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ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอ
ใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได โปรดอานคูมือ
ผูใชฉบับสมบูรณสำหรับขอมูลเพิ่มเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือเมื่อ
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย
คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยาน
พาหนะเปนอันดับแรก
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่ง
อื่นใด ซึ่งรบกวนการขับขี่ยานพาหนะของคุณ
สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงถึงในขณะ
ขับขี่ยานพาหนะคือความปลอดภัยบนทองถนน
สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพ
การทำงานของเครื่องได
ปดโทรศัพทขณะที่อยูในโรงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ควรปดเครื่องเมื่อ
อยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย
ปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ อุปกรณไรสาย
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได

ปดโทรศัพททุกครั้งที่เติมน้ำมัน
หามใชโทรศัพทเมื่ออยูที่จุดเติมน้ำมัน และหาม
ใชโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือ
สารเคมี
ปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับจุดที่มีการระเบิด
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ อยาใชโทรศัพท
ในที่ที่มีการระเบิดเกิดขึ้น
การใชงานอยางถูกตอง
ใชโทรศัพทโดยถือที่ตัวเครื่องตามที่อธิบายไว
ในคูมือผูใช อยาจับเสาอากาศโดยไมจำเปน
การบริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้งหรือ
ซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได
อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่ไดรับ
การรับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับ
อุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได
กันน้ำ
เครื่องของคุณไมไดกันน้ำ ควรเก็บไวในที่แหง

ทำสำเนาสำรอง
คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึกเปนลาย
ลักษณอับษรสำหรับขอมูลสำคัญทั้งหมดที่จัด
เก็บไวในเครื่อง 9
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การตอกับอุปกรณอื่นๆ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ
กรุณาอานคูมือของอุปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษาราย
ละเอียดขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอ
โทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวม
กันได
การโทรฉุกเฉิน
โปรดตรวจสอบดูวาไดเปดใชงานฟงกชัน
โทรศัพทแลวและอยูในบริเวณพื้นที่ใหบริการ

กดปุมวางสายซ้ำเทาที่จำเปนเพื่อลบหนาจอ
และยอนกลับไปที่โหมดสแตนดบาย กดหมาย
เลขฉุกเฉิน จากนั้นกดปุมโทรออก แจงตำแหนง
ที่คุณอยู อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงให
วาง

ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือนี้ไดรับการรับรองใหใช
บนเครือขาย EGSM 900 และ GSM 1800 และ 1900 โปรดติด
ตอผูใหบริการของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เครือขาย
ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ โปรดปฏิบัติ
ตามกฎหมายทั้งหมดและเคารพธรรมเนียมปฏิบัติในทอง
ถิ่น รวมถึงสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น และไมกระทำการใดที่
เปนการละเมิดตอกฎหมาย รวมถึงลิขสิทธิ์

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหคัดลอก แกไข โอน
หรือสงตอ ภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) และเนื้อหาอื่น

คำเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงาน
คุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปด
เครื่อง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตราย

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครใชบริการของผูใหบริการโทรศัพทไรสายเพื่อ
ใชงานโทรศัพท คุณสมบัติโดยสวนใหญตองมีคุณสมบัติ
พิเศษจากเครือขาย คุณสมบัติเหลานี้อาจไมมีในบางเครือ
ขาย เครือขายอื่นๆ อาจตองการใหคุณตกลงเปนการเฉพาะ

กับผูใหบริการของคุณกอน คุณจึงจะใชบริการของระบบ
เครือขายนั้นได ผูใหบริการของคุณสามารถใหคำแนะนำ
และคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาใชจายในการใชบริการดัง
กลาว ในบางเครือขาย อาจมีขอจำกัดที่สงผลกระทบตอ
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การใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขายของคุณ ตัวอยาง
เชน ระบบเครือขายบางระบบอาจจะไมรองรับตัวอักษรของ
ทุกภาษาและบริการทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใช
งานคุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ ในกรณีเชนนั้น
คุณสมบัติดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท
ของคุณอาจมีคุณสมบัติการกำหนดคาพิเศษ เชน การ
เปลี่ยนชื่อเมน ูลำดับของเมน ูและไอคอนตาง  ๆโปรดติดตอ
ขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

อุปกรณเครื่องนี้สนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ
SSL) ที่ทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบางอยาง
ของเครื่องตองไดรับการสนับสนุนจากระบบเครือขายใน
การใชงาน เชน MMS แอปพลิเคชั่นอีเมล การสงขอความ
แบบทันใจ การซิงโครไนซจากระยะไกล และการ
ดาวนโหลดขอมูลผานเบราเซอรหรือผาน MMS

หนวยความจำที่ใชรวมกัน
คุณสมบัติในโทรศัพทเครื่องนี้ซึ่งใชหนวยความจำรวมกัน
ไดแก คลังภาพ รายชื่อ ขอความตัวอักษร ขอความมัลติมี
เดีย ขอความทันใจ อีเมล ปฏิทิน บันทึกสิ่งที่ตองทำ เกมส
และแอปพลิเคชั่น Java™ และแอปพลิเคชั่นบันทึก การใช
คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวานี้จะลดจำนวน
หนวยความจำที่เหลือสำหรับคุณสมบัติอื่นที่ใชหนวยความ
จำรวมกัน และเครื่องอาจแสดงขอความบนหนาจอวาหนวย
ความจำเต็มเมื่อคุณพยายามใชคุณสมบัติอื่นที่ใชหนวย
ความจำรวมกัน ในกรณีนี ้ใหลบขอมูลหรือรายการบางอยาง
ที่ใชพื้นที่หนวยความจำรวมกันนี้ออกเสียกอน
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ขอมูลทั่วไป

รหัสผาน

รหัสโทรศัพท
รหัสโทรศัพท (5 - 10 หลัก) ใชปองกันการใชโทรศัพทโดย
ไมไดรับอนุญาต ซึ่งรหัสที่ตั้งไว คือ 12345 คุณสามารถ
เปลี่ยนรหัส และตั้งคาโทรศัพทใหสอบถามรหัส โปรดดู
ที“่การรักษาความปลอดภัย” หนา 47

รหัส PIN
รหัส PIN (Personal Identification Number) และรหัส UPIN
(Universal Personal Identification Number) (4 ถึง 8
หลัก) ใชสำหรับปองกันการใชซิมการดของคุณโดยไมได
รับอนุญาต โปรดดูที่“การรักษาความปลอดภัย” หนา 47
รหัส PIN2 (4 - 8 หลัก) อาจจัดสงใหพรอมกับซิมการด โดย
คุณตองใชรหัสนี้ในการเขาใชฟงกชันบางอยาง
คุณตองใชรหัส PIN ของโมดูลเพื่อเขาดูขอมูลในโมดูล
รักษาความปลอดภัย โปรดดูที่“โมดูลรักษาความ
ปลอดภัย” หนา 66
คุณตองใชรหัส PIN สำหรับลายเซ็นแบบดิจิตอล โปรดดู
ที“่ลายเซ็นดิจิตอล” หนา 67

รหัส PUK
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) และรหัส UPUK
(Universal Personal Unblocking Key) (8 หลัก) ใชในการ
เปลี่ยนรหัส PIN หรือ UPIN ที่ถูกบล็อคไว ตามลำดับ ในการ
เปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ถูกบล็อก จำเปนตองใชรหัส PUK2 (8
หลัก) หากรหัสนี้ไมไดมีใหพรอมกับซิมการด โปรดติดตอผู
ใหบริการในพื้นที่ของคุณเพื่อขอรหัส

รหัสระบบ
คุณจำเปนตองใสรหัสระบบ (4 หลัก) เมื่อใช การจำกัด
การโทร โปรดดูที่“การรักษาความปลอดภัย” หนา 47

