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ความปลอดภยั

โปรดอา่นและปฏบิัตติามคําแนะนําตอ่ไปนี้ มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิ
กฎหมายได ้กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิในคูม่อืผูใ้ชฉ้บับสมบรูณ์

การเปิดใชอ้ยา่งปลอดภยั
หา้มเปิดโทรศัพทใ์นสถานทีห่า้มใชโ้ทรศัพทไ์รส้าย หรอืในกรณีทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
สญัญาณรบกวนหรอืกอ่ใหเ้กดิอนัตราย

คาํนงึถงึความปลอดภยัในการขบัขีย่านพาหนะเป็นอนัดบัแรก
ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใด เมือ่คณุขับขีย่านพาหนะอยู่
ส ิง่สําคัญอนัดับแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะขับขีย่านพาหนะ คอื ความปลอดภัยบน
ทอ้งถนน

สญัญาณรบกวน
อปุกรณ์ไรส้ายทัง้หมดจะไวตอ่สญัญาณรบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการ
ทํางานของเครือ่งได ้

ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีห่า้มใชโ้ทรศพัทไ์รส้าย
โปรดปฏบิัตติามขอ้หา้มตา่งๆ ปิดเครือ่งขณะอยูบ่นเครือ่งบนิ, เมือ่อยูใ่กลก้บัอปุกรณ์
ทางการแพทย,์ น้ํามนัเชือ้เพลงิ, สารเคม ีหรอืบรเิวณทีม่กีารระเบดิ

บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง
เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถประกอบหรอืซอ่มอปุกรณ์ตา่งๆ  ของ
เครือ่งได ้

อปุกรณ์เสรมิและแบตเตอรี่
เลอืกใชแ้ตอ่ปุกรณ์เสรมิและแบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการรับรองเทา่นัน้ หา้มตอ่โทรศัพทเ์ขา้
กบัอปุกรณ์ทีไ่มส่ามารถใชง้านรว่มกนัได ้

กนันํา้
โทรศัพทข์องคณุไมก่นัน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้
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เกีย่วกบัโทรศพัทข์องคณุ
โทรศัพทไ์รส้ายทีอ่ธบิายไวใ้นคูม่อืฉบับนีไ้ดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้น เครอืขา่ย (E)GSM 850, 900,
1800, และ 1900 MHz และเครอืขา่ย UMTS 900/1900/2100 MHz โปรดตดิตอ่ขอรับขอ้มลูเพิม่
เตมิเกีย่วกบัระบบเครอืขา่ยจากผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทข์องคณุ

โทรศัพทข์องคณุอาจมบีุค๊มารค์และลงิคสํ์าหรับไซตอ์นิเทอรเ์น็ตจากบรษัิทภายนอกตดิตัง้ไว ้
ลว่งหนา้แลว้และอาจยอมใหเ้ขา้เว็บไซตข์องบรษัิทอืน่ได  ้เว็บไซตเ์หลา่นีไ้มไ่ดอ้ยูใ่นเครอืของ
Nokia และ Nokia ไมรั่บประกันหรอืรับผดิชอบใดๆ ตอ่เว็บไซตเ์หลา่นี้ หากคณุเขา้ใชเ้ว็บไซตด์ัง
กลา่ว ควรใชค้วามระมัดระวงัในเรือ่งของความปลอดภัยหรอืเนือ้หาของเว็บไซต์

คาํเตอืน:
คณุตอ้งเปิดเครือ่งกอ่นเริม่ใชง้านคณุสมบัตติา่งๆ ของเครือ่ง ยกเวน้นาฬกิาปลกุ หา้มเปิดเครือ่ง
เมือ่การใชง้านโทรศัพทไ์รส้ายอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนหรอือนัตราย

ขณะทีใ่ชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งนี้ คณุควรเคารพตอ่กฎหมายและจารตีประเพณีทอ้งถิน่ทัง้หมด ความ
เป็นสว่นตัว สทิธสิว่นบคุคลของผูอ้ืน่ และลขิสทิธิ ์การคุม้ครองดา้นลขิสทิธิจ์ะชว่ยป้องกนัการคัด
ลอก การแกไ้ข หรอืการโอนภาพ เพลง และเนือ้หาบางสว่นได ้

คณุควรทําสําเนาสํารองหรอืจดบันทกึเป็นลายลักษณ์อกัษรสําหรับขอ้มลูสําคัญทัง้หมดทีจั่ดเก็บ
ไวใ้นเครือ่งดว้ยเสมอ

เมือ่ตอ้งการตอ่โทรศัพทก์บัอปุกรณ์ชนดิอืน่ๆ โปรดอา่นคูม่อืของอปุกรณ์นัน้ๆ เพือ่ศกึษาขอ้มลู
โดยละเอยีดเกีย่วกบัความปลอดภัย หา้มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบัอปุกรณ์ทีไ่มส่ามารถใชง้านร่วมกัน
ได ้

รปูภาพทีป่รากฏในคูม่อืฉบับนีอ้าจแตกตา่งจากภาพทีป่รากฏบนหนา้จอโทรศัพทข์องคณุ

โปรดดขูอ้มลูทีสํ่าคัญอืน่ๆ เกีย่วกับโทรศัพทไ์ดจ้ากคูม่อืผูใ้ช ้

บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย
คณุตอ้งสมัครขอใชบ้รกิารกบัผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทไ์รส้ายกอ่นเริม่ใชง้านโทรศัพท์ บางคณุสมบัติ
ไมส่ามารถทํางานไดบ้นทกุเครอืขา่ย คณุสมบัตติา่งๆ อาจตอ้งการใหค้ณุทําขอ้ตกลงเฉพาะกบัผู ้
ใหบ้รกิารกอ่นจงึจะสามารถใชง้านได  ้บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยเกีย่วขอ้งกบัการรับสง่
ขอ้มลู โปรดตรวจสอบคา่ธรรมเนยีมในระบบเครอืขา่ยหลักของคณุและเมือ่ใชบ้รกิารขา้มเครอื
ขา่ยจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ ผูใ้หบ้รกิารสามารถใหคํ้าอธบิายถงึคา่บรกิารทีเ่รยีกเก็บ ในบางเครอื
ขา่ย อาจมขีอ้จํากดัทีส่ง่ผลกระทบตอ่การใชง้านคณุสมบัตบิางอยา่งของโทรศัพทเ์ครือ่งนีท้ีต่อ้ง
ไดรั้บการสนับสนุนจากระบบเครอืขา่ย เชน่ การสนับสนุนสําหรับเทคโนโลยเีฉพาะ เชน่
โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ทีทํ่างานบนโปรโตคอล TCP/IP และตัวอกัษรในภาษา
ตา่งๆ

ผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทอ์าจขอใหร้ะบบยกเลกิหรอืปิดการใชง้านคณุสมบัตบิางอยา่งในเครือ่งของ
คณุ ถา้เป็นเชน่นัน้ คณุสมบัตเิหลา่นีจ้ะไมป่รากฏในเมนูบนเครือ่ง โทรศัพทข์องคณุอาจมรีายการ
ทีกํ่าหนดเอง เชน่ ชือ่เมนู ลําดับของเมนู และไอคอน
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ขณะทีใ่ชง้าน เชน่ การเชือ่มตอ่ขอ้มลูความเร็วสงู ตอ่เนือ่งเป็นเวลานาน โทรศัพทอ์าจรอ้นขึน้ ใน
กรณีสว่นใหญ่ สภาพนีถ้อืเป็นเรือ่งปกต ิหากคณุสงัเกตเหน็วา่เครือ่งทํางานผดิปกติ ใหนํ้าไปยัง
ศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บการรับรองใกลบ้า้นคณุ
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เร ิม่ตน้การใชง้าน

ปุ่ มและสว่นตา่งๆ

1 ปุ่ มวางสาย /เปิดปิด

2 หฟัูง

3 จอแสดงผล

4 ปุ่ มเลอืก

5 ปุ่ ม Navi™ ปุ่ ม (ปุ่ มเลือ่น)

6 ปุ่ มโทร

7 ปุ่ มกด

8 ชอ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์

9 ชอ่งเสยีบชดุหฟัูง/ชอ่งเสยีบ Nokia AV
(3.5 มม.)

10 เลนสก์ลอ้ง

11 ชอ่งเสยีบ Micro USB

12 ลําโพง

13 ไมโครโฟน

14 ชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา

15 รรูอ้ยสายคลอ้งขอ้มอื

ขนาด

นํา้หนกั 64 กรัม ไมร่วมแบตเตอรี่

ปรมิาตร 65 ซซีี

ความยาว 109.6 มม.

ความกวา้ง (สูงสดุ) 46.9 มม.

6 เร ิม่ตน้การใชง้าน

ความสงู (สงูสดุ) 14.7 มม.



การใสซ่มิการด์และแบตเตอรี่

ขอ้สําคญั: อยา่ใชซ้มิการด์แบบ mini-UICC หรอืทีเ่รยีกอกีอยา่งวา่ซมิการด์แบบ micro
หรอืซมิการด์แบบ micro ทีม่อีะแดปเตอรแ์ปลง หรอืซมิการด์ทีม่คัีทเอาทแ์บบ mini-UICC (ดู
ภาพ) ในอปุกรณ์นี้ ซมิการด์แบบ micro มขีนาดเล็กกวา่ซมิการด์ท่ัวไป อปุกรณ์นีไ้มส่นับสนุนการ
ใชซ้มิการด์แบบ micro และการใชซ้มิการด์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไมไ่ดอ้าจทําใหเ้กดิความเสยีหายกบั
การด์หรอืตัวเครือ่ง รวมทัง้ขอ้มลูทีจั่ดเก็บไวใ้นการด์อาจไดรั้บความเสยีหาย

ซมิการด์และหนา้สมัผัสอาจไดรั้บความเสยีหายจากการขดูขดีหรอืดัดงอ ดังนัน้จงึควรใชค้วาม
ระมัดระวงัในขณะทีใ่ชง้าน ใส ่หรอืถอดซมิการด์

1 กดและเลือ่นฝาดา้นหลังไปทางดา้นลา่งของโทรศัพท์ แลว้ถอดฝาดา้นหลังออก (1)
2 ถอดแบตเตอรี ่(2)

3 เปิดทีใ่สซ่มิการด์ (3), ใสซ่มิการด์ลงไปโดยใหห้นา้สัมผัสควํา่ลง (4) และปิดทีใ่สซ่มิการด์
(5)

4 ใสแ่บตเตอรี ่(6) และปิดฝาดา้นหลังกลับเขา้ที ่(7)
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การใสก่ารด์หนว่ยความจํา
ควรใช ้การด์ microSD ทีไ่ดรั้บการรับรองจาก Nokia วา่ใชก้บัเครือ่งรุน่นีไ้ดเ้ทา่นัน้ Nokia ใช ้
มาตรฐานอตุสาหกรรมทีผ่า่นการรับรองสําหรับการด์หน่วยความจํา  แตก่ารด์บางยีห่อ้อาจไม่
สามารถใชง้านรว่มกบัโทรศัพทร์ุน่นีไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ์ การด์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไมไ่ด  ้อาจทําใหก้ารด์
และโทรศัพทช์าํรดุเสยีหาย และอาจทําใหข้อ้มลูทีจั่ดเก็บไวบ้นการด์สญูหาย

โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนการด์หน่วยความจํา microSD ไดส้งูสดุ 16 GB.

การด์หน่วยความจําทีใ่ชร้ว่มกนัไดอ้าจมมีาใหพ้รอ้มกบัโทรศัพท์ และอาจใสไ่วใ้นโทรศัพทแ์ลว้
หากไมม่ ีใหดํ้าเนนิการตอ่ไปนี้

1 เปิดฝาชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา
2 ใสก่ารด์หน่วยความจําลงในชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา  โดยใหบ้รเิวณหนา้สัมผัสหงายขึน้

และกดใหล็้อคเขา้ที่
3 ปิดฝาชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา

การถอดการด์หนว่ยความจําออก

ขอ้สําคญั: หา้มถอดการด์หน่วยความจําออกกลางคันเมือ่ยังมกีารใชก้ารด์อยู่  การกระทํา
ดังกลา่วอาจทําใหก้ารด์หน่วยความจําและโทรศัพทช์าํรดุเสยีหาย  และอาจทําใหข้อ้มลูทีจั่ดเก็บ
ไวบ้นการด์เสยีหายได ้

คณุสามารถอดหรอืเปลีย่นการด์หน่วยความจําระหวา่งใชง้านโทรศัพทโ์ดยไมต่อ้งปิดเครือ่ง  แต่
คณุตอ้งแน่ใจวา่ไมม่แีอปพลเิคชัน่ทีกํ่าลังเขา้ใชง้านการด์หน่วยความจําในปัจจบุัน
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การชารจ์แบตเตอรี่
แบตเตอรีข่องคณุไดรั้บการชารจ์มาแลว้เป็นบางสว่นจากโรงงานผลติ  หากอปุกรณ์ระบวุา่ประจุ
ไฟตํา่ ใหดํ้าเนนิการดังตอ่ไปนี้

1 เสยีบสายอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัชอ่งเสยีบปล๊ักไฟทีผ่นัง
2 เสยีบสายอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัอปุกรณ์
3 เมือ่อปุกรณ์ระบวุา่แบตเตอรีม่ปีระจไุฟเต็มแลว้ ใหถ้อดสายอปุกรณ์ชารจ์ออกจากอปุกรณ์

แลว้จงึถอดสายอปุกรณ์ชารจ์ออกจากชอ่งเสยีบปลั๊กไฟทีผ่นัง

คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีเ่ป็นชว่งระยะเวลาหนึง่ และคณุสามารถใชอ้ปุกรณ์ขณะทีกํ่าลัง
ชารจ์ได ้หากแบตเตอรีไ่มม่ปีระจไุฟเหลอือยูเ่ลย อาจใชเ้วลาประมาณ 2-3 นาทกีอ่นทีต่ัวระบกุาร
ชารจ์จะปรากฏขึน้บนหนา้จอหรอืกอ่นทีจ่ะสามารถดําเนนิการโทรออกได ้

การใสส่ายคลอ้งขอ้มอื
รอ้ยสายคลอ้งขอ้มอืและผกูใหแ้น่น

การเปิดหรอืปิดเครือ่ง
กดปุ่ มเปิด/ปิด  คา้งไว ้
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เครือ่งอาจแสดงขอ้ความขอใหค้ณุขอการตัง้คา่การกําหนดคา่จากผูใ้หบ้รกิารของคณุ  (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย) สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

เสาอากาศ GSM

โทรศัพทข์องคณุมเีสาอากาศอยูทั่ง้ภายในและภายนอก หลกีเลีย่งการจับบรเิวณเสาอากาศโดย
ไมจํ่าเป็นขณะทีเ่สาอากาศกําลังสง่หรอืรับสญัญาณ การสมัผัสกบัเสาอากาศขณะกําลังสง่หรอื
รับสญัญาณอาจสง่ผลตอ่คณุภาพของการสือ่สาร และทําใหม้กีารใชพ้ลังงานสงูขึน้ขณะทํางาน
และอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรีส่ัน้ลง

