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ความปลอดภยั

โปรดอา่นและปฏบิัตติามคําแนะนําตอ่ไปนี้ 
มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิ
กฎหมายได ้กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิในคูม่อื
ผูใ้ชฉ้บับสมบรูณ์

การเปิดใชอ้ยา่งปลอดภยั
หา้มเปิดโทรศัพทใ์นสถานทีห่า้ม
ใชโ้ทรศัพทไ์รส้าย หรอืในกรณีที่
อาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนหรอื
กอ่ใหเ้กดิอนัตราย

คาํนงึถงึความปลอดภยัในการขบัขีย่าน
พาหนะเป็นอนัดบัแรก

ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่
ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใด เมือ่คณุ
ขับขีย่านพาหนะอยู่ สิง่สําคัญ
อนัดับแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะ
ขับขีย่านพาหนะ คอื ความ
ปลอดภัยบนทอ้งถนน

สญัญาณรบกวน
อปุกรณ์ไรส้ายทัง้หมดจะไวตอ่
สญัญาณรบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่
ประสทิธภิาพการทํางานของ
เครือ่งได ้

บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง
เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้ที่
จะสามารถประกอบหรอืซอ่ม
อปุกรณ์ตา่งๆ ของเครือ่งได ้

อปุกรณ์เสรมิและแบตเตอรี่
เลอืกใชแ้ตอ่ปุกรณ์เสรมิและ
แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการรับรอง
เทา่นัน้ หา้มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบั
อปุกรณ์ทีไ่มส่ามารถใชง้านรว่มกนั
ได ้

กนันํา้
โทรศัพทข์องคณุไมก่นัน้ํา ควร
เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้
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การสนบัสนุน

เมือ่คณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีาร
ใชผ้ลติภัณฑข์องคณุ หรอืคณุไมแ่น่ใจวา่
โทรศัพทข์องคณุควรจะทํางานอยา่งไร ให ้
อา่นคูม่อืผูใ้ชอ้ยา่งละเอยีด

หากการดําเนนิการขา้งตน้ไมส่ามารถชว่ยแก ้
ปัญหาได ้ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนใดขัน้ตอน
หนึง่ตอ่ไปนี้

• รบีตูโทรศัพทข์องคณุ ปิดโทรศัพทแ์ละ
ถอดแบตเตอรีอ่อก หลังจากนัน้ประมาณ
หนึง่นาที ใหใ้สแ่บตเตอรีแ่ลว้เปิด
โทรศัพท์

• อพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุ
• เรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ

หากปัญหาของคณุยังคงยังไมไ่ดรั้บการแกไ้ข
ใหต้ดิตอ่ Nokia สําหรับตัวเลอืกการซอ่มแซม
ไปที ่www.nokia.co.th/repair กอ่นทีจ่ะสง่
โทรศัพทข์องคณุสําหรับการซอ่มแซม ให ้
สํารองขอ้มลูของคณุทกุครัง้

ขอ้มลูโดยยอ่เกีย่วกบั Nokia C3

หมายเลขรุน่: Nokia C3-00

คณุสมบตัสํิาคญั
• เพลดิเพลนิกบัคณุสมบัตขิอ้ความดว้ย

แป้นพมิพ ์QWERTY เต็มรปูแบบ
• จัดการรปูแบบเครอืขา่ยทางสงัคมของ

คณุขณะเดนิทาง
• อา่นและตอบกลับอเีมลของคณุขณะ

• เขา้อนิเทอรเ์น็ตไดอ้ยา่งงา่ยดายผา่น
LAN ไรส้าย (WLAN)

• ดกูารตดิตอ่กบับคุคลอืน่ดว้ยมมุมอง
ขอ้ความการสนทนา

ปุ่ มและสว่นประกอบ

1 หฟัูง
2 ปุ่ มเลอืก
3 ปุ่ มโทร
4 ปุ่ ม Navi™ (ปุ่ มเลือ่น)
5 ปุ่ มวางสาย/เปิดปิด
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6 ปุ่ ม Backspace
7 ปุ่ ม Enter
8 ไมโครโฟน
9 ปุ่ ม Space

10 ปุ่ มรายชือ่
11 ปุ่ มขอ้ความ
12 ปุ่ มฟังกช์นั
13 ปุ่ ม Shift
14 ปุ่ มสญัลักษณ์
15 ปุ่ ม Ctrl

16 ชอ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์
17 ชอ่งเสยีบชดุหฟัูง/ชอ่งเสยีบ Nokia AV

(3.5 มม.)
18 ชอ่งเสยีบ Micro USB
19 ชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา
20 ปุ่ มปลดล็อค
21 ลําโพง
22 เลนสก์ลอ้ง
23 ชอ่งรอ้ยสายคลอ้งขอ้มอื

ฟงักช์นัปุ่ มพเิศษ
• ปุ่ มรายชือ่และปุ่ มขอ้ความ หากตอ้งการ

เขา้ใชค้ณุสมบัตบิางอยา่งของขอ้ความ
หรอืรายชือ่ ใหก้ดปุ่ มรายชือ่หรอืปุ่ ม
ขอ้ความ คณุสามารถกําหนดฟังกช์นัอืน่ๆ
ใหก้บัปุ่ มได ้

• ปุ่ มฟังกช์นั หากตอ้งการเปลีย่นภาษาที่
ใชเ้ขยีน ใหก้ดปุ่ มฟังกช์นั แลว้กดปุ่ ม Ctrl

• ปุ่ ม Shift หากตอ้งการสลับระหวา่งตัว
พมิพใ์หญแ่ละตัวพมิพเ์ล็ก ใหก้ดปุ่ ม Shift
หากตอ้งการคัดลอกหรอืตัดขอ้ความ ให ้
กดปุ่ ม Shift คา้งไว ้และเลือ่นเพือ่ไฮไลต์
คํา วล ีหรอืบรรทัดขอ้ความทีค่ณุตอ้งการ
คัดลอกหรอืตัด กดปุ่ ม Ctrl คา้งไว ้แลว้
กด C (คัดลอก) หรอื X (ตัด)

• ปุ่ มสญัลักษณ์ หากตอ้งการใสส่ญัลักษณ์
พเิศษ ใหก้ดปุ่ มสญัลักษณ์ และเลอืก
สญัลักษณ์ทีต่อ้งการ

ขนาด

นํา้หนกั 114 กรัม พรอ้ม
แบตเตอรี่

ปรมิาตร 63.2 ซซีี

ความยาว 115.5 มม.

ความกวา้ง (สงูสดุ) 58.1 มม.

ความสงู (สงูสุด) 13.6 มม.
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การเร ิม่ตน้ใชง้าน

การใสซ่มิการด์และแบตเตอรี่
การถอดออกอยา่งปลอดภัย ปิดโทรศัพท ์และ
ปลดการเชือ่มตอ่โทรศัพทจ์ากอปุกรณ์ชารจ์
ทกุครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี่

ขอ้สําคญั: อยา่ใชซ้มิการด์แบบ mini-
UICC หรอืทีเ่รยีกอกีอยา่งวา่ซมิการด์แบบ
micro หรอืซมิการด์แบบ micro ทีม่อีะแดป
เตอรแ์ปลง หรอืซมิการด์ทีม่คีัทเอาทแ์บบ
mini-UICC (ดภูาพ) ในอปุกรณ์นี้ ซมิการด์
แบบ micro มขีนาดเล็กกวา่ซมิการด์ท่ัวไป
อปุกรณ์นีไ้มส่นับสนุนการใชซ้มิการด์แบบ
micro และการใชซ้มิการด์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไม่
ไดอ้าจทําใหเ้กดิความเสยีหายกบัการด์หรอื
ตัวเครือ่ง รวมทัง้ขอ้มลูทีจั่ดเก็บไวใ้นการด์
อาจไดรั้บความเสยีหาย

ซมิการด์และหนา้สมัผัสอาจไดรั้บความเสยี
หายจากการขดูขดีหรอืดัดงอ ดังนัน้จงึควรใช ้
ความระมัดระวงัในขณะทีใ่ชง้าน ใส ่หรอืถอด
ซมิการด์

1 กดปุ่ มปลดล็อคฝาครอบดา้นหลัง และ
ถอดฝาดา้นหลังออก (1, 2) ถอด
แบตเตอรีอ่อก (3)

2 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บรเิวณดา้นสมัผัส
ของซมิการด์ควํา่ลง แลว้ใสซ่มิการด์
เขา้ไปในชอ่งใสซ่มิการด์ (4, 5, 6)

3 ใสแ่บตเตอรีแ่ละฝาดา้นหลังกลับคนื

การเร ิม่ตน้ใชง้าน 7
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การเปิดหรอืปิด
กดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไว ้

เสาอากาศ
โทรศัพทข์องคณุมเีสาอากาศอยูทั่ง้ภายใน
และภายนอก หลกีเลีย่งการจับบรเิวณเสา
อากาศโดยไมจํ่าเป็นขณะทีเ่สาอากาศกําลัง
สง่หรอืรับสญัญาณ การสมัผัสกบัเสาอากาศ
ขณะกําลังสง่หรอืรับสญัญาณอาจสง่ผลตอ่
คณุภาพของการสือ่สาร และทําใหม้กีารใช ้
พลังงานสงูขึน้ขณะทํางาน และอาจทําใหอ้ายุ
การใชง้านแบตเตอรีส่ัน้ลง

การชารจ์แบตเตอรี่
แบตเตอรีข่องคณุไดรั้บการชารจ์มาแลว้เป็น
บางสว่นจากโรงงานผลติ หากอปุกรณ์ระบวุา่
ประจไุฟตํา่ ใหดํ้าเนนิการดังตอ่ไปนี้

1 เสยีบสายอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัชอ่งเสยีบ
ปล๊ักไฟทีผ่นัง

2 เสยีบสายอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัอปุกรณ์
3 เมือ่อปุกรณ์ระบวุา่แบตเตอรีม่ปีระจไุฟ

เต็มแลว้ ใหถ้อดสายอปุกรณ์ชารจ์ออก
จากอปุกรณ์ แลว้จงึถอดสายอปุกรณ์
ชารจ์ออกจากชอ่งเสยีบปล๊ักไฟทีผ่นัง

คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีเ่ป็นชว่งระยะ
เวลาหนึง่ และคณุสามารถใชอ้ปุกรณ์ขณะที่
กําลังชารจ์ได ้หากแบตเตอรีไ่มม่ปีระจไุฟ
เหลอือยูเ่ลย อาจใชเ้วลาประมาณ 2-3 นาที
กอ่นทีต่ัวระบกุารชารจ์จะปรากฏขึน้บนหนา้จอ
หรอืกอ่นทีจ่ะสามารถดําเนนิการโทรออกได ้

ชุดหฟูงั

คาํเตอืน:
เมือ่คณุใชช้ดุหฟัูง ความสามารถในการรับฟัง
เสยีงรอบดา้นของคณุอาจไดรั้บผลกระทบ
อยา่ใชช้ดุหฟัูงหากมโีอกาสทําใหเ้กดิ
อันตรายตอ่ความปลอดภัยของคณุ

หา้มเชือ่มตอ่อปุกรณ์ภายนอกหรอืชดุหฟัูง
อืน่ๆ เขา้กบัชอ่งเสยีบ Nokia AV นอกเหนอื
จากทีไ่ดรั้บอนุมัตโิดย Nokia ใหใ้ชง้านกบั
เครือ่งนีไ้ด ้โปรดใสใ่จเป็นพเิศษกับระดับเสยีง

อยา่เชือ่มตอ่ผลติภัณฑท์ีส่รา้งสญัญาณออก
เนือ่งจากผลติภัณฑน์ีอ้าจทําใหเ้ครือ่งเสยี
หายได ้อยา่เชือ่มตอ่แหล่งสญัญาณทีม่กํีาลัง
ไฟฟ้าเขา้กบัชอ่งเสยีบ Nokia AV

8 การเร ิม่ตน้ใชง้าน
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การใสก่ารด์ microSD
ควรใช ้การด์ microSD ทีไ่ดรั้บการรับรองจาก
Nokia วา่ใชก้บัเครือ่งรุ่นนีไ้ดเ้ทา่นัน้ Nokia ใช ้
มาตรฐานอตุสาหกรรมทีผ่า่นการรับรอง
สําหรับการด์หน่วยความจํา แตก่ารด์บางยีห่อ้
อาจไมส่ามารถใชง้านรว่มกบัโทรศัพทร์ุ่นนีไ้ด ้
อยา่งสมบรูณ์ การด์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไมไ่ด ้อาจ
ทําใหก้ารด์และโทรศัพทช์าํรดุเสยีหาย และ
อาจทําใหข้อ้มลูทีจั่ดเก็บไวบ้นการด์สญูหาย

โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนการด์ microSD ที่
มคีวามจุถงึ 8 GB

การด์หน่วยความจําทีใ่ชร้ว่มกนัไดอ้าจมมีาให ้
พรอ้มกบัโทรศัพท ์และอาจใสไ่วใ้นโทรศัพท์
แลว้ หากไมม่ ีใหดํ้าเนนิการตอ่ไปนี้

1 เปิดฝาชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา

2 ใสก่ารด์หน่วยความจําลงในชอ่งใสก่ารด์
หน่วยความจํา โดยใหบ้รเิวณหนา้สมัผัส
หงายขึน้ และกดใหล็้อคเขา้ที่

3 ปิดฝาชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา

การถอดการด์ microSD
ขอ้สําคญั: หา้มถอดการด์หน่วยความจํา

ออกกลางคันเมือ่ยังมกีารใชก้ารด์อยู่ การ
ทําดังกลา่วอาจทําใหก้ารด์หน่วยความจํา
โทรศัพทช์าํรุดเสยีหาย และอาจทําให ้

ขอ้มลูทีจั่ดเก็บไวบ้นการด์เสยีหายได ้

คณุสามารถอดหรอืเปลีย่นการด์หน่วยความจํา
ระหวา่งใชง้านโทรศัพทโ์ดยไมต่อ้งปิดเครือ่ง
แตค่ณุตอ้งแน่ใจวา่ไมม่แีอปพลเิคชัน่ทีกํ่าลัง
เขา้ใชง้านการด์หน่วยความจําในปัจจบุัน

การเชือ่มตอ่สายเคเบลิขอ้มลู USB
ตอ่สายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชร่้วมกนัไดเ้ขา้
กบัชอ่งเสยีบ USB คณุอาจตอ้งซือ้สายเคเบลิ
ขอ้มลู USB แยกตา่งหาก
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ในการแกไ้ขการตัง้คา่ USB ใหเ้ลอืก เมน ู>
การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > สายเคเบลิ
ขอ้มลู USB และโหมดทีต่อ้งการ

การใสส่ายคลอ้งขอ้มอื

รอ้ยสายคลอ้งขอ้มอืตามทีแ่สดงและดงึให ้
แน่น

แมเ่หล็กและสนามแมเ่หล็ก
เก็บโทรศัพทไ์วใ้หห้า่งจากแมเ่หล็กหรอืสนาม
แมเ่หล็ก

รหสัผา่น
รหสัโทรศัพทจ์ะชว่ยป้องกนัการใชโ้ทรศัพท์
โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต คณุสามารถสรา้งและ

เปลีย่นรหสั รวมทัง้ตัง้คา่โทรศัพทใ์หร้อ้งขอ
การป้อนรหสัไดด้ว้ย โปรดเก็บรหสันีไ้วเ้ป็น
ความลับและเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยหา่งจาก
โทรศัพทข์องคณุ หากคณุลมืรหสัและ
โทรศัพทข์องคณุถกูล็อค คณุตอ้งนําเครือ่งมา
รับบรกิาร ทัง้นีอ้าจมกีารเรยีกเก็บคา่บรกิาร
เพิม่เตมิ และขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดใน
โทรศัพทข์องคณุอาจถกูลบ สําหรับขอ้มลูเพิม่
เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูย ์Nokia Care หรอืตัวแทน
จําหน่ายโทรศัพทข์องคณุ

