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ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิด
กฎหมายได โปรดอานคูมือผูใชฉบับสมบรูณสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือในกรณีท่ีอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
หรือกอใหเกิดอันตราย
คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเปนอันดับแรก
ปฏิบติัตามกฎหมายทองถ่ิน ไมควรใชมือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู 
สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คุณควรคํานึงถึงคือความปลอดภัยบนทองถนน
สัญญาณรบกวน
โทรศัพทไรสายทุกประเภทอาจไดรับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซ่ึงจะสงผล
ตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได
ปดโทรศัพทขณะท่ีอยูในโรงพยาบาล
โปรดปฏิบติัตามขอหามตางๆ ควรปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย

ปดโทรศัพทขณะท่ีอยูบนเครื่องบิน
โปรดปฏิบติัตามขอหามตางๆ อุปกรณไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
บนเคร่ืองบนิได
ปดโทรศัพทขณะเติมนํ้ามัน
หามใชโทรศัพทขณะท่ีกําลังเติมนํ้ามัน และหามใชโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับนํ้ามัน
เช้ือเพลิงหรือสารเคมี
ปดโทรศัพทเม่ืออยูใกลกับจุดท่ีมีการระเบิด
โปรดปฏิบติัตามขอหามตางๆ หามใชโทรศพัทในจุดท่ีกําลังมีการระเบิด
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การใชงานอยางถูกตอง
ใหใชโทรศัพทโดยถือท่ีตัวโทรศพัทตามที่อธิบายไวในคูมือผูใช อยาจับเสาอากาศ
โดยไมจําเปน
การบริการท่ีผานการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทานั้นท่ีจะใชหรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอร่ีท่ีไดรับการรับรองเทานั้น หามตอโทรศัพท
เขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได
กันนํ้า
โทรศพัทมือถือของคุณไมไดกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง

สําเนาสํารอง
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกขอมูลสําคญัท้ังหมดที่จัดเก็บไวในเครื่อง
เปนลายลักษณอักษรเสมอ
การตอกับอุปกรณอ่ืนๆ
เมื่อตองการตอโทรศพัทกับอุปกรณชนิดอืน่ๆ กรุณาอานคูมือของอุปกรณน้ันๆ เพ่ือ
ศึกษาขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณ
ท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได
การโทรฉุกเฉิน
โปรดตรวจสอบดูวาไดเปดโทรศัพทแลวและอยูในพ้ืนท่ีใหบริการ กดปุมวางสาย
หลายๆ ครั้งตามที่ตองการเพื่อลบหนาจอและยอนกลับไปท่ีหนาจอเริ่มตน ปอน
หมายเลขฉุกเฉิน จากนั้นกดปุมโทรออก แจงตําแหนงท่ีคุณอยู อยาเพิ่งวางสาย
จนกวาจะไดรับแจงใหวาง
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■ ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบบัน้ีไดรับการรับรองใหใชกับเครือขาย EGSM 900/1800 
โปรดติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
ขณะท่ีใชคณุสมบัติตางๆ ในโทรศพัทเครื่องนี้ โปรดเคารพตอสิทธิสวนบคุคลของผูอื่น และไม
กระทําการใดที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย 

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเร่ิมใชงานคุณสมบติัตางๆ ของเครื่อง ยกเวน
นาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรืออันตราย

■บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศพัทไรสายกอนเร่ิมใชงานโทรศัพท คุณสมบติั
สวนใหญในโทรศัพทเครื่องน้ีขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของคุณสมบติัเครือขายไรสาย บริการเสริม
ของระบบเครือขายดังกลาวอาจไมมีในบางเครือขาย หรือคุณอาจตองติดตอกับผูใหบริการ
โทรศัพทเพ่ือสมัครขอใชบริการกอน จึงจะสามารถใชบริการเสริมของระบบเครือขายได ผูให
บริการโทรศัพทของคุณอาจใหคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการใชงานบริการดังกลาว รวมถึง
อธิบายคาใชจายในการใชบริการ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดท่ีสงผลกระทบตอการใชงาน
บริการเสริมของระบบเครือขาย ตัวอยางเชน ระบบเครือขายบางแบบอาจจะไมรองรับตัวอักษร
ของทุกภาษา และการบริการทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ 
ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเคร่ือง นอกจากนี้ โทรศัพทของคุณอาจ
ไดรับการกําหนดคาเปนพิเศษ ซ่ึงการกําหนดคานี้อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงช่ือเมนู ลําดับเมนู 
และไอคอนตางๆ โปรดติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
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■ อุปกรณชารจและอุปกรณเสริม
ปดอุปกรณและถอดสายอุปกรณชารจทุกครั้งกอนนําแบตเตอรี่ออก
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนท่ีจะใชกับเครื่องโทรศัพท โทรศัพทเครื่องน้ีจะใชได
กับแหลงจายไฟจากอุปกรณชารจ ACP-7 และ ACP-12

คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอปุกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองโดย 
Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือ
จากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรอง คุณสามารถสอบถามจาก
ตัวแทนจําหนายของคุณ หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปล๊ักไฟและ
ดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ
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ขอมูลทั่วไป
■ รหัสผาน 
สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับรหัสผานและการทํางาน โปรดด ู "การตั้งคาระบบ 
ความปลอดภัย" ที่หนา 31

• รหัสโทรศัพท: รหัสโทรศัพท ที่จัดสงใหพรอมกับโทรศัพท จะปองกันการใชโทรศัพท
โดยไมไดรับอนุญาตรหัสที่ตั้งไวลวงหนาคือ 12345

• รหัส PIN: รหัสซึ่งจัดสงใหพรอมกับซิมการดนี้ จะชวยปองกันการใชการดโดย
ไมไดรับอนุญาต 
หากตองการตั้งใหโทรศัพทของคุณขอรหัส PIN ทุกครัง้ที่เปดเครื่อง เม่ืออยูในโหมด
แสตนดบาย ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > ตั้งคาระบบความปลอดภัย > ขอรหัส PIN 
จากนั้นปอนรหัส PIN และเลือก เปด
หากคุณปอนรหัสผาน PIN ไมถูกตองสามครัง้ติดตอกัน ซิมการดจะถูกบล็อก คุณตอง
ปอนรหัส PUK เพ่ือปลดล็อคซิมการด และตั้งรหสั PIN ใหม

• รหัส PIN2: รหัสนี้จัดสงใหพรอมกับซิมการดบางชุด และจําเปนตองใชเพ่ือเขาถึง
บริการบางประเภท เชน การตั้งคาใชจายการโทร หากคุณปอนรหัส PIN2 ไมถูกตอง
สามครั้งติดตอกัน ขอความ รหัส PIN2 จะถกูบล็อก จะปรากฏขึ้นที่หนาจอ และคุณจะ
ถูกสอบถามเพื่อใหใส PUK2

ixลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



เปล่ียนรหัสโทรศัพท รหัส PIN และรหัส PIN2 ใน เปล่ียรหัสใชงาน ในเมนู การตั้งคา
ความปลอดภัย (โปรดดู "การตั้งคาระบบความปลอดภัย" ที่หนา 31) โปรดเก็บ
รหัสใหมนีไ้วเปนความลับและเก็บในสถานที่ปลอดภัยแยกจากโทรศัพทของคุณ

• รหัส PUK และ PUK2: รหัสเหลานี้จะจัดสงใหพรอมกับซมิการด หากไมมี โปรด
ติดตอผูใหบริการในพื้นที่ของคุณ 

■หนวยความจําที่ใชรวมกัน
คุณสมบัตใินโทรศัพทเครื่องนี้ ซึ่งใชหนวยความจํารวมกัน ไดแก ขอความ, รายชื่อ และ 
แตงเสียง การใชคุณสมบัตอิยางใดอยางหนึ่งหรอืมากกวานีจ้ะลดจํานวนหนวยความจํา
ที่เหลือสําหรับคุณสมบัติอื่นที่ใชหนวยความจํารวมกัน เชน การจัดเก็บขอความตัวอักษร
หลายๆ ขอความอาจใชหนวยความจําทั้งหมดที่มีอยู และเครื่องโทรศัพทอาจแสดง
ขอความบนหนาจอวาหนวยความจําเต็ม เม่ือคุณพยายามใชคุณสมบัติอื่นที่ใชหนวย
ความจํารวมกัน ในกรณีนี้ ใหลบขอมูลหรือรายการบางอยางที่ใชพ้ืนที่หนวยความจํา
รวมกันนี้ออกเสียกอน คุณสมบัติบางอยาง เชน รายชื่อ อาจมีหนวยความจําที่กําหนดไว
ใหแนนอนแลว นอกเหนอืจากจํานวนหนวยความจําที่ใชรวมกันกับคุณสมบัติอื่นๆ 
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1. การเริ่มตนใชงาน
■ วิธีเร่ิมตนใชงาน
สัญลักษณบนจอแสดงผลที่อธิบายไวดานลางนี้จะแสดงขึ้นเม่ือโทรศัพทพรอมสําหรบั
ใชงาน และไมมีการปอนอักขระใดในเครื่อง สถานะเชนนีเ้รียกวา โหมดสแตนดบาย 
• ความเขมสัญญาณของเครือขายเซลลูลาร

(1)

• แถบแสดงสถานะแบตเตอรี่ระบุระดับ
การชารจแบตเตอรี่ (2)

• ฟงกชันปจจุบันของปุมเลือกสองปุม (3)

• ปุมเลือก (4)

ฟงกชันของปุมเลือก จะข้ึนอยูกับขอความ
ที่ปรากฏเหนือปุมนัน้ๆ

• ปุมเล่ือน (5)

• ปุมโทร (6)

• โทรไปยังหมายเลขโทรศัพท
• รบัสาย

• ปุมวางสาย (7)

กดคางจะเปนการปดหรือเปดโทรศัพท
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กดสั้นๆ จะวางสายที่ใชอยู หรือออกจากฟงกชัน
• ปุมกด (8)

■ ใสซิมการดและแบตเตอรี่ 
เก็บซิมการดทั้งหมดใหพนมือเด็ก
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ ในการใชบรกิารซิมการด 
โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ ซื่งอาจเปนผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ หรือ
ผูจําหนายรายอื่นๆ
โทรศัพทนี้ใชกับแบตเตอรี่ BL-5C 
1. กดปุมคลายฝาปดดานหลัง (1) 

เปดฝาปดดานหลัง และนําออก 
(2, 3) 

2. หยิบแบตเตอรี่ออกจาก
ตัวหนีบ และนําออก (4) 
คอยๆ ยกที่ใสซมิการด
ข้ึนจากตัวหนบีของโทรศัพท 
(5) 
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3. ใสซิมการด โดยดูใหแนใจวา
มุมดานตัดอยูที่ดานขวาบนและ
หนาสัมผัสสีทองควํ่าหนาลง (6)

4. ปดที่ใสซิมการด (7) และกด
ใหล็อคเขาที่ 

5. ใสแบตเตอรี่ (8, 9)

■ เปลีย่นแบตเตอรี่
1. เสียบอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปล๊ักไฟที่ผนัง
2. เสียบปล๊ักจากอุปกรณชารจเขาที่ฐานของโทรศัพท 

แถบแสดงสถานะของแบตเตอรี่จะเริม่เล่ือนข้ึนลง
หากขอความ ไมไดชารจ แสดงขึ้น ใหรอสักครู 
ดึงสายอุปกรณชารจออก เสียบใหม และลองอีกครั้ง 
หากการชารจยังลมเหลว โปรดติดตอตัวแทนจําหนายของคุณ