บริการต้ังกำหนดคา
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครือขายบางอยาง เชน
บริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่, MMS, การสงขอความเสียง
โดยใช Nokia Xpress หรือการซิงโครไนซกับเซิรฟเวอร
อินเทอรเน็ตระยะไกล โทรศัพทของคุณตองไดรับการตั้ง
กำหนดคาที่ถูกตอง สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้ง
คาที่มีใหใชได โปรดติดตอผูใหบริการระบบ, ตัวแทน
จำหนาย Nokia ที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ หรือไปที่
สวนสนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia โปรดดูที่“การ
สนับสนุนของ Nokia” หนา 13
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เมื่อคุณไดรับการตั้งคาเปนขอความตั้งกำหนดคา และไมได
ใชงานและบันทึกการตั้งคาโดยอัตโนมัติ ขอความ ไดรับ
การตั้งคาการจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น

ในการบันทึกการตั้งคา ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ หากจำ
เปน ปอนรหัส PIN ที่ ผูใหบริการ ใหไว

หากไมตองการจัดเก็บการตั้งคาที่ไดรับ ใหเลือก ออก
หรือ แสดง > ละทิ้ง

การดาวนโหลดเน้ือหา
คุณสามารถดาวนโหลดเนื้อหาใหม (เชน ลักษณะ) ลงใน
เครื่องได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ขอสำคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได และมี
การรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวรที่เปน
อันตรายเทานั้น
คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการอื่นๆ ราคา และภาษี
ตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

การอัพเดตซอฟตแวร
Nokia อาจมีการอัพเดตซอฟตแวร ซึ่งมีคุณสมบัติใหม, ให
ฟงกชันที่ทำงานไดดีขึ้น หรือเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง
คุณสามารถขอรับการอัพเดตเหลานี้ไดโดยใช 

ปพลิเคชั่น Nokia Software Updater PC ในการอัพเดต
ซอฟตแวรโทรศัพท คุณตองมีแอปพลิเคชั่น Nokia
Software Updater และคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดที่มี
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 หรือ XP, การ
เชื่อมตอบรอดแบนดอินเทอรเน็ต และสายเคเบิลขอมูลที่
ใชงานรวมกันได เพื่อเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับ
คอมพิวเตอร

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมและการดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น
Nokia Software Updater โปรดไปที่ www.nokia.co.th
/softwareupdate หรือเว็บไซต Nokia ในพื้นที่ของคุณ
หากระบบเครือขายของคุณสนับสนุนการอัพเดตซอฟตแวร
ในแบบ OTA คุณยังสามารถขอรับการอัพเดตดังกลาวผาน
ทางเครื่องโทรศัพท
โปรดดูที่“การอัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA” หนา 48
การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟตแวรอาจทำใหมีการสง
ผานขอมูลในปริมาณมากผานทางระบบเครือขายของผูให
บริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสำหรับขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับคาใชจายในการสงผานขอมูล
ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรี่ของเครื่องมีพลังงานเพียงพอ
หรือชารจแบตเตอรี่กอนที่จะเริ่มการอัพเดต

ขอสำคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได และมี
การรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวรที่เปน
อันตรายเทานั้น

การสนับสนุนของ Nokia
ขอมูลสนับสนุน
โปรดดูที่ www.nokia.co.th/3110/support หรือเว็บไซต
Nokia ในพื้นที่ของคุณ เพื่อดูเวอรชั่นลาสุดของคูมือนี้,
ขอมูลเพิ่มเติม, ซอฟตแวรดาวนโหลด และบริการที่เกี่ยว
ของกับผลิตภัณฑ Nokia ของคุณ
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บริการต้ังกำหนดคา
คุณอาจเลือกดาวนโหลดการตั้งกำหนดคาฟรี เชน MMS,
GPRS, อีเมล และบริการอื่นๆ สำหรับรุนโทรศัพทของคุณได
ที่ www.nokia.co.th/setup

Nokia PC Suite
คุณสามารถคนหาชุดโปรแกรม PC Suite และขอมูลที่เกี่ยว
ของในเว็บไซตของ Nokia ที่ www.nokia.co.th/
pcsuite

ฝายบริการลูกคา
หากคุณตองการติดตอกับบริการลูกคา
โปรดตรวจดูรายชื่อศูนยบริการลูกคา
Nokia Care ในประเทศของคุณ 

www.nokia.co.th/contactus

การบำรุงรักษา
สำหรับบริการบำรุงรักษา โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนยบริการ
Nokia ที่ใกลบานคุณที่ www.nokia.co.th/repair

เริ่มตนใชงาน

การใสซิมการดและ
แบตเตอร่ี
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณ
ชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ
ในการใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจำหนาย
ซิมการดของคุณ ซึ่งอาจเปนผูใหบริการระบบ หรือผู
จำหนายรายอื่นๆ

โทรศัพทเครื่องนี้จะใชไดกับแบตเตอรี่ BL-5C โปรดใช
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง โปรดดูที่“คำแนะนำใน
การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia” หนา 72
ซิมการดและขั้วสัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย เนื่อง
จากการขูดขีดหรือดัดงอ คุณจึงควรถือ ใส หรือถอดการด
อยางระมัดระวัง
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1.

เลื่อนปุมคลายล็อค (1) เพื่อปลดล็อค และถอดฝาดาน
หลังออก (2) ถอดแบตเตอรี่ออกตามภาพ (3)

2.

เปดที่ใสซิมการด (4) ใสซิมการด (5) โดยใหหนา
สัมผัสคว่ำลงในชองใส ปดที่ใสซิมการด (6)

3.

สังเกตขั้วสัมผัสของแบตเตอรี ่(7) แลวใสแบตเตอรี ่(8)
วางสวนดานบนของฝาปดดานหลังลงบนเครื่อง (9)
แลวปดฝา (10)

การใสการด microSD
ใชเฉพาะการด microSD ที่สามารถใชงานรวมกันได ซึ่งได
รับการรับรองจาก Nokia สำหรับใชกับอุปกรณนี้เทานั้น

Nokia ใชมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ไดรับการอนุมัติ
สำหรับการดหนวยความจำ แตอาจมีการดบางยี่หอไม
สามารถใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ การดที่ใชงานรวมกัน
ไมไดอาจทำใหการดและตัวเครื่องเสียหาย รวมทั้งขอมูลที่
จัดเก็บอยูในการดอาจสูญหายดวย
1. ปดเครื่อง แลวถอดฝาปดดานหลังและแบตเตอรี่ออก

จากเครื่อง
2. เลื่อนที่ใสการดหนวยความ

จำออกเพื่อปลดล็อค (1)

3. เปดที่ใสการด (2) และใส
การดหนวยความจำลงในที่
ใสการด โดยใหหนาสัมผัส
หันเขาดานใน (3)

4. ปดที่ใสการด (4) แลวเลื่อน
ที่ใสการดเพื่อล็อค (5)

5. ใสแบตเตอรี่ และปดฝาดานหลังเขากับเครื่อง
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ชารจแบตเตอร่ี
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับ
เครื่องนี้ โทรศัพทรุนนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหทำงาน
ไดเมื่อไดรับกระแสไฟจากอุปกรณชารจ AC-3 หรือ AC-4

คำเตือน:  เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชได
กับเครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือ
จากนี้ อาจเปนอันตรายและทำใหการรับประกันหรือรับรอง
สำหรับเครื่องเปนโมฆะไป
หากตองการทราบแหลงจำหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการ
รับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหนายของคุณ หาก
ตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟ
และดึงออก อยาดึงที่สายไฟ
1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. ตอสายจากอุปกรณชา

เข าก ับช องด านล างของ
โทรศัพท

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใช
เวลาสองสามนาทีกวาที่
สัญลักษณแสดงการชา
ปรากฏขึ ้นบนหนาจอหรือ
กอนที่จะสามารถโทรออกได
ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับประเภทของ
อุปกรณชารจที่ใช การชารจแบตเตอรี่ BL-5C ดวยอุปกรณ
ชารจ AC-3 จะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาทีเมื่ออยูใน
โหมดสแตนดบาย

