมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเทากับ  W/kg ซึ่งสอดคลอง
ตามมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพมนุษยจากการใชเครือ่งวิทยุคมนาคม
ท่ีคณะกรรมการกิจการโทรแหงชาติประกาศกําหนด

 0.66

http://www.nokia.com
http://www.nokia.com


ขอมูลศูนยบริการ Nokia
ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

ฟวเจอรปารค
รังสิต

หอง 32 ช้ันใตดิน เลขท่ี 161 หมู
2 ถนนพหลโยธิน ประชาธิปตย
ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

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

เซน็ทรัลพลาซา
ปนเกลา

หอง 421, 7/145 ถนนบรมราช
ชนนี อรุณอัมรินทร บางกอกนอย
กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363
0-2884-5695
จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30
น.
ส. - อา. 10.30 น. - 20.30
น.

ซีคอน สแควร หอง 1007 ช้ัน 1 ซีคอนสแควร
เลขท่ี 904 หมู 6 ถนน
ศรีนครินทร หนองบอน ประเวศ
กรุงเทพฯ 10250

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

เอสพลานาด หอง 321-323 ช้ัน 3 เอสพลา
นาด เลขท่ี 99 รัชดาภเิษก
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 ช้ัน 6
เลขท่ี 79/290 ถนนสาธุประดิษฐ
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.

MBK เลขท่ี 444 ช้ัน 2 โซนดี ยูนิต 5-6
อาคารมาบุญครองเซน็เตอร
ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

0-2741-6363
0-2626-0436
จ. - อา. 10.00 น. - 20.30
น.
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ศนูยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศพัท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

เชียงใหม 201/1 ถนนมหิดล ไฮยา อําเภอ
เมือง เชียงใหม 50100

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

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

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

ขอนแกน 356/1 อาคารซี.พี.แลนด หมู 12
ถนนมิตรภาพ เมืองเกา อําเภอ
เมือง ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80
0-4332-5781
จ. - ส. 9.00 น. - 19.00
น.

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบล
หาดใหญ อําเภอหาดใหญ
สงขลา 90000

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

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

ขอมูลศูนยบริการ Nokia
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