3. เม่ือชารจแบตเตอรี่เต็มแลว แถบแสดงสถานะจะหยุดเล่ือนข้ึนลง ใหถอดสายอุปกรณ
ชารจออกจากโทรศัพท และชองเสียบที่ผนัง
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■ การเปดหรือปดเคร่ือง
กดปุมวางสายคางไวสองสามวินาที

คําเตือน! หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย

ใชโทรศัพทในสภาวะการทํางานตามปกติเทานั้น
อุปกรณรุนนีมี้เสาอากาศในตัว

หมายเหตุ: คุณไมควรจับเสาอากาศโดยไมจําเปนเม่ือเปดเครือ่งอยู เชนเดียว
กับอุปกรณสงสัญญาณวิทยุอื่นๆ เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศอาจสงผล
ตอคุณภาพการโทร และยังอาจทําใหมีการใชพลังงานเกินกวาที่จําเปนอีกดวย 
การไมสัมผัสบริเวณเสาอากาศระหวางการใชสายจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของเสาอากาศและยืดอายุใชงานของแบตเตอรี่
หมายเหต:ุ หลีกเล่ียงการจับชองเสียบนี้ 
เนื่องจากเปนสวนที่ไวตอประจุไฟฟาสถิต 
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■ เปลีย่นหนากากและแผนปุมกด
หมายเหต:ุ ปดโทรศัพท และถอดการเชื่อมตอโทรศัพทจากเครื่องชารจหรือ
อุปกรณอื่นทุกครัง้กอนถอดหนากาก หลีกเล่ียงการจับชิ้นสวนอิเล็กทรอนกิส
ตางๆ ขณะที่เปล่ียนหนากาก ควรเก็บและใชโทรศัพทโดยใสหนากากทั้งสอง
ขางไวเสมอ

การเปล่ียนหนากาก:

1. กดปุมคลายฝาปดดานหลัง (1) 
เปดฝาปดดานหลัง และนําออก 
(2, 3)

2. ถอดหนากากดานหนาออก
อยางระมัดระวัง (4)
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3. จัดวางตําแหนงดานบนของหนากากดานหนาใหตรงกับดานบน
ของโทรศัพท และกดหนากากดานหนาใหล็อคเขาที่ (5, 6)

การเปล่ียนแผนปุมกด:

1. กดดานบนของแผนปุมกด และนําออกจากหนากากดานหนา 
(1, 2)

2. ดึงแผนปุมกดออกจากหนากากดานหนา (3)
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3. คอยๆ จัดตําแหนงดานลางแผนปุมกดแผนใหมใหตรงกับ
หนากากดานหนา (4) และกดดานบนของแผนปุมกดเขากับ
หนากากดานหนา (5)

■ โหมดสาธิต
คุณสามารถดูวิธีใชคุณสมบัติบางอยางของโทรศัพทได หากตองการดูการสาธิต ใชวิธีการ
หนึง่ในสองแบบตอไปนี้: 
• หากไมไดใสซมิการดไว ใหเลือก สาธิต

• พ้ืนฐาน—เพ่ือดูการสาธิตเก่ียวกับ การโทรออก, การรับสาย, สงขอความตัวอักษร 
หรอื ตั้งการปลุก 

• เพ่ิมเติม—เพ่ือดูการสาธิตเก่ียวกับ นาฬิกาเสียง หรือ เสียงเรียกเขา
• เกมส—เพ่ือเลนเกมสในโทรศัพทของคุณ

• หากใสซิมการดไว ใหเลือก เมนู > คุณสมบัติพิเศษ > สาธิต > พ้ืนฐาน หรือ เพ่ิมเติม 
หรือคุณสามารถเขาใชงานโหมดสาธิตไดโดยเล่ือนไปทางขวาในโหมดสแตนดบาย

■ ปุมลัดในโหมดสแตนดบาย
เล่ือนข้ึนเพ่ือเขาใชงาน ขอมูลการใช 
เล่ือนลงเพื่อเขาใชงานชื่อและเบอรที่จัดเก็บอยูใน รายชื่อ
เล่ือนไปทางซายเพื่อเขียนขอความ
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เล่ือนไปทางขวาเพื่อเขาใชงานโหมดสาธิต
กดคางไว * เพ่ือใชงานนาฬิกาเสียง
กดปุมโทรออกหนึ่งครัง้เพ่ือเขาสูรายการหมายเลขที่โทรออก เล่ือนไปที่ชื่อหรือเบอร
ที่คุณตองการ และกดปุมโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

■ ล็อคปุมกด
การล็อคปุมกดจะชวยปองกันการกดปุมโดยไมตัง้ใจ
หากตองการล็อคปุมกด เม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู 
และกด * อยางรวดเร็ว สําหรับการปลดล็อค ใหเลือก ปลดล็อค 
และกด * อยางรวดเร็ว 
หากตองการเปดใชการล็อคปุมกดโดยอตัโนมติั ดู "การตั้งคาโทรศัพท" 
ที่หนา 29

เม่ือล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉกุเฉินที่ใชเปนทางการ ซึ่งกําหนด
ไวในเครื่องได 
ปอนหมายเลขฉุกเฉิน และกดปุมโทรออก หมายเลขฉกุเฉินที่คุณปอนอาจจะไมแสดง
ใหเห็นบนหนาจอ
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2. ฟงกชนัการโทร
■ การโทรออก
1. ปอนหมายเลขโทรศัพทและรหัสพื้นที่หากจําเปน 

สําหรับการโทรระหวางประเทศ กด * สองครั้งโดยเร็ว ใสรหัสประเทศ (หรือภูมิภาค) 
จากนั้นตามดวยรหัสพื้นที่ (ลบเลข 0 ที่นําหนาหากจําเปน)

หากตองการลบเลขสุดทายที่ปอน เลือก ลบ
2. กดปุมโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขดังกลาว เล่ือนไปทางขวาเพื่อเพ่ิมหรือเล่ือน

ไปทางซายเพื่อลดระดับเสียงของหูฟงหรือชุดหูฟงในระหวางใชโทรศัพท
3. กดปุมวางสายเพื่อวางสาย (หรือยกเลิกการโทรออก)

การประชุมสาย
การประชุมสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหสามารถสนทนาพรอมกันหาคน
ไดในสายเดียว 
1. หากตองการโทรติดตอผูรวมประชุมรายใหม เลือก ตัวเลือก > โทรใหม เลือก ลบ 

เพ่ือลบหนาจอหากจําเปน ปอนหมายเลขที่คุณตองการ และกดปุมโทรออก 
2. เม่ือมีผูรับสายแลว ใหเพ่ิมไวในสายการประชุมโดยเลือก ตัวเลือก > ประชุมสาย
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หมุนซํ้าหมายเลข
หากตองการหมุนซ้ําหมายเลขหนึ่งในย่ีสิบหมายเลขลาสุดที่คุณโทรออกหรือพยายาม
โทรออก ใหกดปุมโทรออกหนึ่งครั้งในโหมดสแตนดบาย เล่ือนไปที่หมายเลขหรือชื่อ
ที่คุณตองการ และกดปุมโทรออก 

โทรดวน
เม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรดวน และเลือกตัวเลือกหนึ่งใน
ตัวเลือกตอไปนี้:
• ใช หรือ ไมใช เพ่ือตั้งเปดหรือปดการโทรดวน
• แกไข เพ่ือแกไขรายการโทรดวน

เล่ือนเพ่ือเลือกปุมตัวเลขที่คุณตองการ (2 ถึง 9) และเลือก กําหนด เลือกหากคุณ
ตองการกําหนดการโทรออกหรือเพ่ือสง SMS และเลือกชื่อที่คุณตองการ

หากตองการหมุนหมายเลขโดยใชการโทรดวน กดปุมตัวเลขที่กําหนดคางไวเม่ืออยู
ในโหมดสแตนดบาย

■ การรับสาย
เม่ือมีสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรเพื่อรับสาย หากตองการปฏิเสธสายโดยไมรับ ใหกดปุม
วางสาย
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■ ลําโพง
หากมีบรกิารใหใช คุณสามารถเลือก ลําโพง หรือ ชุดหูฟง เพ่ือใชลําโพงหรอืชุดหูฟง
ของโทรศัพทระหวางการใชสาย

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง เนื่องจากเสียง
จะดังมาก 

■ ขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
หากตองการรับเบอรศูนยขอความเสียง โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหากตองการ
โทรไปยังศูนยขอความเสียงของคุณ ใหกด 1 คางไวเม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย คุณอาจ
จะตองใสเบอรเม่ือโทรติดตอเปนครัง้แรก หากตองการเปล่ียนแปลงเบอรศูนยขอความ
เสียง โปรดดู "การตั้งคาสําหรับรายชื่อ" ที่หนา 22

หากตองการโอนสายไปยังศูนยขอความเสียงของคุณ โปรดดู "การตั้งคาโทร" ที่หนา 27
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3. เขียนขอความ
คุณสามารถเขียนขอความไดสองวิธีแตกตางกัน คือ การปอนขอความตามปกติทั่วไป

 หรือการปอนขอความดวยระบบชวยสะกดคํา (พจนานุกรมในตัว) 
หากตองการใชการปอนขอความตามปกติ ใหกดปุมที่มีตัวอักษรที่คุณตองการซ้ําๆ กัน
จนกวาตัวอักษรนั้นจะแสดงขึ้น
ตัวอักษรทั้งหมดที่มีอยูในปุมตัวเลขแตละปุมอาจไมไดพิมพไวบนปุมครบทุกตัวอักษร 
ตัวอักษรที่มีอยูจะข้ึนอยูกับ ภาษา ที่คุณเลือก โปรดดู "การตั้งคาโทรศัพท" ที่หนา 29

หากตองการปอนตวัอักษรที่อยูบนปุมเดียวกันกับตัวอักษรกอนหนา ใหรอจนกระทั่ง
เคอรเซอรปรากฏขึ้น หรือกดปุมเล่ือนทางใดทางหนึ่ง จากนั้นจึงปอนตัวอักษร
เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิเศษที่ใชอยูเสมอจะสามารถใชไดโดยกดปุมเลข 1

เปดและปดระบบชวยสะกดคําภาษาอังกฤษ
เม่ือเขียนขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > พจนานุกรม
• หากตองการตั้งคาใชงานระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ใหเลือกภาษาในรายการ

ตัวเลือกพจนานุกรม ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติสามารถใชกับภาษาที่มีในรายการ
ตัวเลือกพจนานุกรมเทานั้น

• หากตองการเปล่ียนกลับไปใชการปอนตัวอักษรแบบปกติ ใหเลือก ปดพจนานุกรม
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การใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัต:ิ

1. ใสคําที่ตองการโดยกดปุมหนึง่ครั้งสําหรับแตละตัวอักษร คําจะเปล่ียนไปตาม
การกดปุมในแตละครั้ง ตัวอยางเชน ในการเขียนคําวา ‘Nokia’ เม่ือเลือกพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ ใหกด 6, 6, 5, 4, 2

2. หากคําที่แสดงขึ้นเปนคําที่คุณตองการ ใหกด 0 และเริ่มเขียนคําถัดไป
หากคุณตองการเปล่ียนคํา ใหกด * ซ้ําๆ กันจนกวาคําที่คุณตองการจะปรากฏขึ้น 
หากเครื่องหมาย “?” ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวาคําที่คุณตองการเขียนไมมีอยูใน
พจนานุกรม หากตองการเพิ่มคําลงในพจนานกุรม ใหเลือก สะกด แลวใสคํา (โดยใช
การปอนคําแบบปกติ) และเลือก ตกลง

