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ความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอให
เกิดอันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิ่ม
เติมในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย
หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอ
ใหเกิดอันตราย
คํานึงถึงความปลอดภัยบนทองถนนเปนอันดับ
แรก
ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่ง
อื่นใด เมื่อคุณขับขีย่านพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับ
แรกที่คุณควรคํานึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คือ
ความปลอดภัยบนทองถนน
สญัญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึง่
จะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่หามใชโทรศพัท
ไรสาย
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเครื่องขณะอยูบน
เครื่องบิน, เมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย,
น้ํามันเชื้อเพลิง, สารเคม ีหรือบริเวณที่มีการระเบิด
บริการที่มีคุณภาพ
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะสามารถ
ประกอบหรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่ไดรับการ
รับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไม
สามารถใชงานรวมกันได
กันน้ํา
โทรศัพทของคุณไมกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไวในที่
แหง
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1. ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเกี่ยวกับโทรศพัทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับนี้ไดรับการรับรองใหใช
ใน เครือขาย GSM 900, 1800 และ 1900 MHz โปรดติดตอขอรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพท
ของคุณ
ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอ
กฎหมายและจารีตประเพณีทั้งหมด รวมถึงสิทธิสวนบุคคลของ
ผูอื่น และลิขสิทธิ์
การคุมครองดานลิขสิทธิจ์ะชวยปองกันการคัดลอก การแกไข
การโอน หรือการสงตอภาพ เพลง และเนื้อหาบางสวนได
โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซต
อินเทอรเน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไวลวงหนาแลว คุณ
สามารถเขาสูไซตของบริษัทเหลานี้ไดจากโทรศัพทของคุณ
เว็บไซตของบริษัทภายนอกไมใชกิจการในเครือของ Nokia
และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลานี้
หากคุณเลือกเขาใชเว็บไซตดังกลาว คุณควรใชความระมัดระวัง
ในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติ
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่องเมื่อการใช
งานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย
คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลกัษณอักษร
สําหรับขอมูลสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมือ
ของอุปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษาขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงาน
รวมกันได

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอน
เริ่มใชงานโทรศัพท คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัติตองใชรวมกับ
คณุสมบัติเครือขายพิเศษ คุณสมบัติเหลานี้ไมทํางานบนทุก
เครือขาย เครือขายตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะ
กับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใชบริการเสริมจากระบบเครือ
ขายได ผูใหบริการสามารถใหคําแนะนําและอธิบายถึงคาบริการ
ที่เรียกเก็บ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอ
การใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขาย ตัวอยางเชน บาง
เครือขายอาจไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการ
ทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลกิหรือปดการใชงาน
คณุสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติ
เหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมีการ
กําหนดคาพิเศษ เชน การเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลําดับของเมนู
และไอคอน โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม

รหัสผาน
เมื่อตองการตั้งคาวิธีที่โทรศัพทใชรหัสผานและการตั้งคาความ
ปลอดภัย เลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย > รหัส
ผาน
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● รหัส PIN (UPIN) จะมาพรอมกับซมิการด (การด USIM) และ
ชวยปองกันการใชซิมการดโดยไมไดรับอนุญาต

● รหัส PIN2 (UPIN2) ไดมาพรอมกับซมิการด (การด USIM)
โดยคุณตองใชรหัสนี้ในการเขาใชบริการบางอยาง

● รหัส PUK (UPUK) และ PUK2 (UPUK2) จะมาพรอมกับซิม
การด (การด USIM) ของคุณ หากคุณใสรหัส PIN ผิด 3 ครั้ง
ติดตอกัน คณุจําเปนตองใสรหัส PUK หากไมมีรหัสใหมา
ดวย โปรดสอบถามจากผูใหบริการของคุณ

● รหัสโทรศัพทจะชวยปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับ
อนุญาต คณุสามารถสรางและเปลี่ยนรหัส รวมทั้งตั้งคา
โทรศัพทใหรองขอการปอนรหัสไดดวย ควรเก็บรหัสไวเปน
ความลับและเก็บไวในที่ปลอดภยัโดยแยกจากตัวเครื่อง หาก
คุณลืมรหัสและล็อคเครื่องไว คุณจะตองนําโทรศัพทของคุณ
เขารับบริการและอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติม
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอศูนยบริการ Nokia Care
หรือตัวแทนจําหนายโทรศัพทของคุณ

● คณุตองใสรหัสระบบเมือ่ใชการจํากัดการโทรเพื่อจํากัดสาย
เรียกเขาและสายโทรออกจากโทรศัพทของคุณ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

● ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาในโมดูลรักษาความปลอดภยั
ของเว็บเบราเซอร ใหเลอืก เมนู > การตั้งคา > ความ
ปลอดภัย > การตั้งคาการปองกัน

บริการตัง้กําหนดคา
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครือขายบางอยาง เชน บริการ
อินเทอรเน็ตเคลื่อนที่, การสงขอความมัลติมีเดีย (MMS), การสง
ขอความเสียงโดยใช Nokia Xpress หรือการซิงโครไนซกับ
เซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล โทรศัพทของคุณตองไดรับการ
ตั้งกําหนดคาที่ถูกตอง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้ง

คาที่มีใหใชได โปรดติดตอผูใหบริการระบบ หรือตัวแทน
จําหนาย Nokia ที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ หรือไปที่สวน
สนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia โปรดดูที่“การสนับสนุนของ
Nokia” หนา 10
เมื่อคุณไดรับการตั้งคาเปนขอความตั้งกําหนดคา และไมไดใช
งานและบันทึกการตั้งคาโดยอัตโนมัติ ขอความ ไดรับการตั้ง
คา จะปรากฏขึ้น

ในการบันทึกการตั้งคา ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ หากจําเปน
ใหปอนรหัส PIN ที่ผูใหบริการใหมา

My Nokia
ขอรับกลเม็ดเคล็ดลับ และการสนับสนุนตางๆ สําหรับโทรศัพท
Nokia ของคุณไดฟรี พรอมดวยขอมูลทดลองใช การสาธิตแบบ
อินเตอรแอคทีฟ เว็บเพจเฉพาะตัว และขาวสารตางๆ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑและบริการลาสุดของ Nokia ไดฟรี
รับขอมูลที่ชวยใหคุณใชงานโทรศัพท Nokia ไดเต็ม
ประสิทธิภาพที่สุดและลงทะเบยีนใชงาน My Nokia ทันทีวันนี้
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมและบริการที่มีใหใชงานในพื้นที่ของคุณ
โปรดดู www.nokia.com/mynokia

การดาวนโหลดเนื้อหา
คณุสามารถดาวนโหลดเนื้อหาใหม (เชน ลักษณะ) ลงในเครื่อง
ได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการที่คณุเชื่อถือและใหความ
ปลอดภยัที่เพียงพอ และปองกันอันตรายตอซอฟตแวร
คณุสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น และราคาไดจากผูให
บริการของคุณ
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เคล็ดลับวิธีใช
หากมีปญหาเกิดกับโทรศพัทของคุณ หรือหากคุณไมแนใจถึง
การทํางานของเครื่อง โปรดอานเพิ่มเติมในคูมือผูใชนี้ หาก
ขอมูลดังกลาวยังไมสามารถชวยคุณได ใหดําเนินการตอไปนี้
● รีเซต็โทรศัพท โดยปดเครื่อง และถอดแบตเตอรี่ออก หลัง
จากนั้นครูหนึ่ง ใสแบตเตอรี่กลับคืน และเปดเครื่อง

● เรียกการตั้งคาคืนกลับเปนคาที่ตั้งจากโรงงาน โปรดดูที่“การ
เรียกคืนคาดั้งเดิม ” หนา 40

● อัพเดตซอฟตแวรโทรศพัทดวยแอปพลิเคชั่น Nokia
Software Update หากมี โปรดดูที่“การอัพเดต
ซอฟตแวร” หนา 10

● เยี่ยมชมเว็บไซต Nokia หรือติดตอ Nokia Care โปรดดู
ที่“การสนับสนุนของ Nokia” หนา 10

หากปญหาของคุณยังคงอยู โปรดติดตอศูนยบริการ Nokia Care
ใกลบานคุณเพื่อขอรับบริการซอมแซม กอนที่จะสงโทรศัพท
คุณไปซอมแซม ใหสํารองขอมูลหรือบันทึกขอมูลในโทรศัพท
ของคุณเก็บไวทุกครั้ง

การอพัเดตซอฟตแวร
Nokia อาจมีการอัพเดตซอฟตแวรซึง่มคีุณสมบัติใหม, ให
ฟงกชันที่ทํางานไดดีขึน้ หรือเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง คุณ
สามารถขอรับการอัพเดตเหลานี้ผานแอปพลิเคชั่น Nokia
Software Updater PC ในการอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท คุณ
ตองมีแอปพลิเคชั่น Nokia Software Updater และคอมพิวเตอร
ที่ใชงานรวมกันไดที่มีระบบปฏบิัติการ Microsoft Windows
2000, XP หรือ Vista, การเชื่อมตอบรอดแบนดอินเทอรเน็ต และ
สายเคเบิลขอมูลที่ใชงานรวมกันได เพื่อเชื่อมตอโทรศัพทของ
คุณกับคอมพิวเตอร

สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิและการดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Nokia
Software Updater โปรดไปที่ www.nokia-asia.com/
softwareupdate หรือเว็บไซต Nokia ในพื้นที่ของคุณ
หากระบบเครือขายของคุณสนับสนุนการอัพเดตซอฟตแวรใน
แบบ OTA คณุยังสามารถขอรับการอัพเดตดงักลาวผานทาง
เครื่องโทรศัพท โปรดดูที่“การอัพเดตซอฟตแวรแบบ
OTA” หนา 38

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการที่คณุเชื่อถือและใหความ
ปลอดภัยที่เพียงพอ และปองกันอันตรายตอซอฟตแวร

การสนับสนุนของ Nokia
ตรวจสอบ www.nokia.co.th/support หรือเว็บไซต Nokia ใน
พื้นที่ของคุณ เพื่อดูเวอรชั่นลาสุดของคูมือนี้ ขอมูลเพิ่มเติม
ดาวนโหลด และบริการที่เกี่ยวของกับผลิตภณัฑ Nokia ของคุณ
บริการตั้งกําหนดคา
ดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาฟรี เชน MMS, GPRS, อีเมล และ
บริการอื่นๆ สําหรับรุนโทรศัพทของคุณไดที่ www.nokia-
asia.co.th/setup
Nokia PC Suite
คุณสามารถคนหาชุดโปรแกรม PC Suite และขอมูลที่เกี่ยวของ
ในเว็บไซตของ Nokia ที่ www.nokia-asia.co.th/pcsuite
ศูนยบริการ Nokia Care
หากคุณตองการติดตอกับศูนยบริการ Nokia
Care โปรดตรวจดูรายชื่อศูนยบริการลูกคา
Nokia Care ในประเทศของคุณที่
www.nokia.co.th/contactus
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การบํารุงรักษา
สําหรับบริการบํารุงรักษา โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนยบริการ
Nokia Care ที่ใกลบานคุณที่ www.nokia.co.th/repair

การจัดการลขิสิทธิ์ของขอมูลแบบ
ดจิิตอล
เจาของขอมูลอาจใชประเภทเทคโนโลยีการจัดการลิขสิทธิ์ของ
ขอมูลแบบดิจิตอล (DRM) ที่แตกตางกันเพื่อปกปองทรัพยสิน
ทางปญญารวมถึงลิขสิทธิ์ของขอมูลนั้น โทรศัพทนี้ใช
ซอฟตแวร DRM หลากหลายประเภทเพื่อเขาสูขอมูลที่ปกปอง
ดวย DRM ดวยโทรศัพทเครื่องนี้ คุณสามารถเขาถึงขอมูลที่
ปกปองดวย WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward
lock และ OMA DRM 2.0 หากซอฟตแวร DRM บางอยางไม
สามารถปกปองขอมูลนั้นได เจาของขอมูลอาจขอใหเพิกถอน
คณุสมบัติเขาถึงขอมูลที่ปกปองดวย DRM ใหมของซอฟตแวร
DRM นั้น การเพิกถอนอาจชวยปกปองการตออายุขอมูลที่
ปกปองดวย DRM ที่มีอยูในโทรศัพทของคุณแลว การเพิกถอน
ของซอฟตแวร DRM นั้นไมสงผลตอการใชขอมูลที่ปกปองดวย
DRM ประเภทอื่นหรือการใชขอมูลที่ไมไดปกปองดวย DRM
ขอมูลที่ไดรับการปองกันดวย Digital rights management
(DRM) มาพรอมกับสิทธิการใชที่เกี่ยวของ ซึ่งกําหนดสิทธิของ
คุณในการใชขอมูลนั้น
หากเครื่องของคุณมีขอมูลที่ไดรับการปกปองตาม OMA DRM ใน
การสํารองสิทธิการใชและขอมูล ใหใชคณุสมบัตกิารสํารอง
ขอมูลของชุดโปรแกรม Nokia PC Suiteวิธีถายโอนขอมูลวิธีอื่น
อาจไมสามารถถายโอนสิทธิการใชที่ตองใชในการเรียกคนื
ขอมูล เพื่อใหคุณสามารถดําเนินการใชขอมูลที่ไดรับการ
ปกปองดวย OMA DRM ตอไดหลังจากที่มีการฟอรแม็ตหนวย

ความจําของโทรศัพท คุณยังอาจตองเรียกคืนสิทธิการใช ใน
กรณีที่ไฟลบนเครื่องของคุณเสียหาย
หากเครื่องของคุณมีขอมูลที่ไดรับการปองกันดวย WMDRM ทั้ง
สิทธิการใชและขอมูลจะสูญหายไป หากมีการฟอรแมตหนวย
ความจําของโทรศัพท ขอมูลและสิทธิการใชยังอาจสูญหายไป
ดวย หากไฟลในเครื่องโทรศัพทเสียหาย การสูญเสียสิทธิการ
ใชหรือขอมลูจะจาํกัดความสามารถในการใชงานขอมูลเดิมใน
เครื่องของคุณอีกครั้ง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการ
ของคุณ
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2. เริ่มตนใชงาน
การตดิตัง้ซิมการดและแบตเตอรี่
ปดเครื่องและปลดอุปกรณชารจออกทุกครั้งกอนที่จะถอด
แบตเตอรี่

โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหใชกับแบตเตอรี่
BL-5CT โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง โปรดดู
ที่“คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia” หนา 59
ซมิการดและขั้วสัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย เนื่องจาก
การขดูขดีหรือดัดงอ คุณจึงควรถือ ใส หรือถอดการดอยาง
ระมัดระวัง
1.

กดปุมคลายล็อคเพื่อยกฝาหลังขึน้ แลวถอดฝาหลังออก
ถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อปลดล็อคที่ใสซมิการด เปดฝาชอง
การดหนวยความจํา

2. ใสซมิการดโดยใหหนา
สัมผัสคว่ําลงในชองใส

3. สังเกตขั้วสัมผัสของ
แบตเตอรี ่แลวใส
แบตเตอรี ่ปดฝาชองการด
หนวยความจําและปดฝา
ดานหลังกลับคืน

การใสการด microSD
ควรใช การด microSD ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia วาใชกับ
เครื่องรุนนี้ไดเทานั้น Nokia ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการ
รับรองสําหรับการดหนวยความจํา แตการดบางยี่หออาจไม
สามารถใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดอยางสมบูรณ การดที่ใช
งานรวมกันไมได อาจทําใหการดและโทรศัพทชํารุดเสียหาย
และอาจทําใหขอมูลที่จัดเก็บไวบนการดสูญหาย
โทรศัพทของคุณรองรับการด microSD ไดสูงถึง  GB
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1. เปดฝาชองใสการดหนวยความจํา
2. ใสการดลงในชองใสการด microSD โดยใหบริเวณหนา

สัมผัสคว่ําลง และกดใหล็อคเขาที่

การถอดการดหนวยความจํา

ขอสําคัญ:  อยานําการดหนวยความจําออก หากอยูใน
ระหวางการทํางานที่มีการเขาใชงานการด การดึงการดออกใน
ขณะที่กําลังมีการเขาใชการดอาจทําใหการดหนวยความจําและ
โทรศัพทเสียได และขอมูลที่จัดเก็บไวภายในการดอาจหายไป
คณุสามารถถอดหรือเปลี่ยนการดหนวยความจําขณะที่โทรศัพท
ทํางานอยูไดโดยไมตองปดเครื่อง
1. ดใูหแนใจวาไมมแีอปพลเิคชั่นใดกําลังเขาใชงานการด

หนวยความจําอยู
2. เปดฝาชองใสการดหนวยความจํา
3. กดการดหนวยความจําลงเล็กนอยเพื่อคลายล็อคและถอด

ออก

การชารจแบตเตอรี่
1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. ตอสายจากอุปกรณชารจเขากับ

ขัว้ตออุปกรณชารจของโทรศัพท
หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลา
สองสามนาทีกวาที่สัญลักษณแสดง
การชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือ
กอนที่จะสามารถโทรออกได
ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึ้น
อยูกับประเภทของอุปกรณชารจที่ใช การชารจแบตเตอรี่
BL-5CT ดวยอุปกรณชารจ AC-3 จะใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30
นาที เมื่อโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย

เสาอากาศ
โทรศัพทของคณุมีเสาอากาศภายในและภายนอก ใน
ฐานะของอุปกรณรับสงสัญญาณวิทยุ โปรดหลีกเลี่ยง
การสัมผัสบริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปนขณะเสา
อากาศใชสงหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศ
จะสงผลตอคุณภาพของสัญญาณสื่อสาร อาจทําให
โทรศัพทใชพลังงานในระดับที่มากขึ้น และทําใหอายุ
การใชงานของแบตเตอรี่ลดลง
ในรูปภาพแสดงบรเิวณเสาอากาศโดยกํากับดวย
เครื่องหมายสีเทา

ชุดหูฟง

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟงดวยเสียง
ดงัอยางตอเนื่องอาจสงผลเสียตอการไดยิน หามถือโทรศัพทไว
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ใกลกับหูเมื่อคุณเปดใชลําโพง เพราะระดับเสียงอาจจะดังมาก
เกินไป

คําเตือน:  เมื่อคุณใชชุดหูฟง ความสามารถในการรับฟง
เสียงรอบดานของคุณอาจไดรับผลกระทบ อยาใชชุดหูฟงหากมี
โอกาสทําใหเกิดอันตรายตอความปลอดภัยของคณุ
เมื่อเชื่อมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอื่นๆ เขากับชองเสียบ
Nokia AV นอกเหนือจากที่ไดรับอนุมัติโดย Nokia ใหใชงานกับ
เครื่องนี้ได โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดบัเสียง
อยาเชื่อมตอผลิตภัณฑที่สรางสัญญาณออก เนื่องจาก
ผลิตภัณฑนี้อาจทําใหเครื่องเสียหายได อยาเชื่อมตอแหลง
สัญญาณที่มีกําลังไฟฟาเขากับชองเสียบ Nokia AV

การผูกสายคลอง
ผูกสายผานรูรอยเชือก แลวมัดให
แนน

ปุมกดและสวนประกอบ

1 — หูฟง
2 — ชองเสียบอุปกรณชารจ
3 — ปุมเพลง (กรอกลับ)
4 — ปุมเพลง (เลน/หยุดชั่วคราว)
5 — ปุมเพลง (กรอเดินหนา)
6 — ปุมเลือกดานซาย
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7 — ปุมโทร
8 — แผงปุมกด
9 — รูรอยสายคลอง
10 — หนาจอ
11 — ปุมNavi™ ในที่นี้จะเรียกเปนปุมเลื่อน
12 — ปุมเลือกดานขวา
13 — ปุมเปด/ปดเครือ่งและปุมวางสาย
14 — ชองใสการดหนวยความจํา
15 — ปุมลดระดับเสียง
16 — ปุมเพิ่มระดับเสียง
17 — ชองเสียบสายเคเบิล USB
18 — ชองเสียบ Nokia AV (3.5 มม.)
19 — ปุมคลายล็อคฝาหลัง
20 — เลนสกลองถายรูป
21 — ไฟเอฟเฟกต
22 — ลําโพง
ขนาด

น้ําหนัก 70 กรัมโดยประมาณ

ปริมาตร 44.8 ซม.3 โดยประมาณ

ความยาว 110.5 มม.

ความกวาง (สูงสุด) 44 มม.

