
คูมือการใชงานโนเกีย 8800d



2 ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธ ิ์

คําประกาศเรื่องความสอดคลอง
บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศวาผลิตภัณฑ RM-165 สอดคลองกับขอกําหนด
พ้ืนฐานที่สําคัญและบทบัญญัตขิองสภา Directive 1999/5/EC คุณสามารถคัดลอกสําเนาของ
คําประกาศเรื่องความสอดคลองไดท่ี 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

ลิขสิทธิ์ ฉ 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

หามทําซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดของเอกสารฉบับน้ี 
โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Nokia

หมายเลขสิทธิบัตรแหงสหรัฐอเมริกา 5818437 และสิทธิบัตรท่ีรอการจดทะเบียนอื่นๆ 
ซอฟตแวรปอนขอความ T9 ลิขสิทธิ์ © 1997-2006 Tegic Communications, Inc. 
สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on และ Pop-Port เปนเครื่องหมายการคาหรือ
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑและบริษัทอืน่ๆ 
ท่ีกลาวถึงในท่ีน้ีอาจเปนเคร่ืองหมายการคาหรือชื่อทางการคาของเจาของผลิตภัณฑน้ันๆ

Nokia tune เปนเคร่ืองหมายการคาดานเสียงของ Nokia Corporation

ประกอบดวยซอฟตแวรเขารหัสขอความ RSA BSAFE หรือซอฟตแวรโปรโตคอล
รักษาความปลอดภัยจาก RSA Security

Java เปนเครื่องหมายการคาของบริษทั Sun Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑน้ีไดรับอนุญาตภายใต MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สําหรับ
การใชงานสวนตัวและไมใชเชิงพาณิชยในการเชื่อมตอกับขอมูลท่ีเขารหัส ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกคา และ (ii) สําหรับใชเชื่อมตอกับวดิีโอ 
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MPEG-4 ของผูใหบริการที่ไดรับอนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอืน่ใดนอกเหนือจากนี้ 
ขอมลูเพ่ิมเติมรวมถึงขอมูลท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย การใชงานภายในและการใชงาน
เชิงพาณิชย สามารถดูไดจาก MPEG LA, LLC ท่ี http://www.mpegla.com

โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดังน้ัน เราจึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
เปล่ียนแปลงและปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับน้ี
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

โทรศัพทรุนนี้สอดคลองตามบทบัญญัติ 2002/95/EC เกี่ยวกับขอจํากัดในการใชสารอันตราย
ในอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

โนเกียจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการสูญเสียขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายอนัเกิดจาก
อุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางออมท่ีเกิดขึ้นไมวาจะโดยวิธีใดก็ตาม

เน้ือหาในเอกสารนี้ใหขอมูล “ตามสภาพท่ีเปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรง
หรือโดยนัย และมิไดจํากัดอยูท่ีการรับประกันความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑ
ท่ีจําหนาย หรือความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถปุระสงค ตลอดจนความถูกตองและ
เชื่อถือไดของขอมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทานั้น โนเกยี
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา

ผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนาย 
Nokia ใกลบานคณุ 

การควบคุมการสงออก
โทรศัพทเครื่องน้ีประกอบดวยสินคา, เทคโนโลยี หรือซอฟตแวร ซ่ึงสอดคลองตามกฎหมาย
และขอบังคับของการสงออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น หามกระทําการใดๆ ท่ีขดัแยง
ตอกฎหมาย

รุน: Nokia 8800d
นับจากนี้ไปคือ Nokia 8800 Sirocco Edition

ฉบับท่ี 1

http://www.mpegla.com
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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
วิธเีขียนขอความไทย

1. กด เมนู 
2. เลือก ขอความ
3. เลือก เขียนขอความ
4. ปรากฏหนาจอวางพรอมเขียนขอความ

โดยมุมซายบนแสดงสัญลักษณ  กขค
5. เริ่มเขียนขอความไทย (ดังตัวอยาง)

ตัวอยางการเขียนขอความไทย

คิดถึง U ;-)
6. กดปุม  (ก-ฅ) 4 ครั้ง เพือ่เลือก "ค"

7. กดปุม  และกดปุม  1ครั้ง
เพื่อเลือกสระ "     ิ" แลวกด ใส

8. กดปุม  (ด-ธ) 1 ครั้ง เพื่อเลือก "ด"

9. กดปุม  (ด-ธ) 3 ครั้ง เพื่อเลือก "ถ"

10. กดปุม  และกดปุม  3 ครั้ง
เพื่อเลือกสระ "     ึ" แลวกด ใส

11. กดปุม  (ฆ-ฉ) 2 ครั้ง เพือ่เลือก "ง"
12. กดปุม  1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษ ตัวพมิพใหญ 

และกดปุม  เพือ่เวนวรรค 1 วรรค
13. กดปุม (ร-ษ) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "U"

14. กดปุม  เพื่อเวนวรรค 1 วรรค
15. กด ตัวเลือก เลือก ปอนสัญลักษณ แลว

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

กดปุม  6 ครั้ง เพื่อเลือก "-” แลวกด ใส
17. กด ตัวเลือก เลือก ปอนสัญลักษณ แลว 

กดปุม  8 ครั้ง เพื่อเลือก ")" แลวกด ใส 
(หรือกดปุม  เพื่อเปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษ 
แลวกดปุม  เพือ่เลือกใชสัญลักษณตางๆ)

18. กด ตัวเลือก เพื่อเลือก สง และใสเบอรโทร ที่คุณตองการสง
 เคล็ดลับ

1. สามารถเปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษ หรือเปนตัวเลข 
ในการเขียนไดงายขึ้น ดวยปุม 

2. สามารถใสสระหรอืวรรณยุกตได เมื่อเขียน พยัญชนะตนแลว 
ตามหลักภาษาไทย

3. โทรศัพททุกรุนที่มีเมนูภาษาไทย สามารถรับ ขอความภาษาไทยได

ปุมแสดงตัวอักษรโนเกีย

สระและ
วรรณยุกต

เปล่ียนภาษา
และตัวเลข



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 เชื่อมตอโทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคุณ
สามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ใน
ขณะที่แอปพลิเคชันอ่ืนๆ ชวยใหซอฟตแวรนี้ทํางาน
ไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

การต้ังคา
ฟงกชันเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมเีดีย 
การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเคลื่อนที่และอีเมล* 
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชัน
เหลานี้ไดจัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสีย
คาใชจายใดๆ 

*ไมมีในโทรศัพททุกเคร่ือง

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ ็

ซอฟตแวร

คูมือผูใช

การตั้งคา



วิธีการใช โ ทรศัพท
สวนของ Set Up (การต้ังคา) ที่ www.nokia-asia.com/setup จะชวยคุณเตรียมความพรอมของโทรศัพท
กอนนํามาใช ทําความคุนเคยกับฟงกชันและคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทไดโดยการดูที่สวน Guides and Demos 
(คูมอืและการสาธิต) ของ 
www.nokia-asia.com/guides

วิธีการซิงโครไนซโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร
การเชือ่มตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดผานซอฟตแวร Nokia PC Suite เฉพาะจาก 
www.nokia-asia.com/pcsuite จะชวยใหคุณซิงโครไนซขอมูลที่อยูในปฏิทินและรายชื่อของคุณได

สถานที่ขอรับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพท 
ใชประโยชนเพิ่มเติมจากโทรศัพทพรอมดาวนโหลดจากสวน Software (ซอฟตแวร) ที่ 
www.nokia-asia.com/software

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป
ดูที่สวน FAQ (คําถามที่พบบอย) ของ www.nokia-asia.com/faq เพื่อดูคําตอบสําหรับคําถามเกี่ยวกับ
โทรศัพทของคุณ รวมทั้งผลิตภัณฑและบริการอ่ืนๆ ของ Nokia

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของ
สมัครออนไลนเพื่อขอรับบริการของ Nokia Connections (การเชื่อมตอของ Nokia) ที่ 
www.nokia-asia.com/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภณัฑ โปรโมชั่นลาสดุ 
และกิจกรรมที่กําลังจะจดัขึ้น

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/contactus
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซอมผลิตภณัฑ โปรดคลิกเขามาที่ www.nokia-asia.com/repair

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดท ี่ www.nokia-asia.com/support

www.nokia-asia.com/setup
www.nokia-asia.com/guides
www.nokia-asia.com/pcsuite
www.nokia-asia.com/software
www.nokia-asia.com/faq
www.nokia-asia.com/signup
www.nokia-asia.com/contactus
www.nokia-asia.com/repair
www.nokia-asia.com/support
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ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย

โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี 
มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปน
การผิดกฎหมายได โปรดอานคูมือผูใช
ฉบับสมบูรณสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่
หามใช หรือในกรณีท่ีอาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ
กอใหเกดิอนัตราย
คํานึงถงึความปลอดภัยใน
การขับขี่ยานพาหนะเปน
อันดับแรก
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น 
ไมควรใชมือจับสิ่งอืน่ใด เมื่อ
คุณขบัขี่ยานพาหนะอยู 
สิ่งสําคัญอนัดับแรกที่คุณควร
คํานึงถึงคือความปลอดภัย
บนทองถนน

สัญญาณรบกวน
โทรศัพทไรสายทุกประเภท
อาจไดรับผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวน ซ่ึงจะสงผล
ตอประสิทธิภาพการทํางาน
ของเครื่องได
ปดโทรศัพทขณะที่อยูใน
โรงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
ควรปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับ
อุปกรณทางการแพทย

ปดโทรศัพทขณะที่อยูบน
เครือ่งบิน
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
อุปกรณไรสายอาจกอใหเกดิ
สัญญาณรบกวนบนเครื่องบิน
ได
ปดโทรศัพทขณะเติมน้ํามัน
หามใชโทรศัพทเมือ่อยูท่ีจุด
เติมนํ้ามัน และหามใช
โทรศัพท เมื่ออยูใกลกับนํ้ามัน
เชื้อเพลิงหรือสารเคมี
ปดโทรศัพทเม่ืออยูใกลกับ
จุดที่มีการระเบิด
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
อยาใชโทรศัพทในท่ีท่ีมีการ
ระเบิดเกิดขึ้น
การใชงานอยางถกูตอง
ใหใชโทรศัพทโดยถอืท่ีตัว
โทรศัพทตามที่อธิบายไวใน
คูมือผูใช อยาจับเสาอากาศ
โดยไมจําเปน
การบริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรอง
เทานั้นท่ีจะใชหรือซอม
อุปกรณตางๆ ของเคร่ืองได
อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและ
แบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรอง
เทานั้น หามตอโทรศัพท
เขากบัอุปกรณท่ีไมสามารถ
ใชงานรวมกันได
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กนัน้ํา
โทรศัพทมอืถือของคุณไม
สามารถกันน้ําได ควรเก็บ
โทรศัพทไวในท่ีแหง
ทําสําเนาสํารอง
คณุควรทําสําเนาสํารองหรือ
จดบันทึกเปนลายลักษณ
อบัษรสําหรับขอมลูสําคัญ
ท้ังหมดที่จัดเก็บไวในเครื่อง
การตอกับอุปกรณอ่ืนๆ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกบั
อปุกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอาน
คูมือของอปุกรณน้ันๆ เพ่ือ
ศึกษาขอมูลโดยละเอียด
เกี่ยวกับความปลอดภัย หาม
ตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ี
ไมสามารถใชงานรวมกันได
การโทรฉกุเฉิน
โปรดตรวจสอบดูวาไดเปด
โทรศัพทแลวและอยูในพ้ืนท่ีให
บริการ กดปุมจบการทํางาน
หลายๆ ครั้งตามที่ตองการ
เพ่ือลบหนาจอและยอนกลับไป
ท่ีหนาจอเริ่มตน ปอน
หมายเลขฉุกเฉิน แลวกดปุม
โทรออก แจงตําแหนงท่ีคุณอยู 
อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะได
รับแจงใหวาง

■ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพท
ของคุณ

โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือน้ีไดรับ
การรับรองใหใชบนเครือขาย EGSM 900 
และ GSM 1800 และ 1900 โปรดติดตอ

ขอขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบเครือขาย
จากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาเปน
อยางดีดวยฝมืออนัประณีต และหนากาก
ทํามาจากสแตนเลสสตีลพรอมหนาจอ
กระจกทนทานตอรอยขีดขวน ดังนั้น ใหถือ
โทรศัพทดวยความระมัดระวงั
ขณะที่ใชคณุสมบัตติางๆ ในโทรศัพท
เครื่องน้ี โปรดเคารพตอสิทธิสวนบุคคลของ
ผูอื่น และไมกระทําการใดที่เปนการละเมิด
ตอกฎหมายและลิขสิทธิ์
โปรดเคารพสิทธิสวนบุคคลของผูอืน่ และ
ปฏิบัติตามกฎหมาย, ขอกําหนด และ
ธรรมเนียมปฏิบัติในทองถิ่น เมื่อบันทึกภาพ
และใชภาพถายหรือภาพวิดีโอ

คําเตือน: คุณตองเปดเคร่ือง
กอนเริ่มใชงานคุณสมบัติตางๆ 
ของเครื่องยกเวนนาฬิกาปลุก 
หามเปดเครื่อง เมือ่การใชงาน
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออนัตราย

■บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย

คณุตองสมัครขอใชบริการกบัผูใหบริการ
โทรศัพทไรสายกอนเริ่มใชงานโทรศัพท 
คณุสมบัตสิวนใหญในโทรศัพทเครื่องน้ีขึ้น
อยูกับประสิทธิภาพของคุณสมบัติเครือขาย
ไรสาย บริการเสริมของระบบเครือขาย
ดังกลาวอาจไมมีในบางเครือขาย หรือคุณ
อาจตองติดตอกับผูใหบริการโทรศัพทเพ่ือ
สมัครขอใชบริการกอน จึงจะสามารถใช
บริการเสริมของระบบเครือขายได ผูให
บริการโทรศัพทของคุณอาจใหคําแนะนํา
เพ่ิมเตมิสําหรับการใชงานบริการดังกลาว 
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รวมถงึอธิบายคาใชจายในการใชบริการ 
ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดท่ีสงผล
กระทบตอการใชงานบริการเสริมจากระบบ
เครือขาย ตวัอยางเชน ระบบเครือขาย
บางระบบอาจจะไมรองรับตัวอักษรของ
ทุกภาษาและบริการทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิก
หรือปดการใชงานคณุสมบัตบิางอยางใน
เครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คณุสมบัติ
ดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง 
เครื่องของคุณอาจไดรับการตัง้คาบางอยาง
ไวเปนพิเศษแลว โดยการตั้งคารวมถึง
การเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลําดับเมนู และ
ไอคอนตางๆ โปรดติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติม
จากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนโปรโตคอล WAP 
2.0 (HTTP และ SSL) ท่ีทํางานบน
โปรโตคอล TCP/IP คณุสมบัติบางอยาง
ของโทรศัพทรุนนี้ เชน ขอความแบบ
ตัวอักษร, ขอความมัลติมีเดีย, ขอความ
แบบดวน, อีเมล, บริการอินเทอรเน็ตแบบ
เคล่ือนท่ี, การดาวนโหลดแอปพลิเคชัน
และขอมูล รวมท้ังการซิงโครไนซกับ
เซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล ตองไดรับ
การสนับสนุนจากระบบเครือขายสําหรับ
เทคโนโลยีเหลานี้

■หนวยความจําท่ีใชรวมกัน
คุณสมบัติในโทรศัพทเครื่องน้ีซ่ึงใชหนวย
ความจํารวมกันไดแก รายชื่อ, ขอความ
ทันใจและขอความตัวอักษร, อเีมล, 
รายการเสียง, ปฏิทิน, บันทึกสิ่งท่ีตองทํา, 
แอปพลิเคชันและเกม JavaTM รวมท้ังบันทึก 
การใชคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือมาก
กวานี้จะลดจํานวนหนวยความจําท่ีเหลือ

สําหรับคุณสมบัติอื่นท่ีใชหนวยความจํา
รวมกัน เชน การจัดเก็บแอปพลิเคชัน Java 
หลายๆ แอปพลิเคชัน อาจใชหนวยความจํา
ท่ีเหลืออยูท้ังหมด และเคร่ืองโทรศัพท
อาจแสดงขอความบนหนาจอวาหนวย
ความจําเต็ม เมื่อคุณพยายามใชคุณสมบัติ
อื่นท่ีใชหนวยความจํารวมกัน ในกรณีน้ี 
ใหลบขอมูลหรือรายการบางอยางที่ใชพ้ืนท่ี
หนวยความจํารวมกันนี้ออกเสียกอน 
คุณสมบัติบางอยาง เชน แอปพลิเคชัน Java 
อาจมหีนวยความจําท่ีกําหนดไวใหแนนอน
แลว นอกเหนือจากจํานวนหนวยความจํา
ท่ีใชรวมกันกับคุณสมบัติอื่นๆ
โปรดทราบวาไฟลตางๆ ในคลังภาพจะใช
หนวยความจําท่ีแตกตางกัน หากทาน
ตองการทราบขอมูลเพ่ิมเตมิ ดู “คลังภาพ” 
ในหนา 68

■อุปกรณเสริม
ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติ
สําหรับการใชอุปกรณเสริม
• เก็บอปุกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ

เสริม ใหจับท่ีปล๊ักไฟและดึงออก อยาดึง
ท่ีสายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของ
อุปกรณเสริมทุกชิ้นท่ีติดตั้งในรถอยาง
สม่ําเสมอ

• เฉพาะผูท่ีมีคณุสมบัตผิานการรับรอง
เทานั้นท่ีจะติดตั้งอปุกรณเสริมในรถท่ี
ติดตั้งยากได
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ขอมูลทั่วไป

รุน: Nokia 8800 Sirocco Edition

■ภาพรวมของฟงกชนั
โทรศัพทรุนนีมี้ฟงกชันหลายฟงกชันซึง่
เหมาะตอการใชในชีวิตประจําวนั เชน 
ปฏิทิน, นาฬิกา, นาฬกิาปลุก, วิทยุ, 
เครือ่งเลนเพลง และกลองถายรูปในตัว 
โทรศัพทของคุณยังสามารถรองรับ
ฟงกชันตอไปนี:้
• Enhanced data rates for GSM 

evolution (EDGE) โปรดดูที่ 
“ขอมูลแพคเก็ต” ในหนา 60

• Extensible hypertext mark-up 
language (XHTML) โปรดดูที่ “เว็บ” 
ในหนา 81

• โปรแกรมอีเมล โปรดดูที่ 
“โปรแกรมอีเมล” ในหนา 37

• Java 2 Platform, Micro Edition 
(J2METM) โปรดดูที่ “แอปพลิเคชัน” 
ในหนา 79

• เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth 
โปรดดูที่ “เทคโนโลยไีรสาย 
Bluetooth” ในหนา 58

• การซงิโครไนซขอมูลจากโทรศัพท
เครือ่งอ่ืนโดยไมตองใสซมิการด 
โปรดดูที่ 
“การสงขอมูลกับอุปกรณอ่ืน” 
ในหนา 62

• บรกิารออนไลนแบบพลักแอนดเพลย
เพือ่รบัการตั้งคาการกําหนดคา 
โปรดดูที่ “การเปดและปดเครื่อง” 
ในหนา 19 และ “การจัดรูปแบบ” 
ในหนา 64

■รหัสผาน

รหัสโทรศัพท
รหัสโทรศัพท (5 – 10 หลัก) ใชปองกัน
การใชโทรศัพทโดยไมไดรบัอนญุาต 
รหัสที่ตั้งไวคือ 12345 ในการเปลี่ยนรหัส
และต้ังคาใหเครื่องขอรหสัผาน โปรดดูที่ 
“ความปลอดภยั” ในหนา 65

รหัส PIN
รหัส PIN (Personal Identification 
Number) และรหสั UPIN (Universal 
Personal Identification Number) 
(4 – 8 หลัก) ใชสําหรบัปองกนัการใช
ซมิการดของคุณโดยไมไดรับอนญุาต 
โปรดดูที่ “ความปลอดภัย” ในหนา 65
รหัส PIN2 (4 – 8 หลัก) อาจไดมาพรอม
กับซิมการดบางอัน โดยคุณตองใชรหัสนี้
ในการเขาใชฟงกชันบางอยาง
คณุตองใช PIN โมดูลเพื่อเขาดูขอมูล
ในโมดูลความปลอดภัย โปรดดูที่ 
“โมดูลปองกัน” ในหนา 86
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คุณตองใช PIN ที่ลงนามไว สําหรับ
ลายเซ็นดิจิตอล โปรดดูที่ 
“ลายเซ็นดิจิตอล” ในหนา 87

รหัส PUK
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) 
และรหัส UPUK (Universal Personal 
Unblocking Key) (8 หลัก) ใชในการ
เปลี่ยนรหสั PIN หรือ UPIN ที่ถูกบล็อก
ไว ตามลําดับ ในการเปลี่ยนรหัส PIN2 
ที่ถูกบล็อก จําเปนตองใชรหสั PUK2 
(8 หลัก)

รหัสระบบ
คุณจําเปนตองใสรหัสระบบ (4 หลัก) 
เม่ือใชการจํากัดการโทร โปรดดูที่ 
“ความปลอดภัย” ในหนา 65

■บริการการตั้งกําหนดคา
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครือขาย
บางอยาง เชน บริการอินเทอรเน็ตแบบ
เคลื่อนที่, MMS หรอืการซิงโครไนซกับ
เซิรฟเวอรอินเทอรเนต็ระยะไกล 
โทรศัพทของคณุตองไดรบัการตั้ง
กําหนดคาที่ถูกตอง คณุสามารถรับ

การตั้งคาเปนขอความการกําหนดคาได
โดยตรง เม่ือไดรับการตั้งคาแลว คุณตอง
บันทึกคาไวในโทรศัพทของคุณ ผูให
บริการจะสงรหสั PIN มาใหดวย ซึ่งคุณ
จําเปนตองใชเพื่อบันทึกการตั้งคา 
สําหรบัขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคา
ที่มีใหใชได โปรดติดตอผูใหบริการ
ระบบ ผูใหบริการ ตัวแทนจําหนาย 
Nokia ที่ไดรบัการรับรองใกลบานคุณ 
หรือไปท่ีสวนสนับสนุนในเว็บไซตของ 
Nokia ที่ www.nokia-asia.com/support
เม่ือคณุไดรับขอความการกําหนดคา 
ขอความ ไดรับการตั้งคาการจัด
รูปแบบ จะปรากฏขึ้น
ในการจัดเกบ็การตั้งคา ใหเลือก แสดง > 
จัดเก็บ หากเครื่องแสดงขอความ ใส 
PIN ของการตั้งคา: ใหปอนรหัส PIN 
สําหรบัการตั้งคา แลวเลือก ตกลง โปรด
สอบถามรหัส PIN จากผูใหบรกิารที่ให
บริการตั้งคา หากไมมีการจัดเก็บ
การตั้งคาใดๆ ไว การตั้งคานีจ้ะถูก
จัดเก็บและตั้งคาเปนการตั้งกําหนดคาที่
ระบบตั้งไว หรือเครื่องอาจถาม 
ใชงานการตั้งคาการกําหนดคา
ที่จัดเก็บไว?

 www.nokia-asia.com/support
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หากตองการทิ้งการตั้งคาที่ไดรับ 
ใหเลือก ออก หรือ แสดง > ละทิ้ง
ในการแกไขการตั้งคา โปรดดูที่ 
“การจัดรปูแบบ” ในหนา 64

■การดาวนโหลดขอมูล 
คุณสามารถดาวนโหลดขอมูลใหม 
(เชน ลักษณะแบบเสยีง และวิดีโอคลิป) 
ลงในเครื่องได (บริการเสริมจากระบบ
เครอืขาย) เลือกฟงกชันดาวนโหลด 
(เชน ในเมนู คลังภาพ) ในการเขาใช
ฟงกชันดาวนโหลด โปรดดูที่คําอธิบาย
ของเมนูที่เกี่ยวของ คุณสามารถ
สอบถามการใหบริการตางๆ ราคา 
รวมทั้งภาษี ไดจากผูใหบริการของคุณ

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะ
บรกิารที่คุณเชื่อถือไดและมี
การรกัษาความปลอดภยั
รวมทั้งการปองกันซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายเทานัน้

■บริการบํารุงรักษาแบบ
พิเศษของโนเกีย

ในฐานะที่เปนเจาของโทรศัพท Nokia 
8800 Sirocco Edition คุณจะไดรบั
การบริการบํารงุรักษาแบบพิเศษของ
โนเกยีในระยะเวลา 24 เดือน นบัจาก
วันที่ซือ้โทรศัพท ซึ่งการบรกิารดังกลาว
มีดังตอไปนี:้

• ระยะเวลาการรับประกัน 24 
เดือนสําหรับตวัเครื่องโทรศัพท

• บริการฉับไวที่ศูนยบริการ Nokia 
บางแหงในบางประเทศ 
ทั้งนี้ คุณสามารถแวะไปยังศูนย
โนเกียแครใกลบาน เพือ่ใชบริการ
งานซอมบํารุงได
โปรดตรวจสอบไดจาก www.nokia-
asia.com

• สายดวนโนเกียที่มีอัตราคาโทร
ตามพืน้ที่ สําหรบัหมายเลขโทรศัพท 
สายดวนและเวลาทําการ โปรดตรวจ 
สอบไดจาก www.nokia-asia.com

■การสนับสนุนและขอมูล
การติดต้ังของ Nokia

สําหรับขอมูลเวอรชันลาสุดของคูมือนี้ 
ขอมูลการดาวนโหลด บริการ และขอมูล
เพิม่เติมที่เกีย่วของกับผลิตภัณฑ Nokia

โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/8800sirocco/
support หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศ
ของคณุ คุณอาจเลือกดาวนโหลด
การตั้งกําหนดคาฟรี เชน MMS, 
GPRS, อีเมล หรือบริการอื่นๆ 
สําหรับโทรศัพทในรุนของคณุไดที่ 
www.nokia-asia.com/phonesettings 
ในกรณทีี่คณุตองการความชวยเหลือ 
โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/
contactus

www.nokia-asia.com
www.nokia-asia.com
www.nokia-asia.com/8800sirocco/support
www.nokia-asia.com/phonesettings
www.nokia-asia.com/contactus
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ในการตรวจสอบสถานที่ตั้งของ
ศูนยบริการ Nokia ที่อยูใกลที่สุด
เพื่อขอรับบรกิารดานการบํารุงรักษา 
โปรดเขาไปที่ www.nokia-asia.com/
repair

www.nokia-asia.com/repair
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1. เร่ิมตนใชงาน

■การใสซิมการดและ
แบตเตอรี่

ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครัง้
กอนถอดแบตเตอรี่
เก็บซมิการดทั้งหมดใหพนมือเด็ก 
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ 
และขอมูลตางๆ ในการใชบรกิาร
ซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการด
ของคุณ ซึง่อาจเปนผูใหบริการระบบ 
ผูใหบรกิาร หรือผูจําหนายรายอื่นๆ
โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมา
เพื่อใหใชกับแบตเตอรี่ BP-6X
ซิมการดและหนาสัมผัสอาจเกดิความ
เสียหายไดงาย เนื่องจากการขูดขดี 
หรอืดัดงอ จึงควรถือ ใส หรือถอดการด
อยางระมัดระวัง
ในการถอดหนากากดานหลังออกจาก
ตัวเครื่อง ใหดันตัวล็อคดานขาง (1) 
แลวเลื่อนหนากากเพื่อถอดออกจาก
โทรศัพท (2)

ถอดแบตเตอรี่ออกตามภาพ (3)

ใสซิมการด (4) โปรดตรวจสอบวา
ใสซิมการดอยางถูกตองโดยที่หนาสัมผัส
ของซมิการดตองคว่ําลง 

ใสแบตเตอรี่กลับคนื (5) โปรดสงัเกต
ขัว้สัมผัสของแบตเตอรี่ใหอยูในลักษณะ
ตามภาพ โปรดใชแบตเตอรีข่องแทของ 
Nokia ทุกครั้ง โปรดดูที่ 
“คําแนะนําสําหรบัการ 
ตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia” 
ในหนา 92
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เลื่อนหนากากดานหลังกลับเขาที่ (6)

■การชารจแบตเตอรี่
คําเตือน: เลือกใชแต
แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ 
และอุปกรณเสริมที่ไดรบัการ
รับรองโดย Nokia วาสามารถ
ใชไดกับเครือ่งรุนนี้เทานั้น 
การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนือจากนี้ อาจเปน
อันตรายและทําใหการ
รับประกันหรือรับรองสําหรับ
เครือ่งเปนโมฆะไป

ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจ
กอนที่จะใชกับเครื่องโทรศัพท โทรศัพท
นี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหทํางานได
เม่ือไดรับกระแสไฟจากอุปกรณชารจ
รุน AC-3
หากตองการทราบแหลงจําหนาย
อุปกรณเสรมิที่ไดรับการรับรอง สามารถ
สอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ

ตอหัวเสียบจากอุปกรณชารจเขากับ
ชองเสยีบที่ดานลางของโทรศัพท

เสียบอุปกรณชารจเขากับชองเสยีบ
ปลั๊กไฟที่ผนัง
ในกรณีที่ไมมีประจุแบตเตอรี่เหลือ
อยูเลย สัญลักษณแสดงการชารจจะ
ปรากฏขึน้บนหนาจอเมื่อเวลาผานไป
สองสามนาที ซึ่งจะสามารถโทรออกได
หลังจากนั้น
ระยะเวลาในการชารแบตเตอรี่จะขึ้นอยู
กับอุปกรณชารจและแบตเตอรี่ที่ใช 
ตัวอยางเชน การชารจแบตเตอรี่ BP-6X 
ดวยอุปกรณชารจ AC-3 จะใชเวลา
ประมาณ 3 ชั่วโมงเมื่ออยูในโหมด
สแตนดบาย

แทนชารจ DT-16
แทนชารจใชสําหรบัชารจแบตเตอรี่
โทรศัพทและแบตเตอรีส่ํารองได
พรอมกัน แทนชารจรุนนีส้ามารถรับ
กระแสไฟไดจากอุปกรณชารจ AC-3 
หรือ AC-4 ระดับประจุแบตเตอรี่ของ
โทรศัพทจะแสดงบนหนาจอ
ไฟสัญลักษณสีขาวรอบๆ บริเวณ
สวนลางของแทนชารจแสดงถึงสถานะ
การชารจของแบตเตอรี่ที่เสียบอยู:
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• ไฟจะกะพริบชาๆ เม่ือไมมีแบตเตอรี่
เสียบอยูที่แทนชารจ เม่ือเสยีบไว
เฉพาะโทรศัพท (แบตเตอรี่โทรศัพท
ชารจเต็มแลวหรือกําลังชารจ) 
หรอืเม่ือเสียบไวทั้งโทรศัพทและ
แบตเตอรี่สํารอง และแบตเตอรี่
สํารองชารจจนเต็มแลว

• ไฟจะติดคางไวในขณะที่ชารจ
แบตเตอรี่สํารอง แทนชารจจะชารจ
แบตเตอรี่สํารองถาไมไดเสียบ
โทรศัพทไวในแทนชารจหรือเม่ือ
ชารจแบตเตอรี่โทรศัพทจนเต็มแลว

• ในการเปดหรือปดไฟ ใหกดคางไว
ที่ปุมตรงดานหลังของแทนชารจ

• ถาไฟไมสวางขึ้นแมวาคุณจะไมได
ปดไฟโดยกดปุมที่แทนชารจก็ตาม 
แสดงวาอุปกรณชารจที่เสียบไวกับ
แทนชารจอาจไมสามารถใชรวมกัน
ไดหรืออุณหภูมิของแบตเตอรี่สํารอง
สูงมาก โปรดตรวจสอบการใชงาน
รวมกนัไดของอุปกรณชารจนี้ และใช
เฉพาะอุปกรณชารจของ Nokia ที่ใช
งานรวมกนัไดเทานัน้ หากอุณหภูมิ
ของแบตเตอรี่สํารองสงูเกินไป 
เครือ่งจะไมชารจแบตเตอรี่ดังกลาว 
เม่ืออุณหภูมิของแบตเตอรี่สํารอง
กลับสูสภาวะปกติ เครื่องจะเริ่ม
ชารจและไฟสญัลักษณจะสวาง
อีกครั้ง

■การเปดและปดเคร่ือง
คําเตือน: หามเปดโทรศัพท
ในสถานที่ที่หามใชโทรศัพท
ไรสาย หรือในกรณทีี่อาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ
กอใหเกดิอันตราย

