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ดวยการใชแอปพลิเคชั่นตางๆ คุณใหการรับรองวา แอปพลิเคชั่นเหลานั้นไดรับการ
จัดเตรียมใหในแบบที่เปนโดยไมมีการรับประกันใดๆ อยางชัดแจงหรือเปนนัยยะ 
ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช คุณยังใหการรับรองตอไปนี้อีกวา 
ทั้ง Nokia รวมทั้งบริษัทพันธมิตรจะไมใหการรับประกันใดๆ ไมวาจะระบุไวอยางชัดแจง 
หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการรับประกันของชื่อสินคา โอกาส
ทางการคา หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงคพิเศษ หรือรับประกันวาซอฟตแวรนี้
จะไมลวงละเมิดการจดสิทธิบัตร ลขิสิทธิ์ เครื่องหมายการคา หรือสิทธิ์อื่นใดของ
บุคคลที่สาม 
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ความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกดิ
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติม
ในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย 
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย 
หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
หรือกอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ
เปนอันดับแรก ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น 
ไมควรใชมือจับสิง่อื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู 
สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คุณควรคํานึงในขณะขับขี่
ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน 
อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอประสทิธิภาพ
การทํางานของเครื่องได

ปดเครื่องเมื่ออยูในพื้นที่ที่จํากดัไว 
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเครื่องขณะอยูบน
เครื่องบิน, เมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย, 
น้ํามันเชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่กําลงัเกิด
การระเบิด

การบริการที่ผานการรับรอง 
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะใชหรือซอม
อุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ 
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่ไดรับการ
รับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากบัอุปกรณที่
ไมสามารถใชงานรวมกนัได

กันน้ํา โทรศัพทของคุณไมไดกันน้ํา ควรเกบ็โทรศัพท
ไวในที่แหง
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ขอมูลทั่วไป
เคล็ดลับที่เปนประโยชน
กอนจะนําเครื่องไปที่ศูนยบริการ
คําถาม: ฉันตองทําอะไรจึงจะแกปญหาการใชงานโทรศัพท
ของฉันได
คําตอบ: ลองทําตามคําแนะนําตอไปนี้:
• ปดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออก แลวเปลี่ยนใหม
• ตั้งคาการใชงานกลับไปตามเดิม เลือก เมนู > การตั้งคา > 

เรียกคืนคาดั้งเดิม ชื่อและเบอรโทรศัพทที่บันทึกไวใน รายชื่อ 
จะไมถูกลบ

• อัพเดตโปรแกรมโทรศัพทดวยซอฟตแวร Nokia Software 
Updater ถาม ีเขาไปที่เว็บไซต www.nokia-asia.com/
softwareupdate หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ

การเชื่อมตอ Bluetooth
คําถาม: ทําไมคนหาอุปกรณ Bluetooth ไมพบ 
คําตอบ: ลองทําตามคําแนะนําตอไปนี้:
• ตรวจดูวาทั้งสองเครื่องเปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth 

แลวหรือไม

• ตรวจสอบวาระยะหางระหวางอุปกรณทั้งสองไมเกิน 10 เมตร 
(33 ฟุต) และไมมกีําแพงหรือสิ่งกีดขวางใดๆ กั้นระหวาง
อุปกรณ

• ตรวจสอบวาอุปกรณอีกเครื่องไมไดอยูในโหมดซอน
• ตรวจดูวาทั้งสองเครื่องนั้นสามารถใชงานรวมกันได
การโทร
คําถาม: ทําอยางไรจึงจะปดเสียงโทรศัพทเมื่อมีสายเรียกเขา 
หรือปดเสียงนาฬิกาปลุกได
คําตอบ: คว่ําดานหนาโทรศัพทลง
คําถาม: ทําอยางไรจึงจะเปลีย่นระดับความดังเสียงได 
คําตอบ: หากตองการเพิ่มหรือลดระดับเสียงขณะสนทนา 
ใหเลื่อนขึ้นหรือลง
คําถาม: ทําอยางไรจึงจะเปลีย่นเสียงเรียกเขาได 
คําตอบ: เลือก เมนู > การตั้งคา > แบบเสียง
นาฬิกา
คําถาม: ทําอยางไรจึงจะดูวันที่และเวลาได
คําตอบ: เคาะที่ดานลางของหนาจอสองครั้ง แลวนาฬิกาจะปรากฏ 
บนหนาจอ
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รายชื่อ
คําถาม: ทําอยางไรจึงจะเพิ่มรายชื่อใหมได 
คําตอบ: เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > เพิม่รายชื่อใหม
คําถาม: ทําอยางไรจึงจะเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมลงในรายชื่อได
คําตอบ: คนหารายชื่อที่คุณตองการเพิ่มรายละเอียด แลวเลือก 
ขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่มขอมูล เลือกจากตัวเลือกที่มีให
เมนู
คําถาม: ทําอยางไรจึงจะเปลี่ยนลักษณะการแสดงเมนูได
คําตอบ: ในการเปลี่ยนหนาจอเมนู ใหเลือก เมนู > ตัวเลือก > 
มุมมองเมนูหลัก > รายการ, ตาราง, ตารางในปายกํากบั หรือ 
แท็บ
คําถาม: ทําอยางไรจึงจะปรับแตงเมนูได 
คําตอบ: ในการจัดวางเมนูใหม ใหเลือก เมนู > ตัวเลือก > 
เรียบเรียง เลื่อนไปที่เมนูที่ตองการจะยายตําแหนง แลวเลอืก ยาย 
เลื่อนไปยังตําแหนงที่ตองการยายเมนูไปไว แลวเลือก ตกลง 
ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ใหเลือก เสร็จ > ใช
การรับสงขอความ
คําถาม: ทําไมจึงสงขอความมัลติมีเดีย (MMS) ไมได
คําตอบ: หากตองการตรวจสอบขอมูลการใชงานและสมัคร
ใชบริการสงขอความมัลติมีเดีย (MMS, บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) โปรดติดตอผูใหบริการ 

คําถาม: ทําอยางไรจึงจะตั้งคาอีเมลได 
คําตอบ: ในการใชฟงกชันอีเมลกบัโทรศัพทของคุณ คุณตองมี
ระบบอีเมลที่ใชงานรวมกันได ตรวจสอบการตั้งคาอีเมลกับผูให
บริการอีเมลของคุณ คุณจะไดรับการตั้งกําหนดคาอีเมล
เปนขอความการจัดรูปแบบในการเปดใชการตั้งคาอีเมล ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความอีเมล
การเชื่อมตอกบัเครื่องคอมพิวเตอร
คําถาม: เพราะเหตุใดจึงมปีญหาในการเชื่อมตอโทรศัพทเขากบั
เครื่องคอมพิวเตอร
คําตอบ: ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดติดตั้งชุดโปรแกรม Nokia PC 
Suite แลว และเปดใชโปรแกรมนี้ในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ 
โปรดดคููมือผูใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite สวนขอมูลเพิ่มเติม
ของวิธีการใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite โปรดดูที่ฟงกชันวิธีใช
ในชุดโปรแกรม Nokia PC Suite หรือไปที่เว็บไซตฝายสนับสนุนที่ 
www.nokia.co.th
ปุมลัด
คําถาม: มีปุมลัดที่สามารถใชไดหรือไม
คําตอบ: ในโทรศัพทของคุณ มีทางลดัที่ใชไดหลายปุม:
• หากตั้งการเปดบันทึกการโทร ใหกดปุมโทรออกอีกครั้ง 

เลื่อนดูหมายเลขหรือชื่อที่คุณตองการ 
หากตองการโทรไปยังหมายเลขนั้น ใหกดปุมโทรออก

• เมื่อตองการเปดเว็บเบราเซอร ใหกดคางไวที่ปุม 0
• เมื่อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหกดคางไว

ที่ปุม 1
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• ใชปุมเลื่อนเปนทางลัด โปรดดูที่ “ทางลัดสวนตัว” หนา 33
• ในการเปลี่ยนรูปแบบเปนรูปแบบไมมเีสียงหรือเปลี่ยนจาก

รูปแบบไมมีเสียงกลบัเปนรูปแบบทั่วไป ใหกดคางไวที่ปุม #

ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมอืนี้ไดรับการรับรองใหใชกบั
เครือขาย WCDMA 2100, EGSM 900 และ GSM 1800 และ 1900 
โปรดติดตอขอขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกบัระบบเครือขายจากผูใหบริการ
โทรศัพทของคุณ
ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอ
กฎหมายและจารีตประเพณีทั้งหมด รวมถึงสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น 
และลขิสิทธิ์
การคุมครองดานลิขสิทธิ์จะชวยปองกนัการคัดลอก การแกไข 
การโอน หรือการสงตอภาพ เพลง และเนื้อหาบางสวนได 
โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซตอินเทอรเน็ต
จากบริษัทภายนอกติดตั้งไวลวงหนาแลว คุณสามารถเขาสูไซต
ของบริษัทเหลานี้ไดจากโทรศัพทของคุณ เว็บไซตของบริษัท
ภายนอกไมใชกิจการในเครือของ Nokia และ Nokia ไมรับประกัน
หรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลานี้ หากคุณเลือกเขาใชเว็บไซต
ดังกลาว คุณควรใชความระมัดระวงัในเรื่องของความปลอดภัยหรือ
เนื้อหาของเว็บไซต

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติ
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง 
เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรืออันตราย

คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับ
ขอมูลสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ
เมือ่ตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมือของ
อุปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษาขอมลูโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย 
หามตอโทรศัพทเขากบัอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกนัได

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริ่ม
ใชงานโทรศัพท คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัติตองใชรวมกับ
คุณสมบัติเครือขายพิเศษ คุณสมบัติเหลานี้ไมทํางานบนทุก
เครือขาย เครือขายตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะ
กับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใชบริการเสริมจากระบบเครือขาย
ได ผูใหบริการสามารถใหคําแนะนําและอธิบายถึงคาบริการ
ที่เรียกเก็บ ในบางเครือขาย อาจมขีอจํากดัที่สงผลกระทบตอ
การใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขาย ตัวอยางเชน 
บางเครือขายอาจไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการ
ทั้งหมด
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ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงาน
คุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติ
เหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมีการ
กําหนดคาพิเศษ เชน การเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลําดับของเมนู 
และไอคอน โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพท
ของคุณ
โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) 
ที่ทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบางอยางในเครื่องรุนนี้ 
เชน ขอความมลัติมเีดีย (MMS), การเบราส, โปรแกรมอีเมล, 
การสงขอความแบบดวน, คุณสมบัติแสดงสถานะของผูติดตอ, 
การซิงโครไนซจากระยะไกล และการดาวนโหลดขอมลูผาน
เบราเซอรหรือผาน MMS

อุปกรณเสริม
คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถ
ใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการ
รับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป 

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง 
สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ หากตองการถอด
สายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึง
ที่สายไฟ 

รหัสผาน
เลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย เพื่อตั้งคาวิธีที่จะให
เครื่องใชรหัสผานและการตั้งคาการปองกัน
• ปุมล็อค (ล็อคปุมกด) จะล็อคเฉพาะปุมเทานั้น

คุณสามารถล็อคปุมเพื่อปองกนัการกดปุมโดยไมตั้งใจ
1 ในการล็อคปุม ใหปดฝาสไลด แลวเลือก ล็อค ภายในเวลา 

3.5 วินาที
2 หากตองการปลดล็อคปุม ใหเปดฝาสไลด หรือเลือก 

ปลดล็อค > ตกลง ภายในเวลา 1.5 วินาที 
ในการรับสายเมื่อปุมถ ูกล็อคไว ใหกดปุมโทรออก เมือ่คุณ
วางสายหรือปฏิเสธไมรับสาย ปุมจะถูกล็อคโดยอัตโนมตัิอีกครั้ง
ทั้งนี้ คุณสามารถเลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > 
ล็อคปุมอัตโนมัติ หรือ ปองกนัปุมกด > ล็อคปุมกด หรือ 
ปลดล็อคปุมกด หากตั้ง ปองกนัปุมกด ไวที่ ล็อคปุมกด 
คุณตองปอนรหัสโทรศัพทเมือ่เครื่องถาม

• รหัสโทรศัพท (5 - 10 หลัก) ใชปองกันการใชโทรศัพท
โดยไมไดรับอนุญาต

• รหัส PIN ที่ใหมาพรอมกบัซิมการดและชวยปองกันการใช
ซิมการดโดยไมไดรับอนุญาต

• รหัส PIN2 ที่ไดมาพรอมกับซิมการด จะใชในการเขาสูบริการ
บางอยาง

• รหัส PUK และรหัส PUK2 อาจใหมาพรอมกับซิมการด 
หากคุณปอนรหัส PIN หรือรหัส PIN2 ผิดติดตอกันสามครั้ง 
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เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัส PUK หรือรหัส PUK2 หากคุณไมมี
รหัสดังกลาว โปรดติดตอผูใหบริการในพื้นที่ของคุณ

• คุณตองปอนรหัสระบบ (4 ตัว) เมือ่จะใช การจํากดัการโทร 
ในการจํากัดสายเรียกเขาและสายโทรออก (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

• ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาการปองกนั ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > ความปลอดภัย > การตั้งคาการปองกนั

อัพเดตซอฟตแวร
ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือไดและมี
การรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกันที่เพียงพอ
ตอซอฟตแวรที่เปนอันตราย

โนเกียอาจผลิตอัพเดตซอฟตแวรที่จะเพิ่มคุณสมบัติใหม ฟงกชัน
เสริม หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของโทรศัพท คุณยังสามารถ
อัพเดตผานทางแอปพลิเคชั่น Nokia Software Updater PC 
ไดอีกทางหนึ่ง ในการอัพเดตซอฟตแวรนี้ คุณจะตองใช
แอปพลิเคชั่น Nokia Software Updater PC และเครื่องคอมพิวเตอร 
PC ที่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 หรือ XP 
เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต และสายเคเบิลที่พวงตอจากตัวโทรศัพท
ไปยงัคอมพิวเตอร

สําหรับขอมลูเพิ่มเติมและการดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Nokia 
Software Updater โปรดดทูี่ www.nokia-asia.com/
softwareupdate หรือเขาเว็บไซตของ Nokia ในประเทศของคุณ
การดาวนโหลดซอฟตแวรอัพเดตอาจตองใชการสงขอมูลขนาดใหญ
ผานทางเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเกีย่วกับ
คาบริการในการสงขอมูลจากผูใหบริการของคุณ
ตรวจดูวาโทรศัพทมีพลงังานแบตเตอรี่เพียงพอหรือไม หรือเสยีบ
อุปกรณชารจกอนที่จะเริ่มการอัพเดต
ถาเครือขายของคุณสนับสนุนการอัพเดตซอฟตแวรผานทางอากาศ 
คุณอาจขอใหอัพเดตซอฟตแวรผานทางเครื่องของคุณ โปรดดูที่ 
“โทรศัพท” หนา 37

การดาวนโหลดขอมูล
คุณสามารถดาวนโหลดขอมูลใหม (เชน รูปแบบ) ลงในเครื่องได 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น ราคา และภาษีตางๆ 
ไดจากผูใหบริการของคุณ

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือไดและ
มีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายเทานั้น
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การใสซิมการดและแบตเตอรี่
ปดโทรศัพทและปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้ง
กอนถอดแบตเตอรี่
ซิมการดและหนาสัมผัสอาจเกิดความเสยีหายไดงาย เนื่องจาก
การขูดขีด หรือดัดงอ จึงควรถือ ใส หรือถอดการดอยางระมัดระวัง 
ใสซิมการดโดยคว่ําหนาสัมผัสสีทองลง (7)