รหสั PIN ทีใ่หม้าพรอ้มกับซมิการด์ชว่ย
ป้องกนัการใชง้านทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต ตอ้งใช ้
รหสั PIN2 ทีใ่หม้าพรอ้มกบัซมิการด์เพือ่เขา้สู่
บรกิารบางอยา่ง หากคณุป้อนรหสั PIN หรอื
PIN2 ผดิสามครัง้ตดิตอ่กนั เครือ่งจะขอใหค้ณุ
ใสร่หัส PUK หรอื PUK2 หากคณุไมม่รีหสัดัง
กลา่ว โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

ตอ้งใช ้PIN โมดลูเพือ่เขา้ใชข้อ้มลูในโมดลู
รักษาความปลอดภัยของซมิการด์ของคณุ
อาจตอ้งใช ้PIN สําหรับลายเซ็นเพือ่ลงลาย
เซ็นแบบดจิติอล คณุจําเป็นตอ้งใสร่หัสระบบ
เมือ่ใชก้ารจํากดัการโทร

ในการกําหนดวธิใีชร้หสัผา่นและการตัง้คา่
ความปลอดภัยของโทรศัพท ์เลอืก เมน ู>
การต ัง้คา่ > ความปลอดภยั

หนา้จอหลกั
เมือ่โทรศัพทพ์รอ้มใชง้าน และคณุยังไมไ่ด ้
ป้อนอกัขระใดลงไป โทรศัพทจ์ะอยูใ่นหนา้จอ
หลัก
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จอแสดงผล

1 ความแรงของสญัญาณเครอืขา่ย
2 สถานะการชารจ์แบตเตอรี่
3 สญัลักษณ์
4 ชือ่เครอืขา่ยหรอืโลโกร้ะบบ
5 รปูแบบ
6 นาฬกิา
7 วนัที ่(เมือ่เลกิใชง้านหนา้จอหลักพเิศษ)
8 วดิเจ็ต
9 จอแสดงผล
10 ฟังกช์นัของปุ่ มเลอืก

หนา้จอหลกัพเิศษ
ดว้ยหนา้จอหลักพเิศษ คณุสามารถแสดง
รายการของขอ้มลูและคณุสมบัตติา่งๆ ทีเ่ลอืก
ไว ้ซึง่คณุสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยตรง

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ จอแสดงผล >
หนา้จอหลกั

การเปิดใชง้านหนา้จอหลกัพเิศษ
เลอืก โหมดหนา้จอหลกั > เปิด

การจดัวางและปรบัต ัง้คา่หนา้จอหลกั
พเิศษ
เลอืก มมุมองปรบัต ัง้คา่

การเลอืกปุ่ มทีจ่ะใชเ้พือ่เปิดใชง้านหนา้
จอหลกัพเิศษ
เลอืก ปุ่ มหนา้จอหลกั

การนําทางในหนา้จอหลกั
เลือ่นขึน้หรอืลงเพือ่นําทางไปยังรายการที่
ตอ้งการ และเลอืก เลอืก, ดขูอ้มลู หรอื
แกไ้ข ลกูศรแสดงใหท้ราบวา่มขีอ้มลูใหอ้า่น
ตอ่

การหยดุการนําทาง
เลอืก ออก

การเพิม่รายชือ่โปรดลงในหนา้จอหลกั
ดว้ยวดิเจ็ตรายชือ่โปรด คณุสามารถตดิตอ่กับ
ครอบครัวและเพือ่นๆ ไดอ้ยา่งงา่ยดาย

1 ในการเปิดใชง้านหนา้จอหลักพเิศษ ให ้
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ จอแสดง
ผล > หนา้จอหลกั > โหมดหนา้จอ
หลกั > เปิด

2 เลอืก มมุมองปรบัต ัง้คา่ ขัน้ตอนนีไ้ม่
จําเป็น หากตอนนีไ้มม่กีารเพิม่วดิเจ็ตใดๆ
ลงในหนา้จอหลัก

3 เลือ่นไปยังสว่นเนือ้หาทีต่อ้งการ และ
เลอืก เปลีย่น หรอื กําหนด

4 เลอืก รายชือ่โปรด

ในหนา้จอหลัก เลือ่นไปยังวดิเจ็ตรายชือ่โปรด

การเพิม่รายชือ่โปรด
เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่รายชือ่โปรดใหม่

การโทรหรอืสง่ขอ้ความตวัอกัษรไปยงั
รายชือ่โปรด
เลือ่นไปยังรายชือ่ และเลอืก ตวัเลอืก > โทร
ออก หรอื สง่ขอ้ความ
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การเปลีย่นภาพสําหรบัรายชือ่โปรด
เลือ่นไปยังรายชือ่ และเลอืก ตวัเลอืก >
เปลีย่นภาพ

การจดัเรยีงรายชือ่โปรดของคณุ
เลือ่นไปยังรายชือ่ และเลอืก ตวัเลอืก > จดั
วางรายชือ่โปรด > ยา้ย เลือ่นไปยัง
ตําแหน่งใหม่ และเลอืก ตกลง

การลบรายชือ่โปรด
เลือ่นไปยังรายชือ่ และเลอืก ตวัเลอืก > นํา
ออกจากรายชือ่โปรด

การลบรายชือ่โปรดไมไ่ดเ้ป็นการลบรายชือ่
ออกจากรายการรายชือ่ของคณุ

การล็อคปุ่ มกด

การล็อคปุ่ มกด
เลอืก เมน ูและกดปุ่ มฟังกช์นัภายใน 3.5
วนิาที

การปลดล็อคปุ่ มกด
เลอืก ปลดล็อค และกดปุ่ มฟังกช์นัภายใน 3
วนิาท ีป้อนรหสัล็อค หากโทรศัพทแ์สดง
ขอ้ความใหป้้อน

การรบัสายเมือ่ล็อคปุ่ มกดอยู่
กดปุ่ มโทร เมือ่คณุวางสายหรอืปฏเิสธไมรั่บ
สาย ปุ่ มกดจะล็อคโดยอตัโนมัติ

การต ัง้ล็อคปุ่ มกดอตัโนมตั ิ
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > โทรศพัท ์> ล็อค
ปุ่ มอตัโนมตั ิ> เปิด และกําหนดเวลาหลัง
จากทีม่กีารล็อคปุ่ มกด

เมือ่ล็อคโทรศัพทห์รอืปุ่ มกดไว ้คณุสามารถ
โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉนิทีใ่ชเ้ป็น
ทางการซึง่กําหนดไวใ้นเครือ่งได ้

การใชโ้ทรศพัทโ์ดยไมม่ซีมิการด์
คณุสามารถใชค้ณุสมบัตบิางอยา่งใน
โทรศัพทข์องคณุไดโ้ดยไมต่อ้งใสซ่มิการด์
เชน่ เกม คณุไมส่ามารถเลอืกคณุสมบัตทิีไ่ม่
สามารถใชใ้นรูปแบบออฟไลนใ์นเมนู

แอปพลเิคช ัน่ทีทํ่างานเบือ้งหลงั
การปลอ่ยใหแ้อปพลเิคชัน่ทํางานเป็นพืน้หลัง
จะทําใหใ้ชพ้ลังงานแบตเตอรีส่ ิน้เปลอืงและ
ลดอายใุชง้านของแบตเตอรี่

แอปพลเิคชัน่ทีม่ักจะทํางานเบือ้งหลัง ไดแ้ก่
แอปพลเิคชัน่วทิยแุละเครือ่งเลน่เพลง เป็นตน้
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การโทร

การโทรออกและรบัสาย

การโทรออก
ป้อนหมายเลขโทรศัพท ์พรอ้มทัง้รหสัประเทศ
และรหสัพืน้ที ่หากจําเป็น จากนัน้ กดปุ่ มโทร
ออก

การรบัสายเรยีกเขา้
ใหก้ดปุ่ มโทรออก

การปฏเิสธสาย
ใหก้ดปุ่ มวางสาย

การปรบัระดบัเสยีง
ขณะใชส้าย ใหเ้ลือ่นขึน้หรอืลง

ลําโพง
หากทําได ้คณุอาจเลอืก ลําโพง หรอื ปกติ
เพือ่ใชลํ้าโพงหรอืหฟัูงของโทรศัพทข์ณะ
สนทนา

คําเตอืน:
การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจ
เป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ ควรฟัง
เพลงในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพท์
ไวใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง

ปุ่ มลดัในการโทร

การกาํหนดหมายเลขโทรศพัทใ์หก้บัปุ่ ม
ตวัเลข
เลอืก เมนู > รายชือ่ > เพิม่เตมิ > โทรดว่น
เลือ่นไปยังหมายเลขทีต่อ้งการ (2-9) แลว้
เลอืก กาํหนด ป้อนหมายเลขโทรศัพทท์ี่
ตอ้งการ หรอืเลอืก คน้หา และรายชือ่ทีจั่ด
เก็บไว ้

การใชง้านการโทรดว่น
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > โทรออก > โทร
ดว่น > เปิด

การโทรออกโดยใชก้ารโทรดว่น
ในหนา้จอหลัก กดปุ่ มตัวเลขทีต่อ้งการคา้งไว ้
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การเขยีนขอ้ความ

วธิป้ีอนขอ้ความทีม่ใีนอปุกรณ์อาจแตกตา่งกนั
ไปแลว้แตต่ลาดทีว่างจําหน่าย

การเขยีนขอ้ความโดยใชแ้ป้นพมิพ์
โทรศัพทข์องคณุมแีป้นพมิพเ์ต็มรูปแบบ

การต ัง้คา่ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
เลอืก ตวัเลอืก > ภาษาทีเ่ขยีน และภาษาที่
ตอ้งการ ในการเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน คณุ
สามารถกดปุ่ มฟังกช์นั แลว้กดปุ่ ม Ctrl ได ้
เชน่กนั

การสลบัระหวา่งโหมดตวัเลขและตวัอกัษร
กดปุ่ มฟังกช์นัซ้ําๆ จนกวา่สญัลักษณ์ของวธิี
ป้อนทีต่อ้งการจะปรากฏ

การล็อคโหมดตวัเลข
กดปุ่ มฟังกช์นัสองครัง้

การปลดล็อคโหมดตวัเลข
กดปุ่ มฟังกช์นั

การสลบัระหวา่งตวัพมิพใ์หญ่-เล็ก
กดปุ่ ม Shift

การป้อนตวัเลขหรอืตวัอกัษรทีอ่ยูท่ ีม่มุ
ขวาบนของปุ่ มตา่งๆ
กดปุ่ มทีเ่กีย่วขอ้งคา้งไว ้

การลบตวัอกัษร
เลอืก ลบ และคณุยังสามารถกดปุ่ ม
Backspace

การใสส่ญัลกัษณ์พเิศษ
กดปุ่ มสญัลักษณ์ และเลอืกสญัลักษณ์ที่
ตอ้งการ ในการดสูญัลักษณ์เพิม่เตมิ ใหก้ดปุ่ ม
สญัลักษณ์อกีครัง้

การใสบ่รรทดัใหม่
กดปุ่ ม Enter

การเวน้วรรค
กดปุ่ ม Space

การคดัลอกหรอืตดัขอ้ความ
กดปุ่ ม Shift คา้งไว ้และเลือ่นเพือ่ไฮไลตคํ์า
วล ีหรอืบรรทัดขอ้ความทีค่ณุตอ้งการคัดลอก
หรอืตัด กดปุ่ ม Ctrl คา้งไว ้แลว้กด C (คัด
ลอก) หรอื X (ตัด)

การวางขอ้ความ
ไปทีตํ่าแหน่งทีต่อ้งการ กดปุ่ ม Ctrl คา้งไว ้
แลว้กด V

ระบบชว่ยสะกดคาํ
ระบบชว่ยสะกดคําจะขึน้อยูก่บัพจนานุกรมที่
ตดิตัง้ภายในเครือ่ง ซึง่ไมไ่ดส้นับสนุนทกุ
ภาษา

การเปิดใชง้านหรอืเลกิใชง้านระบบชว่ย
สะกดคํา
เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่เตมิ > การต ัง้คา่การ
ทํานาย > การทํานาย > เปิด หรอื ปิด

การสลบัระหวา่งระบบชว่ยสะกดคาํกบั
ระบบป้อนตวัอกัษรปกติ
กดปุ่ ม Ctrl คา้งไว ้แลว้กดปุ่ ม Space
นอกจากนี้ คณุยังสามารถเลอืกและกด ตวั
เลอืก คา้งไว ้

การเขยีนขอ้ความดว้ยระบบชว่ยสะกดคาํ
1 เริม่เขยีนคํา โดยใชปุ้่ มตัวอกัษร เครือ่ง

ของคณุจะแนะนําคําทีเ่ป็นไปได ้
2 ในการยนืยันคํา ใหเ้ลือ่นไปทางขวาหรอื

กดปุ่ มเวน้วรรค
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หากไมใ่ชคํ่าทีถ่กูตอ้ง ใหเ้ลือ่นลงเพือ่ดู
รายการคําทีแ่นะนํา และเลอืกคําที่
ตอ้งการ

3 เริม่เขยีนคําถัดไป

การป้อนขอ้ความภาษาไทย
โทรศัพทเ์ครือ่งนีส้ามารถสง่และรับขอ้ความ
ในภาษาไทย

การสลบัระหวา่งการป้อนตวัอกัษรละตนิ
กบัไทย
กดปุ่ ม Ctrl ซ้ําๆ

การป้อนตวัอกัษรทีอ่ยูท่ ีม่มุซา้ยบนของ
ปุ่ มตา่งๆ
กดปุ่ ม Shift แลว้กดปุ่ มทีเ่กีย่วขอ้ง

การป้อนตวัอกัษรทีอ่ยูท่ ีม่มุขวาบนของปุ่ ม
ตา่งๆ
กดปุ่ มฟังกช์นั แลว้กดปุ่ มทีเ่กีย่วขอ้ง

การสาํรวจเมนู

ฟังกช์นัโทรศัพทจ์ะจัดกลุม่อยูใ่นเมนูตา่งๆ ซึง่
ในทีน่ีไ้มไ่ดอ้ธบิายฟังกช์นัเมนูหรอืรายการตัว
เลอืกไวทั้ง้หมด

ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก เมนู และเมนูและเมนู
ยอ่ยทีต่อ้งการ

การออกจากระดบัเมนปูจัจบุนั
เลอืก ออก หรอื กลบั

การกลบัไปทีห่นา้จอหลกั
ใหก้ดปุ่ มวางสาย

การเปลีย่นมมุมองเมนู
เลอืก เมน ู> ตวัเลอืก > มมุมองเมนหูลกั
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ขอ้ความ

สรา้งและรับขอ้ความ เชน่ ขอ้ความแบบตัว
อกัษรและมัลตมิเีดยีดว้ยโทรศัพทข์องคณุ
บรกิารขอ้ความนีจ้ะใชไ้ดใ้นกรณีทีม่กีารเปิด
ใหบ้รกิารโดยผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยหรอืผูใ้ห ้
บรกิารเทา่นัน้

ขอ้ความตวัอกัษรและขอ้ความมลัตมิเีดยี
คณุสามารถสรา้งขอ้ความและแนบไฟลไ์ปกบั
ขอ้ความ เชน่ รปูภาพ ได ้โทรศัพทข์องคณุจะ
เปลีย่นขอ้ความตัวอกัษรเป็นขอ้ความ
มัลตมิเีดยีโดยอตัโนมัตเิมือ่มไีฟลแ์นบมาดว้ย

ขอ้ความตวัอกัษร
โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนการสง่ขอ้ความ
แบบตัวอกัษรทีม่คีวามยาวมากกวา่ความยาว
ทีกํ่าหนดของขอ้ความเดยีว สําหรับขอ้ความที่
มคีวามยาวมาก เครือ่งจะแบง่สง่ขอ้ความออก
เป็นสองขอ้ความขึน้ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่
ใชจ้า่ยตามนัน้ สําหรับตัวอกัษรทีม่ี
เครือ่งหมายเสยีงหนัก เครือ่งหมายอืน่ๆ หรอื
ตัวอกัษรจากภาษาทีเ่ลอืกบางภาษาจะใช ้
พืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่อาจจํากดัจํานวนตัวอกัษรที่
สามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ยลง

