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ความปลอดภยั

โปรดอา่นและปฏบิัตติามคําแนะนําตอ่ไปนี้ มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิ
กฎหมายได ้กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิในคูม่อืผูใ้ชฉ้บับสมบรูณ์

ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีห่า้มใชโ้ทรศพัทไ์รส้าย
ปิดโทรศัพทเ์มือ่ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชโ้ทรศัพทม์อืถอืหรอืเมือ่โทรศัพทอ์าจกอ่ให ้
เกดิสญัญาณรบกวนหรอือนัตราย ตัวอยา่งเชน่ บนเครือ่งบนิ, เมือ่อยูใ่กลก้บัอปุกรณ์
ทางการแพทย,์ น้ํามนัเชือ้เพลงิ, สารเคม ีหรอืบรเิวณทีม่กีารระเบดิ

คาํนงึถงึความปลอดภยัในการขบัขีย่านพาหนะเป็นอนัดบัแรก
ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใด เมือ่คณุขับขีย่านพาหนะอยู่
ส ิง่สําคัญอนัดับแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะขับขีย่านพาหนะ คอื ความปลอดภัยบน
ทอ้งถนน

สญัญาณรบกวน
อปุกรณ์ไรส้ายทัง้หมดจะไวตอ่สญัญาณรบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการ
ทํางานของเครือ่งได ้

บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง
เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถประกอบหรอืซอ่มอปุกรณ์ตา่งๆ  ของ
เครือ่งได ้

แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ
ใชแ้บตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ ทีไ่ดรั้บการรับรองจาก Nokia วา่ใช ้
กบัโทรศัพทร์ุน่นีไ้ดเ้ทา่นัน้ หา้มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบัอปุกรณ์ทีไ่มส่ามารถใชง้านรว่ม
กนัได ้

เก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้
โทรศัพทข์องคณุไมก่นัน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้

ปกป้องความสามารถในการไดย้นิของคณุ
ควรใชช้ดุหฟัูงในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง
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การเร ิม่ตน้ใชง้าน

ปุ่ มและสว่นประกอบ

1 หฟัูง
2 จอภาพ
3 ปุ่ มโทร
4 ไมโครโฟน
5 ปุ่ มวางสาย/เปิดปิด
6 แป้นพมิพ์

7 ชอ่งเสยีบ Nokia AV (3.5 มม.)
8 ชอ่งเสยีบ Micro USB
9 ปุ่ มเพิม่ระดับเสยีง
10 ปุ่ มลดระดับเสยีง
11 ปุ่ มล็อคปุ่ ม
12 ปุ่ มกลอ้ง
13 ลําโพง
14 แฟลชกลอ้ง
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15 เลนสก์ลอ้ง
16 ชอ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์

เพือ่ใหม้ั่นใจวา่เครือ่งจะทํางานไดเ้ต็มประสทิธภิาพ ใหถ้อดแผน่ป้องกันทีปิ่ดหนา้จอและเลนส์
กลอ้ง เป็นตน้

ขนาด

นํา้หนกั ประมาณ 100 กรัม

ปรมิาตร ประมาณ 51.4 ซม.3

ความยาว 111 มม

ความกวา้ง (สูงสดุ) 47.5 มม

ความสงู (สงูสดุ) 11 มม

การใสซ่มิการด์และแบตเตอรี่

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

อปุกรณ์นีไ้ดรั้บการออกแบบใหใ้ชก้บัแบตเตอรี่ BL-5CT ควรใชแ้บตเตอรีข่องแทข้อง Nokia ทกุ
ครัง้

ซมิการด์และขัว้สมัผัสอาจเกดิความเสยีหายไดง้า่ย เนือ่งจากการขดูขดีหรอืดัดงอ คณุจงึควรถอื
ใส ่หรอืถอดการด์อยา่งระมัดระวงั

1 เลือ่นหนา้กาก และถอดออก หากมแีบตเตอรีอ่ยู่ ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อก

2 ใสซ่มิการด์ ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่บรเิวณขัว้สมัผัสของการด์ควํา่ลง
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3 วางขัว้สัมผัสของแบตเตอรีใ่หต้รงกบัชอ่งใสแ่บตเตอรี่ แลว้ใสแ่บตเตอรี ่ในการใสฝ่าครอบ
ดา้นหลังกลับเขา้ที ่ใหว้างตัวล็อคของฝาครอบดา้นบนเขา้กบัชอ่ง แลว้เลือ่นฝาครอบระทั่ง
ฝาครอบล็อคเขา้ที่

การใสห่รอืถอดการด์หนว่ยความจํา
โปรดใชก้ารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัไดโ้ดยที่ Nokia ใหก้ารรับรองสําหรับใชร่้วมกบั
โทรศัพทน์ีเ้ทา่นัน้ การด์ทีไ่มส่ามารถใชง้านรว่มกนัไดอ้าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่ารด์และ
โทรศัพท ์รวมถงึขอ้มลูทีไ่ดรั้บการจัดเก็บอยูใ่นการด์อกีดว้ย

โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนการด์หน่วยความจําไดส้งูสดุ  32 GB

การใสก่ารด์หนว่ยความจํา

1 ถอดฝาครอบดา้นหลังออก
2 ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่บรเิวณขัว้สมัผัสของการด์ควํา่ลง ดันการด์เขา้ไปขา้งในจนกระท่ังคณุ

ไดย้นิเสยีงคลกิ
3 ใสฝ่าครอบดา้นหลังกลับเขา้ที่
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การถอดการด์หนว่ยความจําออก

ขอ้สําคญั: หา้มถอดการด์หน่วยความจําขณะทีแ่อปพลเิคชัน่กําลังใชง้านการด์นัน้  การ
ระทําดังกลา่วอาจทําใหก้ารด์หน่วยความจําและโทรศัพทช์าํรดุเสยีหาย  และอาจทําใหข้อ้มลูที่
จัดเก็บไวบ้นการด์เสยีหายได ้

คณุสามารถถอดหรอืเปลีย่นการด์หน่วยความจําโดยไมต่อ้งปิดเครือ่ง

1 ถอดฝาครอบดา้นหลังออก
2 ดันการด์เขา้ไปขา้งในจนกระท่ังคณุไดย้นิเสยีงคลกิ และดงึการด์ออก
3 ใสฝ่าครอบดา้นหลังกลับเขา้ที่

การชารจ์แบตเตอรี่
แบตเตอรีข่องคณุไดรั้บการชารจ์มาจากโรงงานแลว้บางสว่น แตค่ณุอาจจําเป็นตอ้งชารจ์อกีครัง้
กอ่นทีค่ณุจะสามารถเปิดเครือ่งในครัง้แรกได ้

หากโทรศัพทแ์สดงสถานะการชารจ์ตํา่ ใหทํ้าดังนี้

1 เสยีบสายอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัชอ่งเสยีบปล๊ักไฟทีผ่นัง
2 เสยีบสายอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัอปุกรณ์
3 เมือ่โทรศัพทแ์สดงวา่ชารจ์เต็มแลว้ ใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากโทรศัพท์ และออกจาก

เตา้รับทีผ่นัง

คณุไมจํ่าเป็นชารจ์แบตเตอรีใ่นชว่งระยะเวลาหนึง่ และคณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์ณะกําลังชารจ์
ได ้ในระหวา่งการชารจ์ โทรศัพทอ์าจรอ้นขึน้

หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏขึน้บน
หนา้จอหรอืกอ่นทีจ่ะสามารถโทรออกได ้

หากไมไ่ดใ้ชแ้บตเตอรีเ่ป็นเวลานาน คณุอาจจําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์แลว้ถอดอปุกรณ์
ชารจ์ออก จากนัน้จงึเชือ่มตอ่อกีครัง้เพือ่เริม่ชารจ์แบตเตอรี่

การชารจ์อปุกรณ์ขณะฟังวทิยอุาจสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพของการรับสญัญาณ

การชารจ์แบตเตอรีผ่า่นสาย USB
แบตเตอรีตํ่่า แตค่ณุไมม่อีปุกรณ์ชารจ์อยูก่บัตัวใชห่รอืไม่ คณุสามารถใชส้ายเคเบลิ USB ทีใ่ช ้
งานรว่มกนัไดเ้พือ่เชือ่มตอ่เขา้กบัอปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้เชน่ คอมพวิเตอร์

8 การเร ิม่ตน้ใชง้าน
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เพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หช้อ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์เกดิความเสยีหาย  โปรดเสยีบและถอดสายอปุกรณ์
ชารจ์ดว้ยความระมัดระวงั

การเริม่ตน้ชารจ์ผา่น USB อาจใชเ้วลานาน และอาจไมทํ่างานหากคณุเชือ่มตอ่ผา่นชอ่งเสยีบ
สาย USB ทีไ่มม่กีระแสไฟ โทรศัพทข์องคณุจะชารจ์ไดเ้ร็วขึน้เมือ่เสยีบกบัชอ่งเสยีบปล๊ักไฟที่
ผนัง

หากคณุเสยีบเครือ่งกบัคอมพวิเตอร์ คณุสามารถซงิโครไนซโ์ทรศัพทข์องคณุในขณะทีช่ารจ์ได ้

เสาอากาศ GSM

ภาพจะแสดงเสาอากาศ GSM ในบรเิวณพืน้ทีส่เีทา

หลกีเลีย่งการจับบรเิวณเสาอากาศโดยไมจํ่าเป็นขณะทีเ่สาอากาศกําลังสง่หรอืรับสญัญาณ  การ
สมัผัสกบัเสาอากาศขณะกําลังสง่หรอืรับสญัญาณอาจสง่ผลตอ่คณุภาพของการสือ่สาร  และ
ทําใหม้กีารใชพ้ลังงานสงูขึน้ขณะทํางาน และอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรีส่ัน้ลง
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การใสส่ายคลอ้ง

การเปิดเครือ่ง

บรกิารและคา่ใชจ้า่ยของเครอืขา่ย
โทรศัพทข์องคณุไดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้น เครอืขา่ย GSM 850/900/1800/1900 MHz และเครอื
ขา่ย WCDMA 850/900/1900/2100 MHz คณุตอ้งสมัครสมาชกิกบัผูใ้หบ้รกิารกอ่นเริม่ใชง้าน
โทรศัพท์

การใชบ้รกิารเครอืขา่ยและการดาวนโ์หลดเนือ้หามายังโทรศัพทข์องคณุจําเป็นตอ้งมกีารเชือ่ม
ตอ่กบัเครอืขา่ยและอาจสง่ผลใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู คณุสมบัตขิองผลติภัณฑบ์าง
อยา่งตอ้งการการสนับสนุนจากเครอืขา่ย และคณุอาจตอ้งสมัครสมาชกิเสยีกอ่น

รหสัผา่น

รหัส PIN หรอื PIN2

(ตัวเลข 4-8 หลัก)

รหัสเหลา่นีป้้องกนัซมิการด์ของคณุจากการใชโ้ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต
หรอืจําเป็นในการเขา้ถงึคณุสมบัตบิางอยา่ง

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)์

วธินีีจ้ะชว่ยป้องกันการใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต
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(อยา่งตํา่ 4 ตัวเลขหรอื
ตัวอักษร)

คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุใหถ้ามหารหัสล็อคทีค่ณุกําหนด  รหสั
ล็อคทีร่ะบบตัง้ไวค้อื 12345

คณุควรรักษารหัสไวเ้ป็นความลับ และเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยแยกจากตัว
เครือ่ง

หากคณุลมืรหสัและล็อคเครือ่งไว ้คณุจะตอ้งนําเครือ่งไปทีศ่นูยบ์รกิาร
ทัง้นีอ้าจมกีารคดิคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ และขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดใน
เครือ่งของคณุอาจถกูลบออกไป

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia Care หรอื
ตัวแทนจําหน่ายโทรศัพทข์องคณุ

การเปิดหรอืปิดเครือ่ง
กดปุ่ มเปิด/ปิด  คา้งไว ้

เครือ่งอาจแสดงขอ้ความขอใหค้ณุขอการตัง้คา่การกําหนดคา่จากผูใ้หบ้รกิารของคณุ  (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย) สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

การล็อคปุ่ มและหนา้จอ 
หากตอ้งการป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งโทรออกโดยไมต่ัง้ใจเมือ่โทรศัพทข์องคณุอยูใ่นกระเป๋า  ให ้
ล็อคปุ่ มและหนา้จอโทรศัพทข์องคณุ

กดปุ่ มล็อคปุ่ ม 

การปลดล็อคปุ่ มและหนา้จอ
กดปุ่ มล็อคปุ่ ม  และเลอืก ปลดล็อค

เคล็ดลบั: หากปุ่ มล็อคปุ่ มอยูไ่กลเกนิไป ในการปลดล็อคโทรศัพท ์ใหก้ดปุ่ มวางสาย และเลอืก
ปลดล็อค

การดาํเนนิการบนหนา้จอสมัผสั
ในการใชง้านกบัอนิเทอรเ์ฟซผูใ้ชบ้นหนา้จอสมัผัส ใหแ้ตะหรอืแตะหนา้จอสมัผัสคา้งไว ้
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เปิดแอปพลเิคช ัน่หรอืสว่นประกอบหนา้จออืน่
แตะแอปพลเิคชัน่หรอืสว่นประกอบ

การเขา้ถงึตวัเลอืกรายการทีร่ะบุ
แตะรายการนัน้คา้งไว ้เมนูป๊อปอพัทีม่ตีัวเลอืกทีใ่ชไ้ดจ้ะปรากฏขึน้

การเลือ่นในรายการหรอืเมนู
วางนิว้มอืบนหนา้จอ เลือ่นนิว้ขึน้หรอืลงอยา่งรวดเร็ว แลว้ยกนิว้ขึน้ เนือ้หาบนหนา้จอจะเลือ่นไป
ตามความเร็วและทศิทางของการปลอ่ย ในการเลอืกรายการจากรายการทีเ่ลือ่นไดแ้ละหยดุการ
เคลือ่นที ่ใหแ้ตะทีร่ายการนัน้

การปดั
วางนิว้ของคณุบนหนา้จอ แลว้คอ่ยๆ เลือ่นนิว้ไปตามทศิทางทีต่อ้งการ

ตัวอยา่งเชน่ เมือ่คณุดภูาพ หากตอ้งการดภูาพถัดไป ใหปั้ดไปทางซา้ย ในการเรยีกดไูปตาม
รปูภาพ ใหปั้ดหนา้จออยา่งรวดเร็ว แลว้เลือ่นไปทางซา้ยหรอืขวาตามภาพยอ่
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การต ัง้คา่หนา้จอสมัผสั
ปรับเทยีบหนา้จอสมัผัสและเปิดใชง้านการสัน่เพือ่ตอบรับ

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > โทรศพัท ์> การต ัง้คา่การแตะ

การปรบัเทยีบหนา้จอสมัผสั
เลอืก การปรบัเทยีบ และทําตามคําแนะนํา

การเปิดใชง้านการส ัน่เพือ่ตอบรบั
เลอืก ส ัน่เพือ่ตอบรบั > เปิด
เมือ่คณุแตะไอคอน โทรศัพทจ์ะสัน่เพือ่ตอบรับสัน้ๆ

องคป์ระกอบหนา้จอหลกัแบบโตต้อบ
องคป์ระกอบหนา้จอหลักเป็นแบบโตต้อบ ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถเปลีย่นวนัทีแ่ละเวลา ตัง้การ
ปลกุ หรอืเขยีนรายการปฏทินิในหนา้จอหลักโดยตรง

การต ัง้การปลกุ
เลอืกนาฬกิา (1)

การดหูรอืแกไ้ขกาํหนดการของคณุ
เลอืกวนัที ่(2)

การเปลีย่นระดบัเสยีงของสายโทรศพัท  ์เพลง หรอืวดิโีอ
ใชปุ้่ มปรับระดับเสยีง

ลําโพงในตัวเครือ่งชว่ยใหค้ณุสามารถพดูและฟังเสยีงในระยะทีไ่มห่า่งจากเครือ่งมากนัก  โดยไม่
จําเป็นตอ้งถอืโทรศัพทไ์วใ้กลหู้

การเปิดใชง้านลําโพงระหวา่งใชส้าย
เลอืก ลําโพง
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สญัลกัษณ์

คณุมขีอ้ความทียั่งไมไ่ดอ้า่น
คณุมขีอ้ความทียั่งไมไ่ดส้ง่ ยกเลกิ หรอืขอ้ความทีส่ง่ไมส่ําเร็จ
ปุ่ มกดของโทรศัพทถ์กูล็อค
เสยีงกริง่จะไมด่ังขึน้เมือ่มสีายเรยีกเขา้หรอืเมือ่ไดรั้บขอ้ความตัวอักษร
ตัง้เสยีงปลกุไว ้

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

โทรศัพทล์งทะเบยีนใชง้านกบัเครอืขา่ย 3G (UMTS)
 หรอื โทรศัพทล์งทะเบยีนใชง้านกบัเครอืขา่ย 3.5G (HSDPA)

มกีารเปิดใชง้าน Bluetooth
มกีารเปิดใชง้าน WLAN
หากคณุมสีายโทรศัพทส์องสาย สายทีส่องกําลังใชง้านอยู่
โอนสายเรยีกเขา้ทกุสายไปยังหมายเลขอืน่
จํากัดการโทรเฉพาะกลุม่
มกีารตัง้เวลารปูแบบทีใ่ชง้านในปัจจุบัน
ชดุหฟัูงเชือ่มตอ่กับโทรศัพทอ์ยู่
โทรศัพทข์องคณุเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์อืน่ดว้ยสายขอ้มลู USB

การคดัลอกรายชือ่หรอืรปูภาพจากโทรศพัทเ์ครือ่งเกา่
ตอ้งการคัดลอกขอ้มลูสําคัญจากโทรศัพท์ Nokia เครือ่งเกา่ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้และเริม่ใชเ้ครือ่งใหม่
อยา่งรวดเร็วหรอืไม่ ใชแ้อปพลเิคชัน่ การสลับโทรศัพท ์เพือ่คัดลอกรายชือ่ รายการปฏทินิ และ
รปูภาพ เป็นตน้ ไปยังโทรศัพทเ์ครือ่งใหมข่องคณุ โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > ซงิคแ์ละสํารอง
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โดยโทรศัพททั์ง้สองเครือ่งตอ้งเปิดใชง้าน Bluetooth