รปูภาพแสดงถงึบรเิวณเสาอากาศ GSM ทีถ่กูทําเครือ่งหมายเป็นสเีทา

ชุดหฟูงั

คาํเตอืน:
การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจเป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ  ควรฟังเพลง
ในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง

คาํเตอืน:
เมือ่คณุใชช้ดุหฟัูง ความสามารถในการรับฟังเสยีงรอบดา้นของคณุอาจไดรั้บผลกระทบ อยา่ใช ้
ชดุหฟัูงหากมโีอกาสทําใหเ้กดิอนัตรายตอ่ความปลอดภัยของคณุ
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หา้มเชือ่มตอ่อปุกรณ์ภายนอกหรอืชดุหฟัูงอืน่ๆ เขา้กบัชอ่งเสยีบ Nokia AV นอกเหนอืจากทีไ่ด ้
รับอนุมัตโิดย Nokia ใหใ้ชง้านกบัเครือ่งนีไ้ด ้โปรดใสใ่จเป็นพเิศษกับระดับเสยีง

อยา่เชือ่มตอ่ผลติภัณฑท์ีส่รา้งสญัญาณออก เนือ่งจากผลติภัณฑน์ีอ้าจทําใหเ้ครือ่งเสยีหายได ้
อยา่เชือ่มตอ่แหลง่สญัญาณทีม่กํีาลังไฟฟ้าเขา้กบัชอ่งเสยีบ Nokia AV

การใชพ้ืน้ฐาน

การล็อคปุ่ มกด

ในการป้องกนัการกดปุ่ มโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ เลอืก เมนู และกด * ภายใน 3.5 วนิาทเีพือ่ล็อคปุ่ มกด

หากตอ้งการปลดล็อคปุ่ มกด ใหเ้ลอืก ปลดล็อค และกด * ภายใน 1.5 วนิาท ีหากเปิดใชก้าร
ล็อคปุ่ มกดไว ้ใหป้้อนรหสัโทรศัพทเ์มือ่เครือ่งแสดงขอ้ความใหป้้อน

หากตอ้งการตัง้ใหปุ้่ มกดล็อคอตัโนมัตหิลังจากระยะเวลาทีกํ่าหนด  ขณะทีเ่ครือ่งไมไ่ดใ้ชง้าน ให ้
เลอืกเมนู > การต ัง้คา่ > โทรศพัท ์> ล็อคปุ่ มอตัโนมตั ิ> ล็อคปุ่ มกด

หากตอ้งการรับสายเมือ่มกีารล็อคปุ่ มกด ใหก้ดปุ่ มโทรออก เมือ่คณุวางสายหรอืปฏเิสธไมรั่บสาย
ปุ่ มกดจะล็อคโดยอตัโนมัติ

เมือ่ล็อคโทรศัพทห์รอืปุ่ มกดไว ้คณุสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉนิทีใ่ชเ้ป็นทางการซึง่
กําหนดไวใ้นเครือ่งได ้

รหสัผา่น
รหสัโทรศัพทช์ว่ยป้องกนัไมใ่หม้กีารใชโ้ทรศัพทข์องคณุโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต  ซึง่รหัสทีตั่ง้ไว ้
ลว่งหนา้คอื 12345 คณุสามารถสรา้งและเปลีย่นรหสั รวมทัง้ตัง้ใหโ้ทรศัพทถ์ามรหสัได ้คณุควร
เก็บรหสัไวเ้ป็นความลับ และเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยแยกจากตัวเครือ่ง หากคณุลมืรหสัและล็อค
เครือ่งไว ้คณุจะตอ้งนําเครือ่งไปทีศ่นูยบ์รกิาร โดยอาจมกีารเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่เตมิ และ
ขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดในโทรศัพทข์องคณุอาจถกูลบ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูย์
บรกิาร Nokia Care หรอืตัวแทนจําหน่ายโทรศัพทข์องคณุ

รหสั PIN ทีใ่หม้าพรอ้มกบัซมิการด์ชว่ยป้องกนัการใชง้านทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต  ตอ้งใชร้หสั PIN2
ทีใ่หม้าพรอ้มกบัซมิการด์เพือ่เขา้สูบ่รกิารบางอยา่ง หากคณุป้อนรหัส PIN หรอื PIN2 ผดิสาม
ครัง้ตดิตอ่กนั เครือ่งจะขอใหค้ณุใสร่หสั PUK หรอื PUK2 หากคณุไมม่รีหสัดังกลา่ว โปรดตดิตอ่
ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

ตอ้งใช ้PIN โมดลูเพือ่เขา้ใชข้อ้มลูในโมดลูรักษาความปลอดภัยของซมิการด์ของคณุ อาจตอ้ง
ใช ้PIN สําหรับลายเซ็นเพือ่ลงลายเซ็นแบบดจิติอล คณุจําเป็นตอ้งใสร่หสัระบบเมือ่ใชก้ารจํากดั
การโทร

ในการกําหนดวธิใีชร้หสัผา่นและการตัง้คา่ความปลอดภัยของโทรศัพท์ เลอืก เมนู > 
การต ัง้คา่ > ความปลอดภยั
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การควบคมุระดบัเสยีง

คาํเตอืน:
การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจเป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ  ควรฟังเพลง
ในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง

ในการปรับระดับเสยีงของหฟัูงหรอืลําโพงในระหวา่งทีใ่ชส้ายหรอืขณะฟังไฟลเ์สยีงหรอืวทิยุ
FM ใหเ้ลือ่นขึน้หรอืลง

โหมดสแตนดบ์าย
เมือ่โทรศัพทพ์รอ้มใชง้านแตผู่ใ้ชยั้งไมป้่อนตัวอกัษรใดลงไป โทรศัพทจ์ะอยูใ่นโหมดพรอ้ม
ทํางาน

1 ความแรงของสญัญาณเครอืขา่ย

2 ระดับประจแุบตเตอรี่

3 ชือ่ระบบเครอืขา่ยหรอืโลโกร้ะบบ

4 หนา้ทีข่องปุ่ มเลอืก

ปุ่ มเลอืกดา้นซา้ยคอื ไปที ่เพือ่ใหค้ณุดฟัูงกช์นัในรายการทางลัดสว่นตัว เมือ่จะดรูายการ ให ้
เลอืก ตวัเลอืก > เลอืกตวัเลอืก เพือ่ดฟัูงกช์นัทีใ่ชง้านได ้หรอืเลอืก ตวัเลอืก > จดัวาง เพือ่
จัดเรยีงฟังกช์นัในรายการทางลัดสว่นตัว

เพือ่ใหโ้ทรศัพทแ์สดงรายการของคณุสมบัตติา่งๆ ทีเ่ลอืกไว ้และขอ้มลูทีค่ณุสามารถเขา้ถงึได ้
โดยตรงจากโหมดสแตนดบ์าย ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ > จอแสดงผล > หนา้จอหลกั

สญัลกัษณ์

คณุมขีอ้ความทียั่งไมไ่ดอ้า่น
คณุมขีอ้ความทียั่งไมไ่ดส้ง่ ยกเลกิ หรอืขอ้ความทีส่ง่ไมส่ําเร็จ
ปุ่ มกดของโทรศัพทถ์กูล็อค
เสยีงกริง่จะไมด่ังขึน้เมือ่มสีายเรยีกเขา้หรอืเมือ่ไดรั้บขอ้ความตัวอักษร
ตัง้เสยีงปลกุไว ้

 / โทรศัพทล์งทะเบยีนใชง้านกบัเครอืขา่ย GPRS หรอื EGPRS
 / การเชือ่มตอ่ GPRS หรอื EGPRS เปิดอยู่
 / การเชือ่มตอ่ GPRS หรอื EGPRS ถกูระงับไว ้(พักการเชือ่มตอ่)

โทรศัพทล์งทะเบยีนใชง้านกบัเครอืขา่ย 3G (UMTS)
มกีารเปิดใชง้าน Bluetooth
โอนสายเรยีกเขา้ทกุสายไปยังหมายเลขอืน่
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จํากดัการโทรเฉพาะกลุม่
มกีารตัง้เวลารปูแบบทีใ่ชง้านในปัจจบุัน
ชดุหฟัูงเชือ่มตอ่กบัโทรศัพทอ์ยู่
โทรศัพทเ์ชือ่มตอ่อยูก่บัอปุกรณ์อืน่โดยใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB

การสํารวจเมนู
ฟังกช์นัโทรศัพทจ์ะจัดกลุม่อยูใ่นเมนูตา่งๆ ซึง่ในทีน่ีไ้มไ่ดอ้ธบิายฟังกช์นัเมนูหรอืรายการตัว
เลอืกไวทั้ง้หมด

ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก เมนู และเมนูและเมนูยอ่ยทีต่อ้งการ

การออกจากระดบัเมนปูจัจบุนั
เลอืก ออก หรอื กลบั

การกลบัไปทีห่นา้จอหลกั
ใหก้ดปุ่ มวางสาย

การเปลีย่นมมุมองเมนู
เลอืก เมน ู> ตวัเลอืก > มมุมองเมนหูลกั

ทางลดั
ดว้ยทางลัดสว่นตัว คณุสามารถเขา้ใชฟั้งกช์นัในเครือ่งทีใ่ชง้านบอ่ยๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > ทางลดัสว่นตวั

การกาํหนดฟงักช์นัโทรศพัทใ์หก้บัปุ่ มเลอืก
เลอืก ปุ่ มเลอืกดา้นขวา หรอื ปุ่ มเลอืกดา้นซา้ย และฟังกช์นัจากรายการ

การเลอืกฟงักช์นัทางลดัสําหรบัปุ่ มเลือ่น
เลอืก ปุ่ มสํารวจ เลือ่นไปยังทศิทางทีต่อ้ง และเลอืก เปลีย่น หรอื กาํหนด และฟังกช์นัจาก
รายการ

เมนรูะบบ
เขา้ใชพ้อรทั์ลเพือ่ไปยังบรกิารทีผู่ใ้หบ้รกิารระบบจัดให  ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารระบบของคณุ ผูใ้หบ้รกิารสามารถอพัเดตเมนูนีด้ว้ยขอ้ความบรกิาร

การใชโ้ทรศพัทโ์ดยไมม่ซีมิการด์
คณุสามารถใชค้ณุสมบัตบิางอยา่งในโทรศัพทข์องคณุไดโ้ดยไมต่อ้งใสซ่มิการด์  เชน่ เกม ใน
เมนู คณุจะไมส่ามารถเลอืกคณุสมบัตซิ ึง่ไมส่ามารถใชง้านไดเ้มือ่มกีารเปิดใชง้านรปูแบบบน
เครือ่ง
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การเขยีนขอ้ความ
โหมดตวัอกัษร
ในการป้อนตัวอกัษร (เชน่ ขณะเขยีนขอ้ความ) ใหใ้ชร้ะบบป้อนตัวอกัษรแบบปกต ิหรอืระบบชว่ย
สะกดคําอตัโนมัติ

เมือ่คณุเขยีนขอ้ความ ใหก้ด ตวัเลอืกคา้งไวเ้พือ่สลับระหวา่งระบบป้อนขอ้ความปกติ ซึง่แสดง
ดว้ยสญัลักษณ์  และระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัต ิซึง่แสดงดว้ยสญัลักษณ์  ระบบชว่ย
สะกดคําอตัโนมัตไิมไ่ดส้นับสนุนทกุภาษา

รปูแบบตัวอกัษรจะแสดงดว้ยสญัลักษณ์   และ 

ในการเปลีย่นรปูแบบตัวอกัษร ใหก้ดปุ่ ม # ในการเปลีย่นจากโหมดตัวอกัษรเป็นตัวเลข ซึง่แสดง
ดว้ยสญัลักษณ์  ใหก้ดคา้งไวท้ีปุ่่ ม # และเลอืก โหมดหมายเลข ในการเปลีย่นจากโหมด
หมายเลขเป็นโหมดตัวอกัษร ใหก้ดปุ่ ม # คา้งไว ้

เมือ่ตอ้งการตัง้คา่ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ภาษาทีเ่ขยีน

ระบบป้อนตวัอกัษรแบบปกติ
กดปุ่ มหมายเลข 2-9 ซ้ําๆ จนตัวอกัษรทีต่ัองการปรากฏ ตัวอักษรทีม่อียูจ่ะขึน้กบัภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
ทีเ่ลอืกไว ้

หากตัวอกัษรตัวถัดไปทีค่ณุตอ้งการป้อนอยูใ่นปุ่ มเดยีวกบัปุ่ มตัวเลขทีค่ณุใชอ้ยู่ ใหร้อจนกระท่ัง
เคอรเ์ซอรป์รากฏขึน้ และป้อนตัวอกัษร

ในการใสเ่ครือ่งหมายวรรคตอนและตัวอกัษรพเิศษท่ัวไป ใหก้ด 1 ซํ้าๆ ในการเขา้ใชง้านรายการ
ตัวอกัษรพเิศษ ใหก้ด * หากตอ้งการเวน้วรรค ใหก้ด 0

ระบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตั ิ
ระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัตจิะใชพ้จนานุกรมในตัวเครือ่ง ซึง่คณุสามารถเพิม่คําใหมไ่ด ้

1 เริม่เขยีนคําโดยใชปุ้่ ม 2 ถงึ 9 กดปุ่ มแตล่ะปุ่ มเพยีงหนึง่ครัง้ในการป้อนตัวอกัษรแตล่ะตัว
2 ในการยนืยันคํา เลือ่นไปทางขวาหรอืเวน้วรรค

• หากคําดังกลา่วไมถ่กูตอ้ง ใหก้ดปุ่ ม* ซ้ําๆ และเลอืกคําจากรายการ
• หากเครือ่งหมาย ? ปรากฏขึน้หลังคํา แสดงวา่คําทีค่ณุตอ้งการเขยีนไมม่อียูใ่น

พจนานุกรม หากตอ้งการเพิม่คําลงในพจนานุกรม ใหเ้ลอืก สะกด ป้อนคําโดยใชร้ะบบ
ป้อนตัวอกัษรแบบปกต ิแลว้เลอืก จดัเก็บ

• หากตอ้งการเขยีนคําประสม ใหป้้อนสว่นแรกของคํากอ่น และกดปุ่ มเลือ่นไปทางขวา
เพือ่ยนืยัน เขยีนสว่นสดุทา้ยของคํา หลังจากนัน้ใหย้นืยัน

3 เริม่เขยีนคําถัดไป
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การป้อนขอ้ความภาษาไทย
ระบบป้อนตวัอกัษรแบบปกติ

การเขยีนขอ้ความตวัอกัษรในภาษาไทย
เลอืก เมนู > ขอ้ความ > สรา้งขอ้ความ > ขอ้ความ ไปยังชอ่งสําหรับป้อนขอ้ความ และเลอืก
ตวัเลอืก > ภาษาทีเ่ขยีน > ไทย

