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0434

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


ลิขสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 3

แอปพลิเคช่ันของบริษัทอืน่ที่มาพรอมกับโทรศัพท อาจสรางขึ้นและอาจเปนของบุคคล
หรือนิตบุิคคลที่ไมใชกิจการในเครือหรือมีสวนเกี่ยวของกับ Nokia Nokia ไมไดเปน
เจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรมจากผูผลติรายอื่นเหลาน้ี 
ดังน้ัน Nokia จึงไมมีสวนรับผิดชอบในการใหการสนับสนุนผูใช ความสามารถในการ
ใชงานของแอปพลิเคช่ันเหลาน้ี หรือขอมูลท่ีแสดงในแอปพลิเคช่ันหรือสื่อเหลาน้ี 
นอกจากน้ี Nokia ไมไดใหการรับประกันใดๆ สําหรับแอปพลิเคช่ันของบริษทัเหลาน้ี
ดวยการใชแอปพลิเคชั่นตางๆ คุณใหการรับรองวาแอปพลิเคชัน่เหลาน้ันไดรับ
การจัดเตรียมใหในแบบที่เปนโดยไมมีการรับประกันใดๆ อยางชัดแจงหรือเปน
นัยยะ ตามขอบขายสงูสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช คุณยังใหการรับรอง
ตอไปน้ีอีกวา ทั้ง Nokia รวมทัง้บริษัทพันธมิตรจะไมใหการรับประกันใดๆ ไมวา
จะระบุไวอยางชัดแจง หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ
การรับประกันของชื่อสินคา โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมของ
วัตถุประสงคพิเศษ หรือรับประกันวาซอฟตแวรน้ีจะไมลวงละเมิดการจดสิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ์ เคร่ืองหมายการคา หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม 
เคร่ืองโทรคมนาคมและอปุกรณน้ี มีความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคเลขที่ กทช. 
มท. 1015-2549 และขอกําหนดอื่นของ กทช.
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ความปลอดภยั

ความปลอดภยั
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มฉิะน้ันอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติม
ในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย 
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย 
หรือในกรณท่ีีอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
หรือกอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ
เปนอันดับแรก ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น 
ไมควรใชมอืจับส่ิงอ่ืนใด เมื่อคุณขับข่ียานพาหนะอยู 
ส่ิงสําคัญอันดับแรกท่ีคุณควรคํานึงในขณะขับข่ี
ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน 
อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวน ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานของเครื่องได

ปดเครื่องเมือ่อยูในพื้นท่ีท่ีจํากัดไว 
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเครื่องขณะอยูบน
เครื่องบิน, เมือ่อยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย, 
นํ้ามนัเชือ้เพลิง, สารเคม ีหรือบริเวณท่ีกําลังเกิด
การระเบิด

การบริการท่ีผานการรับรอง 
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทานั้นท่ีจะใชหรือซอม
อุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี ่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ท่ีไดรับการ
รับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณ
ท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได

กันนํ้า โทรศัพทของคุณไมไดกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพท
ไวในท่ีแหง
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ขอมูลทั่วไป
เคล็ดลับท่ีเปนประโยชน
กอนจะนําเครื่องไปที่ศูนยบริการ
ถาม: ฉันตองทําอะไรจึงจะแกปญหาการใชงานโทรศัพทของฉันได
ตอบ: ลองทําตามคําแนะนําตอไปนี้:
• ปดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออก แลวเปลี่ยนใหม
• ต้ังคาการใชงานกลับไปตามเดมิ เลือก เมนู > การต้ังคา > 

เรียกคนืคาดัง้เดมิ ไฟลและเอกสารตางๆ จะไมถกูลบทิ้ง
จากการตั้งคาดังกลาว

• อัพเดตโปรแกรมโทรศัพทดวยซอฟตแวร Nokia Software 
Updater ถาม ีเขาไปที่เวบ็ไซต www.nokia-asia.com/
softwareupdate หรือเวบ็ไซต Nokia ในประเทศของคุณ

การเชื่อมตอ Bluetooth
ถาม: ทําไมคนหาอุปกรณ Bluetooth ไมพบ
ตอบ: ลองทําตามคําแนะนําตอไปนี้:
• ตรวจดูวาท้ังสองเครื่องเปดใชการเชือ่มตอ Bluetooth 

แลวหรือไม

• ตรวจสอบวาระยะหางระหวางอุปกรณท้ังสองไมเกิน 10 เมตร 
(33 ฟุต) และไมมีกําแพงหรือส่ิงกีดขวางใดๆ ก้ันระหวาง
อุปกรณ

• ตรวจสอบวาอุปกรณอีกเครื่องไมไดอยูในโหมดซอน
• ตรวจดวูาท้ังสองเครื่องน้ันสามารถใชงานรวมกันได

การโทร
ถาม: ทําอยางไรจึงจะเปลี่ยนระดบัความดงัเสียงได
ตอบ: หากตองการเพิ่มหรือลดระดับเสียงขณะสนทนา ใหกด
ปุมเลื่อนข้ึนหรือลง
ถาม: ทําอยางไรจึงจะเปลี่ยนเสียงเรียกเขาได
ตอบ: เลือก เมนู > การต้ังคา > แบบเสียง
รายชื่อ
ถาม: ทําอยางไรจึงจะเพิ่มรายชื่อใหมได
ตอบ: เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลอืก > เพิ่มรายชื่อใหม
ถาม: ทําอยางไรจึงจะเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมลงในรายชือ่ได
ตอบ: คนหารายชือ่ท่ีคุณตองการเพิ่มรายละเอียด แลวเลือก ขอมูล 
> ตัวเลือก > เพิ่มขอมูล เลอืกจากตัวเลือกท่ีมีให

www.nokia-asia.com/softwareupdate
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เมนู
ถาม: ทําอยางไรจึงจะเปลี่ยนลกัษณะการแสดงเมนูได
ตอบ: ในการเปลี่ยนหนาจอเมนู ใหเลือก เมนู > ตัวเลือก > 
มุมมองเมนูหลกั > รายการ, ตาราง, ตารางในปายกํากับ หรือ 
แท็บ
ถาม: ทําอยางไรจึงจะปรับแตงเมนูได
ตอบ: ในการจัดวางเมนูใหม ใหเลือก เมนู > ตัวเลือก > เรียบเรยีง 
เลื่อนไปท่ีเมนูท่ีตองการจะยายตําแหนง แลวเลือก ยาย เลือ่นไปยัง
ตําแหนงท่ีตองการยายเมนูไปไว แลวเลือก ตกลง ในการบันทึก
การเปลี่ยนแปลง ใหเลือก เสร็จ > ใช
การรับสงขอความ
ถาม: ทําไมจึงสงขอความมัลติมีเดีย (MMS) ไมได
ตอบ: หากตองการตรวจสอบขอมูลการใชงานและสมัครใชบริการ
สงขอความมลัติมเีดีย (MMS, บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
โปรดติดตอผูใหบริการ 
ถาม: ทําอยางไรจึงจะต้ังคาอีเมลได
ตอบ: ในการใชฟงกชันอีเมลกับโทรศัพทของคุณ คุณตองใชระบบ
อีเมลท่ีใชงานรวมกันได ตรวจสอบการตั้งคาอีเมลกับผูใหบริการ
อีเมลของคุณ คุณจะไดรับการตั้งกําหนดคาอีเมลเปนขอความ
การจัดรูปแบบในการเปดใชการตั้งคาอีเมล ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความอีเมล

การเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร
ถาม: เพราะเหตุใดจึงมปีญหาในการเชื่อมตอโทรศัพทเขากับเคร่ือง
คอมพิวเตอร
ตอบ: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดติดต้ังชดุโปรแกรม Nokia PC 
Suite แลว และเปดใชโปรแกรมนี้ในเครื่องคอมพวิเตอรของคุณ 
โปรดดคููมือผูใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite สวนขอมลูเพิ่มเติม
ของวิธีการใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite โปรดดท่ีูฟงกชันวิธีใช
ในชดุโปรแกรม Nokia PC Suite หรือไปท่ีเว็บไซตฝายสนับสนุนท่ี 
www.nokia.co.th
ปุมลัด
ถาม: มีปุมลัดท่ีสามารถใชไดหรือไม
ตอบ: ในโทรศัพทของคุณ มีทางลัดท่ีใชไดหลายปุม:
• ในการเปดบันทึกการโทร ใหกดปุมโทรหนึ่งครั้ง เลื่อนไปท่ี 

เบอรโทรหรือชือ่ท่ีคุณตองการ 
หากตองการโทรติดตอหมายเลขดังกลาว ใหกดปุมโทรออก

• เมื่อตองการเปดเว็บเบราเซอร ใหกดปุม 0 คางไว
• เมื่อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหกดปุม 1 

คางไว
• ใชปุมเลื่อนเปนทางลัด โปรดดูท่ี “ทางลัดสวนตัว” หนา 33
• ในการเปลี่ยนรูปแบบเปนรูปแบบไมมเีสียงหรือเปลี่ยนจาก

รูปแบบไมมีเสียงกลบัเปนรูปแบบท่ัวไป ใหกดปุม  # คางไว

www.nokia.co.th
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ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคณุ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมอืฉบับน้ีไดรับการรับรองใหใช
ในเครือขาย WCDMA 850 และ 2100 และเครือขาย GSM 850, 
900, 1800 และ 1900 โปรดติดตอขอรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ
ระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
ขณะท่ีใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องน้ี คุณควรเคารพตอ
กฎหมายและจารีตประเพณท้ัีงหมด รวมถงึสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน 
และลิขสิทธ์ิ
การคุมครองดานลิขสิทธ์ิจะชวยปองกันการคัดลอก การแกไข 
การโอน หรือการสงตอภาพ เพลง และเนื้อหาบางสวนได 
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับ
ขอมูลสําคัญท้ังหมดท่ีจัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ
เมือ่ตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมือของ
อุปกรณน้ันๆ เพื่อศึกษาขอมลูโดยละเอียดเก่ียวกับความปลอดภัย 
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติ
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง 
เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรืออันตราย

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริ่ม
ใชงานโทรศัพท คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัติตองใชรวมกับ
คุณสมบัติเครือขายพเิศษ คุณสมบัติเหลานี้ไมทํางานบนทุก
เครือขาย เครือขายตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะ
กับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใชบริการเสริมจากระบบเครือขาย
ได ผูใหบริการสามารถใหคําแนะนําและอธิบายถงึคาบริการ
ท่ีเรียกเก็บ ในบางเครือขาย อาจมขีอจํากัดท่ีสงผลกระทบตอการ
ใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขาย ตัวอยางเชน บางเครือขาย
อาจไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงาน
คุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติ
เหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมกีาร
กําหนดคาพเิศษ เชน การเปลี่ยนแปลงชือ่เมนู ลําดับของเมนู 
และไอคอน โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพท
ของคุณ
โทรศัพทเครื่องน้ีสนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) 
ท่ีทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบางอยางในเครื่องรุนนี้ 
เชน ขอความมลัติมีเดีย (MMS), การเบราส, โปรแกรมอีเมล, 
การสงขอความแบบดวน, คุณสมบัติแสดงสถานะของผูติดตอ, 
การซิงโครไนซจากระยะไกล และการดาวนโหลดขอมลูผาน
เบราเซอรหรือผาน MMS
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อุปกรณเสริม
ตอไปน้ีเปนคําแนะนําท่ีควรปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณเสริม:
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมอืเดก็
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปลั๊กไฟ

และดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ
• ตรวจสอบการติดต้ังและการทํางานของอุปกรณเสริมทุกชิ้น

ท่ีติดต้ังในรถอยางสม่ําเสมอ
• เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นท่ีจะติดต้ังอุปกรณ

เสริมในรถที่ติดต้ังยากได
คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถ
ใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกัน
หรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป 

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรอง 
สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ หากตองการถอด
สายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปลั๊กไฟและดงึออก 
อยาดึงท่ีสายไฟ

รหัสผาน
เลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย เพื่อต้ังคาวิธีท่ีจะให
เครื่องใชรหัสผานและการตั้งคาการปองกัน
• การล็อคปุมกด (ปองกันปุมกด) จะปองกันการกดปุม 

โดยไมต้ังใจ:
1 ในการล็อคปุมกด ใหเลือก เมนู > * ภายใน 3.5 วินาที
2 ในการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก เมนู > * ภายใน 1.5 วนิาที 
ในการรับสายเรียกเขาเมื่อล็อคปุมกดไว ใหกดปุมโทรออก 
เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธไมรับสาย ปุมกดจะล็อคไว 
โดยอัตโนมติั
ท้ังน้ี คุณสามารถเลอืก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > 
ล็อคปุมอัตโนมัติ หรือ ปองกันปุมกด > ล็อคปุมกด หรือ 
ปลดล็อคปุมกด หากเปดฟงกชันปองกันปุมกดไว ใหปอนรหัส 
โทรศัพทเมื่อเคร่ืองถาม

• รหัสโทรศัพท (5 - 10 หลกั) ใชปองกันการใชโทรศัพทโดยไมได 
รับอนุญาต

• รหัส PIN ท่ีใหมาพรอมกับซิมการดและชวยปองกันการใช
ซิมการดโดยไมไดรับอนุญาต

• รหัส PIN2 ท่ีไดมาพรอมกับซิมการด จะใชในการเขาสูบริการ
บางอยาง

• รหัส PUK และรหัส PUK2 อาจใหมาพรอมกับซิมการด 
หากคุณกดรหัส PIN หรือรหัส PIN2 ไมถกูตองสามครั้ง 
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ขอมลูทัว่ไป

ติดตอกัน โทรศัพทจะขอใหคุณกดรหัส PUK หรือรหัส PUK2 
หากคุณไมมีรหัสดังกลาว โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

• คุณตองปอนรหัสระบบ (4 หลัก) เมือ่จะใชการจํากัดการโทร 
เพือ่จํากัดสายเรียกเขาและสายโทรออก (บริการเสริมจากระบบ 
เครือขาย)

• ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาการปองกัน หากติดต้ังไวแลว 
ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย > 
การต้ังคาการปองกัน

อัพเดตซอฟตแวร
ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชือ่ถือไดและมี
การรักษาความปลอดภัยรวมท้ังการปองกันท่ีเพียงพอ
ตอซอฟตแวรท่ีเปนอันตราย

โนเกียอาจผลิตอัพเดตซอฟตแวรท่ีจะเพิ่มคุณสมบัติใหม ฟงกชนั
เสริม หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของโทรศัพท คุณยังสามารถ
อัพเดตผานทางแอปพลเิคชั่น Nokia Software Updater PC 
ไดอีกทางหนึ่ง ในการอัพเดตซอฟตแวรน้ี คุณจะตองใช
แอปพลิเคชั่น Nokia Software Updater PC และเครื่องคอมพิวเตอร 
PC ท่ีมรีะบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 หรือ XP 
เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต และสายเคเบิลท่ีพวงตอจากตัวโทรศัพท
ไปยังคอมพวิเตอร

สําหรับขอมลูเพิ่มเติมและการดาวนโหลดแอปพลิเคชัน่ 
Nokia Software Updater โปรดดูท่ี www.nokia-asia.com/
softwareupdate หรือเขาเว็บไซตของ Nokia ในประเทศของคุณ
การดาวนโหลดซอฟตแวรอัพเดตอาจตองใชการสงขอมูลขนาดใหญ
ผานทางเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมลูเก่ียวกับ
คาบริการในการสงขอมูลจากผูใหบริการของคุณ
ตรวจดวูาโทรศัพทมีพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอหรือไม หรือเสียบ
อุปกรณชารจกอนท่ีจะเริ่มการอัพเดต
โทรศัพทจะรอนข้ึนในขณะท่ีใชงานเปนระยะเวลานาน ซ่ึงโดยท่ัวไป 
สภาพเชนนี้เปนเรื่องปกติ หากคุณสงสัยวาโทรศัพททํางาน 
ไมถกูตอง ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ

การดาวนโหลดขอมูล
คุณสามารถดาวนโหลดขอมลูใหม (เชน รูปแบบ) ลงในเครื่องได 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น ราคา และภาษตีางๆ 
ไดจากผูใหบริการของคุณ

ขอสําคัญ: เลอืกใชเฉพาะบริการที่คุณเชื่อถอืไดและ
มีการรักษาความปลอดภัยรวมท้ังการปองกันซอฟตแวร
ท่ีเปนอันตรายเทานั้น

www.nokia-asia.com/softwareupdate
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เริ่มตนใชงาน
การใสซิมการดและแบตเตอรี่ 
ปดโทรศัพทและปลดการเชือ่มตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้ง
กอนถอดแบตเตอรี่
ซิมการดและหนาสัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย เน่ืองจาก
การขูดขีดหรือดัดงอ จึงควรถอื ใส หรือถอดการดอยางระมัดระวัง 
ใสซิมการดโดยคว่ําหนาสัมผัสสีทองลง (3)

การชารจแบตเตอรี่
การชารจแบตเตอรี่ BL-6P ดวยอุปกรณชารจ AC-6 จะใชเวลา 
ประมาณ 2 ชั่วโมงเมื่อเคร่ืองอยูในโหมดสแตนดบาย
1 เสียบอุปกรณชารจเขากับ

