
คูม่อืผูใ้ช ้Nokia X2–01

ฉบบัที ่1.1



สารบญั

ความปลอดภยั 4

ขอ้มลูโทรศพัท ์Nokia X2-01 ของ
คณุโดยยอ่ 5
คณุสมบัตสํิาคัญ 5
ปุ่ มและสว่นตา่งๆ 5

เร ิม่ตน้การใชง้าน 7
การใสซ่มิการด์และแบตเตอรี่ 7
การถอดซมิการด์ 8
การเปิดหรอืปิด 9
เสาอากาศ 9
การชารจ์แบตเตอรี่ 9
การเชือ่มตอ่ชดุหฟัูง 10
ใสก่ารด์หน่วยความจํา 10
การถอดการด์หน่วยความจําออก 11
การเชือ่มตอ่สายเคเบลิขอ้มลู USB 11
การใสส่ายคลอ้งขอ้มอื 12
รหสัผา่น 12
หนา้จอหลัก 13
การล็อคปุ่ มกด 16
การใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมม่ซีมิการด์ 16
แอปพลเิคชัน่ทีทํ่างานเบือ้งหลัง 16

การโทร 16
การโทรออกและรับสาย 16
ลําโพง 17
ปุ่ มลัดในการโทร 17

การเขยีนขอ้ความ 17
การเขยีนโดยใชแ้ป้นพมิพ์ 17
ระบบชว่ยสะกดคํา 18
การป้อนขอ้ความภาษาไทย 18

การสํารวจเมนู 19

การรบัสง่ขอ้ความ 19
ขอ้ความตัวอกัษรและขอ้ความมัลตมิเีดยี 19
ขอ้ความดว่น 21

ขอ้ความคลปิเสยีง Nokia Xpress 21
อเีมลและแชต 22
ขอ้ความเสยีง 22
การตัง้คา่ขอ้ความ 22

รายชือ่ 22

เพลง 23
เครือ่งเลน่เพลง 23
วทิย ุFM 24

ภาพถา่ย 25
การถา่ยภาพและบันทกึวดิโีอคลปิ 25
การดภูาพและวดิโีอคลปิของคณุ 26

แอปพลเิคช ัน่ 26
นาฬกิาปลกุ 26
คลังภาพ 26
พเิศษ 26
เครือ่งบันทกึเสยีง 27
รายการสิง่ทีต่อ้งทํา 27

ปฏทินิ 27

การต ัง้คา่ 28
รปูแบบ 28
ลักษณะ 28
แบบเสยีง 28
การตัง้คา่จอแสดงผล 29
วันและเวลา 29
ทางลัด 29
การซงิโครไนซแ์ละการสํารองขอ้มลู 30
การเชือ่มตอ่ 30
การโทร 31
โทรศัพทม์อืถอื 32
อปุกรณ์เสรมิ 32
การจัดรูปแบบ 32
ระบบป้องกัน 33
ความปลอดภัยของเบราเซอร์ 33
การเรยีกคนืคา่ดัง้เดมิ 34

เก ีย่วกบัเว็บเบราเซอร์ 34

2 สารบญั



เว็บหรอือนิเทอรเ์น็ต 34
เกีย่วกบัเว็บ 34
การเชือ่มตอ่กบับรกิารเว็บ 35

เมนรูะบบ 35

บรกิารซมิ 35

การคน้หาวธิใีชเ้พิม่เตมิ 35
การสนับสนุน 35
เกีย่วกบัการอพัเดตซอฟแวรโ์ทรศัพท์ 36
การอพัเดตซอฟตแ์วรข์องโทรศัพทโ์ดยใช ้
โทรศัพทข์องคณุ 36
การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทโ์ดยใชพ้ซีี
ของคณุ 37

อปุกรณ์เสรมิของแทจ้าก Nokia 38
ขอ้กําหนดทีค่วรปฏบิัตสํิาหรับการใช ้
อปุกรณ์เสรมิ 38
แบตเตอรี่ 38

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั 39

สารบญั 3



ความปลอดภยั

โปรดอา่นคําแนะนําตอ่ไปนี้ การไมป่ฏบิัตติามคําแนะนําอาจเป็นอันตรายหรอืถอืวา่ผดิกฎหมาย
กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิในคูม่อืผูใ้ชฉ้บับสมบรูณ์

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

คาํนงึถงึความปลอดภยัในการขบัขีย่านพาหนะเป็นอนัดบัแรก
ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใด เมือ่คณุขับขีย่านพาหนะอยู่
ส ิง่สําคัญอนัดับแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะขับขีย่านพาหนะ คอื ความปลอดภัยบน
ทอ้งถนน

สญัญาณรบกวน
อปุกรณ์ไรส้ายทัง้หมดจะไวตอ่สญัญาณรบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการ
ทํางานของเครือ่งได ้

บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง
เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถประกอบหรอืซอ่มอปุกรณ์ตา่งๆ  ของ
เครือ่งได ้

เก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้
โทรศัพทข์องคณุไมก่นัน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้

ปกป้องความสามารถในการไดย้นิของคณุ
ควรใชช้ดุหฟัูงในระดับเสยีงปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชลํ้าโพง
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ขอ้มลูโทรศพัท ์Nokia X2-01 ของคณุโดยยอ่

คณุสมบตัสํิาคญั
• เพลดิเพลนิกบัคณุสมบัตขิอ้ความดว้ยแป้นพมิพ์ QWERTY เต็มรปูแบบ
• จัดการรูปแบบเครอืขา่ยทางสงัคมและเพลงของคณุดว้ยปุ่ มเฉพาะ
• อา่นและตอบกลับอเีมลของคณุขณะเดนิทาง
• ดภูาพรวมเกีย่วกบัการตดิตอ่กบับคุคลอืน่ดว้ยมมุมองขอ้ความการสนทนา

ปุ่ มและสว่นตา่งๆ

1 หฟัูง
2 ปุ่ มเลอืก
3 ปุ่ มโทร
4 ปุ่ ม Navi™ ปุ่ ม (ปุ่ มเลือ่น)
5 ปุ่ มวางสาย / เปิดปิด
6 ปุ่ ม Backspace
7 ปุ่ ม Enter
8 ไมโครโฟน
9 ปุ่ ม Space
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10 ปุ่ มดนตรี
11 ปุ่ มฟังกช์นั
12 ปุ่ ม Shift
13 ปุ่ มสญัลักษณ์
14 ปุ่ มขอ้ความ
15 ปุ่ ม Ctrl

16 ชอ่งเสยีบชดุหฟัูง/ชอ่งเสยีบ Nokia AV (3.5 มม.)
17 ชอ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์
18 เลนสก์ลอ้ง
19 รรูอ้ยสายคลอ้งขอ้มอื
20 ลําโพง
21 ชอ่งเสยีบ Micro USB
22 ชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา
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หากตอ้งการเขา้ใชค้ณุสมบัตบิางอยา่งของขอ้ความหรอืเพลง ใหก้ดปุ่ มขอ้ความหรอืเพลง คณุ
สามารถกําหนดฟังกช์นัอืน่ๆ ใหก้บัปุ่ มได ้
ขนาด

นํา้หนกั 107.5 กรัม พรอ้มแบตเตอรี่

ปรมิาตร 86.64 ซซีี

ความยาว 119.4 มม.

ความกวา้ง (สงูสดุ) 59.8 มม.

ความสงู (สงูสดุ) 14.3 มม.

เร ิม่ตน้การใชง้าน

การใสซ่มิการด์และแบตเตอรี่

หมายเหตุ: ปิดโทรศัพทแ์ละปลดการเชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์และอปุกรณ์อืน่ๆ กอ่นทําการ
ถอดฝาครอบใด โปรดหลกีเลีย่งการสมัผัสถกูสว่นประกอบทีเ่ป็นอเิล็กทรอนกิสข์ณะทีเ่ปลีย่นฝา
ครอบ ควรเก็บและใชโ้ทรศัพทโ์ดยใสฝ่าครอบทัง้สองขา้งไวเ้สมอ

ซมิการด์และหนา้สมัผัสอาจไดรั้บความเสยีหายจากการขดูขดีหรอืดัดงอ ดังนัน้จงึควรใชค้วาม
ระมัดระวงัในขณะทีใ่ชง้าน ใส ่หรอืถอดซมิการด์

ขอ้สําคญั: อยา่ใชซ้มิการด์แบบ mini-UICC หรอืทีเ่รยีกอกีอยา่งวา่ซมิการด์แบบ micro
หรอืซมิการด์แบบ micro ทีม่อีะแดปเตอรแ์ปลง หรอืซมิการด์ทีม่คัีทเอาทแ์บบ mini-UICC (ดู
ภาพ) ในอปุกรณ์นี้ ซมิการด์แบบ micro มขีนาดเล็กกวา่ซมิการด์ท่ัวไป อปุกรณ์นีไ้มส่นับสนุนการ
ใชซ้มิการด์แบบ micro และการใชซ้มิการด์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไมไ่ดอ้าจทําใหเ้กดิความเสยีหายกบั
การด์หรอืตัวเครือ่ง รวมทัง้ขอ้มลูทีจั่ดเก็บไวใ้นการด์อาจไดรั้บความเสยีหาย
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1 วางนิว้ของคณุไวท้ีร่อ่งของโทรศัพท์ แลว้คอ่ยๆ ยกและเปิดฝาครอบดา้นหลังออก (1)
2 ใสซ่มิการด์ ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่บรเิวณขัว้สมัผัสของการด์ควํา่ลง (2)
3 วางแนวหนา้สมัผัสของแบตเตอรีแ่ละชอ่งใสแ่บตเตอรี่ แลว้ใสแ่บตเตอรี ่(3)
4 ในการใสฝ่าครอบดา้นหลังกลับเขา้ที่ ใหว้างตัวล็อคของฝาครอบดา้นบนเขา้กบัชอ่ง (4)

แลว้กดลงจนกระท่ังฝาครอบล็อคเขา้ที่ (5)

การถอดซมิการด์

กดสปรงิคลายล็อค (1) แลว้เลือ่นซมิการด์ออก (2)
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การเปิดหรอืปิด
กดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไว ้

เสาอากาศ
หลกีเลีย่งการจับบรเิวณเสาอากาศขณะใชง้านเสาอากาศ  การสมัผัสกบัเสาอากาศขณะกําลังสง่
หรอืรับสญัญาณอาจสง่ผลตอ่คณุภาพของการสือ่สาร และอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรีส่ัน้
ลงเนือ่งจากมกีารใชพ้ลังงานสงูขึน้ขณะทํางาน

การชารจ์แบตเตอรี่
แบตเตอรีข่องคณุไดรั้บการชารจ์มาแลว้เป็นบางสว่นจากโรงงาน  แตค่ณุอาจตอ้งชารจ์แบตเตอรี่
อกีครัง้กอ่นเปิดใชง้านโทรศัพทใ์นครัง้แรก หากเครือ่งแสดงสญัลักษณ์แบตเตอรีอ่อ่น ใหป้ฏบิัติ
ดังนี้

1 เสยีบสายอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัชอ่งเสยีบปล๊ักไฟทีผ่นัง
2 เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัโทรศัพท์
3 เมือ่โทรศัพทร์ะบวุา่แบตเตอรีม่ปีระจไุฟเต็มแลว้ ใหถ้อดสายอปุกรณ์ชารจ์ออกจากโทรศัพท์

แลว้จงึถอดสายอปุกรณ์ชารจ์ออกจากชอ่งเสยีบปลั๊กไฟทีผ่นัง
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คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีเ่ป็นชว่งระยะเวลาหนึง่ และคณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์ณะที่
กําลังชารจ์ได ้

หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏขึน้หรอื
กอ่นทีจ่ะสามารถโทรออกได ้

หากไมไ่ดใ้ชแ้บตเตอรีเ่ป็นเวลานาน คณุอาจจําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์แลว้ถอดอปุกรณ์
ชารจ์ออก จากนัน้จงึเชือ่มตอ่อกีครัง้เพือ่เริม่ชารจ์แบตเตอรี่

การเชือ่มตอ่ชุดหฟูงั

อยา่ตอ่โทรศัพทก์บัอปุกรณ์ทีส่ง่สญัญาณขาออก เพราะอาจทําใหโ้ทรศัพทเ์กดิความเสยีหายได ้
หา้มเชือ่มตอ่แหลง่จา่ยไฟใดๆ เขา้กับชอ่งเสยีบ AV ของ Nokia หากคณุเชือ่มตอ่อปุกรณ์
ภายนอกหรอืชดุหฟัูงใดๆ ทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองโดย Nokia ในการใชอ้ปุกรณ์นีก้บัชอ่งเสยีบ AV
ของ Nokia โปรดใหค้วามสําคัญกบัระดับเสยีงใหม้ากเป็นพเิศษ

ใสก่ารด์หนว่ยความจํา
โปรดใชก้ารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัไดโ้ดยที่ Nokia ใหก้ารรับรองสําหรับใชร้ว่มกบั
โทรศัพทน์ีเ้ทา่นัน้ การด์ทีไ่มส่ามารถใชง้านรว่มกนัไดอ้าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่ารด์และ
โทรศัพท ์รวมถงึขอ้มลูทีไ่ดรั้บการจัดเก็บอยูใ่นการด์อกีดว้ย

โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนการด์ microSD ทีม่คีวามจุถงึ 8 GB

การด์หน่วยความจําทีใ่ชร้ว่มกนัไดอ้าจมมีาใหพ้รอ้มกบัโทรศัพท์ และอาจใสไ่วใ้นโทรศัพทแ์ลว้
หากไมม่ ีใหดํ้าเนนิการตอ่ไปนี้
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1 เปิดฝาชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา
2 ใสก่ารด์หน่วยความจําลงในชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา  โดยใหบ้รเิวณหนา้สมัผัสหงายขึน้

