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Nokia, Nokia Connecting People และ Nseries เปนเครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท 
Nokia Corporation ผลิตภัณฑอื่นหรือชื่อบริษัทอื่นที่กลาวถึงในที่นีอ้าจเปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคา

ของผูเปนเจาของอื่นๆ ตามลําดับ

หามทําซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ โดยไมไดรับอนญุาต

เปนลายลกัษณอักษรจากโนเกีย

โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดงันั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวนหนึง่

สวนใดของผลิตภัณฑที่อธบิายไวในเอกสารฉบับนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด NOKIA หรือผูใหอนุญาต

รายใดของ NOKIA จะไมรับผดิชอบตอการสญูหายของขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบตัิการณ 

อันเปนผลสบืเนื่องหรือความเสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุด

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล “ตามสภาพที่เปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากัด

อยูที่การรับประกันความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑที่จําหนาย หรือความเหมาะสมในการใชงานตาม
วตัถุประสงค ตลอดจนความถูกตอง ความเชื่อถือไดหรือขอมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมาย
ระบไุวเทานั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

แอปพลเิคชั่นของบริษทัอื่นทีม่าพรอมกับโทรศัพท อาจถูกสรางขึ้นและอาจเปนของบคุคลหรือนิติบุคคลที่ไมใชกิจการ
ในเครือหรือมีสวนเกี่ยวของกับโนเกีย Nokia ไมไดเปนเจาของลิขสทิธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรม
จากผูผลติรายอื่นเหลานี้ ดังนั้น Nokia จึงไมมีสวนรับผดิชอบในการใหการสนับสนุนผูใช ความสามารถในการใชงาน
ของแอปพลเิคชั่นเหลานี้ หรือขอมูลที่แสดงในแอปพลิเคชั่นหรือสือ่เหลานี้ นอกจากนี้ Nokia ไมไดใหการรับประกันใดๆ 
สําหรับแอปพลิเคชั่นของบริษทัเหลานี้ ดวยการใชแอปพลิเคชั่นตางๆ คณุใหการรับรองวา แอปพลิเคชั่นเหลานั้นไดรับการ
จัดเตรียมใหในแบบที่เปนโดยไมมีการรับประกันใดๆ อยางชัดแจงหรือเปนนยัยะ ตามขอบขายสงูสดุที่อนุญาต
โดยกฎหมายทีน่ํามาใช คุณยังใหการรับรองตอไปนี้อีกวา ทั้ง NOKIA รวมทั้งบริษทัพันธมิตรจะไมใหการรับประกันใดๆ 
ไมวาจะระบไุวอยางชัดแจง หรือโดยนยัในทุกกรณี รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการรับประกันของชื่อสนิคา 
โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมของวตัถุประสงคพิเศษ หรือรับประกันวาซอฟตแวรนี้จะไมลวงละเมิด
การจดสิทธิบตัร ลขิสิทธิ ์เครื่องหมายการคา หรือสทิธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคและลิงคที่ตดิตั้งไวลวงหนาแลวสําหรับไซตอินเทอรเน็ตจากบริษทัภายนอก 
คณุสามารถเขาสูไซตของบริษัทเหลานี้ไดจากโทรศัพทของคณุ เว็บไซตของบริษัทภายนอกไมใชกิจการในเครือของ 
Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผดิชอบใดๆ ตอเวบ็ไซตเหลานี้ หากคณุเลือกเขาใชเวบ็ไซตดังกลาว 
คณุควรใชความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต

ผลิตภัณฑและโปรแกรมเฉพาะและบริการสําหรับผลติภัณฑเหลานี้ที่วางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค 
โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตวัเลือกภาษาที่มีใหเลือกใชไดจากตัวแทนจําหนาย Nokia

การทํางานและคุณสมบัตบิางอยางจะขึ้นอยูกับซิมการด และ/หรือเครือขาย MMS หรือความสามารถในการใชงาน
รวมกันไดของอุปกรณและรูปแบบเนื้อหาที่ไดรับการสนับสนุน บริการบางประเภทจะเรียกเก็บคาบริการเพิ่มเตมิ

การปองกันลขิสทิธิ์อาจปองกันไมใหมีการคัดลอก แกไข โอนยายหรือสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) 
และเนื้อหาอื่นๆ

โปรดดูขอมูลที่สําคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพทไดจากคูมือผูใช

ฉบับที่ 1 TH
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เสียงชวย 

เสียงชวย จะทําหนาที่อานขอความบนหนาจอ ซึ่งชวยใหคุณสามารถใชฟงกชัน

พื้นฐานบางอยางในโทรศัพทของคุณโดยไมตองมองที่จอแสดงผล คุณสามารถ

เลือกจากฟงกชันดังตอไปนี้:

เบอรโทรลาสุด—ฟงขอมูลหมายเลขที่ไมไดรับสายและหมายเลขที่รับสาย 

รวมทั้งหมายเลขที่โทรออกลาสุด และหมายเลขที่โทรบอย

รายชื่อ—ฟงรายการตางๆ ในรายชื่อของคุณ เลื่อนลงเพื่อคนหารายชื่อ 

เลื่อนไปดานขวาเพื่อเปดรายชื่อกลุม หากตองการติดตอรายชื่อ กดปุมโทร 

หามใชฟงกชันนี้ หากคุณบันทึกมากกวา 500 รายการในรายชื่อ

ศูนยขอความเสียง—ติดตอศูนยขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ตัวหมุน—โทรออก หากตองการปอนหมายเลข ใหเลื่อนขึ้นหรือลง  เมื่อคุณไดยิน

หมายเลขที่ถูกตอง ใหกดปุมเลื่อน ดําเนินการเลือกหมายเลขตอไป จนกวาคุณจะ

ปอนหมายเลขครบทั้งหมด หากตองการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ใหกดปุมโทรออก

นาฬิกา—ฟงเวลาปจจุบัน หากตองการฟงวันที่ ใหเลื่อนลง

หากตองการฟงตัวเลือกอืน่ๆ ใหเลือก ตวัเลือก

เสียงพูด 

ใน เสียงพูด คุณสามารถเลือกภาษาและเสียงที่จะใชสําหรับการอานขอความได 

ในการปรับความเร็วและระดับเสียงของเสียงพูด ใหเลือก การตั้งคาเสียง

เสียงจะขึ้นอยูกับภาษา เมื่อคุณเปลี่ยนภาษา เสียงจะเปลี่ยนเปนเสียงที่ระบบ

ตั้งไวสําหรับภาษา เลือกเสียงอื่นใหกับภาษาไดตามตองการ

หากตองการดูเสียงที่สามารถใชไดกับภาษาที่เลือก ใหเลื่อนไปดานขวา 

ในการเลนเสียง ดูขอมูลเกี่ยวกับเสียง หรือลบเสียง ใหเลือก ตัวเลือก > ฟงเสียง, 

ขอมลูเสียง หรือ ลบ
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