การสลบัเป็นการป้อนภาษาองักฤษหรอืตวัเลข
กด #

ตามลักษณะการใชภ้าษาไทยแลว้ เสยีงสระหรอืเสยีงพยัญชนะจะใสไ่ดต้อ่เมือ่มตัีวอกัษรไทยนํา
อยูแ่ลว้เทา่นัน้

ตัวอยา่งเชน่ หากตอ้งการเขยีนคําวา่ "คดิถงึ U" ใหทํ้าดังนี้

1 กด 1 - 1 - 1 - 1 เพือ่เลอืก ค
2 กด * เลือ่นขวาเพือ่เลอืกสระ  สําหรับ ค ิและเลอืก ใช้
3 กด 5 หนึง่ครัง้ เพือ่เลอืก ด
4 กด 5 - 5 - 5 เพือ่เลอืก ถ
5 กด * จากนัน้ กดปุ่ มเลือ่นไปทางขวาสามครัง้ เพือ่เลอืกสระสําหรับ ถ ึแลว้เลอืก ใช้
6 กด 2 - 2 เพือ่เลอืก ง
7 กด # เพือ่เปลีย่นเป็นตัวพมิพใ์หญ่ภาษาองักฤษ และกด 0 เพือ่เวน้วรรค
8 กด 8 - 8 เพือ่เลอืก U

ระบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตั ิ
ใชร้ะบบชว่ยสะกดคําภาษาไทยอตัโนมัตใินลักษณะเดยีวกนักบัทีอ่ธบิายไวสํ้าหรับระบบชว่ย
สะกดคําอตัโนมัตทิีใ่ชต้ัวอกัษรภาษาองักฤษ โดยมขีอ้ยกเวน้ตอ่ไปนี้

การยนืยนั
เลือ่นไปทางขวา

การใสเ่วน้วรรค
เลือ่นไปทางขวา

การคน้หาคําทีต่รงกนักอ่นหนา้นีห้รอืถดัไป
เลือ่นลงหรอืขึน้

บญัช ีNokia และบรกิาร Ovi ของ Nokia
คณุสามารถสรา้งบัญช ีNokia ไดทั้ง้ในเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละบนโทรศัพทม์อืถอืของคณุ

ดว้ยบรกิาร Ovi ของ Nokia และบัญช ีNokia คณุสามารถทําสิง่ตอ่ไปนี้

การใชพ้ืน้ฐาน 15



• รับบัญชจีดหมาย Ovi ฟรี
• ดาวนโ์หลดเกมส ์แอปพลเิคชัน่ วดิโีอ และเสยีงเรยีกเขา้จากรา้นคา้ Ovi

บรกิารทีม่อีาจแตกตา่งไปตามประเทศหรอืภมูภิาค และอาจไมส่นับสนุนทกุภาษา

หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั Ovi โปรดไปที ่www.ovi.com

ในการสรา้งบัญช ีNokia ภายหลัง ใหใ้ชโ้ทรศัพทเ์ขา้ใชบ้รกิาร Ovi และคณุจะไดรั้บแจง้ใหส้รา้ง
บัญชี

เกีย่วกบั Ovi Store
 ในรา้นคา้ Ovi คณุสามารถดาวนโ์หลดเกมสโ์ทรศัพทม์อืถอื แอปพลเิคชัน่ วดิโีอ รปูภาพ

ลักษณะ และเสยีงเรยีกเขา้ลงบนโทรศัพทข์องคณุ ไอเท็มบางอยา่งไมค่ดิคา่บรกิาร แตบ่าง
อยา่งคณุจําเป็นตอ้งชาํระเงนิโดยใชบ้ัตรเครดติหรอืผา่นทางใบเรยีกเก็บเงนิคา่โทรศัพทข์องคณุ
ความพรอ้มใหบ้รกิารของวธิกีารชาํระเงนิจะขึน้อยูก่บัประเทศทีค่ณุอยูแ่ละผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย
ของคณุ รา้นคา้ Ovi มเีนือ้หาทีใ่ชร้ว่มกนัไดก้บัโทรศัพทม์อืถอืของคณุ รวมทัง้ทีส่อดคลอ้งกบั
รสนยิมและทีตั่ง้ของคณุ

รายชือ่

เลอืก เมน ู> รายชือ่

คณุสามารถจัดเก็บชือ่และหมายเลขโทรศัพทไ์วใ้นหน่วยความจําโทรศัพทห์รอืซมิการด์  คณุ
สามารถจัดเก็บรายชือ่พรอ้มดว้ยหมายเลขโทรศัพทแ์ละรายการขอ้ความไวใ้นหน่วยความจํา
โทรศัพท ์ชือ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีจั่ดเก็บไวใ้นซมิการด์จะแสดงโดย 

การเพิม่รายชือ่
เลอืก เพิม่ใหม่

การเพิม่รายละเอยีดใหก้บัรายชือ่
ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่หน่วยความจําทีใ่ชเ้ป็น โทรศพัท ์หรอื เครือ่งและซมิ เลอืก ชือ่ ไปทีช่ ือ่ และ
เลอืก ขอ้มลู > ตวัเลอืก > เพิม่ขอ้มลู

การคน้หารายชือ่
เลอืก ชือ่ และเลือ่นดรูายชือ่หรอืป้อนตัวอกัษรตัวแรกของชือ่

คดัลอกรายชือ่ไปยงัหนว่ยความจําอืน่
เลอืก ชือ่ ไปทีร่ายชือ่ และเลอืก ขอ้มลู > ตวัเลอืก > คดัลอกเบอร ์คณุสามารถจัดเก็บ
หมายเลขโทรศัพทไ์ดเ้พยีงหมายเลขเดยีวสําหรับชือ่แตล่ะชือ่ในซมิการด์

เลอืกตาํแหนง่จดัเก็บรายชือ่ วธิแีสดงรายชือ่ และการใชห้นว่ยความจําของรายชือ่
เลอืก การต ัง้คา่

16 รายชือ่
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การสง่นามบตัร
ในรายการรายชือ่ ใหไ้ปทีร่ายชือ่ และเลอืก ขอ้มลู > ตวัเลอืก > สง่นามบตัร คณุสามารถสง่
และรับนามบัตรจากเครือ่งทีส่นับสนุนมาตรฐาน vCard

การโทร

การโทรออกและรบัสาย

การโทรออก
ป้อนหมายเลขโทรศัพท ์พรอ้มทัง้รหสัประเทศและรหสัพืน้ที่ หากจําเป็น จากนัน้ กดปุ่ มโทรออก
ในการโทรตา่งประเทศ ใหก้ดปุ่ ม * สองครัง้เพือ่เป็นรหสันําหนา้การโทรตา่งประเทศ
(เครือ่งหมาย + จะแทนรหสัการโทรออกต่างประเทศ) แลว้ตามดว้ยรหสัประเทศ รหัสพืน้ทีโ่ดย
ไมต่อ้งกดเลข 0 นํา (หากจําเป็น) แลว้ตามดว้ยหมายเลขโทรศัพท์

การรบัสายเรยีกเขา้
ใหก้ดปุ่ มโทรออก

การปฏเิสธสาย
ใหก้ดปุ่ มวางสาย

การปรบัระดบัเสยีง
ขณะใชส้าย ใหเ้ลือ่นขึน้หรอืลง

ลําโพง
หากทําได ้คณุอาจเลอืก ลําโพง หรอื ปกต ิเพือ่ใชลํ้าโพงหรอืหฟัูงของโทรศัพทข์ณะสนทนา

คาํเตอืน:
การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจเป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ  ควรฟังเพลง
ในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง

ปุ่ มลดัในการโทร

การกาํหนดหมายเลขโทรศพัทใ์หก้บัปุ่ มตวัเลข
เลอืก เมนู > รายชือ่ > โทรดว่น, เลือ่นไปทีห่มายเลขทีต่อ้งการ (2-9) แลว้เลอืก กําหนด ป้อน
หมายเลขโทรศัพทท์ีต่อ้งการ หรอืเลอืก คน้หา และรายชือ่ทีจั่ดเก็บไว ้

การใชง้านการโทรดว่น
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > โทรออก > โทรดว่น > เปิด
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การโทรออกโดยใชก้ารโทรดว่น
ในโหมดสแตนดบ์าย ใหก้ดปุ่ มตัวเลขทีต่อ้งการคา้งไว ้

บนัทกึ
หากตอ้งการดขูอ้มลูเกีย่วกบัการโทร, ขอ้ความ, ขอ้มลู และการซงิโครไนซเ์หตกุารณ์ ใหเ้ลอืก
เมน ู> บนัทกึ และเลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

หมายเหตุ: คา่ใชจ้า่ยจรงิทีผู่ใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บสําหรับการโทรและบรกิารนัน้อาจแตก
ตา่งกนั ขึน้กบัคณุสมบัตขิองเครอืขา่ย การปัดเศษในการเรยีกเก็บ ภาษี และอืน่ๆ

การรบัสง่ขอ้ความ

คณุสามารถสง่และรับขอ้ความตัวอกัษร, ขอ้ความมัลตมิเีดยี, ขอ้ความเสยีง และขอ้ความดว่น
และคณุยังสามารถสง่และรับอเีมลได ้คณุจะใชบ้รกิารขอ้ความไดห้ากเครอืขา่ยหรอืผูใ้หบ้รกิาร
รองรับฟังกช์นัดังกลา่ว

ขอ้ความแบบอกัษรและขอ้ความมลัตมิเีดยี
คณุสามารถสรา้งขอ้ความและอาจแนบภาพเพิม่ไปดว้ยได  ้เป็นตน้ โทรศัพทข์องคณุจะเปลีย่น
ขอ้ความแบบอกัษรเป็นขอ้ความมลัตมิเีดยีโดยอตัโนมัตเิมือ่มกีารแนบไฟลร์ว่มดว้ย

ขอ้ความตวัอกัษร
โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนการสง่ขอ้ความแบบตัวอกัษรทีม่คีวามยาวมากกวา่ความยาวที่
กําหนดของขอ้ความเดยีว สําหรับขอ้ความทีม่คีวามยาวมาก เครือ่งจะแบง่สง่ขอ้ความออกเป็น
สองขอ้ความขึน้ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่ใชจ้า่ยตามนัน้ สําหรับตัวอกัษรทีม่เีครือ่งหมายเสยีง
หนัก เครือ่งหมายอืน่ๆ หรอืตัวอกัษรจากภาษาทีเ่ลอืกบางภาษาจะใชพ้ืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่อาจจํากดั
จํานวนตัวอกัษรทีส่ามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ยลง

จํานวนตัวอกัษรทีเ่หลอือยูทั่ง้หมดและจํานวนของขอ้ความทีจํ่าเป็นตอ้งสง่จะแสดงขึน้

ในการสง่ขอ้ความ จะตอ้งมกีารจัดเก็บหมายเลขศนูยฝ์ากขอ้ความทีถ่กูตอ้งไวใ้นเครือ่ง โดยปกติ
หมายเลขนีต้ัง้ไวเ้ป็นคา่เริม่ตน้ในซมิการด์ของคณุ

ในการตัง้หมายเลขดว้ยตนเอง ใหทํ้าดังนี้

1 เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > การต ัง้คา่ขอ้ความ > ขอ้ความตวัอกัษร > ศนูยข์อ้ความ
2 ป้อนชือ่และหมายเลขทีผู่ใ้หบ้รกิารใหม้า

ขอ้ความมลัตมิเีดยี 
ขอ้ความมัลตมิเีดยีอาจประกอบดว้ยขอ้ความ ภาพ และคลปิเสยีง

เฉพาะเครือ่งทีม่คีณุสมบัตทิีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ทา่นัน้ทีจ่ะรับและแสดงขอ้ความมัลตมิเีดยีได ้
ลักษณะขอ้ความทีแ่สดงอาจแตกตา่งกนัขึน้กบัโทรศัพทท์ีรั่บขอ้ความ
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ขนาดของขอ้ความ MMS อาจจํากัดตามเครอืขา่ยแบบไรส้าย หากไฟลภ์าพทีแ่ทรกมขีนาดเกนิ
ขดีจํากดันี ้เครือ่งอาจกําหนดใหภ้าพมขีนาดเล็กลงเพือ่ใหส้ามารถสง่ทาง MMS ได ้

ขอ้สําคญั: ควรปฏบิัตอิยา่งระมัดระวงัเมือ่เปิดอา่นขอ้ความ ขอ้ความอาจมซีอฟตแ์วรท์ี่
เป็นอนัตรายหรอืสิง่อืน่ทีอ่าจทําความเสยีหายตอ่โทรศัพทห์รอืพซีขีองคณุ

สําหรับขอ้มลูการใชง้านและการสมัครใชบ้รกิารสง่ขอ้ความมลัตมิเีดยี (MMS) โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ

การสรา้งขอ้ความ 
1 เลอืก เมนู > ขอ้ความ > สรา้งขอ้ความ และประเภทขอ้ความ
2 ในชอ่ง ถงึ: ใสห่มายเลขโทรศัพทห์รอืทีอ่ยูอ่เีมลของผูรั้บ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

ในการเลอืกผูรั้บ ใหเ้ลอืก เพิม่ คณุสามารถเลอืกผูรั้บไดม้ากกวา่หนึง่คน
3 ในชอ่ง ตัวอกัษร: ใหเ้ขยีนขอ้ความของคณุ

ในการใสอ่กัขระพเิศษหรอืรอยยิม้ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใสส่ญัลกัษณ์
ในการแนบเนือ้หาใหก้บัขอ้ความ ใหเ้ลือ่นไปยังแถบสิง่ทีแ่นบทีด่า้นลา่งของจอแสดงผล
และเลอืกประเภทเนือ้หาทีต่อ้งการ ประเภทของขอ้ความจะเปลีย่นเป็นขอ้ความมัลตมิเีดยี
โดยอตัโนมตัิ

4 เลอืก สง่

หมายเหตุ: ขอ้ความหรอืไอคอนสง่ขอ้ความบนหนา้จอของเครือ่งไมไ่ดแ้สดงวา่ผูรั้บได ้
รับขอ้ความนัน้แลว้ ณ ปลายทางทีเ่ราสง่ไปให ้

ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่บรกิารแตกตา่งกนัโดยขึน้อยูก่บัประเภทของขอ้ความ หากตอ้งการราย
ละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

อเีมล
การต ัง้คา่อเีมล
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > อเีมล

หากคณุยังไมม่บีัญชอีเีมล คณุสามารถสรา้งบัญช ีNokia ทีม่บีรกิารจดหมาย Ovi ได ้

1 เลอืก รบัเมล Ovi
2 แลว้ทําตามคําแนะนํา

การอา่น เขยีน และสง่อเีมล
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > อเีมล

การอา่นอเีมล
เลอืกอเีมลและ เปิด
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ขอ้สําคญั: ควรปฏบิัตอิยา่งระมัดระวงัเมือ่เปิดอา่นขอ้ความ ขอ้ความอาจมซีอฟตแ์วรท์ี่
เป็นอนัตรายหรอืสิง่อืน่ทีอ่าจทําความเสยีหายตอ่โทรศัพทห์รอืพซีขีองคณุ