และกดใหล็้อคเขา้ที่
3 ปิดฝาชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา

การถอดการด์หนว่ยความจําออก

ขอ้สําคญั: หา้มถอดการด์หน่วยความจําขณะทีแ่อปพลเิคชัน่กําลังใชง้านการด์นัน้  การ
กระทําดังกลา่วอาจทําใหก้ารด์หน่วยความจําและโทรศัพทช์าํรดุเสยีหาย  และอาจทําใหข้อ้มลูที่
จัดเก็บไวบ้นการด์เสยีหายได ้

คณุสามารถอดหรอืเปลีย่นการด์หน่วยความจําระหวา่งใชง้านโทรศัพทโ์ดยไมต่อ้งปิดเครือ่ง  แต่
คณุตอ้งแน่ใจวา่ไมม่แีอปพลเิคชัน่ทีกํ่าลังเขา้ใชง้านการด์หน่วยความจําในปัจจบุัน

การเชือ่มตอ่สายเคเบลิขอ้มลู USB
ตอ่สายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้ขา้กบัชอ่งเสยีบ USB คณุอาจตอ้งซือ้สายเคเบลิขอ้มลู
USB แยกตา่งหาก
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ในการแกไ้ขการตัง้คา่ USB ใหเ้ลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > สายเคเบลิ USB
และโหมดทีต่อ้งการ

การใสส่ายคลอ้งขอ้มอื
รอ้ยสายคลอ้งขอ้มอืและผกูใหแ้น่น

รหสัผา่น
รหสัโทรศัพทช์ว่ยป้องกนัไมใ่หม้กีารใชโ้ทรศัพทข์องคณุโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต  คณุสามารถสรา้ง
และเปลีย่นรหสั และตัง้คา่โทรศัพทใ์หข้อรหสันี้ โปรดเก็บรหสันีไ้วเ้ป็นความลับและเก็บไวใ้นที่
ปลอดภัยหา่งจากโทรศัพทข์องคณุ หากคณุลมืรหสัและโทรศัพทข์องคณุถกูล็อค คณุจะตอ้งนํา
โทรศัพทเ์ขา้รับบรกิาร ทัง้นีอ้าจมกีารคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ และขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดใน
เครือ่งของคณุอาจถกูลบออกไป สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร Nokia Care หรอื
ตัวแทนจําหน่ายโทรศัพทข์องคณุ

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

ตอ้งใช ้PIN โมดลูเพือ่เขา้ใชข้อ้มลูในโมดลูรักษาความปลอดภัยของซมิการด์ของคณุ อาจตอ้ง
ใช ้PIN สําหรับลายเซ็นเพือ่ลงลายเซ็นแบบดจิติอล คณุจําเป็นตอ้งใสร่หัสระบบเมือ่ใชก้ารจํากดั
การโทร
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ในการตัง้คา่โทรศัพทใ์หใ้ชร้หสัผา่นและการตัง้คา่การป้องกนั  ใหเ้ลอืกเมน ู> การต ัง้คา่ >
ความปลอดภยั

หนา้จอหลกั
จอแสดงผล
เมือ่โทรศัพทพ์รอ้มใชง้าน แตค่ณุยังไมป้่อนตัวอกัษรใดลงไป โทรศัพทจ์ะอยูใ่นหนา้จอหลัก

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

สญัลกัษณ์

คณุมขีอ้ความทียั่งไมไ่ดอ้า่น
คณุมขีอ้ความทียั่งไมไ่ดส้ง่ ยกเลกิ หรอืขอ้ความทีส่ง่ไมสํ่าเร็จ
ปุ่ มกดของโทรศัพทถ์กูล็อค
เสยีงกริง่จะไมด่ังขึน้เมือ่มสีายเรยีกเขา้หรอืเมือ่ไดรั้บขอ้ความตัวอกัษร
ตัง้เสยีงปลกุไว ้

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

มกีารเปิดใชง้าน Bluetooth
โอนสายเรยีกเขา้ทกุสายไปยังหมายเลขอืน่
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จํากัดการโทรเฉพาะกลุม่
มกีารตัง้เวลารปูแบบทีใ่ชง้านในปัจจุบัน
มกีารตอ่ชดุหฟัูงเขา้กบัโทรศัพท์
โทรศัพทเ์ชือ่มตอ่อยูก่บัอปุกรณ์อืน่โดยใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB

การประหยดัพลงังาน
โทรศัพทข์องคณุมคีณุสมบัตปิระหยัดพลังงานและโหมดพักเพือ่ประหยัดพลังงานแบตเตอรีเ่มือ่
อยูใ่นหนา้จอหลักและไมไ่ดก้ดปุ่ มใดๆ อยู่

หนา้จอหลกั
ในหนา้จอหลัก คณุสามารถสรา้งทางลัดเพือ่เขา้ถงึแอปพลเิคชัน่โปรดของคณุได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ จอแสดงผล > หนา้จอหลกั

การเปิดใชง้านหนา้จอหลกั
เลอืก โหมดหนา้จอหลกั > เปิด

การจดัวางและปรบัต ัง้คา่หนา้จอหลกั
เลอืก มมุมองการปรบัต ัง้คา่

การเลอืกปุ่ มทีจ่ะใชเ้พือ่เปิดใชโ้หมดหนา้จอหลกั
เลอืก ปุ่ มหนา้จอหลกั

การนําทางในหนา้จอหลกั
เลือ่นขึน้หรอืลงเพือ่นําทางไปยังรายการทีต่อ้งการ  และเลอืก เลอืก, ดขูอ้มลู หรอื แกไ้ข ลกูศร
แสดงใหท้ราบวา่มขีอ้มลูใหอ้า่นตอ่

การหยดุการนําทาง
เลอืก ออก

การเพิม่รายชือ่โปรดลงในหนา้จอหลกั
ดว้ยวดิเจ็ตรายชือ่โปรด คณุสามารถตดิตอ่กบัครอบครัวและเพือ่นๆ ไดอ้ยา่งงา่ยดาย

1 ในการเปิดใชง้านหนา้จอหลักพเิศษ ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ จอแสดงผล > หนา้
จอหลกั > โหมดหนา้จอหลกั > เปิด

2 เลอืก มมุมองการปรบัต ัง้คา่ ขัน้ตอนนีไ้มจํ่าเป็น หากตอนนีไ้มม่กีารเพิม่วดิเจ็ตใดๆ ลงใน
หนา้จอหลัก

3 เลือ่นไปยังสว่นเนือ้หาทีต่อ้งการ และเลอืก เปลีย่น หรอื กําหนด
4 เลอืก รายชือ่โปรด

ในหนา้จอหลัก เลือ่นไปยังวดิเจ็ตรายชือ่โปรด
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การเพิม่รายชือ่โปรด
เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่รายชือ่โปรดใหม่

การโทรหรอืสง่ขอ้ความตวัอกัษรไปยงัรายชือ่โปรด
เลือ่นไปยังรายชือ่ และเลอืก ตวัเลอืก > โทรออก หรอื สง่ขอ้ความ

การเปลีย่นภาพสําหรบัรายชือ่โปรด
เลือ่นไปยังรายชือ่ และเลอืก ตวัเลอืก > เปลีย่นภาพ

การจดัเรยีงรายชือ่โปรดของคณุ
เลือ่นไปยังรายชือ่ และเลอืก ตวัเลอืก > จดัวางรายชือ่โปรด > ยา้ย เลือ่นไปยังตําแหน่งใหม่
และเลอืก ตกลง

การลบรายชือ่โปรด
เลือ่นไปยังรายชือ่ และเลอืก ตวัเลอืก > นําออกจากรายชือ่โปรด

การลบรายชือ่โปรดไมไ่ดเ้ป็นการลบรายชือ่ออกจากรายการรายชือ่ของคณุ

เกีย่วกบัชุมชน
เลอืก เมน ู> ชุมชน และลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารเครอืขา่ยทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้ง

ดว้ยแอปพลเิคชัน่เครอืขา่ยสงัคม คณุสามารถเพิม่ประสบการณ์ในการใชง้านเครอืขา่ยทางสงัคม
ของคณุได ้แอปพลเิคชัน่อาจไมม่ใีหบ้รกิารในทกุภมูภิาค เมือ่คณุลงชือ่เขา้ใชบ้รกิารเครอืขา่ย
ทางสงัคมตา่งๆ เชน่ Facebook หรอื Twitter คณุสามารถทําสิง่ตอ่ไปนีไ้ด ้

• ดกูารอพัเดตสถานะของเพือ่นๆ
• โพสตก์ารอพัเดตสถานะของคณุเอง
• แบง่ปันรปูภาพทีค่ณุถา่ยดว้ยกลอ้งไดทั้นที

สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะคณุสมบัตทิีบ่รกิารเครอืขา่ยทางสงัคมสนับสนุนเทา่นัน้

การใชบ้รกิารเครอืขา่ยทางสงัคมจําเป็นตอ้งมกีารสนับสนุนจากเครอืขา่ย  ซึง่อาจเกีย่วขอ้งกบั
การรับสง่ขอ้มลูจํานวนมาก และมคีา่บรกิารการรับสง่ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
ของคณุสําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

บรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมเป็นบรกิารจากบรษัิทอืน่ และไมไ่ดใ้หบ้รกิารโดย Nokia โปรดตรวจ
สอบการตัง้คา่ความเป็นสว่นตัวในบรกิารเครอืขา่ยทางสงัคมทีค่ณุกําลังใชอ้ยู่  เนือ่งจากคณุอาจ
แบง่ปันขอ้มลูกบักลุม่คนขนาดใหญ่ เงือ่นไขของการใชบ้รกิารเครอืขา่ยทางสงัคมครอบคลมุไป
ถงึการแบง่ปันขอ้มลูในบรกิารนัน้ โปรดทําความเขา้ใจกบัเงือ่นไขของการใชบ้รกิารและขอ้
ปฏบิัตดิา้นความเป็นสว่นตัวของบรกิาร
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การล็อคปุ่ มกด

การล็อคปุ่ มกด
เลอืก เมน ูและกดปุ่ มฟังกช์นั

การปลดล็อคปุ่ มกด
เลอืก ปลดล็อค และกดปุ่ มฟังกช์นั ป้อนรหสัล็อค หากโทรศัพทแ์สดงขอ้ความใหป้้อน

การรบัสายเมือ่ล็อคปุ่ มกดอยู่
กดปุ่ มโทร เมือ่คณุวางสายหรอืปฏเิสธไมรั่บสาย ปุ่ มกดจะล็อคโดยอตัโนมัติ

การต ัง้ล็อคปุ่ มกดอตัโนมตั ิ
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > โทรศพัท ์> ล็อคปุ่ มอตัโนมตั ิ> เปิด และกําหนดเวลาหลังจากที่
มกีารล็อคปุ่ มกด

เมือ่ล็อคโทรศัพทห์รอืล็อคปุ่ มกดไว ้คณุสามารถโทรออกไปยังหมายเลขโทรฉุกเฉนิตามทีต่ัง้ไว ้
ในเครือ่งได ้

การใชโ้ทรศพัทโ์ดยไมม่ซีมิการด์
คณุสามารถใชค้ณุสมบัตบิางอยา่งในโทรศัพทข์องคณุไดโ้ดยไมต่อ้งใสซ่มิการด์ เชน่ เกม ใน
เมนู คณุจะไมส่ามารถเลอืกคณุสมบัตซิ ึง่ไมส่ามารถใชง้านไดเ้มือ่มกีารเปิดใชง้านรปูแบบบน
เครือ่ง

แอปพลเิคช ัน่ทีท่ํางานเบือ้งหลงั
การปลอ่ยใหแ้อปพลเิคชัน่ทํางานเป็นพืน้หลังจะสิน้เปลอืงพลังงานแบตเตอรีแ่ละทําใหอ้ายกุาร
ใชง้านของแบตเตอรีล่ดลง

แอปพลเิคชัน่ทีม่ักจะทํางานเบือ้งหลัง ไดแ้ก ่แอปพลเิคชัน่วทิยแุละเครือ่งเลน่เพลง เป็นตน้

การโทร

การโทรออกและรบัสาย

การโทรออก
ป้อนหมายเลขโทรศัพท ์พรอ้มทัง้รหสัประเทศและรหสัพืน้ที่ หากจําเป็น จากนัน้ กดปุ่ มโทรออก
ในการโทรตา่งประเทศ ใหก้ดปุ่ ม + เพือ่เป็นรหสันําหนา้การโทรตา่งประเทศ (เครือ่งหมาย + จะ
แทนรหสัการโทรออกตา่งประเทศ) แลว้ตามดว้ยรหสัประเทศ รหสัพืน้ทีโ่ดยไมต่อ้งกดเลข 0 นํา
(หากจําเป็น) แลว้ตามดว้ยหมายเลขโทรศัพท์

การรบัสายเรยีกเขา้
ใหก้ดปุ่ มโทรออก
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การปฏเิสธสาย
ใหก้ดปุ่ มวางสาย

การปรบัระดบัเสยีง
ขณะใชส้าย ใหเ้ลือ่นขึน้หรอืลง

ลําโพง
หากทําได ้คณุอาจเลอืก ลําโพง หรอื ปกต ิเพือ่ใชลํ้าโพงหรอืหฟัูงของโทรศัพทข์ณะสนทนา

ปุ่ มลดัในการโทร

การกาํหนดหมายเลขโทรศพัทใ์หก้บัปุ่ มตวัเลข
เลอืก เมน ู> รายชือ่ > เพิม่เตมิ > โทรดว่น เลือ่นไปยังหมายเลขทีต่อ้งการ (2-9) แลว้เลอืก
กาํหนด ป้อนหมายเลขโทรศัพทท์ีต่อ้งการ หรอืเลอืก คน้หา และรายชือ่ทีจั่ดเก็บไว ้

