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คูมือการเขียนขอความภาษาไทย
ขั้นตอนกอนการเขียนขอความไทย

หากคุณตองการเขียนขอความไทย คุณตองเปลี่ยน

เปนเมนูภาษาไทย โดย

1. เลือก Menu

2. เลือก Settings

3. เลือก Phone settings

4. เลือก Language เลือก ภาษาไทย แลวกลับสูหนาจอหลัก

วิธีเขียนขอความไทย

1. กด เมนู

2. เลือก ขอความ

3. เลือก สรางขอความ

4. ปรากฏหนาจอวางพรอมเขียนขอความ

โดยมุมซายบนแสดงสัญลักษณ  กขค

5. เริ่มเขียนขอความไทย (ดังตัวอยาง)

ตัวอยางการเขียนขอความไทย

คิดถึง U ;-)

1. กดปุม  (ก-ฅ) 4 ครั้ง เพื่อเลือก "ค"

2. กดปุม  และกดปุม  1ครั้ง

เพื่อเลือกสระ "    ิ " แลวกด ใส

3. กดปุม  (ด-ธ) 1 ครั้ง เพือ่เลือก "ด"

4. กดปุม  (ด-ธ) 3 ครั้ง เพือ่เลือก "ถ"

5. กดปุม  และกดปุม  3 ครั้ง

เพื่อเลือกสระ "     ึ" แลวกด ใส

6. กดปุม  (ฆ-ฉ) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "ง"

7. กดปุม  1 ครั้ง เพือ่เปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษ 
ตัวพิมพใหญ และกดปุม  เพือ่เวนวรรค 1 วรรค

8. กดปุม (ร-ษ) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "U"

9. กดปุม  เพือ่เวนวรรค 1 วรรค

10. กด ตัวเลือก เลือก ปอนสัญลักษณ แลว
กดปุม  13 ครั้ง เพื่อเลือก ";" แลวกด ใส

11. กด ตัวเลือก เลือก ปอนสัญลักษณ แลว 

กดปุม  6 ครั้ง เพือ่เลือก "-" แลวกด ใส

12. กด ตัวเลือก เลือก ปอนสัญลักษณ แลว 

กดปุม  8 ครั้ง เพือ่เลือก ")" แลวกด ใส 
(หรือกดปุม  เพือ่เปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษ 

แลวกดปุม  เพื่อเลือกใชสัญลักษณตางๆ)

13. กด ตัวเลือก เพือ่เลือก สง และใสเบอรโทร ที่คุณตองการสง

 เคล็ดลับ
1. สามารถเปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษ หรือเปนตัวเลข 

ในการเขียนไดงายขึ้น ดวยปุม 

2. สามารถใสสระหรือวรรณยุกตได เมื่อเขียน 
พยัญชนะตนแลว ตามหลักภาษาไทย

3. โทรศัพททุกรุนที่มีเมนูภาษาไทย สามารถรับ 
ขอความภาษาไทยได

ปุมแสดงตัวอักษรโนเกีย

สระและ
วรรณยุกต

เปล่ียนภาษา
และตัวเลข
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เพ่ือความปลอดภัยของคุณ

โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได โปรดอานคูมือผูใช
ฉบับสมบูรณสําหรับขอมูลเพิม่เติม

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือ
ในกรณีที่อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
หรือกอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภยัในการขับขี่
ยานพาหนะเปนอันดับแรก
ปฏบัิติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับ
สิ่งอ่ืนใด ซึง่รบกวนการขับขี่ยานพาหนะของคุณ 
สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คุณควรคํานึงในขณะขับขี่
ยานพาหนะ คือ ความปลอดภยับนทองถนน

สัญญาณรบกวน
โทรศัพทไรสายทุกประเภทอาจไดรับผลกระทบ
จากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได

ปดโทรศัพทขณะท่ีอยูในโรงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ควรปดโทรศัพท
เมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย

ปดโทรศัพทขณะท่ีอยูบนเคร่ืองบิน
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ โทรศัพทไรสาย
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได

ปดโทรศัพทขณะเติมน้ํามัน
หามใชโทรศัพทเมือ่อยูที่จุดเติมน้ํามัน 
และหามใชโทรศัพท เมื่ออยูใกลกับ
น้ํามันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

ปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับจุดท่ีมี
การระเบิด
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
หามใชโทรศัพทในจุดที่กําลังมีการระเบิด

การใชงานอยางถูกตอง
ใหใชโทรศัพทโดยถือที่ตัวโทรศัพทตามที่อธิบาย
ไวในคูมือผูใช อยาจับเสาอากาศโดยไมจําเปน

การบริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะใชหรือ
ซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
ใชเฉพาะอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่ผานการ
รับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับ
อุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

กนัน้ํา
โทรศัพทของคุณไมสามารถกันน้ําได 
ควรเก็บไวในที่แหง

ทําสําเนาสํารอง
สํารองขอมูลสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครื่อง
หรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรไว

การตอกบัอุปกรณอื่นๆ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ 
กรุณาอานคูมือผูใชเพื่อศึกษารายละเอียด
ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอโทรศัพท
เขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

การโทรฉกุเฉิน
โปรดตรวจสอบดูวาไดเปดโทรศัพทแลวและอยู
ในพื้นที่ใหบริการ กดปุมวางสายซ้ําเทาที่จําเปน 
เพื่อลบหนาจอ และยอนกลับไปที่หนาจอเริ่มตน 
กดหมายเลขฉุกเฉิน จากนั้นกดปุมโทร 
แจงตําแหนงที่คุณอยู อยาเพิ่งวางสาย
จนกวาจะไดรับแจงใหวาง

■ ขอมูลเกี่ยวกับโทรศพัทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือนี้ไดรับการรับรองใหใชกับ
เครือขาย EGSM 850, 900, 1800 และ 1900 โปรดติดตอ
ขอขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพท
ของคุณ

ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ โปรดปฏบัิติตาม
กฎหมายและเคารพตอความเปนสวนตัวและสิทธิตามกฎหมาย
ของผูอ่ืน 

การปองกันลิขสิทธิ์อาจปองกันไมใหคุณคัดลอก แกไข โอนยาย
หรือสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) และเนื้อหาอ่ืน ๆ  ได 

อุปกรณของคุณรองรับการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและการเชื่อมตอ

โดยวิธีอ่ืนๆ อุปกรณของคุณอาจไดรับไวรัส ขอความ และ

โปรแกรมที่ประสงคราย รวมถึงเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ 

ในลักษณะเดียวกับคอมพวิเตอร ดังนั้น จึงควรใช
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ความระมัดระวังและเปดขอความ ยอมรับคําขอเชื่อมตอ 

ดาวนโหลดเนื้อหา และยอมรับการติดต้ังจากแหลงที่เชื่อถือได

เทานั้น ในการเพิ่มความปลอดภัยของอุปกรณของคุณ 

โปรดพจิารณาติดต้ังซอฟตแวรปองกันไวรัสพรอมบริการอัพเดต

อยางสม่ําเสมอ ควบคูกับการใชโปรแกรมไฟรวอลล

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงาน
คุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬกิาปลุก 
หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสาย
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

■ บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมคัรใชบริการจากผูใหบริการระบบไรสายเพื่อใชงาน
โทรศัพท คุณสมบัติหลายชนิดในโทรศัพทเครื่องนี้ขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติการทํางานของเครือขายไรสาย บริการเสริมของระบบ
เครือขายดังกลาวอาจไมมีในบางเครือขาย หรือคุณอาจตอง
ติดตอกับผูใหบริการโทรศัพทเพือ่สมัครขอใชบริการกอน จึงจะ
สามารถใชบริการเสริมของระบบเครือขายได ผูใหบริการโทรศัพท
ของคุณอาจจําเปนตองใหคําแนะนําเพิม่เติมเกี่ยวกับการใช
บริการเสริมดังกลาว รวมถึงอธิบายถึงคาใชจายในการใชบริการ 
ในบางเครือขาย อาจมขีอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงาน
บริการเสริมของระบบเครือขาย ตัวอยางเชน ในบางเครือขาย
อาจจะไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการทั้งหมด

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงาน
คุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติ
ดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง เครื่องของคุณอาจไดรับ
การต้ังคาเปนพิเศษสําหรับผูใหบริการระบบ โดยการตั้งคา
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลําดับเมนู และไอคอนตางๆ 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเพิม่เติม

โทรศัพทของคุณรองรับโปรโตคอล WAP 2.0  (HTTP และ SSL) 
ที่ทํางานในโปรโตคอล  TCP/IP คุณสมบัติบางอยางของ
เครื่องตองไดรับการสนับสนุนจากระบบเครือขายในการใชงาน 
เชน MMS การเบราส แอปพลิเคชันอีเมล การสงขอความสนทนา 
คุณสมบัติแสดงสถานะของผูติดตอ การซิงโครไนซจากระยะไกล 
และการดาวนโหลดขอมูลผานเบราเซอรหรือผาน MMS

■ หนวยความจําที่ใชรวมกัน
คุณสมบัติตอไปนี้ใชหนวยความจํารวมกัน ไดแก คลังภาพ 
รายชื่อ ขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย และ
ขอความสนทนา อีเมล ปฏิทิน บันทึกสิ่งที่ตองทํา 
เกมสและแอปพลิเคชัน่ JavaTM และแอปพลิเคชั่นสมุดบันทึก 
การใชคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวานี้จะลดจํานวน
หนวยความจําที่เหลือสําหรับคุณสมบัติอ่ืนที่ใชหนวยความจํา
รวมกัน เชน การจดัเก็บแอปพลิเคชั่น Java หลายโปรแกรม
อาจใชหนวยความจําทั้งหมดที่มอียู และเครื่องอาจแสดง
ขอความบนหนาจอวาหนวยความจําเต็ม เมือ่คุณพยายามใช
คุณสมบัติอ่ืนที่ใชหนวยความจํารวมกัน ในกรณีนี้ ใหลบขอมูล
หรือรายการบางอยางที่ใชพืน้ที่หนวยความจํารวมกันนี้ออก
เสียกอน คุณสมบัติบางอยาง เชน ขอความแบบอักษร อาจมี
หนวยความจําที่กําหนดไวใหแนนอนแลว นอกเหนือจาก
จํานวนหนวยความจําที่ใชรวมกันกับคุณสมบัติอ่ืนๆ

■ อุปกรณเสรมิ
ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณเสริม

• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก

• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม 
ใหจบัที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการติดต้ังและการทํางานของอุปกรณเสริม
ทุกชิ้นที่ติดต้ังในรถอยางสม่ําเสมอ

• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะติดต้ัง
อุปกรณเสรมิในรถที่ติดต้ังยากได
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ขอมูลท่ัวไป

■ ภาพรวมของฟงกชัน
โทรศัพทของคุณมีฟงกชันหลากหลายซึ่งสะดวกตอการใชในชีวิต

ประจําวัน อยางเชน การสงขอความตัวอักษร การสงขอความ

มัลติมเีดีย ปฏิทิน นาฬิกา นาฬิกาปลุก วิทยุ และกลองถายรูป

ในตัว นอกจากนี้โทรศัพทของคุณยังรองรับฟงกชันตางๆ 

ดังตอไปนี้

• บริการออนไลนแบบพลักแอนดเพลยเพือ่รับคา

คอนฟเกอเรชนั โปรดดูที่ “บริการพลักแอนดเพลย”, หนา 3 

และ “บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชนั”, หนา ix

• สแตนดบายแบบพเิศษ โปรดดูที่ “สแตนดบายแบบพิเศษ”, 

หนา 6

• การสงขอความแบบเสียง โปรดดูที่ 

“การสงขอความคลิปเสียงโดยใช Nokia Xpress”, หนา 15

• การสงขอความสนทนา โปรดดูที่ “ขอความสนทนา”, 

หนา 17

• โปรแกรมอีเมล โปรดดูที่ “โปรแกรมอีเมล”, หนา 15

• การโทรออกดวยเสียงขั้นสูง โปรดดูที่ 

“การโทรออกดวยเสียงขั้นสูง”, หนา 8 และ 

“การสั่งงานดวยเสียง”, หนา 30

• คุณสมบัติพเิศษในรายชื่อสถานะของผูใช โปรดดูที่ 

“สถานะของผูใช”, หนา 24

• Java 2 Platform, Micro Edition (J2METM) โปรดดูที่ 

“แอปพลิเคชั่น”, หนา 45

■ รหัสผาน

รหัสโทรศัพท
รหัสโทรศัพท (5 - 10 หลัก) ใชปองกันการใชโทรศัพทโดย

ไมไดรับอนุญาต รหัสที่ต้ังไวคือ 12345 ในการเปลี่ยนรหัส

และต้ังคาใหเครื่องขอรหัสผาน โปรดดูที่ “ความปลอดภยั”, 

หนา 35

รหัส PIN
รหัส PIN (Personal Identification Number) และรหัส UPIN 

(Universal Personal Identification Number) (4 ถึง 8 หลัก) 

ใชสําหรับปองกันการใชซิมการดของคุณโดยไมไดรับอนุญาต 

โปรดดูที่ “ความปลอดภัย”, หนา 35

รหัส PIN2 (4 - 8 หลัก) อาจไดมาพรอมกับซิมการดบางอัน 

โดยคุณตองใชรหัสนี้ในการเขาใชฟงกชันบางอยาง

คุณตองใชรหัส PIN ของโมดูลเพื่อเขาดูขอมูลในโมดูล

รักษาความปลอดภยั โปรดดูที่ “โมดูลความปลอดภยั”, หนา 49

คุณตองใชรหัส PIN สําหรับลายเซ็นแบบดิจิตอล โปรดดูที่ 

“ลายเซ็นดิจิตอล”, หนา 50

รหัส PUK
รหัส (PUK) (Personal Unblocking Key) และรหัส (UPUK) 

(Universal Personal Unblocking Key) (8 หลัก) 

ใชในการเปลี่ยนรหัส PIN หรือ UPIN ที่ถูกบล็อคไวตามลําดับ 

ในการเปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ถูกบล็อก จําเปนตองใชรหัส  PUK2 

(8 หลัก) หากรหัสนี้ไมไดมีใหพรอมกับซิมการด โปรดติดตอ

ผูใหบริการในทองที่ของคุณเพื่อขอทราบรหัส

รหัสระบบ
คุณจําเปนตองใสรหัสระบบ (4 หลัก) เมื่อใชฟงกชัน 

การจํากัดการโทร โปรดดูที่ “ความปลอดภยั”, หนา 35

■ บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครือขายบางอยาง เชน 

บริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่, MMS, การสงขอความคลปิเสียง 

Nokia Xpress หรือการซิงโครไนซกับเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ต

ระยะไกล โทรศัพทของคุณตองไดรับการกําหนดคาที่ถูกตอง 

คุณสามารถรับการตั้งคาเปนขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชนั

โดยตรง เมื่อไดรับการตั้งคาแลว คุณตองบันทึกคาไวในโทรศัพท

ของคุณ ผูใหบริการอาจสงรหัส PIN มาใหดวยซึง่คุณจําเปน

ตองใชเพื่อบันทึกการตั้งคา สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับ
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การต้ังคา โปรดติดตอผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ 

ตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ 

หรือไปที่สวนสนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia 

ที่ www.nokia.co.th/8600/support

เมื่อคุณไดรับการต้ังคาเปนขอความคาคอนฟเกอเรชัน 

เครื่องจะไมไดจัดเก็บและใชงานคาดังกลาวโดยอัตโนมัติ 

ขอความ ไดรับการต้ังคา จะปรากฏขึ้น

ในการจัดเก็บการตั้งคา ใหเลอืก แสดง > จัดเก็บ 

หากเครื่องแสดงขอความ ใส PIN ของการต้ังคา: ใหปอนรหัส PIN 

สําหรับการต้ังคา แลวเลือก ตกลง โปรดสอบถามรหัส PIN 

จากผูใหบริการที่ใหบริการต้ังคา หากไมมีการจัดเก็บ

การต้ังคาใดๆ ไว การต้ังคานี้จะถูกจัดเก็บและต้ังคาเปน

การต้ังคาคอนฟเกอเรชันที่ระบบกําหนด หรือเครื่องอาจปรากฏ

ขอความ ใชงานการตั้งคาการกําหนดคาที่จัดเก็บไว?

หากไมตองการจัดเก็บการต้ังคาที่ไดรับ ใหเลือก ออก หรือ 

แสดง > ละท้ิง

■ การดาวนโหลดเนื้อหา
คุณสามารถดาวนโหลดขอมูลใหม (เชน รูปแบบ) ลงในเครื่องได 

(บริการเสริมระบบเครือขาย) เลือกฟงกชันดาวนโหลด (เชน ใน 

คลังภาพ) ในการเขาใชฟงกชันดาวนโหลด โปรดดูที่คําอธิบาย

ของเมนูที่เกี่ยวของ 

คุณยังสามารถดาวนโหลดโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรของ

โทรศัพท (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรดดูที่ “โทรศัพท”, 

หนา 33, อัพเดตโทรศัพท

คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น ราคา และภาษีตางๆ 

ไดจากผูใหบริการของคุณ

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได 
และมีระบบรักษาความปลอดภยั รวมทั้งมีระบบ

การปองกันจากซอฟตแวรที่เปนอันตราย
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1. การเริ่มตนใชงาน

ขอสําคัญ: หนากากหนาจอ 

(1) และปุมกด (2) 

บนโทรศัพทของคุณเปน

อุปกรณที่แตกหักเสียหายไดซึ่ง

ทําจากแกวชนิดพิเศษ จึงควร

ใชงานอยางระมดัระวัง ควรใช

ซองหนังที่ใหมาภายในชุดขาย

มาตรฐานเพื่อปองกันความ

เสียหาย

■ การใสซิมการดและ
แบตเตอรี่

ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากเครื่องชารจ

ทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

เก็บซิมการดทั้งหมดใหพนมือเด็ก 

หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ 

ในการใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการด

ของคุณ ซึง่อาจเปนผูใหบริการ ผูใหบริการระบบเครือขาย 

หรือผูจําหนายรายอื่นๆ

โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบใหใชกับแบตเตอรี่แบบ

BP-5M  ใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia เสมอ โปรดดูที่ 

“คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบ แบตเตอรี่ของ Nokia”, หนา 54

ซิมการดและหนาสัมผสัอาจเกิดความเสียหายไดงาย 

เนื่องจากการขูดขีด หรือดัดงอ จึงควรถือ ใส หรือถอดซิมการด

อยางระมัดระวัง

หากตองการถอดฝาครอบดานหลังโทรศัพท สไลดเปด 

กดปุมปลดฝาครอบ (1) แลวสไลดฝาครอบ (2) ดังภาพ 

ถอดแบตเตอรี่ออกตามภาพ

ใสซิมการดลงในชอง

ใสแบตเตอรี่โดยใหขั้วสัมผัสสีทองตรงกับขั้วสัมผัสสีทอง

ในชองใสแบตเตอรี ่(1)

กดแบตเตอรี่ลงในชอง (2)
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เลื่อนฝาครอบกลับเขาที่

■ ชารจแบตเตอรี่
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับ

เครื่องโทรศัพท โทรศัพทนี้ไดรับการออกแบบมาเพือ่ให

ทํางานไดเมื่อไดรับกระแสไฟจากอุปกรณชารจ AC-6 

หรือ DC-6 micro USB

คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ เครื่องชารจ 

และอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia 

วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น 

การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ 

อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรือ

รับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะ

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง 

สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ 

หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม 

ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

1. เสียบอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

2. เชื่อมตอหัวเสียบของที่ชารจ micro USB เขากับพอรต 

micro USB ที่อยูดานขวาลางของเครื่องโทรศัพท 

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาสองสามนาทีกวาที่

สญัลักษณแสดงการชารจจะปรากฎขึ้นบนหนาจอ หรือกอนที่จะ

สามารถโทรออกได

ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับประเภทของอุปกรณ

ชารจที่ใช การชารจแบตเตอรี่ BP-5M ดวยอุปกรณชารจ AC-6 

จะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย

การชารจแบตเตอร่ีดวยสายเคเบิล CA-101

สายเคเบิล CA-101 ที่มากับแพคเกจสําหรับสงผานขอมูล

และชารจแบตเตอรี่อยางชาๆ ในขณะที่เชื่อมตอกับ

เครื่องคอมพิวเตอร PC หรือแลปท็อป

โปรดดูขอมูลเพิม่เติมที่ “สายเคเบิลขอมูล USB”, หนา 33 

คุณตองดาวนโหลด Nokia PC Suite 6.83 เพื่อใชรวมกับ

อุปกรณของคุณ เวอรชันอัพเดตสามารถเพิ่มไดหลังจากเวอรชัน 

6.83 ไปที่ www.nokia.co.th/8600/support 

หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม

1. เชื่อมตอหัวเสียบของสายชารจ CA-101 เขากับพอรต 

micro USB ที่อยูดานขวาลางของเครื่องโทรศัพท

2. เชื่อมตอ CA-101 เขากับเครื่องคอมพิวเตอร PC 

หรือแลปท็อป เชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล USB แลว 

เลือกโหมด จะปรากฏบนหนาจอโทรศัพท

3. เลือก ตกลง และ โหมดที่ต้ังไว

อุปกรณชารจแบบ AC-6 ชารจแบตเตอรี่ไดเร็วกวาแบบ CA-101 

มาก จึงขอแนะนําใหใชอุปกรณชารจ AC-6 หากตองการชารจ

อยางรวดเร็ว
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■ การเปดและปดเครือ่ง

คําเตือน: หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใช 
หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน

หรือกอใหเกิดอันตราย

หากตองการเปดหรือปดเครื่อง ใหกดปุมเปด/ปดคางไว

หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัส PIN หรือรหัส UPIN ใหปอนรหัส 

(ปรากฏเปน ****) หลังจากนั้น เลือก ตกลง

การตั้งเวลา เขตเวลา และวันท่ี
ปอนเวลาทองถิ่น เลือกเขตเวลาตามตําแหนงที่คุณอาศัยอยู

ในแงสวนตางของเวลาโดยดูตามเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT) 

แลวจงึปอนวันที่ โปรดดูที่ “วันและเวลา”, หนา 29

บริการพลักแอนดเพลย
เมื่อคุณเปดเครื่องเปนครั้งแรกและโทรศัพทอยูในโหมด

สแตนดบาย เครื่องจะขอใหคุณรับคาคอนฟเกอเรชัน

จากผูใหบริการของคุณ (บริการระบบเครือขาย) ใหตอบรับหรือ

ปฏเิสธคําขอนี้ โปรดดูที่ “ตอเว็บสนับสนุนผูใหบริการ”, หนา 34 

และ “บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชนั”, หนา ix

■ การจัดการสทิธแิบบดจิิตอล
ผูเปนเจาของเนื้อหาอาจใชประเภทการจดัการสิทธิ์แบบดิจิตอล 

(DRM) แตกตางกันไป เพื่อปองกันทรัพยสินทางปญญา 

รวมทั้งลิขสิทธิ ์โทรศัพทรุนนี้ใชซอฟตแวร DRM หลากหลาย

ประเภทเพื่อเขาใชขอมูลที่ปองกันไวดวย DRM ดวยการใช

โทรศัพทรุนนี้ คุณอาจสามารถเขาใชเนื้อหาที่ไดรับการ

ปองกันดวย WMDRM 10, OMA DRM 1.0 forward lock 

และ OMA DRM 2.0 หากซอฟตแวร DRM บางประเภทไม

สามารถปองกันขอมูลได ผูเปนเจาของขอมลูอาจขอใหซอฟตแวร 

DRM นั้นสามารถเขาสูขอมูลใหมที่ปองกันไวดวย DRM ได 

การขอสิทธิ์ใหมนั้นอาจปองกันการตออายุใหมของขอมลูที่ไดรับ

การปองกันดวย DRM ในโทรศัพทของคุณ การขอสิทธิ์ของ

ซอฟตแวร DRM ใดๆ นั้นจะไมมีผลตอการใชเนื้อหาที่ปองกัน

ไวดวย DRM ประเภทอ่ืนๆ หรือการใชขอมลูที่ไมมีการปองกัน

ไวดวย DRM

การจัดการสิทธิแบบดิจิตอล (DRM) จะปองกันขอมูลที่มากับ

คียการเปดใชงานที่เกี่ยวของกัน ซึ่งระบุถึงสิทธิ์ของคุณ

ในการใชขอมูล หากโทรศัพทของคุณมีขอมูลที่ปองกันไวดวย 

OMA DRM ใหใชคุณสมบัติการสํารองขอมลูของ Nokia PC 

Suite หากโทรศัพทของคุณมีขอมูลที่ปองกันไวดวย WMDRM 

คียการเปดใชงานและขอมูลนั้นจะหายไป หากฟอรแมต

หนวยความจําของโทรศัพท คุณอาจสูญเสียคียการเปดใชงาน

และขอมูลไดในกรณีที่ไฟลในโทรศัพทของคุณนั้นไดรับ

ความเสียหาย การสูญเสียขอมูลหรือคียการเปดใชงานอาจ

จํากัดความสามารถในการใชเนื้อหาเดียวกันในโทรศัพท

ของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการของคุณ

■ การเชื่อมตอชุดหูฟง
ในการเชื่อมตอชดุหูฟงสเตอริโอ HS-47, ชุดหูฟง HS-40, 

HS-60 หรือ HS-81 เขากับโทรศัพทของคุณ คุณตองใช

อะแดปเตอร microUSB-Nokia AV AD-55 เชื่อมตออะแดปเตอร 

AD-55 เขากับโทรศัพทของคุณและชุดหูฟงเขากับอะแดปเตอร 

ดังภาพที่แสดง
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■ เสาอากาศ
โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศภายใน

ที่ติดต้ังบริเวณดานลางของเครื่อง 

ควรใชโทรศัพทโดยเปดฝาสไลดไว 

เพื่อหลกีเลี่ยงการสัมผัสกับบริเวณ

เสาอากาศ

หมายเหตุ: คุณไมควร
จับเสาอากาศโดยไม

จําเปนเมื่อเปดเครื่องอยู 

เชนเดียวกับอุปกรณ

สงสญัญาณวิทยุอ่ืนๆ 

เพราะการสัมผัสกับ

เสาอากาศอาจสงผล

ตอคุณภาพการโทร และยังอาจทําใหมีการใช

พลงังานเกินกวาที่จําเปนอีกดวย การไมสัมผสั

บริเวณเสาอากาศระหวางการใชสายจะชวย

เพิม่ประสิทธิภาพการทํางานของเสาอากาศ 

และยืดอายุใชงานของแบตเตอรี่
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2. โทรศัพทของคุณ

■ ปุมและสวนประกอบตางๆ

1. ชองรอยสายคลองขอมือ

2. หูฟง

3. ปุมระดับเสียง

4. ลําโพง

5. จอแสดงผล

6. ปุม NaviTM

7. ปุมเลือกดานขวา

8. ปุมจบการทํางานและปุมเปด/ปด

9. แผงปุมกด

10. ปุมปลดล็อคฝาครอบแบตเตอรี่

11. ไมโครโฟน

12. ชองสําหรับเชื่อมตอกับเครื่องชารจ microUSB

13. ปุมโทร

14. ปุมเลือกดานซาย

■ การเปดและปดฝาสไลด
ในการเปดหนาโทรศัพท กดเลื่อนสไลดขึ้น

โดยใชแท็บที่อยูเหนือปุม NaviTM

หากตองการปดหนาโทรศัพท กดแท็บลง

เพื่อปด

หากตองการรับสายโดยการสไลดเปดและ

วางสายโดยการสไลดปด โปรดดูที่ 

การจัดการสายของฝาสไลด ที่ 

“การโทรออก”, หนา 33

■ โหมดสแตนดบาย
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงานแตผูใชยังไมปอนตัวอักษรใดลงไป 

โทรศัพทจะอยูในโหมดสแตนดบาย

จอแสดงผล

1 ระดับความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลูลาร

2 สถานะการชารจแบตเตอรี่

3 สัญลักษณ

4 ชื่อของระบบเครือขายหรือโลโกระบบ

5 นาฬกิา

6 หนาจอหลัก
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7 ฟงกชันของปุมเลอืกดานซายคือ ไปท่ี หรือเปนทางลัดไปยัง

ฟงกชันอ่ืน โปรดดูที่ “ปุมเลือกดานซาย”, หนา 30

8 ฟงกชันของปุมตรงกลางคือ เมนู

9 ฟงกชันของปุมดานขวาคือ ชือ่ หรือเปนทางลัดไปยัง

ฟงกชันอ่ืน โปรดดูที่ “ปุมเลือกดานขวา”, หนา 30

ผูใหบริการแตละรายอาจกําหนดชื่อเฉพาะเพื่อเขาใชงานเว็บไซต

เฉพาะของผูใหบริการ

สแตนดบายแบบพิเศษ
ในโหมดสแตนดบายแบบพเิศษ จะมีรายการขอมูลและคุณสมบัติ

ของโทรศัพทที่เลือกปรากฏบนหนาจอ ซึ่งคุณสามารถเขาใชได

โดยตรงในโหมดสแตนดบายนี้ ในการเปลี่ยนเปนสแตนดบาย

แบบพิเศษ ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผล > 

การต้ังคาโหมดสแตนดบาย > สแตนดบายแบบพิเศษ > 

สแตนดบายพเิศษ ในโหมดสแตนดบาย ใหเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง

เพื่อใชงานฟงกชันการคนหาในแตละรายการ ในการเริ่มใช

คุณสมบัติ ใหเลือก เลือก หรือหากตองการแสดงขอมลู 

ใหเลือก ดู ลูกศรดานซายและดานขวาที่ปรากฏตอนตนและ
ตอนทายของบรรทัดแสดงวามีขอมูลใหอานตอโดยเลื่อน

ไปทางซายหรือขวาเพื่อดูขอมลูนั้น หากตองการออกจาก

โหมดคนหาสแตนดบายแบบพเิศษ ใหเลือก ออก

ในการจัดและเปลี่ยนโหมดสแตนดบายแบบพเิศษ ใหเปดใชงาน

โหมดสํารวจ แลวเลือก ตัวเลือก > สแตนดบายแบบพิเศษ > 

สแตนดบายพเิศษ > ตัวเลือก แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

ปรับแตงคา—กําหนดหรือเปลี่ยนคุณสมบัติของโทรศัพท

ในโหมดสแตนดบาย

จัดวาง—ยายตําแหนงของคุณสมบัติตางๆ ในโหมดสแตนดบาย

ใชงานสแตนดบายพเิศษ—เลือกปุมสําหรับเปดใชโหมด

คนหาสแตนดบาย หากตองการเปลี่ยนการตั้งคา โปรดดูที่ 

“การต้ังคาโหมดสแตนดบาย”, หนา 28

เมื่อตองการปดโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ ใหเลือก ตัวเลือก > 

สแตนดบายแบบพเิศษ > ปดหรือเลือก เมนู > การต้ังคา > 

จอแสดงผล > การต้ังคาโหมดสแตนดบาย > 

สแตนดบายแบบพเิศษ > ปด

ปุมลัดในโหมดสแตนดบาย
• ในการเขาใชรายการหมายเลขที่โทรออก ใหกดปุมโทรออก

หนึ่งครั้ง เลื่อนดูหมายเลขหรือชื่อที่คุณตองการ จากนั้น

กดปุมโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขดังกลาว

• เมื่อตองการเปดเว็บเบราเซอร ใหกดคางไวที่ปุม 0

• เมื่อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง 

ใหกดคางไวที่ปุม 1

• ใชปุมสํารวจเปนปุมลัด โปรดดูที่ “ทางลัดสวนตัว”, หนา 30

• ในโหมดกลองถายรูป กดปุมเพิ่มหรือลดเสียง

เพื่อซูมภาพเขาออก

• เมื่อตองการเปดเว็บไซต Nokia ใหกดคางไวที่ปุม *

• หากตองการสลบัสายจากสาย 1 ไปสาย 2 กด #

สัญลักษณ
คุณมีขอความที่ยังไมไดอานในโฟลเดอร ถาดเขา

คุณมีขอความที่ยังไมไดสง ขอความที่ยกเลิก 

หรือขอความที่สงไมสําเร็จในโฟลเดอร ถาดออก

มีสายเรียกเขาที่ไมไดรับสาย

, โทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับบริการขอความสนทนา 

และสถานะการใชงานเปนออนไลนหรือออฟไลน

คุณไดรับขอความสนทนาหนึ่งหรือหลายขอความ

และคุณกําลังเชือ่มตอกับบริการสงขอความ

สนทนา

ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู

เสียงกริ่งจะไมดังขึ้นเมือ่มีสายเรียกเขา

หรือเมือ่ไดรับขอความตัวอักษร 

ต้ังนาฬกิาปลุกไวที่ เปด

ตัวนับเวลาถอยหลังกําลังทํางาน

นาฬิกาจบัเวลาจะทํางานเปนพื้นหลัง
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โทรศัพทอยูในโหมดเครื่องบิน

, โทรศัพทกําลังใชงานเครือขาย GPRS หรือ EGPRS

, เริ่มการเชื่อมตอ GPRS หรือ EGPRS 

, การเชื่อมตอ GPRS หรือ EGPRS ถูกพกัไว 

(พกัสาย) เชน เมื่อมีสายเรียกเขาหรือมีการ

โทรออกระหวางการเชือ่มตอขอมลู EGPRS

กําลังเชื่อมตอ Bluetooth อยู

หากคุณมีสายโทรศัพทสองสาย สัญลักษณนี้

แสดงวาเครื่องเลือกสายที่สอง

โอนสายเรียกเขาทุกสายไปยังหมายเลขอื่น

มีการเปดเสียงออกลําโพง

เครื่องของคุณมีการจํากัดการโทรเฉพาะกลุม

เลือกรูปแบบที่มีการต้ังเวลาไว

มีการตอชุดหูฟงหรือแฮนดฟรีเขากับโทรศัพท

■ การล็อคปุมกด (ปองกันปุมกด)

ในการปองกันการกดปุมโดยไมต้ังใจ ใหเลือก เมนู และกด * 
ภายใน 3.5 วินาทีเพือ่ล็อคปุมกด หากหนากากสไลดเปดอยู 

ใหสไลดปด แลวเลือก ล็อค

หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก ปลดล็อค และกดปุม * 
ภายใน 1.5 วินาที หากตั้งคา ปองกันปุมกด ไวที่ ล็อคปุมกด 

คุณตองปอนรหัสโทรศัพทหากเครื่องรองขอ

หากตองการปลดล็อคปุมกดโดยที่หนากากสไลดยังปดอยู เลือก 
ปลดล็อค > ตกลง หรือสไลดเปดหนากากออก

เพื่อปลดล็อคปุมกดโดยอัตโนมติั

หากตองการรับสายเมือ่ปุมกดถูกล็อคอยู ใหกดปุมโทรออก 

เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธไมรับสาย ปุมกดจะล็อคเอง

โดยอัตโนมัติ

สําหรับฟงกชั่น ปองกันปุมกด โปรดดูที่ “โทรศัพท”, หนา 33

เมื่อล็อคปุมกดไว คุณยังสามารถโทรออกไปยงัหมายเลขฉุกเฉิน

ที่กําหนดไวในโทรศัพทของคุณได

■ ฟงกชันที่ใชงานไดโดย
ไมมีซิมการด

การทํางานหลายอยางในโทรศัพทของคุณสามารถทําไดโดย

ไมตองใสซิมการด (เชน การถายโอนขอมูลจากพีซีหรือ

อุปกรณอ่ืนที่ใชงานรวมกันได) โปรดต้ังขอสังเกตวา เมื่อคุณใช

โทรศัพทที่ไมมีซิมการด บางฟงกชันจะปรากฏเปนสีจางในเมนู

และไมสามารถใชได คุณไมสามารถซิงโครไนซกับอินเทอรเน็ต

เซิรฟเวอรระยะไกลเมื่อไมมซีิมการด

สําหรับการโทรฉกุเฉิน บางเครือขายอาจกําหนดใหคุณ

ตองใสซิมการดลงในโทรศัพทกอน
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3. ฟงกชันการโทร

■ การโทรออก
1. ปอนหมายเลขโทรศัพทและรหัสพื้นที่

สําหรับการโทรออกไปตางประเทศ ใหกด * สองครั้ง 
เพื่อเปนตัวนําหนาหมายเลขตางประเทศ (เครื่องหมาย + 

จะแทนรหัสการโทรออกตางประเทศ) แลวตามดวย

รหัสประเทศ รหัสพื้นที่โดยไมตองกดเลข 0 นําหากจําเปน 

แลวตามดวยหมายเลขโทรศัพท

2. ในการโทรออก ใหกดปุมโทร

3. หากตองการวางสายหรือยกเลิกการพยายามโทรออก 

ใหกดปุมจบการทํางาน

ในการคนหาชื่อหรือหมายเลขโทรศัพทที่คุณจัดเก็บไวใน รายชื่อ 

โปรดดูที่ “การคนหารายชื่อ”, หนา 23 กดปุมโทรออก

เพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

หากตองการเขาใชรายการเบอรที่โทรออก ใหกดปุมโทรออก

หนึ่งครั้งเมือ่อยูในโหมดสแตนดบาย หากตองการโทรออก 

ใหเลือกหมายเลขหรือชื่อ แลวกดปุมโทรออก

โทรดวน
กําหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมโทรดวนไดโดยใชปุม

หมายเลข 2 ถึง 9 โปรดดูที่ “โทรดวน”, หนา 26 โทรติดตอ

หมายเลขดังกลาวดวยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

• กดปุมโทรดวน แลวโทรออก

• หากตั้งคา โทรดวน ไวที่ เปด ใหกดปุมโทรดวนนั้นๆ 

คางไวจนกวาเครื่องจะเริ่มการโทรนั้น โปรดดูที่ โทรดวน ใน 

“การโทรออก”, หนา 33

การโทรออกดวยเสียงข้ันสูง
คุณสามารถโทรออกไดโดยพูดชื่อที่บันทึกไวในรายชื่อในโทรศัพท 

เสียงสั่งงานจะถูกเพิ่มลงในรายการทั้งหมดในรายชื่อของ

โทรศัพทโดยอัตโนมัติ

หากมีโปรแกรมที่กําลังสงหรือรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ

ขอมูลแบบแพคเก็ตอยู ใหปดโปรแกรมนั้นกอนที่จะ

ใชการโทรออกดวยเสียง

คําสั่งเสียงจะขึ้นอยูกับภาษา ในการตั้งคาภาษา โปรดดูที่ 

ภาษาในการเลนเสียง ใน “โทรศัพท”, หนา 33

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียง
อาจจะเกิดปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในที่ซึ่งมีเสียงดัง

หรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัย

การโทรออกโดยใชเสียงเพยีงอยางเดียวไมวาใน

สถานการณใดก็ตาม

1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือกดานขวา

หรือปุมลดระดับเสียงคางไว คุณจะไดยินเสียง

โทนสั้นๆ และคําวา กรุณาเปลงเสียง จะปรากฏ

หากคุณใชชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันไดที่มีปุมชุดหฟูง 

ใหกดปุมชุดหูฟงคางไว เพือ่เริ่มการโทรออกโดยใชเสียง

2. เปลงเสียงตามคําสั่งเสียงใหชดัเจน หากการเรียกขอมูล

ดวยเสียงเปนผลสําเร็จ รายการชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น 

โทรศัพทจะแสดงคําสั่งเสียงที่ตรงกันไวที่รายการแรก

ของรายชื่อ หลังจากนั้นอีกประมาณ 1.5 วินาที โทรศัพทจะ

โทรออกไปยังหมายเลขนั้น หากผลที่ปรากฏไมใชรายการ

ที่ตองการ ใหเลือ่นไปยังรายการอื่น แลวโทรออก

การใชคําสั่งเสียงเพื่อเรียกใชงานฟงกชันโทรศัพทที่เลือกไวนั้

นจะคลายกับการโทรออกโดยใชเสียง โปรดดูที่ เสียงสั่งงาน  

ใน “ทางลัดสวนตัว”, หนา 30

■ การรับสายหรอืปฏิเสธไมรับสาย
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออกหรือเปดฝาโทรศัพท 

หากตองการวางสาย ใหกดปุมวางสายหรือปดฝาโทรศัพท

หากไมตองการรับสาย ใหกดปุมวางสายหรือเลือก เงียบ > 

ปฏเิสธ

หากตองการปดเสียงเสียงเขา ใหเลือก เงียบ
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เคล็ดลับ: หากใชงาน โอนสายเมื่อสายไมวาง 

โดยใหโอนสาย (เชน ไปยังระบบฝากขอความเสียง) 

การปฏิเสธไมรับสายจะทําใหสายเรียกเขานั้นถูกโอน

ไปดวยเชนกัน โปรดดูที่ “การโทรออก”, หนา 33

ถาคุณเชื่อมตอชุดหูฟงที่มีปุมที่ใชงานรวมกับโทรศัพทได 

คุณก็สามารถรับและวางสายไดโดยกดปุมที่ชุดหูฟง

สายเรียกซอน
เมื่อตองการรับสายเรียกซอนในระหวางที่สนทนากับสายอ่ืนอยู 

ใหกดปุมโทรออก สายแรกจะถูกพักไว เมือ่ตองการวางสาย

ที่สนทนาอยู ใหกดปุมวางสาย

หากตองการใชฟงกชัน สายเรียกซอน โปรดดูที่ “การโทรออก”, 

หนา 33

■ ตัวเลือกขณะสนทนา
ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใชไดขณะสนทนาเปนบริการ

เสริมจากระบบเครือขาย หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม 

โปรดติดตอผูใหบริการ

ขณะสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

ตัวเลือกการโทรไดแก ปดเสียง หรือ เปดเสียง, รายชื่อ, เมนู, 

ล็อคปุมกด, บันทึกเสียง, ลําโพง หรือ โทรศัพท

ตัวเลือกจากผูบริการเครือขาย ไดแก รับสาย หรือ ปฏเิสธ, พกัสาย 

หรือ เลิกพกัสาย, โทรใหม, เพิ่มสายประชมุ, วางสาย, วางทุกสาย 

และตัวเลือกตอไปนี้:

สง DTMF—เพือ่สงตัวอักษรแทนเสียงเรียกเขา

สลับสาย—ใชสลับระหวางสายที่ใชอยูและสายที่พักไว

สงสายตอ—เพือ่ตอสายที่พกัไวเขากับสายที่เชื่อมตอดวยอยู

และวางสายของคุณเองจากการสนทนา

ประชุมสาย—เพื่อการประชุมสาย โดยใหมีผูรวมประชุมสายได

สูงสุดถึงหาราย

โทรสวนตัว—เพื่อคุยสายเปนสวนตัวในระหวางการประชุมสาย

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู
ระหวางการใชฟงกชันเปดเสียงออกลําโพง

เนื่องจากเสยีงจะดังมาก
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4. การเลื่อนดูเมนู

โทรศัพทเครื่องนี้มีเมนูฟงกชันหลายฟงกชันใหเลอืกโดยจะ

จัดกลุมอยูในเมนูตางๆ

1. หากตองการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู

ในการเปลี่ยนมุมมองเมนู ใหเลือก ตัวเลือก > 

มุมมองเมนูหลัก > รายการ, ตาราง, ตารางในปายกํากับ 

หรือ แท็บ

ในการจัดเรียงเมนูใหม ใหเลื่อนไปที่เมนูที่ตองการยาย 

แลวเลือก ตัวเลือก > เรียบเรยีง > ยาย เลื่อนไปยัง

ตําแหนงที่ตองการยายเมนูไปไว แลวเลือก ตกลง 

ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ใหเลือก เสร็จ > ใช

2. เลื่อนไปยังเมนู แลวเลือกตัวเลือก (เชน การต้ังคา)

3. หากเมนูที่เลือกมีเมนูยอย ใหเลือกเมนูยอยที่คุณตองการ 

(เชน โทรออก)

4. หากเมนูยอยที่เลือกนั้นมีเมนูยอย ใหทาํซ้ําขั้นตอนที่ 3

5. เลือกการตั้งคาที่ตองการ

6. หากตองการกลับไปที่เมนูระดับกอนหนา ใหเลือก กลับ  

หากตองการออกจากเมนู ใหเลือก ออก
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5. เขียนขอความ

คุณสามารถปอนขอความ (เชน ขณะเขียนขอความ) 

โดยใชระบบปอนตัวอักษรหรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมติั 

เมื่อคุณจะเขียนขอความ สัญลักษณแสดงการปอนขอความ

จะปรากฏที่ดานบนหนาจอ สัญลักษณ  แสดงถึง

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ สวนสัญลักษณ  

แสดงถึงระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ระบบชวยสะกดคํา

อัตโนมัติชวยใหคุณเขียนขอความไดอยางรวดเร็ว โดยใชปุมกด

และพจนานุกรมในตัว คุณสามารถปอนตัวอักษรโดยกดปุม

เพียงครั้งเดียว

,  หรือ  ที่ปรากฏติดกับสัญลักษณของ

ระบบการปอนขอความ แสดงถึงลักษณะตัวพิมพ ในการเปลี่ยน

รูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม # 

สัญลักษณ  แสดงโหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนตัวอักษร

เปนโหมดหมายเลข ใหกดคางไวที่ปุม # แลวเลือกโหมดหมายเลข

ในการกําหนดภาษาที่เขียนขณะเขียนขอความ ใหเลือก 

ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน หรือกดปุม # คางไว แลวเลือก 

ภาษาที่เขียน

■ ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
หากตองการใชงานฟงกชันระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ เลือก 

เมนู > ขอความ > สรางขอความ เลือกประเภทของขอความ และ 

ตัวเลือก > เปดการทํานายแลว

เคล็ดลับ: ในการตั้งคาใชงานหรือไมใชระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติไดอยางรวดเร็ว ใหกดปุม # 

สองครั้ง หรือเลอืกคางไวที่ ตัวเลือก

1. เริ่มเขียนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุมแตละปุม

เพียงหนึ่งครั้งในการปอนตัวอักษรแตละตัว ตัวอักษรที่ปอน

จะแสดงเปนคําที่ขีดเสนใต

เครื่องจะเริ่มเดาคําที่คุณกําลงัเขียน เมื่อคุณปอนตัวอักษร

ลงไป 2-3 ตัว และหากตัวอักษรที่ปอนยังไมเปนคํา 

เครื่องจะพยายามสะกดเปนคําที่ยาวขึ้น เฉพาะตัวอักษร

ที่ปอนเทานั้นที่ปรากฏเปนคําที่ขีดเสนใต

ในการแทรกตัวอักษรพิเศษ ใหกดคางไวที่ปุม * หรือเลือก 

ตัวเลือก > ใสสัญลักษณ เลื่อนไปที่ตัวอักษร แลวเลือก ใช

ในการเขียนคําผสม ใหปอนสวนแรกของคําลงไป

และยืนยันคําดังกลาวโดยการกดปุมสํารวจทันที 

เขียนสวนสุดทายของคําและยืนยันคําดังกลาว

ในการใสเครื่องหมายจุด ใหกดปุม 1

2. เมื่อเขียนคําเสร็จและคําดังกลาวถูกตอง ใหยืนยันคํานั้น

โดยกดปุม 0 เพื่อเวนวรรค

หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม * ซ้ําหรือเลือก 

ตัวเลือก > ขอมูลที่ตรงกัน เมื่อคําที่คุณตองการปรากฏขึ้น 

ใหเลือกคํานั้น

หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวาคําที่คุณ

ตองการเขียนไมมีอยูในพจนานุกรม 

ในการเพิ่มคําลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด 

เขียนใหจบคํา (ใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ) แลวเลือก 

จัดเก็บ

■ ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
หากตองการปอนตัวอักษรตามปกติ เลือก ตัวเลือก > 

ปดการทํานายแลว

กดปุมหมายเลข 1 ถึง 9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรที่ตัองการจะปรากฏ 

ตัวอักษรทั้งหมดที่มีอยูในปุมตัวเลขแตละปุมอาจไมไดพิมพไวบน

ปุมครบทุกตัวอักษร ตัวอักษรที่มีอยูจะขึ้นกับภาษาที่เขียน

ที่เลือกไว

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณตองการปอนอยูในปุมเดียวกับปุม

ที่คุณใชอยู ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึ้น หรือกดปุมเลื่อน

ปุมใดก็ไดเร็วๆ หลังจากนั้นใหปอนตัวอักษร

เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรพิเศษท่ีใชอยูเสมอจะอยูที่ปุม 1 

สําหรับตัวอักษรอ่ืนๆ ใหกดปุม *
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6. การรับสงขอความ

คุณสามารถอาน เขียน สง และบันทึกขอความตัวอักษร 

ขอความมัลติมีเดีย ขอความอีเมล ขอความคลิปเสียง 

และขอความดวนและโปสการดได โดยที่ขอความทั้งหมด

จะไดรับการจัดเก็บอยูในโฟลเดอรตางๆ

■ ขอความตัวอักษร (SMS)
ดวยบริการ SMS (Short Message Service) คุณสามารถใช

โทรศัพทของคุณสงและรับขอความตัวอักษรรวมทั้งรับขอความที่

มีภาพได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

กอนที่คุณจะสงขอความหรือ SMS หรือขอความอีเมลได 

คุณตองจัดเก็บหมายเลขศูนยขอความไวกอน โปรดดูที่ 

“การต้ังคาขอความ”, หนา 20

ในการตรวจสอบการใชงานบริการอีเมล SMS และสมัครขอใช

บริการ ใหติดตอผูใหบริการ หากตองการบันทึกที่อยูอีเมล

ใน รายชื่อ โปรดดูที่ “การบันทึกขอมูล”, หนา 23

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรที่มี

ความยาวมากกวาความยาวที่กําหนดของขอความเดียว 

โดยขอความยาวๆ จะถูกสงเปนชุดขอความตั้งแตสองขอความ

ขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามนั้น สําหรับตัวอักษรที่มี

เครื่องหมายเสยีงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจาก

ภาษาที่เลือกบางภาษา เชน จีน จะใชพื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจทําให

ขอความนั้นยาวกวาจํานวนที่จะสงเปนขอความเดียวได 

สัญลักษณแสดงความยาวของขอความที่ดานบนของจอแสดงผล

จะแสดงจํานวนตัวอักษรที่ยังเขียนไดและจํานวนขอความ

ที่ตองสง เชน 673/2 หมายความวา คุณยังสามารถปอนตัวอักษร

ลงไปไดอีก 673 ตัวอักษรและเครื่องจะแบงสงขอความออก

เปนสองชุด

การเขียนและสงขอความ SMS
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความตัวอักษร

2. ปอนหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอีเมลของผูรับในชอง ถึง:   

ในการเรียกดูหมายเลขโทรศัพท หรือที่อยูอีเมลจาก

รายชื่อ เลือก เพ่ิม > รายชื่อ ในการสงขอความถึง

ผูรับหลายคน ใหเพิ่มรายชื่อที่ตองการทีละชื่อ 

หากตองการสงขอความเปนกลุม เลือก กลุมรายชื่อ 

แลวเลือกกลุมที่ตองการ หากตองการดึงขอมลูรายชื่อที่คุณ

เพิ่งสงขอความไปหา เลือก เพ่ิม > ที่เพิ่งถูกใชงาน 

หากตองการดึงขอมูลรายชื่อจากสายที่โทรเขามากอนหนานี้ 

เลือก เพ่ิม > เปดบันทึก 

3. สําหรับอีเมล SMS ใหปอนหัวขอในชอง หัวขอ:  

4. เขียนขอความของคุณลงในชอง ขอความ: โปรดดูที่ 

“เขียนขอความ”, หนา 11 ในการแทรกแมแบบขอความ

ลงในขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ใชแมแบบขอความ 

หากตองการดูตัวอยางรูปแบบขอความที่ผูรับจะไดรับ 

ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงตัวอยาง

5. ในการสงขอความ ใหเลือก สง โปรดดูที่ “การสงขอความ”, 

หนา 13

การอานและการตอบกลับขอความ SMS
หากคุณไดรับขอความ ขอความแจงเตือนและ  จะปรากฏขึ้น

1. หากตองการดูขอความใหม ใหเลือก แสดง 

หากตองการดูขอความดังกลาวในภายหลัง ใหเลือก ออก

หากตองการอานขอความในภายหลัง ใหเลือก เมนู > 

ขอความ > ถาดเขา หากไดรับขอความมากวาหนึ่งขอความ 

ใหเลือกขอความที่คุณตองการอาน  จะปรากฏขึ้น

เมื่อคุณมีขอความที่ยังไมไดอานอยูใน ถาดเขา

2. หากตองการดูรายการตัวเลือกที่ใชไดขณะที่อานขอความ 

ใหเลือก ตัวเลือก

3. หากตองการตอบกลับขอความ ใหเลือก ตอบ > 

ขอความตัวอักษร, มลัติมีเดีย, ขอความดวน หรือ 

ขอความเสียง

หากตองการสงขอความไปยังที่อยูอีเมล ปอนที่อยูอีเมล

ในชอง ถึง: เลื่อนลง 
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และเขียนขอความของคุณในชอง ขอความ: โปรดดูที่ 

“เขียนขอความ”, หนา 11

หากคุณตองการเปลี่ยนประเภทขอความของขอความ

ตอบกลับ ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภทขอความ

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง โปรดดูที่ “การสงขอความ”, 

หนา 13

■ ขอความซิม
ขอความซิมเปนขอความตัวอักษรที่ถูกจัดเก็บไวในซมิการด

ของคุณ คุณสามารถคัดลอกหรือยายขอความดังกลาว

ไปเก็บไวที่หนวยความจําของเครื่องแตไมสามารถคัดลอก

หรือยายขอความจากเครื่องไปไวในซิมการดได ขอความที่รับ

จะถูกจดัเก็บไวในความจําเครื่อง

ในการอานขอความซมิ ใหเลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > 

ขอความซิม

■ ขอความมัลติมีเดยี
หมายเหตุ: เฉพาะโทรศัพทที่มีคุณสมบัติ
ที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและแสดง

ขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดง

อาจแตกตางกันขึ้นอยูกับโทรศัพทที่รับขอความ

หากตองการตรวจสอบขอมูลการใชงานและสมัครใชบริการ

สงขอความมัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดตอผูใหบริการ 

โปรดดูที่ “ขอความมัลติมีเดีย”, หนา 21

ขอความมัลติมีเดียอาจประกอบดวยขอความ ภาพ เสียง 

วิดีโอคลิป นามบัตร และบันทึกปฏทิิน หากขอความนั้นมี

ขนาดใหญเกินไป เครื่องอาจจะรับขอความไมได ระบบเครือขาย

บางระบบอาจยอมใหขอความตัวอักษรมทีี่อยูของอินเทอรเน็ต

ไวดวยเพื่อใหคุณสามารถดูขอความมัลติมีเดียนั้นได

คุณจะรับขอความมลัติมีเดียไมไดในขณะสนทนาหรือใชงาน

การเบราสเชื่อมตอผานทางขอมูล GSM เนื่องจากการสงขอความ

มัลติมเีดียอาจลมเหลวไดดวยสาเหตุหลายประการ คุณจึงไมควร

อาศัยวิธีการดังกลาวเพยีงอยางเดียวในการติดตอสื่อสาร

ที่จําเปน

การเขียนและการสงขอความ MMS
เครือขายไรสายอาจจะจํากัดขนาดของขอความ MMS 

หากไฟลภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดให

ภาพมีขนาดเล็กลงเพือ่ใหสามารถสงทาง MMS ได

1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > มัลติมีเดีย

2. ปอนขอความ

โทรศัพทของคุณสนับสนุนขอความมัลติมีเดียที่มีหลายหนา 

(ภาพนิ่ง) ขอความอาจประกอบดวยบันทึกปฏทิิน

และนามบัตรเปนเอกสารแนบ ภาพสไลดอาจประกอบดวย

ขอความตัวอักษร ภาพหนึ่งภาพ และคลิปเสียง 1 คลิป 

หรือขอความตัวอักษรและคลิปวิดีโอ หากตองการเพิ่ม

ภาพสไลดลงในขอความ เลือก ใหม หรือเลือก ตัวเลือก > 

ใส > ภาพนิ่ง

หากตองการแทรกไฟลลงในขอความ ใหเลอืก ใส หรือ 

ตัวเลือก > ใส

3. หากคุณตองการดูขอความกอนที่จะสง ใหเลือก ตัวเลือก > 

แสดงตัวอยาง

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง โปรดดูที่ “การสงขอความ”, 

หนา 13

5. ปอนเบอรโทรศัพทของผูรับลงในชอง ถึง: ในการดึงขอมูล

หมายเลขโทรศัพทจาก รายชือ่ ใหเลอืก เพ่ิม > รายชื่อ 

ในการสงขอความถึงผูรับหลายคน ใหเพิ่มรายชื่อที่ตองการ

ทีละชื่อ หากตองการสงขอความเปนกลุม เลือก กลุมรายชื่อ 

แลวเลอืกกลุมที่ตองการ หากตองการดึงขอมลูรายชื่อที่คุณ

เพิ่งสงขอความไปหา เลือก เพ่ิม > ที่เพิ่งถูกใชงาน

การสงขอความ
การปองกันลิขสิทธิ์อาจปองกันไมใหคุณคัดลอก แกไข โอนยาย

หรือสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) และเนื้อหาอ่ืน ๆ  ได

เมื่อคุณเขียนขอความเสร็จและจะสงขอความ ใหเลือก สง 

เครื่องจะจัดเก็บขอความไวในโฟลเดอร ถาดออก และเริ่มตนการ

สงขอความ หากคุณเลือก จัดเก็บขอความที่สง > ใช 

ขอความที่สงแลวจะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอร แฟมขอความที่สง 

โปรดดูที่ “การต้ังคาทั่วไป”, หนา 20
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หมายเหตุ: เมื่อโทรศัพทกําลังสงขอความ 

