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ความปลอดภยั

โปรดอา่นและปฏบิัตติามคําแนะนําตอ่ไปนี้ มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิ
กฎหมายได ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดอา่นในคูม่อืผูใ้ชฉ้บับสมบรูณ์

ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีห่า้มใชโ้ทรศพัทไ์รส้าย
ปิดโทรศัพทเ์มือ่ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชโ้ทรศัพทม์อืถอืหรอืเมือ่โทรศัพทอ์าจกอ่ให ้
เกดิสญัญาณรบกวนหรอือนัตราย ตัวอยา่งเชน่ บนเครือ่งบนิ, ในโรงพยาบาล หรอืเมือ่
อยูใ่กลก้บัอปุกรณ์ทางการแพทย์, น้ํามันเชือ้เพลงิ, สารเคม ีหรอืบรเิวณทีม่กีารระเบดิ
ปฏบิัตติามคําแนะนําทกุประการเมือ่อยูใ่นพืน้ทีท่ีจํ่ากดัการใช ้

คาํนงึถงึความปลอดภยัในการขบัขีย่านพาหนะเป็นอนัดบัแรก
ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใดเมือ่คณุขับขีย่านพาหนะอยู่
ส ิง่สําคัญอนัดับแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะขับขีย่านพาหนะ คอื ความปลอดภัยบน
ทอ้งถนน

สญัญาณรบกวน
อปุกรณ์ไรส้ายทัง้หมดจะไวตอ่สญัญาณรบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการ
ทํางานของเครือ่งได ้

บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง
เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถประกอบหรอืซอ่มอปุกรณ์ตา่งๆ  ของ
เครือ่งได ้

เก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้
โทรศัพทข์องคณุไมก่นัน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้

ปกป้องความสามารถในการไดย้นิของคณุ
ควรใชช้ดุหฟัูงในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง

4 ความปลอดภยั



เร ิม่ตน้การใชง้าน

โทรศพัทร์ะบบซมิคูข่องคณุ
คณุสามารถใสซ่มิการด์ไดส้องอนั

ประโยชนข์องโทรศพัทร์ะบบซมิคู่
• คณุสามารถประหยัดเงนิไดเ้มือ่คณุใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารตา่งๆ
• ใชเ้บอรโ์ทรศัพทห์นึง่สําหรับเรือ่งสว่นตัว และอกีเบอรสํ์าหรับเรือ่งงาน แตพ่กพาโทรศัพท์

เพยีงเครือ่งเดยีว
• หลกีเลีย่งปัญหาความครอบคลมุของเครอืขา่ยระหวา่งผูใ้หบ้รกิารตา่งๆ

ซมิการด์ทัง้สองจะสามารถใชง้านไดพ้รอ้มกนัเมือ่ไมไ่ดใ้ชโ้ทรศัพทอ์ยู่ แตห่ากมกีารใชง้าน
ด์หนึง่อยู่ เชน่ ใชเ้พือ่โทรออก คณุจะไมส่ามารถใชอ้กีซมิการด์หนึง่ได ้

หากคณุมเีพยีงหนึง่ซมิการด์ ใหใ้สซ่มิการด์ลงในทีว่างซมิการด์ SIM1 คณุสมบัตแิละบรกิารบาง
อยา่งอาจสามารถใชง้านไดต้อ่เมือ่ใชซ้มิการด์ในทีว่างซมิการด์  SIM1 เทา่นัน้ หากมซีมิการด์
เฉพาะในทีว่างซมิการด์ SIM2 คณุจะสามารถใชโ้ทรศัพทเ์พือ่โทรฉุกเฉนิไดเ้ทา่นัน้

ไมส่ามารถเปิดการเชือ่มตอ่ GPRS ในพืน้หลังได ้หากแอปพลเิคชัน่กําลังใชก้ารเชือ่มตอ่ GPRS
และคณุกลับสูห่นา้จอหลัก หรอืสลับไปยังแอปพลเิคชัน่ เมนู หรอื มมุมองอืน่ การเชือ่มตอ่จะตัด
โดยอตัโนมตัิ

ปุ่ มและสว่นประกอบ

1 จอภาพ
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2 ปุ่ มโทร
3 แผงปุ่ มกด
4 หฟัูง
5 รรูอ้ยสายคลอ้งขอ้มอื
6 ปุ่ มเพิม่ระดับเสยีง/ขยาย
7 ปุ่ มลดระดับเสยีง/ยอ่
8 สวติชล็์อคปุ่ ม
9 ปุ่ มวางสาย/เปิดปิด
10 ไมโครโฟน
11 ชอ่งเสยีบ Nokia AV (3.5 มม.)
12 ชอ่งเสยีบ Micro-USB
13 ชอ่งเสยีบเครือ่งชารจ์
14 เลนสก์ลอ้งถา่ยรปู กอ่นใชก้ลอ้งถา่ยรูป ใหล้อกเทปป้องกนัออกจากเลนสก์อ่น
15 ลําโพง
16 ชอ่งใสซ่มิการด์ (ซมิการด์ที ่2)

หากตอ้งการสลับระหวา่งซมิการด์ บนหนา้จอหลัก ใหก้ด * คา้งไว ้

ขนาด

นํา้หนกั ประมาณ 118 กรัม พรอ้มแบตเตอรี ่BL-5C

ปรมิาตร ประมาณ 81.2 ซม.3

ความยาว 102.7 มม.

ความกวา้ง (สูงสดุ) 51.7 มม.

ความสงู (สงูสดุ) 17.3 มม.

การใสซ่มิการด์และแบตเตอรี่
หมายเหตุ: ปิดโทรศัพทแ์ละปลดการเชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์และอปุกรณ์อืน่ๆ กอ่นทําการ

ถอดฝาครอบใด โปรดหลกีเลีย่งการสัมผัสถกูสว่นประกอบทีเ่ป็นอเิล็กทรอนกิสข์ณะทีเ่ปลีย่นฝา
ครอบ ควรเก็บและใชโ้ทรศัพทโ์ดยใสฝ่าครอบทัง้สองขา้งไวเ้สมอ

ขอ้สําคญั: อปุกรณ์นีอ้อกแบบมาใหใ้ชก้บัซมิการด์มาตรฐาน (ดภูาพ) เทา่นัน้ การใชก้ารด์ที่
ไมส่ามารถใชง้านรว่มกนัไดอ้าจทําใหก้ารด์หรอืโทรศัพทเ์สยีหาย  และอาจทําใหข้อ้มลูทีเ่ก็บอยู่
ในการด์นัน้เสยีหายอกีดว้ย โปรดสอบถามขอ้มลูการใชซ้มิการด์ทีม่คัีทเอาทแ์บบ mini-UICC
จากผูใ้หบ้รกิารมอืถอืของคณุ
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ขอ้สําคญั: เพือ่ป้องกันอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้กบัซมิการด์ ควรถอดแบตเตอรีอ่อกกอ่นทีค่ณุจะ
ใสห่รอืถอดซมิการด์

โทรศัพทเ์ครือ่งนีจ้ะใชไ้ดก้บั BL-5C แบตเตอรี ่ควรใชแ้บตเตอรีข่องแทข้อง Nokia ทกุครัง้

หากคณุมเีพยีงซมิการด์เดยีว ใหใ้สซ่มิการด์เขา้ไปในทีว่างซมิการด์ทีอ่ยูภ่ายใน

ซมิการด์และขัว้สมัผัสอาจเกดิความเสยีหายไดง้า่ย เนือ่งจากการขดูขดีหรอืดัดงอ คณุจงึควรถอื
ใส ่หรอืถอดการด์อยา่งระมัดระวงั

1 วางนิว้ของคณุไวท้ีร่อ่งทีอ่ยูด่า้นบนของโทรศัพท์ แลว้คอ่ยๆ ยกและถอดฝาครอบดา้นหลัง
ออก (1) หากใสแ่บตเตอรีเ่ขา้ไปแลว้ ใหด้งึแบตเตอรีอ่อก (2)

2 เปิดทีว่างซมิการด์ (3) และใสห่รอืถอดซมิการด์ออก (4 หรอื 5) ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่บรเิวณขัว้
สมัผัสของการด์ควํา่ลง

3 วางแนวหนา้สัมผัสของแบตเตอรีแ่ละชอ่งใสแ่บตเตอรี่ แลว้ใสแ่บตเตอรี ่(6) ในการใสฝ่า
ครอบดา้นหลังกลับเขา้ที ่ใหว้างตัวล็อคของฝาครอบดา้นลา่งเขา้กับชอ่ง (7) แลว้กดลงจน
กระท่ังฝาครอบล็อคเขา้ที ่(8)
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การใสซ่มิการด์อนัทีส่อง
มซีมิการด์อนัทีส่อง แตต่อ้งการใชซ้มิการด์หลักตอ่ไปใชห่รอืไม่ คณุสามารถใสห่รอืถอด

ด์อนัทีส่องออกไดโ้ดยไมต่อ้งปิดเครือ่ง

1 เปิดฝาปิดของชอ่งใสซ่มิการด์ภายนอกทีกํ่ากบัดว้ย 
2 ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่บรเิวณหนา้สมัผัสของการด์หงายขึน้ แลว้ใสซ่มิการด์เขา้ไป ดันการด์

เขา้ไปจนการด์ล็อคเขา้ที ่ปิดฝา

การถอดซมิการด์อนัทีส่อง
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การใสก่ารด์หนว่ยความจํา
โปรดใชก้ารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัไดโ้ดยที่ Nokia ใหก้ารรับรองสําหรับใชร่้วมกบั
โทรศัพทน์ีเ้ทา่นัน้ การด์ทีไ่มส่ามารถใชง้านรว่มกนัไดอ้าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่ารด์และ
โทรศัพท ์รวมถงึขอ้มลูทีไ่ดรั้บการจัดเก็บอยูใ่นการด์อกีดว้ย

โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนการด์หน่วยความจําทีม่คีวามจุถงึ  32 GB.

1 ปิดเครือ่ง แลว้ถอดฝาครอบดา้นหลังและแบตเตอรีอ่อก
2 หากตอ้งการปลดทีว่างการด์หน่วยความจํา ใหเ้ลือ่นทีว่างการด์ไปในทศิทางทีร่ะบดุวย้

ี่วางการ์ด ยกทีว่างการด์หน่วยความจําขึน้ (1)
3 ใสก่ารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่บรเิวณขัว้สมัผัสของการด์ควํา่

ลง (2)
4 วางทีว่างการด์หน่วยความจําลง (3)
5 ในการล็อคทีว่างการด์หน่วยความจํา ใหเ้ลือ่นทีว่างการด์ไปทีตํ่าแหน่งเดมิ (4)

การถอดการด์หนว่ยความจําออก
1 ปิดโทรศัพท์
2 ถอดฝาดา้นหลังและแบตเตอรีอ่อก
3 หากตอ้งการปลดทีว่างการด์หน่วยความจํา ใหเ้ลือ่นทีว่างการด์ไปในทศิทางทีร่ะบดุวย้

ี่ ด์ ยกทีว่างการด์หน่วยความจําขึน้ และถอดการด์หน่วยความจําออก

การชารจ์แบตเตอรี่
แบตเตอรีข่องคณุไดรั้บการชารจ์มาแลว้เป็นบางสว่นจากโรงงาน  แตค่ณุอาจตอ้งชารจ์แบตเตอรี่
อกีครัง้กอ่นเปิดใชง้านโทรศัพทใ์นครัง้แรก หากเครือ่งแสดงสญัลักษณ์แบตเตอรีอ่อ่น ใหป้ฏบิัติ
ดังนี้
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1 เสยีบสายอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัชอ่งเสยีบปล๊ักไฟทีผ่นัง
2 เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัโทรศัพท์
3 เมือ่โทรศัพทร์ะบวุา่แบตเตอรีม่ปีระจไุฟเต็มแลว้ ใหถ้อดสายอปุกรณ์ชารจ์ออกจากโทรศัพท์

แลว้จงึถอดสายอปุกรณ์ชารจ์ออกจากชอ่งเสยีบปล๊ักไฟทีผ่นัง

คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีเ่ป็นชว่งระยะเวลาหนึง่ และคณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์ณะที่
กําลังชารจ์ได ้

หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏขึน้หรอื
กอ่นทีจ่ะสามารถโทรออกได ้

หากไมไ่ดใ้ชแ้บตเตอรีเ่ป็นเวลานาน คณุอาจจําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์แลว้ถอดอปุกรณ์
ชารจ์ออก จากนัน้จงึเชือ่มตอ่อกีครัง้เพือ่เริม่ชารจ์แบตเตอรี่

การใสส่ายคลอ้ง

สายคลอ้งอาจจําหน่ายแยกตา่งหาก

การเปิดหรอืปิดเครือ่ง
กดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไว ้
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เครือ่งอาจแสดงขอ้ความขอใหค้ณุรับการตัง้คา่การกําหนดคา่จากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ
โปรดตดิตอ่ขอรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยจากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย
ของคณุ

เสาอากาศ GSM

พืน้ทีเ่สาอากาศคอืบรเิวณพืน้ทีท่ีไ่ฮไลต์

หลกีเลีย่งการจับบรเิวณเสาอากาศขณะใชง้านเสาอากาศ  การสมัผัสกบัเสาอากาศขณะกําลังสง่
หรอืรับสญัญาณอาจสง่ผลตอ่คณุภาพของการสือ่สาร และอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรีส่ัน้
ลงเนือ่งจากมกีารใชพ้ลังงานสงูขึน้ขณะทํางาน

การใชง้านพืน้ฐาน

รหสัผา่น

รหสั PIN หรอื PIN2 รหสัเหลา่นีป้้องกันซมิการด์ของคณุจากการใชโ้ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต
หรอืจําเป็นในการเขา้ถงึคณุสมบัตบิางอยา่ง
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(ตัวเลข 4-8 หลัก) คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุใหถ้ามหารหัส PIN เมือ่คณุเปิดเครือ่ง
ได ้

หากรหัสนีไ้มไ่ดใ้หม้าพรอ้มกับซมิการด์ หรอืคณุลมืรหสัดังกลา่ว
โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

หากคณุป้อนรหัสผดิตดิตอ่กนัสามครัง้ คณุตอ้งยกเลกิการปิดกัน้รหสั
ดว้ยรหัส PUK หรอื PUK2

รหัส PUK หรอื PUK2

(ตัวเลข 8 หลัก)

รหัสเหลา่นีใ้ชสํ้าหรับการยกเลกิการปิดกัน้รหสั PIN หรอื PIN2

หากรหัสนีไ้มไ่ดใ้หม้าพรอ้มกับซมิการด์ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของ
คณุ

หมายเลข IMEI

(ตัวเลข 15 หลัก)