เสาอากาศ
อุปกรณรุนนี้มีเสาอากาศ
ในตัว

หมายเหตุ: คุณไม
ควรจับเสาอากาศโดยไม
จำเปนเมื่อเปดเครื่องอยู
เชนเดียวกับอุปกรณสง
สัญญาณวิทยุอื่นๆ เพราะ
การสัมผัสกับเสาอากาศ
อาจสงผลตอคุณภาพการ
โทร และยังอาจทำใหมี
การใชพลังงานเกินกวาที่
จำเปนอีกดวย หลีกเลี่ยงการแตะที่เสาอากาศเมื่อใช
โทรศัพทเพื่อการใชประโยชนจากสมรรถนะของเสาอากาศ
และยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

ชุดหูฟง
คำเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟง

เสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการได
ยินเสียงของคุณ
โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดับความดัง ในกรณีที่คุณเชื่อม
ตอชุดหูฟงอื่นๆ กับโทรศัพท

คำเตือน:  ขณะที่คุณใชชุดหูฟง อาจมีผลตอความ
สามารถในการไดยินเสียงภายนอก หามใชชุดหูฟงในสถาน
ที่ๆ ที่อาจมีผลตอความปลอดภัยของคุณ
อยาเชื่อมตอผลิตภัณฑที่สงสัญญาณออกได เพราะอาจ
สรางความเสียหายใหกับโทรศัพท อยาเชื่อมตอแหลง
กำเนิดแรงดันอื่นๆ กับขั้วตอ Nokia AV นี้
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ขณะเชื่อมตอขั้วตอ Nokia AV กับอุปกรณภายนอกหรือชุดหู
ฟงอื่นใดที่ไมไดรับการรับรองจาก Nokia สำหรับการใชกับ
โทรศัพทรุนนี้ โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดับความดัง

สายคลอง
1. เปดฝาดานหลัง

2. รัดสายคลองตามที่แสดง
ในภาพ (1) และปดฝา
ดานหลัง (2)

โทรศัพทของคุณ

ปุมกดและสวนประกอบ
ของเคร่ือง

1 — หูฟง
2 — จอแสดงผล
3 — ปุมเลือกดานซาย

4 — ปุมโทรออก
5 — พอรตอินฟราเรด (IR)
6 — ปุม Navi™: ปุมเลื่อน 4 ทิศทางและปุมเลือกกลาง
7 — ปุมเลือกดานขวา
8 — ปุมวางสาย
9 — แผงปุมกด
10 — ไมโครโฟน
11 — ชองเสียบอุปกรณชารจ
12 — ชองเสียบ Nokia AV (2.5 มม.)
13 — ชองเสียบสายเคเบิล Mini USB
14 — ปุมปรับลดระดับเสียง
15 — ปุมปรับเพิ่มระดับเสียง
16 — ปุมเปด/ปด
17 — ลำโพง
18 — เลนสกลองถายรูป 17
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ขนาดของเคร่ือง
น้ำหนัก 87 กรัมโดยประมาณ

ปริมาตร 72 ซม.3 โดยประมาณ

ความยาว 108.5 มม.

ความกวาง (สูงสุด) 45.7 มม.

ความสูง (สูงสุด) 15.6 มม.

การเปดและปดเคร่ือง
ในการเปดหรือปดเครื่อง กดคางไวที่ปุมเปด/ปด

หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัส PIN หรือรหัส UPIN ใหปอน
รหัส (ซึ่งจะแสดงเปน ****) หลังจากนั้นใหเลือก ตกลง

เครื่องอาจแสดงขอความใหคุณตั้งวันและเวลาดวย ปอน
เวลาทองถิ่น เลือกเขตเวลาของที่ตั้งของคุณ ซึ่งเปนเขต
เวลาที่ตรงตามมาตรฐานกรีนนิช (GMT) และปอนวันที่ โปรด
ดูที“่วันและเวลา” หนา 41
เมื่อคุณเปดเครื่องเปนครั้งแรก และเครื่องอยูในโหมด
สแตนดบาย คุณอาจไดรับแจงใหเตรียมรับการตั้งกำหนด
คาจากผูใหบริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ ตอเว็บสนับสนุนของผูใหบริการ
โปรดดูที่“การตั้งกำหนดคา” หนา 47 โปรดดูที่“บริการตั้ง
กำหนดคา” หนา 12

โหมดสแตนดบาย
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงาน แตคุณยังไมปอนตัวอักษรใดลง
ไป โทรศัพทจะอยูในโหมดสแตนดบาย

จอแสดงผล

1 — ระดับความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลูลาร

2 — สถานะการชารจแบตเตอรี่

3 — สัญลักษณ
4 — ชื่อของเครือขายหรือโลโกระบบ
5 — นาฬิกา
6 — หนาจอหลัก
7 — ฟงกชันของปุมเลือกดานซายคือ ไปที่ หรือทางลัดไป
ยังฟงกชันอื่น โปรดดูที่“ปุมเลือกดานซาย” หนา 41
8 — ฟงกชันของปุมเลือกกลางคือ เมนู
9 — ฟงกชันของปุมเลือกดานขวาคือ ชื่อ หรือเปนทางลัด
ไปยังฟงกชันอื่น โปรดดูที่“ปุมเลือกดานขวา” หนา 41 ผู
ใหบริการแตละรายอาจกำหนดชื่อเฉพาะเพื่อเขาใชงาน
บริการเฉพาะของผูใหบริการที่เว็บไซต
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การประหยัดพลังงาน
โทรศัพทของคุณมีคุณสมบัติ ประหยัดพลังงาน และ
โหมดพัก เพื่อที่จะประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ในโหมด
สแตนดบาย เมื่อไมมีการกดปุมอื่นใดในโทรศัพท คุณ
สามารถเปดใชงานคุณสมบัติเหลานี้ โปรดดูที่“จอแสดง
ผล” หนา 40

โหมดสแตนดบายแบบพิเศษ
โหมดสแตนดบายแบบพิเศษจะแสดงรายการขอมูลและ
คุณสมบัติของอุปกรณที่เลือก ซึ่งคุณสามารถเขาใชไดโดย
ตรง

ในการเปดหรือปดโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ ใหเลือก
เมน ู> การต้ังคา > จอแสดงผล > สแตนดบายแบบ
พิเศษ > โหมดสแตนดบายแบบพิเศษ > เปด หรือ ปด

ในโหมดสแตนดบาย ใหเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูรายการตางๆ
และเลือก เลือก หรือ ดู ลูกศรแสดงวามีขอมูลใหอานตอ
หากตองการหยุดเลื่อน ใหเลือก ออก

ในการจัดการและเปลี่ยนโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ ให
เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู

ทางลัดในโหมดสแตนดบาย
ในการเขาใชรายการเบอรที่โทรออก ใหกดปุมโทรออกหนึ่ง
ครั้ง เลื่อนไปที่หมายเลขหรือชื่อที่คุณตองการ และกดปุม
โทรออก เพื่อโทรไปที่เบอรนั้น

เมื่อตองการเปดเว็บเบราเซอร ใหกดคางไวที่ปุม 0

เมื่อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหกดคางไว
ที่ปุม 1

การใชปุมเปนทางลัด โปรดดูที่“ทางลัดสวนตัว” หนา 41

สัญลักษณ
  ขอความที่ยังไมไดอาน

  ขอความที่ยังไมไดสง ยกเลิก หรือขอความที่สงไม
สำเร็จ

  เบอรที่ไมไดรับสาย

/   โทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับบริการขอความทัน
ใจ และสถานะการใชงานเปนออนไลนหรือออฟไลน

  ไดรับขอความทันใจ

  ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อค

  เสียงกริ่งจะไมดังขึ้นเมื่อมีสายเรียกเขาหรือเมื่อไดรับ
ขอความตัวอักษร

  นาฬิกาปลุกทำงานอยู

  ตัวนับถอยหลังกำลังทำงาน

  นาฬิกาจะทำงานเปนพื้นหลัง

/   โทรศัพทลงทะเบียนใชงานกับเครือขาย GPRS หรือ
EGPRS

/   สรางการเชื่อมตอ GPRS หรือ EGPRS แลว

/   การเชื่อมตอ GPRS หรือ EGPRS ถูกระงับไว (พักการ
เชื่อมตอ)