การชารจแบตเตอรี่
การชารจแบตเตอรี่ BL-4U ดวยอุปกรณชารจ AC-6 จะใชเวลา
ประมาณ 3.5 ชั่วโมงเมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย 
1 เสียบอุปกรณชารจเขากบัชอง

เสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2 ตอสายจากอุปกรณชารจเขา

ที่ชองเสียบอุปกรณชารจ
ดานลางของโทรศัพท

ในกรณีที่ไมมีประจุแบตเตอรี่เหลอือยูเลย สัญลักษณแสดงการชารจ
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอเมื่อเวลาผานไปสองสามนาที ซึ่งจะสามารถ
โทรออกไดหลังจากนั้น
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แทนชารจแบตเตอรี่ DT-19
แทนชารจแบตเตอรี่จะชวยในการชารจแบตเตอรี่โทรศัพทดวย
กระแสไฟจากอุปกรณชารจ AC-6 หรือจากแล็ปท็อปเมือ่เชื่อมตอ
โดยใชสายเคเบิลขอมูล CA-101 ระดบัประจุของแบตเตอรี่โทรศัพท
จะแสดงบนหนาจอ นอกจากนี้ คุณยังใชแทนชารจแบตเตอรี่ในการ
ถายโอนขอมูลได

สายเคเบิลขอมูล CA-101
สายเคเบิลขอมูล CA-101 ใชในการถายโอนขอมูลและชะลอ
การชารจแบตเตอรี่ขณะที่ตอกับเครื่องพีซีหรือแล็ปท็อป
คุณตองดาวนโหลดโปรแกรม Nokia PC Suite เพื่อใชกับโทรศัพท 
ของคุณ เมื่อมเีวอรชันอัพเดต คุณสามารถดาวนโหลดเพิ่มเติมได 
คุณสามารถอานขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.nokia.co.th/8800arte/
support
1 ตอสาย CA-101 ไปที่ชองเสียบไมโคร USB ที่ดานลางของ

โทรศัพท
2 ตอ CA-101 กับเครื่องพีซีหรือแล็ปท็อป เลือกโหมด USB: 

จะปรากฏบนหนาจอโทรศัพท
3 เลือกโหมดที่ตองการ

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

การเปดและปดเครื่อง
1 กดปุมเปด/ปดคางไวตามที่แสดงในภาพ
2 หากเครื่องขอใหปอนรหัส PIN หรือรหัส UPIN 

ใหปอนรหัส (อาจปรากฏเปน ****) แลวเลือก 
ตกลง

เมือ่คุณเปดเครื่องเปนครั้งแรกและโทรศัพทอยูใน
โหมดสแตนดบาย เครื่องจะขอใหคุณรับการตั้ง
กําหนดคาจากผูใหบริการของคุณ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ใหตอบรับหรือปฏิเสธคําขอนี้ โปรดดทูี่ 
“การจัดรูปแบบ” หนา 38 และ “บริการตั้งกําหนดคา” หนา 17

การตั้งเวลา เขตเวลา และวันที่
เมือ่คุณเปดเครื่องเปนครั้งแรกและโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย 
เครื่องจะขอใหคุณตั้งเวลาและวันที่ ปอนขอมูลลงในชอง แลวเลือก 
จัดเก็บ
หากตองการเขาใช วนัและเวลา ในภายหลัง ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > วันและเวลา > การตั้งคาวันและเวลา, รูปแบบวันที่
และเวลา หรือ รับขอมูลเวลาอัตโนมัต ิ(บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาวัน เวลา และเขตเวลา
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บริการตั้งกําหนดคา
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครือขายบางอยาง เชน บริการ
อินเทอรเน็ตเคลื่อนที่, MMS, การสงขอความคลปิเสยีง Nokia 
Xpress หรือการซิงโครไนซกับเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล 
โทรศัพทของคุณตองไดรับการตั้งกําหนดคาที่ถูกตอง สําหรับขอมลู
เพิ่มเติมเกี่ยวกบัการตั้งคาที่มีใหใชได โปรดติดตอผูใหบริการระบบ, 
ผูใหบริการ, ตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ 
หรือไปที่สวนสนับสนุนในเวบ็ไซตของ Nokia ที่ 
www.nokia.co.th/8800arte/support
เมื่อคุณไดรับการตั้งคาเปนขอความการตั้งกําหนดคา แตเครื่อง
ไมไดจัดเก็บและใชงานคาดังกลาวโดยอัตโนมัติ ขอความ ไดรับ
การตั้งคา จะปรากฏขึ้น เลือก แสดง > จดัเก็บ หากจําเปน 
ใหปอนรหัส PIN ที่ผูใหบริการใหมา

เสาอากาศ
โทรศัพทของคุณอาจมีเสาอากาศทั้งภายในและ
ภายนอก เชนเดียวกับอุปกรณสงสญัญาณอื่นๆ 
คุณไมควรจับเครื่องบริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปน
เมื่อเสาอากาศกําลังสงสญัญาณหรือรับสัญญาณ 
การสัมผัสเสาอากาศขณะกําลังทํางานจะสงผลตอคุณ
ภาพของสัญญาณวิทยแุละอาจทําใหโทรศัพททํางาน
โดยใชระดับพลังงานที่สูงขึ้นกวาปกติ และทําใหอายุการใชงาน
แบตเตอรี่สั้นลง

ปุมกดและสวนประกอบตางๆ
1 ปุมเปด/ปด
2 ลําโพง
3 เลนสกลองถายรูป
4 ปุมปลดฝาครอบแบตเตอรี่

5 หูฟง
6 ปุม Navi™ 

(ตอไปนี้จะใชคําวาปุมเลือ่น) 
7 ปุมเลือกตรงกลาง
8 ปุมเลือกดานซาย
9 ปุมเลือกดานขวา
10 ปุมโทร
11 ปุมจบการทํางาน
12 ปุมกด
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เริ่มตนใชงาน

13 ชองเสียบสาย microUSB
14 ไมโครโฟน

เซนเซอร
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > การตั้งคาเซน็เซอร > เปด

แตะสองครั้งเพื่อแสดงเวลาและวันที่
เคาะที่ดานลางของจอภาพสองครั้ง แลวนาฬกิาดิจิตอลหรือ 
อนาล็อกจะปรากฏขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคานาฬิกาที่เลือกไว
โทรศัพทจะไมสนองตอบการทํางานหากคุณเคาะสองครั้งในจังหวะ
ที่รวดเร็ว

เปลีย่นเปนปดเสียง
หากตองการปดเสียงเรียกเขาหรือเสียงปลกุ ใหพลิกโทรศัพทโดย 
ใหดานจอภาพคว่ําลง เสียงจะทํางานเมื่อมีสายเรียกเขาหรือ 
เสียงปลุกครั้งถัดไป

หนวยความจําโทรศัพท
โทรศัพทรุนนี้มีหนวยความจําภายใน 4GB

โหมดสแตนดบาย 
เมือ่โทรศัพทพรอมใชงานแตผูใชยังไมปอนตัวอักษรใดลงไป 
โทรศัพทจะอยูในโหมดสแตนดบาย
1 สญัลักษณ 3G
2 ระดบัความแรงของสญัญาณเครือขาย

เซลลูลาร 
3 ระดบัประจุแบตเตอรี่
4 สญัลักษณ โปรดดูที่ “สญัลักษณ” 

หนา 18
5 ชื่อของเครือขายหรือโลโกระบบ
6 นาฬิกา
7 จอแสดงผล
8 ปุมเลือกดานซาย (8) คือ ไปที่ หรือทางลัดสูฟงกชันที่คุณ

ไดเลือกไว โปรดดทูี่ “ปุมเลือกดานซาย” ในหนา 33 
9 โหมดของปุมเลือกตรงกลาง (9) คือ เมนู
10 ปุมเลือกดานขวา (10) อาจเปน ชื่อ เพื่อเขาสูรายการรายชื่อ

ในเมนู รายชื่อ ชื่อเฉพาะของผูใหบริการเพื่อเขาสูเวบ็ไซต
เฉพาะของผูใหบริการ หรือทางลัดสูฟงกชันที่คุณเลือก 
โปรดดูที่ “ปุมเลือกดานขวา” หนา 33

สัญลกัษณ
คุณมีขอความที่ยังไมไดอาน
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เริ่มตนใชงาน

มีสายเรียกเขาที่ไมไดรับสาย โปรดดูที่ “บันทึก” หนา 31
ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคไว โปรดดทูี่ “รหัสผาน” 
หนา 13
คุณจะไมไดยินเสียงโทรศัพทเมื่อมีสายเรียกเขาหรือ
เมื่อมีขอความตัวอักษร หากคุณตั้งคา เสียงเตือน
โทรเขา ไวที่ ปด และ เสียงขอความเขา ไวที่ ปด 
โปรดดทูี่ “แบบเสียง” หนา 32
ตั้งคานาฬิกาปลุกไวที่ เปด โปรดดูที่ “นาฬิกาปลุก” 
หนา 46

, เมื่อเลือกโหมดการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเปน 
ออนไลนตลอด และใชบริการขอมูลแพคเก็ตได 
สัญลักษณนี้
จะปรากฏขึ้น 

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

สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Bluetooth โปรดดูที่ 
“การเชื่อมตอกับ Bluetooth” หนา 34 

รูปแบบบนเครื่อง
คุณสามารถยกเลิกใชการทํางานเกี่ยวกับความถี่คลื่นวิทยุทั้งหมด
และยังสามารถเขาใชเกมส ปฏิทิน เครื่องเลนเพลง และสมุด
โทรศัพทแบบออฟไลนได ใชรูปแบบบนเครื่องในสถานที่ซึ่งไวตอ

คลื่นวิทยุ เชน เมื่ออยูบนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล 
เมื่อใชงานรูปแบบบนเครื่อง สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น
เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ > บนเครื่อง > ใชงาน หรือ 
ปรับตั้งคา
หากตองการใหเครื่องถามทุกครั้งที่เปดเครื่องวาจะใชงานโหมด
บนเครื่องหรือไม ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > 
ถามบนเครื่อง > เปด หรือ ปด
หากตองการยกเลิกใชงานรูปแบบบนเครื่อง ใหเลือกรูปแบบอื่น
ขณะที่เครื่องอยูในรูปแบบบนเครื่องหรือออฟไลน หากคุณตองการ
โทรออก คุณจะตองปลดล็อคโทรศัพท แลวเปลี่ยนเปนรูปแบบ
การโทรแบบอื่นกอน

คําเตือน: เมื่อใชรูปแบบบนเครื่อง คุณไมสามารถโทรออก
หรือรับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ 
ที่ตองใชในพื้นที่ครอบคลุมของระบบเครือขาย ในการโทร
ติดตอ คุณตองเปดการทํางานรูปแบบโทรศัพทกอน
โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอน
รหัสปลดล็อค หากล็อคโทรศัพทอยู ใหปอนรหัสล็อค 
หากคุณจําเปนตองโทรฉุกเฉินในขณะที่ล็อคโทรศัพทอยู
และอยูในรูปแบบบนเครื่องบิน คุณอาจสามารถปอน
หมายเลขฉุกเฉินที่ไดตั้งโปรแกรมไวในเครื่อง ในชอง
รหัสล็อค แลวเลือก “โทรออก” เครื่องจะยืนยนัวาคุณ
กําลังจะออกจากรูปแบบบนเครื่องเพื่อเริ่มการโทรฉุกเฉิน
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การโทร
การโทรออก
ปฏิบัติตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้: 
• กดหมายเลขโทรศัพทพรอมทั้งรหัสพื้นที่ แลวกดปุมโทรออก

ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้งเพื่อเปนรหัสนําหนา
การโทรตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออก
ตางประเทศ) แลวตามดวยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่โดยไมตองกด
เลข 0 นําหากจําเปน แลวตามดวยหมายเลขโทรศัพท

• กดปุมโทรออกอีกครั้งเพื่อแสดงหมายเลขโทรออกลาสุด 
แลวกดปุมโทรออก

• โทรจากรายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพทใน รายชื่อ โปรดดูที่ 
“รายชื่อ” หนา 29

หากตองการเพิ่มหรือลดระดับเสียงขณะสนทนา ใหเลื่อนขึ้นหรือลง

การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก เมือ่ตองการวางสาย 
ใหกดปุมจบการทํางาน

ในการปฏิเสธไมรับสาย ใหกดปุมจบการทํางาน
หากตองการปดเสยีงเรียกเขา ใหเลือก เงียบ จากนั้น คุณสามารถ
รับสายหรือปฏิเสธไมรับสายได

โทรดวน
วิธีกําหนดหมายเลขโทรศัพทลงในปุมโทรดวน 2 ถึง 9:
1 เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรดวน
2 เลื่อนไปที่ปุมโทรดวนที่คุณตองการ
3 เลือก กําหนด หรือหากไดกําหนดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง

ใหกับปุมไวแลว ใหเลือก ตัวเลือก > เปลีย่น 
4 เลือก คนหา และชื่อที่คุณตองการกําหนด

หากกําหนดฟงกชัน โทรดวน ไวที่ไมใช เครื่องจะถามวาคุณ
ตองการใชงานฟงกชันนี้หรือไม
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก > โทรดวน > เปด หรือ ปด
ในการโทรออก ใหกดปุมโทรดวนคางไวจนกวาจะเริ่มการโทรนั้น
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การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสูง
คุณสามารถโทรออกไดโดยพูดชื่อที่บันทึกไวในรายชื่อในโทรศัพท 
ในการกําหนดภาษาที่ใชในการเลนเสียง ใหเลือก เมนู > การตั้งคา 
> โทรศัพท > การจดจําเสียง > ภาษาในการจดจําเสียง 
แลวปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
กอนจะใชรายการเสียง ควรปฏิบัติดงัตอไปนี้:
• รายการเสียงไมไดขึ้นอยูกับภาษา แตขึ้นกับเสียงของผูพูด
• คุณตองออกเสียงใหเหมือนกบัครั้งที่บันทึกเสยีง
• รายการเสียงจะไวตอเสียงรอบขาง บันทึกรายการเสียงและใช

รายการเสียงในบริเวณที่ไมมีเสียงดังรบกวน
• ชื่อที่สั้นมากจะบันทึกไมได ใหใชชื่อที่ยาวพอประมาณ 

และอยาใชชื่อซ้ํากันกับหมายเลขอื่นๆ
หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจเกิด
ปญหาขึ้นไดถาคุณอยูในที่ที่มีเสยีงดังหรืออยูใน
สถานการณฉุกเฉิน ดงันั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออก
โดยใชเสียงเพียงอยางเดียวไมวาในสถานการณใดๆ 
ก็ตาม

ตัวเลือกขณะสนทนา
ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใชไดขณะสนทนาเปนบริการเสริม
จากระบบเครือขาย หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอ
ผูใหบริการ
ตัวเลือกที่ผูใหบริการอาจมใีหเพิ่มเติมคือ การประชุมสาย 
การแบงปนวิดีโอ และการพักสาย

สายเรียกซอน
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก > สายเรียกซอน > ใชงาน 
เพื่อใหระบบเครือขายแจงใหทราบถึงสายเรียกเขาขณะที่คุณ
กําลังใชสายอยู (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
เมื่อตองการรับสายเรียกซอนในระหวางที่สนทนากับสายอื่นอยู 
ใหกดปุมโทรออก สายแรกจะถูกพักสายไว เมื่อตองการวางสาย
ที่สนทนาอยู ใหกดปุมจบการทํางาน
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การเขียนขอความ
คุณสามารถปอนขอความโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติหรือ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ เมื่อคุณเขียนขอความ ใหกด ตัวเลือก 
คางไวเพื่อสลับระหวางระบบปอนขอความปกติซึ่งแสดงดวย
สัญลักษณ  และระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติซึ่งแสดงดวย
สัญลักษณ  ระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิไมไดสนับสนุน
ทุกภาษา
หากคุณเลือกรูปแบบตัวอักษร โทรศัพทจะปรากฏสญัลักษณ  