กดปุมเปด/ปดคางไวตามที่แสดงในภาพ

หากเครื่องขอใหปอนรหสั PIN หรือรหัส 
UPIN ใหปอนรหัส (ซึง่จะปรากฏเปน 
****) แลวเลือก ตกลง
เม่ือเปดเครื่องเปนครั้งแรกและโทรศัพท
อยูในโหมดสแตนดบาย ในหนา 22 
เครื่องจะขอใหคณุรับการตั้งกําหนดคา
จากผูใหบริการของคุณ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ใหตอบรบัหรือ
ปฏิเสธคําขอนี้ โปรดดูที่ ตอเว็บ
สนับสนุนของผูใหบริการ ในหนา 65 
และ “บรกิารการตั้งกําหนดคา” 
ในหนา 14

การตั้งเวลา เขตเวลา และวันที่
ปอนเวลาในทองถิ่น เลือกเขตเวลาตาม
ตําแหนงที่คณุอาศัยอยูในแงของความ
แตกตางดานเวลาตาม Greenwich 
Mean Time (GMT) แลวจึงปอนวนัที่ 
โปรดดูที่ “วันและเวลา” ในหนา 57
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■การเปดแผงปุมกด
ในการเปดแผงปุมกด ใหเลื่อนโทรศัพท
ตามภาพ

■เสาอากาศ
โทรศัพทรุนนี้มีเสาอากาศในตัว

หมายเหตุ: คณุไมควรจับ
เสาอากาศโดยไมจําเปน
เม่ือเปดเครือ่งอยู เชนเดียว
กับอุปกรณสงสัญญาณอ่ืนๆ 
เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศ
อาจสงผลตอคุณภาพการโทร 
และยังอาจทําใหมีการใช
พลังงานเกินกวาที่จําเปน
อีกดวย การไมสัมผัสบริเวณ
เสาอากาศระหวางการใช
เครื่องจะชวยเพิม่
ประสทิธิภาพการทํางานของ
เสาอากาศและยืดอายใุชงาน
ของแบตเตอร่ี
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2. โทรศัพทของคุณ

■ปุมและสวนประกอบ
ตางๆ

• ปุมเปด/ปด (1)
• เลนสกลองถายรปู (2)
• ลําโพง (3)
• ตัวล็อคฝาดานหลัง (4)
• หูฟง (5)
• ปุมเลือกดานซาย (6)
• ปุมเลือกดานขวา (7)
• ปุมโทรออก (8)
• ปุมจบการทํางาน (9)
• ปุมเลื่อน (10)
• ปุมเลือกตรงกลาง (11)

• ปุมกด (12)

หมายเหตุ: ปุมเขยีนขอความ
อาจแตกตางกันตามตลาดที่
นําออกวางจําหนาย

• ไมโครโฟน (13)
• ชองเสียบอุปกรณชารจ (14)
• ชองเสียบอุปกรณเสริม (15)

• ชุดหูฟง HS-15 พรอมคลิปแบบหมุน 
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■โหมดสแตนดบาย 
เม่ือโทรศัพทพรอมใชงานและผูใช
ยังไมปอนตวัอักษรใดลงไป โทรศัพท
จะอยูในโหมดสแตนดบาย
• ชื่อของเครือขายหรอื โลโกระบบ (1)

• ระดับความแรงของสญัญาณ 
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ (2)

• ระดับประจุแบตเตอรี่ (3)
• ฟงกชันของปุมเลือกดานซายคอื 

ไปที่ (4) หรือทางลัดไปยังฟงกชัน
อ่ืน โปรดดูที่ “ปุมเลือกดานซาย”
ในหนา 57

• ฟงกชนัของปุมเลือกกลางคือ เมนู 
(5)

• ฟงกชันของปุมเลือกขวาคอื ชื่อ (6) 
เพื่อเขาสูเมน ูชื่อ หรือทางลัดไปยงั
ฟงกชันอ่ืนที่เลือกไว โปรดดูที่ 
“ปุมเลือกดานขวา” ในหนา 58 
ผูใหบริการบางรายอาจแสดง
ชื่อเฉพาะของผูใหบริการสําหรับ
เขาใชเว็บไซตของผูใหบริการนั้น

ทางลัด
• ในการเขาใชรายการเบอรที่โทรออก 

ใหกดปุมโทรออกหนึ่งครัง้ เลื่อนดู
หมายเลขหรือรายชื่อที่คณุตองการ 
หลังจากนั้นใหกดปุมโทรออก เพื่อ
โทรออกหมายเลขนั้น

• ในการเปดเว็บเบราเซอร ใหกด
คางไวที่ปุม 0

• ในการโทรไปยังศูนยขอความเสียง 
ใหกดคางไวที่ปุม 1

• ใชปุมเลื่อนเปนทางลัด โปรดดูที่ 
“ปุมสํารวจ” ในหนา 58

• ในการเปลี่ยนรปูแบบเปนรูปแบบ
ไมมีเสยีงหรือเปล่ียนจากรปูแบบ
ไมมีเสยีงกลับเปนรูปแบบทั่วไป 
ใหกดคางไวที่ปุม  #

• ในการเปลี่ยนรปูแบบ ใหเปดรายการ
รูปแบบ โดยกดที่ปุมเปด/ปดสักครู 
แลวเลือกรปูแบบที่ตองการจากใน
รายการ

การประหยัดพลังงาน
โทรศัพทเครื่องนี้มีคุณสมบัติในการ
ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยโทรศัพท
จะอยูในโหมดสแตนดบายเมื่อไมใชงาน
โทรศัพท คุณสามารถเลือกเปดใชงาน
หรือไมเปดคุณสมบตัินี้ได โปรดดูที่ 
“การประหยดัพลังงาน” ในหนา 56 และ 
“โหมดพกั” ในหนา 56
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สัญลักษณ
คุณมีขอความที่ยงัไมไดอาน

มีสายเรียกเขาที่ไมไดรับสาย 
โปรดดูที่ “บนัทึกการโทร” 
ในหนา 53

ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู 
โปรดดูที่ “การล็อคปุมกด 
(ล็อคปุมกด)” ในหนา 24

คุณจะไมไดยินเสียงโทรศัพท
เม่ือมีสายเรยีกเขาหรือเม่ือมี
ขอความตัวอักษรหากคุณ
ตั้งคา เสยีงเตือนโทรเขา ไวที่ 
ปด และ เสียงขอความเขา 
ไวที่ ปด โปรดดูที่ “แบบเสียง” 
ในหนา 55

ตั้งนาฬิกาปลุกไวที่ เปด 
โปรดดูที่ “นาฬิกาปลุก” ในหนา 
75

, เม่ือเลือกโหมดการเชื่อมตอ
ขอมูลแบบแพคเก็ตเปน 
ออนไลนตลอด และใชบรกิาร
ขอมูลแบบแพคเก็ตได 
สัญลักษณนี้จะปรากฏขึ้น 
โปรดดูที่ “ขอมูลแพคเก็ต” 
ในหนา 60

, เริ่มการเชื่อมตอ GPRS หรือ 
EGPRS

, หยุด (พกั) การเชื่อมตอ GPRS 
หรือ EGPRS ไวชั่วคราว

สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ 
Bluetooth โปรดดูที่ 
“เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth” 
ในหนา 58 

■โหมดบนเครื่อง 
คณุสามารถปดการทํางานของคลื่นวิทยุ
ทั้งหมด แตยังสามารถเลนเกมส 
ใชปฏิทิน และหมายเลขโทรศัพทแบบ
ออฟไลนได ใชโหมดบนเครือ่งในสถานที่
ซึง่ไวตอคลื่นวิทยุ เชน เม่ืออยูบน
เครื่องบนิหรือในโรงพยาบาล เม่ือโหมด
บนเครือ่งทํางาน สญัลักษณ  
จะปรากฏขึน้
เลือก เมนู > การต้ังคา > รปูแบบ > 
บนเครื่อง > ใชงาน หรอื ปรับตั้งคา
หากตองการยกเลิกโหมดบนเครื่อง 
ใหเลือกใชรูปแบบอ่ืนแทน
เม่ืออยูในโหมดบนเครือ่ง คุณสามารถ
โทรฉุกเฉินได ปอนหมายเลขฉุกเฉิน 
กดปุมโทรออก แลวเลือก ใช เม่ือ
เครื่องถาม คุณตองเลือกรูปแบบอื่น 
เพื่อใหสามารถใชสายได ออกจาก 
รูปแบบบนเครื่องบิน? โทรศัพทจะ 
โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินดังกลาว
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■การลอ็คปุมกด 
(ล็อคปุมกด)

คุณสามารถล็อคปุมกดเพือ่ปองกัน
การกดปุมโดยไมตั้งใจ
• ในการล็อคปุมกดและปุมเปด/ปด 

ใหเลื่อนปดฝาสไลด แลวกด ล็อค 
หรือเลือก เมนู แลวกดปุม * 
ภายในเวลา 3.5 วินาที

• หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเปด
ฝาสไลด หรือเลือก ปลด > ตกลง 
ภายในเวลา 1.5 วินาที หากตั้ง 
ปองกันปุมกด ไวที่ ล็อคปุมกด 
คุณตองปอนรหัสโทรศัพทเม่ือ
เครื่องถาม

ในการรบัสายเมื่อปุมกดถูกล็อคอยู 
ใหกดปุมโทรออก เม่ือคณุวางสายหรือ
ปฏิเสธไมรบัสาย ปุมกดจะถูกล็อคโดย
อัตโนมัติอีกครั้ง
สําหรับ ล็อคปุมอัตโนมติั และ ปองกัน
ปุมกด โปรดดูที่ “โทรศัพท” ในหนา 63
เม่ือล็อคปุมกดไว คณุสามารถโทรออก
ไปยงัหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการ
ซึ่งกําหนดไวในเครื่องของคุณได
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3. ฟงกชันการโทร

■การโทรออก
1. ปอนหมายเลขโทรศัพทและรหัส

พื้นที่ ในการลบตัวเลขที่ไมถูกตอง 
ใหเลือก ลบ
ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * 
สองครั้งเพือ่เปนรหัสนําหนาการโทร
ตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทน
รหสัการโทรออกตางประเทศ) 
จากนั้นกดรหัสประเทศ รหัสพื้นที่
โดยไมตองกดเลข 0 แลวตามดวย
หมายเลขโทรศัพท

2. หากตองการโทรออกไปยังหมายเลข
นั้น ใหกดปุมโทรออก

3. ในการวางสายหรอืยกเลิกการ
โทรออก ใหกดปุมจบการทํางาน
หรอืเลื่อนปดฝาสไลด

การโทรออกโดยใชชือ่
ในการคนหาชื่อหรอืหมายเลขโทรศัพท
ที่จัดเก็บไวใน รายชือ่ โปรดดูที่ 
“การคนหารายชื่อ” ในหนา 49 กดปุม
โทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขนัน้
การหมนุทวนหมายเลขลาสุด
หากตองการโทรออกไปยังรายการ
หมายเลขที่คณุเพิ่งโทรออกหรือ
พยายามโทรออก 20 หมายเลขลาสุด 
ใหกดปุมโทรออกหนึ่งครั้งเมื่อเครื่อง
อยูในโหมดสแตนดบาย เม่ือตองการ

โทรออกไปยังหมายเลขที่ตองการ 
ใหเลือกชื่อหรอืหมายเลข แลวกดปุม
โทรออก

■การโทรดวน
กําหนดหมายเลขโทรศัพทใหเปนปุม
โทรดวนไดโดยใชปุมหมายเลข 2 ถึง 9 
โปรดดูที่ “การโทรดวน” ในหนา 52 
โทรติดตอหมายเลขดังกลาวดวยวิธีใด
วธีิหนึง่ดังตอไปนี้:
• กดปุมโทรดวน แลวกดปุมโทรออก
• หากตัง้คา โทรดวน ไวที่ เปด 

ใหกดคางไวที่ที่ปุมโทรดวนจนกวา
เครื่องจะโทรไปยังหมายเลขนั้น 
โปรดดูที่ โทรดวน ใน “การโทร” 
หนา 62

■การโทรออกโดยใชเสียง
ข้ันสูง

คณุสามารถโทรออกไดโดยพูดชื่อที่
บนัทึกไวในรายชื่อในโทรศัพท คําสั่ง
เสยีงจะถูกเพิม่ลงในรายการทั้งหมด
ในรายชื่อของโทรศัพทโดยอัตโนมัติ
คําสั่งเสียงจะขึ้นอยูกบัภาษา ในการ
กําหนดภาษา โปรดดูที่ ภาษาในการ
เลนเสียง ใน “โทรศัพท” หนา 63
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หากมีโปรแกรมมีกําลังสงหรือรับขอมูล
โดยใชการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต
ระบบ GSM ใหปดโปรแกรมนั้น
กอนที่จะใชการโทรออกดวยเสียง
1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดคางไว

ที่ปุมเลือกดานขวา คุณจะไดยินเสยีง
สั้นๆ และขอความ กรุณาเปลงเสียง 
จะปรากฏขึน้
หากคุณใชชุดหฟูงที่ใชงานรวมกัน
ไดที่มีปุมชุดหูฟง ใหกดปุมชุดหูฟง
คางไว เพื่อเริ่มการโทรออกโดยใช
เสียง

2. เปลงเสยีงตามคําสั่งเสยีงใหชัดเจน 
หากเครื่องสามารถจดจําเสียงได 
รายการชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึน้ 
โทรศัพทจะเลนเสียงสัง่งานของ
รายการแรกสดุที่ตรงกัน หลังจากนัน้
อีกประมาณ 1.5 วินาที โทรศัพทจะ
โทรออกไปยังหมายเลขนั้น หาก
หมายเลขที่เครื่องโทรออกไมถูกตอง 
ใหเลือกรายชื่อจากในรายการดวย
ตนเอง

หมายเหตุ: การโทรออก
โดยใชรายการเสียงอาจจะเกิด
ปญหาขึน้ไดถาคณุอยูในที่ที่มี
เสยีงดังหรอือยูในสถานการณ
ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัย
การโทรออกโดยใชเสยีงเพียง
อยางเดียวไมวาในสถานการณ
ใดๆ ก็ตาม

การใชคําสั่งเสียงเพือ่ใชงานฟงกชัน
โทรศัพทนั้นมีวิธีการคลายคลึงกับการ
โทรออกโดยใชเสียง โปรดดูที่ 
“คําสั่งเสียง” ในหนา 58

■การรับสายหรือปฏิเสธ
ไมรับสาย

คุณสามารถรับสายไดโดยการกดปุม
โทรออกหรือเลื่อนฝาสไลดเปด เม่ือ
ตองการวางสาย ใหกดปุมจบการทํางาน 
หรือเลื่อนฝาสไลดปด
ในการปฏิเสธไมรบัสายเรยีกเขาเมื่อ
ฝาสไลดเปดอยู ใหกดปุมจบการทํางาน
ในการปดเสียงเรียกเขา ใหเลือก เงียบ 
จากนั้น คุณสามารถรับสายหรือปฏิเสธ
ไมรับสายได

เคล็ดลับ: หากเปดใชงาน
ฟงกชัน โอนสายเมื่อสาย
ไมวาง ใหโอนสาย (เชน ไปยงั
ศูนยขอความเสียง) การปฏิเสธ
ไมรับสายเรียกเขาจะเปนการ
โอนสายเชนกัน โปรดดูที่ 
“การโทร” ในหนา 62

ถาตอชุดหฟูงที่มีปุมควบคุมซึง่ใชงาน
รวมกันไดเขากับโทรศัพท ใหกดปุมที่
ชุดหูฟงในการรับสายหรือวางสาย

สายเรียกซอน
เม่ือตองการรบัสายเรยีกซอนในระหวาง
ที่สนทนากับสายอื่นอยู ใหกดปุม
โทรออก สายแรกจะถูกพักสายไว เม่ือ
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ตองการวางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุม
จบการทํางาน
หากตองการใชฟงกชัน 
ต้ังคาสายเรียกซอน โปรดดูที่ 
“การโทร” ในหนา 62

■ตัวเลอืกท่ีใชไดขณะ
สนทนา

ตัวเลือกหลายตวัซึ่งคุณสามารถใชได
ขณะสนทนา คือ บริการเสริมจากระบบ
เครอืขาย หากตองการรายละเอียด
เพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการระบบ
หรอืผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
ของคุณ 
ในการเพิ่มหรอืลดระดับเสียงขณะ
สนทนา ใหกดปุมเลื่อนไปทางซาย
หรอืขวา
เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
ปดเสียง หรือ เปดเสียง, รายชื่อ, เมนู, 
บันทึกเสียง, ล็อคปุมกด, ลําโพง หรือ 
โทรศัพท และตัวเลือกที่เปนบริการ
เสรมิจากระบบเครือขาย พักสาย หรือ 
เลิกพักสาย, รับสาย และ ปฏิเสธ, 
โทรใหม, สง DTMF (เพื่อสงตัวอักษร
แทนเสียงเรียกเขา), สลับสาย (เพือ่สลับ
ระหวางสายที่ใชอยูและสายที่พกัไว), 
สงสายตอ (เพื่อตอสายที่พักไวเขากบั
สายที่ใชอยู และวางสายของคณุเอง
จากการสนทนา), ประชุมสาย (เพื่อ
การประชุมสายซึง่มีผูเขารวมประชุม

ไดสูงสดุหาคน) เพิม่สายประชมุ, 
โทรสวนตัว (เพื่อสนทนาเปนการ
สวนตัว), วางสาย, วางทุกสาย

คําเตือน: โปรดอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวาง
การใชลําโพงเนือ่งจากเสียง
จะดังมาก



การเขยีนขอความ

28 ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธ ิ์

4. การเขียนขอความ
ในการปอนขอความ (เชน เม่ือจะเขยีน
ขอความ) ใหใชระบบปอนตวัอักษร
แบบปกติหรือ ระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติ เม่ือใชระบบปอนตวัอักษร
แบบปกติ ใหกดปุมตัวเลข 1 ถึง 9 ซ้ํา 
จนพบตวัอักษรที่ตองการ เม่ือใชระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัต ิคุณสามารถปอน
ตัวอักษรไดโดยการกดปุมครั้งเดียว
เม่ือคุณเขียนขอความ สัญลักษณ  
จะปรากฏขึน้ที่ดานบนซายของหนาจอ 
และสัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นเมื่อใช
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ สัญลักษณ 

,  หรือ  
จะปรากฏถัดจากสัญลักษณของระบบ
การปอนขอความ ซึ่งแสดงถึงรปูแบบ
ตัวพิมพ ในการเปลี่ยนรปูแบบตัวพิมพ 
ใหกดปุม # สญัลักษณ  หมายถึง
โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนตัวอักษร
เปนโหมดหมายเลข ใหกดคางไวที่ปุม # 
แลวเลือก โหมดหมายเลข

■การต้ังคา
ในการตัง้คาภาษาที่ใชเขยีนเปน
ภาษาอื่นที่ไมใชภาษาที่เลือกไวใน 
ภาษาที่ใชในเครื่อง ใหเลือก 
ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน ระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติจะใชไดกับภาษาที่มี
ในรายการเทานัน้

ในการเปดใชระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลือก > 
ใชตัวชวยสะกดคํา หากตองการเปดใช
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ไมใชตัวชวยสะกด

■ระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติ 

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติชวยใหคุณ
เขียนขอความไดอยางรวดเร็ว โดยใช
ปุมกดและพจนานกุรมในตวั
1. เริ่มเขยีนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุม 

แตละปุมเพียงหนึ่งครั้งเพือ่ปอน
ตัวอักษรทีละตัว คําจะเปลี่ยนไป
ตามการกดปุมในแตละครั้ง

2. เม่ือเขยีนที่ถูกตองเสรจ็แลว 
ใหเวนวรรคเพื่อยืนยนัโดยกดปุม 0
หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกด
ปุม * ซ้ําหรือเลือก ตัวเลือก > 
ขอมลูที่ตรงกัน เม่ือคําที่ตองการ
ปรากฏขึน้ ใหเลือก ใช
หากเครือ่งหมาย ? ปรากฏขึน้
หลังคํา แสดงวาคําที่คณุตองการ
เขียนไมมีอยูในพจนานกุรม 
ในการเพิ่มคําลงในพจนานุกรม 
ใหเลือก สะกด ปอนคํา (ใชระบบ
ปอนตัวอักษรแบบปกติ) แลวเลือก 
จัดเก็บ
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การเขียนคําประสม
ปอนสวนแรกของคํา ยืนยนัคําดังกลาว
โดยกดปุมเลื่อนไปทางขวา เขยีนสวน
สุดทายของคํา หลังจากนั้นใหยืนยนั

■ระบบปอนตัวอักษร
แบบปกติ

กดปุมหมายเลข 1 ถึง 9 ซ้ําๆ จนตัว
อักษรที่ตัองการปรากฏ ตัวอักษร
ทั้งหมดที่มีอยูในปุมตัวเลขแตละปุม
อาจไมไดพิมพไวบนปุมครบทุกตัวอักษร 
ตัวอักษรที่มีอยูจะขึ้นกบัภาษาที่ใชเขียน
ที่เลือกไว โปรดดูที่ “การตั้งคา” 
ในหนา 28
หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณตองการ
ปอน อยูในปุมเดียวกับปุมที่คณุใชอยู 
ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึ้น 
หรอืกดปุมเลื่อนใดก็ได หลังจากนัน้
ใหปอนตวัอักษร
เครือ่งหมายวรรคตอนและอักษรพิเศษ
ที่ใชอยูเสมอจะอยูที่ปุมตัวเลข 1
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5. การเล่ือนดูเมนู
โทรศัพทเครื่องนีมี้ฟงกชันใหเลือกใช
หลายฟงกชันโดยจะจัดกลุมอยูในเมนู

■การเขาใชงานเมนูฟงกชัน
1. หากตองการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู

ในการเปลี่ยนหนาจอเมนู ใหเลือก 
ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก > 
รายการ หรือ ตาราง
ในการจัดเรียงเมนใูหม ใหเลื่อนไป
ที่เมนทูี่ตองการยาย แลวเลือก 
ตัวเลือก > เรียบเรียง > ยาย 
เลื่อนไปยงัตําแหนงที่ตองการยาย
เมนไูปไว แลวเลือก ตกลง ในการ
บันทึกการเปลี่ยนแปลง ใหเลือก 
เสร็จ > ใช

2. เลื่อนไปตามเมนูแลวเลือก 
การตั้งคา

3. หากเมนูนั้นมีเมนยูอย ใหเลือกเมนู
ยอยที่คุณตองการ เชน โทรออก

4. หากเมนูยอยที่เลือกยังมีเมนยูอยอีก 
ใหเลือกเมนยูอยที่คุณตองการ เชน 
รับไดทุกปุม

5. เลือกตั้งคาที่ตองการ
6. หากตองการกลับไปที่เมนรูะดับ

กอนหนา ใหเลือก กลับ หาก
ตองการออกจากเมนู ใหเลือก ออก

เมนู เมนยูอย และตัวเลือกการตั้งคา
จะไดรับการกําหนดหมายเลขไว 
คุณสามารถใชปุมตัวเลขซึ่งเปนทางลัด
ในการเขาสูเมนูดังกลาว
หากตองการเขาสูเมน ูใหเลือก เมนู 
กดหมายเลขปุมลัดของเมนูฟงกชันที่
ตองการอยางรวดเร็วภายในเวลา 
2 วินาที ในการเขาสูฟงกชันของเมนใูน
ระดับเมนู1 ใหปอน 0 และ 1
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6. ขอความ 

บรกิารสงขอความนีจ้ะใชไดในกรณีที่มี
การเปดใหบริการโดยผูใหบริการ
เครอืขายหรือผูใหบรกิารเทานั้น

หมายเหตุ: ขณะสงขอความ 
เครือ่งจะแสดงขอความ 
กําลังสงขอความ ซึ่งแสดง
ใหเหน็วา โทรศัพทของคุณ
ไดสงขอความนัน้ไปยังเบอร
ศูนยขอความท่ีตั้งโปรแกรมไว
ในโทรศัพทของคณุแลว แต
ไมไดหมายความวาผูรับ
ปลายทางไดรบัขอความของ
คุณแลว คุณสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
บรกิารรับสงขอความไดจาก
ผูใหบรกิาร
ขอสําคัญ: ควรใชความ
ระมัดระวังในการเปดขอความ 
ขอความตางๆ อาจมี
ซอฟตแวรที่เปนอันตราย
หรอืสิง่อ่ืนๆ ที่อาจทําให
โทรศัพทหรือเครือ่งพีซขีอง
คุณเสียหายได

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใชงาน
รวมกนัไดเทานั้นที่จะรับและแสดง
ขอความได ลักษณะขอความที่แสดง
อาจแตกตางกันขึ้นกบัโทรศัพทที่รบั
ขอความ

■ขอความตัวอักษร (SMS)
ดวยบริการ SMS (Short Message 
Service) คุณสามารถใชโทรศัพท
ของคณุสงและรบัขอความแบบ
หลายสวน (บรกิารเสรมิจากระบบ
เครือขาย) ที่มีภาพได
กอนที่คณุจะสงขอความ, รูปภาพ หรอื
ขอความอีเมล คุณตองบันทึกเบอร
ศูนยขอความของคุณกอน โปรดดูที่ 
“การตั้งคาขอความ” ในหนา 46
ในการตรวจสอบการใชบริการอีเมล 
SMS และสมัครขอใชบริการ ใหตดิตอ
ผูใหบริการ หากตองการจัดเก็บที่อยู
อีเมลไวใน รายชือ่ โปรดดูที่ 
“การบันทึกหมายเลข รายการขอความ 
หรือรปูภาพ” หนา 49
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสง
ขอความตัวอักษรที่ยาวกวาความยาว
ที่กําหนดของขอความเดียว โดย
ขอความที่ยาวขึ้นจะถูกสงเปนชุด
ขอความตั้งแตสองขอความขึ้นไป 
ผูใหบริการจะคิดคาใชจายตามจริง 
สําหรับตวัอักษรที่มีเครื่องหมายเสียง
หนักหรือเครือ่งหมายอ่ืนๆ และตัวอักษร
จากภาษาที่เลือกบางภาษา เชน จีน 
จะใชพื้นที่มากขึน้ ซึ่งอาจทําใหขอความ
นัน้ยาวกวาจํานวนที่จะสงเปนขอความ
เดียวได
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ตัวบงชี้ที่ดานบนของจอแสดงผล
หมายถึงจํานวนตวัอักษรที่ยังเขียนได
และจํานวนขอความที่จะสง เชน 673/2 
หมายความวา คณุยังสามารถปอน
ตัวอักษรลงไปไดอีก 673 ตัวอักษรและ
เครื่องจะแบงสงขอความออกเปนสองชุด

การเขียนและการสงขอความ 
1. เลือก เมนู > ขอความ > 

สรางขอความ > ขอความ
ตัวอกัษร

2. ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับ
ในชอง ถึง: ในการดึงขอมูล
หมายเลขโทรศัพทจาก รายชื่อ 
ใหเลือก เพิ่ม > รายชื่อ ในการสง
ขอความถึงผูรับหลายคน ใหเพิ่ม
รายชื่อที่ตองการทีละชื่อ เลื่อนไป
ทางขวาเพือ่เพิ่มรายชื่อใหมดวย
ตนเองในชอง ถึง: ในการสงขอความ
ไปยงัผูรบัเปนกลุม ใหเลือก 
กลุมรายชื่อ แลวเลือกกลุม
ที่ตองการ หากตองการดึงขอมูล
รายชื่อที่คณุเพิ่งสงขอความไป 
ใหเลือก เพิ่ม > ที่เพิ่งถกูใชงาน 
ในการดึงขอมูลรายชื่อจากบันทึก
การโทร ใหเลือก เพิ่ม > เปดบันทึก
ในการสงขอความตัวอักษรไปยงัที่
อยูอีเมล ใหปอนที่อยูอีเมลในชอง 
ถึง:

3. เลื่อนหนาจอลง แลวเขยีนขอความ
ลงในชอง ขอความ: โปรดดูที่ 
“การเขยีนขอความ” ในหนา 28

ในการแทรกแมแบบขอความลงใน
ขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > 
ใชแมแบบขอความ 

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง 
หรือกดปุมโทรออก โปรดดูที่ 
“การสงขอความ” ในหนา 34

การอานและการตอบกลับ
ขอความ
ขอความ ไดรับ 1 ขอความ หรือจํานวน
ขอความใหมพรอมกับ ไดรับ__
ขอความ จะปรากฏที่หนาจอเมื่อคุณ
ไดรับขอความ
1. หากตองการดูขอความใหม ใหเลือก 

แสดง หากตองการดูขอความ
ดังกลาวในภายหลัง ใหเลือก ออก

 จะปรากฏขึน้หากคณุมี
ขอความที่ยังไมไดอานใน ถาดเขา 
ในการเขาสูขอความที่ยงัไมไดอาน
ในถาดเขา ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ถาดเขา หากคุณไดรับ
ขอความมากกวาหนึง่ขอความ 
ใหเลือกขอความที่คุณตองการอาน

2. หากตองการดูรายการตวัเลือกที่
ใชไดขณะที่อานขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก

3. ในการตอบกลับขอความ ใหเลือก 
ตอบ > ขอความตัวอักษร, 
มัลติมีเดีย หรือ ขอความ
คลิปเสียง
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เลื่อนหนาจอลง แลวเขียนขอความ
ลงในชอง ขอความ: โปรดดูที่ 
“การเขียนขอความ” ในหนา 28
หากคุณตองการเปลี่ยนประเภท
ขอความของขอความตอบกลับ 
ใหเลือก ตัวเลือก > 
เปล่ียนประเภทขอฯ

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง 
หรอืกดปุมโทรออก

■ขอความซิม
ขอความซมิเปนขอความตัวอักษร
เฉพาะท่ีถูกจัดเก็บไวในซิมการด 
คุณสามารถคัดลอกหรือยายขอความ
ดังกลาวไปเก็บไวที่หนวยความจําของ
เครือ่ง แตไมสามารถคดัลอกหรอืยาย
ขอความจากเครือ่งไปไวในซิมการดได
ในการอานขอความ SIM ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ตัวเลือก > ขอความซิม

■ขอความมัลติมีเดีย
หมายเหตุ: เฉพาะเครื่องที่มี
คณุสมบตัิที่ใชงานรวมกันได
เทานั้นที่จะรับและแสดง
ขอความมัลติมีเดียได ลักษณะ
ขอความที่แสดงอาจ
แตกตางกันขึ้นกบัโทรศัพท
ที่รบัขอความ

หากตองการตรวจสอบขอมูลการใชงาน
และสมัครใชบรกิารสงขอความ
มัลติมีเดียซึง่เปนบริการเสริมจากระบบ

เครือขาย โปรดติดตอผูใหบรกิาร 
โปรดดูที่ “ขอความมัลตมีิเดีย” 
ในหนา 47
ขอความมัลติมีเดียอาจประกอบดวย
ขอความ ภาพ เสยีง วิดีโอคลิป นามบัตร 
และบนัทึกปฏิทิน หากขอความนั้น
มีขนาดใหญเกินไป เครือ่งอาจจะรับ
ขอความไมได ระบบเครือขายบางระบบ
อาจยอมใหขอความตัวอักษรมีที่อยู
อินเทอรเน็ตไวดวย เพือ่ใหคุณสามารถ
ดูขอความมัลตมีิเดียนั้นได
คณุจะรบัขอความมัลติมีเดียไมไดใน
ขณะสนทนาหรอืใชงานการเบราส
เชื่อมตอผานทางขอมูล GSM เนื่องจาก
การสงขอความมัลติมีเดียอาจลมเหลว
ไดดวยสาเหตุหลายประการ ดังนัน้คุณ
ไมควรใชวิธีดังกลาวเพียงอยางเดียว
ในการติดตอสื่อสารที่สําคัญๆ

การเขียนและการสงขอความ 
เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของ
ขอความ MMS หากไฟลภาพที่แทรก
มีขนาดเกินขดีจํากัดนี้ เครื่องอาจ
กําหนดใหภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให
สามารถสงทาง MMS ได
1. เลือก เมนู > ขอความ > 

สรางขอความ > มัลติมเีดีย
2. ปอนขอความ

โทรศัพทของคุณสนับสนุนขอความ
มัลติมีเดียที่มีหลายหนา (สไลด) 
ขอความหนึ่งขอความอาจมี
หลายหนา สไลดหนึง่หนา
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อาจประกอบดวยขอความ ภาพ 
คลิปเสียง บันทึกปฏิทิน และ
นามบัตร หรือประกอบดวยขอความ
และวิดีโอคลิป ขอความหนึ่งขอความ
อาจมีเพียงบนัทึกปฏิทินและ
นามบัตรเทานั้น หากตองการ
แทรกภาพนิ่งลงในขอความ ใหเลือก 
ใส > ภาพน่ิง หรือเลือก ตัวเลือก > 
ใส > ภาพน่ิง
ในการแทรกไฟลลงในขอความ 
ใหเลือก ใส หรือ ตัวเลือก > ใส
คุณสามารถเลือกใชภาพและ
วิดีโอคลิปไดจาก คลังภาพ หรอืหาก
ตองการใชภาพจากชองมองภาพ
โดยตรง ใหเลือก ตัวเลือก > ใส > 
ภาพ > ภาพใหม หรือ ตัวเลือก > 
ใส > วิดีโอคลิป > วิดีโอคลิปใหม