หมายเลขนีใ้ชเ้พือ่ระบโุทรศัพทท์ีใ่ชไ้ดใ้นเครอืขา่ย หมายเลขดังกลา่ว
สามารถใชเ้พือ่ปิดกัน้เมือ่โทรศัพทถ์กูขโมยได  ้เป็นตน้

หากตอ้งการดหูมายเลข IMEI ใหโ้ทร *#06#

รหัสล็อค (รหัส
โทรศัพท)์

(อยา่งตํ่า 4 ตัวเลขหรอื
ตัวอกัษร)

วธินีีจ้ะชว่ยป้องกันการใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุใหถ้ามหารหัสล็อคทีค่ณุกําหนด  รหสั
ล็อคทีร่ะบบตัง้ไวค้อื 12345

คณุควรรักษารหสัไวเ้ป็นความลับ และเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยแยกจากตัว
เครือ่ง

หากคณุลมืรหสัและล็อคเครือ่งไว ้คณุจะตอ้งนําเครือ่งไปทีศ่นูยบ์รกิาร
ทัง้นีอ้าจมกีารคดิคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ และขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดใน
เครือ่งของคณุอาจถกูลบออกไป

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia Care หรอื
ตัวแทนจําหน่ายโทรศพัทข์องคณุ

การกาํหนดซมิการด์ทีจ่ะใช้
คณุสามารถกําหนดไดว้า่จะใชซ้มิการด์ใดเพือ่โทรออก สง่ขอ้ความ และสง่ขอ้มลูมอืถอื หากคณุ
ตัง้ชือ่ซมิการด์ คณุจะสามารถดไูดทั้นทวีา่ซมิการด์ใดใชสํ้าหรับเรือ่งงาน และซมิการด์ใดใช ้
สําหรับเรือ่งสว่นตัว

เลอืก เมน ู> ตวัจดัการซมิ

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

ถามทกุคร ัง้  — เลอืกซมิการด์ทีจ่ะใชท้กุครัง้ทีค่ณุโทรออก สง่ขอ้ความ หรอืถา่ยโอนขอ้มลู
โทรศัพท์
SIM1  — ใชซ้มิการด์ในทีว่างซมิการด์ทีอ่ยูภ่ายในเป็นซมิการด์เริม่ตน้ในการโทรออก  สง่
ขอ้ความ หรอืถา่ยโอนขอ้มลูโทรศัพท์
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SIM2  — ใชซ้มิการด์ในชอ่งใสซ่มิการด์ภายนอกเป็นซมิการด์เริม่ตน้ในการโทรออก  สง่
ขอ้ความ หรอืถา่ยโอนขอ้มลูมอืถอื

การเปลีย่นชือ่ซมิการด์
เลอืก SIM1 หรอื SIM2 คา้งไว ้และจากเมนูป็อปอัพ ใหเ้ลอืก เปลีย่นชือ่

เคล็ดลบั: ในการเปิดตัวจัดการซมิจากหนา้จอหลัก ใหก้ด * คา้งไว ้

การล็อคหรอืปลดล็อคปุ่ มและหนา้จอ 
เพือ่หลกีเลีย่งการโทรออกโดยไมไ่ดต้ัง้ใจเมือ่โทรศัพทข์องคณุอยูใ่นกระเป๋ากางเกงหรอืถงุ  ให ้
ล็อคปุ่ มและหนา้จอโทรศัพท์

เลือ่นสวติชล็์อคปุ่ ม

เคล็ดลบั: หากไมส่ามารถใชง้านสวติชล็์อคปุ่ มได  ้และตอ้งการปลดล็อคปุ่ มและหนา้จอ ใหก้ด
ปุ่ มวางสาย แลว้เลอืก ปลดล็อค

การดาํเนนิการบนหนา้จอสมัผสั
ในการใชง้านกบัอนิเทอรเ์ฟซผูใ้ชบ้นหนา้จอสมัผัส ใหแ้ตะหรอืแตะหนา้จอสมัผัสคา้งไว ้

เปิดแอปพลเิคช ัน่หรอืสว่นประกอบหนา้จออืน่
แตะแอปพลเิคชัน่หรอืสว่นประกอบ

การเขา้ถงึตวัเลอืกรายการทีร่ะบุ
แตะทีร่ายการคา้งไว ้เมนูป็อบอพัทีม่ตีัวเลอืกทีใ่ชไ้ดจ้ะเปิดขึน้

การเลือ่นในรายการหรอืเมนู
วางนิว้มอืบนหนา้จอ เลือ่นนิว้ขึน้หรอืลงอยา่งรวดเร็ว แลว้ยกนิว้ขึน้ เนือ้หาบนหนา้จอจะเลือ่นไป
ตามความเร็วและทศิทางของการปลอ่ย ในการเลอืกรายการจากรายการทีเ่ลือ่นไดแ้ละหยดุการ
เคลือ่นที ่ใหแ้ตะทีร่ายการนัน้
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การปดั
วางนิว้ของคณุบนหนา้จอ แลว้คอ่ยๆ เลือ่นนิว้ไปตามทศิทางทีต่อ้งการ

การปดัเพือ่เปิดแอปพลเิคช ัน่หรอืเปิดใชง้านคณุสมบตั ิ
คณุสามารถเปิดแอปพลเิคชัน่หรอืเปิดใชง้านคณุสมบัตไิดเ้มือ่คณุปัดไปทางซา้ยหรอืขวาบน
หนา้จอหลัก

การกาํหนดฟงักช์นัหรอืคณุสมบตัใิหก้บัการปดั
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > ปุ่ มลดัสว่นตวั > รปูแบบการปดั และเลอืกทศิทางในการปัด และ
ฟังกช์นัหรอืคณุสมบัตทิีต่อ้งการ

สญัลกัษณ์

คณุมขีอ้ความทียั่งไมไ่ดอ้า่นสง่มายัง SIM1
คณุมขีอ้ความทียั่งไมไ่ดอ้า่นสง่มายัง SIM2
คณุมขีอ้ความทียั่งไมไ่ดอ้า่นสง่มายัง SIM1 และ SIM2
คณุมขีอ้ความทียั่งไมไ่ดส้ง่ ยกเลกิ หรอืขอ้ความทีส่ง่ไมส่ําเร็จใน SIM1
คณุมขีอ้ความทียั่งไมไ่ดส้ง่ ยกเลกิ หรอืขอ้ความทีส่ง่ไมส่ําเร็จใน SIM2
คณุมขีอ้ความทียั่งไมไ่ดส้ง่ ยกเลกิ หรอืขอ้ความทีส่ง่ไมสํ่าเร็จใน SIM1 และ SIM2
ปุ่ มกดของโทรศัพทถ์กูล็อค
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เสยีงกริง่จะไมด่ังขึน้เมือ่มสีายเรยีกเขา้หรอืเมือ่ไดรั้บขอ้ความตัวอกัษร
ตัง้เสยีงปลกุไว ้

 หรอื โทรศัพทล์งทะเบยีนใชง้านกบัเครอืขา่ย GPRS หรอื EGPRS ดว้ย SIM1
 หรอื โทรศัพทล์งทะเบยีนใชง้านกบัเครอืขา่ย GPRS หรอื EGPRS ดว้ย SIM2
 หรอื เปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลู GPRS หรอื EGPRS จาก SIM1
 หรอื เปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลู GPRS หรอื EGPRS จาก SIM2
 หรอื การเชือ่มตอ่ GPRS หรอื EGPRS จาก SIM1 ถกูระงับไว ้(พักการเชือ่มตอ่)
 หรอื การเชือ่มตอ่ GPRS หรอื EGPRS จาก SIM2 ถกูระงับไว ้(พักการเชือ่มตอ่)

มกีารเปิดใชง้าน Bluetooth
หากคณุมสีายโทรศัพทส์องสาย สายทีส่องกําลังใชง้านอยู่
โอนสายทีเ่รยีกเขา้ SIM1 ทกุสายไปยังหมายเลขอืน่
โอนสายเรยีกเขา้ SIM2 ทกุสายไปยังหมายเลขอืน่
โอนสายทีเ่รยีกเขา้ SIM1 และ SIM2 ทกุสายไปยังหมายเลขอืน่
มกีารตัง้เวลารปูแบบทีใ่ชง้านในปัจจบุัน
มกีารตอ่ชดุหฟัูงเขา้กบัโทรศัพท์
โทรศัพทเ์ชือ่มตอ่อยูก่บัอปุกรณ์อืน่โดยใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB

การคดัลอกรายชือ่หรอืขอ้ความจากโทรศพัทเ์ครือ่งเกา่
ตอ้งการคัดลอกเนือ้หาจากโทรศัพท์ Nokia เครือ่งเกา่ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดแ้ละเริม่ใชโ้ทรศัพท์
เครือ่งใหมอ่ยา่งรวดเร็วใชห่รอืไม่ คณุสามารถคัดลอก เชน่ รายชือ่ รายการปฏทินิ และขอ้ความ
ไปยังโทรศัพทเ์ครือ่งใหมข่องคณุไดโ้ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย

1 เปิดใชง้าน Bluetooth ทีโ่ทรศัพททั์ง้สองเครือ่ง
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

2 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ > ซงิคแ์ละสํารอง
3 เลอืก การสลบัโทรศพัท ์> คดัลอกไปทีน่ ี่
4 เลอืกเนือ้หาทีจ่ะคัดลอกและ เสร็จ
5 เลอืกโทรศัพทเ์ครือ่งเกา่จากรายการ

การใชง้านพืน้ฐาน 15



6 หากโทรศัพทอ์กีเครือ่งขอใหป้้อนรหสัผา่น ใหป้้อนรหสัผา่น โดยตอ้งป้อนรหสัผา่นใน
โทรศัพททั์ง้สองเครือ่ง ซึง่คณุสามารถกําหนดรหสัผา่นไดเ้อง โทรศัพทบ์างเครือ่งมกีาร
กําหนดรหสัผา่นไวแ้ลว้ สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืผูใ้ชข้องโทรศัพทอ์กีเครือ่ง
รหสัผา่นจะใชไ้ดสํ้าหรับการเชือ่มตอ่ปัจจบุันเทา่นัน้

7 หากเครือ่งขอ ใหอ้นุญาตคําขอการเชือ่มตอ่และการคัดลอก

การเปลีย่นระดบัเสยีงของสายโทรศพัท ์เพลง หรอืวดิโีอ
ใชปุ้่ มปรับระดับเสยีง

ลําโพงในตัวชว่ยใหค้ณุพดูและฟังเสยีงในระยะทีไ่มห่า่งจากเครือ่งมากนัก  โดยไมจํ่าเป็นตอ้งถอื
โทรศัพทไ์วใ้กล ้ๆ  หู

การเปิดใชง้านลําโพงระหวา่งใชส้าย
เลอืก ลําโพง

การโทร

การโทรออก
1 เลือ่นเปิด
2 บนหนา้จอหลัก ป้อนเบอรโ์ทรศัพท์

หากตอ้งการลบหมายเลข ใหเ้ลอืก ลา้ง
สําหรับการโทรระหวา่งประเทศ ใหก้ด * สองครัง้เพือ่ป้อนเครือ่งหมาย + (ซึง่ใชแ้ทนรหสั
การโทรออกตา่งประเทศ) และป้อนรหสัประเทศ รหสัพืน้ที ่(ไมต่อ้งใสเ่ลขศนูยด์า้นหนา้หาก
จําเป็น) และเบอรเ์ลขโทรศัพท์

3 กดปุ่ มโทรออก
4 หากระบบถาม ใหเ้ลอืกซมิการด์ทีจ่ะใช ้
5 เมือ่ตอ้งจบการสนทนา ใหก้ดปุ่ มวางสาย

เคล็ดลบั: หากฝาสไลดปิ์ดอยู่ และ  แสดงขึน้บนหนา้จอหลัก ในการใชแ้ป้นพมิพเ์สมอืนเพือ่
ป้อนเบอรโ์ทรศัพท ์บนหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก 

เมือ่คณุรับสาย ซมิการด์ทีใ่ชอ้ยูจ่ะปรากฏขึน้

การโทรถงึเบอรท์ีโ่ทรออกลา่สดุ
พยายามโทรหาใครบางคน แตเ่ขาไมรั่บสายใชห่รอืไม่ คณุสามารถโทรซ้ําอกีไดง้า่ยๆ

1 บนหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มโทร
2 ไปทีเ่บอร ์แลว้กดปุ่ มโทร

หากระบบถาม ใหเ้ลอืกซมิการด์ทีจ่ะใช ้

16 การโทร



การดสูายทีค่ณุไมไ่ดร้บั
ตอ้งการดสูายทีค่ณุไมไ่ดรั้บใชห่รอืไม่

บนหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก ดขูอ้มลู ชือ่ผูโ้ทรจะปรากฏขึน้หากจัดเก็บอยูใ่นรายการรายชือ่แลว้

โทรศัพทจ์ะบันทกึขอ้มลูสายทีไ่มไ่ดรั้บและสายทีไ่ดรั้บก็ตอ่เมือ่เครอืขา่ยรองรับ โทรศัพทเ์ปิด
อยู ่และอยูใ่นพืน้ทีบ่รกิารของเครอืขา่ย

การโทรกลบัถงึรายชือ่หรอืเบอรโ์ทรศพัท์
ไปทีร่ายชือ่หรอืเบอรโ์ทรศัพท์ แลว้กดปุ่ มโทรออก

การดสูายทีไ่มไ่ดร้บัในภายหลงั
เลอืก เมน ู> รายชือ่ > บนัทกึการโทร และ เบอรท์ีไ่มไ่ดร้บั

รายชือ่

การจดัเก็บชือ่และเบอรโ์ทรศพัท์
เลอืก เมน ู> รายชือ่

เลอืก เพิม่ใหม ่แลว้ป้อนหมายเลขและชือ่

หากระบบถาม ใหเ้ลอืกวา่จะจัดเก็บรายชือ่ไวท้ีใ่ด

การเพิม่หรอืแกไ้ขรายละเอยีดของรายชือ่
1 เลอืก ชือ่ และรายชือ่
2 เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่ขอ้มลู

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเพิม่เสยีงเรยีกเขา้หรอืรปูภาพใหก้บัรายชือ่  ใหเ้ลอืกรายชือ่และ 
อืก > เพิม่ขอ้มลู > มลัตมิเีดยี

การโทรดว่น
คณุสามารถโทรถงึเพือ่นและครอบครัวไดอ้ยา่งรวดเร็ว หากคณุกําหนดเบอรท์ีค่ณุใชบ้อ่ยทีส่ดุ
ใหก้บัปุ่ มตัวเลขบนโทรศัพทข์องคณุ