ภาพเคลื่อนไหวรูป  จะปรากฏขึ้น 

ซึ่งแสดงใหเห็นวา โทรศัพทของคุณไดสงขอความ

นั้นไปยังเบอรศูนยขอความที่ต้ังโปรแกรมไวใน

โทรศัพทของคุณแลว แตไมไดหมายความวา

ผูรับปลายทางไดรับขอความของคุณแลว 

คุณสามารถสอบถามขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับ

บริการสงขอความไดจากผูใหบริการ

การสงขอความมัลติมีเดียจะใชเวลานานกวาการสงขอความ

ตัวอักษร ในขณะที่กําลังสงขอความ คุณยังสามารถใชงาน

ฟงกชันอ่ืนๆ ของโทรศัพทได หากมีการขัดจังหวะในขณะ

สงขอความ เครื่องจะพยายามสงใหมอีก 2-3 ครั้ง หากไมสามารถ

สงขอความดังกลาวได ขอความจะยังคงอยูในโฟลเดอร ถาดออก 

คุณสามารถสงขอความนั้นใหมในภายหลังได

การยกเลิกการสงขอความ
ในการยกเลิกขอความมัลติมีเดียในโฟลเดอร ถาดออก 

ใหเลื่อนไปยังขอความที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > 

ยกเลิกการสง

การอานและการตอบกลับขอความ
มัลติมีเดีย

ขอสําคัญ: ควรระวังเมื่อคุณเปดขอความ 

ภายในขอความมัลติมีเดียอาจมีซอฟตแวรที่เปน

อันตรายหรืออ่ืนๆ ที่อาจทําใหโทรศัพทหรือเครื่อง

พีซขีองคุณเสียหายได 

เมื่อคุณไดรับขอความมัลติมีเดีย ขอความแจงเตือนและ  

จะปรากฏขึ้น

1. ในการอานขอความ ใหเลือก แสดง หากตองการดูขอความ

ดังกลาวในภายหลัง ใหเลือก ออก

หากตองการอานขอความในภายหลัง ใหเลือก เมนู > 

ขอความ > ถาดเขา  เลื่อนไปที่ขอความที่คุณตองการดู 

และเลือกขอความนั้น   จะปรากฏหากคุณมี

ขอความที่ยังไมไดอานอยูใน ถาดเขา

2. ในการเลือกดูทั้งขอความ หากขอความที่คุณไดรับ

มีการนําเสนอดวย ใหเลือก เลน

ในการดูไฟลในการนําเสนอหรือเอกสารแนบ ใหเลือก 

ตัวเลือก > วัตถุ หรือ สิ่งที่แนบ

3. หากตองการตอบกลับขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > 

ตอบกลับ > ขอความตัวอักษร, มัลติมเีดีย, โปสการด, 

ขอความดวน หรือ ขอความเสียง  เขียนขอความตอบกลบั

หากคุณตองการเปลี่ยนประเภทขอความของขอความ

ตอบกลับ ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภทขอความ  

ประเภทขอความใหมอาจจะไมรองรับขอมูลที่คุณใสทั้งหมด

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง โปรดดูที่ “การสงขอความ”, 

หนา 13

■ หนวยความจําเตม็
เมื่อคุณไดรับขอความใหม แตหนวยความจําของขอความเต็ม 

ขอความ หนวยความจําเต็ม ไมสามารถรับขอความ จะปรากฏขึ้น 

หากตองการลบขอความเกาออกกอน เลือก ตกลง > ใช 
แลวเลือกโฟลเดอร เลื่อนไปยังขอความที่ตองการ แลวเลือก ลบ 

หากตองการลบมากกวาหนึ่งขอความขึ้นไป ใหเลือก เลือก 

เลือกขอความทั้งหมดที่คุณตองการลบ แลวเลือก ตัวเลือก > 

ลบที่เลือก

■ โฟลเดอร
เครื่องจะจัดเก็บขอความที่ไดรับไวในโฟลเดอร ถาดเขา

ขอความที่ยังไมไดสงจะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอร ถาดออก

หากตองการตั้งคาเครื่องใหจัดเก็บขอความที่สงแลวไวใน

โฟลเดอร รายการที่สง โปรดดูที่ จัดเก็บขอความที่สง ใน 

“การต้ังคาทั่วไป”, หนา 20

หากตองการจดัเก็บขอความที่คุณเขียนไวแตอยากจะสงทีหลังไว

ในโฟลเดอร  ฉบับราง ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บขอความ > 

ฉบับราง

คุณสามารถยายขอความไปไวในโฟลเดอร รายการที่จัดเก็บ 

หากตองการจดัเรียงโฟลเดอรยอยๆ ใน รายการที่จัดเก็บ ใหเลือก 

เมนู > ขอความ > รายการที่จัดเก็บ หากตองการเพิ่มแฟมขอมูล 

ใหเลอืก ตัวเลือก > เพิม่แฟมขอมูล 

ในการลบหรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร ใหเลือก ตัวเลือก > 

ลบแฟมขอมูล หรือ เปลี่ยนชื่อแฟม
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โทรศัพทเครื่องนี้มีแมแบบขอความ หากคุณตองการสราง

แมแบบขอความใหม ใหบันทึกขอความเปนแมแบบขอความ 

ในการเขาดูรายการแมแบบ ใหเลือก เมนู > ขอความ > 

รายการที่จัดเก็บ > แมแบบ

■ ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ไดรับ 

เครื่องจะไมจัดเก็บขอความดวนไวโดยอัตโนมัติ

การเขียนขอความดวน
เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความดวน 

ปอนเบอรโทรศัพทของผูรับลงในชอง ถึง: เลื่อนลง 

และเขียนขอความของคุณในชอง ขอความ: 

ความยาวสูงสุดของขอความดวนคือ 70 ตัวอักษร 

หากตองการใสขอความกะพริบลงในขอความ ใหเลือก 

ตัวเลือก > ใสตัวอักษรกะพริบ เพื่อกําหนดเครื่องหมาย 

ตัวอักษรหลังเครื่องหมายจะกะพริบ จนกระทั่งคุณใส

เครื่องหมายที่สอง

การรับขอความดวน
ขอความดวนที่ไดรับจะแสดงดวยคําวา ขอความ: พรอมทั้งแสดง

สวนแรกของขอความเปนบางคํา ในการอานขอความ ใหเลือก 

แสดง หากตองการดึงขอมูลที่อยูอีเมลและเว็บไซต

แอดเดรสจากขอความที่อานอยู ใหเลือก ตัวเลือก > ใชขอมูล 

ในการจัดเก็บขอความ ใหเลือก จัดเก็บ และเลือกโฟลเดอรที่

คุณตองการเก็บขอความไว

■ การสงขอความคลปิเสียงโดยใช 
Nokia Xpress

คุณสามารถใช MMS เพื่อสรางและสงขอความคลิปเสียง

ไดอยางสะดวกงายดาย คุณตองเปดใช MMS กอน จึงจะ

สามารถใชขอความคลิปเสียงได

การสรางขอความคลิปเสียง
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > 

ขอความคลิปเสียง  เครื่องบันทึกเสียงจะเปดทํางาน 

ในการใชฟงกชันบันทึกเสียง โปรดดูที่ “เครื่องบันทึกเสียง”, 

หนา 40

2. เปลงเสียงขอความ

3. ปอนเบอรโทรศัพทของผูรับลงในชอง ถึง: ในการดึงขอมูล

หมายเลขโทรศัพทจาก รายชือ่ ใหเลอืก เพ่ิม > รายชื่อ 

ในการสงขอความถึงผูรับหลายคน ใหเพิ่มรายชื่อที่ตองการ

ทีละชื่อ ในการสงขอความไปใหกลุมบุคคล เลือก 

กลุมรายชื่อ และกลุมที่ตองการ ในการเรียกดูรายชื่อผูติดตอ

ที่คุณไดสงขอความไปเมือ่เร็วๆ นี้ เลือก เพ่ิม > 

ที่เพิ่งถูกใชงาน

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

การรับขอความคลิปเสียง
เมื่อเครื่องไดรับขอความเสียง ขอความ ไดรับ 1 

ขอความคลิปเสียง จะปรากฏที่หนาจอ ในการเปดขอความ 

ใหเลอืก เลน หรือหากไดรับขอความมากกวาหนึ่งขอความ 

ใหเลอืก แสดง > เลน หากตองการฟงขอความนั้นในภายหลัง 

ใหเลอืก ออก ในการดูตัวเลือกที่ใชได ใหเลือก ตัวเลือก 

■ โปรแกรมอีเมล
โปรแกรมอีเมลที่ใชการเชื่อมตอขอมลูแพคเก็ต 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะชวยใหคุณเขาใช

บัญชีผูใชอีเมลของคุณผานโทรศัพทได เมื่อคุณไมได

อยูในที่ทํางานหรือที่บาน อีเมลนี้ตางจากฟงกชันอีเมล 

SMS ในการใชฟงกชันอีเมลในโทรศัพท คุณตองใชระบบ

อีเมลที่ใชงานรวมกันได

คุณสามารถเขียน อาน และสงอีเมลดวยโทรศัพทของคุณได 

รวมทั้งจัดเก็บและลบอีเมลในเครื่องพีซีที่ใชรวมกันได 

โทรศัพทของคุณสนับสนุนอีเมลเซิรฟเวอร POP3 และ IMAP4

กอนที่คุณจะสงและเรียกอานอีเมล คุณตองดําเนินการดังนี้ 
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• สรางบัญชีผูใชอีเมลใหมหรือใชบัญชีผูใชเดิมที่มีอยู 

โปรดสอบถามการใหบริการบัญชผีูใชอีเมลของคุณจากผูให

บริการอีเมล 

• โปรดตรวจสอบการตั้งคาอีเมลกับผูใหบริการระบบหรือ

ผูใหบริการอีเมล คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาอีเมล

เปนขอความคาคอนฟเกอเรชัน โปรดดูที่ 

“บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, หนา ix คุณสามารถเขาสู

การต้ังคาดวยตนเองได โปรดดูที่ 

“การต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, หนา 34

ในการเปดใชการต้ังคาอีเมล ใหเลือก เมนู > ขอความ > 

การต้ังคาขอความ > ขอความอีเมล โปรดดูที่ 

“ขอความอีเมล”, หนา 21

โปรแกรมนี้ไมสามารถใชเสียงปุมกดได

ตัวชวยการตั้งคา
ตัวชวยการตั้งคาจะเริ่มตนทํางานโดยอัตโนมัติ หากไมไดกําหนด

การต้ังคาอีเมลไวในโทรศัพท ในการปอนการตั้งคาดวยตนเอง 

ใหเลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > ตัวเลือก > 

จัดการบัญชีผูใช > ตัวเลือก > ใหม 

ตัวเลือก จัดการบัญชีผูใช ใหคุณเพิม่ ลบ และเปลี่ยน

การต้ังคาอีเมล หลังจากกําหนดคาแลว ตรวจสอบใหแนใจวา

คุณไดกําหนดจุดเขาใชงานที่เหมาะสมสําหรับผูใหบริการของคุณ 

โปรดดูที่ “การต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, หนา 34 โปรแกรมอีเมล

จะใชจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบไมมีพร็อกซี่ จุดเชื่อมตอ WAP 

โดยทั่วไปแลวจะมีพร็อกซีแ่ละไมสามารถใชงานกับโปรแกรม

อีเมลได

การเขียนและการสงอเีมล
คุณสามารถเขียนขอความอีเมลกอนที่จะเชื่อมตอกับบริการ

อีเมลได หรือจะเชือ่มตอกับบริการอีเมลกอน จากนั้นจึงเขียน

และสงอีเมลก็ได

1. เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > เขียนอีเมลใหม

2. ถากําหนดบัญชีผูใชอีเมลไวมากกวาหนึ่งบัญชี 

ใหเลือกบัญชผีูใชที่คุณตองการดาวนโหลดอีเมล

3. ปอนที่อยูอีเมลของผูรับ

4. เขยีนชื่อเรื่องของอีเมล

5. เขียนขอความอีเมล โปรดดูที่ “เขียนขอความ”, หนา 11

หากตองการแนบไฟลไปกับอีเมล ใหเลือก ตัวเลือก > 

แนบไฟล แลวเลือกไฟลจาก คลังภาพ

6. หากตองการสงขอความอีเมลทันที ใหเลือก สง > สงตอนนี้

หากตองการจดัเก็บอีเมลไวในโฟลเดอร ถาดออก 

เพื่อจะสงในภายหลัง ใหเลือก สง > สงภายหลัง

ในการแกไขหรือทําการเขียนอีเมลของคุณตอ เลือก 

ตัวเลือก > จัดเก็บเปนฉบับราง อีเมลจะถูกจัดเก็บไวใน 

ถาดออก > ฉบับราง

ในการสงอีเมลหลังบันทึกฉบับรางไวในกลองขอความออก 

เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > ตัวเลือก > สงตอนนี้ หรือ 

สงและตรวจอีเมล

ดาวนโหลดอเีมล
1. ในการดาวนโหลดขอความอีเมลที่สงไปยังบัญชีผูใช

อีเมลของคุณ เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 

ตรวจดูอีเมลใหม

ถากําหนดบัญชีผูใชอีเมลไวมากกวาหนึ่งบัญชี 

ใหเลือกบัญชีผูใชที่คุณตองการดาวนโหลดอีเมล

โปรแกรมอีเมลจะดาวนโหลดเฉพาะหัวเรื่องอีเมล

มากอนเทานั้น 

2. เลือก กลับ

3. เลือก ถาดเขา ชื่อบัญชผีูใช และขอความใหม และเลือก ดึง 

เพื่อดาวนโหลดขอความอีเมลทั้งฉบับ

ในการดาวนโหลดขอความอีเมลใหม และเพือ่สงอีเมล

ที่จดัเก็บไวในโฟลเดอร ถาดออก เลือก ตัวเลือก > 

สงและตรวจอีเมล

การอานและการตอบกลับอีเมล
ขอสําคัญ: ควรระวังเมื่อคุณเปดขอความ 

ขอความอีเมลอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตราย

หรืออาจทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพซีีของคุณ

เสียหายได
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เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > ถาดเขา ชื่อบัญชีผูใช 

และขอความที่ตองการ ขณะที่อานขอความ เลือก ตัวเลือก 

เพื่อดูตัวเลือกตางๆ ที่สามารถเลือกใชได ในการตอบกลับอีเมล 

ใหเลือก ตอบกลับ > ขอความเดิม หรือ ขอความวาง 

หากตองการตอบกลับไปที่ผูรับหลายคน ใหเลือก ตัวเลือก > 

ตอบกลับทั้งหมด ยืนยันหรือแกไขที่อยูอีเมลและชื่อเรื่อง 

แลวจงึเขียนขอความตอบกลับ ในการสงขอความ ใหเลือก สง > 

สงตอนนี้ 

โฟลเดอรอีเมล
โทรศัพทจะจัดเก็บอีเมลที่คุณดาวนโหลดจากบัญชีผูใชอีเมลไวใน

โฟลเดอร ถาดเขา ถาดเขาประกอบดวยโฟลเดอรตอไปนี้: 

“ชื่อบัญชี” สําหรับอีเมลที่เขามา, ที่เก็บถาวร 

สําหรับการจัดเก็บอีเมล, กําหนดเอง 1—กําหนดเอง 3 

สําหรับการเรียงลําดับอีเมล, ขยะ สําหรับจดัเก็บสแปมเมล, 

ฉบับราง สําหรับจัดเก็บอีเมลที่ยังเขียนไมเสร็จ, ถาดออก 

สําหรับการจัดเก็บอีเมลซึ่งยังไมไดสง และ รายการที่สง 

สําหรับบันทึกอีเมลที่สงแลว 

ในการจัดการโฟลเดอรและอีเมลที่อยูในนั้น ใหเลือก ตัวเลือก 

เพื่อดูตัวเลือกอีเมลที่สามารถใชไดในแตละแฟมขอมูล

ตัวกรองเมลขยะ
แอปพลิเคชั่นอีเมลในเครื่องชวยใหคุณเปดเขาใชตัวกรองเมลขยะ

ที่มีอยูในโปรแกรมได หากตองการเปดใชงานและกําหนดตัวกรอง 

ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวกรองเมลขยะ > การต้ังคา ในหนาจอวาง

ของอีเมลหลัก ตัวกรองเมลขยะชวยใหผูใชสามารถกําหนดชื่อ

ผูสงไวในรายการบัญชีดําหรือขาวได ขอความจากผูสงที่ไมไดรับ

อนุญาตจะถูกกรองไวในโฟลเดอร ขยะ ขอความจากผูสงที่ไดรับ

อนุญาตและจากผูสงที่ไมรูจกัจะไดรับการดาวนโหลดไวที่

ถาดเขาของบัญชีอีเมล ในการใสชื่อผูสงไวในบัญชีดํา 

ใหเลือกขอความอีเมลในแฟมขอมูล ถาดเขา แลวเลือก 

ตัวเลือก > ผูสงในบัญชีดํา 

■ ขอความสนทนา
คุณสามารถใชฟงกชันขอความตัวอักษรไดมากย่ิงขึ้นดวยการใช

การสงขอความสนทนา (IM) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

เมื่อใชงานแบบไรสาย 

คุณสามารถสนทนากับเพื่อนและครอบครัวโดยไมเกี่ยวกับ

ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่หรือแพลตฟอรม (เชน อินเทอรเน็ต) 

ที่พวกเขาใชตราบใดที่คุณและผูสนทนาทั้งหมดใชบริการ

ขอความสนทนาระบบเดียวกัน

กอนจะเริ่มใชขอความสนทนา คุณตองสมัครใชบริการรับสง

ขอความตัวอักษรของผูใหบริการระบบโทรศัพท รวมทั้ง

ลงทะเบียนเขาใชบริการสงขอความสนทนาตามที่ตองการ ทั้งนี้ 

คุณตองมีชื่อผูใชและรหัสผานกอน จึงจะสามารถใช

การสงขอความทันใจได โปรดดูขอมูลเพิม่เติมไดที่ 

“การลงทะเบียนเขาใชบริการขอความ สนทนา”, ในหนา 17

หมายเหตุ: คุณอาจไมสามารถเขาใชคุณสมบัติ
ทั้งหมดที่อธิบายในคูมือเลมนี้ ซึ่งทั้งนี้จะตอง

ขึ้นอยูกับทั้งผูใหบริการขอความสนทนาและ

ผูใหบริการไรสายของคุณ

ในการต้ังคาที่จําเปนของบริการสนทนา โปรดดูที่ 

ต้ังคาการเชื่อมตอ ใน “เขาใชงาน”, หนา 18 ไอคอนและขอความ

บนหนาจออาจแตกตางกันขึ้นกับบริการสนทนา

ขณะที่คุณเชื่อมตอกับบริการขอความสนทนา คุณยังสามารถใช

ฟงกชันอ่ืนๆ ของโทรศัพทได และการสนทนาโดยใชขอความ

สนทนาจะยังคงทํางานเปนพื้นหลัง การสนทนาโดยใชขอความ

สนทนาอาจทาํใหสิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากกวาปกติและคุณอาจ

ตองตอโทรศัพทเขากับอุปกรณชารจ ทั้งนี้ความสิ้นเปลือง

ดังกลาวขึ้นอยูกับระบบเครือขายดวย

การลงทะเบียนเขาใชบริการขอความ
สนทนา
คุณสามารถลงทะเบียนกับผูใหบริการขอความสนทนาที่คุณ

เลือกใชผานทางอินเทอรเน็ต ระหวางขั้นตอนการลงทะเบียน 

คุณจะสามารถสรางชื่อผูใชและรหัสผานไดตามใจชอบ 

กรุณาติดตอผูใหบริการระบบโทรศัพทไรสายเพื่อขอขอมูล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครใชบริการขอความสนทนา
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เขาใชงาน
หากตองการเขาสูเมนู สนทนา ขณะออฟไลน ใหเลือก เมนู > 

ขอความ > สนทนา (สนทนา อาจถูกแทนที่ดวยเงื่อนไขอ่ืน

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการ) หากมีการต้ังคาชุดการเชื่อมตอ

มากกวาหนึ่งชุดสําหรับบริการสนทนา ใหเลือกชุดที่ตองการ 

หากมีการกําหนดคาไวเพยีงชุดเดียว เครื่องจะเลือกชุดคานั้น

โดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น:

ล็อกอิน—เพื่อเชื่อมตอกับบริการสนทนา ในการต้ังโทรศัพทให

เชื่อมตอกับบริการสนทนาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปดเครื่อง 

เมื่อเขาสูระบบแลว ใหเลือก ล็อกอินอัตโนมัติ: แลวเลือก 

เปล่ียน > เปด หรือเลือก เมนู > ขอความ > สนทนา 

เชื่อมตอกับบริการขอความสนทนา แลวเลือก ตัวเลือก > 

การต้ังคา > ล็อกอินอัตโนมัติ > เปด 

การสนทนาเกา—เพื่อดู ลบ หรือเปลี่ยนชื่อการสนทนาที่คุณได

บันทึกในขณะที่สนทนา

ต้ังคาการเชื่อมตอ—เพื่อแกไขการตั้งคาที่จําเปนสําหรับการ

สงขอความและการแสดงสถานะการเชื่อมตอ

การเช่ือมตอ
ในการเชื่อมตอกับบริการสงขอความสนทนา ใหเขาสูเมนู สนทนา 

แลวเลือกบริการสงขอความทันใจตามความจําเปน แลวเลือก 

ล็อกอิน เมื่อเชื่อมตอกับบริการโทรศัพทแลว ขอความ 

ล็อกอินแลว จะปรากฏขึ้น

หากตองการยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการสนทนา ใหเลือก 

ตัวเลือก > ออก

ชวงสนทนา
เมื่อเชื่อมตอกับบริการแลว สถานะของคุณซึ่งผูอ่ืนมองเห็นได 

จะแสดงขึ้นที่บรรทัดสถานะ สถานะของฉัน: ออนไลน, 

สถานะของฉัน: ไมวาง หรือ สถานะ: ออฟไลน—

ในการเปลี่ยนสถานะสวนตัว เลือก เปล่ียน

ใตบรรทัดสถานะจะมโีฟลเดอรสามโฟลเดอรที่บรรจรุายการชื่อ

ของคุณ และแสดงสถานะของรายชื่อ: การสนทนา, ออนไลน และ 

ออฟไลน หากตองการขยายโฟลเดอร ใหเลื่อนไปที่โฟลเดอร

แลวเลือก ขยาย (หรือกดปุมเลื่อนทางขวา) หากตองการยอ

โฟลเดอร ใหเลือก ยอ (หรือกดปุมเลื่อนทางซาย)

การสนทนา—แสดงรายการขอความสนทนาที่อานแลว

และขอความใหม 

หรือคําเชิญเพือ่เขารวมการสนทนาในระหวางการสนทนา

ปจจุบัน

 แสดงถึงขอความกลุมใหม

 แสดงถึงขอความกลุมที่อานแลว

 แสดงถึงขอความทันใจใหม

 แสดงถึงขอความทันใจที่อานแลว

 แสดงถึงคําเชิญ

ไอคอนและขอความบนหนาจออาจแตกตางกัน ขึ้นกับบริการ

สงขอความทันใจที่เลือกใช

ออนไลน—แสดงจํานวนรายชื่อที่ออนไลน

ออฟไลน—แสดงจํานวนรายชื่อที่ออฟไลน

ในการเริ่มตนการสนทนา ใหขยายโฟลเดอร ออนไลน หรือ 

ออฟไลน และเลื่อนไปที่รายชื่อที่คุณตองการสนทนา แลวเลือก 

สนทนา หากตองการรับคําเชิญหรือตอบกลับขอความ 

ใหขยายโฟลเดอร การสนทนา เลื่อนไปที่รายชื่อที่คุณ

ตองการสนทนา แลวเลือก เปด  หากตองการเพิ่มรายชื่อ โปรดดูที่ 

“การเพิ่มรายชื่อสนทนา”, หนา 19

กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ—

(จะมองไมเห็นหากระบบเครือขายไมรองรับการใชกลุมสนทนา)  

แสดงรายการบุคมารคของกลุมสาธารณะที่ผูใหบริการมีให 

ในการเริ่มรับสงขอความสนทนากับกลุม เลื่อนไปที่กลุม 

แลวเลือก เขารวม ปอนชื่อในหนาจอ ซึ่งเปนชื่อที่ตองการ

ใชในการสนทนา เมื่อคุณเขารวมในการสนทนาของกลุมนั้นแลว 

คุณสามารถเริ่มตนสนทนาในกลุมได คุณสามารถสรางกลุมสวน

ตัวไดดวย ดูที่ “กลุมสนทนา”, หนา 19

คนหา > ผูสนทนา หรือ กลุมสนทนา—เพื่อคนหาผูใชหรือกลุม

สาธารณะในบริการสนทนาที่อยูในระบบเครือขายโดยแยกตาม

หมายเลขโทรศัพท ชือ่ในหนาจอ ที่อยูอีเมล หรือชื่อ หากคุณเลือก 

กลุมสนทนา 

คุณสามารถคนหากลุมไดตามสมาชิกในกลุมหรือตามชื่อกลุม

สนทนา หัวขอ หรือ ID
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ตัวเลือก > สนทนา หรือ เขากลุม—เพื่อเริ่มตนสนทนาเมือ่

คุณพบผูใชหรือกลุมสนทนาที่คุณตองการแลว

การรับหรือปฏิเสธคําเชิญ
ในโหมดสแตนดบาย เมื่อคุณไดเชื่อมตอกับบริการ

สงขอความสนทนาแลว และคุณไดรับคําเชิญสนทนาใหม 

ขอความ ไดรับคําเชิญใหม จะปรากฏขึ้น ในการอานขอความ 

ใหเลือก อาน หากคุณไดรับคําเชิญมากกวาหนึ่งคําเชิญ 

ใหเลื่อนไปยังคําเชิญที่ตองการ แลวเลือก เปด ในการเขารวม

สนทนากลุมสวนตัว เลือก ยอมรับ และปอนชื่อหนาจอที่คุณ

ตองการใชเปนชื่อเลน ในการปฏิเสธหรือลบคําเชิญ ใหเลือก 

ตัวเลือก > ปฏเิสธ หรือ ลบ

การอานขอความสนทนา
ในโหมดสแตนดบาย เมื่อคุณเชื่อมตอกับบริการขอความสนทนา 

และไดรับขอความใหมที่ไมเกี่ยวเนื่องกับบทสนทนาที่คุณกําลัง

เขารวมอยู ขอความ มีขอความทันใจ ใหม จะปรากฏขึ้น 

ในการอานขอความ ใหเลือก อาน

เมื่อคุณไดรับขอความตั้งแตหนึ่งขอความขึ้นไป เลือก 

มีขอความทันใจ ใหม > อาน เลื่อนไปที่ขอความ และเลือก เปด

ขอความใหมที่ไดรับระหวางการสนทนาจะถูกเก็บไวใน สนทนา > 

การสนทนา หากคุณไดรับขอความจากบุคคลที่ไมมีชื่ออยูใน 

รายชื่อสนทนา ID ของผูสงจะปรากฏขึ้น หากตองการจัดเก็บ

รายชื่อที่ไมไดอยูในหนวยความจําของโทรศัพท ใหเลือก 

ตัวเลือก > จัดเก็บในรายการ

การเขารวมในการสนทนา
ในการเขารวมหรือเริ่มสนทนาดวยขอความสนทนา 

ใหเขียนขอความ แลวเลือก สง หรือกดปุมโทรออก เลือก 

ตัวเลือก เพื่อดูตัวเลือกที่มีใหเลือก

ในขณะที่กําลังสนทนาอยู หากวาคุณไดรับขอความใหม

จากผูที่ไมอยูในการสนทนาขณะนั้น สัญลักษณ  

จะปรากฏขึ้น และโทรศัพทจะสงเสียงเตือน

เขียนขอความแลวเลือก สง หรือกดปุมโทรออก ขอความของคุณ

จะปรากฏที่หนาจอตามดวยขอความตอบกลับ

การเพิ่มรายช่ือสนทนา
เมื่อเชือ่มตอกับบริการสงขอความสนทนาแลว จากเมนูสนทนา

หลัก ใหเลือก ตัวเลือก > เพิม่ผูสนทนาใหม

เลือก ตามเบอรมือถือ, ใส ID โดยผูใช, คนจากเซิรฟเวอร, หรือ 

คัดจากเซิรฟเวอร (ขึ้นอยูกับผูใหบริการ) เมื่อเพิม่รายชื่อนั้นแลว 

โทรศัพทจะแสดงขอความยืนยัน

เลื่อนไปยังรายชื่อ ในการเริ่มตนการสนทนา เลือก สนทนา

การบล็อคและยกเลิกการบล็อคขอความ
เมื่อคุณอยูในระหวางการสนทนาและตองการบล็อคขอความ 

เลือก ตัวเลือก > กันผูสนทนา จะมีขอความถามใหยืนยัน

ปรากฏที่หนาจอ ใหเลือก ตกลง เพือ่บล็อคขอความจาก

รายชื่อดังกลาว

หากตองการบล็อคขอความโดยเจาะจงจากในรายชื่อ 

ใหเลือ่นไปที่รายการรายชื่อใน การสนทนา, ออนไลน หรือ 

ออฟไลน แลวเลือก ตัวเลือก > กันผูสนทนา > ตกลง

ในการปลดบล็อกรายชื่อ ในเมนูหลักขอความสนทนา เลือก 

ตัวเลือก > รายชื่อที่ถูกปดกั้น เลื่อนไปที่รายชื่อที่ตองการ

ยกเลิกการบล็อก แลวเลือก ไมบล็อค > ตกลง

กลุมสนทนา
คุณสามารถสรางกลุมสวนตัวในการสนทนาโดยใชขอความ

สนทนา หรือจะใชกลุมสาธารณะที่ผูใหบริการมีใหกลุมสวนตัว

จะมีอยูในระหวางการสนทนาโดยใชขอความสนทนาเทานั้น 

และกลุมจะถูกจัดเก็บไวในเซิรฟเวอรของผูใหบริการ 

หากเซิรฟเวอรที่คุณล็อกอินไมสนับสนุนบริการกลุม 

เมนูที่เกี่ยวของกับกลุมทั้งหมดจะกลายเปนสีทึบ

สาธารณะ
คุณสามารถกําหนดบุคมารคลุมสาธารณะที่ผูใหบริการมใีหได 

เชื่อมตอบริการสนทนา แลวเลือก กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ  

เลื่อนไปที่กลุมที่คุณตองการสนทนา แลวเลือก เขารวม 

หากคุณไมอยูในกลุม ใสชื่อเลนสําหรับกลุม หากตองการลบกลุม

ออกจากรายชื่อกลุม เลือก ตัวเลือก > ลบกลุม 
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ในการคนหากลุม ใหเลือก กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ > 

