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ความปลอดภยั

โปรดอานและปฏบิัติตามคําแนะนําตอไปน้ี มฉิะน้ันอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิด
กฎหมายได กรุณาอานขอมลูเพ่ิมเติมในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

ปดโทรศพัทเม่ืออยูในบริเวณที่หามใชโทรศพัทไรสาย
ปดโทรศัพทเมื่อไมไดรับอนุญาตใหใชโทรศัพทมือถือหรือเมื่อโทรศัพทอาจกอให
เกิดสัญญาณรบกวนหรอือันตราย ตัวอยางเชน บนเครื่องบิน, เม่ืออยูใกลกับอุปกรณ
ทางการแพทย, นํ้ามันเช้ือเพลิง, สารเคม ีหรือบริเวณท่ีมีการระเบิด

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับข่ียานพาหนะเปนอันดับแรก
ควรปฏบิัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับส่ิงอ่ืนใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู
สิ่งสําคญัอันดับแรกที่คุณควรคํานึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คือ ความปลอดภยับน
ทองถนน

สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายท้ังหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึง่จะสงผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื่องได

บริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะสามารถประกอบหรือซอมอุปกรณตางๆ ของ
เคร่ืองได

เก็บโทรศพัทไวในที่แหง
โทรศัพทของคุณไมกันนํ้า ควรเก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง

ปกปองความสามารถในการไดยินของคุณ
ควรใชชุดหูฟงในระดับเสียงปกติ และอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

4 ความปลอดภัย



การสนับสนุน

เมื่อคุณตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีใชผลิตภณัฑของคณุ หรือเม่ือคุณไมแนใจวาโทรศัพท
ของคุณควรทํางานอยางไร ใหไปท่ี www.nokia.com/support หรือทางโทรศัพทมือถือของ
คุณท่ี nokia.mobi/support

หากการดําเนินการขางตนไมสามารถชวยแกปญหาได ใหปฏิบตัิตามขัน้ตอนใดขั้นตอนหน่ึงตอ
ไปน้ี

• รีบูตโทรศัพทของคุณ ปดเคร่ือง แลวถอดแบตเตอรี่ออก เม่ือเวลาผานไปสักครู ใหใส
แบตเตอรี่กลับคืน แลวเปดเคร่ือง

• เรียกคืนการตั้งคาดั้งเดิม
• อัพเดตซอฟตแวรอุปกรณของคณุ

หากยังแกไขปญหาไมได โปรดติดตอ Nokia เพ่ือทําการซอมบํารุง ไปท่ี www.nokia.co.th/
repair กอนจะสงโทรศัพทไปซอมบํารุง ควรสํารองขอมูลในโทรศพัทของคุณกอนทุกคร้ัง

เริ่มตนการใชงาน

การใสซิมการดและแบตเตอร่ี
ซิมการดและขั้วสัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย เน่ืองจากการขดูขดีหรือดัดงอ คุณจึงควรถือ
ใส หรือถอดการดอยางระมัดระวัง

ขอสําคัญ:  อยาใชซมิการดแบบ mini-UICC หรือท่ีเรียกอีกอยางวาซิมการดแบบ micro
หรือซิมการดแบบ micro ท่ีมีอะแดปเตอรแปลง หรือซิมการดท่ีมีคัทเอาทแบบ mini-UIC (ดู
ภาพ) ในอุปกรณน้ี ซิมการดแบบ micro มีขนาดเล็กกวาซิมการดท่ัวไป อุปกรณน้ีไมสนับสนุนการ
ใชซิมการดแบบ micro และการใชซมิการดท่ีใชงานรวมกันไมไดอาจทําใหเกิดความเสียหายกับ
การดหรือตัวเครื่อง รวมท้ังขอมูลท่ีจัดเก็บไวในการดอาจไดรับความเสียหาย

1 วางน้ิวของคุณไวท่ีรองท่ีอยูดานลางของโทรศัพท แลวคอยๆ ยกและถอดฝาครอบดานหลัง
ออก (1)

2 หากมีแบตเตอรี่อยู ใหถอดแบตเตอร่ีออก (2)
3 ใสซิมการด ตรวจดูใหแนใจวาบริเวณขั้วสัมผัสของการดควํ่าลง (3, 4)
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4 วางแนวหนาสัมผัสของแบตเตอรี่และชองใสแบตเตอรี่ แลวใสแบตเตอรี ่(5) ในการใสฝา
ครอบดานหลังกลับเขาท่ี ใหวางตัวลอ็คของฝาครอบดานบนเขากับชอง (6) แลวกดลงจน
กระท่ังฝาครอบล็อคเขาท่ี (7)

การถอดออกอยางปลอดภัย ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุก
ครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

ปุมและสวนประกอบ

1 ชองเสียบชุดหูฟง (3.5 มม.)

2 หูฟง

3 จอแสดงผล

4 ปุมเลือก

5 ปุม Navi™ (ปุมเล่ือน)

6 ปุมโทรออก

7 ปุมวางสาย/เปดปด

8 แผงปุมกด

9 ชองเสียบอุปกรณชารจ

10 ชองเสียบ Micro USB
11 ลําโพง

12 เลนสกลองถายรูป (Nokia C1–01
เทาน้ัน)

13 ไมโครโฟน

ขนาด

ปริมาตร 62 ซซีี (Nokia C1–01)

61 ซซีี (Nokia C1–02)
นํ้าหนัก (พรอมแบตเตอรี่ BL-5CB) 78.10 กรัม (Nokia C1–01)

77.5 กรัม (Nokia C1–02)
ความยาว 108 มม.

ความกวาง (สงูสุด) 45 มม. (Nokia C1–01)

6 เริ่มตนการใชงาน



44.68 มม. (Nokia C1–02)
ความสูง (สูงสุด) 14 มม. (Nokia C1–01)

13.85 มม. (Nokia C1–02)

การเปดหรือปด
กดปุมเปด/ปดคางไว

การชารจแบตเตอร่ี
แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจมาแลวเปนบางสวนจากโรงงานผลิต หากอุปกรณระบุวาประจุ
ไฟต่ํา ใหดําเนินการดังตอไปน้ี

1 เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง
2 เสียบสายอุปกรณชารจเขากับอุปกรณ
3 เม่ืออุปกรณระบุวาแบตเตอรี่มีประจไุฟเต็มแลว ใหถอดสายอุปกรณชารจออกจากอุปกรณ

แลวจึงถอดสายอุปกรณชารจออกจากชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง

คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่เปนชวงระยะเวลาหนึ่ง และคุณสามารถใชอุปกรณขณะท่ีกําลัง
ชารจได หากแบตเตอรี่ไมมีประจุไฟเหลืออยูเลย อาจใชเวลาประมาณ 2-3 นาทีกอนท่ีตัวระบุการ
ชารจจะปรากฏขึน้บนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถดําเนินการโทรออกได

เสาอากาศ
โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศอยูท้ังภายในและภายนอก หลีกเล่ียงการจับบริเวณเสาอากาศโดย
ไมจําเปนขณะท่ีเสาอากาศกําลังสงหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกําลงัสงหรือ
รบัสัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพของการสื่อสาร และทําใหมีการใชพลังงานสูงขึ้นขณะทํางาน
และอาจทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่สั้นลง

เริ่มตนการใชงาน 7



ชุดหูฟง

คําเตือน:
เม่ือคุณใชชุดหูฟง ความสามารถในการรับฟงเสียงรอบดานของคุณอาจไดรับผลกระทบ อยาใช
ชุดหูฟงหากมีโอกาสทําใหเกิดอันตรายตอความปลอดภยัของคุณ

หามเชื่อมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอ่ืนๆ เขากับชองเสียบ Nokia AV นอกเหนือจากท่ีไดรับ
อนุมัติโดย Nokia ใหใชงานกับเครื่องน้ีได โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดับเสียง

อยาเช่ือมตอผลิตภณัฑท่ีสรางสัญญาณออก เน่ืองจากผลิตภณัฑน้ีอาจทําใหเคร่ืองเสียหายได
อยาเช่ือมตอแหลงสัญญาณท่ีมีกําลังไฟฟาเขากับชองเสียบ Nokia AV

การใสการดหนวยความจํา
ควรใช การด microSD ท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia วาใชกับเครือ่งรุนน้ีไดเทาน้ัน Nokia ใช
มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการรบัรองสําหรับการดหนวยความจํา แตการดบางยี่หออาจไม
สามารถใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีไดอยางสมบูรณ การดท่ีใชงานรวมกันไมได อาจทําใหการด
และโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูลท่ีจัดเก็บไวบนการดสูญหาย

โทรศัพทของคณุสนับสนุนการด microSD ท่ีมีความจุถึง 32 GB

การดหนวยความจําท่ีใชรวมกันไดอาจมีมาใหพรอมกับโทรศัพท และอาจใสไวในโทรศัพทแลว
หากไมมี ใหดําเนินการตอไปน้ี

8 เริ่มตนการใชงาน



1 เปดฝาดานหลังออก
2 ตรวจดูใหแนใจวาบริเวณขัว้สัมผัสของการดควํ่าลง ดันการดเขาไปขางในจนกระทั่งคุณ

ไดยินเสียงคลิก
3 ปดฝาดานหลังกลับเขาท่ี

การถอดการด microSD

ขอสําคัญ:  หามถอดการดหนวยความจําออกกลางคันเม่ือยังมีการใชการดอยู การ
ําดังกลาวอาจทําใหการดหนวยความจําและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูลท่ี
็บไวบนการดเสียหายได

คณุสามารถอดหรือเปลี่ยนการดหนวยความจําระหวางใชงานโทรศพัทโดยไมตองปดเคร่ือง แต
คณุตองแนใจวาไมมแีอปพลิเคช่ันท่ีกําลงัเขาใชงานการดหนวยความจําในปจจุบัน

การเชื่อมตอสายเคเบลิขอมูล USB
ตอสายเคเบิลขอมูล USB ท่ีใชรวมกันไดเขากับชองเสียบ USB คุณอาจตองซื้อสายเคเบิลขอมูล
USB แยกตางหาก

ในการแกไขการตั้งคา USB ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > เคเบลิขอมูล USB
และโหมดที่ตองการ

การใสสายคลองขอมือ
รอยสายคลองขอมือและผูกใหแนน

เริ่มตนการใชงาน 9
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Nokia C1–01:

Nokia C1–02:

รหัสผาน
รหัสโทรศัพทชวยปองกันไมใหมีการใชโทรศัพทของคุณโดยไมไดรับอนุญาต ซึง่รหัสท่ีตั้งไว
ลวงหนาคือ 12345 คุณสามารถสรางและเปลี่ยนรหัส รวมท้ังตั้งใหโทรศัพทถามรหัสได คุณควร
เก็บรหัสไวเปนความลับ และเก็บไวในท่ีปลอดภัยแยกจากตัวเครื่อง หากคุณลืมรหัสและล็อค
เคร่ืองไว คณุจะตองนําเครื่องไปที่ศูนยบริการ โดยอาจมีการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมเติม และ
ขอมูลสวนบุคคลท้ังหมดในโทรศัพทของคุณอาจถูกลบ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอศูนย
บริการ Nokia Care หรือตัวแทนจําหนายโทรศัพทของคุณ