คณุสามารถใชก้ารโทรดว่นกบัรายชือ่ทีจั่ดเก็บอยูเ่ครือ่งหรอืในซมิการด์ทีอ่ยูใ่นทีว่างซมิการด์
ภายในเครือ่งเทา่นัน้

เลอืก เมน ู> รายชือ่ > โทรดว่น

การกาํหนดเบอรโ์ทรศพัทใ์หก้บัปุ่ มตวัเลข
1 เลอืกปุ่ มตัวเลข โดยเลข 1 ถกูกําหนดไวสํ้าหรับศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีง
2 ป้อนหมายเลขหรอืคน้หารายชือ่

รายชือ่ 17

ตัวเล



การลบหรอืเปลีย่นเบอรโ์ทรศพัทท์ีก่าํหนดใหก้บัปุ่ มตวัเลข
เลอืกปุ่ มตัวเลขคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอัพ ใหเ้ลอืก ลบ หรอื เปลีย่น

การโทรออก
บนหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มตัวเลขคา้งไว ้

การเลกิใชง้านการโทรดว่น
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และเลอืก โทรออก > การโทรดว่น

การเขยีนขอ้ความ

การสลบัระหวา่งโหมดการป้อนขอ้ความ
ในการเขยีนขอ้ความตัวอกัษร คณุสามารถใชร้ะบบป้อนตัวอกัษรแบบปกต ิ  หรอืระบบชว่ย
สะกดคําอตัโนมัต ิ  ได ้

,  และ  จะระบแุบบตัวพมิพ ์  ระบวุา่เปิดใชง้านโหมดตัวเลขอยู่

การเปิดหรอืเลกิใชง้านโหมดชว่ยสะกดคําอตัโนมตั ิ
เลอืก ตวัเลอืก > การทํานาย > เปิดการทํานาย หรอืปิดการทํานาย ระบบชว่ยสะกดคํา
อตัโนมัตอิาจไมร่องรับทกุภาษา

การสลบัระหวา่งตวัพมิพเ์ล็กหรอืพมิพใ์หญ่
กด #

การเปิดใชง้านโหมดตวัเลข
กด # คา้งไว ้แลว้เลอืก โหมดหมายเลข หากตอ้งการกลับไปยังโหมดตัวอกัษร ใหก้ด # คา้ง
ไว ้

เคล็ดลบั: ในการป้อนตัวเลขแตล่ะตัวอยา่งรวดเร็ว ใหก้ดปุ่ มตัวเลขนัน้คา้งไว ้

การต ัง้คา่ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
เลอืก ตวัเลอืก > ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเปิดใชโ้หมดตัวเลข เปิดหรอืปิดการใชง้านโหมดชว่ยสะกดคําอัตโนมัติ
หรอืกําหนดภาษาทีใ่ชเ้ขยีน คณุสามารถกด # คา้งไว ้และเลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสมได ้

การเขยีนโดยใชก้ารป้อนตวัอกัษรแบบปกติ
1 กดปุ่ มตัวเลข (2-9) ซ้ําๆ จนตัวอกัษรทีตั่องการปรากฏ
2 ป้อนตัวอกัษรถัดไป หากตัวอกัษรอยูบ่นปุ่ มเดยีวกนั ใหร้อจนกระท่ังเคอรเ์ซอรป์รากฏขึน้

หรอืเลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปขา้งหนา้

ตัวอกัษรทีม่อียูจ่ะขึน้กบัภาษาทีใ่ชเ้ขยีนทีเ่ลอืกไว ้

18 การเขยีนขอ้ความ



การเลือ่นเคอรเ์ซอร ์
เลอืก  หรอื  หรอืแตะทีท่ีค่ณุตอ้งการวางเคอรเ์ซอร์

การใสเ่ครือ่งหมายวรรคตอนท ัว่ไป
กด 1 ซ้ําๆ

การใสอ่กัขระพเิศษ
เลอืก  และเลอืกอักขระทีต่อ้งการ

การใสเ่วน้วรรค
กด 0

การใชร้ะบบชว่ยสะกดคําอตัโนมตั ิ
การเขยีนโดยใชร้ะบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตั ิ
พจนานุกรมในตัวจะแนะนําคําเมือ่คณุเลอืกปุ่ มตัวเลข

1 กดปุ่ มตัวเลข (2–9) หนึง่ครัง้สําหรับตัวอกัษรแตล่ะตัว
2 หากตอ้งการคน้หาคําทีต่อ้งการ ใหเ้ลอืก * ซ้ําๆ
3 หากตอ้งการยนืยันคํา ใหเ้ลอืก 

การเพิม่คาํทีข่าดลงในพจนานกุรม
หาก ? ปรากฏขึน้เมือ่คณุป้อนคําโดยใชร้ะบบชว่ยสะกดคํา คําจะไมอ่ยูใ่นพจนานุกรม คณุ
สามารถเพิม่คําลงในพจนานุกรมในเครือ่งได ้

1 เลอืก สะกด
2 เขยีนคําโดยใชก้ารป้อนตัวอักษรแบบปกติ
3 เลอืก จดัเก็บ

การเขยีนคาํประสม
1 เขยีนสว่นแรกของคํา หากตอ้งการยนืยันคํา ใหเ้ลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปขา้งหนา้
2 เขยีนคําสว่นถัดไป และยนืยันอกีครัง้

การป้อนขอ้ความภาษาไทย

ระบบป้อนตวัอกัษรแบบปกติ

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

การป้อนขอ้ความภาษาไทย 19



การสลบัเป็นการป้อนภาษาองักฤษหรอืตวัเลข
กด #

ตามลักษณะการใชภ้าษาไทยแลว้ เสยีงสระหรอืเสยีงพยัญชนะจะใสไ่ดต้อ่เมือ่มตีัวอกัษรไทยนํา
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

ขอ้ความ

การสง่ขอ้ความ
ตดิตอ่กบัเพือ่นและครอบครัวไดต้ลอดเวลาดว้ยขอ้ความตัวอกัษรและขอ้ความมัลตมิเีดยี คณุ
สามารถแนบรปูภาพ วดิโีอ และนามบัตรไปกบัขอ้ความของคณุได ้

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

1 เลอืก สรา้งขอ้ความ
2 ในการเพิม่สิง่ทีแ่นบ เลอืก ตวัเลอืก > แทรกออปเจ็กต์
3 เขยีนขอ้ความของคณุ และเลอืก ทําตอ่

20 ขอ้ความ



4 ในการป้อนเบอรโ์ทรศัพทห์รอืทีอ่ยูอ่เีมลดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืก เบอรห์รอือเีมล ป้อนเบอร์
โทรศัพท ์หรอืเลอืก อเีมล และป้อนทีอ่ยูอ่เีมล

5 เลอืก สง่
หากระบบถาม ใหเ้ลอืกซมิการด์ทีจ่ะใช ้

เคล็ดลบั: หากตอ้งการใสอ่กัขระพเิศษหรอืใสร่อยยิม้ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใสส่ญัลกัษณ์

การสง่ขอ้ความพรอ้มสิง่ทีแ่นบอาจมคีา่ใชจ้า่ยสงูกวา่การสง่ขอ้ความตัวอกัษรท่ัวไป  สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

คณุสามารถสง่ขอ้ความแบบตัวอกัษรทีม่คีวามยาวมากกวา่ความยาวตัวอกัษรทีกํ่าหนดของ
ขอ้ความเดยีว สําหรับขอ้ความทีม่คีวามยาวมาก เครือ่งจะแบง่สง่ขอ้ความออกเป็นสองขอ้ความ
ขึน้ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่ใชจ้่ายตามนัน้

สําหรับตัวอกัษรทีม่เีครือ่งหมายเสยีงหนัก เครือ่งหมายอืน่ๆ หรอืตัวอกัษรจากภาษาทีเ่ลอืกบาง
ภาษาจะใชพ้ืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่อาจจํากดัจํานวนตัวอกัษรทีส่ามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ยลง

หากรายการทีค่ณุแทรกในขอ้ความมัลตมิเีดยีมขีนาดทีใ่หญเ่กนิกวา่ทีเ่ครอืขา่ยกําหนด
โทรศัพทจ์ะลดขนาดใหโ้ดยอตัโนมัติ

เฉพาะโทรศัพทท์ีใ่ชง้านร่วมกนัไดเ้ทา่นัน้ทีส่ามารถรับและแสดงขอ้ความมลัตมิเีดยีได  ้ขอ้ความ
อาจดแูตกตา่งกนัไปตามโทรศัพทใ์นแตล่ะเครือ่ง

การดงึขอ้ความมลัตมิเีดยี
หากตอ้งการตรวจสอบการตัง้คา่ปัจจบุันของการดงึขอ้ความมลัตมิเีดยี ใหเ้ลอืก เมนู > ขอ้ความ
และ การต ัง้คา่ขอ้ความ > ขอ้ความมลัตมิเีดยี > SIM1 หรอื SIM2 และเลอืก การรบั
มลัตมิเีดยี

เคล็ดลบั: เมือ่อยูน่อกเครอืขา่ยโฮมของคณุ การสง่และรับขอ้ความมัลตมิเีดยีอาจทําใหค้ณุเสยี
คา่ใชจ้า่ยมากขึน้ เพือ่เป็นการประหยัดคา่บรกิาร คณุสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศัพทห์ยดุการดงึ
ขอ้ความมัลตมิเีดยีโดยอตัโนมัตไิด ้โปรดตดิตอ่ขอรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่บรกิารจากผูใ้ห ้
บรกิารเครอืขา่ยของคณุ

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

การแกไ้ขการต ัง้คา่สําหรบัการดงึขอ้ความมลัตมิเีดยี
1 เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ การต ัง้คา่ขอ้ความ > ขอ้ความมลัตมิเีดยี
2 เลอืก SIM1 หรอื SIM2 การตัง้คา่ขอ้ความมัลตมิเีดยีใชไ้ดก้บัซมิการด์ทัง้สองซมิ
3 เลอืก การรบัมลัตมิเีดยี และเลอืกจากรายการตอ่ไปนี้

อตัโนมตั ิ — ขอ้ความมัลตมิเีดยีจะถกูดงึโดยอตัโนมัตเิสมอ
ดว้ยตวัเอง  — คณุจะไดรั้บการแจง้เตอืนเกีย่วกับขอ้ความมัลตมิเีดยีทีค่ณุไดรั้บในศนูย์
ขอ้ความ และคณุสามารถดงึขอ้ความเหลา่นัน้ไดด้ว้ยตัวเอง
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ปิด  — การดงึขอ้ความมัลตมิเีดยีถกูปิดใชง้าน คณุไมไ่ดรั้บการแจง้เตอืนเกีย่วกบัขอ้ความ
มัลตมิเีดยี

ถา้คณุตอ้งการดงึขอ้มลูมลัตมิเีดยีดว้ยตัวเอง ใหเ้ลอืก การรบัมลัตมิเีดยี > ดว้ยตวัเอง

การดงึขอ้ความมลัตมิเีดยีดว้ยตวัเอง
1 เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > ถาดเขา้
2 เปิดการแจง้เตอืนขอ้ความมัลตมิเีดยี แลว้เลอืก ดงึขอ้มลู ขอ้ความมัลตมิเีดยีจะไดรั้บการ

ดาวนโ์หลดลงในโทรศัพทข์องคณุ

การฟงัขอ้ความเสยีง
เมือ่คณุไมส่ามารถรับสาย คณุสามารถโอนสายไปยังศนูยข์อ้ความเสยีงและฟังขอ้ความของคุณ
ในภายหลังได ้

คณุอาจตอ้งลงทะเบยีนศนูยข์อ้ความเสยีง โปรดตดิตอ่ขอรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขา่ยจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

คณุสามารถใชศ้นูยข์อ้ความเสยีงกบัซมิการด์ทีอ่ยูใ่นทีว่างซมิการด์ภายในเครือ่งเทา่นัน้

1 เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > ขอ้ความเสยีง และ เบอรศ์นูยข์อ้ความเสยีง
2 ป้อนเบอรศ์นูยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคณุ และเลอืก ตกลง
3 หากตอ้งการโทรไปทีศ่นูยข์อ้ความเสยีง บนหนา้จอหลัก ใหก้ด 1 คา้งไว ้

การสง่ขอ้ความคลปิเสยีง 
ไมม่เีวลาเขยีนขอ้ความตัวอกัษรใชห่รอืไม่ บันทกึและสง่ขอ้ความคลปิเสยีงแทน

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

1 เลอืก ขอ้ความอืน่ > ขอ้ความคลปิเสยีง
2 หากตอ้งการบันทกึขอ้ความ ใหเ้ลอืก 
3 หากตอ้งการหยดุบันทกึ เลอืก 
4 เลอืก ใชต้อ่ และเลอืกรายชือ่

การปรบัต ัง้คา่โทรศพัทข์องคณุ

เกีย่วกบัหนา้จอหลกั
บนหนา้จอหลัก คณุสามารถทําสิง่ตอ่ไปนี้

• ดกูารแจง้เตอืนสายทีไ่มไ่ดรั้บและขอ้ความทีไ่ดรั้บ
• เปิดแอปพลเิคชัน่โปรดของคณุ
• ควบคมุแอปพลเิคชัน่ เชน่ วทิยุ
• เพิม่ทางลัดสําหรับคณุสมบัตติา่ง เชน่ การเขยีนขอ้ความ
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• ดรูายชือ่โปรดของคณุ และโทรออกหรอืสง่ขอ้ความไปหาพวกเขาไดอ้ยา่งรวดเร็ว

การปรบัต ัง้คา่หนา้จอหลกั
คณุตอ้งการเห็นภาพววิทีค่ณุชืน่ชอบหรอืภาพของครอบครัวของคณุในพืน้หลังของหนา้จอหลัก
ใชห่รอืไม่ คณุสามารถเปลีย่นภาพพืน้หลังนี้ และจัดเรยีงรายการในหนา้จอหลักใหมไ่ด  ้เพือ่ปรับ
ตัง้คา่เป็นแบบทีค่ณุชืน่ชอบ

การเปลีย่นภาพพืน้หลงั
1 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ จอแสดงผล > ภาพพืน้หลงั
2 เลอืกโฟลเดอรแ์ละรูปภาพ

และคณุยังสามารถถา่ยรปูดว้ยกลอ้งถา่ยรูปในโทรศัพทข์องคณุ และใชร้ปูภาพนัน้ได ้

เคล็ดลบั: ดาวนโ์หลดภาพพืน้หลังเพิม่เตมิจากรา้นคา้ Ovi

การเพิม่แอปพลเิคช ัน่หรอืทางลดั
1 แตะหนา้จอหลักคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก มมุมองปรบัต ัง้คา่
2 เลอืกแถบ และเลอืกรายการจากรายการนัน้ และ กลบั