ความสงู (สงูสุด) 10.5 มม.

การเปดและปดเครื่อง
ในการเปดหรือปดเครื่อง ใหกดปุมเปด/ปดคางไว

หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัส PIN ใหปอนรหัส (ซึ่งจะแสดงเปน
****)

หากเครื่องขอใหคุณปอนเวลาและวันที่ ใหปอนเวลาทองถิ่น
เลือกเขตเวลาตามตําแหนงที่คณุอาศัยอยูในแงสวนตางของ
เวลาโดยยึดตามเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT) แลวจึงปอนวันที่
โปรดดูที่“วันที่และเวลา” หนา 36
เมื่อคุณเปดเครื่องเปนครั้งแรก คุณอาจไดรับแจงใหเตรียมรับ
การตั้งกําหนดคาจากผูใหบริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ ตอเว็บสนับสนุน โปรดดูที่
“การตั้งกําหนดคา”  และ “บริการตั้งกําหนดคา” 

โหมดสแตนดบาย
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงานแตคุณยังไมปอนตัวอักษรใดลงไป
โทรศัพทจะอยูในโหมดสแตนดบาย
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จอแสดงผล

1 — ระดับความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลูลาร

2 — สถานะการชารจแบตเตอรี่

3 — สัญลักษณ
4 — ชื่อของระบบเครือขายหรือโลโกระบบ
5 — นาฬิกา
6 — จอแสดงผล
7 — ฟงกชันของปุมเลือกดานซาย
8 — ฟงกชันของปุม Navi
9 — ฟงกชันของปุมเลือกดานขวา
คณุสามารถเปลี่ยนฟงกชันของปุมเลือกดานซายและดานขวา
โปรดดูที่“ปุมเลือกดานซายและขวา” หนา 36

โหมดสแตนดบายแบบพเิศษ
โหมดสแตนดบายแบบพิเศษจะแสดงรายการขอมูลและ
คณุสมบัติของโทรศัพทที่เลือก ซึง่คุณสามารถเขาใชได
โดยตรง

ในการใชหรือเลิกใชโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ เลือก เมนู >
การตั้งคา > จอแสดงผล > สแตนดบายแบบพิเศษ >
สแตนดบายแบบพิเศษ

ในโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ ใหเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดู
รายการตางๆ และเลือก เลอืก หรือ ดูขอมูล ลูกศรแสดงให
ทราบวามีขอมูลใหอานตอ หากตองการหยุดเลื่อน ใหเลือก
ออก

ในการจัดการและเปลีย่นโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ เลือก ตัว
เลือก และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู

ปุมลัดในโหมดสแตนดบาย
หากตองการเขาใชรายการเบอรที่คุณโทรออก ใหกดปุมโทร
หนึ่งครั้ง หากตองการโทรไปยังหมายเลขใดจากรายการ ให
เลื่อนไปที่หมายเลขหรือชื่อที่คุณตองการ และกดปุมโทรออก

เมื่อตองการเปดเว็บเบราเซอร ใหกดคางไวที่ปุม 0

เมื่อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหกดคางไวที่
ปุม 1

คณุสามารถใชปุมเปนทางลัดได โปรดดูที่“ปุมลัดโทร
ออก” หนา 19

สัญลักษณ
   คุณมีขอความที่ยังไมไดอาน
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   คุณมีขอความที่ยังไมไดสง ยกเลิก หรือขอความที่สงไม
สําเร็จ

   คุณมีสายที่ไมไดรับ

   ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู

   เสียงกริ่งจะไมดังขึน้เมื่อมีสายเรียกเขาหรือเมื่อไดรับ
ขอความตัวอักษร

   ตั้งเสียงปลุกไว

/   เครื่องลงทะเบียนไปที่ระบบเครือขาย GPRS หรือ EGPRS
/   โทรศัพทมีการเชื่อมตอ GPRS หรือ EGPRS อยู

/   การเชื่อมตอ GPRS หรือ EGPRS ถูกระงับไว (พักสาย)

   มีการเปดใช Bluetooth
   หากคุณมีสายโทรศัพทสองสาย สัญลักษณนี้แสดงวา

เครื่องเลือกสายที่สอง
   โอนสายเรียกเขาทุกสายไปยังหมายเลขอื่น

   เครื่องของคุณมีการจํากัดการโทรเฉพาะกลุม

   มีการตั้งเวลารูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน

โหมดบนเครื่องบิน
ใชโหมดบนเครื่องบินในสภาพแวดลอมที่ไวตอคลื่นวิทยุ เชน
เมื่ออยูบนเครื่องบินหรืออยูในโรงพยาบาล เพื่อเลิกใชงาน
ฟงกชันที่ใชความถี่วิทยุทั้งหมด คณุยังสามารถเขาเลนเกมส
ออฟไลน ดูปฏทิิน และหมายเลขโทรศัพทได เมื่อเปดใชงาน
โหมดบนเครื่องบิน  จะปรากฏขึน้

เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ > บนเครื่อง > ใชงาน
หรือ ปรับตั้งคา เพื่อเปดใชงานหรอืตั้งคาโหมดบนเครื่องบิน

หากตองการยกเลิกการใชโหมดเครื่องบิน ใหเลือกรูปแบบอื่น
แบบใดก็ได

การโทรฉกุเฉินในโหมดบนเครื่องบิน
ปอนหมายเลขฉุกเฉิน กดปุมโทรออก เมื่อ ออกจากรูปแบบ
บนเครื่อง? ปรากฏขึน้ ใหเลือก ใช

คําเตือน:  ดวยรูปแบบบนเครื่อง คุณไมสามารถโทรออก
หรือรับสายเขาได รวมถึงการโทรฉุกเฉินหรือใชคุณสมบัติอื่นที่
ตองอยูภายในพื้นที่บริการของระบบเครือขาย ในการโทรออก
กอนอื่น คณุตองเปดใชฟงกชันโทรศัพทโดยการเปลี่ยนรูปแบบ
หากเครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสล็อค หากคุณตองการโทรไป
ยังเบอรฉุกเฉินขณะที่เครื่องล็อคอยูในอยูในรูปแบบบนเครื่อง
คณุยังสามารถปอนหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งไวแลวอยางเปน
ทางการในเครื่องของคุณไดในฟลดรหัสล็อคและเลือก 'โทร'
เครื่องจะยืนยันวาคุณกําลังจะออกจากรปูแบบบนเครื่องเพื่อเริ่ม
การโทรฉุกเฉิน

การลอ็คปุมกด
ในการล็อคปุมกดเพื่อปองกันการกดปุมโดยไมไดตั้งใจ เลือก
เมนู และกด * ภายใน 3.5 วินาที

หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก ปลดลอ็ค และกดปุม *
ภายใน 1.5 วินาที ใหปอนรหัสล็อค หากเครื่องแสดงขอความให
ปอน

หากตองการรับสายเมื่อมีการล็อคปุมกด ใหกดปุมโทรออก เมื่อ
คุณวางสายหรือปฏเิสธไมรับสาย ปุมกดจะล็อคโดยอัตโนมัติ
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คุณสมบัติเพิ่มเติมม ีลอ็คปุมอัตโนมัติ และ ปองกันปุมกด
โปรดดูที่“โทรศัพท” หนา 37
เมื่อล็อคโทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได

ฟงกชันที่ไมตองใชซิมการด
ฟงกชันในโทรศพัทบางฟงกชันสามารถใชไดโดยไมตองใสซิม
การดในเครื่อง เชน ตารางนัดหมายและเกมส  บางฟงกชัน
ปรากฏเปนสีทึบอยูในเมนู และใชงานไมได
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3. การโทร
การโทรออก
คุณสามารถเริ่มตนโทรออกไดหลายวิธี ดังนี้
● ปอนหมายเลขโทรศัพท พรอมทั้งรหัสพื้นที่ จากนั้น กดปุม
โทรออก
ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้งเพื่อเปนตัวนํา
หนาหมายเลขตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการ
โทรออกตางประเทศ) แลวตามดวยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่
โดยไมตองกดเลข 0 นําหากจําเปน แลวตามดวยหมายเลข
โทรศัพท

● หากตองการเขาใชรายการเบอรที่โทรออก ใหกดปุมโทร
หนึ่งครั้งเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย เลือกหมายเลขหรือชื่อ
แลวกดปุมโทรออก

● คนหารายชื่อ หรือหมายเลขโทรศัพทซึง่คุณจัดเก็บไวใน
รายชื่อโปรดดูที่“การจัดการรายชื่อ” หนา 29

เมื่อตองการปรับระดับความดังของเสียงในระหวางการโทร กด
ปุมปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

สายเรียกเขา
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก เมื่อตองการวางสาย
ใหกดปุมวางสาย

หากตองการปฏเิสธไมรับสาย ใหกดปุมวางสาย ในการปดเสียง
เรียกเขา เลือก เงียบ

ปุมลดัโทรออก
กําหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมตัวเลขปุมใดปุมหนึ่ง ตั้งแต
2 ถึง 9 โปรดดูที่“การกําหนดปุมลัดโทรออก” หนา 30
ใชปุมลัดโทรออกเพื่อโทรออกดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้
● กดปุมตัวเลขนั้น แลวกดปุมโทรออก
● หากมีการเลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก > โทร
ดวน > เปด ใหกดปุมตัวเลขคางไว

การโทรออกโดยใชเสยีง
คณุสามารถโทรออกไดโดยพูดชื่อที่บันทึกไวในรายชื่อ
เนื่องจากคําสั่งเสียงขึน้อยูกับภาษา กอนที่คุณจะโทรออกโดย
ใชเสียง คุณตองเลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศพัท > การ
ตั้งคาภาษา > ภาษาในการจดจําเสยีง และภาษาของคุณ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิด
ปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในที่ที่มีเสียงดังหรืออยูในสถานการณ
ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียง
อยางเดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม
1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือกดานขวาหรือปุมปรับลด

ระดับเสียงคางไว เสียงสั้นๆ จะดังขึ้น และขอความ กรุณา
เปลงเสียง จะปรากฏขึ้น

2. พูดชื่อที่คุณตองการติดตอใหชัดเจน หากการเรียกขอมูล
ดวยเสียงเปนผลสําเร็จ รายการชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น
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โทรศัพทจะเลนคําสั่งเสียงของรายการแรกสุดที่ตรงกัน หาก
รายการนั้นไมใชรายการที่ตองการ ใหเลื่อนไปยังรายการอื่น

ตัวเลอืกขณะสนทนา
ตวัเลือกหลายอยางที่คุณสามารถใชไดขณะสนทนาเปนบริการ
เสริมจากระบบเครือขาย หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรด
ติดตอผูใหบริการ

ขณะสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก ตัวเลือกที่มีใหเลือกอื่นอาจ
ประกอบดวย:
ตัวเลือกการโทรมี ปดเสียง หรือ เปดเสยีง, รายชื่อ, เมนู,
ล็อคปุมกด, บนัทึกเสยีง, ความชัดเจนเสยีง, ลําโพง หรือ
โทรศพัท
ตัวเลือกระบบเครือขายมี รับสาย หรือ ปฏิเสธ, พักสาย หรือ
เลิกพักสาย, โทรใหม, เพิ่มสายประชุม, วางสาย, วางทุก
สาย และตัวเลือกตอไปนี้
● สง DTMF  — เพื่อสงตัวอักษรแทนเสียงเรียกเขา
● สลบัสาย  — ใชสลับระหวางสายที่ใชอยูและสายที่พักรออยู
● สงสายตอ  — เพื่อตอสายที่พักไวเขากับสายที่ใชอยู และ
วางสายของคุณเองจากการสนทนา

● ประชุมสาย  — เพื่อโทรแบบประชุมสาย
● โทรสวนตัว  — เพื่อสนทนาเปนการสวนตัวขณะประชุมสาย

คําเตือน:  หามถือโทรศัพทไวใกลกับหูเมื่อคุณเปดใช
ลําโพง เพราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกินไป
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4. การเขียนขอความ
โหมดตวัอกัษร
ในการปอนตัวอักษร (เชน ขณะเขียนขอความ) ใหใชระบบปอน
ตัวอักษรแบบปกต ิหรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนขอความ ใหกด ตัวเลือก คางไวเพื่อสลับระหวาง
ระบบปอนขอความปกติ ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ  และระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติ ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  ระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัตไิมไดสนับสนุนทุกภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงดวยสัญลักษณ   และ  ใน
การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม # ในการเปลี่ยนจาก
โหมดตัวอักษรเปนตัวเลข ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  ใหกด
คางไวที่ปุม # และเลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนจาก
โหมดหมายเลขเปนโหมดตัวอักษร ใหกดปุม # คางไว

เมื่อตองการตั้งคาภาษาที่ใชเขยีน ใหเลือก ตัวเลอืก > ภาษา
ที่เขียน

ระบบปอนตวัอกัษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 2 ถึง 9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรที่ตัองการปรากฏ ตัว
อักษรที่มีอยูจะขึน้กับภาษาที่ใชเขียนที่เลือกไว

หากตัวอักษรตัวถดัไปที่คุณตองการปอนอยูในปุมเดียวกับปุม
ตัวเลขที่คุณใชอยู ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึน้ และ
ปอนตัวอักษร

ในการเขาใชเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ และตัวอักษรพิเศษที่
มักใชบอย ใหกดปุมตวัเลข 1 ซ้ําๆ หรือกด * เพื่อเลือกตัวอักษร
พิเศษ

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิจะใชพจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณ
สามารถเพิ่มคําใหมได
1. เริ่มเขยีนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุมแตละปุมเพียงหนึ่งครั้ง

ในการปอนตัวอักษรแตละตัว
2. ในการยืนยันคํา เลื่อนไปทางขวาหรือเวนวรรค

● หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม* ซ้ําๆ และเลือกคํา
จากรายการ

● หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวาคําที่คุณ
ตองการเขียนไมมีอยูในพจนานุกรม หากตองการเพิ่มคํา
ลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด ปอนคําโดยใชระบบ
ปอนตัวอักษรแบบปกต ิแลวเลือก จัดเก็บ

● หากตองการเขยีนคําประสม ใหปอนสวนแรกของคํากอน
และกดปุมเลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขยีนสวนสุดทาย
ของคํา หลังจากนั้นใหยืนยัน

3. เริ่มเขยีนคําถัดไป

การปอนขอความภาษาไทย
ตัวอยางเชน หากตองการเขยีนขอความตัวอักษรเปนภาษาไทย
เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ เลือก
หนาตางขอความและ ตัวเลอืก > ภาษาที่เขียน > ไทย
ไอคอน  จะปรากฏขึน้

ตัวอยางเชน หากตองการเขยีนขอความ "คิดถึง U" ใหทําตาม
ขัน้ตอนตอไปนี้
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1. กด 1 สี่ครั้งเพื่อเลือก ค
2. กด * เลื่อนขวาเพื่อเลือกสระ  สําหรับ คิ และเลือก ใช
3. กด 5 หนึ่งครั้ง เพื่อเลือก ด
4. กด 5 สามครั้งเพื่อเลือก ถ
5. กด * จากนั้น กดปุมเลื่อนไปทางขวาสามครัง้ เพื่อเลือกสระ

สําหรับ ถึ แลวเลือก ใช
6. กด 2 สองครั้งเพื่อเลือก ง
7. กด # เพื่อเปลี่ยนเปนตัวพิมพใหญภาษาอังกฤษ และกด 0

เพื่อเวนวรรค
8. กด 8 สองครั้งเพื่อเลือก U

หมายเหตุ: ตามลักษณะการใชภาษาไทยแลว เสียงสระ
หรือเสียงพยัญชนะจะใสไดตอเมื่อมีตวัอักษรไทยนําอยูแลว
เทานั้น

เคลด็ลับ:  หากตองการเปลี่ยนเปนการปอนตัวอักษร
ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข ใหกด #

ระบบชวยสะกดคําภาษาไทยอัตโนมัติ
ใชระบบชวยสะกดคําภาษาไทยอัตโนมัติในลักษณะเดียวกันกับ
ที่อธิบายไวสําหรับระบบชวยสะกดคําอัตโนมัตทิี่ใชตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ โดยมีขอยกเวนตอไปนี้
● ในการยืนยันคํา ใหเลื่อนไปทางขวา
● หากตองการเวนวรรค ใหเลื่อนไปทางขวาหลังจากที่ได
ยืนยันคําแลว หรือกดปุม * คางไว
เพื่อเขาสูหนาจอตัวอักษรพิเศษ จากนั้นเลือกเวนวรรค

● ในการคนหาคําที่ตรงกันกอนหนานี้หรือถัดไป ใหเลื่อนขึน้
หรือลง
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5. การสํารวจเมนู
โทรศัพทเครื่องนี้มีเมนูฟงกชันหลายฟงกชันใหเลือก โดยจะจัด
กลุมอยูในเมนูตางๆ
1. หากตองการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู
2. เลื่อนดูเมนูตางๆ และเลือกตัวเลือก (เชน การตั้งคา)
3. หากเมนูที่เลือกนั้นประกอบดวยเมนูยอยลงไปอีก ใหเลือก

เมนูยอยนั้น (เชน โทรออก)
4. หากเมนูยอยที่เลือกนั้นมีเมนูยอย ใหทําซ้ําขั้นตอนที่ 3
5. เลือกตั้งคาที่ตองการ
6. หากตองการกลับไปที่เมนูระดับกอนหนานี้ ใหเลือก กลับ

หากตองการออกจากเมนู ใหเลือก ออก

ในการเปลี่ยนหนาจอเมนู ใหเลือก ตัวเลอืก > มุมมองเมนู
หลัก > รายการ, ตาราง, ตารางในปายกํากับ หรือ แท็บ

ในการจัดเรียงเมนูใหม ใหเลื่อนไปยังเมนูที่ตองการยาย แลว
เลือก ตัวเลือก > เรียบเรียง > ยาย เลื่อนไปยังที่ที่คุณ
ตองการยายเมนูไปไว และเลือก ตกลง ในการบันทึกการ
เปลี่ยนแปลง ใหเลือก เสร็จ > ใช
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6. การรับสงขอความ
คุณสามารถอาน เขยีน สง และจัดเก็บขอความตัวอักษร
ขอความมัลติมีเดีย ขอความอีเมล ขอความคลิปเสียง และ
ขอความดวน บริการการรับสงขอความนี้จะใชไดในกรณีที่มีการ
เปดใหบริการโดยผูใหบริการเครือขายหรอืผูใหบริการเทานั้น

ขอความแบบอกัษรและขอความ
มัลติมีเดีย
คณุสามารถสรางขอความและอาจแนบภาพเพิ่มไปดวยได
เปนตน โทรศัพทของคุณจะเปลีย่นขอความแบบอักษรเปน
ขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแนบไฟลรวมดวย

ขอความตัวอกัษร
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความตัวอักษรที่มีความ
ยาวมากกวาความยาวที่กําหนดของขอความเดียว โดยเครื่องจะ
สงขอความที่ยาวขึ้นแยกเปนสองขอความขึ้นไป ผูใหบริการ
ของคุณอาจคิดคาใชจายในการสงตามนั้น อักขระที่มี
เครื่องหมายพิเศษหรือเครื่องหมายตางๆ และอักขระจากภาษา
บางประเภท จะใชพื้นที่มากขึน้ และทําใหจํานวนตัวอักษรเพิ่ม
ขึน้จนมากกวาขดีจํากัดที่กําหนดสําหรบัการสงขอความเดียว
สัญลักษณที่อยูดานบนของหนาจอแสดงจํานวนตวัอักษรที่
เหลืออยูทั้งหมดและจํานวนของขอความที่จําเปนตองสง
กอนจะสงขอความแบบใดๆ หรือขอความอีเมล SMS ไดนั้น คุณ
จะตองบันทึกเบอรศูนยขอความกอน เลือก เมนู > ขอความ >
การตั้งคาขอความ > ขอความตัวอักษร > ศูนย
ขอความ > เพิ่มศูนย ปอนชื่อ และเบอรโทรจากผูใหบริการ

ขอความมัลติมีเดีย
ขอความมัลติมเีดียอาจประกอบดวยขอความ ภาพ คลิปเสียง
และคลิปวิดีโอ
เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและ
แสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตก
ตางกันขึน้กับโทรศัพทที่รับขอความ
เครือขายไรสายอาจจะจํากัดขนาดของขอความ MMS หากภาพ
ที่ใสมีขนาดเกินกวาขนาดที่จํากัดไว เครื่องอาจลดขนาดภาพให
เล็กลง เพื่อใหสามารถสงผานทาง MMS ได