คนหากลุม คุณจะสามารถคนหากลุมสนทนาไดตาม

สมาชิกในกลุม หรือตามชื่อกลุมสนทนา หัวขอ หรือ ID

สวนตัว
เชื่อมตอกับบริการสงขอความสนทนา และจากเมนูหลัก ใหเลือก 

ตัวเลือก > เพิ่มกลุม ปอนชื่อกลุมและชื่อหนาจอที่คุณตองการ

ใชเปนชื่อเลน เลือกสมาชิกกลุมสวนตัวจากรายชื่อและ

เขียนคําเชิญ

■ ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย 

และคุณจําเปนตองสมัครเปนสมาชิกกอน หากตองการทราบ

ขอมูลเพิม่เติมและหมายเลขของระบบฝากขอความเสียง 

โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ในการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหเลือก เมนู > 

ขอความ > ขอความเสยีง > เรียกฟงขอความเสียง  

หากตองการปอน คนหา หรือแกไขหมายเลขขอความเสียง 

ใหเลือก เบอรศูนยขอความเสียง

สัญลักษณ  แสดงถึงขอความเสียงขอความใหม 

หากไดรับการรองรับจากระบบเครือขาย ในการโทรไปยัง

เบอรศูนยขอความเสียง ใหเลือก ฟง

■ ขอความขอมูล
ขอความขอมูล เปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย ทําใหคุณ

สามารถรับขอมูลในเรื่องตางๆ จากผูใหบริการของคุณได 

หากตองการทราบหัวขอที่ใหบริการ รวมทั้งหมายเลขที่สัมพันธ

กับหัวขอนั้นๆ สามารถติดตอสอบถามไดจากผูใหบริการของคุณ

■ คําสั่งขอใชบริการ
เลือก เมนู > ขอความ > คําสั่งขอใชบริการ ปอนและสงคําขอ

บริการ (โดยทั่วไปรูจักกันในชื่อคําสั่ง USSD) ไปยังผูใหบริการ

ของคุณ เชน คําสั่งการใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขาย

■ การลบขอความ
หากตองการลบขอความ เลือก เมนู > ขอความ > ลบขอความ > 

ตามขอความ เพื่อลบทีละขอความ เลือก ตามโฟลเดอร 

เพื่อลบขอความทั้งหมดจากโฟลเดอร หรือ ลบขอความทั้งหมด 

และหากในโฟลเดอรมีขอความที่ยังไมไดเปดอาน 

เครื่องจะถามวาคุณตองการลบขอความเหลานั้นดวยหรือไม

■ การตั้งคาขอความ

การตั้งคาท่ัวไป
การต้ังคาทั่วไปเปนการตั้งคาปกติที่ใชกับขอความตัวอักษร

และขอความมัลติมีเดีย

เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > การต้ังคาทั่วไป 

และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

จัดเก็บขอความที่สง > ใช—เพื่อต้ังคาเครื่องใหจัดเก็บขอความ

ที่สงแลวไวในโฟลเดอร แฟมขอความที่สง

แทนที่ในรายการที่สง > อนุญาต—เพื่อต้ังคาเครื่องแทนที่

ขอความที่สงแลวขอความเกาดวยขอความที่สงใหมเมือ่

หนวยความจําขอความเต็ม การต้ังคานี้จะปรากฏเฉพาะเมือ่คุณ

ต้ังคา จัดเก็บขอความที่สง > ใช

ขนาดอักษร—เพื่อเลือกขนาดตัวอักษรที่ใชในขอความ

รอยยิ้มแบบกราฟก > ใช—เพือ่ต้ังโทรศัพทใหแทนที่รอยยิ้ม

แบบตัวอักษรดวยภาพกราฟก

ขอความแบบตวัอกัษร
การต้ังคาขอความตัวอักษรจะสงผลตอการสง การรับ 

และการดูขอความและขอความอีเมล SMS

เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความตัวอักษร 

และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

รายงานผลการสง > ตองการ—เพื่อขอใหระบบเครือขายสง

ผลการสงขอความใหกับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย)

ศูนยขอความ > เพิ่มศูนย—เพื่อต้ังคาเบอรโทรศัพทและชื่อ

ของศูนยขอความที่ตองใชสําหรับการสงขอความตัวอักษร 

คุณจะไดรับหมายเลขดังกลาวจากผูใหบริการ
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ศูนยขอความที่ใช—เพื่อเลือกศูนยขอความที่จะใช

ศูนยขอความอีเมล > เพิ่มศูนย—เพื่อต้ังคาหมายเลขโทรศัพท

และชื่อของศูนยอีเมลในการสงอีเมล SMS

ศูนยอีเมลที่ใช—เพื่อเลือกศูนยขอความอีเมล SMS ที่ตองการใช

อายุขอความ—เพื่อเลือกระยะเวลาที่ระบบเครือขาย

พยายามสงขอความของคุณ

สงในแบบ—เพื่อเลือกรูปแบบขอความที่จะสง: ขอความ, 

เพจตามตัว หรือ โทรสาร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ใชขอมูลแพคเก็ต > ใช—เพื่อต้ังคา GPRS เปนบริการเสริม SMS

ตัวอักษรที่สนับสนุน > เต็ม—เพื่อเลือกตัวอักษรทั้งหมด

ในขอความที่จะสงสําหรับดู หากคุณเลือก ลด ตัวอักษรที่มี

เครื่องหมายเนนเสียงหรือเครื่องหมายอื่นๆ อาจถูกแปลงกลับ

เปนตัวอักษรอ่ืน เวลาที่เขียนขอความ คุณสามารถเลือกดู

ตัวอยางไดวาผูรับจะเห็นในรูปแบบใด โปรดดูที่ 

“การเขียนและสงขอความ SMS”, หนา 12

ใชศูนยเดิม > ตองการ—เพือ่ใหผูที่ไดรับขอความสามารถ

สงขอความตอบกลับผานทางศูนยขอความของคุณได 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ขอความมัลติมีเดีย
การต้ังคาขอความจะสงผลตอการสง การรับ และการดูขอความ

มัลติมเีดีย

คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาสําหรับสงขอความมลัติมีเดียเปน

ขอความการกําหนดคาคอนฟเกอเรชัน โปรดดูที่ 

“บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, หนา ix คุณยังสามารถปอน

การต้ังคาดวยตัวเอง โปรดดูที่ “การต้ังคาคอนฟเกอเรชนั”, 

หนา 34

เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความมัลติมีเดีย 

และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

รายงานผลการสง > ตองการ—เพื่อขอใหระบบเครือขาย

สงผลการสงขอความใหกับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจาก

ระบบเครือขาย)

ขนาดภาพ (มัลติมีเดีย)—เพือ่ต้ังคาขนาดภาพในขอความ

มัลติมเีดีย กอนสง ภาพจะถูกลดขนาดลงไปเปนขนาดที่เลือกไว

คาที่ใชจับเวลาภาพนิ่ง—เพือ่กําหนดเวลาที่ต้ังไวระหวาง

ภาพสไลดในขอความมัลติมีเดีย

ใหรับมัลติมเีดีย—หากตองการรับหรือบล็อคขอความมัลติมีเดีย 

ใหเลอืก ใช หรือ ไม หากคุณเลือก ในเครือขายเดียวกัน 

คุณจะไมสามารถรับขอความมัลติมีเดียเมื่อคุณอยูนอก

ระบบเครือขายได คาที่ต้ังไวของบริการสงขอความ

มัลติมีเดียโดยปกติแลวคือ ในเครือขายเดียวกัน  เมนูที่คุณ

สามารถใชไดนั้นขึ้นอยูกับเครื่องโทรศัพทที่คุณใช

มัลติมีเดียที่เขามา—ต้ังคาใหเครื่องรับขอความมัลติมีเดีย

โดยอัตโนมัติ รับดวยตนเองเมือ่เครื่องถาม หรือปฏเิสธไมรับ

ขอความ เครื่องจะไมแสดงการตั้งคานี้ หากตั้งคา ใหรับมัลติมีเดีย 

ไวที่ ไม

ใหรับโฆษณา—รับหรือปฏิเสธไมรับขอความโฆษณา เครื่องจะ

ไมแสดงคานี้ หากตั้งคา ใหรับมลัติมีเดีย ไวที่ ไม หรือต้ัง 

มัลติมีเดียที่เขามา ไวที่ ปฏิเสธ

การต้ังกําหนดคา > การจัดรูปแบบ—จะปรากฏเฉพาะคา

คอนฟเกอเรชันที่รองรับการสงขอความมัลติมีเดีย เลือก

ผูใหบริการ คาที่ต้ังมา หรือ การต้ังคาสวนบุคคล สําหรับการ

สงขอความมลัติมีเดีย เลือก บัญช ีและบัญชีบริการ MMS 

ที่อยูในกลุมคาคอนฟเกอเรชันที่ใชงานอยู

ขอความอเีมล
การต้ังคาจะสงผลตอการสง การรับ และการดูอีเมล

คุณอาจไดรับคาคอนฟเกอเรชันของโปรแกรมอีเมลเปนขอความ

คาคอนฟเกอเรชัน โปรดดูที่ “บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, 

หนา ix คุณยังสามารถปอนการต้ังคาดวยตัวเอง โปรดดูที่ 

“การต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, หนา 34

หากตองการเปดใชงานโปรแกรมอีเมล ใหเลือก เมนู > 

ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความอีเมล 

และจากตัวเลือกตอไปนี้

การจัดรูปแบบ—เลือกคาที่คุณตองการใชงาน

บัญช—ีเพื่อเลือกบัญชีที่ไดรับจากผูใหบริการ

ชื่อผูใช—เพื่อปอนชื่อหรือชื่อเลนของคุณ

ที่อยูอีเมล—เพื่อปอนที่อยูอีเมลของคุณ
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รวมถึงลายเซ็น—เพื่อกําหนดใหใสลายเซน็ไวในตอนทาย

ของอีเมลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเขียนขอความ

ตอบกลับที่ที่อยู—เพื่อปอนที่อยูอีเมลที่คุณตองการตอบกลับ

ชื่อผูใช SMTP—เพื่อปอนชือ่ที่คุณตองการใชกับอีเมลขาออก

รหัสผาน SMTP—เพือ่ปอนรหัสผานที่คุณตองการใชกับ

อีเมลขาออก

แสดงหนาตางการติดตอ > ใช—เพื่อดําเนินการตรวจสอบผูใช

ดวยตนเองสําหรับการเชื่อมตออินทราเน็ต

ประเภทเซิรฟเวอรที่เขามา > POP3 หรือ IMAP4—เพื่อเลือก

ประเภทระบบอีเมลที่คุณกําลังใชอยู หากเครื่องของคุณรองรับ

ทั้งสองประเภท ใหเลือก IMAP4

การต้ังคาเมลขาเขา—เพือ่เลือกตัวเลือกที่มีอยูสําหรับ POP3 หรือ 

IMAP4
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7. รายชื่อ

คุณสามารถจดัเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท (รายชื่อ) 

ทั้งในหนวยความจําของโทรศัพทและในหนวยความจํา

ของซมิการด

หนวยความจําของโทรศัพทสามารถจัดเก็บรายชื่อพรอม

รายละเอียดอ่ืนเชน หมายเลขโทรศัพทและรายการขอความ 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถจดัเก็บภาพสําหรับชื่อจํานวนหนึ่งได

หนวยความจําซิมการดสามารถจัดเก็บชื่อพรอมหมายเลข

โทรศัพทหนึ่งหมายเลข รายชื่อที่จดัเก็บไวในหนวยความจํา

ซิมการดจะแสดงโดย 

■ การคนหารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชือ่ > ชื่อ เลื่อนดูรายชื่อ หรือปอนตัวอักษร

ตัวแรกของชื่อที่คุณกําลังคนหา

■ การบันทึกชื่อและเบอรโทรศพัท
ชื่อและหมายเลขโทรศัพทจะถูกบันทึกลงในหนวยความจํา

ที่ใชอยู หากตองการจัดเก็บรายชือ่และหมายเลข เลือก เมนู > 

รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม ปอนชื่อ นามสกุล 

หมายเลขโทรศัพท แลวเลอืก จัดเก็บ 

■ การบันทึกขอมูล
ในหนวยความจําของโทรศัพท คุณสามารถจดัเก็บหมายเลข

โทรศัพทและรายการขอความสั้นไดหลากหลายประเภทตอ

รายชื่อหนึ่งรายชื่อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกเสียงเรียกเขา 

หรือคลิปวิดีโอใหกับรายชื่อไดดวย

หมายเลขแรกที่คุณบันทึกจะไดรับการต้ังคาเปนหมายเลขหลัก

โดยอัตโนมัติมกีรอบลอมรอบสัญลักษณของประเภทหมายเลข

นั้น (ตัวอยางเชน ) เมื่อคุณเลือกชื่อจากรายชือ่ (เชน 

เพื่อโทรออก) เครื่องจะเลือกใชหมายเลขหลัก นอกเสียจากวา

คุณจะเลือกอีกหมายเลขหนึ่ง

1. ตรวจดูวาหนวยความจําที่ใชคือ โทรศัพท หรือ เครื่องและซิม  

โปรดดูที่ “การต้ังคา”, หนา 25

2. คนหาชือ่ที่คุณตองการเพิ่มรายละเอียด และเลือก ขอมูล > 

ตัวเลือก > เพิ่มขอมูล เลือกจากตัวเลือกที่มใีหเลือก

ในการคนหา ID จากเซิรฟเวอรของผูใหบริการหากคุณ

เชื่อมตอกับบริการสถานะของผูใชแลว ใหเลือก ID ผูใช > 

คนหา  โปรดดูที่ “สถานะของผูใช”, หนา 24 หากพบเพยีง 

ID เดียว ขอมูลนี้จะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ หรือหากตองการ

จัดเก็บ ID ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ  ในการปอน ID 

ใหเลือก ใส ID โดยผูใช  ปอน ID แลวเลือก ตกลง 

เพื่อจัดเก็บ

■ การคัดลอกรายชื่อ
หากตองการคัดลอกชื่อหรือหมายเลขโทรศัพทจากหนวยความจํา

เครื่องไปยังหนวยความจําซิมการด หรือในทางกลับกัน  เลือก 

เมนู > รายชือ่ > ชื่อ > ตัวเลือก > คัดลอกรายชื่อ 

หากตองการยายรายชื่อจากหนวยความจําซิมการดมายัง

หนวยความจําเครื่อง หรือในทางกลับกัน เลือก เมนู > รายชื่อ > 

ยายรายชื่อ หรือ คัดลอกรายชื่อ > จากเครื่องไปซิมการด หรือ 

จากซิมการดไปเครื่อง หากตองการคัดลอกมากกวาหนึ่งรายชื่อ 

แตไมใชทั้งหมด เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > 

เลือกเลื่อนแลวทําเครื่องหมายรายชื่อที่คุณตองการยาย 

แลวเลือก ยายที่เลือก หรือ คัดลอกที่เลือก

■ การแกไขรายละเอียดรายชื่อ
คนหารายชื่อที่คุณตองการแกไข แลวเลือก ขอมูล  

ในการแกไขชื่อ หมายเลข รายการขอความ หรือเปลี่ยนภาพ 

ใหเลอืก ตัวเลือก > แกไข หากตองการเปลี่ยนประเภทหมายเลข 

ใหเลือ่นไปยังหมายเลขที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > 

เปลี่ยนประเภท  ในการกําหนดหมายเลขที่เลือกใหเปน

หมายเลขที่ต้ังไว ใหเลือก ต้ังเปนคาที่ต้ังมา คุณจะแกไข ID 
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ไมไดหาก ID นั้นอยูในรายการ รายชื่อสนทนา หรือรายชื่อ 

รายชื่อที่สมัครขอมลู

■ การลบรายชื่อ
หากตองการลบรายชื่อทั้งหมดและรายละเอียดในรายชื่อ

ออกจากหนวยความจําของโทรศัพทหรือหนวยความจําของ

ซิมการด ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้งหมด > 

จากความจําเครื่อง หรือ จากซมิการด แลวยืนยันโดยใช

รหัสโทรศัพท

หากตองการลบรายชื่อ ใหคนหารายชื่อที่ตองการ แลวเลือก 

ตัวเลือก > ลบชื่อ

หากตองการลบหมายเลข รายการขอความ หรือภาพที่แนบกับ

รายชื่อ ใหคนหารายชื่อ แลวเลือก ขอมูล เลื่อนไปที่รายละเอียด

ที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ลบ แลวเลือกจากตัวเลือก

ตอไปนี้ 

การลบภาพออกจากรายชื่อไมไดเปนการลบภาพออกจาก 

คลังภาพ

■ สถานะของผูใช
ดวยบริการสถานะผูใช (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

คุณสามารถแสดงสถานะผูใชของคุณใหกับผูใชอ่ืน เชน 

ครอบครัว เพื่อน และเพือ่นรวมงาน ที่มีเครื่องที่ใชงานรวมกันได

และเขาใชบริการนี้ สถานะของคุณประกอบดวยการใชงาน

ของผูใช ขอความสถานะ และโลโกสวนตัว ผูสนทนาอื่นที่เขาใช

บริการนี้และขอดูขอมูลของคุณจะสามารถดูสถานะของคุณได 

ขอมูลที่ตองการจะปรากฏใน รายชื่อที่สมคัรขอมูล ในเมนู รายชื่อ 

ของผูดู นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแตงขอมูลที่คุณตองการ

แบงปนใหกับผูใชอ่ืน รวมทั้งควบคุมไดวาจะใหผูใชรายใดบาง

สามารถดูสถานะของคุณได

คุณจะใชบริการสถานะผูใชไดก็ตอเมื่อคุณสมคัรขอใชบริการนี้

แลว หากตองการทราบเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ ของบริการ 

คาบริการ และการสมัครเขาใชบริการ โปรดสอบถามจาก

ผูใหบริการหรือผูใหบริการระบบเครือขาย ซึ่งคุณจะไดรับ ID 

รหัสผานเฉพาะของคุณ และการตั้งคาของการบริการ

ดังกลาวนี้ดวย โปรดดูที่ “การต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, หนา 34

ขณะที่คุณเชื่อมตอกับบริการสถานะ คุณยังสามารถใชฟงกชัน

อ่ืนๆ ของโทรศัพทและใหบริการสถานะแสดงสถานะทํางานเปน

พื้นหลังได หากคุณยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการนี้ เครื่องจะ

แสดงสถานะของคุณใหผูดูขอมลูทราบเปนชวงระยะเวลาหนึ่ง 

ทั้งนี้ขึ้นกับผูใหบริการ

เลือก เมนู > รายชื่อ > สถานะของผูใช และจากตัวเลือกตอไปนี้

ตอไปที่'บริการปจจุบัน' หรือ ตัดการเชื่อมตอกับบริการ—

เพื่อเชื่อมตอหรือยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการ

ดูสถานะผูใช > สถานะสวนตัว หรือ สถานะสวนรวม—

เพื่อดูสถานะของคุณ

แกไขสถานะผูใช > การใชงานของผูใช, ขอความสถานะของผูใช, 

โลโกสถานะ หรือ แสดงให—เปลี่ยนสถานะของคุณ

ผูดูของฉัน > ผูดูปจจุบัน, รายชื่อสวนตัว หรือ รายชื่อที่ปดกั้น— 

เพื่อดูบุคคลที่สมัครเขาดูขอมูลสถานะของคุณหรือถูกกันไว

ไมใหเขาดูขอมลูสถานะของคุณ

การต้ังคา > แสดงสถานะในสแตนดบาย  ประเภทเชื่อมตอ หรือ 

การต้ังคาสถานะ

■ รายชื่อที่สมัครขอมูล
คุณสามารถสรางรายชื่อของบุคคลที่คุณตองการดูขอมูลสถานะ

ของผูใช 

คุณจะดูขอมูลนี้ไดก็ตอเมื่อบุคคลนั้นหรือระบบเครือขายนั้น

อนุญาต เมื่อตองการดูรายชื่อที่สมัครขอมูล ใหเลื่อนดูรายชื่อ

หรือใชเมนู รายชื่อที่สมัครขอมูล

ตรวจสอบใหแนใจวาหนวยความจําที่ใชคือ โทรศัพท หรือ 

เครื่องและซิม โปรดดูที่ “การต้ังคา”, หนา 25

เมื่อตองการเชื่อมตอกับบริการสถานะของผูใช ใหเลือก เมนู > 

รายชื่อ > สถานะของผูใช > ตอไปที่'บริการปจจุบัน'

การเพิ่มช่ือในรายชื่อท่ีสมัครขอมูล
1. เลือก เมนู > รายชื่อ > รายชื่อที่สมัครขอมูล 

หากคุณไมไดเชื่อมตอกับบริการสถานะของผูใช 

เครื่องจะสอบถามวาคุณตองการเชื่อมตอในขณะนี้หรือไม
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2. หากคุณไมมีรายชื่อในรายการ ใหเลือก เพ่ิม 

หรืออีกทางหนึ่ง เลือก ตัวเลือก > เขาดูขอมูลใหม 

รายชื่อจะปรากฏขึ้น

3. เลือกรายชือ่จากรายการ หากรายชือ่มี ID ที่บันทึกไว 

เครื่องจะเพิม่รายชื่อนั้นลงในรายชื่อที่เขาดูขอมูล 

หากรายชือ่นั้นมี ID มากกวาหนึ่งคา ใหเลือกเพยีง ID เดียว 

หลังจากที่สมคัรเขาดูขอมลูรายชื่อ ขอความ 

เปดใชการเขาดูขอมูล จะปรากฏขึ้น

เคล็ดลับ: หากตองการสมัครรับขาวสารจากรายการ 
รายชื่อ หาผูติดตอที่คุณตองการ แลวเลือก ขอมูล > 

ตัวเลือก > ขอขอมูลปจจุบัน > แบบเขาดูขอมลู

หากคุณตองการดูเฉพาะขอมูลสถานะของผูใชแตยังไมได

สมัครเขาดูขอมูลรายชื่อดังกลาว ใหเลือก ขอขอมูลปจจุบัน > 

หนึ่งครั้งเทานั้น

การดูรายช่ือท่ีสมัครขอมูล
ในการดูขอมูลสถานะผูใช โปรดดูเพิ่มเติมที่ “การคนหารายชื่อ”, 

หนา 23

1. เลือก เมนู > รายชือ่ > รายชื่อที่สมคัรขอมลู

ขอมูลสถานะของรายชื่อแรกในรายการรายชื่อที่สมัครขอมูล

จะปรากฏขึ้น ขอมูลที่บุคคลนั้นตองการแสดงใหบุคคลอ่ืน

ทราบอาจมีทั้งขอความและไอคอน    หรือ

 แสดงวาบุคคลนั้นวางอยู ไมปรากฏใหบุคคลอ่ืนเห็น 

หรือไมวาง

ไอคอน  แสดงวาไมมีขอมลูสถานะของบุคคลนั้น

2. เลือก ตัวเลือก > ดูขอมลู เพือ่ดูรายละเอียดของ

รายชื่อที่เลือกไว หรือ ตัวเลือก > เขาดูขอมูลใหม, 

สงขอความ, สงนามบัตร หรือ เลิกเขาดูขอมูล

การยกเลิกรายช่ือท่ีสมัครขอมูล
หากตองการยกเลิกการสมัครของรายชื่อหนึ่งๆ จาก รายชื่อ 

ใหเลือก ตัวเลือก > เลกิเขาดูขอมูล > ตกลง

หากตองการยกเลิกการสมัคร จากเมนู รายชื่อที่สมัครขอมูล 

โปรดดูที่ “การดูรายชื่อที่สมัครขอมูล”, หนา 25

■ นามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมูลรายชื่อของบุคคลจากเครื่องที่ใชงาน

รวมกันไดซึ่งสนับสนุนมาตรฐานนามบัตร vCard 

ในการสงนามบัตร ใหคนหาชื่อที่มีขอมูลที่คุณตองการสง 

แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > สงนามบัตร > ทางมลัติมีเดีย, 

SMS หรือ ทาง Bluetooth

เมื่อคุณรับนามบัตร ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ เพื่อบันทึก

นามบัตรในหนวยความจําของโทรศัพท ในการยกเลิก

การจัดเก็บนามบัตร ใหเลือก ออก > ใช

■ การตั้งคา
เลือก เมนู > รายชื่อ > การต้ังคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

ความจําที่ใช—เพือ่เลือกหนวยความจําของซิมการดหรือ

หนวยความจําของโทรศัพทที่คุณตองการใชสําหรับรายชือ่ เลือก 

เครื่องและซิม เพื่อเรียกดูชื่อและหมายเลขจากหนวยความจํา

ทั้งสอง ในกรณีนี้ เมื่อคุณจัดเก็บชื่อและหมายเลข 

ชื่อและหมายเลขจะไดรับการจัดเก็บไวในหนวยความจํา

ของโทรศัพท

แสดงกลุมรายชือ่—เพื่อเลือกวิธีแสดงชือ่และหมายเลข

โทรศัพทใน รายชื่อ

การแสดงชื่อ—เพื่อเลือกวาจะแสดงชือ่หรือนามสกุล

ของผูติดตอกอน

ขนาดอักษร—เพื่อต้ังคาขนาดตัวอักษรของรายชื่อผูติดตอ

สถานะหนวยความจํา—ใชดูขนาดของหนวยความจํา

ที่ใชแลวและหนวยความจําที่ยังไมไดใช

■ กลุมสนทนา
เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม เพื่อจัดการชื่อและหมายเลข

โทรศัพทที่จัดเก็บในหนวยความจําไวในกลุมผูโทรซึ่งมี

เสียงเรียกเขาและภาพของกลุมตางกัน
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■ โทรดวน
ในการกําหนดหมายเลขใหกับปุมโทรดวน ใหเลือก เมนู > 

รายชื่อ > โทรดวน แลวเลื่อนไปที่ปุมโทรดวนที่คุณตองการ

เลือก กําหนด หากไดกําหนดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง

ใหกับปุมไวแลว ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน เลือก คนหา 

และชื่อที่คุณตองการกําหนด หากกําหนดฟงกชนั โทรดวน 

ไวที่ไมใช เครื่องจะถามวาคุณตองการใชงานฟงกชันนี้หรือไม 

โปรดดูเพิ่มเติมที่ โทรดวน ใน “การโทรออก”, หนา 33

ในการโทรออกโดยใชปุมโทรดวน โปรดดูที่ “โทรดวน”, หนา 8
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8. บันทึกการโทร

เครื่องจะบันทึกหมายเลขโทรศัพทที่ไมไดรับสาย ที่ไดรับ 

และที่โทรออกหากเปดเครื่องอยูและใชภายในพื้นที่บริการ

ของระบบเครือขาย

ในการดูขอมูลการโทรของคุณ ใหเลือก เมนู > บันทึก > 

เบอรที่ไมไดรับสาย, เบอรที่ไดรับสาย หรือ เบอรที่โทรออก 

หากตองการดูสายที่ไมไดรับและสายที่รับลาสุด และเบอรที่

โทรออกโดยเรียงตามลําดับกอนหลัง ใหเลือก บันทึกการโทร 

ในการดูชื่อที่คุณไดสงขอความไปลาสุด ใหเลือก ผูรับขอความ

หากตองการดูขอมลูในการติดตอลาสุดโดยประมาณ ใหเลือก 

เมนู > บันทึก > เวลาการโทร, ตัวนับขอมลูแพคเก็ต หรือ 

ตัวจับเวลาตอแพคเก็ต

ในการดูจํานวนขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดียที่คุณสง

และไดรับ ใหเลือก เมนู > บันทึก > บันทึกขอความ

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการ
ที่แสดงในใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจ

ตางกัน ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย 

การปดเศษ ภาษี และปจจยัอ่ืนๆ

ตัวจับเวลาบางประเภทสามารถตั้งเวลาใหมไดดวยการ

อัพเกรดบริการหรือซอฟตแวร
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9. การตั้งคา

■ รูปแบบ
โทรศัพทของคุณมีกลุมการต้ังคาแบบตางๆ ที่เรียกวารูปแบบ 

ซึ่งคุณสามารถปรับแตงแบบเสียงโทรศัพทสําหรับเหตุการณและ

สภาพแวดลอมที่ตางกันได

เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ แลวรูปแบบที่ตองการ

จากตัวเลือกตอไปนี้:

ใชงาน—เพื่อใชงานรูปแบบที่เลือก

ปรับต้ังคา—เพือ่ปรับต้ังคารูปแบบ เลือกการต้ังคาที่คุณตองการ

เปลี่ยน แลวทําการเปลี่ยน 

ต้ังเวลา—เพื่อต้ังคารูปแบบใหทํางานในระยะเวลาหนึ่ง แตไมเกิน 

24 ชั่วโมง และเลือกเวลาสิ้นสุด เมื่อหมดเวลาที่ต้ังใหกับรูปแบบ 

เครื่องจะใชงานรูปแบบกอนหนานี้ที่ไมไดต้ังเวลาไว

■ ลักษณะ
ลักษณะมอีงคประกอบหลายอยางในการแตงโทรศัพทของคุณ 

เชน ภาพพื้นหลัง ภาพพักหนาจอ โครงสรางสี และแบบเสียงกริ่ง

เลือก เมนู > การต้ังคา > ลักษณะ  และเลือกจาก

ตัวเลือกตอไปนี้:

เลือกลักษณะ—เพือ่ต้ังคาลักษณะในเครื่อง รายการโฟลเดอร

ตางๆ ใน คลังภาพ จะปรากฏขึ้น เปดโฟลเดอร ลักษณะ 

แลวเลือกลักษณะ

ที่โหลดรูปแบบ—เพื่อเปดรายการลิงคสําหรับดาวนโหลด

ลักษณะเพิม่เติม

■ แบบเสียง
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาแบบเสียงของรูปแบบที่เลือก