ชองเสียบปลัก๊ไฟท่ีผนัง 
2 เปดฝาครอบท่ีดานบน

ของโทรศัพท (1) แลวตอ
สายจากอุปกรณชารจกับ
ชองเสียบ (2)

หากแบตเตอรี่หมด 
อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาท่ีสัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ข้ึนบนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถโทรออกได

สายเคเบิลขอมูล CA-101
สายเคเบิลขอมูล CA-101 ใชในการถายโอนขอมูลและชะลอ
การชารจแบตเตอรี่ขณะท่ีตอกับเครื่องพีซีหรือแล็ปท็อป
คุณตองดาวนโหลดโปรแกรม Nokia PC Suite 6.83 เพื่อใช
กับโทรศัพท คุณสามารถเพิม่เวอรชันท่ีอัพเดตหลังจากเวอรชนั 
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6.83 เขาไปได โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี 
www.nokia.co.th/7900prism/support
1 ตอสาย CA-101 ไปท่ีชองเสียบไมโคร USB ท่ีดานบน

ของโทรศัพท แลวเปดเครื่อง
2 ตอ CA-101 กับเครื่องพซีีหรือแล็ปท็อป เลือกโหมด USB: 

จะปรากฏบนหนาจอโทรศัพท
3 เลือกโหมดที่ตองการ

อุปกรณชารจ AC-6 จะชารจแบตเตอรี่ไดเร็วกวา CA-101 ขอแนะนํา
ใหชารจดวยอุปกรณชารจ AC-6 เมือ่คุณตองใชเวลาในการชารจ
เพียงไมนาน

การเปดและปดเครื่อง
คําเตือน: หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือใน
กรณีท่ีอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิด
อันตราย

กดปุมเปด/ปดคางไวตามท่ีแสดงในภาพ
หากเครื่องขอใหปอนรหัส PIN หรือรหัส UPIN ใหปอนรหัส 
(อาจปรากฏเปน ****) แลวเลือก ตกลง

เมือ่คุณเปดเครื่องเปนครั้งแรกและโทรศัพท
อยูในโหมดสแตนดบาย เครื่องจะขอใหคุณรับ
การตั้งกําหนดคาจากผูใหบริการของคุณ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหตอบรับ
หรือปฏิเสธคําขอนี้ โปรดดูท่ี ตอเว็บสนับสนุน 
หนา 38 และ “บริการตั้งกําหนดคา” หนา 17

การต้ังเวลา เขตเวลา และวันที่
เมือ่คุณเปดเครื่องเปนครั้งแรกและโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย 
เครื่องจะขอใหคุณต้ังเวลาและวันท่ี ปอนขอมูลลงในชอง แลวเลือก 
จัดเก็บ
หากตองการเขาใช วันและเวลา ในภายหลัง ใหเลือก เมนู > 
การต้ังคา > วันและเวลา > การต้ังคาวันและเวลา, 
รูปแบบวนัท่ีและเวลา หรือ รับขอมลูเวลาอตัโนมัติ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาวัน เวลา และเขตเวลา

www.nokia.co.th/7900prism/support
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บริการต้ังกําหนดคา
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครือขายบางอยาง เชน บริการ
อินเทอรเน็ตเคลื่อนท่ี, MMS, การสงขอความคลิปเสียง Nokia 
Xpress หรือการซิงโครไนซกับเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล 
โทรศัพทของคุณตองไดรับการตั้งกําหนดคาท่ีถกูตอง สําหรับขอมลู
เพิ่มเติมเก่ียวกับการตั้งคาท่ีมีใหใชได โปรดติดตอผูใหบริการระบบ, 
ผูใหบริการ, ตัวแทนจําหนาย Nokia ท่ีไดรับการรับรองใกลบานคุณ 
หรือไปท่ีสวนสนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia ท่ี 
www.nokia.co.th/7900prism/support
เมื่อคุณไดรับการตั้งคาเปนขอความการตั้งกําหนดคา แตเครื่อง
ไมไดจัดเก็บและใชงานคาดังกลาวโดยอัตโนมัติ ขอความ 
ไดรับการตั้งคา จะปรากฏขึ้น เลือก แสดง > จัดเก็บ หากจําเปน 
ใหปอนรหัส PIN ท่ีผูใหบริการใหมา

เสาอากาศ
โทรศัพทของคุณอาจมีเสา 
อากาศทั้งภายในและภายนอก 
เชนเดียวกับอปุกรณสงสัญญาณ 
วิทยุอ่ืนๆ หลีกเลี่ยงการจับ 
บริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปน
ขณะท่ีเสาอากาศกําลังสงและ 
รับสัญญาณ การสัมผสั 

กับเสาอากาศขณะกําลงัสงและรับสัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพ 
ของการสื่อสาร และอาจทําใหมีการใชพลงังานเกินกวาท่ีจําเปน 
อีกดวย และอาจทําใหแบตเตอรี่มอีายุการใชงานส้ันลง

ปุมกดและสวนประกอบตางๆ
1 หูฟง
2 เซนเซอรแสง
3 จอแสดงผล
4 ปุม Navi™ (ตอไปน้ีจะใช

คําวาปุมเลื่อน) 
5 ปุมเลือกตรงกลาง
6 ปุมเลือกดานซาย
7 ปุมเลือกดานขวา
8 ปุมโทร
9 ปุมจบการทํางาน/ปุมเปด/

ปด
วางสายสนทนา (กดปุม
เบาๆ) และเปดหรือปด
เครื่อง (กดปุมแช)

10 ปุมกด
11 ไมโครโฟน

www.nokia.co.th/7900prism/support
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12 แถบแสง
13 ชองเสียบ USB
14 ลําโพง
15 แฟลชกลอง
16 เลนสกลองถายรูป

หนวยความจํา
โทรศัพท
โทรศัพทรุนนี้มีหนวยความจําภายใน 
1GB (กิกะไบต)

โหมดสแตนดบาย
เมือ่โทรศัพทพรอมใชงานแตผูใชยังไมปอนตัวอักษรใดลงไป 
โทรศัพทจะอยูในโหมดสแตนดบาย
1 สัญลักษณ 3G
2 ระดบัความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลูลาร 
3 ระดบัประจุแบตเตอรี่
4 สัญลักษณ โปรดดูท่ี “สัญลักษณ” ในหนา 18
5 ชือ่ของเครือขายหรือโลโกระบบ
6 นาฬิกา
7 จอแสดงผล

8 ปุมเลือกดานซาย (8) คือ ไปที ่หรือ
ทางลัดสูฟงกชันอ่ืน โปรดดท่ีู 
“ปุมเลือกดานซาย” ในหนา 34 

9 โหมดของปุมเลือกตรงกลาง (9) คือ 
เมนู

10 ปุมเลือกดานขวา (10) อาจเปน ชื่อ 
เพือ่เขาสูรายการรายชื่อในเมนู 
รายชื่อ ชื่อเฉพาะของผูใหบริการ 
เพือ่เขาสูเว็บไซตเฉพาะของผูให 
บริการ หรือทางลัดสูฟงกชนัท่ีคุณเลือก โปรดดูท่ี 
“ปุมเลือกดานขวา” หนา 34

สัญลักษณ
คุณมีขอความท่ียังไมไดอาน
มีสายเรียกเขาท่ีไมไดรับสาย โปรดดท่ีู “บันทึก” หนา 31
ปุมกดของโทรศัพทถกูล็อคไว โปรดดูท่ี “รหัสผาน” 
หนา 13
คุณจะไมไดยินเสียงโทรศัพทเมือ่มีสายเรียกเขาหรือ
เมือ่มีขอความตัวอักษร หากคุณต้ังคา 
เสียงเตือนโทรเขา ไวท่ี ปด และ เสียงขอความเขา 
ไวท่ี ปด โปรดดูท่ี “แบบเสียง” หนา 32
ต้ังคานาฬิกาปลุกไวท่ี เปด โปรดดท่ีู “นาฬิกาปลุก” 
หนา 46
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เริ่มตนใชงาน

, เมื่อเลือกโหมดการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเปน 
ออนไลนตลอด และใชบริการขอมูลแพคเก็ตได 
สัญลักษณน้ีจะปรากฏขึ้น 

, เร่ิมการเชื่อมตอขอมูล GPRS หรือ EGPRS
, หยุด (พัก) การเชื่อมตอขอมูล GPRS หรือ EGPRS

สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Bluetooth โปรดดท่ีู 
“การเชื่อมตอกับ Bluetooth” หนา 34 

โหมดบนเครื่อง 
คุณสามารถยกเลิกใชการทํางานเกี่ยวกับความถีค่ลื่นวทิยุท้ังหมด
และยังสามารถเขาใชเกมส ปฏิทิน และสมดุโทรศัพทแบบออฟไลน
ได ใชโหมดบนเครื่องในสถานที่ซ่ึงไวตอคลื่นวทิยุ เชน เมื่ออยูบน
เครื่องบินหรือในโรงพยาบาล เมือ่ใชงานโหมดบนเครื่อง สัญลกัษณ 

 จะปรากฏขึ้น
เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ > บนเครื่อง > ใชงาน หรือ 
ปรับต้ังคา
หากตองการใหเครื่องถามทุกครั้งท่ีเปดเครื่องวาจะใชงานรูปแบบ
บนเครื่องหรือไม ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > 
ถามบนเครื่อง > เปด หรือ ปด
หากตองการยกเลิกใชงานโหมดบนเครื่อง ใหเลือกรูปแบบอ่ืน

คําเตือน: เมื่อใชรูปแบบบนเครื่อง คุณไมสามารถ
โทรออกหรือรับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือใช
คุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีตองใชในพืน้ท่ีครอบคลุมของระบบ
เครือขาย ในการโทรติดตอ คุณตองเปดการทํางาน
รูปแบบโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อค
โทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค หากล็อคโทรศัพทอยู 
ใหปอนรหัสล็อค หากคุณจําเปนตองโทรฉุกเฉินในขณะท่ี
ล็อคโทรศัพทอยูและอยูในรูปแบบบนเครื่องบิน คุณอาจ
สามารถปอนหมายเลขฉุกเฉินท่ีไดต้ังโปรแกรมไวใน
เครื่อง ในชองรหัสล็อค แลวเลือก “โทรออก” เครื่อง
จะยืนยันวาคุณกําลังจะออกจากรูปแบบบนเครื่องเพื่อเร่ิม
การโทรฉุกเฉิน
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การโทร
การโทรออก
• กดหมายเลขโทรศัพทพรอมท้ังรหัสพื้นท่ี แลวกดปุมโทรออก
• โทรจากรายการหมายเลขที่โทรออกลาสุดโดยกดปุมโทรออก
• โทรจากชือ่หรือหมายเลขใน รายช่ือ โปรดดูท่ี “รายชื่อ” หนา 29

ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้งเพือ่เปนรหัสนําหนา
การโทรตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออก
ตางประเทศ) แลวตามดวยรหัสประเทศ รหัสพื้นท่ีโดยไมตองกด
เลข 0 นําหากจําเปน แลวตามดวยหมายเลขโทรศัพท
หากตองการเพิ่มหรือลดระดับเสียงขณะสนทนา ใหกดปุมเลื่อนข้ึน 
หรือลง

การรบัสายหรือปฏิเสธไมรับสาย
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก เมื่อตองการวางสาย 
ใหกดปุมจบการทํางาน
ในการปฏิเสธไมรับสาย ใหกดปุมจบการทํางาน
หากตองการปดเสียงเรียกเขา ใหเลือก เงียบ จากนั้น คุณสามารถ
รับสายหรือปฏิเสธไมรับสายได

โทรดวน
วิธีกําหนดหมายเลขโทรศัพทลงในปุมโทรดวน 3 ถึง 9:
1 เลอืก เมนู > รายช่ือ > โทรดวน
2 เลือ่นไปท่ีปุมโทรดวนท่ีคุณตองการ
3 เลอืก กําหนด หรือหากไดกําหนดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง

ใหกับปุมไวแลว ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน 
4 เลอืก คนหา และชือ่ท่ีคุณตองการกําหนด

หากกําหนดฟงกชัน โทรดวน ไวท่ีไมใช เครื่องจะถามวาคุณ
ตองการใชงานฟงกชันนี้หรือไม
เลอืก เมนู > การต้ังคา > โทรออก > โทรดวน > เปด หรือ ปด
ในการโทรออก ใหกดปุมโทรดวนคางไวจนกวาจะเริ่มการโทรนั้น

การโทรออกดวยเสียง
ทําการโทรออกโดยพดูชือ่ท่ีบันทึกไวในโฟลเดอรรายชื่อ 
เน่ืองจากคําส่ังเสียงจะข้ึนอยูกับภาษา คุณจึงตองเลือก เมนู > 
การต้ังคา > โทรศัพท > การจดจําเสียง > ภาษาในการจดจํา 
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การโทร

เสียง แลวเลือกภาษา ใช การฝกจดจําเสียง ตามคําแนะนํา 
บนหนาจอ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจเกิด
ปญหาข้ึนไดถาคุณอยูในท่ีท่ีมเีสียงดังหรืออยูใน
สถานการณฉุกเฉิน ดังน้ันจึงไมควรอาศัยการโทรออก
โดยใชเสียงเพยีงอยางเดยีวไมวาในสถานการณใดๆ 
ก็ตาม

1 ในโหมดพรอมทํางาน ใหกดปุมเลือกดานขวาคางไว 
คุณจะไดยินเสียงสัญญาณสั้นๆ แลวขอความ กรุณาเปลงเสียง 
จะปรากฏข้ึน

2 เปลงเสียงชือ่ของผูท่ีคุณตองการโทรหา หากการเรียกขอมลู 
ดวยเสียงเปนผลสําเร็จ รายการชื่อท่ีตรงกันจะปรากฏขึ้น 
โทรศัพทจะเลนคําส่ังเสียงของรายการที่ตรงกันรายการแรกของ
รายชื่อ ถารายการที่ตรงกันไมถกูตอง ใหเลือ่นไปท่ีรายการอื่น

ตัวเลือกขณะสนทนา
ตัวเลือกหลายตัวซ่ึงคุณสามารถใชไดขณะสนทนาเปนบริการเสริม
จากระบบเครือขาย หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอ
ผูใหบริการ
ตัวเลือกท่ีผูใหบริการอาจมใีหเพิ่มเติมคือ การประชุมสาย
และการพักสาย

สายเรียกซอน
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก > สายเรียกซอน > ใชงาน 
เพื่อใหระบบเครือขายแจงใหทราบถึงสายเรียกเขาขณะที่คุณกําลัง
ใชสายอยู (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
เมื่อตองการรับสายเรียกซอนในระหวางท่ีสนทนากับสายอื่นอยู 
ใหกดปุมโทรออก สายแรกจะถูกพกัสายไว เมือ่ตองการวางสาย
ท่ีสนทนาอยู ใหกดปุมจบการทํางาน
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การเขียนขอความ
คุณสามารถปอนขอความโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติหรือ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมติั เมือ่คุณเขียนขอความ ใหกด ตัวเลือก 
คางไวเพือ่สลับระหวางระบบปอนขอความปกติซ่ึงแสดงดวย
สัญลกัษณ  และระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติซ่ึงแสดงดวย
สัญลกัษณ  ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติไมไดสนับสนุน
ทุกภาษา
หากคุณเลือกรูปแบบตัวอักษร โทรศัพทจะปรากฏสัญลกัษณ , 

 และ  ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม # 
ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเปนโหมดหมายเลข ซ่ึงแสดงดวย
สัญลกัษณ  ใหกดปุม # คางไว แลวเลือก โหมดหมายเลข 
ในการเปลี่ยนจากโหมดหมายเลขเปนตัวอักษร ใหกดปุม # คางไว
ในการต้ังภาษาที่เขียน ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษาท่ีเขียน 

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 1 ถงึ 9 ซํ้าๆ จนตัวอักษรท่ีตัองการปรากฏ 
ตัวอักษรท่ีมีอยูจะข้ึนกับภาษาที่เขียนท่ีเลือกไว กดปุม 0 
เพื่อเวนวรรค เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรพเิศษท่ีใชอยูเสมอ
จะอยูท่ีปุม 1

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติจะใชพจนานุกรมในเครื่องซ่ึงคุณ
สามารถเพิ่มคําใหมเขาไปได
1 เร่ิมเขียนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 เครื่องจะแสดง * หรือตัวอักษร

หากพบคําท่ีมีความหมาย ตัวอักษรท่ีปอนจะปรากฏบนหนาจอ
เปนคําท่ีขีดเสนใต

2 เมือ่เขียนคําเสร็จและคําดงักลาวถกูตอง ใหยืนยันคํานั้น
โดยกดปุม 0 เพื่อเวนวรรค
หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม * ซํ้าๆ และเลือกคํา
จากรายการ
หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวาคําท่ีตองการ
เขียนไมมอียูในพจนานุกรม ในการเพิ่มคําลงในพจนานุกรม 
ใหเลือก สะกด ปอนคําโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 
แลวเลอืก จัดเก็บ
ในการเขียนคําผสม ใหปอนสวนแรกของคําลงไป แลวเลื่อนไป
ทางขวาเพือ่ยืนยันคําดงักลาว เขียนสวนสุดทายของคํา 
หลงัจากนั้นใหยืนยัน