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอาน
ขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอื่นที่
อาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซีของคุณ
หากตองการตรวจสอบการใหบริการและสมัครใชบริการสง
ขอความมัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ ซึง่
คณุอาจจะตองดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาดวย โปรดดูที่“การ
สนับสนุนของ Nokia” หนา 10

การสรางขอความตัวอกัษรหรือขอความ
มัลติมีเดีย
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
2. หากตองการเพิ่มผูรับ ใหเลื่อนไปที่ชอง ถึง: แลวปอนเบอร

โทรของผูรับ หรือที่อยูอีเมล หรือเลือก เพิ่ม เพื่อเลือกผูรับ
จากตัวเลือกที่มีให เลือก ตัวเลอืก เพื่อเพิ่มผูรับและหัว
เรื่อง รวมทั้งกําหนดตัวเลือกในการสง
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3. เลื่อนไปที่ชอง ตัวอักษร: แลวปอนเนื้อหาของขอความ
4. ในการแนบขอมูลไปกับขอความ ใหเลื่อนไปที่แถบสิ่งที่แนบ

ที่อยูดานลางของจอภาพ แลวเลือกประเภทของขอมูลที่
ตองการ

5. หากตองการสงขอความ ใหกด สง
ประเภทของขอความจะแสดงอยูที่ดานบนของจอภาพ และจะ
เปลี่ยนเองโดยอัตโนมัต ิทั้งนี้ขึ้นอยูกับเนื้อหาของขอความ
ผูใหบริการอาจคิดคาบรกิารแตกตางกัน ขึ้นอยูกับประเภทของ
ขอความ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดตางๆ จากผูใหบริการของ
คุณ

การอานขอความและตอบกลับ

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมดัระวังเมื่อเปดอาน
ขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอื่นที่
อาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ
โทรศัพทของคุณจะสงเมลแจงเตือนเมื่อคุณไดรับขอความ
เลือก ดูขอมูล เพื่อแสดงขอความ หากไดรับขอความมากกวา
หนึ่งขอความ ในการแสดงขอความ ใหเลือกขอความจากถาด
เขาและ เปด ใชปุมเลื่อนเพื่อดูทั้งขอความ
ในการสรางขอความตอบ เลือก ตอบ

การสงขอความ
การสงขอความ
ในการสงขอความ ใหเลือก สง เครื่องจะจัดเก็บขอความไวใน
แฟมขอมูล ถาดออก และเริ่มตนการสงขอความ

หมายเหตุ: ขอความหรือไอคอนสงขอความบนหนาจอ
ของเครื่องไมไดแสดงวาผูรับไดรับขอความนั้นแลว ณ ปลาย
ทางที่เราสงไปให
หากการสงขอความนั้นถูกขัดจังหวะการทํางาน เครื่องจะ
พยายามสงขอความอีก 2-3 ครั้ง หากไมสามารถสงขอความนั้น
ได ขอความนั้นจะยังคงอยูในแฟมขอมูล ถาดออก หากตองการ
ยกเลิกการสงขอความในแฟมขอมูล ถาดออก เลือก ตัว
เลอืก > ยกเลกิการสง
ในการบันทึกขอความที่สงในแฟมขอมูล รายการที่สง เลือก
เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > การตั้งคา
ทั่วไป > จัดเก็บขอความที่สง

การจดัขอความของคุณ
เครื่องจะจัดเก็บขอความที่ไดรับไวในแฟมขอมูล ถาดเขา
จัดการขอความในแฟมขอมูลรายการที่จัดเก็บ
ในการเพิ่ม เปลี่ยนชื่อ หรือลบแฟมขอมูล เลือก เมนู >
ขอความ > รายการที่จัดเก็บ > ตัวเลอืก

อเีมล
เขาถึงอีเมลแอคเคาท POP3 หรือ IMAP4 โดยใชโทรศัพทของ
คุณเพื่ออาน เขยีน และสงอีเมล โปรแกรมอีเมลแตกตางจาก
ฟงกชันอีเมล SMS
กอนที่คุณจะสามารถใชอีเมล คณุตองมีอีเมลแอคเคาทและการ
ตั้งคาที่ถูกตอง หากตองการตรวจสอบความพรอมใหบริการและ
การตั้งคาของอีเมลแอคเคาท โปรดติดตอผูใหบริการอีเมล คุณ
จะไดรับการตั้งกําหนดคาอีเมลเปนขอความการจัดรูปแบบ
โปรดดูที่“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 9
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ตัวชวยตั้งคาอีเมล
ตวัชวยตั้งคาอีเมลจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติหากไมมีการระบุการ
ตั้งคาอีเมลไวในโทรศัพท ในการเริ่มตนตัวชวยการตั้งคาสําหรบั
อีเมลแอคเคาทเพิ่มเติม เลือก เมนู > ขอความ และอีเมลแอค
เคาทที่มีอยู เลือก ตัวเลอืก > เพิ่มศูนยขอความ เพื่อเริ่มตน
ตัวชวยตั้งคาอีเมล ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

การเขยีนและการสงอีเมล
คณุสามารถเขียนอีเมลของคุณกอนเชื่อมตอกับบริการอีเมล
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
อีเมล

2. หากระบุอีเมลแอคเคาทไวมากกวาหนึ่งแอคเคาท ใหเลือก
แอคเคาทที่คุณตองการใหสงอีเมล

3. ใสที่อยูอีเมลของผูรับ เรื่อง และขอความอีเมล หากตองการ
แนบไฟล เลือก ตัวเลือก > ใส และเลือกจากตัวเลือกที่มี
ใหเลือก

4. เมื่อตองการสงอีเมล ใหเลือก สง

การอานและตอบกลับอีเมล

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอาน
ขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอื่นที่
อาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซีของคุณ
1. เมื่อตองการดาวนโหลดสวนหัวขอความอีเมล เลือก เมนู >
ขอความ และอีเมลแอคเคาทของคุณ

2. เมื่อตองการดาวนโหลดอีเมลและไฟลที่แนบ เลือกอีเมล
และ เปด หรือ ดึงขอมูล

3. ในการตอบกลับหรือสงตออีเมล เลือก ตัวเลอืก และเลือก
จากตัวเลือกที่มีใหเลือก

4. เมื่อตองการตัดการเชื่อมตอจากอีเมลแอคเคาท เลือก ตัว
เลือก > ตัดการเชื่อมตอ การเชื่อมตอกับอีเมลแอคเคาท
จะสิ้นสุดโดยอัตโนมตัิเมื่อไมมีการดําเนินการอื่นใดจนครบ
ตามเวลาที่ระบุไว

การแจงเตือนอีเมลใหม
โทรศัพทของคุณสามารถตรวจสอบอีเมลแอคเคาทของคุณได
โดยอัตโนมตัิตามระยะเวลาที่ระบุ และสงเมลแจงเตือนเมื่อได
รับอีเมลใหม
1. เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ >
ขอความอีเมล > แกไขศนูยขอความ

2. เลือกอีเมลแอคเคาท, การตั้งคาดาวนโหลด และตัวเลือก
ตอไปนี้
● รอบอัพเดตศนูยฯ  — เพื่อตั้งความถี่ที่โทรศัพทจะตรวจ
สอบอีเมลแอคเคาทเพื่อคนหาอีเมลใหม

● การดึงอัตโนมัติ  — เพื่อเรียกอีเมลใหมโดยอัตโนมัติ
จากอีเมลแอคเคาทของคุณ

3. ในการใชงานการแจงเตือนอีเมลใหม เลือก เมนู >
ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความอีเมล >
การแจงเตือนอีเมลใหม > เปด

ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ไดรับ
1. ในการเขยีนขอความดวน ใหเลือก เมนู > ขอความ >
สรางขอความ > ขอความดวน
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2. ปอนเบอรโทรของผูรับ เขียนขอความ (ไดสูงสุด 70 ตัว
อักษร) แลวเลือก สง

การสงขอความคลิปเสียงโดยใช
Nokia Xpress
สรางและสงขอความคลิปเสียงโดยใช MMS ไดอยางสะดวก
งายดาย
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
คลิปเสียง เครื่องบนัทึกเสียงจะเปดการทํางาน

2. บันทึกขอความของคุณ โปรดดูที่“เครื่องบันทึก” หนา 46
3. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหนึ่งหมายเลขในชอง
ถึง: หรือเลือก เพิ่ม เพื่อเรียกดูหมายเลข

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

ขอความทันใจ
ดวยการสงขอความทันใจ (IM ซึง่เปนบรกิารเสริมจากระบบเครือ
ขาย) คุณสามารถสงขอความแบบสั้นไปยังผูใชที่ออนไลนอยู
ได คณุตองสมัครขอใชบริการและลงทะเบียนกับศูนยบริการ IM
ที่คุณตองการใช คณุสามารถสอบถามการใชบริการนี้ รวมทั้ง
ราคา และคําแนะนําตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ เมนูอาจ
แตกตางกันขึน้อยูกับผูใหบริการขอความสนทนาของคุณ
ในการเชื่อมตอกับบริการ เลือก เมนู > ขอความ > สนทนา
และทําตามคําแนะนําบนจอแสดงผล

ขอความขอมูล, ขอความ SIM และคํา
สัง่ขอใชบริการ
ขอความขอมูล
คณุสามารถรับขอความเกี่ยวกับเรื่องตางๆ จากผูใหบริการของ
คุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอผูใหบริการ
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความขอมูล และเลือกจากตัว
เลือกที่มีใหเลือก

คําสั่งขอใชบริการ
คําสั่งขอใชบริการชวยใหคุณสามารถเขยีนและสงคําขอบริการ
(คําสั่ง USSD) ไปยังผูใหบริการของคุณ เชน คําสั่งการใชงาน
บริการเสริมจากระบบเครือขาย
ในการเขยีนและสงคําขอใชบริการ เลือก เมนู > ขอความ >
คําสั่งบริการหากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ

ขอความซิม
ขอความซมิเปนขอความตัวอักษรเฉพาะที่ถูกจัดเก็บไวในซิม
การดของคุณ คุณสามารถคัดลอกหรือยายขอความจากซิมไป
เก็บไวที่หนวยความจําของเครื่อง แตไมสามารถทําในทางกลับ
กัน
หากตองการอานขอความซมิ ใหเลือก เมนู > ขอความ > ตัว
เลือก > ขอความซิม
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ขอความเสยีง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย ที่
คณุจําเปนตองสมัครเปนสมาชิกกอน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอผูใหบริการ

เมื่อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหกดคางไวที่
ปุม  1

หากตองการแกไขหมายเลขของระบบฝากขอความเสียง ให
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความเสยีง > เบอรศนูยขอฯ
เสียง

การตัง้คาขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ และเลือกจาก
รายการตอไปนี้
● การตั้งคาทั่วไป  — ใชบันทึกสําเนาของขอความที่สงใน
โทรศัพทของคุณ ใชเขียนทับขอความเดิมหากหนวยความ
จําขอความเต็ม และใชตั้งคาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับขอความ

● ขอความตัวอักษร  — ใชเพื่อยอมใหมีรายงานผลการสง ใช
ตั้งคาศนูยขอความสําหรับ SMS และอีเมล SMS ใชเลือก
ประเภทของอักขระที่สนับสนุน และใชตั้งคาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับขอความตัวอักษร

● ขอความมัลติมีเดีย  — ใชเพื่อยอมใหมีรายงานผลการสง
ใชตั้งคาลักษณะของขอความมลัติมีเดีย ใชเพื่อยอมใหมีการ
รับขอความมัลติมีเดียและโฆษณา และใชตั้งคาอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับขอความมัลติมีเดีย

● ขอความอเีมล  — ใชเพื่อยอมใหมีการรับอีเมล ใชตั้งขนาด
ภาพในอีเมล และใชเพื่อตั้งคาอื่นๆ เกี่ยวกับอีเมล

● ขอความบริการ  — ใชเพื่อเรียกใชงานขอความบริการ และ
ใชเพื่อตั้งคาที่ตองการที่เกี่ยวกับขอความบริการ
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7.  รายชื่อ
คุณสามารถจัดเก็บชื่อ หมายเลขโทรศัพทเปนรายชื่อในหนวย
ความจําเครื่องและในหนวยความจําของซมิการด รวมทั้งคนหา
และเรียกดูขอมูลเหลานั้นเพื่อการโทรออกหรือเพื่อสงขอความ

การจัดการรายชื่อ
การเลือกหนวยความจําสําหรับรายชื่อ
หนวยความจําของโทรศัพทสามารถจัดเก็บรายชื่อพรอมราย
ละเอียดเพิ่มเติม เชน หมายเลขโทรศัพทและรายการขอความ
หลายรายการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกภาพ เสียง หรือ
วิดีโอคลิปสําหรับรายชื่อจํานวนหนึ่งได
หนวยความจําซมิการดสามารถจัดเก็บชื่อพรอมหมายเลข
โทรศัพทหนึ่งหมายเลขกับชื่อนั้น รายชื่อที่จัดเก็บไวในหนวย
ความจําของซิมการดจะแสดงโดย 

เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา > ความจําที่ใช เมื่อคุณ
เลือก เครื่องและซิม รายชื่อจะถูกบันทึกไวในหนวยความจํา
เครื่อง

การบันทึกชือ่และเบอรโทรศัพท
เมื่อตองการบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท เลือก เมนู >
รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม
หมายเลขแรกที่บันทึกจะไดรับการตั้งคาเปนหมายเลขหลักโดย
อัตโนมัต ิและจะมีกรอบลอมรอบสัญลักษณของประเภท
หมายเลขนั้น (ตัวอยางเชน ) เมื่อคุณเลือกชื่อจากรายชื่อ
(เชน เพื่อโทรออก) เครื่องจะเลือกใชหมายเลขหลัก นอกเสีย
จากวาคุณจะเลือกหมายเลขอื่น

การคนหารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ และเลื่อนดูรายชื่อ หรือปอน
อักขระตัวแรกของชื่อในรายชื่อ

การเพิ่มและแกไขรายละเอียด
ในการเพิ่มหรือเปลี่ยนรายละเอียดของรายชื่อ เลือกรายชื่อและ
ขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่มขอมูล และเลือกจากตัวเลือกที่มีให
เลือก

การคัดลอกหรือยายรายชื่อหนึ่งรายชือ่ระหวางซิม
การดและหนวยความจําเครื่อง
1. เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ
2. เลือกรายชื่อที่จะคัดลอกหรือยาย และ ตัวเลอืก > คัดลอก
รายชื่อ หรือ ยายรายชื่อ

การคัดลอกหรือยายรายชื่อหลายรายชื่อระหวางซิม
การดและหนวยความจําเครื่อง
1. เลือกรายชื่อแรกที่จะคัดลอกหรือยาย และ ตัวเลือก >
เลือก

2. เลือกรายชื่ออื่นๆ และเลือก ตัวเลอืก > คัดลอกที่เลอืก
หรือ ยายที่เลอืก

การคัดลอกหรือยายรายชือ่ทั้งหมดระหวางซิม
การดและหนวยความจําเครื่อง
เลือก เมนู > รายชื่อ > คัดลอกรายชื่อ หรือ ยายรายชื่อ

การลบรายชื่อ
เลือกรายชื่อและ ตัวเลอืก > ลบชื่อ
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ในการลบรายชื่อทั้งหมดออกจากโทรศัพทหรือหนวยความจํา
ของซิมการด เลือก เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้งหมด >
จากความจําเครื่อง หรือ จากซิมการด
ในการลบหมายเลข, รายการขอความ หรือภาพที่แนบกับราย
ชื่อ ใหคนหารายชื่อ และเลือก ขอมูล เลื่อนไปที่รายละเอียดที่
ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ลบ และเลือกจากตัวเลือกที่มี
อยู

การสรางกลุมรายชือ่
จัดเรียงรายชื่อลงในกลุมผูโทรที่มีเสียงเรียกเขาและภาพประจํา
กลุมตางๆ กัน
1. เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม
2. ในการสรางกลุมใหม เลือก เพิ่ม หรือ ตัวเลอืก > เพิ่มกลุม
ใหม

3. ปอนชื่อกลุม เลือกภาพและเสียงเรียกเขาหากคุณตองการ
เพิ่มลงในกลุม แลวเลือก จัดเก็บ

4. เลือกกลุม และ ดูขอมูล > เพิ่ม เพื่อใสรายชื่อลงในกลุม

นามบัตร
คณุสามารถสงและรับขอมูลรายชื่อของบุคคลจากเครื่องที่ใช
งานรวมกันได ซึง่สนับสนุนมาตรฐาน vCard
ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อ แลวเลือก ขอมูล > ตัว
เลือก > สงนามบตัร

หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ เพื่อจัด
เก็บนามบัตรในหนวยความจําของโทรศัพท

การกําหนดปุมลัดโทรออก
สรางปุมลัดโดยกําหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมหมายเลข
2-9
1. เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรดวน และเลื่อนไปยังปุม

ตัวเลข
2. เลือก กําหนด หรือหากไดกําหนดหมายเลขใดหมายเลข

หนึ่งใหกับปุมไวแลว ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน
3. ปอนหมายเลขหรือคนหารายชื่อ
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8.  บนัทึกการโทร 
ในการดูขอมูลเกี่ยวกับการโทร ขอความ ขอมูล และการซงิโคร
ไนซของคุณ เลือก เมนู > บนัทึก และเลือกจากตัวเลือกที่มีให
เลือก

หมายเหตุ: คาใชจายจริงที่ผูใหบริการเรียกเก็บสําหรับ
การโทรและบริการนั้นอาจแตกตางกัน ขึ้นกับคุณสมบัติของ
เครือขาย การปดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี และอื่นๆ
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9. ขอมูลตําแหนง
ระบบเครือขายสามารถสงคําขอใหคุณแสดงตําแหนง (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อ
สมัครใชบริการและเพื่อตกลงเกี่ยวกับการสงขอมูลตําแหนง

ในการยอมรับหรือปฏิเสธคําขอใหแสดงตําแหนง ใหเลือก
ยอมรับ หรือ ปฏิเสธหากคุณไมไดรับคําขอ โทรศัพทอาจ
ยอมรับหรือไมใหรับคําขอโดยอัตโนมัติ ตามขอตกลงที่คุณทํา
ไวกับผูใหบริการระบบเครือขายหรือผูใหบริการ

ในการดูขอมูลของการแจงเตือนสวนตวัและคําขอ 10 รายการ
ลาสุด ใหเลือก เมนู > บันทึก > ตําแหนง > บนัทึกตําแหนง
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10. การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณมีคุณสมบัติที่หลากหลายสําหรบัเชื่อมตอกับ
อุปกรณอื่นเพื่อสงและรับขอมูล

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเชื่อมตอระหวางโทรศัพทกับ
อุปกรณ Bluetooth ที่ใชงานรวมกันไดโดยใชคลื่นวิทยุภายใน
ระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต)
โทรศัพทนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 +
EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังตอไปนี้: 2.0 + EDR การเขาใชงาน
ทั่วไป, แฮนดฟร,ี ชุดหูฟง, Push ออบเจ็กต, การโอนไฟล, การ
ติดตอเครือขายแบบ Dial-Up , พอรตอนุกรม, การแลกเปลี่ยน
ออบเจกตทั่วไป, การกระจายเสียงขัน้สูง, รีโมทคอนโทรลภาพ
และเสียง และการกระจายภาพและเสียงทั่วไป คุณควรใชเฉพาะ
อุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อ
สรางความมั่นใจในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรบั
เทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณ
อื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
คณุสมบัตทิี่ใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มการใชพลังงาน
แบตเตอรี่และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

การตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth แลว
ปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปนี้
1. เลือก ชื่อโทรศัพทของฉัน แลวปอนชื่อสําหรับโทรศัพท

2. ในการเปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก
Bluetooth > ใช สัญลักษณ  แสดงวา Bluetooth
กําลังทํางาน

3. ในการเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณดานเสียง ใหเลือก ตอ
อุปกรณพิเศษเสยีง แลวเลือกอุปกรณที่ตองการเชื่อมตอ

4. ในการจับคูโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth ที่อยูในระยะ
เชื่อมตอ ใหเลือก อุปกรณที่จับคูแลว > เพิ่มอุปกรณ
ใหม
เลื่อนไปยังอุปกรณที่ตรวจพบ แลวเลือก เพิ่ม
ปอนรหัสผาน (ไดถึง 16 ตัวอักษร) ในโทรศัพทของคุณ
แลวอนุญาตใหเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth เครื่องอื่น