ใชงานได

เลือก เมนู > การต้ังคา > แบบเสียง คุณสามารถพบการตั้งคา

เดียวกันไดในเมนู รูปแบบ โปรดดูที่ ปรับต้ังคา ใน “รูปแบบ”, 

หนา 28

ในการต้ังคาโทรศัพทใหดังขึ้นเมื่อมสีายเรียกเขาจากหมายเลข

โทรศัพทที่อยูในกลุมเบอรโทรที่เลือกไวเทานั้น ใหเลือก 

เตือนสําหรับ  เลื่อนไปยังกลุมเบอรโทรที่คุณตองการหรือ ทุกสาย 

แลวเลือก เลือก 

เลือก ตัวเลือก > จดัเก็บ เพื่อจัดเก็บการตั้งคา หรือ ยกเลิก 

หากไมตองการเปลี่ยนการตั้งคา

หากคุณเลือกระดับความดังเสียงกริ่งสูงสุด แบบเสียงกริ่งจะ

ปรับเปนระดับเสียงดังสุดหลังจากนั้น 2-3 วินาที

ภายในลักษณะอาจมีเสียงที่จะดังขึ้นเมื่อคุณเปดหรือปดเครื่อง 

หากตองการปดเสียงดังกลาว ใหเปลี่ยนการตั้งคาใน 

แบบเสียงอ่ืน: โปรดอยาลืมวาการตั้งคานี้จะเปนการ

ปดเสียงเตือนดวย

■ จอแสดงผล
เลือก เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผล แลวเลอืกจากตัวเลือก

ที่มอียู

การตั้งคาโหมดสแตนดบาย
เลือก การต้ังคาโหมดสแตนดบาย แลวเลือกตัวเลือกตอไปนี้:

สแตนดบายแบบพเิศษ—เพื่อสลับการเปดใชงานหรือปด

ใชงานโหมดสแตนดบายแบบพเิศษและเพื่อจัดและปรับต้ังคา

โหมดสแตนดบายแบบพเิศษ โปรดดูที่ “สแตนดบายแบบพเิศษ”, 

หนา 6

ภาพพื้นหลัง—เพื่อเพิ่มภาพพื้นหลังใหกับจอแสดงผลใน

โหมดสแตนดบาย

ภาพเคลื่อนไหวฝาเลื่อน—เพื่อต้ังคาโทรศัพทใหแสดงภาพ

เคลื่อนไหวเมื่อคุณเปดหรือปดเครื่อง

สีแบบอักษรสแตนดบาย—เพื่อเลือกสีของขอความที่ปรากฏ

บนจอแสดงผลในโหมดสแตนดบาย

ไอคอนปุมสํารวจ—เพือ่แสดงไอคอนของทางลัดปุมสํารวจ

ปจจุบันในโหมดสแตนดบายเมื่อไมใชสแตนดบายแบบพิเศษ
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โลโกระบบ—เพื่อต้ังโทรศัพทใหแสดงหรือซอนโลโกระบบ 

เมนูนี้จะเปนสีทึบหากคุณไมไดจัดเก็บโลโกระบบไว สําหรับขอมูล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโลโกระบบ โปรดติดตอผูใหบริการระบบ

แสดงขอมูลระบบ > ใช—เพื่อแสดงขอมูลชองสัญญาณ 

หากมีการใหขอมูลนี้จากเครือขาย

ภาพพักหนาจอ
เลือก ภาพพักหนาจอ และเลือกตัวเลือกตอไปนี้:

เปด—เพื่อใชงานภาพพักหนาจอ

ภาพพกัหนาจอ > ภาพ—เพื่อเลือกภาพหรือกราฟกจาก คลังภาพ

ภาพพกัหนาจอ > ชุดสไลด และเลือกภาพโฟลเดอรใน 

คลังภาพ—เพื่อใชภาพในโฟลเดอรเปนชุดภาพสไลด

ภาพพกัหนาจอ > วิดีโอคลิป และเลือกวิดีโอคลิปจาก คลังภาพ—

เพื่อใชวิดีโอคลิปเปนภาพพักหนาจอ

ภาพพกัหนาจอ > เปดกลอง—เพื่อถายภาพใหมเปน

ภาพพกัหนาจอ

ภาพพกัหนาจอ > นาฬกิาอะนาล็อก หรือ นาฬกิาดิจิตอล—

เพื่อต้ังภาพพักหนาจอเปนนาฬิกา

ดาวนโหลดภาพ—เพื่อดาวนโหลดภาพมาเปนภาพพกัหนาจอ

เวลาพกัจอ—เพื่อต้ังเวลาใหภาพพักหนาจอทํางาน

โหมดประหยัดพลังงาน
หากตองการใหภาพรักษาหนาจอหยุดทํางานโดยอัตโนมติัเมื่อ

เวลาผานไประยะหนึ่งเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ ใหเลือก เมนู > 

การต้ังคา > จอแสดงผล > ประหยัดพลังงาน

โหมดพัก
หากตองการใหหนาจอดับเมือ่ไมไดมกีารใชงาน เลือก เมนู > 

การต้ังคา > จอแสดงผล > โหมดพกั

สัญลักษณไฟ
หากตองการตั้งคาไฟ LED บนหนาจอเมื่อโทรศัพทอยูใน

โหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผล > 

ไฟแสดงสถานะ แลวเลือกชวงเวลา เมือ่อยูในโหมดพัก 

ไฟที่ปุมกดจะทํางานหลงัจากภาพพักหนาจอหยุดทํางาน

เครื่องของคุณจะตองใสซิมการดที่ใชงานได หากตองการให

ไฟทํางาน

หมายเหตุ: การเปดใชสัญลักษณไฟไวเปนการ
สิ้นเปลืองแบตเตอรี่และลดอายุการใชงาน

แบตเตอรี่ของเครื่อง

ขนาดแบบอักษร
ในการต้ังขนาดแบบอักษรสําหรับการอานและเขียนขอความ 

และดูรายชือ่และเว็บเพจ เลือก เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผล > 

ขนาดอักษร

■ วนัและเวลา
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาเวลา เขตเวลา และวันที่ ใหเลือก 

เมนู > การต้ังคา > วันและเวลา > นาฬกิา, วันที่ หรือ 

รับขอมลูวันเวลาอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เมื่อตองเดินทางไปยังเขตเวลาที่ตางกัน โปรดเลือก เมนู > 

การต้ังคา > วันและเวลา > นาฬิกา > เขตเวลา และเขตเวลา

ตามตําแหนงที่คุณอาศัยอยูในแงของความแตกตางดานเวลา

ตาม Greenwich Mean Time (GMT) หรือ Universal Time 

Coordinated (UTC) เวลาและวันที่จะถูกต้ังคาตามเขตเวลา 

ทําใหเครื่องของคุณแสดงเวลาสงขอความที่ไดรับหรือขอความ

มัลติมีเดียที่ถูกตอง ตัวอยางเชน GMT -5 หมายถึงเขตเวลา

ของนิวยอรก (USA) เร็วกวาเวลามาตรฐานของ Greenwich/

London (UK) 5 ชั่วโมง 

ใชสําหรับอินเดีย (นิวเดลี) GMT +5.5 สําหรับไทย/อินโดนีเซีย/

เวียดนาม GMT +7 สําหรับสิงคโปร/มาเลเซีย/ฟลิปปนส GMT +8 

สําหรับออสเตรเลีย (ซดินีย) GMT +10 และสําหรับนิวซีแลนด 

GMT+12
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■ ทางลดัสวนตวั
ดวยทางลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครื่องที่ใชงาน

บอยๆ ไดอยางรวดเร็ว

ปุมเลือกดานซาย
ในการเลือกฟงกชนัจากรายการสําหรับปุมเลอืกดานซาย ใหเลือก 

เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว > ปุมเลือกดานซาย 

โปรดดูเพิ่มเติมที่ “โหมดสแตนดบาย”, หนา 5

หากปุมเลือกดานซายคือ ไปท่ี เพื่อใชงานฟงกชัน ในโหมด

สแตนดบาย ใหเลือก ไปท่ี > ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือก

ตอไปนี้:

เลือกตัวเลือก—เพือ่เพิม่ฟงกชันลงในรายการทางลัด

หรือเพื่อลบฟงกชัน เลื่อนไปที่ฟงกชัน แลวเลือก เลือก หรือ 

ไมเลือก

จัดวาง—เพื่อจัดฟงกชนับนรายการทางลัดสวนตัวของคุณ

อีกครั้ง เลื่อนไปยังฟงกชันที่คุณตองการยาย แลวเลือก ยาย 

เลื่อนไปยังตําแหนงที่คุณตองการยายฟงกชนัไปไว แลวเลือก 

ตกลง

ปุมเลือกดานขวา
ในการเลือกฟงกชนัจากรายการสําหรับปุมเลอืกดานขวา ใหเลือก 

เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว > ปุมเลือกดานขวา 

โปรดดูเพิ่มเติมที่ “โหมดสแตนดบาย”, หนา 5

แถบทางลัด
หากตองการเลือกหรือจัดเรียงโปรแกรมที่ปรากฏบนแถบทางลัด

ใหมในโหมดสแตนดบายพิเศษ เลือก เมนู > การต้ังคา > 

ทางลัดสวนตัว > แถบปุมลัด เลือก เลือกลิงค แลวเลือกโปรแกรม

ที่ตองการจากรายการหรือจากในโฟลเดอร เลือก เสร็จ > ใช 

เพื่อยืนยันการเลือก เลือก จัดวางลิงค เพื่อจัดเรียงโปรแกรมใน

แถบทางลัด เลือกโปรแกรม เลือก ยาย แลวยายไปในตําแหนง

ที่ตองการ กด ตกลง เพื่อยืนยันการลบ เลือก เสร็จ > ใช 

เพื่อจัดเก็บลําดับทางลัด

ปุมสํารวจ
ในการเลือกฟงกชันทางลัดสําหรับปุมเลื่อน ใหเลือก เมนู > 

การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว > ปุมสํารวจ เลื่อนไปยังปุมที่ตองการ 

แลวเลือก เปล่ียน และเลือกฟงกชันจากรายการ ในการลบ

ฟงกชันทางลัดออกจากปุม ใหเลือก (วาง) 

ในการกําหนดฟงกชันใหกับปุมใหม ใหเลือก กําหนด โปรดดูที่ 

“ปุมลัดในโหมดสแตนดบาย”, หนา 6

การส่ังงานดวยเสียง
ในการโทรออกไปยังรายชื่อและสั่งใชงานฟงกชันในเครื่อง 

ใหใชคําสั่งเสียง คําสั่งเสียงจะขึ้นอยูกับภาษา ในการตั้งคาภาษา 

โปรดดูที่ ภาษาในการเลนเสียง ใน “โทรศัพท”, หนา 33

ในการเลือกฟงกชันโทรศัพทใหทํางานดวยคําสั่งเสียง ใหเลือก 

เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว > เสียงสั่งงาน 

แลวเลือกโฟลเดอร เลื่อนไปที่ฟงกชนั สัญลักษณ  

แสดงวาฟงกชันรายการเสียงกําลังทํางาน หากตองการใชงาน

รายการเสียง ใหเลือก เพ่ิม  ในการเลนเสียงสั่งงานที่ใชอยู 

ใหเลอืก เลน สําหรับการใชเสียงสั่งงาน โปรดดูที่ 

“การโทรออกดวยเสียงขั้นสูง”, หนา 8

ในการจัดการเสียงสั่งงาน ใหเลื่อนไปที่ฟงกชันโทรศัพท 

แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

แกไข หรือ ลบ—เพือ่เปลี่ยนหรือยกเลิกการใชเสียงสั่งงาน

ของฟงกชันที่เลือก

เพิ่มทั้งหมด หรือ ลบทั้งหมด—เพื่อเปดหรือปดการใชเสียง

สั่งงานสําหรับฟงกชันทั้งหมดในรายการคําสั่งเสียง

ใชงานสแตนดบายพิเศษ—เพือ่เลือกปุมสํารวจสําหรับ

โหมดสแตนดบายพเิศษ

■ การเชื่อมตอ
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณที่ใชงานรวมกันได

โดยใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถกําหนดการตั้งคาใหกับการเชื่อมตอ

EGPRS ไดอีกดวย
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เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
อุปกรณนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + 

EDR ซึ่งสนับสนุนรูปแบบตอไปนี้: รูปแบบการควบคุมระยะ

ไกลสัญญาณเสียง/วิดีโอ, รูปแบบการสงกระจายสัญญาณ

เสียงขั้นสูง, รูปแบบการสงสัญญาณเสียง/วิดีโอทั่วไป, 

การเขาใชทั่วไป, การแลกเปลี่ยนออบเจกตทั่วไป, แฮนดฟรี, 

ชุดหูฟง, ออบเจกตพุช, การถายโอนไฟล, การติดตอผาน

เครือขายแบบ dial-up, SIM access และพอรตซีเรียล 

คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมสําหรับรุนนี้ที่ไดรับการรับรอง

จาก Nokia เทานั้น เพื่อสรางความมั่นใจในการใชงานระหวาง

อุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบ

กับบริษัทผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ 

ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม

ในบางพื้นที่อาจมขีอจํากัดในการใชเทคโนโลยี Bluetooth 

โปรดตรวจสอบกับเจาหนาที่ในทองถิ่นหรือผูใหบริการของคุณ

คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือใหคุณสมบัติใดๆ 

ทํางานอยูโดยไมแสดงผลบนหนาจอในขณะใชคุณสมบัติอ่ืน 

จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและอายุการใชงาน

แบตเตอรี่ลดลง

เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเชื่อมตอระหวางโทรศัพท

กับอุปกรณ Bluetooth ที่ใชงานรวมกันไดภายในระยะทาง

10 เมตร (32 ฟุต) เนื่องจากอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth 

จะติดตอสื่อสารกันโดยใชคลื่นวิทยุ โทรศัพทของคุณและ

อุปกรณอ่ืนๆ จึงไมจําเปนตองอยูที่เดียวกันในระยะการมองเห็น

ไดโดยตรง แมวาการเชือ่มตออาจไดรับผลกระทบจาก

สิ่งกีดขวางหรือสัญญาณรบกวน เชน ผนัง หรืออุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสอ่ืน

การตั้งคาการเช่ือมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชือ่มตอ > Bluetooth 

แลวเลือกตัวเลือกตอไปนี้

Bluetooth > ใช หรือ ไมใช—เพื่อใชงานหรือไมใชงานฟงกชนั 

Bluetooth สัญลักษณ   แสดงวามีการเปดใชงาน Bluetooth

คนอุปกรณเพิ่มพิเศษเสียง—เพื่อคนหาอุปกรณเสียง Bluetooth 

ที่ใชงานรวมกันได เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ

กับโทรศัพท

อุปกรณที่จับคูแลว—เพื่อคนหาอุปกรณ Bluetooth 

ที่อยูภายในรัศมี เลือก ใหม เพือ่แสดงรายการอุปกรณ Bluetooth 

ในรัศมี เลื่อนไปที่อุปกรณ แลวเลือก จบัคู ปอนรหัสผาน 

Bluetooth ของอุปกรณ (ไดถึง 16 ตัวอักษร) เพื่อเชื่อมโยง (จับคู) 

อุปกรณกับโทรศัพท คุณจะตองปอนรหัสผานนี้เฉพาะเมื่อคุณ

เชื่อมตอกับอุปกรณนี้เปนครั้งแรกเทานั้น เครื่องของคุณจะ

ทําการเชื่อมตอกับอุปกรณดังกลาว จากน้ันคุณสามารถ

เริ่มตนการโอนขอมูลได

การเชื่อมตอ Bluetooth แบบไรสาย
เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth 

ในการตรวจสอบวากําลังใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth ใดอยู

ในขณะนั้น ใหเลือก อุปกรณที่ใชอยู  ในการดูรายการ

อุปกรณ Bluetooth ที่กําลังจับคูกับโทรศัพทในขณะนี้ ใหเลือก 

อุปกรณที่จับคูแลว

เลือก ตัวเลือก เพือ่เขาใชตัวเลือกที่ใชงานไดโดยขึ้นกับ

สถานะของอุปกรณและการเชื่อมตอ Bluetooth

การตั้งคา Bluetooth
ในการกําหนดวิธีที่โทรศัพทของคุณจะปรากฏในอุปกรณ 

Bluetooth อ่ืน ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > 

Bluetooth > การต้ังคา Bluetooth > การมองเห็นโทรศัพท หรือ 

ชื่อโทรศัพทของฉัน

หากคุณกังวลเรื่องความปลอดภยั ใหปดการใชฟงกชัน 

Bluetooth หรือต้ังคา การมองเห็นโทรศพัท เปน ไมแสดง  

ยอมรับเฉพาะการสื่อสารจาก Bluetooth ของผูอ่ืนที่คุณตกลง

เทานั้นเสมอ

ขอมูลแพคเก็ต (GPRS)
GPRS (General Packet Radio Service) เปนบริการเสริม

จากระบบเครือขายที่ชวยใหผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่สามารถสงและ

รับขอมลูผานเครือขายที่เชื่อมตอกับ Internet Protocol (IP) ได 

และชวยใหเขาใชระบบเครือขายขอมูล เชน อินเทอรเน็ต

แอปพลิเคชัน่ที่สามารถใชขอมูลแพคเก็ตไดคือ MMS 

วิดีโอที่เรียกขอมลู การเบราส อีเมล การ SyncML ระยะไกล 

การดาวนโหลดแอปพลิเคชัน่ Java และการเชื่อมตอกับเครื่องพซีี
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ในการกําหนดวิธีใชบริการ ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > 

การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > การเชื่อมขอมูลแพคเก็ต 

และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

เมื่อตองการ—เพื่อต้ังคาการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตใหเริ่มตน

เมื่อแอปพลิเคชั่นนั้นตองการ การเชือ่มตอจะหยุดทํางาน

เมื่อคุณปดแอปพลิเคชั่น

ออนไลนตลอด—เพื่อต้ังคาเครื่องใหเชื่อมตอกับระบบเครือขาย

ขอมูลแพคเก็ตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปดเครื่อง สัญลักษณ 

หรือ  แสดงวาสามารถใชบริการ GPRS หรือ EGPRS ได 

หากคุณรับสายหรือหรือไดรับขอความตัวอักษร 

หรือโทรออกขณะทําการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต สัญลักษณ 

หรือ  แสดงวาการเชื่อมตอ GPRS หรือ EGPRS 

ถูกพักไว (พักสาย)

การตั้งคาโมเด็ม
คุณสามารถตอโทรศัพทเขากับเครื่องพซีีที่ใชงานรวมกันไดผาน

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB 

และใชโทรศัพทเปนโมเด็มเพื่อใชงานการเชื่อมตอ EGPRS 

จากเครื่องพีซี

ในการกําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอ EGPRS จากเครื่องพีซี 

ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > 

การต้ังคาขอมลูแพคเก็ต > จุดเชื่อมตอที่ใช และเปดใช

จุดเชื่อมตอที่คุณตองการ เลือก แกไขจุดเชื่อมตอ > 

ชื่อยอจุดเชื่อมตอ ใสชือ่เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาจุดเชื่อมตอ 

แลวเลือก ตกลง เลือก จดุเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต 

ใสชื่อจุดเชื่อมตอ เพือ่เริ่มการเชื่อมตอกับระบบเครือขาย EGPRS 

แลวเลือก ตกลง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งคาบริการการโทรแบบ EGPRS 

(ชื่อจุดเชื่อมตอ) ที่เครื่องพีซโีดยใชซอฟตแวร Nokia PC Suite

การถายโอนขอมูล
ซิงโครไนซปฏิทิน ขอความรายชื่อ และบันทึกของคุณเขากับ

อุปกรณอ่ืนที่ใชรวมกันได (เชน โทรศัพทเคลื่อนที่) เครื่อง

คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได หรือเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ต

ระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

โทรศัพทของคุณชวยใหสามารถโอนขอมูลกับพีซทีี่ใชงานรวมกัน

ไดหรืออุปกรณอ่ืนที่ใชงานรวมกันไดเมื่อใชโทรศัพทโดยไมมี

ซิมการด โปรดต้ังขอสังเกตวา เมื่อคุณใชโทรศัพทที่ไมมีซิมการด 

บางฟงกชันจะปรากฏเปนสีจางในเมนูและไมสามารถใชได 

คุณไมสามารถซิงโครไนซกับอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรระยะไกล

เมื่อไมมีซิมการด

การโอนรายชื่อ
ในการคัดลอกหรือซิงโครไนซขอมูลจากโทรศัพทของคุณ 

ชื่ออุปกรณและการตั้งคาจะตองอยูในรายชื่อที่โอน 

หากคุณไดรับขอมูลจากอุปกรณอ่ืน (เชน จากโทรศัพท

เคลื่อนที่ที่ใชงานรวมกันได) เครื่องจะเพิม่รายชื่อที่มกีารถายโอน

ขอมูลลงในรายการโดยอัตโนมัติ โดยใชขอมลูรายชื่อจาก

อุปกรณดังกลาว ซิงคกับเซิรฟฯ และ ซิงคกับพซี ีเปนตัวเลือกเดิม

ที่อยูในรายการ

ในการเพิ่มรายชื่อถายโอนใหมลงในรายการ (เชน 

โทรศัพทเคลื่อนที่) ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > 

ถายโอนขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อที่โอน > ซิงคโทรศัพท 

หรือ คัดลอกโทรศัพท และใสการต้ังคาตามประเภท

ของการถายโอน

ในการแกไขการต้ังคาการคัดลอกและการซิงโครไนซ 

ใหเลอืกรายชื่อจากรายการที่โอน และเลือก ตัวเลือก > แกไข

หมายเหตุ: อุปกรณทุกชิ้นจะตองมีชื่อของตัวเอง
ในรายการรายชื่อสําหรับถายโอนขอมูล 

การใชชื่อเพียงชื่อเดียวกับอุปกรณหลายๆ ชิ้น

ไมสามารถทําได

หากตองการลบรายชื่อที่ถายโอน ใหเลือกชื่อดังกลาว

จากรายการรายชื่อที่ถายโอน แลวเลือก ตัวเลือก > ลบ 

แลวเลือกยืนยัน ลบรายชื่อที่ถายโอน? คุณไมสามารถลบ 

ซิงคกับเซิรฟฯ หรือ ซิงคกับพีซ ีได

การถายโอนขอมูลดวยอุปกรณท่ีใชรวมกันได
สําหรับการซิงโครไนซ เราจะใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth 

หรือการเชื่อมตอสายเคเบิล อุปกรณอ่ืนจะอยูในโหมด

สแตนดบาย

ในการเริ่มถายโอนขอมลู ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > 

การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมูล แลวถายโอนรายชื่อจากรายการ

ที่ไมใช ซิงคกับเซิรฟฯ หรือ ซิงคกับพีซ ีขอมูลที่เลือกจะถูกคัดลอก

หรือซิงโครไนซตามการตั้งคา และตองเปดการทํางานของ

อีกอุปกรณหนึ่งเพือ่ใชรับขอมูลดวย
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การซิงโครไนซจากเครื่องพีซีท่ีใชงานรวมกันได
กอนจะซิงโครไนซขอมูลจากปฏทิิน บันทึก และรายชื่อจาก

เครื่องพีซีที่ใชรวมกันได คุณตองติดต้ังซอฟตแวร Nokia PC Suite 

ของโทรศัพทลงในเครื่องพีซีกอน ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth 

หรือสายเคเบิลขอมูล USB สําหรับการซิงโครไนซและเริ่มตน

การซิงโครไนซจากเครื่องพซีี

การซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร
ในการใชเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล คุณตองสมัครเพือ่

ขอรับบริการการซิงโครไนซ สําหรับขอมลูเพิ่มเติมและการตั้งคา

ที่จําเปนสําหรับบริการนี้ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ คุณอาจ

ไดรับการต้ังคาในรูปของขอความการกําหนดคา โปรดดูที่ 

“บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, หนา ix และ 

“การต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, หนา 34

หากคุณไดจัดเก็บขอมลูไวบนเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล

แลว ในการซิงโครไนซโทรศัพทของคุณ ใหเริ่มตนการซิงโครไนซ

จากโทรศัพท

เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชือ่มตอ > ถายโอนขอมูล > 

ซิงคกับเซิรฟฯ เลือก เริ่มซิงโครไนซ หรือ กําลังเริ่มคัดลอก 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการต้ังคา

การซิงโครไนซเปนครั้งแรกหรือหลังจากการซงิโครไนซถูก

ขัดจังหวะอาจใชเวลา 30 นาทีกอนจะเสร็จสมบูรณในกรณีที่

รายชื่อหรือปฏทิินเต็ม

สายเคเบิลขอมูล USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมูล CA-101 USB เพื่อถายโอนขอมูล

ระหวางโทรศัพทและเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันไดกับ Nokia PC 

Suite ใน การเปดใชโทรศัพทสําหรับการถายโอนขอมูล 

ใหเชื่อมตอสายเคเบิลขอมลูกับโทรศัพทและพีซี ดูที่ 

“การชารจแบตเตอรี่ดวยสายเคเบิล CA-101”, หนา 2 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล 

โทรศัพทตรวจพบสายเคเบิลขอมูลโดยอัตโนมัติ

■ การโทรออก
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

การโอนสาย—เพือ่โอนสายเรียกเขา (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย) คุณอาจโอนสายไมไดหากมีการใชฟงกชัน

จํากัดการโทรบางฟงกชัน โปรดดูที่ การจํากัดการโทร ใน

“ความปลอดภยั”, หนา 35

รับไดทุกปุม > เปด—เพื่อรับสายเรียกเขาโดยกดปุมใดก็ได

ยกเวนปุมเปด/ปด ปุมกลองถายรูป ปุมเลือกดานขวา 

ปุมเลือกดานซาย หรือปุมวางสาย

การจัดการสายของฝาสไลด > เปดฝาสไลดเพื่อรับ—

เพื่อรับสายดวยการเปดฝาสไลด

เรียกซ้ําอัตโนมัติ > เปด—เพือ่ใหเครื่องพยายามโทรออกไป

หมายเลขนั้นไดสูงสุด 10 ครั้ง

โทรดวน > เปด—เพือ่โทรไปยังชือ่และหมายเลขโทรศัพท

ที่กําหนดไวที่ปุมโทรดวนหมายเลข 2 ถึง 9 โดยกดปุมนั้นๆ 

คางไว

สายเรียกซอน > ใชงาน—เพือ่ใหระบบเครือขายแจงใหคุณ

ทราบถึงสายเรียกเขา ขณะที่คุณกําลังใชสายอยู 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรดดูที่ “สายเรียกซอน”, 

หนา 9

ขอมูลการโทร > ใช—เพือ่ใหแสดงระยะเวลาและคาโทร 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โดยประมาณแบบยอ

ของการโทรในแตละครั้ง

สงขอมูลผูโทร > ใช—แสดงหมายเลขโทรศัพทของบุคคล

ที่คุณโทรหา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในการใชการต้ังคา

ตามที่ผูใหบริการกําหนด ใหเลือก ตามคาของระบบ

สายใชโทรออก—เพื่อเลือกสาย 1 หรือ 2 เพื่อการโทรออกหาก

ซิมการดของคุณรองรับฟงกชันดังกลาว (บริการเสริมจาก

ระบบเครือขาย) หากตองการสลับสายระหวางสองสาย กด #

การจัดการสายของฝาสไลด—เพือ่เลือกรับสายหรือวางสาย

โดยการเปดปดฝาสไลด

■ โทรศัพท
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้: 

การต้ังคาภาษา—เพือ่กําหนดภาษาที่ใชแสดงในเครื่อง เลือก 

ภาษาที่ใชในเครื่อง หากคุณเลือก อัตโนมัติ โทรศัพทจะเลือก

ภาษาตามขอมูลในซิมการด ในการเลือกภาษาที่ใชในการด 

USIM เลือก ภาษาที่ใชในซิม ในการกําหนดภาษาที่ใชใน

การเลนเสียง ใหเลือก ภาษาในการเลนเสียง  โปรดดูที่ 
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“การโทรออกดวยเสียงขั้นสูง”, หนา 8 และ เสียงสั่งงาน ใน 

“ทางลัดสวนตัว”, หนา 30

ปองกันปุมกด—เพือ่กําหนดใหตองปอนรหัสโทรศัพท

เมื่อคุณปลดล็อคปุมกด ปอนรหัสโทรศัพท และเลือก ล็อคปุมกด 

ล็อคปุมอัตโนมัติ—เพือ่ต้ังเวลาในการทํางานของการล็อค

ปุมกดอัตโนมัติ

ขอความตอนรับ—เพือ่ปอนขอความที่คุณตองการใหแสดง

ครูหนึ่งเมื่อเปดเครื่อง

ถามบนเครื่อง > เปด—โทรศัพทจะถามทุกครั้งเมือ่เปดเครื่อง

วาจะใชรูปแบบบนเครื่องบินหรือไม เมือ่ใชรูปแบบบนเครื่อง 

การเชื่อมตอทางวิทยุทั้งหมดจะปดการทํางาน คุณควรเลือกใช

รูปแบบบนเครื่องในบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการสื่อสาร

ทางคลื่นวิทยุ

อัพเดตโทรศัพท—เพื่อรับการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพท

จากผูใหบริการของคุณ (บริการจากเครือขาย) ตัวเลือกนี้อาจไมม ี

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ โปรดดูที่ 

“การอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท”, หนา 35 

เลือกผูใหบริการ > อัตโนมัติ—เพื่อต้ังคาโทรศัพทใหเลือกระบบ

เครือขายที่มีในพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมัติ ดวยการตั้งคา เลือกเอง 