การเปลีย่นทางลดั
1 แตะทางลัดทีคุ่ณตอ้งการเปลีย่นคา้งไว  ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก เปลีย่นปุ่ มลดั
2 เลอืกรายการจากรายการนัน้ และ กลบั

เคล็ดลบั: หากตอ้งการลบแถบแอปพลเิคชัน่หรอืทางลัดออกจากหนา้จอหลัก  ใหเ้ปลีย่นเป็นอนั
อืน่แทน หรอืเลอืก (วา่ง)

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเพิม่ขนาดตัวอกัษรในแอปพลเิคชัน่ขอ้ความและรายชือ่  ในขณะเรยีกดู
เว็บหรอืในเมนูหลัก ใหเ้ลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ จอแสดงผล > ขนาดอกัษร

การปรบัต ัง้คา่แบบเสยีงของคณุ
คณุสามารถปรับตัง้คา่เสยีงเรยีกเขา้ เสยีงปุ่ มกด และเสยีงเตอืนของแตล่ะรูปแบบได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ แบบเสยีง

การเปลีย่นเสยีงเรยีกเขา้
เลอืก เสยีงเรยีกเขา้: และเสยีงเรยีกเขา้

เคล็ดลบั: ดาวนโ์หลดเสยีงเรยีกเขา้เพิม่เตมิจากรา้นคา้ Ovi ของ Nokia หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่
เตมิเกีย่วกบัรา้นคา้ Ovi ใหไ้ปที ่www.ovi.com

หลังจากทีเ่ลอืกเสยีงเรยีกเขา้แลว้ คณุสามารถทําเครือ่งหมายทีส่ว่นของเสยีงเรยีกเขา้ และตัง้
สว่นนัน้เป็นเสยีงเรยีกเขา้ได  ้เสยีงเรยีกเขา้หรอืคลปิเสยีงดัง้เดมิจะไมถ่กูคัดลอกหรอืแกไ้ข ไม่
สามารถแกไ้ขเสยีงเรยีกเขา้ทีต่ัง้ไวล้ว่งหนา้ได  ้และไมส่นับสนุนเสยีงเรยีกเขา้บางรปูแบบ
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การทําเครือ่งหมายสว่นทีจ่ะใช้
1 เลอืกเสยีงเรยีกเขา้ เมือ่เครือ่งถาม ใหเ้ลอืก ใช่
2 ลากเครือ่งหมายเริม่ตน้  ไปยังจุดเริม่ตน้
3 ลากเครือ่งหมายสิน้สดุ  ไปยังจุดสิน้สดุ

เมือ่ทีทํ่าเครือ่งหมายเลือ่นไปยังจุดใหม่ สว่นทีเ่ลอืกจะเลน่
4 หากตอ้งการเลน่สว่นทีเ่ลอืกดว้ยตัวเอง ใหเ้ลอืก เลน่
5 เลอืก เสร็จ

เคล็ดลบั: ในการปรับจดุเริม่ตน้และจุดสิน้สดุของสว่นทีเ่ลอืก ใหเ้ลอืก  หรอื  และเลอืก 
หรอื  คา้งไว ้

การเปลีย่นความดงัของเสยีงปุ่ มกด
เลอืก เสยีงปุ่ มกด: และลากแถบระดับเสยีง

การจดัการเวลา

การเปลีย่นเวลาและวนัที่
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ วนัและเวลา

การเปลีย่นเขตเวลาเมือ่เดนิทาง
1 เลอืก การต ัง้คา่วนัและเวลา > เขตเวลา:
2 เลอืกเขตเวลาของทีต่ัง้ของคณุ
3 เลอืก จดัเก็บ

เครือ่งจะตัง้เวลาและวนัทีต่ามเขตเวลานัน้ ซึง่จะชว่ยใหม้ั่นใจวา่โทรศัพทข์องคณุแสดงเวลาการ
สง่ทีถ่กูตอ้งของขอ้ความตัวอกัษรหรอืขอ้ความมัลตมิเีดยีทีไ่ดรั้บ

ตัวอยา่งเชน่ GMT +7 หมายถงึเขตเวลาสําหรับไทย, อนิโดนเีซยี และเวยีดนาม แสดงถงึ 7
ชัว่โมงทางตะวนัออกของกรนีนชิ ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)

การต ัง้การปลกุ
คณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์องคณุเป็นนาฬกิาปลกุได ้
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เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > นาฬกิาปลกุ

1 ตัง้เวลาปลกุ
2 เลอืก  เพือ่ตัง้การปลกุ
3 ในการตัง้การปลกุใหส้ง่เสยีงเตอืน ตัวอยา่งเชน่ เวลาเดมิทกุวนั ใหเ้ลอืก ต ัง้คา่ > 

ํ ้า > เปิด และเลือกวนั

การเพิม่นดัหมาย
จัดเก็บการนัดหมายสําคัญของคณุไปยังปฏทินิเป็นรายการประชมุ

เลอืก เมน ู> ปฏทินิ

1 ไปทีวั่นทีท่ีต่อ้งการ และเลอืก ตวัเลอืก > เพิม่รายการใหม่
2 เลอืกฟิลดป์ระเภทรายการ การประชุม และป้อนขอ้มลูในฟิลด์

การเชือ่มตอ่

Bluetooth
เกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ Bluetooth
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

และคณุสามารถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ไรส้ายอืน่ๆ ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้เชน่ โทรศัพท ์คอมพวิเตอร์
ชดุหฟัูง และชดุตดิรถยนต์

คณุสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ในการสง่รายการจากโทรศัพทข์องคณุ  คัดลอกไฟลจ์ากพซีทีีใ่ชง้าน
รว่มกนัได ้และพมิพไ์ฟลด์ว้ยเครือ่งพมิพท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

เนือ่งจากอปุกรณ์ทีม่เีทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth สือ่สารโดยใชค้ลืน่วทิยุ จงึไมจํ่าเป็นตอ้งอยู่
ในระยะทีม่องเห็นโดยตรง อยา่งไรก็ตาม ควรมรีะยะหา่งจากกนัภายใน 10 เมตร (33 ฟตุ) แมว้า่
การเชือ่มตอ่อาจถกูรบกวนจากสิง่กดีขวาง เชน่ ผนัง หรอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ

เมือ่โทรศัพทข์องคณุถกูล็อก โทรศัพทจ์ะสามารถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้
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เคล็ดลบั: ในการเขา้ใชก้ารตัง้คา่ Bluetooth จากหนา้จอหลัก ใหเ้พิม่ทางลัดไปยังวดิเจ็ต
ัด

หมายเหตุ: ในบางประเทศ อาจมขีอ้จํากดับางประการสําหรับการใชเ้ทคโนโลยี Bluetooth
ตัวอยา่งเชน่ ในประเทศฝร่ังเศส คณุจะไดรั้บอนุญาตใหใ้ชเ้ทคโนโลยี Bluetooth ภายในอาคาร
เทา่นัน้ หลังจากวนัที ่1 กรกฎาคม 2012 EU ไดย้กเลกิขอ้จํากดัการใชง้านเทคโนโลยี Bluetooth
ในผลติภัณฑน์ีภ้ายนอกอาคารในประเทศฝร่ังเศส สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ที่
ในทอ้งทีข่องคณุ

การสง่รปูภาพหรอืเนือ้หาอืน่ๆ ไปยงัอปุกรณ์อืน่โดยใช ้Bluetooth
ใช ้Bluetooth เพือ่สง่รปูภาพ วดิโีอ นามบัตร และเนือ้หาอืน่ๆ ทีค่ณุสรา้งขึน้ไปยังคอมพวิเตอร์
ของคณุหรอืโทรศัพทห์รอือปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดข้องเพือ่น

1 เลอืกรายการทีจ่ะสง่คา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก สง่ > ทาง Bluetooth
2 เลอืกอปุกรณ์ทีจ่ะเชือ่มตอ่ หากไมพ่บอปุกรณ์ทีต่อ้งการ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > คน้หาใหม่

เพือ่คน้หาอปุกรณ์ อปุกรณ์ Bluetooth ทีอ่ยูภ่ายในระยะครอบคลมุจะปรากฏขึน้
3 หากอปุกรณ์อกีเครือ่งขอใหป้้อนรหสัผา่น ใหป้้อนรหสัผา่น โดยตอ้งป้อนรหสัผา่นในอปุกรณ์

ทัง้สองเครือ่ง ซึง่คณุสามารถกําหนดรหสัผา่นไดเ้อง อปุกรณ์บางตัวมกีารกําหนดรหสัผา่น
ไวแ้ลว้ สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์
รหสัผา่นจะใชไ้ดสํ้าหรับการเชือ่มตอ่ปัจจบุันเทา่นัน้

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนัไป

สายเคเบลิขอ้มลู USB
การคดัลอกเนือ้หาระหวา่งโทรศพัทแ์ละคอมพวิเตอร์
คณุสามารถใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB ในการคัดลอกรปูภาพ และเนือ้หาอืน่ๆ ของคณุ ระหวา่ง
โทรศัพทแ์ละคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

1 ใชส้ายเคเบลิ USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดใ้นการเชือ่มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบัคอมพวิเตอร์
2 เลอืกจากโหมดตอ่ไปนี้

Nokia Ovi Suite  — ตดิตัง้ Nokia Ovi Suite ในคอมพวิเตอรข์องคณุแลว้
ถา่ยโอนสือ่  — Nokia Ovi Suite ไมไ่ดต้ดิตัง้อยูใ่นคอมพวิเตอรข์องคณุ หากคณุตอ้งการ
เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัอปุกรณ์เพือ่ความบันเทงิในบา้นหรอืเครือ่งพมิพ์  ใหใ้ช ้
โหมดนี้
อปุกรณ์เก็บขอ้มลู  — Nokia Ovi Suite ไมไ่ดต้ดิตัง้อยูใ่นคอมพวิเตอรข์องคณุ โทรศัพท์
ของคณุจะปรากฏขึน้บนคอมพวิเตอรข์องคณุเป็นอปุกรณ์พกพา หากคณุตอ้งการเชือ่มตอ่
โทรศัพทข์องคณุกบัอปุกรณ์อืน่ๆ เชน่ ชดุเครือ่งเสยีงภายในบา้นหรอืแบบตดิรถยนต์ ใหใ้ช ้
โหมดนี้

3 หากตอ้งการคัดลอกเนือ้หา ใหใ้ชตั้วจัดการไฟลข์องคอมพวิเตอร์
หากตอ้งการคัดลอกรายชือ่ ไฟลเ์พลง วดิโีอ หรอืรปูภาพ ใหใ้ช ้Nokia Ovi Suite

26 การเชือ่มตอ่
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เพลงและเสยีง

วทิย ุFM
เกีย่วกบัวทิยุ FM
เลอืก เมน ู> เพลง > วทิยุ

เพยีงแคเ่สยีบหฟัูงและเลอืกสถานี คณุก็สามารถฟังสถานวีทิยเุอฟเอ็มจากโทรศัพทข์องคณุได ้

ในการฟังวทิยุ คณุจะตอ้งเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ขา้กบัเครือ่งโทรศัพท์ ชดุหฟัูงจะ
ทําหนา้ทีเ่ป็นเสาอากาศ

การฟงัวทิยุ
เลอืก เมน ู> เพลง > วทิยุ

การเปลีย่นระดบัเสยีง
ใชปุ้่ มปรับระดับเสยีง

การปิดวทิยุ
ใหก้ดปุ่ มวางสายคา้งไว ้

การต ัง้วทิยใุหเ้ลน่ในพืน้หลงั
เลอืก ตวัเลอืก > เลน่ในพืน้หลงั

การปิดวทิยขุณะทีว่ทิยกุาํลงัเลน่อยูใ่นพืน้หลงั
ใหก้ดปุ่ มวางสายคา้งไว ้

การคน้หาและจดัเก็บสถานวีทิยุ
คน้หาสถานวีทิยโุปรดของคณุ และบันทกึไว ้เพือ่ใหค้ณุสามารถฟังไดอ้กีในภายหลังอยา่ง
งา่ยดาย

เลอืก เมน ู> เพลง > วทิยุ
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การคน้หาสถานถีดัไปทีม่ ี
เลอืก  หรอื  คา้งไว ้

การจดัเก็บสถานี
เลอืก ตวัเลอืก > จดัเก็บสถานี

การคน้หาสถานวีทิยโุดยอตัโนมตั ิ
เลอืก ตวัเลอืก > คน้หาทกุสถาน ีเพือ่ผลทีด่ทีีส่ดุ ใหค้น้หาเมือ่อยูน่อกอาคารหรอืใกลห้นา้ตา่ง

การสลบัไปยงัสถานทีีจ่ดัเก็บไว้
เลอืก  หรอื 

การเปลีย่นชือ่สถานี
1 เลอืก ตวัเลอืก > สถานี
2 เลอืกสถานคีา้งไว ้และจากเมนูป๊อปอพั ใหเ้ลอืก เปลีย่นชือ่

เคล็ดลบั: ในการเขา้ถงึสถานจีากรายการสถานทีีบ่ันทกึไวโ้ดยตรง  ใหก้ดปุ่ มตัวเลขทีต่รงกบั
หมายเลขของสถานี

เครือ่งเลน่สือ่
การเลน่เพลง
เลน่เพลงทีจั่ดเก็บอยูใ่นหน่วยความจําเครือ่งหรอืในการด์หน่วยความจํา

เลอืก เมน ู> เพลง > เพลงของฉนั และ ทกุเพลง

1 เลอืกเพลง
2 หากตอ้งการหยดุการเลน่ชัว่คราว ใหเ้ลอืก  ในการเลน่ตอ่ ใหเ้ลอืก 

การเลน่วดิโีอ
เลน่วดิโีอทีจั่ดเก็บอยูใ่นหน่วยความจําเครือ่งหรอืในการด์หน่วยความจํา

เลอืก เมน ู> เพลง > เพลงของฉนั และ วดิโีอ

1 เลอืกวดิโีอ
2 หากตอ้งการหยดุการเลน่ชัว่คราว ใหเ้ลอืก  ในการเลน่ตอ่ ใหเ้ลอืก 

รปูภาพและวดิโีอ

การถา่ยภาพ
1 เลอืก เมน ู> ภาพถา่ย > กลอ้งถา่ยรปู
2 ในการยอ่หรอืขยาย ใหใ้ชปุ้่ มปรับระดับเสยีง
3 เลอืก 
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เครือ่งจะจัดเก็บรปูภาพไวใ้น เมนู > ภาพถา่ย > ภาพถา่ยของฉนั

การปิดกลอ้ง
กดปุ่ มวางสาย

การบนัทกึวดิโีอ
นอกจากการถา่ยภาพดว้ยโทรศัพทแ์ลว้ คณุยังสามารถบันทกึชว่งเวลาพเิศษของคณุเป็นวดิโีอ
ไดด้ว้ย