รหัส PIN ท่ีใหมาพรอมกับซมิการดชวยปองกันการใชงานท่ีไมไดรับอนุญาต ตองใชรหัส PIN2 ท่ี
ใหมาพรอมกับซิมการดเพ่ือเขาสูบริการบางอยาง หากคุณปอนรหัส PIN หรือ PIN2 ผิดสามครั้ง
ติดตอกัน เครื่องจะขอใหคณุใสรหัส PUK หรือ PUK2 หากคุณไมมีรหัสดังกลาว โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ

ตองใช PIN โมดูลเพ่ือเขาใชขอมูลในโมดูลรักษาความปลอดภยัของซมิการดของคณุ อาจตอง
ใช PIN สําหรับลายเซน็เพ่ือลงลายเซน็แบบดิจิตอล คุณจําเปนตองใสรหัสระบบเมื่อใชการจํากัด
การโทร

ในการกําหนดวิธีใชรหัสผานและการตั้งคาความปลอดภยัของโทรศัพท เลือก เมนู > การต้ัง
คา > ความปลอดภัย

การลอ็คปุมกด

ในการปองกันการกดปุมโดยไมไดตั้งใจ เลือก เมนู และกด * ภายใน 3.5 วินาทีเพ่ือล็อคปุมกด

หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก ปลด และกด * ภายใน 1.5 วินาที หากเปดใชการล็อคปุม
กดไว ใหปอนรหัสโทรศัพทเมื่อเคร่ืองแสดงขอความใหปอน

หากตองการตั้งใหปุมกดล็อคอัตโนมัติหลงัจากระยะเวลาท่ีกําหนด ขณะท่ีเคร่ืองไมไดใชงาน ให
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศพัท > ลอ็คปุมอัตโนมัติ > เปด

10 เริ่มตนการใชงาน



หากตองการรับสายเมื่อมีการล็อคปุมกด ใหกดปุมโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏเิสธไมรับ
สาย ปุมกดจะล็อคโดยอัตโนมัติ

เมื่อล็อคโทรศัพทหรือปุมกดไว คณุสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินท่ีใชเปนทางการซึง่
กําหนดไวในเครื่องได

การใชโทรศพัทโดยไมมีซิมการด
คณุสามารถใชคุณสมบัติบางอยางในโทรศพัทของคุณไดโดยไมตองใสซมิการด เชน เกม คุณ
ไมสามารถเลือกคุณสมบัติท่ีไมสามารถใชในรูปแบบออฟไลนในเมนู

แอปพลิเคชั่นที่ทํางานเบื้องหลงั
การปลอยใหแอปพลิเคชั่นทํางานเปนพ้ืนหลงั จะทําใหใชพลังงานแบตเตอรี่ส้ินเปลอืงและลด
อายุใชงานของแบตเตอรี่

แอปพลิเคช่ันท่ีมักจะทํางานเบื้องหลัง ไดแก แอปพลิเคช่ันวิทยุและเครื่องเลนเพลง เปนตน

การโทร

การโทรออกและรับสาย

การโทรออก
ปอนหมายเลขโทรศัพท พรอมท้ังรหัสประเทศและรหัสพ้ืนท่ี หากจําเปน จากน้ัน กดปุมโทรออก

การรับสายเรียกเขา
ใหกดปุมโทรออก

การปฏิเสธสาย
ใหกดปุมวางสาย

การปรับระดับเสยีง
ขณะใชสาย ใหเล่ือนขึ้นหรือลง

ลําโพง
หากทําได คุณอาจเลือก ลําโพง หรือ ปกติ เพ่ือใชลําโพงหรือหูฟงของโทรศัพทขณะสนทนา

คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลง
ในระดับเสียงปกติ และอยาถือโทรศพัทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

การโทร 11



ปุมลัดในการโทร

การกําหนดหมายเลขโทรศพัทใหกับปุมตัวเลข
เลือก เมนู > รายช่ือ > เพิ่มเติม > โทรดวน เลื่อนไปยังหมายเลขที่ตองการ (2-9) แลวเลือก
กําหนด ปอนหมายเลขโทรศัพทท่ีตองการ หรือเลือก คนหา และรายช่ือท่ีจัดเก็บไว

การใชงานการโทรดวน
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก > โทรดวน > เปด

การโทรออกโดยใชการโทรดวน
ในหนาจอหลัก กดปุมตัวเลขท่ีตองการคางไว

การเขียนขอความ

โหมดตัวอักษร
ในการปอนตัวอักษร (เชน ขณะเขยีนขอความ) ใหใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติ

เม่ือคุณเขียนขอความ ใหกด ตัวเลอืก คางไวเพ่ือสลับระหวางระบบปอนขอความปกต ิ ซึง่แสดง
ดวยสัญลักษณ  และระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  ระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติไมไดสนับสนุนทุกภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงดวยสัญลักษณ  และ 

ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม # ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเปนตัวเลข ซึ่งแสดง
ดวยสัญลักษณ  ใหกดคางไวท่ีปุม # และเลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนจากโหมด
หมายเลขเปนโหมดตัวอักษร ใหกดปุม # คางไว

เม่ือตองการตั้งคาภาษาที่ใชเขยีน ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 2-9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรท่ีตัองการปรากฏ ตัวอักษรท่ีมีอยูจะขึ้นกับภาษาที่ใชเขียน
ท่ีเลือกไว

หากตัวอักษรตัวถัดไปท่ีคุณตองการปอนอยูในปุมเดียวกับปุมตัวเลขที่คุณใชอยู ใหรอจนกระทั่ง
เคอรเซอรปรากฏขึน้ และปอนตัวอักษร

ในการปอนเครื่องหมายวรรคตอนและตวัอักษรพิเศษท่ีใชบอยๆ กด 1 ซ้ําๆ ในการเขาถึงรายการ
ตัวอักษรพิเศษ กด * ในการใสชองวาง กด 0

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติจะใชพจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึง่คุณสามารถเพิ่มคําใหมได

1 เร่ิมเขียนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุมแตละปุมเพียงหน่ึงคร้ังในการปอนตัวอักษรแตละตัว

12 การเขียนขอความ



2 ในการยืนยันคํา เล่ือนไปทางขวาหรือเวนวรรค

• หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม* ซ้ําๆ และเลือกคําจากรายการ
• หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึน้หลังคํา แสดงวาคําท่ีคณุตองการเขยีนไมมีอยูใน

พจนานุกรม หากตองการเพ่ิมคําลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด ปอนคําโดยใชระบบ
ปอนตัวอักษรแบบปกต ิแลวเลือก จัดเก็บ

• หากตองการเขียนคําประสม ใหปอนสวนแรกของคํากอน และกดปุมเล่ือนไปทางขวา
เพ่ือยืนยัน เขยีนสวนสุดทายของคํา หลังจากน้ันใหยืนยัน

3 เร่ิมเขยีนคําถัดไป

การปอนขอความภาษาไทย
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ

การเขียนขอความตัวอักษรในภาษาไทย
เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ ไปยังชองสําหรับปอนขอความ และ
เลือก ตัวเลอืก > ภาษาที่เขียน > ไทย

การสลับเปนการปอนภาษาอังกฤษหรือตัวเลข
กด #

ตามลักษณะการใชภาษาไทยแลว เสียงสระหรือเสียงพยัญชนะจะใสไดตอเมื่อมตีัวอักษรไทยนํา
อยูแลวเทาน้ัน

ตัวอยางเชน หากตองการเขียนคําวา "คิดถึง U" ใหทําดังน้ี

1 กด 1 - 1 - 1 - 1 เพ่ือเลือก ค
2 กด * เล่ือนขวาเพื่อเลือกสระ  สําหรับ คิ และเลือก ใช
3 กด 5 หน่ึงคร้ัง เพ่ือเลือก ด
4 กด 5 - 5 - 5 เพ่ือเลือก ถ
5 กด * จากน้ัน กดปุมเล่ือนไปทางขวาสามครั้ง เพ่ือเลือกสระสําหรับ ถึ แลวเลือก ใช
6 กด 2 - 2 เพ่ือเลือก ง
7 กด # เพ่ือเปลี่ยนเปนตัวพิมพใหญภาษาอังกฤษ และกด 0 เพ่ือเวนวรรค
8 กด 8 - 8 เพ่ือเลือก U

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ใชระบบชวยสะกดคําภาษาไทยอัตโนมัติในลักษณะเดียวกันกับท่ีอธิบายไวสําหรับระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติท่ีใชตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยมีขอยกเวนตอไปน้ี

การยืนยัน
เล่ือนไปทางขวา

การเขียนขอความ 13



การใสเวนวรรค
เล่ือนไปทางขวา

การคนหาคําที่ตรงกันกอนหนาน้ีหรือถัดไป
เล่ือนลงหรือขึน้

การสํารวจเมนู

ฟงกชันโทรศัพทจะจัดกลุมอยูในเมนูตางๆ ซึง่ในท่ีน้ีไมไดอธิบายฟงกชันเมนูหรือรายการตัว
เลือกไวท้ังหมด

ในหนาจอหลัก ใหเลือก เมนู และเมนูและเมนูยอยท่ีตองการ

การออกจากระดับเมนูปจจุบัน
เลือก ออก หรือ กลับ

การกลับไปที่หนาจอหลกั
ใหกดปุมวางสาย

การเปลี่ยนมุมมองเมนู
เลือก เมนู > ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก

ขอความ

สรางและรับขอความ เชน ขอความแบบตัวอักษรและมัลติมีเดียดวยโทรศัพทของคุณ บริการ
ขอความน้ีจะใชไดในกรณีท่ีมีการเปดใหบริการโดยผูใหบริการเครือขายหรือผูใหบริการเทาน้ัน

ขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย
คุณสามารถสรางขอความและแนบไฟลไปกับขอความ เชน รูปภาพ ได โทรศัพทของคุณจะ
เปลี่ยนขอความตัวอักษรเปนขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีไฟลแนบมาดวย

ขอความตัวอักษร
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรท่ีมีความยาวมากกวาความยาวที่
กําหนดของขอความเดียว สําหรับขอความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบงสงขอความออกเปน
สองขอความขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามน้ัน สําหรับตัวอักษรท่ีมีเคร่ืองหมายเสียง
หนัก เคร่ืองหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใชพ้ืนท่ีมากขึน้ ซึ่งอาจจํากัด
จํานวนตัวอักษรท่ีสามารถสงเปนขอความเดียวไดนอยลง

จํานวนตัวอักษรท่ีเหลอือยูท้ังหมดและจํานวนของขอความท่ีจําเปนตองสงจะแสดงขึน้

ในการสงขอความ จะตองมีการจัดเก็บหมายเลขศูนยฝากขอความที่ถูกตองไวในเครื่อง โดย
ปกต ิหมายเลขน้ีตั้งไวเปนคาเร่ิมตนในซมิการดของคุณ

14 การสํารวจเมนู



ในการตั้งหมายเลขดวยตนเอง ใหทําดังน้ี

1 เลือก เมนู > ขอความ > เพ่ิมเติม > การตั้งคา ขอความ > ขอความตัวอักษร > ศนูย
ขอความ

2 ปอนช่ือและหมายเลขที่ผูใหบริการใหมา

ขอความมัลติมีเดีย
ขอความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ และคลิปเสียงหรือวิดีโอคลิป

เฉพาะเคร่ืองท่ีมีคุณสมบัติท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ันท่ีจะรับและแสดงขอความมัลตมิีเดียได
ลกัษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทท่ีรับขอความ

ขนาดของขอความ MMS อาจจํากัดตามเครือขายแบบไรสาย หากไฟลภาพที่แทรกมีขนาดเกิน
ขดีจํากัดน้ี เคร่ืองอาจกําหนดใหภาพมขีนาดเล็กลงเพ่ือใหสามารถสงทาง MMS ได