หากคุณกังวลเกี่ยวกับความปลอดภยั ใหปดฟงกชัน Bluetooth
หรือกําหนดคา การมองเห็นโทรศัพท เปน ไมแสดง รับการ
เชื่อมตอ Bluetooth จากเครื่องของผูที่สามารถเชื่อถือไดเทานั้น
การเชื่อมตอเครื่องพีซีกับอินเทอรเน็ต
ใชเทคโนโลย ีBluetooth ในการเชื่อมตอเครื่องพีซทีี่ใชงานรวม
กันไดกับอินเทอรเน็ตโดยไมตองลงซอฟตแวร PC Suite
โทรศัพทของคุณตองไดรับการเปดใชงานจากผูใหบริการซึง่
สนับสนุนใชงานอินเทอรเน็ตไดและเครื่องพีซีของคุณตอง
สนับสนุน Bluetooth PAN (Personal Area Network) หลังจาก
เชื่อมตอกับบริการจุดเชื่อมตอเครือขาย (NAP) ของโทรศัพท
และจับคูกับเครื่องพีซีแลว โทรศัพทจะเปดการเชื่อมตอขอมูล
แบบแพคเก็ตกับอินเทอรเน็ตโดยอัตโนมัติ
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ขอมูลแพคเก็ต
ขอมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet Radio Service) เปน
บริการเสริมจากระบบเครือขายที่ชวยใหผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่
สามารถสงและรับขอมูลผานเครือขายที่เชื่อมตอกับ Internet
protocol (IP) ได
ในการกําหนดวิธีการใชบริการ เลือก เมนู > การตั้งคา > การ
เชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > เชื่อมขอมูลแพคเก็ต และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
● เมื่อตองการ  — เพื่อตั้งคาใหการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
เริ่มตนเมื่อแอปพลิเคชั่นนั้นตองการใชขอมูลแพคเก็ต การ
เชื่อมตอจะถูกตดัเมื่อคุณปดแอปพลิเคชั่น

● ออนไลนตลอด  —  เพื่อเชื่อมตอกับเครือขายขอมูลแพค
เก็ตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปดโทรศัพท

คณุสามารถใชโทรศัพทของคุณเปนโมเด็มไดโดยการเชื่อมตอ
กับคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดโดยใชเทคโนโลยี Bluetooth
หรือสายเคเบิลขอมูล USB สําหรับรายละเอียด โปรดดูเอกสาร
ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite โปรดดูที่“การสนับสนุนของ
Nokia” หนา 10

สายเคเบิลขอมูล USB
คณุสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB เพื่อถายโอนขอมูลระหวาง
โทรศัพทและเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได หรือเครื่องพิมพที่
สนับสนุน PictBridge
ในการใชงานโทรศัพทสําหรับการถายโอนขอมูลหรือการพิมพ
ภาพ ใหตอสายเคเบิลขอมูลและเลือกโหมด
● PC Suite  — เพื่อใชสายเคเบิลกับชุดโปรแกรม PC Suite
● การพิมพและสื่อ  — เพื่อใชโทรศัพทกับเครื่องพิมพที่ใช
งาน PictBridge ได หรือกับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได

● แหลงเก็บขอมูล  — เพื่อเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรที่ไมมี
ซอฟตแวร Nokia และใชโทรศัพทเปนที่จัดเก็บขอมูล

ในการเปลี่ยนโหมด USB เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อม
ตอ > สายเคเบิลขอมูล USB และเลือกโหมด USB ที่ตองการ

การซิงโครไนซและการสํารองขอมูล
เลือก เมนู > การตั้งคา > ซิงคและสํารอง แลวเลือกจากตัว
เลือกตอไปนี้:
● การสลับโทรศัพท  — ซงิโครไนซหรือคัดลอกขอมูลที่
เลือกไวระหวางโทรศัพทกับโทรศัพทเครื่องอื่นโดยใช
เทคโนโลยี Bluetooth

● สรางขอมูลสํารอง  — สรางขอมูลสํารองของขอมูลที่เลือก
ลงในการดความจําหรือไวในอุปกรณภายนอก

● เรียกขอมูลสํารอง  — เลือกไฟลขอมูลสํารองที่เก็บไวใน
การดความจําหรือในอุปกรณภายนอก แลวตั้งคากลับไปที่
โทรศัพท เลือก ตัวเลอืก > ขอมูล เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับไฟลขอมูลสํารองที่เลือก

● ถายโอนขอมูล  — ซิงโครไนซหรือคัดลอกขอมูลที่เลือกไว
ระหวางโทรศพัทของคุณกับโทรศัพทเครื่องอื่น, PC หรือ
เซริฟเวอรเครือขาย (บริการเสรมิจากระบบเครือขาย)

Nokia PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ในการจัดการเพลง
ซงิโครไนซรายชื่อ ปฏทิิน บันทึก และบันทึกสิ่งที่ตองทํา
ระหวางโทรศพัทของคุณและเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวม
กันได หรือเซริฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) คณุสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมและพบ PC
Suite ไดที่เว็บไซตของ Nokia โปรดดูที่“การสนับสนุนของ
Nokia” หนา 10
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11. การตั้งคา
รูปแบบ
โทรศัพทของคณุมีกลุมการตั้งคาแบบตางๆ ที่เรียกวารูปแบบ
ซึง่คุณสามารถปรับแตงเสียงเรียกเขาสําหรับเหตุการณและ
สภาพแวดลอมที่ตางกันได
เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ, รูปแบบที่ตองการ และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
● ใชงาน  — เพื่อใชงานรูปแบบที่เลือก
● ปรับตั้งคา  — เพื่อเปลี่ยนการตั้งคารูปแบบ
● ตั้งเวลา  — เพื่อตั้งคารูปแบบที่จะใชงานชั่วระยะเวลาหนึ่ง
เมื่อหมดเวลาที่ตั้งใหกับรูปแบบ เครื่องจะใชงานรปูแบบกอน
หนานี้ที่ไมไดตั้งเวลาไว

ลกัษณะ
ลักษณะประกอบดวยสวนประกอบสําหรับปรับตั้งคาโทรศัพท
ของคุณ
เลือก เมนู > การตั้งคา > ลักษณะ และเลือกจากตัวเลือกตอ
ไปนี้:
● เลือกลักษณะ  — เปดแฟมขอมูล ลกัษณะ และเลือก
ลักษณะ

● ดาวนโหลดลักษณะ  — เปดรายการลิงคเพื่อดาวนโหลด
ลักษณะเพิ่มเติม

แบบเสียง
คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใช
งานได
เลือก เมนู > การตั้งคา > แบบเสียง คุณสามารถพบการตั้ง
คาเดียวกันไดในเมนู รูปแบบ
หากคุณเลือกระดับความดังของเสียงเรียกเขาสูงสุด เสียงเรียก
เขาจะปรับเปนระดับเสียงดังสุดหลังจากนั้น 2-3 วินาที

แสง
เพื่อใชงานหรือยกเลิกใชงานเอฟเฟกตของไฟที่เกี่ยวของกับ
ฟงกชันโทรศัพทตางๆ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > แสง
สวาง

จอแสดงผล
เลือก เมนู > การตั้งคา > จอแสดงผล และเลือกจากตัว
เลือกที่มีใหเลือก
● ภาพพื้นหลัง  — เพื่อใสรูปภาพพื้นหลังเมื่อเครื่องอยูใน
โหมดสแตนดบาย

● สแตนดบายแบบพิเศษ  — เพื่อเรียกใชงาน จัดการ และ
ปรับแตงโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ

● สีอักษรสแตนดบาย  — เพื่อเลือกสีตัวอักษรสําหรับโหมด
สแตนดบาย

● ไอคอนปุมสํารวจ  — เพื่อแสดงไอคอนของทางลัดปุม
เลื่อนในโหมดสแตนดบายเมื่อปดสแตนดบายแบบพิเศษ
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● รายละเอียดการแจง  — เพื่อแสดงรายละเอียดในสายที่ไม
ไดรับและการแจงเตือนขอความ

● เอฟเฟกตสงผาน  — เพื่อใชงานการสํารวจไดอยางราบรื่น
และเปนธรรมชาติมากขึ้น

● ภาพพักหนาจอ  — เพื่อสรางและตั้งคาภาพพักหนาจอ
● ขนาดอักษร  — เพื่อกําหนดขนาดตัวอักษรสําหรบัการรับสง
ขอความ รายชื่อ และเว็บเพจ

● โลโกระบบ  — เพื่อแสดงโลโกผูใหบริการ
● แสดงขอมูลระบบ  — เพื่อแสดงขอมูลเฉพาะของระบบหาก
ไดรับจากเครือขาย

วันทีแ่ละเวลา
ในการเปลีย่นประเภทนาฬิกา, เวลา, เขตเวลา หรือวันที่ เลือก
เมนู > การตั้งคา > วันและเวลา

เมื่อเดินทางไปยังเขตเวลาอื่น เลือก เมนู > การตั้งคา > วัน
และเวลา > การตั้งคาวันและเวลา > เขตเวลา: และเลื่อน
ไปทางซายหรอืขวาเพื่อเลือกเขตเวลาของสถานที่นั้น วันที่และ
เวลาจะถูกกําหนดตามเขตเวลาและจะทําใหโทรศพัทแสดง
เวลาในการสงขอความตัวอักษรหรอืขอความมัลตมิีเดียที่ไดรับ
อยางถูกตอง
ตัวอยางเชน GMT +7 หมายถึงเขตเวลาสําหรับไทย,
อินโดนีเซยี และเวียดนาม แสดงถึง 7 ชั่วโมงทางตะวันออกของ
กรีนนิช ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)

ปุมลดัสวนตัว
ดวยปุมลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครื่องที่ใชงาน
บอยๆ ไดอยางรวดเร็ว

ปุมเลือกดานซายและขวา
ในการเปลี่ยนฟงกชันที่กําหนดใหปุมเลือกดานซายหรือขวา ให
เลือก เมนู > การตั้งคา > ทางลดัสวนตัว > ปุมเลอืกดาน
ซาย หรือ ปุมเลอืกดานขวา และเลือกฟงกชัน
ในโหมดสแตนดบาย หากปุมเลือกดานซายคือ ไปที่ ในการใช
งานฟงกชัน ใหเลือก ไปที่ > ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
● เลอืกตัวเลือก  — เพื่อเพิ่มหรือลบฟงกชัน
● จัดวาง  — เพื่อจัดเรียงฟงกชันใหม

ปุมลัดอืน่ ๆ
เลือก เมนู > การตั้งคา > ทางลดัสวนตัว และเลือกจากตัว
เลือกตอไปนี้:
● ปุมสํารวจ  — เพื่อกําหนดฟงกชันอื่นๆ ของเครื่องจาก
รายการที่กําหนดไวลวงหนาใหกับปุมสํารวจ (ปุมเลื่อน)

● ปุมสแตนดบายพิเศษ  — เพื่อเลือกการเคลื่อนที่ของปุม
สํารวจเพื่อเปดใชงานโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ

การโทร
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก และเลือกจากตัวเลือกตอ
ไปนี้:
● การโอนสาย  — เพื่อโอนสายที่เรียกเขา (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) คุณอาจโอนสายไมไดหากมีการใชฟงกชัน
จํากัดการโทรบางฟงกชัน โปรดดูที่“ระบบปองกัน” หนา 39

● ร ับไดทุกปุม  — เพื่อรับสายเรียกเขาโดยกดปุมใดๆ ก็ได
ยกเวนปุมเปด/ปด ปุมเลือกดานซายและปุมเลือกดานขวา
หรือปุมวางสาย
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● เรียกซ้ําอัตโนมัติ  — เพื่อเรียกซ้ําหมายเลขโดยอัตโนมัติ
หากการโทรลมเหลว โทรศัพทจะพยายามโทรออก 10 ครั้ง

● ความชัดเจนเสยีง  — เพื่อชวยใหไดยินเสียงสนทนาได
ชัดเจนขึน้ ในที่ที่เสียงรอบขางดังมาก

● โทรดวน  — เพื่อโทรไปยังชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่
กําหนดใหกับปุมตัวเลข (2 ถึง 9) โดยการกดปุมตัวเลขที่
ตองการคางไว

● สายเรียกซอน  — เพื่อใหระบบแจงใหคุณทราบถึงสาย
เรียกเขาขณะที่คุณใชสายอื่นอยู (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

● แสดงเวลาโทร  — เลือก ใช เพื่อแสดงระยะเวลาของการ
โทรที่กําลังใชงานอยู 

● สรุปหลังการโทร  — เพื่อแสดงระยะเวลาโดยประมาณของ
การโทรแตละครั้ง

● สงขอมูลผูโทร  — เพื่อใหโทรศัพทแสดงเบอรโทรศัพท
ของคุณที่เครื่องของผูที่คุณโทรถึง (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ในการใชการตั้งคาตามที่ผูใหบริการของคุณ
กําหนด เลือก ตามคาของระบบ

● สายใชโทรออก  — เพื่อเลือกสายเพื่อทําการโทรออก หาก
ซมิการดของคณุสนับสนุนการโทรหลายสาย (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

โทรศัพท
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศพัท และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
● การตั้งคาภาษา  — ในการกําหนดภาษาที่แสดงของเครื่อง
เลือก ภาษาที่ใชในเครื่องอัตโนมัติ เลือกภาษาตามขอมูล
ในซิมการด ในการตั้งภาษาเพื่อใชในคําสั่งเสียง เลือก ภาษา
ในการจดจําเสยีง

● สถานะความจํา  — เพื่อตรวจสอบการใชหนวยความจํา

● ล็อคปุมอัตโนมัติ  — เพื่อล็อคปุมกดโดยอัตโนมัติ หลังจาก
ผานเวลาหนวงตามที่ตั้งไว เมื่อโทรศพัทอยูในโหมดสแตนด
บาย และไมมีการใชฟงกชันใดๆ ของเครื่อง

● ปองกันปุมกด  — เพื่อขอใหปอนรหัสโทรศัพทเมื่อคุณปลด
ล็อคปุมกด

● การจดจําเสยีง  —  โปรดดูที่“คําสั่งเสียง” หนา 37
● ถามบนเครื่อง  — เพื่อใหเครื่องถามวาจะใชโหมดบนเครื่อง
บินหรือไมเมื่อคุณเปดเครื่อง เมื่อใชโหมดบนเครื่องบิน การ
เชื่อมตอดวยสัญญาณวิทยุทั้งหมดจะถูกปด

● อัพเดตโทรศัพท  — เพื่อรับการอัพเดตซอฟตแวรจากผูให
บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ตัวเลือกนี้
อาจไมมี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ โปรดดูที่“การ
อัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA” หนา 38

● เลือกผูใหบริการ  — เพื่อตั้งคาเครือขายเซลลูลารที่มีใหใช
ในพื้นที่ของคุณ

● ตัวชวยแนะนําเมนู  — เพื่อเลือกวาใหเครื่องแสดงขอความ
วิธีใชหรือไม

● เสียงเปดเครื่อง  — เพื่อสงเสียงเมื่อคุณเปดเครื่อง
● ยืนยันบริการซิม  —  โปรดดูที่“บริการซิม” หนา 55

คําสั่งเสียง
โทรติดตอไปยงัรายชื่อและใชโทรศัพทโดยใชคําสั่งเสียง
คําสั่งเสียงจะขึ้นอยูกับภาษา ในการตั้งคาภาษา เลือก เมนู >
การตั้งคา > โทรศพัท > การตั้งคาภาษา > ภาษาในการ
จดจําเสียง และเลือกภาษาของคุณ
ในการฝกใหเครื่องจดจําเสียงของคุณ เลือก เมนู > การตั้ง
คา > โทรศัพท > การจดจําเสยีง > การฝกจดจําเสยีง
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ในการเปดใชงานคําสั่งเสียงของฟงกชัน เลือก เมนู > การตั้ง
คา > โทรศัพท > การจดจําเสียง > เสยีงสั่งงาน,
คุณสมบัต ิและฟงกชัน  แสดงวามกีารใชงานคําสั่งเสียง

หากตองการใชงานคําสั่งเสียง เลือก เพิ่ม ในการเลนคําสั่งเสียง
ที่ใชงานอยู เลือก เลน
ในการใชคําสั่งเสียง โปรดดูที่ “การโทรออกโดยใชเสียง” 

ในการจัดการคําสั่งเสียง ใหเลื่อนไปที่ฟงกชันโทรศัพท และ
เลือก ตัวเลอืก แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
● แกไข หรือ ลบ — เพื่อเปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการใชงานคํา
สั่งเสียง

● เพิ่มทั้งหมด หรือ ลบทั้งหมด — เพื่อใชหรือยกเลิกการใช
คําสั่งเสียงของฟงกชันทั้งหมดในรายการคําสั่งเสียง

อปุกรณเพิ่มพิเศษ
เมนูนี้หรือตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้จะแสดงขึ้นหากมีการเชื่อมตอ
โทรศัพทกับอุปกรณเพิ่มพิเศษสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใช
งานรวมกันได
เลือก เมนู > การตั้งคา > อุปกรณเพิ่มพิเศษ เลือกอุปกรณ
เพิ่มพิเศษ แลวเลือกตัวเลือก ซึ่งจะขึน้อยูกับอุปกรณเพิ่มพิเศษ
ที่คุณเลือก

การตัง้กําหนดคา
คณุสามารถกําหนดคาโทรศัพทของคุณดวยการตั้งคาที่ตองใช
สําหรับบริการบางประเภท ผูใหบริการของคุณอาจสงการตั้งคา
ดังกลาวใหคุณดวยโปรดดูที่“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 9

เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งกําหนดคา และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
● ตั้งกําหนดคาที่ตั้งไว  — เพื่อดูผูใหบริการที่บันทึกไวใน
เครื่อง และกําหนดผูใหบริการดีฟอลต

● ใชคาที่ตั้งในทุกแอปฯ  — เพื่อใชการตั้งกําหนดคาที่ระบบ
กําหนดกับแอปพลิเคชั่นที่สนับสนุน

● จุดเชื่อมตอที่ตองการ  — เพื่อดูจุดเชื่อมตอที่บันทึกไว
● ตอเว็บสนับสนุน  — เพื่อดาวนโหลดการตัง้กําหนดคาจากผู
ใหบริการของคุณ

● ตั้งคาจัดการอุปกรณ  — เพื่อยอมใหหรือไมยอมใหเครื่อง
รับการอัพเดตซอฟตแวร ตัวเลือกนี้อาจไมมี ทั้งนี้ขึน้อยูกับ
โทรศัพทของคุณ โปรดดูที่“การอัพเดตซอฟตแวรแบบ
OTA” หนา 38

● การตั้งคาสวนบุคคล  — เพื่อเพิ่มบัญชีสวนตัวใหมสําหรับ
บริการตางๆ ดวยตนเอง และเพื่อใชงานหรือลบบัญชีดัง
กลาว ในการเพิ่มบัญชีสวนตัวใหม เลือก เพิ่มใหม หรือ ตัว
เลอืก > เพิ่มใหม เลือกประเภทบริการ และปอน
พารามิเตอรที่จําเปน เมื่อตองการเรียกใชบัญชีสวนตัว ให
เลื่อนไปยงับัญชีที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ใชงาน

การอพัเดตซอฟตแวรแบบ OTA
ผูใหบริการของคุณอาจสงการอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทใน
แบบ OTA มายังโทรศัพทของคุณโดยตรง (บริการเสริมจากเครือ
ขาย) ตวัเลือกนี้อาจไมสามารถใชงานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
โทรศัพทของคุณ
การดาวนโหลดซอฟตแวรอัพเดตอาจเกี่ยวของกับการสงขอมูล
จํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอผูให
บริการของคุณสําหรับขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายในการสงขอมูล
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ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรี่สําหรับโทรศพัทของคุณมีพลังงาน
เพียงพอ หรือเชื่อมตออยูกับเครื่องชารจกอนเริ่มอัพเดต

คําเตือน:  หากคุณติดตั้งการอัพเดตซอฟทแวร คุณจะ
ไมสามารถใชโทรศัพทไดแมกระทั่งการโทรฉุกเฉิน จนกวาการ
ตดิตั้งจะเสร็จสมบูรณและรีสตารทโทรศัพทแลว ตรวจสอบให
แนใจวามีการสํารองขอมูลแลวกอนยอมรับการตดิตั้งการอัพเดต