การใชง้านการโทรดว่น
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > โทรออก > โทรดว่น > เปิด

การโทรออกโดยใชก้ารโทรดว่น
ในหนา้จอหลัก กดปุ่ มตัวเลขทีต่อ้งการคา้งไว ้

การเขยีนขอ้ความ

วธิป้ีอนขอ้ความทีม่ใีนอปุกรณ์อาจแตกตา่งกนัไปแลว้แตต่ลาดทีว่างจําหน่าย

การเขยีนโดยใชแ้ป้นพมิพ์
โทรศัพทข์องคณุมแีป้นพมิพเ์ต็มรูปแบบ

การต ัง้คา่ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
เลอืก ตวัเลอืก > ภาษาทีเ่ขยีน และเลอืกภาษาทีต่อ้งการ ในการเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน คณุ
สามารถกดปุ่ มฟังกช์นั แลว้กดปุ่ ม Ctrl ไดเ้ชน่กนั

การสลบัระหวา่งโหมดตวัเลขและตวัอกัษร
กดปุ่ มฟังกช์นัซ้ําๆ จนกวา่สัญลักษณ์ของวธิป้ีอนทีต่อ้งการจะปรากฏ

การล็อคโหมดตวัเลข
กดปุ่ มฟังกช์นัสองครัง้ ในการกลับไปยังโหมดธรรมดา ใหก้ดปุ่ มฟังกช์นั

การสลบัระหวา่งตวัพมิพใ์หญ่-เล็ก
กดปุ่ ม Shift

การเขยีนขอ้ความ 17



การป้อนตวัเลขหรอืตวัอกัษรทีอ่ยูท่ ีม่มุขวาบนของปุ่ ม
กดปุ่ มทีเ่กีย่วขอ้งคา้งไว ้

การลบตวัอกัษร
เลอืก ลบ และคณุยังสามารถกดปุ่ ม Backspace

การใสอ่กัขระพเิศษหรอืสญัลกัษณ์
กดปุ่ มสญัลักษณ์ และเลอืกสญัลักษณ์ทีต่อ้งการ ในการดสูญัลักษณ์เพิม่เตมิ ใหก้ดปุ่ ม
สญัลักษณ์อกีครัง้

การใสบ่รรทดัใหม่
กดปุ่ ม Enter

การเวน้วรรค
กดปุ่ ม Space

การคดัลอกหรอืตดัขอ้ความ
กดปุ่ ม Shift คา้งไว ้และเลือ่นเพือ่ไฮไลตคํ์า วล ีหรอืสว่นของขอ้ความ กดปุ่ ม Ctrl คา้งไว ้แลว้กด
C (คัดลอก) หรอื X (ตัด)

การวางขอ้ความ
ไปทีตํ่าแหน่งทีต่อ้งการ กดปุ่ ม Ctrl คา้งไว ้แลว้กด V

ระบบชว่ยสะกดคาํ
ระบบชว่ยสะกดคําจะขึน้อยูก่บัพจนานุกรมทีต่ดิตัง้ภายในเครือ่ง ซึง่ไมไ่ดส้นับสนุนทกุภาษา

การเปิดใชง้านหรอืเลกิใชง้านระบบชว่ยสะกดคาํ
เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่เตมิ > การต ัง้คา่การสะกด > การทํานาย > เปิด หรอื ปิด

การสลบัระหวา่งระบบชว่ยสะกดคาํกบัระบบป้อนตวัอกัษรปกติ
กดปุ่ ม Ctrl คา้งไว ้แลว้กดปุ่ ม Space
นอกจากนี้ คณุยังสามารถเลอืกและกด ตวัเลอืก คา้งไว ้

การเขยีนขอ้ความดว้ยระบบชว่ยสะกดคาํ
1 เริม่เขยีนคํา โดยใชปุ้่ มตัวอกัษร เครือ่งของคณุจะแนะนําคําทีเ่ป็นไปได ้
2 ในการยนืยันคํา ใหเ้ลือ่นไปทางขวาหรอืกดปุ่ มเวน้วรรค

หากไมใ่ชคํ่าทีถ่กูตอ้ง ใหเ้ลือ่นลงเพือ่ดรูายการคําทีแ่นะนํา และเลอืกคําทีต่อ้งการ
3 เริม่เขยีนคําถัดไป

การป้อนขอ้ความภาษาไทย
โทรศัพทเ์ครือ่งนีส้ามารถสง่และรับขอ้ความในภาษาไทย
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การสลบัระหวา่งการป้อนตวัอกัษรละตนิกบัไทย
กดปุ่ ม Ctrl ซ้ําๆ

การป้อนตวัอกัษรทีอ่ยูท่ ีม่มุซา้ยบนของปุ่ มตา่งๆ
กดปุ่ ม Shift แลว้กดปุ่ มทีเ่กีย่วขอ้ง

การป้อนตวัอกัษรทีอ่ยูท่ ีม่มุขวาบนของปุ่ มตา่งๆ
กดปุ่ มฟังกช์นั แลว้กดปุ่ มทีเ่กีย่วขอ้ง

การสาํรวจเมนู

ฟังกช์นัโทรศัพทจ์ะจัดกลุม่อยูใ่นเมนูตา่งๆ ซึง่ในทีน่ีไ้มไ่ดอ้ธบิายฟังกช์นัเมนูหรอืรายการตัว
เลอืกไวทั้ง้หมด

ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก เมนู และเมนูและเมนูยอ่ยทีต่อ้งการ

การออกจากระดบัเมนปูจัจบุนั
เลอืก ออก หรอื กลบั

การกลบัไปทีห่นา้จอหลกั
ใหก้ดปุ่ มวางสาย

การเปลีย่นมมุมองเมนู
เลอืก เมน ู> ตวัเลอืก > มมุมองเมนหูลกั

การรบัสง่ขอ้ความ

ขอ้ความตวัอกัษรและขอ้ความมลัตมิเีดยี
ขอ้ความตวัอกัษร
คณุสามารถสง่ขอ้ความแบบตัวอกัษรทีม่คีวามยาวมากกวา่ความยาวตัวอกัษรทีกํ่าหนดของ
ขอ้ความเดยีว สําหรับขอ้ความทีม่คีวามยาวมาก เครือ่งจะแบง่สง่ขอ้ความออกเป็นสองขอ้ความ
ขึน้ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่ใชจ้่ายตามนัน้

สําหรับตัวอกัษรทีม่เีครือ่งหมายเสยีงหนัก เครือ่งหมายอืน่ๆ หรอืตัวอกัษรจากภาษาทีเ่ลอืกบาง
ภาษาจะใชพ้ืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่อาจจํากดัจํานวนตัวอกัษรทีส่ามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ยลง

จํานวนตัวอกัษรทีเ่หลอือยูทั่ง้หมดและจํานวนของขอ้ความทีจํ่าเป็นตอ้งสง่จะแสดงขึน้

ในการสง่ขอ้ความ จะตอ้งมกีารจัดเก็บหมายเลขศนูยฝ์ากขอ้ความทีถ่กูตอ้งไวใ้นเครือ่ง โดยปกติ
หมายเลขนีต้ัง้ไวเ้ป็นคา่เริม่ตน้ในซมิการด์ของคณุ
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การต ัง้คา่หมายเลขศนูยข์อ้ความดว้ยตนเอง
1 เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > เพิม่เตมิ > การต ัง้คา่ขอ้ความ > ขอ้ความตวัอกัษร > ศนูย์

ขอ้ความ
2 ป้อนชือ่และหมายเลขทีผู่ใ้หบ้รกิารใหม้า

ขณะเขยีนขอ้ความ คณุสามารถแนบภาพเพิม่ไปดว้ยได ้เป็นตน้ ขอ้ความนัน้จะกลายเป็น
ขอ้ความมัลตมิเีดยีโดยอตัโนมัติ

ขอ้ความมลัตมิเีดยี 
ขอ้ความมัลตมิเีดยีสามารถมตีัวอกัษร รปูภาพ และคลปิเสยีงหรอืวดิโีอคลปิ

เฉพาะโทรศัพทท์ีใ่ชง้านร่วมกนัไดเ้ทา่นัน้ทีส่ามารถรับและแสดงขอ้ความมัลตมิเีดยีได  ้ขอ้ความ
อาจดแูตกตา่งกนัไปตามโทรศัพทใ์นแตล่ะเครือ่ง

หากรายการทีค่ณุแทรกในขอ้ความมัลตมิเีดยีมขีนาดทีใ่หญเ่กนิกวา่ทีเ่ครอืขา่ยกําหนด
โทรศัพทจ์ะลดขนาดใหโ้ดยอตัโนมัติ

สําหรับขอ้มลูการใชง้านและการสมัครใชบ้รกิารสง่ขอ้ความมลัตมิเีดยี (MMS) โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ

ปกป้องโทรศพัทข์องคณุจากเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย
โทรศัพทข์องคณุอาจเสีย่งตอ่ไวรัสและเนือ้หาทีม่อีนัตรายอืน่ๆ  ควรใชค้วามระมัดระวงัตามราย
ละเอยีดตอ่ไปนี้

• โปรดระมัดระวงัในการเปิดขอ้ความ ขอ้ความเหลา่นัน้อาจมโีปรแกรมทีป่ระสงคร์า้ยหรอือาจ
ทําใหโ้ทรศัพทห์รอืคอมพวิเตอรข์องคณุเสยีหายได ้

• โปรดระมัดระวงัเมือ่ทําการรับคําขอการเชือ่มตอ่ การเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ต หรอืการดาวนโ์หลด
เนือ้หา หา้มยอมรับการเชือ่มตอ่ Bluetooth จากแหลง่ทีค่ณุไมเ่ชือ่ถอื

• ใหต้ดิตัง้และใชเ้ฉพาะบรกิารและซอฟตแ์วรจ์ากแหลง่ทีค่ณุไวว้างใจ และมกีารป้องกนั
ความปลอดภัยอยา่งเพยีงพอ

• ตดิตัง้ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัสและซอฟตแ์วรด์า้นความปลอดภัยอืน่ๆ ลงในโทรศัพทข์องคณุ
และคอมพวิเตอรท์ีใ่ชเ้ชือ่มตอ่ ใหใ้ชแ้อปพลเิคชัน่ป้องกนัไวรัสเพยีงครัง้ละหนึง่แอปพลิ
เคชัน่เทา่นัน้ การใชง้านมากกวา่หนึง่แอปพลเิคชัน่อาจสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพและ
การทํางานของโทรศัพทแ์ละ/หรอืคอมพวิเตอร์

• หากคณุเขา้ถงึบุค๊มารค์และลงิคสํ์าหรับไซตอ์นิเทอรเ์น็ตจากบรษัิทภายนอกตดิตัง้ไวล้ว่ง
หนา้ โปรดระมัดระวังเป็นพเิศษ Nokia จะไมรั่บประกันหรอืรับผดิชอบใดๆ ตอ่เว็บไซตเ์หลา่นี้

การสรา้งขอ้ความ 
1 เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > สรา้งขอ้ความ
2 เขยีนขอ้ความของคณุ

ในการป้อนอกัขระพเิศษหรอืสญัลักษณ์ยิม้ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ใสส่ญัลกัษณ์
ในการแนบออปเจ็กตไ์ปยังขอ้ความ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > แทรกออปเจ็กต ์ประเภทของ
ขอ้ความจะเปลีย่นเป็นขอ้ความมัลตมิเีดยีโดยอตัโนมัติ
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3 ในการเพิม่ผูรั้บ ใหเ้ลอืก สง่ถงึ และผูรั้บ
ในการป้อนหมายเลขโทรศัพทห์รอืทีอ่ยูอ่เีมลดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืก เบอรห์รอือเีมล ป้อน
หมายเลขโทรศัพท ์หรอืเลอืก อเีมล และป้อนทีอ่ยูอ่เีมล

4 เลอืก สง่

ขอ้ความมัลตมิเีดยีจะแสดงโดยไอคอนทีด่า้นบนของหนา้จอ

ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่บรกิารแตกตา่งกนัโดยขึน้อยูก่บัประเภทของขอ้ความ หากตอ้งการราย
ละเอยีด โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

มมุมองการสนทนา
โทรศัพทข์องคณุรองรับมมุมองขอ้ความการสนทนา คณุสมบัตนิีจ้ะแสดงขอ้ความแบบตัวอกัษร
และขอ้ความมัลตมิเีดยีทีไ่ดรั้บและสง่ไปยังรายชือ่ในรปูแบบการสนทนา ซึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถ
ดกูารตดิตอ่กบัรายชือ่ไดโ้ดยไมต่อ้งเปิดโฟลเดอรอ์ืน่

เมือ่คณุไดรั้บขอ้ความ ขอ้ความจะเปิดขึน้ในมมุมองการสนทนา

การดกูารสนทนาทีต่ดิตามกบัรายชือ่
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > การสนทนา และเลอืกการสนทนาทีต่อ้งการ

ขอ้ความดว่น
ขอ้ความดว่นคอืขอ้ความตัวอกัษรทีป่รากฏขึน้ทันททีีไ่ดรั้บ

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

1 เลอืก เพิม่เตมิ > ขอ้ความอืน่ > ขอ้ความดว่น
2 เขยีนขอ้ความของคณุ
3 เลอืก สง่ถงึ และรายชือ่

ขอ้ความคลปิเสยีง Nokia Xpress 
สรา้งและสง่ขอ้ความคลปิเสยีงโดยใช ้MMS ไดอ้ยา่งสะดวกงา่ยดาย