1 เลอืก การสลบัโทรศพัท ์> คดัลอกไปทีน่ ี่
2 เลอืกเนือ้หาทีจ่ะคัดลอกและ เสร็จ
3 เลอืกโทรศัพทเ์ครือ่งเกา่จากรายการ หากโทรศัพทไ์มแ่สดงอยูใ่นรายการ ตรวจสอบให ้

แน่ใจวา่ไดเ้ปิดใชง้าน Bluetooth ในโทรศัพท์
4 หากอปุกรณ์อกีเครือ่งขอใหป้้อนรหัสผา่น ใหป้้อนรหสัผา่น โดยตอ้งป้อนรหสัผา่นในอปุกรณ์

ทัง้สองเครือ่ง ซึง่คณุสามารถกําหนดรหัสผา่นไดเ้อง อปุกรณ์บางตัวมกีารกําหนดรหัสผา่น
ไวแ้ลว้ สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์
รหัสผา่นจะใชไ้ดสํ้าหรับการเชือ่มต่อปัจจบุันเทา่นัน้

5 หากเครือ่งขอ ใหอ้นุญาตคําขอการเชือ่มตอ่และการคัดลอก

ฟงักช์นัทีไ่มต่อ้งใชซ้มิการด์ 
คณุอาจใชฟั้งกช์นัหลายอยา่งในโทรศัพทข์องคณุไดโ้ดยไมต่อ้งใสซ่มิการด์  เชน่ ฟังกช์นัออแก
ไนเซอร ์และเกมสต์า่งๆ ฟังกช์นับางฟังกช์นัจะปรากฏเป็นสทีบึในเมนูและจะไมส่ามารถใชไ้ด ้

การใชโ้ทรศพัทแ์บบออฟไลน์
ในสถานทีท่ีค่ณุไมส่ามารถโทรหรอืรับสายได  ้คณุสามารถเปิดใชร้ปูแบบบนเครือ่งบนิและเล่น
เกมหรอืฟังเพลงได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > รปูแบบ

เลอืก บนเครือ่ง > ใชง้าน

 คอืสิง่บง่ชีว้า่รูปแบบบนเครือ่งบนิเปิดใชง้านอยู่
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เคล็ดลบั: คณุสามารถเพิม่ทางลัดรูปแบบเขา้ในวดิเจ็ตทางลัดบนหนา้จอหลักได ้

คาํเตอืน:
เมือ่เปิดใชโ้หมดบนเครือ่งบนิ คณุไมส่ามารถโทรออกหรอืรับสาย รวมทัง้การโทรฉุกเฉนิ หรอืใช ้
คณุสมบัตอิืน่ๆ ทีต่อ้งอยูใ่นพืน้ทีใ่หบ้รกิาร ในการโทรออก ใหเ้ปิดใชร้ปูแบบอืน่

เปิดหรอืปิดไฟฉาย
คณุสามารถใชแ้ฟลชของกลอ้งเป็นไฟฉายได ้

ในหนา้จอหลัก ใหก้ด  คา้งไว ้

อยา่สอ่งไฟฉายไปทีด่วงตาของผูอ้ืน่

การจดัการอปุกรณ์

การสนบัสนนุ
เมือ่คณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการใชง้านผลติภัณฑข์องคณุ หรอืคณุไมแ่น่ใจเกีย่วกบั
การใชง้านโทรศัพทข์องคณุ ใหไ้ปที ่www.nokia.com/support หรอืหากใชโ้ทรศัพทม์อืถอื ให ้
ไปที ่nokia.mobi/support

หากการดําเนนิการขา้งตน้ไมส่ามารถชว่ยแกปั้ญหาได  ้ใหป้ฏบิัตติามขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึง่ตอ่
ไปนี้

• รบีตูโทรศัพทข์องคณุ ปิดเครือ่ง แลว้ถอดแบตเตอรีอ่อก เมือ่เวลาผา่นไปสกัครู่ ใหใ้ส่
แบตเตอรีก่ลับคนื แลว้เปิดเครือ่ง

• อพัเดตซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ์ของคณุ
• เรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ

หากยังไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้โปรดตดิตอ่ Nokia เพือ่ทําการซอ่มแซม ไปที่
www.nokia.co.th/repair กอ่นจะสง่โทรศัพทไ์ปซอ่มแซม ควรสํารองขอ้มลูในโทรศัพทข์อง
คณุกอ่นทกุครัง้

My Nokia
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > พเิศษ > รวม > My Nokia

My Nokia เป็นบรกิารฟรทีีจ่ะสง่ขอ้ความตัวอักษรทีม่เีคล็ดลับ คําแนะนํา และการสนับสนุน
สําหรับโทรศัพท ์Nokia ของคณุอยา่งสมํา่เสมอ และยังใหค้ณุเรยีกดไูซต ์My Nokia ซึง่คณุ
สามารถดรูายละเอยีดเกีย่วกบัโทรศัพท์ Nokia และดาวนโ์หลดแบบเสยีง กราฟิก เกมส ์และแอป
พลเิคชัน่ตา่งๆ ได ้

หากตอ้งการใชบ้รกิาร My Nokia ตอ้งมบีรกิารนีใ้นประเทศของคณุ และไดรั้บการสนับสนุนจากผู ้
ใหบ้รกิารของคณุ โดยคณุตอ้งสมคัรใชบ้รกิารนี้ อาจคดิคา่สง่ขอ้ความตัวอกัษรเมือ่คณุสง่
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ขอ้ความเพือ่สมัครหรอืยกเลกิการสมัคร สําหรับขอ้กําหนดและเงือ่นไข ใหด้เูอกสารทีม่าพรอ้ม
กบัโทรศัพทข์องคณุ หรอืไปที ่www.nokia.com/mynokia

การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัทโ์ดยใชโ้ทรศพัทข์องคณุ
ตอ้งการปรับปรงุประสทิธภิาพการทํางานของโทรศัพท์ รวมถงึรับการอัพเดตแอปพลเิคชัน่และ
รับคณุสมบัตทิีย่อดเยีย่มใหม่ๆ  ใชห่รอืไม ่อพัเดตซอฟตแ์วรเ์ป็นประจําเพือ่ใหใ้ชง้านโทรศัพทไ์ด ้
อยา่งดทีีส่ดุ คณุสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศัพทข์องคณุตรวจสอบการอพัเดตโดยอตัโนมัตไิด ้

คาํเตอืน:
หากคณุตดิตัง้โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วร์ คณุจะไมส่ามารถใชโ้ทรศัพทไ์ด ้แมก้ระท่ังการโทร
ฉุกเฉนิ จนกวา่จะตดิตัง้เสร็จและรสีตารท์โทรศัพทอ์กีครัง้

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีสํ่าหรับโทรศัพทข์องคณุมพีลังงานเพยีงพอ  หรอืเชือ่มตอ่อยูก่บั
เครือ่งชารจ์กอ่นเริม่อพัเดต

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่

1 เลอืก โทรศพัท ์> อพัเดตโทรศพัท์
2 ในการแสดงเวอรช์นัปัจจบุันของซอฟตแ์วรแ์ละตรวจสอบการอพัเดตทีม่ี ใหเ้ลอืก ขอ้มลู

ซอฟตฯ์ทีม่ ี
3 ในการดาวนโ์หลดและตดิตัง้อัพเดตซอฟตแ์วร์ ใหเ้ลอืก โหลดซอฟตแ์วร ์ทําตามคํา

แนะนําทีป่รากฏขึน้
4 หากการตดิตัง้ถกูยกเลกิหลังจากดาวนโ์หลด ใหเ้ลอืก ตดิต ัง้อพัเดต sw
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การอพัเดตซอฟตแ์วรอ์าจใชเ้วลาหลายนาที หากมปัีญหาในการตดิตัง้ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
ของคณุ

การตรวจสอบอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ดยอตัโนมตั ิ
เลอืก อพัเดตซอฟตอ์ตัฯ และระบคุวามถีใ่นการตรวจสอบอัพเดตซอฟตแ์วรใ์หม่

ผูใ้หบ้รกิารของคณุอาจสง่การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทม์ายังโทรศัพทข์องคณุโดยตรง  (แบบ
OTA) สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารผา่นเครอืขา่ยนี้ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายของ
คณุ

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

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

การเรยีกคนืการต ัง้คา่ด ัง้เดมิ
หากโทรศัพททํ์างานผดิปกติ คณุสามารถรเีซ็ตการตัง้คา่บางอยา่งใหก้ลับไปยังคา่ดัง้เดมิได ้

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

การทําเชน่นีจ้ะไมส่ง่ผลกระทบตอ่เอกสารหรอืไฟลท์ีจั่ดเก็บในโทรศัพทข์องคณุ

หลังจากเรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิแลว้ โทรศัพทข์องคณุจะปิดและเปิดขึน้ใหมอ่กีครัง้ ซึง่อาจใช ้
เวลานานกวา่ปกติ

การจดัวางไฟล์
คณุสามารถยา้ย คัดลอก ลบ หรอืสรา้งไฟลแ์ละโฟลเดอรใ์หมใ่นหน่วยความจําเครือ่งหรอืใน
การด์หน่วยความจําได ้หากคณุจัดวางไฟลข์องคณุในโฟลเดอรข์องไฟลนั์น้เอง อาจชว่ยใหค้ณุ
คน้หาไฟลเ์หลา่นีใ้นอนาคตได ้

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > คลงัภาพ

การสรา้งโฟลเดอรใ์หม่
ในโฟลเดอรท์ีค่ณุตอ้งการสรา้งโฟลเดอรย์อ่ย ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เพิม่แฟ้มขอ้มลู

การคดัลอกหรอืยา้ยไฟลไ์ปยงัโฟลเดอร์
เลอืกไฟลค์า้งไว ้และจากเมนูป๊อปอัพ ใหเ้ลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสม
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เคล็ดลบั: นอกจากนี้ คณุสามารถเลน่เพลงหรอืวดิโีอ หรอืดรูปูภาพใน คลังภาพ ได ้

การซงิโครไนซป์ฏทินิและรายชือ่และของคณุดว้ย Ovi by Nokia
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > ซงิคแ์ละสํารอง

1 เลอืก ซงิคก์บั Ovi > ซงิคต์อนนี้
2 ลงชือ่เขา้ใชด้ว้ยขอ้มลูบัญช ีNokia ของคณุ หากคณุยังไมม่บีัญช ีคณุสามารถสมัครเพือ่

ขอรับได ้
3 ปฏบิัตติามคําแนะนํา

การสํารองรปูภาพและเนือ้หาอืน่ๆ ลงในการด์หนว่ยความจํา
คณุตอ้งการแน่ใจวา่คณุจะไมส่ญูเสยีไฟลท์ีสํ่าคัญไปใชห่รอืไม่ คณุสามารถสํารองขอ้มลูใน
หน่วยความจําเครือ่งลงในการด์หน่วยความจําทีส่ามารถใชง้านรว่มกนัได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > ซงิคแ์ละสํารอง

เลอืก สรา้งขอ้มลูสํารอง

การเรยีกคนืไฟลสํ์ารอง
เลอืก เรยีกขอ้มลูสํารอง

โทรศพัท์

การโทรออก
1 ป้อนหมายเลขโทรศัพท ์พรอ้มทัง้รหสัประเทศและรหสัพืน้ที่ หากจําเป็น
2 กดปุ่ มโทรออก

ในการรบัสายเรยีกเขา้
กดปุ่ มโทรออก

ในการวางสาย
กดปุ่ มวางสาย

การปฏเิสธสาย
กดปุ่ มวางสาย

การดสูายทีค่ณุไมไ่ดร้บั
ตอ้งการดสูายทีค่ณุไมไ่ดรั้บใชห่รอืไม่

บนหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก ดขูอ้มลู ชือ่ผูโ้ทรจะปรากฏขึน้หากจัดเก็บอยูใ่นรายการรายชือ่แลว้
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เครือ่งจะบันทกึสายทีไ่มไ่ดรั้บและทีไ่ดรั้บหากเครอืขา่ยสนับสนุน และเครือ่งเปิดอยู ่รวมถงึอยูใ่น
พืน้ทีบ่รกิารของระบบเครอืขา่ยเทา่นัน้

การโทรกลบัถงึรายชือ่หรอืเบอรโ์ทรศพัท์
ไปทีร่ายชือ่หรอืเบอรโ์ทรศัพท์ แลว้กดปุ่ มโทรออก

การดสูายทีไ่มไ่ดร้บัในภายหลงั
เลอืก เมน ู> รายชือ่ > บนัทกึ และ เบอรท์ีไ่มไ่ดร้บั

การโทรถงึเบอรท์ีโ่ทรออกลา่สดุ
พยายามโทรหาใครบางคน แตเ่ขาไมรั่บสายใชห่รอืไม่ คณุสามารถโทรซ้ําอกีไดง้า่ยๆ

ในหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มโทรออก เลอืกเบอรจ์ากรายการ และกดปุ่ มโทรออกอกีครัง้

การโอนสายไปยงัศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีงหรอืเบอรโ์ทรศพัทอ์ืน่
1 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และเลอืก โทรออก > การโอนสาย
2 เลอืกตัวเลอืก เชน่ ถา้ไมว่า่ง หรอื ถา้ไมร่บัสาย
3 เลอืก ใชง้าน และเลอืก ศนูยข์อ้ความเสยีง หรอื ไปยงัเบอรอ์ืน่

การจดัเก็บเบอรจ์ากสายหรอืขอ้ความทีไ่ดร้บั
คณุไดรั้บสายหรอืขอ้ความจากผูท้ียั่งไมไ่ดจั้ดเก็บเบอรโ์ทรศัพทไ์วใ้นรายการรายชือ่ใชห่รอืไม่
คณุสามารถจัดเก็บเบอรไ์ปยังรายชือ่ของคณุไดอ้ยา่งงา่ยดาย

การจดัเก็บเบอรจ์ากสายทีร่บั
1 เลอืก เมน ู> รายชือ่ > บนัทกึ และ เบอรท์ีไ่ดร้บัสาย
2 เลอืกเบอรแ์ละ ตวัเลอืก > จดัเก็บ
3 ป้อนชือ่สําหรับรายชือ่ และเลอืก จดัเก็บ

การจดัเก็บเบอรจ์ากขอ้ความทีไ่ดร้บั
1 เลอืก เมน ู> ขอ้ความ
2 เลอืก การสนทนา หรอื ถาดเขา้ และขอ้ความ
3 กดปุ่ มโทรออก
4 เลอืกเบอรแ์ละ จดัเก็บ
5 ป้อนชือ่สําหรับรายชือ่ และเลอืก จดัเก็บ

เคล็ดลบั: ในการเพิม่เบอรใ์หมใ่หก้บัรายชือ่ทีม่อียู่ ใหเ้ลอืกเบอรแ์ละ เพิม่ในรายชือ่

เกีย่วกบัสายอนิเทอรเ์น็ต
คณุสามารถโทรออกและรับสายผา่นอนิเทอรเ์น็ตได  ้(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) บรกิารสาย
อนิเทอรเ์น็ตอาจรองรับระหวา่งเครือ่งคอมพวิเตอร์ ระหวา่งโทรศัพทม์อืถอื และระหวา่งอปุกรณ์
VoIP และโทรศัพทธ์รรมดา
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ผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ตบางรายอนุญาตใหโ้ทรและรับสายอนิเทอรเ์น็ตฟรไีด  ้สําหรับราย
ละเอยีดเกีย่วกบัความพรอ้มใชง้านและคา่บรกิารในการเชือ่มตอ่  โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารสาย
อนิเทอรเ์น็ตของคณุ

การใชง้าน VoIP หรอืบรกิารอืน่ๆ อาจถกูจํากดัในบางประเทศ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่
ตัวแทนจําหน่าย, ผูใ้หบ้รกิารของคณุ หรอืเจา้หนา้ทีใ่นทอ้งทีข่องคณุ

ในการโทรออกหรอืรับสายอนิเทอรเ์น็ต คณุจะตอ้งอยูใ่นพืน้ทีบ่รกิารของ WLAN และลงชือ่เขา้
ใชใ้นบรกิารสายอนิเทอรเ์น็ตกอ่น

การโทรสายอนิเทอรเ์น็ต
เมือ่คณุลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต คณุสามารถโทรสายอนิเทอรเ์น็ต

โปรดตดิตอ่ขอขอ้มลูเกีย่วกบัความพรอ้มใหบ้รกิารและคา่บรกิารจากผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต
ของคณุ

ชว่ยโทรผา่นเน็ต ชว่ยคณุตัง้คา่บัญชขีองคณุ คณุตอ้งมขีอ้มลูบัญชขีองคณุจากผูใ้หบ้รกิารสาย
อนิเทอรเ์น็ตกอ่นเริม่ใชต้ัวชว่ย

การต ัง้คา่บญัชโีทรศพัทอ์นิเทอรเ์น็ตของคณุ
1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้สซ่มิการด์ทีถ่กูตอ้งไว ้และโทรศัพทข์องคณุเชือ่มตอ่กับ WLAN

อยู่
2 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และเลอืก การเชือ่มตอ่ > โทรศพัทเ์น็ต > บญัชี
3 เลอืก เพิม่ใหม่
4 เลอืกบัญช ีและ เชือ่มตอ่ และทําตามคําแนะนํา

เมือ่ตัวชว่ยดําเนนิการเสร็จแลว้ บัญชขีองคณุจะปรากฏในรายการบัญชี

หากการตัง้คา่โทรศัพทผ์า่นอนิเทอรเ์น็ตไมไ่ดผ้ล ใหต้ดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การโทรถงึรายชือ่
1 เลอืก เมนู > รายชือ่ และ ชือ่ และเลอืกรายชือ่
2 เลอืก สายอนิเทอรเ์น็ต