อเีมลทีม่สี ิง่ทีแ่นบ เชน่ รปูภาพ จะถกูกํากบัดว้ยไอคอนรปูคลปิหนบีกระดาษ สิง่ทีแ่นบบางอยา่ง
อาจใชร้ว่มกนัไมไ่ดก้บัโทรศัพทข์องคณุ และไมส่ามารถแสดงบนโทรศัพทข์องคณุได ้

การดสู ิง่ทีแ่นบ
เลอืกสิง่ทีแ่นบและ ดู

การเขยีนอเีมล
เลอืก ตวัเลอืก > สรา้งใหม่

การแนบไฟลไ์ปกบัอเีมล
เลอืก ตวัเลอืก > แนบไฟล์

การสง่อเีมล
เลอืก สง่

การปิดแอปพลเิคช ัน่อเีมล
เลอืก ลงชือ่ออก

การแชตกบัเพือ่น
คณุสามารถแชตกบัผูใ้ชอ้อนไลนอ์ืน่ๆ โดยใชโ้ทรศัพทม์อืถอืของคณุ

คณุสามารถใชบ้ัญชทีีม่อียูแ่ลว้ของคณุกบัชมุชนขอ้ความทันใจทีโ่ทรศัพทข์องคณุสนับสนุน
หากคณุยังไมไ่ดล้งทะเบยีนกบับรกิารขอ้ความทันใจ คณุสามารถสรา้งบัญชสํีาหรับบรกิาร
ขอ้ความทันใจทีส่นับสนุน โดยใชค้อมพวิเตอรห์รอืโทรศัพทม์อืถอืของคณุ เมนูอาจแตกตา่งกัน
โดยขึน้อยูก่บับรกิารขอ้ความทันใจ

หากตอ้งการเชือ่มตอ่กบับรกิาร ใหเ้ลอืก เมนู > ขอ้ความ > สนทนา และปฏบิัตติามคําแนะนํา
ทีป่รากฏ

ขอ้ความดว่น
ขอ้ความดว่นคอืขอ้ความตัวอกัษรทีป่รากฏขึน้ทันททีีไ่ดรั้บ

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

1 เลอืก สรา้งขอ้ความ > ขอ้ความดว่น
2 ในชอ่ง ถงึ: ใหใ้สห่มายเลขโทรศัพท ์ในการเลอืกผูรั้บ ใหเ้ลอืก เพิม่ คณุสามารถเลอืกผูรั้บ

ไดม้ากกวา่หนึง่คน
3 ในชอ่ง ขอ้ความ: ใหเ้ขยีนขอ้ความของคณุ

ในการใสอ่กัขระพเิศษหรอืรอยยิม้ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใสส่ญัลกัษณ์
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4 เลอืก สง่

ขอ้ความเสยีง Nokia Xpress 
สรา้งและสง่ขอ้ความคลปิเสยีงเป็นขอ้ความมัลตมิเีดยีไดอ้ยา่งสะดวกงา่ยดาย

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

1 เลอืก สรา้งขอ้ความ > ขอ้ความเสยีง เครือ่งบันทกึเสยีงจะเปิดการทํางาน
2 ในการบันทกึขอ้ความ ใหเ้ลอืก 
3 ในการหยดุการบันทกึ ใหเ้ลอืก 
4 ในชอ่ง ถงึ: ใหใ้สห่มายเลขโทรศัพท ์ในการเลอืกผูรั้บ ใหเ้ลอืก เพิม่ คณุสามารถเลอืกผูรั้บ

ไดม้ากกวา่หนึง่คน
5 เลอืก สง่

ขอ้ความเสยีง
ระบบฝากขอ้ความเสยีงเป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย ทีค่ณุจําเป็นตอ้งสมัครเป็นสมาชกิ
กอ่น สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

โทรไปยงัระบบฝากขอ้ความเสยีงของคณุ
กดคา้งไวท้ีปุ่่ ม 1

แกไ้ขหมายเลขระบบฝากขอ้ความเสยีงของคณุ
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > ขอ้ความเสยีง และ เบอรศ์นูยข์อ้ฯ เสยีง

การต ัง้คา่ขอ้ความ
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และเลอืก ต ัง้คา่ขอ้ความ

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

การต ัง้คา่ท ัว่ไป  — ตัง้คา่ขนาดตัวอกัษรสําหรับขอ้ความ และเปิดใชง้านรอยยิม้กราฟิก
ขอ้ความตวัอกัษร  — ตัง้คา่ศนูยข์อ้ความสําหรับขอ้ความตัวอกัษรและเปิดใชง้านรายงานการ
สง่
ขอ้ความมลัตมิเีดยี  — ใหม้รีายงานการสง่ และการรับขอ้ความมัลตมิเีดยี และโฆษณา รวมถงึ
การตัง้คา่อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ความแบบมัลตมิเีดยี
ขอ้ความบรกิาร  — เปิดใชง้านขอ้ความบรกิาร และกําหนดการตัง้คา่ทีเ่กีย่วกบัขอ้ความบรกิาร

ตารางนดัหมาย

นาฬกิาปลกุ
คณุสามารถตัง้นาฬกิาปลกุใหส้ง่เสยีงปลกุเมือ่ถงึเวลาทีต่อ้งการ
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การต ัง้ปลกุ
1 เลอืก เมน ู> นดัหมาย > นาฬกิาปลกุ
2 ตัง้คา่การตัง้ปลกุ และป้อนเวลาปลกุ
3 ในการกําหนดใหป้ลกุในวนัทีเ่ลอืกของสปัดาห์ ใหเ้ลอืก ปลกุซํา้: > เปิด และเลอืกวนั
4 เลอืกเสยีงปลกุ หากคณุเลอืกวทิยเุป็นเสยีงปลกุ ใหต้อ่ชดุหฟัูงเขา้กบัโทรศัพท์
5 ตัง้ระยะหมดเวลาของการเลือ่นเวลาปลกุ และเลอืก จดัเก็บ

การหยดุเสยีงปลกุ
เลอืก หยดุ หากคณุปลอ่ยใหเ้ครือ่งสง่เสยีงปลกุตอ่ไปเป็นเวลาหนึง่นาที หรอืเลอืก เลือ่นไป
เสยีงปลกุจะหยดุดังในชว่งเวลาทีต่ัง้ไว  ้แลว้สง่เสยีงปลกุใหมอ่กีครัง้

ปฏทินิและสิง่ทีต่อ้งทํา
เลอืก เมน ู> นดัหมาย > ปฏทินิ วันปัจจุบันจะมกีรอบลอ้มรอบ หากมบีันทกึใดๆ ตัง้ไวสํ้าหรับ
วนันัน้ๆ วันดังกลา่วจะปรากฏเป็นตัวทบึ

การเพิม่บนัทกึปฏทินิ
เลือ่นไปทีว่นัที ่และเลอืก ตวัเลอืก > สรา้งบนัทกึ

การดรูายละเอยีดของบนัทกึ
เลือ่นไปทีบ่ันทกึ และเลอืก ดขูอ้มลู

การลบบนัทกึท ัง้หมดออกจากปฏทินิ
เลอืก ตวัเลอืก > ลบบนัทกึ > บนัทกึท ัง้หมด

การดสู ิง่ทีต่อ้งทํา
เลอืก เมน ู> นดัหมาย > สิง่ทีต่อ้งทํา

สิง่ทีต่อ้งทําจะแสดงและเรยีงลําดับตามความสําคัญ หากตอ้งการเพิม่ ลบ หรอืสง่บันทกึ, เมือ่
ตอ้งการเลอืกบันทกึใหอ้ยูใ่นสถานะเสร็จ หรอืเรยีงสิง่ทีต่อ้งทําตามกําหนดเวลา ใหเ้ลอืก 

เว็บหรอือนิเทอรเ์น็ต 

คณุสามารถเขา้ใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตตา่งๆ โดยใชเ้บราเซอรข์องโทรศัพท ์ลักษณะของเว็บเพจ
อาจแตกตา่งกนัเนือ่งมาจากขนาดของหนา้จอ คณุอาจไมส่ามารถดรูายละเอยีดทัง้หมดของ
เว็บเพจได ้

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัโทรศัพทข์องคณุ ฟังกช์นัการเบราสเ์ว็บอาจแสดงเป็นเว็บหรอือนิเทอรเ์น็ตในเมนู
ตอ่จากนีไ้ปจะเรยีกวา่ เว็บ
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ขอ้สําคญั: ใชเ้ฉพาะบรกิารทีค่ณุเชือ่ถอืและใหค้วามปลอดภัยทีเ่พยีงพอ และป้องกัน
อนัตรายตอ่ซอฟตแ์วร์

คณุสามารถสอบถามการใหบ้รกิารเหลา่นี้ ราคา และคําแนะนําตา่งๆ ไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

คณุอาจไดรั้บการตัง้กําหนดคา่ทีจํ่าเป็นตอ่การเบราสเ์ป็นขอ้ความการจัดรูปแบบจากผูใ้หบ้รกิาร
ของคณุ

การเชือ่มตอ่กบับรกิารเว็บ

เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต > โฮมเพจ หรอืในโหมดสแตนดบ์าย ใหก้ด 0 คา้งไว ้

หลังจากเชือ่มตอ่กบับรกิาร คณุสามารถเริม่การเรยีกดเูพจตา่งๆ ได ้ฟังกช์นัของปุ่ มโทรศัพทอ์าจ
แตกตา่งกนัไปตามบรกิารนัน้ๆ ปฏบิัตติามขอ้ความทีป่รากฏบนจอแสดงผลทีโ่ทรศัพทข์องคณุ
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

สือ่

กลอ้งและวดิโีอ
โทรศัพทข์องคณุรองรับความละเอยีดในการถา่ยภาพ 2048x1536 พกิเซล

โหมดกลอ้ง

การใชฟ้งักช์นัภาพนิง่
เลอืก เมน ู> สือ่ > กลอ้ง

การขยายหรอืยอ่
เลือ่นขึน้หรอืลง

การถา่ยภาพ
เลอืก จบัภาพ

การต ัง้โหมดภาพตวัอยา่งและเวลา
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > เวลาแสดงภาพตวัอยา่ง

การเปิดใชง้านตวัต ัง้เวลาถา่ยภาพ
เลอืก ตวัเลอืก > ต ัง้เวลาถา่ยเอง
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โหมดวดิโีอ

การใชฟ้งักช์นัวดิโีอ
เลอืก เมน ู> สือ่ > กลอ้งวดิโีอ

การเร ิม่บนัทกึวดิโีอคลปิ
เลอืก บนัทกึ

การสลบัระหวา่งโหมดกลอ้งและโหมดวดิโีอ
ในโหมดกลอ้งหรอืวดิโีอ ใหเ้ลือ่นไปทางซา้ยหรอืขวา

วทิย ุFM
การทํางานของวทิยุ FM ขึน้กับสายเสาอากาศทีไ่มใ่ชเ่สาอากาศของโทรศัพทม์อืถอื  ดังนัน้ คณุ
ตอ้งตอ่ชดุหฟัูงหรอือปุกรณ์เสรมิทีใ่ชง้านร่วมกนัไดเ้ขา้กบัเครือ่งโทรศัพทเ์พือ่การใชง้านวทิยุ
FM ไดอ้ยา่งเหมาะสม

คาํเตอืน:
การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจเป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ  ควรฟังเพลง
ในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง

เลอืก เมน ู> สือ่ > วทิยุ

การคน้หาสถานขีา้งเคยีง
กดปุ่ มเลือ่นไปทางซา้ยหรอืขวาคา้งไว ้

การจดัเก็บสถานี
คน้หาสถานทีีต่อ้งการ แลว้เลอืก ตวัเลอืก > จดัเก็บสถานี

การสลบัระหวา่งสถานทีีจ่ดัเก็บไว้
เลือ่นไปทางซา้ยหรอืทางขวาเพือ่สลับไปมาระหวา่งสถานี  หรอืกดปุ่ มตัวเลขของทีต่ัง้สถานใีน
ตําแหน่งหน่วยความจําทีต่รงกนั

การปรบัระดบัเสยีง
เลือ่นขึน้หรอืลง

การเปิดฟงัวทิยไุวเ้ป็นพืน้หลงั
ใหก้ดปุ่ มวางสาย

การปิดวทิยุ
กดปุ่ มวางสายคา้งไว ้
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เครือ่งบนัทกึเสยีง
เลอืก เมน ู> สือ่ > เครือ่งบนัทกึ

เครือ่งบันทกึจะใชง้านไมไ่ด ้ขณะใชส้ายขอ้มลูหรอืเชือ่มตอ่ GPRS อยู่

การเร ิม่บนัทกึ
เลอืกไอคอนบันทกึ

การเร ิม่บนัทกึเสยีงขณะสนทนา
เลอืก ตวัเลอืก > บนัทกึเสยีง ขณะบันทกึการสนทนา ใหถ้อืเครือ่งไวใ้กลห้ตูามปกต ิการบันทกึ
เสยีงจะไดรั้บการจัดเก็บไวใ้นโฟลเดอร์ เสยีงบันทกึ ใน คลังภาพ

การฟงัการบนัทกึเสยีงลา่สดุ
เลอืก ตวัเลอืก > เลน่ทีบ่นัทกึลา่สดุ

การสง่การบนัทกึเสยีงลา่สดุไปในขอ้ความมลัตมิเีดยี
เลอืก ตวัเลอืก > สง่ทีบ่นัทกึลา่สดุ

เครือ่งเลน่เพลง
โทรศัพทข์องคณุมเีครือ่งเลน่เพลงสําหรับฟังเพลงหรอืไฟล์ MP3 หรอืไฟลเ์สยีง AAC อืน่ๆ

คาํเตอืน:
การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจเป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ  ควรฟังเพลง
ในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง

เลอืก เมน ู> สือ่ > เครือ่งเลน่สือ่

การเร ิม่หรอืหยดุเลน่ช ัว่คราว
กดปุ่ มเลือ่น

การขา้มไปยงัจดุเร ิม่ตน้ของเพลงปจัจบุนั
เลือ่นไปทางซา้ย

การขา้มไปยงัเพลงกอ่นหนา้
เลือ่นไปทางซา้ยสองครัง้

การขา้มไปยงัเพลงถดัไป
เลือ่นไปทางขวา

การกรอกลบัเพลงทีก่าํลงัเลน่อยู่
กดปุ่ มเลือ่นไปทางซา้ยคา้งไว ้
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การเดนิหนา้เพลงทีก่าํลงัเลน่อยูอ่ยา่งเร็ว
กดปุ่ มเลือ่นไปทางขวาคา้งไว ้