การตั้งคาการอัพเดตซอฟตแวร
ตวัเลือกนี้อาจไมสามารถใชงานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโทรศัพทของ
คุณ
ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหอัพเดตซอฟตแวรและการ
กําหนดคา เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งกําหนดคา >
ตั้งคาจัดการอุปกรณ > อัพเดตซอฟตฯ บริการ

คําขออัพเดตซอฟตแวร
1. เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศพัท > อัพเดต
โทรศพัท เพื่อขอการอัพเดตซอฟตแวรที่มีอยูจากผูให
บริการของคุณ

2. เลือก ขอมูลซอฟตฯ ปจจุบนั เพื่อแสดงเวอรชั่นซอฟตแวร
ปจจุบันและตรวจสอบวาจําเปนตองอัพเดตหรือไม

3. เลือก โหลดซอฟตแวรโทรฯ เพื่อดาวนโหลดและติดตั้ง
การอัพเดตซอฟตแวร ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

4. หากมีการยกเลกิการติดตั้งหลังจากดาวนโหลด เลือก ติด
ตั้งอัพเดตซอฟตฯ เพื่อเริ่มตนติดตั้ง

การอัพเดตซอฟตแวรอาจใชเวลาหลายนาที หากมีปญหาใน
การติดตั้ง โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ

ระบบปองกัน
เมื่อมีการใชคุณสมบัติดานความปลอดภยัที่จํากัดการโทร (เชน
การจํากัดการโทร การโทรเฉพาะกลุมผูใชที่กําหนด และการ
จํากัดเบอรโทร) คุณยังคงติดตอไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งไว
แลวในเครื่องของคุณได
เลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย และเลือกจากตัว
เลือกตอไปนี้:
● ถามรหัส PIN หรือ ถามรหัส UPIN — เพื่อขอใหปอนรหัส

PIN หรือ UPIN ทุกครั้งที่มีการเปดเครื่อง ซมิการดบางชนิดไม
อนุญาตใหคุณปดฟงกชันนี้

● คําขอรหัส PIN2  — เพื่อเลือกวาจะตองใชรหัส PIN2 หรือ
ไม เมื่อมีการใชคุณสมบัติบางอยางของโทรศัพทที่ไดรับการ
ปกปองดวยรหัส PIN2 ซิมการดบางชนิดไมอนุญาตใหคุณปด
ฟงกชันนี้

● การจาํกัดการโทร  — เพื่อจํากัดสายเรียกเขาและสายโทร
ออกจากโทรศัพทของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
โดยเครื่องจะถามรหัสระบบ

● จํากัดเบอร  — เพื่อจํากัดการโทรออกไปยังหมายเลขที่
เลือกไว หากซิมการดของคุณสนับสนุนคุณสมบัตินี้ เมื่อใช
งานการจํากัดเบอร การเชื่อมตอ GPRS จะใชไมได ยกเวน
ขณะสงขอความแบบตัวอักษรผานการเชื่อมตอ GPRS ในกรณี
นี้ หมายเลขโทรศัพทของผูรับและหมายเลขศูนยขอความ
ตองรวมอยูในรายการจํากัดเบอร

● เฉพาะกลุม  — เพื่อระบุกลุมผูใชซึง่คุณสามารถโทรหาและ
สามารถโทรหาคุณได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

● ระดับการปองกัน  — เลือก โทรศพัท เพื่อใหเครื่องจะถาม
รหัสโทรศัพททุกครั้งที่มีการใสซิมการดอันใหมในเครื่อง
เลือก หนวยความจํา เครื่องจะถามรหัสโทรศัพทเมื่อมีการ
เลือกหนวยความจําของซิมการด และเมื่อคุณตองการเปลี่ยน
หนวยความจําที่ใช
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● รหัสผาน  — เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท, รหัส PIN, รหัส UPIN,
รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ

● รหัสที่ใช  — เพื่อเลือกวาจะตองมีการใชรหัส PIN หรือ UPIN
หรือไม

● ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผูใช — เพื่อดูรายการใบรับ
รองสิทธิ์หรือใบรับรองของผูใชที่ดาวนโหลดมายังโทรศัพท
ของคุณ โปรดดูที่“ความปลอดภยัของเบราเซอร” หนา 49

● การตั้งคาการปองกัน  — เพื่อดู ขอมูลโมดูลปองกัน, เปด
ใชงาน ถาม PIN โมดูล หรือเปลี่ยน PIN โมดูล และ PIN ที่
ลงนามไว โปรดดูที่“รหัสผาน” หนา 8

การเรียกคืนคาดัง้เดิม 
ในการเรียกคืนคาโทรศัพทกลับเปนคาดั้งเดมิ ใหเลือก เมนู >
การตั้งคา > เรียกคืนคาดั้งเดิม และเลือกจากตัวเลือกตอไป
นี้
● คืนการตั้งคาเทานั้น  — เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาที่ตองการ
ทั้งหมดโดยไมลบขอมูลสวนตัว

● เรียกคืนทั้งหมด  — เพื่อรีเซต็การตั้งคาที่ตองการทั้งหมด
และลบขอมูลสวนตัวทั้งหมด เชน รายชื่อ ขอความ ไฟล
มีเดีย และรหัสการใชงาน
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12. เมนูระบบ
เขาใชพอรทัลเพื่อไปยังบริการที่ผูใหบริการระบบจัดให สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอผูใหบริการระบบของคุณ ผูใหบริการ
สามารถอัพเดตเมนูนี้ดวยขอความบริการ
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13. คลังภาพ
จัดการภาพ วิดีโอคลิป ไฟลเพลง ลักษณะ ภาพกราฟก แบบ
เสียง เสียงบันทึก และไฟลที่ไดรับ ไฟลเหลานี้จะถูกจัดเก็บไว
ในหนวยความจําของเครื่องหรือการดหนวยความจํา และ
สามารถจัดเรียงไดในแฟมขอมูล

แฟมขอมูลและไฟลตางๆ
หากตองการดูรายชื่อของแฟมขอมูล ใหเลือก เมนู > คลัง
ภาพ ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมูล ใหเลือกแฟมขอมูล
และ เปด ในการดูแฟมขอมูลของการดหนวยความจําเมื่อยาย
ไฟล ใหเลื่อนไปที่การดหนวยความจํา และกดปุมเลื่อนดานขวา

การพิมพภาพ
โทรศัพทของคุณสนับสนุน Nokia XPressPrint เพื่อพิมพภาพที่
อยูในรูปแบบ jpeg
1. ในการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับเครื่องพิมพที่ใชงานรวม

กันได ใชสายเคเบิลขอมูลหรือสงภาพโดยใช Bluetooth ไป
ยังเครื่องพิมพที่รองรับเทคโนโลย ีBluetooth โปรดดู
ที่“เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth” หนา 33

2. เลือกภาพที่คุณตองการพิมพ และ ตัวเลือก > พิมพ

การดหนวยความจํา
ใชการดหนวยความจําเพื่อเก็บไฟลมัลตมิีเดียของคุณ เชน ไฟล
วิดีโอ, แทร็คเพลง และไฟลเสียง, รูปภาพ และขอความ
แฟมขอมูลบางแฟมใน คลังภาพ ที่มีเนื้อหาที่โทรศัพทใช
(เชน ลกัษณะ) อาจถูกจัดเก็บไวในการดหนวยความจํา

การฟอรแมตการดหนวยความจํา
การดหนวยความจําบางประเภทอาจผานการฟอรแมตมาแลว ใน
ขณะที่บางประเภทตองฟอรแมตกอนการใชงาน เมื่อฟอรแมต
การดหนวยความจําแลว ขอมูลทั้งหมดในการดจะถูกลบโดย
ถาวร
1. ในการฟอรแมตการดหนวยความจํา เลือก เมนู > คลงั
ภาพ หรือ แอปพลิเคชั่น, แฟมขอมูลการดหนวยความจํา

 และ ตัวเลือก > ลางการดความจํา > ใช

2. เมื่อฟอรแมตเรียบรอยแลว ใหปอนชื่อสําหรับการดหนวย
ความจํา

การล็อคการดหนวยความจํา
ในการตั้งรหัสผาน (สูงสุด 8 ตัวอักษร) เพื่อล็อคการดหนวย
ความจําจากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต เลือกแฟมขอมูล
การดหนวยความจํา  และ ตัวเลือก > ตั้งรหัสผาน

รหัสผานจะไดรับการจัดเก็บไวในเครื่อง และคุณไมจําเปนตอง
ปอนอีกครั้งในขณะที่คุณใชการดหนวยความจําในโทรศัพท
เครื่องเดียวกัน หากคุณตองการใชการดหนวยความจํานี้ใน
โทรศัพทเครื่องอื่น เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน
ในการลบรหัสผาน ใหเลือก ตัวเลือก > ลบรหัสผาน

การตรวจสอบการใชพื้นที่หนวยความจํา
ในการตรวจสอบการใชพื้นที่หนวยความจําของกลุมขอมูลอื่น
และพื้นที่หนวยความจําที่มีอยูเพื่อติดตั้งซอฟตแวรใหมในการด
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หนวยความจําของคุณ เลือกการดหนวยความจํา  และ ตัว
เลอืก > ขอมูล
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14. สื่อ
กลองและวิดโีอ
คณุสามารถถายภาพหรอืบันทึกวิดีโอคลิปโดยใชกลองถายรูป
ในเครื่อง

การถายภาพ
ในการใชฟงกชันภาพนิ่ง เลือก เมนู > สือ่ > กลอง หรือหาก
ฟงกชันวิดีโอเปดอยู ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

หากตองการยอและขยายในโหมดกลอง ใหเลื่อนขึน้และลงหรือ
กดปุมระดับเสียง

หากตองการถายภาพ เลือก จับภาพ โทรศัพทจะจัดเก็บภาพไว
ในการดหนวยความจํา หากมี หรือในหนวยความจําของ
โทรศัพท

หากตองการใหแสดงภาพทันทีเมื่อถายเสร็จ เลือก ตัวเลือก >
การตั้งคา > เวลาแสดงภาพตัวอยาง และเวลาแสดงภาพ
ตัวอยาง ระหวางการดูภาพตัวอยาง เลือก กลับ เพื่อถายภาพถัด
ไป หรือ สง เพื่อสงภาพถายเปนขอความมัลติมีเดีย
โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ
1600x1200 พิกเซล

การบันทึกวิดีโอคลิป
ในการใชฟงกชันวิดีโอ เลือก เมนู > สื่อ > วิดีโอ หรือ หาก
ฟงกชันกลองเปดอยู ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

ในการเริม่ตนบันทึกวิดีโอ เลือก บนัทึก ในการหยุดบันทึก
ชั่วคราว เลือก พัก ในการเริ่มการบันทึกตอ เลือก ใชตอ ในการ
หยุดการบันทึก เลือก หยุด
โทรศัพทจะจัดเก็บวิดีโอคลิปไวในการดหนวยความจํา หากมี
หรือในหนวยความจําของโทรศัพท

ตัวเลือกกลองและวิดีโอ
ในการใชฟลเตอร เลือก ตัวเลือก > เอฟเฟกต

ในการปรับตั้งคากลองตามสภาพแสง ใหเลือก ตัวเลือก >
สมดุลสขีาว

ในการเปลี่ยนการตั้งคาอื่นของกลองและวิดีโอ และในการเลือก
ที่เก็บภาพและวิดีโอ เลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา

เครื่องเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีเครื่องเลนเพลงสําหรับฟงแทร็คเพลงหรือ
ไฟล MP3 หรือไฟลเสียง AAC อื่นๆ ซึง่คุณดาวนโหลดมาจาก
เว็บ หรือโอนมายังเครื่องดวยชุดโปรแกรม Nokia PC Suite โปรด
ดูที่“Nokia PC Suite” หนา 34 คุณยังสามารถดูวิดีโอคลิปที่
บันทึกหรือดาวนโหลดมาได
ไฟลเพลงและไฟลวิดีโอที่จดัเก็บไวในแฟมขอมูลเพลงใน
หนวยความจําของโทรศัพทหรือในการดหนวยความจํา จะถูก
ตรวจพบและเพิ่มโดยอัตโนมัติเขาไปในไลบรารีเพลง
หากตองการเปดเครื่องเลนเพลง เลือก เมนู > สือ่ > เครื่อง
เลนเพลง
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เมนูเพลง
เขาสูไฟลเพลงและไฟลวิดีโอที่จัดเก็บอยูในหนวยความจํา
เครื่องหรือในการดหนวยความจํา, ดาวนโหลดเพลงหรอืวิดีโอ
คลิปจากเว็บ หรือดูการสตรีมวิดีโอที่ใชรวมกันไดจากเซริฟเวอร
เครือขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการฟงเพลงหรือเลนวิดีโอคลิป เลือกไฟลจาก รายการเลน,
ศลิปน, อัลบัม้ หรือ ประเภท และเลือก เลน

หากตองการดาวนโหลดไฟลจากเว็บ เลือก ตัวเลอืก > การ
ดาวนโหลด และไซตสําหรับดาวนโหลด

ในการอัพเดตคลังเพลงหลงัจากคุณเพิ่มไฟลแลว เลือก ตัว
เลอืก > อัพเดตคลงั

สรางรายการเลน
หากตองการสรางรายการเลนดวยเพลงที่คุณเลือก ใหทําตอไป
นี้:
1. เลือก รายการเลน > สรางรายการเลน และปอนชื่อของ

รายการเลน
2. เพิ่มเพลงหรือวิดีโอคลิปจากรายการที่แสดง
3. เลือก เสร็จ เพื่อจัดเก็บรายการเลน

การกําหนดคาสําหรับบริการการสตรีม
คณุอาจไดรับการตั้งคาการสตรีมเปนขอความกําหนดคาจากผู
ใหบริการโปรดดูที่“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 9 นอกจากนี้ คุณ
ยังสามารถปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเองได โปรดดูที่“การตั้ง
กําหนดคา” หนา 38
ในการใชงานการตั้งคา ใหดําเนินการดังนี้:
1. เลือก ตัวเลอืก > การดาวนโหลด > การตั้งคา
กระแส > การจัดรูปแบบ

2. เลือกผูใหบริการ คาที่ตั้งไว หรือ การตั้งคาสวนบุคคล
เพื่อการสตรีม

3. เลือก บญัชี และเลือกบัญชีบริการการสตรีมจากการตั้ง
กําหนดคาที่ใชงานอยู

การเลนแทรค็เพลง

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟงดวยเสียง
ดงัอยางตอเนื่องอาจสงผลเสียตอการไดยิน หามถือโทรศัพทไว
ใกลกับหูเมื่อคุณเปดใชลําโพง เพราะระดับเสียงอาจจะดังมาก
เกินไป
ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมปรับระดับเสียงของโทรศัพท

ใชงานเครื่องเลนเพลงดวยปุมตางๆ ของเครื่องเลนเพลง หรือใช
ปุมเสมือนที่หนาจอ

ในการเริ่มตนหรือหยุดเลนชั่วคราว กด 

ในการขามไปยังแทร็คตอไป กด  ในการขามไปยังตอนตน
ของแทร็คกอนหนา ใหเลือก  สองครั้ง

หากตองการเลนแทรค็ที่เลนอยูไปขางหนาอยางรวดเร็ว ใหกด
คางไวที่  หากตองการกรอกลับในขณะกําลังเลนแทร็ค ให
กดปุม  คางไว ปลอยปุมนี้ที่ตําแหนงที่คณุตองการเลน
เพลงตอ

หากตองการหยุดเครื่องเลนเพลง ใหกดปุมวางสายคางไว
ในเมนูเครื่องเลนเพลง คณุสามารถใชปุมลดัตอไปนี้

หากตองการกลับไปที่เมนูเพลง ใหเลือก 

หากตองการกลับไปที่รายการเลนปจจุบัน ใหเลือก 
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เปลี่ยนรปูลักษณของเครื่องเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีลักษณะมากมายใหเลือกเพื่อเปลี่ยนรูป
ลกัษณของเครื่องเลนเพลง
เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนเพลง > ไปยังเครื่องเลน >
ตัวเลอืก > การตั้งคา > ลักษณะเครื่องเลน และลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งในรายการ ปุมเสมือนจริงอาจเปลี่ยนไปตาม
ลักษณะที่เลือก

วิทยุ
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสาอากาศของ
อุปกรณไรสาย ชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกันไดตอง
ตอเขากับเครือ่งโทรศัพทเพื่อการใชงานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะ
สม

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟงดวยเสียง
ดงัอยางตอเนื่องอาจสงผลเสียตอการไดยิน หามถือโทรศัพทไว
ใกลกับหูเมื่อคุณเปดใชลําโพง เพราะระดับเสียงอาจจะดังมาก
เกินไป
เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ
ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสียง
ในการใชปุมภาพกราฟก , ,  หรือ  บนหนาจอ ให
เลื่อนไปทางซายหรือขวาไปยังปุมที่ตองการ และเลือกปุมนั้น

การหมุนหาคลื่นสถานีวิทยุ
คนหาและบันทึกสถานี
1. ในการเริ่มตนคนหา เลือก  หรือ  คางไว ในการเปลี่ยน

ความถี่วิทยุครั้งละ 0.05 MHz ใหกดปุม  หรือ  ชั่วขณะ

2. ในการบันทึกสถานีไปยังที่ตั้งหนวยความจํา เลือก ตัว
เลือก > จัดเก็บสถานี

3. ปอนชื่อสถานี แลวเลือก ตัวเลือก > สถานี > ตัวเลือก >
เปลีย่นชื่อ

เลือก ตัวเลอืก และเลือกจากรายการตอไปนี้
● คนหาทุกสถานี  — เพื่อคนหาสถานีที่มีใหเลือกในที่ตั้งของ
คุณโดยอัตโนมัติ

● ตั้งความถี่  — เพื่อปอนความถี่ของสถานีวิทยุที่ตองการ
● สถานี  — เพื่อแสดงรายการและเปลี่ยนชื่อหรือลบสถานีที่
จัดเก็บ

การเปลี่ยนสถานี
เลือก  หรือ  หรือกดปุมตัวเลขที่สอดคลองกับตัวเลขของ
สถานีในรายการสถานี

คุณสมบตัิวทิยุ
ในการปดวิทยุ สลับระหวางชุดหูฟงและลําโพง และสลับระหวาง
สัญญาณสเตอริโอและโมโน ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคาใน
การแสดงขอมูลจากระบบขอมูลวิทยุของสถานีที่ปรับ ใหเลือก
RDS เปด ในการเปดใชการสลับโดยอัตโนมตัิไปยังคลืน่ความถี่
ที่มีการรับวิทยุไดดีที่สุดของสถานีที่ปรับ ใหเลอืก เปดหาคลืน่
อัตโนมัติ

เครื่องบันทกึ
บันทึกคําพูด เสียง หรือสายที่สนทนาอยู และจัดเก็บไวใน คลัง
ภาพ
เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก ในการใชปุมภาพกราฟก

,  หรือ  บนจอแสดงผล เลื่อนซายหรือขวา
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การบันทึกเสียง
1. เลือก  หรือระหวางการสนทนา เลือก ตัวเลือก > บันทึก
เสียง ขณะทําการบันทึกการสนทนา ผูใชสายทุกคนจะ
ไดยินเสียงบี๊พเบาๆ ในการหยุดบันทึกชั่วคราว เลือก 

2. ในการจบการบันทึก เลือก  การบันทึกเสียงจะไดรับการ
จัดเก็บไวในแฟมขอมูลการบนัทึกในคลังภาพ

เลือก ตัวเลือก เพื่อเลนหรอืสงการบนัทึกลาสุด เพื่อเขาสู
รายการการบันทึก หรือเพื่อเลือกหนวยความจําและแฟมขอมูล
ที่จะจัดเก็บการบันทึก

อคิวอไลเซอร
ใชปรับเสียงเมื่อใชเครื่องเลนเพลง
เลือก เมนู > สือ่ > อีควอไลเซอร
ในการใชงานชุดอิควอไลเซอรที่กําหนดไวลวงหนา ใหเลื่อนไป
ที่ชุดใดชุดหนึ่ง แลวเลือก ใชงาน

สรางชดุอิควอไลเซอรใหม
1. เลือกคาใดคาหนึ่งของสองคาลาสุดในรายการและ ตัว
เลือก > แกไข

2. เลื่อนซายหรอืขวาเพื่อเขาสูตัวเลือ่นเสมือนจริง และเลื่อน
ขึน้หรือลงเพื่อปรับคาตัวเลื่อน