3 เร่ิมเขียนคําถัดไป



ลิขสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 23

ขอความ

ขอความ
การเขียนและสงขอความตัวอักษร
1 เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
2 ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหนึ่งหมายเลขในชอง ถึง: 

ในการดึงขอมูลหมายเลขโทรศัพทจากหนวยความจํา ใหเลือก 
เพิม่

3 เขียนขอความลงในชอง ตัวอักษร:
หากตองการใชแบบขอความ ใหเลื่อนลง แลวเลือก ใส

4 เลือก สง

การเขียนและสงขอความมัลติมีเดยี
1 เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
2 ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหนึ่งเบอรหรือท่ีอยูอีเมล

ในชอง ถึง: ในการดงึขอมูลหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอีเมล
จากหนวยความจํา ใหเลือก เพิม่

3 เขียนขอความ ในการเพิ่มไฟล ใหเลือ่นลง แลวเลือก ใส
4 หากคุณตองการดูขอความกอนท่ีจะสง ใหเลอืก ตัวเลือก > 

แสดงตัวอยาง
5 เลือก สง

เฉพาะเครื่องท่ีมคุีณสมบัติท่ีใชงานรวมกันไดเทานั้นท่ีจะรับและ
แสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความท่ีแสดงอาจแตกตาง
กันข้ึนกับโทรศัพทท่ีรับขอความ
เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของขอความ MMS หากไฟลภาพ
ท่ีแทรกมขีนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมขีนาด
เล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได
หากตองการตรวจสอบขอมูลการใชงานและสมัครใชบริการ
สงขอความมัลติมีเดีย (MMS, บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
โปรดติดตอผูใหบริการ 

การอานและการตอบกลับขอความ
1 หากตองการดูขอความที่ไดรับ ใหเลือก แสดง

หากตองการอานขอความในภายหลัง ใหเลือก เมนู > 
ขอความ> ถาดเขา 

2 ในการตอบกลับขอความ ใหเลือก ตอบ เขียนขอความตอบกลับ
3 เลือก สง

ขอสําคัญ: ควรใชความระมัดระวังในการเปดขอความ 
ขอความตางๆ อาจมีซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือส่ิงอ่ืนๆ 
ท่ีอาจทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพซีีของคุณเสียหายได 
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การสงขอความคลิปเสียง Nokia Xpress
1 เลือก เมนู > ขอความ > เขยีนขอความ > 

ขอความคลิปเสียง เครื่องบันทึกเสียงจะเปดการทํางาน
2 เปลงเสียงขอความ
3 ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหน่ึงหมายเลขในชอง ถึง: 

หรือเลือก เพิ่ม เพื่อดึงหมายเลข
4 เลือก สง หรือกดปุมโทรออก
คุณสามารถใชบริการขอความมัลติมีเดียในการสรางและสงขอความ
คลิปเสียง คุณตองเปดใช MMS กอน จึงจะสามารถใชขอความ
คลิปเสียงได
ในการเปดขอความคลิปเสียง ใหเลือก เลน หากคุณไดรับขอความ
มากกวาหนึ่งขอความ ใหเลือก แสดง > เลน หากตองการฟง
ขอความนั้นในภายหลัง ใหเลือก ออก

ขอความดวน
เลือก เมนู > ขอความ > เขยีนขอความ > ขอความดวน 
ปอนหมายเลขของผูรับ และเขียนขอความท่ีตองการ
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรท่ีปรากฏขึ้นทันทีท่ีไดรับ 
เครื่องจะไมจัดเก็บขอความดวนไวโดยอัตโนมัติ

โปรแกรมอีเมล
ในการเปดใชการตั้งคาอีเมล ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
การต้ังคาขอความ > ขอความอีเมล
ในการใชฟงกชันอีเมลกับโทรศัพทของคุณ คุณตองใชระบบอีเมล
ท่ีใชงานรวมกันได
ตรวจสอบการตั้งคาอีเมลกับผูใหบริการอีเมลของคุณ คุณจะไดรับ
การตั้งกําหนดคาอีเมลเปนขอความการจัดรูปแบบ

ตัวชวยตั้งคาอีเมล
เลอืก เมนู > ขอความ > อีเมล > ตัวเลอืก > เพิ่มศูนยขอความ 
> ใชตัวชวยตั้งคา
ในการปอนการต้ังคาดวยตนเอง ใหเลือก เมนู > ขอความ > อีเมล 
> ตัวเลือก > เพิ่มศูนยขอความ > สรางดวยตนเอง
แอปพลิเคชั่นอีเมลจําเปนตองใชกับจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตโดยไมมี
พร็อกซี่ โดยปกติ จุดเชื่อมตอ WAP จะมีพร็อกซี่และไมทํางาน
กับแอปพลิเคชัน่อีเมล

การเขียนและการสงอีเมล
1 เลอืก เมนู > ขอความ > เขยีนขอความ > อีเมล
2 พิมพท่ีอยูอีเมลของผูรับ เขียนหัวเรื่อง และปอนขอความในอีเมล 

หากตองการแนบไฟล ใหเลือก ตัวเลอืก > ใส
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3 ในการสงขอความอีเมล ใหเลือก สง
คุณสามารถเขียนขอความอีเมลกอนเชือ่มตอบริการอีเมล 
หรือเชือ่มตอกับบริการกอนแลวเขียนและสงอีเมลก็ได
หากกําหนดบัญชีอีเมลไวมากกวาหนึ่งบัญช ีใหเลือกบัญชท่ีีคุณ
ตองการนํามาใชสงอีเมล
หากตองการบันทึกอีเมล ใหเลือก ตัวเลอืก > จัดเก็บขอความ 
หากตองการแกไขหรือเขียนอีเมลตอในภายหลัง ใหเลือก 
เปนขอความฉบับราง 
หากตองการสงอีเมลจากแฟมขอความราง ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ฉบับราง แลวเลือกขอความท่ีตองการ

การดาวนโหลดอเีมล
1 ในการดาวนโหลดขอความอีเมลท่ีสงไปยังบัญชีอีเมลของคุณ 

ใหเลือก เมนู > ขอความ
หากมีบัญชีผูใชอีเมลระบุไวมากกวาหนึ่งบัญช ีใหเลือกบัญชี
ท่ีคุณตองการดาวนโหลดอีเมล
โปรแกรมอีเมลจะดาวนโหลดหัวเรื่องของอีเมลใหกอน

2 เลือกอีเมล แลวกด เปด เพื่อดาวนโหลดเนื้อหาอีเมลท้ังหมด

การอานและการตอบกลับอีเมล
1 เลือก เมนู > ขอความ ชื่อบัญชแีละขอความที่ตองการ

2 ในการตอบกลับอีเมล ใหเลือก ตัวเลือก > ตอบ ยืนยัน
หรือแกไขท่ีอยูอีเมลและหัวเรื่อง แลวเขียนขอความตอบกลับ
ของคุณ

3 ในการสงขอความ ใหเลือก สง 
หากตองการสิ้นสุดการเชือ่มตอกับศูนยขอความอีเมล ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

ขอสําคัญ: ควรใชความระมดัระวังในการเปดขอความ 
ขอความอีเมลอาจมีซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรืออาจ
ทําใหโทรศัพทหรือเคร่ืองพีซีของคุณเสียหายได 

ขอความทันใจ
ดวยการสนทนา (ขอความสนทนา, บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
คุณสามารถสงขอความแบบสั้นๆ งายๆ ไปยังผูสนทนาที่ออนไลน
อยู คุณตองสมคัรขอใชบริการและลงทะเบียนกับศูนยบริการสนทนา
ท่ีคุณตองการใช สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเก่ียวกับการลงชือ่ใชงาน
บริการสนทนา โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ขอความเสียง
ในการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
ขอความเสียง > เรียกฟงขอความเสียง หากตองการปอน คนหา 
หรือแกไขหมายเลขศูนยรับฝากขอความเสียงของคุณ ใหเลือก 
เบอรศูนยขอฯ เสียง
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ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย และคุณ
จําเปนตองสมคัรเปนสมาชกิกอน สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณ
หากไดรับการรองรับจากระบบเครือขาย สัญลกัษณ  แสดงถงึ
ขอความเสียงขอความใหม ในการโทรไปยังเบอรศูนยขอความเสียง 
ใหเลือก ฟง

การตั้งคาขอความ

การต้ังคาทั่วไป
การตั้งคาท่ัวไปเปนการตั้งคาปกติท่ีใชกับขอความตัวอักษรและ
ขอความมัลติมีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > การต้ังคาทั่วไป 
แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
จัดเก็บขอความที่สง > ใช — เพื่อต้ังคาเครื่องใหจัดเก็บขอความ
ท่ีสงแลวไวในแฟมขอมูล แฟมขอความที่สง
แทนที่ในรายการที่สง > อนุญาต — เพื่อต้ังคาเครื่องแทนท่ี
ขอความเกาท่ีสงแลวดวยขอความที่สงใหมเมื่อหนวยความจํา
ขอความเต็ม การตั้งคาดังกลาวจะปรากฏขึ้นหากคุณเลือก 
จัดเก็บขอความที่สง > ใช
ผูรับที่ชื่นชอบ — เพือ่กําหนดผูรับขอความหรือกลุมท่ีรับขอความ
เมือ่จะสงขอความ

ขนาดอกัษร — เพื่อเลือกขนาดตัวอักษรท่ีจะใชในขอความ
รอยยิ้มแบบกราฟก > ใช — เพื่อต้ังคาเครื่องใหแทนท่ีรอยย้ิม
แบบตัวอักษรดวยภาพกราฟก

ขอความตัวอักษร
การตั้งคาขอความตัวอักษรจะสงผลตอการสง การรับ และการดู
ขอความและขอความ SMS 
เลอืก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความตัวอักษร 
แลวเลอืกจากตัวเลอืกตอไปน้ี:
รายงานผลการสง > ตองการ — เพือ่ขอใหระบบเครือขายสงผล
การสงขอความใหกับเคร่ืองของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
ศูนยขอความ > เพิ่มศูนย — เพื่อต้ังคาหมายเลขโทรศัพทและชือ่
ของศูนยขอความที่ตองใชในการสงขอความตัวอักษร คุณจะไดรับ
หมายเลขดังกลาวจากผูใหบริการ
ศูนยขอความที่ใช — เพื่อเลือกศูนยขอความที่ใช
อายุขอความ — เพือ่เลือกระยะเวลาที่ระบบเครือขายพยายาม
สงขอความของคุณ
สงในแบบ — เพื่อเลือกรูปแบบขอความท่ีจะสง: ขอความ, 
เพจตามตัว หรือ โทรสาร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ใชขอมูลแพคเก็ต > ใช — เพื่อต้ังคา GPRS เปนบริการเสริม SMS
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ตัวอักษรที่สนับสนุน > เต็ม — เพือ่เลอืกตัวอักษรทั้งหมด
ในขอความที่จะสงสําหรับด ูหากคุณเลอืก ลด ตัวอักษรที่มี
เครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ อาจถูกแปลงกลับ
เปนตัวอักษรอื่น
ใชศูนยเดิม > ตองการ — เพื่อใหผูรับขอความสามารถสงขอความ
ตอบกลับผานทางศูนยขอความของคุณได (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

ขอความมัลติมีเดีย
การตั้งคาขอความจะสงผลตอการสง การรับ และการดูขอความ
มัลติมีเดยี คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาสําหรับสงขอความ
มัลติมีเดยีเปนขอความการจัดรูปแบบ โปรดดท่ีู 
“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 17 นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอน
การตั้งคาดวยตัวคุณเองได โปรดดท่ีู “การจัดรูปแบบ” หนา 38
เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > 
ขอความมัลติมีเดีย แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
รายงานผลการสง > ตองการ — เพื่อขอใหระบบเครือขายสงผล
การสงขอความใหกับเคร่ืองของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
โหมดการสราง MMS — เพื่ออนุญาตหรือจํากัดมลัติมีเดียประเภท
ตางๆ ท่ีจะเพิ่มลงในขอความ

ขนาดภาพ (อิสระ) หรือ ขนาดภาพ (จํากัด)— ข้ึนอยูกับการตั้งคา 
โหมดการสราง MMS 
คาท่ีใชจับเวลาภาพนิ่ง — เพื่อกําหนดเวลาที่ต้ังไวระหวางภาพนิ่ง
ในขอความมัลติมีเดยี
ใหรับมลัติมีเดีย — ในการรับหรือกันขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก 
ใช หรือ ไม หากคุณเลือก ในเครือขายเดียวกัน คุณไมสามารถ
รับขอความมลัติมีเดียเมื่อคุณอยูนอกระบบเครือขาย คาท่ีต้ังไว
ของบริการสงขอความมัลติมีเดียโดยปกติแลวคือ 
ในเครือขายเดียวกัน 
เมนูท่ีคุณสามารถใชไดน้ันข้ึนอยูกับเครื่องโทรศัพท
ท่ีคุณใช
มัลติมเีดยีที่เขามา — เพือ่ตัดสินใจวาจะดึงขอความมลัติมเีดีย
ดวยวิธีใด เครื่องจะไมแสดงการตั้งคานี้หากตั้งคา ใหรับมัลติมีเดีย 
ไวท่ี ไม
ใหรับโฆษณา — เพือ่รับหรือปฏิเสธไมรับขอความโฆษณา 
เครื่องจะไมแสดงคานี้หากตั้งคา ใหรับมัลติมีเดีย ไวท่ี ไม หรือ 
มัลติมเีดยีที่เขามาต้ังไวท่ี ปฏิเสธ
การต้ังกําหนดคา > การจัดรูปแบบ — เฉพาะการตั้งกําหนดคา
ท่ีรองรับขอความมลัติมเีดียเทานั้นจะปรากฏขึ้น เลือกผูใหบริการ 
คาท่ีต้ังไว หรือ การต้ังคาสวนบุคคล สําหรับการสงขอความ
มลัติมเีดยี เลือก บญัช ี และบัญช ีMMS ท่ีอยูในการต้ังกําหนดคา
ท่ีใชงาน
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ขอความอีเมล
การตั้งคาจะสงผลตอการสง การรับ และการดูอีเมล คุณอาจไดรับ
การตั้งคาในรูปของขอความการจัดรูปแบบ โปรดดท่ีู 
“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 17 นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอน
การตั้งคาดวยตัวคุณเองได โปรดดูท่ี “การจัดรูปแบบ” หนา 38
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความอีเมล 
แลวเลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้:
การแจงเตือนอเีมลใหม — เพื่อเลือกวาจะใหแสดงการแจงเตือน
เมือ่ไดรับอีเมลใหมหรือไม
อนุญาตการรับเมล — เพื่อเลือกวาจะใหรับอีเมลเมือ่อยูในระบบ
เครือขายตางประเทศหรือเฉพาะเมื่ออยูในเครือขายหลักเทานั้น
ตอบกลับพรอมเน้ือเดิม — เพือ่เลือกวาจะใหรวมขอความเดมิ
กับขอความตอบกลับหรือไม
ขนาดรูปภาพในอเีมล — เพื่อเลือกขนาดรูปภาพในอีเมล
แกไขศูนยขอความ — เพื่อเพิ่มศูนยขอความใหมหรือแกไข
ศูนยขอความที่ใชอยู



ลิขสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 29

รายชื่อ

รายชื่อ
คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท (รายชื่อ) ท้ังใน
หนวยความจําของโทรศัพทและในหนวยความจําของซิมการด
หนวยความจําของโทรศัพทสามารถจัดเก็บรายชื่อพรอมหมายเลข
โทรศัพทและรายการขอความหลายรายการ นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถจัดเก็บภาพสําหรับชื่อจํานวนหนึ่งได
หนวยความจําซิมการดสามารถจัดเก็บชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพท
หน่ึงหมายเลข รายชื่อท่ีจัดเก็บไวในหนวยความซิมการดจะแสดง
โดย 

การบันทึกช่ือและหมายเลขโทรศัพท
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลอืก > เพิ่มรายชื่อใหม 
ชื่อและหมายเลขโทรศัพทจะถูกจัดเก็บในหนวยความจําท่ีใชอยู

การเพิม่ขอมูลในรายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > การต้ังคา แลวตรวจดวูา ความจําท่ีใช 
เปน โทรศัพท หรือ เครือ่งและซิม

ในหนวยความจําของโทรศัพท คุณสามารถจัดเก็บหมายเลข
โทรศัพท โทนเสียง หรือวิดีโอคลิป และรายการขอความส้ัน
ไดหลากหลายประเภทตอรายชื่อหน่ึงรายชือ่
คนหารายชือ่ท่ีคุณตองการเพิ่มรายละเอียด แลวเลือก ขอมูล > 
ตัวเลือก > เพิ่มขอมูล เลอืกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

การคนหารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ เลื่อนดรูายชื่อ หรือปอนตัวอักษร
ตัวแรกของชือ่ท่ีคุณกําลงัคนหา