การปรบัระดบัเสยีง
เลือ่นขึน้หรอืลง

การปิดหรอืเปิดเสยีงเครือ่งเลน่เพลง
กด #

การเปิดฟงัเครือ่งเลน่เพลงไวเ้ป็นพืน้หลงั
ใหก้ดปุ่ มวางสาย

การปิดเครือ่งเลน่เพลง
กดปุ่ มวางสายคา้งไว ้

คลงัภาพ

เครือ่งของคณุรองรับระบบ DRM (Digital Rights Management) เพือ่ป้องกนัขอ้มลูทีไ่ดรั้บ
อยา่งไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงือ่นไขของขอ้มลูและรหัสเขา้ใชง้านทกุครัง้กอ่นรับขอ้มลูนัน้
เนือ่งจากการรับขอ้มลูดังกลา่วอาจมกีารคดิคา่ธรรมเนยีม

การจดัการสทิธแิบบดจิติอล

เจา้ของเนือ้หาอาจใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการสทิธดิจิติอล (DRM) แบบตา่งๆ เพือ่ปกป้อง
ทรัพยส์นิทางปัญญาของตน รวมถงึลขิสทิธิ ์โทรศัพทน์ีใ้ชซ้อฟตแ์วร ์DRM หลายประเภทเพือ่
เขา้สูเ่นือ้หาทีม่ ีDRM ป้องกนัไว ้ดว้ยโทรศัพทเ์ครือ่งนี้ คณุสามารถเขา้สูเ่นือ้หาทีม่กีารป้องกนั
ดว้ย WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0 ได ้หาก
ซอฟตแ์วร ์DRM บางซอฟตแ์วรไ์มส่ามารถป้องกนัเนือ้หาได  ้เจา้ของเนือ้หาอาจขอใหย้กเลกิ
ความสามารถของซอฟตแ์วร์ DRM ในการเขา้สูเ่นือ้หาใหมท่ี่ DRM นัน้ป้องกนัไว ้การยกเลกิอาจ
ป้องกนัการนําเนือ้หาทีม่ี DRM ป้องกนัไวบ้างเนือ้หาทีอ่ยูใ่นโทรศัพทข์องคณุมาใชอ้กีครัง้  การ
ยกเลกิซอฟตแ์วร ์DRM ไมม่ผีลตอ่การใชเ้นือ้หาทีม่กีารป้องกนัดว้ย DRM ประเภทอืน่หรอืการใช ้
เนือ้หาทีไ่มม่ ีDRM ป้องกนัไว ้

ขอ้มลูทีไ่ดรั้บการป้องกนัดว้ย Digital rights management (DRM) มาพรอ้มกบัสทิธกิารใชท้ี่
เกีย่วขอ้ง ซึง่กําหนดสทิธขิองคณุในการใชข้อ้มลูนัน้

หากโทรศัพทข์องคณุมขีอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย OMA DRM เมือ่จะสํารองขอ้มลูทัง้รหสัการใชแ้ละ
ขอ้มลูนัน้ ใหใ้ชฟั้งกช์ัน่การสํารองขอ้มลูจากโปรแกรม Nokia Ovi Suite

วธิกีารถา่ยโอนขอ้มลูแบบอืน่ๆ อาจไมโ่อนรหสัการใชท้ีจํ่าเป็นตอ้งถกูเรยีกคนืพรอ้มเนือ้หาเพือ่
ใหค้ณุสามารถใชเ้นือ้หาทีป้่องกนัดว้ย OMA DRM ไดต้อ่ไปหลังจากจัดรูปแบบหน่วยความจํา
โทรศัพทแ์ลว้ คณุอาจจําเป็นตอ้งเรยีกคนืรหสัการใชใ้นกรณีทีไ่ฟลใ์นโทรศัพทข์องคณุเสยี

หากโทรศัพทม์เีนือ้หาทีป้่องกนัดว้ย WMDRM ทัง้รหสัการใชแ้ละเนือ้หาจะหายไปหากคณุจัดรปู
แบบหน่วยความจําของโทรศัพท์ คณุอาจสญูเสยีรหสัการใชแ้ละเนือ้หาหากไฟลใ์นโทรศัพท์
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ของคณุเสยี การสญูหายของรหสัการใชห้รอืเนือ้หาอาจจํากดัความสามารถในการใชเ้นือ้หา
เดยีวกนับนโทรศัพทข์องคณุอกีครัง้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การดขูอ้มลูในคลงัภาพ
เลอืก เมน ู> คลงัภาพ

การต ัง้คา่ 

รปูแบบ
รอสาย แตไ่มส่ามารถทําใหโ้ทรศัพทด์ังได ้โทรศัพทข์องคณุมกีลุม่การตัง้คา่ทีห่ลากหลายเรยีก
วา่รปูแบบ ซึง่คณุสามารถปรับแตง่เสยีงเรยีกเขา้สําหรับเหตกุารณ์และสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกตา่ง
กนั

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > รปูแบบ

เลอืกรปูแบบทีต่อ้งการ และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

ใชง้าน  — เปิดใชง้านรปูแบบ
ปรบัต ัง้คา่  — ปรับการตัง้คา่รูปแบบ
ต ัง้เวลา  — ตัง้รูปแบบเพือ่ใชง้านในเวลาทีกํ่าหนด เมือ่หมดเวลาทีต่ัง้ใหก้บัรปูแบบ เครือ่งจะใช ้
รปูแบบกอ่นหนา้นีท้ีไ่มไ่ดต้ัง้เวลาไว ้

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนัไป

คาํเตอืน:
ในรปูแบบบนเครือ่งบนิ คณุไมส่ามารถโทรออกหรอืรับสาย รวมทัง้การโทรฉุกเฉนิ หรอืใชค้ณุ
สมบัตอิืน่ๆ ทีต่อ้งอยูใ่นพืน้ทีใ่หบ้รกิาร ในการโทรตดิต่อ คณุตอ้งเปิดการใชฟั้งกช์ัน่โทรศัพท์
กอ่นโดยเปลีย่นแปลงรูปแบบ หากล็อคโทรศัพทไ์ว ้ใหป้้อนรหสัปลดล็อค

หากคณุตอ้งการโทรฉุกเฉนิขณะเครือ่งล็อคและอยูใ่นรปูแบบบนเครือ่งบนิ คณุอาจสามารถป้อน
หมายเลขฉุกเฉนิอยา่งเป็นทางการทีกํ่าหนดไวแ้ลว้ในเครือ่งไดโ้ดยป้อนลงในชอ่งรหสัล็อค  แลว้
เลอืก 'โทร' เครือ่งจะยนืยันวา่ คณุกําลังจะออกจากโหมดบนเครือ่งบนิเพือ่เริม่ตน้โทรฉุกเฉนิ

แบบเสยีง
คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่แบบเสยีงของรปูแบบใชง้านทีเ่ลอืกไวไ้ด ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > แบบเสยีง คณุสามารถคน้หาการตัง้คา่แบบเดยีวกนัในเมนู รปูแบบ
ได ้

จอแสดงผล
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > จอแสดงผล
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คณุสามารถดหูรอืปรับภาพพืน้หลัง ขนาดตัวอกัษร หรอืคณุสมบัตอิืน่ๆ เกีย่วกบัจอแสดงผลของ
โทรศัพท์

วนัและเวลา
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > วนัและเวลา

การต ัง้วนัและเวลา
เลอืก การต ัง้คา่วนัและเวลา

การต ัง้รปูแบบวนัและเวลา
เลอืก รปูแบบวนัทีแ่ละเวลา

การอพัเดตเวลาอตัโนมตัติามเขตเวลาปจัจบุนั
เลอืก รบัขอ้มลูเวลาอตัโนมตั ิ(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การซงิโครไนซแ์ละการสํารองขอ้มลู
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > ซงิคแ์ละสํารอง

เลอืกจากรายการตอ่ไปนี้

การสลบัโทรศพัท ์ — ซงิโครไนซห์รอืคัดลอกขอ้มลูทีเ่ลอืก เชน่ รายชือ่ รายการปฏทินิ บันทกึ
หรอืขอ้ความของคณุ ระหวา่งโทรศัพทข์องคณุและอปุกรณ์อืน่
สรา้งขอ้มลูสํารอง  — สํารองขอ้มลูทีเ่ลอืกลงในอปุกรณ์จัดเก็บภายนอกทีเ่ชือ่มตอ่อยู่
เรยีกขอ้มลูสํารอง  — เรยีกคนืขอ้มลูจากทีสํ่ารองไวใ้นอปุกรณ์จัดเก็บภายนอกทีเ่ชือ่มตอ่อยู่
หากตอ้งการดรูายละเอยีดของไฟลสํ์ารองขอ้มลู ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > รายละเอยีด
ถา่ยโอนขอ้มลู  — ซงิโครไนซห์รอืคัดลอกขอ้มลูทีเ่ลอืกระหวา่งโทรศัพทข์องคณุและ
เซริฟ์เวอรเ์ครอืขา่ย (บรกิารเครอืขา่ย)

การเชือ่มตอ่
โทรศัพทข์องคณุมคีณุสมบัตทิีห่ลากหลายซึง่ชว่ยใหค้ณุเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์อืน่เพือ่สง่และรับ
ขอ้มลู

เทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth
เทคโนโลย ีBluetooth ชว่ยใหค้ณุเชือ่มตอ่ระหวา่งโทรศัพทก์บัอปุกรณ์ Bluetooth ทีใ่ชง้านร่วม
กนัไดภ้ายในระยะทาง 10 เมตร (32 ฟตุ) โดยใชค้ลืน่วทิยุ

โทรศัพทน์ีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ทีส่นับสนุนรปูแบบดังตอ่
ไปนี:้ เขา้ใชท่ั้วไป, แฮนดฟ์ร,ี ชดุหฟัูง, ออบเจกตพ์ชุ, การโอนไฟล,์ เครอืขา่ย dial-up, พอรต์
ซเีรยีล, เขา้ใชซ้มิ, generic object exchange, การกระจายเสยีงขัน้สงู, audio video remote
control และ generic audio video distribution. คณุควรใชเ้ฉพาะอปุกรณ์เสรมิของรุ่นนีท้ีไ่ดรั้บ
การรับรองจาก Nokia เทา่นัน้ เพือ่สรา้งความม่ันใจในการใชง้านระหวา่งอปุกรณ์ทีร่องรับ
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เทคโนโลย ีBluetooth โปรดตรวจสอบกบับรษัิทผูผ้ลติอปุกรณ์อืน่ๆ เพือ่ดวูา่อปุกรณ์นัน้ๆ ใชง้าน
รว่มกบัโทรศัพทร์ุน่นีไ้ดห้รอืไม่

คณุสมบัตทิีใ่ชเ้ทคโนโลย ีBluetooth จะเพิม่การใชพ้ลังงานแบตเตอรีแ่ละลดอายกุารใชง้าน
ของแบตเตอรี่

เมือ่โทรศัพทไ์รส้ายอยูใ่นโหมด SIM ระยะไกล คณุจะสามารถใชอ้ปุกรณ์เสรมิทีเ่ช ือ่มตอ่ทีใ่ช ้
งานรว่มกนัไดเ้ทา่นัน้ เชน่ ชดุอปุกรณ์ในรถยนต ์เพือ่โทรออกหรอืรับสาย

อปุกรณ์ไรส้ายของคณุจะไมทํ่าการโทรออกในขณะทีอ่ยูใ่นโหมดนี้ ยกเวน้หมายเลขฉุกเฉนิทีต่ัง้
โปรแกรมไวใ้นเครือ่ง

ในการโทรออก คณุตอ้งออกจากโหมดซมิระยะไกลกอ่น หากเครือ่งถกูล็อคอยู่ ใหป้้อนรหสัเพือ่
ปลดล็อคกอ่น

การเปิดการเชือ่มตอ่ Bluetooth
1 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth
2 เลอืก ชือ่โทรศพัทข์องฉนั และป้อนชือ่สําหรับโทรศัพทข์องคุณ
3 ในการเปิดใชง้านการเชือ่มตอ่ Bluetooth ใหเ้ลอืก Bluetooth > ใช้  แสดงวา่มกีารใช ้

งานการเชือ่มต่อ Bluetooth
4 ในการเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคุณกบัอปุกรณ์เสรมิดา้นเสยีง ใหเ้ลอืก ตอ่อปุกรณ์เสรมิเสยีง

และเลอืกอปุกรณ์เสรมิ
5 ในการจับคูโ่ทรศัพทข์องคณุกับอปุกรณ์ Bluetooth ในพืน้ที ่ใหเ้ลอืกอปุกรณ์ทีจ่บัคูแ่ลว้ >

เพิม่อปุกรณ์ใหม่
6 เลือ่นไปทีอ่ปุกรณ์ทีพ่บ และเลอืก เพิม่
7 ป้อนรหสัผา่น (สงูสดุ 16 ตัวอักษร) บนโทรศัพทข์องคณุ และยอมใหม้กีารเชือ่มตอ่กบั

อปุกรณ์ Bluetooth อืน่

การทํางานของโทรศัพทใ์นโหมดทีถ่กูซอ่นไวถ้อืเป็นวธิหีลกีเลีย่งซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตรายที่
ปลอดภัยยิง่ขึน้ หา้มยอมรับการเชือ่มตอ่ Bluetooth จากแหลง่ทีค่ณุไมเ่ชือ่ถอื หรอืเลอืกปิด
ฟังกช์นั Bluetooth ซึง่จะไมส่ง่ผลตอ่ฟังกช์นัอืน่ของโทรศัพท์

การเชือ่มตอ่คอมพวิเตอรข์องคณุกบัอนิเทอรเ์น็ต
คณุสามารถใชเ้ทคโนโลยี Bluetooth เพือ่เชือ่มตอ่คอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านร่วมกนัไดก้บั
อนิเทอรเ์น็ต โทรศัพทข์องคณุตอ้งสามารถเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตได  ้(บรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย) และเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุตอ้งสนับสนุนเทคโนโลยี Bluetooth หลังจากเชือ่มตอ่กบั
บรกิารจดุเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (NAP) ของโทรศัพทแ์ละจับคูกั่บคอมพวิเตอรแ์ลว้ โทรศัพทจ์ะเปิด
การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพ็คเก็ตกบัอนิเทอรเ์น็ตอตัโนมัติ

ขอ้มลูแพคเก็ต
General packet radio service (GPRS) เป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยทีอ่นุญาตให ้
โทรศัพทม์อืถอืสง่และรับขอ้มลูผา่นเครอืขา่ยทีเ่ชือ่มตอ่กบั Internet Protocol (IP) ได ้
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ในการกําหนดวธิกีารใชบ้รกิาร ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > ขอ้มลู
็ต > เช่ือมข้อมูลแพคเก็ต และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

เมือ่ตอ้งการ  — สรา้งการเชื่ อมตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตเมือ่แอปพลเิคชัน่ตอ้งการ การเชือ่มตอ่จะถกู
ปิดเมือ่มกีารปิดแอปพลเิคชัน่
ออนไลนต์ลอด  —  เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยขอ้มลูแพคเก็ตโดยอตัโนมัตเิมือ่คณุเปิดเครือ่ง