3. หากตองการบันทึกการตั้งคา และสรางชื่อของชุด เลือก จัด
เก็บ และ ตัวเลือก > เปลีย่นชื่อ

ขยายเสยีงสเตอฯ
การขยายเสียงสเตอริโอจะสรางเอฟเฟกตเสียงสเตอริโอที่กวาง
ขึน้เมื่อคณุใชชุดหูฟงสเตอริโอ

ในการเปดใชงาน เลือก เมนู > สื่อ > ขยายเสียงสเตอฯ
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15.  เว็บ 
คณุสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตตางๆ โดยใชเบราเซอร
ของโทรศัพทได โดยลักษณะของเว็บเพจในอินเทอรเน็ตที่
ปรากฏอาจแตกตางกันตามขนาดของหนาจอ คุณอาจไม
สามารถดูรายละเอียดของเว็บเพจในอินเทอรเน็ตไดครบ
ทั้งหมด

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการที่คณุเชื่อถือและใหความ
ปลอดภัยที่เพียงพอ และปองกันอันตรายตอซอฟตแวร
สําหรับการเปดใหบริการเหลานี้ รวมทั้งราคาและคําแนะนําตางๆ
กรุณาติดตอผูใหบริการของคุณ
คณุอาจไดรับการตั้งกําหนดคาที่ตองใชในการเบราสขอมูลเปน
ขอความการจัดรูปแบบจากผูใหบริการของคุณ
ในการตั้งคาบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคาเว็บ >
การตั้งกําหนดคา เลือกการตั้งกําหนดคา แลวเลือกบัญชี

การเชื่อมตอบริการ
ในการเชื่อมตอกับบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรือ
เมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน ใหกดปุม 0 คางไว

ในการเลือกบุคมารค ใหเลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค

ในการเลือก URL ลาสุด ใหเลือก เมนู > เว็บ > ที่อยูเว็บลาสุด

ในการปอนที่อยูบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู ปอน
ที่อยู แลวเลือก ตกลง
หลังจากเชื่อมตอกับบริการแลว คณุจะสามารถเปดหนาของ
บริการได ฟงกชันบนปุมของโทรศัพทอาจไมเหมือนกันตาม

บริการที่ตางกัน ปฏบิัติตามขอความแนะนําบนหนาจอโทรศัพท
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการของคุณ

การตัง้คาลักษณะ
ขณะเปดดเูว็บ ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา ตัวเลือกที่
สามารถใชไดอาจรวมถึงตัวเลือกตอไปนี้:
● การแสดงผล  — เลือกขนาดอักษรไมวาจะแสดงรูปภาพ
ดวยหรือไม รวมถึงวิธีแสดงตัวอักษร

● ทั่วไป  — เลือกวาจะสงที่อยูเว็บเปน Unicode (UTF-8) ซึง่
เปนประเภทในการเขารหัสขอมูล รวมถึงการเปดใช
JavaScript

หนวยความจําแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคุณ
พยายามเขาสูหรือไดเขาสูขอมูลที่เปนความลับที่ตองการใช
รวมกับรหัสผาน ใหลบหนวยความจําแคชหลังจากใชแตละครั้ง
แลว ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวย
ความจําแคช
คุกกี้ คือ ขอมูลที่เว็บไซตจัดเก็บไวในหนวยความจําแคชใน
โทรศัพทของคณุ คกุกี้จะถูกเก็บไวจนกวาคุณจะลบหนวยความ
จําแคช

ในการลบขอมลูในแคชในขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก >
เครื่องมือ > ลบขอมูลในแคช ในการอนุญาตหรือปดกั้นไมให
โทรศัพทรับคุกกี้ ใหเลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคาเว็บ >
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ความปลอดภัย > คุกกี้ หรือ ในขณะเบราส ใหเลือก ตัว
เลอืก > การตั้งคา > ความปลอดภัย > คุกกี้

ความปลอดภัยของเบราเซอร
คณุจําเปนตองใชคุณสมบัติการรักษาความปลอดภยักับบริการ
บางประเภท เชน บริการดานธนาคารหรือการเลอืกซื้อสินคา
แบบออนไลน สําหรับการเชื่อมตอประเภทนี้ คุณจําเปนตอง
ใชใบรับรองความปลอดภยัและโมดูลรักษาความปลอดภยัซึ่ง
อาจมีอยูในซมิการดของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ
ผูใหบริการของคุณ
หากตองการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคาโมดูลรักษาความ
ปลอดภยั หรือจะดูรายชื่อใบรับรองผูใชและใบรับรองการใชงาน
ที่ดาวนโหลดไวในโทรศัพท ใหเลือก เมนู > การตั้งคา >
ความปลอดภัย > การตั้งคาการปองกัน, ใบรับรองสทิธิ์
หรือ ใบรับรองผูใช

ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองชวยลดความเสี่ยง
เกี่ยวกับการเชื่อมตอระยะไกล และการติดตั้งซอฟตแวร แตตอง
มกีารใชงานใบรับรองอยางถูกตองเพื่อใหไดรับความปลอดภัย
สูงสุด การมีใบรับรองไมไดแสดงถึงการปกปองความปลอดภัย
หากโปรแกรมจัดการใบรับรองตองมีใบรับรองที่เชื่อถือได เปน
ของแท หรือถูกตองเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภยัใหสูงสุด ใบรับ
รองมีอายุการใชงานจํากัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ
"ใบรับรองยังใชไมได" ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองนั้นควรจะ
ใชได ใหตรวจสอบวันและเวลาปจจุบันในโทรศัพทของคุณวา
ถูกตองหรือไม
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16. ออแกไนเซอร
นาฬิกาปลกุ
ใชสงเสียงปลุกเมื่อถึงเวลาที่ตองการ

การตั้งปลุก
1. เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกาปลกุ
2. เปดการตั้งปลุก และปอนเวลาปลุก
3. ในการเปดตั้งปลุกตามวันที่เลือกในสัปดาห เลือก ปลุก
ซ้ํา: > เปด และวัน

4. เลือกเสียงปลุก ถาคุณเลือกวิทยุเปนเสียงปลุก ใหตอชุดหู
ฟงเขากับโทรศัพท

5. ตั้งระยะหมดเวลาของการเลื่อนเวลาปลุก และเลือก จัดเก็บ

การหยดุเสียงปลุก
เมื่อตองการหยุดเสียงปลุก ใหเลือก หยุด หากคุณปลอยให
เสียงปลกุดังเปนเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก เลื่อนไป เสียงปลุกจะ
หยุดดังในชวงเวลาที่ตั้งไว แลวสงเสียงปลุกใหมอีกครั้ง

ปฏิทนิ
เลือก เมนู > นัดหมาย > ปฏิทิน
มีกรอบลอมรอบวันปจจุบัน หากมีบันทึกใดๆ ตั้งไวสําหรับวัน
นั้นๆ วันดังกลาวจะปรากฏเปนตัวหนา หากคุณตองการดูบันทึก
ของวัน ใหเลือก ดูขอมูล ในการดูรายสัปดาห ใหเลือก ตัว
เลือก > มุมมองสัปดาห ในการลบบันทึกทั้งหมดในปฏทิิน ให
เลือก ตัวเลอืก > ลบบนัทึก > บนัทึกทั้งหมด

ในการตั้งคาวันที่ เวลา เขตเวลา รูปแบบวันที่หรือเวลา ตัวคั่นวัน
ที่ การแสดงรายการที่กําหนดเปนคาเริ่มตน หรือวันแรกของ
สัปดาห ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้งคา และเลือกจากตัวเลือก
ที่มีใหเลือก ในการลบบนัทึกเดิมแบบอัตโนมตัิหลังจากเวลาที่
ระบุไว ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > ลบบนัทึก
อัตโนมัติ และเลือกจากตัวเลือกที่มีใหเลือก

การสรางบันทึกปฏทิิน
เลื่อนไปยังวันที่ และเลือก ตัวเลือก > สรางบันทึก เลือก
ประเภทของบันทึก และปอนขอมูลลงในชอง

แผนที่
คณุสามารถเรียกดูแผนที่ของเมืองและประเทศตางๆ คนหาที่อยู
และสถานที่ที่นาสนใจ วางแผนเสนทางจากสถานที่หนึ่งไปยังที่
อื่นๆ บนัทึกสถานที่ใหเปนจุดสังเกต และสงขอมูลเหลานี้ไปยัง
อุปกรณที่ใชงานรวมกันได
การทําแผนที่เกือบทั้งหมดนั้นจะไมถูกตองแมนยําและไมเสร็จ
สมบูรณในบางอาณาเขต โปรดอยาเชื่อถือตอแผนที่ที่คุณ
ดาวนโหลดมาเพื่อใชในโทรศัพทนี้เพียงอยางเดียวเทานั้น
หากตองการใชแอปพลิเคชั่น Maps ใหเลือก เมนู > นัด
หมาย > แผนที่ และจากตัวเลือกที่มีใหเลือก

การดาวนโหลดแผนที่
โทรศัพทของคุณอาจมีแผนที่ติดตั้งไวกอนแลวบนการดหนวย
ความจํา คุณสามารถดาวนโหลดชุดแผนที่ใหมผานอินเทอรเน็ต
โดยใชซอฟตแวร Nokia Map Loader PC
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Nokia Map Loader
สําหรับการดาวนโหลด Nokia Map Loader ลงบนเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณ และหากตองการคําแนะนําเพิ่มเติม โปรด
ดูที่ www.maps.nokia.com
กอนที่คุณจะดาวนโหลดแผนที่ใหมเปนครั้งแรก โปรดตรวจสอบ
ใหแนใจวาคุณมีการดหนวยความจําอยูในโทรศัพท
เลือก เมนู > นัดหมาย > แผนที่ เพื่อตั้งกําหนดคาเริ่มตน
หากตองการเปลีย่นการเลือกแผนที่ในการดหนวยความจําของ
คุณ ใหใช Nokia Map Loader เพื่อลบแผนที่ทั้งหมดในการด
หนวยความจํา แลวดาวนโหลดแผนที่ใหม เพื่อใหแนใจวา
แผนที่ทั้งหมดมาจากรุนที่วางจําหนายรุนเดียวกัน

บริการแผนที่จากระบบเครือขาย
คณุสามารถตั้งคาใหโทรศัพทดาวนโหลดแผนที่ที่ไมมีอยูใน
เครื่องไดโดยอัตโนมัต ิเมื่อตองการ
เลือก เมนู > นัดหมาย > แผนที่ > การตั้งคา > การตั้ง
คาเครือขาย > ยอมใหใชเครือขาย > ใช หรือ ในเครือ
ขายเดียวกัน
เพื่อปองกันการดาวนโหลดแผนที่โดยอัตโนมัติ ใหเลือก ไม
การดาวนโหลดแผนที่อาจเกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมาก
ผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอผูใหบริการของ
คณุสําหรับขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายในการสงขอมูล

แผนที่และ GPS
คุณสามารถใช Global Positioning System (GPS) เพื่อสนับสนุน
แอปพลิเคชั่นแผนที่ คนหาตําแหนงของคุณ หรือวัดระยะทาง
และพิกัด

กอนที่คุณจะสามารถใชฟงกชัน GPS กับโทรศัพทของคุณได
คณุตองจับคูโทรศัพทกับตัวรับ GPS ภายนอกที่ใชงานรวมกันได
โดยใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับอุปกรณ GPS ของคุณไดที่คูมือผูใช
หลังจากจับคูอุปกรณ Bluetooth GPS กับโทรศัพทแลว ระบบ
อาจใชเวลาหลายนาทีในการแสดงตําแหนงปจจุบัน การเชื่อม
ตอครั้งถดัไปควรจะรวดเร็วขึ้น แตหากคุณไมไดใช GPS เปนเวลา
หลายวัน หรืออยูหางจากสถานที่ที่ใชครั้งสุดทายมาก ระบบอาจ
ใชเวลาหลายนาทีเพื่อคนหาและแสดงตําแหนงของคณุ
ระบบ Global Positioning System (GPS) เปดดําเนินการโดย
รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะรับผิดชอบเกี่ยวกับความแมนยําและ
การดูรักษาระบบแตเพียงผูเดียว ความแมนยําของขอมูลเกี่ยว
กับตําแหนงอาจจะไดรับผลกระทบจากการปรับตําแหนงของ
ดาวเทียม GPS โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และอาจเปลี่ยนแปลง
ไดตามนโยบายเกี่ยวกับ GPS ของ United States Department
of Defense หรือทาง Federal Radio Navigation Plan ความ
แมนยํายังอาจไดรับผลกระทบจากดาวเทียมที่ตําแหนงไมด ีการ
ใหบริการ และคุณภาพของสัญญาณ GPS อาจไดรับผลกระทบ
จากตําแหนงของคุณ สิ่งกอสราง และสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติ
ซึง่รวมไปถึงสภาพอากาศ ควรใชงานเครื่องรับ GPS เฉพาะ
บริเวณภายนอกอาคารเทานั้น เพื่อใหสามารถรับสัญญาณ GPS
ได
คุณไมควรใช GPS เพื่อหวังผลการระบุตําแหนงที่เที่ยงตรงและ
คณุไมควรอิงตามขอมูลตําแหนงที่อุปกรณรับสัญญาณ GPS และ
ระบบเครือขายวิทยุเซลลูลารนี้เพียงอยางเดียวในการระบุ
ตําแหนงหรือนําทาง

บรกิารพเิศษ
คณุสามารถอัพเกรดแผนที่ดวยการสํารวจแบบนําทางดวยเสียง
ซึง่ตองไดรับใบอนุญาตสวนภมูิภาค ในการใชบริการนี้ คุณตองมี
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อุปกรณ GPS ภายนอกที่สนับสนุนเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
ที่ใชงานรวมกันได
หากตองการสั่งซือ้บริการสํารวจที่มีการนําทางดวยเสียง ให
เลือก เมนู > นัดหมาย > แผนที่ > บริการพิเศษ > เพิ่ม
บริการนําทาง และปฏิบตัิตามคําแนะนํา
ถาตองการใชการสํารวจที่มีการนําทางดวยเสียง คุณตองยอม
ใหแอปพลิเคชั่นแผนที่ใชการเชื่อมตอกับเครือขาย
ใบอนุญาตการสํารวจจะถูกเชื่อมตอเขากับซิมการดของคณุ ถา
คณุใสซิมการดอื่นในโทรศพัทของคุณ ระบบจะขอใหคณุซื้อใบ
อนุญาตเมื่อเริ่มตนการสํารวจ ระหวางกระบวนการซื้อ ระบบจะ
เสนอใหคุณโอนยายใบอนุญาตการสํารวจที่มีอยูไปยังซมิการด
ใหมโดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม

สิ่งทีต่องทํา
ในการจัดเก็บบันทึกงานที่ตองทํา ใหเลือก เมนู > นัดหมาย >
สิ่งที่ตองทํา

ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก
ตัวเลอืก > เพิ่ม ปอนขอมูลในชองตางๆ และเลือก จัดเก็บ

ในการดูบันทึก เลื่อนไปยังบันทึกนั้น และเลือก ดูขอมูล

บันทกึ
ในการเขยีนและสงบันทึก เลือก เมนู > นัดหมาย > บันทึก
ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก
ตัวเลอืก > สรางบันทึก เขียนบันทึก และเลือก จัดเก็บ

เครื่องคดิเลข
เครื่องคดิเลขในโทรศัพทของคุณมีเครื่องคิดเลขมาตรฐาน
เครื่องคดิเลขเฉพาะทางวิทยาศาสตร และเครือ่งคิดเลขสําหรบั
เงินกู
เลือก เมนู > นัดหมาย > เครื่องคิดเลข และเลือกจากตัว
เลือกที่มีใหเลือก ซึง่รวมถึงประเภทเครื่องคิดเลขและคําแนะนํา
ในการใชงาน
เครื่องคดิเลขนี้มขีอจํากัดในดานความถูกตอง และไดรับการ
ออกแบบมาสําหรับการคํานวณอยางงาย

ตัวนับเวลาถอยหลัง
ตัวนับเวลาปกติ
1. ในการเปดใชงานตัวนับเวลา เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัว
นับถอยหลัง > ตัวนับแบบทั่วไป ปอนเวลา และเขยีน
บันทึกที่จะปรากฏขึน้เมื่อหมดเวลา ในการเปลี่ยนเวลา ให
เลือก เปลีย่นเวลา

2. ในการเริ่มนับเวลา ใหเลือก เริ่ม
3. หากตองการหยุดนับเวลา เลือก หยุดนับ

ตัวนับรอบเวลา
1. หากตองการตัง้จับเวลาแบบรอบเวลาไดถึง 10 รอบ ใหใส

จํานวนรอบกอน
2. เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับถอยหลงั > ตัวนับรอบ
เวลา

3. ในการเริ่มนับเวลา ใหเลือก เริ่มตนตัวนับเวลา > เริ่ม
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ในการเลือกวิธีการเริ่มตนนับรอบเวลาถัดไป เลือก เมนู > นัด
หมาย > ตัวนับถอยหลงั > การตั้งคา > ตอไปยังชวงถัด
ไป และเลือกจากตัวเลือกที่มีใหเลือก

นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือรอบเวลาโดยใชนาฬิกาจับ
เวลา
เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกา และเลือกจากตัวเลือกตอ
ไปนี้
● เวลาที่แยกไว  — เพื่อวัดคาเวลาในรอบนั้น ในการรีเซ็ต
เวลาโดยไมบันทึกไว ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งเวลาใหม

● รอบเวลา  — เพื่อบันทึกรอบเวลา
● จับเวลาตอ  — เพื่อดูเวลาที่คุณตั้งไวเปนพื้นหลัง
● เวลาลาสุด  — เพื่อดูเวลาที่จับครัง้ลาสุด หากยังไมไดรีเซ็ต
เวลาของนาฬิกา

● แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพื่อดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว
หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลาใหทํางานเปนพื้นหลงัของหนา
จอ ใหกดปุมวางสาย
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17.  แอปพลิเคชั่น 
โทรศัพทของคุณอาจมีเกมสหรือแอปพลิเคชั่นบางอยางติดตั้ง
ไวแลว ไฟลเหลานี้จะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําของเครื่อง
หรือการดหนวยความจํา และสามารถจัดเรียงไดในแฟมขอมูล
โปรดดูที่“การดหนวยความจํา” หนา 42

การเปดใชแอปพลเิคชั่น
เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > เกมส, การดความจํา หรือ
รวม เลื่อนไปยังเกมสหรือแอปพลิเคชั่น และเลือก เปด
ในการตั้งคาเสียง แสงสวาง และการสั่นขณะเลนเกมส เลือก
เมนู > แอปพลเิคชั่น > ตัวเลือก > การตั้งคาแอปพลิฯ
ตวัเลือกที่มใีหเลือกอื่นอาจประกอบดวย:
● ตรวจสอบเวอรชั่น  — ใชตรวจสอบวาเวอรชั่นใหมของแอป
พลิเคชั่นนี้จะดาวนโหลดจากเว็บไดหรือไม (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

● เว็บเพจ  —  เพื่อใหรายละเอียดหรือขอมูลเพิ่มเติมของแอป
พลิเคชั่นจากเว็บไซตอินเทอรเน็ต (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ถามี

● เขาสูแอปพลิเคชั่น  —  เพื่อจํากัดแอปพลิเคชั่นจากการเขา
สูระบบเครือขาย

การดาวนโหลดแอปพลเิคชั่น
โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลเิคชั่น J2ME Java กอนที่จะ
ดาวนโหลด โปรดตรวจสอบวาแอปพลิเคชั่นนี้ใชงานไดกับ
โทรศัพทของคุณ

ขอสําคัญ:  ตดิตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและ
ซอฟตแวรอื่นๆ จากแหลงที่วางใจไดเทานั้น เชน แอปพลิเคชั่
นที่มีสัญลักษณจาก Symbian หรือผานการทดสอบรับรองจาก
Java Verified™
คณุสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นใหมๆ และเกมสตางๆ ได
หลายวิธีดังนี้
● เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > ตัวเลือก > การ
ดาวนโหลด > ดาวนโหลดแอปฯ หรือ ดาวนโหลดเกมส
รายการบุคมารคที่เลือกใชไดจะปรากฏขึน้

● ใช Nokia Application Installer จากชุดโปรแกรม PC Suite
เพื่อดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพทของคุณ

คณุสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น และราคาไดจากผูให
บริการของคุณ
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18. บริการซิม
ซมิการดของคุณอาจมีบริการเสริม คณุสามารถเขาใชงานเมนูนี้
ไดก็ตอเมื่อซมิการดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะ
ตางกันไปตามซิมการดที่ใช