หากตองการเพิ่มคําประสมรวมในการปอนแบบชวยสะกดคํา กอนอื่นใหปอนคําครึ่งแรก 
เล่ือนไปทางขวา แลวปอนคําครึ่งหลัง
คําแนะนําสําหรับการเขียนขอความดวยการปอนคําแบบปกติและแบบชวยสะกดคํา
• หากตองการเล่ือนเคอรเซอรไปทางซาย ขวา ข้ึน หรอืลง ใหกดปุมเล่ือนตามที่

ตองการ
• หากตองการใสเวนวรรค ใหกด 0

• หากตองการลบตัวอักษรที่อยูดานซายของเคอรเซอร ใหเลือก ลบ หากตองการลบ
ขอความทั้งหมดที่คุณปอนไว ใหกดปุมเลือกดานขวาคางไว

• หากตองการสลับระหวางอักษรตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็ก หรือระหวางการปอน
ขอความแบบปกติและการปอนแบบชวยสะกดคําเม่ือเลือกการปอนแบบชวยสะกดคํา
ไว ใหกด # ซ้ําๆ และตรวจสอบสัญลักษณที่ดานบนของจอภาพ 
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• หากตองการสลับระหวางตัวอักษรและตัวเลข ใหกดปุม # คางไว
• หากตองการใสตัวเลข ใหกดปุมตวัเลขที่ตองการคางไว 
• หากตองการดูรายการตัวอักษรพิเศษเม่ือใชการปอนขอความแบบปกติ ใหกด * 

เม่ือใชการปอนขอความแบบชวยสะกดคํา ใหกด * คางไว ในการปอนขอความ
แบบปกติ คุณยังสามารถเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิเศษบางตัวไดโดย
การกด 1 ซ้ําๆ
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4. เมนูฟงกชนั
เม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู และเลือกเมนูและเมนูยอยที่ตองการ เลือก 
ออก หรือ กลับ เพ่ือออกจากเมนูระดับปจจุบัน กดปุมวางสายเพื่อกลับไปยังโหมด
สแตนดบายโดยตรง

■ ขอความ

สรางขอความ
อุปกรณของคุณสนับสนุนการสงขอความตัวอักษรที่มีความยาวมากกวาจํานวนจํากัด
ของตัวอักษรสําหรับหนึ่งขอความ ขอความที่ยาวกวาจํานวนจํากัดจะถูกสงเปนชุด
ขอความสองสวนขึ้นไป แตผูใหบริการของคุณอาจเรียกเก็บคาบริการตามลําดับ ตัวอักษร
ที่ใชเครื่องหมายวรรณยุกตหรอืเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากตัวเลือกบางภาษา 
เชน ภาษาจีน จะใชพ้ืนที่จํานวนตัวอักษรมากกวาปกติสําหรับการสงขอความหนึง่ๆ 
จํานวนตัวอักษรที่สามารถใชได/จํานวนสวนของขอความหลายสวนในปจจุบันจะแสดง
อยูที่มุมขวาบนของหนาจอ ตัวอยางเชน 902/1

หากตองการสงขอความ เบอรโทรศัพทของศูนยขอความของคุณจะตองไดรับการจัดเก็บ
ไวในเครื่อง โปรดดู "การตั้งคาขอความ" ที่หนา 19

1. เม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ
2. เขียนขอความ จํานวนตัวอักษรที่สามารถใชไดและจํานวนสวนของขอความปจจุบัน

จะแสดงอยูที่มุมขวาบนของหนาจอ
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3. เม่ือเขียนขอความเสร็จแลว ใหเลือก ตัวเลือก > สง ใสหมายเลขโทรศัพทของผูรับ 
และเลือก ตกลง 
หากคุณตองการสงขอความไปใหหลายคน ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการสง > 
ผูรับหลายคน เล่ือนไปที่ผูรับคนแรก และเลือก ตกลง ทําซ้ําเชนนี้กับผูรับแตละราย 
เม่ือเสร็จเรยีบรอยแลว ใหเลือก เสร็จ
หากตองการสงขอความไปยังกลุมรายชื่อที่กําหนดไวลวงหนา ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกการสง > สงใหกลุม สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับกลุมรายชื่อ โปรดดู 
"กลุมรายชื่อ" ที่หนา 18

หมายเหต:ุ เม่ือสงขอความ อุปกรณของคุณอาจจะแสดงขอความ สงขอความ
แลว ซึ่งแสดงใหเห็นวา โทรศัพทของคุณไดสงขอความนั้นไปยังเบอรศูนย
ขอความที่ตั้งโปรแกรมไวในโทรศัพทของคุณแลว แตไมไดหมายความวาผูรับ
ปลายทางไดรับขอความของคุณแลว คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ
เก่ียวกับบริการรับสงขอความไดจากผูใหบรกิาร

เม่ือแกไขขอความ หากคุณเลือก ตัวเลือก > ลบขอความ และคุณไมไดใสตัวอักษรใหม 
หรอืเปล่ียนวิธีปอนตัวอักษรหรือภาษา หรือเปล่ียนโหมดพจนานุกรม คุณสามารถเลือก 
ตัวเลือก > เลิกทําการลบ เพ่ือเรยีกคืนขอความที่คุณเพ่ิงลบไป

อานขอความตัวอักษร (ถาดเขา)
เม่ือคุณไดรับขอความตัวอักษร จํานวนของขอความใหม  รวมถึงไอคอน จะแสดง
ข้ึนที่หนาจอในโหมดสแตนดบาย
เลือก แสดง เพ่ือดูขอความในทันที
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หากตองการดูขอความในภายหลัง ใหเลือก ออก เม่ือคุณตองการอานขอความ ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > ถาดเขา และเลือกขอความที่ตองการ

ฉบับราง และ รายการท่ีสง
ในเมนู ฉบับราง คุณสามารถดูขอความที่คุณจัดเก็บไวดวยเมนู จัดเก็บขอความ ในเมนู 
รายการที่สง คุณสามารถดูสําเนาของขอความที่คุณสงไป

สนทนา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คุณสามารถสนทนากับบุคคลอื่นโดยใชบริการขอความตัวอักษรนี้ ขอความสนทนา
แตละครั้งจะถูกสงเปนขอความตัวอักษรแยกตางหากขอความที่ไดรับและที่สงไประหวาง
ชวงการสนทนาจะไมไดรับการจัดเก็บไว
หากตองการเริม่ตนชวงการสนทนา ใหเลือก เมนู > ขอความ > สนทนา หรือเม่ืออาน
ขอความตัวอักษรที่ไดรับ ใหเลือก ตัวเลือก > สนทนา 
1. ใสหมายเลขโทรศัพทของบุคคลนั้นหรือคนหาใน รายชื่อ และเลือก ตกลง
2. ใสชื่อเลนของคุณสําหรับใชในชวงการสนทนานั้น และเลือก ตกลง
3. ใสขอความของคุณ และเลือก ตัวเลือก > สง 
4. การตอบกลับจากอีกฝายจะแสดงขึ้นที่ดานบนของขอความที่คุณสงไป หากตองการ

ตอบกลับขอความนั้น ใหเลือก กลับ และทําซ้ําขั้นตอนที่ 3 
เม่ือเขียนขอความ คุณสามารถเลือก ตัวเลือก > ชื่อคุณ หรือ คําสนทนาเกา เพ่ือ
แกไขชื่อเลนของคุณหรือดูขอความกอนหนา
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ขอความภาพ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คุณสามารถรับและสงขอความที่มีรูปภาพได ขอความภาพที่ไดรับจะถูกจัดเก็บไวใน 
ถาดเขา โปรดทราบวาขอความภาพแตละขอความจะประกอบดวยขอความตัวอักษร
หลายสวน ดังนั้น การสงขอความภาพหนึ่งครัง้อาจเสียคาใชจายมากกวาขอความ
ตัวอักษรหนึ่งครัง้

หมายเหตุ:  ฟงกชันขอความภาพจะสามารถใชไดตอเม่ือผูใหบรกิารระบบ
เครือขายหรือผูใหบรกิารของคุณสนับสนุนฟงกชันนี้เทานั้น เฉพาะโทรศัพท
ที่ใชงานรวมกันไดที่มีคุณสมบัตแิสดงขอความภาพเทานั้นที่จะรบัและแสดง
ขอความภาพได ลักษณะของขอความที่แสดงอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับ
โทรศัพทที่รับขอความ

หากตองการสรางขอความภาพ ใหเลือก เมนู > ขอความ > ขอความภาพ เล่ือนไปที่ภาพ
ที่คุณตองการ และเลือก ใช ใสตัวอักษรหากคุณตองการ และเลือก ตัวเลือก > สง 
หากตองการดูขอความในทันที ใหเลือก แสดง 

กลุมรายชื่อ
คุณสามารถระบุกลุมรายชื่อไดถึง 6 กลุม ซึง่ในแตละกลุมจะมีผูรบัไดมากถึง 10 คน 
หากตองการเพิ่มกลุมรายชื่อใหมเม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
กลุมรายชื่อ > ตัวเลือก > เพ่ิมกลุมรายชื่อ ตัง้ชื่อของกลุมรายชือ่ และเลือก ตกลง 
หากตองการเพิ่มชือ่ลงในกลุมรายชื่อ เล่ือนไปที่กลุมรายชือ่ทีต่องการ และเลือก ตัวเลือก > 
แสดงรายชื่อ > ตัวเลือก > เพ่ิมรายชื่อ ขอความที่สงใหผูรับแตละคนจะถูกเรียกเก็บ
คาบริการแยกตางหาก 
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ขอความท่ีถูกเลือกออก
ขอความจากหมายเลขที่ถูกเลือกออกจะไดรับการจัดเก็บไวที่นี่ โปรดดู "เลือกเบอรออก" 
ที่หนา 21 หากตองการดูขอความที่ถูกเลือกออก ใหเลือก เมนู > ขอความ > ขอความ
ที่ถูกเลือกออก และเลือกขอความที่ตองการ
เม่ือดูขอความที่ถูกเลือกออก ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ เพ่ือลบขอความ หรือ ลบจาก
รายการ เพ่ือลบเบอรจากรายการของเบอรที่ถูกเลือกออก

ลบขอความ
หากตองการลบขอความที่อานแลวทั้งหมดหรือขอความทั้งหมดในแฟมขอมูล ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > ลบขอความ > ที่อานแลวทั้งหมด หรือแฟมขอมูลที่ตองการ

ตัวนับขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวนับจํานวนขอความ เล่ือนลงเพื่อดูจํานวนขอความที่สง
และไดรับ หากตองการลบตัวนับจํานวนขอความ ใหเลือก ลางตัวนับจํานวน และตัวนับ
ที่คุณตองการลบ

การตั้งคาขอความ 
หากตองการดูหรอืแกไขการตั้งคาขอความตัวอักษรของคุณในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ และเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี:้
• บริการขอมูลตางๆ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)—ใชตั้งคาวาคุณจะรับขอความ

หัวขอตางๆ หรือไม ตัวอยางเชน รายงานสภาพการจราจร ที่สงจากระบบเครอืขาย 
และเพื่อจัดการหวัขอตางๆ ที่รับ
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สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดตดิตอผูใหบริการของคุณ
• แบบขอความ—ใชเพ่ือดู แกไข หรอืลบขอความที่กําหนดไวลวงหนา ที่สามารถ

นํามาใชสําหรับการเขียนขอความ
• รอยย้ิม—ใชเพ่ือดู แกไข หรือลบรอยย้ิมที่กําหนดไวลวงหนา ที่คุณสามารถใช