 และ  ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม # 
ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเปนโหมดหมายเลข ซึ่งแสดง
ดวยสญัลักษณ  ใหกดปุม # คางไว แลวเลือก โหมดหมายเลข 
ในการเปลี่ยนจากโหมดหมายเลขเปนตัวอักษร ใหกดปุม # คางไว
ในการตั้งภาษาที่เขียน ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษาที่เขยีน 

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 1 ถึง 9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรที่ตองการปรากฏ 
ตัวอักษรที่มีอยูจะขึ้นกับภาษาที่เขียนที่เลือกไว กดปุม 0 
เพื่อเวนวรรค เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรพิเศษที่ใชอยูเสมอ
จะอยูที่ปุม 1

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติจะใชพจนานุกรมในเครื่องซึ่งคุณ
สามารถเพิ่มคําใหมเขาไปได
1 เริ่มเขียนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 เครื่องจะแสดง * หรือตัวอักษร

หากพบคําที่มีความหมาย ตัวอักษรที่ปอนจะปรากฏบนหนาจอ
เปนคําที่ขีดเสนใต

2 เมื่อเขียนคําเสร็จและคําดังกลาวถูกตอง ใหยืนยนัคํานั้น
โดยกดปุม 0 เพื่อเวนวรรค
หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม * ซ้ําๆ และเลือกคําจาก
รายการ
หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวาคําที่ตองการ
เขียนไมมีอยูในพจนานุกรม ในการเพิ่มคําลงในพจนานุกรม 
ใหเลือก สะกด ปอนคําโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 
แลวเลือก จัดเก็บ
ในการเขียนคําผสม ใหปอนสวนแรกของคําลงไป แลวเลื่อนไป
ทางขวาเพื่อยนืยันคําดังกลาว เขียนสวนสุดทายของคํา 
หลังจากนั้นใหยืนยัน

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

ในการดึงขอมลูหมายเลขโทรศัพทจากหนวยความจํา ใหเลือก 
เพิ่ม

3 เขียนขอความลงในชอง ตัวอักษร:
หากตองการใชแบบขอความ ใหเลือ่นลง แลวเลือก ใส

4 เลือก สง

การเขียนและสงขอความมัลติมีเดีย
1 เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
2 ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหนึ่งเบอรหรือที่อยูอีเมล

ในชอง ถึง: ในการดึงขอมูลหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอีเมล
จากหนวยความจํา ใหเลือก เพิ่ม

3 เขียนขอความ ในการเพิ่มไฟล ใหเลื่อนลง แลวเลือก ใส
4 หากคุณตองการดูขอความกอนที่จะสง ใหเลือก ตวัเลือก > 

แสดงตัวอยาง
5 เลือก สง

เฉพาะเครื่องที่มคีุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและ
แสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกัน
ขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ
เครือขายไรสายอาจจํากดัขนาดของขอความ MMS หากไฟลภาพ
ที่แทรกมีขนาดเกินขีดจํากดันี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมีขนาด
เล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได
หากตองการตรวจสอบขอมูลการใชงานและสมัครใชบริการสง
ขอความมัลติมีเดีย (MMS, บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
โปรดติดตอผูใหบริการ 

การอานและการตอบกลับขอความ
1 หากตองการดูขอความที่ไดรับ ใหเลือก แสดง

หากตองการอานขอความในภายหลัง ใหเลือก เมนู > ขอความ 
> ถาดเขา 

2 ในการตอบกลับขอความ ใหเลือก ตอบ เขียนขอความตอบกลับ
3 เลือก สง
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ขอสําคัญ: ควรใชความระมดัระวังในการเปดขอความ 
ขอความตางๆ อาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือ
สิง่อื่นๆ ที่อาจทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพีซีของคุณ
เสียหายได 

การสงขอความคลิปเสียง Nokia Xpress
คุณสามารถใชบริการขอความมัลติมีเดียในการสรางและสงขอความ
คลิปเสียง คุณตองเปดใช MMS กอน จึงจะสามารถใชขอความ
คลิปเสียงได
1 เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > ขอความ

คลิปเสียง เครื่องบันทึกเสียงจะเปดการทํางาน
2 เปลงเสยีงขอความ
3 ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหนึ่งหมายเลขในชอง ถึง: 

หรือเลือก เพิ่ม เพื่อดึงหมายเลข
4 เลือก สง หรือกดปุมโทรออก
ในการเปดขอความคลิปเสียง ใหเลือก เลน หากคุณไดรับขอความ
มากกวาหนึ่งขอความ ใหเลือก แสดง > เลน หากตองการฟง
ขอความนั้นในภายหลัง ใหเลือก ออก

ขอความดวน
เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > ขอความดวน 
ปอนหมายเลขของผูรับ และเขียนขอความที่ตองการ

ขอความดวนคือขอความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ไดรับ 
เครื่องจะไมจัดเก็บขอความดวนไวโดยอัตโนมัติ

โปรแกรมอีเมล
ในการเปดใชการตั้งคาอีเมล ใหเลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความอีเมล
ในการใชฟงกชันอีเมลกับโทรศัพทของคุณ คุณตองใชระบบอีเมล
ที่ใชงานรวมกันได
คุณจะไดรับการตั้งกําหนดคาอีเมลเปนขอความการจัดรูปแบบ

ตัวชวยตั้งคาอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > ตัวเลือก > เพิ่มศูนยขอความ 
> ใชตัวชวยตั้งคา
ในการปอนการตั้งคาดวยตนเอง ใหเลือก เมนู > ขอความ > อีเมล 
> ตัวเลือก > เพิ่มศูนยขอความ > สรางดวยตนเอง
แอปพลิเคชั่นอีเมลจําเปนตองใชกบัจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต
โดยไมมพีร็อกซี่ โดยปกติ จุดเชื่อมตอ WAP จะมีพร็อกซี่
และไมทํางานกบัแอปพลิเคชั่นอีเมล
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การเขียนและสงอีเมล
คุณสามารถเขียนขอความอีเมลกอนเชื่อมตอบริการอีเมล 
หรือเชื่อมตอกบับริการกอนแลวเขียนและสงอีเมลก็ได
1 เลือก เมนู > ขอความ > เขยีนขอความ > อีเมล

หากกําหนดบัญชีอีเมลไวมากกวาหนึ่งบัญชี ใหเลือกบัญชี
ที่คุณตองการนํามาใชสงอีเมล

2 พิมพที่อยูอีเมลของผูรับ เขียนหัวเรื่อง และปอนขอความในอีเมล 
หากตองการแนบไฟลในอีเมล ใหเลือก ตัวเลือก > ใส
ในการบันทึกอีเมล ใหเลือก ตัวเลอืก > จดัเก็บขอความ 
หากตองการแกไขหรือเขียนอีเมลตอในภายหลัง ใหเลอืก 
เปนขอความฉบับราง 

3 ในการสงขอความอีเมล ใหเลือก สง
หากตองการสงอีเมลจากแฟมขอความราง ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ฉบบัราง แลวเลือกขอความที่ตองการ

การดาวนโหลดอีเมล
1 ในการดาวนโหลดขอความอีเมลที่สงไปยังบัญชีอีเมลของคุณ 

ใหเลือก เมนู > ขอความ
หากมีบัญชีผูใชอีเมลระบุไวมากกวาหนึ่งบัญชี ใหเลือกบัญชี
ที่คุณตองการดาวนโหลดอีเมล
โปรแกรมอีเมลจะดาวนโหลดหัวเรื่องของอีเมลใหกอน 

2 เลือกอีเมล แลวกด เปด เพื่อดาวนโหลดเนื้อหาอีเมลทั้งหมด

การอานและการตอบกลับอีเมล
1 เลือก เมนู > ขอความ ชื่อบัญชีและขอความที่ตองการ
2 ในการตอบกลับอีเมล ใหเลือก ตัวเลือก > ตอบ ยืนยนัหรือ

แกไขที่อยูอีเมลและหัวเรื่อง แลวเขียนขอความตอบกลับ
3 ในการสงขอความ ใหเลือก สง 

หากตองการสิ้นสุดการเชื่อมตอกับศูนยขอความอีเมล ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ

ขอความทนัใจ
ดวยการสนทนา (ขอความสนทนา, บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
คุณสามารถสงขอความแบบสัน้ๆ งายๆ ไปยังผูสนทนาที่ออนไลน
อยู คุณตองสมัครขอใชบริการและลงทะเบียนกับศูนยบริการสนทนา
ที่คุณตองการใช สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการลงชื่อใชงาน
บริการสนทนา โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ขอความเสียง
ในการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
ขอความเสียง > เรียกฟงขอความเสียง หากตองการปอน คนหา 
หรือแกไขหมายเลขศูนยรับฝากขอความเสยีงของคุณ ใหเลือก 
เบอรศูนยขอฯ เสียง
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ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย 
และคุณจําเปนตองสมัครเปนสมาชิกกอน สําหรับขอมลูเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
หากไดรับการรองรับจากระบบเครือขาย สญัลักษณ  
แสดงถึงขอความเสียงขอความใหม ในการโทรไปยงัเบอร
ศูนยขอความเสียง ใหเลือก ฟง

การตั้งคาขอความ

การตั้งคาทั่วไป
การตั้งคาทั่วไปเปนการตั้งคาปกติที่ใชกบัขอความตัวอักษรและ
ขอความมัลติมีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > การตั้งคาทั่วไป 
แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
จัดเก็บขอความที่สง > ใช — เพื่อตั้งคาเครื่องใหจัดเกบ็ขอความ
ที่สงแลวไวในแฟมขอมูล แฟมขอความที่สง
แทนที่ในรายการที่สง > อนุญาต — เพื่อตั้งคาเครื่องแทนที่
ขอความเกาที่สงแลวดวยขอความที่สงใหมเมือ่หนวยความจํา
ขอความเต็ม การตั้งคาดังกลาวจะปรากฏขึ้นหากคุณเลือก 
จัดเก็บขอความที่สง > ใช
ผูรับที่ชื่นชอบ — เพื่อกําหนดผูรับขอความหรือกลุมที่รับขอความ
เมื่อจะสงขอความ

ขนาดอักษร — เพื่อเลือกขนาดตัวอักษรที่จะใชในขอความ
รอยยิ้มแบบกราฟก > ใช — เพื่อตั้งคาเครื่องใหแทนที่รอยยิ้ม
แบบตัวอักษรดวยภาพกราฟก

ขอความตัวอักษร
การตั้งคาขอความตัวอักษรจะสงผลตอการสง การรับ และการดู
ขอความและขอความ SMS 
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความตัวอักษร 
แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
รายงานผลการสง > ตองการ — เพื่อขอใหระบบเครือขายสงผล
การสงขอความใหกับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
ศูนยขอความ > เพิม่ศูนย — เพื่อตั้งคาหมายเลขโทรศัพท
และชื่อของศูนยขอความที่ตองใชในการสงขอความตัวอักษร 
คุณจะไดรับหมายเลขดังกลาวจากผูใหบริการ
ศูนยขอความที่ใช — เพื่อเลือกศูนยขอความที่ใช
อายุขอความ — เพื่อเลือกระยะเวลาที่ระบบเครือขายพยายามสง
ขอความของคุณ
สงในแบบ — เพื่อเลือกรูปแบบขอความที่จะสง: ขอความ, 
เพจตามตัว หรือ โทรสาร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ใชขอมูลแพคเก็ต > ใช — เพื่อตั้งคา GPRS เปนบริการเสริม SMS
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ตัวอักษรที่สนับสนุน > เต็ม — เพื่อเลือกตัวอักษรทั้งหมด
ในขอความที่จะสงสําหรับดู หากคุณเลือก ลด ตัวอักษรที่มี
เครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ อาจถูกแปลงกลับ
เปนตัวอักษรอื่น
ใชศูนยเดิม > ตองการ — เพื่อใหผูรับขอความสามารถสงขอความ
ตอบกลบัผานทางศูนยขอความของคุณได (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

ขอความมัลติมีเดีย
การตั้งคาขอความจะสงผลตอการสง การรับ และการดูขอความ
มัลติมีเดีย คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาสําหรับสงขอความ
มัลติมีเดียเปนขอความการจัดรูปแบบ โปรดดูที่ 
“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 17 นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอน
การตั้งคาดวยตัวคุณเองได โปรดดูที่ “การจัดรูปแบบ” หนา 38
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความ
มัลติมีเดีย แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
รายงานผลการสง > ตองการ — เพื่อขอใหระบบเครือขายสงผล
การสงขอความใหกบัเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
โหมดการสราง MMS — เพื่ออนุญาตหรือจํากัดมลัติมเีดีย
ประเภทตางๆ ที่จะเพิ่มลงในขอความ
ขนาดภาพใน MMS — เพื่อตั้งคาขนาดภาพในขอความมัลติมีเดีย

คาที่ใชจับเวลาภาพนิ่ง — เพื่อกําหนดเวลาที่ตั้งไวระหวางภาพนิ่ง
ในขอความมัลติมีเดีย
ใหรับมัลติมีเดีย — ในการรับหรือกันขอความมลัติมเีดีย ใหเลือก 
ใช หรือ ไม หากคุณเลือก ในเครือขายเดียวกัน คุณไมสามารถ
รับขอความมัลติมีเดียเมือ่คุณอยูนอกระบบเครือขาย คาที่ตั้งไว
ของบริการสงขอความมัลติมีเดียโดยปกติแลวคือ ในเครือขาย
เดียวกัน เมนูที่คุณสามารถใชไดนั้นขึ้นอยูกับเครื่องโทรศัพท
ที่คุณใช
มัลติมีเดียที่เขามา — เพื่อตัดสินใจวาจะดึงขอความมัลติมีเดยี
ดวยวิธีใด เครื่องจะไมแสดงการตั้งคานี้หากตั้งคา ใหรับมัลติมีเดีย 
ไวที่ ไม
ใหรับโฆษณา — เพื่อรับหรือปฏิเสธไมรับขอความโฆษณา 
เครื่องจะไมแสดงคานี้หากตั้งคา ใหรับมัลติมีเดีย ไวที่ ไม หรือ 
มัลติมีเดียที่เขามา ตั้งไวที่ ปฏิเสธ
การตั้งกําหนดคา > การจัดรูปแบบ — เฉพาะการตั้งกําหนดคา
ที่รองรับขอความมัลติมเีดียเทานั้นจะปรากฏขึ้น เลือกผูใหบริการ 
คาที่ตั้งไว หรือ การตั้งคาสวนบุคคล สําหรับขอความมัลติมีเดีย 
เลือก บัญชี และบัญชี MMS ที่อยูในการตั้งกําหนดคาที่ใชงาน

ขอความอีเมล
การตั้งคาจะสงผลตอการสง การรับ และการดูอีเมล คุณอาจไดรับ
การตั้งคาในรูปของขอความการจัดรูปแบบ โปรดดูที่ 
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ขอความ