  การเชื่อมตอ Bluetooth ทำงาน

/   ใชงานหรือพักการเชื่อมตอการสนทนาอยู

  หากคุณมีสายโทรศัพทสองสาย สัญลักษณนี้แสดงวา
เครื่องเลือกสายที่สอง

  โอนสายเรียกเขาทุกสายไปยังหมายเลขอื่น 19
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  มีการใชงานลำโพงในเครื่อง หรือมีการตอลำโพงกับ
โทรศัพท

  จำกัดการโทรเฉพาะกลุม

  เลือกรูปแบบที่มีการตั้งเวลาไว

/ /   มีการตอชุดหูฟง, แฮนดฟรี หรือเครื่องชวยฟง
เขากับโทรศัพท

โหมดบนเคร่ืองบิน
คุณสามารถยกเลิกใชการทำงานดวยความถี่คลื่นวิทยุทั้ง
หมด โดยยังเขาสูเกมส ปฏิทิน และหมายเลขโทรศัพทใน
แบบออฟไลนได
ใชโหมดบนเครื่องบินในสถานที่ที่ไวตอการรับคลื่นวิทยุ
เชน เมื่อขึ้นเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล เมื่อเปดใชงาน
โหมดบนเครื่องบิน  จะปรากฏขึ้น

เลือก เมน ู> การต้ังคา > รูปแบบ > บนเครื่อง > ใช
งาน หรือ ปรับตั้งคา เพื่อเปดใชงานหรือตั้งคาโหมดบน
เครื่องบิน

หากตองการยกเลิกใชงานโหมดบนเครื่องบิน ใหเลือกรูป
แบบอื่นแบบใดก็ได

การโทรฉุกเฉินในโหมดบนเครื่องบิน, ปอนหมายเลข
ฉุกเฉิน กดปุมโทรออก และเลือก ใช เมื่อหนาจอแสดงขอ
ความ ออกจากรูปแบบบนเครื่อง? โทรศัพทจะพยายาม
ทำการโทรฉุกเฉิน

คำเตือน:  ในโหมดใชบนเครื่องบิน คุณไมสามารถ
โทรออกหรือรับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือใช
คุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองอยูในพื้นที่ใหบริการ ในการโทรติด
ตอ คุณตองใชฟงกชันโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูป
แบบ หากเครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสล็อค หากคุณตอง

การโทรฉุกเฉินขณะเครื่องล็อคและอยูในรูปแบบใชบน
เครื่องบิน คุณอาจสามารถปอนหมายเลขฉุกเฉินอยางเปน
ทางการที่กำหนดไวแลวในเครื่องไดโดยปอนลงในชอง
รหัสล็อค แลวเลือก 'โทร' เครื่องจะขอคำยืนยันวา คุณกำลัง
จะออกจากโหมดใชบนเครื่องบินเพื่อเริ่มตนโทรฉุกเฉินใช
หรือไม

การล็อคปุมกด (ล็อคปุม
กด)
ในการปองกันการกดปุมโดยไมไดตั้งใจ เลือก เมน ูและกด
* ภายใน 3.5 วินาทีเพื่อล็อคปุมกด

หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก ปลด และกดปุม *
ภายใน 1.5 วินาที หากตั้งคา ปองกันปุมกด ไวที่ ล็อคปุม
กด ใหปอนรหัสโทรศัพท หากเครื่องแสดงขอความใหปอน

ในการรับสายเมื่อปุมกดถูกล็อคอยู ใหกดปุมโทรออก เมื่อ
คุณวางสายหรือปฏิเสธการรับสาย ปุมกดจะล็อคโดย
อัตโนมัติอีกครั้ง
คุณสมบัติเพิ่มเติมมี ล็อคปุมอัตโนมัต ิและ ปองกันปุม
กด โปรดดูที่“โทรศัพท” หนา 46
เมื่อใชการปองกันปุม คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่งกำหนดไวในเครื่องได

ฟงกชันที่ไมตองใช
ซิมการด
ฟงกชันหลายอยางในโทรศัพทของคุณสามารถทำงานได
โดยไมตองใสซิมการด (เชน การถายโอนขอมูลจากพีซี
หรืออุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันได ฟงกชันบางอยางจะ
ปรากฎเปนสีทึบในเมนูและจะไมสามารถใชได20
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ฟงกชันการโทร

การโทรออก

การโทรออกไปยังหมายเลขที่
ตองการ
1. ปอนหมายเลขโทรศัพทและรหัสพื้นที่

ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้งเพื่อเปน
รหัสนำหนาการโทรตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะ
แทนรหัสการโทรออกตางประเทศ) แลวตามดวยรหัส
ประเทศ รหัสพื้นที่โดยไมตองกดเลข 0 นำ (หากจำ
เปน) แลวตามดวยหมายเลขโทรศัพท

2. หากตองการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ใหกดปุมโทร
เมื่อตองการปรับระดับความดังของเสียงในระหวางการ
โทร กดปุมปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

3. หากตองการวางสายหรือยกเลิกการพยายามโทรออก
ใหกดปุมวางสาย

คุณสามารถคนหารายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท ซึ่งคุณจัด
เก็บไวใน รายชื่อ โปรดดูที่“การคนหารายชื่อ” หนา 37
กดปุมโทรเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

หากตองการเขาใชรายการเบอรที่โทรออก ใหกดปุมโทร
หนึ่งครั้งเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย หากตองการโทรออก
ใหเลือกหมายเลขหรือชื่อ แลวกดปุมโทรออก

ปุมลัดโทรออก
กำหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมตัวเลขปุมใดปุมหนึ่ง
ตั้งแต 2 ถึง 9 โปรดดูที่“ปุมลัดโทรออก” หนา 38
โทรติดตอหมายเลขดังกลาวดวยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:
กดปุมตัวเลขนั้น แลวกดปุมโทรออก
หรือ
หากตั้งคา โทรดวน ไวทีเ่ปด ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการ
คางไวจนกวาเครื่องจะเริ่มโทร
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ โทรดวน โปรดดูที่“การ
โทร” หนา 45

การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสูง
คุณสามารถโทรออกไดโดยพูดชื่อที่จัดเก็บไวในรายชื่อ
ของโทรศัพท
คำสั่งเสียงไมไดขึ้นอยูกับภาษา กำหนดคา ภาษาในการ
จดจำเสียง กอนจะใชการโทรออกโดยใชเสียง โปรดดู
ที“่โทรศัพท” หนา 46

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะ
เกิดปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในที่ที่มีเสียงดังหรืออยูใน
สถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดย
ใชเสียงเพียงอยางเดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม
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1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมปรับลดระดับเสียงหรือ
ปุมเลือกดานขวาคางไว เสียงสั้นๆ จะดังขึ้น และขอ
ความ กรุณาเปลงเสียง จะปรากฏขึ้น

2. พูดชื่อที่คุณตองการติดตอใหชัดเจน หากการเรียก
ขอมูลดวยเสียงเปนผลสำเร็จ รายการชื่อที่ตรงกันจะ
ปรากฏขึ้น โทรศัพทจะเลนเสียงสั่งงานของรายการแรก
สุดที่ตรงกัน หากรายการนั้นไมใชรายการที่ตองการ ให
เลื่อนไปยังรายการอื่น

การใชเสียงสั่งงานเพื่อเรียกใชงานฟงกชันโทรศัพทที่เลือก
ไวนั้นจะคลายกับการโทรออกโดยใชเสียง โปรดดูที่“คำสั่ง
เสียง” หนา 42

การรับสายหรือปฏิเสธการ
รับสาย
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก เมื่อตองการวาง
สาย ใหกดปุมวางสาย

หากตองการปฏิเสธสายเรียกเขา ใหกดปุมวางสาย ในการ
ปดเสียงเรียกเขา เลือก เงียบ

เมื่อตองการรับสายเรียกซอนในระหวางที่ใชสายอยู (บริการ
เสริมจากเครือขาย) ใหกดปุมโทรออก สายแรกจะถูกพักไว
เมื่อตองการวางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุมวางสาย คุณยัง
สามารถกำหนดใหฟงกชัน ตั้งคาสายเรียกซอน ทำงาน
โปรดดูที่“การโทร” หนา 45