จํานวนตัวอกัษรทีเ่หลอือยูทั่ง้หมดและจํานวน
ของขอ้ความทีจํ่าเป็นตอ้งสง่จะแสดงขึน้

ในการสง่ขอ้ความ จะตอ้งมกีารจัดเก็บ
หมายเลขศนูยฝ์ากขอ้ความทีถ่กูตอ้งไวใ้น
เครือ่ง โดยปกต ิหมายเลขนีต้ัง้ไวเ้ป็นคา่เริม่
ตน้ในซมิการด์ของคณุ

ในการตัง้หมายเลขดว้ยตนเอง ใหทํ้าดังนี้

1 เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > เพิม่เตมิ >
การต ัง้คา่ขอ้ความ > ขอ้ความตวั
อกัษร > ศนูยข์อ้ความ

2 ป้อนชือ่และหมายเลขทีผู่ใ้หบ้รกิารใหม้า

ขอ้ความมลัตมิเีดยี
ขอ้ความมัลตมิเีดยีสามารถมตัีวอกัษร รปูภาพ
และคลปิเสยีงหรอืวดิโีอคลปิ

เฉพาะเครือ่งทีม่คีณุสมบัตทิีใ่ชง้านร่วมกันได ้
เทา่นัน้ทีจ่ะรับและแสดงขอ้ความมลัตมิเีดยีได ้
ลักษณะขอ้ความทีแ่สดงอาจแตกตา่งกนัขึน้
กับโทรศัพทท์ีรั่บขอ้ความ

ขนาดของขอ้ความ MMS อาจจํากดัตามเครอื
ขา่ยแบบไรส้าย หากไฟลภ์าพทีแ่ทรกมขีนาด
เกนิขดีจํากัดนี้ เครือ่งอาจกําหนดใหภ้าพมี
ขนาดเล็กลงเพือ่ใหส้ามารถสง่ทาง MMS ได ้

ขอ้สําคญั: ควรปฏบิัตอิยา่งระมัดระวงัเมือ่
เปิดอา่นขอ้ความ ขอ้ความอาจมซีอฟตแ์วรท์ี่
เป็นอนัตรายหรอืสิง่อืน่ทีอ่าจทําความเสยีหาย
ตอ่โทรศัพทห์รอืพซีขีองคณุ

สําหรับขอ้มลูการใชง้านและการสมัครใช ้
บรกิารสง่ขอ้ความมัลตมิเีดยี (MMS) โปรด
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การสรา้งขอ้ความ 
1 เลอืก เมนู > ขอ้ความ > สรา้งขอ้ความ
2 เขยีนขอ้ความของคณุ

ในการป้อนอกัขระพเิศษหรอืสญัลักษณ์
ยิม้ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใสส่ญัลกัษณ์
ในการแนบออปเจ็กตไ์ปยังขอ้ความ ให ้
เลอืก ตวัเลอืก > แทรกออปเจ็กต์
ประเภทของขอ้ความจะเปลีย่นเป็น
ขอ้ความมัลตมิเีดยีโดยอตัโนมัติ

3 ในการเพิม่ผูรั้บ ใหเ้ลอืก สง่ถงึ และผูรั้บ
ในการป้อนหมายเลขโทรศัพทห์รอืทีอ่ยู่
อเีมลดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืก เบอรโ์ทรหรอื
อเีมล ป้อนหมายเลขโทรศัพท ์หรอืเลอืก
อเีมล และป้อนทีอ่ยูอ่เีมล

4 เลอืก สง่

ขอ้ความมัลตมิเีดยีจะแสดงโดยไอคอนทีด่า้น
บนของหนา้จอ
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ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่บรกิารแตกตา่งกนัโดย
ขึน้อยูก่บัประเภทของขอ้ความ หากตอ้งการ
รายละเอยีด โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

มมุมองการสนทนา
โทรศัพทข์องคณุรองรับมมุมองขอ้ความการ
สนทนา คณุสมบัตนิีจ้ะแสดงขอ้ความแบบตัว
อกัษรและขอ้ความมัลตมิเีดยีทีไ่ดรั้บและสง่
ไปยังรายชือ่ในรปูแบบการสนทนา ซึง่ชว่ยให ้
คณุสามารถดกูารตดิตอ่กบัรายชือ่ไดโ้ดยไม่
ตอ้งเปิดโฟลเดอรอ์ืน่

เมือ่คณุไดรั้บขอ้ความ ขอ้ความจะเปิดขึน้ใน
มมุมองการสนทนา

การดกูารสนทนาทีต่ดิตามกบัรายชือ่
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > การสนทนา และ
เลอืกการสนทนาทีต่อ้งการ

ขอ้ความดว่น
ขอ้ความดว่นคอืขอ้ความตัวอกัษรทีป่รากฏขึน้
ทันททีีไ่ดรั้บ

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

1 เลอืก เพิม่เตมิ > ขอ้ความอืน่ >
ขอ้ความดว่น

2 เขยีนขอ้ความของคณุ
3 เลอืก สง่ถงึ และรายชือ่

ขอ้ความเสยีง Nokia Xpress 
สรา้งและสง่ขอ้ความเสยีงโดยใช ้MMS ดว้ย
วธิทีีส่ะดวก

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

1 เลอืก เพิม่เตมิ > ขอ้ความอืน่ >
ขอ้ความคลปิเสยีง เครือ่งบันทกึเสยีง
เปิด

2 ในการบันทกึขอ้ความ ใหเ้ลอืก 

3 ในการหยดุการบันทกึ ใหเ้ลอืก 
4 เลอืก สง่ถงึ และรายชือ่

บรกิาร Nokia Messaging
โทรศัพทข์องคณุอาจสนับสนุนบรกิาร Nokia
Messaging ซึง่รวมถงึอเีมล และการสนทนา
สําหรับเครอืขา่ยทางสงัคม

• อเีมลชว่ยใหค้ณุสามารถใชโ้ทรศัพทม์อื
ถอืในการเขา้บัญชอีเีมลของคณุจากผูใ้ห ้
บรกิารอเีมลตา่งๆ ได ้

• ดว้ยการสนทนา คณุสามารถใชโ้ทรศัพท์
มอืถอืในการสนทนากบัผูใ้ชอ้อนไลนค์น
อืน่ๆ

หากตอ้งการตรวจสอบวา่ระบบขอ้ความ
สามารถใชไ้ดห้รอืไม่ ใหเ้ลอืก เมนู > อเีมล
หาก

ปรากฏทีด่า้นบนของมมุมองหลัก แสดงวา่มี
การใชบ้รกิาร Nokia Messaging อยู่

คณุสมบัตนิีส้ามารถใชง้านไดใ้นบางประเทศ
เทา่นัน้ สําหรับรายละเอยีด โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ

ขอ้ความเสยีง
ศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีงเป็นบรกิารเครอืขา่ยที่
คณุอาจจําเป็นตอ้งสมัครใชบ้รกิาร สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

โทรไปยงัศนูยฝ์ากขอ้ความของคณุ
กด 1 คา้งไว ้

แกไ้ขหมายเลขศนูยฝ์ากขอ้ความของ
คณุ
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > เพิม่เตมิ >
ขอ้ความเสยีง และ เบอรศ์นูยข์อ้ฯ เสยีง
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การต ัง้คา่ขอ้ความ
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ เพิม่เตมิ > การ
ต ัง้คา่ขอ้ความ

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

การต ัง้คา่ท ัว่ไป  — ตัง้คา่ขนาดตัวอกัษร
สําหรับขอ้ความ และเปิดใชง้านรอยยิม้กราฟิก
และรายงานการสง่
ขอ้ความตวัอกัษร  — ตัง้คา่ศนูยข์อ้ความ
สําหรับขอ้ความตัวอกัษรและอเีมล SMS
ขอ้ความมลัตมิเีดยี  — ใหม้รีายงานการสง่
และการรับขอ้ความมัลตมิเีดยี และโฆษณา
รวมถงึการตัง้คา่อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ความ
แบบมัลตมิเีดยี
ขอ้ความบรกิาร  — เปิดใชง้านขอ้ความ
บรกิาร และกําหนดการตัง้คา่ทีเ่กีย่วกบั
ขอ้ความบรกิาร

รายชือ่

คณุสามารถจัดเก็บชือ่และหมายเลขโทรศัพท์
ไวใ้นหน่วยความจําเครือ่งและในซมิการด์ คณุ
สามารถจัดเก็บรายชือ่พรอ้มดว้ยหมายเลข
โทรศัพทแ์ละรายการขอ้ความไวใ้นหน่วย
ความจําเครือ่ง ชือ่และหมายเลขโทรศัพทท์ี่
จัดเก็บไวใ้นซมิการด์จะแสดงโดย 

เลอืก เมนู > รายชือ่ > ชือ่

การเพิม่รายชือ่
เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่ใหม ่> เพิม่รายชือ่
ใหม่

การเพิม่รายละเอยีดใหก้บัรายชือ่
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หน่วยความจําทีใ่ช ้
คอื โทรศพัท ์หรอื เครือ่งและซมิ เลือ่นไปที่
รายชือ่ และเลอืก ขอ้มลู > ตวัเลอืก > เพิม่
ขอ้มลู

การคน้หารายชือ่
เลอืก ชือ่ เลือ่นดรูายชือ่หรอืป้อนตัวอกัษรตัว
แรกของชือ่

การคดัลอกรายชือ่ระหวา่งหนว่ยความจํา
เครือ่งและซมิการด์
เลอืก ชือ่ เลือ่นไปทีร่ายชือ่ และเลอืก ตวั
เลอืก > เพิม่เตมิ > คดัลอกรายชือ่ คณุ
สามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพทไ์ดเ้พยีง
หมายเลขเดยีวสําหรับชือ่แตล่ะชือ่ในซมิการด์

ในการเลอืกซมิการด์หรอืหน่วยความจําของ
เครือ่งเพือ่จัดเก็บรายชือ่ของคณุ ในการเลอืก
วธิแีสดงชือ่และหมายเลขโทรศัพทใ์นรายชือ่
และในการดพูืน้ทีห่น่วยความจําสําหรับจัดเก็บ
รายชือ่ ใหเ้ลอืก การต ัง้คา่ และตัวเลอืกที่
เหมาะสม

คณุสามารถสง่และรับขอ้มลูรายชือ่ของบคุคล
ในรปูแบบของนามบัตรจากเครือ่งทีใ่ชง้านร่วม
กันได ้ซึง่สนับสนุนมาตรฐาน vCard

18 รายชือ่
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การสง่นามบตัร
เลอืกรายชือ่ ตวัเลอืก > เพิม่เตมิ >
นามบตัร และประเภทการสง่

เพลง

เครือ่งเลน่สือ่
โทรศัพทข์องคณุมเีครือ่งเลน่สือ่สําหรับฟัง
เพลงหรอืไฟล ์MP3 หรอืไฟลเ์สยีง AAC อืน่ๆ

คาํเตอืน:
การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจ
เป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ ควรฟัง
เพลงในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพท์
ไวใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง

เลอืก เมน ู> เพลง > เพลงของฉนั

การเร ิม่หรอืหยดุเลน่ช ัว่คราว
กดปุ่ มเลือ่น

การขา้มไปยงัจดุเร ิม่ตน้ของเพลงปจัจบุนั
เลือ่นไปทางซา้ย

การขา้มไปยงัเพลงกอ่นหนา้
เลือ่นไปทางซา้ยสองครัง้

การขา้มไปยงัเพลงถดัไป
เลือ่นไปทางขวา

การกรอกลบัเพลงทีก่าํลงัเลน่อยู่
กดปุ่ มเลือ่นไปทางซา้ยคา้งไว ้

การเดนิหนา้เพลงทีก่าํลงัเลน่อยูอ่ยา่งเร็ว
กดปุ่ มเลือ่นไปทางขวาคา้งไว ้

การปรบัระดบัเสยีง
เลือ่นขึน้หรอืลง

การปิดหรอืเปิดเสยีงเครือ่งเลน่สือ่
กด #

การเปิดฟงัเครือ่งเลน่สือ่ไวเ้ป็นพืน้หลงั
ใหก้ดปุ่ มวางสาย

เพลง 19
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การปิดเครือ่งเลน่สือ่
กดปุ่ มวางสายคา้งไว ้

วทิย ุFM
การทํางานของวทิยุ FM ขึน้กับสายเสาอากาศ
ทีไ่มใ่ชเ่สาอากาศของโทรศัพทม์อืถอื ดังนัน้
คณุตอ้งตอ่ชดุหฟัูงหรอือปุกรณ์เสรมิทีใ่ชง้าน
รว่มกนัไดเ้ขา้กบัเครือ่งโทรศัพทเ์พือ่การใช ้
งานวทิยุ FM ไดอ้ยา่งเหมาะสม

คาํเตอืน:
การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจ
เป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ ควรฟัง
เพลงในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพท์
ไวใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง

เลอืก เมน ู> เพลง > วทิยุ

การคน้หาสถานขีา้งเคยีง
กดปุ่ มเลือ่นไปทางซา้ยหรอืขวาคา้งไว ้

การจดัเก็บสถานี
คน้หาสถานทีีต่อ้งการ แลว้เลอืก ตวัเลอืก >
จดัเก็บสถานี

การสลบัระหวา่งสถานทีีจ่ดัเก็บไว้
เลือ่นไปทางซา้ยหรอืทางขวาเพือ่สลับไป
มาระหวา่งสถานี หรอืกดปุ่ มตัวเลขของทีต่ัง้
สถานใีนตําแหน่งหน่วยความจําทีต่รงกนั

การปรบัระดบัเสยีง
เลือ่นขึน้หรอืลง

การเปิดฟงัวทิยไุวเ้ป็นพืน้หลงั
ใหก้ดปุ่ มวางสาย

การปิดวทิยุ
กดปุ่ มวางสายคา้งไว ้

ภาพถา่ย

การถา่ยภาพและบนัทกึวดิโีอคลปิ
โทรศัพทข์องคณุรองรับความละเอยีดในการ
ถา่ยภาพ 1600x1200 พกิเซล

โหมดกลอ้ง

การใชฟ้งักช์นัภาพนิง่
เลอืก เมนู > ภาพถา่ย > กลอ้ง

การขยายหรอืยอ่
เลือ่นขึน้หรอืลง

การถา่ยภาพ
เลอืก จบัภาพ

การต ัง้คา่โหมดภาพตวัอยา่งและเวลา
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > เวลาแสดง
ภาพตวัอยา่ง

การเปิดใชง้านตวัต ัง้เวลาถา่ยภาพ
เลอืก ตวัเลอืก และตัวเลอืกทีต่อ้งการ

โหมดวดิโีอ

การใชฟ้งักช์นัวดิโีอ
เลอืก เมนู > ภาพถา่ย > กลอ้งวดิโีอ

การเร ิม่บนัทกึวดิโีอคลปิ
เลอืก บนัทกึ

การสลบัระหวา่งโหมดกลอ้งและโหมด
วดิโีอ
ในโหมดกลอ้งหรอืโหมดวดิโีอ ใหเ้ลือ่นไป
ทางซา้ยหรอืขวา

20 ภาพถา่ย
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การดภูาพและวดิโีอคลปิของคณุ