การคัดลอกหรือยายรายชื่อ
คุณสามารถคัดลอกและยายรายชื่อจากหนวยความจําโทรศัพท
ไปยังหนวยความจําของซิมการด หรือจากซิมการดไปยังเคร่ืองได 
ซิมการดจะสามารถบันทึกชือ่พรอมหมายเลขโทรศัพทหน่ึง
หมายเลข 
หากตองการคัดลอกหรือยายรายชือ่ท้ังหมด ใหเลอืก เมนู > รายชื่อ 
> ยายรายชื่อ หรือ คดัลอกรายชื่อ
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หากตองการคัดลอกหรือยายรายชือ่ทีละรายชื่อ ใหเลือก เมนู > 
รายช่ือ > ชื่อ เลื่อนไปท่ีรายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > ยายรายชื่อ 
หรือ คดัลอกรายชื่อ
ในการยายหรือคัดลอกรายชื่อหลายรายชือ่ ใหเลือก เมนู > รายชื่อ 
> ชื่อ เลื่อนไปท่ีรายชือ่ แลวเลือก ตัวเลือก > เลือก เลือกรายชื่อ
อ่ืนๆ แลวเลือก ตัวเลือก > ยายที่เลือก หรือ คัดลอกท่ีเลือก

การแกไขรายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ เลือ่นไปท่ีรายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > 
แกไขรายชื่อ แลวเลื่อนไปยังขอมูลท่ีตองการเปล่ียน

กลุม
เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม เพื่อจัดการชือ่และหมายเลขโทรศัพท
ไวในกลุมผูโทรโดยมเีสียงเรียกเขาและภาพของกลุมตางกัน

นามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมลูรายชื่อของบุคคลในรูปแบบของ
นามบัตรจากเครื่องท่ีใชงานรวมกันซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน vCard ได
ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อท่ีมขีอมลูท่ีคุณตองการสง 
แลวเลือก ขอมลู > ตัวเลือก > สงนามบัตร

เมือ่ไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ เพือ่จัดเก็บ
นามบัตรไวในหนวยความจําของโทรศัพท หากไมตองการเก็บ
นามบัตร ใหเลือก ออก > ใช

การตั้งคารายชื่อ
เลอืก เมนู > รายช่ือ > การต้ังคา แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
ความจําท่ีใช — โปรดดท่ีู “การเพิ่มขอมูลในรายชือ่” หนา 29
แสดงกลุมรายชื่อ — เพือ่เลือกวิธีแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท
ใน รายชื่อ 
การแสดงชื่อ — เพื่อเลือกวาจะแสดงชือ่หรือนามสกุลของผูติดตอ
กอน
ขนาดอกัษร — เพื่อต้ังคาขนาดตัวอักษรของรายชื่อผูติดตอ
สถานะหนวยความจํา — ใชดขูนาดของหนวยความจําท่ีใชแลว
และหนวยความจําท่ียังไมไดใช
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บันทึก
เลือก เมนู > บันทึก > เบอรท่ีไมไดรับ, เบอรท่ีไดรับสาย หรือ 
เบอรท่ีโทรออก ในการดหูมายเลขที่ไมไดรับสายและหมายเลข
ท่ีไดรับสาย รวมท้ังหมายเลขท่ีโทรออกลาสุดตามลําดับ ใหเลือก 
บันทึกการโทร ในการดูชือ่ท่ีคุณไดสงขอความไปลาสุด ใหเลือก 
ผูรับขอความ
ในการดูจํานวนขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดียท่ีคุณสง
และไดรับ ใหเลอืก เมนู > บนัทึก > บันทึกขอความ

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดง
ในใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจตางกัน 
ข้ึนอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ ภาษ ี
และปจจัยอ่ืนๆ
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การต้ังคา
รูปแบบ
เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ เลือกรูปแบบท่ีตองการ 
แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ใชงาน — เพื่อใชงานรูปแบบท่ีเลือก
ปรับต้ังคา — เพือ่ปรับแตงรูปแบบ เชน เสียงเรียกเขา ระดับ
ความดังเสียงกริ่ง การสั่นเตือน หรือเสียงขอความเขา
ต้ังเวลา — เพือ่กําหนดรูปแบบใหทํางานในชวงเวลาหนึ่งไดนาน
ถงึ 24 ชั่วโมง หลังจากเวลาที่กําหนด เครื่องจะเปดใชรูปแบบ
กอนหนาอีกครั้ง

ลักษณะ
เลือก เมนู > การต้ังคา > ลักษณะ แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
เลือกลักษณะ — เพือ่ต้ังคาลักษณะ รายการแฟมขอมูลใน 
คลังภาพ จะปรากฏขึ้น เปดแฟมขอมูล ลักษณะ แลวเลือกลักษณะ
ดาวนโหลดลักษณะ — เพื่อเปดรายการลิงคสําหรับดาวนโหลด
ลักษณะเพิม่

แบบเสียง
เลอืก เมนู > การต้ังคา > แบบเสียง
เลอืก ตัวเลือก > จัดเก็บ เพื่อบันทึกการตั้งคาหรือเลือก ยกเลกิ 
เพือ่ออกจากการตั้งคาโดยไมเปลี่ยนแปลง
หากคุณเลือกระดับความดังเสียงกริ่งสูงสุด แบบเสียงกริ่งจะปรับเปน 
ระดับเสียงดงัสุดหลังจากนั้น 2-3 วินาที

การตั้งคาแสง
เลอืก เมนู > การต้ังคา > แสงสวาง > สีแสงสวาง เพือ่เปลี่ยนสี 
แสงไฟแผงปุมกด, ไฟดานบน และกราฟกท่ีใชเมื่อเปดและปดเครื่อง
เลอืก เมนู > การต้ังคา > แสงสวาง > เอฟเฟกตแสง: เพื่อเปด 
หรือปดไฟดานบน การตั้งคาเอฟเฟคตแสงขึ้นอยูกับรูปแบบ 
การเปลี่ยนการตั้งคาแสงจะมีผลตอรูปแบบท่ีใชงานอยูในขณะน้ัน 
เทานั้น
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จอแสดงผล
ดวยการตั้งคาจอแสดงผล คุณสามารถปรับแตงหนาจอโทรศัพท
ของคุณได

การตั้งคาโหมดสแตนดบาย
เลือก เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผล แลวเลือกจากตัวเลือก
ตอไปน้ี:
ภาพพื้นหลัง — เพื่อต้ังคาโทรศัพทใหแสดงรูปภาพหรือสไลดเปน
ภาพพื้นหลังในโหมดสแตนดบาย เลือก ภาพ หรือ ชุดสไลด 
เลื่อนไปท่ีแฟมขอมลูท่ีเก่ียวของ แลวเลือกภาพหรือ
สไลดท่ีตองการ
สแตนดบายแบบพิเศษ — เพื่อเลือกวาจะใหเครื่องแสดง
สแตนดบายแบบพิเศษหรือไม
สีอกัษรสแตนดบาย — เพือ่เลือกสีขอความท่ีปรากฏบน
จอแสดงผลในโหมดสแตนดบาย
ความสวางจอแสดงผล — เพือ่ปรับระดับความสวางของ
จอแสดงผล
ไอคอนปุมสํารวจ — เพื่อแสดงไอคอนของทางลัดปุมเลื่อนปจจุบัน
ในโหมดสแตนดบายเมือ่ปดการใชงานสแตนดบายแบบพเิศษ

รายละเอยีดการแจง — เพื่อแสดงหรือซอนขอมลู เชน ขอมูล
รายชือ่ท้ังจากในรายชื่อเบอรท่ีไมไดรับและการแจงเตือนการรับ
ขอความ
ขนาดอักษร — เพื่อกําหนดขนาดตัวอักษรที่ใชในการอาน
และเขียนขอความ รวมท้ังการดรูายชื่อและเว็บเพจ
โลโกระบบ — เพื่อต้ังคาเครื่องใหแสดงหรือซอนโลโกระบบ ถามี
แสดงขอมลูระบบ > ใช — เพือ่รับขอมลูจากผูใหบริการระบบ
ซ่ึงข้ึนอยูกับระบบเครือขายท่ีเครื่องใชอยูดวย (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

วันและเวลา
เลือก เมนู > การต้ังคา > วันและเวลา > การต้ังคาวันและเวลา, 
รูปแบบวันท่ีและเวลา หรือ รับขอมูลเวลาอัตโนมัติ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) เพือ่เปลี่ยนการตั้งคาวัน เวลา และเขตเวลา

ทางลัดสวนตัว
ดวยทางลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชนัในเครื่องท่ีใชงาน
บอยๆ ไดอยางรวดเร็ว
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ปุมเลือกดานซาย
เลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลดัสวนตัว > ปุมเลอืกดานซาย 
เลือกฟงกชันจากรายการ

ปุมเลือกดานขวา
เลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลดัสวนตัว > ปุมเลอืกดานขวา 
เลือกฟงกชันจากรายการ

ปุมสํารวจ
เลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลดัสวนตัว > ปุมสํารวจ 
เพื่อกําหนดฟงกชนัอ่ืนๆ ในโทรศัพทจากรายการที่กําหนดไว
แลวลวงหนาลงในปุมเลื่อน

ปุมสแตนดบายแบบพิเศษ
เลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว > ปุมสแตนดฯ พิเศษ 
เพื่อเลือกฟงกชันจากรายการ

ซิงคและสํารอง
เลือก เมนู > การต้ังคา > ซิงคและสํารอง เพือ่ซิงโครไนซ
หรือคัดลอกขอมลูระหวางโทรศัพทของคุณกับโทรศัพทเครื่องอ่ืน
หรือกับเซิรฟเวอรระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การสลบัโทรศัพท — เพื่อซิงโครไนซหรือคัดลอกขอมูลระหวาง
โทรศัพทสองเครื่อง
ซิงคกับเซิรฟฯ — เพือ่ซิงโครไนสขอมลูระหวางโทรศัพทของคุณ 
กับเซิรฟเวอร

การเชื่อมตอ
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณอ่ืนท่ีใชงานรวมกันได
โดยใชการเชือ่มตอสายเคเบิลขอมลู USB หรือเทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth 

การเชื่อมตอกับ Bluetooth
โทรศัพทเครื่องน้ีเปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 
ซ่ึงสนับสนุนรูปแบบตอไปนี้ SIM access, object push, file 
transfer, dial-up networking, headset, hands-free, service 
discovery application, generic access, serial port และ generic 
object exchange คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้ท่ีไดรับ
การรับรองจากโนเกียเทานั้น เพื่อสรางความมัน่ใจในการใชงาน
ระหวางอุปกรณท่ีรองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับ
บริษทัผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพือ่ดวูาอุปกรณน้ันๆ ใชงานรวมกับ
โทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเชื่อมตอระหวางโทรศัพทกับ
อุปกรณ Bluetooth ท่ีใชงานรวมกันไดภายในระยะทาง 10 เมตร 
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(33 ฟุต) เน่ืองจากโทรศัพทท่ีใชเทคโนโลยี Bluetooth จะติดตอ
ส่ือสารกันโดยใชคลืน่วิทยุ โทรศัพทของคุณและโทรศัพทเครื่องอ่ืนๆ 
จึงไมจําเปนตองอยูท่ีเดียวกันในระยะการมองเห็นไดโดยตรง 
แมวาการเชื่อมตออาจไดรับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณ
รบกวน เชน ผนังหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืน
ฟงกชนัท่ีใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มปริมาณการใชพลังงาน 
แบตเตอรี่และทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ส้ันลง 

การตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth > ใช
เลือก ชื่อโทรศัพทของฉัน เพื่อต้ังคาหรือเปลี่ยนชือ่โทรศัพทท่ี
จะแสดงใหอุปกรณ Bluetooth อ่ืนมองเห็น

 แสดงวามกีารใชงาน Bluetooth โปรดทราบวาฟงกชัน 
Bluetooth จะใชพลังงานแบตเตอรี่และอาจรนอายุการใชงาน
แบตเตอรี่

การเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth
เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth > 
คนอุปกรณพิเศษเสียง แลวเลือกอุปกรณท่ีตองการเชื่อมตอ

การดูรายการการเชื่อมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth > 
อุปกรณท่ีใชอยู

การสงขอมูลไปยังอุปกรณ Bluetooth
เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth > 
อุปกรณท่ีจับคูแลว เลือกอุปกรณท่ีคุณตองการเชื่อมตอ แลวปอน
รหัสผาน ในการเชื่อมตอกับอุปกรณอ่ืน คุณตองยอมรับรหัสผาน 
(ไดถึง 16 ตัวอักษร) ท่ีใช คุณจะใชรหัสผานเพยีงครั้งเดียว
ในการตั้งคาการเชื่อมตอ แลวเริ่มการถายโอนขอมูล
หากคุณมองไมเห็นอุปกรณท่ีอยูในรายการ ใหเลือก ใหม 
เพื่อแสดงรายการอุปกรณ Bluetooth ท่ีอยูในระยะการมองเห็น

การซอนอุปกรณ Bluetooth ไมใหอุปกรณ
อื่นมองเห็น
เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth > 
การมองเห็นโทรศัพท เลอืก ไมแสดง หรือปด Bluetooth ท้ังหมด
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การต้ังคาโมเด็ม
คุณสามารถตอโทรศัพทเขากับเครื่องพซีีท่ีใชงานรวมกันไดผาน
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB และใช
โทรศัพทเปนโมเด็มเพื่อใชงานการเชือ่มตอ GPRS จากเคร่ืองพีซี
การกําหนดการตั้งคาการเชือ่มตอจากเครื่องพซีี: 
1 เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > 

ต้ังคาขอมลูแพคเก็ต > จุดเชื่อมตอท่ีใช แลวเปดใช
จุดเชือ่มตอท่ีตองการใชงาน

2 เลือก แกไขจุดเชื่อมตอ ปอนชื่อท่ีจะเปลี่ยนการตั้งคา
จุดเชือ่มตอ แลวเลือก ตกลง

3 เลือก จุดเชื่อมตอแพคเก็ต ใสชือ่จุดเชื่อมตอ (APN) 
เพือ่สรางการเชื่อมตอกับเครือขาย แลวเลือก ตกลง

4 การสรางการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตโดยใชโทรศัพทเปนโมเดม็

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากคูมือการใชงาน “Nokia PC Suite” 
หากคุณต้ังคาไวท้ังท่ีโทรศัพทและเครื่องพีซี ระบบจะเลือกใช
การตั้งคาจากเครื่องพซีี

การซิงโครไนซจากเครื่องพีซีทีใ่ชรวมกนัได
ในการซิงโครไนซขอมูลจากปฏิทิน บันทึก และรายชือ่ คุณตองติดต้ัง
ซอฟตแวร Nokia PC Suite ของโทรศัพทลงในเครื่องพซีี 
ใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB รุน CA-101 
ในการซิงโครไนซ แลวเริ่มตนการซิงโครไนซจากเคร่ืองพีซี

การซงิโครไนซจากเซิรฟเวอร
ในการใชเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล จําเปนตองสมัครเพื่อ
ขอรับบริการการซิงโครไนซ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมและการตั้งคา
ท่ีจําเปนสําหรับบริการนี้ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ 

สายเคเบิลขอมูล USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมลู USB รุน CA-101 ในการถายโอน
ขอมลูระหวางโทรศัพทและเครื่องพมิพท่ีสนับสนุนระบบ PictBridge 
หรือเครื่องพซีีท่ีใชงานรวมกันได นอกจากนี้ คุณยังใชสายเคเบิล
ขอมลู USB รุน CA-101 กับชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ได
ในการใชโทรศัพทสําหรับการโอนขอมลูหรือการพิมพภาพ 
ใหตอสายขอมูล ยืนยัน เชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล USB แลว 
เลอืกโหมด และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
PC Suite — เพื่อใชโทรศัพทในการโตตอบกับแอปพลิเคชั่นของ
เครื่องพซีีท่ีติดต้ังโปรแกรม Nokia PC Suite
การพิมพและส่ือ — เพื่อใชโทรศัพทและเครื่องพมิพท่ีรองรับ 
PictBridge หรือเพื่อเชื่อมตอโทรศัพทกับเคร่ืองพีซีเพื่อทําการ
ซิงโครไนซโทรศัพทดวยโปรแกรม Windows Media Player 
(วิดีโอและเพลง)
แหลงเก็บขอมูล — เพื่อเชื่อมตอกับเคร่ืองพีซีท่ีไมมซีอฟตแวร 
Nokia และใชโทรศัพทเปนแหลงเก็บขอมูล
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ในการเปลี่ยนโหมด USB ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > 
การเชื่อมตอ > สายเคเบลิขอมูล USB > PC Suite, 
การพิมพและสื่อ หรือ แหลงเก็บขอมลู