ตัวเลือกขณะสนทนา
ตัวเลือกหลายอยางที่คุณสามารถใชไดขณะสนทนาเปน
บริการเสริมจากระบบเครือขาย หากตองการรายละเอียด
เพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

ขณะสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอ
ไปนี้:
ตัวเลือกการโทรมี ปดเสียง หรือ เปดเสียง, รายชื่อ,
เมน,ู ล็อคปุมกด, บันทึกเสียง, ความชัดเจนเสียง,
ลำโพง หรือ โทรศัพท
ตัวเลือกระบบเครือขายมี รับสาย หรือ ปฏิเสธ, พักสาย
หรือ เลิกพักสาย, โทรใหม, เพิ่มสายประชุม, วางสาย,
วางทุกสาย และตัวเลือกตอไปนี้
• สง DTMF —  เพื่อสงตัวอักษรแทนเสียงเรียกเขา
• สลับสาย —  ใชสลับระหวางสายที่ใชอยูและสายที่พัก

รออยู
• สงสายตอ —  เพื่อตอสายที่พักไวเขากับสายที่ใชอยู

และวางสายของคุณเองจากการสนทนา
• ประชุมสาย —  เพื่อโทรแบบประชุมสาย
• โทรสวนตัว — เพื่อสนทนาเปนการสวนตัวขณะประชุม

สาย

คำเตือน:  โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวาง
การใชลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก
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การเขียนขอความ

โหมดตัวอักษร
ในการปอนตัวอักษร (เชน ขณะเขียนขอความ) ใหใชระบบ
ปอนตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบชวยสะกดคำอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนขอความ ใหกด ตัวเลือก คางไวเพื่อสลับ
ระหวางระบบปอนขอความปกติ ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ

และระบบชวยสะกดคำอัตโนมัติ ซึ่งแสดงดวย
สัญลักษณ  ระบบชวยสะกดคำอัตโนมัติไมได
สนับสนุนทุกภาษา

หากคุณเลือกรูปแบบตัวอักษร โทรศัพทจะปรากฏ
สัญลักษณ   และ  ในการเปลี่ยนรูปแบบตัว
อักษร ใหกดปุม # ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเปนตัว
เลข ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  ใหกดคางไวที่ปุม # และ
เลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวเลขเปน
ตัวอักษร ใหกดคางไวที่ปุม #

เมื่อตองการตั้งคาภาษาที่ใชเขียน ใหเลือก ตัวเลือก >
ภาษาที่เขียน

การปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 2 ถึง 9 ซ้ำๆ จนตัวอักษร
ที่ตัองการปรากฏ ตัวอักษรที่มีอยูจะขึ้นกับภาษาที่ใชเขียน
ที่เลือกไว

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณตองการปอนอยูในปุมเดียวกับ
ปุมตัวเลขที่คุณใชอยู ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึ้น
และปอนตัวอักษร

ในการเขาใชเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ และตัวอักษร
พิเศษที่มักใชบอย ใหกดปุมตัวเลข 1 ซ้ำๆ หรือกด * เพื่อ
เลือกตัวอักษรพิเศษ

ระบบชวยสะกดคำ
อัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคำอัตโนมัติจะใชพจนานุกรมในตัวเครื่อง
ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหมได
1. เริ่มเขียนคำโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดทีละปุมเพียงหนึ่งครั้ง

ในการปอนตัวอักษรแตละตัว
2. เมื่อเขียนคำเสร็จและตรวจแลววาถูกตอง ใหยืนยันโดย

เวนวรรค ดวยการกด 0
หากคำดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม * ซ้ำๆ และเลือก
คำจากรายการ
หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงวาคำที่คุณ
ตองการเขียนไมมีอยูในพจนานุกรม หากตองการเพิ่ม
คำลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด ใหเขียนคำโดยใช
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ แลวเลือก จัดเก็บ ในการ
เขียนคำผสม ใหปอนสวนแรกของคำลงไป และกดปุม
เลื่อนขวาเพื่อยืนยันคำดังกลาว เขียนสวนสุดทายของ
คำ หลังจากนั้นใหยืนยัน 23
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3. เริ่มเขียนคำถัดไป

การปอนขอความภาษา
ไทย
ในการเขียนขอความเปนภาษาไทย เลือก เมน ู> ขอ
ความ > ขอความตัวอักษร เลือกหนาตางขอความ และ
ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน > ภาษาไทย ไอคอน 

จะปรากฏขึ้น

ตัวอยางเชน เมื่อตองการเขียนคำวา "คิดถึง U ;-)" ใหดำเนิน
การดังนี้
1. กด 1 สี่ครั้ง เพื่อเลือก ค

3. กด 5 หนึ่งครั้ง เพื่อเลือก ด
4. กด 5 สามครั้ง เพื่อเลือก ถ
5. กด * แลวเลื่อนไปทางขวาสามครั้ง เพื่อเลือกสระ  ึ

สำหรับ ถึ และเลือก ใส
6. กด 2 สองครั้ง เพื่อเลือก ง

7. กด # เพื่อเปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ และ
กด 0 เพื่อเวนวรรค

8. กด 8 สองครั้ง เพื่อเลือก U
9. กด 0 เพื่อเวนวรรค
10. เลือก ตัวเลือก > ใสสัญลักษณ เลื่อนไปที่ ; และ

เลือก ใช
11. เลือก ตัวเลือก > ใสสัญลักษณ เลื่อนไปที่ - และ

เลือก ใช
12. เลือก ตัวเลือก > ใสสัญลักษณ เลื่อนไปที่ ) และ

เลือก ใช

หมายเหตุ: ตามลักษณะการใชภาษาไทยแลว
เสียงสระหรือเสียงพยัญชนะจะใสไดตอเมื่อมีตัวอักษรไทย
นำอยูแลวเทานั้น
เฉพาะโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีเมนูภาษาไทยเทานั้น จึงจะรับ
ขอความภาษาไทยได

เคล็ดลับ: ในการเปลี่ยนการปอนขอความเปน
ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข กด #

การสำรวจเมนู

โทรศัพทเครื่องนี้มีเมนูฟงกชันหลายฟงกชันใหเลือก โดย
จะจัดกลุมอยูในเมนูตางๆ
1. หากตองการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู
2. เลื่อนดูเมนูตางๆ และเลือกตัวเลือก (เชน การต้ังคา)

3. หากเมนูที่เลือกนั้นประกอบดวยเมนูยอยลงไปอีก ให
เลือกเมนูยอยนั้น (เชน โทรออก)

4. หากเมนูยอยที่เลือกนั้นมีเมนูยอยอีก ใหทำซ้ำขั้นตอน
ที่ 3

5. เลือกการตั้งคาที่ตองการ
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6. หากตองการกลับไปที่เมนูระดับกอนหนานี้ ใหเลือก
กลับ
หากตองการออกจากเมนู ใหเลือก ออก

ในการเปลี่ยนหนาจอเมน ูใหเลือก ตัวเลือก > มุมมองเมนู
หลัก > รายการ, ตาราง, ตารางในปายกำกับ หรือ แท็บ

ในการจัดเรียงเมนูใหม ใหเลื่อนไปยังเมนูที่ตองการยาย
แลวเลือก ตัวเลือก > เรียบเรียง > ยาย เลื่อนไปยังที่ที่
คุณตองการยายเมนูไปไว และเลือก ตกลง ในการบันทึก
การเปลี่ยนแปลง ใหเลือก เสร็จ > ใช

การรับสงขอความ
คุณสามารถอาน เขียน สง และบันทึกขอความตัวอักษร ขอ
ความมัลติมีเดีย ขอความอีเมล ขอความเสียง และขอความ
ดวนและโปสการดได ขอความทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไวใน
แฟมขอมูล