การดภูาพของคณุ
เลอืก เมน ู> ภาพถา่ย > ภาพถา่ยของฉนั

การดวูดิโีอคลปิของคณุ
เลอืก เมน ู> ภาพถา่ย > วดิโีอของฉนั

แอปพลเิคช ัน่

นาฬกิาปลกุ
คณุสามารถตัง้นาฬกิาปลกุใหส้ง่เสยีงปลกุ
เมือ่ถงึเวลาทีต่อ้งการ

การต ัง้ปลกุ
1 เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > นาฬกิา

ปลกุ
2 ตัง้คา่การตัง้ปลกุ และป้อนเวลาปลกุ
3 ในการกําหนดใหป้ลกุในวนัทีเ่ลอืกของ

สปัดาห ์ใหเ้ลอืก ปลกุซํา้: > เปิด และ
เลอืกวนั

4 เลอืกเสยีงปลกุ หากคณุเลอืกวทิยเุป็น
เสยีงปลกุ ใหต้อ่ชดุหฟัูงเขา้กบัโทรศัพท์

5 ตัง้ระยะหมดเวลาของการเลือ่นเวลาปลกุ
และเลอืก จดัเก็บ

การหยดุเสยีงปลกุ
เลอืก หยดุ หากคณุปลอ่ยใหเ้ครือ่งสง่เสยีง
ปลกุตอ่ไปเป็นเวลาหนึง่นาที หรอืเลอืก เลือ่น
ไป เสยีงปลกุจะหยดุดังในชว่งเวลาทีต่ัง้ไว ้
แลว้สง่เสยีงปลกุใหมอ่กีครัง้

คลงัภาพ
คณุสามารถจัดการภาพถา่ย คลปิวดิโีอ และ
ไฟลเ์พลงไดใ้นคลังภาพ

การดขูอ้มลูในคลงัภาพ
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > คลงัภาพ

พเิศษ
โทรศัพทข์องคณุอาจมเีกมสแ์ละแอปพลิ
เคชัน่ Java™ ทีอ่อกแบบขึน้เป็นพเิศษสําหรับ
โทรศัพทข์องคณุ

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > พเิศษ
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การเปิดเกมสห์รอืแอปพลเิคช ัน่
เลอืก เกมส,์ รวม หรอืการด์หน่วยความจํา
และเลอืกเกมสห์รอืแอปพลเิคชัน่

การดจํูานวนหนว่ยความจําทีม่อียูสํ่าหรบั
การตดิต ัง้เกมสแ์ละแอปพลเิคช ัน่
เลอืก ตวัเลอืก > สถานะความจํา

การดาวนโ์หลดเกมสห์รอืแอปพลเิคช ัน่
เลอืก ตวัเลอืก > ดาวนโ์หลด >
ดาวนโ์หลดเกมส ์หรอื ดาวนโ์หลดแอปฯ

โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนแอปพลเิคชัน่
J2ME™ Java โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แอป
พลเิคชัน่ใชร้ว่มกบัโทรศัพทข์องคณุไดก้อ่นที่
จะดาวนโ์หลด

ขอ้สําคญั: ตดิตัง้และใชแ้อปพลเิคชัน่
และซอฟตแ์วรอ์ืน่ๆ จากแหลง่ทีเ่ชือ่ถอืได ้
เทา่นัน้ แอปพลเิคชัน่จากแหลง่ทีไ่มน่่าเชือ่ถอื
อาจมซีอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตรายซึง่สามารถเขา้
ถงึขอ้มลูทีเ่ก็บไวใ้นโทรศัพทข์องคณุ ซึง่
ทําใหเ้กดิความเสยีหายทางการเงนิหรอืความ
เสยีหายกบัโทรศัพทข์องคณุได ้

แอปพลเิคชัน่ทีด่าวนโ์หลดอาจจัดเก็บอยูใ่น
คลังภาพ แทน แอปพลเิคชัน่

เครือ่งบนัทกึเสยีง
เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > เครือ่งบนัทกึ

การเร ิม่บนัทกึ
เลอืกไอคอนบันทกึ

การเร ิม่บนัทกึเสยีงขณะสนทนา
เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่เตมิ > บนัทกึเสยีง
ขณะบันทกึการสนทนา ใหถ้อืเครือ่งไวใ้กลหู้
ตามปกต ิการบันทกึเสยีงจะไดรั้บการจัดเก็บ
ไวใ้น เสยีงบันทกึ แฟ้มขอ้มลูใน คลังภาพ

การฟงัการบนัทกึเสยีงลา่สดุ
เลอืก ตวัเลอืก > เลน่ทีบ่นัทกึลา่สดุ

การสง่การบนัทกึเสยีงลา่สดุไปใน
ขอ้ความมลัตมิเีดยี
เลอืก ตวัเลอืก > สง่ทีบ่นัทกึลา่สดุ

รายการสิง่ทีต่อ้งทํา
เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > สิง่ทีต่อ้งทํา

รายการสิง่ทีต่อ้งทําจะแสดงและเรยีงลําดับ
ตามความสําคัญ ในการจัดการรายการสิง่ที่
ตอ้งทํา ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก และตัวเลอืกที่
เหมาะสม

22 แอปพลเิคช ัน่
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ปฏทินิ

เลอืก เมน ู> ปฏทินิ

วนัทีปั่จจบุันจะอยูใ่นกรอบ หากมบีันทกึใดๆ
ตัง้ไวสํ้าหรับวนันัน้ๆ วันดังกลา่วจะเป็นตัวหนา

การเพิม่บนัทกึปฏทินิ
ไปยังวนัที ่และเลอืก ตวัเลอืก > สรา้งบนัทกึ

การดรูายละเอยีดของบนัทกึ
ไปทีบ่ันทกึ และเลอืก ดขูอ้มลู

การลบบนัทกึท ัง้หมดออกจากปฏทินิ
เลอืก ตวัเลอืก > ลบบนัทกึ > บนัทกึ
ท ัง้หมด

การต ัง้คา่ 

รปูแบบ
รอสาย แตไ่มส่ามารถทําใหโ้ทรศัพทด์ังได ้
โทรศัพทข์องคณุมกีลุม่การตัง้คา่ทีห่ลาก
หลายเรยีกวา่รูปแบบ ซึง่คณุสามารถปรับแตง่
เสยีงเรยีกเขา้สําหรับเหตกุารณ์และสภาพ
แวดลอ้มทีแ่ตกตา่งกนั

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > รปูแบบ

เลอืกรปูแบบทีต่อ้งการ และจากตัวเลอืกตอ่
ไปนี้

ใชง้าน  — เปิดใชง้านรูปแบบ
ปรบัต ัง้คา่  — ปรับการตัง้คา่รปูแบบ
ต ัง้เวลา  — ตัง้รูปแบบเพือ่ใชง้านในเวลาที่
กําหนด เมือ่หมดเวลาทีต่ัง้ใหก้บัรปูแบบ
เครือ่งจะใชร้ปูแบบกอ่นหนา้นีท้ีไ่มไ่ดต้ัง้เวลา
ไว ้

แบบเสยีง
คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่แบบเสยีงของรูป
แบบใชง้านทีเ่ลอืกไวไ้ด ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > แบบเสยีง คณุ
สามารถคน้หาการตัง้คา่แบบเดยีวกนัในเมนู
รปูแบบ ได ้

จอแสดงผล
ในการดหูรอืปรับภาพพืน้หลัง ขนาดตัวอกัษร
หรอืคณุสมบัตอิืน่ๆ เกีย่วกับจอแสดงผลของ
โทรศัพท ์เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ > 

วนัและเวลา
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > วนัและเวลา

การต ัง้วนัและเวลา
เลอืก การต ัง้คา่วนัและเวลา
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การต ัง้รปูแบบวนัและเวลา
เลอืก รปูแบบวนัทีแ่ละเวลา

การอพัเดตเวลาอตัโนมตัติามเขตเวลา
ปจัจบุนั
เลอืก รบัขอ้มลูเวลาอตัโนมตั ิ(บรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขา่ย)

ทางลดั
คณุสามารถใชท้างลัดสว่นบคุคลเพือ่เขา้ใช ้
ฟังกช์นัทีใ่ชง้านบอ่ยไดอ้ยา่งรวดเร็ว

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > ทางลดัสว่นตวั

การกาํหนดฟงักช์นัใหก้บัปุ่ มเลอืก
เลอืก ปุ่ มเลอืกดา้นขวา หรอื ปุ่ มเลอืกดา้น
ซา้ย และฟังกช์นัจากรายการ

การกาํหนดฟงักช์นัทางลดัใหก้บัรายชือ่
หรอืปุ่ มขอ้ความ
เลอืก ปุ่ มตดิตอ่ หรอื ปุ่ มขอ้ความ และ
ฟังกช์นัจากรายการ

การกาํหนดฟงักช์นัทางลดัใหก้บัปุ่ มเลือ่น
เลอืก ปุ่ มสํารวจ เลือ่นไปยังทศิทางทีต่อ้งการ
และเลอืก เปลีย่น หรอื กําหนด และฟังกช์นั
จากรายการ

การซงิโครไนซแ์ละการสํารองขอ้มลู
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > ซงิคแ์ละสํารอง

เลอืกจากรายการตอ่ไปนี้
การสลบัโทรศพัท ์ — ซงิโครไนซห์รอืคัด
ลอกขอ้มลูทีเ่ลอืก เชน่ รายชือ่ รายการปฏทินิ
บันทกึ หรอืขอ้ความของคณุ ระหวา่งโทรศัพท์
ของคณุและอปุกรณ์อืน่
สรา้งขอ้มลูสํารอง  — สํารองขอ้มลูทีเ่ลอืก

เรยีกขอ้มลูสํารอง  — เรยีกคนืขอ้มลูจาก
ขอ้มลูสํารอง ในการดรูายละเอยีดของไฟล์
สํารอง เลอืก ตวัเลอืก > รายละเอยีด
ซงิคก์บัเซริฟ์เวอร ์ — ซงิโครไนซห์รอืคัด
ลอกขอ้มลูทีเ่ลอืกระหวา่งโทรศัพทแ์ละ
คอมพวิเตอร ์หรอืเซริฟ์เวอรเ์ครอืขา่ย (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การเชือ่มตอ่
โทรศัพทข์องคณุมคีณุสมบัตติา่งๆ มากมายที่
ชว่ยใหค้ณุสามารถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์อืน่เพือ่
สง่และรับขอ้มลูนอกจากนี้ คณุยังสามารถ
เชือ่มตอ่โทรศัพทกั์บ LAN ไรส้ายเพือ่เขา้ใช ้
งานอนิเทอรเ์น็ตไดอ้กีดว้ย

การเชือ่มตอ่ WLAN 
คณุสามารถใชเ้ครอืขา่ยในพืน้ทีแ่บบไรส้าย
(WLAN) เพือ่เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต คณุ
สามารถคน้หาและเชือ่มตอ่เครอืขา่ยทีใ่ชไ้ด ้
จัดเก็บและจัดการเครอืขา่ยทีต่อ้งการ และ
แกไ้ขการตัง้คา่การเชือ่มตอ่

โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนการตรวจสอบ
ความถกูตอ้งของฮอตสปอต WLAN โดย
อัตโนมัต ิและจะตรวจหาโดยอัตโนมัต ิหาก
จําเป็นตอ้งมกีารตรวจสอบประเภทนีใ้นการ
เขา้อนิเทอรเ์น็ต เชน่ ในสถานทีส่าธารณะบาง
แหง่ เป็นตน้

เพือ่ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ใหปิ้ดการ
เชือ่มตอ่ WLAN เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน หากไมม่ี
การใชง้านการเชือ่มตอ่ WLAN เป็นเวลา
ประมาณ 5 นาท ีการเชือ่มตอ่จะปิดโดย
อัตโนมัติ

การปิดใชง้าน Bluetooth อาจทําใหค้วาม
เสถยีรของการเชือ่มตอ่ WLAN ดขีึน้

คณุสมบัตติา่งๆ ของโทรศัพทท์ีใ่ช ้LAN ไร ้
สายจะทําใหส้ิน้เปลอืงแบตเตอรีม่ากขึน้และ
ลดอายกุารใชง้านของแบตเตอรี่
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หมายเหตุ: การใช ้WLAN อาจถกูจํากดั
ในบางประเทศ ตัวอยา่งเชน่ ในประเทศ
ฝร่ังเศส คณุไดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้WLAN เฉพาะ
ในอาคารเทา่นัน้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรด
ตดิตอ่เจา้หนา้ทีใ่นทอ้งถิน่ของคณุ

การเชือ่มตอ่กบั WLAN
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ >
WLAN

การคน้หาเครอืขา่ยในพืน้ทีแ่บบไรส้าย
(WLAN) ทีใ่ชไ้ด้
เลอืก WLAN ทีม่ใีห ้และ WLAN ทีต่อ้งการ

การอพัเดตรายการ WLAN
เลอืก ตวัเลอืก > ฟ้ืนฟรูายการ

การเชือ่มตอ่กบั WLAN
เลือ่นไปยัง WLAN และเลอืก เชือ่มตอ่

การจดัเก็บ WLAN ทีเ่ชือ่มตอ่
เลือ่นไปยัง WLAN และเลอืก ตวัเลอืก > จดั
เก็บ

การยกเลกิการเชือ่มตอ่ WLAN
เลือ่นไปยัง WLAN และเลอืก ตดัเชือ่มฯ

การด ูWLAN ทีจ่ดัเก็บไว้
เลอืก WLAN ทีจ่ดัเก็บ

การแกไ้ขการต ัง้คา่การเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ต
เลอืก เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต > ถามกอ่น
หรอื ไมต่อ้งถาม หากคณุเลอืก ถามกอ่น
เครือ่งจะถามวธิกีารเชือ่มตอ่ทกุครัง้ทีค่ณุเปิด
แอปพลเิคชัน่ทีจํ่าเป็นตอ้งเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ต เชน่ เบราเซอร ์หรอือเีมล หาก
คณุเลอืก ไมต่อ้งถาม โทรศัพทจ์ะเชือ่มตอ่
กบั WLAN ทีจั่ดเก็บไว ้(หากมอียู่) เมือ่แอป
พลเิคชัน่จําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

WLAN ทีซ่อ่นอยูจ่ะไมเ่ผยแพรต่ัวบง่ชีบ้รกิาร
(SSID) ของตน ซึง่จะแสดงเป็น (เครอืขา่ยที่
ซอ่น) ในรายการ WLAN ทีใ่ชไ้ด ้คณุสามารถ
เชือ่มตอ่เครอืขา่ยทีซ่อ่นอยูไ่ดก็้ตอ่เมือ่คณุ
ทราบ SSID ของ WLAN นัน้เทา่นัน้

เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยทีซ่อ่นอยู่
1 เลอืก (เครอืขา่ยทีซ่อ่น)
2 ป้อน SSID ของเครอืขา่ย และเลอืก

ตกลง

เมือ่คณุจัดเก็บเครอืขา่ยทีซ่อ่นอยู่ เครอืขา่ย
นัน้จะปรากฏในรายการ WLAN ทีใ่ชไ้ด ้

ขอ้สําคญั: ควรเปิดใชง้านการเขา้รหสัวธิี
ใดวธิหีนึง่ทีส่ามารถใชไ้ดเ้สมอ เพือ่เพิม่ความ
ปลอดภัยเมือ่เชือ่มตอ่กบั LAN แบบไรส้าย
การใชร้ะบบการเขา้รหสัจะชว่ยลดความเสีย่ง
จากการเขา้ใชข้อ้มลูของคณุโดยไมไ่ดรั้บ
อนุญาตได ้

WLAN ทีจ่ดัเก็บ
แสดง จัดการ เชือ่มตอ่ และจัดลําดับความ
สําคัญ LAN แบบไรส้าย (WLAN) ทีจั่ดเก็บไว ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ >
WLAN และ WLAN ทีจ่ดัเก็บ