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

1 เลอืก เพิม่เตมิ > ขอ้ความอืน่ > ขอ้ความคลปิเสยีง เครือ่งบันทกึเสยีงจะเปิดการทํางาน
2 เลอืกไอคอนเพือ่ควบคมุการบันทกึ

  — บันทกึขอ้ความของคณุ
  — พักการบันทกึ
  — หยดุบันทกึ

3 เลอืก สง่ถงึ และรายชือ่
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อเีมลและแชต
โทรศัพทข์องคณุอาจสนับสนุนอเีมลและแชตสําหรับเครอืขา่ยทางสงัคม

• อเีมลชว่ยใหค้ณุสามารถใชโ้ทรศัพทม์อืถอืในการเขา้บัญชอีเีมลของคณุจากผูใ้หบ้รกิาร
อเีมลตา่งๆ ได ้

• ดว้ยการสนทนา คณุสามารถใชโ้ทรศัพทม์อืถอืในการสนทนากบัผูใ้ชอ้อนไลนค์นอืน่ๆ

หากตอ้งการตรวจสอบวา่ระบบขอ้ความสามารถใชไ้ดห้รอืไม่ ใหเ้ลอืก เมนู > อเีมล

คณุสมบัตนิีส้ามารถใชง้านไดใ้นบางประเทศเทา่นัน้ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุสําหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ

ขอ้ความเสยีง
ระบบฝากขอ้ความเสยีงเป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย ทีค่ณุจําเป็นตอ้งสมัครเป็นสมาชกิ
กอ่น สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

โทรไปยงัระบบฝากขอ้ความเสยีงของคณุ
กดคา้งไวท้ีปุ่่ ม 1

แกไ้ขหมายเลขระบบฝากขอ้ความเสยีงของคณุ
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ > เพิม่เตมิ > ขอ้ความเสยีง และ เบอรศ์นูยข์อ้ความเสยีง

การต ัง้คา่ขอ้ความ
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ เพิม่เตมิ > การต ัง้คา่ขอ้ความ

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

การต ัง้คา่ท ัว่ไป  — ตัง้คา่ขนาดตัวอกัษรสําหรับขอ้ความ และเปิดใชง้านรอยยิม้กราฟิกและ
รายงานการสง่
ขอ้ความตวัอกัษร  — ตัง้คา่ศนูยข์อ้ความสําหรับขอ้ความตัวอกัษรและอเีมล SMS
ขอ้ความมลัตมิเีดยี  — ใหม้รีายงานการสง่ และการรับขอ้ความมัลตมิเีดยี และโฆษณา รวมถงึ
การตัง้คา่อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ความแบบมัลตมิเีดยี
ขอ้ความบรกิาร  — เปิดใชง้านขอ้ความบรกิาร และกําหนดการตัง้คา่ทีเ่กีย่วกบัขอ้ความบรกิาร

รายชือ่

คณุสามารถจัดเก็บชือ่และหมายเลขโทรศัพทไ์วใ้นหน่วยความจําเครือ่งและในซมิการด์  คณุ
สามารถจัดเก็บรายชือ่พรอ้มดว้ยหมายเลขโทรศัพทแ์ละรายการขอ้ความไวใ้นหน่วยความจํา
เครือ่ง ชือ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีจั่ดเก็บไวใ้นซมิการด์จะแสดงโดย 

เลอืก เมน ู> รายชือ่ > ชือ่
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การเพิม่รายชือ่
เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่ใหม ่> เพิม่รายชือ่ใหม่

การเพิม่รายละเอยีดใหก้บัรายชือ่
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หน่วยความจําทีใ่ชค้อื โทรศพัท ์หรอื เครือ่งและซมิ เลือ่นไปทีร่าย
ชือ่ และเลอืก ขอ้มลู > ตวัเลอืก > เพิม่ขอ้มลู

การคน้หารายชือ่
เลอืก ชือ่ เลือ่นดรูายชือ่หรอืป้อนตัวอกัษรตัวแรกของชือ่

การคดัลอกรายชือ่ระหวา่งหนว่ยความจําเครือ่งและซมิการด์
เลอืก ชือ่ เลือ่นไปทีร่ายชือ่ และเลอืก ตวัเลอืก > เพิม่เตมิ > คดัลอกรายชือ่ คณุสามารถจัด
เก็บหมายเลขโทรศัพทไ์ดเ้พยีงหมายเลขเดยีวสําหรับชือ่แตล่ะชือ่ในซมิการด์

ในการเลอืกซมิการด์หรอืหน่วยความจําของเครือ่งเพือ่จัดเก็บรายชือ่ของคณุ  ในการเลอืกวธิี
แสดงชือ่และหมายเลขโทรศัพทใ์นรายชือ่ และในการดพูืน้ทีห่น่วยความจําสําหรับจัดเก็บรายชือ่
ใหเ้ลอืก การต ัง้คา่ และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

คณุสามารถสง่และรับขอ้มลูรายชือ่ของบคุคลในรปูแบบของนามบัตรจากเครือ่งทีใ่ชง้านรว่มกนั
ได ้ซึง่สนับสนุนมาตรฐาน vCard

การสง่นามบตัร
เลอืกรายชือ่ ตวัเลอืก > เพิม่เตมิ > นามบตัร และประเภทการสง่

เพลง

เครือ่งเลน่เพลง
โทรศัพทข์องคณุมเีครือ่งเลน่เพลงสําหรับฟังเพลงหรอืไฟล์ MP3 หรอืไฟลเ์สยีง AAC อืน่ๆ

เลอืก เมน ู> เพลง > เพลงของฉนั

การเร ิม่หรอืหยดุเลน่ช ัว่คราว
กดปุ่ มเลือ่น

การขา้มไปยงัจดุเร ิม่ตน้ของเพลงปจัจบุนั
เลือ่นไปทางซา้ย

การขา้มไปยงัเพลงกอ่นหนา้
เลือ่นไปทางซา้ยสองครัง้

การขา้มไปยงัเพลงถดัไป
เลือ่นไปทางขวา
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การกรอกลบัเพลงทีก่าํลงัเลน่อยู่
กดปุ่ มเลือ่นไปทางซา้ยคา้งไว ้

การเดนิหนา้เพลงทีก่าํลงัเลน่อยูอ่ยา่งเร็ว
กดปุ่ มเลือ่นไปทางขวาคา้งไว ้

การปรบัระดบัเสยีง
เลือ่นขึน้หรอืลง

การปิดหรอืเปิดเสยีงเครือ่งเลน่เพลง
กดปุ่ ม Ctrl

การเปิดฟงัเครือ่งเลน่เพลงไวเ้ป็นพืน้หลงั
ใหก้ดปุ่ มวางสาย

การปิดเครือ่งเลน่เพลง
กดปุ่ มวางสายคา้งไว ้

วทิย ุFM
เลอืก เมน ู> เพลง > วทิยุ

การคน้หาสถานทีีม่ใีหเ้ลอืกโดยอตัโนมตั ิ
เลอืก ตวัเลอืก > คน้หาทกุสถาน ีเพือ่ผลทีด่ทีีส่ดุ ใหค้น้หาเมือ่อยูน่อกอาคารหรอืใกลห้นา้ตา่ง

การสลบัไปยงัความถีท่ ีร่บัสญัญาณสถานไีดด้กีวา่โดยอตัโนมตั ิ
ตรวจสอบกอ่นวา่ไดเ้ปิดใชง้าน RDS แลว้ เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > RDS

เลอืก ความถีอ่ตัโนมตั ิ

การคน้หาสถานขีา้งเคยีง
กดปุ่ มเลือ่นไปทางซา้ยหรอืขวาคา้งไว ้

การจดัเก็บสถานี
คน้หาสถานทีีต่อ้งการ แลว้เลอืก ตวัเลอืก > จดัเก็บสถานี

การสลบัระหวา่งสถานทีีจ่ดัเก็บไว้
เลือ่นไปทางซา้ยหรอืทางขวาเพือ่สลับไปมาระหวา่งสถานี  หรอืกดปุ่ มตัวเลขของทีต่ัง้สถานใีน
ตําแหน่งหน่วยความจําทีต่รงกนั

การปรบัระดบัเสยีง
เลือ่นขึน้หรอืลง
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การเปิดฟงัวทิยไุวเ้ป็นพืน้หลงั
ใหก้ดปุ่ มวางสาย

การปิดวทิยุ
กดปุ่ มวางสายคา้งไว ้

ภาพถา่ย

การถา่ยภาพและบนัทกึวดิโีอคลปิ
โทรศัพทข์องคณุรองรับความละเอยีดในการถา่ยภาพ 640x480 พกิเซล

โหมดกลอ้ง

การใชฟ้งักช์นัภาพนิง่
เลอืก เมน ู> ภาพถา่ย > กลอ้ง

การขยายหรอืยอ่
เลือ่นขึน้หรอืลง

การถา่ยภาพ
เลอืก จบัภาพ

การต ัง้คา่โหมดภาพตวัอยา่งและเวลา
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > เวลาแสดงตวัอยา่ง

การเปิดใชง้านตวัต ัง้เวลาถา่ยภาพ
เลอืก ตวัเลอืก และตัวเลอืกทีต่อ้งการ

โหมดวดิโีอ

การใชฟ้งักช์นัวดิโีอ
เลอืก เมน ู> ภาพถา่ย > กลอ้งวดิโีอ

การเร ิม่บนัทกึวดิโีอคลปิ
เลอืก บนัทกึ

การสลบัระหวา่งโหมดกลอ้งและโหมดวดิโีอ
ในโหมดกลอ้งหรอืโหมดวดิโีอ ใหเ้ลือ่นไปทางซา้ยหรอืขวา
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การดภูาพและวดิโีอคลปิของคณุ

การดภูาพของคณุ
เลอืก เมน ู> ภาพถา่ย > ภาพถา่ยของฉนั

การดวูดิโีอคลปิของคณุ
เลอืก เมน ู> ภาพถา่ย > วดิโีอของฉนั

แอปพลเิคช ัน่

นาฬกิาปลกุ
คณุสามารถตัง้นาฬกิาปลกุใหส้ง่เสยีงปลกุเมือ่ถงึเวลาทีต่อ้งการ

การต ัง้ปลกุ
1 เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > นาฬกิาปลกุ
2 ป้อนเวลาสําหรับปลกุ
3 ในการเปิดตัง้ปลกุซ้ําตามวนัทีเ่ลอืกในสปัดาห์ ใหเ้ลอืก ปลกุซํา้: > เปิด และวัน
4 เลอืกเสยีงปลกุ หากคณุเลอืกวทิยเุป็นเสยีงปลกุ ใหต้อ่ชดุหฟัูงเขา้กบัโทรศัพท์
5 ตัง้ระยะหมดเวลาของการเลือ่นเวลาปลกุ และเลอืก จดัเก็บ

การหยดุเสยีงปลกุ
เลอืก หยดุ หากคณุปลอ่ยใหเ้ครือ่งสง่เสยีงปลกุตอ่ไปเป็นเวลาหนึง่นาที หรอืเลอืก เลือ่นไป
เสยีงปลกุจะหยดุดังในชว่งเวลาทีต่ัง้ไว  ้แลว้สง่เสยีงปลกุใหมอ่กีครัง้

คลงัภาพ
คณุสามารถจัดการภาพถา่ย คลปิวดิโีอ และไฟลเ์พลงไดใ้นคลังภาพ

การดขูอ้มลูในคลงัภาพ
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > คลงัภาพ

พเิศษ
โทรศัพทข์องคณุอาจมเีกมสแ์ละแอปพลเิคชัน่ Java™ ทีอ่อกแบบขึน้เป็นพเิศษสําหรับโทรศัพท์
ของคณุ

เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > พเิศษ

การเปิดเกมสห์รอืแอปพลเิคช ัน่
เลอืก เกมส,์ รวม หรอืการด์หน่วยความจํา และเลอืกเกมสห์รอืแอปพลเิคชัน่
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การดจํูานวนหนว่ยความจําทีม่อียูสํ่าหรบัการตดิต ัง้เกมสแ์ละแอปพลเิคช ัน่
เลอืก ตวัเลอืก > สถานะความจํา

การดาวนโ์หลดเกมสห์รอืแอปพลเิคช ัน่
เลอืก ตวัเลอืก > ดาวนโ์หลด > ดาวนโ์หลดเกมส ์หรอื ดาวนโ์หลดแอปฯ

โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนแอปพลเิคชัน่ J2ME™ Java โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แอปพลเิคชัน่
ใชร้ว่มกบัโทรศัพทข์องคณุไดก้อ่นทีจ่ะดาวนโ์หลด

ขอ้สําคญั: ตดิตัง้และใชแ้อปพลเิคชัน่และซอฟตแ์วรอ์ืน่ๆ จากแหลง่ทีเ่ชือ่ถอืไดเ้ทา่นัน้
แอปพลเิคชัน่จากแหลง่ทีไ่มน่่าเชือ่ถอือาจมซีอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตรายซึง่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูที่
เก็บไวใ้นโทรศัพทข์องคณุ ซึง่ทําใหเ้กดิความเสยีหายทางการเงนิหรอืความเสยีหายกบั
โทรศัพทข์องคณุได ้

แอปพลเิคชัน่ทีด่าวนโ์หลดอาจจัดเก็บอยูใ่น คลังภาพ แทน แอปพลเิคชัน่

เครือ่งบนัทกึเสยีง
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > เครือ่งบนัทกึ

การเร ิม่บนัทกึ
เลอืกไอคอนบันทกึ

การเร ิม่บนัทกึเสยีงขณะสนทนา
เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่เตมิ > บนัทกึเสยีง ขณะบันทกึการสนทนา ใหถ้อืเครือ่งไวใ้กลห้ตูาม
ปกต ิการบันทกึเสยีงจะไดรั้บการจัดเก็บไวใ้น เสยีงบันทกึ แฟ้มขอ้มลูใน คลังภาพ