การโทร
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก แลวเลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้:
การโอนสาย — เพือ่โอนสายเรียกเขา (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) คุณอาจโอนสายไมไดหากมีการใชฟงกชนัจํากัด
การโทรบางฟงกชัน โปรดดูท่ี การจํากัดการโทร ใน “รหัสผาน” 
หนา 13
รับไดทุกปุม > เปด — เพื่อรับสายเรียกเขาโดยกดปุมใดก็ได
ยกเวนปุมเปด/ปด ป ุมเลือกดานขวาและปุมเลือกด านซาย
เรยีกซ้ําอัตโนมติั > เปด — เพือ่ใหเครื่องพยายามโทรออกไป
หมายเลขไดสูงสุด 10 ครั้ง หลังจากการโทรครั้งแรกไมสําเร็จ
ความชัดเจนเสียง > ใชงาน — เพือ่ชวยใหไดยินเสียงสนทนา
ไดชดัเจนขึ้น ในท่ีซ่ึงเสียงรอบขางดังมาก
โทรดวน > เปด — เพือ่โทรไปยังชือ่และหมายเลขโทรศัพท
ท่ีกําหนดไวท่ีปุมโทรดวน 3 ถงึ 9 โดยกดปุมหมายเลขที่เก่ียวของ
คางไว
สายเรียกซอน > เปด — โปรดดูท่ี “สายเรียกซอน” หนา 21

สรุปหลังการโทร > ใช — เพื่อแสดงระยะเวลาและคาโทร
โดยประมาณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
สงขอมลูผูโทร > ใช — เพื่อแสดงหมายเลขโทรศัพทของบุคคล
ท่ีคุณโทรหา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในการใชการตั้งคา
ตามท่ีผูใหบริการกําหนด ใหเลือก ตามคาของระบบ

โทรศัพท
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้: 
การต้ังคาภาษา — ในการกําหนดภาษาที่ใชแสดงในเครื่อง 
ใหเลือก ภาษาที่ใชในเครื่องอัตโนมัติ เลือกภาษาตามขอมูล
ในซิมการด ในการเลอืกภาษาที่ใชในการด USIM ใหเลือก 
ภาษาที่ใชในซิม ในการกําหนดภาษาที่ใชในการเลนเสียง ใหเลือก 
ภาษาในการจดจําเสียง
สถานะหนวยความจํา — ใชดูพืน้ท่ีของหนวยความจําท่ีใชแลว
และหนวยความจําท่ียังไมไดใช
ล็อคปุมอัตโนมัติ — โปรดดูท่ี “รหัสผาน” หนา 13
การจดจําเสียง — โปรดดูท่ี “การโทรออกดวยเสียง” หนา 20
ปองกันปุมกด — โปรดดูท่ี “รหัสผาน” หนา 13
ขอความตอนรับ — เพื่อเขียนขอความที่คุณตองการใหแสดง
เมื่อเปดเครื่อง
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อัพเดตโทรศัพท — เพื่ออัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพทหากมีการ
อัพเดต
โหมดเครือขาย — เพื่อเลือกโหมดคู (UMTS หรือ GSM) 
คุณไมสามารถใชงานตัวเลือกนี้ในระหวางใชสายสนทนาได
เลือกผูใหบริการ > อัตโนมัติ — เพื่อต้ังคาโทรศัพทใหเลือกระบบ
เครือขายท่ีมใีนพื้นท่ีของคุณโดยอัตโนมัติ ดวยการตั้งคา โดยผูใช 
คุณจะสามารถเลือกระบบเครือขายท่ีมีขอตกลงในการใหบริการ
ขามเครือขายกับผูใหบริการระบบของคุณ
ตัวชวยแนะนําเมนู — เพือ่เลอืกวาใหเครื่องแสดงขอความวิธีใช
หรือไม
เสียงเปดเครื่อง > เปด — เพื่อเลือกวาใหโทรศัพทสงเสียงเมื่อเปด
โทรศัพทหรือไม
ถามบนเครื่อง — โปรดดูท่ี “โหมดบนเครื่อง” หนา 19

การจดัรูปแบบ
คุณสามารถจัดรูปแบบโทรศัพทของคุณดวยการตั้งคาท่ีจําเปน
สําหรับบริการบางอยางใหทํางานไดอยางถูกตอง ท้ังน้ี ผูใหบริการ
อาจสงการตั้งคาดังกลาวใหคุณในรูปแบบของขอความต้ังกําหนดคา
เลือก เมนู > การต้ังคา > การต้ังกําหนดคา แลวเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:

ต้ังกําหนดคาท่ีต้ังไว — เพื่อดรูายชื่อผูใหบริการที่จัดเก็บอยู
ในเครื่อง ในการตั้งการจัดรูปแบบของผูใหบริการเปนคาเริ่มตน 
ใหเลือก ตัวเลือก > ต้ังเปนคาท่ีต้ังไว 
ใชคาท่ีต้ังในทุกแอปฯ — เพื่อใชการตั้งกําหนดคาเริ่มตนท่ีระบบ
กําหนดกับแอปพลิเคชั่นท่ีสนับสนุน
จุดเชื่อมตอท่ีตองการ — เพื่อดูจุดเชือ่มตอท่ีจัดเก็บไว เลื่อนไปยัง
จุดเชื่อมตอ แลวเลือก ตัวเลือก > ขอมูล เพื่อดูชือ่ผูใหบริการ 
บริการเสริมขอมูล และจุดเชื่อมตอขอมลูแพคเก็ต หรือหมายเลข
ติดตอ GSM
ตอเว็บสนับสนุน — เพือ่ดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาจาก
ผูใหบริการ
การต้ังคาสวนบคุคล — เพื่อเพิ่มบัญชสีวนบุคคลบัญชใีหม
สําหรับบริการตางๆ ดวยตนเอง และเพื่อเปดใชหรือลบบัญชี
สวนบุคคล พารามิเตอรจะแตกตางกันตามประเภทบริการที่เลือกไว 

ระบบปองกัน
เมือ่คุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยท่ีใชควบคุม 
การโทร (เชน จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) 
การโทรออกอาจใชไดเฉพาะเบอรโทรฉุกเฉินท่ีต้ังไวในเครื่อง 
ของคุณ
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การต้ังคา

เลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย และจากตัวเลือก 
ตอไปน้ี:
ถามรหัส PIN หรือ ถามรหัส UPIN — เพื่อต้ังคาใหโทรศัพทถาม 
รหัส PIN หรือ UPIN ทุกครั้งท่ีเปดโทรศัพท ซิมการดบางชนิดจะ 
ไมอนุญาตใหคุณปดฟงกชันนี้
คําขอรหัส PIN2 — เพื่อเลือกวาตองใชรหัส PIN2 เมือ่ใชคุณสมบัติ 
ของโทรศพัทบางอยางซึ่งอยูภายใตรหัส PIN2 ดวยหรือไม 
ซิมการดบางชนิดจะไมอนุญาตใหคุณปดฟงกชนันี้
การจํากัดการโทร — เพื่อจํากัดสายเรียกเขาและสายโทรออกจาก 
โทรศัพทของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เครื่องจะถาม 
รหัสระบบ
จํากัดเบอร — เพื่อจํากัดการโทรออกไปยังเบอรโทรศัพทท่ีเลือกไว 
หากซิมการดของคุณสนับสนุนฟงกชันนี้ เมื่อเปดใชการจํากัดเบอร 
การเชื่อมตอ GPRS จะใชไมได ยกเวนขณะสงขอความตัวอักษร 
ผานการเชือ่มตอ GPRS ในกรณีน้ี เบอรโทรศัพทของผูรับและ 
เบอรศูนยขอความตองรวมอยูในรายการจํากัดเบอร
เฉพาะกลุม — เพื่อระบุกลุมผูโทรท่ีคุณสามารถติดตอและ 
ผูท่ีสามารถติดตอคุณได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ระดบัการปองกัน — เลือก โทรศัพท เพือ่ใหขอรหัสโทรศัพท 
ทุกครั้งท่ีใสซิมการดอันใหมลงในเครื่อง เลือก หนวยความจํา 
เพื่อใหขอรหัสโทรศัพทเมือ่เลือกหนวยความจําของซิมการด 
และคุณตองการเปล่ียนหนวยความจําท่ีใช

รหัสผาน — เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท, รหัส PIN, รหัส UPIN, รหัส 
PIN2 หรือรหัสระบบ
รหัสที่ใช — เพือ่เลือกวาควรใชงานรหัส PIN หรือรหัส UPIN
ใบรับรองสิทธ์ิ หรือ ใบรับรองผูใช — เพือ่ดรูายการใบรับรองสิทธ์ิ 
และใบรับรองผูใชท่ีดาวนโหลดมายังโทรศัพทของคุณ โปรดดูท่ี 
“ใบรับรอง” หนา 51
การต้ังคาการปองกัน — เพื่อดูรายละเอียดชดุปองกัน 
เปดใชคําขอรหัส PIN สําหรับชดุปองกัน หรือเปลี่ยน PIN โมดูล
และ PIN ลงนาม ท้ังน้ี โปรดดท่ีู “รหัสผาน” หนา 13

การเรียกคืนคาดัง้เดิม
ในการเรียกคืนการตั้งคาดัง้เดิมของเมนู ใหเลือก เมนู > การต้ังคา 
> เรียกคืนคาดัง้เดมิ ปอนรหัสโทรศัพท ชื่อและเบอรโทรศัพท
ท่ีบันทึกไวใน รายช่ือ จะไมถกูลบ
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เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด

เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด
เมนูน้ีชวยใหคุณเขาใชบริการที่ผูใหบริการระบบมใีหได โดยชื่อ
และไอคอนขึ้นกับผูใหบริการนั้น สําหรับขอมลูเพิ่มเติม กรุณาติดตอ
ผูใหบริการระบบของคุณ ผูใหบริการสามารถอัพเดตเมนูน้ีดวย
ขอความบริการ

ขอความขอมูล
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความขอมูล คุณสามารถรับขอความ
เก่ียวกับเร่ืองตางๆ จากผูใหบริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

คําสั่งบริการ
เลือก เมนู > ขอความ > คําส่ังบริการ เพื่อเขียนและสงคําขอ
บริการ (คําส่ัง USSD) ใหผูบริการระบบ เชน คําส่ังเปดใชงานบริการ
เครือขาย 
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คลังภาพ
ในเมนูน้ี คุณสามารถจัดการรูปถาย วิดีโอคลิป ไฟลเพลง ลักษณะ 
ภาพกราฟก แบบเสียง เสียงบันทึก และไฟลท่ีไดรับ ไฟลดังกลาว
จะถูกบันทึกลงในความจําโทรศัพท และอาจถกูจัดเรียงไวตามแฟม
ขอมลู
ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมลู ใหเลือก เมนู > คลงัภาพ
ในการดูตัวเลือกท่ีมีอยูในแฟมขอมลู ใหเลือกแฟมขอมูลและ 
ตัวเลอืก
ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมลู ใหเลือกแฟมขอมูลและ เปด 
ในการดูตัวเลือกท่ีมีไวสําหรับไฟล ใหเลือกไฟลและ ตัวเลือก
เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสเขาใชงานเพื่อปองกันขอมูล
ท่ีไดรับ อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงือ่นไขของขอมลูและรหัส
เขาใชงานทุกครั้งกอนรับขอมูลน้ัน เน่ืองจากการรบัขอมูลดังกลาว
อาจมกีารคิดคาธรรมเนียม

การจัดการลิขสิทธิ์ของขอมูลแบบ
ดิจิตอล 
การจัดการลิขสิทธ์ิของขอมูลแบบดิจิตอล (DRM) คือ การคุมครอง
ดานลิขสิทธ์ิเพือ่ปองกันการแกไขและการจํากัดการโอนไฟลท่ีมี

การปองกัน เมือ่คุณดาวนโหลดไฟลท่ีมีการปองกัน เชน เสียง วิดีโอ 
ลักษณะ หรือเสียงเรียกเขา มายังโทรศัพทของคุณ ไฟลน้ันไมตอง
เสียคาใชจาย แตจะถูกบล็อกไว คุณตองจายเงนิเพื่อซ้ือสิทธิใชงาน
ไฟล และสิทธิการใชจะถูกสงไปท่ีเครื่องของคุณโดยอัตโนมติัเมือ่คุณ
ดาวนโหลดไฟล 
หากตองการดูการอนุญาตใชสําหรับไฟลท่ีมกีารปองกัน ใหเลื่อนไป
ท่ีไฟล แลวเลือก ตัวเลือก > สิทธิการใช ตัวอยางเชน คุณสามารถ
ดูวดิีโอไดเปนจํานวนก่ีครั้งและสิทธิการฟงเพลงของคุณเหลืออีก
ก่ีวัน
หากตองการขยายเวลาใชงานของไฟล เลือก ตัวเลือก และเลือก
ตัวเลือกท่ีเก่ียวของสําหรับประเภทไฟล เชน เรียกใชงานลักษณะ 
คุณสามารถสงไฟลบางประเภทท่ีมีการปองกันใหกับเพือ่นได 
และเพื่อนสามารถที่จะซื้อสิทธิการใชเปนของตนเอง 
การคุมครองดานลิขสิทธ์ิอาจหามมิใหทําการคัดลอก การแกไข 
การโอน หรือการสงตอภาพ เพลง (รวมถงึเสียงเรียกเขา) และเนื้อหา
บางสวนได 
โทรศัพทน้ีสนับสนุน OMA DRM 2.0
ผูผลิตขอมูลอาจมีหลายวิธีในการใชเทคโนโลยีการจัดการลิขสิทธ์ิ 
ของขอมูลแบบดิจิตอล (DRM) เพื่อปกปองทรัพยสินทางปญญา 
รวมถึงลิขสิทธ์ิ อุปกรณน้ีจะใชไดกับซอฟตแวร DRM หลายประเภท 
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เพื่อเขาสูขอมูลการปองกัน DRM ดวยโทรศัพทเครื่องน้ี คุณสามารถ 
เขาสูเน้ือหาท่ีมีการปองกันดวย “OMA DRM 2.0" ถาซอฟตแวร 
DRM ไมสามารถปองกันขอมูลได ผูผลิตขอมลูอาจยกเลิก การใช 
ซอฟตแวร DRM กับขอมูลท่ีปองกันดวย DRM ตัวใหม การยกเลิกนี้ 
อาจปองกันการตออายุขอมูลท่ีปองกันดวย DRM ท่ีมีอยูในโทรศัพท 
ของคุณ การยกเลกิซอฟตแวร DRM น้ีไมสงผลกระทบตอการใช 
งานขอมูลท่ีปองกัน DRM ประเภทอื่นหรือการใชงานขอมูลท่ีไมได 
ปองกันดวย DRM
การจัดการลิขสิทธ์ิของขอมลูแบบดจิิตอล (DRM) จะปองกันขอมูล 
ท่ีมีรหัสเขาใชงานซึ่งระบุวาคุณมีสิทธ์ิท่ีจะเขาใชขอมูลเหลานี้
ถาโทรศัพทของคุณมีขอมูลท่ีปองกันดวย OMA DRM และตองการ
ท่ีจะสํารองขอมลูและรหัสเขาใชงาน คุณจะตองใชฟงกชนัสํารอง
ขอมูลของ Nokia PC Suite การโอนขอมลูประเภทอื่นอาจไม
สามารถโอนรหัสเขาใชงานซึ่งจําเปนตองเก็บไวกับขอมูลของคุณ
เพื่อใหยังคงใชงานขอมลูท่ีมกีารปองกันดวย OMA DRM ได
หลังจากที่หนวยความจําของเครื่องถกูฟอรแมต คุณอาจจะตอง
ปอนรหัสเขาใชงานอีกครั้งหากไฟลในโทรศัพทใชงานไมได

การพิมพภาพ
โทรศัพทของคุณสนับสนุน Nokia XpressPrint หากตองการ
เชือ่มตอกับเครื่องพิมพท่ีใชงานรวมกันได ใหใชสาย USB หรือสง
ภาพผานทาง Bluetooth ไปยังเครื่องพมิพท่ีรองรับเทคโนโลยี 
Bluetooth โปรดดูท่ี “การเชือ่มตอ” หนา 34 
คุณสามารถพิมพภาพท่ีอยูในรูปแบบ .jpg ได ภาพที่ถายดวยกลอง
ถายรูปน้ีจะถูกจัดเก็บในรูปแบบ .jpg โดยอัตโนมติั
เลอืกภาพที่คุณตองการ แลวเลือก ตัวเลอืก > พิมพ
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สื่อ
คุณสามารถถายภาพหรือบันทึกวิดโีอคลิปโดยใชกลองขนาด 
2 ลานพิกเซลในตัวเคร่ืองได

กลอง
กลองถายรูปจะสรางภาพในรูปแบบไฟล .jpg และคุณยังสามารถ
ขยายภาพดวยระบบดจิิตอลไดถึงแปดเทา

การถายภาพ
เลือก เมนู > ส่ือ > กลอง > จับภาพ หากตองการถายภาพอีก 
ใหเลือก กลับ หากตองการสงภาพเปนขอความมัลติมีเดยี ใหเลือก 
ตัวเลอืก > สง เครื่องจะจัดเก็บภาพไวใน คลงัภาพ > รปูถาย
เมื่อใชแฟลช ใหอยูหางจากวัตถุท่ีตองการถายในระยะที่เหมาะสม 
หามใชแฟลชเมื่อบุคคลหรือสัตวอยูในระยะใกล และอยาใหมอืหรือ 
วัตถุอ่ืนใดบังแฟลชขณะถายภาพ