การโทรถงึเบอรโ์ทรศพัท์
ป้อนหมายเลขโทรศัพท ์และเลอืก ตวัเลอืก > สายอนิเทอรเ์น็ต

สําหรับการโทรฉุกเฉนิ เครือ่งจะใชเ้ฉพาะเครอืขา่ยเซลลลูาร์

การโทรแบบประชุมสาย
หากคณุตอ้งการโทรประชมุสาย (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) คณุสามารถเพิม่ผูเ้ขา้รว่ม
หลายรายไปยังสายทีใ่ชง้านอยู่
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หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

1 ขณะใชส้าย ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เพิม่เตมิ > โทรใหม่
2 ป้อนเบอรโ์ทรศัพทห์รอืคน้หารายชือ่
3 กดปุ่ มโทร
4 เมือ่ทัง้สองสายใชง้านอยู่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ประชุมสาย
5 ในการสิน้สดุการประชมุสาย ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > วางสาย

การอนญุาตใหโ้ทรเฉพาะบางเบอร์
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ ความปลอดภยั

1 เลอืก จํากดัเบอร ์> เปิด
2 ป้อนรหสั PIN2 ของคณุ
3 เพิม่เบอรท์ีต่อ้งการไปยังรายการเบอรท์ีอ่นุญาต

เคล็ดลบั: หากคณุตอ้งการสง่ขอ้ความตัวอกัษรขณะทีใ่ชง้านบรกิารจํากดัเบอรอ์ยู่  คณุตอ้งเพิม่
เบอรศ์นูยฝ์ากขอ้ความลงในรายการเบอรท์ีอ่นุญาต

การป้องกนัการโทรออกหรอืรบัสาย
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ ความปลอดภยั ในการป้องกนัสาย คณุตอ้งมรีหสัระบบจากผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ

การป้องกนัสายบางประเภท
1 เลอืก การจํากดัการโทร และตัวเลอืกทีต่อ้งการ
2 เลอืก ใชง้าน และป้อนรหสัระบบของคณุ
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รายชือ่

การจดัเก็บชือ่และเบอรโ์ทรศพัท์
เลอืก เมน ู> รายชือ่

เลอืก เพิม่ใหม่

การเพิม่และแกไ้ขรายละเอยีดของรายชือ่
1 เลอืก ชือ่ และรายชือ่
2 เลอืก ขอ้มลู > ตวัเลอืก > เพิม่ขอ้มลู

เคล็ดลบั: ในการเพิม่เสยีงเรยีกเขา้ รปูภาพ หรอืวดิโีอสําหรับรายชือ่ ใหเ้ลอืกรายชือ่ และ 
ตวัเลอืก > เพิม่ขอ้มลู > มลัตมิเีดยี

การโทรดว่น
คณุสามารถโทรถงึเพือ่นและครอบครัวไดอ้ยา่งรวดเร็ว หากคณุกําหนดเบอรท์ีค่ณุใชบ้อ่ยทีส่ดุ
ใหก้บัปุ่ มตัวเลขบนเครือ่งของคณุ

เลอืก เมน ู> รายชือ่ > โทรดว่น

การกาํหนดเบอรโ์ทรศพัทใ์หก้บัปุ่ มตวัเลข
1 เลอืกปุ่ มตัวเลข โดยเลข 1 ถกูกําหนดไวสํ้าหรับศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีง
2 ป้อนหมายเลขหรอืคน้หารายชือ่

การลบหรอืเปลีย่นเบอรโ์ทรศพัทท์ีก่าํหนดใหก้บัปุ่ มตวัเลข
เลอืกปุ่ มตัวเลขคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก ลบ หรอื เปลีย่น

การโทรออก
ในหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มตัวเลขคา้งไว ้

การเลกิใชง้านการโทรดว่น
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และเลอืก โทรออก > โทรดว่น

การสง่ขอ้มลูตดิตอ่ของคณุ
ตอ้งการสง่เบอรโ์ทรศัพทห์รอืทีอ่ยูอ่เีมลของคณุใหก้บัผูท้ีค่ณุเพิง่พบใชห่รอืไม่ เพิม่ขอ้มลูตดิตอ่
ของคณุเองไปยังรายชือ่ของคณุ และสง่นามบัตรใหก้บับคุคลนัน้

เลอืก เมน ู> รายชือ่ และ ชือ่

1 เลอืกรายการรายชือ่ทีม่ขีอ้มลูของคณุ
2 เลอืก นามบตัร และเลอืกประเภทการสง่
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การจดัเก็บนามบตัรทีไ่ดร้บั
เลอืก แสดง > จดัเก็บ

การสรา้งกลุม่รายชือ่
หากคณุเพิม่สมาชกิครอบครัวหรอืเพือ่นในกลุม่รายชือ่ คณุสามารถสง่ขอ้ความถงึพวกเขาทกุคน
พรอ้มกนัได ้

เลอืก เมน ู> รายชือ่

1 เลอืก กลุม่ > เพิม่
2 ป้อนชือ่กลุม่ หรอือาจเลอืกรูปภาพและเสยีงรอสาย และเลอืก จดัเก็บ
3 ในการเพิม่รายชือ่ลงในกลุม่ ใหเ้ลอืกกลุม่และ เพิม่

การยา้ยหรอืคดัลอกรายชือ่ไปยงัซมิ การด์ของคณุ
ตอ้งการใชซ้มิการด์ในโทรศัพทเ์ครือ่งอืน่ แตยั่งคงตอ้งการใชร้ายชือ่ของคณุใชห่รอืไม่ ตามคา่ที่
ตัง้ไว ้รายชือ่จะจัดเก็บไวใ้นหน่วยความจําเครือ่ง แตค่ณุสามารถคัดลอกรายชือ่ของคณุลงใน
มการด์ได ้

เลอืก เมน ู> รายชือ่

คณุสามารถเก็บรายชือ่เพิม่ในหน่วยความจําเครือ่งได  ้และรายชือ่ทีจั่ดเก็บในซมิการด์สามารถมี
ไดช้ือ่ละหนึง่เบอรเ์ทา่นัน้  แสดงถงึรายชือ่ทีเ่ก็บอยูใ่นซมิการด์

การคดัลอกรายชือ่ท ัง้หมด
เลอืก คดัลอกรายชือ่ > จากเครือ่งไปซมิ

การยา้ยรายชือ่ท ัง้หมด
เลอืก ยา้ยรายชือ่ > จากเครือ่งไปซมิ

เคล็ดลบั: หากจัดเก็บรายชือ่ไวใ้นทัง้หน่วยความจําเครือ่งและในซมิการด์  รายชือ่ทีซ่ํ้ากนัอาจ
ปรากฏอยูใ่นรายการรายชือ่ ในการแสดงเฉพาะรายชือ่ทีจั่ดเก็บอยูใ่นเครือ่ง ใหเ้ลอืก การต ัง้
คา่ > ความจําทีใ่ช ้> โทรศพัท์

การเขยีนขอ้ความ

การสลบัระหวา่งโหมดการป้อนขอ้ความ
ในการเขยีนขอ้ความ คณุสามารถใชร้ะบบป้อนตัวอกัษรแบบปกต ิ  หรอืระบบชว่ยสะกดคํา
อตัโนมัต ิ

,  และ  แสดงถงึตัวพมิพเ์ล็กหรอืพมิพใ์หญ่  แสดงวา่ไดเ้ปิดใชง้านโหมดตัวเลข
แลว้
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การสลบัระหวา่งวธิกีารป้อนขอ้ความ
ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก คา้งไว ้ระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัตไิมไ่ดส้นับสนุนทกุภาษา

การสลบัระหวา่งตวัพมิพเ์ล็กหรอืพมิพใ์หญ่
กด #

การสลบัระหวา่งโหมดตวัอกัษรและตวัเลข
กดปุ่ ม # คา้งไว ้

การต ัง้คา่ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
เลอืก ตวัเลอืก > ภาษาทีเ่ขยีน

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

หรอืเลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปขา้งหนา้

ตัวอกัษรทีม่อียูจ่ะขึน้กบัภาษาทีใ่ชเ้ขยีนทีเ่ลอืกไว ้

การเลือ่นเคอรเ์ซอร ์
เลอืก  หรอื  หรอืแตะทีท่ีค่ณุตอ้งการวางเคอรเ์ซอร์

การใสเ่ครือ่งหมายวรรคตอนท ัว่ไป
กด 1 ซ้ําๆ

การใสอ่กัขระพเิศษ
เลอืก  และเลอืกอักขระทีต่อ้งการ

การใสเ่วน้วรรค
กด 0

การเขยีนโดยใชร้ะบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตั ิ
พจนานุกรมในตัวจะแนะนําคําเมือ่คณุเลอืกปุ่ มตัวเลข

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

ระบบป้อนตวัอกัษรแบบปกติ

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

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
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การรบัสง่ขอ้ความ

การสง่ขอ้ความ
ตดิตอ่กบัเพือ่นและครอบครัวไดต้ลอดเวลาดว้ยขอ้ความตัวอกัษรและขอ้ความมัลตมิเีดยี คณุ
สามารถแนบรปูภาพ วดิโีอคลปิ และนามบัตรไปกับขอ้ความของคณุได ้

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

1 เลอืก สรา้งขอ้ความ
2 ในการเพิม่สิง่ทีแ่นบ เลอืก ตวัเลอืก > แทรกออปเจ็กต์
3 เขยีนขอ้ความของคณุ และเลอืก ใชต้อ่
4 ในการป้อนเบอรโ์ทรศัพทห์รอืทีอ่ยูอ่เีมลดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืก เบอรห์รอือเีมล ป้อนเบอร์

โทรศัพท ์หรอืเลอืก อเีมล และป้อนทีอ่ยูอ่เีมล
5 เลอืก สง่

เคล็ดลบั: ในการใสอ่กัขระพเิศษหรอืรอยยิม้ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใสส่ญัลกัษณ์

การสง่ขอ้ความพรอ้มสิง่ทีแ่นบอาจมคีา่ใชจ้า่ยสงูกวา่การสง่ขอ้ความตัวอกัษรท่ัวไป  สําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

คณุสามารถสง่ขอ้ความแบบตัวอกัษรทีม่คีวามยาวมากกวา่ความยาวตัวอกัษรทีกํ่าหนดของ
ขอ้ความเดยีว สําหรับขอ้ความทีม่คีวามยาวมาก เครือ่งจะแบง่สง่ขอ้ความออกเป็นสองขอ้ความ
ขึน้ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่ใชจ้่ายตามนัน้

สําหรับตัวอกัษรทีม่เีครือ่งหมายเสยีงหนัก เครือ่งหมายอืน่ๆ หรอืตัวอกัษรจากภาษาทีเ่ลอืกบาง
ภาษาจะใชพ้ืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่อาจจํากดัจํานวนตัวอกัษรทีส่ามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ยลง

หากรายการทีค่ณุแทรกในขอ้ความมัลตมิเีดยีมขีนาดทีใ่หญเ่กนิกวา่ทีเ่ครอืขา่ยกําหนด
โทรศัพทจ์ะลดขนาดใหโ้ดยอตัโนมัติ

เฉพาะโทรศัพทท์ีใ่ชง้านร่วมกนัไดเ้ทา่นัน้ทีส่ามารถรับและแสดงขอ้ความมัลตมิเีดยีได  ้ขอ้ความ
อาจดแูตกตา่งกนัไปตามโทรศัพทใ์นแตล่ะเครือ่ง

การสง่ขอ้ความไปยงักลุม่บคุคล
คณุตอ้งการสง่ขอ้ความไปยังสมาชกิครอบครัวทกุคนใชห่รอืไม่ หากคณุกําหนดสมาชกิ
ครอบครัวไวใ้นกลุม่ คณุสามารถสง่ขอ้ความถงึพวกเขาทกุคนพรอ้มกนัได ้

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

1 เลอืก สรา้งขอ้ความ
2 เขยีนขอ้ความของคณุ และเลอืก ใชต้อ่
3 ในการเลอืกกลุม่ เลอืก กลุม่รายชือ่
4 เลอืก สง่
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การจดัเก็บสิง่ทีแ่นบ
คณุสามารถจัดเก็บสิง่ทีแ่นบจากขอ้ความมัลตมิเีดยีและขอ้ความอเีมลลงในโทรศัพทข์องคณุ

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

การจดัเก็บสิง่ทีแ่นบ
1 เปิดขอ้ความ
2 เลอืก ตวัเลอืก > จดัเก็บเนือ้หา
3 เลอืกไฟลท์ีต่อ้งการ และ ตวัเลอืก > จดัเก็บ

การจดัเก็บสิง่ทีแ่นบในอเีมล
1 เปิดอเีมล
2 เลอืกสิง่ทีแ่นบ
3 เลอืก จดัเก็บ

เครือ่งจะจัดเก็บรปูภาพและวดิโีอไวใ้น คลังภาพ

การดกูารสนทนา
คณุสามารถดขูอ้ความทีส่ง่ออกและไดรั้บจากรายชือ่นัน้ๆ ไดใ้นมมุมองเดยีว และสามารถดําเนนิ
การสนทนาตอ่ไดจ้ากมมุมองนัน้

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

การอา่นขอ้ความในการสนทนา
เลอืก การสนทนา การสนทนา และขอ้ความ

การสลบัเป็น มมุมองถาดรบั แบบปกติ
เลอืก ตวัเลอืก > มมุมองถาดรบั

การฟงัขอ้ความเสยีง
เมือ่คณุไมส่ามารถรับสาย คณุสามารถโอนสายไปยังศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีง และฟังขอ้ความของ
คณุภายหลังได ้

ระบบฝากขอ้ความเสยีงเป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย ทีค่ณุจําเป็นตอ้งสมัครเป็นสมาชกิ
กอ่น สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

โทรไปยงัระบบฝากขอ้ความเสยีงของคณุ
ในหนา้จอหลัก ใหก้ด 1 คา้งไว ้

การจดัเก็บเบอรศ์นูยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคณุ
1 เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > ขอ้ความเสยีง และ เบอรศ์นูยข์อ้ความเสยีง
2 ป้อนเบอรศ์นูยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคณุ และเลอืก ตกลง
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การสง่ขอ้ความคลปิเสยีง 
ไมม่เีวลาเขยีนขอ้ความตัวอกัษรใชห่รอืไม่ บันทกึและสง่ขอ้ความคลปิเสยีงแทน!

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

1 เลอืก ขอ้ความอืน่ > ขอ้ความคลปิเสยีง
2 ในการบันทกึขอ้ความของคณุ เลอืก 
3 ในการหยดุบันทกึ เลอืก 
4 เลอืก ใชต้อ่ และเลอืกรายชือ่

อเีมลและขอ้ความทนัใจ

ตัง้คา่โทรศัพทข์องคณุใหส้ง่และรับอเีมลจากบัญชอีเีมลของคณุ

หรอืลงทะเบยีนบรกิารขอ้ความทันใจ (IM) เพือ่แชตในชมุชนขอ้ความทันใจของคณุ

อเีมล
เกีย่วกบัอเีมล
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > อเีมล

คณุสามารถใชโ้ทรศัพทม์อืถอืของคณุเพือ่อา่นและสง่อเีมลจากบัญชอีเีมลของคณุทีม่าจากผูใ้ห ้
บรกิารอเีมลตา่งๆ ได ้

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

การลงชือ่เขา้ใชบ้ญัชอีเีมล
คณุสามารถลงชือ่เขา้ใชบ้ัญชอีเีมลหลายบัญชไีด ้

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > อเีมล

1 เลอืกผูใ้หบ้รกิารอเีมลของคณุ
2 ป้อนชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นของบัญชอีเีมลของคณุ
3 หากคณุเลอืก จดัเก็บรหสัผา่น: คณุไมจํ่าเป็นตอ้งป้อนรหัสผา่นของคณุทกุครัง้ทีค่ณุ

ตอ้งการเขา้ใชบ้ัญชอีเีมล
4 เลอืก ลงชือ่เขา้

ในการลงชือ่เขา้ใชบ้ัญชอีเีมลเพิม่เตมิ ใหเ้ลอืก เพิม่บญัชี

หากคณุยังไมม่บีัญชอีเีมล คณุสามารถสรา้งบัญชสํีาหรับอเีมล Ovi ของ Nokia ได ้
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การต ัง้คา่อเีมล Ovi
เลอืก จดหมาย Ovi > สรา้งทีอ่ยูอ่เีมล และทําตามคําแนะนํา

การสง่อเีมล
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > อเีมล และบัญชอีเีมล

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

การอา่นและตอบกลบัอเีมล
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > อเีมล และบัญชอีเีมล

1 เลอืกอเีมล
2 ในการตอบกลับและสง่ตอ่อเีมล ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก

การสนทนา
เกีย่วกบัแชต
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > สนทนา

คณุสามารถแลกเปลีย่นขอ้ความทันใจกบัเพือ่นของคณุได  ้สนทนา เป็นบรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ย

คณุสามารถปลอ่ยใหแ้อปพลเิคชัน่ สนทนา ทํางานอยูใ่นพืน้หลังไดข้ณะทีค่ณุใชค้ณุสมบัตอิืน่ๆ
ของโทรศัพท ์และยังคงไดรั้บการแจง้เตอืนขอ้ความทันใจทีเ่ขา้มาใหม่

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

การลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารแชต
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > สนทนา

การลงชือ่เขา้ใชบ้ญัชสีนทนาของคณุ
1 หากมบีรกิารแชตหลายบรกิาร ใหเ้ลอืกบรกิารทีต่อ้งการ
2 ลงชือ่เขา้ใช ้และป้อนชือ่ผูใ้ชแ้ละรหัสผา่นของบัญชอีเีมลของคณุ
3 ปฏบิัตติามคําแนะนํา

การใชบ้รกิารแชตหลายบรกิารพรอ้มกนั
1 เลอืกบรกิารแชต และลงชือ่เขา้
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2 ในการสลับระหวา่งบรกิารแชต ใหเ้ปิดแท็บทีเ่กีย่วขอ้ง