การฟงัการบนัทกึเสยีงลา่สดุ
เลอืก ตวัเลอืก > เลน่ทีบ่นัทกึลา่สดุ

การสง่การบนัทกึเสยีงลา่สดุไปในขอ้ความมลัตมิเีดยี
เลอืก ตวัเลอืก > สง่ทีบ่นัทกึลา่สดุ

รายการสิง่ทีต่อ้งทํา
เลอืก เมน ู> แอปพลเิคช ัน่ > สิง่ทีต่อ้งทํา

รายการสิง่ทีต่อ้งทําจะแสดงและเรยีงลําดับตามความสําคัญ ในการจัดการรายการสิง่ทีต่อ้งทํา
ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

ปฏทินิ

เลอืก เมน ู> ปฏทินิ
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วนัทีปั่จจบุันจะอยูใ่นกรอบ หากมบีันทกึใดๆ ตัง้ไวสํ้าหรับวนันัน้ๆ วนัดังกลา่วจะเป็นตัวหนา

การเพิม่บนัทกึปฏทินิ
ไปยังวนัที ่และเลอืก ตวัเลอืก > สรา้งบนัทกึ

การดรูายละเอยีดของบนัทกึ
ไปทีบ่ันทกึ และเลอืก ดขูอ้มลู

การลบบนัทกึท ัง้หมดออกจากปฏทินิ
เลอืก ตวัเลอืก > ลบบนัทกึ > บนัทกึท ัง้หมด

การต ัง้คา่

รปูแบบ
รอสาย แตไ่มส่ามารถทําใหโ้ทรศัพทด์ังได ้โทรศัพทข์องคณุมกีลุม่การตัง้คา่ทีห่ลากหลายเรยีก
วา่รปูแบบ ซึง่คณุสามารถปรับแตง่เสยีงเรยีกเขา้สําหรับเหตกุารณ์และสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกตา่ง
กนั

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > รปูแบบ

เลอืกรปูแบบทีต่อ้งการ และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

ใชง้าน  — เปิดใชง้านรูปแบบ
ปรบัต ัง้คา่  — ปรับการตัง้คา่รปูแบบ
ต ัง้เวลา  — ตัง้รูปแบบเพือ่ใชง้านในเวลาทีกํ่าหนด เมือ่หมดเวลาทีต่ัง้ใหก้บัรปูแบบ เครือ่งจะใช ้
รปูแบบกอ่นหนา้นีท้ีไ่มไ่ดต้ัง้เวลาไว ้

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนัไป

คาํเตอืน:
เมือ่เปิดใชโ้หมดบนเครือ่งบนิ คณุไมส่ามารถโทรออกหรอืรับสาย รวมทัง้การโทรฉุกเฉนิ หรอืใช ้
คณุสมบัตอิืน่ๆ ทีต่อ้งอยูใ่นพืน้ทีใ่หบ้รกิาร ในการโทรออก ใหเ้ปิดใชร้ปูแบบอืน่

ลกัษณะ
ลักษณะประกอบดว้ยสว่นประกอบสําหรับปรับตัง้คา่โทรศัพทข์องคณุ

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > ลกัษณะ และเลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
เลอืกลกัษณะ  — เปิดแฟ้มขอ้มลู ลกัษณะ และเลอืกลักษณะ
โหลดลกัษณะ  — เปิดรายการลงิคเ์พือ่ดาวนโ์หลดลักษณะเพิม่เตมิ

แบบเสยีง
คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่แบบเสยีงของรปูแบบใชง้านทีเ่ลอืกไวไ้ด ้
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เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > แบบเสยีง คณุสามารถคน้หาการตัง้คา่แบบเดยีวกนัในเมนู รปูแบบ
ได ้

การต ัง้คา่จอแสดงผล
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > จอแสดงผล

คณุสามารถดหูรอืแกไ้ขภาพพืน้หลัง ขนาดตัวอักษร หรอืการตัง้คา่อืน่ๆ เกีย่วกบัจอแสดงผลของ
โทรศัพท์

การแสดงขอ้มลูเครอืขา่ยเซลลลูารใ์นหนา้จอหลกั
1 ในการเปิดใชง้านหนา้จอหลักพเิศษ ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ จอแสดงผล > หนา้

จอหลกั > โหมดหนา้จอหลกั > เปิด
2 เลอืก มมุมองการปรบัต ัง้คา่ ขัน้ตอนนีไ้มจํ่าเป็น หากตอนนีไ้มม่กีารเพิม่วดิเจ็ตใดๆ ลงใน

หนา้จอหลัก
3 เลือ่นไปยังสว่นเนือ้หาทีต่อ้งการ แลว้เลอืก เปลีย่น หรอื กาํหนด
4 เลอืก สญัลกัษณ์ท ัว่ไป
5 จัดเก็บการเปลีย่นแปลง
6 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และเลอืก จอแสดงผล > แสดงขอ้มลูระบบ > เปิด

วนัและเวลา
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > วนัและเวลา

การต ัง้วนัและเวลา
เลอืก การต ัง้คา่วนัและเวลา

การต ัง้รปูแบบวนัและเวลา
เลอืก รปูแบบวนัทีแ่ละเวลา

การอพัเดตเวลาอตัโนมตัติามเขตเวลาปจัจบุนั
เลอืก อพัเดตเวลาอตัโนมตั ิ(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

ทางลดั
คณุสามารถใชท้างลัดสว่นบคุคลเพือ่เขา้ใชฟั้งกช์นัทีใ่ชง้านบอ่ยไดอ้ยา่งรวดเร็ว

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > ทางลดัสว่นตวั

การกาํหนดทางลดัใหก้บัปุ่ มเลอืก
เลอืก ปุ่ มเลอืกดา้นขวา หรอื ปุ่ มเลอืกดา้นซา้ย และฟังกช์นัจากรายการ

การกาํหนดทางลดัใหก้บัเพลงหรอืปุ่ มขอ้ความ
เลอืก ปุ่ มเพลง หรอื ปุ่ มขอ้ความ และฟังกช์นัจากรายการ
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การกาํหนดทางลดัใหก้บัปุ่ มเลือ่น
เลอืก ปุ่ มสํารวจ เลือ่นไปยังทศิทางทีต่อ้ง และเลอืก เปลีย่น หรอื กาํหนด และฟังกช์นัจาก
รายการ

การซงิโครไนซแ์ละการสํารองขอ้มลู
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > ซงิคแ์ละสํารอง

เลอืกจากรายการตอ่ไปนี้
การสลบัโทรศพัท ์ — ซงิโครไนซห์รอืคัดลอกขอ้มลูทีเ่ลอืก เชน่ รายชือ่ รายการปฏทินิ บันทกึ
หรอืขอ้ความของคณุ ระหวา่งโทรศัพทข์องคณุและอปุกรณ์อืน่
สรา้งขอ้มลูสํารอง  — สํารองขอ้มลูทีเ่ลอืก
เรยีกขอ้มลูสํารอง  — เรยีกคนืขอ้มลูจากขอ้มลูสํารอง ในการดรูายละเอยีดของไฟลสํ์ารอง
เลอืก ตวัเลอืก > รายละเอยีด
ซงิคก์บัเซริฟ์เวอร ์ — ซงิโครไนซห์รอืคัดลอกขอ้มลูทีเ่ลอืกระหวา่งโทรศัพทแ์ละคอมพวิเตอร์
หรอืเซริฟ์เวอรเ์ครอืขา่ย (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การเชือ่มตอ่
โทรศัพทข์องคณุมคีณุสมบัตติา่งๆ มากมายทีช่ว่ยใหค้ณุสามารถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์อืน่เพือ่สง่
และรับขอ้มลู

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

โทรศัพทน์ีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ทีส่นับสนุนรปูแบบดังตอ่
ไปนี:้ การเขา้ใชง้านท่ัวไป, การเขา้ใชง้านเครอืขา่ย, การควบคมุ, แฮนดฟ์ร,ี ชดุหฟัูง, Push
ออปเจ็กต,์ การโอนไฟล,์ การตดิตอ่เครอืขา่ยแบบ Dial-Up, การเขา้ใชง้านซมิ และพอรต์
อนุกรม. คณุควรใชเ้ฉพาะอปุกรณ์เสรมิของรุ่นนีท้ีไ่ดรั้บการรับรองจาก Nokia เทา่นัน้ เพือ่สรา้ง
ความมัน่ใจในการใชง้านระหวา่งอปุกรณ์ทีร่องรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกบั
บรษัิทผูผ้ลติอปุกรณ์อืน่ๆ เพือ่ดวูา่อปุกรณ์นัน้ๆ ใชง้านรว่มกบัโทรศัพทร์ุน่นีไ้ดห้รอืไม่

ในการโทรออกหรอืรับสายเมือ่อยูใ่นโหมดซมิระยะไกล คณุจะตอ้งมอีปุกรณ์เสรมิทีส่ามารถใช ้
งานรว่มกนัไดเ้ชือ่มตอ่เขา้กบัโทรศัพทข์องคณุ เชน่ ชดุอปุกรณ์ในรถ เป็นตน้

เมือ่อยูใ่นโหมดนี้ โทรศัพทข์องคณุจะอนุญาตใหโ้ทรฉุกเฉนิเทา่นัน้

การเปิดการเชือ่มตอ่ Bluetooth
1 เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth
2 เลอืก ชือ่โทรศพัทฉ์นั และป้อนชือ่สําหรับโทรศัพทข์องคณุ
3 ในการเปิดใชง้านการเชือ่มตอ่ Bluetooth ใหเ้ลอืก Bluetooth > ใช้  แสดงวา่มกีารใช ้

งานการเชือ่มตอ่ Bluetooth
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4 ในการเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคุณกบัอปุกรณ์เสรมิดา้นเสยีง ใหเ้ลอืก ตอ่อปุกรณ์เสรมิเสยีง
และเลอืกอปุกรณ์เสรมิ

5 ในการจับคูโ่ทรศัพทข์องคณุกับอปุกรณ์ Bluetooth ในพืน้ที ่ใหเ้ลอืก อปุกรณ์ทีจ่บัคูแ่ลว้ >
เพิม่อปุกรณ์ใหม่

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

อปุกรณ์ Bluetooth อืน่

การทํางานของโทรศัพทใ์นโหมดทีถ่กูซอ่นไวถ้อืเป็นวธิทีีป่ลอดภัยยิง่ขึน้ในการหลกีเลีย่ง
ซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตราย หา้มยอมรับคําขอเชือ่มตอ่ Bluetooth จากแหลง่ทีค่ณุไมเ่ชือ่ถอื
นอกจากนี้ คณุสามารถปิดการใชฟั้งกช์นั Bluetooth ไดเ้มือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน

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

ขอ้มลูแพคเก็ต
General packet radio service (GPRS) เป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยทีอ่นุญาตให ้
โทรศัพทม์อืถอืสง่และรับขอ้มลูผา่นเครอืขา่ยทีเ่ชือ่มตอ่กบั Internet Protocol (IP) ได ้

ในการกําหนดวธิกีารใชบ้รกิาร ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > ขอ้มลูแพค
เก็ต > เชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
เมือ่ตอ้งการ  — สรา้งการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตเมือ่แอปพลเิคชัน่ตอ้งการ การเชือ่มตอ่จะถกู
ปิดเมือ่มกีารปิดแอปพลเิคชัน่
ออนไลนต์ลอด  —  เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยขอ้มลูแพคเก็ตโดยอตัโนมัตเิมือ่คณุเปิดเครือ่ง

คณุสามารถใชโ้ทรศัพทเ์ป็นโมเด็มไดด้ว้ยการเชือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัไดโ้ดยใช ้
เทคโนโลย ีBluetooth สําหรับรายละเอยีด โปรดดเูอกสารของ Nokia Ovi Suite

การโทร
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > โทรออก และเลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

การโอนสาย  — โอนสายเรยีกเขา้ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) คณุอาจโอนสายไมไ่ดห้าก
มกีารใชฟั้งกช์นัจํากดัการโทรบางฟังกช์นั
รบัไดท้กุปุ่ ม  — รับสายเรยีกเขา้โดยกดปุ่ มใดก็ได ้ยกเวน้ปุ่ มเปิด/ปิด, ปุ่ มเลอืกดา้นซา้ยหรอื
ขวา หรอืปุ่ มวางสาย
เรยีกซํา้อตัโนมตั ิ — เรยีกซ้ําหมายเลขโดยอตัโนมัตหิากการโทรลม้เหลว
โทรดว่น  — โทรไปยังรายชือ่ทีกํ่าหนดใหก้บัปุ่ มตัวเลข (2-9) เมือ่คณุกดปุ่ มตัวเลขทีต่รงกันคา้ง
ไว ้
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สายเรยีกซอ้น  — ตัง้คา่เครอืขา่ยใหแ้จง้ใหค้ณุทราบถงึสายเรยีกเขา้ในขณะทีค่ณุใชส้ายอืน่
อยู ่(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
แสดงระยะเวลาโทร  — แสดงระยะของสายทีโ่ทรออก
สรปุหลงัการโทร  — แสดงระยะเวลาโดยประมาณของการโทรเมือ่ส ิน้สดุการโทร
สง่ขอ้มลูผูโ้ทร  — แสดงเบอรโ์ทรศัพทข์องคณุทีเ่ครือ่งของผูท้ีค่ณุโทรถงึ (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย) ในการใชก้ารตัง้คา่ทีม่กีารตกลงกนัไวก้บัผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ เลอืก
ตามคา่ของระบบ
สายใชโ้ทรออก  — เลอืกสายเพือ่โทรออก หากซมิการด์ของคณุสนับสนุนสายโทรศัพทห์ลาย
สาย (บรกิารเสรมิจากเครอืขา่ย)