ในการตั้งใหโทรศัพทแสดงขอความยืนยันที่สงระหวางเครื่อง
ของคุณและระบบเครือขาย เมื่อคุณใชบริการซิม ใหเลือก
เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > ยืนยันบริการซิม
ในการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตองสงขอความหรอืโทรติดตอ
ซึง่คุณจะตองรับผิดชอบคาใชจายนี้
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19. อุปกรณเสริมของแท
คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และ

อุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับ
เครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้
อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรอืรับรองสําหรับ
เครื่องเปนโมฆะไป
อุปกรณเสรมิแบบใหมสําหรับโทรศัพท
ของคุณมีจําหนายอยูมากมาย คุณ
สามารถเลือกอุปกรณเสริมซึง่เหมาะ
กับความตองการในการติดตอสื่อสาร
ของคุณได

แบตเตอรี่
ประเภท ระบบเครือ

ขาย
เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL
GSM สูงสุด 5

ชั่วโมง

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลา
โดยประมาณเทานั้น โดยเวลานี้ขึน้กับความแรงของสัญญาณ,
ขอกําหนดของเครือขาย, คุณสมบัติที่ใช, อายุและขอกําหนด
ของแบตเตอรี,่ อุณหภมูิในการเก็บแบตเตอรี,่ การใชในโหมด
ดิจิตอล และปจจัยอื่นๆ ระยะเวลาที่ใชโทรมีผลตอระยะเวลา

สแตนดบาย ในทํานองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปดเครื่องรวมทั้งที่
อยูในโหมดสแตนดบายก็มีผลตอระยะเวลาในการสนทนาดวย
เชนกัน

ชุดหูฟง Bluetooth ระบบเสียง
สเตอริโอ BH-503 ของ Nokia
เหมาะสําหรับผูที่รักเสียงเพลงและมีรูปแบบการใชชีวิตไมหยุด
นิ่ง ชุดหูฟง Bluetooth ระบบเสียงสเตอริโอ BH-503 ของ Nokia
ชวยใหคุณเพลิดเพลินกับเสียงเพลงและจัดการสายไดโดย
อิสระแบบไรสาย เพลิดเพลนิกับรูปแบบที่เลนเพลงดวยคุณภาพ
เสียงแบบไฮไฟสเตอริโอไดอยางสะดวก พรอมกับสายคลองคอ
ที่เขากันอยางลงตัว

ชุดหูฟงสเตอริโอ WH-600 ของ Nokia
ชุดหูฟงสเตอริโอ WH-600 ของ Nokia ใหคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม
สําหรับการฟงเพลง โครงสรางขนาดกลางของหูฟง Earpad ทรง
กลมและ Earcup ที่แนบสนิทชวยใหคุณสัมผัสกับประสบการณ
การฟงที่โดดเดนดวยเสียงเบสและโทนเสียงที่ดีเยี่ยมอยางเต็ม
ที่ สามารถจัดการสายดวยการกดรับ/วางสายพรอมทั้งควบคุม
ระดับเสียงไดอยางสะดวก

ชุดลําโพงเล็ก MD-6 ของ Nokia
ชุดลําโพงเล็ก MD-6 ของ Nokia จัดเตรียมไวสําหรับผูที่ตองการ
เพลิดเพลินกับระบบเสียงสเตอริโอเต็มรูปแบบขณะเดินทาง การ
ออกแบบที่นําสมัยนี้ไดผสมผสานคุณสมบัติในการพกพาและ

56

อุป
ก
รณ
เส
ริม
ข
อง
แท


© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

-5CT
สูงสุด
วัน

17



คณุภาพเสียงที่ดีเยี่ยมเขาไวดวยกันเปนหนึ่งเดียวในระบบ
ลําโพงขนาดกระทัดรัด เสริมดวยระบบเก็บสายในตัวและวิทยุ
FM และสิ่งที่ไดรับก็คอืแพ็คเกจขนาดเล็กที่คุณพอใจ
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แบตเตอรี่
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ
ชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจ
ประจุใหมได แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบใหใชกับโทรศัพท
รุนนี้คือ BL-5CT โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บ
พลังงานจากอุปกรณชารจตอไปนี้ AC-3 แบตเตอรี่สามารถนํามา
ชารจและคายประจุแบตเตอรี่ไดเปนหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่
ก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการ
สนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด ให
เปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจาก
Nokia เทานั้น และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับ
โทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น การใช
แบตเตอรี่หรืออุปกรณชารจที่ไมไดรับการรับรองอาจเสี่ยงกับ
การลุกไหม การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ
หมายเลขรุนของอุปกรณชารจที่ถูกตองนั้นอาจแตกตางกันไป
ตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกตางของปลั๊กเสียบจะระบุ
ไวดวยคาใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C หรือ UB
หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปน
เวลานาน คุณอาจตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณ
ชารจแลวเชื่อมตออีกครั้งเพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่
หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลกัษณแสดงการ
ชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจ
ทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่
ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัวเครื่องเมื่อไมได
ใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณ

ชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการ
ใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว
แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภมูิระหวาง 15°C และ
25°C (59°F และ 77°F) อุณหภมูิที่รอนหรือหนาวจัดทําให
ประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่
ที่รอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถใชงานได
ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทาํงานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยู
ที่อุณหภมูิต่ํากวาจุดเยือกแขง็
หามลัดวงจรแบตเตอรี ่การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึน้ได
เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัส
โดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี ่(มีลักษณะ
เหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจ
เกิดขึน้ได เชน ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปา
เสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ การลัดวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่
หรือวัตถุสําหรับเชื่อมตอเกิดความเสียหายได
หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจ
ระเบิดได หรือหากแบตเตอรี่เสียหาย ก็อาจเกิดระเบิดไดเชนกัน
การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณา
นํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายใน
บาน
หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, ทําใหผิดรูปราง,
เจาะ หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารใน
แบตเตอรี่รั่วออกมา ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับ
ผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ใหลางผิวหนังหรือ
ตาดวยน้ําทันที หรือรีบไปพบแพทย
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หามดัดแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถุแปลกปลอมลงใน
แบตเตอรี่ หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นๆ
การใชแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การ
ระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอรี่ตกหลน
โดยเฉพาะบนพื้นผิวที่แข็ง และคุณเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสีย
หาย ใหนําไปที่ศนูยบริการเพื่อตรวจสอบกอนนําไปใชตอ
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถปุระสงคเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก

คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่
ของ Nokia
โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia เทานั้นเพื่อความปลอดภยั
ของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซือ้เปนแบตเตอรี่ของ
แทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย
Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสตื๊กเกอรโฮโลแก
รมโดยใชขั้นตอนตอไปนี้

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อคุณดูภาพโฮโลแกรมบน

ฉลาก คุณควรเห็นรูปมอืประสาน
กันของ Nokia (Nokia
Connecting Hands) ในมุมมอง
หนึ่ง และเห็นโลโกอุปกรณเสริม
ของแทของ Nokia (Nokia
Original Enhancement) ในอีก
มุมหนึ่ง

2. เมื่อคุณเอียงมุมของภาพโฮโล
แกรมไปทางซาย ขวา ลง หรือ
ขึน้ คุณควรเห็นจุด 1, 2, 3 และ
4 จุด ในแตละดานตามลําดับ

จะทาํอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใช
แบตเตอรี่ของแท
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การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับ
ประกนัวาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอย
เปอรเซน็ต หากคุณมีเหตุผลอืน่ใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่
ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ควรเลิกใช
แบตเตอรี่นี้ หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืน
แบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา

หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณ
ที่มีสติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ
Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น การใช
แบตเตอรี่ทีไ่มไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลติอาจเปน
อันตรายและอาจทําใหโทรศัพทของคุณมีประสิทธิภาพ
ดอยลง อกีทัง้ยังทําใหเครื่องและอปุกรณเสริมเสียหาย
ได และอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกนัอืน่ใด
ทีใ่ชกบัโทรศัพท
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ในการคนหาขอมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัแบตเตอรี่ของแท
ของ Nokia โปรดไปที่ www.nokia.co /battery.th check
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การดูแลและบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยม
และมีฝมือการผลิตที่ประณีต คณุจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณ
อยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏบิัติตามเงื่อนไขการ
รับประกันไดอยางถูกตอง
● เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจับตัว ความชื้น และของเหลว
ทุกประเภท หรือละอองความชื้น จะทําใหเกิดองคประกอบ
ของแร ซึง่อาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได หากตัว
เครื่องเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่อง
แหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรีก่ลับเขาไป

● อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก
เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและสวน
ประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจ
ทําใหอายุการใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง
แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปนพลาสติกงอ
หรือละลายได

● อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภมูิเพิ่ม
ขึน้จนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึง่
อาจทําใหอุปกรณแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศพัทนอกเหนือจากที่
แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

● อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอม
เครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออน
เกิดความเสียหายได

● อยาใชสารเคม ีน้ํายาทําความสะอาด หรือผงซกัฟอกชนิด
เขมขนทําความสะอาดเครื่อง

● อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณที่สามารถถอด
เขาออกไดติดขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

● ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส เชน เลนส
ของกลองถายรูป พรอกซมิิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอร
แสง

● ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศัพทและไดรับ
การรับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การ
ดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิด
ความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณ
สื่อสารวิทยุอีกดวย

● ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
● หมั่นสํารองขอมูลที่คุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และ
บันทึกยอปฏทิิน

● ในการรีเซต็อุปกรณเปนระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใช
งาน ใหปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี ่อุปกรณชารจ
หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไป
ยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณเพื่อขอรับบริการ
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ขอมูลเพิม่เติมดานความปลอดภัย
เดก็เล็ก
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาด
เล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเดก็

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อ
ใชในตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยาง
นอย 1 เซนติเมตร (3/8 นิ้ว) เมื่อใชซองหนังสําหรับพกพา
อุปกรณเหน็บเข็มขดั หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา วัสดุ
ตางๆ เหลานี้ไมมีควรมโีลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่อง
อยูหางจากรางกายตามระยะหางที่กําหนดขางตน
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มี
คุณภาพเพื่อสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมี
ความลาชาในการสงขอความหรือไฟลขอมูลจนกวาจะเชื่อมตอ
ไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏิบตัิตามคําแนะนํา
เกี่ยวกับระยะหางระหวางเครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสง
จะเสร็จสมบูรณ

อปุกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท
มือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณ
ทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได โปรด
ปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยนั้นๆ
หากมีขอสงสัยหรือไมแนใจวาอุปกรณนั้นไดรับการปองกัน
พลังงานคลื่นความถี ่RF จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปด

โทรศัพทในสถานพยาบาลในกรณีที่มีปายประกาศใหคุณดําเนิน
การดังกลาว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกําลัง
ใชอุปกรณที่มีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวใน
รางกาย
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถือ
อยูหางจากอุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย เชน
เครื่องควบคุมการเตนของหัวใจหรือเครือ่งกระตุนการทํางาน
ของหัวใจ อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยง
สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครือ่งดังกลาว สําหรับผูใช
อุปกรณทางการแพทยดังกลาว ควรปฏิบัติดังนี้:
● เก็บโทรศัพทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา

15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอขณะที่เปดโทรศัพทอยู
● ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
● ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับอุปกรณทางการแพทย
เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึน้

● ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณ
รบกวน

● อานและทําตามคําแนะนําจากผูผลิตอุปกรณทางการแพทย
ดังกลาว

หากคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชโทรศัพทไรสายรวมกับ
อุปกรณทางการแพทย โปรดปรึกษากับแพทยที่ใหคําปรึกษา
ดานสุขภาพของคุณ
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เครือ่งชวยฟง
อุปกรณไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่อง
ชวยฟงได ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึน้ คุณควรปรึกษาผู
ใหบริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้งไมถูก
ตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบ
อิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภยั โปรดสอบถามขอมูลเพิ่ม
เติมกับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริม
ตางๆ ที่ติดตั้งไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซม
โทรศัพทในรถยนต การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจ
กอใหเกิดอันตรายและทําใหการรบัประกันเปนโมฆะดวย ควร
ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือ
ในรถยนตไดรับการติดตั้งและทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บ
ของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท
ชิ้นสวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตที่มี
ถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรง
อัดที่แรงมาก ดังนั้น คณุไมควรติดตัง้อุปกรณหรอืวางโทรศัพท
มือถือไวเหนือถุงลมนิรภยั หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภยัอาจพอง
ตัวออก เนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณตางๆ ในบริเวณที่ไมถูกตอง
แลวถุงลมนิรภัยเกิดพองตวัขึ้นอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส
ขึน้ได
คณุไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปด
โทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายใน
เครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน
รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิด
กฎหมายอีกดวย

บริเวณทีอ่าจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และควร
ปฏิบัติตามปายและคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจ
เกิดการระเบิดจะรวมถงึบริเวณที่มีการแนะนําใหดับเครื่องยนต
การเกิดประกายไฟบริเวณพื้นที่ดังกลาวอาจกอใหเกิดการระเบิด
หรือเพลิงไหมที่อาจทําใหบาดเจบ็หรือเสียชีวิต ปดโทรศัพท
เมื่ออยูในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกส
ในสถานีบริการน้ํามัน และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใช
อุปกรณวิทยุในบริเวณคลังน้ํามัน สถานีเก็บน้ํามนัและสถานีสง
น้ํามัน โรงงานเคม ีหรือบริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้
บริเวณที่อาจเกิดการระเบดิอาจไมไดมีการประกาศใหเห็นอยาง
เดนชัด พื้นที่ตางๆ เหลานี้ ไดแก ใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือ
ขนถายสารเคมี และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน
เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ คุณควร
ตรวจสอบกับผูผลิตรถโดยใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพร
เพนหรือบิวเทน) เพื่อกําหนดวาสามารถใชงานอุปกรณนี้ได
อยางปลอดภัยในบริเวณใกลเคียงไดหรือไม

การโทรฉุกเฉิน

ขอสําคัญ: โทรศัพทเครื่องนี้ทํางานโดยใชสัญญาณ
วิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน รวม
ทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพทของคุณ
สนับสนุนสายสนทนาผานอินเทอรเน็ต (สายอินเทอรเน็ต) ให
เปดใชงานทั้งสายอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือ เครื่องจะ
พยายามตอการโทรฉุกเฉินผานทั้งเครือขายเซลลูลารและผาน
ผูใหบริการสายอินเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไม
สามารถประกันไดวาจะสามารถเชื่อมตอไดในทุกสภาวะ คุณจึง
ไมควรวางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุด
เสมอในยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย
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ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวา

มีสัญญาณเพียงพอหรือไม ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ คุณ
อาจจําเปนตองดําเนินการดังนี้
● ใสซิมการดที่ใชไดลงในโทรศัพท
● ปดการจํากัดการโทรที่คุณไดเปดใชไวในโทรศัพท
● เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลนหรือรูป
แบบบนเครื่องบินมาเปนรูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวางและ
พรอมสําหรับการโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันที่คุณอยู ซึง่
หมายเลขฉุกเฉินในแตละพื้นที่จะแตกตางกันไป

4. กดปุมโทร
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตอง
ใหไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสาร
เพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะ
ไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศพัทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทาง
คลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งได
รบัการออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนํา
โดยขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดย
ICNIRP ซึง่เปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึง
ระดับความปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึน้กับอายุหรือ
สุขภาพ

ขอแนะนําของการเปดรบัคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัด
ของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ที่กําหนด
ไวในคําแนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึง่เปนคา
เฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นใน
สภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่เครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่
ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนําใหใชในคลืน่ความถี่ทั้งหมด
ที่ทําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจต่ํา
กวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชได
เฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว
คาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณ
กับสถานีเครือขายหลัก คา SAR ที่สูงที่สุดภายใตคําแนะนําของ
ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพทที่หูคือ 1.01 วัตต/กก.
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR
แตกตางกันไปโดยขึน้อยูกับขอกําหนดที่ทดสอบและที่รายงาน
ของแตละประเทศและระบบเครือขาย คุณสามารถดูขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับคา SAR ไดในขอมูลผลิตภัณฑที่ www.nokia.com
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เครื่องวทิยุคมนาคมนีม้อีตัราการดดูกลนืพลงังานจาํเพาะ
 (Specific Absorption Rate – SAR) อนัเนือ่งมาจาก
เครือ่งวทิยุคมนาคมเทากบั  W/kg ซึ่งสอดคลองตาม
มาตรฐานความปลอดภยัตอสขุภาพมนษุยจากการใช
เครื่องวทิยุ คมนาคมที่คณะกรรมการกจิการ
ประกาศกาํหนด 

โทร แหงชาตินามค คม

 1.01

http://www.nokia.com


ขอมูลศูนยบริการ Nokia
ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

ฟวเจอรปารก รังสิต หอง 32, ชั้นใตดิน , 161 หมู 2, ถนนพหลโยธิน,
ประชาธิปตย, ธัญบุรี, ปทุมธานี 12130

0-2741-6363
0-2958-5851
จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

เซน็ทรัลพลาซา ปนเกลา หอง 421, 7/145 ถนนบรมราชชนนี, อรุณอัมรินทร,
บางกอกนอย, กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363
0-2884-5695
จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.
ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

ซีคอน สแควร หอง 1007, ชั้น 1, ซีคอนสแควร, 904 หมู 6, ถนน
ศรีนครินทร, หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพฯ 10250

0-2741-6363
0-2720-1661
จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

เอสพลานาด หอง 321-323, ชั้น 3, เอสพลานาด, 99, รัชดาภเิษก,
ดินแดง, กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363
0-2660-9290
จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
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ศนูยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศพัท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

พระราม 3 หอง 636/2,637/1,637/2, ชั้น 6, 79/290, ถนน
สาธุประดิษฐ, ชองนนทรี, ยานนาวา, กรุงเทพฯ 10120

0-2741-6363
0-2673-7102
จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.
อา. 10.00 น. - 20.30 น.