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรท่ี
เปนอันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ีอาจทําความเสียหายตอโทรศพัทหรือพีซขีองคุณ

สําหรับขอมูลการใชงานและการสมัครใชบรกิารสงขอความมัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ

การสรางขอความ 
1 เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ
2 เขียนขอความของคุณ

ในการปอนอักขระพิเศษหรือสัญลักษณย้ิม ใหเลือก ตัวเลือก > ใสสญัลกัษณ
ในการแนบออปเจ็กตไปยังขอความ ใหเลือก ตัวเลอืก > แทรกออปเจ็กต ประเภทของ
ขอความจะเปลี่ยนเปนขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ

3 ในการเพ่ิมผูรับ ใหเลือก สงถึง และผูรับ
ในการปอนหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอีเมลดวยตนเอง ใหเลือก เบอรโทรหรืออีเมล
ปอนหมายเลขโทรศัพท หรือเลือก อีเมล และปอนท่ีอยูอีเมล

4 เลือก สง

ขอความมัลติมีเดียจะแสดงโดยไอคอนท่ีดานบนของหนาจอ

ผูใหบริการอาจคิดคาบริการแตกตางกันโดยขึน้อยูกับประเภทของขอความ หากตองการราย
ละเอียด โปรดติดตอผูใหบริการ

ขอความดวน
ขอความดวน คือ ขอความตัวอักษรท่ีปรากฏทันทีท่ีไดรับ

เลือก เมนู > ขอความ

1 เลือก เพิ่มเติม > ขอความอื่น > ขอความดวน
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2 เขียนขอความของคุณ
3 เลือก สงถึง และรายช่ือ

ขอความเสียง Nokia Xpress 
สรางและสงขอความเสียงโดยใช MMS ดวยวิธีท่ีสะดวก

เลือก เมนู > ขอความ

1 เลือก เพิ่มเติม > ขอความอื่น > ขอความคลปิเสยีง เคร่ืองบันทึกเสียงเปด
2 ในการบันทึกขอความ ใหเลือก 
3 ในการหยุดการบันทึก ใหเลือก 
4 เลือก สงถึง และรายช่ือ

บริการ Nokia Messaging
โทรศัพทของคุณอาจสนับสนุนบริการ Nokia Messaging ซึ่งรวมถึงอีเมล และการสนทนาสําหรับ
เครือขายทางสังคม

• อีเมลชวยใหคุณสามารถใชโทรศัพทมือถือในการเขาบัญชีอีเมลของคุณจากผูใหบริการ
อีเมลตางๆ ได

• ดวยการสนทนา คณุสามารถใชโทรศัพทมือถือในการสนทนากับผูใชออนไลนคนอ่ืนๆ

หากตองการตรวจสอบวาระบบขอความสามารถใชไดหรือไม ใหเลือก เมนู > ขอความ >

อีเมล หาก  ปรากฏท่ีดานบนของมุมมองหลัก แสดงวา
มีการใชบริการ Nokia Messaging อยู

คุณสมบตัิน้ีสามารถใชงานไดในบางประเทศเทาน้ัน สําหรับรายละเอียด โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ

ขอความเสียง
ศูนยฝากขอความเสียงเปนบริการเครือขายท่ีคุณอาจจําเปนตองสมคัรใชบริการ สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

โทรไปยังศนูยฝากขอความของคุณ
กด 1 คางไว

แกไขหมายเลขศูนยฝากขอความของคุณ
เลือก เมนู > ขอความ > เพิ่มเติม > ขอความเสยีง และ หมายเลขศนูยรับฝาก ขอความ
เสยีง
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การต้ังคาขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และ เพ่ิมเติม > การต้ังคา ขอความ

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

การต้ังคาทั่วไป  — ตั้งคาขนาดตัวอักษรสําหรบัขอความ และเปดใชงานรอยยิ้มกราฟกและ
รายงานการสง
ขอความตัวอักษร  — ตัง้คาศูนยขอความสําหรับขอความตัวอักษรและอีเมล SMS
ขอความมัลติมีเดีย  — ใหมีรายงานการสง และการรับขอความมัลติมีเดีย และโฆษณา รวมถึง
การตั้งคาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขอความแบบมัลติมีเดีย
ขอความบริการ  — เปดใชงานขอความบริการ และกําหนดการตั้งคาท่ีเก่ียวกับขอความบริการ

รายชือ่

คณุสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพทไวในหนวยความจําเครื่องและในซิมการด คุณ
สามารถจัดเก็บรายช่ือพรอมดวยหมายเลขโทรศัพทและรายการขอความไวในหนวยความจํา
โทรศัพท ช่ือและเบอรโทรศัพทจะถูกจดัเก็บในซิมการดท่ีกํากับดวย 

เลือก เมนู > รายช่ือ > ช่ือ

การเพ่ิมรายชื่อ
เลือก ตัวเลอืก > เพิ่มรายชื่อใหม

การเพ่ิมรายละเอียดใหกับรายชื่อ
ตรวจดูใหแนใจวาหนวยความจําท่ีใชเปน โทรศพัท หรือ เครื่องและซิม เล่ือนไปที่รายช่ือ และ
เลือก เลือก > ตัวเลือก > เพิ่มขอมูล

การคนหารายชื่อ
เล่ือนดูรายช่ือหรือปอนตัวอักษรตัวแรกของชื่อ

การคัดลอกรายชื่อระหวางหนวยความจําเครื่องและซิมการด
เล่ือนไปที่รายช่ือ และเลือก ตัวเลือก > เพ่ิมเติม > คัดลอกรายชื่อ คุณสามารถจัดเก็บ
หมายเลขโทรศัพทไดเพียงหมายเลขเดยีวสําหรับช่ือแตละชื่อในซิมการด

ในการเลือกซิมการดหรือหนวยความจําเครื่องเพ่ือจัดเก็บรายช่ือของคุณ ในการเลือกวิธีแสดงช่ือ
และเบอรโทรศัพทในรายช่ือ และในการดูพ้ืนท่ีหนวยความจําสําหรับจดัเก็บรายช่ือ ใหเลือก
เมนู > รายช่ือ และ เพิ่มเติม > การต้ังคา และตัวเลือกท่ีเหมาะสม

คณุสามารถสงและรับขอมูลรายช่ือของบุคคลในรูปแบบของนามบัตรจากเครื่องท่ีใชงานรวมกัน
ได ซึง่สนับสนุนมาตรฐาน vCard

การสงนามบัตร
เลือกรายช่ือ ตัวเลือก > เพิ่มเติม > นามบตัร และวิธีการสง
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ภาพถาย

การถายภาพและบนัทึกวิดีโอคลปิ
สามารถใชงานกลองไดใน Nokia C1–01 เทาน้ัน

โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ 480x640 พิกเซล

โหมดกลอง

การใชฟงกชันภาพน่ิง
เลือก เมนู > ภาพถาย > กลอง

การขยายหรือยอ
เล่ือนขึ้นหรือลง

การถายภาพ
เลือก จับภาพ

การต้ังคาโหมดภาพตัวอยางและเวลา
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > เวลาแสดงภาพถาย ตัวอยาง

การเปดใชงานตัวต้ังเวลาถายภาพ
เลือก ตัวเลือก และตัวเลือกท่ีตองการ

โหมดวิดีโอ

การใชฟงกชันวิดีโอ
เลือก เมนู > ภาพถาย > กลองวิดีโอ

การเริ่มบนัทึกวิดีโอคลปิ
เลือก บันทึก

การสลับระหวางโหมดกลองและโหมดวิดีโอ
ในโหมดกลองหรือโหมดวิดีโอ ใหเล่ือนไปทางซายหรือขวา

การดูภาพและวิดีโอคลปิของคุณ

การดูภาพของคุณ
เลือก เมนู > ภาพถาย > ภาพถายของฉัน
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การดูวิดีโอคลิปของคุณ
เลือก เมนู > ภาพถาย > วิดีโอของฉัน

เพลง

เครื่องเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีเคร่ืองเลนเพลงสําหรับฟงเพลงหรือไฟล MP3 หรือไฟลเสียง AAC อ่ืนๆ

เลือก เมนู > เพลง > เพลงของฉัน

การเริ่มหรือหยุดเลนชั่วคราว
กดปุมเล่ือน

การขามไปยังจุดเริ่มตนของเพลงปจจุบนั
เล่ือนไปทางซาย

การขามไปยังเพลงกอนหนา
เล่ือนไปทางซายสองครั้ง

การขามไปยังเพลงถัดไป
เล่ือนไปทางขวา

การกรอกลบัเพลงที่กําลังเลนอยู
กดปุมเล่ือนไปทางซายคางไว

การเดินหนาเพลงที่กําลังเลนอยูอยางเร็ว
กดปุมเล่ือนไปทางขวาคางไว

การเปลี่ยนระดับเสยีง
เล่ือนขึ้นหรือลง

การปดหรือเปดเสยีงเครื่องเลนเพลง
กด #

การปดเครื่องเลนเพลง
ใหกดปุมวางสาย

การต้ังเครื่องเลนเพลงใหเลนในพื้นหลัง
เลือก ตัวเลอืก > เลนในพื้นหลัง

การปดเครื่องเลนเพลงขณะที่เครื่องเลนเพลงกําลังเลนอยูในพ้ืนหลงั
กดปุมวางสายคางไว
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คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลง
ในระดบัเสียงปกติ และอยาถือโทรศพัทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

วิทยุ FM
เลือก เมนู > เพลง > วิทยุ

การคนหาสถานีที่มีใหเลือกโดยอัตโนมัติ
เลือก ตัวเลือก > คนหาทุกสถานี เพ่ือผลท่ีดีท่ีสุด ใหคนหาเมื่ออยูนอกอาคารหรือใกลหนาตาง

การคนหาสถานีขางเคียง
กดปุมเล่ือนไปทางซายหรือขวาคางไว

การจัดเก็บสถานี
คนหาสถานีท่ีตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี

การสลับระหวางสถานีที่จัดเก็บไว
เล่ือนไปทางซายหรือทางขวาเพื่อสลับไปมาระหวางสถานี หรือกดปุมตัวเลขของท่ีตั้งสถานีใน
ตําแหนงหนวยความจําท่ีตรงกัน

การเปลี่ยนระดับเสยีง
เล่ือนขึ้นหรือลง

การปดวิทยุ
ใหกดปุมวางสาย

การต้ังวิทยุใหเลนในพื้นหลงั
เลือก ซอน

การปดวิทยุขณะที่วิทยุกําลงัเลนอยูในพ้ืนหลงั
กดปุมวางสายคางไว

คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลง
ในระดบัเสียงปกติ และอยาถือโทรศพัทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

บันทึกการโทร 

ในการดูขอมูลเก่ียวกับการโทร ขอความ ขอมูล และการซิงโครไนซของคุณ เลือก เมนู >
บันทึก และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

20 บันทึกการโทร



หมายเหตุ: คาใชจายจริงท่ีผูใหบริการเรียกเก็บสําหรับการโทรและบริการน้ันอาจแตก
ตางกัน ขึน้กับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี และอ่ืนๆ

เว็บหรืออินเทอรเน็ต 

คณุสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตตางๆ โดยใชเบราเซอรของโทรศัพท ลักษณะของเว็บเพจ
อาจแตกตางกันเน่ืองมาจากขนาดของหนาจอ คุณอาจไมสามารถดูรายละเอียดท้ังหมดของ
เว็บเพจได