ในการเขียนขอความ
• ลายเซ็น—ใชเพ่ือจัดการลายเซ็นที่จะเพ่ิมลงในขอความของคุณ

เลือก ใสลายเซ็น เพ่ือตั้งเปดหรือเปดการใสลายเซ็นโดยอัตโนมัติ เลือก ขอความ
ลายเซ็น เพ่ือแกไขลายเซ็นของคุณ

• รูปแบบการสง—ใชเพ่ือจัดการรูปแบบการสงของคุณ
เลือกรูปแบบที่คุณตองการและตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี:้
• เบอรศูนยขอความ เพ่ือจัดเก็บเบอรโทรศัพทที่จําเปนสําหรับการสงขอความ

ตวัอักษรและภาพ คุณสามารถขอเบอรนี้ไดจากผูใหบริการของคุณ
• สงขอความในแบบ (บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย) เพ่ือเลือกประเภทของ

ขอความ ขอความ, โทรสาร, เพจตามตัว หรอื อีเมล
• อายุขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เพ่ือเลือกระยะเวลาที่เครือขาย

จะพยายามนําสงขอความของคุณ
• เปล่ียนชื่อรูปแบบการสง เพ่ือเปล่ียนชื่อของรูปแบบการสง

• ผลการสง (บริการเสรมิจากระบบเครือขาย)—ใชเพ่ือขอใหเครอืขายแจงผลการสง
ขอความของคุณ

• ตอบโดยใชศูนยเดิม (บริการเสริมจากระบบเครอืขาย)—เพ่ือยินยอมใหผูรับตอบกลับ
มาทางศูนยขอความของคุณได

• ตัวอักษรที่รองรับ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)—เพ่ือตั้งวาจะใชการเขารหัส 
แบบเต็ม หรือ แบบยอ เม่ือสงขอความตัวอักษร
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• เลือกเบอรออก—ใชเพ่ือดูหรือแกไขรายการเบอรที่ถูกกรองออก
เล่ือนไปที่เบอร และเลือก ตัวเลือก > เพ่ิมเบอร หรือ ลบจากรายการ เพ่ือเพ่ิมเบอร
ลงในรายการที่กรองออกหรือลบเบอรที่เลือกออกจากรายการ
ขอความจากเบอรที่ถูกกรองออกจะไดรับการจัดเก็บไวในแฟมขอมูล ขอความที่ถูก
เลือกออก โดยตรง 
เม่ือมีสายโทรเขาจากเบอรที่ถูกกรองออก โทรศัพทของคุณจะไมดังหรือส่ัน ไมวา
จะอยูในโหมดใด หากไมมีการรับสาย เบอรดังกลาวจะถูกเก็บไวในแฟมขอมูล เบอรที่
ไมไดรบัสาย ภายใต ขอมูลการใช

เขียนคําส่ังขอใชบริการ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
เลือก เขียนคําสั่งขอใชบริการ เพ่ือสงคําขอใชบริการไปยังผูใหบริการของคุณ สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

■ รายชื่อ
คุณสามารถบันทึกชื่อและเบอรโทรศัพทในหนวยความจําของโทรศัพทและ
ในหนวยความจําของซิมการดได สมุดโทรศัพทในเครื่องสามารถจัดเก็บ
ไดมากถึง 200 ชื่อ

คนหาชื่อและเบอรโทรศัพท
เม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > คนหา ใสตวัอักษรแรกของชื่อ
ที่คุณกําลังคนหา และเลือก คนหา เล่ือนข้ึนหรือลงเพื่อคนหาชื่อที่คุณตองการ
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คนหาดวน: เล่ือนลงในโหมดสแตนดบาย และใสตัวอักษรตัวแรกของชื่อ 
เล่ือนไปที่ชื่อที่คุณตองการ

นอกจากนี้ คุณสามารถใชตัวเลือกตอไปนี้ในเมนู รายชื่อ:

• เพ่ิมรายชื่อ—เพ่ือจัดเก็บชื่อและเบอรโทรศัพทลงในสมุดโทรศัพท
• ลบ—เพ่ือลบชื่อและเบอรโทรศัพทออกจากสมุดโทรศัพททีละชื่อหรือทั้งหมด

ในคราวเดียว
• คัดลอก—เพ่ือคัดลอกชื่อและเบอรโทรศัพทในคราวเดียวหรือทีละชื่อ จากสมุด

โทรศัพทในเครื่องไปยังสมุดโทรศัพทในซิม หรือในทางกลับกัน
• การตั้งคา โปรดดู "การตั้งคาสําหรับรายชื่อ" ที่หนา 22

• โทรดวน—เพ่ือใชงานฟงกชนัโทรดวนและเพ่ือแกไขเบอรท่ีกําหนดไวใหกับปุมโทรดวน
• เลือกเบอรออก: โปรดดู "เลือกเบอรออก" ที่หนา 21 
• เบอรบริการ (บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย)—เพ่ือโทรไปยังเบอรบริการของผูให

บริการของคุณหากมีเบอรรวมไวในซิมการดของคุณ
• หมายเลขขอมูล (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)—เพ่ือโทรไปยังเบอรบรกิารขอมูล

ของผูใหบริการของคุณหากมีเบอรรวมไวในซิมการดของคุณ

การตั้งคาสําหรับรายชื่อ
เม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา และเลือกตัวเลือกหนึง่ใน
ตัวเลือกตอไปนี้:
• ตั้งเบอรขอความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)—เพ่ือจัดเก็บและเปล่ียน

แปลงเบอรโทรศัพทของศูนยขอความเสียงของคุณ 
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• ความจําที่ใช—เพ่ือเลือกวาจะจัดเก็บชื่อและเบอรโทรศัพทไวใน โทรศัพท หรือ 
ซิมการด
เม่ือคุณเปล่ียนซิมการด หนวยความจําของ ซิมการด จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

• แสดงกลุมรายชื่อ—เพ่ือเลือกวิธีการแสดงชื่อและเบอรโทรศัพท
เม่ือคุณดู รายละเอียด ของรายชื่อโดยตั้ง แสดงกลุมรายชื่อ ในแบบ รายชื่อ หรือ 
เฉพาะชื่อ ชื่อหรอืเบอรโทรศัพทที่จัดเก็บไวในหนวยความจําของซิมการดจะถูกระบุ
ดวย  ที่มุมขวามือดานบนของจอภาพและชื่อหรือเบอรโทรศัพทที่จัดเก็บไวใน
หนวยความจําของโทรศัพทจะถูกระบุดวย 

• สถานะหนวยความจํา—เพ่ือตรวจสอบวาจัดเก็บชื่อและเบอรโทรศัพทเปนจํานวน
เทาใดแลว และจะสามารถจัดเก็บไดอีกเปนจํานวนเทาใดในสมุดโทรศัพทแตละแหง 

• ภาพรายชื่อ—เพ่ือเลือกวาจะแสดงไอคอนพรอมชื่อและเบอรในสมุดโทรศัพทหรอืไม
เม่ือตั้ง ภาพรายชื่อ ไวที่ เปด คุณสามารถเลือกไอคอนเมื่อคุณเพิ่มรายชื่อใหมลงใน
สมุดโทรศัพท นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนไอคอนสําหรบัรายชื่อที่คุณกําลังดูอยู 
โดยเลือก ตัวเลือก > เปล่ียนภาพ

■ ขอมูลการใช
โทรศัพทจะบันทึกหมายเลขโทรศัพทของเบอรที่ไมไดรบัสาย เบอรที่ได
รบัสาย และเบอรที่โทรออก ระยะเวลาโดยประมาณของการใชสาย และ
จํานวนขอความที่สงและไดรับ
โทรศัพทจะบันทึกเบอรที่ไมไดรับสายและเบอรที่ไดรับสายหากเปดเครื่องอยู โดยที่อยู
ภายในพ้ืนที่ใหบริการของระบบ และระบบสนับสนุนฟงกชันเหลานี้
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รายการโทรลาสุด
เม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > ขอมูลการใช > เบอรที่ไมไดรับสาย, เบอรที่
รบัสาย หรือ เบอรที่โทรออก > ตัวเลือก เพ่ือดูเวลาการโทร แกไข ดู หรอืโทรไปยังเบอร
ที่บันทึกไว เพ่ิมเบอรลงในสมุดโทรศัพท หรือลงในรายการเบอรที่เลือกออก หรือลบ
เบอรนีอ้อกจากรายการโทรลาสุด นอกจากนี้ คุณยังสามารถสงขอความตัวอักษรไดดวย
หากตองการลบรายการโทรลาสุด เม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > ขอมูล
การใช > ลบเบอรในรายการโทร และเลือกรายการที่คุณตองการลบ

ตัวจับเวลาใชสาย
เลือก เมนู > ขอมูลการใช > แสดงระยะเวลาที่ใชสาย เพ่ือดูระยะเวลาโดยประมาณ
ของการใชสายลาสุด สายที่รับทั้งหมด สายที่โทรออกทั้งหมด หรือระยะเวลาโดยประมาณ
ของสายทั้งหมด
หากตองการลบตัวจับเวลา ใหเลือก ลบเวลาที่บันทึกไว ปอนรหัสโทรศัพท และเลือก 
ตกลง 

หมายเหต:ุ คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรยีกเก็บคาบริการ
จากผูใหบริการอาจแตกตางจากที่พบในเครื่อง ทั้งนีข้ึ้นอยูกับคุณสมบัติของ
เครือขาย การปดเศษ ภาษี และปจจัยอื่นๆ

ตัวนับขอความ
เมน ูตัวนับจํานวนขอความ ตั้งอยูในเมนูหลักของ ขอความ ดวยเชนกัน โปรดดู "ตัวนับ 
ขอความ" ที่หนา 19 



เมนูฟงกชัน

25ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

■ การต้ังคา 
ในเมนูนี้ คุณสามารถปรับการตั้งคาตางๆ ของโทรศัพทได นอกจากนี้ 
ยังสามารถรีเซ็ตการตั้งคาของบางเมนูกลับไปเปนคาที่ตั้งไว โดยเลือกที่ 
ตั้งคาใชงานกลับตามเดิม

การตั้งคาแบบเสียง 
เลือก เมนู > การตั้งคา > ตั้งคาแบบเสียง และตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี:้
• แบบเสียง—เพ่ือตั้งแบบเสียงสําหรบัสายเรยีกเขา
• ความดัง—เพ่ือตั้งระดับความดังสําหรับเสียงเตือนสายเรียกเขาและขอความ

หากคุณตั้ง ความดัง ไวที่ระดับ 2 ข้ึนไป โทรศัพทจะดังข้ึนโดยเพิ่มระดับเสียงทีละขั้น
จากระดับ 1 ไปถึงระดับที่คุณตั้งไวเม่ือมีสายเรียกเขา

• การสั่นเตือน—เพ่ือตั้งใหโทรศัพทส่ันเม่ือคุณไดรับสายหรือขอความตัวอักษร
• เสียงเตือนขอความ—เพ่ือตั้งใหโทรศัพทสงเสียงเตอืนเม่ือคุณไดรับขอความตัวอักษร
• เสียงปุมกด—เพ่ือตั้งความดังของเสียงปุมกด
• เสียงเตือน—เพ่ือตั้งใหโทรศัพทสงเสียงเตือน ตัวอยางเชน เม่ือแบตเตอรี่ใกลหมด
• ไฟเตือนพ้ืนหลังแบบเปนจังหวะ—เพ่ือตั้งไฟพื้นหลังของโทรศัพทใหกะพริบตาม