เลอืก เมน ู> ภาพถา่ย > กลอ้งวดิโีอ

1 ในการสลับจากโหมดรูปภาพเป็นโหมดวดิโีอ หากตอ้งการ ใหเ้ลอืก  > กลอ้ง vdo
2 ในการเริม่บันทกึ ใหเ้ลอืก 

ในการยอ่หรอืขยาย ใหใ้ชปุ้่ มปรับระดับเสยีง
3 หากตอ้งการหยดุการบันทกึ ใหเ้ลอืก 

เครือ่งจะจัดเก็บวดิโีอไวใ้น เมน ู> ภาพถา่ย > วดิโีอของฉนั

การปิดกลอ้ง
กดปุ่ มวางสาย

การสง่ภาพหรอืวดิโีอ
ตอ้งการแบง่ปันรปูและวดิโีอกบัเพือ่นๆ และครอบครัวใชห่รอืไม่ สง่ขอ้ความมัลตมิเีดยีหรอืสง่
รปูภาพโดยใช ้Bluetooth

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > คลงัภาพ

การสง่รปูภาพ
1 เลอืกโฟลเดอรท์ีม่รีูปภาพอยู่
2 เลอืกรูปภาพทีจ่ะสง่คา้งไว ้

หากตอ้งการสง่รูปภาพมากกวา่หนึง่รูป ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เลอืก และทําเครือ่งหมายที่
รปูภาพทีต่อ้งการ

3 เลอืก สง่ หรอื ตวัเลอืก > สง่ทีเ่ลอืก และเลอืกวธิกีารสง่ทีต่อ้งการ

การสง่วดิโีอ
1 เลอืกโฟลเดอรท์ีม่วีดิโีออยู่
2 เลอืก ตวัเลอืก > เลอืก และทําเครือ่งหมายทีว่ดิโีอนัน้ คณุสามารถทําเครือ่งหมายวดิโีอที่

ตอ้งการสง่ไดห้ลายวดิโีอ
3 เลอืก ตวัเลอืก > สง่ทีเ่ลอืก และเลอืกวธิกีารสง่ทีต่อ้งการ
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เครอืขา่ย

เกีย่วกบัเว็บเบราเซอร์
เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต

คณุสามารถดเูว็บเพจบนอนิเทอรเ์น็ตดว้ยเว็บเบราเซอรใ์นโทรศัพทข์องคณุได ้

คณุตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตหากตอ้งการเรยีกดเูว็บ

หากเครือ่งแจง้ ใหเ้ลอืกซมิการด์ทีจ่ะใช ้

สําหรับการเปิดใหบ้รกิารเหลา่นี้ รวมทัง้ราคาและคําแนะนําตา่งๆ กรณุาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอื
ขา่ยของคณุ

คณุอาจไดรั้บการตัง้กําหนดคา่ทีต่อ้งใชใ้นการเบราสข์อ้มลูเป็นขอ้ความการกําหนดคา่จากผูใ้ห ้
บรกิารเครอืขา่ยของคณุ

ไมส่ามารถสตรมีเพลงและวดิโีอในเว็บเบราเซอรโ์ทรศัพทไ์ด ้

การเรยีกดเูว็บ
เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต

การดปูระวตักิารเรยีกดู ไซตเ์ดน่ หรอืบุค๊มารค์ของคณุ
ในการสลับระหวา่งแท็บ ประวตั,ิ ลงิคแ์นะนํา และ รายฯโปรด ใหปั้ดไปทางซา้ยหรอืทางขวา

การไปทีเ่ว็บไซต์
เลอืกแถบทีอ่ยู่ และป้อนทีอ่ยู่

การเลือ่นบนเว็บเพจ
ลากเพจดว้ยนิว้ของคณุ

ขยาย
เลอืกสว่นทีต่อ้งการของเว็บเพจ

ยอ่
แตะสองครัง้ทีห่นา้จอ

การคน้หาในอนิเทอรเ์น็ต
เลอืกชอ่งคน้หา และป้อนคําคน้หา หากเครือ่งแจง้ ใหเ้ลอืกโปรแกรมคน้หาเริม่ตน้ของคณุ

การกลบัไปยงัเว็บเพจทีเ่ย ีย่มชมกอ่นหนา้นี้
เปิดแท็บ ประวตั ิและเลอืกเว็บเพจ
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เคล็ดลบั: คณุสามารถดาวนโ์หลดแอปพลเิคชัน่เว็บไดจ้ากรา้นคา้ Ovi ของ Nokia เมือ่คณุเปิด
แอปพลเิคชัน่เว็บเป็นครัง้แรก แอปพลเิคชัน่เว็บจะไดรั้บการเพิม่เป็นบุค๊มารค์ หากตอ้งการเรยีนรู ้
เพิม่เตมิเกีย่วกบัรา้นคา้ Ovi ใหไ้ปที ่www.ovi.com

การปรบัใหเ้ว็บเพจพอดกีบัหนา้จอโทรศพัทข์องคณุ
เว็บเบราเซอรข์องคณุสามารถปรับเว็บเพจใหเ้หมาะสมสําหรับหนา้จอโทรศัพทข์องคณุได ้
แทนทีจ่ะตอ้งขยายเว็บเพจ เว็บเพจจะถกูจัดใหอ้ยูใ่นคอลัมนเ์ดยีวทีม่ขีอ้ความและรปูภาพทีใ่หญ่
และอา่นไดง้า่ยขึน้

เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต

เลอืก  > เครือ่งมอื > มมุมองคอลมัน์

ในการไปยังสว่นตา่งๆ ของเว็บเพจอยา่งรวดเร็ว ใหเ้ลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

 / ไปทีส่ว่นกอ่นหนา้หรอืสว่นถัดไปของเว็บเพจ
ลงชือ่เขา้ใชเ้ว็บเพจ
ไปยังสว่นหลักของเว็บเพจ
คน้หาในเว็บเพจ
อา่นลงิคข์า่ว RSS

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

มมุมองนีไ้มส่ามารถใชไ้ดสํ้าหรับเว็บทีไ่ดรั้บการออกแบบมาเพือ่การใชใ้นมอืถอื

การเพิม่บุค๊มารค์
หากคณุมกัเยีย่มชมเว็บไซตเ์ดมิๆ ใหเ้พิม่เว็บไซตด์ังกลา่วเป็นบุค๊มารค์ เพือ่ทีค่ณุจะสามารถเขา้
ใชเ้ว็บไซตไ์ดอ้ยา่งงา่ยดาย

เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต

ในขณะทีม่กีารเรยีกดู ใหเ้ลอืก  > เพิม่ในรายการโปรด

การไปทีเ่ว็บไซตท์ีบุ่ค๊มารค์ไว้
เปิดแท็บ รายฯโปรด และเลอืกบุค๊มารค์

การลา้งประวตักิารเรยีกดู
เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต

เปิดแท็บ ประวตั ิและเลอืก  > ลา้งประวตั ิ

การลา้งคกุกีท้ ีจ่ดัเก็บไวห้รอืขอ้ความทีจ่ดัเก็บอยูใ่นเว็บฟอรม์
เลอืก  > เครือ่งมอื > การต ัง้คา่ > ลา้งคกุกี ้หรอื ลา้งการแนะนําอตัโนมตั ิ
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ตดิตอ่กบัเพือ่นออนไลนข์องคณุไดต้ลอดเวลา

เกีย่วกบัชุมชน
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > แอปฯ และเกมส ์> ชุมชน และลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารเครอืขา่ย
ทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้ง

ดว้ยแอปพลเิคชัน่เครอืขา่ยสงัคม คณุสามารถเพิม่ประสบการณ์ในการใชง้านเครอืขา่ยทางสงัคม
ของคณุได ้แอปพลเิคชัน่อาจไมม่ใีหบ้รกิารในทกุภมูภิาค เมือ่คณุลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารเครอืขา่ย
ทางสงัคมตา่งๆ เชน่ Facebook หรอื Twitter คณุสามารถทําสิง่ตอ่ไปนีไ้ด ้

• ดกูารอพัเดตสถานะของเพือ่นๆ
• โพสตก์ารอพัเดตสถานะของคณุเอง
• แบง่ปันรปูภาพทีค่ณุถา่ยดว้ยกลอ้งไดทั้นที

สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะคณุสมบัตทิีบ่รกิารเครอืขา่ยทางสงัคมสนับสนุนเทา่นัน้

การใชบ้รกิารเครอืขา่ยทางสงัคมจําเป็นตอ้งมกีารสนับสนุนจากเครอืขา่ย  ซึง่อาจเกีย่วขอ้งกบั
การรับสง่ขอ้มลูจํานวนมาก และมคีา่บรกิารการรับสง่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
ของคณุสําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

บรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมเป็นบรกิารจากบรษัิทอืน่ และไมไ่ดใ้หบ้รกิารโดย Nokia โปรดตรวจ
สอบการตัง้คา่ความเป็นสว่นตัวในบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมทีค่ณุกําลังใชอ้ยู่  เนือ่งจากคณุอาจ
แบง่ปันขอ้มลูกบักลุม่คนขนาดใหญ่ เงือ่นไขของการใชบ้รกิารเครอืขา่ยทางสังคมครอบคลมุไป
ถงึการแบง่ปันขอ้มลูในบรกิารนัน้ โปรดทําความเขา้ใจกบัเงือ่นไขของการใชบ้รกิารและขอ้
ปฏบิัตดิา้นความเป็นสว่นตัวของบรกิาร

อเีมลและแชต

เกีย่วกบัอเีมล
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > อเีมล

คณุสามารถใชโ้ทรศัพทม์อืถอืของคณุเพือ่อา่นและสง่อเีมลจากบัญชอีเีมลของคณุทีม่าจากผูใ้ห ้
บรกิารอเีมลตา่งๆ ได ้

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

หากคณุยังไมม่บีัญชอีเีมล คณุสามารถสรา้งบัญช ีNokia ซึง่มบีรกิารอเีมล Ovi ของ Nokia ได ้
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปที ่www.ovi.com ดว้ยบัญช ีNokia คณุสามารถเขา้ใชบ้รกิาร Ovi
ของ Nokia ทัง้หมดได ้

การสง่อเีมล
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > อเีมล และบัญชอีเีมล

1 เลอืก ตวัเลอืก > สรา้งใหม่
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2 ป้อนทีอ่ยูอ่เีมลของผูรั้บ หวัขอ้ และเขยีนขอ้ความของคณุ
3 ในการแนบไฟล ์เชน่ รปูภาพ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > แนบ > จากคลงัภาพ
4 ในการถา่ยภาพเพือ่แนบไปกับอเีมล ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > แนบ > จากกลอ้ง
5 เลอืก สง่

การอา่นและตอบกลบัอเีมล
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > อเีมล และบัญชอีเีมล

1 เลอืกอเีมล
2 ในการตอบกลับและสง่ตอ่อเีมล ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก

เกีย่วกบัแชต
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > แชต

คณุสามารถแลกเปลีย่นขอ้ความทันใจกบัเพือ่นของคณุได  ้แชต เป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

การแชตกบัเพือ่น
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > แชต

คณุสามารถลงชือ่เขา้ใชแ้ละแชตในบรกิารตา่งๆ พรอ้มกนัได ้โดยคณุตอ้งลงชือ่เขา้ใชแ้ตล่ะ
บรกิารแยกกนั

คณุสามารถสนทนากบัรายชือ่หลายๆ รายพรอ้มกันได ้

1 หากมบีรกิารแชตหลายบรกิาร ใหเ้ลอืกบรกิารทีต่อ้งการ
2 ลงชือ่เขา้ใชบ้รกิาร
3 ในรายการรายชือ่ ใหเ้ลอืกรายชือ่ทีค่ณุตอ้งการแชตดว้ย
4 เขยีนขอ้ความของคณุในกลอ่งขอ้ความทีด่า้นลา่งของหนา้จอ
5 เลอืก สง่

แผนที่

เกีย่วกบัแผนที่
โทรศัพทข์องคณุมาพรอ้มกบัแอปพลเิคชัน่แผนที่ และอาจมกีารด์หน่วยความจําทีม่แีผนทีท่ีไ่ด ้
รับการโหลดไวล้ว่งหนา้สําหรับประเทศของคณุ ใสก่ารด์หน่วยความจําเขา้ไปในโทรศัพทก์อ่นที่
จะใชแ้ผนที่

คณุสามารถใชแ้ผนทีไ่ดเ้มือ่ใชซ้มิการด์ทีอ่ยูใ่นทีว่างซมิการด์ทีอ่ยูภ่ายในเทา่นัน้
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เลอืก เมน ู> แผนที่

คณุสามารถเรยีกดแูผนทีข่องเมอืงตา่งๆ ในประเทศของคณุได ้นอกจากนี้ คณุยังสามารถทําสิง่
ตอ่ไปนี้

• การดทูีต่ัง้ปัจจบุันของคณุ
• วางแผนเสน้ทางเพือ่ไปยังสถานทีใ่กลเ้คยีง
• คน้หาสถานทีห่รอืทีอ่ยูเ่ฉพาะ และจัดเก็บ
• สง่ทีต่ัง้หรอืสถานทีข่องคณุไปใหเ้พือ่นในรูปแบบของขอ้ความตัวอกัษร

เมือ่คณุเรยีกดพูืน้ทีท่ีไ่มอ่ยูใ่นแผนทีท่ีด่าวนโ์หลดไวใ้นการด์หน่วยความจําของคณุ  แผนที่
สําหรับพืน้ทีนั่น้จะไดรั้บการดาวนโ์หลดผา่นอนิเทอรเ์น็ตโดยอตัโนมัติ การดาวนโ์หลดแผนที่
อาจเกีย่วขอ้งกบัการรับสง่ขอ้มลูขนาดใหญผ่า่นเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิารของคณุ โปรดตดิตอ่ผู ้
ใหบ้รกิารของคณุสําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

นอกจากนี้ คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ Nokia Ovi Suite เพือ่ดาวนโ์หลดแผนที่ ในการ
ดาวนโ์หลดและตดิตัง้ Nokia Ovi Suite บนคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนั ใหไ้ปที ่www.ovi.com

คณุอาจจําเป็นตอ้งใชเ้ครอืขา่ยเพือ่คน้หาทีต่ัง้ปัจจบุันของคณุ เครือ่งอาจขอใหค้ณุเลอืกจุด
เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

บางบรกิารอาจไมม่ใีนบางประเทศ และอาจมใีหบ้รกิารในบางภาษาเทา่นัน้

เนือ้หาของแผนทีด่จิทัิลอาจไมถ่กูตอ้งแมน่ยําและครบถว้นสมบรูณ์เสมอไป  ไมค่วรวางใจวา่
เนือ้หาหรอืบรกิารนีจ้ะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยามจําเป็น  อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณี
ฉุกเฉนิ