โทรศพัทม์อืถอื
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > โทรศพัท ์และเลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

การต ัง้คา่ภาษา  — ในการตัง้คา่ภาษาของโทรศัพท์ ใหเ้ลอืก ภาษาในเครือ่ง และเลอืกภาษา
ในการตัง้คา่ภาษาของโทรศัพทต์ามขอ้มลูบนซมิการด์ ใหเ้ลอืก ภาษาในเครือ่ง > อตัโนมตั ิ
สถานะหนว่ยความจํา  — ตรวจสอบพืน้ทีข่องหน่วยความจําใชแ้ลว้และหน่วยความจําทียั่งไม่
ไดใ้ช ้
ล็อคปุ่ มอตัโนมตั ิ — ล็อคปุ่ มกดโดยอตัโนมัตหิลังจากผา่นชว่งเวลาทีต่ัง้ไว  ้เมือ่โทรศัพทอ์ยูใ่น
หนา้จอหลัก และไมไ่ดก้ดปุ่ มใดๆ
ป้องกนัปุ่ มกด  — ตัง้ใหโ้ทรศัพทถ์ามรหสัโทรศัพทเ์มือ่คณุปลดล็อคปุ่ มกด
ถามบนเครือ่ง  — ตัง้ใหโ้ทรศัพทถ์ามเมือ่เปิดเครือ่งวา่คณุตอ้งการเปิดใชร้ปูแบบบนเครือ่งหรอื
ไม ่เมือ่เปิดใชร้ปูแบบบนเครือ่ง การเชือ่มตอ่ทางวทิยทัุง้หมดจะปิด
อพัเดตโทรศพัท ์ — ตรวจสอบการอพัเดตซอฟตแ์วรจ์ากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ตัวเลอืกนีอ้าจไมม่ใีหใ้ช ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัโทรศัพทข์องคณุ
เลอืกผูใ้หบ้รกิาร  — ใชเ้ครอืขา่ยเซลลลูารโ์ดยเฉพาะ
ตวัชว่ยแนะนําเมนู  — แสดงขอ้ความวธิใีช ้
เสยีงเปิดเครือ่ง  — เลน่แบบเสยีงเมือ่คณุเปิดเครือ่ง

อปุกรณ์เสรมิ
เมนูนีจ้ะใชไ้ดก็้ตอ่เมือ่โทรศัพทเ์ชือ่มตอ่อยูก่บัอปุกรณ์เสรมิทีใ่ชร้ว่มกนัได ้

เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ > อปุกรณ์เสรมิ เลอืกอปุกรณ์เสรมิและตัวเลอืก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอปุกรณ์
เสรมินัน้ๆ

การจดัรปูแบบ
คณุสามารถกําหนดคา่โทรศัพทข์องคณุดว้ยการตัง้คา่ทีจํ่าเป็นสําหรับบรกิารบางประเภท  ผูใ้ห ้
บรกิารของคณุอาจสง่การตัง้คา่เหลา่นีม้าใหค้ณุดว้ย

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การต ัง้กาํหนดคา่

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
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การกาํหนดคา่ทีต่ ัง้ไว ้ — ดผููใ้หบ้รกิารทีจั่ดเก็บอยูใ่นโทรศัพท์ และตัง้คา่ผูใ้หบ้รกิารเริม่ตน้
คา่ทีต่ ัง้ไวใ้นทกุแอปฯ  — เปิดใชก้ารตัง้กําหนดคา่ทีเ่ป็นคา่เริม่ตน้สําหรับโปรแกรมทีส่นับสนุน
จดุเชือ่มทีต่อ้งการ  — ดจุูดเชือ่มต่อทีจั่ดเก็บไว ้
การต ัง้คา่สว่นตวั  — เพิม่บัญชสีว่นตัวใหมสํ่าหรับบรกิารตา่งๆ และใชง้านหรอืลบบัญชนัีน้ ใน
การเพิม่บัญชสีว่นตัวใหม่ ใหเ้ลอืก เพิม่ใหม ่หรอื ตวัเลอืก > เพิม่ใหม ่เลอืกประเภทบรกิาร
แลว้ป้อนขอ้มลูทีจํ่าเป็น ในการใชง้านบัญชสีว่นตัว ใหเ้ลือ่นไปทีบ่ัญชดีังกลา่ว แลว้เลอืก 
ตวัเลอืก > ใชง้าน

ระบบป้องกนั
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > ความปลอดภยั และเลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

ถามรหสั PIN  — ตัง้ใหโ้ทรศัพทถ์ามรหสั PIN ของคณุทกุครัง้ทีเ่ปิดเครือ่ง ซมิการด์บางอยา่ง
ไมอ่นุญาตใหเ้ลกิใชง้านการขอรหสั
การจํากดัการโทร  — จํากดัสายเรยีกเขา้และสายโทรออกจากโทรศัพทข์องคณุ (บรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขา่ย) โดยเครือ่งจะถามรหสัระบบ
จํากดัเบอร ์ — จํากดัการโทรออกไปยังหมายเลขทีเ่ลอืกไว  ้หากซมิการด์ของคณุสนับสนุน
คณุสมบัตนิี ้เมือ่เปิดใชก้ารจํากดัเบอร์ การเชือ่มตอ่ GPRS จะใชไ้มไ่ด ้ยกเวน้เมือ่สง่ขอ้ความตัว
อกัษรผา่นการเชือ่มตอ่ GPRS ในกรณีนี้ หมายเลขโทรศัพทข์องผูรั้บและหมายเลขศนูยข์อ้ความ
ตอ้งรวมอยูใ่นรายการจํากดัเบอร์
เฉพาะกลุม่  — ระบกุลุม่ผูใ้ชท้ีคุ่ณสามารถโทรหาและสามารถโทรหาคณุได  ้(บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย)
ระดบัการป้องกนั  — ในการตัง้ใหโ้ทรศัพทถ์ามรหสัโทรศัพทท์กุครัง้ทีม่กีารใสซ่มิการด์ใหมล่ง
ในเครือ่ง ใหเ้ลอืก โทรศพัท์
รหสัผา่น  — เปลีย่นรหสัโทรศัพท ์รหสั PIN, รหัส PIN2 หรอืรหสัระบบ
คาํขอรหสั PIN2  — เลอืกวา่จะตอ้งใชร้หสั PIN2 หรอืไม ่เมือ่มกีารใชค้ณุสมบัตบิางอยา่งของ
โทรศัพทท์ีป้่องกนัโดยรหสั PIN2 ซมิการด์บางอยา่งไมอ่นุญาตใหเ้ลกิใชง้านการขอรหสั ตัว
เลอืกนีอ้าจไมม่ใีหใ้ช ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัซมิการด์ของคณุ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
รหสัทีใ่ช ้ — เลอืกประเภทของรหสั PIN
ใบรบัรองสทิธิ ์หรอื ใบรบัรองผูใ้ช ้— ดรูายการใบรับรองสทิธิห์รอืใบรับรองผูใ้ชท้ีด่าวนโ์หลด
มายังโทรศัพทข์องคณุ โปรดดทู “ความปลอดภัยของเบราเซอร”์ หนา้ 33

ความปลอดภยัของเบราเซอร ์
คณุจําเป็นตอ้งใชค้ณุสมบัตคิวามปลอดภัยกบับรกิารบางประเภท เชน่ บรกิารดา้นธนาคารหรอื
การซือ้สนิคา้ออนไลน์ สําหรับการเชือ่มตอ่ประเภทนี้ คณุจําเป็นตอ้งใชใ้บรับรองและโมดลูระบบ
ป้องกนัซึง่อาจมอียูใ่นซมิการด์ของคณุ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร

หากตอ้งการดหูรอืเปลีย่นการตัง้คา่ในโมดลูรักษาความปลอดภัย หรอืดรูายการใบรับรองสทิธิ์
หรอืใบรับรองของผูใ้ชท้ีด่าวนโ์หลดมายังโทรศัพทข์องคณุ ใหเ้ลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > ความ
ปลอดภยั > โมดลูป้องกนั, ใบรบัรองสทิธิ ์หรอื ใบรบัรองผูใ้ช้
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ขอ้สําคญั: การมใีบรับรองจะชว่ยลดความเสีย่งในการเชือ่มตอ่ระยะไกลและการตดิตัง้
ซอฟตแ์วรอ์ยา่งเห็นไดช้ดั เพือ่ประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บจากความปลอดภัยทีเ่พิม่ขึน้ คณุควรใชใ้บ
รับรองอยา่งถกูตอ้ง และใบรับรองเหลา่นัน้จะตอ้งถกูตอ้ง เป็นของแท ้และเชือ่ถอืได ้ใบรับรอง
มอีายกุารใชง้านจํากดั หากใบรับรองหมดอายลุงหรอืไมถ่กูตอ้ง ใหต้รวจสอบวา่วนัทีแ่ละเวลา
ปัจจบุันในโทรศัพทข์องคณุวา่ถกูตอ้งหรอืไม่

กอ่นทําการแกไ้ขการตัง้คา่ใบรับรอง คณุตอ้งสามารถเชือ่ถอืขอ้มลูของเจา้ของใบรับรองนีไ้ด ้
และตรวจสอบวา่ใบรับรองดังกลา่วเป็นของเจา้ของทีอ่ยูใ่นรายชือ่จรงิ

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

หากตอ้งการรเีซ็ตการตัง้คา่ทีเ่ลอืกทัง้หมดโดยไมล่บขอ้มลูสว่นตัวใดๆ ใหเ้ลอืก การต ัง้คา่
เทา่น ัน้

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

เกีย่วกบัเว็บเบราเซอร์

เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต

ตดิตามขา่วสารและเยีย่มชมเว็บไซตโ์ปรดของคณุ คณุสามารถใชเ้ว็บเบราเซอรเ์พือ่ดเูว็บเพจบน
อนิเทอรเ์น็ตได ้

เว็บเบราเซอรจ์ะปรับขนาดเนือ้หาเว็บใหเ้หมาะกบัโทรศัพทข์องคณุ ดังนัน้คณุจงึสามารถเรยีกดู
เว็บไดเ้ร็วขึน้ และประหยัดคา่รับสง่ขอ้มลู

คณุตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตหากตอ้งการเรยีกดเูว็บ

คณุสามารถสอบถามเกีย่วกบับรกิาร ราคา ตลอดจนคําแนะนําไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

คณุอาจไดรั้บการตัง้กําหนดคา่ทีต่อ้งใชใ้นการเบราสข์อ้มลูเป็นขอ้ความการจัดรปูแบบจากผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ

เว็บหรอือนิเทอรเ์น็ต

เกีย่วกบัเว็บ
เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัโทรศัพทข์องคณุ ฟังกช์นัการเรยีกดเูว็บอาจแสดงเป็นเว็บหรอือนิเทอรเ์น็ตในเมนู
ตอ่จากนีไ้ปจะเรยีกวา่ เว็บ
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คณุสามารถเขา้ใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตตา่งๆ โดยใชเ้บราเซอรข์องโทรศัพท ์ลักษณะของเว็บเพจ
อาจแตกตา่งกนัเนือ่งมาจากขนาดของหนา้จอ คณุอาจไมส่ามารถดรูายละเอยีดทัง้หมดของ
เว็บเพจได ้

ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไ่ดแ้สดงวา่การสง่ผา่นขอ้มลูระหวา่งเกตเวยแ์ละเซริฟ์เวอรท์ี่
จัดเก็บขอ้มลูจะปลอดภัย

คณุสามารถสอบถามเกีย่วกบับรกิารอืน่ๆ ราคา และคําแนะนําตา่งๆ ไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

คณุอาจไดรั้บการตัง้กําหนดคา่ทีจํ่าเป็นสําหรับการเรยีกดขูอ้มลู  เป็นขอ้ความกําหนดคา่จากผูใ้ห ้
บรกิาร

การเชือ่มตอ่กบับรกิารเว็บ

เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต > โฮมเพจ หรอืในหนา้จอหลัก ใหก้ด 0 คา้งไว ้

หลังจากทีค่ณุเชือ่มตอ่กบับรกิารแลว้ คณุจะสามารถเริม่การเรยีกดูเพจตา่งๆ ได ้ฟังกช์นัของปุ่ ม
โทรศัพทอ์าจแตกตา่งกนัไปตามบรกิารนัน้ๆ โปรดปฏบิัตติามคําแนะนําบนหนา้จอ สําหรับขอ้มลู
เพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

เมนูระบบ

เขา้ใชพ้อรทั์ลเพือ่ไปยังบรกิารทีผู่ใ้หบ้รกิารระบบจัดให  ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารระบบของคณุ ผูใ้หบ้รกิารสามารถอพัเดตเมนูนีด้ว้ยขอ้ความบรกิาร

บรกิารซมิ

ซมิการด์ของคณุอาจมบีรกิารเสรมิ คณุสามารถเขา้ใชง้านเมนูนีไ้ดก็้ตอ่เมือ่ซมิการด์ของคณุ
สนับสนุน ชือ่และเนือ้หาของเมนูจะตา่งกนัไปตามซมิการด์ทีใ่ช ้

การคน้หาวธิใีชเ้พิม่เตมิ

การสนบัสนนุ
เมือ่คณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารใชผ้ลติภัณฑข์องคณุ หรอืคณุไมแ่น่ใจวา่โทรศัพท์
ของคณุควรจะทํางานอยา่งไร ใหอ้า่นคูม่อืผูใ้ชอ้ยา่งละเอยีด