ท้ังน้ีขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ ฟงกชันการเบราสเว็บอาจแสดงเปนเว็บหรืออินเทอรเน็ตในเมนู
ตอจากน้ีไปจะเรียกวา เว็บ

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการท่ีคุณเชื่อถือและใหความปลอดภัยท่ีเพียงพอ และปองกัน
อันตรายตอซอฟตแวร

คณุสามารถสอบถามการใหบริการเหลาน้ี ราคา และคําแนะนําตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

คณุอาจไดรบัการตั้งกําหนดคาท่ีจําเปนตอการเบราสเปนขอความการจัดรูปแบบจากผูใหบริการ
ของคุณ

การเชื่อมตอกับบริการเว็บ

เลือก เมนู > อินเทอรเน็ต > โฮมเพจ หรือในโหมดสแตนดบาย ใหกด 0 คางไว

หลังจากเชื่อมตอกับบริการ คณุสามารถเริ่มการเรียกดูเพจตางๆ ได ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจ
แตกตางกันไปตามบริการน้ันๆ ปฏิบัติตามขอความที่ปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพทของคุณ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

การตั้งคา 

รูปแบบ
รอสาย แตไมสามารถทําใหโทรศัพทดังได โทรศัพทของคุณมีกลุมการตั้งคาท่ีหลากหลายเรียก
วารูปแบบ ซึง่คุณสามารถปรับแตงเสียงเรียกเขาสําหรับเหตุการณและสภาพแวดลอมท่ีแตกตาง
กัน

เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ

เลือกรูปแบบที่ตองการ และจากตัวเลือกตอไปน้ี

ใชงาน  — เปดใชงานรูปแบบ
ปรับต้ังคา  — ปรับการตั้งคารูปแบบ
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ต้ังเวลา  — ตั้งรูปแบบเพื่อใชงานในเวลาที่กําหนด เมื่อหมดเวลาที่ตั้งใหกับรูปแบบ เคร่ืองจะใช
รูปแบบกอนหนาน้ีท่ีไมไดตั้งเวลาไว

แบบเสียง
คุณสามารถแกไขการตั้งคาแบบเสียงของรูปแบบใชงานท่ีเลือกไว

เลือก เมนู > การตั้งคา > แบบเสยีง คณุสามารถคนหาการตั้งคาเดียวกันไดในเมนู รูปแบบ

จอแสดงผล
ในการดูหรือปรับภาพพื้นหลัง ขนาดตัวอักษร หรือคุณสมบัติอ่ืนๆ เก่ียวกับจอแสดงผลของ
โทรศัพท เลือก เมนู > การตั้งคา > จอแสดงผล

วันและเวลา
เลือก เมนู > การตั้งคา > วันและเวลา

การต้ังวันและเวลา
เลือก การต้ังคาวันและเวลา

การต้ังรูปแบบวันและเวลา
เลือก การต้ังคารูปแบบ วันที่และเวลา

การอัพเดตเวลาอัตโนมัติตามเขตเวลาปจจุบนั
เลือก รับขอมูลวันที่และ เวลาอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ทางลดั
ดวยทางลัดสวนตัว คณุสามารถเขาใชฟงกชันในเครื่องท่ีใชงานบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว

เลือก เมนู > การตั้งคา > ทางลดัสวนตัว

การกําหนดฟงกชันโทรศัพทใหกับปุมเลือก
เลือก ปุมเลอืกดานขวา หรือ ปุมเลอืกดานซาย และฟงกชันจากรายการ

การเลือกฟงกชันทางลดัสําหรับปุมเลื่อน
เลือก ปุมสํารวจ เล่ือนไปยังทิศทางที่ตอง และเลือก เปลีย่นคา หรือ กําหนด และฟงกชันจาก
รายการ

การซิงโครไนซและการสํารองขอมูล
เลือก เมนู > การตั้งคา > ซิงคและสํารอง

เลือกจากรายการตอไปน้ี
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การสลับ โทรศัพท  — ซิงโครไนซหรือคัดลอกขอมูลท่ีเลือก เชน รายช่ือ รายการปฏทิิน
บันทึก หรือขอความของคุณ ระหวางโทรศพัทของคุณและอุปกรณอ่ืน
สรางขอมูล สํารอง  — สํารองขอมูลท่ีเลือก
เรียกคืนจาก ขอมูลสํารอง  — เรียกคืนขอมูลจากขอมูลสํารอง ในการดูรายละเอียดของไฟล
สํารอง เลือก ตัวเลอืก > รายละเอียด
ซิงคกับเซิรฟเวอร  — ซงิโครไนซหรือคัดลอกขอมูลท่ีเลือกระหวางโทรศัพทและคอมพิวเตอร
หรือเซริฟเวอรเครือขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณมีคุณสมบัติท่ีหลากหลายซึง่ชวยใหคุณเช่ือมตอกับอุปกรณอ่ืนเพ่ือสงและรับ
ขอมูล

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลย ีBluetooth จะชวยใหคุณเช่ือมตอโทรศพัทของคุณเขากับอุปกรณหรืออุปกรณเสริม
Bluetooth ท่ีใชรวมกันไดท่ีอยูภายในระยะ 10 เมตร (32 ฟุต) ผานทางคลื่นวิทยุ

เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth
การต้ังคาการเชื่อมตอ Bluetooth
1 เลือก ช่ือโทรศัพทของฉัน และปอนชื่อใหกับโทรศัพทของคุณ
2 เลือก Bluetooth > ใช  แสดงวากําลังเปดใชงานการเช่ือมตอ Bluetooth
3 ในการเชื่อมตอโทรศัพทเขากับอุปกรณเสริมเสียง ใหเลือก ตออุปกรณเสริมเสียง และ

อุปกรณท่ีคุณตองการเช่ือมตอดวย
4 ในการจับคูโทรศัพทของคณุกับอุปกรณ Bluetooth อ่ืนท่ีอยูในระยะ ใหเลือก อุปกรณที่จับ

คูแลว > เพิ่มอุปกรณใหม
เล่ือนไปยังอุปกรณท่ีพบ และเลือก เพิ่ม
ปอนรหัสผาน (ไมเกิน 16 ตัวอักษร) บนเครื่องของคุณ และยอมใหเช่ือมตอกับอุปกรณ
Bluetooth อีกเคร่ือง

หากคุณกังวลในเรื่องความปลอดภัย ใหเลิกใชงานฟงกชัน Bluetooth หรือตั้งคา การปรากฏ
ของเครื่อง เปน ไมแสดง ยอมรับการส่ือสาร Bluetooth จากคนท่ีคุณไวใจเทาน้ัน

การเชื่อมตอเคร่ืองพีซขีองคุณกับอินเทอรเน็ต
คุณสามารถใชเทคโนโลย ีBluetooth ในการเช่ือมตอเคร่ืองพีซท่ีีใชงานรวมกันไดเขากับ
อินเทอรเน็ตโดยไมจําเปนตองใชซอฟตแวร PC Suite โทรศัพทของคุณตองสามารถเชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) และเครือ่งพีซีจะตองสนับสนุนเทคโนโลยี
Bluetooth หลังจากเช่ือมตอกับบริการจุดเช่ือมตอเครือขาย (NAP) และจับคูกับเครื่องพีซแีลว
โทรศัพทของคุณจะเปดการเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ตเขากับอินเทอรเน็ตโดยอัตโนมัติ

โทรศัพทน้ีเปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ท่ีสนับสนุนรูปแบบดังตอไป
น้ี: การใชงานท่ัวไป, แฮนดฟรี, ชุดหูฟง, Push ออปเจ็กต, การโอนไฟล, การติดตอเครือขาย
แบบ Dial-Up, พอรตอนุกรม, การเขาใชงานซิม และการแลกเปลี่ยนออบเจกตท่ัวไป คุณควรใช
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เฉพาะอุปกรณเสริมของรุนน้ีท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia เทาน้ัน เพ่ือสรางความมั่นใจในการใช
งานระหวางอุปกรณท่ีรองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ
เพ่ือดูวาอุปกรณน้ันๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีไดหรือไม

คุณสมบัติท่ีใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพ่ิมการใชพลังงานแบตเตอรี่และลดอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่

ขอมูลแพคเก็ต
General Packet Radio Service (GPRS) คือบริการเครือขายท่ีชวยใหโทรศัพทมือถือสามารถสง
และรับขอมูลผานเครือขายบนพื้นฐานของอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (IP)

ในการกําหนดวิธีใชบริการ เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > การ
เช่ือมตอขอมูล แบบแพคเก็ต และจากตัวเลือกตอไปน้ี:
เม่ือตองการ  — เพ่ือติดตั้งการเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ตเมือ่แอปพลิเคช่ันตองการ การเช่ือมตอ
จะยุติเมื่อยกเลิกแอปพลิเคช่ัน
ออนไลนตลอด  —  เพ่ือเช่ือมตอเขากับเครือขายขอมูลแพคเก็ตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปด
โทรศัพท

การโทรและโทรศัพท
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก

การโอนสายเรียกเขา
เลือก การโอนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) สําหรับรายละเอียด โปรดติดตอผูใหบริการ

การโทรซ้ําอัตโนมัติสบิครั้งหลงัจากพยายามโทรแลวแตไมสําเร็จ
เลือก เรียกซ้ําอัตโนมัติ > เปด

การรับการแจงเตือนสายเรียกเขาขณะที่คุณกําลงัสนทนา
เลือก ต้ังคาสาย เรียกซอน > ใชงาน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การแสดงหรือซอนหมายเลขของคุณกับคูสนทนา
เลือก สงขอมูลผูโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) สําหรับรายละเอียด โปรดติดตอผูให
บริการ

เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศพัท

การกําหนดภาษาที่แสดง
เลือก การต้ังคาภาษา > ภาษาที่ใชในเคร่ือง

อุปกรณเสริม
เมนูน้ีจะใชไดก็ตอเมื่อโทรศัพทเช่ือมตออยูกับอุปกรณเสริมท่ีใชรวมกันได
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เลือก เมนู > การต้ังคา > อุปกรณเสริม เลือกอุปกรณเสริมและตัวเลือก ท้ังน้ีขึน้อยูกับอุปกรณ
เสริมน้ันๆ

การจัดรูปแบบ
คณุสามารถกําหนดคาโทรศัพทของคุณดวยการตั้งคาท่ีจําเปนสําหรับบริการบางประเภท ผูให
บริการของคุณอาจสงการตั้งคาเหลาน้ีมาใหคุณดวย

เลือก เมนู > การต้ังคา และ การต้ังกําหนดคา

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
การต้ังคาเริ่มตน  — ดูผูใหบริการท่ีจัดเก็บอยูในโทรศัพท และตั้งคาผูใหบริการเริ่มตน
คาที่ต้ังในทุกแอปฯ  — เปดใชการตั้งกําหนดคาท่ีเปนคาเร่ิมตนสําหรับโปรแกรมที่สนับสนุน
จุดเชื่อมตอที่ตองการ  — ดูจุดเช่ือมตอท่ีจัดเก็บไว
การต้ังคาสวนบคุคล  — เพ่ิมบัญชีสวนตัวใหมสําหรับบริการตางๆ และใชงานหรือลบบัญชีน้ัน
ในการเพิ่มบัญชีสวนตัวใหม ใหเลือก เพิ่มใหม หรือ ตัวเลอืก > เพ่ิมใหม เลือกประเภทบริการ
แลวปอนขอมูลท่ีจําเปน ในการใชงานบัญชีสวนตัว ใหเล่ือนไปที่บัญชีดังกลาว แลวเลือก ตัว
เลือก > ใชงาน