3. หากคณุตองการดขูอความกอนท ีจะสง
 ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงตัวอยาง

4. เม่ือจะสงขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก > สง หรือกดปุมโทรออก 
โปรดดูที่ “การสงขอความ” 
ในหนา 34

5. ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับ
ในชอง ถึง: ในการดึงขอมูล
หมายเลขโทรศัพทจาก รายชื่อ 
ใหเลือก เพิ่ม > รายชื่อ ในการสง

ขอความถึงผูรับหลายคน ใหเพิ่ม
รายชื่อที่ตองการทีละชื่อ ในการสง
ขอความไปยังผูรับเปนกลุม ใหเลือก 
กลุมรายชือ่ แลวเลือกกลุม
ที่ตองการ หากตองการดึงขอมูล
รายชื่อที่คุณเพิง่สงขอความไป 
ใหเลือก เพิ่ม > ที่เพิ่งถูกใชงาน 
ในการดึงขอมูลรายชื่อจากบนัทึก
การโทร ใหเลือก เพิ่ม > เปดบันทึก
ในการสงขอความมัลติมีเดียไปยังที่
อยูอีเมล ใหปอนที่อยูอีเมลลงในชอง 
ถึง:

การสงขอความ
การคุมครองดานลิขสิทธ์ิอาจหามมิให
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือ
การสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียง
เรียกเขา) และเนื้อหาบางสวนได
เม่ือเขยีนขอความเสร็จและจะสง
ขอความ ใหเลือก สง หรือกดปุม
โทรออก เครือ่งจะจัดเก็บขอความไวใน
แฟมขอมูล ถาดออก และเริ่มตนการสง
ขอความ หากคุณเลือก จัดเก็บ
ขอความที่สง > ใช ขอความที่สงแลว
จะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล แฟม
ขอความที่สง โปรดดูที่ “ทั่วไป” 
ในหนา 46
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หมายเหตุ: ขณะที่โทรศัพท
กําลังสงขอความ สัญลักษณ
ภาพเคลื่อนไหว  จะ
ปรากฏขึน้ ซึ่งแสดงใหเห็นวา 
โทรศัพทของคุณไดสง
ขอความนัน้ไปยังเบอรศูนย
ขอความที่ตั้งโปรแกรมไวใน
โทรศัพทของคุณแลว แตไมได
หมายความวาผูรับปลายทาง
ไดรับขอความของคณุแลว 
คุณสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกบั
บริการรับสงขอความไดจาก
ผูใหบรกิาร

การสงขอความมัลติมีเดียจะใชเวลานาน
กวาการสงขอความตัวอักษร ในขณะที่
กําลังสงขอความ คุณยังสามารถใชงาน
ฟงกชันอ่ืนๆ ของโทรศัพทได หากมีการ
ขดัจังหวะในขณะสงขอความ เครื่องจะ
พยายามสงใหมอีก 2-3 ครัง้ หากไม
สามารถสงขอความดังกลาวได ขอความ
จะยงัคงอยูในแฟมขอมูล ถาดออก คุณ
สามารถสงขอความนั้นไดอีกในภายหลัง

การยกเลิกการสงขอความ
เม่ือโทรศัพทจัดเก็บขอความไวใน
แฟมขอมูล ถาดออก ขอความ 
กําลังสงขอความ หรือ กําลังสง
ขอความ จะปรากฏขึ้นหากตองการ
ยกเลิกการสงขอความตัวอักษร ใหเลือก 
ยกเลิก

ในการยกเลิกขอความมัลติมีเดียใน
แฟมขอมูล ถาดออก ใหเลื่อนไปยงั
ขอความที่ตองการ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ยกเลิกการสง

การแสดงและการตอบกลับ
ขอความ

ขอสําคัญ: ควรใชความ
ระมัดระวังในการเปดขอความ 
ขอมูลในขอความมัลติมีเดีย
อาจมีซอฟตแวรที่เปน
อันตรายหรอือาจทําให
โทรศัพทหรอืเครื่องพซีีของ
คุณเสยีหายได

ขอความ ไดรับขอความมลัติมเีดีย
แลว หรือจํานวนขอความใหมพรอมทั้ง 
ไดรับ__ขอความ จะปรากฏที่หนาจอ
เม่ือคุณไดรบัขอความมัลติมีเดีย
ขอความใหม
1. ในการอานขอความ ใหเลือก แสดง 

หากตองการดูขอความดังกลาวใน
ภายหลัง ใหเลือก ออก

 จะปรากฏขึน้หากคณุมี
ขอความที่ยงัไมไดอานใน ถาดเขา 
ในการเขาสูขอความที่ยังไมไดอาน
ในถาดเขา ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ถาดเขา เลื่อนไปที่
ขอความที่ตองการดู และเลือก
ขอความ

2. ในการดูขอความท้ังหมดหาก
ขอความที่คณุไดรับมีการนําเสนอ
ดวย ใหเลือก เลน
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ในการดูไฟลในการนําเสนอหรือสิ่งที่
แนบ ใหเลือก ตัวเลือก > วัตถุ หรือ 
สิ่งที่แนบ

3. หากตองการตอบกลับขอความ 
ใหเลือก ตัวเลือก > ตอบกลับ > 
ขอความตัวอักษร, มลัติมเีดีย 
หรือ ขอความคลิปเสียง 
เขียนขอความตอบกลับ
หากคุณตองการเปลี่ยนประเภท
ขอความของขอความตอบกลับ 
ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน
ประเภทขอฯ ประเภทขอความใหม
อาจจะไมรองรับขอมูลที่คุณใส
ทั้งหมด

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง หรือ
กดปุมโทรออก โปรดดูที่ 
“การสงขอความ” ในหนา 34

■ขอความเสียง
เมนนูี้ทําใหใชบริการขอความมัลตมีิเดีย
สรางและสงขอความเสยีงไดสะดวก
งายดาย คุณตองเปดใชบริการสง
ขอความมัลติมีเดียกอน คุณจึงจะ
สามารถใชขอความคลิปเสียงได

การสรางและการสงขอความ
1. เลือก เมนู > ขอความ > 

เขียนขอความ > ขอความเสียง 
เครื่องบันทึกเสียงจะเปดการทํางาน 
ในการใชเครื่องบันทึก โปรดดูที่ 
“เครื่องบันทึก” ในหนา 73

2. ในการดูตัวเลือกที่สามารถเลือก
ใชได ใหเลือก ตัวเลือก

3. ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับ
ในชอง ถงึ: ในการดึงขอมูล
หมายเลขโทรศัพทจาก รายชื่อ 
ใหเลือก เพิ่ม > รายชื่อ ในการสง
ขอความถึงผูรับหลายคน ใหเพิ่ม
รายชื่อที่ตองการทีละชื่อ ในการสง
ขอความไปยังผูรับเปนกลุม ใหเลือก 
กลุมรายชือ่ แลวเลือกกลุม
ที่ตองการ หากตองการดึงขอมูล
รายชื่อที่คุณเพิง่สงขอความไป 
ใหเลือก เพิ่ม > ที่เพิ่งถูกใชงาน 
ในการดึงขอมูลรายชื่อจากบนัทึก
การโทร ใหเลือก เพิ่ม > เปดบันทึก
ในการสงขอความมัลติมีเดียไปยังที่
อยูอีเมล ใหปอนที่อยูอีเมลลงในชอง 
ถึง:

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

การฟงและการตอบกลับ
ขอความ
เม่ือเครื่องไดรบัขอความเสียง ขอความ 
ไดรับ 1 ขอความคลิปเสียง จะปรากฏ
ที่หนาจอ ในการเปดขอความ ใหเลือก 
เลน หรอืหากไดรบัขอความมากกวา
หนึ่งขอความ ใหเลือก แสดง > เลน 
หากตองการฟงขอความนัน้ในภายหลัง 
ใหเลือก ออก 

 จะปรากฏขึน้หากคณุมีขอความ
เสียงที่ยังไมไดอานใน ถาดเขา ในการ
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เขาสูขอความที่ยังไมไดอานในถาดเขา 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > ถาดเขา

■หนวยความจําเต็ม
เม่ือคุณไดรับขอความ แตหนวยความจํา
ของขอความเตม็ ขอความ 
หนวยความจําเต็ม ไมสามารถ
รับขอความ จะปรากฏขึน้ ในการลบ
ขอความเกาออกกอน ใหเลือก ตกลง > 
ใช และแฟมขอมูล เลื่อนไปยงัขอความ
ที่ตองการ แลวเลือก ลบ หากเลือก
ขอความตัง้แตหนึง่ขอความขึ้นไป 
ใหเลือก เลือก เลือกขอความทั้งหมด
ที่คุณตองการลบ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ลบที่เลือก
หากตองการเพิ่มพืน้ที่ความจําโทรศัพท 
ใหลบรูปถาย เสียงเรียกเขา หรือขอมูล
อ่ืนๆ ในความจําโทรศัพทออก

■แฟมขอมูล
เครือ่งจะจัดเก็บขอความที่ไดรบัไวใน
แฟมขอมูล ถาดเขา
ขอความที่ยังไมไดสงจะถูกจัดเก็บไวใน
แฟมขอมูล ถาดออก
หากตองการตั้งคาเครือ่งใหจัดเกบ็
ขอความที่สงแลวไวในแฟมขอมูล 
รายการที่สง โปรดดูที่ จัดเก็บ
ขอความที่สง ใน “ทั่วไป” หนา 46
หากตองการแกไขและสงขอความที่ได
เขยีนและจัดเก็บไวในแฟมขอมูล 

ฉบับราง ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
ฉบับราง
คณุสามารถยายขอความไปไวในแฟม
ขอมูล รายการที่จัดเก็บ หากตองการ
จัดวางเมนูยอย รายการที่จัดเก็บ 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > รายการ
ที่จดัเก็บ > ขอความที่จัดเก็บ 
หรือแฟมขอมูลที่ตองการเพิ่ม ในการ
เพิม่แฟมขอมูลใหมลงในขอความ 
ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มแฟมขอมลู 
ในการลบหรอืเปลี่ยนชื่อแฟมขอมูล 
ใหเลือก ตัวเลือก > ลบแฟมขอมูล 
หรือ เปล่ียนชือ่แฟม
โทรศัพทเครือ่งนีมี้แมแบบขอความ 
หากตองการสรางแมแบบขอความใหม 
ใหจัดเกบ็หรือคัดลอกขอความเปน
แมแบบ ในการเขาดูรายการแมแบบ 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > รายการ
ที่จดัเก็บ > แมแบบ

■โปรแกรมอีเมล
โปรแกรมอีเมลจะใชการเชื่อมตอ
ขอมูลแบบแพคเก็ต (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) เพือ่ใหคุณเขาใชบัญชี
ผูใชอีเมลของคุณได โปรแกรมอีเมลนี้
จะแตกตางจากฟงกชันอีเมล SMS 
ในการใชฟงกชันอีเมลกับโทรศัพท
ของคณุ คุณตองใชระบบอีเมลที่ใชงาน
รวมกันได
คณุสามารถเขยีน อาน และสงอีเมล
ดวยโทรศัพทของคณุได รวมท้ังจัดเก็บ
และลบอีเมลในเครื่องพีซีที่ใชรวมกันได 
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โทรศัพทของคณุสนบัสนนุอีเมล
เซิรฟเวอร POP3 และ IMAP4
กอนที่คณุจะสงและเรียกอานอีเมล 
คุณตองดําเนินการดังนี้:
• จัดหาบัญชีผูใชอีเมลใหมหรือใช

บัญชีผูใชเดิม โปรดสอบถามการให
บริการบญัชีผูใชอีเมลของคุณ
จากผูใหบริการอีเมล

• โปรดตรวจสอบการตั้งคาอีเมลกับ
ผูใหบริการระบบหรือผูใหบรกิาร
อีเมล คุณอาจไดรบัการตั้งกําหนดคา
อีเมลเปนขอความการกําหนดคา 
โปรดดูที่ “บริการการตัง้กําหนดคา” 
ในหนา 14 นอกจากนี ้คุณยัง
สามารถปอนการตั้งคาดวยตัว
คณุเองได โปรดดท่ีู “การจัดรูปแบบ” 
ในหนา 64
ในการเปดใชการตั้งคาอีเมล ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความอีเมล 
โปรดดูที่ “อีเมล” ในหนา 47

แอปพลิเคชันนี้ไมสามารถใชเสียง
ปุมกดได

ตัวชวยตั้งคา
ตัวชวยตัง้คาจะทํางานโดยอัตโนมัติ
หากไมมีการกําหนดการตั้งคาอีเมลใน
โทรศัพท ในการปอนการตั้งคาดวย
ตนเอง ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
อีเมล > ตัวเลือก > จัดการบัญชี
ผูใช > ตัวเลือก > ใหม 

ตัวเลือก จดัการบัญชผูีใช จะใช
สําหรบัเพิ่ม ลบ และเปลี่ยนการตั้งคา
อีเมล ควรแนใจวาคุณไดกําหนดจุด
เชื่อมตอกับผูใหบริการไดถูกตอง 
โปรดดูที่ “การจัดรูปแบบ” ในหนา 64 
โปรแกรมอีเมลจะตองใชจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตที่ไมมีพร็อกซี่ โดยปกติ 
จุดเชื่อมตอ WAP จะมีพร็อกซีแ่ละจะไม
สามารถใชไดกับโปรแกรมอีเมล

การเขียนและการสงอีเมล
คุณสามารถเขียนขอความอีเมลกอนที่จะ
เชื่อมตอกับบริการอีเมลได หรือจะ
เชื่อมตอกับบริการอีเมลกอน จากนัน้
จึงเขียนและสงอีเมลก็ได
1. เลือก เมนู > ขอความ > 

อีเมล > เขียนอเีมลใหม
2. ถากําหนดบญัชีผูใชอีเมลไวมากกวา

หนึ่งบัญชี ใหเลือกบัญชีผูใชที่คุณ
ตองการใชสงอีเมล

3. ปอนที่อยูอีเมลของผูรับ
4. เขียนชื่อเรื่องของอีเมล
5. เขียนขอความอีเมล โปรดดูที่ 

“การเขยีนขอความ” ในหนา 28
หากตองการแนบไฟลไปกับอีเมล 
ใหเลือก ตัวเลือก > แนบไฟล 
แลวเลือกไฟลจาก คลังภาพ

6. หากตองการสงขอความอีเมลทันที 
ใหเลือก สง > สงตอนน้ี 
หากตองการจัดเก็บอีเมลไวใน
แฟมขอมูล ถาดออก เพื่อจะสง
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ในภายหลัง ใหเลือก สง > 
สงภายหลัง
ในการแกไขหรือเขียนอีเมลตอ
ในภายหลัง ใหเลือก ตัวเลือก > 
จัดเก็บเปนฉบับราง อีเมลจะถูก
จัดเก็บไวใน ถาดออก > ฉบับราง
หากตองการสงอีเมลในภายหลัง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > อเีมล > 
ตัวเลือก > สงตอนน้ี หรือ 
สง/ตรวจอเีมล

การดาวนโหลดอีเมล
1. ในการดาวนโหลดขอความอีเมลที่สง

ไปยังบัญชีผูใชอีเมลของคุณ ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > อเีมล > 
ตรวจดูอีเมลใหม
ถากําหนดบญัชีผูใชอีเมลไวมากกวา
หนึง่บญัชี ใหเลือกบัญชีผูใชที่คณุ
ตองการดาวนโหลดอีเมล
โปรแกรมอีเมลจะดาวนโหลดเฉพาะ
สวนหัวของอีเมลกอน 

2. เลือก กลับ
3. เลือก ถาดเขา ชื่อบัญชีผูใช และ

ขอความใหม แลวเลือก ดึง 
เพื่อดาวนโหลดขอความอีเมล
ทั้งฉบับ

ในการดาวนโหลดขอความอีเมลใหม
และจะสงอีเมลที่จัดเก็บไวในแฟมขอมูล 
ถาดออก ใหเลือก ตัวเลือก > 
สง/ตรวจอเีมล

การอานและการตอบกลับ
อีเมล

ขอสําคัญ: ควรใชความ
ระมัดระวงัในการเปดขอความ 
ขอความอีเมลอาจมีซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายหรืออาจทําให
โทรศัพทหรือเครื่องพีซขีอง
คุณเสียหายได

1. เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 
ถาดเขา ชื่อบัญชีผูใชอีเมลและ
ขอความที่ตองการ

2. ขณะที่อานขอความ เลือก ตัวเลือก 
เพือ่ดูตัวเลือกตางๆ ที่สามารถเลือก
ใชได 

3. ในการตอบกลับอีเมล ใหเลือก 
ตอบกลับ > ขอความเดิม หรือ 
ขอความวาง หากตองการตอบกลับ
ไปที่ผูรับหลายคน ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตอบกลับทั้งหมด 
ยนืยันหรือแกไขที่อยูอีเมลและ
ชื่อเรื่อง แลวจึงเขียนขอความ
ตอบกลับ

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง > 
สงตอนนี้

แฟมขอมูลอีเมล
โทรศัพทจะจัดเก็บอีเมลที่คุณ
ดาวนโหลดจากบัญชีผูใชอีเมลไวใน
แฟมขอมูล ถาดเขา แฟมขอมูล 
ถาดเขา จะประกอบดวยแฟมขอมูล
ตอไปนี้: “ชื่อบัญชีผูใช” สําหรบัอีเมล
ขาเขา ที่เก็บถาวร สําหรบัเก็บอีเมล 
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กําหนดเอง 1—กําหนดเอง 3 
สําหรับการจัดเรียงอีเมล ขยะ ซึ่งเปน
แฟมขอมูลที่ใชเก็บอีเมลขยะทั้งหมด 
ฉบับราง สําหรับจัดเก็บอีเมลที่ยังเขียน
ไมเสร็จ ถาดออก สําหรับจัดเกบ็อีเมลที่
ยังไมไดสง และ รายการที่สง สําหรบั
จัดเก็บอีเมลที่สงเรียบรอยแลว
ในการจัดการแฟมขอมูลและอีเมลที่
อยูในแฟม ใหเลือก ตัวเลือก เพื่อดู
ตัวเลือกอีเมลที่สามารถใชไดในแตละ
แฟมขอมูล

ตัวกรองอีเมลขยะ
โปรแกรมอีเมลจะชวยใหคุณเปดใช
ตัวกรองอีเมลขยะที่มากับโปรแกรมได 
ในการเปดใชและกําหนดตัวกรอง
ดังกลาว ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวกรอง
เมลขยะ > การตั้งคา จากหนาจออีเมล
หลัก ตัวกรองอีเมลขยะจะชวยใหผูใช
จัดรายชื่อผูสงไวในรายชื่ออนุญาต
หรือรายชื่อตองหามได ขอความจาก
ผูสงที่ไมอนุญาตจะถูกกันไวในแฟม
ขอมูล ขยะ ขอความจากผูสงที่อนญุาต
และจากผูสงที่ปดบังชื่อจะถูกดาวนโหลด
ไวในถาดเขาของบัญชีอีเมล ในการใส
ชื่อผูสงไวในบัญชีดํา ใหเลือกขอความ
อีเมลในแฟมขอมูล ถาดเขา แลวเลือก 
ตัวเลือก > ผูสงในบัญชีดํา

■การสงขอความทันใจ (IM)
คุณสามารถใชการสงขอความตวัอักษร
ในระดับถัดไปไดโดยการใชขอความ

ทันใจ (บริการเสริมจากระบบเครอืขาย) 
ในสภาวะการทํางานแบบไรสาย 
คุณสามารถสนทนากับเพื่อนและ
ครอบครัวโดยไมเกี่ยวกับระบบโทรศัพท
เคลื่อนที่หรือแพลตฟอรม (เชน 
อินเทอรเน็ต) ที่พวกเขาใชตราบใดที่คุณ
และผูสนทนาทั้งหมดใชบรกิารขอความ
ทันใจระบบเดียวกัน
กอนจะเริม่ใชขอความทันใจ คุณตอง
สมัครใชบริการรับสงขอความตัวอักษร
ของผูใหบรกิารระบบโทรศัพท รวมท้ัง
ลงทะเบียนเขาใชบริการสงขอความ
ทันใจตามที่ตองการ ทั้งนี้ คุณตองมีชื่อ
ผูใชและรหัสผานกอน จึงจะสามารถใช
การสงขอความทันใจได โปรดดูขอมูล
เพิ่มเติมไดที่ 
“การลงทะเบยีนเขาใชบริการ 
ขอความทันใจ” ในหนา 41 
ทั้งนีข้ึ้นอยูกับผูใหบรกิารขอความทันใจ
และผูใหบรกิารระบบโทรศัพทไรสาย 
คุณอาจจะไมสามารถเขาใชฟงกชัน
ทั้งหมดดังที่ไดอธิบายไวในคูมือเลมนี้ได
คุณอาจไดรับการตัง้กําหนดคาสําหรับ
การใชบริการขอความทันใจเปน
ขอความการกําหนดคา โปรดดูที่ 
“บรกิารการตั้งกําหนดคา” ในหนา 14 
นอกจากนี้ คุณยงัสามารถปอนการตั้งคา
ดวยตัวคุณเองได โปรดดูที่ 
“การจัดรูปแบบ” ในหนา 64 ไอคอนและ
ขอความบนหนาจออาจแตกตางกัน 
ขึ้นกับบรกิารสงขอความแบบดวน
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ขณะที่คุณเชื่อมตอกับบริการขอความ
ทันใจ คุณยงัสามารถใชฟงกชันอ่ืนๆ 
ของโทรศัพทได และการสนทนาโดยใช
ขอความทันใจจะยังคงทํางานเปน
พื้นหลัง การสนทนาโดยใชขอความ
แบบดวนอาจทําใหสิ้นเปลืองแบตเตอรี่
มากกวาปกติ และคุณอาจตองตอ
โทรศัพทเขากับเครื่องชารจแบตเตอรี ่
ทั้งนี้ความสิน้เปลืองดังกลาวขึน้อยูกับ
ระบบเครือขายดวย

การลงทะเบียนเขาใชบริการ
ขอความทันใจ
คุณสามารถลงทะเบียนเขาใจบรกิาร
ขอความทันใจผานอินเทอรเนต็ได 
ระหวางขั้นตอนการลงทะเบียน คณุจะ
สามารถสรางชื่อผูใชและรหัสผานได
ตามใจชอบ กรุณาติดตอผูใหบรกิาร
ระบบโทรศัพทไรสายเพื่อขอขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการสมัครใชบรกิารขอความ
ทันใจ

การเขาใชงาน
ในการเขาสูเมน ูสนทนา ขณะออฟไลน 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > สนทนา 
(สนทนา อาจถูกแทนที่ดวยเง่ือนไขอ่ืน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบรกิาร) หากมีการ
ตั้งคาชุดการเชื่อมตอมากกวาหนึ่งชุด
สําหรับบรกิารสงขอความทันใจ ใหเลือก
ชุดการตั้งคาที่ตองการ หากมีการ
กําหนดคาไวเพียงชุดเดียว เครื่องจะ
เลือกชุดคานั้นโดยอัตโนมัติ

มีตัวเลือกใหใชไดดังตอไปนี้:
ล็อกอนิ — เพื่อเชื่อมตอกับบริการ
สงขอความทันใจ หากตองการตั้งคา
โทรศัพทใหเชื่อมตอกับบรกิารสง
ขอความทันใจโดยอัตโนมัตเิม่ือเปด
เครื่อง เม่ืออยูในชวงของการล็อกอิน 
ใหเลื่อนไปที่ ล็อกอินอัตโนมัติ: 
แลวเลือก เปล่ียน > เปด หรือเลือก 
เมนู > ขอความ > สนทนา เชื่อมตอ
กับบริการสงขอความทันใจ จากนัน้ 
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > 
ล็อกอนิอตัโนมติั > เมื่อเปดเครื่อง 
การสนทนาเกา — เพื่อดู ลบ หรือ
เปลี่ยนชื่อการสนทนาที่คณุไดจัดเก็บใน
ระหวางที่สนทนาโดยใชขอความทันใจ
ต้ังคาการเชื่อมตอ — จะแสดงเฉพาะ
การกําหนดคาที่สนบัสนนุบริการสง
ขอความทันใจ เลือกผูใหบรกิาร 
การตั้งคาสวนบุคคลหรอืการตั้งคา
ที่ตั้งไว
ในการเปดใชการตั้งคาบริการสง
ขอความทันใจ ใหเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
การจัดรูปแบบ — เลือกชุดการตั้ง
กําหนดคาที่ตองการเปดใชงาน
บัญชี — เลือกบญัชีที่ไดรบัจาก
ผูใหบริการ
ID ผูใช — ปอน ID ที่ตองการใช
เชื่อมตอบริการสงขอความทันใจ
รหัสผาน — ปอนรหัสผานที่ตองการ
ใชเชื่อมตอบรกิารสงขอความทันใจ
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การเชื่อมตอ
ในการเชื่อมตอกับบรกิารสงขอความ
ทันใจ ใหเขาสูเมนู สนทนา แลวเลือก
บริการสงขอความทันใจตามความ
จําเปน แลวเลือก ล็อกอนิ เม่ือเชื่อมตอ
กับบริการแลว ขอความ ล็อกอินแลว 
จะปรากฏขึน้
หากตองการยกเลิกการเชื่อมตอ
กับบริการสงขอความทันใจ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ออก

การเชื่อมตอ
เม่ือเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ 
สถานะของคุณที่ผูอ่ืนมองเห็นจะปรากฏ
ที่แถบสถานะ: สถานะ: ออนไลน, 
สถานะ: ไมวาง หรือ สถานะ: 
ออฟไลน — หากตองการเปลี่ยนสถานะ
ของตนเอง ใหเลือก เปลี่ยน
ถัดจากแถบสถานะลงไปจะเปนแฟม
ขอมูลสามแฟมซึง่จะมีรายชื่อผูสนทนา
พรอมสถานะ: การสนทนา, ออนไลน 
และ ออฟไลน หากตองการขยาย
แฟมขอมูล ใหเลื่อนไปที่แฟมขอมูล
และเลือก ขยาย (หรือกดปุมเลื่อน
ทางขวา) หากตองการยอแฟมขอมูล 
ใหเลือก ยอ (หรอืกดปุมเลื่อนทางซาย)
การสนทนา — แสดงรายการ
ขอความทันใจที่อานแลวและขอความ
ใหมหรือคําเชิญเพือ่เขารวมการสนทนา
ระหวางการสนทนาปจจุบัน

 หมายถึงขอความจากกลุมใหม

 หมายถึงขอความกลุมถูกอานแลว
 หมายถึงขอความทันใจใหม
 หมายถึงขอความทันใจที่อานแลว
 หมายถึงคําเชิญ

ไอคอนและขอความบนหนาจออาจ
แตกตางกัน ขึ้นกับบริการสงขอความ
ทันใจที่เลือกใช
ออนไลน — แสดงจํานวนรายชื่อผูที่
ออนไลน 
ออฟไลน — แสดงจํานวนรายชื่อผูที่
ออฟไลน
เม่ือจะเริ่มการสนทนา ใหขยายแฟม
ขอมูล ออนไลน หรอืแฟมขอมูล 
ออฟไลน แลวเลื่อนไปที่รายชื่อที่คุณ
ตองการสนทนา จากนั้น เลือก สนทนา 
หากตองการตอบรับคําเชิญหรือ
ตอบกลับขอความ ใหขยายแฟมขอมูล 
การสนทนา แลวเลื่อนไปที่รายชื่อ
ของผูที่คณุตองการสนทนาดวย จากนัน้ 
เลือก เปด หากตองการเพิม่รายชื่อ 
โปรดดูที่ “การเพิ่มรายชื่อสนทนา” 
หนา 44
กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ 
(จะมองไมเห็นหากระบบเครือขาย
ไมรองรบัการใชกลุมสนทนา) — 
แสดงรายการบุคมารคของกลุม
สาธารณะที่ผูใหบริการมีให ในการเริ่ม
รับสงขอความทันใจกับกลุม ใหเลื่อนไป
ที่กลุมที่ตองการ แลวเลือก เขารวม 
ปอนชื่อในหนาจอ ซึง่เปนชื่อที่ตองการ
ใชในการสนทนา เม่ือคณุเขารวมใน
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การสนทนาของกลุมนั้นแลว คุณ
สามารถเริม่ตนสนทนาในกลุมได 
นอกจากนี้ คุณยงัสรางกลุมสวนตัว
ไดดวย โปรดดูที่ “กลุมสนทนา” 
ในหนา 44
คนหา > ผูสนทนา หรือ กลุมสนทนา 
— เพื่อคนหาผูสนทนารายอื่นหรือกลุม
สาธารณะที่อยูในระบบเครือขายโดย
แยกตามชื่อ ชื่อหนาจอ หมายเลข
โทรศัพท หรอืท่ีอยูอีเมล หากคุณเลือก 
กลุมสนทนา คุณจะสามารถคนหา
กลุมไดตามสมาชกิในกลุมหรอืตามชื่อ
กลุมสนทนา หัวขอ หรือ ID
ตัวเลือก > สนทนา หรือ เขากลุม — 
เพื่อเริ่มตนการสนทนาเมื่อคุณพบผูใช
หรอืกลุมที่คุณตองการ

การรับหรือปฏเิสธคําเชิญ
ในโหมดสแตนดบาย เม่ือคณุไดเชื่อมตอ
กับบริการสงขอความทันใจ และคณุ
ไดรับคําเชิญสนทนาใหม ขอความ 
ไดรับคําเชิญใหม จะปรากฏขึน้ 
ในการอานขอความ ใหเลือก อาน 
หากคุณไดรับคําเชิญมากกวาหนึ่ง
คําเชิญ ใหเลื่อนไปยังคําเชิญที่ตองการ 
แลวเลือก เปด หากตองการรวมสนทนา
กลุมสวนตัว ใหเลือก ยอมรับ แลวปอน
ชื่อหนาจอที่คณุตองการใชเปนชื่อเลน
ในการสนทนา ในการปฏิเสธหรือลบ
คําเชิญ ใหเลือก ตัวเลือก > ปฏิเสธ 
หรอื ลบ

การอานขอความทันใจ
ในโหมดสแตนดบาย เม่ือคุณเชื่อมตอ
กับบริการสงขอความทันใจและไดรับ
ขอความใหมที่ไมใชขอความในการ
สนทนาปจจุบัน ขอความ มีขอความ
ทันใจ ใหม จะปรากฏขึ้น ในการอาน
ขอความ ใหเลือก อาน
หากไดรับขอความมากวาหนึ่งขอความ 
จํานวนขอความตามดวย ม_ี_ ขอความ
ทันใจ ใหม จะปรากฏขึ้น เลือก อาน 
เลื่อนไปยังขอความ แลวเลือก เปด
ขอความใหมที่ไดรบัระหวางการสนทนา
จะถูกเก็บไวใน สนทนา > การสนทนา 
หากคณุไดรับขอความจากบุคคลที่ไมได
มีรายชื่ออยูใน รายชื่อสนทนา ID ของ
ผูสงจะปรากฏขึน้ หากตองการจัดเก็บ
ชื่อผูสนทนาใหมที่ไมมีชื่อในหนวย
ความจําของโทรศัพท ใหเลือก 
ตัวเลือก > จัดเก็บในรายการ

การเขารวมในการสนทนา
ในการเขารวมหรือเริ่มการสนทนา
ขอความทันใจ ใหเขียนขอความ แลว
เลือก สง หรอืกดปุมโทรออก เลือก 
ตัวเลือก เพือ่ดูตัวเลือกที่มีใหเลือก
ในขณะที่กําลังสนทนา หากคุณไดรับ
ขอความใหมจากผูที่ไมอยูในการสนทนา
ขณะนั้น สัญลักษณ  จะปรากฏ
ที่หนาจอ และโทรศัพทจะสงเสียงเตือน
เขยีนขอความและเลือก สง หรือ
กดปุมโทรออก ขอความของคุณจะ
ปรากฏที่หนาจอตามดวยขอความ
ตอบกลับ
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การเพ่ิมรายชื่อสนทนา
เม่ือเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ
แลว จากเมนสูนทนาหลัก ใหเลือก 
ตัวเลือก > เพิ่มผูสนทนาใหม
เลือก ตามเบอรมือถือ, ใส ID โดยผูใช, 
คนจากเซิรฟเวอร หรือ คัดจาก
เซริฟเวอร (ขึ้นอยูกับผูใหบรกิาร) 
เม่ือเพิ่มรายชื่อนัน้แลว โทรศัพท
จะแสดงขอความยืนยัน
เลื่อนไปที่รายชื่อ ในการเริม่การสนทนา 
ใหเลือก สนทนา