การแชตกบัเพือ่น
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > สนทนา

คณุสามารถลงชือ่เขา้ใชแ้ละแชตในบรกิารตา่งๆ พรอ้มกนัได ้โดยคณุตอ้งลงชือ่เขา้ใชแ้ตล่ะ
บรกิารแยกกนั

คณุสามารถสนทนากบัรายชือ่หลายๆ รายพรอ้มกันได ้

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

การซอ่นแอปพลเิคช ัน่แชต
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > สนทนา

เลอืก ซอ่น

เซสชนัของคณุจะยังคงทํางานอยูร่ะยะหนึง่ ตามการสมัครบรกิารของคณุ เมือ่แอปพลเิคชัน่
สนทนา ทํางานอยูใ่นพืน้หลัง คณุสามารถเปิดอกีแอปพลเิคชัน่ แลว้กลับไปยัง สนทนา ในภาย
หลังโดยไมต่อ้งลงชือ่เขา้ใชอ้กีครัง้ได ้

การรบัการแจง้เตอืนขอ้ความใหมเ่มือ่แอปพลเิคช ัน่ซอ่นอยู่
1 ในมมุมองหลักของ สนทนา ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เพิม่เตมิ > การต ัง้คา่
2 เลอืกประเภทการแจง้เตอืนทีต่อ้งการ และเลอืก จดัเก็บ

การลงชือ่ออกจาก IM
เปิดแอปพลเิคชัน่ สนทนา และเลอืก ตวัเลอืก > ออก > ลงชือ่ออก เพือ่ปิดการใชบ้รกิาร

เลอืก ตวัเลอืก > ออก > ปิด เพือ่ปิดแอปพลเิคชัน่ สนทนา

การปรบัต ัง้คา่

เกีย่วกบัหนา้จอหลกั
ในหนา้จอหลัก คณุสามารถทําสิง่ตอ่ไปนี้

• ดกูารแจง้เตอืนสายทีไ่มไ่ดรั้บและขอ้ความทีไ่ดรั้บ
• เปิดแอปพลเิคชัน่โปรดของคุณ
• ควบคมุแอปพลเิคชัน่ เชน่ วทิยุ
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• เพิม่ทางลัดสําหรับคณุสมบัตติา่ง เชน่ การเขยีนขอ้ความ
• ดรูายชือ่โปรด และโทรออก แชต หรอืสง่ขอ้ความถงึรายชือ่นัน้อยา่งรวดเร็ว

การเพิม่ทางลดัในหนา้จอหลกั
ตอ้งการเปิดแอปพลเิคชัน่โปรดของคณุโดยตรงจากหนา้จอหลักหรอืไม่ คณุสามารถเพิม่ทางลัด
ในคณุสมบัตทิีใ่ชบ้อ่ยได ้

1 เลอืกวดิเจ็ตทางลัดคา้งไว ้และจากเมนูป๊อปอพั ใหเ้ลอืก เลอืกทางลดั
2 เลอืกทางลัดทีค่ณุตอ้งการกําหนด และเลอืกรายการทีต่อ้งการ

เคล็ดลบั: ในการนําทางลัดออก ใหแ้ทนทีด่ว้ยทางลัดอืน่

เคล็ดลบั: คณุยังสามารถเพิม่ทางลัดไปยังเมนู ไปที ่ได ้เลอืก ไปที ่> มมุมองปรบัต ัง้คา่

การเพิม่รายชือ่สําคญัลงในหนา้จอหลกั
ตอ้งการโทรหรอืสง่ขอ้ความถงึรายชือ่โปรดของคณุอยา่งรวดเร็วหรอืไม่  คณุสามารถเพิม่ทางลัด
ไปยังรายชือ่ทีเ่ลอืกในหนา้จอหลัก

1 เลอืกและกดแถบ รายชือ่โปรด คา้งไว ้
2 เลอืก แกไ้ขรายการโปรด
3 เลอืกไอคอนรายชือ่  และรายชือ่จากรายการ

โดยจะตอ้งจัดเก็บรายชือ่ในหน่วยความจําเครือ่ง

เคล็ดลบั: หากมกีารเพิม่รปูภาพใหก้บัรายชือ่ รปูภาพจะแสดงในแถบ รายชือ่โปรด

การโทรหรอืสง่ขอ้ความถงึรายชือ่
เลอืกรายชือ่ในแถบ รายชือ่โปรด และจากเมนูป๊อปอพั ใหเ้ลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การนํารายชือ่ออกจากหนา้จอหลกั
1 เลอืกและกดแถบ รายชือ่โปรด คา้งไว ้
2 เลอืก แกไ้ขรายการโปรด และรายชือ่ทีค่ณุตอ้งการนําออก

รายชือ่จะถกูนําออกจากแถบ รายชือ่โปรด แตจ่ะยังคงอยูใ่นรายการรายชือ่ของคณุ

การปรบัต ัง้คา่เมนู ไปที่
คณุสามารถเพิม่ทางลัดในคณุสมบัตทิีใ่ชบ้อ่ยได ้

1 เลอืก ไปที ่> มมุมองปรบัต ัง้คา่
2 เลอืกรายการเมนูและคณุสมบัตทิีต่อ้งการจากรายการ

ในการเขา้ใชค้ณุสมบัต ิใหเ้ลอืก ไปที ่และเลอืกคณุสมบัตทิีต่อ้งการ
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การปรบัต ัง้คา่หนา้จอหลกั
คณุตอ้งการเห็นภาพววิทีค่ณุชืน่ชอบหรอืภาพของครอบครัวของคณุในพืน้หลังของหนา้จอหลัก
ใชห่รอืไม่ คณุสามารถเปลีย่นภาพพืน้หลังนี้ และจัดเรยีงรายการในหนา้จอหลักใหมไ่ด  ้เพือ่ปรับ
ตัง้คา่เป็นแบบทีค่ณุชืน่ชอบ

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ จอแสดงผล

การเปลีย่นภาพพืน้หลงั
เลอืก ภาพพืน้หลงั และเลอืกรปูภาพ

เคล็ดลบั: ดาวนโ์หลดภาพพืน้หลังเพิม่เตมิจากรา้นคา้ Ovi ของ Nokia หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่
เตมิเกีย่วกบัรา้นคา้ Ovi โปรดไปที ่www.ovi.com

การเพิม่เนือ้หาในหนา้จอหลกั
เลอืก หนา้จอหลกั > มมุมองปรบัต ัง้คา่

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเพิม่ขนาดตัวอกัษรในแอปพลเิคชัน่ขอ้ความและรายชือ่  ในขณะเรยีกดู
เว็บหรอืในเมนูหลัก ใหเ้ลอืก ขนาดอกัษร

การเปลีย่นรปูลกัษณ์ของโทรศพัทข์องคณุ
ดว้ยลักษณะ คณุสามารถเปลีย่นสแีละรูปลักษณ์ของหนา้จอหลักได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ ลกัษณะ

เลอืก เลอืกลกัษณะ > ลกัษณะ และเลอืกลักษณะจากรายการ

เคล็ดลบั: ดาวนโ์หลดลักษณะเพิม่เตมิจากรา้นคา้ Ovi ของ Nokia หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ
เกีย่วกบัรา้นคา้ Ovi โปรดไปที ่www.ovi.com

การสรา้งรปูแบบของคณุเอง
คณุจะสามารถทําใหโ้ทรศัพทข์องคณุตรงกบัความตอ้งการของคณุในทีทํ่างาน  ทีเ่รยีน หรอืที่
บา้น ไดอ้ยา่งไร คณุสามารถสรา้งรูปแบบใหม่ๆ  สําหรับสถานการณ์ทีแ่ตกตา่งกนั และตัง้ชือ่ที่
เหมาะสมใหแ้กร่ปูแบบเหลา่นัน้ได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > รปูแบบ

1 เลอืก สว่นตวั 1 หรอื สว่นตวั 2
2 เลอืก ปรบัต ัง้คา่ และระบกุารตัง้คา่รปูแบบของคณุ
3 ป้อนชือ่สําหรับรูปแบบ และเลอืก ตกลง > จดัเก็บ

การปรบัต ัง้คา่แบบเสยีงของคณุ
คณุสามารถปรับตัง้คา่เสยีงเรยีกเขา้ เสยีงปุ่ มกด และเสยีงเตอืนของแตล่ะรูปแบบได ้
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เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ แบบเสยีง

การเปลีย่นเสยีงเรยีกเขา้
เลอืก เสยีงเรยีกเขา้: และเลอืกเสยีงเรยีกเขา้

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

การเปลีย่นระดบัเสยีงของเสยีงปุ่ มกด
เลอืก เสยีงปุ่ มกด: และลากแถบระดับเสยีง

การเชือ่มตอ่

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

ใช ้Bluetooth เพือ่เชือ่มตอ่ในแบบไรส้ายกบัอปุกรณ์อืน่ทีใ่ชร้่วมกันได  ้เชน่ โทรศัพทม์อืถอื
เครือ่งอืน่ คอมพวิเตอร ์ชดุหฟัูง และชดุอปุกรณ์ตดิรถยนต์

นอกจากนี้ คณุยังสามารถสง่รายการตา่งๆ จากโทรศัพทข์องคณุ คัดลอกไฟลจ์ากคอมพวิเตอรท์ี่
ใชง้านรว่มกนัได ้และพมิพโ์ดยใชเ้ครือ่งพมิพท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

Bluetooth ใชค้ลืน่วทิยเุพือ่เชือ่มตอ่ และอปุกรณ์ตา่งๆ ตอ้งอยูห่า่งกนัไมเ่กนิ 10 เมตร (33 ฟตุ)
สิง่กดีขวางตา่งๆ เชน่ ผนังหรอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ อาจรบกวนสญัญาณได ้
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การเชือ่มตอ่ชุดหฟูงัไรส้าย
ตอ้งการทํางานในเครือ่งคอมพวิเตอรต์อ่ไประหวา่งใชส้ายใชห่รอืไม่  ใชช้ดุหฟัูงไรส้าย คณุจะยัง
สามารถรับสายได ้แมค้ณุจะไมไ่ดถ้อืโทรศัพทอ์ยู่

1 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth และ Bluetooth > ใช้
2 เปิดชดุหฟัูง
3 ในการจับคูโ่ทรศัพทกั์บชดุหฟัูง ใหเ้ลอืก ตอ่อปุกรณ์เสรมิเสยีง
4 เลอืกชดุหฟัูง
5 คณุอาจตอ้งป้อนรหสัผา่น สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืผูใ้ชข้องชดุหฟัูง

เคล็ดลบั: คณุสามารถตัง้คา่โทรศัพทใ์หเ้ชือ่มตอ่กบัชดุหฟัูง Bluetooth ของคณุโดยอตัโนมัติ
หากคณุไดจั้บคูใ่นครัง้แรกไวแ้ลว้

การสง่รปูภาพหรอืเนือ้หาอืน่ไปยงัอปุกรณ์เครือ่งอืน่
ใช ้Bluetooth เพือ่สง่นามบัตร รายการปฏทินิ รปูภาพ วดิโีอ และเนือ้หาอืน่ๆ ทีค่ณุสรา้งไปยัง
เครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุ รวมถงึอปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกนัไดข้องเพือ่นของคณุ

1 เลอืกรายการทีจ่ะสง่
2 เลอืก ตวัเลอืก > สง่ > ทาง Bluetooth
3 เลอืกอปุกรณ์ทีจ่ะเชือ่มตอ่ หากอปุกรณ์ทีต่อ้งการไมป่รากฎ ใหเ้ลอืก คน้หาใหม ่เพือ่คน้หา

อปุกรณ์นัน้ อปุกรณ์ Bluetooth ทีอ่ยูภ่ายในระยะครอบคลมุจะปรากฏขึน้
4 หากอปุกรณ์อกีเครือ่งขอใหป้้อนรหัสผา่น ใหป้้อนรหสัผา่น โดยตอ้งป้อนรหสัผา่นในอปุกรณ์

ทัง้สองเครือ่ง ซึง่คณุสามารถกําหนดรหัสผา่นไดเ้อง อปุกรณ์บางตัวมกีารกําหนดรหัสผา่น
ไวแ้ลว้ สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์
รหัสผา่นจะใชไ้ดสํ้าหรับการเชือ่มต่อปัจจบุันเทา่นัน้

การเชือ่มตอ่กบัชุดอปุกรณ์ตดิรถยนตโ์ดยใชโ้หมดรโีมท  SIM
ดว้ยโหมดรโีมท SIM ชดุอปุกรณ์ตดิรถยนตท์ีใ่ชง้านรว่มกนัไดส้ามารถใชซ้มิการด์ของโทรศัพท์
ของคณุได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

กอ่นทีค่ณุจะเปิดใชง้านโหมดรโีมท SIM คณุตอ้งจับคูโ่ทรศัพทก์บัชดุอปุกรณ์ตดิรถยนตก์อ่น

1 ในการเปิดใชง้าน Bluetooth บนโทรศัพท ์เลอืก Bluetooth > ใช้
2 เปิดใชง้าน Bluetooth ในชดุอปุกรณ์ตดิรถยนต์
3 ทําตามคําแนะนําทีป่รากฏบนหนา้จอโทรศัพท์

ในโหมดรโีมท SIM เฉพาะชดุอปุกรณ์ตดิรถยนตจ์ะเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยเซลลลูาร์

ในการโทรออกหรอืรับสายเมือ่อยูใ่นโหมดซมิระยะไกล คณุจะตอ้งมอีปุกรณ์เสรมิทีส่ามารถใช ้
งานรว่มกนัไดเ้ชือ่มตอ่เขา้กบัโทรศัพทข์องคณุ เชน่ ชดุอปุกรณ์ในรถ เป็นตน้
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เมือ่อยูใ่นโหมดนี้ โทรศัพทข์องคณุจะอนุญาตใหโ้ทรฉุกเฉนิเทา่นัน้

โหมดรโีมท SIM จะถกูปิดใชง้านโดยอตัโนมัตเิมือ่ชดุอปุกรณ์ตดิรถยนตปิ์ดลง ตัวอยา่งเชน่ เมือ่
คณุดับเครือ่งรถยนต์

การปิดใชง้านโหมดรโีมท SIM ดว้ยตนเอง
1 เลอืก อปุกรณ์ทีจ่บัคูแ่ลว้
2 เลอืกชดุอปุกรณ์ตดิรถยนต ์และเลอืก ลบการจบัคู ่จากเมนูป๊อปอพั

การเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีจ่บัคูโ่ดยอตัโนมตั ิ
คณุตอ้งเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกบัอปุกรณ์ Bluetooth อืน่ เชน่ ชดุอปุกรณ์ตดิรถยนต ์ชดุหฟัูง
หรอืเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุเป็นประจําหรอืไม่ คณุสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศัพทข์องคณุเชือ่ม
ตอ่โดยอตัโนมตัิ

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth และ อปุกรณ์ทีจ่บัคูแ่ลว้

1 เลอืกอปุกรณ์ทีจ่ะเชือ่มตอ่โดยอตัโนมตัิ
2 จากเมนูป๊อปอพั เลอืก การต ัง้คา่ > เชือ่มตอ่อตัโนมตั ิ> ใช่

การใช ้Bluetooth อยา่งปลอดภยั
คณุตอ้งการกําหนดผูท้ีส่ามารถเห็นโทรศัพทข์องคณุเมือ่ใช  ้Bluetooth หรอืไม ่คณุสามารถ
ควบคมุผูท้ีส่ามารถคน้หาและเชือ่มตอ่กบัโทรศัพทข์องคณุได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

การป้องกนัไมใ่หผู้อ้ ืน่ตรวจพบโทรศพัทข์องคณุ
เลอืก การเห็นโทรศพัท ์> ไมแ่สดง
เมือ่โทรศัพทข์องคณุถกูซอ่น ผูอ้ืน่จะไมส่ามารถตรวจพบได ้อยา่งไรก็ตาม อปุกรณ์ทีจั่บคูยั่งคง
เชือ่มตอ่กบัคณุได ้

การปิดใชง้าน Bluetooth
เลอืก Bluetooth > ไมใ่ช้

อยา่จับคูห่รอืยอมรับคําขอเชือ่มตอ่จากอปุกรณ์ทีไ่มรู่จั้ก ซึง่จะเป็นการป้องกนัโทรศัพทข์องคณุ
จากเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย

สายเคเบลิขอ้มลู USB
การคดัลอกรปูภาพหรอืเนือ้หาระหวา่งโทรศพัทข์องคณุและคอมพวิเตอร์
คณุสามารถใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB ในการคัดลอกรปูภาพ และเนือ้หาอืน่ๆ ของคณุ ระหวา่ง
โทรศัพทแ์ละคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

1 ใชส้ายเคเบลิ USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดใ้นการเชือ่มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบัคอมพวิเตอรข์องคณุ
2 เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
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Nokia Ovi Suite  — ใชโ้หมดนีห้ากเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุมี Nokia Ovi Suite ตดิตัง้
อยู่
ถา่ยโอนสือ่  — ใชโ้หมดนีห้ากเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุไมม่ี Nokia Ovi Suite ตดิตัง้อยู่
หากคณุตอ้งการเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัอปุกรณ์เพือ่ความบันเทงิในบา้นหรอื
เครือ่งพมิพ ์ใหใ้ชโ้หมดนี้
อปุกรณ์เก็บขอ้มลู  — ใชโ้หมดนีห้ากเครือ่งคอมพวิเตอรข์องคณุไมม่ี Nokia Ovi Suite
ตดิตัง้อยู ่โทรศัพทจ์ะแสดงเป็นอปุกรณ์แบบพกพาบนคอมพวิเตอรข์องคณุ หากคณุตอ้งการ
เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกบัอปุกรณ์อืน่ๆ เชน่ ชดุเครือ่งเสยีงภายในบา้นหรอืแบบตดิ
รถยนต ์ใหใ้ชโ้หมดนี้