“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 17 นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
ปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเองได โปรดดูที่ “การจัดรูปแบบ” หนา 38
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความอีเมล 
แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
การแจงเตือนอีเมลใหม — เพื่อเลอืกวาจะใหแสดงการแจงเตือน
เมื่อไดรับอีเมลใหมหรือไม
อนุญาติการรับเมล — เพื่อเลือกวาจะใหรับอีเมลเมื่ออยูในระบบ
เครือขายตางประเทศหรือเฉพาะเมื่ออยูในเครือขายหลักเทานั้น
ตอบกลับพรอมเนื้อเดิม — เพื่อเลือกวาจะใหรวมขอความเดิม
กับขอความตอบกลับหรือไม
ขนาดรูปภาพในอีเมล — เพื่อเลอืกขนาดรูปภาพในอีเมล
แกไขศูนยขอความ — เพื่อเพิ่มศูนยขอความใหมหรือแกไข
ศูนยขอความที่ใชอยู
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รายชื่อ

รายชื่อ
คุณสามารถจัดเกบ็ชื่อและหมายเลขโทรศัพท (รายชื่อ) ทั้งใน
หนวยความจําของโทรศัพทและในหนวยความจําของซิมการด
หนวยความจําของโทรศัพทสามารถจัดเก็บรายชื่อพรอมหมายเลข
โทรศัพทและรายการขอความหลายรายการ นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถจัดเก็บภาพสําหรับชื่อจํานวนหนึ่งได
หนวยความจําซิมการดสามารถจัดเกบ็ชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพท
หนึ่งหมายเลข รายชื่อที่จัดเกบ็ไวในหนวยความซิมการดจะแสดง
โดย 
ในการซิงโครไนซจากเครื่องพีซี โปรดดทูี่ “การเชื่อมตอ” หนา 34

การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศพัท
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม 
ชื่อและหมายเลขโทรศัพทจะถูกจัดเก็บในหนวยความจําที่ใชอยู

การเพิ่มขอมูลในรายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา แลวตรวจดูวา ความจําที่ใช 
เปน โทรศัพท หรือ เครื่องและซิม

ในหนวยความจําของโทรศัพท คุณสามารถจัดเก็บหมายเลข
โทรศัพท โทนเสียง หรือวิดีโอคลิป และรายการขอความสั้นได
หลากหลายประเภทตอรายชื่อหนึ่งรายชื่อ
คนหารายชื่อที่คุณตองการเพิ่มรายละเอียด แลวเลือก ขอมูล > 
ตวัเลอืก > เพิ่มขอมูล เลือกจากตัวเลือกที่มใีหเลือก

การคนหารายชือ่
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ เลื่อนดรูายชื่อ หรือปอนตัวอักษรตัวแรก
ของชื่อที่คุณกําลังคนหา

การคัดลอกหรือยายรายชื่อ
คุณสามารถคัดลอกและยายรายชื่อจากหนวยความจําโทรศัพท
ไปยังหนวยความจําของซิมการด หรือจากซิมการดไปยังเครื่องได 
ซิมการดจะสามารถบันทึกชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพทหนึ่ง
หมายเลข 
หากตองการคัดลอกหรือยายรายชื่อทั้งหมด ใหเลือก เมนู > รายชื่อ 
> ยายรายชื่อ หรือ คัดลอกรายชื่อ
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หากตองการคัดลอกหรือยายรายชื่อทีละรายชื่อ ใหเลือก เมนู > 
รายชื่อ > ชื่อ เลื่อนไปที่รายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > ยายรายชื่อ 
หรือ คัดลอกรายชื่อ
ในการยายหรือคัดลอกรายชื่อหลายรายชื่อ ใหเลือก เมนู > รายชื่อ 
> ชื่อ เลื่อนไปที่รายชื่อ แลวเลือก ตัวเลอืก > เลือก เลือกรายชื่อ
อื่นๆ แลวเลือก ตัวเลือก > ยายที่เลือก หรือ คัดลอกที่เลือก

การแกไขรายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ เลื่อนไปที่รายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > 
แกไข แลวเลื่อนไปยังขอมูลที่ตองการเปลี่ยน

กลุม
เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม เพื่อจัดการชื่อและหมายเลขโทรศัพท
ไวในกลุมผูโทรโดยมเีสียงเรียกเขาและภาพของกลุมตางกัน

นามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมูลรายชื่อของบุคคลในรูปแบบของ
นามบัตรจากเครื่องที่ใชงานรวมกนัซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน vCard ได
ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อที่มขีอมลูที่คุณตองการสง 
แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > สงนามบัตร

หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บ
นามบัตรไวในหนวยความจําของโทรศพัท หากไมตองการเก็บ
นามบัตร ใหเลือก ออก > ใช

การตั้งคารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ความจําที่ใช — โปรดดูที่ “การเพิ่มขอมลูในรายชื่อ” หนา 29
แสดงกลุมรายชื่อ — เพื่อเลือกวิธีแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท
ใน รายชื่อ
การแสดงชื่อ — เพื่อเลือกวาจะแสดงชื่อหรือนามสกุลของผูติดตอ
กอน
ขนาดอักษร — เพื่อตั้งคาขนาดตัวอักษรของรายชื่อผูติดตอ
สถานะหนวยความจํา — ใชดูขนาดของหนวยความจําที่ใชแลว
และหนวยความจําที่ยังไมไดใช
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บันทึก

บันทึก
เลือก เมนู > บันทึก > เบอรที่ไมไดรับ, เบอรที่ไดรับสาย หรือ 
เบอรที่โทรออก ในการดหูมายเลขที่ไมไดรับสายและหมายเลข
ที่ไดรับสาย รวมทั้งหมายเลขที่โทรออกลาสดุตามลําดับ ใหเลือก 
บันทึกการโทร ในการดูชื่อที่คุณไดสงขอความไปลาสุด ใหเลือก 
ผูรับขอความ
ในการดูจํานวนขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดียที่คุณสง
และไดรับ ใหเลือก เมนู > บันทึก > บันทึกขอความ

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดง
ในใบเรียกเกบ็คาบริการจากผูใหบริการอาจตางกนั 
ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ ภาษี 
และปจจัยอื่นๆ
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การตั้งคา

การตั้งคา

รูปแบบ
เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ เลือกรูปแบบที่ตองการ 
แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ใชงาน — เพื่อใชงานรูปแบบที่เลือก
ปรับตั้งคา — เพื่อปรับแตงรูปแบบ เชน เสียงเรียกเขา ระดับ
ความดังเสยีงกริ่ง การสัน่เตือน เอฟเฟกตเสียง และเสียงขอความ
เขา เลือกการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยน แลวเปลีย่น 
ตั้งเวลา — เพื่อกําหนดรูปแบบใหทํางานในชวงเวลาหนึ่งไดนาน
ถึง 24 ชั่วโมง หลังจากเวลาที่กําหนด เครื่องจะเปดใชรูปแบบ
กอนหนาอีกครั้ง

ลักษณะ
เลือก เมนู > การตั้งคา > ลักษณะ แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
เลือกลักษณะ — เพื่อตั้งคาลักษณะ รายการแฟมขอมลูใน 
คลงัภาพ จะปรากฏขึ้น เปดแฟมขอมูล ลักษณะ แลวเลือกลกัษณะ
ดาวนโหลดลักษณะ — เพื่อเปดรายการลิงคสําหรับดาวนโหลด
ลักษณะเพิ่ม

แบบเสียง
เลือก เมนู > การตั้งคา > แบบเสียง
เลือก ตัวเลอืก > จดัเก็บ เพื่อบันทึกการตั้งคาหรือเลือก ยกเลิก 
เพื่อออกจากการตั้งคาโดยไมเปลี่ยนแปลง
หากคุณเลือกระดับความดังเสียงกริ่งสูงสุด แบบเสียงกริ่งจะปรับ
เปนระดับเสียงดังสุดหลังจากนั้น 2-3 วินาที

จอแสดงผล
ดวยการตั้งคาหนาจอ คุณสามารถปรับแตงหนาจอโทรศัพทของคุณ
ได

การตั้งคาโหมดสแตนดบาย
เลือก เมนู > การตั้งคา > จอแสดงผล แลวเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
ภาพพื้นหลงั — เพื่อตั้งคาโทรศัพทใหแสดงรูปภาพหรือสไลด
เปนภาพพื้นหลังในโหมดสแตนดบาย เลือก ภาพพื้นหลัง > ภาพ 
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หรือ ชุดสไลด เลื่อนไปที่แฟมขอมูลที่จะเลือกภาพหรือชุดสไลด 
แลวเลือกภาพหรือชุดสไลดที่ตองการ
สแตนดบายแบบพิเศษ — เพื่อเลือกวาจะใหเครื่องแสดง
สแตนดบายแบบพิเศษหรือไม
สีอักษรสแตนดบาย — เพื่อเลือกสีขอความที่ปรากฏบน
จอแสดงผลในโหมดสแตนดบาย
ความสวางจอแสดงผล — เพื่อปรับความสวางจอแสดงผล
ไอคอนปุมสํารวจ — เพื่อแสดงไอคอนของทางลดัปุมเลื่อน
ปจจุบันในโหมดสแตนดบายเมือ่ปดการใชงานสแตนดบายแบบ
พิเศษ
รายละเอียดการแจง — เพื่อแสดงหรือซอนขอมูล เชน ขอมูล
รายชื่อทั้งจากในรายชื่อเบอรที่ไมไดรับและการแจงเตือนการรับ
ขอความ
ภาพเคลื่อนไหวฝา — เพื่อตั้งคาโทรศัพทใหแสดงภาพเคลื่อนไหว
และเลนเสียงเมื่อเปดเครื่องและปดเครื่องตามลักษณะที่ใช
ขนาดอักษร — เพื่อกําหนดขนาดตัวอักษรที่ใชในการอานและ
เขียนขอความ รวมทั้งการดูรายชื่อและเว็บเพจ
โลโกระบบ — เพื่อตั้งคาเครื่องใหแสดงหรือซอนโลโกระบบ ถามี
แสดงขอมูลระบบ > ใช — เพื่อรับขอมูลจากผูใหบริการระบบ
ซึ่งขึ้นอยูกบัระบบเครือขายที่เครื่องใชอยูดวย (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

วันและเวลา
เลือก เมนู > การตั้งคา > วันและเวลา > การตั้งคาวนัและเวลา, 
รูปแบบวันที่และเวลา หรือ รับขอมูลเวลาอัตโนมัติ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาวัน เวลา และเขตเวลา

ทางลัดสวนตัว
ดวยทางลดัสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครื่องที่ใชงาน
บอยๆ ไดอยางรวดเร็ว

ปุมเลอืกดานซาย
ในการเลือกฟงกชันจากรายการ ใหเลอืก เมนู > การตั้งคา > 
ทางลัดสวนตัว > ปุมเลือกดานซาย

ปุมเลอืกดานขวา
ในการเลือกฟงกชันจากรายการ ใหเลอืก เมนู > การตั้งคา > 
ทางลัดสวนตัว > ปุมเลือกดานขวา
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ปุมสํารวจ
ในการกําหนดฟงกชันอื่นๆ ในโทรศัพทจากรายการที่กําหนด
ไวแลวลวงหนาลงในปุมเลือ่น ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
ทางลดัสวนตัว > ปุมสํารวจ

ปุมสแตนดบายพิเศษ
ในการเลือกฟงกชันจากรายการ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
ทางลดัสวนตัว > ปุมสแตนดบายพิเศษ

ซิงคและสํารอง
เลือก เมนู > การตั้งคา > ซิงคและสํารอง เพื่อซิงโครไนซหรือ
คัดลอกขอมูลระหวางโทรศัพทของคุณกับโทรศัพทเครื่องอื่นหรือ
กับเซิรฟเวอรระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
การสลับโทรศัพท — เพื่อซิงโครไนซหรือคัดลอกขอมูลระหวาง
โทรศัพทสองเครื่อง
สรางขอมูลสํารอง — เพื่อสรางขอมูลสํารองของรายการที่เลือกไว 
แลวบันทึกลงในหนวยความจําภายใน
เรียกขอมูลสํารอง — เพื่อเรียกขอมูลที่สํารองไวในหนวยความจํา 
ภายในกอนหนานี้
ถายโอนขอมูล — เพื่อโอนขอมลูระหวางโทรศัพทของคุณ
กับอุปกรณอื่น

การเชื่อมตอ
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทกบัอุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันได
โดยใชการเชื่อมตอสายเคเบิลขอมลู USB หรือเทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth

การเชื่อมตอกบั Bluetooth
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 
ซึ่งสนับสนุนรูปแบบตอไปนี้ SIM access, object push, file 
transfer, dial-up networking, headset, hands-free, service 
discovery application, generic access, serial port และ generic 
object exchange คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับ
การรับรองจากโนเกียเทานั้น เพื่อสรางความมั่นใจในการใชงาน
ระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลย ีBluetooth โปรดตรวจสอบ
กับบริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับ
โทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเชื่อมตอระหวางโทรศัพทกับ
อุปกรณ Bluetooth ที่ใชงานรวมกนัไดภายในระยะทาง 10 เมตร 
(33 ฟุต) เนื่องจากโทรศัพทที่ใชเทคโนโลย ีBluetooth จะติดตอ
สื่อสารกันโดยใชคลื่นวิทยุ โทรศัพทของคุณและโทรศัพทเครื่องอื่นๆ 
จึงไมจําเปนตองอยูที่เดียวกันในระยะการมองเห็นไดโดยตรง 
แมวาการเชื่อมตออาจไดรับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางหรือสญัญาณ
รบกวน เชน ผนังหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น
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ฟงกชันที่ใชเทคโนโลย ีBluetooth จะเพิ่มปริมาณการใชพลังงาน
แบตเตอรี่และทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง 

การตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth > ใช
เลือก ชื่อโทรศัพทของฉนั เพื่อตั้งคาหรือเปลี่ยนชื่อโทรศัพท
ที่จะแสดงใหอุปกรณ Bluetooth อื่นมองเห็น

 แสดงวามีการใชงาน Bluetooth โปรดทราบวาฟงกชัน 
Bluetooth จะใชพลังงานแบตเตอรี่และอาจรนอายุการใชงาน
แบตเตอรี่

การเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth > 
คนอุปกรณพิเศษเสียง แลวเลือกอุปกรณที่ตองการเชื่อมตอ

การดูรายการการเชื่อมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth > 
อุปกรณที่ใชอยู

การสงขอมูลไปยังอุปกรณ Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth > 
อุปกรณที่จับคูแลว เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ 

แลวปอนรหัสผาน ในการเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น คุณตองยอมรับ
รหัสผาน (ไดถึง 16 ตัวอักษร) ที่ใช คุณจะใชรหัสผานเพียงครั้งเดียว
ในการตั้งคาการเชื่อมตอ แลวเริ่มการถายโอนขอมลู
หากคุณมองไมเห็นอุปกรณที่อยูในรายการ ใหเลือก ใหม 
เพื่อแสดงรายการอุปกรณ Bluetooth ที่อยูในระยะการมองเห็น

การซอนอุปกรณ Bluetooth ไมให
อุปกรณอื่นมองเห็น
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth > 
การมองเห็นโทรศัพท หรือ ชื่อโทรศัพทของฉัน เลือก ไมแสดง 
หรือปด Bluetooth ทั้งหมด

การตั้งคาโมเด็ม
คุณสามารถตอโทรศัพทเขากับเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันไดผาน
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมลู USB และใช
โทรศัพทเปนโมเด็มเพื่อใชงานการเชื่อมตอ GPRS จากเครื่องพีซี
การกําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอจากเครื่องพีซี: 
1 เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > 

ตั้งคาขอมูลแพคเก็ต > จุดเชื่อมตอที่ใช แลวเปดใช
จุดเชื่อมตอที่ตองการใชงาน

2 เลือก แกไขจดุเชื่อมตอ ปอนชื่อที่จะเปลี่ยนการตั้งคา
จุดเชื่อมตอ แลวเลือก ตกลง
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3 เลือก จุดเชื่อมตอแพคเกต็ ใสชื่อจุดเชื่อมตอ (APN) 
เพื่อสรางการเชื่อมตอกับเครือขาย แลวเลอืก ตกลง