MBK เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครอง
เซ็นเตอร ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

0-2741-6363
0-2626-0436
จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

เชียงใหม 201/1 ถนนมหิดล, ไฮยา, อําเภอเมือง, เชียงใหม
50100

0-5320-3321-3
0-5320-1842
จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

พัทยา 353/43 (ซอยสุขมุวิท พัทยา9), หมู 9, ถนนสุขุมวิท,
หนองปรือ, บางละมุง, ชลบุรี 20260

0-3871-6976-7
0-3871-6978
จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ขอนแกน 356/1 อาคารซ.ีพี.แลนด หมู 12, ถนนมิตรภาพ, เมือง
เกา, อําเภอเมือง, ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80
0-4332-5781
จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม, ตําบลหาดใหญ, อําเภอ
หาดใหญ, สงขลา 90000

0-7436-5044-5
0-7436-5046
จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
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หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ
โนเกีย แครไลน:: 02-640-1000
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การรับประกันอยางจํากัดโดยผูผลิต
การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้ถือเปนสวนเสริม และไมมีผลก
ระทบตอสิทธิตามกฎหมาย (ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย) ภาย
ใตกฎหมายภายในที่ใชบังคับที่เกี่ยวกับการขายผลิตภณัฑเพื่อ
การบริโภค
Nokia Corporation ("Nokia") ไดกําหนดการประกันคุณภาพ
อยางจํากัดนี้สําหรับบุคคลที่ไดซื้อผลิตภัณฑ Nokia ที่รวมอยูใน
ชุดผลิตภณัฑที่จัดจําหนาย ("ผลิตภัณฑ")
Nokia รับประกันวาในระหวางระยะเวลาการประกันคุณภาพ
Nokia หรือบริษัทที่ไดรับมอบหมายจาก Nokia จะแกไขความ
บกพรองในเวลาที่มีเหตุผลทางการคาในวัสดุ การออกแบบ และ
คุณภาพตามวิชาชีพอยางไมคิดคาบริการโดยการซอม หรือ
หากทาง Nokia พิจารณาแตเพียงผูเดียวเห็นจําเปนวาใหเปลี่ยน
ผลิตภณัฑใหมใหแทนตามการประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้
(เวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอื่น) การประกันคุณภาพ
อยางจํากัดนี้จะมีความสมบูรณและสามารถใชบังคับไดใน
ประเทศที่คุณไดซื้อผลิตภณัฑที่มุงผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ
นี้เทานั้น

ระยะเวลาการรับประกันคณุภาพ
ระยะเวลาการประกันคุณภาพจะเริ่มตนตั้งแตเวลาที่ซือ้
ผลิตภัณฑเดิมโดยผูใชที่ซื้อเปนคนแรก ผลิตภัณฑอาจประกอบ
ไปดวยสวนตางๆ หลายสวน และแตละสวนอาจมีระยะเวลาการ
รับประกันที่แตกตางกันไป (ตอไปนี้จะเรียกวา "ระยะเวลาการรับ
ประกัน") ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับประกันจะเปนดังนี้:
a) สิบสอง (12) เดือนสําหรบัโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณ
เสริม (ไมวาจะรวมอยูในกลองโทรศัพทเคลือ่นที่หรือขายเปน

ผลิตภัณฑแยกตางหาก) นอกจากชิ้นสวนและอุปกรณใชสิ้น
เปลืองตามที่ระบุใน (b) และ (c) ขางลางนี้
b) หก (6) เดือนสําหรับชิ้นสวนใชสิ้นเปลืองและอุปกรณเสรมิ:
แบตเตอรี ่อุปกรณชารจแบตเตอรี่ แทนวางแบบตั้งโตะ ชุดหูฟง
สายเคเบิล และซอง และ
c) เกาสิบ (90) วันสําหรับสื่อบันทึกซอฟตแวรที่จัดให เชน ซีดี
รอม หรือการดหนวยความจํา
ตามที่กฎหมายภายในประเทศของคุณจะอนุญาต ระยะเวลาการ
ประกันคุณภาพนี้จะไมมีการขยายหรือตอ หรือกระทําการใดๆ ที่
มีผลกระทบที่เกี่ยวกับการขายชวงในภายหลัง การซอม หรือการ
เปลี่ยนใหแทนในผลิตภัณฑ อยางไรก็ดี สําหรับชิ้นสวนที่ไดรับ
การซอมจะไดรับการประกันคุณภาพตามระยะเวลาการประกัน
คุณภาพเดิม หรือเปนเวลาหกสิบ (60) วันตั้งแตวันที่ซอม แลว
แตวาระยะเวลาใดจะยาวนานกวา

วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน
ในกรณีที่คณุตองการใชสิทธิตามการประกันคุณภาพอยางจํากัด
นี้ คณุสามารถติดตอศนูยการติดตอของ Nokia (ในกรณีที่มีศูนย
นี้ โปรดพิจารณาอัตราคาโทรศัพทภายในประเทศที่ใช) และ/
หรือในกรณีที่จําเปน ใหสงคืนผลิตภณัฑของคุณหรือชิ้นสวนที่มี
ปญหา (ในกรณีที่ไมมีปญหาทั้งผลิตภัณฑ) ไปที่ศูนยใหความ
ชวยเหลือของ Nokia หรือสถานที่ใหบริการที่กําหนดโดย Nokia
ขอมูลเกี่ยวกับศูนยใหความชวยเหลือของ Nokia สถานที่ให
บริการที่กําหนดโดย Nokia และศูนยการติดตอของ Nokia
สามารถหาไดที่เว็บเพจของ Nokia ในทองที่หากมี
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คณุตองสงคนืผลิตภณัฑหรือชิ้นสวนที่มีปญหา (ในกรณีที่ไมมี
ปญหาทั้งผลิตภณัฑ) ไปที่ศูนยใหความชวยเหลือของ Nokia
หรือสถานที่ใหบริการที่กําหนดโดย Nokia กอนสิ้นระยะเวลาการ
ประกันคุณภาพ
เมื่อใชสิทธิตามการประกันคุณภาพอยางจํากัด คุณตองแสดง:
a) ผลิตภัณฑ (หรือชิ้นสวนที่มีปญหา) b) หลักฐานการซือ้
ตนฉบับที่ไมมีการแกไขและสามารถอานออกได ที่มีการระบุ
อยางชัดเจนถึงชื่อและที่อยูของผูขาย วันที่และสถานที่ที่ซื้อ
ประเภทผลิตภัณฑ และ IMEI หรือเลขลําดับอุปกรณอื่นๆ
การประกันคุณภาพนี้จะสามารถขยายไดเฉพาะกับผูใชเดิมที่ซื้อ
ผลิตภัณฑเปนคนแรกและไมมีการมอบหรือโอนไปยังผูซื้อ/ผูใช
ถัดไป

สิง่ทีไ่มครอบคลมุถึง
1. การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลุมถึงคูมือผูใช
หรือซอฟตแวรของบุคคลภายนอก การตั้งคา เนื้อหา ขอมูล หรือ
ลิงก ไมวาจะถูกรวม/ดาวนโหลดในผลิตภัณฑหรือไม ไมวาจะ
ถูกรวมในระหวางการติดตั้ง การประกอบ การขนสง หรือในเวลา
ใดๆ ในระหวางสายการสงมอบหรือโดยประการอื่น และตามวิธี
การที่คุณกําหนด ในการขยายตามที่กฎหมายที่ใชบังคบั
อนุญาต Nokia จะไมรับประกันวาซอฟตแวรของ Nokia จะเปน
ไปตามขอกําหนดของคุณ จะสามารถทํางานรวมกับอุปกรณ
ฮารดแวรหรือซอฟตแวรประยุกตตางๆ ที่กําหนดโดยบุคคล
ภายนอก รวมทั้งจะไมรับประกันวาการทํางานของซอฟตแวรดัง
กลาวนี้จะไมมีการติดขัดหรือปราศจากขอบกพรองหรือขอ
บกพรองตางๆ ในซอฟตแวรจะสามารถแกไขไดหรือจะไดรับการ
แกไข
2. การรับประกันอยางจํากัดนี้ไมครอบคลุมถึง ก) การสึกหรอ
เสื่อมสภาพจากการใชงานตามปกติ (ซึง่รวมถึงแตไมจํากัด
เพียง การสึกหรอเสื่อมสภาพของเลนสถายภาพ แบตเตอรี่หรือ

จอภาพ) ข) คาขนสง ค) ความบกพรองจากการใชงานโดยขาด
ความระมัดระวัง (ซึง่รวมถึงแตไมจํากัดเพียง ความบกพรองที่
เกิดจากสิ่งของมีคม การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ)
ง) ความบกพรองหรือความเสียหายที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑ
อยางไมถูกตอง ซึง่รวมถึงการใชงานที่ขัดกับขอแนะนําการใชที่
ใหโดย Nokia (เชน การใชที่ระบุอยูในคูมือผูใชของผลิตภณัฑ)
และ/หรือ จ) การกระทําอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมอยาง
เหมาะสมของ Nokia
3. การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลุมถึงขอ
บกพรองหรือขอบกพรองที่ถูกกลาวอางที่เกิดขึ้นโดยขอเท็จจริง
ที่วามีการใชผลิตภัณฑกับ หรือเชื่อมตอกับ ผลิตภัณฑ อุปกรณ
เสริม ซอฟตแวร และ/หรือ การบริการที่ไมไดผลิต จัดหาหรือได
รับอนุญาตจาก Nokia และไดมีการใชนอกเหนือจาก
วัตถุประสงคที่กําหนดใหใช ขอบกพรองตางๆ อาจเกิดจากไวรัส
คอมพิวเตอร จากการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตของคุณหรือ
ของบุคคลภายนอกไปยังการบริการ บัญชีอื่นๆ ระบบ
คอมพิวเตอรหรือเครือขายตางๆ การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต
นี้อาจเกิดขึน้จากการการเจาะระบบ การขโมยรหัสผานหรือวิธีการ
อื่นๆ ที่หลากหลาย
4. การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลุมถึงขอ
บกพรองที่เกิดขึ้นโดยขอเท็จจริงที่วาแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร
หรือซลีของแบตเตอรี่ถูกปด หรือเซลลแตกหรือแสดงรองรอย
การถูกทําลาย หรือมีการใชแบตเตอรี่ในอุปกรณอื่นนอกเหนือ
จากที่กําหนดใหใช
5. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมใชบังคับในกรณีที่
ผลิตภณัฑถูกเปด ปรับเปลี่ยน หรือซอมโดยบุคคลอื่นใดที่มิใช
ศูนยใหรับบริการที่ไดรับมอบหมาย ในกรณีที่มีการซอมโดยใช
อะไหลที่ไมไดรับการอนุญาตใหใช หรือในกรณีที่เลขลําดับของ
ผลิตภัณฑ รหัสวันที่ของอุปกรณเสริมโทรศพัทเคลื่อนที่ หรือ
หมายเลข IMEI ถูกดึงออก ลบ ทําใหเลือน แกไข หรือไมสามารถ
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อานได ในวิธีใดๆ ก็ตาม และการพิจารณาดังกลาวนี้จะอยูใน
ดุลยพินิจแตเพียงผูเดียวของ Nokia
6. การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะไมสามารถใชได ในกรณีที่
ผลิตภัณฑโดนละอองน้ํา ความชื้น หรือความรอนจัด หรือ
เงื่อนไขทางสิ่งแวดลอมที่รุนแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในเงื่อนไขดังกลาว มีการกัดกรอน การออกซิเดชัน การ
เปอนอาหารหรือของเหลว หรือไดรับผลจากเคมีภัณฑ

ขอความสําคญัอืน่
ผูใหบริการอิสระที่เปนบุคคลภายนอกจะจัดหาซิมการดและ
เครือขายเซลลูลารและ/หรือเครือขายหรือระบบอื่นๆ ที่ใชกับ
ผลิตภัณฑ ดังนั้น Nokia จะไมรับผิดชอบในการประกันคุณภาพ
กับการดําเนินการมีพรอมใช การครอบคลุมของการบริการ การ
บริการ หรือพิสัยของเครือขายเซลลูลารหรือเครือขายหรือระบบ
อื่นๆ กอนที่จะมีการซอมหรือเปลี่ยนผลติภณัฑ ผูใหบริการอาจ
จําเปนตองปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ที่ไดมีการเพิ่มเพื่อล็อค
ผลิตภัณฑกับเครือขายหรือผูใหบริการเฉพาะ ในกรณีดังกลาวนี้
Nokia จะไมรับผิดชอบในความลาชาในการซอมตามการประกัน
คุณภาพหรือการที่ Nokia ไมสามารถทําการซอมตามการประกัน
คณุภาพไดอยางสมบูรณซึง่มีสาเหตุจากความลาชาของผูให
บริการหรือความลมเหลวในการปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ได
โปรดจําไววาใหทําการสํารองสําเนาตางๆ หรือเก็บเอกสารที่มี
ขอมูลและเนื้อหาที่สําคัญที่เก็บอยูในผลิตภัณฑของคุณ
เนื่องจากเนื้อหาหรือขอมูลอาจสูญหายในระหวางการซอมหรือ
การเปลี่ยนผลิตภณัฑ ตามขอกําหนดในขอ "ขอจํากัดความรับ
ผิดของ Nokia" และตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia ไมวาในกรณี
ใดๆ จะไมรับผิดชอบ ทั้งโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย ในความ
เสยีหายหรือความสูญหาย หรือความลมเหลวไมวาจะเกิดขึน้
จากความสูญหาย ความเสียหาย หรือความลมเหลวของเนื้อหา
หรือขอมูลในระหวางการซอมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ

ชิ้นสวนหรืออุปกรณอื่นทั้งหมดของผลิตภัณฑที่ Nokia เปลี่ยน
ใหใหมจะเปนกรรมสิทธิ์ของ Nokia ในกรณีที่ผลิตภณัฑที่ถูกสง
กลับคืนถูกพบวาไมอยูภายใตเงื่อนไขและขอผูกพันของการ
ประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้ ทาง Nokia และบริษัทที่ใหบริการ
ที่ไดรับมอบหมายขอสงวนสิทธิที่จะคิดคาบริการ ในขณะที่ซอม
หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ Nokia อาจใชผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนใหม
เทียบเทาของใหม หรือที่ไดรับการปรับปรุงสภาพใหมแลว
ผลิตภณัฑของคุณอาจมีองคประกอบเฉพาะประเทศ ซึง่รวมถึง
ซอฟตแวร ในกรณีที่ผลิตภณัฑมีการสงออกอีกครั้งจากประเทศ
ปลายทางเดิมไปยังอีกประเทศหนึ่ง ผลิตภณัฑอาจมีองค
ประกอบเฉพาะประเทศที่ไมถือวาเปนขอบกพรองตามการ
ประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้

ขอจํากัดความรับผิดของ Nokia
การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้เปนการแกไขเฉพาะประการ
เดียวของคุณตอ Nokia และเปนความรับผิดเฉพาะประการเดียว
ของ Nokia ในขอบกพรองในผลิตภัณฑของคุณ อยางไรก็ดี การ
ประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้ไมแยกหรือจํากัด i) สิทธิตาม
กฎหมาย (ขอกําหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใชบังคับ
หรือ ii) สิทธิใดๆ ของคุณตอผูจําหนายผลิตภัณฑ
การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะใชแทนที่ความรบัผิดและการ
ประกันคุณภาพของ Nokia อื่นๆ ไมวาโดยปากเปลา ลายลักษณ
อักษร โดยขอกําหนด (ไมบังคับ) โดยขอสัญญา โดยการ
ละเมิด หรือโดยประการอื่น ซึง่รวมถึงแตไมจํากัด และในกรณีที่
อนุญาตตามกฎหมายที่ใชบังคับ ขอกําหนด การประกันคุณภาพ
หรือเงื่อนไขโดยปริยายใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพและความ
สมบูรณที่เหมาะสมกับสภาพการใชงาน ตามที่กฎหมายอนุญาต
Nokia จะไมรับผิดชอบสําหรับความเสียหายหรือสูญหาย หรือ
ความลมเหลวของขอมูล การสูญเสียกําไร การสูญเสียการใช
ผลิตภัณฑหรือการทํางาน การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียใน
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การทําสัญญา การสูญเสียรายได หรือการสูญเสียรายรับที่คาด
ไว ตนทุนหรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้น หรือสําหรับความเสียหายหรือ
ความเสียหายทางออม ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิด
ขึน้ หรือความเสียหายหรือความสูญเสียพิเศษ ตามที่กฎหมาย
อนุญาต Nokia จะรับผิดจํากัดเฉพาะมูลคาของผลิตภัณฑที่
จําหนาย ขอจํากัดดังกลาวจะไมใชกับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ที่เกิดจากการละเมิดที่ไดรับการพิสูจนวาเปนของ Nokia

ขอกําหนดตามกฎหมาย
การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้อยูภายใตขอกําหนดของ
กฎหมายที่กําหนดเงื่อนไขหรือการประกันคุณภาพโดยปริยาย
ใหกับการประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้ซึง่ไมสามารถปฏิเสธ
จํากัด หรือปรับเปลี่ยน หรือไมสามารถปฏิเสธ จํากัดหรือปรับ
เปลี่ยนเวนแตกระทําอยางจํากัด ในกรณีที่ขอกําหนดตาม
กฎหมายดังกลาวใชบังคับ และ Nokia สามารถปฏิบัติตามได
ความรับผิดตามขอกําหนดดังกลาวจะมีอยูอยางจํากัด โดยมี
ทางเลือกในกรณีของสินคา: เปลี่ยนสินคาหรือสิ่งของที่เทียบ
เทาสินคา ซอมสินคา ชําระราคาคาเปลี่ยนสินคาหรือการไดมา
ในสินคาที่เทาเทียมกัน หรือชําระราคาในการซอมสินคา และใน
กรณีของการบริการ: ใหบริการอีกครั้ง หรือชําระราคาในการที่
ตองใหบริการอีกครั้ง

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑของคุณเปนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสซึง่มีเทคโนโลยีที่มีความซบัซอน Nokia ขอ
แนะนําใหคณุทําความคุนเคยกับคูมือผูใชและคําแนะนําที่ใหมา
พรอมกับผลิตภณัฑ โดยทําหมายเหตุไวดวยวาผลิตภณัฑอาจมี
เลนสกลองถายรูป หนาจอที่มีความคมชัดสูง และชิ้นสวนอื่นๆ
ดังกลาว ซึง่อาจถูกขดีขวนหรืออาจเสียหายไดหากไมใชความ
ระมัดระวังอยางดี

ขอมูลการประกันคุณภาพ ขอกําหนด และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมมีการแจงให
ทราบ

Nokia Corporation
Keilalahdentie 2-4
FIN-02150 Espoo
Finland
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IM 27

M
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N
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P
PC Suite 34
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PUK 8

U
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ก
กลอง 44
การขยายเสียงสเตอริโอ 47
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Nokia Care Online
ไลนของเราไวใหกับคุณ

ิตางๆ ของโทรศัพท การสาธิต

รวจสอบขอมูลลาสุด

เตอร Nokia PC Suite เชื่อมตอ
นขณะที่แอปพลิเคชั่นอื่นๆ ชวยให

ลื่อนที่และอีเมล* 
ี่เครื่องโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

การสาธิตแบบอนิเทอรแอค็ทีฟ
การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออน

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ 

เรียนรูวิธีตั้งคาโทรศพัทของคุณเปนครั้งแรก และคนหาขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับคณุสมบัต
แบบอินเทอรแอ็คทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมือผูใช 
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศพัทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาต
อยางสม่ําเสมอ

ซอฟตแวร 

ใชโทรศัพทของคณุใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและคอมพวิ
โทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคณุสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ใ
ซอฟตแวรนี้ทํางานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

การตั้งคา

ฟงกชั่นเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเค
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชั่นเหลานี้ได จัดสงขอมูลดังกลาวมาท

*ไมมใีนโทรศัพททุกเครื่อง

ซอฟตแวร 

คูมือผูใช

การตั้งคา



คุนเคยกับฟงกชั่นและ

pcsuite จะชวยใหคุณ

ผลิตภัณฑและบริการอื่นๆ ของ Nokia

ที่ “Nokia Connections” 
 First To Know” (เปนคนแรกที่รูจัก) 
tional Communication” 
วิธีการใชโทรศัพท

สวนของ Set Up (การตั้งคา) ที่ www.nokia.co.th/setup จะชวยคุณเตรียมความพรอมของโทรศัพทกอนนํามาใช ทําความ
คุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทไดโดยการดทูี่สวน Guides and Demos (คูมือและการสาธิต) ของ www.nokia.co.th/guides

วิธีการซิงโครไนซโทรศพัทเขากับคอมพิวเตอร 
การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดผานซอฟตแวร Nokia PC Suite เฉพาะจาก www.nokia.co.th/
ซิงโครไนซขอมูลที่อยูในปฏิทินและรายชื่อของคณุได 

สถานที่ขอรับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพท

ใชประโยชนเพิ่มเติมจากโทรศัพทพรอมดาวนโหลดจากสวน Software (ซอฟตแวร) ที่ www.nokia.co.th/software

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป 

ดูที่สวน FAQ (คําถามที่พบบอย) ของ www.nokia.co.th/faq เพื่อดคูําตอบสําหรับคําถามเกี่ยวกับโทรศัพทของคณุ รวมทั้ง

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของโนเกีย 
สมัครออนไลน ที่ www.nokia.co.th/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑและโปรโมชั่นลาสุด ลงชื่อ
(การเชื่อมตอของโนเกีย) เพื่อรับขอมูลใหมๆ ประจําเดือนเกี่ยวกับโทรศัพทและเทคโนโลยีลาสุด หรือเลือกลงชื่อที่ “Be The
เพือ่รับพรีวิวรายละเอียดการเปดตัวโทรศัพทรุนใหม หรือสมัครรับขอมูลเกี่ยวกับงานตางๆ ที่กําลังจะจัดขึ้นไดจาก “Promo
(การแจงขาวโปรโมชั่น)

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/contactus

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซอมผลิตภัณฑ โปรดคลิกเขามาที่ www.nokia.co.th/repair 

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดที่ www.nokia.co.th/support

http://www.nokia.co.th/setup
http://www.nokia.co.th/guides
http://www.nokia.co.th/pcsuite
http://www.nokia.co.th/software
http://www.nokia.co.th/faq
http://www.nokia.co.th/signup
http://www.nokia.co.th/repair
http://www.nokia.co.th/support
http://www.nokia.co.th/contactus
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