3 ใชตั้วจัดการไฟลใ์นคอมพวิเตอรเ์พือ่คัดลอกเนือ้หา

การคดัลอกรปูภาพหรอืเนือ้หาระหวา่งโทรศพัทข์องคณุและเมมโมรีส่ต ิก๊ USB
คณุสามารถคัดลอกรปูภาพจากโทรศัพทข์องคณุไปยังเมมโมรีส่ติ๊ก USB ทีส่ามารถใชง้านรว่ม
กนัได ้ทําเชน่นีเ้พือ่สรา้งไฟลสํ์ารองสําหรับรปูภาพซึง่คณุจะสามารถพกพาไปไดข้ณะเดนิทาง

1 ตอ่สายอะแดปเตอร ์USB OTG ทีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้ขา้กบัพอรต์ USB ของโทรศัพทข์องคณุ
2 เสยีบเมมโมรีส่ติ๊กเขา้กบัสายเคเบลิอะแดปเตอร์ USB OTG

3 เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > คลงัภาพ และเลอืกไฟลห์รอืโฟลเดอรค์า้งไว ้
4 เลอืกหากคุณตอ้งการคัดลอกหรอืยา้ยไฟลห์รอืโฟลเดอร์
5 เลอืกโฟลเดอรเ์ป้าหมาย

การเชือ่มตอ่ WLAN
เกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ WLAN
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > WLAN

เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยในพืน้ทีแ่บบไรส้าย (WLAN) และจัดการกบัการเชือ่มตอ่ WLAN ของคณุ

ขอ้สําคญั: โปรดใชก้ารเขา้รหสัลับเพือ่เพิม่การรักษาความปลอดภัยของการเชือ่มตอ่
WLAN การใชก้ารเขา้รหสัจะลดความเสีย่งทีผู่อ้ ืน่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูของคุณได ้
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หมายเหตุ: การใช ้WLAN อาจถกูจํากัดในบางประเทศ ตัวอยา่งเชน่ ในประเทศฝร่ังเศส
คณุจะไดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้WLAN ภายในอาคารเทา่นัน้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่
หนา้ทีใ่นทอ้งทีข่องคณุ

การเชือ่มตอ่กบั WLAN ทีบ่า้น
เพือ่ชว่ยประหยัดคา่ใชจ้า่ย คณุสามารถเชือ่มตอ่กบั WLAN ทีบ่า้นของคณุเมือ่คณุอยูบ่า้นและ
ตอ้งการเรยีกดเูว็บบนโทรศัพท์

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > WLAN

การเชือ่มตอ่ในคร ัง้แรก
1 ในการคน้หา WLAN ทีบ่า้นของคณุ ใหเ้ลอืก WLAN ทีม่ใีห้
2 ในการเชือ่มตอ่ ใหเ้ลอืก WLAN ทีบ่า้นของคณุ
3 หาก WLAN มกีารป้องกนั  ใหป้้อนรหสัผา่น
4 หากคณุจัดเก็บ WLAN ทีบ่า้นของคณุแลว้ คณุไมจํ่าเป็นตอ้งคน้หา WLAN นัน้อกีในครัง้ตอ่

ไป เลอืก WLAN คา้งไว ้และจากเมนูป๊อปอพั ใหเ้ลอืก จดัเก็บ

 แสดงถงึ WLAN ทีจั่ดเก็บแลว้

การเชือ่มตอ่ WLAN ทีบ่า้นของคณุซึง่ไดร้บัการจดัเก็บแลว้
1 เลอืก WLAN ทีจ่ดัเก็บ
2 เลอืก WLAN ทีบ่า้นของคณุคา้งไว ้และจากเมนูป๊อปอพั ใหเ้ลอืก เชือ่มตอ่

การตดัการเชือ่มตอ่จาก WLAN
เลอืก WLAN ทีเ่ชือ่มตอ่คา้งไว ้  และจากเมนูป๊อปอพั ใหเ้ลอืก ยตุกิารเชือ่มตอ่

การเชือ่มตอ่ WLAN ในขณะเดนิทาง
การเชือ่มตอ่ WLAN เป็นวธิทีีส่ะดวกในการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตเมือ่คณุไมไ่ดอ้ยูท่ีบ่า้น  เชือ่มตอ่
กบั WLAN สาธารณะ ในสถานทีส่าธารณะตา่งๆ เชน่ หอ้งสมดุหรอืรา้นอนิเทอรเ์น็ต

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > WLAN

คณุจําเป็นตอ้งใสร่หสัผา่นในการเชือ่มตอ่กบั WLAN ทีม่กีารป้องกนั 

1 ในการคน้หา WLAN ทีม่ ีใหเ้ลอืก WLAN ทีม่ใีห้
2 เลอืก WLAN
3 หาก WLAN มกีารป้องกนั ใหป้้อนรหสัผา่น

การตดัการเชือ่มตอ่จาก WLAN
เลอืก WLAN ทีเ่ชือ่มตอ่ 
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การเชือ่มตอ่กบั WLAN ทีซ่อ่นไว้
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > WLAN

คณุสามารถเชือ่มตอ่กบั WLAN ทีซ่อ่นไวไ้ด ้หากคณุทราบชือ่ (SSID) และรหสัผา่น

1 ในการคน้หา WLAN ทีม่ ีใหเ้ลอืก WLAN ทีม่ใีห้
2 เลอืก (เครอืขา่ยทีซ่อ่น)
3 ป้อนชือ่ (SSID) และรหสัผา่น

ตดัการเชือ่มตอ่จาก WLAN
เลอืก WLAN ทีเ่ชือ่มตอ่ 

บรกิาร Ovi ของ Nokia

Ovi by Nokia
ความพรอ้มและคา่บรกิารของบรกิาร Ovi ตา่งๆ ของ Nokia
ความพรอ้มของบรกิาร Ovi ตา่งๆ ของ Nokia อาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค การใชบ้รกิารหรอืการ
ดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ่้ายใน
การรับสง่ขอ้มลู สําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัคา่บรกิารในการรับสง่ขอ้มลู ใหต้ดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย
ของคณุ

ในการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบั Ovi Suite โปรดไปที ่www.ovi.com

เกีย่วกบั รา้นคา้ Ovi
 ดว้ยรา้นคา้ Ovi คณุสามารถดาวนโ์หลดเกมสสํ์าหรับมอืถอื แอปพลเิคชัน่ วดิโีอ ภาพ ลักษณะ

และเสยีงเรยีกเขา้ ลงในโทรศัพทข์องคณุได ้บางรายการอาจไมม่คีา่ธรรมเนยีม แตบ่างรายการ
นัน้คณุตอ้งสัง่ซือ้โดยใชบ้ัตรเครดติหรอืชาํระผา่นมอืถอื วธิกีารชําระเงนิประเภทตา่งๆ ขึน้อยูกั่บ
ประเทศและผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ รา้นคา้ Ovi มเีนือ้หาทีร่องรับกบัโทรศัพทม์อืถอืของ
คณุ และสอดคลอ้งกบัความชอบและทีต่ัง้ของคณุ

เลอืก เมน ู> รา้นคา้ หรอืไปที ่www.ovi.com

เกีย่วกบัรายชือ่บน Ovi
 คณุสามารถใชร้ายชือ่ Ovi ตดิต่อกบัเพือ่นและครอบครัวของคณุ ตดิตามวา่เพือ่นของคณุ

กําลังทําอะไรอยู่ และพบปะเพือ่นใหม่ๆ  ในชมุชน Ovi ได ้คณุสามารถสํารองรายชือ่จากโทรศัพท์
ของคณุไปไวใ้น Ovi ได ้

ในการใชร้ายชือ่ Ovi ใหไ้ปที ่www.ovi.com

เกีย่วกบัจดหมาย Ovi ทีใ่หบ้รกิารโดย Yahoo!
 ดว้ยจดหมาย Ovi ทีใ่หบ้รกิารโดย Yahoo! คณุสามารถเขา้ถงึอเีมลของคณุไดโ้ดยใช ้

โทรศัพทม์อืถอืหรอืคอมพวิเตอรข์องคณุไดอ้ยา่งงา่ยดาย
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คณุสามารถสรา้งศนูยฝ์ากขอ้ความสําหรับจดหมาย Ovi ทีใ่หบ้รกิารโดย Yahoo! บน
คอมพวิเตอรห์รอืโทรศัพทม์อืถอืของคณุได  ้ไปที ่www.ovi.com เพือ่สรา้งศนูยฝ์ากขอ้ความบน
คอมพวิเตอรข์องคณุ

คณุสามารถเขา้ถงึศนูยฝ์ากขอ้ความของคณุโดยใชข้อ้มลูลงชือ่เขา้ใชข้องบัญชี Nokia ของคณุ
ได ้หากตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวธิสีรา้งและจัดการบัญชี Nokia ของคณุ ใหไ้ปยังฝ่าย
สนับสนุนที ่www.ovi.com

เคล็ดลบั: คณุสามารถตดิตอ่กับเพือ่นของคณุไดอ้ยา่งงา่ยดายโดยใชแ้อปพลเิคชัน่แชตบน
โทรศัพทม์อืถอืของคณุเพือ่เขา้ใชแ้ชต Ovi ทีใ่หบ้รกิารโดย Yahoo!

การเขา้ถงึบรกิาร Ovi ของ Nokia
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > พเิศษ > รวม และบรกิาร Ovi ทีต่อ้งการ

การใชบ้รกิารบางอยา่งหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวน
มาก ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ่้ายในการรับสง่ขอ้มลู

เกีย่วกบั Nokia Ovi Suite
ดว้ยแอปพลเิคชัน่ Nokia Ovi Suite สําหรับคอมพวิเตอร์ คณุสามารถจัดการกบัเนือ้หาใน
โทรศัพทข์องคณุ และใหซ้งิคก์บัคอมพวิเตอรข์องคณุไดเ้สมอ

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืดาวนโ์หลด Nokia Ovi Suite โปรดไปที ่www.ovi.com

Nokia Ovi Player
ดว้ย Nokia Ovi Player คณุสามารถเลน่และจัดการเพลงของคณุ ดาวนโ์หลดเพลงจากเพลง Ovi
by Nokia คัดลอกเพลงและรายการเลน่ระหวา่งคอมพวิเตอรแ์ละโทรศัพท์ Nokia ทีส่ามารถใช ้
รว่มกนัได ้และแปลงและคัดลอกซดีเีพลงของคณุได ้

ในการจัดการชดุสะสมเพลงของคณุ ใหเ้ปิดแท็บ เพลงของฉัน คณุสามารถเชือ่มตอ่โทรศัพท์
หลายเครือ่งทีส่ามารถใชร้ว่มกนัไดก้บั Nokia Ovi Player รวมถงึดแูละเลน่เพลงทีจั่ดเก็บอยูใ่น
โทรศัพท์

ในการทดลองฟังและดาวนโ์หลดเพลงนับลา้นจาก Ovi by Nokia ใหเ้ปิดแท็บ เพลง Ovi ในการ
ดาวนโ์หลดเพลง คณุจําเป็นตอ้งสรา้งบัญช ีNokia

การใหบ้รกิารของบรกิารเพลง Ovi ของ Nokia ทีม่ใีหอ้าจแตกตา่งกนัไปตามภมูภิาค

การจดัการเวลา

การเปลีย่นเวลาและวนัที่
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ วนัและเวลา

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

เครือ่งจะตัง้เวลาและวนัทีต่ามเขตเวลานัน้ ซึง่จะชว่ยใหม้ั่นใจวา่ หนา้จอโทรศัพทข์องคณุแสดง
เวลาการสง่ทีถ่กูตอ้งของขอ้ความตัวอกัษรหรอืขอ้ความมัลตมิเีดยีทีไ่ดรั้บ

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

การต ัง้การปลกุ
คณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์องคณุเป็นนาฬกิาปลกุได ้

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > นาฬกิาปลกุ

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

ซํา้ > เปิด และเลอืกวนั

การเลือ่นปลกุ
เมือ่เสยีงปลกุดังขึน้ คณุสามารถเลือ่นปลกุได ้ซึง่จะเป็นการหยดุเสยีงปลกุตามระยะเวลาที่
กําหนด

เมือ่เสยีงปลกุดัง ใหเ้ลอืก เลือ่นไป

การต ัง้ระยะเวลาเลือ่นปลกุ
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > นาฬกิาปลกุ และ ต ัง้คา่ > การหมดเวลาเลือ่น และเลอืกระยะ
เวลา

การจบัเวลาในการออกกาํลงัของคณุ
ทา้ทายตัวคณุเองในขณะทีว่ ิง่ตามเสน้ทางประจํา ใชน้าฬกิาจับเวลาเพือ่จับเวลาตัวคณุเอง

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > นาฬกิา

การจบัเวลารอบของคณุ
1 เลอืก รอบเวลา > เร ิม่
2 เลอืก รอบเวลา เมือ่เริม่รอบถัดไป เวลาของรอบจะถกูเพิม่ลงในรายการ และตัวนับเวลาจะ

รเีซ็ต
3 เลอืก หยดุ

การวดัคา่ระยะหา่งเวลา
1 เลอืก เวลาทีแ่ยกไว ้> เร ิม่
2 เลอืก แยก คา่ระยะหา่งเวลาจะถกูเพิม่ลงในรายการ และตัวนับเวลาจะยังคงทํางานตอ่ไป
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3 เลอืก หยดุ

เคล็ดลบั: คณุตอ้งการบันทกึเวลาของคณุเพือ่เปรยีบเทยีบผลลัพธใ์นภายหลังใชห่รอืไม่ เลอืก
จดัเก็บ และป้อนชือ่

การซอ่นนาฬกิาจบัเวลา
กดปุ่ มวางสาย ในการกลับไปยังตัวนับเวลา ใหเ้ลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > นาฬกิา และ จบั
เวลาตอ่

การต ัง้ตวันบัเวลาถอยหลงั
ตอ้งการตัง้การเตอืนสําหรับระยะเวลาหนึง่ ตัวอยา่งเชน่ เมือ่ตม้ไข ่ใชห่รอืไม ่ใชต้ัวนับเวลาถอย
หลังเพือ่ตัง้การตัง้เตอืน

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > ตวันบัถอยหลงั

1 เลอืก ตวันบัแบบท ัว่ไป
2 ป้อนเวลา และเขยีนบันทกึทีจ่ะแสดงขึน้เมือ่หมดเวลา
3 เลอืก เร ิม่

ปฏทินิ
การเพิม่นดัหมาย
จัดเก็บการนัดหมายสําคัญของคณุไปยังปฏทินิเป็นรายการประชมุ

เลอืก เมน ู> ปฏทินิ

1 ไปทีว่นัทีท่ีต่อ้งการ และเลอืก ตวัเลอืก > สรา้งบนัทกึ
2 เลอืกฟิลดป์ระเภทรายการ นดัหมาย และป้อนขอ้มลูในฟิลด์

การจดจําวนัเกดิ
เพิม่การเตอืนวนัเกดิและวนัพเิศษอืน่ๆ การเตอืนจะเตอืนซ้ําปีละครัง้

เลอืก เมน ู> ปฏทินิ

1 ไปทีว่นัทีท่ีต่อ้งการ และเลอืก ตวัเลอืก > สรา้งบนัทกึ
2 เลอืกฟิลดป์ระเภทรายการ วนัเกดิ และป้อนขอ้มลูในฟิลด์

การเพิม่งานลงในรายการสิง่ทีต่อ้งทําของคณุ
คณุสามารถจัดเก็บบันทกึสิง่ทีต่อ้งทําสําหรับงานทีค่ณุตอ้งทํา  และเพิม่การเตอืนลงในปฏทินิ
ของคณุ

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > สิง่ทีต่อ้งทํา

1 เลอืก เพิม่ และป้อนขอ้มลูในฟิลด์
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2 ในการเพิม่การเตอืน ใหไ้ปทีบ่ันทกึสิง่ทีต่อ้งทําทีต่อ้งการ เลอืก ตวัเลอืก > จดัเก็บใน
ปฏทินิ > เตอืนความจํา และป้อนขอ้มลูในฟิลด์

การทํารายการซือ้ของ
รายการซือ้ของทีจ่ดไวบ้นกระดาษนัน้สามารถหายไดง้า่ย  หากคณุจดไวใ้นโทรศัพท์ รายการ
เหลา่นัน้ก็จะอยูก่บัคณุเสมอ และคณุยังสามารถสง่รายการไปหาผูอ้ืน่ เชน่ สมาชกิในครอบครัว
ไดอ้กีดว้ย

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > บนัทกึ

1 เลอืก เพิม่
2 ป้อนขอ้ความในชอ่งบันทกึ

การสง่รายการ
เปิดบันทกึ และเลอืก ตวัเลอืก > สง่บนัทกึ และเลอืกวธิกีารสง่

รปูภาพและวดิโีอ

การถา่ยภาพ
1 ในหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มกลอ้ง
2 ในการยอ่หรอืขยาย เลอืก  หรอื 
3 กดปุ่ มกลอ้ง

เครือ่งจะจัดเก็บรปูภาพไวใ้น คลังภาพ

การเปิดใชง้านแฟลชกลอ้ง
ในการตัง้คา่โทรศัพทใ์หใ้ชแ้ฟลชอตัโนมัตเิมือ่มแีสงไมพ่อ ใหเ้ลอืก  > ไฟแฟลช >
อตัโนมตั ิในการตัง้คา่โทรศัพทใ์หใ้ชแ้ฟลชเสมอ ใหเ้ลอืก เปิดไฟแฟลช

การปิดกลอ้ง
กดปุ่ มวางสาย

อยูใ่นระยะหา่งทีป่ลอดภัยเมือ่ใชแ้ฟลช อยา่ใชแ้ฟลชกับบคุคลหรอืสัตวเ์มือ่อยูใ่นระยะใกล  ้อยา่
ปิดบังแฟลชขณะถา่ยภาพ

โทรศัพทข์องคณุรองรับความละเอยีดในการถา่ยภาพ 1944x2592 พกิเซล

การบนัทกึวดิโีอ
นอกจากการถา่ยภาพดว้ยโทรศัพทแ์ลว้ คณุยังสามารถบันทกึชว่งเวลาพเิศษของคณุเป็นวดิโีอ
ไดด้ว้ย

ในหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มกลอ้ง
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1 ในการสลับจากโหมดภาพไปยังโหมดวดิโีอ หากจําเป็น ใหเ้ลอืก  > กลอ้งวดิโีอ
2 ในการเริม่บันทกึ ใหก้ดปุ่ มกลอ้ง

ในการยอ่หรอืขยาย ใหเ้ลอืก  หรอื  หรอืใชปุ้่ มปรับระดับเสยีง
3 เลอืก  เพือ่หยดุชัว่คราว และ  เพือ่หยดุการบันทกึ

เครือ่งจะจัดเก็บวดิโีอไวใ้น คลังภาพ

การปิดกลอ้ง
กดปุ่ มวางสาย

การสง่ภาพหรอืวดิโีอ
แบง่ปันรปูภาพและวดิโีอกบัเพือ่นและครอบครัวของคณุในขอ้ความมัลตมิเีดยีหรอืแบง่ปันผา่น
Bluetooth

เลอืก เมน ู> ภาพถา่ย

การสง่รปูภาพ
1 เลอืกโฟลเดอรท์ีม่รีูปภาพอยู่
2 เลอืกรปูภาพทีจ่ะสง่

หากตอ้งการสง่รปูภาพมากกวา่หนึง่รปู ใหเ้ลอืก  > เลอืก และทําเครือ่งหมายทีรู่ปภาพที่
ตอ้งการ

3 เลอืก  > สง่ หรอืสง่ทีเ่ลอืก

การสง่วดิโีอ
1 เลอืกโฟลเดอรท์ีม่วีดิโีออยู่
2 เลอืก ตวัเลอืก > เลอืก และทําเครือ่งหมายทีว่ดิโีอนัน้ คณุสามารถทําเครือ่งหมายวดิโีอที่

ตอ้งการสง่ไดห้ลายวดิโีอ
3 เลอืก ตวัเลอืก > สง่ทีเ่ลอืก และเลอืกวธิกีารสง่ทีต่อ้งการ

ภาพถา่ย
เกีย่วกบัรปูภาพ
เลอืก เมน ู> ภาพถา่ย

แอปพลเิคชัน่ ภาพถา่ย เป็นทีท่ีค่ณุสามารถดรููปภาพและวดิโีอทัง้หมดในโทรศัพทไ์ด  ้คณุ
สามารถเลน่วดิโีอหรอืเรยีกดรููปภาพ และพมิพภ์าพทีต่อ้งการได ้

การจดัวางรปูภาพของคณุ
คณุสามารถจัดวางรปูภาพของคณุลงในโฟลเดอรไ์ด ้

เลอืก เมน ู> ภาพถา่ย

1 เลอืก อลับ ัม้ของฉนั
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2 เลอืก  > สรา้งอลับ ัม้ และป้อนชือ่สําหรับอลับัม้
3 เลอืกภาพทีจ่ะเพิม่ลงในอัลบัม้

การแกไ้ขรปูภาพ
รปูภาพทีค่ณุถา่ยมดืเกนิไปหรอืไมส่วยสมบรูณ์แบบใชห่รอืไม่ ในภาพถา่ยคณุสามารถหมนุ พลกิ
ครอบตัด และปรับความสวา่ง ความคมชดั และสขีองภาพทีค่ณุถา่ยได ้

1 เลอืกรูปภาพใน ภาพถา่ยของฉัน, เสน้เวลา หรอื อลับัม้ของฉัน
2 เลอืก  และเอฟเฟ็กตท์ีต่อ้งการ

การพมิพร์ปูภาพ
คณุสามารถพมิพร์ปูภาพของคณุโดยใชเ้ครือ่งพมิพท์ีใ่ชง้านรว่มกนัไดโ้ดยตรง

1 ใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB หรอืหากเครือ่งพมิพส์นับสนุน ใหใ้ช ้Bluetooth เพือ่เชือ่มตอ่
โทรศัพทข์องคณุกบัเครือ่งพมิพ์ PictBridge ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

2 เลอืก ถา่ยโอนสือ่ เป็นโหมดการเชือ่มตอ่ USB
3 เลอืกรูปภาพทีจ่ะพมิพ์
4 เลอืก  > พมิพ์

เพลงและเสยีง

เครือ่งเลน่สือ่
การเลน่เพลง
เลน่เพลงทีจั่ดเก็บอยูใ่นหน่วยความจําเครือ่งหรอืในการด์หน่วยความจํา

เลอืก เมน ู> เพลง > เพลงของฉนั

การเลน่เพลง
เลอืกเพลงจากโฟลเดอร์

ในการหยดุเลน่ชัว่คราว ใหเ้ลอืก  ในการเลน่ตอ่ ใหเ้ลอืก 

การกรอไปขา้งหนา้หรอืกรอกลบั
เลอืก  คา้งไว ้หรอื 

การปิดเครือ่งเลน่สือ่
ใหก้ดปุ่ มวางสายคา้งไว ้

เคล็ดลบั: หากตอ้งการกลับสูห่นา้จอหลัก และใหเ้ครือ่งเลน่เพลงเลน่อยูใ่นพืน้หลัง ใหก้ดปุ่ ม
วางสาย
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การเลน่วดิโีอ
เลน่วดิโีอทีจั่ดเก็บอยูใ่นหน่วยความจําเครือ่งหรอืในการด์หน่วยความจํา

เลอืก เมน ู> เพลง > เพลงของฉนั

1 เลอืกวดิโีอจากโฟลเดอร์
2 ในการหยดุเลน่ชัว่คราว ใหเ้ลอืก  ในการเลน่ตอ่ ใหเ้ลอืก 

การกรอไปขา้งหนา้หรอืกรอกลบั
เลอืก  หรอื  คา้งไว ้

การปิดเครือ่งเลน่สือ่
ใหก้ดปุ่ มวางสายคา้งไว ้

การคดัลอกเพลงจากคอมพวิเตอร์
คณุมเีพลงอยูใ่นคอมพวิเตอรท์ีต่อ้งการฟังในโทรศัพทข์องคณุใชห่รอืไม่ ใช ้Nokia Ovi Player
และสายเคเบลิขอ้มลู USB เพือ่จัดการและซงิโครไนซช์ดุสะสมเพลงของคณุ

1 ใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดใ้นการเชือ่มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบัคอมพวิเตอร์
ของคณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัไดใ้สไ่วใ้นเครือ่งแลว้

2 เลอืก ถา่ยโอนสือ่ เป็นโหมดการเชือ่มตอ่
3 เปิด Nokia Ovi Player ในคอมพวิเตอร ์สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดวูธิใีช ้Nokia Ovi

Player

ไฟลเ์พลงบางประเภทอาจไดรั้บการป้องกนัดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) และไม่
สามารถเลน่บนอปุกรณ์ไดม้ากกวา่หนึง่เครือ่ง

การเปลีย่นเสยีงหรอืแบบเสยีงของเพลงของคณุ
คณุทราบหรอืไมว่า่คณุสามารถเปลีย่นเสยีงหรอืแบบเสยีงของเพลง  เพือ่ใหเ้หมาะกบัประเภทที่
ตอ้งการ คณุสามารถปรับแตง่รปูแบบของคณุสําหรับรปูแบบเพลงตา่งๆ ในอคีวอไลเซอร์

เลอืก เมน ู> เพลง > เพลงของฉนั > ไปทีเ่ครือ่งเลน่สือ่ > ตวัเลอืก > เพิม่เตมิ > อคีวอ
์

46 เพลงและเสยีง

ไลเซอร



การเปิดใชง้านรปูแบบเสยีงทีม่อียู่
เลอืกชดุและ ใชง้าน

การสรา้งรปูแบบเสยีงใหม่
1 เลอืกรายการหนึง่จากสองชดุลา่สดุในรายการ
2 เลอืกตัวเลือ่น และปรับตัวเลือ่น
3 เลอืก จดัเก็บ

การเชือ่มตอ่ลําโพงกบัโทรศพัทข์องคณุ
ฟังเพลงในโทรศัพทผ์า่นลําโพงทีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้(แยกขายตา่งหาก)

พกพาคลังเพลงของคณุไปทกุที่ และฟังเพลงโปรดโดยไมต่อ้งใชห้ฟัูงทีม่สีาย ดว้ยเทคโนโลยี
ไรส้าย Bluetooth คณุสามารถสตรมีเพลงจากอปุกรณ์ทีจั่ดเก็บในอปุกรณ์อกีเครือ่งทีใ่ชเ้ลน่
เพลงได ้

หา้มเชือ่มตอ่ผลติภัณฑท์ีส่ง่สญัญาณขาออกเพราะอาจสรา้งความเสยีหายใหก้บัโทรศัพทไ์ด ้
หา้มเชือ่มตอ่แหลง่จา่ยไฟใดๆ เขา้กบัชอ่งเสยีบ AV ของ Nokia หากคณุเชือ่มต่ออปุกรณ์
ภายนอกหรอืชดุหฟัูงใดๆ ทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองโดย Nokia ในการใชอ้ปุกรณ์นีก้บัชอ่งเสยีบ AV
ของ Nokia โปรดใหค้วามสําคัญกบัระดับเสยีงใหม้ากเป็นพเิศษ

การเชือ่มตอ่ลําโพงแบบมสีาย
เชือ่มตอ่ลําโพงเขา้กบัชอ่งเสยีบ AV 3.5 มม. ในโทรศัพทข์องคณุ

การเชือ่มตอ่ลําโพง Bluetooth
1 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth และ ใช้
2 เปิดลําโพง
3 ในการจับคูโ่ทรศัพทกั์บลําโพง ใหเ้ลอืก ตอ่อปุกรณ์เสรมิเสยีง
4 เลอืกลําโพง
5 คณุอาจตอ้งป้อนรหสัผา่น สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืผูใ้ชข้องลําโพง

วทิย ุFM
เกีย่วกบัวทิยุ FM
เลอืก เมน ู> เพลง > วทิยุ

เพยีงแคเ่สยีบหฟัูง และเลอืกสถานี คณุก็สามารถฟังสถานวีทิยเุอฟเอ็ม จากโทรศัพทข์องคณุได ้

ในการฟังวทิยุ คณุจะตอ้งตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชง้านร่วมกันไดเ้ขา้กบัเครือ่งโทรศัพท์ ชดุหฟัูงจะทํา
หนา้ทีเ่ป็นเสาอากาศ
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ไมส่ามารถฟังวทิยผุา่นชดุหฟัูง Bluetooth ได ้

การฟงัวทิยุ
เลอืก เมน ู> เพลง > วทิยุ

การพกัหรอืเลน่ตอ่
เลอืก  หรอื 

การต ัง้วทิยใุหเ้ลน่ในพืน้หลงั
กดปุ่ มวางสายเบาๆ

การปิดวทิยุ
ใหก้ดปุ่ มวางสายคา้งไว ้

เคล็ดลบั: ในการฟังวทิยผุา่นชดุหฟัูงหรอืลําโพง เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > เลน่ผา่น และ
เลอืกตัวเลอืกทีต่อ้งการ

การคน้หาและจดัเก็บสถานวีทิยุ
คน้หาสถานวีทิยโุปรดของคณุ และบันทกึไว ้เพือ่ใหค้ณุสามารถฟังไดอ้กีในภายหลังอยา่ง
งา่ยดาย

เลอืก เมน ู> เพลง > วทิยุ

การคน้หาสถานถีดัไปทีม่ ี
เลอืก  หรอื  คา้งไว ้

การจดัเก็บสถานี
เลอืก ตวัเลอืก > จดัเก็บสถานี
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การคน้หาสถานวีทิยโุดยอตัโนมตั ิ
เลอืก ตวัเลอืก > คน้หาทกุสถานี

การสลบัไปยงัสถานทีีจ่ดัเก็บไว้
เลอืก  หรอื 

การเปลีย่นชือ่สถานี
เลอืก ตวัเลอืก > สถานี
เลอืกสถานคีา้งไว ้และจากเมนูป๊อปอพั ใหเ้ลอืก เปลีย่นชือ่

เคล็ดลบั: ในการเขา้ถงึสถานจีากรายการสถานทีีบ่ันทกึไวโ้ดยตรง  ใหก้ดปุ่ มตัวเลขทีต่รงกบั
หมายเลขของสถานี

การปรบัปรงุการรบัสญัญาณวทิยุ
หากคณุเปิดใชง้าน RDS วทิยจุะสลับไปยังความถีท่ีรั่บสญัญาณสถานไีดด้กีวา่โดยอตัโนมัติ

เลอืก เมน ู> เพลง > วทิยุ

1 เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > RDS > ใช้
2 เลอืก ความถีอ่ตัโนมตั ิ> ใช้

การใชเ้ครือ่งบนัทกึเสยีง
คณุสามารถบันทกึเสยีงธรรมชาติ เชน่ เสยีงนกรอ้ง ไดเ้ชน่เดยีวกบับันทกึเสยีงหรอืการสนทนา
ทางโทรศัพท์

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > เครือ่งบนัทกึ

การบนัทกึคลปิเสยีง
เลอืก 

การหยดุบนัทกึ
เลอืก  การบันทกึเสยีงจะไดรั้บการจัดเก็บไวใ้นโฟลเดอร์ เสยีงบันทกึ ใน คลังภาพ

การบนัทกึการสนทนาทางโทรศพัท์
ขณะใชส้าย ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เพิม่เตมิ > บนัทกึเสยีง
คูส่นทนาทัง้สองฝ่ายจะไดย้นิเสยีงในชว่งเวลาสมํา่เสมอขณะทีทํ่าการบันทกึ

เว็บ

เกีย่วกบัเว็บเบราเซอร์
เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต
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คณุสามารถดเูว็บเพจบนอนิเทอรเ์น็ตไดด้ว้ยเว็บเบราเซอรช์ว่ยในอปุกรณ์ของคณุ

ในการเรยีกดเูว็บ คณุตอ้งกําหนดจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตไวใ้นโทรศัพทข์องคณุและเชือ่มตอ่กบั
เครอืขา่ยกอ่น

สําหรับความพรอ้มใหบ้รกิาร, คา่บรกิาร และคําแนะนําตา่งๆ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

คณุอาจไดรั้บการกําหนดคา่ทีจํ่าเป็นสําหรับการเรยีกดใูนรปูแบบขอ้ความการกําหนดคา่จากผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ

การเรยีกดเูว็บ
เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต

เคล็ดลบั: หากคณุไมม่โีปรโมชัน่มอืถอืในอตัราคงทีจ่ากผูใ้หบ้รกิารของคณุ หากตอ้งการ
ประหยัดคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู คณุสามารถใช ้WLAN เพือ่เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตได ้

การไปทีเ่ว็บเพจ
เลอืก ไปทีท่ ีอ่ยู ่และป้อนทีอ่ยู่

การลา้งประวตักิารเรยีกดู
เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต

แคช คอื หน่วยความจําสําหรับจัดเก็บขอ้มลูไวช้ัว่คราว หากคณุมสีทิธิใ์นการเขา้ถงึ หรอืไดเ้ขา้
ถงึขอ้มลูทีเ่ป็นความลับหรอืบรกิารดา้นการรักษาความปลอดภัยทีต่อ้งใชร้หสัผา่น  ใหล้บแคช
หลังการใชแ้ตล่ะครัง้

การลา้งแคช
ขณะเรยีกดเูว็บไซต ์ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เครือ่งมอื > ลบขอ้มลูในแคช

การลา้งคกุกี้
ขณะเรยีกดเูว็บไซต ์ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เครือ่งมอื > ลบคกุกี้

การป้องกนัไมใ่หจ้ดัเก็บคกุกี้
เลอืก การต ัง้คา่เว็บ > ความปลอดภยั > คกุกี้

เกมสแ์ละแอปพลเิคช ัน่

เกีย่วกบัเกมสแ์ละแอปพลเิคช ัน่
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ และ พเิศษ

โทรศัพทข์องคณุอาจมเีกมสห์รอืแอปพลเิคชัน่ ซึง่จัดเก็บไวใ้นหน่วยความจําเครือ่งหรอืการด์
หน่วยความจํา และสามารถจัดเรยีงไดใ้นโฟลเดอร์

ในการดรูายชือ่เกมส ์ใหเ้ลอืก เกมส ์ในการดรูายชือ่แอปพลเิคชัน่ ใหเ้ลอืก รวม
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การปรบัปรงุประสบการณ์การเลน่เกมสข์องคณุ
เปิดใชง้านหรอืเลกิใชง้านเสยีง แสง หรอืการสัน่ และปรับปรงุประสบการณ์การเลน่เกมสข์องคณุ

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ และ พเิศษ > ตวัเลอืก > การต ัง้คา่แอปฯ

การดาวนโ์หลดเกมสห์รอืแอปพลเิคช ัน่
คณุสามารถดาวนโ์หลดเกมสแ์ละแอปพลเิคชัน่ลงในโทรศัพทข์องคณุไดโ้ดยตรง

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ และ พเิศษ > ตวัเลอืก > ดาวนโ์หลด

โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนแอปพลเิคชัน่ Java™ ME ทีม่นีามสกลุไฟล ์.jad หรอื .jar กอ่น
ดาวนโ์หลด ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แอปพลเิคชัน่นีใ้ชง้านไดก้บัโทรศัพทข์องคณุ

1 เลอืก ดาวนโ์หลดแอปฯ หรอื ดาวนโ์หลดเกมส ์รายการบรกิารทีม่จีะแสดงขึน้
2 เลอืกบรกิารและทําตามคําแนะนํา

เคล็ดลบั: ดาวนโ์หลดเกมสแ์ละแอปพลเิคชัน่จากรา้นคา้ Ovi ของ Nokia หากตอ้งการเรยีนรู ้
เพิม่เตมิเกีย่วกบัรา้นคา้ Ovi โปรดไปที ่www.ovi.com

เกีย่วกบัชุมชน
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > พเิศษ > รวม > ชุมชน และลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารเครอืขา่ยทาง
สงัคมทีเ่กีย่วขอ้ง