การดทูีต่ ัง้ปจัจบุนัของคณุบนแผนที่
เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ตาํแหนง่

การอพัเดตทีต่ ัง้ปจัจบุนัของคณุ
เลอืก ตวัเลอืก > อพัเดตตาํแหนง่

การจดัเก็บทีต่ ัง้ปจัจบุนัของคณุ
เลอืก ตวัเลอืก > จดัเก็บเป็นรก.โปรด

การคน้หาสถานที่
เลอืก เมน ู> แผนที่

1 เลอืก คน้หา
2 ป้อนชือ่ของสถานทีห่รอืทีอ่ยู่
3 เลอืก ไป รายการของสถานทีห่รอืทีอ่ยูท่ีต่รงกนัจะปรากฏขึน้
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การปรบัปรงุการคน้หาของคณุ
1 เลอืก ข ัน้สงู > คน้หาสถานที ่หรอืคน้หาทีอ่ยู่
2 ระบรุายละเอยีดเพิม่เตมิสําหรับการคน้หาของคณุ และทําตามคําแนะนํา

เคล็ดลบั: หากตอ้งการคน้หาจากประเภทของสถานทีทั่ง้หมด ใหป้ลอ่ยชอ่งชือ่ทัง้หมดเวน้วา่ง
ไว ้

เคล็ดลบั: หากคณุไมพ่บสถานทีท่ีค่ณุคน้หา ใหล้องคน้หาจากฐานขอ้มลูออนไลน์ เลอืก การ
คน้หาออนไลนสํ์าหรบั อาจมกีารคดิคา่บรกิารเพิม่เตมิ หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรด
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

การแบง่ปนัทีต่ ัง้หรอืสถานทีข่องคณุ
คณุสามารถสง่ทีต่ัง้ปัจจบุันของหรอืสถานทีข่องคณุบนแผนทีไ่ปใหเ้พือ่นในรปูแบบของขอ้ความ
ตัวอกัษรได ้

เลอืก เมน ู> แผนที่

1 เลอืก ตําแหนง่ หรอืสถานทีบ่นแผนที่ และ ตวัเลอืก > สง่สถานทีน่ ี้
2 เขยีนขอ้ความของคณุ ทีอ่ยูแ่ละลงิคท์ีเ่ช ือ่มโยงไปยังทีต่ัง้จะไดรั้บการเพิม่โดยอัตโนมัติ
3 ป้อนเบอรโ์ทรศัพทข์องผูรั้บ หรอืเลอืก คน้หา และรายชือ่
4 เลอืก สง่

เมือ่เพือ่นของคณุไดรั้บขอ้ความทีม่รีายละเอยีดของทีอ่ยูแ่ละลงิค์ พวกเขาสามารถเลอืกลงิค์
เพือ่ดสูถานทีบ่นแผนทีใ่นเว็บเบราเซอรข์องโทรศัพทไ์ด ้

การสรา้งเสน้ทางการเดนิเทา้
สรา้งเสน้ทางการเดนิเทา้เพือ่ไปยังสถานทีใ่กลเ้คยีง  คณุสามารถดเูสน้ทางและการเลีย้วทัง้หมด
ไดบ้นแผนทีก่อ่นเริม่ออกเดนิทาง

เลอืก เมน ู> แผนที่

1 เลอืก วางแผนทาง
2 เลอืก กาํลงัเร ิม่ตน้ทีต่ ัง้ และตําแหน่งทีจั่ดเก็บหรอืตําแหน่งลา่สดุ สถานทีจ่ากแผนที่ หรอื

ทีอ่ยูเ่ฉพาะ เป็นจดุเริม่ตน้ของเสน้ทางในการเดนิของคณุ หากตอ้งการเริม่จากตําแหน่ง
ปัจจบุัน ใหเ้ลอืก กลบัทางเดมิ

3 เลอืก ปลายทาง และเลอืกจุดสิน้สดุของเสน้ทางการเดนิเทา้
ระยะหา่งสงูสดุระหวา่งจุดเริม่ตน้และจุดสิน้สดุคอื 10 กโิลเมตร โดยวัดในแนวเสน้ตรง การ
ใชเ้รอืขา้มฟากและอโุมงคพ์เิศษอืน่ๆ สําหรับเสน้ทางเดนิเทา้มจํีากัด

4 เลอืก ไป > เร ิม่
5 หากตอ้งการยกเลกิเสน้ทาง เลอืก ตวัเลอืก > ยกเลกิเสน้ทาง
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บรกิาร Ovi ของ Nokia

ความพรอ้มและคา่บรกิารของบรกิาร Ovi ตา่งๆ ของ Nokia
ความพรอ้มของบรกิาร Ovi ตา่งๆ ของ Nokia อาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค การใชบ้รกิารหรอืการ
ดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยใน
การรับสง่ขอ้มลู สําหรับขอ้มลูเกีย่วกับคา่บรกิารในการรับสง่ขอ้มลู ใหต้ดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย
ของคณุ

ในการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั Ovi Suite โปรดไปที ่www.ovi.com

การเขา้ถงึบรกิาร Ovi ของ Nokia
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > แอปฯ และเกมส ์และบรกิาร Ovi ทีต่อ้งการ

คน้หาวธิใีช้

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

การสมคัรใชบ้รกิารเคล็ดลบัและขอ้เสนอ
เคล็ดลับและขอ้เสนอเป็นบรกิารทีส่ะดวกเพือ่ชว่ยใหค้ณุไดรั้บประโยชนส์งูสดุจากโทรศัพทข์อง
คณุ โดยใหบ้รกิารขอ้ความเคล็ดลับและการสนับสนุน รวมทัง้การอพัเดตสําหรับเกมสแ์ละแอป
พลเิคชัน่แกค่ณุ

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > แอปฯ และเกมส ์> เคล็ดลบัและขอ้เสนอ

อาจคดิคา่สง่ขอ้ความตัวอกัษรเมือ่คณุสมัครหรอืยกเลกิการสมัคร สําหรับขอ้กําหนดและเงือ่นไข
โปรดดคููม่อืผูใ้ชสํ้าหรับโทรศัพทข์องคณุ หรอืไปที ่www.nokia.com/mynokia
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ทําใหโ้ทรศพัทข์องคณุทนัสมยัอยูเ่สมอ
การอพัเดตซอฟตแ์วรข์องโทรศพัทโ์ดยใชโ้ทรศพัทข์องคณุ
ตอ้งการปรับปรงุประสทิธภิาพการทํางานของโทรศัพท์ รวมถงึรับการอัพเดตแอปพลเิคชัน่และ
รับคณุสมบัตทิีย่อดเยีย่มใหม่ๆ  ใชห่รอืไม ่อพัเดตซอฟตแ์วรเ์ป็นประจําเพือ่ใหใ้ชง้านโทรศัพทไ์ด ้
อยา่งดทีีส่ดุ คณุสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศัพทข์องคณุตรวจสอบการอพัเดตโดยอตัโนมัตไิด ้

คําเตอืน:
หากคณุตดิตัง้โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วร์ คณุจะไมส่ามารถใชโ้ทรศัพทไ์ด ้แมก้ระท่ังการโทร
ฉุกเฉนิ จนกวา่จะตดิตัง้เสร็จและรสีตารท์โทรศัพทอ์กีครัง้

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

คณุสามารถอพัเดตซอฟตแ์วรเ์มือ่ใชซ้มิการด์ทีอ่ยูใ่นทีว่างซมิการด์ภายในเครือ่งเทา่นัน้

กอ่นเริม่การอพัเดต ใหเ้ชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์ หรอืตรวจดใูหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีสํ่าหรับโทรศัพท์
ของคณุมพีลังงานเพยีงพอ

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่

1 เลอืก อปุกรณ์ > อพัเดตอปุกรณ์
2 ในการแสดงเวอรช์นัปัจจบุันของซอฟตแ์วรแ์ละตรวจสอบการอพัเดตทีม่ี ใหเ้ลอืก ขอ้มลู

ซอฟตแ์วรท์ ีม่ ี
3 ในการดาวนโ์หลดและตดิตัง้การอพัเดตซอฟตแ์วร์ ใหเ้ลอืก โหลด SW อปุกรณ์ ทําตามคํา

แนะนําทีแ่สดงขึน้มา
4 หากการตดิตัง้ถกูยกเลกิหลังจากดาวนโ์หลด ใหเ้ลอืก ตดิต ัง้อพัเดต SW
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การอพัเดตซอฟตแ์วรอ์าจใชเ้วลาหลายนาที หากเกดิปัญหาในขณะทีต่ดิตัง้ โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารเครอืขา่ยของคณุ

การตรวจสอบอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ดยอตัโนมตั ิ
เลอืก อพัเดต SW อตัโนมตั ิและระบคุวามถีใ่นการตรวจสอบอพัเดตซอฟตแ์วรใ์หม่

ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุอาจสง่การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทใ์นแบบ OTA มายังโทรศัพท์
ของคณุโดยตรง สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารผา่นเครอืขา่ยนี้ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
เครอืขา่ยของคณุ

การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัทโ์ดยใชพ้ซีขีองคณุ
คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ Nokia Ovi Suite สําหรับคอมพวิเตอรเ์พือ่อพัเดตซอฟแวรโ์ทรศัพท์
ของคณุ คณุตอ้งมเีครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู
และสายเคเบลิขอ้มลู USB ใชง้านรว่มกนัไดเ้พือ่เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกบัพซีี

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

การเรยีกคนืการต ัง้คา่ด ัง้เดมิ
หากโทรศัพทข์องคณุทํางานผดิปกติ คณุสามารถรเีซ็ตการตัง้คา่บางอยา่งใหก้ลับไปเป็นคา่เดมิ
ได ้

1 วางทกุสายสนทนาและยตุกิารเชือ่มตอ่ทัง้หมด
2 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ เรยีกต ัง้คา่ด ัง้เดมิ > การต ัง้คา่เทา่น ัน้
3 ป้อนรหสัโทรศัพท์

การเรยีกคนืนีจ้ะไมม่ผีลตอ่เอกสารหรอืไฟลท์ีเ่ก็บไวใ้นโทรศัพทข์องคณุ

หลังจากเรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิแลว้ โทรศัพทข์องคณุจะปิดและเปิดขึน้ใหมอ่กีครัง้ ซึง่อาจใช ้
เวลานานกวา่ปกติ

การจดัวางไฟล์
คณุสามารถยา้ย คัดลอก และลบไฟลแ์ละโฟลเดอร ์หรอืสรา้งโฟลเดอรใ์หมใ่นหน่วยความจํา
เครือ่งหรอืในการด์หน่วยความจําได  ้หากคณุจัดวางไฟลข์องคณุในโฟลเดอรข์องไฟลนั์น้เอง
อาจชว่ยใหค้ณุคน้หาไฟลเ์หลา่นีใ้นอนาคตได ้

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > คลงัภาพ

การสรา้งโฟลเดอรใ์หม่
ในโฟลเดอรท์ีค่ณุตอ้งการสรา้งโฟลเดอรย์อ่ย ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เพิม่แฟ้มขอ้มลู

การคดัลอกหรอืยา้ยไฟลไ์ปยงัโฟลเดอร์
เลอืกไฟลค์า้งไว ้และจากเมนูป๊อปอัพ ใหเ้ลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสม
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เคล็ดลบั: นอกจากนี้ คณุสามารถเลน่เพลงหรอืวดิโีอ หรอืดรูปูภาพใน คลังภาพ ได ้

การสํารองรปูภาพและเนือ้หาอืน่ๆ ลงในการด์หนว่ยความจํา
คณุตอ้งการแน่ใจวา่คณุจะไมส่ญูเสยีไฟลท์ีสํ่าคัญไปใชห่รอืไม่ คณุสามารถสํารองขอ้มลูใน
หน่วยความจําเครือ่งลงในการด์หน่วยความจําทีส่ามารถใชง้านรว่มกนัได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > ซงิคแ์ละสํารอง

เลอืก สรา้งขอ้มลูสํารอง

การเรยีกคนืไฟลสํ์ารอง
เลอืก เรยีกขอ้มลูสํารอง

การปกป้องสิง่แวดลอ้ม

ประหยดัพลงังาน
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีบ่อ่ยๆ หากคณุปฏบิัตดิังตอ่ไปนี้

• ปิดแอปพลเิคชัน่และและการเชือ่มต่อขอ้มลู เชน่ การเชือ่มตอ่ Bluetooth เมือ่ไมใ่ชง้าน
• ปิดการใชง้านเสยีงทีไ่มจํ่าเป็น เชน่ เสยีงหนา้จอสมัผัสและเสยีงปุ่ มกด

การหมนุเวยีนมาใชใ้หม่

เมือ่โทรศัพทเ์ครือ่งนีห้มดอายกุารใชง้าน วสัดทุกุชิน้สามารถนํากลับมาใชเ้ป็นวตัถดุบิและ
พลังงานได ้เพือ่รับประกนัการกําจัดและการนํากลับมาใชท้ีถ่กูตอ้ง Nokia รว่มมอืกบัพันธมติร
ผา่นโปรแกรมทีเ่รยีกวา่ We:recycle สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารรไีซเคลิผลติภัณฑ์ Nokia เกา่
ของคณุและสถานทีเ่ก็บรวบรวม โปรดไปที ่www.nokia.com/werecycle หรอืตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร
ของ Nokia

นําบรรจภุัณฑแ์ละคูม่อืผูใ้ชข้องคณุกลับมาหมนุเวยีนใชใ้หมต่ามระเบยีบการหมนุเวยีนมาใชใ้หม่
ของทอ้งถิน่ของคณุ

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุลักษณะทางสภาพแวดลอ้มของโทรศัพท์ โปรดไปที่
www.nokia.com/ecoprofile

อปุกรณ์เสรมิของแทจ้าก Nokia

หากตอ้งการทราบแหลง่จําหน่ายอปุกรณ์เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรอง  สามารถสอบถามจากตัวแทน
จําหน่ายของคณุ
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อปุกรณ์เสรมิสําหรับโทรศัพทข์องคณุมจํีาหน่ายอยูเ่ป็นจํานวนมาก  สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ
โปรดดทูี ่www.nokia.co.th/accessories

ขอ้กาํหนดทีค่วรปฏบิตัสํิาหรบัการใชอ้ปุกรณ์เสรมิ
• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็ก
• หากตอ้งการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ์เสรมิ ใหจั้บทีป่ล๊ักไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ
• ตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์เสรมิทีไ่ดต้ดิตัง้ในพาหนะไดรั้บการตดิตัง้อยา่งแน่น