4 การสรางการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตโดยใชโทรศัพทเปนโมเด็ม

โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดจากคูมือการใชงาน “Nokia PC Suite” 
หากคุณตั้งคาไวทั้งที่โทรศัพทและเครื่องพีซี ระบบจะเลือกใช
การตั้งคาจากเครื่องพีซี

การซิงโครไนซจากเครื่องพซีีทีใ่ชรวมกันได
ในการซิงโครไนซขอมูลจากปฏิทิน บันทึก และรายชื่อ คุณตองติดตั้ง
ซอฟตแวร Nokia PC Suite ของโทรศัพทลงในเครื่องพีซี 
ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมลู USB 
สําหรับการซิงโครไนซ แลวเริ่มตนการซิงโครไนซจากเครื่องพีซี

การซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร
ในการใชเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล จําเปนตองสมัครเพื่อขอ
รับบริการการซิงโครไนซ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมและการตั้งคา
ที่จําเปนสําหรับบริการนี้ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

สายเคเบิลขอมูล USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB รุน CA-101 ในการถายโอน
ขอมูลระหวางโทรศัพทและเครื่องพิมพที่สนับสนุนระบบ PictBridge 

หรือเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได นอกจากนี้ คุณยังใชเคเบิลขอมลู 
USB กับชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ได
ถามเมื่อเชื่อมตอ — เพื่อยอมใหเครื่องถามวาจะเชื่อมตอหรือไม
PC Suite — เพื่อใชโทรศัพทในการโตตอบกับแอปพลิเคชั่นของ
เครื่องพีซีที่ติดตั้งโปรแกรม Nokia PC Suite
การพิมพและสื่อ — เพื่อใชโทรศัพทและเครื่องพิมพที่รองรับ 
PictBridge หรือเพื่อเชื่อมตอโทรศัพทกบัเครื่องพีซีเพื่อทําการ
ซิงโครไนซโทรศัพทดวยโปรแกรม Windows Media Player 
(วิดีโอและเพลง)
แหลงเก็บขอมูล — เพื่อเชื่อมตอกับเครื่องพีซีที่ไมมีซอฟตแวร 
Nokia และใชโทรศัพทเปนแหลงเกบ็ขอมูล
ในการเปลี่ยนโหมด USB ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > สายเคเบิลขอมูล USB > ถามเมื่อเชื่อมตอ, PC 
Suite, การพิมพและสื่อ หรือ แหลงเก็บขอมูล

การโทร
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
การโอนสาย — เพื่อโอนสายเรียกเขา (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) คุณอาจโอนสายไมไดหากมีการใชฟงกชันจํากัดการ
โทรบางฟงกชัน โปรดดูที่ การจํากดัการโทร ใน “รหัสผาน” หนา 13
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รับไดทุกปุม > เปด — เพื่อรับสายเรียกเขาโดยกดปุมใดก็ได
ยกเวนปุมเปด/ปด ปุมเลือกดานขวาและปุมเลือกดานซาย 
หรือปุมจบการทํางาน
เรียกซ้ําอัตโนมัต ิ> เปด — เพื่อใหเครื่องพยายามโทรออกไป
หมายเลขไดสูงสุด 10 ครั้ง หลังจากการโทรครั้งแรกไมสําเร็จ
ความชัดเจนเสียง > ใชงาน — เพื่อชวยใหไดยนิเสียงสนทนา
ไดชัดเจนขึ้น ในที่ซึ่งเสียงรอบขางดังมาก
โทรดวน — โปรดดทูี่ “โทรดวน” หนา 20
สายเรียกซอน — โปรดดูที่ “สายเรียกซอน” หนา 21
สรุปหลังการโทร > ใช — เพื่อแสดงระยะเวลาและคาโทร
โดยประมาณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
สงขอมูลผูโทร > ใช — เพื่อแสดงหมายเลขโทรศัพทของบุคคล
ที่คุณโทรหา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในการใชการตั้งคา
ตามที่ผูใหบริการกําหนด ใหเลือก ตามคาของระบบ
การจัดการสายของฝา — เพื่อเลอืกฟงกชันในการเปดและปด
สไลด

โทรศพัท
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท แลวเลอืกจากตัวเลือกตอไปนี้: 
การตั้งคาภาษา — ในการกําหนดภาษาที่ใชแสดงในเครื่อง 
ใหเลือก ภาษาที่ใชในเครื่องอัตโนมัติ เลือกภาษาตามขอมูล

ในซิมการด ในการเลือกภาษาที่ใชในการด USIM ใหเลอืก 
ภาษาที่ใชในซิม ในการกําหนดภาษาที่ใชในการเลนเสียง ใหเลือก 
ภาษาในการจดจําเสียง
สถานะหนวยความจํา — ใชดูพื้นที่ของหนวยความจําที่ใชแลว
และหนวยความจําที่ยังไมไดใช
ล็อคปุมอัตโนมัติ — โปรดดทูี่ “รหัสผาน” หนา 13
ปองกันปุมกด — โปรดดูที่ “รหัสผาน” หนา 13
การตั้งคาเซ็นเซอร — เพื่อปรับการตั้งคาเซนเซอรของโทรศัพท
การจดจําเสียง — โปรดดทู ี “การโทรออกโดยใชเสยีงขั นสงู” หนา 21
ถามบนเครื่อง — โปรดดูที่ “รูปแบบบนเครื่อง” หนา 19
ขอความตอนรับ — เพื่อเขียนขอความที่คุณตองการใหแสดง
เมื่อเปดเครื่อง
อัพเดตโทรศัพท — เพื่ออัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพทหากมี
การอัพเดต
โหมดเครือขาย — เพื่อเลือกโหมดคู (UMTS หรือ GSM) 
คุณไมสามารถใชงานตัวเลือกนี้ในระหวางใชสายสนทนาได
เลือกผูใหบริการ > อัตโนมตัิ — เพื่อตั้งคาโทรศัพทใหเลือกระบบ
เครือขายที่มีในพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมตัิ ดวยการตั้งคา โดยผูใช 
คุณจะสามารถเลือกระบบเครือขายที่มขีอตกลงในการใหบริการ
ขามเครือขายกับผูใหบริการระบบของคุณ
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ตัวชวยแนะนําเมนู — เพื่อเลือกวาใหเครื่องแสดงขอความวิธีใช
หรือไม
เสียงเปดเครื่อง — เพื่อเลือกวาใหโทรศัพทสงเสียงเมื่อเปด
โทรศัพทหรือไม

อุปกรณเพิ่มพิเศษ
เมนูหรือตัวเลือกตอไปนี้จะแสดงขึ้นหากมกีารเชื่อมตอโทรศัพท
กับอุปกรณเพิ่มพิเศษโทรศัพทมอืถือที่ใชงานรวมกันได
เลือก เมนู > การตั้งคา > อุปกรณเพิ่มพิเศษ เลือกอุปกรณ
เพิ่มพิเศษ แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ ซึ่งตัวเลือกจะขึ้นอยูกับ
อุปกรณเพิ่มพิเศษที่ใช:
รูปแบบที่ตั้งไว — เพื่อเลือกรูปแบบที่คุณตองการใชงาน
โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมตอกบัอุปกรณเสริมพิเศษ
รับอัตโนมัติ — เพื่อตั้งคาเครื่องใหรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมตัิ
หลังจากนั้น 5 วินาที หากตั้งคา เมนู > การตั้งคา > แบบเสียง > 
เสียงเตือนโทรเขา เปน ดังสั้นหนึ่งครั้ง หรือ ไมใช การรับสาย
อัตโนมัติจะไมทํางาน

การจัดรูปแบบ
คุณสามารถจัดรูปแบบโทรศัพทของคุณดวยการตั้งคาที่จําเปน
สําหรับบริการบางอยางใหทํางานไดอยางถูกตอง ทั้งนี้ ผูใหบริการ
อาจสงการตั้งคาดังกลาวใหคุณในรูปแบบของขอความตั้งกําหนดคา

เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งกําหนดคา แลวเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
ตั้งกําหนดคาที่ตั้งไว — เพื่อดูรายชื่อผูใหบริการที่จัดเก็บ
อยูในเครื่อง ในการตั้งการจัดรูปแบบของผูใหบริการเปนคาเริ่มตน 
ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนคาที่ตั้งไว 
ใชคาที่ตั้งในทุกแอปฯ — เพื่อใชการตั้งกําหนดคาเริ่มตนที่ระบบ
กําหนดกับแอปพลิเคชั่นที่สนับสนุน
จุดเชื่อมตอที่ตองการ — เพื่อดูจุดเชื่อมตอที่จัดเก็บไว เลื่อนไป
ยังจุดเชื่อมตอ แลวเลือก ตัวเลือก > ขอมูล เพื่อดูชื่อผูใหบริการ 
บริการเสริมขอมูล และจุดเชื่อมตอขอมลูแพคเก็ต หรือหมายเลข
ติดตอ GSM
ตอเว็บสนับสนุน — เพื่อดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาจาก
ผูใหบริการ
การตั้งคาสวนบุคคล — เพื่อเพิ่มบัญชีสวนบุคคลบัญชีใหมสําหรับ
บริการตางๆ ดวยตนเอง และเพื่อเปดใชหรือลบบัญชีสวนบุคคล 
พารามิเตอรจะแตกตางกนัตามประเภทบริการที่เลือกไว 

การเรียกคืนคาดั้งเดิม
เลือก เมนู > การตั้งคา > เรียกคืนคาดั้งเดิม เพื่อรีเซ็ตการตั้งคา
เมนูบางคากลับเปนคาเดิม ปอนรหัสโทรศัพท ชื่อและเบอรโทรศัพท
ที่บันทึกไวใน รายชื่อ จะไมถูกลบ
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การอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท
ผูใหบริการของคุณอาจสงการอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทมา
ยังอุปกรณของคุณโดยตรง ตัวเลือกนี้อาจไมมีในเครื่องของคุณ 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโทรศัพทรุนที่คุณใช 

คําเตือน: หากคุณติดตั้งอัพเดตซอฟตแวร คุณจะใช
โทรศัพทไมได หรือแมจะโทรฉุกเฉินก็ตาม จนกวาเครื่อง
จะทําการติดตั้งอัพเดตเสร็จเรียบรอย แลวเปดเครื่องใหม
อีกครั้ง คุณตองสํารองขอมูลกอนที่จะยอมรับการติดตั้ง
โปรแกรมอัพเดต
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เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด
เมนูนี้ชวยใหคุณเขาใชบริการที่ผูใหบริการระบบมีใหได โดยชื่อ
และไอคอนขึ้นกับผูใหบริการนั้น สําหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ
ผูใหบริการระบบของคุณ ผูใหบริการสามารถอัพเดตเมนูนี้ดวย
ขอความบริการ

ขอความขอมูล
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความขอมูล เพื่อรับขอมูลเรื่องตางๆ 
จากผูใหบริการ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) สําหรับขอมลู
เพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

คําสั่งบริการ
เลือก เมนู > ขอความ > คําสั่งบริการ เพื่อเขียนและสงคําขอ
บริการ (คําสัง่ USSD) ใหผูบริการระบบ เชน คําสั่งเปดใชงานบริการ
เครือขาย
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คลังภาพ
ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการรูปถาย วิดีโอคลิป ไฟลเพลง ลักษณะ 
ภาพกราฟก แบบเสียง เสยีงบันทึก และไฟลที่ไดรับ ไฟลดังกลาว
จะถูกบันทึกลงในความจําโทรศัพท และอาจถูกจัดเรียงไวตามแฟม
ขอมลู
เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสเขาใชงานเพื่อปองกันขอมูล
ที่ไดรับ อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของขอมูลและรหัส
เขาใชงานทุกครั้งกอนรับขอมลูนั้น เนื่องจากการรับขอมูลดังกลาว
อาจมีการคิดคาธรรมเนียม
ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมูล ใหเลือก เมนู > คลังภาพ
ในการดูตัวเลือกที่มีอยูในแฟมขอมูล ใหเลือกแฟมขอมูลและ 
ตัวเลือก
ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมูล ใหเลือกแฟมขอมลูและ เปด 
ในการดูตัวเลือกที่มีไวสําหรับไฟล ใหเลือกไฟลและ ตัวเลือก

การจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล
การจัดการลิขสิทธิ์ของขอมลูแบบดจิิตอล (DRM) คือ การคุมครอง
ดานลขิสิทธิ์เพื่อปองกนัการแกไขและการจํากัดการโอนไฟลที่มี
การปองกัน เมื่อคุณดาวนโหลดไฟลที่มีการปองกัน เชน เสียง วิดีโอ 

ลักษณะ หรือเสียงเรียกเขา มายังโทรศัพทของคุณ ไฟลนั้นไมตอง
เสียคาใชจาย แตจะถูกบล็อกไว คุณตองจายเงินเพื่อซื้อสิทธิใชงาน
ไฟล และสิทธิการใชจะถูกสงไปที่เครื่องของคุณโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณดาวนโหลดไฟล 
หากตองการดูการอนุญาตใชสําหรับไฟลที่มีการปองกัน ใหเลื่อนไป
ที่ไฟล แลวเลือก ตัวเลอืก > สิทธิการใช ตัวอยางเชน คุณสามารถ
ดูวิดีโอไดเปนจํานวนกี่ครั้งและสิทธิการฟงเพลงของคุณเหลืออีก
กี่วัน 
หากตองการขยายเวลาใชงานของไฟล เลือก ตัวเลือก และเลือก
ตัวเลือกที่เกี่ยวของสําหรับประเภทไฟล เชน เรียกใชงานลักษณะ 
คุณสามารถสงไฟลบางประเภทที่มีการปองกันใหกับเพื่อนได 
และเพื่อนสามารถที่จะซื้อสิทธิการใชเปนของตนเอง 
โทรศัพทรุนนี้สนับสนุน OMA DRM 2.0
ผูผลิตขอมูลอาจมีหลายวิธีในการใชเทคโนโลยีการจัดการลขิสิทธิ์
ของขอมูลแบบดิจิตอล (DRM) เพื่อปกปองทรัพยสินทางปญญา 
รวมถึงลิขสทิธิ์ อุปกรณนี้จะใชไดกับซอฟตแวร DRM หลายประเภท
เพื่อเขาสูขอมูลการปองกัน DRM ดวยโทรศัพทเครื่องนี้ คุณสามารถ
เขาสูเนื้อหาที่มีการปองกันดวย OMA DRM 2.0 ถาซอฟตแวร DRM 
ไมสามารถปองกันขอมูลได ผูผลิตขอมูลอาจยกเลิกการใช
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ซอฟตแวร DRM กับขอมลูที่ปองกันดวย DRM ตัวใหม การยกเลิกนี้
อาจปองกันการตออายขุอมลูที่ปองกันดวย DRM ที่มีอยูในโทรศัพท
ของคุณ การยกเลิกซอฟตแวร DRM นี้ไมสงผลกระทบตอการใชงาน
ขอมูลที่ปองกัน DRM ประเภทอื่น หรือการใชงานขอมูลที่ไมได
ปองกนัดวย DRM
ถาโทรศัพทของคุณมีขอมูลที่ปองกันดวย OMA DRM และตองการ
ที่จะสํารองขอมูลและรหัสเขาใชงาน คุณจะตองใชฟงกชันสํารอง
ขอมูลของ Nokia PC Suite การโอนขอมูลประเภทอื่นอาจไม
สามารถโอนรหัสเขาใชงานซึ่งจําเปนตองเก็บไวกบัขอมูลของคุณ
เพื่อใหยงัคงใชงานขอมูลที่มีการปองกันดวย OMA DRM 
ไดหลังจากที่หนวยความจําของเครื่องถูกฟอรแมต คุณอาจจะตอง
ปอนรหัสเขาใชงานอีกครั้งหากไฟลในโทรศัพทใชงานไมได