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 เงือ่นไขของการใชบ้รกิารเครอืขา่ยทางสงัคมครอบคลมุไป
ถงึการแบง่ปันขอ้มลูในบรกิารนัน้ โปรดทําความเขา้ใจกบัเงือ่นไขของการใชบ้รกิารและขอ้
ปฏบิัตดิา้นความเป็นสว่นตัวของบรกิาร

การใชเ้ครือ่งคดิเลข
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > เครือ่งคดิเลข
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1 เลอืก ตวัเลอืก และเลอืกเครือ่งคดิเลขเฉพาะทางวทิยาศาสตร์ หรอืเครือ่งคดิเลขมาตรฐาน
2 ป้อนการคํานวณ และเลอืก =

เคล็ดลบั: ใชเ้ครือ่งคดิเลขสําหรับเงนิกู ้เพือ่คํานวณอตัราดอกเบีย้ ระยะเวลาเงนิกู ้หรอืการผอ่น
ชาํระเงนิกูเ้ป็นงวด ในการสลับเป็นเครือ่งคดิเลขสําหรับเงนิกู ้เลอืก ตวัเลอืก

การแปลงสกลุเงนิและหนว่ยวดั
เกีย่วกบัตวัแปลงคา่
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > พเิศษ > รวม > ตวัแปลง

คณุสามารถใชต้ัวแปลงคา่ในการแปลงหน่วยวดัและสกลุเงนิจากหน่วยหนึง่เป็นอกีหน่วยหนึง่ได ้

การแปลงหนว่ยวดั
คณุสามารถแปลงหน่วยวดั เชน่ ความยาว จากหน่วยหนึง่เป็นอกีหน่วยได  ้เชน่ กโิลเมตรเป็นไมล์

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > พเิศษ > รวม > ตวัแปลง และ เลอืก

1 เลอืกประเภทการแปลง
2 เลอืกหน่วยการแปลง
3 ป้อนคา่ในชอ่งหน่วยชอ่งหนึง่ คา่ทีแ่ปลงแลว้จะปรากฏขึน้โดยอตัโนมัตใินชอ่งหน่วยอกี

ชอ่ง

การแปลงสกลุเงนิ
คณุสามารถใชต้ัวแปลงคา่ในการแปลงสกลุเงนิไดอ้ยา่งรวดเร็ว

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > พเิศษ > รวม > ตวัแปลง

1 เลอืก เลอืก > สกลุเงนิ และคูข่องสกลุเงนิ
2 ป้อนจํานวนเงนิของสกลุเงนิหนึง่ คา่ทีแ่ปลงแลว้จะปรากฏขึน้โดยอตัโนมัติ

การกาํหนดอตัราแลกเปลีย่น
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > พเิศษ > รวม > ตวัแปลง

กอ่นทีค่ณุจะสามารถแปลงสกลุเงนิ คณุตอ้งกําหนดอตัราแลกเปลีย่นกอ่น

1 เลอืก ตวัเลอืก > ต ัง้อตัราแลกเปลีย่น
2 เลอืกคูข่องสกลุเงนิ
3 ป้อนอตัราแลกเปลีย่นของสกลุเงนิหนึง่

การเพิม่คูข่องสกลุเงนิ
คณุสามารถเพิม่คูข่องสกลุเงนิทีจ่ะแปลงคา่เพิม่เตมิได ้

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > พเิศษ > รวม > ตวัแปลง
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1 เลอืก ตวัเลอืก > แปลงสกลุเงนิใหม่
2 ป้อนชือ่ของสกลุเงนิทัง้สอง และเลอืก ตกลง
3 ป้อนอตัราแลกเปลีย่นของสกลุเงนิหนึง่

การป้องกนัโทรศพัทข์องคณุ

การล็อคโทรศพัทข์องคณุ
คณุตอ้งการป้องกนัการใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาตใชห่รอืไม่ ระบรุหสัโทรศัพท ์และตัง้
โทรศัพทข์องคณุใหล็้อคโดยอตัโนมัตเิมือ่คณุไมไ่ดใ้ชง้าน

การต ัง้รหสัโทรศพัทท์ีป่รบัแตง่แลว้
1 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ ความปลอดภยั > รหสัผา่น > เปลีย่นรหสัเครือ่ง
2 ป้อนรหสัโทรศัพทท์ีต่ัง้ไวแ้ลว้ ซึง่คอื 12345
3 ป้อนรหสัใหม่ ตอ้งมตัีวเลขอยา่งนอ้ย 5 ตัว ใชไ้ดเ้ฉพาะตัวเลข

คณุควรเก็บรหสัโทรศัพทไ์วเ้ป็นความลับ และเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยแยกจากตัวเครือ่ง หาก
คณุลมืรหสัโทรศัพทแ์ละโทรศัพทข์องคณุล็อคอยู่ เครือ่งของคณุจะรอ้งขอบรกิาร ทัง้นีอ้าจ
มกีารคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ และขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดในเครือ่งของคณุอาจถกูลบออกไป
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิต่อศนูย ์Nokia Care หรอืตัวแทนจําหน่ายโทรศัพทข์องคณุ

การเปิดใชง้านการล็อคปุ่ มกด
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ป้องกนัปุ่ มกด > เปิด
โทรศัพทจ์ะล็อคเมือ่ปุ่ มและหนา้จอถกูล็อค คณุจําเป็นตอ้งป้อนรหสัโทรศัพทเ์พือ่ปลดล็อค
โทรศัพท์

การป้องกนัการด์หนว่ยความจําดว้ยรหสัผา่น
คณุตอ้งการป้องกนัการใชก้ารด์หน่วยความจําโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตใชห่รอืไม่  คณุสามารถตัง้รหสั
ผา่นเพือ่ป้องกนัขอ้มลูได ้

1 เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > คลงัภาพ
2 เลอืกหน่วยความจําคา้งไว  ้และจากเมนูป๊อปอพั ใหเ้ลอืก ตวัเลอืกการด์
3 เลอืก ต ัง้รหสัผา่น และป้อนรหสัผา่น

คณุควรเก็บรหสัไวเ้ป็นความลับ และเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยแยกจากการด์หน่วยความจํา

การฟอรแ์มตการด์หนว่ยความจํา
ตอ้งการลบเนือ้หาทัง้หมดออกจากการด์หน่วยความจําของคณุใชห่รอืไม่  เมือ่ฟอรแ์มตการด์
หน่วยความจําแลว้ ขอ้มลูทัง้หมดในการด์จะถกูลบออก

1 เลอืก เมนู > แอปพลเิคช ัน่ > คลงัภาพ
2 เลอืกหน่วยความจําคา้งไว  ้และจากเมนูป๊อปอพั ใหเ้ลอืก ตวัเลอืกการด์
3 เลอืก ลา้งการด์ความจํา > ใช่
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การเตรยีมโทรศพัทสํ์าหรบัการรไีซเคลิ
หากคณุซือ้โทรศัพทใ์หม่ หรอืตอ้งการทิง้โทรศัพท์ Nokia แนะนําใหค้ณุรไีซเคลิโทรศัพทข์อง
คณุ กอ่นหนา้นัน้ คณุอาจตอ้งการลบขอ้มลูสว่นตัวและเนือ้หาทัง้หมดออกจากโทรศัพทข์องคณุ

การลบเนือ้หาท ัง้หมดและเรยีกคนืการต ัง้คา่ใหเ้ป็นคา่เร ิม่ตน้
1 สํารองขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการเก็บไปยังการด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านร่วมกนัได  ้(หากม)ี หรอื

คอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
2 วางทกุสายสนทนาและยตุกิารเชือ่มตอ่ทัง้หมด
3 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ เรยีกต ัง้คา่ด ัง้เดมิ > ท ัง้หมด
4 เครือ่งจะปิดและเปิดอกีครัง้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มลูสว่นตัวของคณุเชน่ รายชือ่, รปูภาพ,

เพลง, วดิโีอ, บันทกึ, ขอ้ความ, อเีมล, งานนําเสนอ, เกมส ์และแอปพลเิคชัน่อืน่ๆ ทีต่ดิตัง้
ไวไ้ดถ้กูลบออกแลว้
เนือ้หาและขอ้มลูทีเ่ก็บอยูใ่นการด์หน่วยความจําหรอืซมิการด์จะไมถ่กูลบออกไป

การรกัษาสิง่แวดลอ้ม

ประหยดัพลงังาน
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีบ่อ่ยๆ หากคณุปฏบิัตดิังตอ่ไปนี้

• ปิดแอปพลเิคชัน่และการเชือ่มตอ่ขอ้มลู เชน่ การเชือ่มตอ่ WLAN หรอื Bluetooth เมือ่ไมใ่ช ้
งาน

• เลกิใชง้านเสยีงทีไ่มจํ่าเป็น เชน่ เสยีงปุ่ มกดและเสยีงหนา้จอสมัผัส

การหมนุเวยีนมาใชใ้หม่

เมือ่โทรศัพทเ์ครือ่งนีห้มดอายกุารใชง้าน วัสดทุกุชิน้สามารถนํากลับมาใชเ้ป็นวตัถดุบิและ
พลังงานได ้เพือ่รับประกนัการกําจัดและการนํากลับมาใชท้ีถ่กูตอ้ง Nokia รว่มมอืกบัพันธมติร
ผา่นโปรแกรมทีเ่รยีกวา่ We:recycleสําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารรไีซเคลิผลติภัณฑ์ Nokia เกา่
ของคณุและสถานทีเ่ก็บรวบรวม โปรดไปที ่www.nokia.com/werecycle หรอืใชโ้ทรศัพท์
มอืถอืไปที ่nokia.mobi/werecycle หรอืตดิตอ่ศนูยบ์รกิารของ Nokia

นําบรรจภุัณฑแ์ละคูม่อืผูใ้ชข้องคณุกลับมาหมนุเวยีนใชใ้หมต่ามระเบยีบการหมนุเวยีนมาใชใ้หม่
ของทอ้งถิน่ของคณุ

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุลักษณะทางสิง่แวดลอ้มของอปุกรณ์ของคณุ  ใหไ้ปที่
www.nokia.com/ecodeclaration
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อปุกรณ์เสรมิของแทจ้าก Nokia

หากตอ้งการทราบแหลง่จําหน่ายอปุกรณ์เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรอง  สามารถสอบถามจากตัวแทน
จําหน่ายของคณุ

อปุกรณ์เสรมิสําหรับโทรศัพทข์องคณุมจํีาหน่ายอยูเ่ป็นจํานวนมาก  สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ
โปรดดทูี่ www.nokia.co.th/accessories

ขอ้กาํหนดทีค่วรปฏบิตัสํิาหรบัการใชอ้ปุกรณ์เสรมิ
• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็ก
• หากตอ้งการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ์เสรมิ ใหจั้บทีป่ล๊ักไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ
• ตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอวา่อปุกรณ์เสรมิทีไ่ดต้ดิตัง้ในพาหนะไดรั้บการตดิตัง้อยา่งแน่น

หนาและทํางานอยา่งถกูตอ้ง
• เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบัตผิา่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิในรถทีต่ดิตัง้ยากได ้

แบตเตอรี่
ประเภท: BL-5CT

ระยะเวลาการสนทนา:

สงูสดุ 4 ชัว่โมง (WCDMA) / 6.4 ชัว่โมง (GSM)

สแตนดบ์าย:

สงูสดุ 19 วนั (WCDMA) / 21 วนั (GSM)

ขอ้สําคญั: เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบ์ายเป็นเวลาโดยประมาณ  และจะเป็นไปตาม
การประมาณการตอ่เมือ่อยูภ่ายใตข้อ้กําหนดทีเ่หมาะสมของเครอืขา่ยเทา่นัน้  เวลาสนทนาและ
เวลาสแตนดบ์ายขึน้อยูก่บัซมิการด์ คณุสมบัตทิีใ่ช ้อายแุละขอ้กําหนดของแบตเตอรี่ อณุหภมูใิน
การเก็บแบตเตอรี ่ขอ้กําหนดของเครอืขา่ย และปัจจัยอืน่ๆ อกีมากมาย และเวลาสนทนาและ
เวลาสแตนดบ์ายอาจสัน้กวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้อยา่งมาก  เสยีงเรยีกเขา้ การจัดการสายดว้ยระบบ
แฮนดฟ์ร ีการใชใ้นโหมดดจิติอล และคณุสมบัตอิืน่ๆ จะใชพ้ลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลา
ทีใ่ชอ้ปุกรณ์ในการโทรจะสง่ผลตอ่เวลาสแตนดบ์าย ในทํานองเดยีวกนั ระยะเวลาทีเ่ปิดเครือ่ง
รวมทัง้ทีอ่ยูใ่นโหมดสแตนดบ์ายก็มผีลตอ่ระยะเวลาในการสนทนาดว้ยเชน่กนั
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ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

แบตเตอรี่
ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
โทรศัพทข์องคณุไดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชก้บั BL-5CT แบตเตอรีช่นดิทีส่ามารถชารจ์ประจใุหมไ่ด ้Nokia อาจผลติแบตเตอรีรุ่น่อืน่ทีใ่ช ้
งานไดก้บัโทรศัพทร์ุน่นี ้ควรใชแ้บตเตอรีข่องแทข้อง Nokia ทกุครัง้

โทรศัพทเ์ครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบใหใ้ชง้านเมือ่ไดรั้บพลังงานจากอปุกรณ์ชารจ์ตอ่ไปนี้ AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15 หมายเลข
รุน่อปุกรณ์ชารจ์ของ Nokia ทีแ่ทจ้รงิอาจแตกตา่งกนัไปตามประเภทของปลั๊ก ซึง่จะระบโุดย E, X, AR, U, A, C, K, หรอื B

แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจแุบตเตอรีไ่ดห้ลายรอ้ยครัง้ แตแ่บตเตอรีก่จ็ะค่อยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมือ่สงัเกตเห็นวา่เวลา
การสนทนาและสแตนดบ์ายของแบตเตอรีส่ัน้ลงอยา่งเห็นไดช้ดั ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีก่อ้นใหม่

ขอ้สําคญั: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นคา่โดยประมาณเทา่นัน้ เวลาจรงิจะขึน้อยูก่บัหลายปัจจัย เชน่ สภาพ
ของระบบเครอืขา่ย การตัง้คา่โทรศัพท,์ คณุสมบตัทิีกํ่าลังใช,้ สภาพแบตเตอรี ่และอณุหภมู ิ

ความปลอดภยัของแบตเตอรี่
ปิดอปุกรณ์ และปลดการเชือ่มต่อเครือ่งออกจากอปุกรณ์ชารจ์ทกุครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี ่เมือ่คณุถอดอปุกรณ์ชารจ์หรอือปุกรณ์เสรมิออก
จากเตา้เสยีบ ใหจ้ับทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

เมือ่ไมไ่ดใชง้านอปุกรณ์ชารจ์ของคณุใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบและอปุกรณ์ 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
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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 ้

• อยา่เก็บอปุกรณ์ไวใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด เนือ่งจากเมือ่อณุหภมูเิพิม่ขึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้จะกอ่ตัวขึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจ
ทําใหอ้ปุกรณ์และแผงวงจรอเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่งอปุกรณ์นอกเหนือจากทีแ่นะนําไวใ้นคูม่อืผูใ้ช ้

• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดร้ับการรับรองอาจทําใหอ้ปุกรณ์เสยีหายและยงัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศัพท ์การใชง้านโดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหแ้ผงวงจรภายในและกลไกเกดิความเสยีหายได ้

• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของอปุกรณ์เทา่นัน้

• อยา่ทาสอีปุกรณ ์เพราะสอีาจทําใหอ้ปุกรณ์ทีส่ามารถขยบัไดต้ดิขดั และไมส่ามารถทํางานไดต้ามปกติ

• ปิดอปุกรณ์และถอดแบตเตอรีอ่อกเป็นครัง้คราว เพือ่ประสทิธภิาพในการทํางานสงูสดุ
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• เก็บอปุกรณ์ไวใ้หห้า่งจากแมเ่หล็กหรอืสนามแมเ่หล็ก

• ในการเก็บรักษาขอ้มลูสําคัญของคุณใหป้ลอดภยั ใหจ้ัดเก็บขอ้มลูนัน้ไวแ้ยกไวส้องทีเ่ป็นอยา่งนอ้ย เชน่ ในอปุกรณ์ การด์หน่วยความ
จํา หรอืคอมพวิเตอร ์หรอืจดบนัทกึขอ้มลูสําคัญลงในกระดาษ

ในระหวา่งการทํางานนานเกนิกวา่ปกต ิอปุกรณ์อาจจะรอ้น โดยสว่นใหญแ่ลว้ เหตกุารณ์นีถ้อืเป็นเรือ่งปกต ิหากคณุสงสยัวา่อปุกรณ์ทํางาน
ไมถ่กูตอ้ง ใหนํ้าไปยงัศนูยบ์รกิารทีไ่ดร้ับการรับรองใกลบ้า้นคณุ

การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยงัจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะที่
ไมม่กีารควบคุม และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดใุชแ้ลว้ตา่ง  ๆโปรดตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มของผลติภณัฑแ์ละวธิกีาร
รไีซเคลิผลติภณัฑ ์Nokia ของคณุไดท้ี ่www.nokia.com/werecycle หรอืทางโทรศัพทม์อืถอื ที ่nokia.mobi/werecycle

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

เจา้ของเนือ้หาสามารถใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) ประเภทอืน่ๆ เพือ่ปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญา รวมถงึลขิสทิธิไ์ด ้
อปุกรณ์นีจ้ะใชซ้อฟตแ์วร ์DRM หลากหลายประเภทในการเขา้ถงึขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM และดว้ยอปุกรณ์นี ้คณุจงึสามารถเขา้ถงึขอ้มลูที่
ไดรั้บการป้องกนัดว้ย WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0 หากซอฟตแ์วร ์DRM บางอยา่ง
ไมส่ามารถปกป้องเนื้อหาได ้เจา้ของเน้ือหาสามารถขอใหเ้พกิถอนความสามารถของซอฟตแ์วร ์DRM ในการเขา้ถงึขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย
DRM ใหมไ่ด ้นอกจากนี ้การเพกิถอนยงัอาจป้องกนัการตอ่อายขุองขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM ในอปุกรณ์ของคณุแลว้ การเพกิถอน
ซอฟตแ์วร ์DRM นีจ้ะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การใชเ้นือ้หาทีไ่ดรั้บการปกป้องดว้ย DRM ประเภทอืน่ หรอืการใชเ้นือ้หาทีไ่มไ่ดรั้บการป้องกนั
ดว้ย DRM