หนาและทํางานอยา่งถกูตอ้ง
• เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบัตผิา่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิในรถทีต่ดิตัง้ยากได ้

แบตเตอรี่
ประเภท: BL-5C

ระยะเวลาการสนทนา:

สงูสดุ 5 ชัว่โมง

สแตนดบ์าย:

สงูสดุ 400 ชัว่โมง

ขอ้สําคญั: เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบ์ายเป็นเวลาโดยประมาณ  และจะเป็นไปตามการ
ประมาณการตอ่เมือ่อยูภ่ายใตข้อ้กําหนดทีเ่หมาะสมของเครอืขา่ยเทา่นัน้  เวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบ์ายขึน้อยูก่บัซมิการด์ คณุสมบัตทิีใ่ช ้อายแุละขอ้กําหนดของแบตเตอรี่ อณุหภมูใินการ
เก็บแบตเตอรี ่ขอ้กําหนดของเครอืขา่ย และปัจจัยอืน่ๆ อกีมากมาย และเวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบ์ายอาจสัน้กวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้อยา่งมาก เสยีงเรยีกเขา้ การจัดการสายดว้ยระบบแฮนด์
ฟร ีการใชใ้นโหมดดจิติอล และคณุสมบัตอิืน่ๆ จะใชพ้ลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาทีใ่ช ้
อปุกรณ์ในการโทรจะสง่ผลตอ่เวลาสแตนดบ์าย ในทํานองเดยีวกนั ระยะเวลาทีเ่ปิดเครือ่งรวมทัง้
ทีอ่ยูใ่นโหมดสแตนดบ์ายก็มผีลตอ่ระยะเวลาในการสนทนาดว้ยเชน่กนั

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

บรกิารและคา่ใชจ้า่ยของเครอืขา่ย
โทรศัพทข์องคณุไดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้น เครอืขา่ย (E)GSM 900, 1800 MHz

คณุตอ้งสมคัรสมาชกิกบัผูใ้หบ้รกิารกอ่นเริม่ใชง้านโทรศัพท์
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การใชบ้รกิารเครอืขา่ยและการดาวนโ์หลดเนือ้หามายงัโทรศัพทข์องคณุจําเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยและอาจสง่ผลใหเ้กดิคา่ใช ้
จา่ยในการรับสง่ขอ้มลู คณุสมบตัขิองผลติภณัฑบ์างอยา่งตอ้งการการสนับสนุนจากเครอืขา่ย และคณุอาจตอ้งสมคัรสมาชกิเสยีกอ่น

การดแูลอปุกรณ์ของคณุ
คณุควรดูแลอปุกรณ์ แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมดัระวัง คําแนะนําต่อไปนีจ้ะชว่ยใหคุ้ณปฏบิตัติามเงือ่นไขการรับ
ประกนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของ
แร่ ซึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกรอ่นได ้หากตัวเครือ่งเปียกชืน้ ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกและปลอ่ยใหเ้ครือ่งแหง้สนทิดกีอ่น

• 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

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

เกีย่วกบัการจดัการสทิธิแ์บบดจิติอล
ขณะทีใ่ชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งนี ้คณุควรเคารพตอ่กฎหมายและจารตีประเพณีทอ้งถิน่ทัง้หมด ความเป็นสว่นตัว สทิธสิว่นบคุคลของผูอ้ ืน่ และ
ลขิสทิธิ ์การคุม้ครองดา้นลขิสทิธิอ์าจชว่ยป้องกนัการคัดลอก การแกไ้ข หรอืการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางสว่นได ้

เจา้ของเนือ้หาสามารถใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) ประเภทอืน่ๆ เพือ่ปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญา รวมถงึลขิสทิธิไ์ด ้
อปุกรณ์นีจ้ะใชซ้อฟตแ์วร ์DRM หลากหลายประเภทในการเขา้ถงึขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM และดว้ยอปุกรณ์นี ้คุณจงึสามารถเขา้ถงึขอ้มลูที่
ไดรั้บการป้องกนัดว้ย WMDRM 10 และ OMA DRM 1.0 หากซอฟตแ์วร ์DRM บางอยา่งไมส่ามารถปกป้องเนือ้หาได ้เจา้ของเนือ้หาสามารถ
ขอใหเ้พกิถอนความสามารถของซอฟตแ์วร ์DRM ในการเขา้ถงึขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM ใหมไ่ด ้นอกจากนี ้การเพกิถอนยงัอาจป้องกนัการ
ตอ่อายขุองขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM ในอปุกรณ์ของคณุแลว้ การเพกิถอนซอฟตแ์วร ์DRM นีจ้ะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การใชเ้นือ้หาทีไ่ดรั้บการ
ปกป้องดว้ย DRM ประเภทอืน่ หรอืการใชเ้น้ือหาทีไ่มไ่ดรั้บการป้องกนัดว้ย DRM

เนือ้หาทีป้่องกนัดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) จะมาพรอ้มกบัสทิธกิารใชท้ีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทําหนา้ทีร่ะบถุงึสทิธขิองคณุในการใช ้
เนือ้หา

หากโทรศัพทข์องคณุมขีอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย OMA DRM เมือ่จะสํารองขอ้มลูทัง้รหัสการใชแ้ละเนือ้หานัน้ ใหใ้ชฟั้งกช์นัการสํารองขอ้มลูจาก
โปรแกรม Nokia Ovi Suite

วธิกีารถา่ยโอนขอ้มลูแบบอืน่  ๆอาจไมโ่อนรหัสการใชท้ีจํ่าเป็นตอ้งถกูเรยีกคนืพรอ้มเนื้อหาเพือ่ใหคุ้ณสามารถใชเ้นือ้หาทีป้่องกนัดว้ย OMA
DRM ไดต้่อไปหลังจากจัดรูปแบบหน่วยความจําโทรศัพทแ์ลว้ คณุอาจจําเป็นตอ้งเรยีกคนืรหัสการใชใ้นกรณีทีไ่ฟลใ์นโทรศัพทข์องคณุเสยี
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หากโทรศัพทม์เีนื้อหาทีป้่องกนัดว้ย WMDRM ทัง้รหัสการใชแ้ละเนือ้หาจะหายไปหากคณุจัดรปูแบบหน่วยความจําของโทรศัพท ์คณุอาจ
สญูเสยีรหัสการใชแ้ละเนื้อหาหากไฟลใ์นโทรศัพทข์องคุณเสยี การสญูหายของรหัสการใชห้รอืเนือ้หาอาจจํากดัความสามารถในการใช ้
เนือ้หาเดยีวกนับนโทรศัพทข์องคณุอกีครัง้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิต่อผูใ้หบ้รกิารของคณุ

รหัสการใชบ้างอยา่งอาจจะเชือ่มตอ่กบัซมิการด์ใดซมิการด์หนึง่ และเนื้อหาทีไ่ดรั้บการป้องกนัไวจ้ะเขา้ถงึไดเ้ฉพาะเมือ่ใสซ่มิการด์ดังกลา่ว
ไวใ้นเครือ่งแลว้เทา่นัน้

แบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
โทรศัพทข์องคณุไดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชก้บั BL-5C แบตเตอรีช่นดิทีส่ามารถชารจ์ประจใุหมไ่ด ้Nokia อาจผลติแบตเตอรีรุ่น่อืน่ทีใ่ชง้าน
ไดก้บัโทรศัพทร์ุน่นี ้ควรใชแ้บตเตอรีข่องแทข้อง Nokia ทกุครัง้

โทรศัพทเ์ครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบใหเ้ก็บพลังงานจากอปุกรณ์ชารจ์ตอ่ไปนี:้ AC-3 หมายเลขรุ่นอปุกรณ์ชารจ์ของ Nokia ทีแ่ทจ้รงิอาจแตก
ตา่งกนัไปตามประเภทของปลั๊ก ซึง่จะระบโุดย E, X, AR, U, A, C, K หรอื B

แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจแุบตเตอรีไ่ดห้ลายรอ้ยครัง้ แตแ่บตเตอรีก่จ็ะค่อยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมือ่สงัเกตเห็นวา่เวลา
การสนทนาและสแตนดบ์ายของแบตเตอรีส่ัน้ลงอยา่งเห็นไดช้ดั ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีก่อ้นใหม่

ขอ้สําคญั: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นคา่โดยประมาณเทา่นัน้ เวลาจรงิจะขึน้อยูก่บัหลายปัจจัย เชน่ สภาพของ
ระบบเครอืขา่ย การตัง้คา่อปุกรณ์, คณุสมบตัทิีกํ่าลังใช,้ สภาพแบตเตอรี ่และอณุหภมู ิ

ความปลอดภยัของแบตเตอรี่
ปิดอปุกรณ์ และปลดการเชือ่มต่อเครือ่งออกจากอปุกรณ์ชารจ์ทกุครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี ่เมือ่คณุถอดอปุกรณ์ชารจ์หรอือปุกรณ์เสรมิออก
จากเตา้เสยีบ ใหจ้ับทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านอปุกรณ์ชารจ์ของคณุใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบและอปุกรณ์ ไมค่วรเสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้คา้งไวก้บั
อปุกรณ์ชารจ์ เน่ืองจากการชารจ์เป็นเวลานานเกนิไปจะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หากคณุทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มไว ้
แบตเตอรีจ่ะคายประจอุอกเองเมือ่เวลาผา่นไป

โปรดเกบ็แบตเตอรีไ่วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภมูทิีร่อ้นหรอืหนาวจัดทําใหป้ระสทิธภิาพและอายุ
การใชง้านของแบตเตอรีล่ดลง แบตเตอรีท่ีร่อ้นหรอืเย็นเกนิไปอาจทําใหอ้ปุกรณ์ไมส่ามารถใชง้านไดช้ัว่คราว

การลัดวงจรของแบตเตอรีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มวีตัถปุระเภทโลหะมาสมัผัสกบัแถบโลหะบนแบตเตอรี ่ตัวอยา่งเชน่ หากคณุใสแ่บตเตอรี่
สํารองไวใ้นกระเป๋าของคณุ การลัดวงจรเชน่นีอ้าจทําใหแ้บตเตอรีห่รอืวัตถสํุาหรับเชือ่มตอ่เกดิความเสยีหายได ้

หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้การกําจัดแบตเตอรีต่อ้งเป็นไปตามกฎหมายของทอ้งถิน่ นํากลับมาใช ้
ใหม ่ถา้เป็นไปได ้และไมค่วรทิง้รวมกบัขยะภายในบา้น

หา้มถอดชิน้สว่น, ตัด, เปิด, บบีอดั, ดัดงอ, เจาะ หรอืแยกสว่นเซลลห์รอืแบตเตอรี ่หากแบตเตอรีร่ั่วออกมา อยา่ใหข้องเหลวนัน้สมัผัสกบั
ผวิหนังหรอืดวงตา หากสมัผัสโดนผวิหนังหรอืดวงตา ใหล้า้งบรเิวณนัน้ดว้ยน้ําสะอาดทันท ีหรอืรบีไปพบแพทย์

หา้มดัดแปลง, ประกอบใหม,่ พยายามใสว่ัตถแุปลกปลอมลงในแบตเตอรี ่หรอืนําไปแชใ่นน้ําหรอืของเหลวชนดิอืน่  ๆหากแบตเตอรีเ่สยีหาย
อาจทําใหเ้กดิการระเบดิได ้

ใชแ้บตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ตามวตัถปุระสงคท์ีเ่หมาะสมเท่านัน้ การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการใชง้านแบตเตอรีท่ีไ่มไ่ดร้ับการรับรอง
หรอือปุกรณ์ชารจ์ทีใ่ชร้่วมกนัไมไ่ดอ้าจเสีย่งตอ่การลกุไหม ้การระเบดิ หรอือนัตรายอืน่ๆ และอาจสง่ผลตอ่การรับรองหรอืการรับประกนั หาก
คณุเชือ่วา่แบตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ชํารดุเสยีหาย ใหนํ้าไปทีศ่นูยบ์รกิารเพือ่ตรวจสอบกอ่นนําไปใชต้อ่ อยา่ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์หรอืแบตเตอรี่
ทีช่ํารดุเสยีหาย ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความปลอดภยั
การโทรฉุกเฉนิ
1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดโทรศัพทแ์ลว้

2 ตรวจสอบวา่สญัญาณมคีวามแรงทีเ่พยีงพอ นอกจากนี ้คณุอาจตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี้

• ใสซ่มิการด์

42 ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั



• ยกเลกิการจํากดัการโทรทีค่ณุเปิดใชก้บัโทรศัพทข์องคณุ เชน่ การจํากดัการโทร การจํากดัเบอร ์หรอืเฉพาะกลุม่

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศัพทข์องคณุไมอ่ยูใ่นรปูแบบบนเครือ่งบนิ

• หากหนา้จอและปุ่ มของคุณล็อคอยู ่ใหป้ลดล็อค

3 กดปุ่ มวางสายซ้ําๆ จนกวา่หนา้จอหลักจะปรากฏ

4 เลือ่นเปิด

5 ป้อนหมายเลขฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางการสําหรับตําแหน่งทีต่ัง้ปัจจบุนัของคณุ ซึง่หมายเลขโทรฉุกเฉนิในแตล่ะพืน้ทีจ่ะแตกตา่งกนัไป

6 กดปุ่ มโทร

7 คณุตอ้งใหข้อ้มลูต่าง  ๆทีถ่กูตอ้งใหไ้ดม้ากทีส่ดุ อยา่วางสายจนกวา่จะไดรั้บอนุญาตใหว้างสายได ้

ขอ้สําคญั: เปิดใชง้านทัง้สายโทรศัพทม์อืถอืและอนิเทอรเ์น็ต หากโทรศัพทข์องคณุสนับสนุนสายอนิเทอรเ์น็ต เครือ่งอาจพยายามตอ่
การโทรฉุกเฉนิผา่นทัง้เครอืขา่ยเซลลลูารแ์ละผา่นผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต ไมส่ามารถรับรองการเชือ่มต่อไดใ้นบางสภาวะ ไมค่วรวางใจ
วา่โทรศัพทไ์รส้ายจะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยามจําเป็น อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิทางการแพทย์

เด็กเล็ก
เครือ่งของคณุ รวมทัง้อปุกรณ์เสรมิ ไมใ่ชข่องเลน่ อปุกรณ์เหลา่นัน้อาจมชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเกบ็ใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