WLAN ทีม่ลํีาดับความสําคัญสงูสดุจะอยูใ่น
รายการแรก

จดัการ WLAN ของคณุ
เลอืก ตวัเลอืก และเลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไป
นี:้
เชือ่มตอ่  — เชือ่มตอ่ WLAN ดว้ยตนเอง
ลบจากรายการ  — ลบ WLAN
จดัวางลําดบัสําคญั  — เปลีย่นลําดับความ
สําคัญของ WLAN ทีจั่ดเก็บไว ้
การต ัง้คา่การสง่ตอ่  — สง่ตอ่การตัง้คา่ของ
WLAN ทีจั่ดเก็บไว ้ป้อนรหัสโทรศัพทแ์ละ
เบอรโ์ทรศัพท ์แลว้เลอืก สง่
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เพิม่เครอืขา่ยใหม ่ — เพิม่ WLAN ใหม ่และ
กําหนดการตัง้คา่

แกไ้ขพารามเิตอรข์อง WLAN
เลือ่นไปยัง WLAN และเลอืก แกไ้ข และเลอืก
จากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
วธิกีารเชือ่มตอ่  — เชือ่มตอ่ไปยัง WLAN ที่
สามารถใชง้านไดโ้ดยอตัโนมัติ
ชือ่เครอืขา่ย  — ป้อนชือ่ของ WLAN
การต ัง้คา่เครอืขา่ย  — กําหนดการตัง้คา่
WLAN

เทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth
เทคโนโลย ีBluetooth จะชว่ยใหค้ณุเชือ่มตอ่
โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัอปุกรณ์หรอือปุกรณ์
เสรมิ Bluetooth ทีใ่ชร่้วมกนัไดท้ีอ่ยูภ่ายใน
ระยะ 10 เมตร (32 ฟตุ) ผา่นทางคลืน่วทิยุ

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ >
Bluetooth

การต ัง้คา่การเชือ่มตอ่ Bluetooth
1 เลอืก ชือ่โทรศพัทข์องฉนั และป้อนชือ่

ใหก้บัโทรศัพทข์องคณุ
2 เลอืก Bluetooth > ใช้  แสดงวา่กําลัง

เปิดใชง้านการเชือ่มตอ่ Bluetooth
3 ในการเชือ่มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบัอปุกรณ์

เสรมิเสยีง ใหเ้ลอืก ตอ่อปุกรณ์เสรมิ
เสยีง และอปุกรณ์ทีค่ณุตอ้งการเชือ่มตอ่
ดว้ย

4 ในการจับคูโ่ทรศัพทข์องคณุกบัอปุกรณ์
Bluetooth อืน่ทีอ่ยูใ่นระยะ ใหเ้ลอืก
อปุกรณ์ทีจ่บัคูแ่ลว้ > เพิม่อปุกรณ์
ใหม่
เลือ่นไปยังอปุกรณ์ทีพ่บ และเลอืก เพิม่
ป้อนรหสัผา่น (ไมเ่กนิ 16 ตัวอกัษร) บน
เครือ่งของคณุ และยอมใหเ้ชือ่มตอ่กบั
อปุกรณ์ Bluetooth อกีเครือ่ง

หากคณุกงัวลในเรือ่งความปลอดภัย ใหเ้ลกิ
ใชง้านฟังกช์นั Bluetooth หรอืตัง้คา่ การมอง
เห็นโทรศพัท ์เป็น ไมแ่สดง ยอมรับการ
สือ่สาร Bluetooth จากคนทีค่ณุไวใ้จเทา่นัน้

การเชือ่มตอ่เครือ่งพซีขีองคณุกบั
อนิเทอรเ์น็ต
คณุสามารถใชเ้ทคโนโลยี Bluetooth ในการ
เชือ่มตอ่เครือ่งพซีทีีใ่ชง้านร่วมกนัไดเ้ขา้กบั
อนิเทอรเ์น็ตโดยไมจํ่าเป็นตอ้งใชซ้อฟตแ์วร์
PC Suite โทรศัพทข์องคณุตอ้งสามารถเชือ่ม
ตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต (บรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ย) และเครือ่งพซีจีะตอ้งสนับสนุน
เทคโนโลย ีBluetooth หลังจากเชือ่มตอ่กบั
บรกิารจุดเชือ่มตอ่เครอืขา่ย (NAP) และจับคู่
กับเครือ่งพซีแีลว้ โทรศัพทข์องคณุจะเปิดการ
เชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตเขา้กบัอนิเทอรเ์น็ต
โดยอัตโนมัติ

โทรศัพทน์ีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth
Specification 2.1 + EDR ทีส่นับสนุนรปูแบบ
ดังตอ่ไปนี:้ การใชง้านท่ัวไป, แฮนดฟ์ร,ี ชดุหู
ฟัง, Push ออปเจ็กต,์ การโอนไฟล,์ การตดิตอ่
เครอืขา่ยแบบ Dial-Up, พอรต์อนุกรม, การ
เขา้ใชง้านซมิ และการแลกเปลีย่นออบเจกต์
ท่ัวไป คณุควรใชเ้ฉพาะอปุกรณ์เสรมิของรุ่นนี้
ทีไ่ดรั้บการรับรองจาก Nokia เทา่นัน้ เพือ่
สรา้งความม่ันใจในการใชง้านระหวา่งอปุกรณ์
ทีร่องรับเทคโนโลย ีBluetooth โปรดตรวจ
สอบกบับรษัิทผูผ้ลติอปุกรณ์อืน่ๆ เพือ่ดวูา่
ปกรณ์นัน้ๆ ใชง้านรว่มกบัโทรศัพทร์ุน่นีไ้ด ้

่

คณุสมบัตทิีใ่ชเ้ทคโนโลย ีBluetooth จะเพิม่
การใชพ้ลังงานแบตเตอรีแ่ละลดอายกุารใช ้
งานของแบตเตอรี่

ขอ้มลูแพคเก็ต
GPRS (General packet radio service) เป็น
บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยทีอ่นุญาตให ้
โทรศัพทเ์คลือ่นทีส่ามารถสง่และรับขอ้มลู
ผา่นเครอืขา่ยทีใ่ช ้Internet Protocol (IP) ได ้
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ในการกําหนดวธิกีารใชบ้รกิาร ใหเ้ลอืก
เมนู > การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > ขอ้มลู
แพคเก็ต > เชือ่มขอ้มลูแพคเก็ต และเลอืก
จากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
เมือ่ตอ้งการ  — สรา้งการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพค
เก็ตเมือ่แอปพลเิคชัน่ตอ้งการ การเชือ่มตอ่จะ
ถกูปิดเมือ่มกีารปิดแอปพลเิคชัน่
ออนไลนต์ลอด  —  เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย
ขอ้มลูแพคเก็ตโดยอตัโนมัตเิมือ่คณุเปิด
โทรศัพท์

คณุสามารถใชโ้ทรศัพทเ์ป็นโมเด็มไดโ้ดยการ
เชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
โดยใชเ้ทคโนโลย ีBluetooth สําหรับราย
ละเอยีด โปรดดเูอกสารชดุโปรแกรม Nokia
PC Suite

การโทรและโทรศพัท์
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > โทรออก

การโอนสายเรยีกเขา้
เลอืก การโอนสาย (บรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ย) สําหรับรายละเอยีด โปรดตดิตอ่ผู ้
ใหบ้รกิาร

การโทรซํา้อตัโนมตัสิบิคร ัง้หลงัจาก
พยายามโทรแลว้แตไ่มสํ่าเร็จ
เลอืก เรยีกซํา้อตัโนมตั ิ> เปิด

การรบัการแจง้เตอืนสายเรยีกเขา้ขณะที่
คณุกาํลงัสนทนา
เลอืก สายเรยีกซอ้น > ใชง้าน (บรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขา่ย)

การแสดงหรอืซอ่นหมายเลขของคณุกบั
คูส่นทนา
เลอืก สง่ขอ้มลูผูโ้ทร (บรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ย)

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > โทรศพัท์

การกาํหนดภาษาทีแ่สดง
เลอืก การต ัง้คา่ภาษา > ภาษาทีใ่ชใ้น
เครือ่ง

อปุกรณ์เสรมิ
เมนูนีจ้ะใชไ้ดก็้ตอ่เมือ่โทรศัพทเ์ชือ่มตอ่อยู่
กบัอปุกรณ์เสรมิทีใ่ชร้ว่มกนัได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > อปุกรณ์เสรมิ
เลอืกอปุกรณ์เสรมิและตัวเลอืก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ
อปุกรณ์เสรมินัน้ๆ

การจดัรปูแบบ
คณุสามารถกําหนดคา่โทรศัพทข์องคณุดว้ย
การตัง้คา่ทีจํ่าเป็นสําหรับบรกิารบางประเภท
ผูใ้หบ้รกิารของคณุอาจสง่การตัง้คา่เหลา่นีม้า
ใหค้ณุดว้ย

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การต ัง้กาํหนด
คา่

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
ต ัง้กําหนดคา่ทีต่ ัง้ไว ้ — ดผููใ้หบ้รกิารทีจั่ด
เก็บอยูใ่นโทรศัพท ์และตัง้คา่ผูใ้หบ้รกิารเริม่
ตน้
ใชค้า่ทีต่ ัง้ในทกุแอปฯ  — เปิดใชก้ารตัง้
กําหนดคา่ทีเ่ป็นคา่เริม่ตน้สําหรับโปรแกรมที่
สนับสนุน
จดุเชือ่มตอ่ทีต่อ้งการ  — ดจูดุเชือ่มตอ่ทีจั่ด
เก็บไว ้
การต ัง้คา่สว่นบคุคล  — เพิม่บัญชสีว่นตัว
ใหมสํ่าหรับบรกิารตา่งๆ และใชง้านหรอืลบ
บัญชนัีน้ ในการเพิม่บัญชสีว่นตัวใหม่ ใหเ้ลอืก
เพิม่ใหม ่หรอื ตวัเลอืก > เพิม่ใหม ่เลอืก
ประเภทบรกิาร แลว้ป้อนขอ้มลูทีจํ่าเป็น ในการ
ใชง้านบัญชสีว่นตัว ใหเ้ลือ่นไปทีบ่ัญชดีัง
กลา่ว แลว้เลอืก ตวัเลอืก > ใชง้าน
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การเรยีกคนืคา่ด ัง้เดมิ 
หากตอ้งการเรยีกคนืโทรศัพทก์ลับสูก่ารตัง้คา่
เริม่ตน้ ใหเ้ลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > เรยีกต ัง้
คา่ด ัง้เดมิ

หากตอ้งการรเีซ็ตการตัง้คา่ทีเ่ลอืกทัง้หมด
โดยไมล่บขอ้มลูสว่นตัวใดๆ ใหเ้ลอืก การต ัง้
คา่เทา่น ัน้

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

เกีย่วกบัเบราเซอร ์Ovi

เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > รวม > เว็บ

ตดิตามขา่วสารและเยีย่มชมเว็บไซตโ์ปรด
ของคณุ คณุสามารถใชเ้บราเซอร์ Ovi เพือ่ดู
เว็บเพจบนอนิเทอรเ์น็ตได ้

เบราเซอร ์Ovi จะปรับขนาดเนือ้หาเว็บให ้
เหมาะกับโทรศัพทข์องคณุ ดังนัน้คณุจงึ
สามารถเรยีกดเูว็บไดเ้ร็วขึน้ และประหยัดคา่
รับสง่ขอ้มลู

ในการเรยีกดเูว็บ คณุตอ้งมจีดุเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ตทีกํ่าหนดคา่ไวใ้นโทรศัพทแ์ละ
เชือ่มตอ่กับเครอืขา่ยอยู่

คณุสามารถสอบถามเกีย่วกับบรกิาร ราคา
ตลอดจนคําแนะนําไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

คณุอาจไดรั้บการตัง้กําหนดคา่ทีต่อ้งใชใ้นการ
เบราสข์อ้มลูเป็นขอ้ความการจัดรูปแบบจากผู ้
ใหบ้รกิารของคณุ
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เมนูระบบ

เขา้ใชพ้อรทั์ลเพือ่ไปยังบรกิารทีผู่ใ้หบ้รกิาร
ระบบจัดให ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุา
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารระบบของคณุ ผูใ้หบ้รกิาร
สามารถอพัเดตเมนูนีด้ว้ยขอ้ความบรกิาร

บรกิารซมิ

ซมิการด์ของคณุอาจมบีรกิารเสรมิ คณุ
สามารถเขา้ใชง้านเมนูนีไ้ดก็้ตอ่เมือ่ซมิการด์
ของคณุสนับสนุน ชือ่และเนือ้หาของเมนูจะ
ตา่งกนัไปตามซมิการด์ทีใ่ช ้
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อปุกรณ์เสรมิของแทจ้าก Nokia

คาํเตอืน:
เลอืกใชแ้ตแ่บตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และ
อปุกรณ์เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรองโดย Nokia วา่
สามารถใชไ้ดก้บัเครือ่งรุน่นีเ้ทา่นัน้ การใช ้
อปุกรณ์ประเภทอืน่นอกเหนอืจากนี้ อาจเป็น
อนัตรายและทําใหก้ารรับประกนัหรอืรับรอง
สําหรับเครือ่งเป็นโมฆะไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่
การใชอ้ปุกรณ์ชารจ์หรอืแบตเตอรีท่ีไ่มไ่ดรั้บ
การรับรองอาจเสีย่งกบัการลกุไหม  ้การระเบดิ
การร่ัวไหล หรอือนัตรายอืน่ๆ

หากตอ้งการทราบแหลง่จําหน่ายอปุกรณ์
เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรอง สามารถสอบถามจาก
ตัวแทนจําหน่ายของคณุ

อปุกรณ์เสรมิสําหรับโทรศัพทข์องคณุมี
จําหน่ายอยูม่ากมาย หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่
เตมิ โปรดดทูี ่www.nokia.co.th/
accessories

ขอ้กาํหนดทีค่วรปฏบิตัสํิาหรบัการใช้
อปุกรณ์เสรมิ
• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็ก
• หากตอ้งการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ์

เสรมิ ใหจั้บทีป่ล๊ักไฟและดงึออก อยา่ดงึ
ทีส่ายไฟ

• ตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์เสรมิ
ทีไ่ดต้ดิตัง้ในพาหนะไดรั้บการตดิตัง้
อยา่งแน่นหนาและทํางานอยา่งถกูตอ้ง

• เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบัตผิา่นการรับรอง
เทา่นัน้ทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิในรถทีต่ดิ
ตัง้ยากได ้

แบตเตอรี่
ประเภท: BL-5J

เวลาสนทนา:

ู ึ ั่

สแตนดบ์าย:

ู ึ ั่

ขอ้สําคญั: เวลาสนทนาและเวลาสแตนด์
บายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตาม
การประมาณการตอ่เมือ่อยูภ่ายใตข้อ้กําหนดที่
เหมาะสมของเครอืขา่ยเทา่นัน้ เวลาสนทนา
และเวลาสแตนดบ์ายขึน้อยูกั่บซมิการด์
คณุสมบัตทิีใ่ช ้อายแุละขอ้กําหนดของ
แบตเตอรี ่อณุหภมูใินการเก็บแบตเตอรี่ ขอ้
กําหนดของเครอืขา่ย และปัจจัยอืน่ๆ อกี
มากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์
บายอาจสัน้กวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้อยา่งมาก
เสยีงเรยีกเขา้ การจัดการสายดว้ยระบบแฮนด์
ฟร ีการใชใ้นโหมดดจิติอล และคณุสมบัตอิืน่ๆ
จะใชพ้ลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่
ใชอ้ปุกรณ์ในการโทรจะสง่ผลตอ่เวลาสแตนด์
บาย ในทํานองเดยีวกนั ระยะเวลาทีเ่ปิดเครือ่ง
รวมทัง้ทีอ่ยูใ่นโหมดสแตนดบ์ายก็มผีลตอ่
ระยะเวลาในการสนทนาดว้ยเชน่กัน
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การรกัษาสิง่แวดลอ้ม

ประหยดัพลงังาน
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีบ่อ่ยๆ หาก
คณุปฏบิัตดิังตอ่ไปนี้

• ปิดแอปพลเิคชัน่และการเชือ่มตอ่ขอ้มลู
เชน่ การเชือ่มตอ่ WLAN หรอื Bluetooth
เมือ่ไมใ่ชง้าน