ขอความตัวอักษร
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรที่มี
ความยาวมากกวาความยาวที่กำหนดของขอความเดียว
โดยขอความที่ยาวขึ้นจะถูกสงเปนชุดขอความตั้งแตสอง
ขอความขึ้นไป ผูใหบริการจะคิดคาใชจายตามจริง สำหรับ
ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเนนเสียงหรือเครื่องหมายอื่นๆ
และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา เชน ภาษาจีน จะ
ใชพื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจใหขอความนั้นยาวกวาจำนวนที่จะ
สงเปนขอความเดียวได
ดวยบริการ SMS (Short Message Service) คุณสามารถใช
โทรศัพทของคุณสงและรับขอความตัวอักษร รวมทั้งรับขอ
ความที่มีภาพได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
กอนที่คุณจะสงขอความแบบอักษร คุณตองบันทึกหมาย
เลขศูนยขอความของคุณกอน โปรดดูที่“การตั้งคาขอ
ความ” หนา 34

โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อตรวจสอบการใชงาน
บริการอีเมล และการสมัครขอใชบริการนี้ คุณสามารถจัด
เก็บที่อยูอีเมลใน รายชื่อ โปรดดูที่“การจัดเก็บ
ขอมูล” หนา 36

การเขียนและสงขอความตัว
อักษร
1. เลือก เมน ู> ขอความ > สรางขอความ > ขอความ

ตัวอักษร
2. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหนึ่งเบอรหรือที่

อยูอีเมลในชอง ถึง: ในการดึงขอมูลหมายเลข
โทรศัพทหรือที่อยูอีเมล เลือก เพิ่ม

3. สำหรับอีเมล SMS ใหปอนหัวขอในชอง หัวขอ:
4. เขียนขอความของคุณในชอง ขอความ:

สัญลักษณแสดงที่ดานบนของจอแสดงผลจะแสดง
จำนวนตัวอักษรที่ยังเขียนไดและจำนวนขอความที่ตอง
ใชเพื่อสง เชน 673/2 หมายความวา คุณยังสามารถ
ปอนตัวอักษรลงไปไดอีก 673 ตัวอักษร และเครื่องจะ
แบงสงขอความออกเปน 2 ชุด 25
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5. ในการสงขอความ ใหเลือก สง โปรดดูที่“ขั้นตอนการ
สงขอความ” หนา 27

การอานและตอบกลับขอความ
ตัวอักษร
1. หากตองการดูขอความที่ไดรับ ใหเลือก แสดง หาก

ตองการดูขอความนั้นในภายหลัง ใหเลือก ออก
2. ในการอานขอความในภายหลัง ใหเลือก เมน ู> ขอ

ความ > ถาดเขา  จะปรากฏขึ้นหากคุณมีขอความ
ที่ยังไมไดอานในถาดเขา

3. หากตองการตอบกลับขอความ เลือก ตอบ และประเภท
ขอความ

4. เขียนขอความตอบกลับ
5. ในการสงขอความ ใหเลือก สง โปรดดูที่“ขั้นตอนการ

สงขอความ” หนา 27

ขอความมัลติมีเดีย
เฉพาะโทรศัพทที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นจึง
จะสามารถรับและแสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอ
ความที่แสดงอาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ
เครือขายไรสายอาจจำกัดขนาดของขอความ MMS หาก
ภาพที่แทรกมีขนาดเกินกวาจำนวนจำกัดนี ้เครื่องอาจทำให
ขนาดของภาพเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได
ขอความมัลติมีเดีย (MMS) อาจประกอบดวยขอความและ

บเจกต เชน ภาพ ไฟลเสียง หรือไฟลวิดีโอ
ในการตรวจสอบบริการที่มีใชงาน และการสมัครขอรับ
บริการ MMS โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ โปรดดูที่“การ
ตั้งคาขอความ” หนา 34

การเขียนและสงขอความมัลติมี
เดีย
1. เลือก เมน ู> ขอความ > สรางขอความ > มัลติมีเดีย
2. เขียนขอความของคุณ

โทรศัพทของคุณสนับสนุนขอความมัลติมีเดียที่มีหลาย
หนา (ภาพนิ่ง) ขอความอาจประกอบดวยบันทึกปฏิทิน
และนามบัตรเปนสิ่งที่แนบ ภาพนิ่งชุดหนึ่งอาจประกอบ
ดวยขอความ ภาพหนึ่งภาพ และไฟลเสียงหนึ่งไฟล
หรือประกอบดวยขอความและไฟลวิดีโอ หากตองการ
แทรกภาพนิ่งลงในขอความ ใหเลือก ใหม หรือเลือก
ตัวเลือก > ใส > ภาพนิ่ง หากตองการแทรกไฟลลงใน
ขอความ ใหเลือก ใส

3. หากคุณตองการดูขอความนั้นกอนที่จะสง ใหเลือก ตัว
เลือก > แสดงตัวอยาง

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง
5. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหนึ่งเบอรหรือที่

อยูอีเมลในชอง ถึง: ในการดึงขอมูลหมายเลข
โทรศัพทหรือที่อยูอีเมล เลือก เพิ่ม

6. สำหรับอีเมล SMS ใหปอนหัวขอในชอง หัวขอ:
7. ในการสงขอความ ใหเลือก สง โปรดดูที่“ขั้นตอนการ

สงขอความ” หนา 27

การเขียนและสงขอความรวม
มัลติมีเดีย
สามารถเพิ่มเนื้อหาอื่นลงในขอความรวมมัลติมีเดียได ตัว
อยางเนื้อหาอาจเปนภาพ ไฟลวิดีโอ นามบัตร บันทึก
ปฏิทิน ลักษณะ ลิงคการสตรีม หรือแมแตไฟลที่ไม
สนับสนุน (ยกตัวอยาง ไฟลที่รับจากอีเมล)
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1. เลือก เมน ู> ขอความ > สรางขอความ > รวมมัลติ
มีเดีย

2. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหนึ่งเบอรหรือที่
อยูอีเมลในชอง ถึง: ในการดึงขอมูลหมายเลข
โทรศัพทหรือที่อยูอีเมล เลือก เพิ่ม

3. ปอนหัวเรื่อง และเขียนขอความของคุณ
4. ในการใสไฟลลงในขอความ เลือก ใส หรือ ตัวเลือก >

ใส และประเภทไฟล
5. หากคุณตองการดูขอความนั้นกอนที่จะสง ใหเลือก ตัว

เลือก > แสดงตัวอยาง
6. ในการสงขอความ ใหเลือก สง โปรดดูที่“ขั้นตอนการ

สงขอความ” หนา 27

การอานและการตอบกลับขอ
ความมัลติมีเดีย

ขอสำคัญ: ขอควรระวังในการเปดขอความ 
บเจกตในขอความมัลติมีเดียหรือขอความอีเมลอาจมี

ซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจทำใหโทรศัพท
หรือคอมพิวเตอรของคุณเสียหายได
1. หากตองการดูขอความที่ไดรับ ใหเลือก แสดง หาก

ตองการดูขอความนั้นในภายหลัง ใหเลือก ออก
2. ในการดูขอความทั้งหมด หากขอความที่ไดรับมีการนำ

เสนอดวย ใหเลือก เลน ในการดูไฟลในการนำเสนอ
หรือสิ่งที่แนบ ใหเลือก ตัวเลือก > วัตถ ุหรือ สิ่งที่แนบ

3. หากตองการตอบกลับขอความ เลือก ตัวเลือก > ตอบ
กลับ และประเภทขอความ

4. เขียนขอความตอบกลับ
5. ในการสงขอความ ใหเลือก สง โปรดดูที“่ขั้นตอนการ

สงขอความ” หนา 27

ข้ันตอนการสงขอความ
ในการสงขอความ ใหเลือก สง เครื่องจะจัดเก็บขอความไว
ในแฟมขอมูล ถาดออก และเริ่มตนการสงขอความ