การบล็อคและยกเลิก
การบล็อคขอความ
หากคุณตองการบล็อกขอความขณะ
ที่กําลังสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > 
กันผูสนทนา จะมีขอความถามให
ยืนยันปรากฏที่หนาจอ ใหเลือก ตกลง 
เพื่อบล็อคขอความจากรายชื่อดังกลาว
หากตองการบล็อกรายชื่อที่เจาะจงจาก
ในรายชื่อ ใหเลื่อนไปที่รายการรายชื่อใน 
การสนทนา, ออนไลน หรือ ออฟไลน 
แลวเลือก ตัวเลือก > กันผูสนทนา > 
ตกลง
หากตองการยกเลิกการบล็อกรายชื่อ 
เม่ืออยูในเมนสูนทนาหลัก ใหเลือก 
ตัวเลือก > รายชื่อที่ถกูปดก้ัน เลื่อนไป
ที่รายชื่อท่ีตองการยกเลิกการบล็อก 
แลวเลือก ไมบล็อค > ตกลง

กลุมสนทนา
คุณสามารถสรางกลุมสวนตัวในการ
สนทนาโดยใชขอความทันใจ หรือจะใช
กลุมสาธารณะที่ผูใหบริการมีให กลุม
สวนตัวจะมีอยูในระหวางการสนทนา
โดยใชขอความทันใจเทานัน้ และกลุม
สนทนาจะถูกจัดเก็บไวในเซริฟเวอรของ
ผูใหบรกิาร หากเซริฟเวอรที่คุณล็อกอิน
ไมสนับสนุนบริการกลุม เมนทูี่เกี่ยวของ
กับกลุมทั้งหมดจะกลายเปนสีทึบ

สาธารณะ
คุณสามารถกําหนดบุคมารคกลุม
สาธารณะที่ผูใหบริการมีใหได เชื่อมตอ
บริการสงขอความทันใจ แลวเลือก 
กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ 
เลื่อนไปท่ีกลุมที่คุณตองการสนทนา 
แลวเลือก เขารวม หากคุณไมมีชื่อ
ในกลุม ใหปอนชื่อในหนาจอของคณุ
ซึ่งใชเปนชื่อเลนในกลุม หากตองการ
ลบกลุมออกจากรายชื่อกลุม ใหเลือก 
ตัวเลือก > ลบกลุม
ในการคนหากลุม ใหเลือก 
กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ > 
คนหากลุม คุณจะสามารถคนหากลุม
สนทนาไดตามสมาชิกในกลุม หรอืตาม
ชื่อกลุมสนทนา หัวขอ หรือ ID

สวนตัว
เชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ 
และจากเมนูหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > 
เพิ่มกลุม ปอนชื่อกลุมและชื่อหนาจอ
ที่คุณตองการใชเปนชื่อเลน เลือกสมาชิก
กลุมสวนตัวในรายชื่อ และเขยีนคําเชิญ
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■ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสรมิ
จากระบบเครอืขาย และคณุจําเปนตอง
สมัครเปนสมาชิกกอน หากตองการ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูให
บรกิาร
ในการโทรไปยังระบบฝากขอความเสยีง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
ขอความเสียง > เรียกฟงขอความ
เสียง หากตองการปอน คนหา หรอื
แกไขหมายเลขศูนยขอความเสียง 
ใหเลือก หมายเลขศูนยรับฝาก
ขอความเสียง
หากไดรับการรองรบัจากระบบเครอืขาย 
สัญลักษณ  จะแสดงถึงขอความ
เสียงขอความใหม เลือก ฟง เพื่อ
โทรออกไปยังหมายเลขศูนยขอความ
เสียง

■ขอความขอมูล
ขอความขอมูล เปนบริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย ทําใหคุณสามารถรับ
ขอมูลในเรื่องตางๆ จากผูใหบริการ
ของคุณได หากตองการทราบขอมูล
เกี่ยวกับบริการ หัวขอตางๆ รวมทั้ง
หมายเลขที่สมัพันธกับขอมูลหัวขอนั้นๆ 
โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ

■คําสั่งขอใชบริการ
เลือก เมนู > ขอความ > คําสั่ง
ขอใชบริการ ปอนและสงคําขอบรกิาร 

(โดยทั่วไปรูจักกันในชื่อคําสั่ง USSD) 
ไปยงัผูใหบริการของคณุ เชน คําสั่ง
การใชงานบริการเสริมจากระบบ
เครือขาย

■การลบขอความ
ในการลบขอความออกจากแฟมขอมูล
ตัง้แตหนึง่ขอความขึ้นไป ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > ลบขอความ > 
ตามขอความ แลวเลื่อนไปที่แฟม
ขอมูลที่คุณตองการลบขอความ เลื่อนไป
ที่ขอความท่ีตองการลบ แลวเลือก ลบ 
หากคณุตองการลบขอความมากวาหนึ่ง
ขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > เลือก 
จากนัน้ เลื่อนไปยังขอความถัดไป 
แลวเลือก เลือก อีกครัง้ เม่ือเลือก
ขอความทั้งหมดที่ตองการลบแลว 
ใหเลือก ตัวเลือก > ลบที่เลือก
ในการลบขอความออกจากแฟมขอมูล 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
ลบขอความ > ตามโฟลเดอร 
และแฟมขอมูลที่คุณตองการลบขอความ 
เลือก ใช และหากในแฟมขอมูลมี
ขอความที่ยงัไมไดเปดอาน เครื่องจะ
ถามวาคุณตองการลบขอความเหลานั้น
ดวยหรือไม เลือก ใช อีกครัง้
ในการลบขอความทั้งหมดออกจาก
แฟมขอมูลทุกแฟม ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ลบขอความ > 
ลบขอความทั้งหมด เครื่องจะถามวา
คณุตองการลบขอความทั้งหมดออกจาก
แฟมขอมูลทุกแฟมหรือไม เลือก ใช
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■การต้ังคาขอความ

ทั่วไป
การตั้งคาทั่วไปเปนการตั้งคาปกติที่ใช
กับขอความตัวอักษรและขอความ
มัลตมีิเดีย
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > การตั้งคาทั่วไป และเลือก
จากตวัเลือกตอไปนี้:
จัดเก็บขอความที่สง > ใช — 
เพื่อตั้งคาเครื่องใหจัดเก็บขอความที่
สงแลวไวในแฟมขอมูล แฟมขอความ
ที่สง
แทนท่ีในรายการที่สง — เพื่อเลือก
วาจะยอมใหแทนที่รายการที่สงเมื่อสง
ขอความออกไปและหนวยความจําเต็ม
ขนาดอักษร — เพื่อเลือกขนาด
ตัวอักษรที่จะใชในขอความ
รอยยิ้มแบบกราฟก > ใช — เพือ่ตั้งคา
เครื่องใหแทนที่รอยยิ้มแบบตัวอักษร
ดวยภาพกราฟก

ขอความตัวอักษรและอีเมล 
SMS 
การตั้งคาขอความตัวอักษรจะสงผลตอ
การสง การรับ และการดูขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความตัวอกัษร และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
รายงานผลการสง > ตองการ — 
เพื่อขอใหระบบเครือขายสงผลการสง

ขอความใหกับเครื่องของคุณ 
(บรกิารเสรมิจากระบบเครือขาย)
ศูนยขอความ > เพิ่มศูนย — 
เพื่อตั้งคาหมายเลขโทรศัพทและช่ือ
ของศูนยขอความที่ตองใชในการสง
ขอความตัวอักษร คณุจะไดรับหมายเลข
ดังกลาวจากผูใหบริการ หากคุณเลือก
ใหจัดเก็บศูนยขอความไวในซมิการด 
คุณจะสามารถดูขอมูลของศูนยขอความ
ในซมิได
ศูนยขอความที่ใช — เพื่อเลือกศูนย
ขอความที่ใช
ศูนยขอความอีเมล > เพิ่มศูนย — 
เพื่อตั้งคาหมายเลขโทรศัพทและช่ือของ
ศูนยอีเมลในการสงอีเมล SMS หากคุณ
เลือกใหจัดเก็บศูนยอีเมลไวในซิมการด 
คุณจะสามารถดูขอมูลศูนยอีเมล SMS 
ในซมิได
ศูนยอเีมลที่ใช — เพือ่เลือก
ศูนยขอความอีเมล SMS ที่ตองการใช
อายุขอความ — เพื่อเลือกระยะเวลา
ที่ระบบเครือขายพยายามสงขอความ
ของคุณ
สงในแบบ — เพื่อเลือกรปูแบบขอความ
ที่จะสง: ขอความ, เพจตามตัว หรือ 
โทรสาร (บรกิารเสรมิจากระบบ
เครือขาย)
ใชขอมูลแพคเก็ต > ใช — เพื่อตั้งคา
ขอมูลแบบแพคเก็ตเปนบริการเสริม 
SMS ตามตองการ
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ตัวอักษรที่สนับสนุน > เต็ม — เพื่อ
เลือกตัวอักษรทั้งหมดในขอความที่จะสง
สําหรับดู
ใชศูนยเดิม > ตองการ — เพื่อใหผูที่
ไดรับขอความสามารถสงขอความ
ตอบกลับผานศูนยขอความของคุณได 
(บริการเสรมิจากระบบเครือขาย)

ขอความมัลติมเีดีย
การตั้งคาขอความจะสงผลตอการสง 
การรบั และการดูขอความมัลติมีเดีย
คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาสําหรับ
การรบัสงขอความมัลติมีเดียเปน
ขอความการกําหนดคา โปรดดูที่ 
“บริการการตัง้กําหนดคา” ในหนา 14 
นอกจากนี้ คุณยงัสามารถปอนการ
ตั้งคาดวยตัวคุณเองได โปรดดูที่ 
“การจัดรปูแบบ” ในหนา 64
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความมลัติมีเดีย และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้
รายงานผลการสง > ตองการ — 
เพื่อขอใหระบบเครือขายสงผลการสง
ขอความใหกับเครือ่งของคุณ 
(บริการเสรมิจากระบบเครือขาย)
ขนาดภาพ (มัลติมีเดีย) — เพื่อ
กําหนดขนาดภาพตามคาเริ่มตนที่ใชใน
ขอความมัลติมีเดีย
คาที่ใชจับเวลาภาพนิ่ง — เพื่อกําหนด
เวลาที่ตั้งไวระหวางภาพนิ่งในขอความ
มัลติมีเดีย

ใหรับมลัติมีเดีย — ในการรับหรือ
บล็อคขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ใช 
หรือ ไม หากคณุเลือก เครือขาย
เดียวกัน คุณจะไมสามารถรับขอความ
มัลติมีเดียเมื่ออยูนอกระบบเครือขาย 
คาที่ตั้งไวของบรกิารสงขอความ
มัลติมีเดียโดยปกติแลวคือ เครอืขาย
เดียวกัน
มลัติมเีดียที่เขามา — เพื่อใหเครื่องรบั
ขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ 
รบัดวยตนเองเมื่อเครื่องถาม หรอืปฏิเสธ
ไมรับขอความ เครื่องจะไมแสดงคานี้
หากตัง้คา ใหรับมัลติมีเดีย ไวที่ ไม
ใหรับโฆษณา — เพือ่รบัหรือปฏิเสธ
ไมรับขอความโฆษณา เครื่องจะไมแสดง
การตั้งคานี้หากตั้งคา ใหรับมัลติมเีดีย 
ไวที่ ไม หรือตั้งคา มัลติมีเดียที่เขามา 
ไวที่ ปฏิเสธ
การต้ังกําหนดคา > การจัดรูปแบบ 
— จะปรากฏเฉพาะการจัดรปูแบบที่
รองรบัการสงขอความมัลติมีเดีย เลือก
ผูใหบริการ คาที่ต้ังมา หรือ การต้ังคา
สวนบุคคล สําหรบัการสงขอความ
มัลติมีเดีย เลือก บัญชี และบัญชีบรกิาร
สงขอความมัลติมีเดียที่มีในการตัง้
กําหนดคาที่เปดใชงาน

อีเมล
การตั้งคาจะสงผลตอการสง การรับ 
และการดูอีเมล
คณุอาจไดรับการตั้งกําหนดคาของ
โปรแกรมอีเมลเปนขอความการจัด
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รูปแบบ โปรดดูที่ 
“บริการการตั้งกําหนดคา” ในหนา 14 
นอกจากนี ้คณุยังสามารถปอนการตั้งคา
ดวยตัวคณุเองได โปรดดูที่ 
“การจัดรูปแบบ” ในหนา 64
ในการเปดใชการตั้งคาโปรแกรมอีเมล 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคา
ขอความ > ขอความอีเมล และเลือก
จากตวัเลือกตอไปนี้:
การจัดรูปแบบ — เพื่อเลือกชุดการตัง้
กําหนดคาที่ตองการใชงาน
บัญช ี— เพื่อเลือกบัญชีที่ไดรบัจาก
ผูใหบริการ
ชื่อผูใช — เพื่อปอนชื่อจริงหรือ
ชื่อเลน
ที่อยูอีเมล — เพื่อปอนที่อยูอีเมล
รวมถึงลายเซน็ — เพื่อกําหนด
ใหเพิ่มลายเซน็ไวในตอนทายของอีเมล
โดยอัตโนมัติเม่ือคุณเขยีนขอความ
ตอบกลับที่ที่อยู — เพือ่ปอนที่อยู
อีเมลที่คุณตองการตอบกลับ
ชื่อผูใช SMTP — เพือ่ปอนชื่อที่คุณ
ตองการใชกับอีเมลขาออก
รหัสผาน SMTP — เพื่อปอนรหัสผาน
ที่คณุตองการใชกับอีเมลขาออก
แสดงหนาตางการติดตอ > ใช — 
เพื่อดําเนินการตรวจสอบผูใชดวยตนเอง
สําหรับการเชื่อมตออินทราเนต็
ประเภทเซิรฟเวอรที่เขามา — 
เพื่อเลือก POP3 หรอื IMAP4 

ทั้งนีข้ึ้นอยูกับประเภทของระบบอีเมล
ที่คณุใชงาน หากเครือ่งของคุณรองรับ
ทั้งสองประเภท ใหเลือก IMAP4
การตั้งคาเมลขาเขา — เพือ่เลือก
ตัวเลือกที่มีอยูสําหรับ POP3 หรือ 
IMAP4



รายชื่อ

ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธ 49

7. รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลข
โทรศัพท (รายชื่อ) ทั้งในหนวยความจํา
ของโทรศัพทและในหนวยความจําของ
ซิมการด
หนวยความจําของโทรศัพทสามารถ
บันทึกรายชื่อพรอมหมายเลขและ
รายการขอความได นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถบันทึกภาพพรอมรายชื่อจํานวน
หนึง่ได
ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่จัดเก็บใน
หนวยความจําของซิมการดนี้แสดงโดย 

■การคนหารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชือ่ > ชื่อ เลื่อนดู
รายชื่อ หรือปอนตัวอักษรตวัแรก
ของชื่อที่คุณกําลังคนหา

■การบันทึกชื่อและ
หมายเลขโทรศัพท

ชื่อและหมายเลขโทรศัพทจะถูกจัดเก็บ
ในหนวยความจําที่ใชอยู เลือก เมนู > 
รายชื่อ > ชือ่ > ตัวเลือก > 
เพิ่มรายชื่อใหม ปอนชื่อ นามสกุล 
หมายเลขโทรศัพท แลวเลือก จัดเก็บ

■การบันทึกหมายเลข 
รายการขอความ 
หรือรูปภาพ

ในหนวยความจําของโทรศัพท คุณ
สามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท 
และรายการขอความสัน้ไดหลากหลาย
ประเภทตอรายชื่อหนึง่รายชื่อ
หมายเลขแรกที่บันทึกจะไดรับการตั้งคา
เปนหมายเลขหลักโดยอัตโนมัติ มีกรอบ
ลอมรอบสัญลักษณของประเภท
หมายเลขนั้น (ตวัอยางเชน ) 
เม่ือคุณเลือกชื่อ (เชน เพื่อโทรออก) 
เครื่องจะเลือกใชเบอรหลัก นอกจากคุณ
จะเลือกหมายเลขอื่น
1. ตรวจดูวาหนวยความจําที่ใชคือ 

โทรศัพท หรือ เครื่องและซมิ 
2. เลื่อนไปยังชื่อที่ตองการเพิ่ม

หมายเลขใหมหรอืรายการขอความ
ลงไป แลวเลือก ขอมูล > 
ตัวเลือก > เพิม่ขอมลู

3. ในการเพิม่หมายเลข ใหเลือก 
หมายเลข แลวเลือกประเภทของ
หมายเลขอยางใดอยางหนึ่ง
ในการเพิม่ขอมูลอ่ืนๆ ใหเลือก
จากตัวเลือกที่มีให
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ในการเปลี่ยนประเภทหมายเลข 
ใหเลื่อนไปยังหมายเลขที่ตองการ 
แลวเลือก ตัวเลือก > 
เปลี่ยนประเภท ในการกําหนด
หมายเลขที่เลือกใหเปนหมายเลข
เริ่มตน ใหเลือก ต้ังเปนคาที่ต้ังมา

4. ปอนหมายเลขหรอืรายการขอความ 
เม่ือจะบนัทึก ใหเลือก จัดเก็บ

5. เม่ือตองการกลับสูโหมดสแตนดบาย 
ใหเลือก กลับ > ออก

■การยายหรือคัดลอก
รายชื่อ

คุณสามารถยายหรือคัดลอกรายชื่อ
จากความจํารายชื่อในโทรศัพทไปยัง
หนวยความจําของซิมการด หรือจาก
ซิมการดไปยังเครื่องได หนวยความจํา
ของซิมการดสามารถบันทึกชื่อพรอม
หมายเลขโทรศัพทหนึ่งหมายเลข
ในการยายหรือคัดลอกทีละรายชื่อ 
ใหเลือก เมนู > รายชือ่ > ชื่อ 
เลื่อนไปที่รายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ยายรายชื่อ หรือ คัดลอกรายชื่อ
ในการยายหรือคัดลอกรายชื่อที่เลอืกไว 
ใหเลือก เมนู > รายชือ่ > ชื่อ 
เลื่อนไปที่รายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > 
เลือก เลื่อนไปที่รายชื่ออ่ืนทั้งหมด 
แลวเลือก ตัวเลือก > ยายที่เลือก หรือ 
คัดลอกที่เลือก

ในการยายหรอืคัดลอกรายชื่อท้ังหมด 
ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > ยายรายชือ่ 
หรือ คัดลอกรายชื่อ

■การแกไขรายละเอียด
รายชือ่

คนหารายชื่อที่คณุตองการแกไข 
แลวเลือก ขอมูล ในการแกไขชื่อ 
หมายเลข รายการขอความ หรือ
เปลี่ยนภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข 
คุณจะแกไข ID ไมไดหาก ID นัน้อยูใน
รายการ รายชื่อสนทนา หรอื รายชือ่
ที่สมัครขอมลู

■การซิงโครไนซขอมลู
ท้ังหมด

ซิงโครไนซปฏิทิน ขอมูลรายชื่อ และ
บันทึกโดยใชเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ต
ระยะไกล (บรกิารเสริมจากระบบ
เครือขาย) สําหรับขอมูลเพิม่เติม 
โปรดดูที่ “การซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร” 
ในหนา 62

■การลบรายชื่อหรือ
รายละเอียดรายชื่อ

หากตองการลบรายชือ่ท้ังหมดและ
รายละเอียดในรายชื่อออกจาก
หนวยความจําของโทรศัพทหรือ
หนวยความจําของซิมการด ใหเลือก 
เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้งหมด > 
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จากความจําเครื่อง หรือ จากซมิการด 
แลวยืนยนัโดยใชรหัสโทรศัพท
ในการลบรายชื่อ ใหคนหารายชื่อ
ที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ลบชื่อ
ในการลบหมายเลข รายการขอความ 
หรอืภาพที่แนบกบัรายชื่อ ใหคนหา
รายชื่อ แลวเลือก ขอมูล เลื่อนไปที่
รายละเอียดที่ตองการ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ลบ และเลือกจากตัวเลือก
ที่มีให การลบภาพออกจากรายชื่อ
ไมไดเปนการลบภาพออกจาก คลังภาพ

■นามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมูลรายชื่อ
ของบุคคลในรปูแบบของนามบัตรจาก
เครือ่งที่ใชงานรวมกันซึ่งสนบัสนนุ
มาตรฐาน vCard ได
ในการสงนามบัตร ใหคนหาชื่อที่มีขอมูล
ที่คุณตองการสง แลวเลือก ขอมลู > 
ตัวเลือก > สงนามบัตร > 
ทางมัลติมเีดีย, SMS หรือ ทาง 
Bluetooth
หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก 
แสดง > จัดเก็บ เพือ่จัดเก็บนามบัตร
ไวในหนวยความจําของโทรศัพท 
หากไมตองการเก็บนามบัตร ใหเลือก 
ออก > ใช

■การต้ังคา
เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ความจําที่ใช — เพื่อเลือก
หนวยความจําของซมิการดหรือ
หนวยความจําของโทรศัพทที่คุณ
ตองการใชสําหรับรายชื่อ เลือก เครื่อง
และซิม เพื่อเรียกดูชื่อและหมายเลข
จากหนวยความจําทั้งสองแบบในกรณี
นี ้เม่ือคุณบนัทึกชื่อและหมายเลข ชื่อ
และหมายเลขจะไดรับการจัดเก็บไวใน
หนวยความจําของโทรศัพท
แสดงกลุมรายชื่อ — เพื่อเลือกวธีิ
แสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพทใน 
รายชื่อ
การแสดงชือ่ — เพือ่เลือกวาจะแสดง
ชื่อหรือนามสกุลของผูตดิตอกอน
ขนาดอักษร — เพือ่ตัง้คาขนาด
ตวัอักษรของรายชื่อผูติดตอ
สถานะหนวยความจํา — ใชดูขนาด
ของหนวยความจําที่ใชแลวและ
หนวยความจําที่ยงัไมไดใช

■กลุมสนทนา
เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม 
เพือ่จัดการชื่อและหมายเลขโทรศัพท
ที่จัดเก็บในหนวยความจําไวในกลุม
ผูโทรซึง่มีเสยีงเรียกเขาและภาพของ
กลุมตางกัน
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■การโทรดวน
ในการกําหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับ
ปุมโทรดวน ใหเลือก เมนู > รายชือ่ > 
โทรดวน แลวเลื่อนไปยังหมายเลข
ปุมโทรดวนที่คุณตองการ
เลือก กําหนด หากไดกําหนดหมายเลข
ใดหมายเลขหนึง่ใหกับปุมไวแลว 
ใหเลือก ตัวเลือก > เปล่ียน เลือก 
คนหา รายชื่อกอน แลวจึงเลือก
หมายเลขที่คุณตองการกําหนด 
หากกําหนดฟงกชนั โทรดวน ไวที่ไมใช 
เครื่องจะถามวาคุณตองการใชงาน
ฟงกชันนีห้รือไม โปรดดูเพิ่มเติมที่ 
โทรดวน ใน “การโทร” หนา 62
ในการโทรออกโดยใชปุมโทรดวน 
โปรดดูที่ “การโทรดวน” หนา 25

■ขอมูล บริการ 
และเบอรผูใช 

เลือก เมนู > รายชื่อ และฟงกชัน
ตอไปนีอ้าจใชงานได:
หมายเลขขอมูล — เพือ่โทรไปที่
หมายเลขใหบริการขอมูลของผูให
บริการหากหมายเลขนั้นมีในซิมการด
ของคุณ (บรกิารเสริมจากระบบ
เครือขาย)
เบอรบริการ — เพื่อโทรไปที่เบอร
บริการของผูใหบริการหากหมายเลขนั้น
มีในซิมการดของคณุ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

เบอรผูใช — เพือ่ดูหมายเลขโทรศัพท
ที่อยูในซิมการดหากหมายเลขนั้นมีใน
ซิมการดของคณุ



บันทึกการโทร

ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธ 53

8. บันทึกการโทร

ในการดูขอมูลการโทรของคุณ ใหเลือก 
เมนู > บันทึก > เบอรที่ไมไดรับสาย, 
เบอรที่ไดรับสาย หรือ เบอรที่โทรออก 
หากตองการดูเบอรที่รับสายและ
ไมไดรบัสาย รวมทั้งเบอรที่โทรออก
ลาสุดตามลําดับ ใหเลือก บันทึก
การโทร ในการดูชื่อท่ีคุณไดสงขอความ
ไปลาสุด ใหเลือก ผูรับขอความ
ในการดูขอมูลการติดตอลาสุดโดย
ประมาณ ใหเลือก เมนู > บันทึก > 
เวลาการโทร, ตัวนับขอมูลแบบ
แพคเก็ต หรือ ตัวจับเวลาการตอ
แพคเก็ต
ในการดูจํานวนขอความตัวอักษรและ
ขอความมัลติมีเดียที่คณุสงและไดรับ 
ใหเลือก เมนู > บันทึก > บันทึก
ขอความ

หมายเหตุ: คาใชจายจรงิใน
การโทรและบริการที่แสดงใน
ใบเรียกเก็บคาบรกิารจากผูให
บริการอาจแตกตางกันไป 
ทั้งนี้ขึน้อยูกับคุณสมบตัิของ
เครือขาย การปดเศษ ภาษี 
และปจจัยอ่ืนๆ

หมายเหตุ: ตัวนับเวลา
บางประเภท รวมถึงเวลาจริง
ที่ใชโทรและรับสายอาจจะถูก
รีเซ็ตระหวางการอัพเกรด
บริการหรือซอฟตแวร

■ขอมูลตําแหนงการใชงาน
ระบบเครือขายสามารถสงคําขอใหคุณ
แสดงตําแหนง และคุณจะมั่นใจไดวา 
ระบบเครือขายจะสงขอมูลตําแหนงของ
โทรศัพทคุณก็ตอเม่ือคณุอนุมัติเทานั้น 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย) 
โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูให
บริการเพื่อสมัครเขาใชบริการ และเพื่อ
ยอมรบัการสงขอมูลตําแหนง
ในการยอมรับหรือปฏิเสธคําขอใหแสดง
ตําแหนง ใหเลือก ยอมรับ หรือ ปฏเิสธ 
หากคณุไมไดรับคําขอ โทรศัพทอาจ
ตอบรบัหรือปฏิเสธคําขอโดยอัตโนมัติ
ก็ได ขึ้นกบัขอตกลงระหวางคุณกบัผูให
บริการระบบหรือผูใหบริการดวย 
ขอความ ขอตําแหนงหายไป 1 
จะปรากฏที่หนาจอ ในการดูคําขอ
ใหแสดงตําแหนงที่คณุไมไดรบั ใหเลือก 
แสดง
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ในการดูขอมูลของการแจงเตือนสวนตัว
และคําขอ 10 รายการลาสุด หรอืใน
การลบรายการดังกลาว ใหเลือก เมนู > 
บันทึก > วางตําแหนง > 
ล็อกตําแหนง > เปดแฟม หรือ 
ลบทั้งหมด
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9. การตั้งคา

■รูปแบบ
เครือ่งของคุณมีกลุมการตั้งคาแบบตางๆ 
ที่เรียกวารูปแบบ ซึง่คุณสามารถ
ปรับแตงเสยีงโทรศัพทตามเหตกุารณ
และสภาพแวดลอมที่ตางกันได
เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ 
เลื่อนไปที่รูปแบบ และเลือกรปูแบบนั้น
• ในการใชงานรูปแบบที่เลือก ใหเลือก 

ใชงาน
• ในการตั้งรูปแบบใหทํางานในระยะ

เวลาหนึ่งไมเกิน 24 ชั่วโมง ใหเลือก 
ต้ังเวลา และต้ังเวลาสิ้นสุดการตั้งคา
รูปแบบนัน้ หากรูปแบบท่ีตั้งเวลา
การใชงานเอาไวหมดเวลาในการ
ทํางานแลว เครือ่งจะใชรูปแบบ
กอนหนานีท้ี่ไมไดตั้งเวลาไว

• ในการปรับตัง้คารูปแบบ ใหเลือก 
ปรบัตั้งคา เลือกการตัง้คาที่คณุ
ตองการเปลี่ยน แลวทําการเปลี่ยน 

■ลกัษณะ
ลักษณะประกอบดวยสวนประกอบตางๆ 
สําหรับปรับแตงโทรศัพทของคุณ เชน 
ภาพพืน้หลัง ภาพพักหนาจอ และเสียง
เรียกเขา

เลือก เมนู > การต้ังคา > ลักษณะ 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
เลือกลักษณะ — เพือ่ตัง้คาลักษณะ
ในโทรศัพท รายการแฟมขอมูลใน 
คลังภาพ เปดออก เปดแฟมขอมูล 
ลักษณะ แลวเลือกลักษณะ
ดาวนโหลดลักษณะ — เพือ่เปด
รายการลิงคสําหรับดาวนโหลดลักษณะ
เพิม่เติม

■แบบเสียง
คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาของรปูแบบ
ที่ใชงานที่เลือกไวแลวได
เลือก เมนู > การต้ังคา > แบบเสียง 
เลือกและเปลี่ยนแปลงการตัง้คา
ที่สามารถทําได คณุจะพบการตั้งคา
เดียวกันเมื่อปรับตั้งคารปูแบบในเมน ู
รูปแบบ โปรดดูที่ “รูปแบบ” ในหนา 55
ในการตั้งคาโทรศัพทใหดังขึน้เมื่อมี
สายเรียกเขาจากหมายเลขโทรศัพท
ที่อยูในกลุมเบอรโทรที่เลือกไวเทานั้น 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
แบบเสียง > เตือนสําหรับ: 
เลื่อนไปยังกลุมเบอรโทรที่คณุตองการ
หรือ ทุกสาย แลวเลือก เลือก
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■จอแสดงผล
ดวยการตั้งคาหนาจอ คุณสามารถ
ปรับแตงหนาจอโทรศัพทของคณุได

การตั้งคาโหมดสแตนดบาย
เลือก เมนู > การต้ังคา > 
จอแสดงผล > การตั้งคา
โหมดสแตนดบาย และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี:้
ภาพพื้นหลัง — เพื่อตั้งคาโทรศัพท
ใหแสดงรูปภาพหรอืสไลดเปนภาพ
พื้นหลังเมื่อโทรศัพทอยูในโหมด
สแตนดบาย เลือก ภาพพืน้หลัง > ภาพ 
หรือ ชุดสไลด แลวเลื่อนไปที่แฟมขอมูล
ที่คณุตองการเลือกรูปภาพหรอืชุดสไลด 
จากนัน้ เลือกรปูภาพหรือชุดสไลดที่
คุณตองการ 
สีแบบอักษรโหมดสแตนดบาย — 
เพื่อเลือกสขีองขอความที่ปรากฏ
บนหนาจอในโหมดสแตนดบาย
โลโกระบบ — เพือ่ตั้งเครือ่งใหแสดง
หรือซอนโลโกระบบ
แสดงขอมูลระบบ > ใช — เพือ่รบั
ขอมูลจากผูใหบริการระบบซึ่งขึ้นกับ
ระบบเครือขายที่เครื่องใชอยูดวย 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย)
หากตองการดาวนโหลดภาพเพิม่เตมิ 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
จอแสดงผล > การตั้งคา

โหมดสแตนดบาย > ภาพพื้นหลัง > 
ดาวนโหลดภาพ

ภาพพักหนาจอ
ในการเลือกภาพพักหนาจอจาก 
คลังภาพ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
จอแสดงผล > ภาพพักหนาจอ > 
ภาพพกัหนาจอ และเลือกจากตัวเลือก
ที่มีให หากตองการดาวนโหลดภาพ
พักหนาจอเพิม่ ใหเลือก ดาวนโหลด
ภาพ ในการเลือกเวลาหลังจากที่
ภาพพกัหนาจอทํางาน ใหเลือก 
เวลาพักจอ ในการใชงานภาพพัก
หนาจอ ใหเลือก เปด

การประหยัดพลังงาน
ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
จอแสดงผล > ประหยัดพลังงาน > 
เปด นาฬิกาดิจิตอลจะปรากฏขึ้น
เม่ือไมมีการใชฟงกชันใดๆ ของเครื่อง
โทรศัพทชั่วระยะเวลาหนึง่