หากการดําเนนิการขา้งตน้ไมส่ามารถชว่ยแกปั้ญหาได  ้ใหป้ฏบิัตติามขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึง่ตอ่
ไปนี้

• รบีตูโทรศัพทข์องคณุ ปิดโทรศัพทแ์ละถอดแบตเตอรีอ่อก หลังจากนัน้ประมาณหนึง่นาที
ใหใ้สแ่บตเตอรีแ่ลว้เปิดโทรศัพท์

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

เกีย่วกบัการอพัเดตซอฟแวรโ์ทรศพัท ์
ในการอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพท์ คณุจะไดรั้บคณุลักษณะใหมแ่ละฟังกช์นัเสรมิสําหรับ
โทรศัพทข์องคณุ การอัพเดตซอฟตแ์วรยั์งสามารถชว่ยปรับปรงุประสทิธภิาพการทํางาน
โทรศัพทข์องคณุ

ขอแนะนําใหค้ณุทําการสํารองขอ้มลูสว่นบคุคลกอ่นทีจ่ะอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุ

คาํเตอืน:
หากคณุตดิตัง้โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วร์ คณุจะไมส่ามารถใชโ้ทรศัพทไ์ด ้แมก้ระท่ังการโทร
ฉุกเฉนิ จนกวา่จะตดิตัง้เสร็จและรสีตารท์โทรศัพทอ์กีครัง้

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

กอ่นเริม่การอพัเดต ใหเ้ชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์ หรอืตรวจดใูหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีสํ่าหรับโทรศัพท์
ของคณุมพีลังงานเพยีงพอ

หลังจากการอพัเดต คณุจะพบวา่คําแนะนําในคูม่อืนีอ้าจไมใ่ชคํ่าแนะนําทีม่กีารอัพเดตลา่สดุอกี
ตอ่ไป

การอพัเดตซอฟตแ์วรข์องโทรศพัทโ์ดยใชโ้ทรศพัทข์องคณุ
ตอ้งการปรับปรงุประสทิธภิาพการทํางานของโทรศัพท์ รวมถงึรับการอพัเดตแอปพลเิคชัน่และ
รับคณุสมบัตทิีย่อดเยีย่มใหม่ๆ  ใชห่รอืไม่ อพัเดตซอฟตแ์วรเ์ป็นประจําเพือ่ใหใ้ชง้านโทรศัพทไ์ด ้
อยา่งดทีีส่ดุ คณุสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศัพทข์องคณุตรวจสอบการอพัเดตโดยอตัโนมัตไิด ้

คาํเตอืน:
หากคณุตดิตัง้โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วร์ คณุจะไมส่ามารถใชโ้ทรศัพทไ์ด ้แมก้ระท่ังการโทร
ฉุกเฉนิ จนกวา่จะตดิตัง้เสร็จและรสีตารท์โทรศัพทอ์กีครัง้

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก  ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

กอ่นเริม่การอพัเดต ใหเ้ชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์ หรอืตรวจดใูหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีสํ่าหรับโทรศัพท์
ของคณุมพีลังงานเพยีงพอ

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

ซอฟตแ์วรท์ ีม่ ี
3 ในการดาวนโ์หลดและตดิตัง้การอพัเดตซอฟตแ์วร์ ใหเ้ลอืก โหลดซอฟตแ์วร ์ทําตามคํา

แนะนําทีแ่สดงขึน้มา
4 หากการตดิตัง้ถกูยกเลกิหลังจากดาวนโ์หลด ใหเ้ลอืก ตดิต ัง้อพัเดต sw

การอพัเดตซอฟตแ์วรอ์าจใชเ้วลาหลายนาที หากเกดิปัญหาในขณะทีต่ดิตัง้ โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารเครอืขา่ยของคณุ

การตรวจสอบอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ดยอตัโนมตั ิ
เลอืก อพัเดตซอฟตอ์ตัฯ และระบคุวามถีใ่นการตรวจสอบอพัเดตซอฟตแ์วรใ์หม่

ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุอาจสง่การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทใ์นแบบ OTA มายังโทรศัพท์
ของคณุโดยตรง สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารผา่นเครอืขา่ยนี้ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
เครอืขา่ยของคณุ

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

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

หากตอ้งการทราบแหลง่จําหน่ายอปุกรณ์เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรอง  สามารถสอบถามจากตัวแทน
จําหน่ายของคณุ

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

ขอ้กาํหนดทีค่วรปฏบิตัสํิาหรบัการใชอ้ปุกรณ์เสรมิ
• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็ก
• หากตอ้งการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ์เสรมิ ใหจั้บทีป่ล๊ักไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ
• ตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์เสรมิทีไ่ดต้ดิตัง้ในพาหนะไดรั้บการตดิตัง้อยา่งแน่น

หนาและทํางานอยา่งถกูตอ้ง
• เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบัตผิา่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิในรถทีต่ดิตัง้ยากได ้

แบตเตอรี่
ประเภท: BL-5C

ระยะเวลาการสนทนา:

สงูสดุ 4.5 ชัว่โมง (GSM)

สแตนดบ์าย:

สงูสดุ 502 ชัว่โมง (GSM)

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

บรกิารและคา่ใชจ้า่ยของเครอืขา่ย
โทรศัพทข์องคณุไดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้น เครอืขา่ย (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz

คณุตอ้งสมคัรสมาชกิกบัผูใ้หบ้รกิารกอ่นเริม่ใชง้านโทรศัพท์

การใชบ้รกิารเครอืขา่ยและการดาวนโ์หลดเนือ้หามายงัโทรศัพทข์องคณุจําเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยและอาจสง่ผลใหเ้กดิคา่ใช ้
จา่ยในการรับสง่ขอ้มลู คณุสมบตัขิองผลติภณัฑบ์างอยา่งตอ้งการการสนับสนุนจากเครอืขา่ย และคณุอาจตอ้งสมคัรสมาชกิเสยีกอ่น

การดแูลอปุกรณ์ของคณุ
คณุควรดูแลอปุกรณ์ แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมดัระวัง คําแนะนําต่อไปนีจ้ะชว่ยใหคุ้ณปฏบิตัติามเงือ่นไขการรับ
ประกนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของ
แร่ ซึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกรอ่นได ้หากตัวเครือ่งเปียกชืน้ ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกและปลอ่ยใหเ้ครือ่งแหง้สนทิดกีอ่น

• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด

• อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่งอปุกรณ์นอกเหนือจากทีแ่นะนําไวใ้นคูม่อืผูใ้ช ้

• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดร้ับการรับรองอาจทําใหอ้ปุกรณ์เสยีหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศัพท์

• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของอปุกรณ์เทา่นัน้

• ปิดอปุกรณ์และถอดแบตเตอรีอ่อกเป็นครัง้คราว เพือ่ประสทิธภิาพในการทํางานสงูสดุ

• เก็บอปุกรณ์ไวใ้หห้า่งจากแมเ่หล็กหรอืสนามแมเ่หล็ก

• ในการเก็บรักษาขอ้มลูสําคัญของคุณใหป้ลอดภยั ใหจ้ัดเก็บขอ้มลูนัน้ไวแ้ยกไวส้องทีเ่ป็นอยา่งนอ้ย เชน่ ในอปุกรณ์ การด์หน่วยความ
จํา หรอืคอมพวิเตอร ์หรอืจดบนัทกึขอ้มลูสําคัญลงในกระดาษ

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

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

เจา้ของเนือ้หาสามารถใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) ประเภทอืน่ๆ เพือ่ปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญา รวมถงึลขิสทิธิไ์ด ้
อปุกรณ์นีจ้ะใชซ้อฟตแ์วร ์DRM หลากหลายประเภทในการเขา้ถงึขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM และดว้ยอปุกรณ์นี ้คุณจงึสามารถเขา้ถงึขอ้มลูที่
ไดรั้บการป้องกนัดว้ย WMDRM 10 / OMA DRM 2.0 / WMDRM 10 และ OMA DRM 2.0 หากซอฟตแ์วร ์DRM บางอยา่งไมส่ามารถปกป้อง
เนือ้หาได ้เจา้ของเนือ้หาสามารถขอใหเ้พกิถอนความสามารถของซอฟตแ์วร ์DRM ในการเขา้ถงึขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM ใหมไ่ด ้นอกจาก
นี ้การเพกิถอนยงัอาจป้องกนัการตอ่อายขุองขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM ในอปุกรณ์ของคณุแลว้ การเพกิถอนซอฟตแ์วร ์DRM นีจ้ะไมส่ง่ผล
กระทบตอ่การใชเ้นือ้หาทีไ่ดรั้บการปกป้องดว้ย DRM ประเภทอืน่ หรอืการใชเ้นือ้หาทีไ่มไ่ดรั้บการป้องกนัดว้ย DRM

เนือ้หาทีป้่องกนัดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) จะมาพรอ้มกบัสทิธกิารใชท้ีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทําหนา้ทีร่ะบถุงึสทิธขิองคณุในการใช ้
เนือ้หา

หากโทรศัพทข์องคณุมขีอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย OMA DRM เมือ่จะสํารองขอ้มลูทัง้รหัสการใชแ้ละเนือ้หานัน้ ใหใ้ชฟั้งกช์นัการสํารองขอ้มลูจาก
โปรแกรม Nokia PC Suite

วธิกีารถา่ยโอนขอ้มลูแบบอืน่  ๆอาจไมโ่อนรหัสการใชท้ีจํ่าเป็นตอ้งถกูเรยีกคนืพรอ้มเนื้อหาเพือ่ใหคุ้ณสามารถใชเ้นือ้หาทีป้่องกนัดว้ย OMA
DRM ไดต้่อไปหลังจากจัดรูปแบบหน่วยความจําโทรศัพทแ์ลว้ คณุอาจจําเป็นตอ้งเรยีกคนืรหัสการใชห้ากไฟลใ์นโทรศัพทข์องคุณเสยี
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หากโทรศัพทม์เีนื้อหาทีป้่องกนัดว้ย WMDRM ทัง้รหัสการใชแ้ละเนือ้หาจะหายไปหากคณุจัดรปูแบบหน่วยความจําของโทรศัพท ์คณุอาจ
สญูเสยีรหัสการใชแ้ละเนื้อหาหากไฟลใ์นโทรศัพทข์องคุณเสยี การสญูหายของรหัสการใชห้รอืเนือ้หาอาจจํากดัความสามารถในการใช ้
เนือ้หาเดยีวกนับนโทรศัพทข์องคณุอกีครัง้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคุณ

รหัสการใชบ้างอยา่งอาจจะเชือ่มตอ่กบัซมิการด์ใดซมิการด์หนึง่ และเนื้อหาทีไ่ดรั้บการป้องกนัไวจ้ะเขา้ถงึไดเ้ฉพาะเมือ่ใสซ่มิการด์ดังกลา่ว
ไวใ้นเครือ่งแลว้เทา่นัน้

แบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
อปุกรณ์ของคณุไดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชก้บั BL-5C แบตเตอรีช่นดิทีส่ามารถชารจ์ประจใุหมไ่ด ้Nokia อาจผลติแบตเตอรีรุ่่นอืน่ทีใ่ชง้านได ้
กบัอปุกรณ์รุน่นี ้ควรใชแ้บตเตอรีข่องแทข้อง Nokia ทกุครัง้

อปุกรณ์เครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบใหใ้ชง้านเมือ่ไดรั้บพลังงานจากอปุกรณ์ชารจ์ต่อไปนี้ AC-3 หมายเลขรุ่นอปุกรณ์ชารจ์ของ Nokia ทีแ่ท ้
จรงิอาจแตกตา่งกนัไปตามประเภทของปลั๊ก ซึง่จะระบโุดย E, X, AR, U, A, C, K, หรอื B

แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจแุบตเตอรีไ่ดห้ลายรอ้ยครัง้ แตแ่บตเตอรีก่จ็ะค่อยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมือ่สงัเกตเห็นวา่เวลา
การสนทนาและสแตนดบ์ายของแบตเตอรีส่ัน้ลงอยา่งเห็นไดช้ดั ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีก่อ้นใหม่

ขอ้สําคญั: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นคา่โดยประมาณเทา่นัน้ เวลาจรงิจะขึน้อยูก่บัหลายปัจจัย เชน่ สภาพ
ของระบบเครอืขา่ย การตัง้คา่อปุกรณ์, คณุสมบตัทิีกํ่าลังใช,้ สภาพแบตเตอรี ่และอณุหภมูิ

ความปลอดภยัของแบตเตอรี่
ปิดอปุกรณ์ และปลดการเชือ่มต่อเครือ่งออกจากอปุกรณ์ชารจ์ทกุครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี ่เมือ่คณุถอดอปุกรณ์ชารจ์หรอือปุกรณ์เสรมิออก
จากเตา้เสยีบ ใหจ้ับทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

เมือ่ไมไ่ดใชง้านอปุกรณ์ชารจ์ของคณุใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบและอปุกรณ์ ไมค่วรเสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้คา้งไวก้บั
อปุกรณ์ชารจ์ เน่ืองจากการชารจ์เป็นเวลานานเกนิไปจะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หากคณุทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มไว ้
แบตเตอรีจ่ะคายประจอุอกเองเมือ่เวลาผา่นไป

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

การลัดวงจรของแบตเตอรีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มวีตัถปุระเภทโลหะมาสมัผัสกบัแถบโลหะบนแบตเตอรี ่ตัวอยา่งเชน่ หากคณุใสแ่บตเตอรี่
สํารองไวใ้นกระเป๋าของคณุ การลัดวงจรเชน่นีอ้าจทําใหแ้บตเตอรีห่รอืวัตถสํุาหรับเชือ่มตอ่เกดิความเสยีหายได ้

หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้การกําจัดแบตเตอรีต่อ้งเป็นไปตามกฎหมายของทอ้งถิน่ นํากลับมาใช ้
ใหม ่ถา้เป็นไปได ้และไมค่วรทิง้รวมกบัขยะภายในบา้น

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

หา้มดัดแปลง, ประกอบใหม,่ พยายามใสว่ัตถแุปลกปลอมลงในแบตเตอรี ่หรอืนําไปแชใ่นน้ําหรอืของเหลวชนดิอืน่  ๆหากแบตเตอรีเ่สยีหาย
อาจทําใหเ้กดิการระเบดิได ้

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

ขอ้มลูเพิม่เตมิดา้นความปลอดภยั
การโทรฉุกเฉนิ
1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดโทรศัพทแ์ลว้

2 ตรวจสอบวา่สญัญาณมคีวามแรงทีเ่พยีงพอ นอกจากนี ้คณุอาจตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี้
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• ใสซ่มิการด์

• ยกเลกิการจํากดัการโทรทีค่ณุเปิดใชก้บัโทรศัพทข์องคณุ เชน่ การจํากดัการโทร การจํากดัเบอร ์หรอืเฉพาะกลุม่

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศัพทข์องคณุไมอ่ยูใ่นโหมดใชบ้นเครือ่งบนิ

3 กดปุ่ มวางสายซ้ําๆ จนกวา่หนา้จอหลักจะปรากฏ

4 ป้อนหมายเลขฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางการสําหรับตําแหน่งทีต่ัง้ปัจจบุนัของคณุ ซึง่หมายเลขโทรฉุกเฉนิในแตล่ะพืน้ทีจ่ะแตกตา่งกนัไป

5 กดปุ่ มโทร

6 คณุตอ้งใหข้อ้มลูต่าง  ๆทีถ่กูตอ้งใหไ้ดม้ากทีส่ดุ อยา่วางสายจนกวา่จะไดรั้บอนุญาตใหว้างสายได ้

ขอ้สําคญั: เปิดใชง้านทัง้สายโทรศัพทม์อืถอืและอนิเทอรเ์น็ต หากโทรศัพทข์องคณุสนับสนุนสายอนิเทอรเ์น็ต เครือ่งอาจ
พยายามตอ่การโทรฉุกเฉนิผา่นทัง้เครอืขา่ยเซลลลูารแ์ละผา่นผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต ไมส่ามารถรับรองการเชือ่มต่อไดใ้นบางสภาวะ
ไมค่วรวางใจวา่โทรศัพทไ์รส้ายจะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยามจําเป็น อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิทางการแพทย์

เด็กเล็ก
เครือ่งของคณุ รวมทัง้อปุกรณ์เสรมิ ไมใ่ชข่องเลน่ อปุกรณ์เหลา่นัน้อาจมชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเกบ็ใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

อปุกรณ์ทางการแพทย์
การทํางานของอปุกรณ์สําหรับรับหรอืสง่สัญญาณวทิยรุวมทัง้โทรศัพทม์อืถอือาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนตอ่การทํางานของอปุกรณ์
ทางการแพทยท์ีไ่มม่กีารป้องกนัสญัญาณเพยีงพอได ้โปรดปรกึษาแพทยห์รอืบรษัิทผูผ้ลติเครือ่งมอืทางการแพทยนั์น้  ๆหากไมแ่น่ใจวา่
อปุกรณ์นัน้ไดรั้บการป้องกนัพลังงานความถีว่ทิย ุจากภายนอกอยา่งเพยีงพอหรอืไม่

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

• เก็บโทรศัพทใ์หอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยม์ากกวา่ 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ

• อยา่ใสอ่ปุกรณ์ไรส้ายไวใ้นกระเป๋าเสือ้

• ใชโ้ทรศัพทก์บัหขูา้งทีต่รงขา้มกบัอปุกรณ์ทางการแพทย์

• ปิดโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หากสงสยัวา่กําลังเกดิสัญญาณรบกวน

• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับอปุกรณ์ทางการแพทยดั์งกล่าว

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายร่วมกบัอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย โปรดปรกึษากับแพทยท์ีใ่หคํ้า
ปรกึษาดา้นสขุภาพของคณุ

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

การฟงั

คําเตอืน:
ขณะทีคุ่ณใชช้ดุหฟัูง อาจมผีลตอ่ความสามารถในการไดย้นิเสยีงภายนอก หา้มใชช้ดุหฟัูงในสถานทีท่ีอ่าจมผีลตอ่ความปลอดภยัของคณุ

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

โทรศัพทเ์ครือ่งนีต้อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่กบัระบบเครอืขา่ยทีม่คีณุภาพเพือ่สง่ไฟลข์อ้มลูหรอืขอ้ความ อาจมคีวามลา่ชา้ในการสง่ไฟลข์อ้มลูหรอื
ขอ้ความ จนกว่าจะเชือ่มตอ่ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ ปฏบิตัติามคําแนะนําเกีย่วกบัระยะหา่งระหวา่งเครือ่ง จนกวา่การสง่จะเสร็จสมบรูณ์

ช ิน้สว่นของโทรศัพทเ์ป็นสือ่แมเ่หล็ก วัตถทุีทํ่าจากโลหะอาจดงึดดูเขา้หาโทรศัพท ์อยา่วางบตัรเครดติหรอืสือ่เก็บแมเ่หล็กอืน่ไวใ้กล ้
โทรศัพท ์เพราะขอ้มลูทีเ่ก็บไวภ้ายในอาจถกูลบได ้

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

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

บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิ
ปิดโทรศัพทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิได ้เชน่ ใกลเ้ครือ่งสบูแกส๊ในสถานบีรกิารน้ํามนั ประกายไฟในบรเิวณดังกลา่วอาจทําให ้
เกดิการระเบดิหรอืลกุไหมอ้นัเป็นเหตใุหบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้ สงัเกตขอ้หา้มในสถานบีรกิารเชือ้เพลงิ ทีเ่ก็บและบรเิวณทีม่กีารจา่ยเชือ้
เพลงิ โรงงานเคมหีรอืสถานทีเ่กดิการลุกลามของการระเบดิได ้บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิไดม้กัมเีครือ่งหมายแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน แต่
ไมเ่สมอไป บรเิวณดังกลา่วรวมถงึบรเิวณทีค่ณุอาจไดรั้บแจง้ใหด้ับเครือ่งยนต ์ใตด้าดฟ้าบนเรอื ระบบอํานวยความสะดวกในการขนถา่ยหรอื
จัดเก็บสารเคม ีและบรเิวณทีอ่ากาศมกีารปนเป้ือนของสารเคมหีรอืเศษอนุภาคต่าง  ๆเชน่ เม็ดวัสดขุนาดเล็ก ฝุ่ นหรอืผงโลหะ คณุควรตรวจ
สอบกบัผูผ้ลติยานพาหนะทีใ่ชก้า๊ซปิโตรเลยีมเหลว (เชน่ โพรเพนหรอืบวิเทน) เพือ่ตรวจสอบวา่โทรศัพทเ์ครือ่งนี้สามารถใชใ้นบรเิวณใกล ้
เคยีงกบัยานพาหนะดังกลา่วไดอ้ยา่งปลอดภยัหรอืไม่

รายละเอยีดการรบัรอง (SAR)
โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้รงตามคาํแนะนําของการสือ่สารทางคลืน่วทิยุ

เครือ่งโทรศัพทข์องคณุจะเป็นตัวรับและสง่สัญญาณวทิย ุซึง่ไดรั้บการออกแบบมาไมใ่หเ้กนิความถีส่ัญญาณคลืน่วทิยทุีแ่นะนําโดยขอ้
กําหนดระหวา่งประเทศ ขอ้แนะนํานี้จัดทําขึน้โดย ICNIRP ซึง่เป็นหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรอ์สิระ และรวมถงึระดับความปลอดภัยที่
ออกแบบมาเพือ่คุม้ครองผูใ้ชท้กุคน โดยไมข่ึน้กับอายหุรอืสขุภาพ

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

คา่ SAR ทีส่งูทีส่ดุภายใตคํ้าแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโ้ทรศัพทท์ีห่คูอื 1.00 วัตต/์กก.

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

คลืน่ SAR (Specific Absorption Rate)
เครือ่งวทิยคุมนาคมนีม้อีตัราการดดูกลนืพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อนัเนือ่งมาจากเครือ่งวทิยคุมนาคมเทา่กบั
1.00 วัตต/์กก. ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภยัตอ่สขุภาพมนุษยจ์ากการใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมทีค่ณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแหง่ชาตปิระกาศกําหนด
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ขอ้มลูศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

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

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 

เซน็ทรัลพลาซา่ ป่ินเกลา้ ยนูติ 421, 7/145 ถ.บรมราชชนนี อรณุอมัรนิทร์
บางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 10700

0-2741-6363

0-2884-5695

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 

ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 

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

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 

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

0-2741-6363

0-2660-9290

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 

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

0-2741-6363

0-2673-7102

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 

อา. 10.00 น. - 20.30 

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

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 

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

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 

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

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 

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

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 

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

ลขิสทิธิแ์ละประกาศอืน่ๆ

คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ีว้า่ ผลติภัณฑ ์RM-709 นีส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่  ๆทีเ่กีย่วขอ้งของ
Directive 1999/5/EC คณุสามารถดสํูาเนาของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี่ http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/

© 2010 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ X2-01 เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Nokia Corporation Nokia
tune เป็นเครือ่งหมายการคา้ดา้นเสยีงของบรษัิท Nokia Corporation ผลติภัณฑอ์ืน่หรอืชือ่บรษัิทอืน่ทีก่ลา่วถงึในทีน้ี่อาจเป็น
เครือ่งหมายการคา้หรอืชือ่ทางการคา้ของผูเ้ป็นเจา้ของอืน่  ๆตามลําดับ

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

ประกอบดว้ยซอฟตแ์วรเ์ขา้รหัสขอ้ความ RSA BSAFE หรอืซอฟตแ์วรโ์ปรโตคอลรักษาความปลอดภยัจาก RSA Security
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พัทยา 353/43 (ซอยสขุมุวทิ พัทยา 49) หมู ่9 ถ.สขุมุวทิ 
หนองปรอื บางละมงุ ชลบรุ ี20260

0-3871-6976-7

น.

น.

น.
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Java และเครือ่งหมายทีม่สีญัลักษณ์ Java ทัง้หมดเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษัิท Sun
Microsystems, Inc.

ผลติภัณฑน์ีไ้ดรั้บอนุญาตภายใต ้MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) เพือ่ใชง้านสว่นตัวและไมใ่ชเ่ชงิพาณชิยใ์นการเชือ่มต่อกบั
ขอ้มลูทีเ่ขา้รหัสตามขอ้กําหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกคา้เพือ่ใชใ้นกจิกรรมสว่นตัวและไมใ่ชท่างการคา้ และ (ii) เพือ่ใช ้
เชือ่มตอ่กบัวดิโีอ MPEG-4 ของผูใ้หบ้รกิารวดิโีอทีไ่ดรั้บอนุญาต ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้หรอืใชง้านอืน่ใดนอกเหนือจากนี ้ขอ้มลูเพิม่เตมิรวมถงึ
ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิการขาย การใชง้านภายในและการใชง้านเชงิพาณชิย ์สามารถดไูดจ้าก MPEG LA, LLC ทีเ่ว็บไซต ์http://
www.mpegla.com

ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ ไมว่า่จะอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด Nokia หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ Nokia จะไมรั่บ
ผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได ้หรอืความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ์ อนัเป็นผลสบืเนื่องหรอืความเสยีหายทางออ้มไมว่า่จะ
ดว้ยสาเหตใุด

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

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

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

ความพรอ้มของบรกิารตา่งๆ ของ Ovi อาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค

คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อปุกรณ์ของคณุอาจกอ่ใหเ้กดิสัญญาณรบกวนโทรทัศนห์รอืวทิยไุด ้(ตัวอยา่งเชน่ เมือ่ใชโ้ทรศัพทใ์นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัเครือ่งรับสญัญาณ)
FCC หรอื Industry Canada อาจรอ้งขอใหค้ณุหยดุใชโ้ทรศัพท ์หากสญัญาณรบกวนดังกลา่วน้ียงัมอียู ่หากคณุตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิ
โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารในพืน้ทีข่องคณุ อปุกรณ์นีส้อดคลอ้งกบัมาตราที ่15 ของขอ้กําหนด FCC และมาตรฐาน RSS ทีย่กเวน้ใบอนุญาต
ของ Industry Canada การทํางานจะขึน้อยูก่บัเงือ่นไขสองขอ้ดังตอ่ไปนี ้(1) อปุกรณ์นีจ้ะไมก่อ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายใดๆ
และ (2) อปุกรณ์นีต้อ้งยอมรับสัญญาณรบกวนใด  ๆก็ตาม รวมถงึสญัญาณรบกวนทีอ่าจทําใหอ้ปุกรณ์ทํางานไมต่รงกบัทีต่อ้งการ การ
เปลีย่นแปลงหรอืดัดแปลงใด  ๆทีไ่มไ่ดรั้บการอนุมตัเิป็นลายลักษณ์อกัษรโดย Nokia อาจทําใหส้ทิธิใ์นการใชง้านอปุกรณ์นีข้องผูใ้ชเ้ป็น
โมฆะได ้

เครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์นี ้มคีวามสอดคลอ้งตามมาตรฐานทางเทคนคิ เลขที ่กทช. มท. 004-2548 และขอ้กําหนดอืน่ของ 

/ฉบบัที ่1.1 TH
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