การพิมพภาพ
โทรศัพทของคุณสนับสนุน Nokia XpressPrint HD หากตองการ
เชื่อมตอกับเครื่องพิมพที่ใชงานรวมกนัได ใหใชสายเคเบิลขอมูล 
USB CA-101 หรือสงภาพผานทาง Bluetooth ไปยังเครื่องพิมพ
ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” หนา 34 
คุณสามารถพิมพภาพที่อยูในรูปแบบ .jpg ได ภาพที่ถายดวยกลอง
ถายรูปนี้จะถูกจัดเกบ็ในรูปแบบ .jpg โดยอัตโนมัติ
เลือกภาพที่คุณตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > พิมพ
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สื่อ
คุณสามารถถายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลปิโดยใชกลองขนาด 
3.1 ลานพิกเซลในตัวเครื่องได

กลองถายรูป 
กลองถายรูปจะสรางภาพในรูปแบบไฟล .jpg และคุณยังสามารถ
ขยายภาพดวยระบบดิจิตอลไดถึงแปดเทา

การถายภาพ
เลือก เมนู > สื่อ > กลอง > จบัภาพ หากตองการถายภาพอีก 
ใหเลือก กลับ หากตองการสงภาพเปนขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก 
สง เครื่องจะจัดเก็บภาพไวใน คลังภาพ > รูปถาย
หากตองการยอหรือขยายภาพ ใหเลื่อนไปทางซายหรือทางขวา 

วิดีโอ
คุณสามารถบันทึกวิดีโอคลิปในรูปแบบไฟล .3gp ได เวลาในการ
บันทึกภาพจะขึ้นอยูกับการตั้งคาคุณภาพและความยาววิดโีอคลิป 
ความยาวและขนาดไฟลคลิปอาจแตกตางกันตามคุณภาพที่เลือกไว
และหนวยความจําที่มอียู

ในการกําหนดคุณภาพของวิดีโอคลิป ใหเลือก เมนู > สื่อ > วดิีโอ > 
ตัวเลอืก > การตั้งคา > คุณภาพคลิปวิดีโอ > สูง, ปกติ หรือ 
ธรรมดา
หากตองการเลือกขนาดจํากัดไฟล ใหเลือก เมนู > สื่อ > วิดีโอ > 
ตัวเลอืก > การตั้งคา > ความยาววิดีโอคลิป

การบันทกึวิดีโอคลิป
เลือก เมนู > สื่อ > วิดีโอ > บันทึก หากตองการยอหรือขยาย 
ใหเลื่อนไปทางซายหรือทางขวา 

เครื่องเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีเครื่องเลนเพลงสําหรับฟงแทร็คเพลง เสยีงบันทึก 
รวมทั้งไฟล MP3, MPEG4, AAC, eAAC+ หรือไฟลเพลง WMA 
ซึ่งคุณโอนมายังเครื่องดวยโปรแกรม Nokia Audio Manager 
ซึ่งเปนโปรแกรมหนึ่งใน Nokia PC Suite
ในการเปดเครื่องเลนเพลง ใหเลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนเพลง
หากตองการเปดรายชื่อเพลงที่เก็บไวในโทรศัพท ใหเลือก ทุกเพลง 
> เปด หรือเลื่อนไปทางขวา
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ในการสรางหรือจัดการรายการเพลง ใหเลือก รายการเลน > เปด 
หรือเลื่อนไปทางขวา
ในการเปดแฟมขอมูลที่มี ศิลปน, อัลบั้ม หรือ ประเภท ใหเลื่อน
ไปที่แฟมขอมูลที่ตองการ แลวเลือก ขยาย หรือเลื่อนไปทางขวา
ในการเปดรายชื่อวิดีโอที่เก็บไวในโทรศัพท ใหเลือก วิดีโอ > เปด 
หรือเลื่อนไปทางขวา
ในการปรับแตงเครื่องเลนเพลงและลักษณะอีควอไลเซอร ใหเลือก 
เมนู > สื่อ > เครื่องเลนเพลง > ไปยังเครื่องเลน > ตัวเลอืก > 
การตั้งคา > ลักษณะเครื่องเลน

การเลนเพลง
คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปานกลาง การรับฟง
เสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการ
ไดยนิเสียงของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู
ระหวางการใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เมื่อคุณเปดเมนู เครื่องเลนเพลง รายละเอียดของแทร็คแรก
ในรายการแทร็คที่ตั้งไวจะปรากฏขึ้น
หากตองการเลน ใหเลือก 
หากตองการปรับระดับเสียง ใหเลื่อนขึ้นหรือลง
หากตองการพกัการเลน ใหเลือก 
หากตองการหยุดการเลน ใหกดปุมจบการทํางานคางไว

หากตองการขามไปยงัแทร็คถัดไป ใหเลือก  หากตองการ
ขามไปยังตอนตนของแทร็คกอนหนา ใหเลือก 
หากตองการกรอกลับในขณะกําลังเลนเพลงนั้นอยู ใหเลือกและ
กดปุม  คางไว หากตองการเลนแทร็คที่เลนอยูไปขางหนา
อยางรวดเร็ว ใหเลือกและกดปุม  คางไว ปลอยปุมเมื่อถึง
ตําแหนงที่คุณตองการ

เครื่องบันทึก
คุณสามารถบันทึกคําพูด เสียง หรือสายที่สนทนาและจัดเก็บ
การบันทึกไวใน คลังภาพ ฟงกชันนี้มีประโยชนในการบันทึกชื่อ
และหมายเลขโทรศัพทเพื่อจดลงสมุดตอไปในภายหลัง
เครื่องบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูลหรือเชื่อมตอ GPRS 
อยู
1 เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก

ในการใชปุมภาพกราฟก ,  หรือ  บนหนาจอ 
ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวาไปยังปุมที่ตองการและเลือกปุมนั้น

2 ในการเริ่มบันทึกเสียง ใหเลือก  ในการเริ่มบันทึก
ขณะสนทนา ใหเลือก ตัวเลอืก > บันทึกเสียง ขณะบันทึก
การสนทนา ผูใชสายทุกคนจะไดยนิเสียงบี๊พเบาๆ ขณะที่บันทึก 
ใหถือโทรศัพทในตําแหนงปกติแนบกับหู ในการหยุดการบันทึก
เสียง ใหเลือก 
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3 ในการจบการบันทึกเสียง ใหเลือก  เสียงบันทึกจะถูกจัดเกบ็
ไวใน คลังภาพ > เสียงบันทึก
ในการฟงเสียงบันทึกลาสุด ใหเลือก ตัวเลือก > เลนที่บันทึก
ลาสุด
ในการสงเสียงบันทึกลาสุด ใหเลือก ตัวเลือก > สงที่บันทึก
ลาสุด
หากตองการดูรายการเสียงบันทึกใน คลงัภาพ ใหเลือก 
ตัวเลือก > รายการที่บันทึก > เสียงบันทึก

อีควอไลเซอร
เลือก เมนู > สื่อ > อีควอไลเซอร
ในการเปดใชชุดควบคุม ใหเลื่อนไปที่ชุดอีควอไลเซอร แลวเลือก 
ใชงาน
หากตองการแกไขหรือเปลี่ยนชุดอีควอไลเซอรที่เลอืกไว ใหเลอืก 
ตัวเลือก > แกไข หรือ เปลี่ยนชื่อ คุณสามารถแกไขหรือเปลี่ยนชื่อ
ชุดอีควอไลเซอรไดบางชุดเทานั้น

ขยายเสียงสเตอริโอ
เลือก เมนู > สื่อ > ขยายเสียงสเตอฯ > ใช หรือ ไมใช 
เพื่อปรับคุณภาพเสียงสเตอริโอในโทรศัพท
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นาฬิกาปลุก
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกาปลุก
ในการตั้งเวลาปลุก ใหเลือก เวลาปลุก และปอนเวลาปลุก 
ในการเปลี่ยนเวลาปลุกเมื่อตั้งเวลาปลุกไว ใหเลือก เปด
ในการตั้งใหโทรศัพทแจงเตือนคุณเมือ่ถึงวันที่เลือกในสัปดาห 
ใหเลือก เตือนซ้ํา
ในการตั้งการหมดเวลาเลื่อน ใหเลือก การหมดเวลาเลื่อน 
และเวลา

การหยุดเสียงปลุก
โทรศัพทจะสงเสียงปลุกแมวาเครื่องจะปดอยู หากตองการปดเสียง
ปลุก ใหเลือก หยุด หากคุณปลอยใหเครื่องสงเสียงปลุกตอไป
เปนเวลาหนึ่งนาทีหรือเลือก เลือ่นไป เสียงปลุกจะหยุดดัง
ในชวงเวลาที่ตั้งไวใน การหมดเวลาเลื่อน แลวสงเสยีงปลุก
ใหมอีกครั้ง

ปฏทิิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน
วันที่ปจจุบันจะแสดงอยูในกรอบ หากมีการบันทึกที่ตั้งไวสําหรับ
วันนั้น วันดังกลาวจะปรากฏเปนตัวหนา และสวนตนของบันทึก
จะปรากฏขึ้นที่ดานลางของปฏิทิน หากคุณตองการดบูันทึก
ของวนันั้น ใหเลือก ดู ในการดูทีละสปัดาห ใหเลือก ตัวเลือก > 
มุมมองสัปดาห หากตองการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน 
ใหเลือกการแสดงผลเปนเดือนหรือสัปดาห แลวเลือก ตัวเลือก > 
ลบบันทึก
หากตองการตั้งคาวันที่ เวลา เขตเวลา รูปแบบวนัและเวลา 
ตัวคั่นวันที่ การแสดงรายการตามคาดั้งเดมิ หรือวันแรกของสปัดาห 
ใหเลือก การตั้งคา หากตองการตั้งคาโทรศัพทใหลบบันทึกเกา
โดยอัตโนมัติเมือ่ลวงเลยเวลาที่กําหนดไวแลวนั้น ใหเลือก 
ลบบันทึกอัตโนมัติ
ในการซิงโครไนซจากเครื่องพีซี โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” หนา 34
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การสรางบันทึกปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน เลื่อนไปยงัวันที่ แลวเลือก 
ตัวเลือก > สรางบันทึก แลวเลือกประเภทของบันทึกดังตอไปนี้: 
เตือนความจํา, นัดหมาย, โทร, วันเกิด หรือ บันทึก 
ปอนรายละเอียดในชอง

เสียงเตือนบันทึก
โทรศัพทจะแสดงบันทึกและหากตั้งคาไว โทรศัพทจะสงเสียงดังขึ้น 
เมื่อมีบันทึกเตือนการโทร  ที่หนาจอ เมื่อตองการโทรออกไปยัง
หมายเลขนั้น ใหกดปุมโทรออก ในการปดเสยีงแจงเตือนและ
ดูบันทึก ใหเลือก ดู ในการหยุดเสยีงปลุกประมาณ 10 นาที ใหเลือก 
เลือ่นไป
ในการปดเสียงแจงเตือนโดยไมดูบันทึก ใหเลือก ออก

สิ่งที่ตองทํา
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > สิ่งที่ตองทํา
ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมบีันทึก ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก 
ตัวเลือก > เพิ่ม ปอนขอมูลลงในชอง แลวเลือก จดัเก็บ
ในการดูบันทึก ใหเลื่อนไปยังบันทึกที่ตองการ แลวเลือก ดู 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกตัวเลอืกเพื่อแกไขลักษณะตางๆ 
ขณะที่ดบูันทึกไดอีกดวย นอกจากนี้ คุณสามาถเลอืกตัวเลอืก

เพื่อลบบันทึกที่เลือกไว และลบบันทึกทั้งหมดที่คุณทําเครื่องหมาย
เปนเสร็จสมบูรณ 

บันทึก
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > บันทึก เพื่อเขียนและสงบันทึก 
ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก เพิม่ หรือเลือก 
ตัวเลอืก > สรางบันทึก เขียนขอความและเลือก จดัเก็บ
ในการซิงโครไนซจากเครื่องพีซี โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ” หนา 34

เครื่องคิดเลข
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > เครื่องคิดเลข เมื่อตัวเลข 0 
ปรากฏบนจอ ใหปอนเลขจํานวนแรกที่ตองการคํานวณ กดปุม # 
เพื่อใสจุดทศนิยม เลื่อนไปยังการทํางานหรือฟงกชันที่ตองการ 
หรือเลือกจาก ตัวเลือก ปอนตัวเลขจํานวนที่สอง ทําซ้ําขั้นตอนนี้
ไดมากเทาที่จําเปน หากตองการเริ่มการคํานวณครั้งใหม ใหเลือก
และกดปุม ลบ คางไวกอน
เครื่องคิดเลขนี้มขีอจํากดัในดานความถูกตองและไดรับการ
ออกแบบมาสําหรับการคํานวณอยางงาย
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ตัวนับถอยหลัง
1 หากตองการเริ่มการจับเวลา ใหเลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 

ตัวนับถอยหลัง > ตัวนับแบบทั่วไป ปอนเวลาเตือน และเขียน
บันทึกซึ่งปรากฏขึ้นเมือ่หมดเวลา หากตองการเปลี่ยนเวลา
ตัวนับถอยหลัง ใหเลือก เปลี่ยนเวลา

2 ในการเริ่มตนตัวนับเวลา ใหเลือก เริ่ม
3 หากคุณตองการหยุดการจับเวลา ใหเลือก หยุดนับ
ตัวนับรอบเวลา
1 หากตองการตั้งจับเวลาแบบรอบเวลาไดถึง 10 รอบ 

ใหใสจํานวนรอบกอน
2 เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง > 

ตัวนับรอบเวลา
3 หากตองการเริ่มตนตัวนับเวลา ใหเลือก เริ่มตนตัวนับเวลา > 

เริ่ม

นาฬิกาจับเวลา
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกา แลวเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
เวลาที่แยกไว — เพื่อวัดคาเวลาในรอบนั้น ในการเริ่มจับเวลา 
ใหเลือก เริ่ม เลือก แยก ทุกครั้งที่คุณตองการบันทึกเวลาระหวาง
รอบ ในการหยดุจับเวลา ใหเลือก หยุด

ในการบันทึกเวลาที่จับได ใหเลือก จัดเก็บ
ในการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ใหเลือก ตัวเลือก > เริ่ม เวลาใหมนี้
จะเดนิตอจากเวลาเดิมที่จับเวลาไว ในการตั้งเวลาใหมโดยไมบันทึก
เวลาที่จับไวกอน ใหเลือก ตั้งเวลาใหม
รอบเวลา — เพื่อบันทึกรอบเวลา
ในขณะจับเวลา คุณยงัสามารถใชงานฟงกชันอื่นไดดวยเชนกัน 
หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลาใหทํางานเปนพื้นหลังของหนาจอ 
ใหกดปุมจบการทํางาน เลือก จับเวลาตอ เพื่อดเูวลาที่คุณตั้งไวเปน
พื้นหลัง
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แอปพลิเคชั่น

แอปพลิเคชั่น

การเขาเลนเกมส
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เกมส เลื่อนไปที่เกมสที่ตองการ 
แลวเลือก เปด
ในการตั้งคาเสยีง แสงสวาง และการสั่นเมื่อเลนเกมส ใหเลอืก เมนู 
> แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > การตั้งคาแอปพลฯิ