โหมดพัก
หากตองการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
ใหไดมากที่สุด ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > จอแสดงผล > 
โหมดพัก > เปด หนาจอจะเปลี่ยน
เปนสดีําสนิทเมื่อไมมีการใชฟงกชันใดๆ 
ของเครื่องชั่วระยะเวลาหนึ่ง
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ขนาดตัวอักษร
ในการกําหนดขนาดตัวอักษรในการอาน
และเขยีนขอความ รวมทั้งดูรายชื่อและ
เว็บเพจ ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > 
จอแสดงผล > ขนาดอักษร

■วันและเวลา
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาเวลา 
โซนเวลา และวันที่ ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > วันและเวลา > นาฬิกา, 
วันที่ หรอื รับขอมูลวันที่และเวลา
อัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบ
เครอืขาย)
เม่ือตองเดินทางไปยังเขตเวลาที่ตางกัน 
โปรดเลือก เมนู > การต้ังคา > 
วันและเวลา > นาฬกิา > เขตเวลา 
และเขตเวลาตามตําแหนงที่คุณอาศัยอยู
ในแงของความแตกตางดานเวลาตาม 
Greenwich Mean Time (GMT) หรือ 
Universal Time Coordinated (UTC) 
วันและเวลาจะถูกกําหนดตามเขตเวลา
และจะทําใหโทรศัพทแสดงเวลาในการ
สงขอความตัวอักษรหรอืขอความ
มัลติมีเดียที่ถูกตอง ตัวอยางเชน 
GMT -5 หมายถึงเขตเวลาของนิวยอรก 
(USA) เร็วกวาเวลามาตรฐานของ 
กรีนชิ/ลอนดอน (UK) 5 ชั่วโมง
สําหรับอินเดีย (นิวเดลี) ใช GMT +5.5 
สําหรับไทย/อินโดนีเซีย/เวียดนาม 
ใช GMT +7 สําหรบัสิงคโปร/มาเลเซยี/
ฟลิปปนส ใช GMT +8 สําหรับ

ออสเตรเลีย (ซดินีย) ใช GMT +10 
และสําหรับนวิซีแลนดใช GMT+12

■ทางลดัสวนตัว
ดวยทางลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใช
ฟงกชันในเครื่องที่ใชงานบอยไดอยาง
รวดเร็ว

ปุมเลือกดานซาย
ในการเลือกฟงกชันจากรายการสําหรับ
ปุมเลือกดานซาย ใหเลือก เมนู > 
การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว > 
ปุมเลือกดานซาย
หากปุมเลือกดานซายคือ ไปที่ เพื่อเปด
ใชฟงกชัน เม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย 
ใหเลือก ไปที่ และฟงกชันที่ตองการ
ในรายการทางลัดสวนตัว หากตองการ
เปลี่ยนรายการทางลัดสวนตัว ใหเลือก 
ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้
เลือกตัวเลือก — เพื่อเพิ่มฟงกชันลงใน
รายการทางลัดหรือเพือ่ลบฟงกชัน 
เลื่อนไปที่ฟงกชัน แลวเลือก เลือก หรอื 
ไมเลือก
จดัวาง — เพื่อจัดเรียงฟงกชัน
ในรายการทางลัดสวนตัว เลื่อนไปยงั
ฟงกชันที่คุณตองการยาย แลวเลือก 
ยาย เลื่อนไปยังตําแหนงที่คุณตองการ
ยายฟงกชันไปไว แลวเลือก ตกลง
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ปุมเลือกดานขวา
ในการกําหนดฟงกชันของเครื่องจาก
รายการที่กําหนดไวลวงหนาใหกับ
ปุมเลือกดานขวา ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > 
ปุมเลือกดานขวา เมนูนีอ้าจไมปรากฏ 
ขึ้นอยูกับผูใหบริการของคุณ

ปุมสํารวจ
ในการกําหนดฟงกชันอ่ืนๆ ของเครื่อง
จากรายการที่กําหนดไวลวงหนาใหกับ
ปุมสํารวจ (ปุมเลื่อน) ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > 
ปุมสํารวจ

คําส่ังเสียง
คุณสามารถโทรออกไปยังรายชื่อและสั่ง
ใหเครื่องทํางานไดโดยใชเสียง คําสัง่
เสียงจะขึน้อยูกับภาษา ในการกําหนด
ภาษา โปรดดูที่ ภาษาในการเลนเสียง 
ใน “โทรศัพท” หนา 63
คําสั่งเสียงของโทรศัพทจะถูกเปดใชงาน
เปนคาเริ่มตน ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > 
เสียงสั่งงาน และฟงกชันโทรศัพท 
เลื่อนไปที่ฟงกชัน สญัลักษณ  
แสดงวาฟงกชันรายการเสียงกําลัง
ทํางาน ในการเลนเสียงสัง่งาน ใหเลือก 
เลน สําหรับการใชคําสั่งเสียง โปรดดูที่ 
“การโทรออกโดยใชเสียง ขัน้สงู” หนา 25 

ในการจัดการคําสั่งเสียง ใหเลื่อนไปที่
ฟงกชันโทรศัพท แลวเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
แกไข หรือ ลบ — เพื่อเปล่ียนหรือ
ยกเลิกการใชคําสั่งเสยีงของฟงกชัน
ที่เลือก เม่ือคณุจะแกไขขอความ
ในรายการเสียง โทรศัพทจะกําหนด
ขอความในรายการเสยีงนั้นเปนรายการ
เสียงเสมือนรายการใหม 
เพิ่มทั้งหมด หรือ ลบทั้งหมด — 
เพื่อใชหรอืยกเลิกคําสั่งเสียงของฟงกชัน
โทรศัพททั้งหมดในรายการคําสั่งเสียง 
เพิ่มทั้งหมด หรือ ลบทั้งหมด จะไม
ปรากฏหากมีการเปดใชงานหรือไมเปด
ใชงานคําสัง่เสียงทั้งหมด

■การเชื่อมตอ
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทของคุณ
กับอุปกรณที่ใชงานรวมกันไดโดยใช
เทคโนโลยไีรสาย Bluetooth เชน ตอกับ
ชุดหูฟงสเตอรโิอ Bluetooth และเครื่อง
พีซพีรอมกัน นอกจากนี้ คณุยังสามารถ
กําหนดการตั้งคาใหกับการเชื่อมตอ
ขอมูลแบบแพคเก็ตไดอีกดวย 

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
โทรศัพทเครื่องนี้สอดคลองตาม
ขอกําหนดเฉพาะของเทคโนโลย ี
Bluetooth 2.0 และ Enhanced Data 
Rate (EDR) ที่รองรับรูปแบบดังตอไปนี:้ 
Dial-Up Networking, Hands-Free, 
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Headset, Generic Object Exchange, 
Object Push, File Transfer, Audio/
Video Distribution Transport Protocol, 
Generic Audio/Video Distribution, 
Advanced Audio Distribution, Audio/
Video Control Transport Protocol, 
Audio/Video Remote Control, SIM 
Access คณุควรใชเฉพาะอุปกรณเสริม
ของรุนนี้ที่ไดรบัการรบัรองจาก Nokia 
เทานั้น เพื่อสรางความมั่นใจในการใช
งานระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี 
Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษทั
ผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพื่อดูวาอุปกรณ
นั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้
ไดหรือไม
ทั้งนี้ อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลย ี
Bluetooth ในบางพื้นที่ โปรดตรวจสอบ
กับเจาหนาที่ในทองถิ่นหรอืผูใหบริการ
ของคุณ
คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth 
หรอืใหคุณสมบตัิใดๆ ทํางานอยูโดยไม
แสดงผลบนหนาจอในขณะใชคุณสมบัติ
อ่ืน จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่
มากขึ้นและอายกุารใชงานแบตเตอรี่
จะลดลง 
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ชวยใหคุณ
เชื่อมตอระหวางโทรศัพทกับอุปกรณ 
Bluetooth ที่ใชงานรวมกันไดภายใน
ระยะ 10 เมตร เนือ่งจากอุปกรณที่ใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth จะติดตอ
สื่อสารกนัโดยใชคลื่นวิทยุ เครื่อง

โทรศัพทของคุณและอุปกรณอ่ืนๆ 
จึงไมจําเปนตองอยูที่เดียวกันในระยะ
การมองเห็นไดโดยตรง แมวา
การเชื่อมตออาจไดรับผลกระทบจาก
สิง่กีดขวางหรือสัญญาณรบกวน เชน 
ผนงัหรืออุปกรณอิเล็กทรอนกิสอ่ืนๆ

การตั้งคาการเชื่อมตอ 
Bluetooth
เลือก เมนู > การต้ังคา > 
การเชือ่มตอ > Bluetooth เลือกจาก
ตวัเลือกตอไปนี้:
Bluetooth > ใช หรือ ไมใช — 
เพือ่ใชงานหรือไมใชงานฟงกชัน 
Bluetooth สัญลักษณ  แสดงวา
มีการใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth
คนหาอุปกรณเพิ่มพิเศษดานเสียง — 
เพือ่คนหาอุปกรณเสยีง Bluetooth 
ที่ใชงานรวมกันได เลือกอุปกรณที่คณุ
ตองการเชื่อมตอกับโทรศัพท
อปุกรณที่จับคูแลว — เพื่อคนหา
อุปกรณ Bluetooth ที่อยูภายในรศัมี 
เลือก ใหม เพื่อแสดงรายการอุปกรณ 
Bluetooth ในรศัมี เลื่อนไปยงัอุปกรณ 
และเลือก จับคู ปอนรหัสผาน Bluetooth 
ของอุปกรณเพื่อจับคู (เชื่อมโยง) 
อุปกรณกับโทรศัพท คณุจะตองปอน
รหัสผานนี้เม่ือคุณเชื่อมตอกับอุปกรณ
นีเ้ปนครัง้แรกเทานั้น เครือ่งของคณุ
จะทําการเชื่อมตอกับอุปกรณดังกลาว 
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จากนัน้คุณสามารถเริ่มตนการโอน
ขอมูลได

การเชื่อมตอ Bluetooth 
แบบไรสาย
เลือก เมนู > การต้ังคา > 
การเชื่อมตอ > Bluetooth 
ในการตรวจสอบวากําลังใชงาน
การเชื่อมตอ Bluetooth ใดอยูในขณะนัน้ 
ใหเลือก อุปกรณที่ใชอยู ในการดู
รายการอุปกรณ Bluetooth ที่กําลัง
จับคูกับโทรศัพทในขณะนี้ ใหเลือก 
อุปกรณที่จบัคูแลว
เลือก ตัวเลือก เพื่อเขาใชฟงกชัน
บางฟงกชันตอไปนี้ ทั้งนี ้ขึน้กับสถานะ
ของอุปกรณและการเชื่อมตอ Bluetooth 
ดวย เลือก ระบุชื่อยอ หรอื เชื่อมตอ
อัตโนมติัโดยไมมีการยืนยนั > ใช 
เพื่อตั้งคาใหเครือ่งเชื่อมตอกับอุปกรณ 
Bluetooth ที่จับคูไวโดยอัตโนมัติ

การตั้งคา Bluetooth
ในการกําหนดวิธีที่โทรศัพทของคณุจะ
ปรากฏในอุปกรณ Bluetooth อ่ืน 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > Bluetooth > 
การมองเห็นโทรศัพท หรือ 
ชื่อโทรศัพทของฉัน
ขอแนะนําใหใชการตัง้คา ไมแสดง ใน 
การมองเห็นโทรศัพท และยอมรบั

การสื่อสารโดยใช Bluetooth กับผูที่คุณ
ตกลงไวเทานัน้

ขอมลูแพคเก็ต
ขอมูลแพคเก็ต (EGPRS) (General 
Packet Radio Service) เปนบริการเสริม
จากระบบเครอืขายที่ชวยใหผูใช
โทรศัพทเคลื่อนที่สามารถสงและรับ
ขอมูลผานเครือขายที่เชื่อมตอกับ 
Internet protocol (IP) ได และชวย
ในการเชื่อมตอแบบไรสายเพื่อเขาใช
ขอมูลจากระบบเครือขายขอมูล เชน 
อินเทอรเน็ต
แอปพลิเคชันที่สามารถใชขอมูล
แพคเก็ตไดคือ MMS, รูปแบบการสง
ภาพผานอินเทอรเน็ต, การเบราส, 
อีเมล, SyncML ระยะไกล, 
การดาวนโหลดโปรแกรมจาวา 
และการเชื่อมตอผานเครื่องพีซี
ในการกําหนดวิธีใชบริการ ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
ขอมลูแพคเก็ต > การเชื่อมตอขอมูล
แบบแพคเก็ต และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
เมื่อตองการ — เพือ่กําหนดใหสราง
การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเมื่อ
แอปพลิเคชันนั้นตองการ การเชื่อมตอ
จะสิน้สุดลงเมื่อคณุปดแอปพลิเคชัน
ออนไลนตลอด — เพื่อตั้งคาเครือ่ง
ใหเชื่อมตอกับระบบเครอืขายขอมูล
แพคเก็ตโดยอัตโนมัติเม่ือคุณเปดเครือ่ง 
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สัญลักษณ  หรือ  แสดงวาสามารถ
ใชบริการ GPRS หรอื EGPRS ได 
หากคุณรับสายหรือหรือไดรับขอความ
ตัวอักษร หรอืโทรออกขณะทําการ
เชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต สญัลักษณ  
หรอื  แสดงวาการเชื่อมตอ GPRS 
หรอื EGPRS ถูกพกัไว (พักสาย)
การตั้งคาโมเด็ม
คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องที่ใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ไปยัง
เครือ่งคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได 
และใชโทรศัพทเปนโมเด็มเพือ่ใชงาน
การเชื่อมตอ EGPRS จากคอมพิวเตอร
ในการกําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอจาก
เครือ่งคอมพิวเตอร ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
ขอมลูแพคเก็ต > การต้ังคาขอมูล
แบบแพคเก็ต > จุดเชื่อมตอที่ใช 
ใชงานจุดเชื่อมตอที่คณุตองการ 
แลวเลือก แกไขจดุเชื่อมตอ เลือก 
ชื่อยอจดุเชื่อมตอ แลวปอนชื่อเรียก
จุดเชื่อมตอท่ีเลือกไวในขณะนั้น เลือก 
จุดเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต 
แลวปอนชื่อจุดเชื่อมตอ (APN) เพือ่
สรางการเชื่อมตอกับเครือขายขอมูล
แบบแพคเก็ต
นอกจากนี้ คุณยงัสามารถตั้งคา
การบริการการโทร (ชื่อจุดเชื่อมตอ) 
ที่เครื่องคอมพิวเตอรโดยใชซอฟตแวร 
Nokia Modem Options โปรดดูที่ “PC 
Suite” ในหนา 90 หากคณุตั้งคาไวทั้งที่

โทรศัพทและเครือ่งพซีี ระบบจะเลือกใช
การตั้งคาจากเครื่องพีซี

การสงขอมูลและ
การซิงโครไนซ
ซงิโครไนซขอมูลของคุณจากปฏิทิน, 
บนัทึก และรายชื่อ กับอุปกรณที่ใชงาน
รวมกันไดอ่ืน (เชน โทรศัพทเคลื่อนที่), 
เครื่องพซีีที่ใชงานรวมกันได หรอื
เซริฟเวอรอินเทอรเนต็ระยะไกล 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย)

รายชื่อพันธมิตร
ในการคัดลอกหรือซิงโครไนซขอมูล
จากโทรศัพทของคุณ ชื่ออุปกรณและ
การตั้งคาจะตองอยูในรายชื่อพนัธมิตร
ในการสงรายชื่อ หากคุณรับขอมูลจาก
เครื่องอ่ืน เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชงาน
รวมกันได เครื่องจะเพิ่มพันธมิตรนั้น
ลงในรายชื่อโดยอัตโนมัติ โดยใชขอมูล
รายชื่อจากเครื่องนัน้ ซิงคกับเซิรฟฯ 
และ ซิงคกับพีซ ีเปนตัวเลือกเดิม
ที่อยูในรายการ
หากตองการเพิม่พันธมิตรใหมลงใน
รายการ เชน อุปกรณตัวใหม ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > การเชือ่มตอ > 
ถายโอนขอมลู > ตัวเลือก > 
เพิ่มรายชื่อที่โอน > ซิงคโทรศัพท 
หรือ คัดลอกโทรศัพท แลวปอน
การตั้งคาตามประเภทของการถายโอน
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ในการแกไขการตั้งคาสําหรับการ
คัดลอกและการซิงโครไนซ ใหเลือก
รายชื่อจากรายชื่อพันธมิตร แลวเลือก 
ตัวเลือก > แกไข
หากตองการลบพันธมิตรที่เลือกไว 
ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ

การสงขอมูลกับอุปกรณอ่ืน
เม่ือมีการซงิโครไนซขอมูล จะมีการใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth โดย
อุปกรณอีกเครื่องหนึ่งจะอยูใน
โหมดสแตนดบาย
หากตองการเริ่มการถายโอนขอมูล 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมูล 
และคูคาการโอนจากรายชื่อท่ีไมใช 
ซิงคกับเซิรฟฯ และ ซิงคกับพีซ ี
ทั้งนีข้ึ้นอยูกับการตั้งคา เครื่องอาจ
คัดลอกหรือซิงโครไนซขอมูลที่เลือกไว

การซิงโครไนซจากเครื่องพีซี 
ในการซงิโครไนซขอมูลจากปฏิทิน, 
บันทึก และรายชื่อ จากเครื่องพีซทีี่ใช
งานรวมกันไดโดยใชเทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth คุณจําเปนตองใชชุด
โปรแกรม Nokia PC Suite ของเครื่อง
โทรศัพทที่ติดตั้งไวในเครื่องพีซี 
คุณสามารถซงิโครไนซขอมูลในรายชื่อ 
ปฏิทิน และบนัทึกในเครือ่ง เพื่อให
สอดคลองกับขอมูลในเครือ่งพซีีที่ใช

งานรวมกันไดของคณุ โดยเริ่ม
การซิงโครไนซจากเครือ่งพซีี

การซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร
ในการใชเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะ
ไกล คุณตองสมัครสมาชิกบริการ
การซิงโครไนซ หากตองการทราบ
ขอมูลเพิ่มเติมและการตัง้คาที่จําเปน
ของบริการนี้ โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ คุณอาจไดรับการตั้งคา
เปนขอความการกําหนดคา โปรดดูที่ 
“บรกิารการตั้งกําหนดคา” ในหนา 14
และ “การจัดรูปแบบ” ในหนา 64
หากคุณเก็บขอมูลไวในเซริฟเวอร
อินเทอรเน็ตระยะไกลและตองการ
ซิงโครไนซโทรศัพท คณุตองเริ่ม
การซิงโครไนซจากโทรศัพท
เลือก เมนู > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมลู > 
ซิงคกับเซริฟฯ เลือก เริ่มซิงโครไนซ 
หรือ กําลังเริ่มคัดลอก ตามการตั้งคา 
การซิงโครไนซในครัง้แรกหรือหลังจาก
การซิงโครไนซถูกขัดจังหวะการทํางาน
อาจใชเวลาถึง 30 นาทีจึงจะเสร็จ
สมบูรณ ในกรณทีี่หนวยความจํา
ของรายชื่อหรือปฏิทินเต็ม

■การโทร
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก 
และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้:
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การโอนสาย (บริการเสริมจากระบบ
เครอืขาย) — เพื่อโอนสายเรียกเขา 
คุณอาจไมสามารถโอนสายไดหากมี
การใชฟงกชันจํากัดการโทรบางฟงกชัน 
โปรดดูที่ การจํากัดการโทร ใน 
“ความปลอดภัย” หนา 65 
รับไดทุกปุม > เปด — เพื่อรับสาย
เรียกเขาโดยกดปุมใดก็ไดยกเวนปุม
เปด/ปด ปุมเลือกดานซายและดานขวา 
หรอืปุมจบการทํางาน
เรียกซ้ําอัตโนมัติ > เปด — เพื่อให
เครือ่งพยายามโทรออกไปหมายเลขนั้น
ไดสูงสุด 10 ครัง้หลังจากพยายามโทร
แลวแตไมสําเร็จ
โทรดวน > เปด — เลือกชื่อและ
หมายเลขโทรศัพทที่กําหนดใหใชกับ
ปุมโทรดวน 2 ถึง 9 ในการโทรออก 
ใหกดปุมตวัเลขที่ตองการคางไว
ต้ังคาสายเรียกซอน > ใชงาน — 
เพื่อใหระบบเครือขายแจงใหคุณ
ทราบถึงสายเรยีกเขาขณะที่คุณใชสาย
อ่ืนอยู (บริการเสริมจากระบบเครอืขาย) 
โปรดดูที่ “สายเรยีกซอน” ในหนา 26
ขอมลูการโทร > ใช — เพื่อแสดง
ระยะเวลาและคาโทร (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) โดยประมาณ
สงขอมูลผูโทร (บริการเสรมิจาก
ระบบเครือขาย) > ใช หรือ 
ตามคาของระบบ

สายใชโทรออก (บรกิารเสริม
จากระบบเครือขาย) — เพื่อเลือกสาย 1 
หรือ 2 ในการโทรออกหากซมิการด
ของคณุสนบัสนนุ
การจัดการสายของฝาสไลด — 
เพือ่ตัง้คาใหเครื่องรับสายเรียกเขา
เม่ือคุณเปดฝาสไลดหรอืวางสาย
เม่ือปดฝาสไลด

■โทรศพัท
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
การต้ังคาภาษา > ภาษาที่ใชในเครื่อง 
เพือ่กําหนดภาษาที่แสดงของเครื่อง 
หากคณุเลือก อตัโนมัติ โทรศัพทจะ
เลือกภาษาตามขอมูลในซิมการด
การต้ังคาภาษา > ภาษาที่ใชในซิม 
เพือ่เลือกภาษาที่ใชในการด USIM 
การต้ังคาภาษา > ภาษาในการ
เลนเสียง — เพื่อกําหนดภาษาที่ใช
ในการเลนเสยีง โปรดดูที่ 
“การโทรออกโดยใชเสียง ขั้นสูง” 
ในหนา 25 และ “คําสัง่เสียง” ในหนา 58
สถานะหนวยความจํา — เพือ่ดูหนวย
ความจําที่เหลือและหนวยความจําที่ใช
ในแตละฟงกชันในรายการ
ล็อคปุมอัตโนมัติ — เพื่อตั้งคาปุมกด
ใหล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากผานเวลา
หนวงตามที่ตั้งไวเม่ือโทรศัพทอยูใน
โหมดสแตนดบายและไมมีการใช
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ฟงกชันใดๆ ของเครื่อง เลือก 
ล็อคปุมกด ซึ่งคุณสามารถกําหนด
เวลาไดตั้งแต 5 วนิาที ถึง 60 วินาที
ปองกันปุมกด — เพื่อกําหนดใหตอง
ปอนรหัสโทรศัพทเม่ือคุณปลดล็อค
ปุมกด ปอนรหัสโทรศัพท แลวเลือก 
ล็อคปุมกด
เม่ือล็อคปุมกดไว คณุสามารถโทรออก
ไปยงัหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการ
ซึ่งกําหนดไวในเครื่องของคุณได
ขอความตอนรับ — เพื่อปอนขอความ
ที่คณุตองการใหแสดงอยางสั้นเมื่อ
เปดเครื่อง
เลือกผูใหบริการ > อตัโนมัติ — 
เพื่อตั้งคาใหเครือ่งเลือกระบบเครอืขาย
ที่มีในพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมัต ิดวย 
เลือกเอง คุณจะสามารถเลือกระบบ
เครือขายซึง่มีขอตกลงในการใหบริการ
ขามเครือขายกับผูใหบรกิารระบบ
ของคุณ
ยืนยันบรกิารซิม — โปรดดูที่ 
“บริการซิม” หนา 89
ตัวชวยแนะนําเมนู — เพื่อเลือกวา
ใหเครื่องแสดงขอความวิธีใชหรือไม
เสียงเปดเคร่ือง — เพื่อเลือกวา
ใหเครื่องสงเสียงเม่ือเปดเครือ่งหรอืไม
ถามบนเครื่อง — เพื่อเลือกใหขอความ 
เปดใชงานรูปแบบบนเครื่อง? 
แสดงขึน้ทุกครั้งที่เปดเครือ่ง โปรดดูที่ 
“โหมดบนเครื่อง” ในหนา 23

■อุปกรณเสริม
เมนูนี้จะปรากฏขึน้ เม่ือโทรศัพท
ไดเชื่อมตอกับอุปกรณเสริมที่ใชงาน
รวมกันไดเทานั้น
เลือก เมนู > การตั้งคา > อุปกรณ
เพิ่มพิเศษ คุณสามารถเลือกเมนู
อุปกรณเสริมไดหากเชื่อมตออุปกรณ
เสริมนัน้กับโทรศัพท และสามารถเลือก
ตัวเลือกตอไปนี้ โดยขึ้นอยูกบัอุปกรณ
เสริมที่ใช:
รูปแบบที่ต้ังไว — เพือ่เลือกรูปแบบท่ี
คุณตองการใชงานโดยอัตโนมตัิเม่ือคุณ
เชื่อมตอกับอุปกรณเพิ่มพเิศษ
รับอตัโนมติั — เพื่อตั้งคาเครือ่งใหรบั
สายเรยีกเขาโดยอัตโนมัติเม่ือเวลาผาน
ไป 5 วินาที หากตั้ง เสียงเตือนโทรเขา 
ไวที่ ดังสั้นหน่ึงครั้ง หรือ ปด 
การรับสายอัตโนมัติจะถูกปด
โทรขอความ > ใชโทรขอความ > 
ใช — เพื่อใชการตั้งคาโทรขอความ
แทนการตั้งคาชุดหูฟงหรอืเครื่องชวยฟง

■การจัดรูปแบบ
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทของคุณ
ดวยคาที่จําเปนสําหรับบริการบางอยาง
เพื่อใหทํางานไดอยางถูกตอง บริการ
ตางๆ ที่มีใหไดแก เบราเซอร, การสง
ขอความมัลติมีเดีย, การซิงโครไนซ
เซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล, 
โปรแกรมอีเมล และการเรยีกขอมูล 
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คุณอาจใชการตั้งคาที่มีอยูในซิมการด 
รับขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
จากผูใหบรกิาร หรอืปอนการตั้งคา
ดวยตวัคุณเองก็ได โดยเครื่องจะจัดเก็บ
การตั้งคาคอนฟเกอเรชันไดสูงสดุ 10 คา 
จากผูใหบรกิารตางๆ และคุณสามารถ
จัดการคาดังกลาวไดภายในเมนนูี้
ในการจัดเก็บการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
ที่ไดรับเปนขอความการกําหนดคาจาก
ผูใหบรกิาร โปรดดูที่ 
“บริการการตัง้กําหนดคา” ในหนา 14
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้ง
กําหนดคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:
การตั้งกําหนดคาที่ต้ังไว — 
เพื่อดูรายชื่อผูใหบรกิารที่บันทึกไวใน
เครือ่ง เลื่อนไปที่ผูใหบริการ แลวเลือก 
ขอมลู เพื่อดูแอปพลิเคชันที่การตั้ง
กําหนดคาจากผูใหบริการรองรบั 
ในการตั้งการจัดรูปแบบของผูใหบริการ
เปนคาเริ่มตน ใหเลือก ตัวเลือก > 
ต้ังเปนคาที่ต้ังไว ในการลบการตั้ง
กําหนดคา ใหเลือก ลบ
ใชคาเริ่มตนในทุกแอพพลิเคชัน่ — 
เพื่อใชการตั้งกําหนดคาซึง่เปนคา
ที่ตั้งไวกับแอปพลิเคชันที่สนบัสนนุ
จุดเชื่อมตอที่ตองการ — เพื่อดูจุด
เชื่อมตอท่ีบันทึกไว เลื่อนไปยังจุด
เชื่อมตอท่ีตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ขอมลู เพื่อดูชื่อผูใหบริการ บริการเสริม
ขอมูล และจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต 
หรอืหมายเลขติดตอ GSM

ตอเว็บสนับสนุนของผูใหบรกิาร — 
เพือ่ดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาจาก
ผูใหบริการของคณุ
การต้ังคาตัวจัดการอปุกรณ — เพือ่
อนุญาตหรือปองกันโทรศัพทจากการ
รบัการอัพเดตซอฟตแวรในเครื่อง 
ตวัเลือกนีอ้าจไมปรากฏ ทั้งนีข้ึ้นอยูกับ
โทรศัพท 
การต้ังคาสวนบุคคล — เพื่อเพิ่ม
บญัชีสวนตัวใหมสําหรับบรกิารตางๆ 
และเพือ่เปดใชงานหรือลบการตั้งคา 
ในการเพิ่มบญัชีสวนตัวใหม หากคุณ
ไมไดเพิ่มรายการใดไว ใหเลือก 
เพิ่มใหม หรือเลือก ตัวเลือก > 
เพิ่มใหม เลือกประเภทบรกิาร จากนั้น 
ใหเลือกและปอนการตั้งคาที่จําเปน
แตละรายการ พารามิเตอรจะ
แตกตางกันตามประเภทบรกิารที่
เลือกไว ในการลบหรือเปดใชบัญชี
สวนตัว ใหเลื่อนไปยังรายการนั้น 
แลวเลือก ตัวเลือก > ลบ หรือ ใชงาน

■ความปลอดภัย
เม่ือคุณใชงานคุณสมบัติการรกัษา
ความปลอดภัยที่ใชควบคุมการโทร 
(เชน จํากดัการโทร, เฉพาะกลุม และ
จํากัดเบอร) การโทรออกยังคงใชไดใน
การโทรไปยังหมายเลขโทรฉุกเฉิน
ตามที่ตั้งไวในเครื่อง
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เลือก เมนู > การต้ังคา > 
ความปลอดภัย และจากตวัเลือก
ตอไปนี:้
ถามรหัส PIN เพือ่ตัง้คาใหเครื่องถาม
รหัส PIN ทุกครั้งที่คุณเปดเครื่อง 
ซิมการดบางชนิดจะไมอนุญาตให
คุณปดฟงกชันนี้
คําขอรหัส PIN2 — เพือ่เลือกวาตองใช
รหัส PIN2 เม่ือใชคณุสมบัตขิอง
โทรศัพทบางอยางซึ่งอยูภายใตรหัส 
PIN2 ดวยหรือไม ซิมการดบางชนดิ
จะไมอนญุาตใหคุณปดฟงกชันนี้
การจํากัดการโทร — เพื่อจํากัด
สายเรียกเขาและสายโทรออกจาก
โทรศัพทของคณุ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) โดยเครื่องจะถาม
รหัสในการจํากัดการโทร
จํากัดเบอร — เพื่อจํากัดการโทรออก
ไปยงัหมายเลขที่เลือกไวหากซิมการด
ของคุณสนับสนนุการใชฟงกชันนี้
เฉพาะกลุม — เพื่อระบุกลุมผูโทรที่คุณ
สามารถติดตอและผูที่สามารถตดิตอคณุ
ได (บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย)
ระดับการปองกัน > โทรศัพท — 
เพื่อใหเครื่องถามรหัสโทรศัพททุกครัง้ที่
มีการใสซมิการดอันใหมลงในเครือ่ง 
หากคุณเลือก ระดับการปองกัน > 
หนวยความจํา เครื่องจะถามรหัส
โทรศัพทเม่ือเลือกใชหนวยความจํา

ของซิมการดและเมื่อคุณตองการเปลี่ยน
หนวยความจําที่ใช
รหัสผาน — เพื่อเปล่ียนรหัสโทรศัพท, 
รหัส PIN, รหัส PIN2 หรอืรหัสผาน
จํากัดการโทร
รหัสที่ใช — เพื่อเลือกวาควรใชงาน
รหัส PIN หรอืรหัส UPIN
ใบรับรองสิทธิ ์หรือ ใบรับรองผูใช — 
เพื่อดูรายการใบรับรองสทิธ์ิและ
ใบรบัรองผูใชที่ดาวนโหลดไวใน
โทรศัพทของคุณ โปรดดูที่ “ใบรับรอง” 
ในหนา 87
การตั้งคาการปองกัน — เพื่อด ูขอมูล
โมดูลปองกัน เปดใชงาน ถาม PIN 
โมดูล หรือเปล่ียน PIN โมดูลและ PIN 
ที่ลงนามไว โปรดดูเพิม่เติมที่ “รหัสผาน” 
หนา 13