• ปิดการใชง้านเสยีงทีไ่มจํ่าเป็น เชน่ เสยีง
ปุ่ มกด

การหมนุเวยีนมาใชใ้หม่

เมือ่โทรศัพทเ์ครือ่งนีห้มดอายกุารใชง้าน วสัดุ
ทกุชิน้สามารถนํากลับมาใชเ้ป็นวตัถดุบิและ
พลังงานได ้เพือ่รับประกนัการกําจัดและ
การนํากลับมาใชท้ีถ่กูตอ้ง Nokia รว่มมอืกบั
พันธมติรผา่นโปรแกรมทีเ่รยีกวา่
We:recycle สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีาร
รไีซเคลิผลติภัณฑ ์Nokia เกา่ของคณุและ
สถานทีเ่ก็บรวบรวม โปรดไปที่
www.nokia.com/werecycle หรอืใช ้
โทรศัพทม์อืถอืไปที ่nokia.mobi/werecycle
หรอืตดิตอ่ศนูยบ์รกิารของ Nokia

นําบรรจภุัณฑแ์ละคูม่อืผูใ้ชข้องคณุกลับมา
หมนุเวยีนใชใ้หมต่ามระเบยีบการหมนุเวยีนมา
ใชใ้หมข่องทอ้งถิน่ของคณุ

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั
คณุลักษณะทางสิง่แวดลอ้มของอปุกรณ์ของ
คณุ ใหไ้ปที ่www.nokia.com/
ecodeclaration

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

ขอ้มลูท ัว่ไป
เกีย่วกบัโทรศพัทข์องคณุ
โทรศัพทไ์รส้ายทีอ่ธบิายไวใ้นคูม่อืฉบบันีไ้ดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้น
เครอืขา่ย (E) GSM 850, 900, 1800 และ 1900 MHz โปรดตดิตอ่
ขอรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัระบบเครอืขา่ยจากผูใ้หบ้รกิาร
โทรศัพทข์องคณุ

โทรศัพทข์องคณุอาจมบีุค๊มารค์และลงิคสํ์าหรับไซตอ์นิเทอรเ์น็ต
จากบรษัิทภายนอกตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้แลว้และอาจยอมใหเ้ขา้
เว็บไซตข์องบรษัิทอืน่ได ้เว็บไซตเ์หลา่นีไ้มไ่ดอ้ยูใ่นเครอืของ
Nokia และ Nokia ไมรั่บประกนัหรอืรับผดิชอบใด  ๆตอ่เว็บไซต์
เหล่านี ้หากคณุเขา้ใชเ้ว็บไซตด์ังกลา่ว ควรใชค้วามระมดัระวังใน
เรือ่งของความปลอดภยัหรอืเนือ้หาของเว็บไซต์

คาํเตอืน:
คณุตอ้งเปิดเครือ่งกอ่นเริม่ใชง้านคณุสมบตัติ่าง  ๆของเครือ่ง ยกเวน้
นาฬกิาปลกุ หา้มเปิดเครือ่ง เมือ่การใชง้านโทรศัพทไ์รส้ายอาจกอ่
ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนหรอือนัตราย

ขณะทีใ่ชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งนี ้คณุควรเคารพตอ่กฎหมายและจารตี
ประเพณีทอ้งถิน่ทัง้หมด ความเป็นสว่นตัว สทิธสิว่นบคุคลของผูอ้ ืน่
และลขิสทิธิ ์การคุม้ครองดา้นลขิสทิธิจ์ะชว่ยป้องกนัการคัดลอก
การแกไ้ข หรอืการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางสว่นได ้

คณุควรทําสําเนาสํารองหรอืจดบนัทกึเป็นลายลักษณ์อกัษรสําหรับ
ขอ้มลูสําคัญทัง้หมดทีจ่ัดเกบ็ไวใ้นเครือ่งดว้ยเสมอ

เมือ่ตอ้งการตอ่โทรศัพทก์บัอปุกรณ์ชนดิอืน่  ๆโปรดอา่นคูม่อืของ
ปกรณ์นัน้ๆ เพือ่ศกึษาขอ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกบัความปลอดภยั
หา้มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบัอปุกรณ์ทีไ่มส่ามารถใชง้านรว่มกนัได ้

รปูภาพทีป่รากฏในคูม่อืฉบบันี้อาจแตกตา่งจากภาพทีป่รากฏบน
หนา้จอโทรศัพทข์องคุณ

โปรดดูขอ้มลูทีสํ่าคัญอืน่  ๆเกีย่วกบัโทรศัพทไ์ดจ้ากคูม่อืผูใ้ช ้

บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย
คณุตอ้งสมคัรขอใชบ้รกิารกบัผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทไ์รส้ายกอ่นเริม่
ใชง้านโทรศัพท ์บางคณุสมบตัไิมส่ามารถทํางานไดบ้นทกุเครอื
ขา่ย คณุสมบตัติ่างๆ อาจตอ้งการใหคุ้ณทําขอ้ตกลงเฉพาะกบัผูใ้ห ้
บรกิารกอ่นจงึจะสามารถใชง้านได ้บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย
เกีย่วขอ้งกบัการรับสง่ขอ้มลู โปรดตรวจสอบคา่ธรรมเนียมในระบบ
เครอืขา่ยหลักของคณุและเมือ่ใชบ้รกิารขา้มเครอืขา่ยจากผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ ผูใ้หบ้รกิารสามารถใหคํ้าอธบิายถงึคา่บรกิารทีเ่รยีก
เก็บ ในบางเครอืขา่ย อาจมขีอ้จํากดัทีส่ง่ผลกระทบต่อการใชง้าน
คณุสมบตับิางอยา่งของโทรศัพทเ์ครือ่งนีท้ีต่อ้งไดรั้บการสนับสนุน
จากระบบเครอืขา่ย เชน่ การสนับสนุนสําหรับเทคโนโลยเีฉพาะ
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เชน่ โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ทีทํ่างานบน
โปรโตคอล TCP/IP และตัวอกัษรในภาษาตา่งๆ

ผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทอ์าจขอใหร้ะบบยกเลกิหรอืปิดการใชง้าน
คณุสมบตับิางอยา่งในเครือ่งของคณุ ถา้เป็นเชน่นัน้ คณุสมบัติ
เหลา่นีจ้ะไมป่รากฏในเมนูบนเครือ่ง โทรศัพทข์องคุณอาจมรีายการ
ทีกํ่าหนดเอง เชน่ ชือ่เมนู ลําดับของเมนู และไอคอน

หนว่ยความจําทีใ่ชร้ว่มกนั
คณุสมบตัใินโทรศัพทเ์ครือ่งนี ้ซึง่ใชห้น่วยความจําร่วมกนันัน้ ไดแ้ก่
ขอ้ความมลัตมิเีดยี (MMS) การใชคุ้ณสมบัตอิยา่งใดอยา่งหนึง่
หรอืมากกวา่นีจ้ะลดจํานวนหน่วยความจําทีเ่หลอืสําหรับคณุสมบตัิ
อืน่ หากโทรศัพทข์องคณุแสดงขอ้ความวา่หน่วยความจําเต็ม ให ้
ลบขอ้มลูบางอยา่งทีจ่ัดเก็บไวใ้นคณุสมบตัหิน่วยความจําทีใ่ชร้่วม
กนัออก

แบตเตอรี่
ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
โทรศัพทข์องคณุใชพ้ลังงานจากแบตเตอรีช่นดิทีส่ามารถชารจ์
ประจใุหมไ่ด ้แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการออกแบบใหใ้ชก้บัโทรศัพทร์ุน่นี้
คอื BL-5J Nokia อาจผลติแบตเตอรีรุ่น่อืน่ทีใ่ชง้านไดก้บัโทรศัพท์
รุน่นี ้โทรศัพทเ์ครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบใหเ้ก็บพลังงานจาก
อปุกรณ์ชารจ์ตอ่ไปนี ้AC-3 หมายเลขรุ่นของอปุกรณ์ชารจ์ทีถ่กูตอ้ง
นัน้อาจแตกตา่งกนัไปตามประเภทของปลั๊กเสยีบ ความแตกตา่ง
ของปลั๊กเสยีบจะระบไุวด้ว้ยคา่ใดคา่หนึง่ตอ่ไปนี:้ E, EB, X, AR, U,
A, C, K หรอื UB

แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจแุบตเตอรีไ่ดเ้ป็นรอ้ย
ครัง้ แตแ่บตเตอรีก็่จะค่อยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมือ่สงัเกตเห็น
วา่เวลาการสนทนาและสแตนดบ์ายของแบตเตอรีส่ัน้ลงอยา่งเห็น
ไดช้ดั ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีก่อ้นใหม ่ใชแ้บตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการรับรอง
จาก Nokia เท่านัน้ และชารจ์แบตเตอรีโ่ดยใชอ้ปุกรณ์ชารจ์สําหรับ
โทรศัพทร์ุน่นีท้ีไ่ดรั้บการรับรองจาก Nokia เทา่นัน้

หากใชแ้บตเตอรีเ่ป็นครัง้แรก หรอืหากไมไ่ดใ้ชแ้บตเตอรีเ่ป็นเวลา
นาน คณุอาจตอ้งเชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์ แลว้ถอดอปุกรณ์ชารจ์แลว้
เชือ่มตอ่อกีครัง้เพือ่เริม่ชารจ์แบตเตอรี ่หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้ง
ใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏขึน้บน
หนา้จอหรอืกอ่นทีจ่ะสามารถโทรออกได ้

การถอดออกอยา่งปลอดภยั ปิดโทรศัพท ์และปลดการเชือ่มต่อ
โทรศัพทจ์ากอปุกรณ์ชารจ์ทกุครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี่

การชารจ์ทีเ่หมาะสม ใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบและตัว
เครือ่งเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน ไมค่วรเสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้คา้ง
ไวก้บัอปุกรณ์ชารจ์ เน่ืองจากการชารจ์เป็นเวลานานเกนิไปจะทําให ้
อายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หากคณุทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์
เต็มไว ้แบตเตอรีจ่ะคายประจอุอกเองเมือ่เวลาผ่านไป

หลกีเลีย่งอณุหภมูทิีร่อ้นหรอืหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรีไ่วใ้น
ทีท่ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภมูิ
ทีร่อ้นหรอืหนาวจัดทําใหป้ระสทิธภิาพและอายกุารใชง้านของ
แบตเตอรีล่ดลง แบตเตอรีท่ีร่อ้นหรอืเย็นเกนิไปอาจทําใหโ้ทรศัพท์

ไมส่ามารถใชง้านไดช้ัว่คราว ประสทิธภิาพการทํางานของ
แบตเตอรีจ่ะมจํีากดัเมือ่อยูท่ีอ่ณุหภมูต่ํิากวา่จดุเยอืกแข็ง

หา้มลัดวงจร การลัดวงจรของแบตเตอรีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มวีตัถุ
ประเภทโลหะ เชน่ เหรยีญ คลปิ หรอืปากกามาสมัผัสโดยตรงกบัขัว้
บวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี ่(มลีักษณะเหมอืนแถบโลหะ
ดา้นหลังของแบตเตอรี)่ เหตุการณ์เชน่นีอ้าจเกดิขึน้ได ้เชน่ ในกรณี
ทีค่ณุพกแบตเตอรีส่ํารองไวใ้นกระเป๋าเสือ้หรอืในกระเป๋าเล็ก  ๆการ
ลัดวงจรเชน่นีอ้าจทําใหแ้บตเตอรีห่รอืวัตถสํุาหรับเชือ่มต่อเกดิ
ความเสยีหายได ้

การทิง้ หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรีอ่าจ
ระเบดิได ้การกําจัดแบตเตอรีต่อ้งเป็นไปตามกฎหมายของทอ้งถิน่
กรณุานํากลับมาใชใ้หม ่ถา้เป็นไปได ้และไมค่วรทิง้รวมกบัขยะ
ภายในบา้น

การรั่ว หา้มถอดช ิน้สว่น, ตัด, เปิด, บบีอดั, ดัดงอ, เจาะ หรอืแยก
สว่นเซลลห์รอืแบตเตอรี ่ในกรณีทีส่ารในแบตเตอรีร่ั่วออกมา ควร
ดแูลป้องกนัไมใ่หข้องเหลวนัน้สมัผัสกบัผวิหนังหรอืดวงตา หาก
สมัผัสโดนผวิหนังหรอืดวงตา ใหล้า้งบรเิวณนัน้ดว้ยน้ําสะอาดทันที
หรอืรบีไปพบแพทย์

ความเสยีหาย หา้มดัดแปลง, ประกอบใหม,่ พยายามใสว่ัตถแุปลก
ปลอมลงในแบตเตอรี ่หรอืนําไปแชใ่นน้ําหรอืของเหลวชนดิอืน่ๆ
หากแบตเตอรีเ่สยีหาย อาจทําใหเ้กดิการระเบดิได ้

การใชอ้ยา่งถกูตอ้ง ใชแ้บตเตอรีต่ามวตัถปุระสงคเ์ท่านัน้ การใช ้
แบตเตอรีอ่ยา่งไมถ่กูตอ้งอาจทําใหเ้กดิการลกุไหม ้การระเบดิ หรอื
อนัตรายอืน่ๆ หากโทรศัพทห์รอืแบตเตอรีต่กหลน่โดยเฉพาะบนพืน้
ผวิทีแ่ข็ง และคณุเชือ่วา่แบตเตอรีไ่ดช้ํารุดเสยีหาย ใหนํ้าไปทีศ่นูย์
บรกิารเพือ่ตรวจสอบกอ่นนําไปใชต้อ่ อยา่ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์หรอื
แบตเตอรีท่ีช่ํารุดเสยีหาย โปรดเกบ็แบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็กเล็ก

การดแูลโทรศพัทข์องคณุ
คณุควรดูแลโทรศัพท ์แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิ
ดว้ยความระมดัระวัง คําแนะนําต่อไปนีจ้ะชว่ยใหคุ้ณปฏบิตัติาม
เงือ่นไขการรับประกนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้
และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองค์
ประกอบของแร ่ซึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกรอ่นได ้
หากตัวเครือ่งเปียกชืน้ ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกและปลอ่ยให ้
เครือ่งแหง้สนทิดกีอ่น

• อยา่ใชห้รอืเก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก
เนือ่งจากอาจทําใหอ้ปุกรณ์สว่นทีส่ามารถขยบัไดแ้ละสว่น
ประกอบทีเ่ป็นอเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีส่งู เนือ่งจากอณุหภมูสิงู
อาจทําใหอ้ายกุารใชง้านของโทรศัพทส์ัน้ลง แบตเตอรีอ่าจ
เสือ่มสภาพ และทําใหพ้ลาสตกิงอหรอืละลายได ้

• อยา่เก็บโทรศพัทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด เนือ่งจากเมือ่
อณุหภมูเิพิม่ขึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้จะกอ่ตัวข ึน้

32 ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

© 2011 Nokia สงวนลขิสทิธิ์



ภายในเครือ่ง ซึง่อาจทําใหอ้ปุกรณ์และแผงวงจร
อเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่งโทรศัพทน์อกเหนอืจากที่
แนะนําไวใ้นคูม่อืผูใ้ช ้

• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดร้ับการรับรองอาจทําใหโ้ทรศัพทเ์สยี
หายและยงัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยุ
สือ่สารอกีดว้ย

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศัพท ์การใชง้านโดยไมถ่นอม
เครือ่งอาจทําใหแ้ผงวงจรภายในและกลไกเกดิความเสยี
หายได ้

• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของ
โทรศัพทเ์ทา่นัน้

• อยา่ทาสโีทรศัพท ์เพราะสอีาจทําใหอ้ปุกรณ์ทีส่ามารถขยบั
ไดต้ดิขดั และไมส่ามารถทํางานไดต้ามปกติ