อปุกรณ์ทางการแพทย์
การทํางานของอปุกรณ์สําหรับรับหรอืสง่สัญญาณวทิย ุรวมทัง้โทรศัพทม์อืถอื อาจกอ่ใหเ้กดิสัญญาณรบกวนตอ่การทํางานของอปุกรณ์
ทางการแพทยท์ีไ่มม่กีารป้องกนัสญัญาณเพยีงพอได ้โปรดปรกึษาแพทยห์รอืบรษัิทผูผ้ลติเครือ่งมอืทางการแพทยนั์น้  ๆหากไมแ่น่ใจวา่
อปุกรณ์นัน้ไดรั้บการป้องกนัพลังงานคลืน่ความถี ่RF จากภายนอกอยา่งเพยีงพอหรอืไม ่ปิดโทรศัพทใ์นกรณีทีม่ป้ีายประกาศใหคุ้ณดําเนนิ
การดังกลา่ว ตัวอยา่งเชน่ ในโรงพยาบาล

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

• เก็บโทรศัพทใ์หอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยม์ากกวา่ 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ

• อยา่ใสอ่ปุกรณ์ไรส้ายไวใ้นกระเป๋าเสือ้

• ใชโ้ทรศัพทก์บัหขูา้งทีต่รงขา้มกบัอปุกรณ์ทางการแพทย์

• ปิดโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หากสงสยัวา่กําลังเกดิสัญญาณรบกวน

• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับอปุกรณ์ทางการแพทยดั์งกล่าว

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายร่วมกบัอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย โปรดปรกึษากับแพทยท์ีใ่หคํ้า
ปรกึษาดา้นสขุภาพของคณุ

การฟงั

คาํเตอืน:
ขณะทีคุ่ณใชช้ดุหฟัูง อาจมผีลตอ่ความสามารถในการไดย้นิเสยีงภายนอก หา้มใชช้ดุหฟัูงในสถานทีท่ีอ่าจมผีลตอ่ความปลอดภยัของคณุ

อปุกรณ์ไรส้ายบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนกบัเครือ่งชว่ยฟังบางชนดิได ้

นกิเกลิ

หมายเหต:ุ พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่งนี้ไมม่สีารนกิเกลิอยูใ่นแผน่โลหะ พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่งนี้ประกอบดว้ยโลหะสแตนเลส

ปกป้องโทรศพัทข์องคณุจากเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย
โทรศัพทข์องคณุอาจเสีย่งตอ่ไวรัสและเนือ้หาทีม่อีนัตรายอืน่  ๆควรใชค้วามระมดัระวังตามรายละเอยีดตอ่ไปน้ี

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั 43



• โปรดระมดัระวังในการเปิดขอ้ความ ขอ้ความเหล่านัน้อาจมโีปรแกรมทีป่ระสงคร์า้ยหรอือาจทําใหโ้ทรศัพทห์รอืคอมพวิเตอรข์องคณุ
เสยีหายได ้

• โปรดระมดัระวังเมือ่ทําการรับคําขอการเชือ่มตอ่ การเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ต หรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หา หา้มยอมรับการเชือ่มตอ่
Bluetooth จากแหล่งทีค่ณุไมเ่ชือ่ถอื

• ใหต้ดิตัง้และใชเ้ฉพาะบรกิารและซอฟตแ์วรจ์ากแหลง่ทีค่ณุไวว้างใจ และมกีารป้องกนัความปลอดภยัอยา่งเพยีงพอ

• ตดิตัง้ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัสและซอฟตแ์วรด์า้นความปลอดภยัอืน่  ๆลงในโทรศัพทข์องคณุและคอมพวิเตอรท์ีใ่ชเ้ช ือ่มตอ่ ใหใ้ชแ้อป
พลเิคชัน่ป้องกนัไวรัสเพยีงครัง้ละหนึง่แอปพลเิคชัน่เทา่นัน้ การใชง้านมากกวา่หนึง่แอปพลเิคชัน่อาจสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพ
และการทํางานของโทรศัพทแ์ละ/หรอืคอมพวิเตอร์

• หากคณุเขา้ถงึบุค๊มารค์และลงิคสํ์าหรับไซตอ์นิเทอรเ์น็ตจากบรษัิทภายนอกตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้ โปรดระมดัระวังเป็นพเิศษ Nokia จะไม่
รับประกนัหรอืรับผดิชอบใด  ๆตอ่เว็บไซตเ์หลา่น้ี

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

โทรศัพทเ์ครือ่งนีต้อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่กบัระบบเครอืขา่ยทีม่คีณุภาพเพือ่สง่ไฟลข์อ้มลูหรอืขอ้ความ อาจมคีวามลา่ชา้ในการสง่ไฟลข์อ้มลูหรอื
ขอ้ความ จนกว่าจะเชือ่มตอ่ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ ปฏบิตัติามคําแนะนําเกีย่วกบัระยะหา่งระหวา่งเครือ่ง จนกวา่การสง่จะเสร็จสมบรูณ์

ยานพาหนะ
สญัญาณวทิยอุาจมผีลตอ่ระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นยานพาหนะทีต่ดิตัง้ไมถ่กูตอ้งหรอืมกีารป้องกนัไมเ่พยีงพอ เชน่ ระบบฉีดน้ํามนัทีค่วบคมุ
ดว้ยอเิล็กทรอนกิส,์ ระบบเบรก ABS, ระบบควบคมุความเร็วแบบอเิล็กทรอนกิส ์และระบบถงุลมนริภยั โปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบับรษัิท
ผูผ้ลติยานพาหนะหรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ

ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญเทา่นัน้เป็นผูต้ดิตัง้อปุกรณ์ในยานพาหนะ การตดิตัง้หรอืการซอ่มแซมทีไ่มถ่กูตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายและทําให ้
การรับประกนัของคณุเป็นโมฆะดว้ย ควรตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอวา่อปุกรณ์ทกุชิน้ของโทรศัพทม์อืถอืในยานพาหนะไดรั้บการตดิตัง้และ
ทํางานอยา่งถกูตอ้ง อยา่เก็บหรอืพกของเหลวทีต่ดิไฟได ้แกส๊ หรอืวัตถรุะเบดิไวร้วมกบัโทรศัพท ์ชิน้สว่นของโทรศัพท ์หรอือปุกรณ์เสรมิ
ตา่งๆ โปรดสังเกตวา่ถงุลมนริภยัจะพองตัวออกดว้ยแรงอดัทีแ่รงมาก อยา่วางโทรศัพทห์รอือปุกรณ์เสรมิไวใ้นบรเิวณทีถุ่งลมนริภยัอาจพอง
ตวัออก

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

รายละเอยีดการรบัรอง (SAR)
โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้รงตามคาํแนะนําของการสือ่สารทางคลืน่วทิยุ

เครือ่งโทรศัพทข์องคณุจะเป็นตัวรับและสง่สัญญาณวทิย ุซึง่ไดรั้บการออกแบบมาไมใ่หเ้กนิความถีส่ัญญาณคลืน่วทิยทุีแ่นะนําโดยขอ้
กําหนดระหวา่งประเทศ ขอ้แนะนํานี้จัดทําขึน้โดย ICNIRP ซึง่เป็นหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรอ์สิระ และรวมถงึระดับความปลอดภัยที่
ออกแบบมาเพือ่คุม้ครองผูใ้ชท้กุคน โดยไมข่ึน้กับอายหุรอืสขุภาพ

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

คา่ SAR ทีส่งูทีส่ดุภายใตคํ้าแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโ้ทรศัพทท์ีห่คูอื 0.61 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
0.61 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

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
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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

.

.

.

.

.

.
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

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) หมู่ ถ 9 .สขุมุวทิ 
อื บางละมงุ ชลบรุี  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

หมายเหต:ุ ขอ้มลูดา้นบนอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่หมายเลขศูนยบ์รกิาร
ลกูคา้ Nokia: 02-255-2111
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คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

Nokia อยูร่ะหวา่งการรับรองและประเมนิผลเพือ่ใหต้รงตามขอ้กําหนดของสหภาพยโุรป และผลติภณัฑน์ีไ้ดรั้บการรองรองวา่ตรงตามขอ้
กําหนดของสหภาพยโุรปจากหน่วยงานอสิระ เครือ่งหมาย CE อาจปรากฎอยูบ่นผลติภัณฑใ์นระหวา่งนี้

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ีว้า่ ผลติภัณฑ ์RM-702 นี ้สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่  ๆทีเ่กีย่วขอ้งของ
Directive 1999/5/EC คณุสามารถดสํูาเนาของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่http://www.nokia.com/global/declaration
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© 2011 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi และ WE: โลโก ้เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Nokia Corporation
Nokia tune เป็นเครือ่งหมายการคา้ดา้นเสยีงของบรษัิท Nokia Corporation ผลติภัณฑอ์ืน่หรอืชือ่บรษัิทอืน่ทีก่ลา่วถงึในทีน่ีอ้าจเป็น
เครือ่งหมายการคา้หรอืชือ่ทางการคา้ของผูเ้ป็นเจา้ของอืน่  ๆตามลําดับ

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.

สว่นตา่งๆ ของซอฟตแ์วรแ์ผนที ่Nokia เป็นลขิสทิธิข์อง ©1996-2012 The FreeType Project สงวนลขิสทิธิ์

เครือ่งหมายคําวา่ Bluetooth และโลโกเ้ป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใชง้านเครือ่งหมายนีโ้ดย Nokia จะเป็นการใชภ้ายใตใ้บ
อนุญาตใชง้าน

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 ทีเ่ว็บไซต ์http://
www.mpegla.com

ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ ไมว่า่จะอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด Nokia หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ Nokia จะไมรั่บ
ผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได ้หรอืความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ์ อนัเป็นผลสบืเนื่องหรอืความเสยีหายทางออ้มไมว่า่จะ
ดว้ยสาเหตใุด

เนือ้หาในเอกสารนี้ใหข้อ้มลู "ตามสภาพทีเ่ป็น" โดยไมม่กีารรับประกนัใดๆ ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ซึง่รวมถงึและมไิดจํ้ากดัเพยีงการ
รับประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของผลติภณัฑท์ีจํ่าหน่าย และความเหมาะสมในการใชง้านตามวัตถปุระสงค ์ตลอดจนความ
ถกูตอ้ง ความเชือ่ถอืไดห้รอืขอ้มลูในเอกสารนี ้นอกเหนอืจากขอบเขตทีก่ฎหมายทีนํ่ามาใชร้ะบไุวเ้ท่านัน้ Nokia ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืเพกิถอนเอกสารนี้ทกุเมือ่โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ผลติภัณฑ ์คณุสมบตั ิแอปพลเิคชัน่ และบรกิารบางอยา่งอาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ตัวแทนจําหน่าย
Nokia หรอืผูใ้หบ้รกิารของคณุ เครือ่งรุน่นีป้ระกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้น
การสง่ออกของสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่  ๆหา้มกระทําการใดๆ ทีขั่ดแยง้ตอ่กฎหมาย

Nokia จะไมรั่บประกนัหรอืรับผดิชอบตอ่ความสามารถในการใชง้าน เนือ้หา หรอืการสนับสนุนผูใ้ชจ้ากแอปพลเิคชัน่ของบรษัิทอืน่ทีม่าพรอ้ม
กบัโทรศัพทข์องคณุ คุณจะทราบวา่แอปพลเิคชัน่เหลา่นัน้ไดรั้บการจัดเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็นไดโ้ดยการใชง้านแอปพลเิคชัน่นัน้ Nokia จะ
ไมรั่บรอง รับประกนั หรอืรับผดิชอบใด  ๆตอ่ความสามารถในการใชง้าน เนือ้หา หรอืการสนับสนุนผูใ้ชจ้ากแอปพลเิคชัน่ของบรษัิทอืน่ทีม่า
พรอ้มกบัโทรศัพทข์องคณุ

ความพรอ้มของบรกิารตา่งๆ ของ Nokia อาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค

เครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์นี ้มคีวามสอดคลอ้งตามมาตรฐานทางเทคนคิ เลขที ่กทช. มท. 004-2548 และขอ้กําหนดอืน่ของ กทช
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การทํางานและคณุสมบตับิางอยา่งจะขึน้อยูก่บัซมิการด์ และ/หรอืเครอืขา่ย MMS หรอืความสามารถในการใชง้านรว่มกนัไดข้องอปุกรณ์และ
รปูแบบเนือ้หาทีไ่ดรั้บการสนับสนุน บรกิารบางประเภทจะเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่เตมิ

/ฉบบัที ่1.2 TH
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นามบัตร 26
นาฬกิา 24
นาฬกิาปลกุ 24

บ
บรกิาร Ovi ของ Nokia 36
บรกิารเคล็ดลับและขอ้เสนอ 36
บรกิารแชต (IM) 33
บุค๊มารค์ 31
แบตเตอรี่ 6, 42
— การชารจ์ 9
แบบเสยีง
— การปรับตัง้คา่ 23

ป
ปฏทินิ 25
ปุ่ มและสว่นประกอบ 5
ป้องกนัปุ่ ม 13
ป้อนขอ้ความ 18

ผ
แผนที่ 33
— การคน้หา 34
— การแบง่ปัน 35
— ทีต่ัง้ปัจจบุัน 34
— สรา้งเสน้ทาง 35

พ
พจนานุกรม 19
เพลง 28

ร
รหสั PIN 11
รหสั PUK 11
รหสัผา่น 11
รหสัล็อค 11
รหสัโทรศัพท์ 11
ระดับเสยีง 16
ระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัติ 18, 19
รายการประชมุ 25

รายชือ่
— การคัดลอก 15
— การบันทกึ 17
— การเพิม่ 17
รปูภาพ
— การคัดลอก 26
— การถา่ย 28
— การสง่ 26, 29
รปูแบบ
— การปรับตัง้คา่ 23

ล
ลักษณะ 23
ลําโพง 16

ว
วันทีแ่ละเวลา 24
วดิโีอ
— การคัดลอก 26
— การบันทกึ 29
— การสง่ 26, 29
— การเลน่ 28
วทิยุ 27
วทิย ุFM 27
เวลาและวนัที่ 24
เว็บ 30
เว็บเบราเซอร์ 30
— การเรยีกดเูพจ 30, 31
— คกุกี้ 31
— บุค๊มารค์ 31

ศ
ศนูยฝ์ากขอ้ความ
— เสยีง 22

ส
สลับโทรศัพท์ 15
สญัลักษณ์ 14
สาย
— การโทรออก 16
— บันทกึ 16, 17
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— โทรออก 16
สายคลอ้งขอ้มอื 10
เสาอากาศ 11
เสยีงเรยีกเขา้ 23

ห
หนา้จอสมัผัส 13
หนา้จอหลัก 14, 22, 23
หมายเลข IMEI 11

อ
อพัเดต
— ซอฟตแ์วรโ์ทรศัพท์ 37, 38
อนิเตอรเ์น็ต 30
อเีมล 32
— การสรา้ง 32
— การสง่ 32
— การอา่นและตอบกลับ 33
อปุกรณ์เสรมิของแทจ้าก Nokia 39
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