เนือ้หาทีป้่องกนัดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) จะมาพรอ้มกบัสทิธกิารใชท้ีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทําหนา้ทีร่ะบถุงึสทิธขิองคณุในการใช ้
เนือ้หา

หากโทรศัพทข์องคณุมขีอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย OMA DRM เมือ่จะสํารองขอ้มลูทัง้รหัสการใชแ้ละเนือ้หานัน้ ใหใ้ชฟั้งกช์นัการสํารองขอ้มลูจาก
โปรแกรม Nokia Ovi Suite

วธิกีารถา่ยโอนขอ้มลูแบบอืน่  ๆอาจไมโ่อนรหัสการใชท้ีจํ่าเป็นตอ้งถกูเรยีกคนืพรอ้มเนื้อหาเพือ่ใหคุ้ณสามารถใชเ้นือ้หาทีป้่องกนัดว้ย OMA
DRM ไดต้อ่ไปหลังจากจัดรปูแบบหน่วยความจําโทรศัพทแ์ลว้ คณุอาจจําเป็นตอ้งเรยีกคนืรหัสการใชใ้นกรณีทีไ่ฟลใ์นโทรศัพทข์องคณุเสยี

หากโทรศัพทม์เีนื้อหาทีป้่องกนัดว้ย WMDRM ทัง้รหัสการใชแ้ละเนือ้หาจะหายไปหากคณุจัดรปูแบบหน่วยความจําของโทรศัพท ์คณุอาจ
สญูเสยีรหัสการใชแ้ละเนื้อหาหากไฟลใ์นโทรศัพทข์องคุณเสยี การสญูหายของรหัสการใชห้รอืเนือ้หาอาจจํากดัความสามารถในการใช ้
เนือ้หาเดยีวกนับนโทรศัพทข์องคณุอกีครัง้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิต่อผูใ้หบ้รกิารของคณุ

รหัสการใชบ้างอยา่งอาจจะเชือ่มตอ่กบัซมิการด์ใดซมิการด์หนึง่ และเนื้อหาทีไ่ดรั้บการป้องกนัไวจ้ะเขา้ถงึไดเ้ฉพาะเมือ่ใสซ่มิการด์ดังกลา่ว
ไวใ้นเครือ่งแลว้เทา่นัน้

ขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ความปลอดภยั
เด็กเล็ก
เครือ่งของคณุ รวมทัง้อปุกรณ์เสรมิ ไมใ่ชข่องเลน่ อปุกรณ์เหลา่นัน้อาจมชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเกบ็ใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

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

โทรศัพทเ์ครือ่งนีต้อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่กบัระบบเครอืขา่ยทีม่คีณุภาพเพือ่สง่ไฟลข์อ้มลูหรอืขอ้ความ อาจมคีวามลา่ชา้ในการสง่ไฟลข์อ้มลูหรอื
ขอ้ความ จนกว่าจะเชือ่มตอ่ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ ปฏบิตัติามคําแนะนําเกีย่วกบัระยะหา่งระหวา่งเครือ่ง จนกวา่การสง่จะเสร็จสมบรูณ์

อปุกรณ์ทางการแพทย์
การทํางานของอปุกรณ์สําหรับรับหรอืสง่สัญญาณวทิยรุวมทัง้โทรศัพทม์อืถอือาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนตอ่การทํางานของอปุกรณ์
ทางการแพทยท์ีไ่มม่กีารป้องกนัสญัญาณเพยีงพอได ้โปรดปรกึษาแพทยห์รอืบรษัิทผูผ้ลติเครือ่งมอืทางการแพทยนั์น้  ๆหากไมแ่น่ใจวา่
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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 ่หากสงสยัวา่กําลงัเกดิสัญญาณรบกวน

• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับอปุกรณ์ทางการแพทยดั์งกล่าว

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายร่วมกบัอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย โปรดปรกึษากับแพทยท์ีใ่หคํ้า
ปรกึษาดา้นสขุภาพของคณุ

การฟงั

คําเตอืน:
ขณะทีคุ่ณใชช้ดุหฟัูง อาจมผีลตอ่ความสามารถในการไดย้นิเสยีงภายนอก หา้มใชช้ดุหฟัูงในสถานทีท่ีอ่าจมผีลตอ่ความปลอดภยัของคณุ

อปุกรณ์ไรส้ายบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนกบัเครือ่งชว่ยฟังบางชนดิได ้

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

ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญเทา่นัน้เป็นผูต้ดิตัง้อปุกรณ์ในยานพาหนะ การตดิตัง้หรอืการซอ่มแซมทีไ่มถู่กตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายและทําให ้
การรับประกนัของคณุเป็นโมฆะดว้ย ควรตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์ทกุช ิน้ของโทรศัพทม์อืถอืในยานพาหนะไดรั้บการตดิตัง้และ
ทํางานอยา่งถกูตอ้ง อยา่เก็บหรอืพกของเหลวทีต่ดิไฟได ้แกส๊ หรอืวัตถรุะเบดิไวร้วมกบัโทรศัพท ์ชิน้สว่นของโทรศัพท ์หรอือปุกรณ์เสรมิ
ตา่งๆ โปรดสังเกตวา่ถงุลมนริภัยจะพองตัวออกดว้ยแรงอดัทีแ่รงมาก อยา่วางโทรศัพทห์รอือปุกรณ์เสรมิไวใ้นบรเิวณทีถ่งุลมนริภยัอาจพอง
ตัวออก

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) เพือ่ตรวจสอบวา่โทรศัพทเ์ครือ่งนี้สามารถใชใ้นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัยานพาหนะดังกลา่วไดอ้ยา่งปลอดภัย
หรอืไม่

การโทรฉุกเฉนิ
1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดโทรศัพทแ์ลว้

2 ตรวจสอบวา่สญัญาณมคีวามแรงทีเ่พยีงพอ นอกจากน้ี คณุอาจตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปน้ี
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• ใสซ่มิการด์

• ยกเลกิการจํากดัการโทรทีค่ณุเปิดใชก้บัโทรศัพทข์องคณุ เชน่ การจํากดัการโทร การจํากดัเบอร ์หรอืเฉพาะกลุม่

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศัพทข์องคณุไมอ่ยูใ่นรปูแบบออฟไลนห์รอืรูปแบบบนเครือ่งบนิ

• หากหนา้จอและปุ่ มของคุณล็อคอยู ่ใหป้ลดล็อค

3 กดปุ่ มวางสายซ้ําๆ จนกวา่หนา้จอหลักจะปรากฏ

4 เลอืกการโทร

5 ป้อนหมายเลขฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางการสําหรับตําแหน่งทีต่ัง้ปัจจบุนัของคณุ ซึง่หมายเลขโทรฉุกเฉนิในแตล่ะพืน้ทีจ่ะแตกตา่งกนัไป

6 กดปุ่ มโทร

7 คณุตอ้งใหข้อ้มลูตา่ง  ๆทีถ่กูตอ้งใหไ้ดม้ากทีส่ดุ อยา่วางสายจนกวา่จะไดรั้บอนุญาตใหว้างสายได ้

ขอ้สําคญั: เปิดใชง้านทัง้สายโทรศัพทม์อืถอืและอนิเทอรเ์น็ต หากโทรศัพทข์องคณุสนับสนุนสายอนิเทอรเ์น็ต เครือ่งอาจ
พยายามตอ่การโทรฉุกเฉนิผา่นทัง้เครอืขา่ยเซลลลูารแ์ละผา่นผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต ไมส่ามารถรับรองการเชือ่มต่อไดใ้นบางสภาวะ
ไมค่วรวางใจวา่โทรศัพทไ์รส้ายจะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยามจําเป็น อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิทางการแพทย์

ปกป้องโทรศพัทข์องคณุจากเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย
โทรศัพทข์องคณุอาจเสีย่งตอ่ไวรัสและเนือ้หาทีม่อีนัตรายอืน่  ๆควรใชค้วามระมดัระวังตามรายละเอยีดตอ่ไปนี้

• 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

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
ขณะใชโ้ทรศัพทอ์าจตํ่ากวา่คา่สงูสดุ เนือ่งจากเครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะพลังงานทีส่ามารถเขา้ถงึเครอืขา่ยไดต้ามที่
กําหนดไว ้คา่ทีเ่ปลีย่นแปลงขึน้กบัปัจจัยตา่ง  ๆเชน่ ระยะหา่งระหวา่งคณุกบัสถานเีครอืขา่ยหลัก

คา่ SAR ทีส่งูทีส่ดุภายใตคํ้าแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโ้ทรศัพทท์ีห่คูอื 1.18 วัตต/์กก

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

คลืน่ SAR (Specific Absorption Rate)
เครือ่งวทิยคุมนาคมนีม้อีตัราการดดูกลนืพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อนัเนือ่งมาจากเครือ่งวทิยคุมนาคมเทา่กบั
1.18 วัตต/์กก ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภยัตอ่สขุภาพมนุษยจ์ากการใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมทีค่ณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแหง่ชาตปิระกาศกําหนด
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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

พระรามสาม ยนูติ 636/2,637/1,637/2 ชัน้ 6 เลขที ่79/290
ถ.สาธปุระดษิฐ ์ชอ่งนนทร ียานนาวา กรุงเทพฯ 10120

0-2741-6363

0-2673-7102

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น

อา. 10.00 น. - 20.30 น

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

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น

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

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น

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

0-3871-6976-7
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

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:ุ ขอ้มลูดา้นบนอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมม่กีารแจง้ล่วงหนา้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่หมายเลขศนูย์
บรกิารลกูคา้ Nokia: 02-640-1000

ลขิสทิธิแ์ละประกาศอืน่ๆ

คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

บรษัิท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ีว้า่ RM-640/RM-776 ผลติภัณฑน์ีส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและบทบญัญัติ
Directive 1999/5/EC ทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ คณุสามารถอา่นสําเนาของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/

© 2011 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging และ Navi เป็นเครือ่งหมายการคา้ หรอื
เครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษัิท Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครือ่งหมายการคา้ดา้นเสยีงของบรษัิท Nokia Corporation
ผลติภัณฑอ์ืน่หรอืชือ่บรษัิทอืน่ทีก่ลา่วถงึในทีน่ีอ้าจเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืชือ่ทางการคา้ของผูเ้ป็นเจา้ของอืน่  ๆตามลําดับ

หา้มทําซ้ํา สง่ต่อ จําหน่าย หรอืจัดเก็บเนื้อหาสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของเอกสารฉบบันี้ในรปูแบบใด  ๆโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อกัษรจาก Nokia Nokia ดําเนนินโยบายในการพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง Nokia จงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงและปรับปรงุสว่นหนึง่
สว่นใดของผลติภณัฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบับนีโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

ประกอบดว้ยซอฟตแ์วรเ์ขา้รหัสขอ้ความ RSA BSAFE หรอืซอฟตแ์วรโ์ปรโตคอลรักษาความปลอดภยัจาก RSA Security
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Java และเครือ่งหมายทีม่สีญัลักษณ์ Java ทัง้หมดเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษัิท Sun
Microsystems, Inc.

ผลติภัณฑน์ีไ้ดรั้บอนุญาตภายใต ้MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) เพือ่ใชง้านสว่นตัวและไมใ่ชเ่ชงิพาณชิยใ์นการเชือ่มต่อกบั
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

คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อปุกรณ์ของคณุอาจกอ่ใหเ้กดิสัญญาณรบกวนโทรทัศนห์รอืวทิยไุด ้(ตวัอยา่งเชน่ เมือ่ใชโ้ทรศัพทใ์นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัเครือ่งรับสญัญาณ)
FCC หรอื Industry Canada อาจรอ้งขอใหค้ณุหยดุใชโ้ทรศัพท ์หากสญัญาณรบกวนดังกลา่วน้ียงัมอียู ่หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอื
โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารในพืน้ทีข่องคณุ อปุกรณ์นีส้อดคลอ้งกบัมาตราที ่15 ของขอ้กําหนด FCC การทํางานจะขึน้อยูก่บัเงือ่นไขสองขอ้ดัง
ตอ่ไปนี ้(1) อปุกรณ์นีจ้ะไมก่อ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายใด  ๆและ (2) อปุกรณ์นีต้อ้งยอมรับสญัญาณรบกวนใด  ๆก็ตาม รวมถงึ
สญัญาณรบกวนทีอ่าจทําใหอ้ปุกรณ์ทํางานไมต่รงกบัทีต่อ้งการ การเปลีย่นแปลงหรอืการดัดแปลงใด  ๆทีไ่มไ่ดรั้บอนุมตัอิยา่งชดัแจง้จาก
Nokia จะทําใหส้ทิธใินการใชอ้ปุกรณ์นีข้องผูใ้ชเ้ป็นโมฆะ

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

หมายเลขรุน่: C3–01/C3–01.5

/ฉบบัที่
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B
Bluetooth 34, 35, 36

I
IM (ขอ้ความทันใจ) 30, 31
IM (ขอ้ความสนทนา) 30

M
MMS (บรกิารขอ้ความมัลตมิเีดยี) 27
My Nokia 16

N
Nokia Messaging
— บรกิารแชต (IM) 30
Nokia Ovi Player 40
Nokia Ovi Suite 40

O
Ovi by Nokia 39
Ovi Player
โปรดดทู่ ีNokia Ovi Player

Ovi Suite
โปรดดทู่ ีNokia Ovi Suite

S
SMS (บรกิารขอ้ความสัน้) 27

W
WLAN (เครอืขา่ยในพืน้ทีแ่บบไรส้าย) 37,

38, 39

ก
กลอ้ง
— การถา่ยภาพ 43
— การบันทกึวดิโีอ 43
— การสง่ภาพและวดิโีอ 44
การคัดลอกเนือ้หา 14, 36, 37, 46

การคน้หา
— สถานวีทิยุ 48
การจัดการแฟ้ม 18
การจัดการไฟล์ 53
การชารจ์ USB 8
การชารจ์แบตเตอรี่ 8, 56
การซงิโครไนซ์ 19
การตัง้คา่
— การเรยีกคนื 18
การตัง้คา่ดัง้เดมิ, การเรยีกคนื 18
การถา่ยภาพ
โปรดดทู่ ีกลอ้ง

การถา่ยโอนเนือ้หา 14, 36, 37, 46
การบันทกึ
— การโทร 49
— วดิโีอ 43
— เสยีง 49
การปรับตัง้คา่อปุกรณ์ของคณุ 32
การปรับตัง้คา่โทรศัพทข์องคณุ 32, 33
การปลกุ 41, 42
การป้อนขอ้ความ 25
การพมิพ์ 45
การรไีซเคลิ 54
การล็อค
— ปุ่ ม 11
— หนา้จอ 11
— โทรศัพท์ 53
การสนทนา 28
การสนับสนุน 16
การสํารองขอ้มลู 19
การอพัเดต
— ซอฟตแ์วรโ์ทรศัพท์ 17, 18
การอพัเดตซอฟตแ์วร์ 18
การเชือ่มตอ่ 34, 37
การเชือ่มตอ่ USB 36, 37
การเชือ่มตอ่ขอ้มลู
— Bluetooth 34, 35
— WLAN 37
การเชือ่มตอ่สายเคเบลิ 36
การเปิด/ปิดเครือ่ง 11
การเรยีกคนืการตัง้คา่ 18
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การเรยีกคนืขอ้มลู 19
การโทร 
— การโอนสาย 20
— ฉุกเฉนิ 59
— บ กึ 20
— ประชมุ 21
— สายอนิเทอรเ์น็ต 20, 21
การโทรฉุกเฉนิ 59
การด์หน่วยความจํา 7, 53
เกมส์ 50, 51

ข
ขนาด 6
ขอ้ความ 28
— การสง่ 27
— สิง่ทีแ่นบ 28
— เสยีง 29
ขอ้ความตัวอกัษร 27
ขอ้ความมัลตมิเีดยี 27
ขอ้ความเสยีง 28
ขอ้มลูการสนับสนุน Nokia 16

ค
เครอืขา่ยทางสงัคม 51
เครือ่งคดิเลข 51
เคล็ดลับเกีย่วกบัการรักษาสิง่แวดลอ้ม 54
แคช 50

ง
งาน 42

จ
จดหมาย Ovi ทีใ่หบ้รกิารโดย Yahoo! 39

ซ
ซมิการด์ 15
— การใส่ 6

ด
ดาวนโ์หลด
— เกมส์ 51

— แอปพลเิคชัน่ 51

ต
ตัวนับเวลาถอยหลัง 42
ตัวแปลงคา่ 52

ถ
ถาดเขา้, ขอ้ความ 28

ท
ทางลัด 13, 32
โทรดว่น 23
โทรศัพท์
— การเปิด/ปิด 11

น
นามบัตร 23, 35
นาฬกิา 40, 41
นาฬกิาจับเวลา 41
นาฬกิาปลกุ 41

บ
บรกิาร Ovi ของ Nokia 39
บรกิารแชต (IM) 30, 31
บัญชี 29, 30
บันทกึ 43
เบราเซอร์ 49, 50
โปรดดทู่ ีเว็บเบราเซอร์

แบตเตอรี่ 56
— การชารจ์ 8
— การใส่ 6
แบบเสยีง 33

ป
ปฏทินิ 35, 42
ปุ่ มและสว่นประกอบ 5
ป้องกนัปุ่ ม 11
ป้อนขอ้ความ 24
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พ
เพลง 45, 46
— การคัดลอก 46

ฟ
ไฟฉาย 16

ภ
ภาพ
โปรดดทู่ ีรปูภาพ
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