• ปิดโทรศัพทแ์ละถอดแบตเตอรีอ่อกจากเป็นระยะ  ๆเพือ่
ประสทิธภิาพในการทํางานสงูสดุ

• เก็บโทรศัพทไ์วใ้หห้า่งจากแมเ่หล็กหรอืสนามแมเ่หล็ก

• ในการเก็บรักษาขอ้มลูสําคัญของคุณใหป้ลอดภยั ใหจ้ัดเก็บ
ขอ้มลูนัน้ไวแ้ยกไวส้องทีเ่ป็นอยา่งนอ้ย เชน่ ในโทรศัพท์
การด์หน่วยความจํา หรอืคอมพวิเตอร ์หรอืจดบนัทกึขอ้มลู
สําคัญลงในกระดาษ

การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ช ้
แลว้ไปยงัจดุคัดแยกขยะเฉพาะทุกครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการ
กําจัดขยะทีไ่มม่กีารควบคมุ และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดใุช ้
แลว้ตา่งๆ โปรดตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มของ
ผลติภัณฑแ์ละวธิกีารรไีซเคลิผลติภณัฑ ์Nokia ของคณุไดท้ี่
www.nokia.com/werecycle หรอืทางโทรศัพทม์อืถอื ที่
nokia.mobi/werecycle

เกีย่วกบัการจดัการสทิธิแ์บบดจิติอล
ขณะทีใ่ชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งนี ้คณุควรเคารพตอ่กฎหมายและจารตี
ประเพณีทอ้งถิน่ทัง้หมด ความเป็นสว่นตัว สทิธสิว่นบคุคลของผูอ้ ืน่
และลขิสทิธิ ์การคุม้ครองดา้นลขิสทิธิอ์าจชว่ยป้องกนัการคัดลอก
การแกไ้ข หรอืการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางสว่นได ้

เจา้ของเนือ้หาสามารถใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล
(DRM) ประเภทอืน่ๆ เพือ่ปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญา รวมถงึ
ลขิสทิธิไ์ด ้อปุกรณ์นีจ้ะใชซ้อฟตแ์วร ์DRM หลากหลายประเภทใน
การเขา้ถงึขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM และดว้ยอปุกรณ์นี ้คณุจงึ
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีไ่ดรั้บการป้องกนัดว้ย WMDRM 10, OMA
DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0 หาก
ซอฟตแ์วร ์DRM บางอยา่งไมส่ามารถปกป้องเน้ือหาได ้เจา้ของ
เนือ้หาสามารถขอใหเ้พกิถอนความสามารถของซอฟตแ์วร ์DRM
ในการเขา้ถงึขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM ใหมไ่ด ้นอกจากนี ้การเพกิ
ถอนยงัอาจป้องกนัการตอ่อายขุองขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM ใน
อปุกรณ์ของคณุแลว้ การเพกิถอนซอฟตแ์วร ์DRM นีจ้ะไมส่ง่ผล
ระทบตอ่การใชเ้นือ้หาทีไ่ดรั้บการปกป้องดว้ย DRM ประเภทอืน่
หรอืการใชเ้นือ้หาทีไ่มไ่ดรั้บการป้องกนัดว้ย DRM

เนือ้หาทีป้่องกนัดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) จะมา
พรอ้มกบัสทิธกิารใชท้ีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทําหนา้ทีร่ะบถุงึสทิธขิองคณุใน
การใชเ้นื้อหา

วธิกีารถา่ยโอนขอ้มลูแบบอืน่  ๆอาจไมโ่อนรหัสการใชท้ีจํ่าเป็นตอ้ง
ถกูเรยีกคนืพรอ้มเนื้อหาเพือ่ใหคุ้ณสามารถใชเ้นือ้หาทีป้่องกนัดว้ย
OMA DRM ไดต้อ่ไปหลังจากจัดรปูแบบหน่วยความจําโทรศัพท์
แลว้ คณุอาจจําเป็นตอ้งเรยีกคนืรหัสการใชใ้นกรณีทีไ่ฟลใ์น
โทรศัพทข์องคณุเสยี

หากโทรศัพทม์เีนื้อหาทีป้่องกนัดว้ย WMDRM ทัง้รหัสการใชแ้ละ
เนือ้หาจะหายไปหากคณุจัดรปูแบบหน่วยความจําของโทรศัพท์
คณุอาจสญูเสยีรหสัการใชแ้ละเนือ้หาหากไฟลใ์นโทรศัพทข์องคณุ
เสยี การสญูหายของรหัสการใชห้รอืเนื้อหาอาจจํากัดความสามารถ
ในการใชเ้นือ้หาเดยีวกนับนโทรศัพทข์องคุณอกีครัง้ สําหรับขอ้มลู
เพิม่เตมิ ตดิต่อผูใ้หบ้รกิารของคณุ

รหัสการใชบ้างอยา่งอาจจะเชือ่มตอ่กบัซมิการด์ใดซมิการด์หนึง่
และเนื้อหาทีไ่ดรั้บการป้องกนัไวจ้ะเขา้ถงึไดเ้ฉพาะเมือ่ใสซ่มิการด์
ดังกลา่วไวใ้นเครือ่งแลว้เทา่นัน้

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความปลอดภยั
พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่งนี้ปราศจากสารนกิเกลิ

เด็กเล็ก
เครือ่งของคณุ รวมทัง้อปุกรณ์เสรมิ ไมใ่ชข่องเลน่ อปุกรณ์เหลา่นัน้
อาจมชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเกบ็ใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

สภาพแวดลอ้มการทํางาน
โทรศัพทเ์ครือ่งนีเ้ป็นไปตามคําแนะนําในการปลอ่ยคลืน่ RF เมือ่ใช ้
ในตําแหน่งปกตทิีห่หูรอืเมือ่อยูห่า่งจากรา่งกายอยา่งนอ้ย 1.5
เซนตเิมตร (5/8 นิว้) ซองสําหรับพกพา อปุกรณ์เหน็บเข็มขดั หรอื
ทีว่างโทรศัพทเ์พือ่การพกพา ไมค่วรมโีลหะเป็นสว่นประกอบ และ
ควรใหเ้ครือ่งอยูห่า่งจากรา่งกายตามระยะหา่งทีกํ่าหนดขา้งตน้

โทรศัพทเ์ครือ่งนีต้อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่กบัระบบเครอืขา่ยทีม่คีณุภาพ
เพือ่สง่ไฟลข์อ้มลูหรอืขอ้ความ อาจมคีวามลา่ชา้ในการสง่ไฟล์
ขอ้มลูหรอืขอ้ความ จนกวา่จะเชือ่มตอ่ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ ปฏบิัติ
ตามคําแนะนําเกีย่วกบัระยะหา่งระหวา่งเครือ่ง จนกวา่การสง่จะ
เสร็จสมบรูณ์

ช ิน้สว่นของโทรศัพทเ์ป็นสือ่แมเ่หล็ก วัตถทุีทํ่าจากโลหะอาจดงึดดู
เขา้หาโทรศัพท ์อยา่วางบตัรเครดติหรอืสือ่เก็บแมเ่หล็กอืน่ไวใ้กล ้
โทรศัพท ์เพราะขอ้มลูทีเ่ก็บไวภ้ายในอาจถกูลบได ้

อปุกรณ์ทางการแพทย์
การทํางานของอปุกรณ์สําหรับรับหรอืสง่สัญญาณวทิยรุวมทัง้
โทรศัพทม์อืถอือาจกอ่ใหเ้กดิสัญญาณรบกวนตอ่การทํางานของ
อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีไ่มม่กีารป้องกนัสญัญาณเพยีงพอได ้
โปรดปรกึษาแพทยห์รอืบรษัิทผูผ้ลติเครือ่งมอืทางการแพทยนั์น้ๆ
หากไมแ่น่ใจวา่อปุกรณ์นัน้ไดรั้บการป้องกันพลังงานคลืน่ความถี่
RF จากภายนอกอยา่งเพยีงพอหรอืไม ่ปิดโทรศัพทใ์นกรณีทีม่ป้ีาย
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ประกาศใหค้ณุดําเนนิการดังกลา่ว เนือ่งจากโรงพยาบาลหรอืสถาน
พยาบาลอาจใชอ้ปุกรณ์ทีม่คีวามไวตอ่พลังงานคลืน่ความถี ่RF จาก
ภายนอก

อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย
ผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยแ์นะนําวา่ ควรใหโ้ทรศัพทม์อืถอือยู่
หา่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลูกถา่ยไวใ้นรา่งกาย เชน่ เครือ่ง
ควบคมุการเตน้ของหวัใจหรอืเครือ่งกระตุน้การทํางานของหัวใจ
อยา่งนอ้ย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เพือ่หลกีเลีย่งสญัญาณรบกวน
ทีอ่าจเกดิกบัเครือ่งดังกลา่ว สําหรับผูใ้ชอ้ปุกรณ์ทางการแพทยด์ัง
กลา่ว ควรปฏบิตัดิังนี้

• เก็บโทรศัพทใ์หอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยม์ากกวา่
15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ

• ไมค่วรเก็บโทรศัพทไ์วใ้นกระเป๋าเสือ้

• ใชโ้ทรศัพทก์บัหขูา้งทีต่รงขา้มกบัอปุกรณ์ทางการแพทย์

• ปิดโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หากสงสยัวา่กําลังเกดิสัญญาณ
รบกวน

• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับอปุกรณ์ทางการแพทย์
ดังกลา่ว

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายร่วมกบัอปุกรณ์
ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย โปรดปรกึษากบัแพทยท์ีใ่ห ้
คําปรกึษาดา้นสขุภาพของคณุ

เครือ่งชว่ยฟัง
อปุกรณ์ไรส้ายแบบดจิติัลบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิสัญญาณรบกวน
กบัเครือ่งชว่ยฟังได ้

คาํตอบสําหรบัการเขา้ใชง้าน
Nokia มหีนา้ทีใ่นการผลติโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีส่ะดวกต่อการใชง้าน
ใหผู้ใ้ชแ้ตล่ะคน รวมทัง้ผูไ้รค้วามสามารถดว้ย หากตอ้งการทราบ
รายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดเขา้เยีย่มชมเว็บไซต ์Nokia ไดท้ี่
www.nokiaaccessibility.com

การฟงั

คาํเตอืน:
ขณะทีคุ่ณใชช้ดุหฟัูง อาจมผีลตอ่ความสามารถในการไดย้นิเสยีง
ภายนอก หา้มใชช้ดุหฟัูงในสถานทีท่ีอ่าจมผีลตอ่ความปลอดภยั
ของคณุ

อปุกรณ์ไรส้ายบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนกบัเครือ่ง
ชว่ยฟังบางชนดิได ้

ยานพาหนะ
สญัญาณ RF อาจมผีลตอ่ระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นยานพาหนะทีต่ดิ
ตัง้ไมถ่กูตอ้งหรอืมกีารป้องกนัไมเ่พยีงพอ เชน่ ระบบฉีดน้ํามนัที่
ควบคมุดว้ยอเิล็กทรอนกิส,์ ระบบเบรก ABS, ระบบควบคมุความเร็ว

แบบอเิล็กทรอนกิส ์และระบบถงุลมนริภยั โปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่
เตมิกับบรษัิทผูผ้ลติยานพาหนะหรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ

ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญเทา่นัน้เป็นผูใ้หบ้รกิารหรอืตดิตัง้อปุกรณ์ใน
ยานพาหนะ การตดิตัง้หรอืการซอ่มแซมทีไ่มถ่กูตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิ
อนัตรายและทําใหก้ารรับประกนัของคณุเป็นโมฆะดว้ย ควรตรวจ
สอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์ทกุชิน้ของโทรศัพทม์อืถอืในยาน
พาหนะไดร้ับการตดิตัง้และทํางานอยา่งถกูตอ้ง อยา่เก็บหรอืพก
ของเหลวทีต่ดิไฟได ้แกส๊ หรอืวัตถรุะเบดิไวร้วมกบัโทรศัพท ์ชิน้
สว่นของโทรศัพท ์หรอือปุกรณ์เสรมิต่างๆ โปรดสังเกตวา่ถงุลม
นริภัยจะพองตัวออกดว้ยแรงอดัทีแ่รงมาก อยา่วางโทรศัพทห์รอื
อปุกรณ์เสรมิไวใ้นบรเิวณทีถ่งุลมนริภยัอาจพองตัวออก

ควรปิดโทรศัพทก์อ่นทีจ่ะขึน้เครือ่งบนิ การใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายใน
เครือ่งบนิอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายต่อการทํางานของเครือ่งบนิ และ
ยังผดิกฎหมายอกีดว้ย

บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิ
ปิดโทรศัพทใ์นบรเิวณใด  ๆก็ตามทีอ่าจเกดิการระเบดิได ้ปฏบิตัติาม
คําแนะนําทกุประการทีม่กีารประกาศใหท้ราบ ประกายไฟในบรเิวณ
ดังกลา่วอาจทําใหเ้กดิการระเบดิหรอืลกุไหมอ้นัเป็นเหตใุหบ้าดเจ็บ
หรอืเสยีชวีติได ้ปิดโทรศัพทท์ีส่ถานทีบ่รกิารเชือ้เพลงิ เชน่ บรเิวณ
ใกลก้บัป๊ัมกา๊ซทีส่ถานีบรกิาร สงัเกตขอ้หา้มในคลังเกบ็เชือ้เพลงิ ที่
เก็บและบรเิวณทีม่กีารจา่ยเชือ้เพลงิ โรงงานเคมหีรอืสถานทีเ่กดิ
การลกุลามของการระเบดิได ้บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิไดม้กัมี
เครือ่งหมายแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน แตไ่มเ่สมอไป บรเิวณดัง
กลา่วรวมถงึบรเิวณทีค่ณุอาจไดรั้บแจง้ใหด้ับเครือ่งยนต ์ใตด้าดฟ้า
บนเรอื ระบบอํานวยความสะดวกในการขนถา่ยหรอืจัดเก็บสารเคมี
และบรเิวณทีอ่ากาศมกีารปนเป้ือนของสารเคมหีรอืเศษอนุภาค
ตา่งๆ เชน่ เม็ดวัสดขุนาดเล็ก ฝุ่ นหรอืผงโลหะ คณุควรตรวจสอบกบั
ผูผ้ลติยานพาหนะทีใ่ชก้า๊ซปิโตรเลยีมเหลว (เชน่ โพรเพนหรอืบวิ
เทน) เพือ่ตรวจสอบวา่โทรศัพทเ์ครือ่งนี้สามารถใชใ้นบรเิวณใกล ้
เคยีงกับยานพาหนะดังกล่าวไดอ้ยา่งปลอดภยัหรอืไม่

การโทรฉุกเฉนิ

ขอ้สําคญั: โทรศัพทเ์ครือ่งนีทํ้างานโดยใชส้ัญญาณวทิยุ
ระบบเครอืขา่ยแบบไรส้าย ระบบเครอืขา่ยภาคพืน้ดนิ รวมทัง้
ฟังกช์นัตา่งๆ ทีผู่ใ้ชต้ัง้โปรแกรมเอง หากโทรศัพทข์องคณุ
สนับสนุนสายสนทนาผา่นอนิเทอรเ์น็ต (สายอนิเทอรเ์น็ต) ใหเ้ปิด
ใชง้านทัง้สายอนิเทอรเ์น็ตและโทรศัพทม์อืถอื เครือ่งอาจพยายาม
ตอ่การโทรฉุกเฉนิผา่นทัง้เครอืขา่ยเซลลูลารแ์ละผา่นผูใ้หบ้รกิาร
สายอนิเทอรเ์น็ต หากเปิดใชง้านทัง้สองแบบ ไมส่ามารถรับประกนั
ไดว้า่จะสามารถเชือ่มตอ่ไดใ้นทกุสภาวะ คณุจงึไมค่วรวางใจวา่
โทรศัพทไ์รส้ายจะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยามจําเป็น
อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉนิ ใหป้ฏบิตัดิังนี้