การเปดใชแอปพลิเคชั่น
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > รวม เลื่อนไปยงัแอปพลิเคชั่น
ที่ตองการ แลวเลือก เปด

ตัวเลือกแอปพลิเคชั่น
ตรวจสอบเวอรชั่น — เพื่อตรวจสอบวาเวอรชันใหมของ
แอปพลิเคชั่นนี้จะดาวนโหลดไดจาก เวบ็ หรือไม (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)
เว็บเพจ — เพื่อใหรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอมูลของแอปพลิเคชั่น
เพิ่มเติมจากเว็บเพจ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ถามี

เขาสูแอปพลิเคชั่น — เพื่อจํากัดแอปพลิเคชั่นจากการเขาสูระบบ
เครือขาย
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เว็บ
คุณสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ตางๆ โดยใช
เบราเซอรของโทรศัพท 

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได และมีการ
รักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวรที่เปน
อันตรายเทานั้น

คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี้ รวมทั้งราคา ภาษี 
และคําแนะนําตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ
คุณสามารถใชคุณสมบัติเบราเซอรของโทรศัพทเพื่อดูบริการตางๆ 
ที่ใชภาษา WML (Wireless Markup Language) หรือ XHTML 
(extensible HyperText Markup Language) ในเพจตางๆ ได 
โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกตางกนัตามขนาดของหนาจอ 
คุณอาจดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจในอินเทอรเน็ตไมได

การเชื่อมตอบริการ
ตรวจดูใหแนใจวาการตั้งกําหนดคาของบริการที่คุณตองการใชนั้น
ทํางานอยู
การเลือกการตั้งคาเพื่อเชื่อมตอกับบริการ
1 เลือก เมนู > เวบ็ > การตั้งคา > การตั้งกําหนดคา

2 เลือก การจัดรูปแบบ เฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับบริการ
เบราสเทานั้นที่จะปรากฏขึ้น เลือกผูใหบริการ คาที่ตั้งไว หรือ 
การตั้งคาสวนบุคคล เพื่อเบราส 
คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาที่ตองใชในการเบราสเปน
ขอความการจัดรูปแบบจากผูใหบริการระบบเครือขายที่นําเสนอ
บริการที่คุณตองการใช

3 เลือก บัญชี และบริการเบราสที่มีอยูในการตั้งกําหนดคา
ที่ใชงาน

4 เลือก แสดงหนาตางติดตอ > ใช เพื่อดําเนินการตรวจสอบผูใช
ดวยตนเองสําหรับการเชื่อมตออินทราเน็ต

เชื่อมตอกับบริการโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้:
• เลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรือในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุม 

0 คางไว
• ในการเลอืกบุคมารคของบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > 

บุคมารค
• ในการเลอืก URL ลาสุด ใหเลือก เมนู > เว็บ > ที่อยูเว็บลาสุด
• ในการปอนที่อยูของบริการ ใหเลอืก เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู 

ปอนที่อยูของบริการ แลวเลือก ตกลง
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การเบราสเพจ
หลงัจากคุณเชื่อมตอกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเบราสเพจตางๆ 
ได ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกันไปตามบริการนั้นๆ 
โปรดปฏิบัติตามขอความแนะนําบนหนาจอ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

บุคมารค
คุณสามารถจัดเกบ็ที่อยูของเพจเปนบุคมารคในหนวยความจํา
ของโทรศัพท
1 ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มบุคมารค หรือในโหมด

สแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค
2 เลื่อนไปที่บุคมารคและเลือกบุคมารคดังกลาว หรือกดปุม

โทรออกเพื่อทําการเชื่อมตอกบัเพจที่เชื่อมโยงกับบุคมารค
3 เลือก ตัวเลือก เพื่อดู แกไข ลบ หรือสงบุคมารค เพื่อสราง

บุคมารคใหม หรือเพื่อจัดเก็บบุคมารคไวในแฟมขอมูล

การตั้งคาลักษณะเบราเซอร
หากตองการกําหนดวิธีที่จะใหแสดงหนาเว็บในโทรศัพท ขณะที่
เบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > การตั้งคาลักษณะ 
หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > 
ตั้งคาเบราเซอร

การตั้งคาการปองกัน

คุกกี้และแคช
คุกกี ้คือ ขอมูลที่เว็บไซตจัดเก็บในหนวยความจําแคชของโทรศัพท 
คุกกีจ้ะถูกบันทึกไวจนกวาคุณจะลบขอมูลในหนวยความจําแคช 
ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ  > ระบบปองกนั > 
การตั้งคาคุกกี ้หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
การตั้งคา > การตั้งคาการปองกนั > คุกกี้ ในการรับหรือปองกนั
โทรศัพทไมใหรับคุกกี ้ใหเลือก ใหรับได หรือ ปฏิเสธ
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมลูไวชั่วคราว หากคุณ
พยายามเขาใชหรือเขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองการรหัสผาน 
ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละครั้ง ขอมลูหรือบริการที่คุณ
เขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช ในการลบแคช 
ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ลบขอมูลในแคช หรือเมื่อ
เครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > ลบขอมูล
ในแคช

สคริปตผานการเชื่อมตอแบบรับรอง
คุณสามารถเลือกวาจะยอมใหรันสคริปตจากเพจที่มีความปลอดภัย 
โทรศัพทเครื่องนี้รองรับสคริปต WML
ขณะเบราส หากตองการใหรับสคริปต ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลอืกอื่น ๆ > ระบบปองกนั > ตั้งคา WMLScript 
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หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลอืก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > 
การตั้งคาการปองกัน > WMLScript เชื่อมตอ > ใหรับได

ถาดรับบริการ
โทรศัพทสามารถรับขอความบริการที่สงมาจากผูใหบริการของคุณ
ได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ขอความบริการเปนการแจง
ขอมูล (เชน หัวขอขาว) และอาจมีขอความตัวอักษรหรือที่อยู
ของบริการ
หากตองการเขาใช ถาดรับบริการ ในโหมดสแตนดบาย เมื่อคุณ
ไดรับขอความบริการ ใหเลือก แสดง หากคุณเลือก ออก 
ขอความจะถกูยายไปที่ ถาดรับบริการ หากตองการเขาใช 
ถาดรับบริการ ในภายหลัง ใหเลือก เมนู > เว็บ > ถาดรับบริการ
หากตองการตั้งคาวาจะรับขอความบริการหรือไม ใหเลือก เมนู > 
เว็บ > การตั้งคา > ตั้งคาถาดรับบริการ > ขอความบริการ > ใช 
หรือ ไมใช

ความปลอดภัยของเบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติความปลอดภัยกับบริการบางประเภท 
เชน บริการดานธนาคารหรือการซื้อสนิคาออนไลน สําหรับการ
เชื่อมตอประเภทนี้ คุณจําเปนตองใชใบรับรองและโมดลูระบบ

ปองกนัซึ่งอาจมีอยูในซิมการดของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ใบรับรอง
ขอสําคัญ: แมวาการใชใบรับรองจะชวยใหความเสีย่ง
ที่เกี่ยวของในการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้ง
ซอฟตแวรลดนอยลงอยางเห็นไดชัด แตคุณควรใช
ใบรับรองอยางถูกตองเพื่อใหไดรับประโยชนจากการ
รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
ใบรับรองมิไดใหการปองกันความปลอดภัยแตอยางใด 
หากแตเปนที่การจัดการใบรับรองตางหากที่ตองมี
ใบรับรองของแท ที่ถูกตอง หรือนาเชื่อถือ เพื่อความ
ปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมอีายุการใชงาน
แบบจํากดั หาก “ใบรับรองที่หมดอาย”ุ หรือ “ใบรับรอง
ที่ไมถูกตอง” ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองนั้นจะถูกตอง
อยูแลว ใหตรวจสอบวาวันเวลาปจจุบันในเครื่องของคุณ
ถูกตอง
กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบ
ใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถือขอมลูของเจาของใบรับรอง
นี้ได และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของ
ที่อยูในรายชื่อ

ใบรับรองมีสามแบบ: ใบรับรองเซิรฟเวอร ใบรับรองสิทธิ์ และ
ใบรับรองผูใช คุณสามารถขอรับใบรับรองไดจากผูใหบริการของคุณ 
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ผูใหบริการจะจัดเก็บใบรับรองสิทธิ์และใบรับรองผูใชไวในโมดูล
ปองกัน
ในการดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองผูใชที่ดาวนโหลดมา
ยังโทรศัพทของคุณ ใหเลอืก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย 
> ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผูใช
สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ หากการสงผาน
ขอมลูระหวางโทรศัพทและเซิรฟเวอรที่ใหขอมูลถูกเขารหัสไว
อยางไรกต็าม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวา
การสงผานขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (หรือที่
ที่จัดเกบ็แหลงขอมลูที่ตองการ) จะปลอดภัย ขึ้นกับผูใหบริการวา
จะมีระบบรักษาความปลอดภัยใหกับการสงขอมูลระหวางเกตเวย
และเซิรฟเวอรที่ใหขอมูลหรือไม

ลายเซ็นดิจิตอล
คุณสามารถสรางลายเซ็นดิจิตอลดวยโทรศัพทของคุณไดหาก
ซิมการดของคุณมโีมดูลปองกนั การใชลายเซ็นดิจิตอลเหมือนกับ
การเซ็นชื่อลงบนเอกสารใบเรียกเก็บสัญญาหรือเอกสารอื่นๆ
1 ในการใชลายเซ็นดิจิตอล ใหเลือกลิงคของเพจ เชน ชื่อหนังสือ

ที่คุณตองการซื้อและราคาของหนังสอืนั้น ขอความที่จะเซ็น 
ซึ่งอาจมจีํานวนเงินและวันที่รวมอยูดวย จะปรากฏขึ้น
ตรวจสอบวาขอความที่สวนหัวถูก อาน และไอคอนลายเซ็น
ดิจิตอล  จะปรากฏขึ้น

2 ในการตกลงรับขอความ ใหอานขอความทั้งหมดกอน 
หลังจากนั้นใหคุณเลือก ตกลงรับ
ขอความนั้นอาจไมพอดีภายในหนาจอเดียว ดังนั้น จึงควร
ตรวจสอบใหแนใจวาไดเลื่อนไปอานขอความทั้งหมดแลว
กอนตกลงรับ

3 เลือกใบรับรองผูใชที่คุณตองการใช ปอนรหัส PIN ลงนาม 
ไอคอนลายเซ็นแบบดิจิตอลจะหายไป และบริการจะแสดง
ขอมูลยนืยันการสัง่ซื้อ
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บริการซิม

บริการซมิ

ซิมการดของคุณอาจมบีริการเพิ่มเติม คุณสามารถเขาใชงานเมนู
นี้ไดก็ตอเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนู
จะตางกันไปตามซิมการดที่ใช
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมลูตางๆ ในการ
ใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ 
ซื่งอาจเปนผูใหบริการหรือผูจําหนายรายอื่นๆ
ในการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตองสงขอความหรือโทรติดตอ 
ซึ่งคุณจะตองรับผิดชอบคาใชจายนี้
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การเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร

การเชือ่มตอกับเครื่องคอมพิวเตอร
คุณสามารถรับและสงอีเมล รวมทั้งเขาใชอินเทอรเน็ตเมื่อเชื่อมตอ
โทรศัพทเขากับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดผานการเชื่อม
ตอ Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล คุณสามารถใชโทรศัพทเครื่องนี้
กับแอปพลิเคชั่นการสื่อสารดานขอมูลและการเชื่อมตอกับเครื่อง
คอมพิวเตอรได

Nokia PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ในการซิงโครไนซ
รายชื่อ ปฏิทิน บันทึก และบันทึกสิ่งที่ตองทําระหวางโทรศัพท
และเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได หรือเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ต
ระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณอาจคนหาขอมลู
เพิ่มเติมและโปรแกรม PC Suite ไดที่เว็บไซต www.nokia.co.th/
8800arte/support หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ

แอปพลิเคชั่นการสื่อสารขอมูล
โปรดดขูอมลูเกี่ยวกับการใชแอปพลิเคชั่นการสื่อสารขอมูลจาก
เอกสารที่ใหมาดวย
ในระหวางที่เชื่อมตอเครื่องเขากับเครื่องคอมพิวเตอร คุณไมควร
โทรออกหรือตอบรับสายเรียกเขา เนื่องจากอาจทําใหการทํางาน
ขัดของได
เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในขณะที่ใชโทรศัพทรับสงขอมูล ใหวาง
โทรศัพทบนพื้นที่มัน่คงโดยใหคว่ําดานแผงปุมลง อยาเคลื่อนที่
ตัวเครื่องโทรศัพทโดยการถือในมือระหวางการใชโทรศัพท
เพื่อรับสงขอมูล
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ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอปุกรณชารจ

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอปุกรณชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจประจุ
ใหมได แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบมาใหใชกับโทรศัพทเครื่องนี้ 
คือ BL-4U โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงาน
จากอุปกรณชารจตอไปนี้ AC-6 คุณสามารถชารจและคายประจุ
แบตเตอรี่ไดเปนรอยๆ ครั้ง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพไป
ในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของ
แบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม 
ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น และชารจ
แบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการ
รับรองจาก Nokia เทานั้น การใชแบตเตอรี่หรืออุปกรณชารจที่
ไมไดรับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม การระเบิด การรั่วไหล 
หรืออันตรายอื่นๆ 
หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลา
นาน คุณอาจตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลว
เชื่อมตออีกครั้งเพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด 
อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได 
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้ง
กอนถอดแบตเตอรี่
ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสยีบและตัวเครื่องเมื่อไมไดใชงาน 
ไมควรเสยีบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกบัอุปกรณชารจ 

เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายกุารใชงาน
ของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่
จะคายประจุออกเองเมือ่เวลาผานไป
พยายามเกบ็แบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C 
(59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่รอนหรือหนาวจัดทําใหประสทิธิภาพ
และอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่รอนหรือเยน็
เกนิไปอาจไมสามารถใชงานไดชั่วคราว ประสทิธิภาพการทํางาน
ของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมติ่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได
เมือ่มีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัส
โดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือน
แถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกดิขึ้นได 
เชน ในกรณทีี่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือใน
กระเปาเล็กๆ การลัดวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสําหรับ
เชื่อมตอเกดิความเสียหายได
หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได 
หรือหากแบตเตอรี่เสยีหายก็อาจเกดิระเบิดไดเชนกัน การกําจัด
แบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลบัมา
ใชใหม ถาเปนไปไดและไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน
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หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, ทําใหผิดรูปราง, เจาะ 
หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่
รั่วออกมา ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกบัผิวหนังหรือดวงตา 
ในกรณทีี่เกิดการรั่วไหล ใหลางผิวหนังหรือตาดวยน้ําทันที หรือรีบ
ไปพบแพทย 
หามดดัแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถุแปลกปลอมลงใน
แบตเตอรี่ หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นๆ
การใชแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การระเบิด 
หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอรี่ตกหลนโดยเฉพาะ
บนพื้นผิวที่แข็ง และคุณเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสียหาย ใหนําไปที่
ศูนยบริการเพื่อตรวจสอบกอนนําไปใชตอ
ใชแบตเตอรี่ตามวตัถุประสงคเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก 

คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบ
แบตเตอรี่ของ Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย
ของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของแท
ของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย Nokia 
ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใช
ขั้นตอนตอไปนี้:

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวา
แบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต 
หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่
ของแทของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้ หากไมสามารถตรวจสอบ
ได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา
การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1 เมื่อมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม 