คณุสามารถใชโ้ทรศัพทเ์ป็นโมเด็มไดด้ว้ยการเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัไดโ้ดยใช ้
เทคโนโลย ีBluetooth สําหรับรายละเอยีด โปรดดเูอกสารของ Nokia Ovi Suite

การโทรและโทรศพัท์
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > โทรออก

การโอนสายเรยีกเขา้
เลอืก การโอนสาย (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) สําหรับรายละเอยีด โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

การโทรซํา้อตัโนมตัสิบิคร ัง้หลงัจากพยายามโทรแลว้แตไ่มสํ่าเร็จ
เลอืก เรยีกซํา้อตัโนมตั ิ> เปิด

การรบัการแจง้เตอืนสายเรยีกเขา้ขณะทีค่ณุกาํลงัสนทนา
เลอืก สายเรยีกซอ้น > ใชง้าน (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การแสดงหรอืซอ่นหมายเลขของคณุกบัคูส่นทนา
เลอืก สง่ขอ้มลูผูโ้ทร (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การกาํหนดภาษาทีแ่สดง
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > โทรศพัท ์> การต ัง้คา่ภาษา > ภาษาทีใ่ชใ้นเครือ่ง

การเรยีกคนืคา่ด ัง้เดมิ 
หากตอ้งการเรยีกคนืโทรศัพทก์ลับสูก่ารตัง้คา่เริม่ตน้ ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ > เรยีกต ัง้คา่
ด ัง้เดมิ

หากตอ้งการรเีซ็ตการตัง้คา่ทีเ่ลอืกทัง้หมดโดยไมล่บขอ้มลูสว่นตัวใดๆ ใหเ้ลอืก การต ัง้คา่
เทา่น ัน้

หากตอ้งการรเีซ็ตการตัง้คา่ทีเ่ลอืกทัง้หมด และลบขอ้มลูสว่นตัว เชน่ รายชือ่, ขอ้ความ, ไฟลส์ือ่
และรหสัการใชง้าน ใหเ้ลอืก ท ัง้หมด

การคน้หาวธิใีชเ้พิม่เตมิ
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การสนบัสนนุ
เมือ่คณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารใชผ้ลติภัณฑข์องคณุ หรอืคณุไมแ่น่ใจวา่โทรศัพท์
ของคณุควรจะทํางานอยา่งไร ใหอ้า่นคูม่อืผูใ้ชอ้ยา่งละเอยีด

หากการดําเนนิการขา้งตน้ไมส่ามารถชว่ยแกปั้ญหาได  ้ใหป้ฏบิัตติามขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึง่ตอ่
ไปนี้

• รบีตูโทรศัพทข์องคณุ ปิดโทรศัพทแ์ละถอดแบตเตอรีอ่อก หลังจากนัน้ประมาณหนึง่นาที
ใหใ้สแ่บตเตอรีแ่ลว้เปิดโทรศัพท์

• อพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุ
• เรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ

หากปัญหาของคณุยังคงยังไมไ่ดรั้บการแกไ้ข ใหต้ดิตอ่ Nokia สําหรับตัวเลอืกการซอ่มแซม ไป
ที ่www.nokia.co.th/repair กอ่นทีจ่ะสง่โทรศัพทข์องคณุสําหรับการซอ่มแซม ใหสํ้ารองขอ้มลู
ของคณุทกุครัง้

เกีย่วกบัการอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัท์
ดว้ยการอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพท์ คณุจะสามารถรับคณุสมบัตใิหม่ๆ  และฟังกช์นัทีทํ่างานไดด้ี
ขึน้สําหรับโทรศัพทข์องคณุ การอพัเดตซอฟตแ์วรยั์งชว่ยปรับปรงุประสทิธภิาพใหก้บัโทรศัพท์
ของคณุอกีดว้ย

เราขอแนะนําใหค้ณุสํารองขอ้มลูสว่นตัวของคณุไวก้อ่นทีจ่ะอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุ

คาํเตอืน:
หากคณุตดิตัง้โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วร์ คณุจะไมส่ามารถใชโ้ทรศัพทไ์ด ้แมก้ระท่ังการโทร
ฉุกเฉนิ จนกวา่จะตดิตัง้เสร็จและรสีตารท์โทรศัพทอ์กีครัง้

การดาวนโ์หลดการอพัเดตซอฟแวรอ์าจทําใหม้กีารสง่ขอ้มลูจํานวนมาก  (บรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ย)

ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีสํ่าหรับโทรศัพทข์องคณุมพีลังงานเพยีงพอ  หรอืเชือ่มตอ่อยูก่บั
เครือ่งชารจ์กอ่นเริม่อพัเดต

หลังจากทีค่ณุอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุแลว้ คณุจะพบวา่คําแนะนําในคูม่อืนีอ้าจไมใ่ช่
คําแนะนําทีม่กีารอพัเดตลา่สดุอกีตอ่ไป

การอพัเดตซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ์โดยใชโ้ทรศพัทข์องคณุ
ตอ้งการปรับปรงุประสทิธภิาพการทํางานของโทรศัพท์ รวมถงึรับการอัพเดตแอปพลเิคชัน่และ
รับคณุสมบัตทิีย่อดเยีย่มใหม่ๆ  ใชห่รอืไม ่อพัเดตซอฟตแ์วรเ์ป็นประจําเพือ่ใหใ้ชง้านโทรศัพทไ์ด ้
อยา่งดทีีส่ดุ คณุสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศัพทข์องคณุตรวจสอบการอพัเดตโดยอตัโนมัตไิด ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่
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1 เลอืก โทรศพัท ์> อพัเดตโทรศพัท์
2 ในการแสดงเวอรช์นัปัจจบุันของซอฟตแ์วรแ์ละตรวจสอบการอพัเดตทีม่ี ใหเ้ลอืก ขอ้มลู

ซอฟตฯ์ ปจัจบุนั
3 ในการดาวนโ์หลดและตดิตัง้การอพัเดตซอฟตแ์วร์ ใหเ้ลอืก โหลดซอฟตฯ์โทรศพัท์

ปฏบิัตติามคําแนะนํา
4 หากการตดิตัง้ถกูยกเลกิหลังจากดาวนโ์หลด ใหเ้ลอืก ตดิต ัง้อพัเดตซอฟตฯ์

การอพัเดตซอฟตแ์วรอ์าจใชเ้วลาหลายนาที หากมปัีญหาในการตดิตัง้ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
ของคณุ

การตรวจสอบอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ดยอตัโนมตั ิ
เลอืก อพัเดตซอฟตแ์วรอ์อโต ้และระบคุวามถีใ่นการตรวจสอบอัพเดตซอฟตแ์วรใ์หม่

ผูใ้หบ้รกิารของคณุอาจสง่การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทม์ายังอปุกรณ์ของคณุโดยตรง  (แบบ
OTA) (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การอพัเดตซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ์โดยใชค้อมพวิเตอรข์องคณุ
คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่สําหรับคอมพวิเตอร์ Nokia Ovi Suite เพือ่อพัเดตซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ์
ของคณุได ้คณุจําเป็นตอ้งมเีครือ่งคอมพวิเตอร์ การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู และสาย
เคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชง้านรว่มกนั เพือ่เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัคอมพวิเตอร์

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิและดาวนโ์หลดแอปพลเิคชัน่ Nokia Ovi Suite โปรดไปที่
www.ovi.com/suite
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ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

อปุกรณ์เสรมิ
อปุกรณ์เสรมิของแทจ้าก Nokia

คําเตอืน:
เลอืกใชแ้ตแ่บตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรองโดย Nokia วา่สามารถใชไ้ดก้บัเครือ่งรุน่นี้เทา่นัน้ การใชอ้ปุกรณ์
ประเภทอืน่นอกเหนอืจากนี ้อาจเป็นอนัตรายและทําใหก้ารรับประกนัหรอืรับรองสําหรับเครือ่งเป็นโมฆะไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การใช ้
อปุกรณ์ชารจ์หรอืแบตเตอรีท่ีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจเสีย่งกบัการลุกไหม ้การระเบดิ การรั่วไหล หรอือนัตรายอืน่ๆ

หากตอ้งการทราบแหล่งจําหน่ายอปุกรณ์เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหน่ายของคณุ

อปุกรณ์เสรมิสําหรับโทรศัพทข์องคณุมจํีาหน่ายอยูเ่ป็นจํานวนมาก สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดูทีw่ww.nokia.co.th/accessories

ขอ้กําหนดทีค่วรปฏบิตัสิําหรบัการใชอ้ปุกรณ์เสรมิ
• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็ก

• หากตอ้งการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ์เสรมิ ใหจ้ับทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

• ตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์เสรมิทีไ่ดต้ดิตัง้ในพาหนะไดร้ับการตดิตัง้อยา่งแน่นหนาและทํางานอยา่งถกูตอ้ง

• เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบตัผิ่านการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิในรถทีต่ดิตัง้ยากได ้

แบตเตอรี่
ประเภท: BL-5C

ระยะเวลาการสนทนา:

สงูสดุ 4.5 ชัว่โมง (WCDMA) / 8.75 ชัว่โมง (GSM)

สแตนดบ์าย:

สงูสดุ 450 ชัว่โมง (WCDMA) / 430 ชัว่โมง (GSM)

ขอ้สําคญั: เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบ์ายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการต่อเมือ่อยูภ่ายใตข้อ้
กําหนดทีเ่หมาะสมของเครอืขา่ยเท่านัน้ เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบ์ายขึน้อยูก่บัซมิการด์ คณุสมบตัทิีใ่ช ้อายแุละขอ้กําหนดของ
แบตเตอรี ่อณุหภมูใินการเก็บแบตเตอรี ่ขอ้กําหนดของเครอืขา่ย และปัจจัยอืน่ๆ อกีมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนดบ์ายอาจสัน้
กวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้อยา่งมาก เสยีงเรยีกเขา้ การจัดการสายดว้ยระบบแฮนดฟ์ร ีการใชใ้นโหมดดจิติอล และคณุสมบตัอิืน่ๆ จะใชพ้ลังงานจาก
แบตเตอรี ่และระยะเวลาทีใ่ชอ้ปุกรณ์ในการโทรจะสง่ผลตอ่เวลาสแตนดบ์าย ในทํานองเดยีวกนั ระยะเวลาทีเ่ปิดเครือ่งรวมทัง้ทีอ่ยูใ่นโหมด
สแตนดบ์ายกม็ผีลต่อระยะเวลาในการสนทนาดว้ยเชน่กนั
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แบตเตอรี่
ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
โทรศัพทข์องคณุใชพ้ลังงานจากแบตเตอรีช่นดิทีส่ามารถชารจ์ประจใุหมไ่ด ้แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการออกแบบใหใ้ชก้บัโทรศัพทร์ุน่นีค้อื BL-5C
Nokia อาจผลติแบตเตอรีรุ่น่อืน่ทีใ่ชง้านไดก้บัโทรศัพทร์ุน่นี ้โทรศัพทเ์ครือ่งนี้ไดรั้บการออกแบบใหเ้ก็บพลังงานจากอปุกรณ์ชารจ์ต่อไปนี้
AC-3 หมายเลขรุน่ของอปุกรณ์ชารจ์ทีถ่กูตอ้งนัน้อาจแตกตา่งกนัไปตามประเภทของปลั๊กเสยีบ ความแตกตา่งของปลั๊กเสยีบจะระบไุวด้ว้ย
คา่ใดคา่หนึง่ต่อไปนี:้ E, X, AR, U, A, C, K หรอื B

แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจแุบตเตอรีไ่ดเ้ป็นรอ้ยครัง้ แตแ่บตเตอรีก็่จะค่อยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมือ่สงัเกตเห็นวา่เวลา
การสนทนาและสแตนดบ์ายของแบตเตอรีส่ัน้ลงอยา่งเห็นไดช้ดั ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีก่อ้นใหม ่ใชแ้บตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการรับรองจาก Nokia
เทา่นัน้ และชารจ์แบตเตอรีโ่ดยใชอ้ปุกรณ์ชารจ์สําหรับโทรศัพทร์ุน่นีท้ีไ่ดรั้บการรับรองจาก Nokia เทา่นัน้

หากใชแ้บตเตอรีเ่ป็นครัง้แรก หรอืหากไมไ่ดใ้ชแ้บตเตอรีเ่ป็นเวลานาน คณุอาจตอ้งเชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์ แลว้ถอดอปุกรณ์ชารจ์แลว้เชือ่ม
ตอ่อกีครัง้เพือ่เริม่ชารจ์แบตเตอรี ่หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏขึน้บนหนา้จอหรอื
กอ่นทีจ่ะสามารถโทรออกได ้

การถอดออกอยา่งปลอดภยั ปิดโทรศัพท ์และปลดการเชือ่มต่อโทรศัพทจ์ากอปุกรณ์ชารจ์ทกุครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี่

การชารจ์ทีเ่หมาะสม ใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบและตัวเครือ่งเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน ไมค่วรเสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้คา้งไวก้บั
อปุกรณ์ชารจ์ เน่ืองจากการชารจ์เป็นเวลานานเกนิไปจะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หากคณุทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มไว ้
แบตเตอรีจ่ะคายประจอุอกเองเมือ่เวลาผา่นไป

หลกีเลีย่งอณุหภมูทิีร่อ้นหรอืหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรีไ่วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภมูทิีร่อ้น
หรอืหนาวจัดทําใหป้ระสทิธภิาพและอายกุารใชง้านของแบตเตอรีล่ดลง แบตเตอรีท่ีร่อ้นหรอืเย็นเกนิไปอาจทําใหโ้ทรศัพทไ์มส่ามารถใช ้
งานไดช้ัว่คราว ประสทิธภิาพการทํางานของแบตเตอรีจ่ะมจํีากดัเมือ่อยูท่ีอ่ณุหภมูตํิ่ากวา่จดุเยอืกแข็ง

หา้มลัดวงจร การลัดวงจรของแบตเตอรีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มวีตัถปุระเภทโลหะ เชน่ เหรยีญ คลปิ หรอืปากกามาสมัผัสโดยตรงกบัขัว้บวก (+)
และลบ (-) ของแบตเตอรี ่(มลีักษณะเหมอืนแถบโลหะดา้นหลังของแบตเตอรี)่ เหตกุารณ์เชน่นีอ้าจเกดิขึน้ได ้เชน่ ในกรณีทีคุ่ณพก
แบตเตอรีสํ่ารองไวใ้นกระเป๋าเสือ้หรอืในกระเป๋าเล็ก  ๆการลัดวงจรเชน่นีอ้าจทําใหแ้บตเตอรีห่รอืวัตถสํุาหรับเชือ่มตอ่เกดิความเสยีหายได ้

การทิง้ หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้การกําจัดแบตเตอรีต่อ้งเป็นไปตามกฎหมายของทอ้งถิน่ กรณุา
นํากลับมาใชใ้หม ่ถา้เป็นไปได ้และไมค่วรทิง้รวมกบัขยะภายในบา้น