จังหวะของเสียงเรียกเขาเม่ือมีสายเรียกเขาหรอืขอความ
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การตั้งคาหนาจอแสดงผล
เลือก เมนู > การตั้งคา > ตั้งคาการแสดงผล และตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี:้
• นาฬกิารักษาพลัง—เพ่ือตั้งโทรศัพทใหแสดงนาฬิกาแบบดิจิตอลหรือแบบทั่วไป 

และไอคอนแสดงผลหลักทั้งหมด เปนภาพพักหนาจอ 
เลือก แบบดิจิตอล หรือ แบบทั่วไป เพ่ือใชนาฬิกาแบบดิจิตอลหรือแบบทั่วไป ใหเปน
ภาพพักหนาจอ เลือก ไมใช เพ่ือปด นาฬิการักษาพลัง

• โลโกระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)—เพ่ือตั้งเปดหรือปดโลโกระบบในโหมด
สแตนดบาย

• แสดงขอมูลระบบ (บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย)—เพ่ือตั้งโทรศัพทใหระบุเม่ือใช
เครือขายเซลลูลารที่ใชเทคโนโลยี Micro Cellular Network (MCN) 

•  เวลาไฟพื้นหลัง—เพ่ือเลือกวาจะเปดไฟพื้นหลังเปนเวลา 15 วินาที (ปกต)ิ เปนเวลา 
30 วินาที (ยืดเวลาออกไปอีก) หรือไมเปดเลย (ปด)

แมวาจะเลือก ปด ไว แตไฟพ้ืนหลังจะสวางอยูเปนเวลา 15 วินาที เม่ือเปดโทรศัพท
• ภาพพักหนาจอ—เพ่ือตัง้เปดหรอืปดภาพพักหนาจอ เพ่ือตั้งเวลาสําหรับเปดภาพ

พักหนาจอ (เวลาพักจอ) หรอืเพ่ือเลือกภาพสําหรับภาพพักหนาจอ (ภาพพักหนาจอ)

รูปแบบ
คุณสามารถกําหนดรูปแบบตามตองการเพื่อใหใชคุณสมบัติบางอยาง เชน เสียงเรียกเขา
และภาพพักหนาจอ
เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ เลือกรปูแบบที่คุณตองการแกไข จากนัน้เลือก 
ปรับตั้งคา 
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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปล่ียนการตั้งคาของรูปแบบปจจุบันที่เลือกไวในเมนู ตัง้คา
แบบเสียง (โปรดดู "การตั้งคาแบบเสียง" ที่หนา 25) และเมนู ตั้งคาการแสดงผล (โปรดดู 
"การตั้งคาหนาจอแสดงผล" ที่หนา 26)

หากตองการใชงานรูปแบบอยางรวดเร็วในโหมดสแตนดบาย:  กดปุม
วางสายโดยเร็ว เล่ือนไปที่รปูแบบที่ตองการ และเลือก ตกลง

การตั้งเวลา
เลือก เมนู > การตั้งคา > ตั้งเวลา และตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี:้
• นาฬกิา—เพ่ือซอนหรือแสดงนาฬิกา เพ่ือตั้งเวลา หรือเพ่ือแกไขรูปแบบเวลา
•  ตั้งคาวันที—่เพ่ือตั้งวันที่
• อัปเดตวันเวลา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)—เพ่ือตั้งใหโทรศัพทของคุณอัปเดต

เวลาและวันโดยอัตโนมัติจากเครอืขาย
การใชคุณสมบัตินี้อาจสงผลใหการตั้งปลุกบางอยางหมดอายุ

หมายเหตุ: หากแบตเตอรี่ถูกถอดออกจากโทรศัพท คุณจะจําเปนตองตั้ง
เวลาและวันที่อีกครั้ง

การตั้งคาโทร
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคาโทร และตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี:้ 
• โอนสาย (บริการเสริมจากระบบเครอืขาย)—เพ่ือโอนสายเรียกเขาของคุณไปยัง

ศูนยขอความเสียงหรอืไปยังหมายเลขโทรศัพทเบอรอื่น 
เลือกตัวเลือกโอนสายที่คุณตองการ ตัวอยางเชน เลือก โอนสายเม่ือสายไมวาง 
เพ่ือโอนสายเม่ือคุณติดสายหรือเม่ือคุณปฏิเสธการรับสาย 
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ตัวเลือกโอนสายสามารถใชงานไดพรอมกันหลายตัวเลือก เม่ือใชงาน โอนทุกสาย
สนทนา สัญลักษณ  จะแสดงขึ้นที่หนาจอในโหมดสแตนดบาย หากตองการ
ยกเลิกใชงานการโอนสายทั้งหมด ใหเลือก ยกเลิกการโอนสายทั้งหมด
หากตองการตั้งเปดตัวเลือกโอนสายที่เลือกไว ใหเลือก ใชงาน หากตองการตั้งปด 
ใหเลือก ยกเลิก หากตองการตรวจสอบวาใชงานตัวเลือกที่เลือกหรอืไม ใหเลือก 
ตรวจสอบสถานะ หากตองการระบุระยะหนวงเวลาสําหรับการโอนสายบางสาย 
ใหเลือก เลือกเวลากอนโอน (ใชไมไดสําหรับตัวเลือกโอนสายทั้งหมด)

• เรยีกซ้ําอัตโนมัต—ิเพ่ือตั้งใหโทรศัพทของคุณพยายามเชื่อมตอกับสายเปนจํานวน
สูงถึงสิบครั้งหลังจากการโทรครั้งแรกไมติด

• บริการสายเรียกซอน (บริการเสรมิจากระบบเครือขาย)—เพ่ือยินยอมใหเครอืขาย
แจงเตือนคุณเก่ียวกับสายเรียกเขาสายใหมขณะที่คุณกําลังใชสายอยู 

• สงขอมูลผูโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)—เพ่ือตั้งใหแสดงหมายเลขโทรศัพท
ของคุณ (เปด) หรอืซอนเบอร (ปด) จากบุคคลที่คุณโทรตดิตอ
เม่ือคุณเลือก คาเริ่มตน จะเปนการใชการตั้งคาตามที่ผูใหบริการของคุณกําหนด

• สายสําหรบัโทรออก (บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย)—เพ่ือเลือกใชสาย 1 หรือ
สาย 2 สําหรบัโทรออก หรือปองกันการเลือกสาย หากซิมการดของคุณสนบัสนุน

• เลือกเบอรออก โปรดดูที่ เลือกเบอรออก ในหนา 21 
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การตั้งคาโทรศัพท
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคาโทรศัพท และตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี:้ 
• ภาษา—เพ่ือเลือกภาษาสําหรับขอความหนาจอ
• ตั้งคาล็อคปุมกด

• ล็อคปุมอัตโนมัติ > ล็อคปุมกด เพ่ือใชงานการล็อคปุมอัตโนมัติ
ปอนระยะเวลากอนล็อคในรูปแบบ นาที:วินาที และเลือก ตกลง คุณสามารถ
ตัง้คาเวลาไดตั้งแต 10 วินาทีถึง 59 นาทีและ 59 วินาที หากตองการยกเลิก
ใชงานการล็อคปุมอัตโนมัติ เลือก ปลดล็อคปุมกด

• รหัสล็อคปุม เพ่ือใชงานรหัสล็อคปุม
ปอนรหัสโทรศัพท และเลือก ตกลง หลังจากคุณเลือก ใชรหัสล็อคปุม โทรศัพท
จะสอบถามรหัสโทรศัพททุกครัง้ที่คุณเลือก ปลดล็อค หากตองการยกเลิก
ใชงานรหัสล็อคปุม เลือก ไมใชรหัสล็อคปุม

• การเลือกใชเครือขาย—เพ่ือตั้งใหโทรศัพทเลือกเครือขายเซลลูลารที่มีอยูในพื้นที่
ของคุณโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถเลือกเครือขายดวยตนเอง

• เสียงเริ่มตน—เพ่ือเปดหรือปดเสียงที่จะดังข้ึนเม่ือเปดโทรศัพท
• ขอความตอนรับ—เพ่ือปอนขอความที่จะแสดงขึ้นชวงสั้นๆ บนหนาจอเม่ือเปด

โทรศัพท
• ยืนยันบริการซมิ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
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การตั้งคาคาโทร
หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บคาบรกิาร
จากผูใหบริการอาจแตกตางจากที่พบในเครื่อง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับคุณสมบัติของ
เครือขาย การปดเศษ ภาษี และปจจัยอื่นๆ

เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคาคาโทร และตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี:้
• เครดิตที่ชําระลวงหนา (บริการเสริมจากระบบเครอืขาย)—เพ่ือดูขอมูลเครดิตที่ชําระ

ลวงหนา
เม่ือใชซิมการดแบบชําระเงินลวงหนา คุณจะสามารถโทรออกไดเม่ือมีเครดิตใน
ซิมการดเหลือพอเทานั้น 

หมายเหต:ุ เม่ือไมมีเครดิตใหหกัหรือไมมีเงินเหลืออยู จะสามารถโทรออก
ไปยังเบอรฉุกเฉินของทางการที่ตั้งโปรแกรมไวในเครือ่งไดเทานั้น

• จับเวลาระยะเวลาที่ใชสาย—เพ่ือเปดหรือปดการแสดงผลการจับเวลาใชสาย
• สรุปการโทร—เพ่ือเปดหรือปดการแจงเวลาใชสายโดยประมาณ
• คาโทร (บริการเสรมิจากระบบเครือขาย)—เพ่ือดูคาโทรโดยประมาณของการโทร

ลาสุดหรือการโทรทั้งหมดตามหนวยที่ระบุไวในฟงกชัน แสดงคาโทรเปน 
• จํากัดเบอร—เพ่ือจํากัดการโทรออกของคุณไวเฉพาะเบอรที่เลือก หากซิมการด

ของคุณยินยอม (อาจจําเปนตองใชรหัส PIN2)

การตั้งคาอุปกรณเสริม
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคาอุปกรณเพ่ิมฯ > ชุดหูฟง หรือ ลูพเซต็ และตวัเลือกใด
ตัวเลือกหนึง่ตอไปนี:้ 
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• รูปแบบที่ตั้งไว—เพ่ือเลือกรูปแบบที่โทรศัพทจะใชเม่ือเชื่อมตออุปกรณเสริม
• รับอัตโนมัต—ิเพ่ือตั้งใหโทรศัพทรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติหลังจากหาวินาที
รายการการตั้งคาอุปกรณเสริมจะมองเห็นไดหลังจากเชื่อมตออุปกรณเสรมิกับโทรศัพท
แลว รายการอื่นๆ ที่เก่ียวของกับอุปกรณเสริมจะมองเห็นไดหลังจากเชื่อมตออุปกรณ
เสริมที่เก่ียวของกับโทรศัพทแลวหนึ่งครั้ง

การตั้งคาระบบความปลอดภัย
เม่ือคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใชควบคุมการโทร (เชน จํากัด
การโทร, เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) การโทรออกยังคงใชไดในการโทรไปยังเบอรโทร
ฉกุเฉินตามที่ตั้งไวในเครือ่ง
เลือก เมนู > การตั้งคา > ตั้งคาระบบความปลอดภัย และตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี:้
• ถามรหัส PIN—เพ่ือตั้งใหโทรศัพทถามรหัส PIN ของซิมการดเม่ือเปดเครื่อง

ซิมการดบางชนิดจะไมอนุญาตใหคุณปดฟงกชันนี้
• การจํากัดการโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)—เพ่ือจํากัดการโทรออกและ