การเรียกคืนคาด้ังเดิม 
ในการเรียกคืนคาโทรศพัทกลับเปนคาท่ีตั้งมาจากโรงงาน เลือก เมนู > การต้ังคา > เรียกคืน
การต้ังคาด้ังเดิม และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
คืนการต้ังคาเทาน้ัน  — รีเซ็ตการตั้งคาท่ีตองการท้ังหมดโดยไมลบขอมูลสวนตัว
เรียกคืนทั้งหมด  — รีเซต็การตั้งคาท่ีตองการท้ังหมด และลบขอมลูสวนตวัท้ังหมด เชน ราย
ช่ือ ขอความ ไฟลสื่อ และรหัสการใชงาน

แอปพลิเคชัน่

นาฬิกาปลกุ
คณุสามารถตัง้นาฬิกาปลุกใหสงเสียงปลุกเมือ่ถึงเวลาที่ตองการ

การต้ังปลกุ
1 เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > นาฬิกาปลกุ
2 ในการเปดใชงานนาฬิกาปลุก ใหเล่ือนไปทางซายหรือขวา
3 ปอนเวลาสําหรับปลุก
4 ในการเปดตั้งปลุกซ้ําตามวันท่ีเลือกในสัปดาห ใหเลือก ตัวเลือก > เตือนซ้ําหลายวัน และ

วัน
5 ในการเลือกเสียงปลุก ใหเลือก ตัวเลือก > เสยีงปลกุ หากคุณเลือกวิทยุเปนเสียงปลุก ให

เช่ือมตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท
6 ในการตั้งระยะหมดเวลาสําหรับการเลื่อนปลุก ใหเลือก ตัวเลอืก > การหมดเวลาเลือ่น
7 เลือก จัดเก็บ
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การหยุดเสียงปลุก
เลือก หยุด หากคุณปลอยใหเคร่ืองสงเสียงปลุกตอไปเปนเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก เลื่อนไป
เสียงปลุกจะหยุดดังในชวงเวลาที่ตั้งไว แลวสงเสียงปลุกใหมอีกคร้ัง

คลงัภาพ
คุณสามารถจัดการภาพถาย คลิปวิดีโอ และไฟลเพลงไดในคลังภาพ

การดูขอมูลในคลังภาพ
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > คลงัภาพ

พิเศษ
โทรศัพทของคุณอาจมีเกมสและแอปพลิเคช่ัน Java™ ท่ีออกแบบขึน้เปนพิเศษสําหรับโทรศัพท
ของคุณ

เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > พิเศษ

การเปดเกมสหรือแอปพลิเคชั่น
เลือก เกมส, แหลงรวบรวม หรือการดหนวยความจํา และเลือกเกมสหรือแอปพลิเคช่ัน

การดูจํานวนหนวยความจําที่มีอยูสําหรับการติดต้ังเกมสและแอปพลิเคชั่น
เลือก ตัวเลือก > สถานะความจํา

การดาวนโหลดเกมสหรือแอปพลิเคชั่น
เลือก ตัวเลือก > ดาวนโหลด > ดาวนโหลดเกมส หรือ ดาวนโหลดแอปฯ

โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคช่ัน J2ME™ Java โปรดตรวจสอบใหแนใจวาแอปพลิเคช่ัน
ใชรวมกับโทรศัพทของคณุไดกอนท่ีจะดาวนโหลด

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชแอปพลิเคช่ันและซอฟตแวรอ่ืนๆ จากแหลงท่ีเช่ือถือได
เทาน้ัน แอปพลิเคชั่นจากแหลงท่ีไมนาเช่ือถืออาจมีซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายซึง่สามารถเขาถึง
ขอมูลท่ีเก็บไวในโทรศัพทของคุณ ซึง่ทําใหเกิดความเสียหายทางการเงินหรือความเสียหายกับ
โทรศัพทของคุณได

แอปพลิเคชั่นท่ีดาวนโหลดอาจจัดเก็บอยูใน คลังภาพ แทน แอปพลิเคช่ัน

เครื่องบันทึกเสยีง
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เครื่องบันทึก

การเริ่มบนัทึก
เลือกไอคอนบันทึก

26 แอปพลิเคชั่น



การฟงการบันทึกเสยีงลาสดุ
เลือก ตัวเลอืก > เลนที่บนัทึกลาสดุ

การสงการบนัทึกเสียงลาสดุไปในขอความมัลติมีเดีย
เลือก ตัวเลอืก > สงที่บนัทึกลาสดุ

รายการสิ่งที่ตองทํา
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > สิ่งท่ีตองทํา

รายการสิ่งท่ีตองทําจะแสดงและเรียงลําดับตามความสําคญั ในการจัดการรายการสิ่งท่ีตองทํา
ใหเลือก ตัวเลือก และตัวเลือกท่ีเหมาะสม

เมนูระบบ

เขาใชพอรทัลเพ่ือไปยังบริการท่ีผูใหบริการระบบจัดให สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอผูให
บริการระบบของคุณ ผูใหบริการสามารถอัพเดตเมนูน้ีดวยขอความบริการ

บริการซิม

ซิมการดของคุณอาจมีบริการเสริม คุณสามารถเขาใชงานเมนูน้ีไดก็ตอเม่ือซมิการดของคุณ
สนับสนุน ช่ือและเน้ือหาของเมนูจะตางกันไปตามซมิการดท่ีใช

อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

คําเตือน:
เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถ
ใชไดกับเครื่องรุนน้ีเทาน้ัน การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากน้ี อาจเปนอันตรายและทําให
การรับประกันหรือรับรองสําหรับเคร่ืองเปนโมฆะไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ท่ีไมไดรับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทน
จําหนายของคุณ

เมนูระบบ 27



อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนายอยูมากมาย หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
ท่ี www.nokia.co.th/accessories

ขอกําหนดที่ควรปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ
• ตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอวาอุปกรณเสริมท่ีไดติดตั้งในพาหนะไดรบัการติดตั้งอยางแนน

หนาและทํางานอยางถูกตอง
• เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัตผิานการรับรองเทาน้ันท่ีจะติดตั้งอุปกรณเสริมในรถที่ติดตั้งยากได

แบตเตอรี่
ประเภท: BL-5CB

เวลาสนทนา:

สูงถึง 10.65 ช่ัวโมง (GSM)

สแตนดบาย

สูงถึง 524.7 ช่ัวโมง (GSM)

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลาโดยประมาณ และจะเปนไปตาม
การประมาณการตอเมื่ออยูภายใตขอกําหนดที่เหมาะสมของเครอืขายเทาน้ัน เวลาสนทนาและ
เวลาสแตนดบายขึน้อยูกับซิมการด คุณสมบัติท่ีใช อายุและขอกําหนดของแบตเตอรี่ อุณหภูมิใน
การเก็บแบตเตอรี ่ขอกําหนดของเครือขาย และปจจัยอ่ืนๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและ
เวลาสแตนดบายอาจส้ันกวาท่ีระบุไวขางตนอยางมาก เสียงเรียกเขา การจัดการสายดวยระบบ
แฮนดฟรี การใชในโหมดดิจิตอล และคุณสมบัติอ่ืนๆ จะใชพลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลา
ท่ีใชอุปกรณในการโทรจะสงผลตอเวลาสแตนดบาย ในทํานองเดียวกัน ระยะเวลาท่ีเปดเคร่ือง
รวมทั้งท่ีอยูในโหมดสแตนดบายก็มีผลตอระยะเวลาในการสนทนาดวยเชนกัน

เคล็ดลับเพื่อส่ิงแวดลอม

ประหยัดพลงังาน
คุณไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่บอยครั้งมากนัก หากคุณดําเนินการดังตอไปน้ี (หากมีใหใชงาน
สําหรับอุปกรณของคุณ)
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• ปดแอปพลิเคช่ัน และการเช่ือมตอขอมูล ตัวอยางเชน การเชื่อมตอ Bluetooth ของคุณ เมื่อ
ไมใชงาน

• ลดความสวางของหนาจอ
• ตัง้คาใหโทรศัพทของคุณเขาสูโหมดประหยัดพลังงานหลังจากครบชวงระยะเวลาขั้นต่ําท่ี

ไมมีการใชงาน หากมีโหมดดังกลาวอยูในโทรศัพทของคุณ
• ปดการใชงานเสียงท่ีไมจําเปน เชน เสียงปุมกด

การหมุนเวียนมาใชใหม
วัสดุท้ังหมดของโทรศัพทเครื่องน้ีสามารถนํากลับมาเปนวัสดุและพลังงาน สําหรับขอมูลเก่ียวกับ
วิธีการนําผลิตภัณฑ Nokia เกาของคุณกลับมาใชใหม โปรดไปที่ www.nokia.com/
werecycle หรือโดยใชโทรศัพทมือถือ www.nokia.mobi/werecycle

นําบรรจุภัณฑและคูมือผูใชของคุณกลับมาหมุนเวียนใชใหมตามระเบียบการหมนุเวียนมาใชใหม
ของทองถิ่นของคุณ

หากตองการขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับคุณลักษณะทางสิ่งแวดลอมของอุปกรณของคุณ ใหไปท่ี
www.nokia.com/ecodeclaration

ขอมูลผลิตภัณฑและความปลอดภัย

ขอมลูทั่วไป
เกีย่วกบัโทรศัพทของคุณ
โทรศพัทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับนี้ไดรับการรับรองใหใชใน เครือขาย EGSM 900 และ 1800 MHz โปรดตดิตอขอรับขอมูลเพิ่มเตมิเกีย่ว
กับระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศพัทของคณุ

โทรศพัทของคณุอาจมีบุคมารคและลงิคสาํหรับไซตอนิเทอรเน็ตจากบริษัทภายนอกตดิตั้งไวลวงหนาแลวและอาจยอมใหเขาเว็บไซตของ
บริษัทอื่นได เวบ็ไซตเหลานี้ไมไดอยูในเครือของ Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอเวบ็ไซตเหลานี้ หากคณุเขาใช
เว็บไซตดงักลาว ควรใชความระมัดระวังในเร่ืองของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต

คําเตือน:
คณุตองเปดเครื่องกอนเร่ิมใชงานคณุสมบัตติางๆ ของเคร่ือง ยกเวนนาฬกิาปลุก หามเปดเคร่ือง เมื่อการใชงานโทรศพัทไรสายอาจกอให
เกิดสัญญาณรบกวนหรืออนัตราย

ขณะที่ใชโทรศพัทเคร่ืองนี้ คณุควรเคารพตอกฎหมายและจารีตประเพณีทองถิ่นทั้งหมด ความเปนสวนตัว สทิธิสวนบุคคลของผูอืน่ และ
ลขิสิทธิ ์การคุมครองดานลิขสิทธิ์จะชวยปองกันการคดัลอก การแกไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางสวนได

คณุควรทําสาํเนาสาํรองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอกัษรสาํหรับขอมูลสาํคญัทัง้หมดที่จัดเก็บไวในเคร่ืองดวยเสมอ

เม่ือตองการตอโทรศพัทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ โปรดอานคูมือของอุปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษาขอมูลโดยละเอยีดเกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอ
โทรศพัทเขากบัอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