วิดีโอ
ในการกําหนดคุณภาพของวิดีโอคลิป ใหเลือก เมนู > ส่ือ > วิดีโอ > 
ตัวเลือก > การต้ังคา > คณุภาพคลิปวิดโีอ > สูง, ปกติ หรือ 
ธรรมดา
หากตองการเลือกขนาดจํากัดไฟล ใหเลือก เมนู > ส่ือ > วิดโีอ > 
ตัวเลือก > การต้ังคา > ความยาววิดีโอคลิป 
คุณสามารถบันทึกคลิปวิดีโอในรูปแบบไฟล .3gp ได เวลาในการ
บันทึกภาพจะขึ้นอยูกับความยาวคลิปวิดโีอและการตั้งคาคุณภาพ 
ความยาวและขนาดไฟลคลิปอาจแตกตางกันตามคุณภาพท่ีเลือกไว
และหนวยความจําท่ีมีอยู

การบันทกึคลิปวดิีโอ
เลือก เมนู > ส่ือ > วิดโีอ > บันทึก ในการยอหรือขยายภาพ 
ใหกดปุมเลื่อนข้ึนหรือลง
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เครื่องเลนเพลง
ในการเปดเครื่องเลนเพลง ใหเลือก เมนู > ส่ือ > เครื่องเลนเพลง
หากตองการเปดรายชือ่เพลงท่ีเก็บไวในโทรศัพท ใหเลือก ทุกเพลง 
> เปด หรือเลื่อนไปทางขวา
ในการสรางหรือจัดการรายการเพลง ใหเลือก รายการเลน > เปด 
หรือเลื่อนไปทางขวา
ในการเปดแฟมขอมูลท่ีมี ศิลปน, อัลบัม้ หรือ ประเภท ใหเลื่อน
ไปท่ีแฟมขอมูลท่ีตองการ แลวเลือก ขยาย หรือเลื่อนไปทางขวา
ในการเปดรายชื่อวิดีโอท่ีเก็บไวในโทรศัพท ใหเลือก วดิีโอ > เปด 
หรือเลื่อนไปทางขวา

โทรศัพทของคุณมีเครื่องเลนเพลงสําหรับฟงแทร็คเพลง เสียงท่ี
บันทึกไว รวมท้ังไฟล MP3, AAC, eAAC+ หรือไฟล Windows 
Media Player ซ่ึงคุณโอนมายังเครื่องดวยโปรแกรม Nokia Audio 
Manager ซ่ึงเปนโปรแกรมหนึ่งใน Nokia PC Suite

การเลนเพลง
เมือ่คุณเปดเมนู เครื่องเลนเพลง รายละเอียดของแทร็คแรก
ในรายการแทร็คท่ีต้ังไวจะปรากฏข้ึน หากตองการเลน ใหเลือก 
ในการปรับระดบัเสียง ใหกดปุมเลื่อนดานซายหรือดานขวา
หากตองการพกัการเลน ใหเลือก 
ในการปรับระดบัเสียง ใหกดปุมเลื่อนข้ึนหรือลง

หากตองการขามไปยังแทร็คถดัไป ใหเลือก  หากตองการ
ขามไปยังตอนตนของแทร็คกอนหนา ใหเลือก 
หากตองการกรอกลบัในขณะกําลังเลนเพลงนั้นอยู ใหเลือกและ
กดปุม  คางไว หากตองการเลนแทร็คท่ีเลนอยูไปขางหนา
อยางรวดเร็ว ใหเลือกและกดปุม  คางไว ปลอยปุมเมื่อถึง
ตําแหนงท่ีคุณตองการ

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดบัเสียงปานกลาง การรับฟง
เสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการได
ยินเสียงของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวาง
การใชลําโพง เน่ืองจากเสียงจะดังมาก

เครื่องบันทึก
1 เลอืก เมนู > ส่ือ > เครื่องบันทึก

ในการใชปุมภาพกราฟก ,  หรือ  บนหนาจอ 
ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวาไปยังปุมท่ีตองการและเลือกปุมน้ัน

2 ในการเริ่มบันทึกเสียง ใหเลือก  ในการเริ่มบันทึก
ขณะสนทนา ใหเลอืก ตัวเลือก > บนัทึกเสียง ขณะบันทึก
การสนทนา ผูใชสายทุกคนจะไดยินเสียงบ๊ีพเบาๆ ขณะท่ีบันทึก 
ใหถือโทรศัพทในตําแหนงปกติแนบกับหู ในการหยุดการบันทึก
เสียง ใหเลือก 

3 ในการจบการบันทึกเสียง ใหเลือก  เสียงบันทึกจะถกูจัดเก็บ
ไวใน คลังภาพ > เสียงบนัทึก
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ในการฟงเสียงท่ีบันทึกลาสุด ใหเลือก ตัวเลือก > 
เลนท่ีบนัทึกลาสุด
ในการสงเสียงบันทึกลาสุด ใหเลือก ตัวเลอืก > 
สงที่บนัทึกลาสุด
หากตองการดูรายการเสียงบันทึกใน คลงัภาพ ใหเลือก 
ตัวเลอืก > รายการที่บันทึก > เสียงบนัทึก

คุณสามารถบันทึกคําพูด เสียง หรือสายที่สนทนาและจัดเก็บ
การบันทึกไวใน คลังภาพ ฟงกชนันี้มปีระโยชนในการบันทึกชือ่
และหมายเลขโทรศัพทเพือ่จดลงสมุดตอไปในภายหลัง
เครื่องบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูลหรือเชื่อมตอ GPRS 
อยู

อีควอไลเซอร
เลือก เมนู > ส่ือ > อีควอไลเซอร
ในการเปดใชชุดควบคุม ใหเลือ่นไปท่ีชุดอีควอไลเซอร แลวเลือก 
ใชงาน
หากตองการแกไขหรือเปล่ียนชื่อชดุอีควอไลเซอรท่ีเลือกไว 
ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข หรือ เปลีย่นชื่อ คุณสามารถแกไขหรือ 
เปลี่ยนชื่อชดุอีควอไลเซอรไดบางชดุเทานั้น

ขยายเสียงสเตอริโอ
เลือก เมนู > ส่ือ > ขยายเสียงสเตอฯ > ใช หรือ ไมใช เพือ่ปรับ
คุณภาพเสียงสเตอริโอในโทรศัพท
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ตารางนัดหมาย
นาฬิกาปลุก
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬกิาปลุก
ในการต้ังเวลาปลุก ใหเลือก เวลาปลกุ และปอนเวลาปลุก 
ในการเปลี่ยนเวลาปลุกเมื่อต้ังเวลาปลุกไว ใหเลือก เปด
ในการต้ังใหโทรศัพทแจงเตือนคุณเมื่อถึงวันท่ีเลือกในสัปดาห 
ใหเลือก เตือนซ้ํา
ในการเลอืกเสียงปลุกหรือต้ังสถานีวิทยุเปนเสียงปลุก ใหเลือก 
เสียงปลุก: หากคุณเลือกวิทยุเปนเสียงปลุก ใหตอชดุหูฟงเขากับ
โทรศัพท
ในการต้ังการหมดเวลาเลื่อน ใหเลือก การหมดเวลาเลือ่น 
และเวลา

การหยุดเสียงปลุก
โทรศัพทจะสงเสียงปลุกแมวาเครื่องจะปดอยู หากตองการปดเสียง
ปลุก ใหเลือก หยุด หากคุณปลอยใหเครื่องสงเสียงปลุกตอไป
เปนเวลาหนึ่งนาทีหรือเลือก เลื่อนไป เสียงปลกุจะหยุดดังในชวง
เวลาท่ีต้ังไวใน การหมดเวลาเลื่อน แลวสงเสียงปลกุใหมอีกครั้ง

ปฏิทิน
เลอืก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน
วันท่ีปจจุบันจะแสดงอยูในกรอบ หากมีการบันทึกท่ีต้ังไวสําหรับ
วันนั้น วันดังกลาวจะปรากฏเปนตัวหนา และสวนตนของบันทึก
จะปรากฏขึ้นท่ีดานลางของปฏิทิน หากคุณตองการดูบันทึก
ของวันนั้น ใหเลือก ดู ในการดทีูละสัปดาห ใหเลือก ตัวเลือก > 
มุมมองสัปดาห หากตองการลบบันทึกท้ังหมดในปฏิทิน 
ใหเลือกการแสดงผลเปนเดือนหรือสัปดาห แลวเลือก ตัวเลือก > 
ลบบนัทึก
หากตองการตั้งคาวันท่ี เวลา เขตเวลา รูปแบบวันและเวลา ตัวค่ัน
วันท่ี การแสดงรายการตามคาดั้งเดิม หรือวันแรกของสัปดาห 
ใหเลือก การต้ังคา หากตองการตั้งคาโทรศัพทใหลบบันทึกเกา
โดยอัตโนมัติเมื่อลวงเลยเวลาท่ีกําหนดไวแลวน้ัน ใหเลือก 
ลบบนัทึกอัตโนมัติ

การสรางบนัทึกปฏิทิน
เลอืก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน เลื่อนไปยังวันท่ี แลวเลือก 
ตัวเลือก > สรางบันทึก แลวเลอืกประเภทของบันทึกดังตอไปน้ี: 
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 นัดหมาย,  โทร,  วันเกิด,  บันทึก หรือ  
เตือนความจํา ปอนรายละเอียดในชอง

เสียงเตือนบันทึก
โทรศัพทจะแสดงบันทึกและหากตั้งคาไว โทรศัพทจะสงเสียงดงัข้ึน 
เมื่อมีบันทึกเตือนการโทร  ท่ีหนาจอ เมือ่ตองการโทรออกไป
ยังหมายเลขนั้น ใหกดปุมโทรออก ในการปดเสียงแจงเตือน
และดูบันทึก ใหเลือก ดู ในการหยุดเสียงปลุกประมาณ 10 นาที 
ใหเลือก เลื่อนไป
ในการปดเสียงแจงเตือนโดยไมดูบันทึก ใหเลอืก ออก

สิ่งท่ีตองทํา
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ส่ิงที่ตองทํา
ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก เพิม่ หรือเลือก 
ตัวเลอืก > เพิ่ม ปอนขอมลูลงในชอง แลวเลือก จัดเก็บ
ในการดูบันทึก ใหเลื่อนไปยังบันทึกท่ีตองการ แลวเลือก ดู 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อแกไขลักษณะตางๆ 
ขณะท่ีดบัูนทึกไดอีกดวย นอกจากนี้ คุณสามาถเลือกตัวเลือก
เพื่อลบบันทึกท่ีเลือกไว และลบบันทึกท้ังหมดท่ีคุณทําเครื่องหมาย
เปนเสร็จสมบูรณ 

บันทึก
ในการเขียนและสงบันทึก ใหเลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
บนัทึก
ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก 
ตัวเลือก > สรางบนัทึก เขียนขอความและเลือก จัดเก็บ

เครื่องคิดเลข
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > เครื่องคดิเลข เมื่อตัวเลข 0 
ปรากฏบนจอ ใหปอนเลขจํานวนแรกที่ตองการคํานวณ กดปุม # 
เพื่อใสจุดทศนิยม เลื่อนไปยังการทํางานหรือฟงกชนัท่ีตองการ 
หรือเลือกจาก ตัวเลือก ปอนตัวเลขจํานวนท่ีสอง ทําซ้ําข้ันตอนนี้
ไดมากเทาท่ีจําเปน หากตองการเริ่มการคํานวณครั้งใหม ใหเลือก
และกดปุม ลบ คางไวกอน
เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากัดในดานความถกูตองและไดรับการ
ออกแบบมาสําหรับการคํานวณอยางงาย

ตัวนับถอยหลัง
1 หากตองการเริ่มการจับเวลา ใหเลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 

ตัวนับถอยหลัง > ตัวนับแบบทั่วไป ปอนเวลาเตือน และเขียน
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บันทึกซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา หากตองการเปลี่ยนเวลา
ตัวนับถอยหลัง ใหเลือก เปลี่ยนเวลา

2 ในการเริ่มตนตัวนับเวลา ใหเลือก เริ่ม
3 หากคุณตองการหยุดการจับเวลา ใหเลือก หยุดนับ
ตัวนับรอบเวลา
1 หากตองการตั้งจับเวลาแบบรอบเวลาไดถงึ 10 รอบ ใหใส

จํานวนรอบกอน
2 เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง > 

ตัวนับรอบเวลา
3 หากตองการเริ่มตนตัวนับเวลา ใหเลอืก เริ่มตนตัวนับเวลา > 

เริ่ม

นาฬิกาจับเวลา
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬกิา แลวเลอืกจากตัวเลอืก
ตอไปนี้:
เวลาที่แยกไว — เพื่อวัดคาเวลาในรอบนั้น ในการเริ่มจับเวลา 
ใหเลือก เริ่ม เลือก แยก ทุกครั้งท่ีคุณตองการบันทึกเวลาระหวาง
รอบ ในการหยุดจับเวลา ใหเลือก หยุด
ในการบันทึกเวลาที่จับได ใหเลือก จัดเก็บ
ในการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ใหเลือก ตัวเลือก > เริ่ม เวลาใหมน้ี
จะเดินตอจากเวลาเดมิท่ีจับเวลาไว 

ในการตั้งเวลาใหมโดยไมบันทึกเวลาที่จับไวกอน ใหเลือก 
ต้ังเวลาใหม
รอบเวลา — เพื่อบันทึกรอบเวลา
ในขณะจับเวลา คุณยังสามารถใชงานฟงกชนัอ่ืนไดดวยเชนกัน 
หากตองการตั้งนาฬกิาจับเวลาใหทํางานเปนพืน้หลังของหนาจอ 
ใหกดปุมจบการทํางาน เลือก จับเวลาตอ เพื่อดเูวลาท่ีคุณต้ังไว
เปนพื้นหลัง
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แอปพลิเคชั่น
การเขาเลนเกมส
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เกมส เลื่อนไปท่ีเกมสท่ีตองการ 
แลวเลือก เปด
ในการตั้งคาเสียง แสงสวาง และการส่ันเมื่อเลนเกมส ใหเลือก เมนู 
> แอปพลเิคชั่น > ตัวเลอืก > การต้ังคาแอปพลฯิ

การเปดใชแอปพลิเคชั่น
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > รวม เลื่อนไปยังแอปพลิเคชัน่
ท่ีตองการ แลวเลือก เปด

ตัวเลือกแอปพลิเคชั่น
ตรวจสอบเวอรชั่น — เพื่อตรวจสอบวาเวอรชันใหมของ
แอปพลิเคชัน่นี้จะดาวนโหลดไดจาก เว็บ หรือไม (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)
เวบ็เพจ — เพือ่ใหรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอมูลของแอปพลิเคชั่น
เพิ่มเติมจากเว็บเพจ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ถามี

เขาสูแอปพลเิคชั่น — เพื่อจํากัดแอปพลิเคชัน่จากการเขาสูระบบ
เครือขาย



50 ลิขสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

เว็บ

เว็บ
คุณสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนท่ีตางๆ โดยใช
เบราเซอรของโทรศัพท 

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได และมีการ
รักษาความปลอดภัยรวมท้ังการปองกันซอฟตแวรท่ีเปน
อันตรายเทานั้น

คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี้ รวมท้ังราคา ภาษ ี
และคําแนะนําตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ
คุณสามารถใชคุณสมบัติเบราเซอรของโทรศัพทเพือ่ดูบริการตางๆ 
ท่ีใชภาษา WML (Wireless Markup Language) หรือ XHTML 
(extensible HyperText Markup Language) ในเพจตางๆ ได 
โดยลักษณะท่ีปรากฏอาจแตกตางกันตามขนาดของหนาจอ 
คุณอาจดูรายละเอียดท้ังหมดของเวบ็เพจในอินเทอรเน็ตไมได 

การเชื่อมตอบริการ
ตรวจดูใหแนใจวาการต้ังกําหนดคาของบริการที่คุณตองการใชน้ัน
ทํางานอยู
1 หากตองการเลือกการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอกับบริการ 

ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การต้ังกําหนดคา

2 เลอืก การจัดรูปแบบ เฉพาะการจัดรูปแบบท่ีรองรับบริการ
เบราสเทานั้นท่ีจะปรากฏขึ้น เลือกผูใหบริการ คาท่ีต้ังไว หรือ 
การต้ังคาสวนบคุคล เพื่อเบราส 
คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาท่ีตองใชในการเบราสเปน
ขอความการจัดรูปแบบจากผูใหบริการระบบเครือขายท่ีนําเสนอ
บริการท่ีคุณตองการใช

3 เลอืก บญัช ี และบริการเบราสท่ีมีอยูในการตั้งกําหนดคา
ท่ีใชงาน

4 เลอืก แสดงหนาตางติดตอ > ใช เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
ผูใชดวยตนเองสําหรับการเชือ่มตออินทราเน็ต

เชือ่มตอกับบริการโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้:
• เลอืก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรือในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม 

0 คางไว
• ในการเลือกบุคมารคของบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > 

บุคมารค
• ในการเลือก URL ลาสุด ใหเลือก เมนู > เว็บ > ท่ีอยูเว็บลาสุด
• ในการปอนท่ีอยูของบริการ ใหเลือก เมนู > เวบ็ > ไปที่ท่ีอยู 