คุณจะสามารถเลือกระบบเครือขายที่มีขอตกลงในการใหบริการ

ขามเครือขายกับผูใหบริการระบบของคุณ

ยืนยันบริการซิม—โปรดดูที่ “บริการของซมิ”, ในหนา 51

ตัวชวยแนะนําเมน—ูเพื่อเลือกวาใหเครื่องแสดงขอความ

วิธีใชหรือไม

เสียงเปดเครื่อง > เปด—เพื่อเลือกวาใหเครื่องสงเสียง

เมื่อเปดเครื่องหรือไม

■ อุปกรณเสรมิ
เมนูนี้หรือตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้นเมือ่ไดเชื่อมตอโทรศัพท

กับอุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น 

เลือก เมนู > การต้ังคา > อุปกรณเพิ่มพิเศษ เลือกอุปกรณ 

แลวเลือกรายการตอไปนี้

รูปแบบที่ต้ังไว—เพื่อเลือกรูปแบบที่คุณตองการใชงานโดย

อัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมตอกับอุปกรณเพิ่มพิเศษ

รับอัตโนมติั—เพื่อต้ังคาใหเครื่องรับสายอัตโนมัติหลังจาก 

5 วินาที หากตั้ง เสียงเตือนโทรเขา ไวที่ ดังสั้นหนึ่งครั้ง หรือ ปด 

การรับสายอัตโนมัติจะถูกปด

แสงสวาง—เพือ่ต้ังคาแสงสวางเปน เปด อยางถาวร เลือก 

อัตโนมัติ เพือ่เปดใชแสงสวางเปนเวลา 15 วินาทีหลังจากกดปุม

■ การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
คุณสามารถตั้งคาคอนฟเกอเรชนัในโทรศัพทของคุณที่จําเปน

สําหรับบริการบางอยางใหทํางานไดอยางถูกตอง บริการตางๆ 

ไดแก การสงขอความมัลติมเีดีย การสงขอความสนทนา 

การซิงโครไนซ โปรแกรมอีเมล ไฟลสตรีมมิง่ และเบราเซอร 

ผูใหบริการของคุณอาจสงการตั้งคาดังกลาวใหคุณ โปรดดูที่ 

“บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, หนา ix

เลือก เมนู > การต้ังคา > การต้ังกําหนดคา แลวเลือกจาก

ตัวเลือกตอไปนี้

การต้ังกําหนดคาที่ต้ังไว—เพื่อดูรายชื่อผูใหบริการที่จดัเก็บ

อยูในเครื่อง เลื่อนไปที่ผูใหบริการ แลวเลอืก ขอมลู เพื่อดู

แอปพลิเคชัน่ที่การต้ังกําหนดคาของผูใหบริการสนับสนุน 

ในการต้ังการจัดรูปแบบของผูใหบริการเปนคาเริ่มตน ใหเลือก 

ตัวเลือก > ต้ังเปนคาที่ต้ังไว  ในการลบการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน 

ใหเลอืก ลบ

ใชคาที่ต้ังไวในทุกแอปพลิฯ—เพื่อใชการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน

เริ่มตนที่ระบบกําหนดสําหรับแอปพลิเคชั่นที่สนับสนุน

จุดเชื่อมตอที่ตองการ—เพื่อดูจุดเชื่อมตอที่จัดเก็บไว 

เลื่อนไปยังจุดเชื่อมตอที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ขอมูล 

เพื่อดูชื่อผูใหบริการ บริการเสริมขอมูล และจุดเชื่อมตอ

ขอมูลแพคเก็ต หรือหมายเลขติดตอ GSM 

ตอเว็บสนับสนุนผูใหบริการ—เพือ่ดาวนโหลดการตั้งกําหนด

คาจากผูใหบริการของคุณ

การต้ังคาสวนบุคคล—เพื่อเพิ่มบัญชีสวนตัวรายใหมสําหรับ

บริการตางๆ และเพื่อใชหรือลบ ในการเพิ่มบัญชีสวนตัวใหม

หากคุณไมไดเพิ่มรายการใดไว ใหเลือก เพ่ิมใหม หรือไมก็เลือก 

ตัวเลือก > เพิ่มใหม เลือกประเภทบริการ จากนั้น ใหเลือกและ

ปอนการต้ังคาที่จําเปนแตละรายการ พารามเิตอรจะแตกตางกัน

ตามประเภทบริการที่เลือกไว ในการลบหรือการใชบัญชีสวนตัว 

ใหเลือ่นไปยังรายการนั้น แลวเลอืก ตัวเลือก > ลบ หรือ ใชงาน
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■ ความปลอดภัย
เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภยัที่ใชจํากัด

การโทร (เชน จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) 

คุณสามารถโทรไปยังเบอรโทรฉุกเฉินตามที่ต้ังไวในเครื่องได

เลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย แลวเลือกจาก

ตัวเลือกตอไปนี้

ถามรหัส PIN และ ถามรหัส UPIN—เพือ่ต้ังคาโทรศัพทให

ถามรหัส PIN หรือ UPIN กอนทุกครั้งที่เปดโทรศัพท 

ซิมการดบางชนิดจะไมอนุญาตใหคุณปดฟงกชนันี้

คําขอรหัส PIN2—เพือ่เลือกวาตองใชรหัส PIN2 เมื่อใช

คุณสมบัติของโทรศัพทบางอยางซึ่งอยูภายใตรหัส PIN2 

ดวยหรือไม ซิมการดบางชนิดจะไมอนุญาตใหคุณปดฟงกชันนี้

การจํากัดการโทร—เพื่อจํากัดสายเรียกเขาและสายโทรออก

จากโทรศัพทของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โดย

เครื่องจะถามรหัสในการจํากัดการโทร

จํากัดเบอร—เพื่อจํากัดการโทรออกไปยังหมายเลขที่เลือกไว

หากซิมการดของคุณสนับสนุนการใชฟงกชันนี้

เฉพาะกลุม—เพื่อระบุกลุมผูโทรที่คุณสามารถติดตอและ

ผูที่สามารถติดตอคุณได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ระดับการปองกัน > โทรศัพท—เพือ่ใหเครื่องถามรหัสโทรศัพท

ทุกครั้งที่มีการใสซิมการดอันใหมลงในเครื่อง หากคุณเลือก 

หนวยความจํา, เครื่องจะถามรหัสโทรศัพทเมื่อเลือก

หนวยความจําของซิมการดและเมื่อคุณตองการเปลี่ยน

หนวยความจําที่ใช

รหัสผาน—เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท, รหัส PIN, รหัส UPIN, รหัส 

PIN2 หรือรหัสระบบ

รหัสที่ใช—เพื่อเลือกวาควรใชงานรหัส PIN หรือรหัส UPIN หรือไม

ใบรับรองสิทธิ ์หรือ ใบรับรองผูใช—เพือ่ดูรายการใบรับรองสิทธิ์

และใบรับรองผูใชที่ดาวนโหลดมายังโทรศัพทของคุณ โปรดดูที่ 

“ใบรับรอง”, หนา 50

การต้ังคาการปองกัน—เพื่อดูขอมูลโมดูลปองกัน ใชงาน ถาม 

PIN โมดูล หรือเปลี่ยน PIN โมดูลและ PIN ที่ลงนามไว  

โปรดดูเพิ่มเติมที่ “รหัสผาน”, หนา ix

■ การอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท
ผูใหบริการอาจสงโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพท

มาใหกับโทรศัพทของคุณโดยตรงผานสัญญาณ 

ตัวเลือกนี้อาจไมมี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ 

คําเตือน: หากคุณติดต้ังการอัพเดตซอฟตแวร 
คุณจะไมสามารถใชอุปกรณนี้ แมแตการโทร

ฉุกเฉิน จนกวาการอัพเดตจะเสร็จสิ้นและ

รีสตารทอุปกรณแลวอยาลืมสํารองขอมูลกอน

ยอมรับการอัพเดตซอฟตแวร

การตั้งคา
หากตองการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการอัพเดตซอฟตแวร

ของโทรศัพท ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > การต้ังกําหนดคา > 

การต้ังคาตัวจัดการอุปกรณ > อัพเดตซอฟตแวรบริการ

แลวเลือกตัวเลือกตอไปนี้

อนุญาตทุกครั้ง—เพื่อทําการดาวนโหลดและอัพเดต

ซอฟตแวรทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

ยืนยันกอน—เพือ่ดาวนโหลดและอัพเดตซอฟตแวร

เฉพาะหลังจากคุณยืนยันแลว (การต้ังคาที่ระบบต้ังไว)

ปฏเิสธทุกครั้ง—เพื่อปฏิเสธโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรทั้งหมด

เครื่องอาจแจงวา ขณะนี้มโีปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรพรอม

สําหรับดาวนโหลด หรือโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรนั้น

ถูกดาวนโหลดและติดต้ังลงในเครื่องโดยอัตโนมัติแลว แตทั้งนี้

ตองขึ้นอยูกับการต้ังคาของคุณ

คําขออัพเดตซอฟตแวร
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > อัพเดตโทรศัพท 

เพื่อขอการอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทที่มีอยูจากผูใหบริการ

ของคุณ เลือก รายละเอียดซอฟตฯ ปจจุบัน เพือ่แสดง

เวอรชั่นปจจบัุนของซอฟตแวร และตรวจสอบวา จําเปนตอง

อัพเดตหรือไม เลือก โหลดซอฟตแวรโทรศัพท 

เพื่อดาวนโหลดและติดต้ังโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท 

ปฏบัิติตามคําแนะนําบนหนาจอ
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ติดตั้งการอัพเดตซอฟตแวร
หากตองการติดต้ังซอฟตแวรเมื่อการติดต้ังถูกยกเลิกหลังจาก

การดาวนโหลด เลอืก ติดต้ังการอัพเดตซอฟตแวร

การอัพเดตซอฟตแวรอาจใชเวลาหลายนาที หากมีปญหา

ในการติดต้ัง โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

■ การเรยีกคืนคาดั้งเดมิ
ในการตั้งคาเรียกคืนการตั้งคาเดิมของเมนู ใหเลือก เมนู > 

การต้ังคา > เรียกคืนคาด้ังเดิม ใสรหัสความปลอดภัย 

ชื่อและเบอรโทรที่เก็บไวใน รายชื่อ จะไมถูกลบ
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10. คลังภาพ

ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการรูปถาย วิดีโอคลิป ไฟลเพลง ลักษณะ 

ภาพกราฟก แบบเสียง เสียงบันทึก และไฟลที่ไดรับ ไฟลเหลานี้

จะไดรับการจัดเก็บไวในหนวยความจําของเครื่อง และอาจ

จัดเรียงอยูในโฟลเดอร

เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสเขาใชงานเพื่อปองกัน

ขอมูลที่ไดรับ อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของขอมูล

และรหัสเขาใชงานทุกครั้งกอนรับขอมลูนั้น เนื่องจากการรับ

ขอมูลดังกลาวอาจมีการคิดคาธรรมเนียม

การปองกันลิขสิทธิ์อาจปองกันไมใหคุณคัดลอก แกไข โอนยาย

หรือสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) และเนื้อหาอ่ืนๆ ได

หากตองการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมูล ใหเลือก  เมนู > คลังภาพ

ในการดูตัวเลือกที่มีอยูในแฟมขอมูล ใหเลือกแฟมขอมูล > 

ตัวเลือก

ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมลู ใหเลือกแฟมขอมูล > เปด 

ในการดูตัวเลือกที่มีไวสําหรับไฟล ใหเลือกไฟล > ตัวเลือก

■ พิมพภาพโดยใชการเชื่อมตอ 
Bluetooth

ภาพที่บันทึกไวในคลังภาพสามารถพมิพไดโดยใชการเชื่อมตอ 

Bluetooth

ในการสงภาพไปยังเครื่องพิมพ Bluetooth ที่ใชรวมกันได เลือก 

เมนู > คลังภาพ > รูปถาย และภาพที่คุณตองการพมิพ เลือก 

ตัวเลือก > สง > ทาง Bluetooth เลื่อนไปที่เครื่องพิมพ Bluetooth 

ที่แสดงอยูในรากการเครื่องที่ใชงานอยูและกดปุมเลือกตรงกลาง
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11. ส่ือ

โปรดเคารพสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน และปฏิบัติตามกฎหมาย, 

ขอกําหนด และธรรมเนียมปฏิบัติในทองถิ่น เมื่อบันทึกภาพ

และใชภาพถายหรือภาพวิดีโอ

■ กลองถายรูป
คุณสามารถถายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิปโดยใชกลองถายภาพ

ในตัวได 

การถายภาพ
เริ่มใชงานกลอง โดยกดปุมเลื่อนขึ้น หรือเลือก เมนู > สื่อ > กลอง

ในการถายภาพในรูปแบบแนวนอน ใหถือโทรศัพทในแนวนอน 

เลื่อนไปทางซายหรือขวาเพือ่เปลี่ยนระหวางโหมดกลอง (ภาพนิ่ง) 

และภาพวิดีโอ 

สําหรับการซูมเขาและซูมออกในโหมดกลอง ใหกดปุมเลื่อนขึ้น

และลง หรือกดปุมปรับระดับเสียง

เมื่อจะถายรูป ใหเลือก จับภาพ เครื่องจะจัดเก็บภาพถายไวใน 

คลังภาพ > รูปถาย 

เลือก ตัวเลือก เพื่อต้ังคา เปดโหมดกลางคืน หากแสงนอย 

เปดตัวต้ังเวลา เพื่อต้ังคาการถายรูปแบบต้ังเวลาอัตโนมติั หรือ 

เปดถายภาพตอเนื่อง เพื่อถายภาพตอเนื่องอยางรวดเร็ว 

หากตั้งคาขนาดภาพไวสูงสุด จะสามารถถายภาพตอเนื่องได  

3 ภาพ หากตั้งคาขนาดภาพไวแบบอ่ืน จะสามารถถายภาพ

ตอเนื่องได  5 ภาพ

เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > เวลาแสดงภาพตัวอยาง 

และเลือกเวลาแสดงภาพที่ถายไวบนจอภาพ 

ระหวางการดูภาพตัวอยาง เลือก กลับ เพือ่ถายภาพถัดไป หรือ 

สง เพื่อสงภาพถายเปนขอความมลัติมีเดีย

เครื่องของคุณรองรับการถายภาพที่มีความละเอียดไดสูงสุด 

1600 x 1200 พิกเซล แตความละเอียดของภาพที่ปรากฏใน

คูมือเลมนี้อาจแตกตางไปจากของจริง

■ การบันทึกวิดโีอคลิป
หากตองการบันทึกภาพวิดีโอ เลือก เมนู > ตัวเลือก > สื่อ > 

วิดีโอ ในการเริ่มตนบันทึกวิดีโอ ใหเลือก บันทึก หากตองการ

พักการบันทึก ใหเลือก พัก หากตองการเริ่มการบันทึกตอ ใหเลือก 

ใชตอ หากตองการหยุดการบันทึก ใหเลือก หยุด 

เครื่องจะเก็บไฟลที่บันทึกนั้นไวใน คลังภาพ > วิดีโอคลปิ

ตัวเลือกกลองถายรูปและวิดีโอ
หากตองการใชตัวกรองแสงกับการถายภาพนิ่งหรือวิดีโอ เลือก 

ตัวเลือก > เอฟเฟกต > ปกติ > สีลวงตา แลวเลือก เฉดสีเทา  

ซีเปย เนกาทีฟ หรือ โซลาไรส 

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคากลองและวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > 

การต้ังคา 

■ เครื่องเลนสื่อ
คุณสามารถใชโปรแกรมเครื่องเลนสื่อเพื่อดู เลน 

และดาวนโหลดไฟลตางๆ เชน รูปภาพ เสียง วิดีโอ 

และภาพเคลื่อนไหวได นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูวิดีโอ

แบบสตรีมมิ่งจากเซิรฟเวอรของระบบเครือขายได (บริการเสริม

จากระบบเครือขาย)

หากตองการเลือกหรือดาวนโหลดสื่อ เลือก เมนู > สื่อ > 

เครื่องเลนสื่อ > เปดคลังภาพ แลวเลอืก บุคมารค ไปที่ที่อยู หรือ 

ดาวนโหลดมีเดีย

หากตองการตั้งคาระยะเวลาระหวางการแสดงภาพเดินหนาหรือ

ถอยหลัง เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนสื่อ > เดินหนา/กลับ 
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การตั้งคาโทรศัพทสําหรับบริการ
เรียกขอมูล
คุณอาจไดรับการตั้งคาที่จําเปนสําหรับการเรียกดูขอมูล

เปนขอความการจัดรูปแบบจากผูใหบริการของคุณ โปรดดูที่ 

“บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, หนา ix คุณยังสามารถ

ปอนการต้ังคาดวยตัวเอง โปรดดูที่ “การต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, 

หนา 34 หากตองการเปดใชการต้ังคา ใหปฏบัิติดังตอไปนี้:

1. เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนสื่อ > การต้ังคากระแส > 

การจัดรูปแบบ เฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับบริการ

การเรียกดึงขอมูลเทานั้นที่จะปรากฏขึ้น 

2. เลือกผูใหบริการ คาที่ต้ังมา หรือ การต้ังคาสวนบุคคล 

สําหรับการสตรีมมิ่ง

3. เลือก บัญช ีและบัญชีบริการการเรียกขอมูลที่มีอยูในการ

กําหนดคาที่ใชงาน

■ เครื่องเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีเครื่องเลนเพลงสําหรับฟงแทร็คเพลง 

เสียงบันทึก หรือไฟล MP3 หรือไฟลเสียง AAC อ่ืนๆ 

ที่คุณถายโอนมายังเครื่องดวยโปรแกรม Nokia Audio Manager 

ซึ่งเปนโปรแกรมหนึ่งใน Nokia PC Suite โปรดดูที่ “Nokia PC 

Suite”, หนา 52 

ไฟลเพลงที่จัดเก็บไวในโฟลเดอรในหนวยความจําโทรศัพท

จะถูกตรวจพบโดยอัตโนมัติและเพิม่ลงในรายการแทร็คที่เปน

คาเริ่มตน

ในการเปดเครื่องเลนเพลง เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนเพลง

การเลนแทร็คเพลง
คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปานกลาง 
การฟงดวยเสียงดังอยางตอเนื่องอาจสงผลเสีย

ตอการไดยิน

เมื่อคุณเปดเมนู เครื่องเลนเพลง รายละเอียดของแทร็คแรก

ในรายการแทร็คที่ต้ังไวจะปรากฏขึ้น หากตองการเลน ใหเลือก 

 

ในการปรับระดับเสียง ใหใชปุมปรับระดับเสียงที่ดานขาง

ของโทรศัพท

หากตองการหยุดการเลน ใหเลือก

หากตองการขามไปยังแทร็คถัดไป ใหเลือก  

หากตองการขามไปยังตอนตนของแทร็คกอนหนา ใหเลือก

หากตองการกรอกลับในขณะกําลังเลนแทร็ค ใหเลือกและกด 

 คางไว หากตองการเดินหนาอยางรวดเร็วขณะเลน

แทร็คปจจุบัน ใหเลือกและกด  คางไว ปลอยปุมเมื่อถึง

ตําแหนงที่คุณตองการ

การตั้งคาเคร่ืองเลนเพลง
ในเมนู เครื่องเลนเพลง ตัวเลือกตอไปนี้อาจใชงานได:

รายการชื่อเพลง—ดูแทร็คทั้งหมดที่อยูในรายการแทร็คและ

เลนแทร็คที่ตองการได ในการเลนแทร็ค ใหเลื่อนไปยังแทร็ค

ที่ตองการ แลวเลือก เลน

หากคุณเลือก ตัวเลือก คุณสามารถปรับรายการชือ่เพลง 

(เชน หลังจากเพิ่มเพลงใหมเขาไปในรายการ) และเปลี่ยนรายการ

ชื่อเพลงที่จะปรากฏเมื่อคุณเปดเมนู เครื่องเลนเพลง 

หากมีรายการชื่อเพลงสองสามรายการในโทรศัพท 

คุณยังสามารถสงแทร็คนั้นไปยังโทรศัพทเครื่องอ่ืนไดดวย

ตัวเลือกการเลน—เลือก สุมเพลง เพื่อเลนแทร็คในรายการ

แทร็คแบบสุมเพลง เลือก เลนซ้ํา เพื่อเลนแทร็คที่เลนอยูหรือ

รายการแทร็คทั้งหมดซ้ํา เลือก แหลงเสียง เพื่อเลือกโฟลเดอร

ที่มแีทร็คเพลง

ระบบปรับเสียงสื่อ—เลือกหรือระบุการต้ังคาปรับเสียง โปรดดูที่ 

“ตัวปรับเสียง”, หนา 41

ลําโพง/ชุดหูฟง—ฟงเพลงผานลําโพงของโทรศัพทหรือชุดหูฟง 

(เฉพาะเมื่อประกอบชุดหูฟง)

เคล็ดลับ: เมื่อใชชุดหูฟง ใหกดปุมหูฟงเพื่อขามไปยัง
แทร็คตอไป

เว็บเพจ—เพือ่เขาใชงานเว็บเพจที่เกี่ยวของกับแทร็คที่เลนอยู 

ตัวเลือกนี้จะไมสามารถเลือกได หากไมไดมีการใชงานเว็บเพจอยู

ดาวนโหลดเพลง—เพื่อเชื่อมตอกับบริการเบราเซอรที่เกี่ยวของ

กับแทร็คที่เลนอยู ฟงกชันนี้ใชไดก็ตอเมื่อมีแอดเดรสของ

บริการอยูในแทร็คเทานั้น 
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■ วิทยุ
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสาอากาศของ

อุปกรณไรสาย ดังนั้น คุณตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมที่

ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพื่อการใชงานวิทยุ FM 

ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ 
การฟงดวยเสียงดังอยางตอเนื่องอาจสงผลเสีย

ตอการไดยิน หามถืออุปกรณไวใกลกับหูเมื่อคุณ

เปดใชลําโพง เพราะระดับเสียงอาจจะดัง

มากเกินไป

เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ

ในการใชปุมภาพกราฟก , ,  หรือ  

บนหนาจอ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวาไปยังปุมที่ตองการ 

และเลือกปุมนั้น

การบันทึกความถี่วิทยุ
1. ในการเริ่มคนหาสถานี ใหเลือกและกด  หรือ  

คางไว ในการเปลี่ยนความถี่วิทยุครั้งละ 0.05 MHz 

ใหกดปุม  หรือ  ชั่วขณะ

2. หากตองการบันทึกสถานีไปยังตําแหนงหนวยความจํา 1 

ถึง 9 ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว หากตองการจัดเก็บ

สถานีไปที่ตําแหนงหนวยความจํา 10 ถึง 20 ใหกดปุม

1 หรือ 2 ชั่วขณะ แลวกดปุมหมายเลข 0 ถึง 9 ที่ตองการ

คางไว

3. ปอนชื่อสถานีวิทยุ

การฟงวิทยุ
เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ หากตองการเลื่อนไปยังสถานีวิทยุ

ที่ตองการ ใหเลือก  หรือ  หรือกดปุมหูฟง 

หากตองการเลือกสถานีวิทยุ ใหกดปุมตัวเลขที่ตรงกันไวสักครู 

ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

ปด—เพื่อปดวิทยุ

จัดเก็บสถานี—เพื่อบันทึกสถานีวิทยสุถานีใหม

สถานี—เพื่อเลือกรายการสถานีที่บันทึกไว หากตองการลบหรือ

เปลี่ยนชื่อสถานี ใหเลื่อนไปที่สถานีที่ตองการ แลวเลือก 

ตัวเลือก > ลบสถานี หรือ เปลี่ยนชื่อ

โมโน หรือ สเตอริโอ—เพื่อฟงวิทยุในเสียงโมโนโฟนิคหรือสเตอริโอ

ลําโพง หรือ ชุดหูฟง—เพื่อฟงวิทยุโดยใชลําโพงหรือชุดหูฟง 

ชุดหูฟงตองตออยูกับโทรศัพท สายของชุดหูฟงทําหนาที่เปน

เสาอากาศของวิทยุ

ต้ังความถี—่ปอนความถี่ของสถานีวิทยุที่ตองการ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาไดตามปกติขณะฟงวิทยุ 

ขณะสนทนา เสียงจากวิทยุจะถูกปด

เมื่อโปรแกรมที่ใชการเชื่อมตอขอมลูแพคเก็ตหรือการเชื่อมตอ 

HSCSD กําลังสงหรือรับขอมูล อาจจะเกิดการรบกวน

สัญญาณวิทยุได

■ เครื่องบันทึกเสียง
คุณสามารถบันทึกคําพดู เสียง หรือสายที่สนทนาและจัดเก็บ

การบันทึกไวใน คลังภาพ  ฟงกชันนี้มีประโยชนในการบันทึกชื่อ

และหมายเลขโทรศัพทเพื่อจดลงสมุดตอไปในภายหลัง

ไมสามารถใชเครื่องบันทึกเมื่อกําลังใชสายขอมูลหรือ

การเชื่อมตอ GPRS

การบันทึกเสียง
1. เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก

ในการใชปุมภาพกราฟก ,  หรือ  บนหนาจอ 

ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวาไปยังปุมที่ตองการและ

เลือกปุมนั้น

2. ในการเริ่มบันทึกเสียง ใหเลือก  หากตองการเริ่ม

บันทึกขณะสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกเสียง 

ขณะบันทึกการสนทนา ผูใชสายทุกคนจะไดยินเสียงบ๊ีพ

เบาๆ ขณะที่บันทึก ใหถือโทรศัพทในตําแหนงปกติแนบกับหู 

หากตองการพกัการบันทึก ใหเลือก 

3. ในการจบการบันทึกเสียง ใหเลือก  เสียงที่บันทึก

จะถูกจัดเก็บไวใน คลังภาพ > เสียงบันทึก

หากตองการฟงเสียงที่บันทึกลาสุด ใหเลือก ตัวเลือก > 

เลนซ้ําลาสุด
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หากตองการสงเสียงบันทึกลาสุด ใหเลือก ตัวเลือก > 

สงเลนซ้ําลาสุด

หากตองการดูรายการเสียงบันทึกใน คลังภาพ เลือก 

ตัวเลือก > รายการที่บันทึก > เสียงบันทึก

■ ตัวปรบัเสียง
หากตองการควบคุมคุณภาพของเสียง คุณสามารถใช

เครื่องเลนเพลงในการขยายหรือลดยานความถี่ได

เลือก เมนู >  สื่อ >  อีควอไลเซอร

ในการเปดใชชุดการควบคุม ใหเลื่อนไปที่ชุดตัวปรับเสียง

ชุดใดชุดหนึ่ง แลวเลือก ใชงาน

หากตองการดู แกไข หรือเปลี่ยนชือ่ชุดที่เลอืก ใหเลือก 

ตัวเลือก >  ดู แกไข หรือ เปลี่ยนชื่อ 

คุณสามารถแกไขหรือเปลี่ยนชื่อไดบางชุดเทานั้น

■ การขยายเสียงสเตอริโอ
การขยายเสียงสเตอริโอชวยเพิ่มประสิทธิภาพของเสียงที่ออกมา

ของโทรศัพท โดยการขยายเอฟเฟกตเสียงสเตอริโอใหกวางขึ้น 

หากตองการเปลี่ยนการตั้งคา ใหเลือก เมนู > สื่อ > 

ขยายเสียงสเตอริโอ
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12. ตารางนัดหมาย

■ นาฬิกาปลุก
คุณสามารถตั้งโทรศัพทใหปลุกตามเวลาที่กําหนดได เลือก 

เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬกิาปลุก

หากตองการตั้งนาฬิกาปลุก เลือก เวลาปลุก แลวใสเวลา

ที่ตองการ 

หากตองการเปลี่ยนแปลงเวลาหลังจากที่ไดต้ังเวลาแลว เลือก 

เวลาปลุก > เปด แลวเปลี่ยนเวลา

ในการตั้งใหโทรศัพทแจงเตือนคุณเมื่อถึงวันที่เลือกในสัปดาห 

ใหเลือก เตือนซ้ํา

หากตองการเลือกเสียงปลุกหรือต้ังสถานีวิทยุเปนเสียงปลุก 

ใหเลือก เสียงปลุก หากคุณเลือกวิทยุเปนเสียงปลุก ใหตอชุดหูฟง

เขากับโทรศัพท โทรศัพทจะใชสถานีที่คุณฟงลาสุดเปนเสียงปลุก 

โดยเสียงวิทยุจะออกทางลําโพง หากคุณถอดชุดหูฟงออกหรือ

ปดโทรศัพท เสียงปลุกที่ต้ังไวเริ่มแรกจะถูกใชแทนวิทยุ

ในการตั้งการหมดเวลาเลื่อน ใหเลือก การหมดเวลาเลื่อน 

และเลือกเวลา

การหยุดเสียงปลุก
โทรศัพทจะสงเสียงปลุก และมีขอความกะพริบวา ปลุก! 