■การเรียกคืนการตั้งคาเดิม 
ในการรีเซตการตั้งคาเมนูกลับไปยัง
คาเดิม ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
เรียกคืนการตั้งคาด้ังเดิม ปอนรหัส
โทรศัพท โปรดสงัเกตวาขอมูลที่คุณ
ปอนหรือดาวนโหลดจะไมถูกลบออกไป 
เชน รายชื่อและเบอรโทรศัพทที่จัดเก็บ
ไวในรายชื่อ
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10. เมนูระบบ
เมนูนีช้วยใหคณุเขาใชพอรทัลไปยัง
บรกิารที่ผูใหบริการระบบมีใหได โดยชื่อ
และไอคอนขึ้นกับผูใหบรกิารนั้น สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม กรุณาตดิตอผูใหบริการ
ระบบของคณุ
ผูใหบรกิารสามารถอัพเดตเมนูนีด้วย
ขอความบริการ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ 
“ถาดรับขอความบริการ” ในหนา 85
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11. คลังภาพ

ในเมนูนี ้คุณสามารถจัดการภาพ
กราฟก, ภาพ, เสยีงที่บนัทึก และแบบ
เสียงตางๆ ได โดยไฟลเหลานี้จะอยูใน
แฟมขอมูลตางๆ 
เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสเขาใช
งานเพื่อปองกันขอมูลที่ไดรับ อยางไร
ก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของ
ขอมูลและรหัสเขาใชงานทุกครั้งกอนรบั
ขอมูลนั้น เนื่องจากการรับขอมูลดังกลาว
อาจมีการคิดคาธรรมเนียม
การคุมครองดานลิขสิทธ์ิอาจหามมิให
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือ
การสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียง
เรียกเขา) และเนือ้หาบางสวนได
ในการดูรายชื่อแฟมขอมูล ใหเลือก 
เมนู > คลังภาพ
ในการดูตัวเลือกในแฟมขอมูล ใหเลือก 
แฟมขอมูล และ ตัวเลือก 
ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมูล 
ใหเลือก เปด 
ในการดูตัวเลือกในไฟล ใหเลือก ไฟล 
และ ตัวเลือก
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12. สื่อ

การคุมครองดานลิขสิทธ์ิอาจหามมิให
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือ
การสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสยีง
เรียกเขา) และเนื้อหาบางสวนได

■กลองถายรูป
คุณสามารถถายภาพหรือบนัทึก
คลิปวดิีโอโดยใชกลองขนาด 2 ลาน
พิกเซลในตวัเครื่องได กลองถายรูป
จะสรางภาพในรูปแบบไฟล .jpg และ
คลิปวดิีโอในรูปแบบ .3gp คุณสามารถ
ขยายภาพดวยระบบดิจิตอลไดถึง
แปดเทา
โปรดเคารพสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน 
และปฏิบัตติามกฎหมาย, ขอกําหนด 
และธรรมเนยีมปฏิบัติในทองถิ่น 
เม่ือบันทึกภาพและใชภาพถายหรือ
ภาพวดิีโอ

การถายรูป
ในการเปดชองมองภาพของกลอง 
ใหเลือก เมนู > สื่อ > กลอง หากเลือก 
วิดีโอ เปนโหมดเริ่มตน ใหเลื่อนไป
ทางซายหรือทางขวา
หากตองการยอหรือขยายภาพ ใหเลื่อน
ขึน้หรือเลื่อนลง
เม่ือจะถายรูป ใหเลือก จบัภาพ

เลือก ตัวเลือก เพือ่ตัง้คา เปดโหมด
กลางคืน หากมืดสลัว เปดตัวตั้งเวลา 
เพือ่เปดใชตัวตั้งเวลา เปดถายตอเน่ือง 
เพือ่ถายรูปเปนชุดตอเนื่องอยางรวดเร็ว 
ยิง่ภาพมีความละเอียดสงูขึน้ จํานวน
ภาพที่คณุสามารถถายไดจะลดนอยลง
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > 
เวลาแสดงภาพตัวอยาง และเวลา
แสดงภาพเพือ่แสดงภาพที่ถายบน
หนาจอ ในระหวางแสดงภาพตัวอยาง 
ใหเลือก กลับ เพือ่ถายรูปตอหรือ สง 
เพือ่สงภาพเปนขอความมัลตมีิเดีย
เครื่องจะจัดเก็บภาพไวใน คลังภาพ > 
รูปถาย
หากตองการถายรูปตอ ใหเลือก กลับ 
ในการสงภาพเปนขอความมัลติมีเดีย 
ใหเลือก ตัวเลือก > สง
เครื่องของคณุรองรับความละเอียด
ในการถายภาพ 1600 x 1200 พิกเซล 
แตความละเอียดของภาพที่ปรากฏใน
คูมือเลมนี้อาจแตกตางไปจากของจริง

การบันทึกวิดีโอคลิป
เลือก เมนู > สื่อ > กลอง ในการเลือก
โหมดวดิีโอ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา 
หากตองการหยุดการบันทึกชั่วคราว 
ใหเลือก พัก และเมื่อตองการเริ่มการ
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บันทึกตอ ใหเลือก ใชตอ หากตองการ
หยุดการบันทึก เลือก หยุด เครื่องจะเก็บ
ไฟลที่บนัทึกนั้นไวใน คลังภาพ > 
วิดีโอคลิป

ตัวเลือกของกลองถายรูป
ในการใชฟลเตอร ใหเลือก ตัวเลือก > 
เอฟเฟกต และเลือกจากตัวเลือกที่มีให
ในการเปลี่ยนสมดุลสีขาว ใหเลือก 
ตัวเลือก > สมดุลสีขาว และเลือก
จากตวัเลือกที่มีให
ในการเปลี่ยนการตั้งคากลองและวิดีโอ 
ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา

■เคร่ืองเลนสื่อ
คุณสามารถใชเครื่องเลนสื่อเพื่อดู เลน 
และดาวนโหลดไฟลตางๆ เชน รูปถาย 
เสียง วดิีโอ และภาพเคลื่อนไหวได 
นอกจากนี ้คณุสามารถรับชมวิดีโอ
ที่เรยีกขอมูลมาจากเซิรฟเวอรของ
ระบบเครือขาย (บริการเสรมิจากระบบ
เครือขาย) อีกดวย
เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องเลนสื่อ > 
เปดคลังภาพ, บุคมารก, ไปที่ที่อยู 
หรือ ดาวนโหลดมีเดีย 

การตั้งคาบริการเรียกขอมลู
คุณอาจไดรบัการตั้งกําหนดคาที่จําเปน
สําหรับการเรียกขอมูลเปนขอความ
คอนฟเกอเรชันจากผูใหบริการระบบ
หรือผูใหบริการ โปรดดูที่ 

“บรกิารการตั้งกําหนดคา” ในหนา 14 
ในการปอนการตั้งคาดวยตนเอง 
โปรดดูที่ “การจัดรูปแบบ” ในหนา 64
เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนสื่อ > 
การตั้งคากระแส และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
การจัดรูปแบบ — เฉพาะการจัด
รูปแบบท่ีรองรับการดึงขอมูลเทานั้น
ที่ปรากฏขึ้น เลือกผูใหบรกิาร 
คาที่ต้ังมา หรือ การตั้งคาสวนบุคคล
บัญชี — บญัชีบริการการเรียกขอมูล
จะอยูในการตั้งกําหนดคาที่ใชงานอยู
คุณสามารถปรับชวงจังหวะในการกรอ
ไปหนาและกรอกลับที่ใชในการเรียก
ขอมูลได เลือก เมนู > สื่อ > 
เครื่องเลนสื่อ > เดินหนา/กลับ และ
ชวงเวลาที่คุณตองการ

■เคร่ืองเลนเพลง 
โทรศัพทของคุณมีเครือ่งเลนเพลง
สําหรบัฟงแทร็คเพลง เสียงที่บันทึกไว 
หรือไฟลเสียง MP3, AAC หรือ WMA 
ที่คุณถายโอนเขามาในเครือ่งดวย
โปรแกรม Nokia Audio Manager 
ไฟลเพลงจะถูกตรวจพบและเพิ่มโดย
อัตโนมัติเขาไปในรายการแทร็คที่
กําหนดเปนคาเริ่มตน

การเลนแทร็คเพลง
1. เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลน 

รายละเอียดของแทร็คแรก
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ในรายการแทร็คที่ระบบตั้งไวจะ
ปรากฏขึน้
ในการใชปุมภาพกราฟก , , 

 หรือ  ปรากฏบนหนาจอ 
เลื่อนไปทางซายหรือขวาไปยังปุม
ที่ตองการ และเลือกปุมนั้น

2. ในการเลนแทรค็ ใหเลื่อนไปยังแทร็ค
ที่คุณตองการ แลวเลือก 
ในการขามไปยังตอนตนของแทร็ค
ถัดไป ใหเลือก  ในการขามไป
ยังตอนตนของแทรค็กอนหนา 
ใหเลือก  สองครั้ง
หากตองการกรอกลับในขณะกําลัง
เลนเพลงนั้นอยู ใหเลือกและกดคาง
ไวที่ปุม  หากตองการเลนแทร็ค
ที่เลนอยูไปขางหนาอยางรวดเรว็ 
ใหเลือกและกดคางไวที่ปุม  
ปลอยปุมเมื่อถึงตําแหนงที่คณุ
ตองการ

3. หากตองการหยดุเลน ใหเลือก 
คําเตือน: ควรฟงเพลง
ในระดับเสียงปานกลาง 
การรับฟงเสยีงที่ดังเกินไป
อยางตอเนื่องอาจเปนอันตราย
ตอการไดยินเสียงของคุณ 
โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู
ระหวางการใชลําโพง 
เนือ่งจากเสียงจะดังมาก

การตั้งคาเคร่ืองเลนเพลง
ในเมนู เครื่องเลน ตัวเลือกตอไปนี้
บางตัวอาจใชงานได:
ความดัง — หากตองการเปลี่ยนระดับ
ความดัง ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา
เลนผาน Bluetooth — เชื่อมตอไปยัง
อุปกรณเสรมิดานเสยีงผานการเชื่อมตอ 
Bluetooth
รายการชื่อเพลง — ดูแทร็คทั้งหมด
ที่มีอยูในรายการชื่อเพลง ในการเลน
แทร็ค ใหเลื่อนไปยังแทรค็ที่ตองการ 
แลวเลือก เลน เลือก ตัวเลือก > 
ปรับแทรคใหมหมด หรือ แกรายการ
ชือ่เพลง — ปรับรายการชื่อเพลงใหม 
(เชน หลังจากเพิม่แทร็คใหมลงไป
ในรายการ) หรอืแกรายการชื่อเพลง
ที่ปรากฏเมื่อคุณเปดเมนู เครื่องเลน 
หากมีรายการชื่อเพลงหลายรายการ
ในเครื่อง
ตัวเลือกการเลน > สุมเพลง > ใช — 
เลนแทร็คในรายการชื่อเพลงแบบ
ไมเรียงตามลําดับ เลือก เลนซ้ํา > 
แทรคที่เลนอยู หรือ ทุกแทรค เพื่อเลน
แทร็คปจจุบนัหรือรายการชื่อเพลง
ทั้งหมดซ้ํา
ระบบปรับเสียงสื่อ — เปดรายการชุด
ระบบปรับเสยีงสื่อ โปรดดูที่ 
“อีควอไลเซอร” ในหนา 74
สง — สงไฟลที่เลือกไวโดยใช MMS 
หรือการเชื่อมตอ Bluetooth
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เว็บเพจ — เชื่อมตอกับบริการ
เบราเซอรที่เกี่ยวของกับแทร็คที่เลนอยู 
ฟงกชันนีใ้ชไดกต็อเม่ือมีแอดเดรสของ
บริการอยูในแทร็คเทานัน้
ดาวนโหลดเพลง — ดาวนโหลดเพลง
ลงในเครื่อง
สถานะความจํา — ดูพื้นที่หนวย
ความจําที่ใชแลวและหนวยคามจํา
ที่ยงัไมไดใช

■วิทยุ
วิทย ุFM จะใชเสาอากาศแยกจาก
เสาอากาศของอุปกรณไรสาย ดังนั้น 
คุณตองตอชุดหูฟงหรอือุปกรณเสริม
ที่ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพท
เพื่อการใชงานวิทยุ FM ไดอยาง
เหมาะสม

คําเตือน: ควรฟงเพลง
ในระดับเสยีงปานกลาง 
การรับฟงเสียงที่ดังเกินไป
อยางตอเนือ่งอาจเปนอันตราย
ตอการไดยินเสยีงของคุณ 
โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู
ระหวางการใชลําโพง 
เนื่องจากเสยีงจะดังมาก

เลือก เมนู > สือ่ > วิทยุ ในการใชปุม
ภาพกราฟก , ,  หรือ  
บนหนาจอ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา
ไปยงัปุมที่ตองการ และเลือกปุมนัน้

การบันทึกสถานีวิทยุ
1. ในการเริ่มการคนหาสถานี ใหเลือก

และกดคางไวที่ปุม หรือปุม 
ในการเปลี่ยนคลื่นความถี่

วิทยุครัง้ละ 0.05 MHz ใหกดปุม 
หรอืปุม สักครู

2. ในการบันทึกสถานไีปยงัตําแหนง
หนวยความจํา 1 ถึง 9 ใหกดคางไว
ที่ปุมตัวเลขตามที่ตองการ ในการ
บันทึกสถานวีิทยุไปที่ตําแหนง
หนวยความจํา 10 ถึง 20 ใหกดปุม 1 
หรือปุม 2 สกัครู แลวกดคางไวที่ปุม
ตัวเลขที่ตองการ 0 ถึง 9

3. ใสชื่อสถานวีิทย ุแลวเลือก ตกลง

การฟงวิทยุ
เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ ในการเลื่อน
ไปยังสถานีที่ตองการ ใหเลือกปุม  
หรือปุม  หรือกดปุมที่ชุดหฟูง 
หากตองการเลือกตําแหนงสถานีวิทยุ 
ใหกดปุมตัวเลขที่ตรงกันไวสกัครู
เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตวัเลือก
ตอไปนี้:
ปด — เพือ่ปดวิทยุ
ความดัง — หากตองการเปลี่ยนระดับ
ความดัง ใหเลื่อนไปทางซายหรอืขวา
จัดเก็บสถานี — เพื่อบันทึกสถานวีิทยุ
สถานีใหม
สถานี — เลือกรายการสถานีวทิยุ
ที่บันทึกไว ในการลบหรือเปล่ียนชื่อ
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สถานวีิทย ุใหเลื่อนไปยงัสถานีวิทยุ
ที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ลบสถานี หรอื เปลี่ยนชื่อ
ลําโพง หรอื ชุดหูฟง — ฟงวิทยุผาน
ลําโพงหรือชุดหฟูง ชุดหูฟงตองเสยีบ
ไวที่โทรศัพท สายของชุดหฟูงจะ
ทําหนาที่เหมือนกับเสาอากาศของ
วิทยุ
ต้ังความถี่ — ปอนความถี่ของสถานี
วิทยุที่ตองการ
คุณสามารถโทรออกหรือรับสาย
เรียกเขาไดตามปกติขณะฟงวิทย ุ
ขณะสนทนา เสยีงจากวิทยุจะถูกปด
หากมีแอปพลิเคชันใดกําลังเชื่อมตอ
ขอมูลแบบแพคเก็ตหรือ HSCSD 
เพื่อรับหรือสงขอมูล อาจเกิดสัญญาณ
รบกวนคลื่นความถี่วิทยุได

■เคร่ืองบันทึก
คุณสามารถบันทึกคําพูด เสยีง หรือสาย
ที่ใชงานอยูได ซึง่จะชวยในการบันทึก
ชื่อและหมายเลขโทรศัพท เพื่อบันทึก
ในภายหลัง
เครือ่งบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสาย
ขอมูลหรือเชื่อมตอ GPRS อยู

การบันทึกเสียง
1. เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก

ในการใชปุมภาพกราฟก (  , 
 หรือ ) บนหนาจอใหเลื่อนไป

ทางซายหรอืขวาไปยังปุมที่ตองการ
และเลือกปุมนั้น

2. ในการเริ่มบนัทึกเสียง ใหเลือก  
ในการเริ่มบนัทึกเสียงขณะสนทนา 
ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกเสียง 
ขณะบันทึกการสนทนา ผูใชสาย
ทุกคนจะไดยินเสียงบี๊พเบาๆ ทุก 
5 วนิาทีโดยประมาณ ขณะที่บนัทึก 
ใหถือโทรศัพทในตําแหนงปกติ
แนบกับหู

3. ในการจบการบันทึกเสียง ใหเลือก 
 เสยีงที่บนัทึกจะถูกจัดเก็บไวใน 

คลังภาพ > เสียงบันทึก
4. ในการฟงเสยีงที่บันทึกลาสุด 

ใหเลือก ตัวเลือก > เลนซ้ําลาสุด
5. หากตองการสงเสียงที่บันทึกครัง้

ลาสุดโดยใชเทคโนโลยไีรสาย 
Bluetooth หรือขอความมัลติมีเดีย 
ใหเลือก ตัวเลือก > สงเลนซ้ํา
ลาสดุ

รายการการบันทึกเสียง
เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก > 
ตัวเลือก > รายการที่บันทึก รายการ
แฟมขอมูลใน คลังภาพ จะปรากฏขึน้ 
เปด เสยีงบันทึก เพือ่ดูรายการพรอม
ทั้งเสียงที่บันทึก เลือก ตัวเลือก 
เพือ่ดูตัวเลือกไฟลใน คลังภาพ โปรดดูที่ 
“คลังภาพ” ในหนา 68



ส่ือ

74 ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธ ิ์

■อีควอไลเซอร
คุณสามารถควบคุมคณุภาพของเสยีง
ขณะใชเครือ่งเลนเพลงไดโดยขยายหรือ
ลดแถบความถี่
เลือก เมนู > สือ่ > อีควอไลเซอร
ในการเปดใชชดุการควบคมุ ใหเลื่อนไป
ที่ชุดอีควอไลเซอรชุดใดชุดหนึ่ง 
แลวเลือก ใชงาน
หากตองการดู แกไข หรือเปลี่ยนชื่อ
ชุดที่เลือก ใหเลือก ตัวเลือก > ดู, แกไข 
หรือ เปล่ียนชื่อ คุณสามารถแกไข
หรือเปล่ียนชื่อชุดอีควอไลเซอรได
บางชุดเทานั้น
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13. ตารางนัดหมาย

■นาฬิกาปลุก
คุณสามารถตั้งใหเครื่องปลุกตามเวลา
ที่กําหนดได เลือก เมนู > ตาราง
นัดหมาย > นาฬิกาปลุก
ในการตั้งเวลาปลุก ใหเลือก เวลาปลุก 
และปอนเวลาปลุก ในการเปลี่ยน
เวลาปลุกเมื่อตั้งเวลาปลุกไว ใหเลือก 
เปด ในการตั้งใหโทรศัพทแจงเตอืน
คุณเมื่อถึงวันที่เลือกในสัปดาห ใหเลือก 
เตือนซ้ํา
ในการเลือกเสียงปลุกหรอืตั้งสถานวีิทยุ
เปนเสยีงปลุก ใหเลอืก เสียงปลุก 
หากคุณเลือกวิทยเุปนเสียงปลุก ใหตอ
ชุดหูฟงเขากับโทรศัพท โทรศัพทจะใช
สถานทีี่คณุฟงลาสุดเปนเสียงปลุก 
โดยเสยีงวิทยุจะออกทางลําโพง หากคุณ
ถอดชุดหูฟงออกหรอืปดโทรศัพท 
เสียงปลุกที่ตัง้ไวเริม่แรกจะถูกใชแทน
วิทยุ
ในการตั้งการหมดเวลาเลื่อน ใหเลือก 
การหมดเวลาเลื่อน

การหยุดเสียงปลุก
โทรศัพทจะสงเสยีงปลุก และมีขอความ
กะพริบวา ปลุก! พรอมกับแสดงเวลา
ปจจุบันบนหนาจอแมวาจะปดโทรศัพท
ไวก็ตาม หากตองการปดเสยีงปลุก 

ใหเลือก หยุด หากคุณปลอยใหเครือ่ง
สงเสียงปลุกตอไปเปนเวลาหนึง่นาที
หรือเลือก เล่ือนไป เสียงปลุกจะหยุดดัง
ในชวงเลื่อนเวลาที่เลือกไวและจะ
สงเสียงปลุกใหมอีกครัง้
หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพท
อยู เครื่องจะเปดเองและมีเสียงปลุก
ดังขึน้ หากคณุเลือก หยุด เครื่องจะ
ถามคุณวาตองการเปดเครื่องหรือไม 
เลือก ไม เพื่อปดโทรศัพทหรือ ใช 
เพือ่โทรออกและรับสายที่โทรเขา 
หามเลือก ใช ในกรณทีี่โทรศัพทไรสาย
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ
อันตรายได

■ปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน
วนัที่ปจจุบนัจะแสดงอยูในกรอบ เลือก 
ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้
ดูอาทิตย — เพื่อดูปฏิทินแบบสัปดาห
สรางบันทึก — เพือ่สรางบันทึก เลือก
ประเภทบันทึกไดดังนี้:

 นัดหมาย,  โทร,  วันเกิด, 
 บันทึก หรือ  เตือนความจํา 

จากนัน้ เติมขอมูลลงในชองของประเภท
บนัทึกที่เลือกไว
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ไปยังวันที ่— เพื่อไปยังวันที่ที่ระบุไว
ในปฏิทิน
ไปที่ วันน้ี — เพื่อไปยงัวันที่วันนี้
ในปฏิทิน
การตั้งคา — เพื่อตั้งเวลา วันที่ และ
การตั้งคาอ่ืนๆ ของปฏิทิน
ไปยังรายการงาน — เพื่อไปยังรายการ
สิ่งที่ตองทํา
หากตั้งบันทึกไวเปนวนั เม่ือคุณเปด
ปฏิทิน วันดังกลาวจะปรากฏเปนตัวทึบ 
หากคุณตองการดูบันทึกของวันนั้น 
ใหเลือก ดู ในการลบบันทึกทั้งหมด
ในปฏิทิน ใหเลือกการแสดงผลเปนเดือน
หรือสัปดาห แลวเลือก ตัวเลือก > 
ลบบันทึกทั้งหมด
ตัวเลือกอ่ืนๆ ในการดูวันในปฏิทินไดแก 
ลบ แกไข ยาย หรือจัดทําบนัทึกซ้ํา 
นอกจากนีย้ังมีคัดลอกบันทึกไปไวใน
วันที่อ่ืน, สงบันทึกผานเทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth หรือสงบนัทึกไปยังปฏิทิน
ของโทรศัพทเครื่องอ่ืนที่ใชงานรวมกัน
ไดในรูปแบบขอความตัวอักษรหรอื
ขอความมัลติมีเดีย ใน ตัวเลือก > 
การตั้งคา นอกจากการตั้งคาเวลาและ
วันที่ คณุยังสามารถตั้งคาเขตเวลา 
รูปแบบวันและเวลา แบบเสียงปฏิทิน 
มุมมองที่ตั้งไว และวันที่ตองการเริม่ 
ในตัวเลือก ลบบันทึกอัตโนมัติ 
คุณสามารถตัง้คาใหเครื่องลบบันทึกเดิม
โดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กําหนด

เสียงเตือนของบันทึก
โทรศัพทจะสงเสียงบี๊พและแสดงบันทึก 
เม่ือมีบนัทึกเตือนการโทร  ที่หนาจอ 
เม่ือตองการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น 
ใหกดปุมโทรออก ในการปดเสียง
แจงเตือนและดูบนัทึก ใหเลือก ดู 
ในการหยุดเสียงปลุกประมาณ 10 นาที 
ใหเลือก เล่ือนไป แตถาตองการหยุด
เสียงเตือนโดยไมดูบนัทึกเตือนความจํา
นั้น ใหเลือก ออก

■รายการสิ่งท่ีตองทํา
หากคุณตองการจัดเก็บบันทึกงานที่
ตองทํา ใหเลือก เมนู > ตาราง
นัดหมาย > สิ่งที่ตองทํา
ในการจัดทําบนัทึก หากยงัไมมีบันทึก 
ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > เพิม่ 
เขียนบันทึก และเลือกลําดับความสําคัญ 
เวลาที่กําหนด ประเภทเสยีงเตือนบันทึก 
และ จดัเก็บ
ในการดูบันทึก ใหเลื่อนไปยังบันทึก
ที่ตองการ แลวเลือก ดู
นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกตัวเลือก
เพื่อลบบันทึกที่เลือกไวไดดวย และลบ
บันทึกทั้งหมดที่คุณทําเครือ่งหมาย
เปนเสร็จสมบูรณ คณุสามารถจัดเรียง
บันทึกตามลําดับความสําคัญหรอืตาม
วันสิน้สุด, สงบันทึกไปยังโทรศัพทเครื่อง
อ่ืนเปนขอความตัวอักษรหรอืขอความ
มัลติมีเดีย, จัดเก็บบนัทึกเปนบันทึก
ปฏิทิน หรือเขาใชปฏิทินได
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ขณะที่ดูบันทึก คุณสามารถเลือก 
ตัวเลือก เพื่อแกไขวันสิ้นสุดหรือ
ลําดับความสําคัญของบันทึก หรอื
ทําเครื่องหมายบันทึกนั้นเปนเสร็จ
สมบรูณไดดวย

■บันทึก
หากตองการใชแอปพลิเคชันนี้เขียน
และสงบันทึก ใหเลือก เมนู > ตาราง
นัดหมาย > บันทึก ในการจัดทําบันทึก 
หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก เพิ่ม หรือ
เลือก ตัวเลือก > สรางบันทึก เขียน
ขอความและเลือก จัดเก็บ
ตัวเลือกอ่ืนๆ สําหรับการบันทึก ไดแก 
การลบและการแกไขบันทึก ขณะที่แกไข
บันทึก คุณสามารถออกจากโปรแกรม
แกไขขอความ โดยไมตองบนัทึก
การเปลี่ยนแปลง คุณสามารถสงบันทึก
ไปยังเครือ่งที่ใชงานรวมกันไดโดยใช
ขอความตวัอักษร, ขอความมัลตมีิเดีย 
หรอืเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth 

■เคร่ืองคิดเลข
โทรศัพทเครื่องนี้มีเครือ่งคดิเลขที่
สามารถใชบวก ลบ คูณ หาร หาคา
เลขยกกําลัง รากที่ 2 และใชแปลง
สกุลเงินไดดวย

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้
มีขอจํากัดในดานความถูกตอง
และไดรับการออกแบบมา
สําหรับการคํานวนอยางงาย

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
เครื่องคิดเลข เม่ือตัวเลข 0 ปรากฏ
ที่หนาจอ ใหปอนตัวเลขจํานวนแรก
ลงในเครื่องคิดเลข กดปุม # 
หากตองการใสจุดทศนิยม เลือก 
ตัวเลือก > บวก, ลบ, คูณ, หาร, 
ยกกําลังสอง, หาสแควรรูท หรอื 
เปล่ียนเครื่องหมาย ปอนตัวเลข
จํานวนที่สอง สําหรับผลลัพธรวม 
ใหเลือก ผลลัพธ เลือก ตัวเลือก 
และเลือกตัวเลือกอีกครั้งไดบอยที่สุด
เทาที่จําเปน หากตองการเริ่มการ
คํานวณครั้งใหม ใหเลือกและกดคางไว
ที่ปุม ลบ
การแปลงสกุลเงิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
เครื่องคิดเลข หากตองการบันทึก
อัตราแลกเปลี่ยน ใหเลือก ตัวเลือก > 
อตัราแลกเปลี่ยน เลือกตัวเลือกใด
ตวัเลือกหนึ่งที่ปรากฏบนหนาจอแสดง
ผล ปอนอัตราแลกเปลี่ยน แลวกดปุม # 
หากตองการเตมิจุดทศนยิม แลวเลือก 
ตกลง เครื่องจะยังคงบันทึกอัตรา
แลกเปลี่ยนนั้นเอาไวจนกวาจะมีอัตรา
แลกเปลี่ยนใหมมาแทนที่ ในการแปลง
สกุลเงิน ใหปอนจํานวนเงินที่ตองการ
แปลง แลวเลือก ตัวเลือก > 
เปนสกุลหน่ึง หรือ เปนสกุลสอง
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■ตัวจับเวลาถอยหลัง
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
ตัวนับถอยหลัง ปอนเวลาปลุก
เปนชั่วโมง นาที และวินาที และเลือก 
ตกลง หากคุณตองการ คุณสามารถ
เขียนขอความบันทึกของคณุเองซึ่งจะ
ปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา หากตองการ
เริ่มการจับเวลา ใหเลือก เริ่ม หาก
ตองการเปลี่ยนเวลาที่ตั้งไว ใหเลือก 
เปลี่ยนเวลา หากคณุตองการหยุด
ตัวจับเวลา ใหเลือก หยุดนับ
หากถึงเวลาเตอืน ขณะที่โทรศัพทอยูใน
โหมดสแตนดบาย เครื่องจะสงเสยีง
เตือนและกะพริบขอความบันทึกหาก
ตั้งไว หรือ หมดเวลาที่ต้ัง กดปุมใดก็ได
เพื่อหยุดเสียงเตือน หากไมไดกดปุมใด 
เสียงเตือนจะหยุดอัตโนมัติภายใน
30 วินาที แตหากตองการปดเสยีง
แจงเตือนและลบบันทึก ใหเลือก ออก 
หากตองการเริ่มจับเวลาแบบถอยหลัง
อีกครั้ง ใหเลือก เริม่ใหม

■นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือ
รอบเวลาโดยใชนาฬกิาจับเวลา ในขณะ
จับเวลา คุณยังสามารถใชงานฟงกชัน
อ่ืนไดดวยเชนกัน หากตองการตั้ง
นาฬิกาจับเวลาใหทํางานเปนพื้นหลัง
ของหนาจอ ใหกดปุมวางสาย
การใชนาฬิกาจับเวลาหรือใหนาฬิกา
จับเวลาทํางานอยูโดยไมปรากฏบน
หนาจอขณะที่ใชงานคุณสมบัติอ่ืนๆ 

อยูจะสิน้เปลืองพลังงานแบตเตอรีแ่ละ
ทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สัน้ลง 
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
นาฬิกา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
เวลาที่แยกไว — เพือ่วดัคาเวลา
ในรอบนั้น ในการเริ่มจับเวลา ใหเลือก 
เริ่ม เลือก แยก เม่ือคุณตองการบันทึก
เวลาระหวางรอบ ในการหยุดจับเวลา 
ใหเลือก หยุด ในการบันทึกเวลาที่จับไว 
ใหเลือก จดัเก็บ ในการเริ่มจับเวลา
อีกครั้ง ใหเลือก ตัวเลือก > เริ่ม 
เวลาใหมนี้จะเดินตอจากเวลาเดิมที่
จับเวลาไว ในการตั้งเวลาใหมโดย
ไมบันทึก ใหเลือก ตัวเลือก > 
ต้ังเวลาใหม หากตองการตั้งนาฬิกา
จับเวลาใหทํางานเปนพื้นหลังของ
หนาจอ ใหกดปุมวางสาย
รอบเวลา — เพื่อบันทึกรอบเวลา 
หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลา
ใหทํางานเปนพืน้หลังของหนาจอ 
ใหกดปุมวางสาย
จับเวลาตอ — เพื่อดูเวลาที่คุณตั้งไว
เปนพืน้หลัง
เวลาลาสุด — เพื่อดูเวลาที่จับครั้งลาสุด
หากยังไมไดตัง้เวลาใหมใหนาฬิกา
จับเวลา
แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพื่อดูหรือ
ลบเวลาที่บันทึกไว
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14. แอปพลิเคชัน

■เกมส 
ซอฟตแวรในเครือ่งโทรศัพทของคุณ
มีเกมสบางเกมสใหมาดวย 

การเขาเลนเกมส
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เกมส 
เลื่อนไปยังเกมสที่ตองการ แลวเลือก 
เปด
โปรดดูตวัเลือกที่เกี่ยวของกับเกมสที่ 
“ตวัเลือกอ่ืนๆ ของ แอปพลิเคชัน” 
หนา 79

การดาวนโหลดเกมส
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > 
ตัวเลือก > ดาวนโหลด > 
ดาวนโหลดเกมส รายการบุคมารค
ที่ใชไดจะปรากฏขึน้
ติดตั้งและใชงานเฉพาะซอฟตแวร
จากแหลงที่มีการรกัษาความปลอดภยั
และมีการปองกันจากซอฟตแวรที่เปน
อันตรายเทานัน้

การตั้งคาเกมส
ในการตั้งคาเสียง แสงสวาง และการสั่น
ใหเกมส ใหเลือก เมนู > 
แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > 
การตั้งคาแอปพลิฯ

■แอปพลเิคชันรวม
ซอฟตแวรโทรศัพทของคุณจะมี
แอปพลิเคชัน Java ที่ไดรับการออกแบบ
มาเพื่อใชกับโทรศัพท Nokia โดยเฉพาะ 