รับสายในเครื่องของคุณ
เลือกตัวเลือกจํากัดการโทรแบบใดแบบหนึ่งและตั้งเปดการทํางานของตัวเลือก 
(ใชงาน) หรือปดการทํางาน (ยกเลิก) หรือตรวจสอบวาใชงานบรกิารนี้อยูหรอืไม 
(ตรวจสอบสถานะ) 

• เฉพาะกลุม (บริการเสริมจากระบบเครอืขาย)—เพ่ือระบุกลุมบุคคลที่คุณสามารถ
โทรตดิตอหรือสามารถโทรติดตอคุณได

• ระดับการปองกัน—เพ่ือควบคุมการใชโทรศัพทหรือหนวยความจําของโทรศัพท
ของคุณ
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ปอนรหัสโทรศัพท เลือก โทรศัพท เพ่ือตั้งใหโทรศัพทถามรหัสปอนกันเม่ือใสซิม
การดใหม หรือเลือก หนวยความจํา เพ่ือตั้งใหโทรศัพทถามรหัสโทรศัพทเม่ือคุณ
ใสซิมการดใหมและเลือกสมุดโทรศัพทในเครื่อง หรือเลือก ไมทํางาน เพ่ือตั้งให
โทรศัพทไมตองสอบถามรหัสโทรศัพทเม่ือใสซิมการดใหมหรือเม่ือเลือกใชสมุด
โทรศัพทในเครื่อง

หมายเหต ุ: เม่ือคุณเปล่ียนระดับการปองกัน รายการโทรออกลาสุด รวมถึง
เบอรที่ไมไดรับสาย เบอรที่รับสาย และเบอรที่โทรออก จะถูกลบทิ้ง 

• เปล่ียนรหสัผาน—เพ่ือเปล่ียนรหัสโทรศัพท, รหัส PIN, รหัส PIN2 หรอืรหัสระบบ
รหัสเหลานี้จะใชตัวเลข 0 ถึง 9 เทานั้น
หลีกเล่ียงการใชรหัสผานที่เหมือนกับเบอรฉุกเฉิน เชน 112 เพ่ือปองกันการโทร
ไปยังเบอรฉกุเฉินโดยไมตั้งใจ

การตั้งคาปุมสํารวจขวา
เม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย คุณสามารถเลือก ไปท่ี เพ่ือเขาสูรายการปุมลัด หากตองการ
ระบุหรอืจัดลําดับปุมลัด ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคาปุมสํารวจขวา และ
ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี:้ 
• เลือกตัวเลือก—เพ่ือเลือกฟงกชันที่คุณตองการใชเปนปุมลัด

ทําแถบสวางที่ฟงกชันที่ตองการ และเลือก เลือก ฟงกชันนี้จะแสดงไวในรายการ
ปุมลัดตามลําดับที่คุณเลือก เม่ือคุณเสร็จส้ินการเลือกฟงกชันแลว ใหเลือก เสร็จ > 
ใช เพ่ือจัดเก็บการเปล่ียนแปลง
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• จัดลําดับ—เพ่ือจัดลําดับของฟงกชันในรายการปุมลัด 
ทําแถบสวางที่ฟงกชันที่คุณตองการเล่ือน เลือก เล่ือน และเลือกตัวเลือกการเล่ือน
ที่ตองการ เม่ือคุณเสร็จส้ินการจัดลําดับฟงกชันแลว ใหเลือก กลับ > ใช เพ่ือจัดเก็บ
การเปล่ียนแปลง

ตั้งคาการใชงานกลับไปตามเดิม
หากตองการรเีซต็การตัง้คาเมนบูางเมนกูลับไปเปนคาด้ังเดิม ใหเลือก เมน ู> การตัง้คา > 
ตั้งคาใชงานกลับตามเดิม ปอนรหสัโทรศัพท และเลือก ตกลง ชื่อและเบอรโทรศัพท
ที่จัดเก็บไวในสมุดโทรศัพทจะถูกลบทิ้ง

■นาฬิกา
เม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > นาฬิกา และเลือกตัวเลือกหนึ่ง
ในตัวเลือกตอไปนี:้
• เวลาปลุก—เพ่ือตั้งเวลาสําหรบัการปลุก

ปอนเวลา และเลือก ตกลง 
• เสียงปลุก—เพ่ือเลือกแบบเสียงสําหรับการปลุก
• ปลุกซ้ํา—เพ่ือตัง้ใหเสียงปลุกดังข้ึนเพียงครั้งเดียวหรอืปลุกซ้ําในวันใดวันหนึ่ง

ของสัปดาห
• นาฬกิาเสียง—เพ่ือตั้งใหโทรศัพทสงเสียงบอกเวลา
• ตั้งเวลา โปรดดู "การตั้งเวลา" ที่หนา 27 
เม่ือการปลุกดังข้ึน เลือก หยุด เพ่ือหยุดการปลุก หรือ เล่ือนไป เพ่ือหยุดการปลุกและตั้ง
ใหปลุกอีกครั้งใน 10 นาที 



เมนูฟงกชัน

34 ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครือ่งจะเปดเองและมีเสียงปลุกดังข้ึน หากคุณ
เลือก หยุด โทรศัพทจะแสดงขอความถามวาคุณตองการเปดใชงานโทรศัพทเพ่ือโทร
ติดตอหรือไม เลือก ไม เพ่ือปดโทรศัพท หรือ ใช เพ่ือโทรออกหรือรับสาย อยาเลือก ใช 
เม่ือการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได

■ เตือนความจํา
คุณสามารถจัดเก็บบันทึกสั้นๆ พรอมกับตั้งเตือนได 
เลือก เมนู > เตือนความจํา และตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้: 
• เพ่ิมใหม—เพ่ือเพ่ิมการเตือนความจํารายการใหม
• ดูทั้งหมด—เพ่ือดูการเตือนความจําทั้งหมด
• ลบ—เพ่ือลบการเตือนความจํา
• เสียงเตือน—เพ่ือเลือกเสียงเตอืนสําหรับการหมดอายุของการเตือนความจํา
ในขณะที่กําลังดูการเตือนความจํา คุณสามารถเลือก ตัวเลือก > ลบ, แกไข หรือ สง
เม่ือถึงเวลาสําหรับเตือนความจํา ใหเลือก ออก เพ่ือหยุดการเตือน หรือ เล่ือน เพ่ือ
ปลอยใหโทรศัพทเตอืนอีกครั้งใน 10 นาที

■ เกมส
เกมแตละเกมจะมีขอความวิธีเลนระบุไวส้ันๆ 
หากตองการปรบัการตั้งคาทั่วไปของเกม ใหเลือก เมนู > เกมส > ตั้งคา 
คุณสามารถตั้งเสียง (เสียงเกมส) และการสั่น (การสั่น) สําหรับเกม 
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■ คุณสมบัติพิเศษ

เคร่ืองคิดเลข
หมายเหต:ุ เครื่องคิดเลขนี้มีความแมนยําอยางจํากัด และออกแบบสําหรับ
การคํานวณอยางงายเทานัน้

เลือก เมนู > คุณสมบัติพิเศษ > เครื่องคิดเลข 
1. กดปุม 0 ถึง 9 เพ่ือใสตวัเลข และกด # เพ่ือใสจุดทศนิยม หากตองการลบเลขทายสุด 

เลือก ลบ
หากตองการเปล่ียนสัญลักษณของเลขที่ใส ใหกด * 

2. เล่ือนข้ึนหรือลงเพื่อเลือก +, -, x หรือ /

3. ทําซ้ําตามขั้นตอน 1 และ 2 ตามความจําเปน
4. การดูผลการคํานวณ ใหเลือก เทากับ

ตัวแปลง
คุณสามารถแปลงหนวยการวัดที่แตกตางกันได
เม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > คุณสมบัติพิเศษ > ตัวแปลง หากตองการใช
การแปลง 5 ครั้งลาสุดของคุณ ใหเลือก แปลง 5 ครั้งลาสุด นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
ใชประเภทหนวยที่ระบุไวลวงหนา 5 แบบได คือ: อุณหภูมิ, น้ําหนัก, ความยาว, พ้ืนที่, 
ปริมาตร และ สกุลเงิน 
คุณสามารถเพิ่มการแปลงของคุณเองไดดวยตวัเลือก การแปลงของฉัน 
เม่ือทําการแปลง คุณจะตองเล่ือนข้ึนหรือลงเพื่อสลับตําแหนงของหนวยในการแปลง
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ตัวนับเวลาถอยหลัง
เลือก เมนู > คุณสมบัติพิเศษ > ตัวนับถอยหลัง ปอนเวลาเตือนในรูปแบบ ชั่วโมง:นาที 
และเลือก ตกลง คุณยังสามารถใสบันทึกสําหรับการเตือน เปล่ียนเวลา และหยุดการ
ตัวนับถอยหลังไดดวย
เม่ือการนับถอยหลังเริ่มตน สัญลักษณ  จะแสดงขึ้นในโหมดสแตนดบาย
เม่ือถึงเวลาเตือน โทรศัพทจะสงเสียงเตือนและกะพริบแสดงขอความที่เก่ียวของ เลือก 
รีสตารท เพ่ือเริ่มตัวนับอีกครัง้ หรือ ออก เพ่ือหยุดการเตือน
การปลอยใหตัวนับทํางานในแบ็คกราวนจะเพ่ิมการใชพลังงานแบตเตอรี่ และทําใหอายุ
แบตเตอรี่ลดลง 

นาฬิกาจับเวลา
เลือก เมนู > คุณสมบัติพิเศษ > นาฬิกาจับเวลา 
เลือก เริ่ม เพ่ือเริ่มจับเวลา หากตองการดูเวลา ใหเลือก หยุด เม่ือหยุดการจับเวลาแลว 
คุณสามารถเลือก ตัวเลือก > เริ่ม, ตั้งเวลาใหม หรือ ออก 
หากตองการตั้งการจับเวลาใหทําตอไปในแบ็คกราวนเม่ือทํางานอยู ใหกดปุมวางสาย 
เม่ือการนับถอยหลังเริ่มตน สัญลักษณ  จะกะพริบในโหมดสแตนดบาย 
การใชนาฬิกาจับเวลาหรือใหนาฬิกาจับเวลาทํางานอยูโดยไมปรากฏบนหนาจอขณะที่
ใชงานคุณสมบัติอื่นๆ อยูจะส้ินเปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทําใหอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่ส้ันลง 
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แตงเสียง
เลือก เมนู > คุณสมบัติพิเศษ > แตงเสียง และแบบเสียง 
คุณสามารถสรางเสียงเรียกเขาของคุณเองโดยกดตัวโนต 
ตัวอยางเชน กด 4 สําหรับตัวโนต f 
8 จะใหเสียงสั้น (-) และ 9 จะใหเสียงยาว (+) สําหรับ
เสียงของตัวโนตหรือชวงพัก 0 เพ่ือแทรกชวงพัก * ตั้งเสียง
คูแปด # ใหเสียงชารปของตัวโนต (ใชไมไดสําหรับโนต e และ 
b) เล่ือนไปทางซายหรือขวาเพื่อยายเคอรเซอรไปทางซายหรอืขวา เลือก ลบ เพ่ือลบ
ตัวโนตหรือชวงพัก ทางซายของเคอรเซอร
เม่ือแบบเสียงเสร็จแลว ใหเลือก ตัวเลือก และเลือก เลน, จัดเก็บ, ชวงทํานอง, สง, 
ลบหนาจอ หรือ ออก 