หมายเหตุ: อุปกรณของคุณอาจแสดงใหทราบวา
ขอความของคุณถูกสงไปที่เบอรศูนยฝากขอความที่ตั้ง
โปรแกรมไวในเครื่องของคุณแลว โทรศัพทของคุณอาจไม
แสดงใหทราบวา ปลายทางไดรับขอความของคุณแลว คุณ
สามารถตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการการสงขอ
ความไดจากผูใหบริการของคุณ
หากมีการขัดจังหวะในขณะสงขอความ เครื่องจะพยายาม
สงใหมอีก 2-3 ครั้ง หากไมสามารถสงขอความนั้นได ขอ
ความนั้นจะยังคงอยูในแฟมขอมูล ถาดออก ในการยกเลิก
การสงขอความในแฟมขอมูล ถาดออก ใหเลื่อนไปยังขอ
ความที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ยกเลิกการสง

โปสการด
ดวยบริการสงขอความโปสการด (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) คุณสามารถสรางและสงโปสการดที่มีภาพและ
ขอความทักทายในนั้น โปสการดจะถูกสงไปยังผูใหบริการ
โดยใชการสงขอความมัลติมีเดีย ผูใหบริการจะพิมพ
โปสการดและสงโปสการดดังกลาวไปยังที่อยูทาง
ไปรษณียที่ใหมาพรอมกับขอความ คุณตองเปดใชงาน
MMS กอน จึงจะใชบริการนี้ได
คุณจะใชบริการโปสการดไดก็ตอเมื่อคุณสมัครขอใชบริการ
แลว โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อตรวจสอบขอมูล
การใชงาน คาบริการ และการสมัครใชบริการ

ในการสงโปสการด ใหเลือก เมน ู> ขอความ > สรางขอ
ความ > โปสการด ปอนที่อยู ชองโปรแกรมแกไขที่ตอง
ระบุขอมูลจะมีเครื่องหมาย * กำกับ เลื่อนไปยังชองรูปภาพ 27
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เลือก ใส และเลือกภาพจากคลังภาพ หรือ ภาพใหม เพื่อ
ใสภาพลาสุด แลวเขียนขอความทักทายของคุณ ในการสง
ขอความ ใหเลือก สง

ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ไดรับ
เครื่องจะไมจัดเก็บขอความดวนไวโดยอัตโนมัติ

การเขียนขอความดวน
เลือก เมน ู> ขอความ > เขียนขอความ > ขอความ
ดวน ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับ และเขียนขอความที่
ตองการ ความยาวสูงสุดของขอความดวนคือ 70 ตัวอักษร
ในการใสตัวอักษรกะพริบลงในขอความ ใหเลือก ตัว
เลือก > ใสตัวอักษรกระพริบ เพื่อกำหนดเครื่องหมาย ตัว
อักษรหลังตำแหนงนี้จะกะพริบ ในการสิ้นสุดขอความ
กะพริบ ใหใสเครื่องหมายที่สอง

การอานและการตอบกลับขอ
ความดวน
ขอความดวนที่ไดรับจะแสดงดวย ขอความ: พรอมกับคำ
จากชวงตนของขอความ

หากตองการอานขอความ ใหเลือก อาน

หากตองการนำหมายเลขและที่อยูจากขอความปจจุบันมา
ใช ใหเลือก ตัวเลือก > ใชขอมูล

ในการจัดเก็บขอความ ใหเลือก จัดเก็บ และเลือกแฟม
ขอมูลที่คุณตองการเก็บขอความไว

การสงขอความคลิปเสียง
โดยใช Nokia Xpress
คุณสามารถใช MMS เพื่อสรางและสงขอความเสียงอยาง
สะดวกงายดาย โดยตองเปดใช MMS กอน จึงจะสามารถใช
ขอความเสียงได

การเขียนขอความ
1. เลือก เมน ู> ขอความ > สรางขอความ > ขอความ

คลิปเสียง เครื่องบันทึกเสียงจะเปดการทำงาน โปรดดู
ที“่เครื่องบันทึกเสียง” หนา 54

2. เปลงเสียงขอความ
3. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหนึ่งหมายเลขใน

ชอง ถึง: หรือเลือก เพิ่ม เพื่อเรียกดูหมายเลข
4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

การเรียกฟงขอความ
ในการเปดขอความเสียงที่ไดรับ เลือก เลน

หากคุณไดรับขอความมากกวาหนึ่งขอความ ใหเลือก
แสดง > เลน

หากตองการฟงขอความนั้นในภายหลัง ใหเลือก ออก

หนวยความจำเต็ม
เมื่อคุณไดรับขอความ แตหนวยความจำของขอความเต็ม
ขอความ หนวยความจำเต็ม ไมสามารถรับขอความ จะ
ปรากฏขึ้น
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ในการลบขอความเดิม เลือก ตกลง > ใช และแฟมขอมูล
เลื่อนไปที่ขอความที่ตองการ และเลือก ลบ

ในการลบขอความเพิ่มเติม เลือก เลือก เลือกขอความทั้ง
หมดที่คุณตองการลบ แลวเลือก ตัวเลือก > ลบที่เลือก

แฟมขอมูล
เครื่องจะจัดเก็บขอความที่ไดรับไวในแฟมขอมูล ถาดเขา
ขอความที่ยังไมไดสงจะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล ถาด
ออก

ในการตั้งคาใหโทรศัพทจัดเก็บขอความที่สงแลวไวในแฟม
ขอมูล รายการที่สง เลือก เมน ู> ขอความ > การต้ังคา
ขอความ > การตั้งคาทั่วไป > จัดเก็บขอความที่สง

ในการแกไขและสงขอความที่คุณเขียนไวและจัดเก็บไวใน
แฟมขอมูลฉบับราง เลือก เมน ู> ขอความ > ฉบับราง

คุณสามารถยายขอความไปไวที่แฟมขอมูล รายการที่จัด
เก็บ ในการจัดเรียงแฟมขอมูลยอย รายการที่จัดเก็บ ของ
คุณ เลือก เมน ู> ขอความ > รายการที่จัดเก็บ

ในการเพิ่มแฟมขอมูล เลือก ตัวเลือก > เพิ่มแฟมขอมูล

ในการลบหรือเปลี่ยนชื่อแฟมขอมูล ใหเลื่อนไปที่แฟม
ขอมูลนั้น แลวเลือก ตัวเลือก > ลบแฟมขอมูล หรือ
เปลี่ยนชื่อแฟม

ในการสรางแบบขอความใหม ใหจัดเก็บขอความเปนแบบ
ขอความ หรือเขาใชรายการแบบขอความ และเลือก เมน ู>
ขอความ > รายการที่จัดเก็บ > แมแบบ

แอปพลิเคช่ันอีเมล
แอปพลิเคชั่นอีเมลจะใชการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ซึ่งชวยใหคุณเขาใชบัญชี

อีเมลของคุณได แอปพลิเคชั่นอีเมลแตกตางจาก
ฟงกชันอีเมล SMS ในการใชฟงกชันอีเมลในโทรศัพท คุณ
ตองใชระบบอีเมลที่ใชงานรวมกันได
คุณสามารถเขียน สง และอานอีเมลดวยโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทของคุณสนับสนุนอีเมลเซิรฟเวอรแบบ POP3 และ
IMAP4 แอปพลิเคชั่นนี้ไมรองรับแบบเสียงปุมกด
กอนที่คุณจะสงและเรียกอานขอความอีเมล คุณจำเปนตอง
มีบัญชีอีเมลใหมหรือใชบัญชีอีเมลปจจุบันของคุณ โปรด
สอบถามการใหบริการบัญชีอีเมลของคุณจากผูให
บริการอีเมล
ตรวจสอบการตั้งคาอีเมลกับผูใหบริการอีเมลของคุณ คุณ
อาจไดรับการตั้งกำหนดคาอีเมลเปนขอความตั้งกำหนดคา
โปรดดูที่“บริการตั้งกำหนดคา” หนา 12
ในการใชงานการตั้งคาอีเมล ใหเลือก เมน ู> ขอความ >
การต้ังคาขอความ > ขอความอีเมล โปรดดูที่“ขอ
ความอีเมล” หนา 36