1 หากยงัไมไ่ดเ้ปิดโทรศัพท ์ใหเ้ปิดขึน้ในขณะนี ้ตรวจสอบวา่
มสีญัญาณเพยีงพอหรอืไม ่ขึน้อยูก่บัโทรศัพทข์องคณุ คณุ
อาจจําเป็นตอ้งดําเนนิการดังนี้
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• ใสซ่มิการด์ทีใ่ชไ้ดล้งในโทรศัพท ์หากโทรศัพทข์อง
คณุจําเป็นตอ้งใชซ้มิการด์

• ปิดการจํากดัการโทรทีคุ่ณไดเ้ปิดใชไ้วใ้นโทรศัพท์

• เปลีย่นรูปแบบการโทรจากรปูแบบออฟไลน์หรอืรูป
แบบบนเครือ่งบนิมาเป็นรูปแบบทีใ่ชง้านในปัจจบุัน

2 กดปุ่ มวางสายหลายครัง้เทา่ทีจํ่าเป็นเพือ่ใหห้นา้จอวา่งและ
พรอ้มสําหรับการโทรออก

3 ป้อนหมายเลขฉุกเฉนิเพือ่แจง้ตําแหน่งปัจจบุนัทีค่ณุอยู ่ซึง่
หมายเลขฉุกเฉนิในแตล่ะพืน้ทีจ่ะแตกตา่งกนัไป

4 กดปุ่ มโทร

ขณะทีโ่ทรฉุกเฉนิ ควรจําไวว้า่คณุตอ้งใหข้อ้มลูตา่ง  ๆทีถ่กูตอ้งให ้
ไดม้ากทีส่ดุ โทรศัพทม์อืถอืของคณุอาจเป็นเครือ่งมอืสือ่สารเพยีง
ประเภทเดยีวในสถานทีเ่กดิเหต ุอยา่เพิง่วางสายจนกวา่จะไดรั้บ
แจง้ใหว้าง

รายละเอยีดการรบัรอง (SAR)
โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้รงตามคาํแนะนําของการสือ่สารทาง
คลืน่วทิยุ

เครือ่งโทรศัพทข์องคณุจะเป็นตัวรับและสง่สัญญาณวทิย ุซึง่ไดรั้บ
การออกแบบมาไมใ่หเ้กนิความถีส่ัญญาณคลืน่วทิยทุีแ่นะนําโดย
ขอ้กําหนดระหวา่งประเทศ ขอ้แนะนํานี้จัดทําขึน้โดย ICNIRP ซึง่
เป็นหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรอ์สิระ และรวมถงึระดับความ
ปลอดภยัทีอ่อกแบบมาเพือ่คุม้ครองผูใ้ชท้กุคน โดยไมข่ึน้กบัอายุ
หรอืสขุภาพ

ขอ้แนะนําของการเปิดรับคลืน่โทรศัพทเ์คลือ่นทีน่ีใ้ชห้น่วยวัดของ
SAR (Specific Absorption Rate) ขอ้กําหนด SAR ทีกํ่าหนดไวใ้น
คําแนะนํา ICNIRP คอื 2.0 วัตต/์กโิลกรัม (W/kg) ซึง่เป็นคา่เฉลีย่
เกนิสบิกรัมของเนื้อเยือ่ผวิ การทดสอบ SAR จัดทําขึน้ในสภาพการ
ทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่เครือ่งจะสง่คลืน่ความถีท่ีร่ะดับพลังงาน
สงูสดุทีแ่นะนําใหใ้ชใ้นคลืน่ความถีท่ัง้หมดทีทํ่าการทดสอบ ระดับ
SAR ตามจรงิขณะใชโ้ทรศัพทอ์าจตํ่ากวา่คา่สงูสดุ เน่ืองจากเครือ่ง
นีไ้ดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะพลังงานทีส่ามารถเขา้ถงึ
เครอืขา่ยไดต้ามทีกํ่าหนดไว ้คา่ทีเ่ปลีย่นแปลงขึน้กบัปัจจัยตา่งๆ
เชน่ ระยะหา่งระหวา่งคณุกบัสถานเีครอืขา่ยหลัก

คา่ SAR ทีส่งูทีส่ดุภายใตคํ้าแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใช ้
โทรศัพทท์ีห่คูอื 1.09 วัตต/์กก.

การใชอ้ปุกรณ์เสรมิอาจมผีลทําใหค้า่ SAR แตกตา่งไป คา่ SAR
แตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดทีท่ดสอบและทีร่ายงาน
ของแตล่ะประเทศและระบบเครอืขา่ย คณุสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัคา่ SAR ไดใ้นขอ้มลูผลติภณัฑท์ี ่www.nokia.com

คลืน่ SAR (Specific Absorption Rate)
เครือ่งวทิยคุมนาคมนีม้อีตัราการดดูกลนืพลังงานจําเพาะ (Specific
Absorption Rate - SAR) อนัเนือ่งมาจากเครือ่งวทิยคุมนาคม
เทา่กบั 1.09 วัตต/์กก. ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภยั
ตอ่สขุภาพมนุษยจ์ากการใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมทีค่ณะกรรมการ
กจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตปิระกาศกําหนด

ขอ้มลูศนูยบ์รกิาร Nokia

ศนูยบ์รกิาร Nokia ทีอ่ยูโ่ดยละเอยีด หมายเลข โทรศพัท์

หมายเลขแฟกซ์

เวลาทําการ

ฟิวเจอรป์ารค์ รังสติ หอ้ง 32 ชัน้ใตด้นิ เลขที ่161 หมู ่2 ถนนพหลโยธนิ ตําบล
ประชาธปัิตย ์อําเภอธัญบรุ ีปทมุธานี 12130

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

เซน็ทรัลพลาซา่ ป่ินเกลา้ หอ้ง 421 เลขที ่7/145 ถนนบรมราชชนน ีแขวง
อรณุอมัรนิทร ์เขตบางกอกนอ้ย 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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ศนูยบ์รกิาร Nokia ทีอ่ยูโ่ดยละเอยีด หมายเลข โทรศพัท์

หมายเลขแฟกซ์

เวลาทําการ

จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

เอสพลานาด หอ้ง 321-323 ชัน้ 3 เอสพลานาด เลขที ่99 แขวง
รัชดาภเิษก เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400

0-2741-6363

0-2660-9290

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

MBK เลขที ่444 ชัน้ 2 โซนด ียนูติ 5-6 อาคารมาบญุครอง
เซ็นเตอร ์ถ.พญาไท แขวงวังใหม ่เขตปทมุวัน กรงุเทพฯ
10330

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

เชยีงใหม่ 201/1 ถนนมหดิล หายยา อําเภอเมอืง เชยีงใหม ่50100 0-5320-3321-3

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

พัทยา 353/43 (ซอยสขุมุวทิ พัทยา9) หมู ่9 ถนนสขุมุวทิ ตําบล
หนองปรอื อําเภอบางละมงุ ชลบรุ ี20260

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ขอนแกน่ 356/1 อาคารซ.ีพ.ีแลนด ์หมู ่12 ถนนมติรภาพ ตําบล
เมอืงเกา่ อําเภอเมอืง ขอนแกน่ 40000

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หาดใหญ่ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ ่อําเภอหาดใหญ่
สงขลา 90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
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ซคีอนสแควร์ หอ้ง 1007 ชัน้ 1 ซคีอนสแควร ์เลขที ่904 หมู ่6 ถนน
ศรนีครนิทร ์เขตหนองบอน แขวงประเวศ กรงุเทพฯ
10250

0-2741-6363

0-2720-1661



หมายเหต:ุ ขอ้มลูในทีน่ี้อาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิต่อโนเกยี แคร์
ไลน:์ 02-255-2111
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คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

บรษัิท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ีว้า่ RM-614
ผลติภัณฑน์ีส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและบทบญัญัตขิอง
ระเบยีบ 1999/5/EC ทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ คณุสามารถอา่นสําเนาของ
ประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/

© 2011 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ Navi เป็น
เครือ่งหมายการคา้ หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Nokia
Corporation Nokia tune เป็นเครือ่งหมายการคา้ดา้นเสยีงของ
Nokia Corporation ผลติภัณฑอ์ืน่และชือ่บรษัิทอืน่ทีก่ลา่วถงึในที่
นีอ้าจเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืชือ่ทางการคา้ของเจา้ของ

ภณัฑนั์น้ๆ

หา้มทําซ้ํา สง่ต่อ จําหน่าย หรอืจัดเก็บเนื้อหาสว่นหนึง่สว่นใดหรอื
ทัง้หมดของเอกสารฉบบันี้ในรปูแบบใด  ๆโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อกัษรจาก Nokia Nokia ดําเนนินโยบายในการพัฒนา
อยา่งต่อเนือ่ง Nokia จงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงและ
ปรับปรงุสว่นหนึง่สว่นใดของผลติภณัฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบับ
นีโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ประกอบดว้ยซอฟตแ์วรเ์ขา้รหัสขอ้ความ RSA BSAFE หรอื
ซอฟตแ์วรโ์ปรโตคอลรักษาความปลอดภยัจาก RSA Security

Java และเครือ่งหมายทีม่สีญัลักษณ์ Java ทัง้หมดเป็น
เครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษัิท
Sun Microsystems, Inc.

ผลติภัณฑน์ีไ้ดรั้บอนุญาตภายใต ้MPEG-4 Visual Patent Portfolio
License (i) สําหรับการใชง้านสว่นตัวและไมใ่ชเ่ชงิพาณชิย ์ในการ
เชือ่มตอ่กบัขอ้มลูทีเ่ขา้รหัสใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของ MPEG-4
Visual Standard โดยลกูคา้เพือ่ใชใ้นกจิกรรมสว่นตัวและไมใ่ชเ่ชงิ
พาณชิย ์และ (ii) สําหรับใชเ้ชือ่มต่อกบัวดิโีอ MPEG-4 ของผูใ้ห ้
บรกิารวดิโีอทีไ่ดรั้บอนุญาต ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้หรอืใชง้านอืน่ใดนอก
เหนอืจากนี ้ขอ้มลูเพิม่เตมิรวมถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิการ
ขาย การใชง้านภายในและการใชง้านเชงิพาณชิย ์สามารถดไูด ้
จาก MPEG LA, LLC โปรดดูที ่http://www.mpegla.com

ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ ไมว่า่จะอยู่
ภายใตส้ถานการณ์ใด Nokia หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ Nokia จะ
ไมรั่บผดิชอบต่อการสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได ้หรอืความเสยี
หายพเิศษโดยอบุตักิารณ์ อนัเป็นผลสบืเนื่องหรอืความเสยีหาย
ทางออ้มไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด

เน้ือหาในเอกสารนี้ใหข้อ้มลู "ตามสภาพทีเ่ป็น" โดยไมม่กีารรับ
กนัใดๆ ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย และมไิดจํ้ากดัเพยีงการ
ประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของผลติภณัฑท์ี่

จําหน่าย และความเหมาะสมในการใชง้านตามวัตถปุระสงค ์ตลอด
จนความถกูตอ้ง ความเชือ่ถอืไดห้รอืขอ้มลูในเอกสารนี ้เวน้แต่
กฎหมายทีใ่ชบ้ังคับระบไุวเ้ท่านัน้ Nokia สงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืเพกิถอนเอกสารนี้ทกุเมือ่โดยไมต่อ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้

ผลติภัณฑแ์ละโปรแกรมเฉพาะทีว่างจําหน่ายและบรกิารสําหรับ
ผลติภัณฑเ์หลา่นีอ้าจแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาค โปรดตรวจสอบ
รายละเอยีดและตัวเลอืกภาษาทีม่ใีหเ้ลอืกใชไ้ดจ้ากตัวแทน
จําหน่าย Nokia เครือ่งรุน่นีป้ระกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอื
ซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้นการ
สง่ออกของสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่  ๆหา้มกระทําการใดๆ ที่
ขดัแยง้ตอ่กฎหมาย

แอปพลเิคชัน่ของบรษัิทอืน่ทีม่าพรอ้มกับโทรศัพท ์อาจถกูสรา้งขึน้
และอาจเป็นของบคุคลหรอืนติบิคุคลทีไ่มใ่ชก่จิการในเครอืหรอืมี
สว่นเกีย่วขอ้งกบั Nokia ทัง้นี ้Nokia ไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของลขิสทิธิห์รอื
สทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาของโปรแกรมจากผูผ้ลติรายอืน่เหลา่นี้
ดังนัน้ Nokia จงึไมม่สีว่นรับผดิชอบในการใหก้ารสนับสนุนผูใ้ช ้
ความสามารถในการใชง้านของแอปพลเิคชัน่เหลา่นี ้หรอืขอ้มลูที่
แสดงในแอปพลเิคชัน่หรอืสือ่เหลา่นี ้นอกจากนี ้Nokia ไมไ่ด ้
ใหก้ารรับประกนัใด  ๆสําหรับแอปพลเิคชัน่ของบรษัิทเหลา่นี้

ดว้ยการใชแ้อปพลเิคชัน่ตา่ง  ๆคณุใหก้ารรับรองวา่ แอปพลเิคชัน่
เหลา่นัน้ไดรั้บการจัดเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็นโดยไมม่กีารรับประกนั
ใดๆ อยา่งชดัแจง้หรอืเป็นนัยยะ ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดย
กฎหมายทีนํ่ามาใช ้คณุยงัใหก้ารรับรองตอ่ไปนีอ้กีวา่ ทัง้ NOKIA
รวมทัง้บรษัิทพันธมติรจะไมใ่หก้ารรับประกนัใด  ๆไมว่า่จะระบไุว ้
อยา่งชดัแจง้ หรอืโดยนัยในทุกกรณี รวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะการ
รับประกนัของชือ่สนิคา้ โอกาสทางการคา้ หรอืความเหมาะสมของ
วัตถุประสงคพ์เิศษ หรอืรับประกนัวา่ซอฟตแ์วรน์ีจ้ะไมล่ว่งละเมดิ
การจดสทิธบิตัร ลขิสทิธิ ์เครือ่งหมายการคา้ หรอืสทิธิอ์ ืน่ใดของ
บคุคลทีส่าม

คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อปุกรณ์ของคณุอาจกอ่ใหเ้กดิสัญญาณรบกวนคลืน่วทิยหุรอื
โทรทัศน์ได ้(เชน่ เมือ่ใชโ้ทรศัพทใ์นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัอปุกรณ์รับ
สญัญาณ) FCC หรอื IC อาจรอ้งขอใหค้ณุหยดุใชโ้ทรศัพท ์หาก
สญัญาณรบกวนดังกลา่วน้ียงัมอียู ่หากคณุตอ้งการสอบถามเพิม่
เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารในพืน้ทีข่องคณุ โทรศัพทเ์ครือ่งนี้
สอดคลอ้งตาม Part 15 ของกฎ FCC การทํางานของเครือ่งขึน้อยู่
กบัเงือ่นไข 2 ประการ ดังน้ี (1) โทรศัพทร์ุน่น้ีตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิ
สญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตราย และ (2) โทรศัพทรุ่์นนีต้อ้งยอมรับ
สญัญาณรบกวนทกุชนดิทีไ่ดร้ับ รวมถงึสญัญาณรบกวนทีอ่าจ
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ทําใหเ้กดิการทํางานทีไ่มพ่งึประสงค ์การแกไ้ขหรอืดัดแปลงอืน่ใด
ทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตโดยตรงจาก Nokia อาจทําใหผู้ใ้ชไ้มม่สีทิธิใ์ช ้
งานโทรศัพทเ์ครือ่งนีอ้กีตอ่ไป

เครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์นี ้มคีวามสอดคลอ้งตามมาตรฐาน
ทางเทคนคิ เลขที ่กทช. มท. 004-2548 และขอ้กําหนดอืน่ของ
กทช

/ฉบบัที ่3.2 TH
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