รูปภาพทีป่รากฏในคูมือฉบบันี้อาจแตกตางจากภาพทีป่รากฏบนหนาจอโทรศพัทของคุณ

โปรดดูขอมูลที่สําคญัอ่ืนๆ เกีย่วกบัโทรศพัทไดจากคูมือผูใช

ขอมูลผลติภัณฑและความปลอดภัย 29

http://www.nokia.com/werecycle
http://www.nokia.com/werecycle
http://www.nokia.mobi/werecycle
http://www.nokia.com/ecodeclaration


บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเร่ิมใชงานโทรศพัท บางคณุสมบัตไิมสามารถทํางานไดบนทุกเครือขาย
คณุสมบัตติางๆ อาจตองการใหคณุทําขอตกลงเฉพาะกับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใชงานได บริการเสริมจากระบบเครือขายเกี่ยวของกับ
การรับสงขอมูล โปรดตรวจสอบคาธรรมเนียมในระบบเครือขายหลักของคณุและเมื่อใชบริการขามเครือขายจากผูใหบริการของคุณ ผูให
บริการสามารถใหคําอธิบายถึงคาบริการที่เรียกเกบ็ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงานคณุสมบัตบิางอยางของ
โทรศพัทเครื่องนี้ที่ตองไดรับการสนับสนุนจากระบบเครือขาย เชน การสนับสนุนสําหรับเทคโนโลยีเฉพาะ เชน โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP
และ SSL) ที่ทาํงานบนโปรโตคอล TCP/IP และตวัอกัษรในภาษาตางๆ

ผูใหบริการโทรศพัทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงานคณุสมบตับิางอยางในเคร่ืองของคณุ ถาเปนเชนนั้น คณุสมบตัเิหลานี้จะไม
ปรากฏในเมนูบนเคร่ือง โทรศัพทของคุณอาจมีรายการที่กําหนดเอง เชน ชื่อเมนู ลําดบัของเมนู และไอคอน

หนวยความจําที่ใชรวมกัน
คณุสมบัตใินโทรศัพทเครื่องนี้ ซึ่งใชหนวยความจํารวมกนันั้น ไดแก ขอความมัลตมิีเดยี (MMS). การใชคุณสมบตัิอยางใดอยางหนึ่งหรือ
มากกวานี้จะลดจํานวนหนวยความจําที่เหลอืสําหรับคณุสมบตัอิื่น หากโทรศัพทของคณุแสดงขอความวาหนวยความจําเตม็ ใหลบขอมูลบาง
อยางทีจ่ัดเก็บไวในคณุสมบัตหินวยความจําทีใ่ชรวมกันออก

เกีย่วกบัการอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท 
ดวยการอัพเดตซอฟตแวรโทรศพัท คณุจะสามารถรับคณุสมบัตใิหมๆ และฟงกชนัทีท่ํางานไดดข้ึีนสําหรับโทรศพัทของคณุ การอัพเดต
ซอฟตแวรยังชวยปรับปรุงประสิทธภิาพใหกับโทรศพัทของคุณอีกดวย

เราขอแนะนําใหคณุสํารองขอมูลสวนตวัของคณุไวกอนที่จะอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทของคณุ

คําเตือน:
หากคุณตดิตัง้โปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร คณุจะไมสามารถใชโทรศพัท แมแตกบัการโทรออกฉุกเฉิน จนกวาจะติดตัง้เสร็จและรีสตารท
โทรศพัทอีกคร้ัง ตองแนใจวาไดสํารองขอมูลไวแลวกอนยอมรับการตดิตัง้โปรแกรมอพัเดต

หลงัจากการอพัเดต คณุจะพบวาคําแนะนําในคูมือนี้อาจไมใชคาํแนะนําทีม่ีการอัพเดตลาสุดอกีตอไป

แบตเตอรี่
ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ
โทรศพัทของคณุใชพลงังานจากแบตเตอรี่ชนิดทีส่ามารถชารจประจุใหมได แบตเตอร่ีที่ไดรับการออกแบบใหใชกบัโทรศพัทรุนนี้คอื
BL-5CB Nokia อาจผลติแบตเตอร่ีรุนอื่นที่ใชงานไดกับโทรศพัทรุนนี้ โทรศพัทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบใหเกบ็พลังงานจากอุปกรณชารจ
ตอไปนี้ AC-3 หมายเลขรุนของอุปกรณชารจทีถู่กตองนั้นอาจแตกตางกนัไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกตางของปลั๊กเสียบจะระบุ
ไวดวยคาใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, X, AR, U, A, C, K หรือ B

แบตเตอร่ีสามารถนํามาชารจและคายประจุแบตเตอรี่ไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอร่ีกจ็ะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เม่ือสังเกตเหน็วาเวลา
การสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลีย่นแบตเตอร่ีกอนใหม ใชแบตเตอร่ีที่ไดรับการรับรองจาก Nokia
เทานั้น และชารจแบตเตอร่ีโดยใชอปุกรณชารจสําหรับโทรศพัทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น

หากใชแบตเตอร่ีเปนคร้ังแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอร่ีเปนเวลานาน คณุอาจตองเชือ่มตออปุกรณชารจ แลวถอดอปุกรณชารจแลวเชื่อม
ตออีกคร้ังเพื่อเร่ิมชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาทีส่ญัลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือ
กอนที่จะสามารถโทรออกได

การถอดออกอยางปลอดภัย ปดโทรศพัท และปลดการเชื่อมตอโทรศพัทจากอุปกรณชารจทกุครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

การชารจที่เหมาะสม ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตวัเคร่ืองเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเตม็แลวคางไวกับ
อปุกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทาํใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคณุทิ้งแบตเตอร่ีที่ชารจเตม็ไว
แบตเตอร่ีจะคายประจุออกเองเม่ือเวลาผานไป

หลกีเลี่ยงอุณหภูมิที่รอนหรือหนาวจัด พยายามเกบ็แบตเตอร่ีไวในทีท่ี่มีอณุหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภูมิที่รอนหรือ
หนาวจัดทําใหประสทิธภิาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอร่ีที่รอนหรือเย็นเกนิไปอาจทําใหโทรศพัทไมสามารถใชงานได
ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากดัเมื่ออยูทีอุ่ณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
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หามลัดวงจร การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกดิขึ้นไดเมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลปิ หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกบัข้ัวบวก (+)
และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลกัษณะเหมือนแถบโลหะดานหลงัของแบตเตอร่ี) เหตกุารณเชนนี้อาจเกดิขึ้นได เชน ในกรณีที่คณุพก
แบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเลก็ๆ การลดัวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอร่ีหรือวัตถสุําหรับเชื่อมตอเกิดความเสียหายได

การทิ้ง หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบดิได การกําจัดแบตเตอร่ีตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิน่ กรุณา
นํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน

การรั่ว หามถอดชิน้สวน, ตดั, เปด, บบีอัด, ดดังอ, เจาะ หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่ร่ัวออกมา ควรดแูล
ปองกันไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ใหลางบริเวณนั้นดวยน้ําสะอาดทันที หรือรีบไปพบ
แพทย

ความเสียหาย หามดดัแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถแุปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอืน่ๆ หาก
แบตเตอร่ีเสยีหาย อาจทําใหเกดิการระเบิดได

การใชอยางถูกตอง ใชแบตเตอร่ีตามวัตถุประสงคเทานั้น การใชแบตเตอร่ีอยางไมถูกตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การระเบิด หรืออันตราย
อื่นๆ หากโทรศพัทหรือแบตเตอรี่ตกหลนโดยเฉพาะบนพื้นผิวที่แข็ง และคณุเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสยีหาย ใหนําไปที่ศนูยบริการเพื่อ
ตรวจสอบกอนนําไปใชตอ อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ทีช่ํารุดเสยีหาย โปรดเก็บแบตเตอร่ีใหพนมือเดก็เลก็
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การดูแลอุปกรณของคุณ
คณุควรดแูลอปุกรณ แบตเตอร่ี อปุกรณชารจ และอปุกรณเสริมดวยความระมัดระวัง คาํแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคณุปฏิบตัติามเงื่อนไขการรับ
ประกันไดอยางถูกตอง

• เก็บอุปกรณไวในที่แหง การจับตวัของไอน้ํา ความเปยกชืน้ และของเหลวทุกประเภท หรือความชุมชื้น จะทาํใหเกิดองคประกอบของ
แร ซึ่งอาจทาํใหวงจรอเิล็กทรอนิกสสกึกรอนได หากตวัเคร่ืองเปยกชืน้ ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเคร่ืองแหงสนิทดกีอน

• อยาใชหรือเก็บอปุกรณไวในทีท่ี่มีฝุนหรือที่สกปรก เน่ืองจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่สามารถขยับไดและสวนประกอบที่เปน
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บอุปกรณไวในอุณหภูมิที่สงู เนื่องจากอณุหภูมิสงูอาจทาํใหอายุการใชงานของอุปกรณสั้นลง แบตเตอร่ีอาจเสื่อมสภาพ และ
ทาํใหพลาสตกิงอหรือละลายได

• อยาเก็บอุปกรณไวในอุณหภูมิที่เย็นจัด เน่ืองจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึนจนถงึอุณหภูมิปกต ิความชืน้จะกอตวัขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจ
ทาํใหอุปกรณและแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดภูายในเครื่องอปุกรณนอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใช

• การดดัแปลงที่ไมไดรับการรับรองอาจทําใหอุปกรณเสียหายและยังเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยอุปกรณวิทยุสือ่สารอีกดวย

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอุปกรณ การใชงานโดยไมถนอมเคร่ืองอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกเกิดความเสียหายได

• ใชแตผาแหงที่นุมสะอาดทาํความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณเทานั้น

• อยาทาสีอุปกรณ เพราะสีอาจทาํใหอปุกรณที่สามารถขยับไดตดิขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

• ปดอุปกรณและถอดแบตเตอรี่ออกเปนคร้ังคราว เพื่อประสิทธภิาพในการทํางานสงูสดุ

• เก็บอุปกรณไวใหหางจากแมเหลก็หรือสนามแมเหล็ก

• ในการเก็บรักษาขอมูลสาํคญัของคณุใหปลอดภัย ใหจัดเกบ็ขอมูลนั้นไวแยกไวสองทีเ่ปนอยางนอย เชน ในอปุกรณ การดหนวยความ
จํา หรือคอมพิวเตอร หรือจดบนัทึกขอมูลสาํคญัลงในกระดาษ

การนํากลับมาใชใหม
สงคนืผลติภัณฑอเิลก็ทรอนิกส แบตเตอร่ี และวัสดบุรรจุภัณฑที่ใชแลวไปยังจุดคดัแยกขยะเฉพาะทกุคร้ัง วิธน้ีีจะชวยปองกนัการกาํจัดขยะที่
ไมมีการควบคมุ และชวยรณรงคการรีไซเคลิวสัดใุชแลวตางๆ โปรดตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑและวิธกีาร
รีไซเคลิผลิตภัณฑ Nokia ของคณุไดที่ www.nokia.com/werecycle หรือทางโทรศัพทมือถือ ที ่nokia.mobi/werecycle

ขอมูลเพิม่เติมดานความปลอดภัย
พื้นผิวของโทรศัพทเคร่ืองนี้ปราศจากสารนิกเกิล

เด็กเล็ก
เคร่ืองของคณุ รวมทั้งอุปกรณเสริม ไมใชของเลน อุปกรณเหลานั้นอาจมีชิน้สวนขนาดเล็ก โปรดเกบ็ใหพนมือเด็กเล็ก

สภาพแวดลอมการทาํงาน
โทรศพัทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เม่ือใชในตําแหนงปกติทีหู่หรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 1.5 เซนตเิมตร
(5/8 น้ิว) ซองสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเคร่ืองอยู
หางจากรางกายตามระยะหางที่กําหนดขางตน