ปอนท่ีอยูของบริการ แลวเลือก ตกลง
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การเบราสเพจ
หลังจากคุณเชื่อมตอกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเบราสเพจตางๆ 
ได ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกันไปตามบริการนั้นๆ 
โปรดปฏิบัติตามขอความแนะนําบนหนาจอ สําหรับขอมลูเพิม่เติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

บุคมารค
คุณสามารถจัดเก็บท่ีอยูของเพจเปนบุคมารคในหนวยความจํา
ของโทรศัพท
1 ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มบุคมารค หรือในโหมด

สแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค
2 เลื่อนไปท่ีบุคมารคและเลือกบุคมารคดังกลาว หรือกดปุม

โทรออกเพื่อทําการเชือ่มตอกับเพจท่ีเชือ่มโยงกับบุคมารค
3 เลือก ตัวเลือก เพื่อดู แกไข ลบ หรือสงบุคมารค เพื่อสราง

บุคมารคใหม หรือเพือ่จัดเก็บบุคมารคไวในแฟมขอมลู
เครื่องของคุณอาจมีการตั้งบุคมารคไวและเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
อ่ืน คุณอาจจะตองเขาอินเทอรเน็ตอ่ืนผานทางโทรศัพทของคุณ 
อินเทอรเน็ตอ่ืนนี้ไมไดเปนบริษัทในเครือของโนเกียและโนเกีย
จะไมรับรองหรือรับผดิชอบใดๆ ท้ังส้ิน ถาคุณเลือกท่ีจะเขาเว็บไซต
เหลานั้น คุณจะตองระวังเก่ียวกับความปลอดภัยหรือเน้ือหา
ของขอมูล

ถาดรบับริการ
โทรศัพทสามารถรับขอความบริการที่สงมาจากผูใหบริการของคุณ
ได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ขอความบริการเปนการแจง
ขอมูล (เชน หัวขอขาว) และอาจมขีอความตัวอักษรหรือท่ีอยู
ของบริการ
หากตองการเขาใช ถาดรับบริการ ในโหมดสแตนดบาย เมื่อคุณ
ไดรับขอความบริการ ใหเลือก แสดง หากคุณเลือก ออก ขอความ
จะถกูยายไปท่ี ถาดรับบริการ หากตองการเขาใช ถาดรับบริการ 
ในภายหลัง ใหเลือก เมนู > เว็บ > ถาดรับบริการ

การตั้งคาลักษณะเบราเซอร
หากตองการกําหนดวิธีท่ีจะใหแสดงหนาเว็บในโทรศัพท ขณะท่ี
เบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืกอื่น ๆ > การต้ังคาลกัษณะ 
หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > 
ต้ังคาเบราเซอร

การตั้งคาการปองกัน

ใบรบัรอง
ในการดรูายการใบรับรองสิทธ์ิหรือใบรับรองผูใชท่ีดาวนโหลดมายัง
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โทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย > 
ใบรับรองสิทธ์ิ หรือ ใบรับรองผูใช
สัญลกัษณ  จะปรากฏขึ้นระหวางการเชือ่มตอ หากการสงผาน
ขอมูลระหวางโทรศัพทและเซิรฟเวอรท่ีใหขอมลูถูกเขารหัสไว

ขอสําคญั: แมวาการใชใบรับรองจะชวยใหความเสี่ยง
ท่ีเก่ียวของในการเชื่อมตอระยะไกลและการติดต้ัง
ซอฟตแวรลดนอยลงอยางเห็นไดชัด แตคุณควรใช
ใบรับรองอยางถูกตองเพื่อใหไดรับประโยชนจากการ
รักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
ใบรับรองมไิดใหการปองกันความปลอดภัยแตอยางใด 
หากแตเปนท่ีการจัดการใบรับรองตางหากที่ตองมี
ใบรับรองของแท ท่ีถกูตอง หรือนาเชื่อถือ 
เพื่อความปลอดภัยท่ีเพิ่มมากข้ึน ใบรับรองมอีายุ
การใชงานแบบจํากัด หาก “ใบรับรองท่ีหมดอายุ” หรือ 
“ใบรับรองท่ีไมถูกตอง” ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองนั้น
จะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวนัเวลาปจจุบัน
ในเครื่องของคุณถูกตอง
กอนท่ีจะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบ
ใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถอืขอมลูของเจาของใบรับรอง
น้ีได และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของ
ท่ีอยูในรายชือ่

ใบรับรองมีสามแบบ: ใบรับรองเซิรฟเวอร ใบรับรองสิทธ์ิ และ
ใบรับรองผูใช คุณสามารถขอรับใบรับรองไดจากผูใหบริการของคุณ 
ผูใหบริการจะจัดเก็บใบรับรองสิทธ์ิและใบรับรองผูใชไวในโมดูล
ปองกัน
อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวา
การสงผานขอมลูระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (หรือท่ี
ท่ีจัดเก็บแหลงขอมลูท่ีตองการ) จะปลอดภัย ข้ึนกับผูใหบริการวา
จะมีระบบรักษาความปลอดภัยใหกับการสงขอมูลระหวางเกตเวย
และเซิรฟเวอรท่ีใหขอมูลหรือไม

คุกกีแ้ละแคช
คุกก้ี คือ ขอมูลท่ีเว็บไซตจัดเก็บในหนวยความจําแคชของโทรศัพท 
คุกก้ีจะถกูบันทึกไวจนกวาคุณจะลบขอมลูในหนวยความจําแคช 
ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืกอืน่ ๆ  > ระบบปองกัน > 
การต้ังคาคุกก้ี หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
การต้ังคา > การต้ังคาการปองกัน > คกุก้ี ในการรับหรือปองกัน
โทรศัพทไมใหรับคุกก้ี ใหเลือก ใหรับได หรือ ปฏิเสธ
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคุณ
พยายามเขาใชหรือเขาดขูอมลูท่ีเปนความลับท่ีตองการรหัสผาน 
ใหลบแคชของเครื่องหลงัการใชแตละครั้ง ขอมลูหรือบริการท่ีคุณ
เขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช หากตองการ
ลบแคชในขณะที่เบราส ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัวเลือกอื่น ๆ > 
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ลบขอมูลในแคช หากอยูในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ 
> ลบขอมูลในแคช

สครปิตผานการเชื่อมตอแบบรับรอง
คุณสามารถเลือกวาจะยอมใหรันสคริปตจากเพจที่มคีวามปลอดภัย 
โทรศัพทเครื่องน้ีรองรับสคริปต WML
ขณะเบราส หากตองการใหรับสคริปต ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลอืกอื่น ๆ > ระบบปองกัน > ต้ังคา WMLScript 
หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > 
การต้ังคาการปองกัน > WMLScript เชื่อมตอ > ใหรับได

ความปลอดภัยของเบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติความปลอดภัยกับบริการบางประเภท 
เชน บริการดานธนาคารหรือการซื้อสินคาออนไลน สําหรับการ
เชื่อมตอประเภทนี้ คุณจําเปนตองใชใบรับรองและโมดลูระบบ
ปองกันซึ่งอาจมอียูในซิมการดของคุณ สําหรับขอมลูเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ลายเซ็นดิจิตอล
คุณสามารถสรางลายเซ็นดิจิตอลดวยโทรศัพทของคุณไดหาก
ซิมการดของคุณมีโมดูลปองกัน การใชลายเซ็นดิจิตอลเหมอืนกับ
การเซ็นชื่อลงบนเอกสารใบเรียกเก็บสัญญาหรือเอกสารอื่นๆ

ในการใชลายเซ็นดิจิตอล ใหเลือกลิงคของเพจ เชน ชื่อหนังสือท่ีคุณ
ตองการซื้อและราคาของหนังสือน้ัน ขอความท่ีจะเซ็น ซ่ึงอาจมี
จํานวนเงินและวันท่ีรวมอยูดวย จะปรากฏขึ้น
ตรวจสอบวาขอความที่สวนหัวถกู อาน และไอคอนลายเซ็นดจิิตอล 

 จะปรากฏขึ้น
ในการตกลงรับขอความ ใหอานขอความทั้งหมดกอน หลังจากนั้น
ใหคุณเลือก ตกลงรับ
ขอความนั้นอาจไมพอดีภายในหนาจอเดียว ดังน้ัน จึงควรตรวจสอบ
ใหแนใจวาไดเลื่อนไปอานขอความทั้งหมดแลวกอนตกลงรับ
เลือกใบรับรองผูใชท่ีคุณตองการใช ปอนรหัส PIN ลงนาม ไอคอน
ลายเซ็นแบบดิจิตอลจะหายไป และบริการจะแสดงขอมูลยืนยัน
การสั่งซ้ือ
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บริการซิม
ซิมการดของคุณอาจมบีริการเพิ่มเติม คุณสามารถเขาใชงานเมนูน้ี
ไดก็ตอเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนู
จะตางกันไปตามซิมการดท่ีใช
ในการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตองสงขอความหรือโทรติดตอ 
ซ่ึงคุณจะตองรับผิดชอบคาใชจายนี้
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การเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร
คุณสามารถรับและสงอีเมล รวมท้ังเขาใชอินเทอรเน็ตเมื่อเชือ่มตอ
โทรศัพทเขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันไดผานการ
เชื่อมตอ Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล คุณสามารถใชโทรศัพท
เครื่องนี้กับแอปพลิเคชัน่การสื่อสารดานขอมูลและการเชื่อมตอกับ
เครื่องคอมพิวเตอรได

Nokia PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ในการซิงโครไนซ
รายชื่อ ปฏิทิน บันทึก และบันทึกส่ิงท่ีตองทําระหวางโทรศัพท
และเครื่องพีซีท่ีใชงานรวมกันได หรือเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ต
ระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณอาจคนหา
ขอมลูเพิ่มเติมและโปรแกรม PC Suite ไดท่ีเวบ็ไซตของโนเกียท่ี 
www.nokia.co.th/7900prism/support หรือเว็บไซตโนเกีย
ในประเทศของคุณ 

แอปพลิเคชั่นการสื่อสารขอมูล
โปรดดขูอมลูเก่ียวกับการใชแอปพลิเคชัน่การสื่อสารขอมูลจาก
เอกสารที่ใหมาดวย

ไมแนะนําใหโทรออกหรือรับสายเขาระหวางท่ีเชื่อมตอโทรศัพท
กับเครื่องคอมพวิเตอรเพราะอาจทําใหการทํางานขัดของได
เพื่อประสิทธิภาพที่ดข้ึีนระหวางใชโทรศัพทรับสงขอมลู 
ใหวางโทรศัพทบนพื้นผวิท่ีมัน่คงโดยใหดานแผงปุมคว่ําลง 
อยายายโทรศัพทโดยถอืไวในมือระหวางใชโทรศัพทรับสงขอมลู

www.nokia.co.th/7900prism/support
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ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรีแ่ละอุปกรณชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดท่ีสามารถชารจประจุ
ใหมได แบตเตอรี่ท่ีไดรับการออกแบบมาใหใชกับโทรศัพทเครื่องน้ี 
คือ BL-6P โทรศัพทเครื่องน้ีไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงาน
จากอุปกรณชารจตอไปนี้ AC-6 คุณสามารถชารจและคายประจุ
แบตเตอรี่ไดเปนรอยๆ ครั้ง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เส่ือมสภาพ
ไปในท่ีสุด เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบาย
ของแบตเตอรี่ส้ันลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม 
ใชแบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น และชารจ
แบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ท่ีไดรับการ
รับรองจาก Nokia เทานั้น การใชแบตเตอรี่หรืออุปกรณชารจ
ท่ีไมไดรับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลกุไหม การระเบิด การรั่วไหล 
หรืออันตรายอื่นๆ 
หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลา
นาน คุณอาจตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจ
แลวเชื่อมตออีกครั้งเพื่อเร่ิมชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด 
อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาท่ีสัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ข้ึนบนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถโทรออกได 
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้ง
กอนถอดแบตเตอรี่

ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัวเครื่องเมือ่ไมไดใชงาน 
ไมควรเสียบแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ 
เน่ืองจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่ส้ันลง หากคุณท้ิงแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มไว แบตเตอรี่
จะคายประจุออกเองเมือ่เวลาผานไป
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในท่ีท่ีมอุีณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C 
(59°F และ 77°F) อุณหภูมิท่ีรอนหรือหนาวจัดทําใหประสิทธิภาพ
และอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ท่ีรอนหรอืเย็น
เกินไปอาจไมสามารถใชงานไดชั่วคราว ประสิทธิภาพการทํางาน
ของแบตเตอรี่จะมจํีากัดเมือ่อยูท่ีอุณหภูมิตํ่ากวาจุดเยือกแข็ง
หามลดัวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดข้ึนได
เมือ่มีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัส
โดยตรงกับข้ัวบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมอืน
แถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดข้ึนได 
เชน ในกรณีท่ีคุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเส้ือหรือ
ในกระเปาเลก็ๆ การลัดวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถุ
สําหรับเชื่อมตอเกิดความเสียหายได
หามท้ิงแบตเตอรี่ท่ีไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได 
หรือหากแบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบิดไดเชนกัน การกําจัด
แบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิน่ กรุณานํากลับมา
ใชใหม ถาเปนไปไดและไมควรท้ิงรวมกับขยะภายในบาน
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หามถอดชิน้สวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, ทําใหผดิรูปราง, เจาะ 
หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีท่ีสารในแบตเตอรี่ร่ัว
ออกมา ควรระวังไมใหของเหลวน้ันสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา 
ในกรณีท่ีเกิดการรั่วไหล ใหลางผิวหนังหรือตาดวยน้ําทันที หรือรีบ
ไปพบแพทย 
หามดัดแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถุแปลกปลอมลงใน
แบตเตอรี่ หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นๆ
การใชแบตเตอรี่อยางไมถกูตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การระเบิด 
หรืออันตรายอ่ืนๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอรี่ตกหลนโดยเฉพาะ
บนพื้นผิวท่ีแข็ง และคุณเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสียหาย ใหนําไป
ท่ีศูนยบริการเพือ่ตรวจสอบกอนนําไปใชตอ
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถปุระสงคเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ท่ีชํารดุเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนมอืเด็ก 

คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบ
แบตเตอรี่ของ Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย
ของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ท่ีซ้ือเปนแบตเตอรี่ของแท
ของ Nokia หรือไม ใหซ้ือแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย Nokia 
ท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใช
ข้ันตอนตอไปนี้:

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวา
แบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต 
หากคุณมีเหตุผลอ่ืนใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่
ของแทของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่น้ี หากไมสามารถตรวจสอบ
ได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังท่ีท่ีคุณซื้อมา
การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1 เมื่อมองท่ีสต๊ิกเกอรโฮโลแกรม 

คุณจะเห็นรูปมอืประสานกัน 
(Nokia Connecting Hands) 
ในมมุมองหนึ่งและจะเห็นโลโก
อุปกรณเสริมของแทของ Nokia 
(Nokia Original Enhancement) 
ในอีกมุมมองหนึ่ง

2 เมื่อคุณขยับแบตเตอรี่ท่ีติดสต๊ิกเกอร
โฮโลแกรมไปทางซาย ขวา ข้ึน และลง 
คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด 
ในแตละดานตามลําดับ

จะทําอยางไรหากแบตเตอรี่ของคณุไมใชแบตเตอรี่ของแท?
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณท่ีมี
สต๊ิกเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม 
โปรดอยาใชแบตเตอรี่น้ัน การใชแบตเตอรี่ท่ีไมไดรับการรับรอง
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จากบริษัทผูผลิตอาจเปนอันตรายและอาจทําใหโทรศัพทของคุณ
มปีระสิทธิภาพดอยลง อีกท้ังยังทําใหเครื่องและอุปกรณเสริม
เสียหายไดรวมท้ังอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกันอ่ืนใด
ท่ีใชกับโทรศัพท
หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิม่เติมเก่ียวกับแบตเตอรี่ของแทของ 
Nokia ไปท่ี www.nokia.co.th/batterycheck 

www.nokia.co.th/batterycheck
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อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนายอยูมากมาย 
กรุณาดูรายละเอียดเพิม่เติมท่ี www.nokia.co.th/enhancements 
กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นท่ีของคุณวามอุีปกรณใด
จําหนายบาง ตอไปน้ีเปนคําแนะนําท่ีควรปฏิบัติสําหรับการใช
อุปกรณเสริม:
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมอืเดก็
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปลั๊กไฟ

และดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ
• ตรวจสอบการติดต้ังและการทํางานของอุปกรณโทรศัพท

เคลื่อนท่ีท่ีติดต้ังในรถอยางสม่ําเสมอ
คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับ
การรับรองจากผูผลิตโทรศัพทเทาน้ัน การใชอุปกรณประเภท
อื่นนอกเหนือจากน้ี อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกัน
หรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปนโมฆะไป

แบตเตอรี่

ขอสําคญั: เวลาคุยสายและเวลาเปดรอรับสายจะเปนไป 
ตามสภาพแวดลอมและสภาพเครือขาย เวลาคุยสายและ 
เวลาเปดรอรับสายตามจริงอาจแตกตางกันตามซิมการด 
ฟงกชันการใชงาน อายุการใชงานแบตเตอรี่และสภาพ 
การใช อุณหภูมิท่ีแบตเตอรี่ไดรับ สภาพเครือขายท่ีตางกัน 
และปจจัยอีกหลายๆ อยาง ดังน้ันเวลาในการคุยสายและ 
เปดรอรับสายอาจนอยกวาท่ีระบุไวในท่ีน้ีจนเห็นไดชัด 
นอกจากนี้ เสียงเรียกเขา ระบบแฮนดฟรี การใชงานใน 
โหมดดิจิตอล และฟงกชันอ่ืนๆ จะทําใหส้ินเปลืองพลังงาน 
และระยะเวลาท่ีใชโทรศัพทในการโทรจะสงผลตอระยะ 
เวลาในการเปดรอรับสายดวยเชนกัน และเชนเดียวกัน 
ระยะเวลาที่เปดโทรศัพทไวและอยูในโหมดสแตนดบาย 
ก็จะมผีลตอเวลาคุยสายดวย

ประเภท เวลาสนทนา # สแตนดบาย #
BL-6P สูงสุด 3 ชั่วโมง นานถึง 300 ชัว่โมง

www.nokia.co.th/enhancements
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ชุดหูฟง

ชุดหูฟงไรสาย
ชุดหูฟง Bluetooth Nokia BH-803
เล็กและเบา ชดุหูฟง Bluetooth Nokia BH-803 งายตอการ
สวมใส แลวคุณจะขอบคุณรูปทรงท่ีคลาสสิค สุภาพ เพียงแคมอง
ก็เกิดความรื่นรมย ปุมปรับระดับเสียงท่ีไวตอการสัมผสัสราง
ความสะดวกในการปรับระดับเสียง

ชุดหูฟง Bluetooth Nokia BH-303
ชดุหูฟง Bluetooth Nokia BH-303 เหมาะสําหรับคุณ
หากคุณตองการผสมผสานการใชงานระบบ Bluetooth 
และความปลอดภัยดวยสไตลของโนเกียในอุปกรณการใชงาน
ท่ีสะดวกตอการใชงานและเชื่อถือได 

อุปกรณสําหรบัรถยนต
อุปกรณติดรถยนต
ชุดแฮนดฟรีไรสายในรถยนต Nokia HF-33W
ชุดแฮนดฟรีไรสายในรถยนต Nokia HF-33W เหมาะสําหรับคุณ
หากคุณใชเวลาสวนใหญบนทองถนนและตองการอุปกรณท่ีทันสมยั 
สะดวกในการติดต้ังเพือ่ใชติดตอกับรายชือ่สวนตัวและธุรกิจ
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การดูแลและการบํารุงรักษา
โทรศัพทของคณุไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณท่ีดีเยี่ยมและ
มีฝมือการผลิตท่ีประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี 
คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติตามเงือ่นไขการรับประกันได
อยางถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง การจับตัว ความชื้น และของเหลว

ทุกประเภท หรือความชื้น จะทําใหเกิดองคประกอบของแร 
ซ่ึงอาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได หากตัวเคร่ืองเปยกชื้น 
ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึง
คอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในท่ีท่ีมีฝุนหรือท่ีสกปรก เน่ืองจาก
อาจทําใหอุปกรณสวนท่ีถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปน
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีรอนจัด เน่ืองจากอุณหภูมิสูงอาจทําให
อายุการใชงานของอุปกรณอเิล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่
อาจเสื่อมสภาพ และทําใหสวนท่ีเปนพลาสติกงอหรือละลายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีเย็นจัด เน่ืองจากเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึน้
จนถึงอุณหภูมิปกต ิความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซ่ึงอาจทําให
อุปกรณแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนํา
ไวในคูมือผูใชฉบับน้ี

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่อง
อาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความ
เสียหายได

• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขน
ทําความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอปุกรณท่ีสามารถถอดเขาออก
ไดติดขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส เชน เลนสของ
กลองถายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศัพทและไดรับการ
รับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง 
หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย 
และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณสื่อสารวิทยอุีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• หมั่นสํารองขอมูลท่ีคุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และบันทึกยอ

ปฏิทิน
• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เพ่ือสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน 

ใหปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ หรือ
อุปกรณเสริมอื่นๆ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยัง
ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคณุเพ่ือขอรับบริการ
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
เด็กเลก็
เครื่องของคุณ รวมท้ังอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็ก
บรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก 

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเครื่องน้ีเปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคล่ืน RF เมื่อใช
ในตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 
1.5 เซนตเิมตร (5/8 น้ิว) เมื่อใชซองหนังสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บ
เข็มขัด หรือท่ีวางโทรศัพทเพ่ือการพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้ไมควรมี
โลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูหางจากรางกายตามระยะ
หางที่กําหนดขางตน
โทรศัพทเครื่องน้ีตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคุณภาพ
เพ่ือสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีความลาชา
ในการสงขอความหรือไฟลขอมูลจนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ 
โปรดตรวจสอบดูวาคณุปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวาง
เครื่องท่ีกลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ 

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอปุกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมท้ังโทรศัพทมือถือ
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทย
ท่ีไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัท
ผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยน้ันๆ หากมีขอสงสัยหรือไมแนใจวา

อุปกรณน้ันไดรับการปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก
อยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศัพทในสถานพยาบาลในกรณีท่ีมีปาย
ประกาศใหคุณดําเนินการดังกลาว เน่ืองจากโรงพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลอาจกําลังใชอปุกรณท่ีมีความไวตอพลังงานคล่ืนความถี่ RF 
จากภายนอก

อุปกรณทางการแพทยท่ีปลูกถายไวในรางกาย
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหาง
จากอุปกรณทางการแพทยท่ีปลูกถายไวในรางกาย เชน เครื่องควบคุม
การเตนของหัวใจหรือเคร่ืองกระตุนการทํางานของหัวใจ อยางนอย 
15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว) เพ่ือหลีกเล่ียงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิด
กับเครื่องดังกลาว สําหรับผูใชอปุกรณทางการแพทย ดังกลาว 
ควรปฏิบัตดิังน้ี:
• เก็บโทรศัพทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา 

15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว) เสมอขณะที่เปดโทรศัพทอยู
• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชโทรศัพทกับหูขางท่ีตรงขามกับอุปกรณทางการแพทยเพ่ือลด

สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
• ปดโทรศัพทเคล่ือนท่ีทันทีหากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณรบกวน
• อานและทําตามคําแนะนําจากผู ผลิตอปุกรณทางการแพทยดังกลาว
หากคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกบัการใชโทรศัพทไรสายรวมกบัอุปกรณ
ทางการแพทย โปรดปรึกษากับแพทยท่ีใหคําปรึกษาดานสุขภาพ
ของคุณ
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เครื่องชวยฟง
อุปกรณไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเคร่ืองชวยฟง
ได ในกรณีท่ีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผูใหบริการระบบ
ของคณุ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถท่ีติดตั้งไมถูกตอง
หรือมีการปองกนัไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันท่ีควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบ
อิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม
กับบริษัทผูผลิตหรือตวัแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ท่ีติดตั้ง
ไวในรถของคณุ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูตดิตั้งหรือซอมแซมโทรศัพท
ในรถยนต การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตราย
และทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย อยาเก็บของเหลวท่ีตดิไฟได 
แกส หรือวตัถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท 
และอุปกรณเสริมตางๆ
คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพท
ขณะที่อยูบนเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิด
อันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน รวมท้ังเปนการรบกวนเครือขาย
ของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณท่ีอาจเกิดการระเบดิ
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณท่ีอาจเกิดการระเบิดได และควรปฏิบัติ
ตามปายและคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณท่ีอาจเกิด

การระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนําใหดับเคร่ืองยนต เน่ืองจาก
ประกายไฟในพื้นท่ีเหลานี้อาจทําใหเกิดการระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม 
ซ่ึงอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได ปดโทรศัพทเมื่ออยูใน
สถานที่ท่ีมีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสในสถานีบริการ
นํ้ามัน และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุในบริเวณ
คลังนํ้ามัน สถานีเก็บนํ้ามันและสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคมี หรือบริเวณ
ท่ีกําลังเกิดการระเบิด ท้ังน้ีบริเวณท่ีเสี่ยงตอการระเบิดอาจไมได
ประกาศใหเห็นเดนชัด พ้ืนท่ีตางๆ เหลานี้ไดแก ใตดาดฟาเรือ สถานที่
เก็บหรือขนถายสารเคมี และบริเวณท่ีมีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน 
เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ คุณควรตรวจสอบ
กับผูผลิตรถโดยใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) 
เพ่ือกําหนดวาสามารถใชงานอุปกรณน้ีไดอยางปลอดภัยในบริเวณใกล
เคียงไดหรือไม

การโทรฉุกเฉนิ
ขอสําคัญ: โทรศัพทเครื่องนี้ทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ 
ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน 
รวมท้ังฟงกชันตางๆ ท่ีผูใชตัง้โปรแกรมเอง หากโทรศัพท
ของคุณสนับสนุนสายสนทนาผานอนิเทอรเน็ต 
(สายอินเทอรเน็ต) ใหเปดใชงานทั้งสายอินเทอรเน็ต
และโทรศัพทมือถือ เครื่องจะพยายามตอการโทรฉุกเฉิน
ผานท้ังเครือขายเซลลูลารและผานผูใหบริการสาย
อินเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไมสามารถ
รับประกันไดวาจะสามารถเชื่อมตอไดในทุกสภาวะ 
คุณจึงไมควรวางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปนเคร่ืองมือ
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สื่อสารที่ดีท่ีสุดเสมอในยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณี
ฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังน้ี:
1 หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวา

มีสัญญาณเพียงพอหรือไม ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ คุณอาจ
จําเปนตองดําเนินการดังน้ี:
• ใสซิมการดท่ีใชไดลงในโทรศัพท
• ปดการจํากัดการโทรที่คุณไดเปดใชไวในโทรศัพท
• เปล่ียนรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลนหรือรูปแบบ

บนเครื่องบินมาเปนรูปแบบท่ีใชงานในปจจุบัน
2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหหนาจอวางและพรอม

สําหรับการโทรออก 
3 ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพ่ือแจงตําแหนงปจจุบันท่ีคุณอยู 

ซ่ึงหมายเลขฉุกเฉินในแตละพ้ืนท่ีจะแตกตางกันไป
4 กดปุมโทร
ขณะท่ีโทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ท่ีถูกตองใหได
มากท่ีสุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเคร่ืองมือสื่อสารเพียง
ประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพ่ิงวางสายจนกวาจะไดรับแจง
ใหวาง
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ขอมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความปลอดภยั

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครือ่งนี้ตรงตามคําแนะนําของการส่ือสารทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคณุจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซ่ึงไดรับ
การออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคล่ืนวิทยุท่ีแนะนําโดย
ขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําขึน้โดย ICNIRP 
ซ่ึงเปนหนวยงานดานวทิยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดับความ
ปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึน้กับอายุหรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคล่ืนโทรศัพทเคล่ือนท่ีน้ีใชหนวยวัดของ SAR 
(Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ท่ีกําหนดไวในคําแนะนํา 
ICNIRP คือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซ่ึงเปนคาเฉล่ียเกินสิบกรัม
ของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการทํางาน
แบบมาตรฐานซึ่งเครื่องจะสงคล่ืนความถี่ท่ีระดับพลังงานสูงสุด
ท่ีแนะนําใหใชในคล่ืนความถี่ท้ังหมดที่ทําการทดสอบ ระดับ SAR 
ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เน่ืองจากเครื่องนี้ไดรับ
การออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายได
ตามที่กําหนดไว คาท่ีเปล่ียนแปลงขึน้กับปจจัยตางๆ เชน ระยะหาง
ระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลัก คา SAR ท่ีสูงท่ีสุดภายใต
คําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพทท่ีหูคือ 0.83 วัตต/กก. 
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR 
แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่ทดสอบและที่รายงานของ
แตละประเทศและระบบเครือขาย คณุสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติม
เกีย่วกับคา SAR ไดในขอมูลผลิตภัณฑท่ี www.nokia.com

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (Specific 
Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวทิยุคมนาคมเทากับ
0.83 W/kg ซ่ึงสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพมนุษย 
จากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหง
ชาตปิระกาศกําหนด

www.nokia.com
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โนเกียแครเซ็นเตอร

โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขท่ี สาขา ชั้น ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ

กรุงเทพฯ

1 ฟวเจอรพารคร ังสิต ใตดิน หองบีเอฟ 32 ชั้นใตดิน ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 
เลขที่ 161 หมูที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธปิตย อ.ธัญญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130

0-2741-6363 0-2958-5851 จนัทร - อาทิตย
11:00 น. - 20:30 น.

2 เซ็นทรัลปนเกลา 4 หอง 421 ชั้น 4 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมร ินทร เขตบางกอกนอย 
กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363 0-2884-5695 จนัทร - ศุกร 
11:00 น. - 20:30 น.
เสาร - อาทิตย
10:30 น. - 20:30 น.

3 ซีคอนสแควร G เลขที่ 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร 904 หมู 6 ถ. ศรีนครินทร 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

0-2741-6363 0-2720-1661 จนัทร - อาทิตย
10:30 น. - 20:30 น.

4 ศูนยการคาเอสพานาด 3 ศูนยการคาเอสพานาด รัชดาภเิษก ชั้น 3 หองเลขที่ 321-323
99 ถ.รัชดาภเิษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363 0-2660-9290 จนัทร - อาทิตย 
10:00 น. - 20:30 น.

5 เซ็นทรัลพระราม 3 6 หองเลขที่ 636/2,637/1,637/2 ชั้น 6 
เลขที่ 79/290 ถ.สาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120

0-2741-6363 0-2673-7102 จนัทร - ศุกร 
11:00 น. - 20:30 น.
เสาร - อาทิตย 
10:30 น. - 20:30 น.

6 มาบุญครองเซ็นเตอร 2 เลขที่ 444 ชัน้ 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร 
ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

0-2741-6363  0-2626-0436 จนัทร - อาทิตย  
10:00 น. - 20:30 น.
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โนเกียแครเซ็นเตอร

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โนเกียแครไลน  สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ โนเกีย แครไลน โทร: 02-640-1000

ตางจังหวัด

7 เชียงใหม 
(ตรงขามเชียงใหมแอรพอรตพลาซา)

201/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 0-5320-3321-3 0-5320-1842 จันทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น.

8 พัทยา 
(ริม ถ.สุขุมวิท กอนถึงแยกพัทยากลาง)

353/43 หมูที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 0-3871-6976-7 0-3871-6978 จันทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

9 ขอนแกน 
(บริเวณทางออกหางเทสโก โลตัส)

1 356/1 อาคาร ซีพี แลนด ชั้น 1 หมู 12 ถนน มิตรภาพ ต.เมืองเกา 
อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

0-4332-5779-
80

0-4332-5781 จันทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

10 หาดใหญ 
(ปากทางเขาโรงพยาบาลกรุงเทพ)

656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 0-7436-5044-5 0-7436-5046 จันทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

เลขท่ี สาขา ชั้น ที่อยู โทรศพัท โทรสาร เวลาทําการ

ขนาด

ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง ความหนา
55 ซีซี 110 กรัม 112 มม. 45 มม. 11 มม.



Nokia Care Online
การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลนของเราไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเตอรแอคทีฟ 
เรียนรูวิธีตั้งคาโทรศัพทของคุณเปนครั้งแรก และคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท การสาธิต
แบบอินเตอรแอคทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมือผูใช 
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาตรวจสอบขอมูลลาสุดอยางสม่ํา
เสมอ 

ซอฟตแวร 
ใชโทรศัพทของคุณใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและคอมพิวเตอร Nokia PC Suite เชื่อมตอ
โทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคุณสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชั่นอื่นๆ ชวยให
ซอฟตแวรนี้ทํางานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

การตั้งคา
ฟงกชั่นเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเคลื่อนที่และอีเมล* 
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชั่นเหลานี้ได จัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

*ไมมีในโทรศัพททุกเครื่อง

การสาธิตแบบอินเตอรแอคทีฟ

ซอฟตแวร 

คูมือผูใช

การตั้งคา



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

วิธีการซิงโครไนซโทรศัพทเขากับคอมพวิเตอร 
การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกันไดผานซอฟตแวร Nokia PC Suite เฉพาะจาก www.nokia.co.th/pcsuite จะชวยใหคุณ
ซงิโครไนซขอมลูที่อยูในปฏิทินและรายชื่อของคุณได 

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

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป 
ดูที่สวน FAQ (คําถามที่พบบอย) ของ www.nokia.co.th/faq เพื่อดูคําตอบสําหรับคําถามเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ รวมทั้งผลิตภณัฑและบริการอ่ืนๆ ของ Nokia

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

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

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดท่ี www.nokia.co.th/support
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