การเปดใชแอปพลิเคชัน
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > รวม 
เลื่อนไปยังแอปพลิเคชันที่ตองการ 
แลวเลือก เปด

ตัวเลือกอ่ืนๆ ของ
แอปพลิเคชัน
ลบ — เพื่อลบแอปพลิเคชันหรือ
ชุดแอปพลิเคชันออกจากโทรศัพท
ขอมูล — เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
แอปพลิเคชัน
ตรวจสอบเวอรชั่น — เพื่อตรวจสอบ
วาเวอรชันใหมของแอปพลิเคชันนีจ้ะ
ดาวนโหลดไดจาก เว็บ หรอืไม 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย)
เว็บเพจ — เพื่อใหขอมูลเพิม่เติมหรือ
รายละเอียดเพิ่มเตมิของแอปพลิเคชัน
นัน้จากเว็บเพจในอินเทอรเน็ต ซึ่งระบบ
ตองสนบัสนนุคุณสมบัตินี ้โดยจะปรากฏ
ขึน้ตอเม่ือแอปพลิเคชันนั้นมี
อินเทอรเน็ตแอดเดรสแลว
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เขาสูแอปพลิเคชัน่ — เพื่อจํากัด
แอปพลิเคชันจากการเขาสูระบบ
เครือขาย ประเภทการเขาใชตางๆ 
จะปรากฏขึน้ ในแตละประเภท หากมี
ใหเลือก ใหเลือกการอนุญาตแบบใด
แบบหนึ่งตอไปนี้: ถามทุกครั้ง 
เพื่อกําหนดใหเครื่องถามทุกครัง้ที่มี
การเขาใชงานเครือขาย ถามครั้งแรก
เทาน้ัน เพือ่กําหนดใหเครื่องถามเมื่อมี
การเขาใชงานเครือขายเปนครั้งแรก 
อนุญาตเสมอ เพื่อใหเขาใชเครือขาย
ได หรือ ไมอนุญาต เพื่อไมใหเขาสู
เครือขาย

การดาวนโหลดแอปพลิเคชัน
โทรศัพทของคณุรองรับแอปพลิเคชัน 
J2ME Java กอนที่จะดาวนโหลด 
โปรดตรวจสอบวาแอปพลิเคชันนี้ใชงาน
ไดกับโทรศัพทของคณุ
ติดตั้งและใชงานเฉพาะซอฟตแวรจาก
แหลงที่มีการรักษาความปลอดภัยและ
มีการปองกันจากซอฟตแวรที่เปน
อันตรายเทานั้น
คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชัน 
Java ใหมๆ ไดหลายวิธี ดังนี:้
เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน่ > 
ตัวเลือก > ดาวนโหลด > ดาวนโหลด
แอปฯ และรายการบุคมารคที่เลือก
ใชไดจะปรากฏขึน้ เลือกบุคมารค
ที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมตอกับเพจที่
ตองการ คุณสามารถสอบถามการให

บริการตางๆ, ราคา รวมท้ังภาษี ไดจาก
ผูใหบรกิารของคุณ
ใชฟงกชันการดาวนโหลดเกมส โปรดดูที่ 
“การดาวนโหลดเกมส” ในหนา 79
ใช Nokia Application Installer จากชุด
โปรแกรม PC Suite เพื่อดาวนโหลด
แอปพลิเคชันลงในโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทของคุณอาจมบีุคมารคที่โหลด
ไวแลวสําหรับเว็บไซตที่ไมไดเปน
พันธมิตรกับ Nokia ทาง Nokia จะไม
รับรองหรอืรบัประกันใดๆ ตอการใชงาน
เว็บไซตดังกลาว หากคุณเลือกการ
เขาใชเวบ็ไซตเหลานั้น คุณควรจะยึดถือ
ตามขอควรระวงัสําหรับความปลอดภัย
หรือเนื้อหาที่จะมีตอเว็บไซตใดๆ
เม่ือจะดาวนโหลดแอปพลิเคชัน 
แอปพลิเคชันดังกลาวอาจถูกจัดเก็บไว
ในเมน ูเกมส แทนเมนู แอปพลิเคชั่น
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15. เว็บ

คุณสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ต
แบบเคลื่อนที่ตางๆ โดยใชเบราเซอร
ของโทรศัพท

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะ
บริการที่คุณเชื่อถือไดและ
มีการรักษาความปลอดภัย
รวมทั้งการปองกันซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายเทานั้น

คุณสามารถสอบถามการใชบริการ
เหลานี้ รวมทั้งราคา ภาษ ีและคําแนะนํา
ตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ
คุณสามารถใชคุณสมบัติเบราเซอรของ
โทรศัพทเพื่อดูบริการตางๆ ที่ใชภาษา 
Wireless Markup Language (WML) 
หรอื extensible HyperText Markup 
Language (XHTML) ในเพจตางๆ ได 
โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกตางกัน
ตามขนาดของหนาจอ คุณอาจดู
รายละเอียดทั้งหมดของเวบ็เพจใน
อินเทอรเน็ตไมได

■การเปดและการใชบริการ
1. จัดเก็บการตัง้คาบริการที่ตองใชใน

การเขาถึงบริการที่คุณตองการใช 
โปรดดูที่ “การตั้งคาการดูขอมูล” 
ในหนา 81

2. เชื่อมตอเขากับบริการ โปรดดูที่ 
“การเชื่อมตอกับบริการ” ในหนา 81

3. เริม่ตนการเบราสเพจของบรกิาร 
โปรดดูที่ “การเบราสเพจ” 
ในหนา 82

4. เม่ือคุณเบราสเสร็จเรียบรอยแลว 
ใหยกเลิกการเชื่อมตอกับบรกิาร 
ในการตัดการเชื่อมตอ โปรดดูที่ 
“ตัวเลือกตางๆ ในขณะเบราส” 
ในหนา 83

■การต้ังคาการดูขอมูล
คณุอาจไดรับการตั้งกําหนดคาที่ตองใช
ในการเบราสเปนขอความการตั้งคา
คอนฟเกอเรชัน จากผูใหบริการระบบ
หรือผูใหบริการที่นําเสนอบริการที่คณุ
ตองการใช โปรดดูที่ 
“บริการการตั้งกําหนดคา” ในหนา 14 
นอกจากนี ้คุณยังสามารถปอนการ
ตัง้กําหนดคาทั้งหมดดวยตัวคณุเองได 
โปรดดูที่ “การจัดรูปแบบ” ในหนา 64

■การเชื่อมตอกับบริการ
ตองแนใจวาการตัง้กําหนดคาของ
บริการที่คุณตองการใชนั้นทํางานอยู
1. ในการเลือกการตั้งคาสําหรับการ

เชื่อมตอกับบรกิาร ใหเลือก เมนู > 
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เว็บ > การตั้งคา > 
การตั้งกําหนดคา

2. เลือก การจัดรูปแบบ เฉพาะคา
คอนฟเกอเรชันที่รองรับบริการ
การเบราสเทานั้นที่จะปรากฏขึน้ 
เลือกผูใหบริการ คาที่ต้ังมา หรือ 
การตั้งคาสวนบุคคล เพือ่เบราส 
โปรดดูที่ “การตั้งคาการดูขอมูล” 
ในหนา 81

3. เลือก บัญชี และบริการเบราสที่มีอยู
ในการตัง้กําหนดคาที่ใชงาน

4. เลือก แสดงหนาตางการติดตอ > 
ใช เพื่อดําเนินการตรวจสอบผูใช
ดวยตนเองสําหรบัการเชื่อมตอ
อินทราเนต็

เชื่อมตอกับบริการโดยวธีิการใดวิธีการ
หนึ่งตอไปนี้:
• เลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรือใน

โหมดสแตนดบาย ใหกดคางไวที่
ปุม 0

• ในการเลือกบุคมารคของบริการ 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > บุคมารก

• ในการเลือก URL ลาสุด ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > ที่อยูเว็บลาสุด

• ในการปอนที่อยูของบรกิาร ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู ปอนที่อยู
ของบริการ แลวเลือก ตกลง

■การเบราสเพจ
หลังจากคุณเชื่อมตอเขากับบริการ 
คุณสามารถเริ่มการเบราสเพจตางๆ ได 
ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกัน
ไปตามบริการนัน้ๆ ปฏิบตัิตามขอความ
ที่ปรากฏบนหนาจอแสดงผลที่เครื่อง
โทรศัพทของคุณ สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
หากคุณเลือกขอมูลแพคเก็ตเปนบรกิาร
เสริมขอมูล สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น
ที่ดานบนซายของหนาจอในขณะที่
เบราส หากคุณรับสายหรือขอความ
ตัวอักษร หรือโทรออกในระหวางการ
เชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต สญัลักษณ 

 จะปรากฏเพื่อแสดงวาหยุด (พัก) 
การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตไวชั่วคราว 
หลังจากโทรเสร็จเรยีบรอยแลว เครื่องจะ
พยายามเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต
ใหมอีกครั้ง

การเบราสดวยปุมกดบน
โทรศัพท
ในการเบราสดูเพจ ใหเลื่อนไปตาม
ทิศทางตางๆ
ในการเลือกรายการที่ไฮไลตไว ใหกดปุม
โทรออก หรือเลือก เลือก
ในการปอนตัวอักษรและตวัเลข ใหกด
ปุม 0 ถึง 9 ในการปอนตวัอักษรพิเศษ 
ใหกดปุม *
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ตัวเลือกตางๆ ในขณะเบราส
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้
ทางลัด — เพือ่เปดรายการตัวเลือก
รายการใหมที่จะใชกับเพจนั้นโดยเฉพาะ 
ตัวเลือกนี้จะใชไดก็ตอเม่ือในเพจมี
ทางลัด
โฮมเพจ — เพื่อกลับไปยงัหนาแรก
เพิ่มบุคมารก — เพือ่จัดเก็บเพจ
ดังกลาวเปนบุคมารค
บุคมารก — เพือ่เขาสูรายการบุคมารค 
โปรดดูที่ “บุคมารค” ในหนา 83
ไปที่ที่อยู — เพื่อปอนที่อยูของ
บรกิารใหม
ตัวเลือกเพจ — เพื่อแสดงรายการ
ตัวเลือกของเพจที่ใชงานอยู
ประวัติ — เพื่อรับรายการที่แสดง URL 
ที่เขาใชลาสุด
ดาวนโหลด — เพื่อเขาสูรายการ
การบริการดาวนโหลดที่ใชงานได
ตัวเลือกอืน่ ๆ  — เพื่อแสดงรายการ
ตัวเลือกอ่ืนๆ
รีโหลด — เพื่อโหลดซ้ําและอัพเดต
เพจปจจุบันอีกครั้ง
จบการทํางาน — เพือ่ตดัการเชื่อมตอ
กับบริการ
ผูใหบรกิารอาจเสนอตัวเลือกอ่ืนๆ 
ไวดวย

การโทรออกโดยตรง
เบราเซอรสนบัสนนุฟงกชัน ซึ่งคุณ
สามารถเขาใชงานไดขณะเบราส 
คณุอาจตอสายโทรศัพท สงแบบเสียง 
DTMF และบันทึกชื่อและเบอรโทรศัพท
จากเพจขณะที่สนทนาได

■บุคมารค
คณุสามารถจัดเก็บแอดเดรสของเพจ
เปนบุคมารคในหนวยความจําโทรศัพท
ได
1. ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 

บุคมารก หรือเม่ืออยูในโหมด
สแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
บุคมารก

2. เลื อนไปท ีบ ุคมารคและเลอืกบุ คมารค
ดังกลาว หรือกดปุมโทรออกเพือ่
ทําการเชื่อมตอกับเพจที่เชื่อมโยง
กับบุคมารค

3. เลือก ตัวเลือก เพือ่ดู แกไข ลบ หรือ
สงบุคมารค เพื่อสรางบุคมารคใหม 
หรือเพือ่จัดเก็บบุคมารคไวใน
แฟมขอมูล

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่โหลด
ไวแลวสําหรับเว็บไซตที่ไมไดเปน
พนัธมิตรกับ Nokia ทาง Nokia จะไม
รบัรองหรือรับประกันใดๆ ตอการใชงาน
เวบ็ไซตดังกลาว หากคณุเลือกการ
เขาใชเว็บไซตเหลานัน้ คุณควรจะยดึถือ
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ตามขอควรระวังสําหรับความปลอดภัย
หรือเนื้อหาที่จะมีตอเวบ็ไซตใดๆ

การรับบุคมารค
เม่ือคุณไดรบับุคมารคที่สงเปนบุคมารค 
ขอความ ไดรับ 1 บุคมารก จะปรากฏ
ขึ้น ในการดูบุคมารค ใหเลือก แสดง

■การต้ังคาลักษณะ
เบราเซอร

ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกอื่น ๆ > การตั้งคาลักษณะ 
หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตั้งคา
ลักษณะเบราเซอร และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี:้
การตัดคํา > ใช — เพือ่กําหนดให
ขอความปรากฏบนหนาจอในบรรทัด
ถัดไป หากคุณเลือก ไมใช ขอความนั้น
จะถูกตัดใหสัน้ลง
ขนาดอักษร — เพื่อกําหนดขนาด
ตัวอักษร
แสดงภาพ > ไมแสดง — เพื่อซอนภาพ
ในเพจ ซึ่งจะชวยเพิ่มความเรว็ในการ
เบราสดูเพจที่มีรูปภาพจํานวนมาก
การแจงเตือน > แจงเตือนการ
เชื่อมตอที่ไมรับรอง > แสดง — 
เพื่อตั้งโทรศัพทใหแจงเตือนเมื่อการ
เชื่อมตอแบบรับรองเปลี่ยนเปนการ
เชื่อมตอที่ไมปลอดภัยในระหวางการ
เบราส

การแจงเตือน > แจงเตือนรายการ
ที่ไมรับรอง > แสดง — เพือ่ตัง้คา
โทรศัพทใหแจงเตือนเมื่อเพจที่รับรอง
มีรายการที่ไมรับรอง การเตือนนี้ไมได
รับรองวาการเชื่อมตอนั้นจะเปนการ
เชื่อมตอท่ีปลอดภัยหรือไม สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 
“การรกัษาความปลอดภัย 
ของเบราเซอร” หนา 86
การเขารหัสตัวอักษร > การเขารหัส
เน้ือหา — เพือ่เลือกการเขารหัสสําหรับ
เนื้อหาเพจเบราเซอร
การเขารหัสตัวอักษร > ที่อยูเว็บ 
Unicode (UTF-8) > ใช — เพื่อตั้ง
โทรศัพทใหสง URL เปนการเขารหัส 
UTF-8 คุณอาจตองใชการตั้งคานี้
เม่ือคณุเขาใชเว็บเพจที่ใชภาษา
ตางประเทศ
JavaScript > ใช — เพือ่เรยีกใชงาน 
Java scripts

■การตั้งคาการปองกัน

คุกก้ี
คุกกี้ คือ ขอมูลที่เว็บไซตบันทึกใน
หนวยความจําแคชในโทรศัพทของคุณ 
คุกกี้จะถูกบันทึกไวจนกวาคณุจะลบ
ขอมูลในหนวยความจําแคช โปรดดูที่ 
“หนวยความจําแคช” ในหนา 86
ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกอืน่ ๆ > ระบบปองกัน > 
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การตั้งคาคุกก้ี หรือในโหมด
สแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
การตั้งคา > การตั้งคาการปองกัน > 
คุกก้ี ในการรับหรอืปองกันโทรศัพท
ไมใหรับคุกกี้ ใหเลือก ใหรับได หรือ 
ปฏิเสธ

สคริปตผานการเชื่อมตอ
แบบรับรอง
คุณสามารถเลือกวาจะยอมใหรนัสครปิต
จากเพจที่มีการรักษาความปลอดภัย
หรอืไม โทรศัพทเครือ่งนีส้นับสนุน
สคริปต WML
ขณะเบราส หากตองการใหรับสคริปต 
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > 
ระบบปองกัน > ต้ังคา WMLScript 
หรอืเม่ืออยูในโหมดสแตนบายด ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตั้งคา
การปองกัน > WMLScript 
ผานการเชื่อมตอรับรอง > ใหรับได

■ถาดรับขอความบริการ
โทรศัพทจะสามารถรบัขอความบรกิาร 
(ขอความที่สงให) ที่มาจากผูใหบรกิาร
ระบบ (บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย) 
ขอความบริการเปนการแจงขอมูล 
(เชน หัวขอขาว) และอาจมีขอความ
ตัวอักษรหรือที่อยูของบริการ
หากตองการเขาใช ถาดรับขอความ
บริการ ในโหมดสแตนดบาย เม่ือคุณ
ไดรับขอความบริการ ใหเลือก แสดง 

หากคณุเลือก ออก ขอความจะถูกยาย
ไปที่ ถาดรับขอความบริการ 
หากตองการเขาใช ถาดรับขอความ
บริการ ในภายหลัง ใหเลือก เมนู > 
เว็บ > ถาดรับขอความบริการ
หากตองการเขาใช ถาดรับขอความ
บริการ ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกอื่น ๆ > ถาดรับบริการ 
เลื่อนไปยังขอความที่คณุตองการ 
และเมื่อตองการใชงานเบราเซอรและ
ดาวนโหลดเนื้อหาที่เลือกไว ใหเลือก 
ดึงขอมลู ในการแสดงขอมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับการแจงบริการหรอื
ลบขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ขอมูล 
หรือ ลบ

การตั้งคาถาดรับขอความ
บริการ
เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > 
การต้ังคาถาดรับขอความบรกิาร
ในการกําหนดวาตองการรับขอความ
บริการหรอืไม ใหเลือก ขอความ
บริการ > ใช หรือ ไมใช
ในการตั้งคาใหโทรศัพทรบัขอความ
บริการเฉพาะจากผูจัดทําเนื้อหาที่ไดรับ
การรับรองจากผูใหบริการเทานัน้ 
ใหเลือก ปองกันขอความ > ใช เม่ือ
ตองการดูรายชื่อผูจัดทําขอมูลที่ไดรบั
การรับรอง ใหเลือก ชองที่เชื่อถอืได
ในการตั้งคาโทรศัพทใหใชเบราเซอร
จากโหมดสแตนดบายโดยอัตโนมัติ
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เม่ือไดรับขอความบริการ ใหเลือก 
เชื่อมตออตัโนมติั > ใช หากคุณเลือก 
ไมใช โทรศัพทจะใชงานเบราเซอร
เฉพาะหลังจากคุณเลือก ดึงขอมลู 
เม่ือเครือ่งไดรับขอความบริการเทานั้น

■หนวยความจําแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บ
ขอมูลไวชัว่คราว หากคุณพยายามเขาใช
หรือเขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองการ
รหัสผาน ใหลบแคชของเครือ่งหลังการ
ใชแตละครัง้ ขอมูลหรือบรกิารที่คุณ
เขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวย
ความจําแคช
ในการลบแคชขณะที่เบราส ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตัวเลือกอืน่ ๆ > ลบขอมูล
ในแคช ในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > ลบขอมูลในแคช

■การรักษาความปลอดภัย
ของเบราเซอร

คุณจําเปนตองใชคุณสมบตัิการรักษา
ความปลอดภัยกับบรกิารบางประเภท 
เชน บริการดานธนาคาร หรือการเลือก
ซื้อสินคาแบบออนไลน สําหรับการ
เชื่อมตอประเภทนี้ คณุจําเปนตองใช
ใบรับรองและโมดูลระบบปองกันซึ่งอาจ
มีอยูในซิมการดของคณุ สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

โมดูลปองกัน
โมดูลรักษาความปลอดภัยจะปรับปรงุ
บริการดานความปลอดภยัของ
แอปพลิเคชันที่เกี่ยวของกับการเชื่อมตอ
เบราเซอร และใชงานลายเซน็แบบ
ดิจิตอล โมดูลรักษาความปลอดภัย
อาจประกอบดวยใบรับรอง รวมทั้งคีย
สวนตัวและคียที่ใชทั่วไป ผูใหบรกิาร
จะจัดเก็บใบรับรองไวในโมดูลรกัษา
ความปลอดภัย
เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > 
การตั้งคาการปองกัน > การตั้งคา
การปองกัน และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
ขอมลูโมดูลปองกัน — เพื่อแสดง
ชื่อโมดูลปองกัน สถานะ บริษัทผูผลิต 
และชุดหมายเลขผลิตภัณฑ
ถาม PIN โมดูล — เพื่อตั้งโทรศัพท
ใหถาม PIN โมดูลขณะใชบรกิาร
ที่อยูในโมดูลปองกัน ปอนรหัสและเลือก 
ใช ในการยกเลิกการถาม PIN โมดูล 
ใหเลือก ไมใช
เปล่ียน PIN โมดูล — เพื่อเปล่ียน PIN 
โมดูลในกรณีที่โมดูลปองกันใหทําได 
ปอนรหัส PIN แบบชุดรหัสปจจุบัน 
จากนั้น ปอนรหัสใหมสองครั้ง
เปล่ียน PIN ที่ลงนามไว — เพือ่เปลี่ยน
รหัส PIN ที่ลงนามไวสําหรบัลายเซ็น
แบบดิจิตอล เลือก PIN สําหรับลายเซ็น
ที่ตองการเปลี่ยน ปอนรหัส PIN รหัส
ปจจุบัน จากนั้นจึงปอนรหัสใหม 2 ครั้ง
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โปรดดูเพิม่เติมที่ “รหสัผาน” หนา 13

ใบรับรอง
ขอสําคัญ: แมวาการใช
ใบรับรองจะชวยใหความเสีย่ง
ที่เกี่ยวของในการเชื่อมตอ
ระยะไกลและการติดตั้ง
ซอฟตแวรลดนอยลงอยาง
เห็นไดชัด แตคณุควรใช
ใบรับรองอยางถูกตองเพือ่
ใหไดรับประโยชนจากการ
รักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ 
ใบรับรองมิไดใหการปองกัน
ความปลอดภัยแตอยางใด 
หากแตเปนที่การจัดการ
ใบรับรองตางหากที่ตองมี
ใบรับรองของแท ที่ถูกตอง 
หรอืนาเชื่อถือ เพื่อความ
ปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น 
ใบรับรองมีอายกุารใชงาน
แบบจํากัด หากใบรับรองที่
หมดอายุหรือใบรบัรองที่ไม
สามารถใชไดปรากฏขึน้ 
แมวาใบรับรองนัน้จะถูกตอง
อยูแลว ใหตรวจสอบวันเวลา
ปจจุบันในเครือ่งของคุณ
ใหถูกตอง

กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง 
คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณ
สามารถเชื่อถือขอมูลของเจาของ
ใบรับรองนี้ได และตรวจสอบวาใบรับรอง
ดังกลาวเปนของเจาของที่อยูในรายชื่อ

ใบรับรองมีอยู 3 แบบ ไดแก ใบรบัรอง
เซริฟเวอร ใบรบัรองสิทธ์ิ และใบรบัรอง
ผูใช คุณสามารถขอรับใบรับรองไดจาก
ผูใหบริการของคณุ ผูใหบริการจะจัดเก็บ
ใบรับรองสิทธ์ิและใบรบัรองผูใชไวใน
โมดูลรกัษาความปลอดภยั
ในการดูรายการใบรับรองสิทธ์ิหรอื
ใบรับรองผูใชที่ดาวนโหลดมายัง
โทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมนู > 
การต้ังคา > การตั้งคาการปองกัน > 
ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผูใช
สญัลักษณความปลอดภัย  จะ
ปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ หากการ
สงขอมูลระหวางโทรศัพทและเซิรฟเวอร
เนือ้หาถูกเขารหัสไว
อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความ
ปลอดภัยไมไดแสดงวาการสงผานขอมูล
ระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล 
(หรือที่ที่จัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) 
จะปลอดภัย ขึน้กับผูใหบริการวาจะมี
ระบบรักษาความปลอดภัยใหกับการ
สงขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอร
ที่ใหขอมูลหรือไม

ลายเซ็นดิจิตอล
คณุสามารถสรางลายเซ็นแบบดิจิตอล
ดวยโทรศัพทของคณุได หากซมิการด
ของคณุมีโมดูลรักษาความปลอดภัย 
ลายเซน็แบบดิจิตอลจะเปนลายเซ็น
เดียวกับที่คุณเซน็ชื่อลงบนเอกสาร
ใบเรียกเกบ็ สญัญา หรอืเอกสารอื่นๆ
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ในการใชลายเซ็นแบบดิจิตอล ใหเลือก
ลิงคของเพจ เชน ชื่อหนังสือที่คุณ
ตองการซื้อ รวมถึงขอทราบราคาหนังสือ
นั้นดวย ขอความที่จะเซ็น ซึ่งอาจมี
จํานวนเงินและวันที่รวมอยูดวย จะ
ปรากฏขึ้น
ตรวจสอบวาขอความที่เปนสวนหัว คอื 
อาน และไอคอนลายเซน็แบบดิจิตอล 

 จะปรากฏขึ้น
หากไอคอนลายเซน็แบบดิจิตอลไม
ปรากฏขึ้น แสดงวามีการละเมิดการ
รักษาความปลอดภัย และคุณไมควร
ปอนขอมูลสวนบคุคลในขณะนี้ เชน PIN 
สําหรับลายเซ็น
ในการเซน็ขอความ ใหอานขอความ
ทั้งหมดกอน หลังจากนัน้ใหคณุเลือก 
ตกลงรับ
ขอความนั้นอาจไมปรากฏภายใน
หนาจอเดียว ดังนั้น จึงควรตรวจสอบ
ใหแนใจวาไดเลื่อนไปอานขอความ
ทั้งหมดแลวกอนที่จะเซ็น
เลือกใบรับรองผูใชที่ตองการ ปอน PIN 
ที่ลงนามไว (โปรดดูที่ “รหัสผาน” 
ในหนา 13) แลวเลือก ตกลง ไอคอน
ลายเซ็นแบบดิจิตอลจะหายไป และ
บริการจะแสดงขอมูลยนืยันการสั่งซื้อ
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16. บริการซิม

ซิมการดของทานอาจจะมีบรกิารเสริม
เพิ่มเติมอ่ืนๆ ที่ทานสามารถเขาใชงาน
ได เมนูนีจ้ะปรากฏขึน้ตอเม่ือซิมการด
ของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนู
จะตางกันไปตามซมิการดที่ใช

หากตองการทราบเกี่ยวกับ
การใหบริการและขอมูลตางๆ 
ในการใชบริการซมิ โปรด
ติดตอผูจําหนายซิมการด
ของคุณซึง่อาจเปนผูใหบริการ
ระบบ ผูใหบริการ หรือ
ผูจําหนายรายอื่นๆ

ในการตั้งใหโทรศัพทแสดงขอความ
ยืนยันการทํางานที่จะสงระหวาง
เครือ่งของคุณและระบบเมื่อคุณใช
บรกิารซิม ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
โทรศัพท > ยืนยันบริการซมิ > แสดง
ในการใชบรกิารเหลานี้ คุณอาจตองสง
ขอความ หรือโทรติดตอ ซึ่งคุณจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายนี้
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17. การเชื่อมตอ PC

■PC Suite
คุณสามารถรบัและสงอีเมล และเขาใช
งานอินเทอรเนต็เมื่อเชื่อมตอโทรศัพท
กับเครื่องพีซทีี่ใชงานรวมกันไดผาน
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth คุณ
สามารถใชเครือ่งโทรศัพทนี้กับ
แอปพลิเคชันการสื่อสารดานขอมูล
และการเชื่อมตอกับเครื่องพีซีได
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม PC Suite 
ในการซงิโครไนซรายชื่อ ปฏิทิน บันทึก
สิ่งที่ตองทํา และบันทึกระหวางเครื่อง
โทรศัพทของคณุและเครือ่งพีซทีี่ใชงาน
รวมกันไดหรือเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ต
ระยะไกล (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับชุดโปรแกรม PC Suite ไดจาก
แผนซดีีรอมท่ีใหมาพรอมกบัโทรศัพท
ของคุณ และไฟลที่ดาวนโหลดไดในสวน
สนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia ที่ 
www.nokia-asia.com/support

■ขอมูลแพคเก็ต, HSCSD 
และ CSD

ดวยโทรศัพทเครื่องนี้ คุณสามารถใช
ขอมูลแพคเก็ต, HSCSD (high-speed 
circuit switched data) และ CSD (circuit 
switched data, ขอมลู GSM) โปรด

ติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบรกิาร 
เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการใชงานและ
การเปนสมาชิกบริการขอมูล
การใชบริการ HSCSD จะสิ้นเปลือง
พลังงานจากแบตเตอรี่ของโทรศัพท
เร็วขึน้กวาการใชสายสนทนาหรือการ
ใชสายขอมูลปกติ คณุอาจจําเปนตอง
ตอโทรศัพทเขากับเครือ่งชารจสําหรับ
ชวงเวลาที่มีการถายโอนขอมูล
โปรดดูที่ “ขอมูลแพคเก็ต” ในหนา 60

■แอปพลิเคชันการสื่อสาร
ขอมลู

โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการใช
แอปพลิเคชันการสือ่สารดานขอมูล
จากในเอกสารที่ใหมาดวย
ในระหวางที่เชื่อมตอเครื่องเขากับ
เครื่องคอมพิวเตอร คุณไมควรโทรออก
หรือตอบรับสายเรียกเขา เนือ่งจาก
อาจทําใหการทํางานขัดของได
เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึน้ระหวางการใช
โทรศัพทเพื่อรับสงขอมูล ใหวาง
โทรศัพทบนพืน้ผิวที่ม่ันคง โดยใหดาน
แผงปุมคว่ําลง อยาเคลื่อนที่ตัวเครือ่ง
โทรศัพทโดยการถือในมือระหวางการ
ใชโทรศัพทเพื่อรับสงขอมูล

www.nokia-asia.com/support
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18. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

■การชารจและการคาย
ประจุ

โทรศัพทของคุณใชพลังงานจาก
แบตเตอรี่ชนดิที่สามารถชารจประจุ
ใหมได แบตเตอรีใ่หมจะสามารถทํางาน
ไดเต็มประสิทธิภาพหลังจากผาน
การชารจและคายประจุอยางสมบรูณ 
2-3 รอบ คุณสามารถชารจแบตเตอรีแ่ละ
คายประจุไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่
จะเสือ่มสภาพลงตามการใชงาน เม่ือ
สังเกตเหน็วาเวลาการสนทนาและ
สแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลง
อยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่
กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการ
รับรองจาก Nokia และชารจแบตเตอรี่
โดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศัพท
รุนนี้ที่ไดรบัการรบัรองจาก Nokia 
เทานั้น
หากใชแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหมเปน
ครัง้แรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่
เปนเวลานานๆ คุณอาจจําเปนตอง
เชื่อมตอกบัอุปกรณชารจ และปลด
การเชื่อมตอ และเชื่อมตอใหมอีกครั้ง
เพื่อเริ่มการชารจ
ถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบ
เม่ือไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่
ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ 
เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไป
จะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่
สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรีท่ี่ชารจ

เตม็ไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเอง
เม่ือเวลาผานไป
ในกรณทีี่ไมมีประจุแบตเตอรี่เหลือ
อยูเลย สัญลักษณแสดงการชารจ
จะปรากฏขึน้บนหนาจอเมื่อเวลาผานไป
สองสามนาที ซึ่งจะสามารถโทรออกได
หลังจากนั้น
คณุควรใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค
ที่ระบุเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรีท่ี่ชํารดุเสียหาย
อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของ
แบตเตอรีโ่ดยอุบตัิเหตุอาจเกิดขึ้นได
เม่ือมีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ 
คลิป หรอืปากกามาสัมผัสโดยตรง
กับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอร่ี 
(มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลัง
ของแบตเตอรี)่ เหตกุารณเชนนี้อาจเกิด
ขึน้ได เชน ในกรณทีี่คณุพกแบตเตอรี่
สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปา
เล็กๆ การลัดวงจรอาจทําใหขั้ว
แบตเตอรีห่รือสวนที่ใชในการเชื่อมตอ
ชํารดุเสียหายได
การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น 
เชน การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพ
อากาศที่รอนหรอืหนาวจัด จะทําให
ประสทิธิภาพและอายุการใชงานของ
แบตเตอรีล่ดลง พยายามเก็บแบตเตอรี่
ไวในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 
25°C (59°F และ 77°F) การใชแบตเตอรี่
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ที่รอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพท
ไมสามารถทํางานไดชั่วคราว แมวา
แบตเตอรีน่ั้นจะมีประจุอยูเต็มแลวก็ตาม 
ประสทิธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่
จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิต่ํากวา
จุดเยอืกแข็ง
หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนือ่งจาก
อาจเกิดการระเบิดได ซึง่แบตเตอรีท่ี่เกิด
ความเสียหายแลวอาจระเบดิไดเชนกัน 
การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตาม
กฎหมายของทองถิ่น กรณุานํากลับมา
ใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้ง
รวมกับขยะภายในบาน