โทรศพัทเครื่องนี้ตองใชการเชือ่มตอกับระบบเครือขายทีม่ีคุณภาพเพื่อสงไฟลขอมูลหรือขอความ อาจมีความลาชาในการสงไฟลขอมูลหรือ
ขอความ จนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคณุภาพ ปฏิบัติตามคําแนะนําเก่ียวกบัระยะหางระหวางเคร่ือง จนกวาการสงจะเสร็จสมบรูณ

ชิ้นสวนของโทรศพัทเปนสือ่แมเหล็ก วตัถุที่ทําจากโลหะอาจดึงดดูเขาหาโทรศัพท อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหลก็อืน่ไวใกล
โทรศพัท เพราะขอมูลที่เกบ็ไวภายในอาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับรับหรือสงสญัญาณวิทยุรวมทัง้โทรศพัทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอปุกรณ
ทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพยีงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตเคร่ืองมือทางการแพทยน้ันๆ หากไมแนใจวา
อปุกรณน้ันไดรับการปองกนัพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศพัทในกรณีที่มีปายประกาศใหคณุดําเนิน
การดงักลาว เน่ืองจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจใชอุปกรณที่มีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก
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อุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย
ผูผลติอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศพัทมือถอือยูหางจากอุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย เชน เคร่ืองควบคมุ
การเตนของหวัใจหรือเคร่ืองกระตุนการทาํงานของหัวใจ อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว) เพือ่หลีกเลี่ยงสญัญาณรบกวนที่อาจเกิดกบั
เคร่ืองดงักลาว สาํหรับผูใชอุปกรณทางการแพทยดงักลาว ควรปฏบิัตดิงันี้

• เกบ็โทรศพัทใหอยูหางจากอปุกรณทางการแพทยมากกวา 15.3 เซนตเิมตร (6 นิ้ว) เสมอ

• ไมควรเกบ็โทรศพัทไวในกระเปาเสื้อ

• ใชโทรศพัทกบัหูขางที่ตรงขามกับอุปกรณทางการแพทย

• ปดโทรศพัทเคลื่อนที่ หากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณรบกวน

• ทาํตามคําแนะนําจากผูผลติสาํหรับอุปกรณทางการแพทยดังกลาว

หากคณุมีขอสงสัยเกีย่วกบัการใชโทรศพัทไรสายรวมกับอปุกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย โปรดปรึกษากับแพทยที่ใหคํา
ปรึกษาดานสุขภาพของคณุ

เครื่องชวยฟง
อุปกรณไรสายแบบดจิิตลับางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกบัเคร่ืองชวยฟงได

ยานพาหนะ
สญัญาณ RF อาจมีผลตอระบบอเิลก็ทรอนิกสในยานพาหนะที่ตดิตัง้ไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพยีงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคมุดวย
อิเล็กทรอนิกส, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคมุความเร็วแบบอิเลก็ทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู
ผลติยานพาหนะหรืออุปกรณเสริมตางๆ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูใหบริการหรือตดิตั้งอุปกรณในยานพาหนะ การติดตัง้หรือการซอมแซมที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิด
อันตรายและทําใหการรับประกันของคณุเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศพัทมือถือในยานพาหนะได
รับการตดิตั้งและทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บหรือพกของเหลวทีต่ดิไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกบัโทรศพัท ชิ้นสวนของโทรศพัท
หรืออุปกรณเสริมตางๆ โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตวัออกดวยแรงอัดที่แรงมาก อยาวางโทรศพัทหรืออุปกรณเสริมไวในบริเวณที่

ิรภัยอาจพองตัวออก

ควรปดโทรศัพทกอนที่จะข้ึนเคร่ืองบิน การใชโทรศพัทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน และยังผิด
กฎหมายอกีดวย

บริเวณที่อาจเกดิการระเบดิ
ปดโทรศพัทในบริเวณใดๆ ก็ตามที่อาจเกดิการระเบดิได ปฏิบัตติามคําแนะนําทุกประการที่มีการประกาศใหทราบ ประกายไฟในบริเวณดัง
กลาวอาจทําใหเกดิการระเบิดหรือลกุไหมอันเปนเหตใุหบาดเจ็บหรือเสียชีวติได ปดโทรศัพทที่สถานที่บริการเชื้อเพลงิ เชน บริเวณใกลกับ
ปมกาซทีส่ถานีบรกิาร สงัเกตขอหามในคลงัเกบ็เชื้อเพลิง ทีเ่ก็บและบริเวณที่มีการจายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิดการลุกลามของ
การระเบิดได บริเวณที่อาจเกดิการระเบดิไดมักมีเคร่ืองหมายแสดงใหเห็นอยางชดัเจน แตไมเสมอไป บริเวณดงักลาวรวมถึงบริเวณที่คณุ
อาจไดรับแจงใหดบัเคร่ืองยนต ใตดาดฟาบนเรือ ระบบอาํนวยความสะดวกในการขนถายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อากาศมีการปน
เปอนของสารเคมหีรือเศษอนุภาคตางๆ เชน เม็ดวัสดขุนาดเล็ก ฝุนหรือผงโลหะ คณุควรตรวจสอบกับผูผลติยานพาหนะที่ใชกาซปโตรเลียม
เหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) เพื่อตรวจสอบวาโทรศพัทเคร่ืองนี้สามารถใชในบริเวณใกลเคยีงกบัยานพาหนะดงักลาวไดอยางปลอดภัย
หรือไม

การโทรฉุกเฉนิ

ขอสําคัญ:  โทรศพัทเคร่ืองนี้ทํางานโดยใชสญัญาณวทิยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพืน้ดนิ รวมทั้งฟงกชนั
ตางๆ ทีผู่ใชตัง้โปรแกรมเอง หากโทรศพัทของคณุสนับสนุนสายสนทนาผานอนิเทอรเน็ต (สายอินเทอรเน็ต) ใหเปดใชงานทั้งสาย
อินเทอรเน็ตและโทรศพัทมือถือ เคร่ืองอาจพยายามตอการโทรฉกุเฉินผานทั้งเครือขายเซลลูลารและผานผูใหบริการสายอินเทอรเน็ต หาก
เปดใชงานทัง้สองแบบ ไมสามารถรับประกนัไดวาจะสามารถเชื่อมตอไดในทกุสภาวะ คณุจึงไมควรวางใจวาโทรศพัทไรสายจะเปนเคร่ืองมือ
สือ่สารทีด่ทีี่สุดเสมอในยามจําเปน อาทเิชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉกุเฉนิ ใหปฏิบตัดิงันี้

1 หากยังไมไดเปดโทรศพัท ใหเปดข้ึนในขณะนี้ ตรวจสอบวามีสัญญาณเพียงพอหรือไม ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคณุ คณุอาจจําเปนตอง
ดาํเนินการดงันี้
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• ใสซิมการดทีใ่ชไดลงในโทรศพัท หากโทรศัพทของคณุจําเปนตองใชซิมการด

• ปดการจํากัดการโทรที่คณุไดเปดใชไวในโทรศพัท

• เปลีย่นรูปแบบการโทรจากรูปแบบออฟไลนหรือรูปแบบบนเครื่องบินมาเปนรูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน

2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาทีจ่ําเปนเพื่อใหหนาจอวางและพรอมสาํหรับการโทรออก

3 ปอนหมายเลขฉกุเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันที่คณุอยู ซึ่งหมายเลขฉุกเฉนิในแตละพืน้ทีจ่ะแตกตางกนัไป

4 กดปุมโทร

ขณะที่โทรฉกุเฉิน ควรจําไววาคณุตองใหขอมูลตางๆ ทีถู่กตองใหไดมากทีสุ่ด โทรศพัทมือถือของคณุอาจเปนเคร่ืองมือสื่อสารเพยีงประเภท
เดยีวในสถานที่เกิดเหต ุอยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เคร่ืองโทรศัพทของคณุจะเปนตวัรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุทีแ่นะนําโดยขอ
กาํหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําข้ึนโดย ICNIRP ซึ่งเปนหนวยงานดานวทิยาศาสตรอสิระ และรวมถึงระดบัความปลอดภัยที่ออกแบบ
มาเพือ่คุมครองผูใชทกุคน โดยไมข้ึนกบัอายุหรือสุขภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศพัทเคลือ่นที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ที่กาํหนดไวในคํา
แนะนํา ICNIRP คอื 2.0 วตัต/กโิลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลีย่เกินสบิกรัมของเนื้อเย่ือผิว การทดสอบ SAR จัดทําข้ึนในสภาพการทาํงานแบบ
มาตรฐาน ซึ่งเคร่ืองจะสงคลื่นความถี่ทีร่ะดบัพลงังานสงูสุดทีแ่นะนําใหใชในคลื่นความถี่ทัง้หมดที่ทําการทดสอบ ระดบั SAR ตามจริงขณะใช
โทรศพัทอาจต่าํกวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว
คาทีเ่ปลีย่นแปลงขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคณุกบัสถานีเครือขายหลัก

คา SAR ทีสู่งที่สดุภายใตคาํแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโทรศพัทที่หคูือ 0.68 วตัต/กก. (RM-607) หรือ 1.27 วตัต/กก. (RM-643)

การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกบัขอกาํหนดที่ทดสอบและทีร่ายงานของแตละ
ประเทศและระบบเครือขาย คณุสามารถดขูอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับคา SAR ไดในขอมูลผลติภัณฑที ่www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)
เคร่ืองวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดดูกลืนพลงังานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเคร่ืองวิทยุคมนาคมเทากับ 0.68
วัตต/กก. (RM-607) หรือ 1.27 วตัต/กก. (RM-643) ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพมนุษยจากการใชเคร่ืองวทิยุ
คมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาตปิระกาศกําหนด

ขอมูลศูนยบริการ Nokia

ศูนยบริการ Nokia ทีอ่ยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

ฟวเจอรปารค รังสิต หอง 32 ชัน้ใตดนิ เลขที ่161 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบล
ประชาธปิตย อําเภอธัญบุรี ปทมุธานี 12130

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา หอง 421 เลขที ่7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวง
อรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363

0-2884-5695

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
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ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

ซีคอนสแควร หอง 1007 ชัน้ 1 ซีคอนสแควร เลขที ่904 หมู 6 ถนน
ศรีนครินทร เขตหนองบอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ
10250

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

เอสพลานาด หอง 321-323 ชัน้ 3 เอสพลานาด เลขที่ 99 แขวง
รัชดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363

0-2660-9290

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

พระราม 3 หอง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลขที ่79/290 ถนน
สาธุประดษิฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
10120

0-2741-6363

0-2673-7102

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

อา. 10.00 น. - 20.30 น.