การร่ัว หา้มถอดชิน้สว่น, ตัด, เปิด, บบีอดั, ดัดงอ, เจาะ หรอืแยกสว่นเซลลห์รอืแบตเตอรี ่ในกรณีทีส่ารในแบตเตอรีร่ั่วออกมา ควรดแูล
ป้องกนัไมใ่หข้องเหลวนัน้สมัผัสกบัผวิหนังหรอืดวงตา หากสมัผัสโดนผวิหนังหรอืดวงตา ใหล้า้งบรเิวณนัน้ดว้ยน้ําสะอาดทันท ีหรอืรบไปี

์

ความเสยีหาย หา้มดัดแปลง, ประกอบใหม,่ พยายามใสว่ัตถแุปลกปลอมลงในแบตเตอรี ่หรอืนําไปแชใ่นน้ําหรอืของเหลวชนดิอืน่  ๆหาก
แบตเตอรีเ่สยีหาย อาจทําใหเ้กดิการระเบดิได ้

การใชอ้ยา่งถกูตอ้ง ใชแ้บตเตอรีต่ามวัตถปุระสงคเ์ท่านัน้ การใชแ้บตเตอรีอ่ยา่งไมถ่กูตอ้งอาจทําใหเ้กดิการลกุไหม ้การระเบดิ หรอื
น่ืๆ หากโทรศัพทห์รอืแบตเตอรีต่กหลน่โดยเฉพาะบนพืน้ผวิทีแ่ข็ง และคณุเชือ่วา่แบตเตอรีไ่ดช้ํารดุเสยีหาย ใหนํ้าไปทีศ่นูย์

อ่นนําไปใชต้่อ อยา่ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์หรอืแบตเตอรีท่ีช่ํารดุเสยีหาย โปรดเกบ็แบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็กเล็ก

ขอ้สําคญั: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นคา่โดยประมาณเทา่นัน้ ทัง้นี ้ประสทิธภิาพการทํางานจรงิจะขึน้อยูก่บั
หลายปัจจัย เชน่ สภาพของระบบเครอืขา่ย การตัง้คา่โทรศัพทท์ีเ่ลอืก, คณุสมบตัขิองโทรศัพทท์ีกํ่าลังใช ้(หรอืการทํางานในพืน้หลัง),
สภาพแบตเตอรี ่และอณุหภมูแิวดลอ้ม การใชโ้ทรศัพทโ์ทรออกมผีลตอ่เวลาเปิดรอรับสาย และระยะเวลาในโหมดสแตนดบ์ายก็มผีลตอ่เวลา
ในการสนทนาดว้ย

การดแูลอปุกรณ์ของคณุ
คณุควรดูแลอปุกรณ์ แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมดัระวัง คําแนะนําต่อไปน้ีจะชว่ยใหคุ้ณปฏบิัตติามเงือ่นไขการ

ันไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของ
แร่ ซึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกร่อนได ้หากตัวเครือ่งเปียกชืน้ ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกและปลอ่ยใหเ้ครือ่งแหง้สนทิดกีอ่น
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• อยา่ใชห้รอืเก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก เน่ืองจากอาจทําใหอ้ปุกรณ์สว่นทีส่ามารถขยับไดแ้ละสว่นประกอบทีเ่ป็น
อเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่เก็บอปุกรณ์ไวใ้นอณุหภมูทิีส่งู เน่ืองจากอณุหภมูสิงูอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านของอปุกรณ์สัน้ลง แบตเตอรีอ่าจเสือ่มสภาพ และ
ทําใหพ้ลาสตกิงอหรอืละลายได ้

• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด เน่ืองจากเมือ่อณุหภมูเิพิม่ข ึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้จะกอ่ตัวขึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจ
ทําใหอ้ปุกรณ์และแผงวงจรอเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่งอปุกรณ์นอกเหนือจากทีแ่นะนําไวใ้นคูม่อืผูใ้ช ้

• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดร้ับการรับรองอาจทําใหอ้ปุกรณ์เสยีหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศัพท ์การใชง้านโดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหแ้ผงวงจรภายในและกลไกเกดิความเสยีหายได ้

• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของอปุกรณ์เทา่นัน้

• อยา่ทาสโีทรศัพท ์เนือ่งจากสอีาจเขา้ไปอดุตันในชิน้สว่นทีเ่ลือ่นไดข้องโทรศัพท ์และอาจสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางานของ
โทรศัพท์

• ปิดอปุกรณ์และถอดแบตเตอรีอ่อกเป็นครัง้คราว เพือ่ประสทิธภิาพในการทํางานสงูสดุ

• เก็บอปุกรณ์ไวใ้หห้า่งจากแมเ่หล็กหรอืสนามแมเ่หล็ก

• ในการเก็บรักษาขอ้มลูสําคัญของคุณใหป้ลอดภยั ใหจ้ัดเก็บขอ้มลูนัน้ไวแ้ยกไวส้องทีเ่ป็นอยา่งนอ้ย เชน่ ในอปุกรณ์ การด์หน่วยความ
จํา หรอืคอมพวิเตอร ์หรอืจดบนัทกึขอ้มลูสําคัญลงในกระดาษ

ในระหวา่งการทํางานนานเกนิกวา่ปกต ิโทรศัพทอ์าจจะรอ้น โดยสว่นใหญแ่ลว้ ลักษณะเชน่นีเ้ป็นเรือ่งปกต ิหากคณุสงสยัวา่โทรศัพททํ์างาน
ไมถ่กูตอ้ง ใหนํ้าไปยงัศนูยบ์รกิารทีไ่ดรั้บการรับรองใกลบ้า้นคุณ

การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยงัจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะที่
ไมม่กีารควบคุม และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดุใชแ้ลว้ตา่ง  ๆโปรดตรวจสอบวธิกีารรไีซเคลิผลติภัณฑ ์Nokia ของคณุไดท้ี่
www.nokia.com/recycling

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความปลอดภยั
พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่งนี้ปราศจากสารนกิเกลิ

เด็กเล็ก
เครือ่งของคณุ รวมทัง้อปุกรณ์เสรมิ ไมใ่ชข่องเลน่ อปุกรณ์เหลา่นัน้อาจมชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเกบ็ใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

สภาพแวดลอ้มการทํางาน
โทรศัพทเ์ครือ่งนีเ้ป็นไปตามคําแนะนําในการปลอ่ยคลืน่ RF เมือ่ใชใ้นตําแหน่งปกตทิีห่หูรอืเมือ่อยูห่า่งจากร่างกายอยา่งนอ้ย 1.5
เซนตเิมตร (5/8 นิว้) ซองสําหรับพกพา อปุกรณ์เหน็บเข็มขดั หรอืทีว่างโทรศัพทเ์พือ่การพกพา ไมค่วรมโีลหะเป็นสว่นประกอบ และควรให ้
เครือ่งอยูห่า่งจากร่างกายตามระยะหา่งทีกํ่าหนดขา้งตน้

โทรศัพทเ์ครือ่งนีต้อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่กบัระบบเครอืขา่ยทีม่คีณุภาพเพือ่สง่ไฟลข์อ้มลูหรอืขอ้ความ อาจมคีวามลา่ชา้ในการสง่ไฟลข์อ้มลูหรอื
ขอ้ความ จนกวา่จะเชือ่มตอ่ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ ปฏบิตัติามคําแนะนําเกีย่วกบัระยะหา่งระหวา่งเครือ่ง จนกวา่การสง่จะเสร็จสมบรูณ์

ช ิน้สว่นของโทรศัพทเ์ป็นสือ่แมเ่หล็ก วัตถทุีทํ่าจากโลหะอาจดงึดดูเขา้หาโทรศัพท ์อยา่วางบตัรเครดติหรอืสือ่เก็บแมเ่หล็กอืน่ไวใ้กล ้
โทรศัพท ์เพราะขอ้มลูทีเ่ก็บไวภ้ายในอาจถกูลบได ้

อปุกรณ์ทางการแพทย์
การทํางานของอปุกรณ์สําหรับรับหรอืสง่สัญญาณวทิยรุวมทัง้โทรศัพทม์อืถอือาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนตอ่การทํางานของอปุกรณ์
ทางการแพทยท์ีไ่มม่กีารป้องกนัสญัญาณเพยีงพอได ้โปรดปรกึษาแพทยห์รอืบรษัิทผูผ้ลติเครือ่งมอืทางการแพทยนั์น้  ๆหากไมแ่น่ใจวา่
อปุกรณ์นัน้ไดรั้บการป้องกนัพลังงานคลืน่ความถี ่RF จากภายนอกอยา่งเพยีงพอหรอืไม ่ปิดโทรศัพทใ์นกรณีทีม่ป้ีายประกาศใหคุ้ณดําเนนิ
การดังกลา่ว เนือ่งจากโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลอาจใชอ้ปุกรณ์ทีม่คีวามไวต่อพลังงานคลืน่ความถี่ RF จากภายนอก

อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย
ผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยแ์นะนําวา่ ควรใหโ้ทรศัพทม์อืถอือยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลูกถา่ยไวใ้นรา่งกาย เชน่ เครือ่งควบคุม
การเตน้ของหัวใจหรอืเครือ่งกระตุน้การทํางานของหัวใจ อยา่งนอ้ย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เพือ่หลกีเลีย่งสญัญาณรบกวนทีอ่าจเกดิกบั
เครือ่งดังกลา่ว สําหรับผูใ้ชอ้ปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกลา่ว ควรปฏบิตัดิังนี้
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• เก็บโทรศัพทใ์หอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยม์ากกวา่ 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ

• ไมค่วรเก็บโทรศัพทไ์วใ้นกระเป๋าเสือ้

• ใชโ้ทรศัพทก์บัหขูา้งทีต่รงขา้มกบัอปุกรณ์ทางการแพทย์

• ปิดโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หากสงสยัวา่กําลังเกดิสัญญาณรบกวน

• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับอปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกล่าว

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายร่วมกบัอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย โปรดปรกึษากบัแพทยท์ีใ่หคํ้า
ปรกึษาดา้นสขุภาพของคณุ

เครือ่งชว่ยฟัง
อปุกรณ์ไรส้ายแบบดจิติัลบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิสัญญาณรบกวนกบัเครือ่งชว่ยฟังได ้

คาํตอบสําหรบัการเขา้ใชง้าน
Nokia มหีนา้ทีใ่นการผลติโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีส่ะดวกต่อการใชง้านใหผู้ใ้ชแ้ตล่ะคน รวมทัง้ผูไ้รค้วามสามารถดว้ย หากตอ้งการทราบราย
ละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดเขา้เยีย่มชมเว็บไซต ์Nokia ไดท้ี ่www.nokiaaccessibility.com

ยานพาหนะ
สญัญาณ RF อาจมผีลตอ่ระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นยานพาหนะทีต่ดิตัง้ไมถ่กูตอ้งหรอืมกีารป้องกนัไมเ่พยีงพอ เชน่ ระบบฉีดน้ํามนัทีค่วบคมุ
ดว้ยอเิล็กทรอนกิส,์ ระบบเบรก ABS, ระบบควบคมุความเร็วแบบอเิล็กทรอนกิส ์และระบบถงุลมนริภยั โปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบับรษัิท
ผูผ้ลติยานพาหนะหรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ

ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญเทา่นัน้เป็นผูใ้หบ้รกิารหรอืตดิตัง้อปุกรณ์ในยานพาหนะ การตดิตัง้หรอืการซอ่มแซมทีไ่มถ่กูตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิ
อนัตรายและทําใหก้ารรับประกนัของคณุเป็นโมฆะดว้ย ควรตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์ทกุช ิน้ของโทรศัพทม์อืถอืในยานพาหนะได ้
รับการตดิตัง้และทํางานอยา่งถกูตอ้ง อยา่เก็บหรอืพกของเหลวทีต่ดิไฟได ้แกส๊ หรอืวัตถรุะเบดิไวร้วมกบัโทรศัพท ์ชิน้สว่นของโทรศัพท์
หรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ โปรดสังเกตวา่ถงุลมนริภยัจะพองตัวออกดว้ยแรงอดัทีแ่รงมาก อยา่วางโทรศัพทห์รอือปุกรณ์เสรมิไวใ้นบรเิวณที่

ริภัยอาจพองตัวออก

ควรปิดโทรศัพทก์อ่นทีจ่ะขึน้เครือ่งบนิ การใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายในเครือ่งบนิอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายต่อการทํางานของเครือ่งบนิ และยงัผดิ
กฎหมายอกีดว้ย

บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิ
ปิดโทรศัพทใ์นบรเิวณใด  ๆก็ตามทีอ่าจเกดิการระเบดิได ้ปฏบิตัติามคําแนะนําทกุประการทีม่กีารประกาศใหท้ราบ ประกายไฟในบรเิวณดัง
กลา่วอาจทําใหเ้กดิการระเบดิหรอืลกุไหมอ้นัเป็นเหตใุหบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้ ปิดโทรศัพทท์ีส่ถานทีบ่รกิารเชือ้เพลงิ เชน่ บรเิวณใกลก้บั
ป๊ัมกา๊ซทีส่ถานบีรกิาร สงัเกตขอ้หา้มในคลังเกบ็เชือ้เพลงิ ทีเ่ก็บและบรเิวณทีม่กีารจา่ยเชือ้เพลงิ โรงงานเคมหีรอืสถานทีเ่กดิการลุกลามของ
การระเบดิได ้บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิไดม้กัมเีครือ่งหมายแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน แตไ่มเ่สมอไป บรเิวณดังกลา่วรวมถงึบรเิวณทีค่ณุ
อาจไดรั้บแจง้ใหด้ับเครือ่งยนต ์ใตด้าดฟ้าบนเรอื ระบบอํานวยความสะดวกในการขนถา่ยหรอืจัดเก็บสารเคม ีและบรเิวณทีอ่ากาศมกีารปน
เป้ือนของสารเคมหีรอืเศษอนุภาคตา่ง  ๆเชน่ เม็ดวัสดขุนาดเล็ก ฝุ่ นหรอืผงโลหะ คณุควรตรวจสอบกบัผูผ้ลติยานพาหนะทีใ่ชก้า๊ซปิโตรเลยีม
เหลว (เชน่ โพรเพนหรอืบวิเทน) เพือ่ตรวจสอบวา่โทรศัพทเ์ครือ่งนี้สามารถใชใ้นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัยานพาหนะดังกลา่วไดอ้ยา่งปลอดภยั
หรอืไม่

การโทรฉุกเฉนิ
การโทรฉุกเฉนิ
1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดทํ้าการเปิดโทรศัพทแ์ลว้

2 ตรวจสอบวา่สญัญาณมคีวามแรงทีเ่พยีงพอ นอกจากนี ้คณุอาจตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี้

• ใสซ่มิการด์

• ยกเลกิการจํากดัการโทรทีค่ณุเปิดใชก้บัโทรศัพทข์องคณุ เชน่ การจํากดัการโทร การจํากดัเบอร ์หรอืเฉพาะกลุม่