■คําแนะนําสําหรับการ 
ตรวจสอบแบตเตอรี่ของ 
Nokia

โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia 
ทุกครั้ง เพือ่ความปลอดภัยของคุณ 
ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อ
เปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม 
ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย 
Nokia ที่ไดรับอนญุาตเทานัน้ มองหา
โลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia 
บนกลองบรรจุ และตรวจสอบสตื๊กเกอร
โฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปนี้
การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอน
จนครบถวนสมบรูณ ไมไดรับประกนัวา
แบตเตอรีด่ังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของ
แทรอยเปอรเซน็ต หากคุณมีเหตุผล
อ่ืนใดที่เชื่อวาแบตเตอรี่ของคณุไมใช
แบตเตอรีข่องแทของ Nokia คุณควร
เลิกใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่จุดบรกิาร

หรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับ
อนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความ
ชวยเหลือ จุดบริการหรอืตัวแทน
จําหนาย Nokia ที่ไดรบัอนุญาตจะ
ตรวจสอบวาแบตเตอรีด่ังกลาวเปน
แบตเตอรี่ของแทหรอืไม หากไม
สามารถตรวจสอบได ใหสงคนืแบตเตอรี่
ไปยังที่ที่คณุซื้อมา 

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เม่ือมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม 

คุณจะเห็นรปูมือประสานกัน (Nokia 
Connecting Hands) ในมุมมองหนึง่ 
และจะเห็นโลโกอุปกรณเสริมของแท
ของ Nokia (Nokia Original 
Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง 

2. เม่ือคณุหมุนตวัแบตเตอรี่ที่ติด
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมไปดานซาย 
ขวา ลาง และบน คณุจะเห็นจุด 1, 2, 
3 และ 4 จุด ในแตละดานตามลําดับ

3. ขูดแถบที่ดานขางของสติก๊เกอรออก 
คุณจะพบรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก 
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เชน 12345678919876543210 
หมุนแบตเตอรีเ่พื่อใหตัวเลข
ไมกลับหัว ใหอานรหัส 20 หลักนี้
โดยเริม่อานจากแถวบนตอดวย
แถวลาง

4.  ตรวจสอบรหัส 20 หลักวาถูกตอง
หรอืไมโดยทําตามคําแนะนําใน
เว็บไซต www.nokiaoriginals.com/
check

เม่ือตองการสรางขอความตัวอักษร 
ใหปอนรหัส 20 หลัก เชน 1234567891 
9876543210 และสงไปยัง +44 7786 
200276
การสรางขอความตัวอักษร
• สําหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟก 

ยกเวนอินเดีย: ปอนรหัส 20 หลัก 
เชน 12345678919876543210 
และสงไปยัง +61 427151515

• สําหรับประเทศอินเดียเทานั้น: 
ปอนคําวา Battery ตามดวยรหัส
แบตเตอรี่ 20 หลัก เชน Battery 

12345678919876543210 และสง
ไปยงั 5555

โดยจะคิดคาใชจายตามการใหบรกิาร
ในประเทศและระหวางประเทศ
คณุควรไดรับขอความแจงวารหัสนัน้
เปนรหัสของแทหรือไม
หากคณุตองการความชวยเหลือใน
การยืนยนัรหัสแบตเตอรี ่โปรดติดตอ
ศูนยบริการของ Nokia ในพืน้ที่ของคุณ
ตามรายชื่อท่ีปรากฏในเว็บไซต 
www.nokia-asia.com/
carecentrelocator
จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณ
ไมใชแบตเตอรี่ของแท
หากคณุไมสามารถยืนยันไดวา
แบตเตอรี ่Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอร
โฮโลแกรมเปนแบตเตอรีข่องแทของ 
Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่
นีอี้ก แตใหนําแบตเตอรีไ่ปยงัจุดบริการ
หรือตวัแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับ
อนุญาตที่ใกลที่สดุเพือ่ขอความ
ชวยเหลือ การใชแบตเตอรีท่ี่ไมไดรับ
การรับรองจากบริษทัผูผลิต อาจเปน
อันตรายและอาจทําใหเครื่องโทรศัพท
ของคณุดอยประสิทธิภาพและทําให
เครื่องและอุปกรณเสรมิเสยีหายได 
รวมท้ังอาจสงผลตอการรับรองหรอื
การรับประกันอ่ืนใดที่ใชกับโทรศัพท
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเตมิ
เกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ Nokia 
โปรดไปที่เว็บไซต 
www.nokiaoriginals.com/battery 

www.nokiaoriginals.com/check
www.nokia-asia.com/carecentrelocator
www.nokiaoriginals.com/battery
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19. อุปกรณเสริมของแท
อุปกรณเสรมิแบบ
ใหมสําหรบั
โทรศัพทของคณุ
มีจําหนายอยู
มากมาย คุณสามารถเลือกอุปกรณเสรมิ
ซึ่งเหมาะกับความตองการในการติดตอ
สื่อสารของคุณได
อุปกรณเสรมิบางอยางไดใหคําอธิบาย
ไวในสวนถัดไป
กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนาย
ในพื้นที่ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนาย
บาง ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติ
สําหรับการใชอุปกรณเสริม:
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพน

มือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจาก

อุปกรณเสรมิ ใหจับที่ปลั๊กไฟและ
ดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางาน
ของอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ที่
ติดตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ

คุณควรใชแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ 
และอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง
จากผูผลิตโทรศัพทเทาน้ัน การใช
อุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากน้ี 
อาจเปนอนัตรายและทําใหการรับ
ประกันหรือรับรองสําหรับโทรศัพท
เปนโมฆะไป

■พลังงาน

* เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงได
โดยขึน้อยูกับซมิการด การตัง้คาระบบ
และคาที่ใช รปูแบบที่ใช รวมถึงสภาพ
แวดลอม การใชวิทยุ FM และแฮนดฟรี
แบบในตวั จะสงผลตอเวลาสนทนา
และเวลาสแตนดบาย

■ระบบเสียง
ชุดหูฟงไรสายระบบเสียง
สเตอริโอ Nokia HS-12W
ชุดหูฟงไรสายระบบเสียงสเตอริโอ Nokia 
เปนชดุหูฟงท่ีมคุีณภาพของระบบเสียงสูง
สุดโดยใชเทคโนโลยี BluetoothTM ซ่ึงทําให
สะดวกตอการใชสายสนทนาและฟงเพลง
จากอุปกรณท่ีใชงานรวมกันได ซ่ึง
หนากากของตัวเคร่ืองผลิตอยางประณีต
โดยใชสแตนเลสสตีล

ชุดโทรศัพทแฮนดฟรีแบบติด
พนักพิงศีรษะ Nokia BHF-3 
(CR-39)
ชุดโทรศัพทแฮนดฟรีแบบติดพนักพิง
ศีรษะ Nokia BHF-3 เปนอุปกรณท่ีใช

ประ
เภท

เทคโน
โลยี

เวลา
สนทนา *

สแตนด
บาย *

BP-
6X

Li-ion ไมเกิน 
165 นาที

ไมเกิน 
10 วนั
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ฟงกชนัแฮนดฟรีและใหคุณภาพเสียง
ระดับสูง โดยออกแบบขึ้นเพื่อการใชงาน
ท่ีงายข้ึนและสะดวกสบายโดยติดชุด
อุปกรณเขากับพนักพิงศีรษะของรถยนต
ชุดโทรศัพทแฮนดฟรีแบบติดพนักพงิ
ศีรษะ Nokia BHF-3 เปนอุปกรณแฮนดฟรี
ท่ีสามารถถอดแยกไดและเปนอุปกรณ
อัจฉริยะในดานการสื่อสาร คุณสามารถ
โทรออกโดยใชเสียงจากโทรศัพทท่ีรองรับ
คุณสมบัติดงักลาว รวมท้ังการใชงาน
ระบบแฮนดฟรีในรถยนต
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การดแูลและการบํารุงรักษา

โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมี
รูปลักษณที่ดเีย่ียมและมีฝมือการผลิตที่
ประณีต คุณจึงควรดแูลโทรศัพทของคุณ
อยางดี คําแนะนําตอไปนีจ้ะชวยใหคุณปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง ฝน ไอน้ํา 

ความชืน้ และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร
เปนสารประกอบซึ่งจะทําใหวงจร
อิเล็กทรอนิกสข้ึนสนมิ หากตัวเครือ่ง
เปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรีอ่อกและปลอย
ใหเครือ่งแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใส
แบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรอืเก็บโทรศัพทไวในที่ทีมี่ฝุนหรือ
ที่สกปรก เนือ่งจากอาจทําใหอุปกรณ
สวนทีถ่อดเขาออกไดและสวนประกอบ
ที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสยีหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนือ่งจาก
อุณหภูมิสงูจะทําใหอายุการทํางานของ
อุปกรณอิเล็กทรอนกิสสั้นลง ทัง้ยังอาจ
ทําใหแบตเตอรีช่ํารุดเสียหาย และทําให
สวนทีเ่ปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจดั เนือ่งจาก
เม่ือเครื่องกลับคืนสูอุณหภูมิปกติ ความชื้น
จะกอตัวข้ึนภายในเครือ่ง ซึง่อาจทําให
แผงวงจรอิเล็กทรอนกิสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพท
นอกเหนอืจากที่แนะนําไวในคูมือผูใช
ฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท 
การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําให
แผงวงจรภายในและกลไกทีล่ะเอียดออน
เกิดความเสยีหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือ
ผงซกัฟอกชนดิเขมขนทําความสะอาด
เครือ่ง

• อยาทาสโีทรศัพท เนื่องจากสอีาจเขาไป
อุดตันในชิน้สวนที่เล่ือนไดของโทรศัพท
และอาจสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานของโทรศัพท

• หามใชสิง่ของทีแ่ข็งหรอืเปนมุมแหลม
สัมผัสทีจ่อแสดงผลหลัก สิ่งของที่มี
ลักษณะเหมือนตางหูหรือเครื่องประดบั
อาจขูดขีดจอแสดงผลได

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาด
เลนส (เชน เลนสของกลองถายรปู 
พรอกซมิิต้ีเซนเซอร และเลนสเซนเซอร
แสง)

• ใชเสาอากาศที่ติดมากับเครื่องหรอื
เสาอากาศสําหรับเปล่ียนที่ไดรบัการ
รับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมได
รับการรับรอง การดัดแปลง หรอืตอเติม
เสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิดความ
เสยีหาย และยังเปนการผิดกฎหมาย
วาดวยอุปกรณสือ่สารวิทยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานัน้
• ทําสําเนาขอมูลทีคุ่ณตองการเก็บไว 

(เชน รายชื่อและบันทึกในปฏิทิน) กอนสง
โทรศัพทของคุณเขาศูนยบริการเสมอ

คําแนะนําขางตนทั้งหมดใชไดกับโทรศัพท 
แบตเตอรี ่แทนชารจ หรอือุปกรณเสริมอ่ืนๆ 
หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยัง
ศูนยบรกิารที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
เพ่ือขอรับบรกิาร
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ขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

เครื่องของคุณ รวมท้ังอุปกรณเสริมอาจมี
ชิ้นสวนอปุกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บ
อุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

■ สภาพแวดลอมการทํางาน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ตางๆ และ
ปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือเมื่ออาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย 
ใชโทรศัพทในสภาวะการทํางานตามปกติ 
โทรศัพทเครื่องน้ีเปนไปตามคําแนะนํา
ในการปลอยคล่ืน RF เมื่อใชท้ังในตําแหนง
ปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกาย
อยางนอย 1.5 เซนติเมตร (5/8น้ิว) เมือ่ใช
ซองสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขดั 
หรือท่ีวางโทรศัพทเพ่ือการพกพา วสัดุตางๆ 
เหลานี้ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และ
ควรใหเครื่องอยูในระยะหางจากรางกาย
ตามที่ระบุไวขางตน 
โทรศัพทเครื่องน้ีตองใชการเชื่อมตอกับ
ระบบเครือขายที่มีคุณภาพเพื่อสงขอความ
หรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีการ
หนวงการสงขอความหรือไฟลขอมูลไว
จนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ โปรด
ตรวจสอบดูวาคณุปฏิบัติตามคําแนะนํา
เกี่ยวกับระยะหางระหวางเครื่องท่ีกลาวไว
ขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ
ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก และ
อาจดึงดูดวตัถุท่ีเปนโลหะ อยาวาง

บัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่นไวใกล
โทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณ
วทิยุรวมท้ังโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณ
ทางการแพทยท่ีไมมีการปองกันสัญญาณ
เพียงพอได หากมีขอสงสัย ขอแนะนําใหคณุ
ปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเคร่ืองมือ
ทางการแพทยวาอุปกรณชิ้นนั้นไดรับการ
ปกปองจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม 
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานพยาบาลที่มีปาย
ประกาศหามใชโทรศัพทมือถือ เน่ืองจาก
สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแหงน้ันอาจ
กําลังใชอุปกรณท่ีไวตอสัญญาณ RF จาก
ภายนอก

เครื่องกระตุนหัวใจ
ผูผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ
แนะนําวาควรใหโทรศัพทมอืถืออยูหางจาก
เครื่องดังกลาวอยงนอย 15.3 เซนติเมตร 
(6 น้ิว) เพ่ือหลีกเล่ียงสัญญาณรบกวนที่อาจ
เกิดขึ้น ซ่ึงขอแนะนําเหลานี้มีขอมูลตรงกับ
งานวิจัยจาก Wireless Technology 
Research สําหรับผูใชเครื่องควบคุมจังหวะ
การเตนของหัวใจ ควรปฏิบัตดิังนี้:
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• ใหอุปกรณอยูหางจากเครื่องวดัการเตน
ของหัวใจมากกวา 15.3 เซนติเมตร 
(6 น้ิว)

• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชโทรศัพทกับหูขางท่ีตรงขามกับเคร่ือง

ควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจเพ่ือลด
สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณสงสัยวามีคล่ืนรบกวน ใหปดเคร่ือง
ของคุณและนําเครื่องออกหาง

อุปกรณชวยฟง
อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอาจกอ
ใหเกดิสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได 
ในกรณีท่ีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควร
ปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบ
อิเล็กทรอนิกสในเครื่องยนตของยานพาหนะ
ท่ีติดตั้งไมถูกตองหรือมีการปองกัน
ไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันท่ีควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS แบบ
อิเล็กทรอนิกส ระบบถุงลมนิรภัย โปรด
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับบริษัทผูผลิตหรือ
ตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ 
ท่ีติดตั้งไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้ง
หรือซอมแซมโทรศัพทในรถยนต การตดิตัง้
หรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิด
อันตรายและทําใหการรับประกันเปนโมฆะ
ดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวา

อุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนต
ไดรับการติดตั้งและทํางานอยางถูกตอง 
อยาเก็บของเหลวท่ีติดไฟได แกส หรือวตัถุ
ระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของ
โทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับ
รถยนตท่ีมีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลม
นิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัดท่ีแรงมาก 
ดังน้ัน คุณไมควรติดตั้งอุปกรณหรือวาง
โทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือ
ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตวัออก 
การติดตั้งอปุกรณไรสายไวในรถอยางผิดวธิี
อาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงในขณะที่
ถุงลมนิรภัยพองตัวออกได
คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน 
และควรปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน 
การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอให
เกิดอนัตรายตอการทํางานของเครื่องบิน 
รวมท้ังเปนการรบกวนเครือขายของ
โทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

■ บริเวณท่ีอาจเกดิการระเบดิ
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณท่ีอาจเกิดการ
ระเบิดได และควรปฏิบัติตามปายและ
คําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณท่ีอาจ
เกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณท่ีมีการ
แนะนําใหดับเคร่ืองยนต การเกิดประกายไฟ
ในพ้ืนท่ีเชนนั้นอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือ
ไฟไหมท่ีอาจทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่ท่ีมีการเติม
เชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสในสถานี
บริการนํ้ามัน และควรปฏิบัติตามขอหาม
เกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุในบริเวณคลัง
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นํ้ามัน สถานีเก็บนํ้ามันและสถานีสงนํ้ามัน 
โรงงานเคมี หรือบริเวณท่ีกําลังเกิด
การระเบิด ท้ังน้ี บริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิด
อาจไมไดถูกประกาศใหเห็นเดนชัด พ้ืนท่ี
ตางๆ เหลานี้ ไดแก ชั้นใตดาดฟาเรือ 
สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี ยานพาหนะ
ท่ีใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพน
หรือบิวเทน) และบริเวณท่ีมีสารเคมีหรือ
อนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือ
ผงโลหะปะปนอยูในอากาศ

■ การโทรฉุกเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทไรสาย
รวมถึงโทรศัพทเครื่องน้ีทํางาน
โดยใชสัญญาณวิทยุระบบ
เครือขายแบบไรสาย ระบบ
เครือขายภาคพื้นดิน รวมท้ังการ
ทํางานตางๆ ท่ีผูใชตั้งโปรแกรม
เอง ดวยเหตุน้ี จึงไมสามารถ
รับประกันการเชื่อมตอในทุก
สภาวะได คณุจึงไมควรวางใจ
วาโทรศัพทไรสายจะเปน
เครื่องมือสื่อสารที่ดีท่ีสุดเสมอ
ในยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกิด
กรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังน้ี
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้น

ในขณะนี้ ตรวจสอบวามีสัญญาณ
เพียงพอหรือไม
ในบางเครือขาย คณุอาจตองใสซิมการด
ท่ีใชไดลงในโทรศัพทเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาท่ีจําเปน
เพ่ือใหหนาจอวางและพรอมสําหรับ
การโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพ่ือแจงตําแหนง
ปจจุบันท่ีคุณอยู ซ่ึงหมายเลขฉุกเฉิน
ในแตละพ้ืนท่ีจะแตกตางกันไป

4. กดปุมโทรออก
ในกรณีท่ีคุณกําลังใชฟงกชันอื่นอยู คุณจะ
ตองปดฟงกชันเหลานั้นกอนจึงจะสามารถ
โทรฉุกเฉินได หากเครื่องอยูในโหมด
ออฟไลนหรือโหมดที่ใชบนเครื่องบิน 
คณุตองเปล่ียนรูปแบบเพื่อใชงานฟงกชัน
โทรศัพทกอนโทรแบบฉุกเฉิน โปรดศึกษา
จากคูมือผูใชฉบับน้ีหรือสอบถามขอมูล
เพ่ิมเตมิจากผูใหบริการระบบของคุณ
ขณะท่ีโทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองให
ขอมูลตางๆ ท่ีถูกตองใหไดมากที่สุด 
โทรศัพทมือถือของคณุอาจเปนเครื่องมือ
สื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ 
อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง
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■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําระหวาง
ประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตวัรับและ
สงสัญญาณวิทยุ ซ่ึงไดรับการออกแบบ
และไดรับการผลิตไมใหเกินความถี่สัญญาณ
คล่ืนวิทยุท่ีแนะนําโดยขอกําหนดระหวาง
ประเทศ (ICNIRP) ขอจํากัดนี้เปนสวนหนึ่ง
ของคําแนะนําและระดับ RF ท่ีไดรับอนุญาต 
ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดยหนวยงานทางดาน
วิทยาศาสตรท่ีเปนหนวยงานอิสระ ตามระยะ
เวลาและการประเมินผลจากการศึกษาดาน
วิทยาศาสตร ขอแนะนํานี้ยังรวมถึงระดับ
ความปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึน้กับ
อายุหรือสุขภาพ
มาตรฐานของการเปดรับคล่ืนโทรศัพท
เคล่ือนท่ีน้ีใชหนวยวัดของ SAR (Specific 
Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ท่ี
กําหนดไวในคําแนะนําระหวางประเทศคือ 
2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg)* การทดสอบ SAR 
จัดทําขึ้นในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน 
ซ่ึงเคร่ืองจะสงคล่ืนความถี่ท่ีระดับพลังงาน
สูงสุดท่ีแนะนําใหใชในคล่ืนความถี่ท้ังหมด
ท่ีทําการทดสอบ แมวา SAR จะวดัท่ีระดับ
พลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใช
โทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เน่ืองจาก
เครื่องไดรับการออกแบบมาใหใชไดหลาย
ระดับพลังงาน และจะใชพลังงานท่ีสามารถ
เขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว โดย
ท่ัวไป ยิ่งคุณอยูใกลสถานีสงสัญญาณเทาใด 
ก็ยิ่งใชพลังงานของโทรศัพทนอยลงเทานั้น

คา SAR สูงสุดของโทรศัพทเครื่องน้ีขณะใช
ทดสอบกับหู คือ 0.36 W/kg
คา SAR แตกตางกันไปโดยขึน้อยูกับ
ขอกําหนดในการทดสอบและที่รายงานของ
แตละประเทศและระบบเครือขาย การใช
อุปกรณเสริมของโทรศัพทอาจทําใหคา SAR 
แตกตางกัน คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิมเตมิ
เกี่ยวกับคา SAR ไดในสวนของขอมูล
ผลิตภัณฑ ท่ี www.nokia-asia.com
* คา SAR สําหรับโทรศัพทจะจํากัดอยูท่ี 
2.0 วัตต/กิโลกรัม ซ่ึงเปนคาเฉล่ียเกิน
สิบกรัมของเน้ือเยื่อผิว ขอจํากัดนี้สอดคลอง
กับความปลอดภัยท่ีใหสําหรับบุคคลทั่วไป
และความแตกตางของหนวยวัด คา SAR 
แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่
รายงานของแตละประเทศและระบบ
เครือขาย สําหรับขอมูล SAR ในพื้นท่ีอื่น 
โปรดดูขอมูลผลิตภัณฑท่ี www.nokia.com

www.nokia-asia.com
www.nokia.com
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ดชันี

B
Bluetooth 58

P
PC Suite 90

ก
กลองถายรูป 69

การตัง้คา 70
ฟลเตอร 70
เอฟเฟกต 70

กลุมสนทนา 44, 51
การเขาใชงานเมนูฟงกชัน 30
การเขารวมในการสนทนา 43
การเขาเลนเกมส 79
การเขียนคําประสม 29
การเขียนและการสงขอความ 32
การเขียนและการสงอีเมล 38
การคนหารายชื่อ 49
การจดัรูปแบบ 64
การชารจแบตเตอรี่ 18
การชารจและการคายประจุ 91
การเชื่อมตอ 58
การเชื่อมตอ Bluetooth แบบไรสาย 60
การเชื่อมตอบริการ 81
การซิงโครไนซ 62
การซิงโครไนซขอมูลทั้งหมด 50
การดาวนโหลด

เกมส 79
แอปพลิเคชัน 15, 80
อีเมล 39

การตัง้คา
Bluetooth 60
กลองถายรูป 70
ขอความตัวอักษรและอีเมล SMS 46
นาฬิกา 57
รายชื่อ 51
วันที่ 57

เวลา 57
การตั้งคาการเช่ือมตอ Bluetooth 59
การตั้งคาการดูขอมูล 81
การตั้งคาเกมส 79
การตั้งคาขอความ 46

ขอความมัลตมิีเดีย 47
ทั่วไป 46
อีเมล 47

การตั้งคาเครือ่ง 63
การตั้งคาเครือ่งเลนเพลง 71
การตั้งคาถาดรับขอความบริการ 85
การตั้งคาลักษณะเบราเซอร 84
การตั้งคาโหมดสแตนดบาย 56
การตั้งนาฬิกา 57
การตั้งวันที่ 57
การตั้งเวลา 57
การตั้งเวลา เขตเวลา และวันที่ 19
การถายรูป 69
การโทร 62

บนัทึก 53
การโทรฉุกเฉิน 99
การโทรดวน 52
การโทรออก 25
การโทรออกโดยตรง 83
การบล็อคและยกเลิกการบล็อคขอความ 44
การบันทึกช่ือและหมายเลขโทรศพัท 49
การบันทึกวดิีโอคลิป 69
การบันทึกสถานีวิทยุ 72
การบันทึกเสียง 73
การบันทึกหมายเลข รายการขอความ 
หรือรูปภาพ 49
การบํารุงรกัษา 96
การเบราซ

ความปลอดภัย 84
การเบราสดวยปุมกดบนโทรศัพท 82
การเบราสเพจ 82
การปรับตัง้คา 55
การเปดใชแอปพลิเคชัน 79
การเปดและการใชบริการ 81
การเปดและปด 19
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การเพิ่มรายชื่อสนทนา 44
การฟงและการตอบกลับขอความ 36
การฟงวทิยุ 72
การยกเลิกการสงขอความ 35
การรับบุคมารค 84
การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย 26
การรับหรือปฏิเสธคําเชิญ 43
การเรียกคนืการตั้งคาเดิม 66
การลงทะเบียนเขาใชบริการขอความทันใจ 41
การลบขอความ 45
การลบรายชื่อหรือรายละเอียดรายชื่อ 50
การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด) 24
การเลนแทร็คเพลง 70
การสงขอความ 34
การสงขอความทันใจ 40
การสงขอมูลกับอุปกรณอ่ืน 62
การสนบัสนนุและขอมลูการติดตอของ Nokia 15
การสรางและการสงขอความ 36
การแสดงและการตอบกลับขอความ 35
การหยุดเสยีงปลุก 75
การอานขอความทนัใจ 43
การอานและการตอบกลับขอความ 32
การอานและการตอบกลับอีเมล 39
เกมส 79

ข
ขนาดตัวอักษร 57
ขนาดรูปภาพ 47
ขอความ

ตัวนับ 53
ตัวบงช้ีความยาว 32
แมแบบ 37

ขอความขอมูล 45
ขอความตวัอักษร (SMS) 31
ขอความทันใจ

การเขาใชงาน 41
การเชื่อมตอ 42

ขอความมลัตมิีเดีย 33
ขอความเสียง 36
ขอมลู

การสื่อสาร 90
ถายโอน, ซิงโครไนซ 61

ขอมลูเกี่ยวกับแบตเตอรี่
ประเภท 94

ขอมูลตําแหนงการใชงาน 53
ขอมูลแพคเก็ต 60, 90

ค
คลังภาพ 68
ความปลอดภัย 10, 97

การตั้งคา 65, 87
ลายเซ็นดิจติอล 87

ความแรงของสัญญาณ 22
คําแนะนําสําหรบัการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ 
Nokia 92
คําสั่งขอใชบริการ 45
คุกกี ้84
เครื่องคิดเลข 77
เครื่องบันทึก 73
เครื่องเลนเพลง 70
เครื่องเลนสื่อ 70

จ
จอแสดงผล 56

ซ
ชองเสียบอุปกรณชารจ 21
ชุดหูฟงไรสายระบบเสียงสเตอริโอ Nokia 
HS-12W 94
ชุดโทรศพัทแฮนดฟรีแบบติดพนักพิงศีรษะ 
Nokia BHF-3 (CR-39) 94

ซ
ซิม

ขอความ 33

ต
ตัวกรองอีเมลขยะ 40
ตัวจับเวลาถอยหลัง 78
ตัวชวยตั้งคา 38
ตัวเลือกตางๆ ในขณะเบราส 83
ตัวเลือกที่ใชไดขณะสนทนา 27
ตัวเลือกอ่ืนๆ ของแอปพลิเคชัน 79
ตารางนัดหมาย 75
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ถ
ถาดรับขอความบริการ 85

ท
ทางลัด 22
างลัดสวนตัว 57
ทแทนชารจ DT-16 18
โทรดวน 25
โทรออก

ปุม 21
รอสาย 26

น
นามบัตร 51
นาฬิกาจบัเวลา 78
นาฬิกาปลุก 75

บ
บนเครื่อง

คําถาม 64
โหมด 23

บรกิาร WAP
โมดูลปองกันในซิม 86

บรกิารการตั้งกําหนดคา 14
บรกิารบํารุงรักษาแบบพิเศษของโนเกีย 15
บรกิารเรียกขอมูล 70
บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย 11
บันทึก 77
บันทึกการโทร 53
บุคมารค 83
เบราเซอร 81

ความปลอดภัย 86
โมดูลปองกัน 86

เบอรที่ไดรับสาย 53
เบอรที่โทรออก 53
เบอรที่ไมไดรับสาย 53
เบอรผูใช 52
แบตเตอรี่ 17, 91, 94
แบบเสียง 55
ใบรับรอง 87

ป
ปฏิทิน 75
ปลดล็อคปุมกด 24
ปุมจบการทํางาน 21
ปุมเลือก 21
ปุมเลือกดานขวา 58
ปุมเลือกดานซาย 57
ปุมสํารวจ

ปุมเล่ือน 58
เปด/ปด

ปุม 19, 21
โปรแกรมอีเมล 37
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พลังงาน

ระบบชวยประหยัด 22, 56
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แฟมขอมูล 37
แฟมขอมูลอีเมล 39

ภ
ภาพพักหนาจอ 56
ภาพพ้ืนหลัง 55, 56
ภาพรวมของฟงกชัน 13
ภาษาทีเ่ขียน 28
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เมนูระบบ 67
แมแบบ 32
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รหัส

PIN 13
PUK 14
เปล่ียน 65
ระบบปองกัน 13

รหัสผาน 13
รหัสระบบ 14
ระดับประจุ 22
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ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัต ิ28
ระบบปองกัน

รหัส 13
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกต ิ29
รายการการบันทึกเสยีง 73
รายการสิ่งที่ตองทํา 76
รายชื่อ 49

คัดลอก 50
รายละเอียดการรับรอง (SAR) 100
รูปแบบ 55
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ล็อคปุมกด 24
ลักษณะ 55
ลายเซ็นดิจิตอล 87
โลโกระบบ 22, 56
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วิทยุ 72
วิทยุ FM 72
เว็บ 81
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คําสั่ง 58
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โหมดพัก 56
โหมดสแตนดบาย 22
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อุปกรณเสริมของแท 94
แอปพลิเคชัน 79
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โนเกียแครเซ็นเตอร
เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ

กรุงเทพฯ
1 ฟวเจอร

ปารครังสิต
ใตดนิ หองบเีอฟ 32 ชั้นใตดนิ 

ศูนยการคาฟวเจอรพารค รงัสติ 
เลขท่ี 161 หมูท่ี 2 ถ.พหลโยธิน 
ต.ประชาธปิตย อ.ธญัญบรุี 
จ.ปทุมธานี 12130

0-2958-5850-1 0-2958-5851 จนัทร - อาทิตย 
10:30-20:30

2 เซน็ทรัล
ปนเกลา

4 หอง 421 ชั้น 4 
ศูนยการคาเซน็ทรัลพลาซา 
ปนเกลา ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรณุอมรนิทร
เขตบางกอกนอย กรงุเทพฯ 
10700

0-2884-5694-5 0-2884-5695 จนัทร - อาทิตย 
10:30-20:30

3 ซคีอน
สแควร

G (ฝง Robinson) เลขท่ี 1007 
ศูนยการคาซคีอนสแควร 904 
หมู 6 ถ.ศรนีครินทร 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพ 10250

0-2720-1658-60 0-2720-1661 จนัทร - ศุกร 
10:30-21:00

เสาร - อาทิตย 
และวนั
นักขัตฤกษ 
10:00-21:00

ตางจงัหวดั
4 เชยีงใหม 

(ตรงขาม 
เชยีงใหม 
แอรพอรต 
พลาซา)

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

0-5320-3321-3 0-5320-1842 จนัทร - อาทิตย 
9:00-19:00 

5 พทัยา 
(รมิ ถ.สขุุมวิท 
กอนถึงแยก
พทัยากลาง)

353/43 หมูท่ี 9 ถ.สุขมุวิท 
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 
จ.ชลบุร ี20260

0-3871-6975-8 0-3871-6978 จนัทร - อาทิตย 
10:00-20:00

6 ขอนแกน 
(บริเวณ
ทางออก
หาง
เทสโก โลตัส)

1 356/1ซพีี แลนดเทารเวอร 
หมู12 ถนน มิตรภาพ 
ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน 
40000

0-4332-5779-81 0-4332-5781 จนัทร - อาทิตย 
9:00-20:00
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หมายเหตุ: ขอมูลในท่ีนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

7 หาดใหญ 
(ปากทาง
เขาโรง
พยาบาล
กรงุเทพ)

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

0-7436-5044-6 0-7436-5046 จันทร - อาทิตย 
9:00-20:00

ขนาด
ปริมาตร นํ้าหนัก ความยาว ความกวาง (สูงสุด) ความหนา (สูงสุด)

~68 ซีซี ~139 กรัม ~107 มม. ~45 มม. ~17.2 มม.