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

2 เมื่อคุณขยับแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอร
โฮโลแกรมไปทางซาย ขวา ขึ้น และลง 
คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด 
ในแตละดานตามลําดับ

จะทําอยางไรหากแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท?
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มี
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม 
โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรอง
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จากบริษัทผูผลิตอาจเปนอันตรายและอาจทําใหโทรศัพทของคุณ
มีประสทิธิภาพดอยลง อีกทั้งยังทําใหเครื่องและอุปกรณเสริม
เสียหายไดรวมทั้งอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกันอื่นใด
ที่ใชกบัโทรศัพท
หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ 
Nokia ไปที่ www.nokia.co.th/batterycheck 

9205410_8800_1_th.book  Page 58  Wednesday, August 6, 2008  9:18 PM

www.nokia.co.th/batterycheck


ลิขสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 59

อุปกรณเสรมิของแทจาก Nokia

อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนายอยูมากมาย 
กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nokia.co.th/enhancements 
กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่ของคุณวามีอุปกรณใด
จําหนายบาง ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรับการใช
อุปกรณเสริม:
• เกบ็อุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟ

และดึงออก อยาดึงที่สายไฟ
• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณโทรศัพท

เคลื่อนที่ที่ติดตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ
คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับ
การรับรองจากผูผลิตโทรศัพทเทานั้น การใชอุปกรณประเภท
อื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกัน
หรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปนโมฆะไป

แบตเตอรี่

ขอสําคัญ: เวลาคุยสายและเวลาเปดรอรับสายจะเปนไป 
ตามสภาพแวดลอมและสภาพเครือขาย เวลาคุยสายและ 
เวลาเปดรอรับสายตามจริงอาจแตกตางกนัตามซิมการด 
ฟงกชันการใชงาน อายกุารใชงานแบตเตอรี่และสภาพ 
การใช อุณหภูมทิี่แบตเตอรี่ไดรับ สภาพเครือขายที่ตางกัน 
และปจจัยอีกหลายๆ อยาง ดังนั้นเวลาในการคุยสายและ 
เปดรอรับสายอาจนอยกวาที่ระบุไวในที่นี้จนเห็นไดชัด 
นอกจากนี้ เสียงเรียกเขา ระบบแฮนดฟรี การใชงานใน 
โหมดดจิิตอล และฟงกชันอื่นๆ จะทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน 
และระยะเวลาที่ใชโทรศัพทในการโทรจะสงผลตอระยะ 
เวลาในการเปดรอรับสายดวยเชนกัน และเชนเดียวกัน 
ระยะเวลาที่เปดโทรศัพทไวและอยูในโหมดสแตนดบาย 
กจ็ะมีผลตอเวลาคุยสายดวย

ประเภท เวลาสนทนา # สแตนดบาย #
BL-4U นานถึง 2 ชั่วโมง 45 นาที นานถึง 300 ชั่วโมง
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อุปกรณชารจโทรศัพทมือถือ Nokia DC-6 
ชารจแบตเตอรี่ของโทรศัพทในรถของคุณดวยอุปกรณชารจ
แบบพกพา ขนาดเล็กกะทัดรัด และมีน้ําหนักเบา ซึ่งมีหัวเสียบแบบ 
ไมโคร USB

ชุดหูฟง Bluetooth Nokia BH-803
ชุดหูฟงไรสายดีไซนคลาสสิค สีดํามันวาว และใชงานงายรุนนี้จะ 
ทําใหคุณเพลิดเพลินในการพูดคุยแมคุณกําลงัยุงอยูก็ตาม
สไตลที่นาชื่นชม
ดวยรูปลักษณและดีไซนที่คลาสสิคและมีระดบั ทําใหอุปกรณ 
เครื่องนี้ดูทันสมยัเมื่อเสริมเขากับเครื่องแตงกายของคุณ
การสนทนาที่ชัดเจน
ฟงและไดยินโดยใชคุณสมบัตกิารประมวลผลเสียงแบบดิจิตอล 
(DSP) และปรับระดับเสียงไดอยางรวดเร็วดวยการสมัผัส
พกพาไปมา
คุณสามารถสวมชุดหูฟงเครื่องนี้ไดอยางสบายพรอมที่คลองหู
ซึ่งถอดเปลี่ยนได หรือจะพกติดตัวโดยใชสายคลองหรือคลิป 
ที่มีรูปทรงทันสมัย

สปคเกอรโฟน Nokia HF-300
เสยีบอุปกรณระบบแฮนดฟรีเครื่องนี้เขากับที่บังแดดในรถของคุณ 
ปรับตําแหนงการติดตั้งไดสะดวก ทําใหคุณสนทนาและรับฟง 
ไดอยางอิสระ คุณสามารถใชอุปกรณเครื่องนี้เปนลําโพงสําหรับ 
โทรศัพทไดที่ออฟฟศหรือที่บาน เพียงแคถอดออกจากที่บังแดด 
เทานั้น ลําโพงขนาดกะทัดรัด เปยมไปดวยพลังเสียงและไมโครโฟน 
ที่ตอบสนองตอเสยีงไดงาย ผลิตเสยีงคุณภาพสูง ทําใหคุณฟงและ 
โตตอบไดอยางชัดเจน ระบบของเครื่องสามารถใชงานไดงาย 
ปุมควบคุมจะเรืองแสงขึ้น ทําใหคุณมองหาปุมไดเร็วขึ้น 
ทั้งกลางคืนและกลางวัน

สปคเกอรโฟน Nokia HF-300 ทําใหคุณสามารถ 
• เชื่อมตอกบัโทรศัพทมือถือ Nokia ของคุณดวยระบบไรสาย 

ดวยฟงกชันแฮนดฟรีระบบ Bluetooth 
• รับสายและวางสาย เรียกซ้ํา เปดใชงานฟงกชันโทรออก 

ดวยเสยีง* และปรับระดบัเสยีงดวยปุมที่มีไฟเรืองแสง ทําใหคุณ 
มองหาปุมไดงาย แมวาจะมืดก็ตาม 

• ปดเสยีงไมโครโฟนในขณะใชสายสนทนาเพื่อเขารวม
การประชุมสาย แมจะอยูในรถกต็าม 

• เสียบอุปกรณไดสะดวกดวยขั้วเสียบชนิดเขี้ยว เสียบเขากับ 
สปคเกอรโฟนและถอดออกไดอยางรวดเร็ว ทําใหสะดวก 
ในการขนยายจากในรถยนตของคุณไปที่ออฟฟศหรือไปที่บาน 
รวมยายกลับไปที่รถยนต 
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• ฟงการสนทนาไดอยางชัดเจนดวยลําโพงขนาดกะทัดรัดกําลังเสียง 
1 วัตต ซึ่งใชเทคโนโลยีการประมวลผลเสยีงแบบดจิิตอล 

• สนทนาตอเนื่องไดยาวนานขึ้น โดยจะมีเวลาสนทนา 20 
ชั่วโมงและเวลาเปดรอรับสายไดนานถึง 10 วัน 
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การดูแลและการบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยมและ
มีฝมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคณุอยางดี 
คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏบิัติตามเงื่อนไขการรับประกันได
อยางถูกตอง
• เก็บโทรศพัทไวในที่แหง การจับตัว ความชื้น และของเหลว

ทุกประเภท หรือความชื้น จะทําใหเกิดองคประกอบของแร 
ซึ่งอาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได หากตัวเครื่องเปยกชื้น 
ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึง
คอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจาก
อาจทําใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปน
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทําให
อายุการใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่
อาจเสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปนพลาสติกงอหรือละลายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เยน็จัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น
จนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําให
อุปกรณแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศพัทนอกเหนือจากที่แนะนํา
ไวในคูมือผูใชฉบบันี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่อง
อาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความ
เสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขน
ทําความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณที่สามารถถอด
เขาออกไดติดขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส เชน เลนสของ
กลองถายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศัพทและไดรับการ
รับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง 
หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย 
และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอปุกรณสื่อสารวิทยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• หมั่นสํารองขอมูลที่คุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และบันทึกยอ

ปฏิทิน
• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน 

ใหปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ หรือ
อุปกรณเสริมอื่นๆ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยัง
ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณเพื่อขอรับบริการ

9205410_8800_1_th.book  Page 62  Wednesday, August 6, 2008  9:18 PM



ลิขสิทธิ์ © 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 63

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็ก
บรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก 

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใช
ในตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 
1.5 เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) เมื่อใชซองหนังสําหรับพกพา อปุกรณเหน็บ
เข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้ไมควรมี
โลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูหางจากรางกาย
ตามระยะหางที่กําหนดขางตน
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคุณภาพ
เพื่อสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีความลาชา
ในการสงขอความหรือไฟลขอมูลจนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ 
โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวาง
เครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ 
ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถุที่ทําจากโลหะอาจดึงดูด
เขาหาโทรศัพท อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอืน่ไวใกล
โทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพทมือถือ
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทย
ที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัท
ผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยนั้นๆ หากมีขอสงสัยหรือไมแนใจวา
อุปกรณนั้นไดรับการปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก
อยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศัพทในสถานพยาบาลในกรณีที่มีปาย
ประกาศใหคุณดําเนินการดังกลาว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลอาจกําลังใชอุปกรณที่มีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF 
จากภายนอก

อุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย 
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหาง
จากอุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย เชน เครื่องควบคุม
การเตนของหัวใจหรือเครื่องกระตุนการทํางานของหัวใจ อยางนอย 
15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับ
เครื่องดังกลาว สําหรับผูใชอุปกรณทางการแพทย ดังกลาว ควรปฏบิัติ
ดังนี้:
• เก็บโทรศัพทใหอยูหางจากอปุกรณทางการแพทยมากกวา 

15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอขณะที่เปดโทรศัพทอยู
• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับอปุกรณทางการแพทยเพื่อลด

สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
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• ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณรบกวน
• อานและทําตามคําแนะนําจากผู ผลิตอุปกรณทางการแพทยดังกลาว
หากคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชโทรศัพทไรสายรวมกับอุปกรณ
ทางการแพทย โปรดปรึกษากับแพทยที่ใหคําปรึกษาดานสุขภาพ
ของคุณ

เครื่องชวยฟง 
อุปกรณไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟง
ได ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คณุควรปรึกษาผูใหบริการระบบ
ของคุณ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้งไมถูกตอง
หรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบ
อิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
กับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ 
ที่ติดตั้งไวในรถของคณุ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซมโทรศพัท
ในรถยนต การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตราย
และทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวา
อุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดตั้งและทํางาน
อยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไว
รวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศพัท และอุปกรณเสริมตางๆ 
สําหรับรถยนตที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพอง

ตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดตั้งอปุกรณหรือ
วางโทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัย
อาจพองตัวออก เนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณตางๆ ในบริเวณที่ไม
ถูกตองแลวถุงลมนิรภัยเกิดพองตัวขึน้อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส
ขึ้นได
คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพทขณะที่
อยูบนเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบนิอาจกอใหเกิด
อันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขาย
ของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณทีอ่าจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมือ่อยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และควรปฏิบตัิ
ตามปายและคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจเกิดการ
ระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนําใหดับเครื่องยนต เนื่องจาก
ประกายไฟในพื้นที่เหลานี้อาจทําใหเกิดการระเบดิหรือเกิดเพลิงไหม 
ซึ่งอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได ปดโทรศัพทเมื่ออยูใน
สถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสในสถานีบริการ
น้ํามัน และควรปฏิบตัิตามขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุในบริเวณ
คลังน้ํามัน สถานีเก็บน้ํามันและสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคมี หรือบริเวณ
ที่กําลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้บริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิดอาจอาจไมได
ประกาศใหเห็นเดนชัด พื้นที่ตางๆ เหลานี้ไดแก ใตดาดฟาเรือ สถานที่
เกบ็หรือขนถายสารเคมี และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน 
เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ คุณควรตรวจสอบ
กับผูผลิตรถโดยใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) 
เพื่อกําหนดวาสามารถใชงานอุปกรณนี้ไดอยางปลอดภัยในบริเวณใกล
เคียงไดหรือไม
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การโทรฉุกเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทเครื่องนี้ทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ 
ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน 
รวมทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพท
ของคุณสนับสนุนสายสนทนาผานอินเทอรเน็ต 
(สายอินเทอรเน็ต) ใหเปดใชงานทั้งสายอินเทอรเน็ตและ
โทรศัพทมือถือ เครื่องจะพยายามตอการโทรฉุกเฉินผาน
ทั้งเครือขายเซลลูลารและผานผูใหบริการสายอินเทอรเน็ต 
หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไมสามารถรับประกันไดวา
จะสามารถเชื่อมตอไดในทุกสภาวะ คณุจึงไมควรวางใจวา
โทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยาม
จําเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉกุเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้:
1 หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวามี

สัญญาณเพียงพอหรือไม ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ คุณอาจจําเปน
ตองดําเนินการดังนี้:
• ใสซิมการดที่ใชไดลงในโทรศัพท
• ปดการจํากัดการโทรที่คณุไดเปดใชไวในโทรศัพท
• เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลนหรือรูปแบบ

บนเครื่องบินมาเปนรูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน
2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวางและ

พรอมสําหรับการโทรออก 

3 ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจบุันที่คณุอยู 
ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแตละพื้นที่จะแตกตางกันไป

4 กดปุมโทร

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตองใหได
มากที่สุด โทรศพัทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียง
ประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับ
แจงใหวาง
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รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับ
การออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดย
ขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดย ICNIRP 
ซึ่งเปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดับความ
ปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR 
(Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ที่กําหนดไวในคําแนะนํา 
ICNIRP คือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกินสิบกรัม
ของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการทํางาน
แบบมาตรฐานซึ่งเครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่
แนะนําใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ ระดับ SAR 
ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับ
การออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายได
ตามที่กําหนดไว คาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหาง
ระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลัก คา SAR ที่สูงที่สุดภายใต
คําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพทที่หูคือ 0.39 วัตต/กก. 
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR 
แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่ทดสอบและที่รายงานของ
แตละประเทศและระบบเครือขาย คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คา SAR ไดในขอมูลผลิตภัณฑที่ www.nokia.com
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โนเกียแครเซ็นเตอร

โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ

กรุงเทพฯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ตางจงัหวัด

7 เชียงใหม 
(ตรงขามเชียงใหมแอรพอรตพลาซา)

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

8 พัทยา 
(ริม ถ.สุขุมวิท กอนถึงแยกพัทยากลาง)

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

9 ขอนแกน 
(บริเวณทางออกหางเทสโก โลตสั)

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

0-4332-5779-
80

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

10 หาดใหญ 
(ปากทางเขาโรงพยาบาลกรุงเทพ)

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

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ

ขนาด

ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง ความหนา
65 ซีซี 150 กรัม 109 มม. 45.6 มม. 14.6 มม.
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Nokia Care Online
การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลนของเราไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเตอรแอคทีฟ 
เรียนรูวิธีตั้งคาโทรศัพทของคุณเปนครั้งแรก และคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท การสาธิต
แบบอินเตอรแอคทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมือผูใช 
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาตรวจสอบขอมูลลาสุดอยางสม่ํา
เสมอ 

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

การตั้งคา
ฟงกชั่นเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเคลื่อนที่และอีเมล* 
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชั่นเหลานี้ได จัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

*ไมมีในโทรศัพททุกเครื่อง

การสาธิตแบบอินเตอรแอคทีฟ

ซอฟตแวร 

คูมือผูใช

การตั้งคา



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

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

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

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

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

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

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดท่ี www.nokia.co.th/support
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