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศัพทข์องคณุไมอ่ยูใ่นรปูแบบออฟไลนห์รอืรูปแบบบนเครือ่งบนิ

3 หากตอ้งการทําใหห้นา้จอวา่ง ใหก้ดปุ่ มวางสายหลายครัง้เทา่ทีจํ่าเป็น

4 ป้อนหมายเลขฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางการสําหรับตําแหน่งทีต่ัง้ปัจจบุนัของคณุ ซึง่หมายเลขโทรฉุกเฉนิในแตล่ะพืน้ทีจ่ะแตกตา่งกนัไป

5 กดปุ่ มโทร

6 คณุตอ้งใหข้อ้มลูตา่ง  ๆทีถ่กูตอ้งใหไ้ดม้ากทีส่ดุ อยา่วางสายจนกวา่จะไดรั้บอนุญาตใหว้างสายได ้
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ขอ้สําคญั: เปิดใชง้านทัง้สายโทรศัพทม์อืถอืและอนิเทอรเ์น็ต หากโทรศัพทข์องคณุสนับสนุนสายอนิเทอรเ์น็ต เครือ่งอาจ
พยายามตอ่การโทรฉุกเฉนิผา่นทัง้เครอืขา่ยเซลลลูารแ์ละผา่นผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต ไมส่ามารถรับรองการเชือ่มต่อไดใ้นบางสภาวะ
ไมค่วรวางใจวา่โทรศัพทไ์รส้ายจะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยามจําเป็น อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิทางการแพทย์

รายละเอยีดการรบัรอง (SAR)
โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้รงตามคาํแนะนําของการสือ่สารทางคลืน่วทิยุ

เครือ่งโทรศัพทข์องคณุจะเป็นตัวรับและสง่สัญญาณวทิย ุซึง่ไดรั้บการออกแบบมาไมใ่หเ้กนิความถีส่ัญญาณคลืน่วทิยทุีแ่นะนําโดยขอ้
กําหนดระหวา่งประเทศ ขอ้แนะนํานี้จัดทําขึน้โดย ICNIRP ซึง่เป็นหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรอ์สิระ และรวมถงึระดับความปลอดภัยที่
ออกแบบมาเพือ่คุม้ครองผูใ้ชท้กุคน โดยไมข่ึน้กบัอายหุรอืสขุภาพ

ขอ้แนะนําของการเปิดรับคลืน่โทรศัพทเ์คลือ่นทีน่ีใ้ชห้น่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอ้กําหนด SAR ทีกํ่าหนดไวใ้นคํา
แนะนํา ICNIRP คอื 2.0 วัตต/์กโิลกรัม (W/kg) ซึง่เป็นคา่เฉลีย่เกนิสบิกรัมของเน้ือเยือ่ผวิ การทดสอบ SAR จัดทําขึน้ในสภาพการทํางาน
แบบมาตรฐาน ซึง่เครือ่งจะสง่คลืน่ความถีท่ีร่ะดับพลังงานสงูสดุทีแ่นะนําใหใ้ชใ้นคลืน่ความถีท่ัง้หมดทีทํ่าการทดสอบ ระดับ SAR ตามจรงิ
ขณะใชโ้ทรศัพทอ์าจตํ่ากวา่คา่สงูสดุ เนือ่งจากเครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะพลังงานทีส่ามารถเขา้ถงึเครอืขา่ยไดต้ามที่
กําหนดไว ้คา่ทีเ่ปลีย่นแปลงขึน้กบัปัจจัยตา่ง  ๆเชน่ ระยะหา่งระหวา่งคณุกบัสถานเีครอืข่ายหลัก

คา่ SAR ทีส่งูทีส่ดุภายใตคํ้าแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโ้ทรศัพทท์ีห่คูอื 1.20 วัตต/์กก.

การใชอ้ปุกรณ์เสรมิอาจมผีลทําใหค้า่ SAR แตกตา่งไป คา่ SAR แตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดทีท่ดสอบและทีร่ายงานของแต่ละ
ประเทศและระบบเครอืขา่ย คณุสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่ SAR ไดใ้นขอ้มลูผลติภณัฑท์ี ่www.nokia.com

คลืน่ SAR (Specific Absorption Rate)
เครือ่งวทิยคุมนาคมนีม้อีตัราการดดูกลนืพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อนัเนือ่งมาจากเครือ่งวทิยคุมนาคมเทา่กบั
1.20 วัตต/์กก. ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภยัต่อสขุภาพมนุษยจ์ากการใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมทีค่ณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแหง่ชาตปิระกาศกําหนด

ขอ้มลูศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

ฟิวเจอรป์ารค์ รังสติ ยนูติ 32 ชัน้ใตด้นิ 161 หมู ่2 ถ.พหลโยธนิ ประชาธปัิตย์
ธัญบรุ ีปทมุธาน ี12130

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น

เซน็ทรัลพลาซา่ ป่ินเกลา้ ยนูติ 421, 7/145 ถ.บรมราชชนนี อรณุอมัรนิทร์
บางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 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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ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

ซคีอนสแควร์ ยนูติ 1007 ชัน้ G ซคีอนสแควร ์904 หมู ่6 ถ. ศรนีครนิทร์
หนองบอน ประเวศ กรงุเทพฯ 10250

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น

เอสพลานาด ยนูติ 321-323 ชัน้ 3 เอสพลานาด 99 ถ.รัชดาภเิษก
ดนิแดง กรงุเทพฯ 10400

0-2741-6363

0-2660-9290

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น

มาบญุครอง 444 ชัน้ 2 โซน D ยนูติ 5-6 มาบญุครองเซน็เตอร์
ถ.พญาไท วังใหม ่ปทมุวัน กรงุเทพฯ 10330

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น

เชยีงใหม่ 201/1 ถ.มหดิล หายยา เมอืง เชยีงใหม ่50100 0-5320-3321-3

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น

พัทยา 353/43 (ซอยสขุมุวทิ พัทยา 49) หมู ่9 ถ.สขุมุวทิ 
หนองปรอื บางละมงุ ชลบรุ ี20260

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น

ขอนแกน่ 356/1 ซ.ีพ.ี แลนด ์ทาวเวอร ์หมู ่12 ถ.มติรภาพ เมอืงเกา่
เมอืง ขอนแกน่ 40000

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น

หาดใหญ่ 656 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ ่อ.หาดใหญ ่สงขลา
90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น
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หมายเหต:ุ ขอ้มลูดา้นบนอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่หมายเลขศนูย์
บรกิารลกูคา้ Nokia: 02-2552111
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คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

Nokia อยูร่ะหวา่งการรับรองและประเมนิผลเพือ่ใหต้รงตามขอ้กําหนดของสหภาพยโุรป และผลติภณัฑน์ีไ้ดรั้บการรองรองวา่ตรงตามขอ้
กําหนดของสหภาพยโุรปจากหน่วยงานอสิระ เครือ่งหมาย CE อาจปรากฎอยูบ่นผลติภัณฑใ์นระหวา่งนี้

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ีว้า่ ผลติภัณฑ ์RM-721 นี ้สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่  ๆทีเ่กีย่วขอ้งของ
Directive 1999/5/EC คณุสามารถดสํูาเนาของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี่ http://www.nokia.com/global/declaration

© 2011-2012 Nokia สงวนลขสิ ทิธิ์

โลโก ้Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Messaging และ Nokia Original Enhancements เป็นเครือ่งหมายการคา้ หรอื
เครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษัิท Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครือ่งหมายการคา้ดา้นเสยีงของ Nokia Corporation
ผลติภัณฑอ์ืน่และชือ่บรษัิทอืน่ทีก่ลา่วถงึในทีน่ี้อาจเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืชือ่ทางการคา้ของเจา้ของผลติภณัฑนั์น้ๆ

หา้มทําซ้ํา สง่ตอ่ จําหน่าย หรอืจัดเก็บเนื้อหาสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของเอกสารฉบบันี้ในรปูแบบใด  ๆโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อกัษรจาก Nokia Nokia ดําเนนินโยบายในการพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง Nokia จงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงและปรับปรุงสว่นหนึง่
สว่นใดของผลติภณัฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบับนีโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

ประกอบดว้ยซอฟตแ์วรเ์ขา้รหัสขอ้ความ RSA BSAFE หรอืซอฟตแ์วรโ์ปรโตคอลรักษาความปลอดภยัจาก RSA Security

Java และเครือ่งหมายทีม่สีญัลักษณ์ Java ทัง้หมดเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษัิท Sun
Microsystems, Inc.

ผลติภัณฑน์ีไ้ดรั้บอนุญาตภายใต ้MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) เพือ่ใชง้านสว่นตัวและไมใ่ชเ่ชงิพาณชิยใ์นการเชือ่มตอ่กบั
ขอ้มลูทีเ่ขา้รหัสตามขอ้กําหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกคา้เพือ่ใชใ้นกจิกรรมสว่นตัวและไมใ่ชท่างการคา้ และ (ii) เพือ่ใช ้
เชือ่มตอ่กบัวดิโีอ MPEG-4 ของผูใ้หบ้รกิารวดิโีอทีไ่ดรั้บอนุญาต ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้หรอืใชง้านอืน่ใดนอกเหนือจากนี ้ขอ้มลูเพิม่เตมิรวมถงึ
ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิการขาย การใชง้านภายในและการใชง้านเชงิพาณชิย ์สามารถดไูดจ้าก MPEG LA, LLC ทีเ่ว็บไซต์
http://www.mpegla.com

ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ ไมว่า่จะอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด Nokia หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ Nokia จะไมรั่บ
ผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได ้หรอืความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ์ อนัเป็นผลสบืเนื่องหรอืความเสยีหายทางออ้มไมว่า่จะ
ดว้ยสาเหตใุด
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เนือ้หาในเอกสารนี้ใหข้อ้มลู "ตามสภาพทีเ่ป็น" โดยไมม่กีารรับประกันใดๆ ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ซึง่รวมถงึและมไิดจํ้ากดัเพยีงการ
รับประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของผลติภณัฑท์ีจํ่าหน่าย และความเหมาะสมในการใชง้านตามวัตถปุระสงค ์ตลอดจนความ
ถกูตอ้ง ความเชือ่ถอืไดห้รอืขอ้มลูในเอกสารนี ้นอกเหนอืจากขอบเขตทีก่ฎหมายทีนํ่ามาใชร้ะบไุวเ้ท่านัน้ Nokia ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืเพกิถอนเอกสารนี้ทกุเมือ่โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ผลติภัณฑ ์คณุสมบตั ิแอปพลเิคชั่น และบรกิารบางอยา่งอาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ตัวแทนจําหน่าย
Nokia หรอืผูใ้หบ้รกิารของคณุ เครือ่งรุน่นีป้ระกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้น
การสง่ออกของสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่  ๆหา้มกระทําการใด  ๆทีข่ดัแยง้ตอ่กฎหมาย

แอปพลเิคชัน่ของบรษัิทอืน่ทีม่าพรอ้มกบัโทรศัพท ์อาจถูกสรา้งขึน้และอาจเป็นของบคุคลหรอืนติบิคุคลทีไ่มใ่ชก่จิการในเครอืหรอืมสีว่น
เกีย่วขอ้งกบั Nokia ทัง้น้ี Nokia ไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของลขิสทิธิห์รอืสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาของโปรแกรมจากผูผ้ลติรายอืน่เหลา่น้ี ดังนัน้
Nokia จงึไมม่สีว่นรับผดิชอบในการใหก้ารสนับสนุนผูใ้ช ้ความสามารถในการใชง้านของแอปพลเิคชัน่เหลา่นี ้หรอืขอ้มลูทีแ่สดงในแอปพลิ
เคชัน่หรอืสือ่เหลา่นี ้นอกจากน้ี Nokia ไมไ่ดใ้หก้ารรับประกนัใด  ๆสําหรับแอปพลเิคชัน่ของบรษัิทเหลา่นี้

ดว้ยการใชแ้อปพลเิคชัน่ตา่ง  ๆคณุใหก้ารรับรองวา่ แอปพลเิคชัน่เหลา่นัน้ไดรั้บการจัดเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็นโดยไมม่กีารรับประกนัใดๆ
อยา่งชดัแจง้หรอืเป็นนัยยะ ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีนํ่ามาใช ้คณุยงัใหก้ารรับรองตอ่ไปนีอ้กีวา่ ทัง้ NOKIA รวมทัง้บรษัิท
พันธมติรจะไมใ่หก้ารรับประกนัใด  ๆไมว่า่จะระบไุวอ้ยา่งชดัแจง้ หรอืโดยนัยในทกุกรณี รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะการรับประกนัของชือ่สนิคา้
โอกาสทางการคา้ หรอืความเหมาะสมของวัตถปุระสงคพ์เิศษ หรอืรับประกนัวา่ซอฟตแ์วรน์ีจ้ะไมล่ว่งละเมดิการจดสทิธบิตัร ลขิสทิธิ์
เครือ่งหมายการคา้ หรอืสทิธิอ์ ืน่ใดของบคุคลทีส่าม

คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อปุกรณ์ของคณุอาจกอ่ใหเ้กดิสัญญาณรบกวนคลืน่วทิยหุรอืโทรทัศนไ์ด ้(เชน่ เมือ่ใชโ้ทรศัพทใ์นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัอปุกรณ์รับสญัญาณ)
FCC หรอื IC อาจรอ้งขอใหค้ณุหยดุใชโ้ทรศัพท ์หากสญัญาณรบกวนดังกลา่วน้ียงัมอียู ่หากคณุตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูย์
บรกิารในพืน้ทีข่องคณุ อปุกรณ์นีส้อดคลอ้งกบัมาตราที ่15 ของขอ้กําหนด FCC และมาตรฐาน RSS ทีย่กเวน้ใบอนุญาตของ Industry
Canada การทํางานของเครือ่งขึน้อยูก่บัเงือ่นไข 2 ประการ ดังน้ี (1) อปุกรณ์นีอ้าจไมก่อ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายใด  ๆและ (2)
อปุกรณ์นีต้อ้งยอมรับสญัญาณรบกวนใด  ๆทีไ่ดรั้บ รวมถงึสญัญาณรบกวนทีอ่าจทําใหอ้ปุกรณ์ทํางานไมต่รงกบัทีต่อ้งการ การเปลีย่นแปลง
หรอืดัดแปลงใด  ๆทีไ่มไ่ดรั้บการอนุมตัเิป็นลายลักษณ์อกัษรโดย Nokia อาจทําใหส้ทิธิใ์นการใชง้านอปุกรณ์นีข้องผูใ้ชเ้ป็นโมฆะได ้

เครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์นี ้มคีวามสอดคลอ้งตามมาตรฐานทางเทคนคิ เลขที ่กทช. มท. 1015-2549 และขอ้กําหนดอืน่ของ กทช

/ฉบบัที ่1.3 TH
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