โหมดสาธิต
โปรดดู "โหมดสาธิต" ที่หนา 7

■บริการซิม
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดตดิตอผูใหบริการของคุณ
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5. ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
■ การชารจและการคายประจุแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนดิทีส่ามารถชารจประจใุหมได แบตเตอรีใ่หม
จะสามารถทํางานไดเตม็ประสิทธิภาพหลังจากผานการชารจและคายประจุอยางสมบูรณ 
2-3 รอบ ทานสามารถชารจแบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่
จะเสื่อมสภาพลงตามการใชงาน เม่ือสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบาย
ของแบตเตอรี่ส้ันลงอยางเห็นไดชัด ใหเปล่ียนแบตเตอรี่ ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรอง
จากโนเกียเทานัน้ และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรบัโทรศัพทรุนนีท้ี่ไดรับ
การรับรองจาก Nokia เทานั้น
หากใชแบตเตอรี่ที่เปล่ียนใหมเปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานานๆ 
คุณอาจตองเชื่อมตอกับอุปกรณชารจ และปลดการเชื่อมตอ และเชื่อมตอใหมอีกครั้งเพ่ือ
เริ่มการชารจ
ถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบเม่ือไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลว
คางไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่ส้ันลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเอง
เม่ือเวลาผานไป
ในกรณีที่ไมมีประจุแบตเตอรี่เหลืออยูเลย สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบน
หนาจอเม่ือเวลาผานไปสองสามนาที ซึ่งจะสามารถโทรออกไดหลังจากนั้น
คุณควรใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคที่ระบุเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่
ที่ชํารุดเสียหาย
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อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเม่ือมีวัตถุประเภทโลหะ 
เชน เหรยีญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับข้ัวบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ 
(มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี)่ เหตุการณเชนนีอ้าจเกิดขึ้นได เชน 
ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรอืในกระเปาเล็กๆ การลัดวงจร
อาจทําใหแบตเตอรี่หรือสวนที่ใชในการเชื่อมตอชํารุดเสียหายได
การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศที่รอน
หรอืหนาวจัด จะทําใหประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บ
แบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) การใชแบตเตอรี่
ที่รอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานไดชั่วคราว แมวาแบตเตอรี่
นัน้จะมีประจุอยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเม่ืออยู
ที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง 
หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได ซึง่แบตเตอรีท่ี่เสียหาย
แลวอาจระเบิดไดเชนกัน การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น 
กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน

■ คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia
โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครัง้ เพ่ือความปลอดภัยของคุณ ในการ
ตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่
จากตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรบัอนุญาตเทานั้น มองหาโลโกอุปกรณเสรมิของแท
ของ Nokia บนกลองบรรจุ และตรวจสอบสตื๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชข้ันตอนตอไปนี้:
การตรวจสอบตาม 4 ข้ันตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาว
จะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อวาแบตเตอรี่ของคุณ
ไมใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia คุณควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่จุดบริการหรือ
ตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือ จุดบริการ
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หรอืตวัแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตจะตรวจสอบวาแบตเตอรีดั่งกลาวเปน
แบตเตอรี่ของแทหรือไม หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังที่
ที่คุณซื้อมา
การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม

1. เม่ือมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือ
ประสานกัน (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึง่ 
และจะเห็นโลโกอปุกรณเสรมิของแทของ Nokia (Nokia 
Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึง่

2. เม่ือคุณหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอรโฮโลแกรมไป
ดานซาย ขวา ลาง และบน คุณจะเหน็จุด 1, 2, 3 และ 4 จุด 
ในแตละดานตามลําดับ

3. ขูดแถบสีดําที่ดานขางของสติ๊กเกอรออก คุณจะพบรหัส
แบตเตอรี่ 20 หลัก เชน 12345678919876543210 
ใหหมุนแบตเตอรี่เพ่ือใหตัวเลขไมกลับหัว ใหอานรหสั 
20 หลักนี้โดยเริ่มอานจากแถวบนตอดวยแถวลาง
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4. ตรวจสอบรหัส 20 หลักวาถูกตองหรือไม โดยทําตาม
คําแนะนําในเว็บไซต www.nokiaoriginals.com/check

เม่ือตองการสรางขอความแบบตวัอักษร ใหปอนรหัส 20 หลัก เชน 
12345678919876543210 และสงไปยัง +44 7786 200276 
การสรางขอความแบบตัวอักษร
• สําหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟก ยกเวนอินเดีย: ปอนรหัส 20 หลัก เชน 

12345678919876543210 และสงไปยัง +61 427151515 

• สําหรับประเทศอินเดีย: ปอนคําวา ‘Battery’ ตามดวยรหัสแบตเตอรี ่20 หลัก 
เชน Battery 12345678919876543210 และสงไปยัง 5555

โดยจะคิดคาใชจายตามการใหบรกิารในประเทศและระหวางประเทศ
คุณควรไดรบัขอความแจงวารหัสนัน้เปนรหัสของแทหรือไม
หากคุณตองการความชวยเหลือในการยืนยันรหัสแบตเตอรี่ โปรดติดตอศูนยบริการ
ของ Nokia ในพ้ืนที่ของคุณตามรายชื่อที่ปรากฏในเว็บไซต 
www.nokia-asia.com/carecentrelocator
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จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติก๊เกอรโฮโลแกรม
เปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่นี้อีก แตใหนําแบตเตอรี่
ไปยังจุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนญุาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความ
ชวยเหลือ การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรบัรองจากบริษัทผูผลิต อาจเปนอันตราย
และอาจทําใหเครื่องโทรศัพทของคุณดอยประสิทธิภาพและทําใหเครื่องและอุปกรณเสรมิ
เสียหายได รวมทั้งอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกันอื่นใดที่ใชกับโทรศัพท
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับแบตเตอรี่ของแทของ Nokia โปรดไปที่
เว็บไซต www.nokiaoriginals.com/battery
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6. อุปกรณเสริมของแท
อุปกรณเสริมแบบใหมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนาย
อยูมากมาย คุณสามารถเลือกอุปกรณเสริมซึ่งเหมาะกับ
ความตองการในการติดตอส่ือสารของคุณได
อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบายไวในสวนถัดไป
กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนายบาง 
แนวทางปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับอุปกรณเสริมและอุปกรณเสริมพิเศษ: 
• เก็บอุปกรณเสรมิและอุปกรณเสริมพิเศษทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริมหรืออุปกรณเสริมพิเศษ ใหจับที่

ปล๊ักไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ
• ตรวจสอบการติดตัง้และการทํางานของอุปกรณเสริมพิเศษที่ติดตัง้ในรถอยาง

สมํ่าเสมอ
• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้งอุปกรณเสรมิพิเศษในรถ

ที่ติดตั้งยากได
คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองจาก
ผูผลิตโทรศัพทเทาน้ันการใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากน้ี อาจเปน
อันตรายและทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปนโมฆะได
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■ กําลังงาน

* เวลาการใชงานอาจเปล่ียนแปลงได โดยขึ้นอยูกับซิมการด การตั้งคาระบบและคาที่ใช 
รปูแบบที่ใช รวมถึงสภาพแวดลอม การใชแฮนดฟรีแบบในตัว จะสงผลตอเวลาสนทนา
และเวลาสแตนดบาย

อุปกรณชารจมาตรฐาน (ACP-7)
อุปกรณชารจ ACP-7 นีเ้ปนอุปกรณชารจแบบพกพาขนาดเล็ก มีน้ําหนักเบา และ
ทนทาน โดยจะชวยใหคุณชารจแบตเตอรี่ในโทรศัพทไดสะดวกและงายดาย และยังตอ
กับเครื่องโทรศัพทหรือแทนชารจแบบตัง้โตะไดอยางงายดายอีกดวย

หมายเหตุ: ประเภทของปลั๊กอาจแตกตางกันไปแลวแตตลาดที่วางจําหนาย

ประเภท เทคโนโลยี ระยะเวลาสนทนา* เวลาสแตนดบาย*

BL-5CA Li-Ion สูงถึง 3 ชม. 10 นาที- 
5 ชม. 20 นาที

สูงถึง 245 - 380 ชม. 
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อุปกรณชารจแบบพกพา (ACP-12)
อุปกรณชารจแบบพกพาขนาดเล็กและมีน้ําหนักเบา ซึ่งใชเทคโนโลยีแปลงแรงดันไฟฟา 
(100 -240V) จึงเปนอุปกรณสําหรับชารจประจุที่ใชงานสะดวกงายดาย

หมายเหต:ุ ประเภทของปล๊ักอาจแตกตางกันไปแลวแตตลาดที่วางจําหนาย

■ ระบบเสียง

Nokia Headset HDE-2
ชุดหูฟงแบบพกพาที่มีขนาดเล็กและน้ําหนักเบาพรอมตัวหนีบ ชวยใหใชงานไดอยาง
สะดวกและงายดาย
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7. การดแูลและบํารุงรกัษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณท่ีดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตท่ีประณีต 
คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปน้ีจะชวยใหคุณปฏิบติัตามเงื่อนไข
การรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง ฝน ไอนํ้า ความช้ืน และของเหลวทุกชนิดอาจมีแรเปนสารประกอบ

ซ่ึงจะทําใหวงจรอิเลคทรอนิคสขึ้นสนิม หากตัวเครื่องเปยกช้ืน ใหถอดแบตเตอรี่ออกและ
ปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในท่ีท่ีมีฝุนหรือท่ีสกปรก เน่ืองจากอาจทําใหอุปกรณสวนท่ีถอด
เขาออกไดและสวนประกอบท่ีเปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีรอนจัด เน่ืองจากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายุการทํางานของอุปกรณ
อิเลคทรอนิคสสั้นลง ท้ังยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนท่ีเปนพลาสติก
ละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีเย็นจัด เน่ืองจากเมื่อเครื่องกลับคืนสูอุณหภูมิปกติ ความช้ืนจะกอตัว
ขึ้นภายในเครื่อง ซ่ึงอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายใน

และกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได
• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดเครื่อง
• อยาทาสีโทรศพัท เนื่องจากสีอาจเขาไปอุดตันในช้ินสวนท่ีเล่ือนไดของโทรศพัทและอาจสงผล

ตอประสิทธิภาพในการทํางานของโทรศัพท
• ใหใชเสาอากาศที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศสําหรับเปล่ียนท่ีไดรับการรับรองเทานั้น 

การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพท
เกิดความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุอีกดวย
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• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• ทําสําเนาขอมูลท่ีคุณตองการเก็บไว (เชน รายช่ือ) กอนสงโทรศัพทของคุณเขาศูนยบริการ

เสมอ
คําแนะนําขางตนท้ังหมดใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ 
หากอปุกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
เพ่ือขอรับบริการ
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8. ขอมูลเพ่ิมเติมเพื่อความปลอดภัย
เครื่องของคุณ รวมท้ังอุปกรณเสริมอาจมีช้ินสวนอุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณ
ดังกลาวใหพนมือเด็ก