MBK เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนด ียูนิต 5-6 อาคารมาบุญครอง
เซ็นเตอร ถ.พญาไท แขวงวงัใหม เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ
10330

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

เชียงใหม 201/1 ถนนมหิดล หายยา อาํเภอเมือง เชยีงใหม 50100 0-5320-3321-3

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

พทัยา 353/43 (ซอยสุขุมวิท พทัยา9) หมู 9 ถนนสุขุมวทิ ตาํบล
หนองปรือ อําเภอบางละมุง ชลบุรี 20260

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ขอนแกน 356/1 อาคารซี.พี.แลนด หมู 12 ถนนมิตรภาพ ตาํบล
เมืองเกา อาํเภอเมือง ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตาํบลหาดใหญ อาํเภอหาดใหญ
สงขลา 90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ขอมูลผลติภัณฑและความปลอดภัย 35



หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาตดิตอโนเกีย แคร
ไลน: 02-255-2111

ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ

คําประกาศเร่ืองความสอดคลอง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ี้วา RM-607/RM-643 ผลิตภัณฑนี้สอดคลองกบัขอกําหนดที่จําเปนและบทบัญญตัิ Directive
1999/5/EC ที่เกีย่วของอืน่ๆ คณุสามารถอานสาํเนาของประกาศเรื่องความสอดคลองไดที่ http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/
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Nokia, Nokia Connecting People และ Navi เปนเคร่ืองหมายการคา หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation
Nokia tune เปนเครื่องหมายการคาดานเสียงของ Nokia Corporation ผลติภัณฑอื่นและชื่อบริษัทอื่นที่กลาวถึงในทีน่ี้อาจเปน
เคร่ืองหมายการคาหรือชื่อทางการคาของเจาของผลิตภัณฑนั้นๆ

หามทาํซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือทัง้หมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตเปนลาย
ลักษณอักษรจาก Nokia กอน Nokia ดาํเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวน
หนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑที่อธบิายไวในเอกสารฉบบันี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ประกอบดวยซอฟตแวรเขารหัสขอความ RSA BSAFE หรือซอฟตแวรโปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security

Java และเคร่ืองหมายที่มีสัญลักษณ Java ทัง้หมดเปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Sun Microsystems,
Inc.

ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใต MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) เพื่อใชงานสวนตวัและไมใชเชงิพาณิชยในการเชือ่มตอกับ
ขอมูลที่เขารหัสตามขอกาํหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลกูคาเพื่อใชในกิจกรรมสวนตวัและไมใชทางการคา และ (ii) เพือ่ใชเชื่อม
ตอกับวิดโีอ MPEG-4 ของผูใหบริการวิดโีอที่ไดรับอนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอืน่ใดนอกเหนือจากนี้ ขอมูลเพิ่มเตมิรวมถึงขอมูลที่
เกี่ยวกับการสงเสริมการขาย การใชงานภายในและการใชงานเชงิพาณิชย สามารถดไูดจาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต http://
www.mpegla.com

ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบงัคับ ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia จะไมรับผิด
ชอบตอการสญูหายของขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายพเิศษโดยอุบัตกิารณ อันเปนผลสบืเนื่องหรือความเสยีหายทางออมไมวาจะ
ดวยสาเหตใุด

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพทีเ่ปน" โดยไมมีการรับประกนัใดๆ ไมวาจะโดยชดัแจงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดเพียงการรับประกัน
โดยนัยถึงความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑที่จําหนาย และความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถปุระสงค ตลอดจนความถูกตอง
ความเชื่อถอืไดหรือขอมูลในเอกสารนี้ เวนแตกฎหมายทีใ่ชบังคบัระบุไวเทานั้น Nokia สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงแกไขหรือเพิกถอน
เอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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ผลติภัณฑและโปรแกรมเฉพาะที่วางจําหนายและบริการสําหรับผลิตภัณฑเหลานี้อาจแตกตางกนัไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียด
และตวัเลอืกภาษาทีม่ีใหเลือกใชไดจากตวัแทนจําหนาย Nokia เคร่ืองรุนนี้ประกอบดวยสนิคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวรซึ่งอยูภายใตบงัคับ
ของกฎหมายและขอบงัคบัดานการสงออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ หามกระทําการใดๆ ทีขั่ดแยงตอกฎหมาย

แอปพลเิคชั่นของบริษัทอื่นทีม่าพรอมกับโทรศพัท อาจถกูสรางข้ึนและอาจเปนของบุคคลหรือนิตบิคุคลที่ไมใชกิจการในเครือหรือมีสวน
เก่ียวของกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia ไมไดเปนเจาของลขิสทิธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรมจากผูผลิตรายอืน่เหลานี้ ดงันั้น
Nokia จึงไมมีสวนรับผิดชอบในการใหการสนับสนุนผูใช ความสามารถในการใชงานของแอปพลิเคชัน่เหลานี้ หรือขอมูลที่แสดงในแอปพลิ
เคชัน่หรือสือ่เหลานี้ นอกจากนี้ Nokia ไมไดใหการรับประกันใดๆ สาํหรับแอปพลิเคชัน่ของบริษัทเหลานี้

ดวยการใชแอปพลเิคชัน่ตางๆ คุณใหการรับรองวา แอปพลิเคชั่นเหลานั้นไดรับการจัดเตรียมใหในแบบทีเ่ปนโดยไมมีการรับประกันใดๆ
อยางชัดแจงหรือเปนนัยยะ ตามขอบขายสูงสดุที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช คณุยังใหการรับรองตอไปนี้อกีวา ทั้ง NOKIA รวมทั้งบริษัท
พนัธมิตรจะไมใหการรับประกนัใดๆ ไมวาจะระบุไวอยางชัดแจง หรือโดยนัยในทกุกรณี รวมถึงแตไมจํากดัเฉพาะการรับประกันของชื่อสนิคา
โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงคพิเศษ หรือรับประกนัวาซอฟตแวรน้ีจะไมลวงละเมิดการจดสิทธบิัตร ลิขสิทธิ์
เคร่ืองหมายการคา หรือสิทธิอ์ืน่ใดของบคุคลที่สาม

เคร่ืองโทรคมนาคมและอปุกรณน้ี มีความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่ กทช. มท. 004-2548 และขอกาํหนดอืน่ของ กทช.

ั ี่

ลิขสทิธ์ิและประกาศอื่นๆ 37

/ฉบบท 1.3 TH



ดัชนี

B
Bluetooth 23

ก
กลอง 18
การกําหนดคา 25
การซงิโครไนซ 22
การตั้งคา 21
การตั้งคา, จอแสดงผล 22
การตั้งคาการโทร
— การตั้งคาโทรศัพท 24
การตั้งคาขอความ 17
การตั้งคาจอแสดงผล 22
การล็อคปุมกด 10
การสนับสนุน 5
การสํารองขอมูล 22
การอัพเดต
— ซอฟตแวรโทรศัพท 30
การอัพเดตซอฟตแวร 30
การเขียนขอความ 12
การเช่ือมตอ USB 9
การเช่ือมตอสายเคเบิล 9
การโทร 11
การโทรดวน 12
การดหนวยความจํา 8
เกมส 26

ข
ขอความ 15
ขอความดวน 15
ขอความตัวอักษร 14
ขอความเสียง 16
ขอมูลการสนับสนุน Nokia 5

ค
คลังภาพ 26
คาดั้งเดิม 25
เคร่ืองบันทึกเสียง 26

เคร่ืองเลนเพลง 19

ช
ชุดหูฟง 8

ซ
ซิมการด 5, 11

ท
ทางลัด 22

น
นามบัตร 17
นาฬิกาปลุก 25

บ
บริการ Nokia Messaging 16
บันทึกการโทร 20
บันทึกส่ิงท่ีตองทํา 27
เบราเซอร 21
แบตเตอรี่ 5
— การชารจ 7
แบบเสียง 22

ป
ปุมและสวนประกอบ 6
เปด/ปดโทรศัพท 7

พ
พิเศษ 26

ภ
ภาพ 18

ม
เมนู 14
เมนูระบบ 27

ร
รหัส PIN 10
รหัสผาน 10

38 ดัชนี



รหัสโทรศัพท 10
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 12
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 12
รายช่ือ 17
รูปแบบ 21
รูปแบบออฟไลน 11

ล
ล็อคปุม 10

ว
วันและเวลา 22
วิดีโอคลิป 18
วิทยุ 20
เว็บ 21

ส
สายคลองขอมือ 9
เสาอากาศ 7

ห
หมายเลขศูนยขอความ 14
โหมดตัวอักษร 12
โหมดตัวเลข 12
โหมดรูปภาพ 18
โหมดวิดีโอ 18

อ
อินเทอรเน็ต 21
อุปกรณเสริม 24
อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia 27

ดัชนี 39


	คู่มือผู้ใช้ Nokia C1-01/C1–02
	สารบัญ
	ความปลอดภัย
	ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย
	คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก
	สัญญาณรบกวน
	บริการที่ผ่านการรับรอง
	เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง
	ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ

	การสนับสนุน
	เริ่มต้นการใช้งาน
	การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่
	ปุ่มและส่วนประกอบ
	การเปิดหรือปิด
	การชาร์จแบตเตอรี่
	เสาอากาศ
	ชุดหูฟัง
	การใส่การ์ดหน่วยความจำ
	การถอดการ์ด microSD
	การเชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล USB
	การใส่สายคล้องข้อมือ
	รหัสผ่าน
	การล็อคปุ่มกด
	การใช้โทรศัพท์โดยไม่มีซิมการ์ด
	แอปพลิเคชั่นที่ทำงานเบื้องหลัง

	การโทร
	การโทรออกและรับสาย
	ลำโพง
	ปุ่มลัดในการโทร

	การเขียนข้อความ
	โหมดตัวอักษร
	ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ
	ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ
	การป้อนข้อความภาษาไทย
	ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ
	ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ


	การสำรวจเมนู
	ข้อความ
	ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย
	ข้อความตัวอักษร
	ข้อความมัลติมีเดีย
	การสร้างข้อความ

	ข้อความด่วน
	 ข้อความเสียง Nokia Xpress    
	บริการ Nokia Messaging
	ข้อความเสียง
	การตั้งค่าข้อความ

	รายชื่อ
	ภาพถ่าย
	การถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอคลิป
	การดูภาพและวิดีโอคลิปของคุณ

	เพลง
	เครื่องเล่นเพลง
	วิทยุ FM

	บันทึกการโทร
	เว็บหรืออินเทอร์เน็ต
	การเชื่อมต่อกับบริการเว็บ

	การตั้งค่า
	รูปแบบ
	แบบเสียง
	จอแสดงผล
	วันและเวลา
	ทางลัด
	การซิงโครไนซ์และการสำรองข้อมูล
	การเชื่อมต่อ
	เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth
	ข้อมูลแพคเก็ต

	การโทรและโทรศัพท์
	อุปกรณ์เสริม
	การจัดรูปแบบ
	การเรียกคืนค่าดั้งเดิม

	แอปพลิเคชั่น
	นาฬิกาปลุก
	คลังภาพ
	พิเศษ
	เครื่องบันทึกเสียง
	รายการสิ่งที่ต้องทำ

	เมนูระบบ
	บริการซิม
	อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia
	ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม
	แบตเตอรี่

	เคล็ดลับเพื่อสิ่งแวดล้อม
	ประหยัดพลังงาน
	การหมุนเวียนมาใช้ใหม่

	ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย
	ข้อมูลทั่วไป
	เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ
	บริการเสริมจากระบบเครือข่าย
	หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน
	เกี่ยวกับการอัพเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์

	แบตเตอรี่
	ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
	คำแนะนำในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia
	การตรวจสอบสติ๊กเกอร์โฮโลแกรม


	การดูแลอุปกรณ์ของคุณ
	การนำกลับมาใช้ใหม่

	ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย
	เด็กเล็ก
	สภาพแวดล้อมการทำงาน
	อุปกรณ์ทางการแพทย์
	อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย
	เครื่องช่วยฟัง

	ยานพาหนะ
	บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
	การโทรฉุกเฉิน
	รายละเอียดการรับรอง (SAR)
	คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)
	ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia 


	ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ
	ดัชนี