พรอมกับแสดงเวลาปจจุบันบนหนาจอแมวาจะปดโทรศัพท

ไวก็ตาม หากตองการปดเสียงปลุก ใหเลือก หยุด หากคุณปลอย

ใหเครื่องสงเสียงปลุกตอไปเปนเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก เล่ือนไป 

เสียงปลุกจะหยุดดังในชวงเวลาที่ต้ังไวใน การหมดเวลาเลื่อน 

แลวสงเสียงปลุกใหมอีกครั้ง

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปดเอง

และมีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลือก หยุด โทรศัพทจะถามวา

คุณตองการเรียกใชโทรศัพทในกรณีที่ตองการโทรออกหรือรับ

สายเรียกเขาหรือไม เลือก ไม เพือ่ปดโทรศัพทหรือ ใช 
เพื่อโทรออกและรับสายเรียกเขา หามเลือก ใช เมือ่ใช
โทรศัพทไรสาย ในกรณีที่อาจเปนการรบกวนการทํางานหรือ

เปนอันตรายได

■ ปฏิทนิ
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน 

วันที่ปจจุบันจะแสดงอยูในกรอบ หากมีการบันทึกที่ต้ังไว

สําหรับวันนั้น วันดังกลาวจะปรากฏเปนตัวหนา และสวนตนของ

บันทึกจะปรากฏขึ้นที่ดานลางของปฏิทิน หากคุณตองการดู

บันทึกของวันนั้น ใหเลือก ดู หากตองการดูทีละสัปดาห ใหเลือก 

ตัวเลือก > ดูอาทิตย หากตองการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน 

ใหเลอืกการแสดงผลเปนเดือนหรือสัปดาห แลวเลือก ตัวเลือก > 

ลบบันทึกทั้งหมด

ตัวเลือกอ่ืนๆ สําหรับการดูวันอาจเปนการสรางบันทึก ลบ แกไข 

ยาย หรือใชบันทึกซ้ํา เปนการคัดลอกบันทึกไปยังวันอ่ืน 

สงบันทึกดวยเทคโนโลยี Bluetooth หรือสงบันทึกไปยังปฏิทินของ

โทรศัพทเครื่องอ่ืนที่ใชงานรวมกันไดในรูปแบบขอความตัวอักษร

หรือขอความมัลติมีเดีย คุณสามารถตั้งคาวันที่ เวลา เขตเวลา 

รูปแบบวันที่หรือเวลา ตัวค่ันวันที่ การแสดงรายการในปฏทิิน

ที่ระบบกําหนดเปนคาเริ่มตน หรือวันแรกของสัปดาห เลือก 

การต้ังคา หากตองการตั้งใหโทรศัพทลบบันทึกเกาๆ 

โดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผานไประยะหนึ่ง เลือก Auto-delete 

notes

การสรางบันทึกปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน เลื่อนไปยังวันที่ และเลือก 

ตัวเลือก > สรางบันทึก และเลือกประเภทของบันทึกดังตอไปนี้: 

นัดหมาย  โทร  วันเกิด  บันทึก หรือ  

เตือนความจํา ปอนรายละเอียดในชอง

เสียงเตือนบันทึก
โทรศัพทจะแสดงบันทึก และหากตั้งคาไว โทรศัพทจะสงเสียง

ดังขึ้นดวย เมื่อมีบันทึกเตือนการโทร ( ) ที่หนาจอ 

เมื่อตองการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ใหกดปุมโทรออก 

หากตองการปดเสียงแจงเตือนและดูบันทึก ใหเลือก ดู 
หากตองการหยุดเสยีงปลุกประมาณ 10 นาที เลือก เล่ือนไป
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ในการปดเสียงแจงเตือนโดยไมดูบันทึก ใหเลือก ออก

■ สิ่งทีต่องทํา
หากคุณตองการจัดเก็บบันทึกงานที่ตองทํา ใหเลือก เมนู > 

ตารางนัดหมาย > สิ่งที่ตองทํา

หากตองการจัดทําบันทึกหากยังไมมบัีนทึก ใหเลือก เพ่ิม 

หรือเลือก ตัวเลือก > เพิ่ม ปอนขอมูลลงในชอง แลวเลือก 

จัดเก็บ

ในการดูบันทึก ใหเลื่อนไปยังบันทึกที่ตองการ แลวเลือก ดู 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกเพือ่แกไขลักษณะตางๆ 

ขณะที่ดูบันทึกไดอีกดวย และคุณสามารถเลือกตัวเลือก

เพื่อลบบันทึกที่เลือกไว และลบบันทึกทั้งหมดที่คุณทํา

เครื่องหมายเปนเสร็จสมบูรณ 

คุณสามารถจดัเรียงบันทึกตามลําดับความสําคัญหรือ

ตามวันครบกําหนด สงบันทึกไปยังโทรศัพทเครื่องอ่ืนเปน

ขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดีย จัดเก็บบันทึกเปน

บันทึกปฏทิิน หรือเขาใชปฏทิินได

■ บันทึก
หากตองการเขียนและสงบันทึก ใหเลือก เมนู > 

ตารางนัดหมาย > บันทึก

หากตองการจัดทําบันทึกหากยังไมมบัีนทึก ใหเลือก เพ่ิม 

หรือเลือก ตัวเลือก > สรางบันทึก เขียนบันทึกและเลือก จัดเก็บ

ตัวเลือกอ่ืนๆ สําหรับการบันทึกคือการลบและการแกไขบันทึก 

ขณะที่แกไขบันทึก คุณสามารถออกจากโปรแกรมแกไขขอความ

โดยไมตองบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

คุณสามารถสงบันทึกไปยังเครื่องที่ใชงานรวมกันโดยใช

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ขอความตัวอักษร หรือขอความ

มัลติมเีดีย

■ เครื่องคิดเลข
เครื่องคิดเลขในโทรศัพทของคุณสามารถใชงานการคํานวณทาง

คณิตศาสตรและตรีโกณ การหาคาเลขยกกําลังสอง หาราก 

กลบัตัวเลข และแปลงคาสกุลเงินตางๆ

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากัดในดาน
ความถูกตองและไดรับการออกแบบมาสําหรับ

การคํานวณอยางงาย

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > เครื่องคิดเลข เมื่อตัวเลข 0 

ปรากฏบนจอ ใหปอนเลขจํานวนแรกที่ตองการคํานวณ กดปุม # 

เพื่อใสจดุทศนิยม เลื่อนไปยังการทํางานหรือฟงกชันที่ตองการ 

หรือเลือกจาก ตัวเลือก ปอนตัวเลขจํานวนที่สอง ทําซ้ําขั้นตอนนี้

มากเทาที่จําเปน หากตองการเริ่มการคํานวณครั้งใหม 

ใหเลอืกและกดปุม ลบ คางไวกอน

หากตองการแปลงสกุลเงิน ใหเลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 

เครื่องคิดเลข หากตองการบันทึกอัตราแลกเปลี่ยน ใหเลือก 

ตัวเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งที่

ปรากฏบนหนาจอ ปอนอัตราแลกเปลี่ยนโดยกดปุม # เพือ่ใส

จุดทศนิยมและเลือก ตกลง เครื่องจะยังคงบันทึกอัตรา

แลกเปลี่ยนนั้นเอาไวจนกวาจะมีอัตราแลกเปลี่ยนใหมมาแทนที่ 

หากตองการแปลงสกุลเงิน ใหปอนจํานวนเงินที่ตองการแปลง 

แลวเลือก ตัวเลือก > เปนสกุลหนึ่ง หรือ เปนสกุลสอง

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลัก 

คุณตองปอนอัตราแลกเปลี่ยนใหมเนื่องจาก

อัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดไวกอนหนาทั้งหมด

จะถูกลบ

■ ตวันบัเวลาถอยหลัง
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง ปอนเวลาปลุก

เปนชั่วโมง นาที และวินาที และเลือก ตกลง หากคุณตองการ 

คุณสามารถเขียนขอความบันทึกของคุณเองซึ่งจะปรากฏขึ้น

เมื่อหมดเวลา หากตองการเริ่มการจับเวลา ใหเลือก เร่ิม 

หากตองการเปลี่ยนเวลาที่ต้ังไว ใหเลือก เปลี่ยนเวลา  

หากตองการหยุดตัวนับเวลา ใหเลือก หยุดนับ

หากถึงเวลาเตือน ขณะที่โทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย 

เครื่องจะสงเสียงเตือนและกะพริบขอความบันทึกหากตั้งไว 

หรือปรากฏขอความ หมดเวลาที่ต้ัง กดปุมใดก็ไดเพื่อหยุด

เสียงเตือน หากไมไดกดปุมใด เสียงเตือนจะหยุดอัตโนมัติภายใน 

60 วินาที หากตองการปดเสียงแจงเตือนและลบบันทึก ใหเลือก 
ออก หากตองการเริ่มจับเวลาแบบถอยหลังอีกครั้ง ใหเลือก 

เร่ิมใหม
43ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



■ นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถจบัเวลา วัดคาเวลา หรือรอบเวลาโดยใช

นาฬกิาจับเวลา ในขณะจับเวลา คุณยังสามารถใชงานฟงกชัน

อ่ืนไดดวยเชนกัน หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลาใหทํางาน

เปนพืน้หลังของหนาจอ ใหกดปุมจบการทํางาน

การใชนาฬิกาจับเวลาหรือใหนาฬกิาจับเวลาทํางานอยูโดย

ไมปรากฏบนหนาจอขณะที่ใชงานคุณสมบัติอ่ืนๆ อยู

จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทําใหอายุการใชงาน

ของแบตเตอรี่สั้นลง 

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกา และเลือกจาก

ตัวเลือกตอไปนี้:

เวลาที่แยกไว—เพือ่วัดคาเวลาในรอบนั้น ในการเริ่มจบัเวลา 

ใหเลือก เร่ิม เลือก แยก ทุกครั้งที่คุณตองการบันทึกเวลา

ระหวางรอบ ในการหยุดจับเวลา ใหเลือก หยุด

หากตองการบันทึกเวลาที่จับได ใหเลือก จัดเก็บ

หากตองการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ใหเลือก ตัวเลือก > เริ่ม 

เวลาใหมนี้จะเดินตอจากเวลาเดิมที่จับเวลาไว ในการตั้งเวลาใหม

โดยไมจัดเก็บไว ใหเลือก ต้ังเวลาใหม

รอบเวลา—เพื่อบันทึกรอบเวลา เลือก รอบเวลา ทุกครั้งที่คุณ

ตองการบันทึกเวลาระหวางรอบ

จับเวลาตอ—เพื่อดูเวลาที่คุณต้ังไวเปนพื้นหลัง

เวลาลาสุด—เพือ่ดูเวลาที่จับครั้งลาสุด หากยังไมไดต้ังเวลาใหม

ใหนาฬิกาจับเวลา

แสดงเวลา หรือ ลบเวลา—เพือ่ดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว
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13. แอปพลิเคช่ัน

แอปพลิเคชั่นจะอยูในเมนู แอปฯ ในเมนูหลัก

ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชั่นและเกมสตางๆ ได 

ไฟลเหลานี้จะไดรับการจัดเก็บไวในหนวยความจําของเครื่อง 

และอาจจัดเรียงอยูในโฟลเดอร 

■ การเขาเลนเกมส
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณมเีกมสใหมาดวย 

เลือก เมนู > แอปฯ > เกมส เลื่อนไปที่เกมสที่ตองการ แลวเลือก 

เปด

ในการตั้งคาเสียง แสงสวาง และการสั่นขณะเลนเกมส เลือก 

เมนู > แอปฯ > ตัวเลือก > การต้ังคาแอปพลิฯ

■ การเปดใชแอปพลิเคชั่น
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณประกอบดวยแอปพลิเคชั่น Java 

เลือก เมนู > แอปฯ > รวม เลื่อนไปยังแอปพลิเคชั่นที่ตองการ 

แลวเลือก เปด

■ ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลเิคชั่น
ลบ—เพื่อลบแอปพลิเคชั่นออกจากโทรศัพท

ขอมูล—เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน่นั้น

ตรวจสอบเวอรชั่น—เพื่อตรวจสอบวาเวอรชันใหมของ

แอปพลิเคชั่นนี้จะดาวนโหลดจาก เว็บ (บริการเสริมจาก

ระบบเครือขาย)

เขาสูแอปพลิเคชั่น—เพื่อจํากัดแอปพลิเคชั่นจากการเขาสู

ระบบเครือขาย ประเภทการเขาใชตางๆ จะปรากฏขึ้น 

เลือกการอนุญาตอยางใดอยางหนึ่งสําหรับแตละประเภท

เว็บเพจ—เพือ่ใหรายละเอียดเพิม่เติมหรือขอมูลของ

แอปพลิเคชั่นเพิ่มเติมจากเว็บเพจ (บริการเสริมจาก

ระบบเครือขาย) โดยจะปรากฏขึ้นตอเมื่อแอปพลิเคชั่น

นั้นมทีี่อยูอินเทอรเน็ตแลว

■ การดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น
โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชัน่ J2ME Java 

กอนจะดาวนโหลด โปรดตรวจสอบวาแอปพลิเคชั่นนี้

สามารถใชงานไดกับโทรศัพทของคุณ

ขอสําคัญ: ติดต้ังและใชงานเฉพาะซอฟตแวร
จากแหลงที่มกีารรักษาความปลอดภัยและ

มีการปองกันจากซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานั้น

คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Java ใหมๆ ไดหลายวิธี

ดังนี้

ใชโปรแกรม Nokia Application Installer จากชุด PC Suite 

เพื่อดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น หรือเลอืก เมนู > แอปฯ > 

ตัวเลือก > การดาวนโหลด > ดาวนโหลดแอปฯ 

รายการของบุคมารคที่มีอยูจะปรากฏขึ้น โปรดดูที่ “บุคมารค”, 

หนา 48

คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น ราคา และภาษีตางๆ 

ไดจากผูใหบริการของคุณ

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่โหลดไวแลวสําหรับเว็บไซตที่

ไมไดเปนพนัธมิตรกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia จะไมรับรองหรือ

รับประกันใดๆ ตอการใชงานไซตดังกลาว หากยังตองการที่จะ

เขาใชงานเว็บไซตนั้นอยู คุณควรระมัดระวังในเรื่องของ

ความปลอดภยัหรือเนื้อหาของขอมูล เชนเดียวกับการเขาใช

เว็บไซตอ่ืนๆ ผานอินเทอรเน็ต

■ Presenter
โปรแกรม Presenter ชวยใหคุณสามารถควบคุมการนําเสนอ

ดวยสไลด (ใชงานรวมกัน Microsoft Office PowerPoint) DVD 

ซอฟตแวร  เครื่องเลน MP3 หรือแอปพลิเคชั่นพีซอ่ืีนๆ  

ระยะไกลจากอุปกรณของคุณ 

ในการใชแอปพลิเคชั่นที่ไมใชการนําเสนอสไลดและ

โหมดเดสกทอป 

คุณตองสรางรูปแบบกําหนดเองที่เกี่ยวของบนแอปพลิเคชั่น

ของพซีี
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กอนที่คุณจะใชแอปพลิเคชั่น คุณตองดําเนินการตอไปนี้:

1. ติดต้ังแอปพลิเคชั่น Nokia Presenter PC ลงในพีซีของคุณ 

โปรแกรมนี้มใีหดาวนโหลดในเว็บไซตของ Nokia  โปรดดูที่ 

“Nokia Care Online”, หนา 66

2. เรียกใชงานและกําหนดคาในพีซี ดูใหแนใจวาพอรตอนุกรม 

Bluetooth ขาเขาที่เลือก (พอรต COM) ตรงกับที่ระบุในการ

ต้ังคาซอฟตแวร Bluetooth บนอุปกรณ Bluetooth ของพีซี

ของคุณ สําหรับรายละเอียด โปรดดูเอกสารประกอบของพซีี 

และที่ “การต้ังคาการเชื่อมตอ Bluetooth”,หนา 31

3. เปดการนําเสนอสไลด หรือเริ่มตนแอปพลิเคชั่นที่คุณ

ตองการควบคุมทางระยะไกลจากโทรศัพทของคุณ

เลือก แอปฯ > รวม > Presenter > เชื่อมตอ  และอุปกรณที่คุณ

ตองการเชือ่มตอ

เมื่อกลองโตตอบ Bluetooth Connection Successful 

ปรากฏขึ้นที่หนาจอพีซีของคุณ คุณตองคลิกที่กลองนั้นเพื่อ

ยืนยันการเชื่อมตอ Bluetooth

รายการประเภทแอปพลิเคชั่นตางๆ ที่มีอยูจะแสดงขึ้น เลอืก เปด 

เพื่อเขาใชงานแอปพลิเคชั่นที่ตองการ เลือก ตัวเลือก > 

การต้ังคา เพื่อต้ังคาขนาด บันทึกของผูพูด สําหรับบันทึกของ

ผูบรรยาย และ ตัวจับเวลาการนําเสนอ (เปนนาที) เพือ่กําหนด

เวลาการนําเสนอสไลดใหหมาะสมที่สุดเทาที่มี ในการบันทึก

การต้ังคา ใหเลอืก ตัวเลือก > กลับ

หลังจากที่คุณเลือกการนําเสนอสไลด คุณสามารถเบราส 

หรือขามทีละสไลด หรือขามทีละหลายสไลดไปขางหนา

โดยใชปุมเลื่อน หากตองการดูหมายเหตุผูพดู เลือก บันทึก 

หากตองการชี้บนสไลด เลือก ตัวชี้ เพือ่เปดใชมารกเกอร

วงกลมสีดําขนาดเล็ก ที่คุณสามารถควบคุมไดดวยปุมเลื่อน 

เลือก ตัวเลือก > รายการสไลด เพื่อกลับไปยังรายการสไลด 

เลือก ตัวเลือก > รายการแอปพลิเคชั่น เพื่อกลับไปยัง

รายการแอปพลิเคชั่น 

ในการควบคุมตัวชีเ้มาส (เคอรเซอร) ทางระยะไกลจาก

โทรศัพทของคุณ ใหเลือกโหมดเดสกทอป 

หลังจากคุณเปดเดสกทอป โทรศัพทจะควบคุมตัวชี้เมาส

โดยอัตโนมัติ หากตองการกลับไปยังรายการแอปพลิเคชั่น เลือก 

ตัวเลือก > รายการแอปพลิเคชั่น

หากตองการออกจาก Presenter เลือก ตัวเลือก > ออก
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14. เว็บ

คุณสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตเคลือ่นที่ตางๆ 

โดยใชเบราเซอรของโทรศัพท 

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได
และมีระบบรักษาความปลอดภยัรวมทั้งมีระบบ

การปองกันจากซอฟตแวรที่เปนอันตราย 

คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี้ รวมทั้งราคา ภาษี  

และคําแนะนําตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

คุณสามารถใชคุณสมบัติเบราเซอรของโทรศัพทเพื่อดูบริการ

ตางๆ ที่ใช ภาษา Wireless Markup Language (WML) หรือ 

Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) 

ในเพจตางๆ ได โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกตางกันตาม

ขนาดของหนาจอ คุณอาจดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจไมได 

■ การตั้งคาการดขูอมูล
คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาที่ตองใชในการเบราสเปน

ขอความการตั้งกําหนดคาจากผูใหบริการซึ่งใหบริการ

ที่คุณตองการใช โปรดดูที่ “บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, หนา ix 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนการตั้งกําหนดคาทั้งหมด

ดวยตัวคุณเอง โปรดดูที่ “การต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, หนา 34

■ การเชือ่มตอกับบรกิาร
ตรวจดูใหแนใจวาการตั้งกําหนดคาของบริการที่คุณตองการ

ใชนั้นทํางานอยู

1. หากตองการเลือกการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอกับบริการ 

ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การต้ังกําหนดคา

2. เลือก การจัดรูปแบบ เฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับบริการ

การเบราสเทานั้นที่จะปรากฏขึ้น ในการเบราส เลือก

ผูใหบริการเปน คาที่ต้ังมา หรือ การต้ังคาสวนบุคคล 

โปรดดูที่ “การต้ังคาการดูขอมูล”, หนา 47

3. เลือก บัญช ีและบริการเบราสที่มีอยูในการ

ต้ังกําหนดคาที่ใชงาน

4. เลือก แสดงหนาตางการติดตอ > ใช เพื่อดําเนินการ

ตรวจสอบผูใชดวยตนเองสําหรับการเชือ่มตออินทราเน็ต

เชื่อมตอกับบริการโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้:

• เลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรือในโหมดสแตนดบาย 

ใหกดปุม 0 คางไว

• หากตองการเลือกบุคมารคของบริการ ใหเลือก เมนู > 

เว็บ > บุคมารค

• ในการเลือก URL ลาสุด ใหเลือก เมนู > เว็บ > 

ที่อยูเว็บลาสุด

• ในการปอนที่อยูของบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู 

ปอนที่อยูของบริการ แลวเลอืก ตกลง

■ การเบราสเพจ
หลังจากเชื่อมตอกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเรียกดูเพจตางๆ 

ได ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกันไปตามบริการนั้นๆ 

ปฏบัิติตามขอความที่ปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพทของคุณ 

สําหรับขอมูลเพิม่เติม ติดตอผูใหบริการของคุณ

การเบราสดวยปุมโทรศัพท
ในการเบราสดูเพจ ใหเลื่อนไปตามทิศทางตางๆ

ในการเลือกรายการที่ไฮไลทไว ใหกดปุมโทรออก หรือเลือก เลือก

ในการปอนตัวอักษรและตัวเลข ใหกดปุม 0 ถึง 9 

ในการปอนตัวอักษรพิเศษ ใหกดปุม *

ตัวเลือกตางๆ ในขณะเบราส
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

โฮมเพจ—เพื่อกลับไปยังหนาแรก

ทางลดั—เพื่อเปดรายการตัวเลือกรายการใหมที่จะใชกับ

เพจนั้นโดยเฉพาะ ตัวเลือกนี้จะใชไดก็ตอเมือ่ในเพจมทีางลัด

เพิ่มบุคมารค—เพื่อจัดเก็บเพจดังกลาวเปนบุคมารค
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บุคมารค—เพื่อเขาสูรายการบุคมารค โปรดดูที่ “บุคมารค”, 

หนา 48

ตัวเลือกเพจ—เพื่อแสดงรายการตัวเลือกของเพจที่ใชงานอยู

ประวัติ—เพือ่รับรายการที่แสดง URL ลาสุดที่เยี่ยมชม

ดาวนโหลด—เพือ่แสดงรายการบุคมารคสําหรับดาวนโหลด

ตัวเลือกอ่ืน ๆ —เพื่อแสดงรายการตัวเลือกอ่ืนๆ

รีโหลด—เพือ่โหลดซ้ําและอัปเดตเพจปจจุบันอีกครั้ง

ผูใหบริการของคุณอาจมีตัวเลือกอ่ืนๆ ใหอีก

การโทรออกโดยตรง
คุณสามารถโทรออก บันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพทจาก

เพจไดในขณะเบราส

■ บุคมารค
คุณสามารถบันทึกที่อยูของเพจเปนบุคมารคในหนวยความจํา

โทรศัพทได

1. ขณะเบราสใหเลือก ตัวเลือก > บุคมารค หรือเมื่ออยูใน

โหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค

2. เลื่อนไปที่บุคมารคและเลือกบุคมารคดังกลาว หรือกดปุม

โทรออกเพื่อทําการเชื่อมตอกับเพจที่เชื่อมโยงกับบุคมารค

3. เลือก ตัวเลือก เพื่อดู แกไข ลบ หรือสงบุคมารค 

เพื่อสรางบุคมารคใหม หรือเพื่อจดัเก็บบุคมารคไว

ในแฟมขอมูล

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่โหลดไวแลวสําหรับเว็บไซตที่

ไมไดเปนพันธมิตรกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia จะไมรับรองหรือ

รับประกันใดๆ ตอการใชงานไซตดังกลาว หากยังตองการที่จะ

เขาใชงานเว็บไซตนั้นอยู คุณควรระมัดระวังในเรื่องของ

ความปลอดภยัหรือเนื้อหาของขอมูล เชนเดียวกับการเขาใช

เว็บไซตอ่ืนๆ ผานอินเทอรเน็ต

การรับบุคมารค
เมื่อคุณไดรับบุคมารคที่สงเปนบุคมารค ขอความ ไดรับ 1 

บุคมารค จะปรากฏขึ้น หากตองการดูบุคมารค ใหเลือก แสดง

■ การตั้งคาเบราเซอร
ขณะเบราสใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > 

การต้ังคาลักษณะ หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > 

เว็บ > การต้ังคา > การต้ังคาลักษณะเบราเซอร และเลือกจาก

ตัวเลือกตอไปนี้:

การตัดคํา > ใช—เพือ่กําหนดใหขอความปรากฏบนหนาจอ

ในบรรทัดตอไป หากคุณเลือก ไมใช ขอความจะถูกตัดใหสั้นลง

ขนาดอักษร—เพื่อกําหนดขนาดตัวอักษร

แสดงภาพ > ไมแสดง—เพือ่ซอนภาพในเพจ ซึ่งจะชวยเพิ่ม

ความเร็วในการเบราสดูเพจที่มีรูปภาพจํานวนมาก

การแจงเตือน > แจงการเชื่อมตอที่ไมรับรอง > แสดง— 

เพื่อต้ังคาโทรศัพทใหแจงเตือนเมื่อการเชื่อมตอแบบรับรอง

เปลี่ยนเปนการเชื่อมตอที่ไมรับรองขณะเบราส

การแจงเตือน > แจงรายการที่ไมรับรอง > แสดง— 

เพื่อต้ังโทรศัพทใหแจงเตือนเมื่อหนาเพจที่มกีารเขารหัสที่มี

รายการที่ไมปลอดภยั การแจงเตือนเหลานี้ไมไดรับรองวา

การเชื่อมตอนั้นปลอดภัย สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรดดูที่ 

“ความปลอดภยัของเบราเซอร”, หนา 49

การเขารหัสตัวอักษร > การเขารหัสเนื้อหา—เพื่อเลอืกการ

เขารหัสสําหรับเนื้อหาเพจเบราเซอร

การเขารหัสตัวอักษร > ที่อยูเว็บ Unicode (UTF-8) > ใช— 

เพื่อต้ังคาใหเครื่องสง URL เปนการเขารหัส UTF-8 คุณอาจ

ตองใชการต้ังคานี้เมื่อคุณเขาใชเว็บเพจที่ใชภาษาตางประเทศ

ขนาดหนาจอ > แบบเต็มจอ หรือ ขนาดเล็ก—เพือ่ต้ังคา

เคาโครงหนาจอ

JavaScript > ใช—เพือ่เรียกใชงาน Java scripts

■ การตั้งคาการปองกัน

คุกกี้
คุกกี้ คือ ขอมูลที่เว็บไซตจัดเก็บในหนวยความจําแคช

ของโทรศัพท คุกกี้จะถูกบันทึกไวจนกวาคุณจะลบขอมูล

ในหนวยความจําแคช โปรดดูที่ “หนวยความจําแคช”, หนา 49

ขณะเบราสใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > ระบบปองกัน > 

การต้ังคาคุกกี้ หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
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การต้ังคา > การต้ังคาการปองกัน > คุกกี้ ในการรับหรือ

ปองกันโทรศัพทไมใหรับคุกกี้ ใหเลือก ใหรับได หรือ ปฏเิสธ

สคริปตผานการเชื่อมตอแบบรับรอง
คุณสามารถเลือกใหรับสคริปตจากเพจที่มีความปลอดภัย 

โทรศัพทรุนนี้รองรับสคริปต WML

ขณะเบราส หากตองการใหรับสคริปต เลือก ตัวเลือก > 

ตัวเลือกอ่ืน ๆ > ระบบปองกัน > ต้ังคา WMLScript 

หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > 

การต้ังคาการปองกัน > WMLScript ตอแบบรับรอง > ใหรับได

■ การตั้งคาการดาวนโหลด
ในการจัดเก็บไฟลที่ดาวนโหลดทั้งหมดโดยอัตโนมัติใน คลังภาพ 

ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การต้ังคาการดาวนโหลด > 

จัดเก็บอัตโนมัติ > เปด

■ ถาดรบับริการ
โทรศัพทสามารถรับขอความบริการที่สงมาจากผูใหบริการ

ของคุณได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ขอความบริการ

เปนการแจงขอมูล (เชน หัวขอขาว) และอาจมีขอความตัวอักษร

หรือที่อยูของบริการ

หากตองการเขาใช ถาดรับบริการ ในโหมดสแตนดบาย 

เมื่อคุณไดรับขอความบริการ ใหเลือก แสดง หากคุณเลือก ออก 

ขอความจะถูกยายไปที่ ถาดรับบริการ หากตองการเขาใช 

ถาดรับบริการ ภายหลัง ใหเลือก เมนู > เว็บ > ถาดรับบริการ

หากตองการเขาใช ถาดรับบริการ ขณะเบราส เลือก ตัวเลือก > 

ตัวเลือกอ่ืน ๆ > ถาดรับบริการ เลื่อนไปที่ขอความที่คุณตองการ 

เพื่อใชเบราเซอร และดาวนโหลดเนื้อหาที่กําหนดไว เลือก 

ดึงขอมูล ในการแสดงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ

การแจงบริการหรือลบขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ขอมูล หรือ 

ลบ

การตั้งคาถาดรับบริการ
เลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > ต้ังคาถาดรับบริการ

ในการกําหนดวาตองการรับขอความบริการหรือไม ใหเลือก 

ขอความบริการ > ใช หรือ ไมใช

หากตองการตั้งคาใหโทรศัพทรับขอความบริการเฉพาะจาก

ผูจัดทําเนื้อหาที่ไดรับการรับรองจากผูใหบริการเทานั้น ใหเลือก 

ปองกันขอความ > ใช หากตองการดูรายการผูจัดทําเนื้อหา

ที่ไดรับการรับรอง ใหเลือก ชองที่เชื่อถือได

หากตองการตั้งคาใหโทรศัพทเปดใชเบราเซอรจากโหมด

สแตนดบายโดยอัตโนมติั เมื่อไดรับขอความบริการ ใหเลือก 

เชื่อมตออัตโนมัติ > ใช หากคุณเลือก ไมใช โทรศัพทจะใชงาน

เบราเซอรเฉพาะหลังจากคุณเลือก ดึงขอมูล เมื่อเครื่องไดรับ

ขอความบริการเทานั้น

■ หนวยความจําแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว 

หากคุณพยายามเขาใชหรือเขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองการ

รหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละครั้ง 

ขอมูลหรือบริการที่คุณไดเขาใชงานจะถูกจดัเก็บอยูในแคช

ในการลบแคชขณะที่เบราสใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > 

ลบขอมูลในแคช  หรือ ในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > 

เว็บ > ลบขอมูลในแคช

■ ความปลอดภยัของเบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติความปลอดภัยกับบริการบาง

ประเภท เชน บริการดานธนาคารหรือการซื้อสินคาออนไลน 

สําหรับการเชื่อมตอประเภทนี้ คุณจําเปนตองใชใบรับรองและ

โมดูลระบบปองกันซึ่งอาจมีอยูในซิมการดของคุณ สําหรับขอมูล

เพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการของคุณ

โมดูลความปลอดภัย
โมดูลปองกันจะปรับปรุงบริการดานความปลอดภยัของ

แอปพลิเคชัน่ที่ตองใชในการเชื่อมตอเบราเซอรและยอมใหคุณใช

ลายเซ็นแบบดิจิตอล โมดูลปองกันอาจประกอบดวยใบรับรอง 
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รวมทั้งปุมสวนตัวและปุมทั่วไป ผูใหบริการจะจัดเก็บใบรับรอง

ไวในโมดูลความปลอดภัย

หากตองการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาการปองกัน ใหเลือก เมนู > 

การต้ังคา > ความปลอดภยั > การต้ังคาการปองกัน

ใบรับรอง
ขอสําคัญ: แมวาการใชใบรับรองจะชวยให
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในการเชื่อมตอระยะไกลและ

การติดต้ังซอฟตแวรลดนอยลงอยางเห็นไดชดั 

แตคุณควรใชใบรับรองอยางถูกตองเพื่อใหไดรับ

ประโยชนจากการรักษาความปลอดภัยที่มี

ประสิทธิภาพเพิม่มากขึ้น ใบรับรองมิไดใหการ

ปองกันความปลอดภัยแตอยางใด หากแตเปนที่

การจัดการใบรับรองตางหากที่ตองมีใบรับรอง

ของแท ที่ถูกตอง หรือนาเชื่อถือ เพื่อความปลอดภยั

ที่เพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมีอายุการใชงานจํากัด 

หากใบรับรองที่หมดอายุหรือใบรับรองที่ไม

สามารถใชไดปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองนั้น

จะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวันเวลาปจจุบัน

ในเครื่องของคุณใหถูกตอง กอนที่จะเปลี่ยนแปลง

คาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบใหแนใจวา

คุณสามารถเชื่อถือขอมูลของเจาของใบรบัรองนี้ได 

และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของ

ที่อยูในรายชื่อ

ใบรับรองมอียู 3 แบบ ไดแก: ใบรับรองเซิรฟเวอร ใบรับรองสิทธิ์ 

และใบรับรองผูใช คุณสามารถขอรับใบรับรองไดจาก

ผูใหบริการของคุณ ผูใหบริการจะจัดเก็บใบรับรองสิทธิ์และ

ใบรับรองผูใชไวในโมดูลความปลอดภยั

ในการดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองผูใชที่ดาวนโหลด

มายังโทรศัพทของคุณ ใหเลอืก เมนู > การต้ังคา > 

ความปลอดภยั > ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผูใช

สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ 

หากการสงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและเซิรฟเวอรที่

ใหขอมูลถูกเขารหัสไว

อยางไรก็ตาม ไอคอนความปลอดภัยไมไดแสดงวาการ

สงขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรเนื้อหา 

(หรือที่ซึ่งจัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) จะปลอดภยั 

ขึ้นกับผูใหบริการวาจะมีระบบรักษาความปลอดภัยใหกับการสง

ขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรที่ใหขอมูลหรือไม

ลายเซ็นดิจิตอล
คุณสามารถสรางลายเซ็นดิจิตอลดวยโทรศัพทของคุณได

หากซิมการดของคุณมีโมดูลความปลอดภัย การใชลายเซ็น

ดิจิตอลเหมือนกับการเซ็นชื่อลงบนเอกสารใบเรียกเก็บสัญญา 

หรือเอกสารอื่นๆ

ในการใชลายเซ็นดิจิตอล ใหเลือกลิงคของเพจ เชน 

ชื่อหนังสือที่คุณตองการซือ้และราคาของหนังสือนั้น 

ขอความที่จะเซ็น ซึ่งอาจมีจํานวนเงินและวันที่รวมอยูดวย 

จะปรากฏขึ้น

ตรวจสอบวาขอความที่สวนหัวเปน อาน  และไอคอน

ลายเซ็นดิจิตอล ( ) ปรากฏขึ้น

หากไอคอนลายเซ็นดิจติอลไมปรากฏขึ้น แสดงวามีการ

ละเมิดความปลอดภัย และคุณไมควรปอนขอมูลสวนตัว 

เชน PIN ที่ลงนามไว

ในการตกลงรับขอความ ใหอานขอความทั้งหมดกอน 

หลังจากนั้นใหคุณเลือก ตกลงรับ

ขอความนั้นอาจแสดงไมหมดภายในหนาจอเดียว ดังนั้น 

จึงควรตรวจสอบใหแนใจวาไดเลื่อนอานขอความทั้งหมดแลว

กอนตกลงรบั

เลือกใบรับรองผูใชที่คุณตองการใช ปอน PIN ที่ลงนามไว 

(โปรดดูที่ “รหัสผาน”, ในหนา ix) แลวเลือก ตกลง 

ไอคอนลายเซ็นแบบดิจิตอลจะหายไป และบริการจะแสดง

ขอมูลยืนยันการสั่งซื้อ
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15. บริการของซิม

ซิมการดของคุณอาจมีบริการเสริม คุณสามารถเขาใชงาน

เมนูนี้ไดก็ตอเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของ

เมนูจะตางกันไปตามซิมการดที่ใช

หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ 

ในการใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ 

ซึ่งอาจเปนผูใหบริการ ผูใหบริการระบบเครือขาย 

หรือผูจําหนายรายอื่นๆ

หากตองการตั้งใหโทรศัพทแสดงขอความยืนยันการทํางานที่จะ

สงระหวางเครื่องของคุณและระบบเมือ่คุณใชบริการซิม ใหเลือก 

เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > ยืนยันบริการซมิ > แสดง

ในการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตองสงขอความหรือโทรติดตอ 

ซึ่งคุณจะตองรับผดิชอบคาใชจายนี้
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16. การเช่ือมตอกับเครือ่งคอมพิวเตอร

คุณสามารถรับสงอีเมล และเขาใชงานอินเทอรเน็ตไดเมื่อ

โทรศัพทเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได

ผานทาง Bluetooth หรือสายเคเบิล คุณสามารถใชเครื่อง

โทรศัพทนี้กับแอปพลิเคชั่นการสื่อสารดานขอมลูและการเชื่อมตอ

กับเครื่องพซีีได

■ Nokia PC Suite 
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ในการซิงโครไนซ

รายชื่อ ปฏิทิน บันทึก และสิ่งที่ตองทํา ระหวางโทรศัพท

ของคุณและเครื่องพีซทีี่ใชงานรวมกันไดหรือเซิรฟเวอร

อินเทอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

คุณอาจคนหาขอมูลเพิ่มเติมรวมทั้ง PC Suite ไดจากสวน

สนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia ที่ www.nokia.co.th/8600/

support ดาวนโหลดเวอรชั่น 6.83 หรือสูงกวาสําหรับ

โทรศัพทของคุณ

■ EGPRS, HSCSD และ CSD
ดวยโทรศัพทเครื่องนี้ คุณสามารถใชบริการขอมูล EGPRS 

(enhanced GPRS), GPRS (General packet radio service), 

High-speed circuit switched data  (HSCSD) และ Circuit 

switched data (CSD, ขอมูล GSM)

โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ เพือ่ดูขอมูล

เกี่ยวกับการใชงานและการเปนสมาชิกบริการขอมูล

การใชบริการ HSCSD จะสิ้นเปลืองพลังงานจากแบตเตอรี่

ของโทรศัพทเร็วขึ้นกวาการใชสายสนทนาหรือการใช

สายขอมูลปกติ คุณอาจจําเปนตองตอโทรศัพทเขากับ

อุปกรณชารจระหวางที่โอนขอมูล

โปรดดูที่ “การต้ังคาโมเด็ม”, หนา 32

■ แอปพลิเคชั่นการสื่อสารขอมูล
โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการใชแอปพลิเคชั่นการสื่อสารขอมูล

จากเอกสารที่ใหมาดวย

ไมแนะนําใหโทรออกหรือรับสายเขาระหวางที่เชื่อมตอโทรศัพท

กับเครื่องคอมพิวเตอรเพราะอาจทําใหการทํางานขัดของได

เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นระหวางการใชโทรศัพทเพื่อรับสงขอมลู 

ใหวางโทรศัพทบนพืน้ผิวที่มั่นคง โดยใหดานแผงปุมคว่ําลง 

อยายายโทรศัพทโดยถือไวในมอืระหวางใชโทรศัพทรับสงขอมูล
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17. อุปกรณเสริมของแท

อุปกรณเสริมแบบใหมสําหรับ

โทรศัพทของคุณมีจําหนาย

อยูมากมาย คุณสามารถเลือก

อุปกรณเสริมซึ่งเหมาะกับความ

ตองการในการติดตอสื่อสารของ

คุณได 

อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบายไวในสวนถัดไป

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่ของคุณวามีอุปกรณ

ใดจําหนายบาง

ตอไปน้ีเปนคําแนะนําท่ีควรปฏิบัตสิําหรับ
การใชอปุกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมอืเด็ก

• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม 

ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการติดต้ังและการทํางานของอุปกรณเสริม

ทุกชิ้นที่ติดต้ังในรถอยางสม่ําเสมอ

• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะ

ติดต้ังอุปกรณเสริมในรถที่ติดต้ังยากได

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริม

ที่ไดรับการรับรองจากผูผลิตโทรศัพทเทานั้น การใชอุปกรณ

ประเภทอ่ืนนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําให

การรับประกันหรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปนโมฆะไป

■ แบตเตอรี่

* เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยขึ้นอยูกับซิมการด 

การต้ังคาระบบและคาที่ใช รูปแบบที่ใช รวมถึงสภาพแวดลอม 

การใชวิทยุ FM และแฮนดฟรีแบบในตัว จะสงผลตอ

เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบาย

■ ชดุหฟูง Bluetooth ของ Nokia 
(BH-801)

การออกแบบที่สวยงามอยางมสีไตลของชุดหูฟง Bluetooth ของ 

Nokia รุน BH-801 สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพระดับสูง 

และความทันสมยั คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณนี้กับโทรศัพท

ของคุณผานเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ไดอยางงายๆ และยังมี

สายคลองคอที่สวยหรูและอุปกรณเหน็บเข็มขัดคุณภาพเยี่ยมเพือ่

จัดเก็บไดสะดวกเมือ่ไมมีการใชงาน ชุดหูฟงนี้สวมใสไดสบาย

ทั้งสองขาง ไมวาจะใชที่คลองหูหรือไมก็ตาม

■ อุปกรณแฮนดฟรีไรสายสําหรับ
ตดิตัง้ในรถยนตของ Nokia 
(HF-33W)

ใหคุณมีสมาธิอยูกับการขับรถในขณะที่เพลิดเพลินไปกับอิสระใน

การสื่อสารดวยอุปกรณแฮนดฟรีไรสายสําหรับติดต้ังในรถยนต

ของ Nokia รุน HF-33W อุปกรณแฮนดฟรีนี้สามารถเสียบเขากับ

ที่จดุบุหรี่ในรถยนตและเชื่อมตอกับโทรศัพทที่รองรับผาน

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth สําหรับการใชงานแบบแฮนดฟรี

ในรถยนต

■ ลําโพง Bluetooth ของ Nokia 
(MD-5W)

ลําโพงแบบพกพาพรอมเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth นี้

ใหคุณฟงเพลงดิจิตอลในระบบสเตอริโอคุณภาพสูง ซึ่งเก็บไว

ในโทรศัพทมือถือที่รองรับการใชงานรวมกันไดอยางเต็มอ่ิม 

โดยไมตองกังวลกับการพลาดการรับสายในระหวางฟงเพลง 

เนื่องจากลําโพงนี้จะทําหนาที่เหมือนสปกเกอรโฟนแบบ

แฮนดฟรีและใชจัดการสายโทรศัพทได ลําโพงรุนนี้ใชพลังงาน

จากแบตเตอรี่หรืออุปกรณชารจของ Nokia ที่ใหมาพรอมกัน 

ใหคุณเลนเพลงไดนานถึง 30 ชั่วโมงเมื่อใชแบตเตอรี่ 

คุณจึงมอิีสระในการฟงเพลงไดดีกวาเดิม

ประเภท เวลาสนทนา* เวลาสแตนดบาย*

BP-5M สูงถึง 3.7 ชม. สูงถึง 10 วัน
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18. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

■ การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถ
ชารจประจุใหมได แบตเตอรี่ใหมจะสามารถทํางานไดเต็ม
ประสิทธิภาพหลังจากผานการชารจและคายประจุอยาง
สมบูรณ 2-3 รอบ คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และคายประจุได
หลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใชงาน 
เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่
สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่
ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia และชารจแบตเตอรี่โดยใช
อุปกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก
Nokia เทานั้น

หากใชแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหมเปนครั้งแรก หรือหากไมไดใช
แบตเตอรี่เปนเวลานานๆ คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตอกับ
อุปกรณชารจ และปลดการเชื่อมตอ และเชื่อมตอใหมอีกครั้ง
เพื่อเริ่มการชารจ

ใหถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบเมื่อไมไดใชงาน 
ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ 
เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว 
แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาสองสามนาทีกวาที่
สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฎขึ้นบนหนาจอ หรือ
กอนที่จะสามารถโทรออกได

คุณควรใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคที่ระบุไวเทานั้น 
อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย

อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได
เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัส
โดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะ
เหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจ
เกิดขึ้นได เชน ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อ
หรือในกระเปาเล็กๆ การลัดวงจรอาจทําใหขั้วแบตเตอรี่หรือสวน
ที่ใชในการเชื่อมตอชํารุดเสียหายได

การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน การทิ้งไวในรถที่จอดอยู
ในสภาพอากาศที่รอนหรือหนาวจัด จะทําใหประสทิธิภาพและ
อายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวใน
ที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) 
การใชแบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพท
ไมสามารถทํางานไดชั่วคราว แมวาแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุ
อยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่
จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมตํ่ิากวาจุดเยือกแข็ง

หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได 
ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความเสียหายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน 
การกําจดัแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น 
กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับ
ขยะภายในบาน

■ คําแนะนําสําหรบัการตรวจสอบ
แบตเตอรี่ของ Nokia

ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย
ของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของแท
ของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย Nokia 
ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
โดยใชขั้นตอนตอไปนี้:

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกัน
วาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต 
หากคุณมีเหตุผลอ่ืนใดที่เชือ่ไดวาแบตเตอรี่ของคุณไมใช
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้ หากไม
สามารถตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา
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การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อมองที่สต๊ิกเกอรโฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน 

(Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่งและจะเห็น
โลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia (Nokia Original 
Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง 

2. เมื่อคุณขยับแบตเตอรี่ที่ติดสต๊ิกเกอรโฮโลแกรมไปทางซาย 
ขวา ขึ้น และลง คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด 
ในแตละดานตามลําดับ

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใช
แบตเตอร่ีของแท?

หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มี
สต๊ิกเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม 
โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรอง
จากบริษัทผูผลิตอาจเปนอันตรายและอาจทําใหโทรศัพทของคุณ
มีประสิทธภิาพดอยลง อีกทั้งยังทําใหเครื่องและอุปกรณเสริม
เสียหายไดรวมทั้งอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกันอ่ืน
ใดที่ใชกับโทรศัพท

หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท
ของ Nokia ไปที่ www.nokia.co.th/batterycheck
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การดูแลและการบํารุงรักษา

โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยม
และมีฝมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณ
อยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติตามเงื่อนไข
การรับประกันไดอยางถูกตอง

• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง ฝน ไอน้ํา ความชื้น และของเหลว
ทุกชนิดอาจมีแรเปนสารประกอบซึง่จะทําใหวงจร
อิเล็กทรอนิกสขึ้นสนิม หากตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอด
แบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน 
แลวจงึคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก 
เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและ
สวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูง
จะทําใหอายุการทาํงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง 
ทั้งยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวน
ที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่อง
กลับคืนสูอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง 
ซึ่งอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจาก
ที่แนะนําไวในคูมอืผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอม
เครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออน
เกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซกัฟอก
ชนิดเขมขนทําความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวน
ที่เลื่อนไดของโทรศัพท และอาจสงผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานของโทรศัพท

• อยาใหหนาจอแสดงผลหลักกระทบกับวัสดุมคีมหรือแข็ง 
สิ่งของ เชน ตางหูหรือเครื่องประดับอาจขูดขีด
จอแสดงผลได

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส 
(เชน เลนสของกลองถายรูป พรอกซิมิต้ีเซ็นเซอร 
และเลนสเซ็นเซอรแสง)

• ใชเสาอากาศสํารองที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศ
สําหรับเปลี่ยนที่ไดรับการรับรองเทานั้น 

การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง 
หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย 
และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุ
อีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

• ทําสําเนาขอมูลที่คุณตองการเก็บไว (เชน รายชื่อ 
และบันทึกในปฏิทิน) กอนสงโทรศัพทของคุณ
เขาศูนยบริการเสมอ

คําแนะนําขางตนทั้งหมดใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ แทนชารจ 
หรืออุปกรณเสริมอ่ืนๆ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง 
ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณเพือ่
ขอรับบริการ
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ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

■ เดก็เล็ก
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณ
ขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

■ ความปลอดภัยดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน

ปฏบัิติตามกฎระเบียบของสถานที่ตางๆ และปดโทรศัพทใน
สถานที่หามใชหรือเมื่ออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ
อันตรายเสมอ ใชโทรศัพทในสภาวะการทํางานตามปกติ 
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF 
เมื่อใชในตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกาย
อยางนอย 2.2 ซม. (7/8 นิ้ว) เมื่อใชซองสําหรับพกพา 
อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา วัสดุตางๆ 
เหลานี้ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูใน
ระยะหางจากรางกายตามที่ระบุไวขางตน 

โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่
มีคุณภาพเพื่อสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมี
การหนวงการสงขอความหรือไฟลขอมูลไวจนกวาจะเชื่อมตอ
ไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏิบัติตามคําแนะนํา
เกี่ยวกับระยะหางระหวางเครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสง
จะเสร็จสมบูรณ

ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถุที่ทําจากโลหะอาจ
ดึงดูดเขาหาโทรศัพท อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อที่มี
แถบแมเหล็กไวใกลโทรศัพท ทั้งนี้เนื่องจากขอมลูที่เก็บไวภายใน
แถบแมเหล็กอาจถูกลบได

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท
มือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณ
ทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพยีงพอได 
หากมีขอสงสัย ขอแนะนําใหคุณปรึกษากับแพทยหรือผูผลิต
เครื่องมือทางการแพทยวาอุปกรณชิ้นนั้นไดรับการปกปอง
จากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม ใหปดเครื่องของคุณในสถานที่
ใหบริการรักษาพยาบาลในกรณีที่มีปายประกาศใหคุณ
ดําเนินการดังกลาว 

เนื่องจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแหงนั้นอาจกําลังใช
อุปกรณที่ไวตอสัญญาณ RF จากภายนอก

เคร่ืองกระตุนหัวใจ
ผูผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจแนะนําวาควรให
โทรศัพทมือถืออยูหางจากเครื่องดังกลาวอยางนอย 
15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน
ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งขอแนะนําเหลานี้มีขอมูลตรงกับงานวิจัยจาก 
Wireless Technology Research สําหรับผูใชเครื่องควบคุม
จังหวะการเตนของหัวใจ ควรปฏิบัติดังนี้

• ใหอุปกรณอยูหางจากเครื่องวัดการเตนของหัวใจมากกวา 
15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว)

• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ 

• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับเครื่องควบคุม
จังหวะการเตนของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจ
เกิดขึ้น

หากคุณสงสัยวามีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น ใหปดโทรศัพททันที 
และยายไปใชโทรศัพทบริเวณอ่ืน

อุปกรณชวยฟง
อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนกับเครื่องชวยฟงได ในกรณีที่มสีัญญาณรบกวนเกิดขึ้น 
คุณควรปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดต้ัง
ไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามนั
ที่ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุม
ความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภยั 
โปรดสอบถามขอมูลเพิม่เติมกับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย
รถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ที่ติดต้ังไวในรถของคุณ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดต้ังหรือซอมแซม
โทรศัพทในรถยนต การติดต้ังหรือการซอมแซมไมถูกตอง
อาจกอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย 
ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพท
มือถือในรถยนตไดรับการติดต้ังและทํางานอยางถูกตอง 
อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับ
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โทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท หรืออุปกรณเสริมตางๆ สําหรับ
รถยนตที่มีถุงลมนิรภยั โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภยัจะพองตัวออก
ดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดต้ังอุปกรณหรือวาง
โทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภยั
อาจพองตัวออก หากมีการติดต้ังอุปกรณไรสายไวในรถ
อยางผิดวิธีอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงในขณะที่ถุงลมนิรภัย
พองตัวออกได

คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปด
โทรศัพทกอนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสาย
ในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน 
รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและยัง
ผิดกฎหมายอีกดวย

■ บรเิวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได 
และควรปฏิบัติตามปายและคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด 
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนํา
ใหดับเครื่องยนต การเกิดประกายไฟในพื้นที่เชนนั้น
อาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหมที่อาจทําใหบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต ปดโทรศัพทเมือ่อยูในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน 
ใกลเครื่องสูบแกสในสถานีบริการน้ํามัน และควรปฏิบัติตาม
ขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุในบริเวณคลังน้ํามัน 
สถานีเก็บน้ํามันและสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคมี หรือบริเวณ
ที่กําลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิด
อาจไมไดถูกประกาศใหเห็นเดนชัด พืน้ที่ตางๆ เหลานี้ ไดแก 
ชั้นใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี ยานพาหนะ
ที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณ
ที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง 
หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ

■ การโทรฉุกเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทมือถือรวมถึงโทรศัพท
เครื่องนี้ดวยนั้นทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ 
ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขาย
ภาคพื้นดิน รวมทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผูใชต้ัง
โปรแกรมเอง ดวยเหตุนี้ จึงไมสามารถรับประกัน
การเชื่อมตอในทุกสภาวะได คุณจงึไมควรวางใจ
วาโทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุด
เสมอในยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณี
ฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดงัน้ี
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ 

ตรวจสอบวามสีัญญาณเพยีงพอหรือไม

ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการดที่ใชไดลงใน
โทรศัพทเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวาง
และพรอมสําหรับการโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจบัุนที่คุณอยู 
ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแตละพืน้ที่จะแตกตางกันไป

4. กดปุมโทร

ในกรณีที่คุณกําลังใชฟงกชันอ่ืนอยู คุณจะตองปดฟงกชนั
เหลานั้นกอนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได โปรดศึกษาจาก
คูมือผูใชฉบับนี้หรือสอบถามขอมูลเพิม่เติมจากผูใหบริการระบบ
ของคุณ

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมลูตางๆ ที่ถูกตอง
ใหไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมอืสื่อสาร
เพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสาย
จนกวาจะไดรับแจงใหวาง

■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทมือถือรุนนี้ตรงตามขอกําหนดสําหรับการปลอยคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ 
ซึ่งไดรับการออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุ
ที่แนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จดัทําขึ้น
โดยหนวยงานดานวิทยาศาสตรที่เปนหนวยงานอิสระ ICNIRP 
และรวมถึงระดับความปลอดภยัของผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับ
อายุหรือสุขภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ 
SAR (Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ที่กําหนดไว
ในคําแนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปน
คาเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้น
ในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่
ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนําใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมด
ที่ทําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพท
อาจตํ่ากวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมา
ใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่
กําหนดไว คาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปจจยัตางๆ เชน ระยะหาง
ระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลัก คา SAR ที่สูงที่สุดภายใต
คําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพทที่หูคือ 
0.88 วัตต/กก 
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การใชอุปกรณเสริมของเครื่องอาจทําใหคา SAR แตกตางจากนี้ 
คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงาน
ของแตละประเทศและการทดสอบรวมทั้งระบบเครือขาย 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAR โปรดดูขอมูลผลิตภัณฑที่ 
www.nokia.co.th

* คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงาน
ของแตละประเทศและระบบเครือขาย สําหรับขอมลู SAR 
ในพื้นที่อ่ืน โปรดดูที่ขอมูลผลิตภณัฑจาก www.nokia.com
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POP3 15
Presenter 45

S
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U
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อุปกรณเสริม 34

การต้ังคาขอความ
การต้ังคาทั่วไป 20
ขอความแบบตัวอักษร 20
ขอความมัลติมีเดีย 21
อีเมล 21
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แบตเตอรี่ 1

การโทรฉุกเฉิน 58
การโทรออก

การต้ังคา 33
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โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขท่ี สาขา ชั้น ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ

กรุงเทพฯ

1 ฟวเจอรปารค
รังสิต

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

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

2 เซ็นทรัล
ปนเกลา

4 หอง 421 ชั้น 4 
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
ปนเกลา ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมรินทร 
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
ศูนยการคาซีคอนสแควร 
904 หมู 6 ถ. ศรีนครินทร 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250

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

4 ศูนยการคา
เอสพานาด

3 ศูนยการคาเอสพานาด 
รัชดาภิเษก 
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 เซ็นทรัล
พระราม 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 มาบุญครอง
เซ็นเตอร

2 เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิต 5-6 
อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร
ถ.พญาไท แขวงวังใหม  
เขตปทุมวัน กทม. 10330

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

ตางจังหวัด

7 เชียงใหม 
(ตรงขาม 
เชียงใหม 
แอรพอรต 
พลาซา)

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

0-5320-3321-3 0-5320-1842 จนัทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น.
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หมายเหตุ: ขอมลูในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โนเกียแครไลน  
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ โนเกีย แครไลน โทร: 02-640-1000

8 พัทยา 
(ริม 
ถ.สุขุมวิท 
กอนถึงแยก
พัทยากลาง)

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

0-3871-6976-7 0-3871-6978 จนัทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

9 ขอนแกน 
(บริเวณ
ทางออกหาง
เทสโก โลตัส)

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

0-4332-5779-80 0-4332-5781 จนัทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

10 หาดใหญ 
(ปากทางเขา
โรงพยาบาล
กรุงเทพ)

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

0-7436-5044-5 0-7436-5046 จนัทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

ขนาด

ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง (สูงสุด) ความหนา (สูงสุด)

70 ซีซี 143 กรัม 107 มม. 45 มม. 15.9 มม.

เลขท่ี สาขา ชั้น ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ
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การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ

ซอฟตแวร

คูมือผูใช

การตั้งคา
Nokia Care Online

การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกบับริการออนไลนของเราไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ
เรียนรูวิธีต้ังคาโทรศัพทของคุณเปนครั้งแรก และคนหา

ขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท 

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการ

ใชโทรศัพททีละขั้นตอน

คูมอืผูใช
คูมอืผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของ
คุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาตรวจสอบขอมูลลาสุด
อยางสม่ําเสมอ

ซอฟตแวร
ใชโทรศัพทของคุณใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับ

ซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและคอมพิวเตอร 
Nokia PC Suite เชื่อมตอโทรศัพทและคอมพวิเตอร 

เพื่อใหคุณสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลง

และภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชันอ่ืนๆ ชวยให

ซอฟตแวรนี้ทํางานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

การต้ังคา
ฟงกชันเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมเีดีย 
การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเคลื่อนที่และอีเมล* 
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชัน
เหลานี้ไดจัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสีย
คาใชจายใดๆ 

*ไมมีในโทรศัพททุกเคร่ือง
okia สงวนลิขสิทธิ์



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

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

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

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

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของโนเกีย
สมัครออนไลน ที่ www.nokia.co.th/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ
โปรโมชั่นลาสุด ลงชื่อที่ “Nokia Connections” (การเชื่อมตอของโนเกีย) เพื่อรับขอมูลใหมๆ ประจําเดือน
เกี่ยวกับโทรศัพทและเทคโนโลยีลาสุด หรือเลือกลงชื่อที่ “Be The First To Know” (เปนคนแรกที่รูจกั) เพื่อ
รับพรีวิวรายละเอียดการเปดตัวโทรศัพทรุนใหม หรือสมคัรรับขอมูลเกี่ยวกับงานตางๆ ที่กําลังจะจัดขึ้นไดจาก 
“Promotional Communication” (การแจงขาวโปรโมชั่น)

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/contactus

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซอมผลิตภณัฑ โปรดคลิกเขามาที่ www.nokia.co.th/repair

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดท ี่ www.nokia.co.th/support
ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
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