■ ความปลอดภัยดานสภาพแวดลอม
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบของสถานที่ตางๆ และปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือเมื่ออาจกอให
เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ใชโทรศัพทในสภาวะการทํางานตามปกติ อุปกรณน้ีเปนไป
ตามคําแนะนําในการปลอยคล่ืน RF เมื่อใชในตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกาย
อยางนอย 15.3 เซนติเมตร เมื่อใชซองหนังสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บเขม็ขัด หรือท่ีวาง
โทรศัพทเพ่ือการพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูใน
ระยะหางจากรางกายตามที่ระบุขางตน 
ช้ินสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก อุปกรณท่ีทําดวยเหล็กอาจดูดกับเครื่อง และบคุคลที่ใช
เครื่องชวยฟงไมควรถือโทรศัพทไวใกลหูท่ีใสชุดหูฟงอยู อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็ก
อื่นไวใกลโทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอปุกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมท้ังโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทยท่ีไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได หากมี
ขอสงสัย ขอแนะนําใหทานปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยวาอุปกรณช้ินนั้น
ไดรับการปกปองจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม ใหปดเครื่องของคุณในสถานที่ใหบริการ
รักษาพยาบาลในกรณีท่ีมีปายประกาศใหคุณดําเนินการดังกลาว เน่ืองจากสถานพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลแหงนั้นอาจกําลังใชอุปกรณท่ีไวตอสัญญาณ RF จากภายนอก
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เคร่ืองกระตุนหัวใจ
ผูผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจากเครื่องน้ี
อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว) เพ่ือหลีกเล่ียงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกลาว 
ซ่ึงขอแนะนําเหลานี้มีขอมูลตรงกับงานวิจัยจาก Wireless Technology Research สําหรับผูใช
เครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ ควรปฏบิัติดังน้ี
• ใหอุปกรณอยูหางจากเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจมากกวา15.3 เซนติเมตร 

(6 นิ้ว) 
• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ และ
• ใชโทรศัพทกับหูขางท่ีตรงขามกับเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจเพ่ือลดสัญญาณ

รบกวนที่อาจเกิดขึ้น
หากคณุสงสัยวามีคล่ืนรบกวน ใหปดเครื่องและออกหางจากตัวเครื่อง

อปุกรณชวยฟง
โทรศัพทมือถือบางเครื่องอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได ในกรณีท่ีมสีัญญาณ
รบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถท่ีติดต้ังไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ 
เชน ระบบฉีดน้ํามันท่ีควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคมุความเร็วแบบ
อิเล็กทรอนิกส ระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทน
จําหนายรถหรืออปุกรณเสริมตางๆ ท่ีติดต้ังไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเช่ียวชาญเทานั้นเปนผูติดต้ังหรือซอมแซมโทรศัพทในรถยนต การติดต้ังหรือ
การซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอนัตรายและทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย ควรตรวจ
สอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกช้ินของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดต้ังและทํางาน
อยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวท่ีติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบดิไวรวมกับโทรศัพท ช้ินสวนของ
โทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตท่ีมีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัย
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จะพองตัวออกดวยแรงอัดท่ีแรงมาก ดังน้ัน คุณไมควรติดต้ังอุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถือไว
เหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณท่ีถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก การติดต้ังอุปกรณไรสายไวในรถ
อยางผิดวิธีอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงในขณะที่ถุงลมนิรภัยพองตัวออกได
คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเคร่ืองบนิ และควรปดโทรศัพทขณะท่ีอยูบนเครื่องบิน การใช
โทรศัพทไรสายในเครื่องบนิอาจกอใหเกิดอนัตรายตอการทํางานของเครื่องบนิ รวมท้ังเปนการ
รบกวนเครือขายของโทรศพัทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

■ บริเวณทีอ่าจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณท่ีอาจเกิดการระเบิดได และควรปฏบิัติตามปายและคําแนะนําตางๆ 
อยางเครงครัด บริเวณท่ีอาจเกิดการระเบดิจะรวมถึงบริเวณท่ีมีการแนะนําใหดับเครื่องยนต 
การเกิดประกายไฟในพื้นท่ีเชนนั้นอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหมท่ีอาจทําใหบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่ท่ีมีการเติมเช้ือเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสในสถานี
บริการน้ํามัน และควรปฏบิัติตามขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุในบริเวณคลังนํ้ามนั สถานี
เก็บนํ้ามันและสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคมี หรือบริเวณท่ีกําลังเกิดการระเบดิ ท้ังน้ี บริเวณท่ีเสี่ยง
ตอการระเบดิอาจไมไดถูกประกาศใหเห็นเดนชัด พ้ืนท่ีตางๆ เหลานี้ ไดแก ช้ันใตดาดฟาเรือ 
สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) 
และบริเวณท่ีมีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ 
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■ การโทรฉุกเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทมือถือรวมถึงโทรศัพทเครื่องน้ีดวยนั้นทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ 
ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน รวมท้ังฟงกชันตางๆ ท่ีผูใชต้ัง
โปรแกรมเอง ดวยเหตุน้ี จึงไมสามารถรับประกันการเช่ือมตอในทุกสภาวะได คุณจึง
ไมควรวางใจวาโทรศัพทมือถือจะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีท่ีสุดเสมอในยามจําเปน 
อาทิเชน เมื่อเกดิกรณีฉุกเฉินทางการแพทย

หากตองการโทรฉุกเฉิน:
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวามีสัญญาณเพียงพอหรือไม 

ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการดท่ีใชไดลงในโทรศพัทเสียกอน
2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหหนาจอวางและพรอมสําหรับการโทรออก 
3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพ่ือแจงตําแหนงปจจุบนัท่ีคุณอยู ซ่ึงหมายเลขฉุกเฉินในแตละพ้ืนท่ี

จะแตกตางกันไป
4. กดปุมโทรออก
ในกรณีท่ีทานกําลังใชฟงกชันอื่นอยู คุณจะตองปดฟงกชันเหลานั้นกอนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉิน
ได หากเครื่องอยูในโหมดออฟไลนหรือโหมดที่ใชบนเครื่องบิน คุณตองเปล่ียนรูปแบบเพ่ือใชงาน
ฟงกชันโทรศัพทกอนโทรแบบฉุกเฉิน โปรดศึกษาจากคูมอืผูใชฉบับน้ีหรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม
จากผูใหบริการระบบของคุณ
ในกรณีท่ีทานกําลังใชฟงกชันอื่นอยู คุณจะตองปดฟงกชันเหลานั้นกอนจึงจะสามารถโทรฉุก
เฉินได โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉบบัน้ีหรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากผูใหบริการระบบของคุณ
ขณะท่ีโทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ท่ีถูกตองใหไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือ
ของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวา
จะไดรับแจงใหวาง
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■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศพัทเครือ่งนี้ตรงตามคําแนะนําระหวางประเทศของการสือ่สารทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซ่ึงไดรับการออกแบบและไดรับการผลิต
ไมใหเกินความถ่ีสัญญาณคล่ืนวิทยุท่ีแนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ (ICNIRP) ขอจํากัดนี้
เปนสวนหนึ่งของคําแนะนําและระดับ RF ท่ีไดรับอนุญาต ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดยหนวยงาน
ทางดานวิทยาศาสตรท่ีเปนหนวยงานอิสระ ตามระยะเวลาและการประเมินผลจากการศกึษา
ดานวิทยาศาสตร ขอแนะนํานี้ยังรวมถึงระดับความปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุ
หรือสุขภาพ
มาตรฐานของการเปดรับคล่ืนโทรศัพทเคล่ือนท่ีน้ีใชหนวยวัดของ SAR (Specific Absorption 
Rate) ขอกําหนดที่กําหนดไวในคําแนะนําระหวางประเทศคือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg)* 
การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซ่ึงเครื่องจะสงคล่ืนความถ่ี
ท่ีระดับพลังงานสูงสุดท่ีแนะนําใหใชในคล่ืนความถ่ีท้ังหมดที่ทําการทดสอบ แมวา SAR จะวัด
ท่ีระดับพลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจตํ่ากวาคาสูงสุด เน่ืองจาก
เครื่องไดรับการออกแบบมาใหใชไดหลายระดับพลังงาน และจะใชพลังงานที่สามารถเขาถึง
เครือขายไดตามที่กําหนดไว โดยท่ัวไป ยิ่งคุณอยูใกลสถานีสงสัญญาณเทาใด ก็ยิ่งใชพลังงาน
ของโทรศัพทนอยลงเทานั้น
คา SAR สูงสุดของเครื่องโทรศัพทเครื่องน้ีขณะใชทดสอบกับหู คือ 0.78 W/kg

คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงานของแตละประเทศ และการทดสอบ 
รวมท้ังระบบเครือขาย การใชอุปกรณเสริมของเครื่องอาจทําใหคา SAR แตกตางจากนี้ ขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ SAR อาจมีใหไวในหัวขอขอมูลของผลิตภัณฑท่ีเว็บไซต 
www.nokia-asia.com
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* คา SAR สําหรับโทรศัพทจะจํากัดอยูท่ี 2.0 วัตต/กิโลกรัม ซ่ึงเปนคาเฉล่ียเกินสิบกรัมของ
เนื้อเยื่อผิว ขอจํากัดนี้สอดคลองกับความปลอดภัยท่ีใหสําหรับบคุคลทั่วไปและความแตกตาง
ของหนวยวัด คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงานของแตละประเทศ
และระบบเครือขาย สําหรับขอมูล SAR ในพ้ืนท่ีอื่น โปรดดูขอมูลผลิตภัณฑ
ท่ี www.nokia-asia.com
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โนเกียแครเซ็นเตอร

หมายเหตุ: ขอมูลในที่น้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

เลขท่ี สาขา ชั้น ท่ีอยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ
กรงุเทพฯ

1 ฟวเจอรปารค
รังสิต

ใตดิน หองบีเอฟ 32 ช้ันใตดิน 
ศนูยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 
เลขที่ 161 หมูที่ 2 ถ.พหลโยธิน 
ต.ประชาธิปตย อ.ธัญญบุร ี
จ.ปทุมธานี 12130

0-2958-5850-1 0-2958-5851 จันทร - อาทิตย 
10:30-20:30

2 เซ็นทรัล
ปนเกลา

4 หอง 421 ช้ัน 4 
ศนูยการคาเซ็นทรลัพลาซา 
ปนเกลา ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมรนิทร
เขตบางกอกนอย กรงุเทพฯ 
10700

0-2884-5694-5 0-2884-5695 จันทร - ศุกร 
10:30-20:30

3 ซีคอนสแควร G เลขที่ 1060-1 ซีคอนสแควร 
904 หมู6 ถนนศรีนครนิทร 
หนองบอน เขตประเวศ 
กรงุเทพฯ

0-2721-9960-2 0-2721-9962 จันทร - ศุกร 
10:30-21:00

เสาร - อาทิตย 
และวนันักขัตฤกษ  
10:00-21:00

ตางจังหวัด
4 เชียงใหม 

(ตรงขาม 
เชียงใหม 
แอรพอรต 
พลาซา)

201/1 ถ.มหิดล ต.หายยา 
อ.เมือง จ.เชียงใหม 
50100

0-5320-3321-3 0-5320-1842 จันทร - อาทิตย 
9:00-19:00 

5 พัทยา 
(รมิ ถ.สุขุมวิท 
กอนถึงแยก
พัทยากลาง)

353/43 หมูที่ 9 ถ.สุขุมวิท 
ต.หนองปรอื อ.บางละมุง 
จ.ชลบุร ี20260

0-3871-6975-8 0-3871-6978 จันทร - อาทิตย 
10:00-20:00

6 ขอนแกน 
(บริเวณ
ทางออกหาง
เทสโก โลตัส)

1 356/1ซีพี แลนดเทารเวอร 
หมู12 ถนน มิตรภาพ 
ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน 
40000

0-4332-5779-81 0-4332-5781 จันทร - อาทิตย 
9:00-20:00

7 หาดใหญ 
(ปากทางเขา
โรงพยาบาล
กรงุเทพ)

656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ 
อ.เมือง 
จ.สงขลา

0-7436-5044-6 0-7436-5046 จันทร - อาทิตย 
9:00-20:00
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