ตัวชวยการต้ังคา
ตัวชวยการตั้งคาจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติหากไมมีการระบุ
การตั้งคาอีเมลไวในโทรศัพท
หากตองการปอนการตั้งคาดวยตนเอง เลือก เมน ู> ขอ
ความ > อีเมล > ตัวเลือก > จัดการบัญชีผูใช > ตัว
เลือก > ใหม ตัวเลือก จัดการบัญชีผูใช ชวยใหคุณ
สามารถเพิ่ม ลบ และเปลี่ยนแปลงการตั้งคาอีเมลได ดูให
แนใจวาคุณไดระบุจุดเชื่อมตอที่ตองการใชที่ถูกตองแลว
สำหรับผูใหบริการระบบของคุณ โปรดดูที่“การตั้งกำหนด
คา” หนา 47
แอปพลิเคชั่นอีเมลจำเปนตองใชกับจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตโดยไมมีพร็อกซี่ จุดเชื่อมตอ WAP โดยทั่วไป
แลวจะรวมพร็อกซี่ไว และไมสามารถใชงานกับ

ปพลิเคชั่นอีเมล 29
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การเขียนและการสงอีเมล
คุณสามารถเขียนขอความอีเมลกอนเชื่อมตอบริการอีเมล
หรือเชื่อมตอกับบริการกอนแลวเขียนและสงอีเมลก็ได
1. เลือก เมน ู> อีเมล > เขียนอีเมลใหม
2. หากมีบัญชีผูใชอีเมลระบุไวมากกวาหนึ่งบัญชี ใหเลือก

บัญชีที่คุณตองการใชสงอีเมล
3. ใสที่อยูอีเมลของผูรับ เขียนหัวเรื่อง และปอนขอความ

ในอีเมล ในการแทรกไฟลจาก คลังภาพ เลือก ตัว
เลือก > แนบไฟล

4. เมื่อตองการสงขอความอีเมล เลือก สง > สงตอนนี้
ในการจัดเก็บอีเมลในแฟมขอมูล ถาดออก เพื่อไวสง
ในภายหลัง เลือก สง > สงภายหลัง
เมื่อตองการแกไขหรือเขียนอีเมลตอในภายหลัง เลือก
ตัวเลือก > จัดเก็บเปนฉบับราง อีเมลจะไดรับการจัด
เก็บไวใน ถาดออก > ฉบับราง
หากตองการสงอีเมลนั้นในภายหลัง ใหเลือก เมน ู>
ขอความ > อีเมล > ตัวเลือก > สงตอนนี ้หรือ สง
และตรวจอีเมล

การดาวนโหลดอีเมล
ในการดาวนโหลดขอความอีเมลที่สงไปยัง
บัญชีอีเมลของคุณ ใหเลือก เมน ู> ขอความ > อีเมล >
ตรวจดูอีเมลใหม หากมีบัญชีอีเมลระบุไวมากกวาหนึ่ง
บัญชี ใหเลือกบัญชีที่คุณตองการดาวนโหลดอีเมล 

ปพลิเคชั่นอีเมลจะดาวนโหลดเฉพาะหัวเรื่องของอีเมล
เท นั้น เลือก กลับ > ถาดเขา, ชื่อบัญชีผูใช, ขอความใหม
และ ดึง เพื่อดาวนโหลดขอความอีเมลทั้งฉบับ

ในการดาวนโหลดขอความอีเมลใหม และสงอีเมลที่จัดเก็บ
ไวในแฟมขอมูล ถาดออก เลือก ตัวเลือก > สงและ
ตรวจอีเมล

การอานและการตอบกลับอีเมล
ขอสำคัญ: ขอควรระวังในการเปดขอความ 

บเจกตในขอความมัลติมีเดียหรือขอความอีเมลอาจมี
ซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจทำใหโทรศัพท
หรือคอมพิวเตอรของคุณเสียหายได
1. เลือก เมน ู> ขอความ > อีเมล > ถาดเขา, ชื่อบัญชี

และขอความที่ตองการ
2. ในการตอบกลับอีเมล ใหเลือก ตอบกลับ > ขอความ

เดิม หรือ ขอความวาง ในการตอบกลับผูรับหลายราย
ใหเลือก ตัวเลือก > ตอบกลับทั้งหมด ยืนยันหรือแก
ไขที่อยูอีเมลและหัวเรื่องแลวเขียนขอความตอบกลับ
ของคุณ

3. ในการสงขอความ ใหเลือก สง > สงตอนนี้

แฟมขอมูลอีเมล
โทรศัพทของคุณจะจัดเก็บอีเมลซึ่งคุณดาวนโหลดจาก
บัญชีอีเมลของคุณไวใน ถาดเขา ถาดเขา ประกอบดวย
แฟมขอมูลตอไปนี้ “ชื่อบัญชี” สำหรับอีเมลขาเขา, ที่เก็บ
ถาวร สำหรับเก็บอีเมล, กำหนดเอง 1—กำหนดเอง 3
สำหรับจัดเรียงอีเมล, ขยะ สำหรับเก็บอีเมลขยะ, ฉบับราง
สำหรับเก็บอีเมลที่ยังเขียนไมเสร็จ, ถาดออก สำหรับเก็บ
อีเมลที่ยังไมไดสง และ รายการที่สง สำหรับเก็บ
อีเมลที่สงแลว
ในการจัดการแฟมขอมูลและอีเมลในแฟมขอมูลนั้น ให
เลือก ตัวเลือก เพื่อดูตัวเลือกที่สามารถใชไดสำหรับแฟม
ขอมูลแตละแฟม
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ตัวกรองเมลขยะ
ตัวกรองเมลขยะชวยใหสามารถกำหนดชื่อผูสงไวใน
รายการบัญชีดำหรือขาวได ขอความจากผูสงในบัญชีดำจะ
ถูกกรองไปไวใน ขยะ ขอความจากผูสงที่ไมรูจักและบัญชี
ขาว จะไดรับการดาวนโหลดลงในถาดเขาของบัญชี

ในการเปดใชงานและกำหนดตัวกรองเมลขยะ เลือก ตัว
เลือก > ตัวกรองเมลขยะ > การตั้งคา ในหนาจอหลัก
ของอีเมล เมื่อไมไดใชงาน

ในการกำหนดผูสงเปนบัญชีดำ ใหเลือกขอความ
อีเมลในแฟมขอมูล ถาดเขา และ ตัวเลือก > ผูสงใน
บัญชีดำ

ขอความทันใจ
หมายเหต:ุคุณอาจไมสามารถเขาใชงานคุณสมบัติ

ทั้งหมดที่กลาวถึงในคูมือนี้ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการขอ
ความสนทนาของคุณ
ดวยบริการขอความสนทนา (IM) (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) คุณสามารถสงขอความแบบสั้นๆ งายๆ ไปยังผู
สนทนาที่ออนไลนอยู คุณตองสมัครขอใชบริการและลง
ทะเบียนกับศูนยบริการขอความสนทนาที่คุณตองการใช
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงชื่อใชงานบริการขอ
ความสนทนา โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
ในการตั้งคาที่จำเปนของบริการขอความทันใจ ใหใชตัว
เลือก การตั้งคาการเชื่อมตอ โปรดดูที่“การเขาใช
งาน” หนา 31
ไอคอนและขอความบนหนาจออาจแตกตางกันขึ้นกับ
บริการขอความทันใจ

การเขาใชงาน
เลือก เมน ู> ขอความ > สนทนา สนทนา อาจถูกแทนที่
ดวยคำอื่น ขึ้นอยูกับผูใหบริการของคุณ หากมีการตั้งคาชุด
การเชื่อมตอมากกวาหนึ่งชุดสำหรับบริการสนทนา ใหเลือก
ชุดที่ตองการ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ล็อกอิน — เพื่อติดตอไปยังบริการสนทนา ในการตั้ง

โทรศัพทใหเชื่อมตอกับบริการสนทนาโดยอัตโนมัติเมื่อ
คุณเปดเครื่อง เมื่ออยูในเซสชันล็อกอิน ใหเลือก
ล็อกอินอัตโนมัติ: > เปด

• การสนทนาเกา — เพื่อดู ลบ หรือเปลี่ยนชื่อการ
สนทนาที่คุณไดจัดเก็บในระหวางที่สนทนา

• การตั้งคาการเชื่อมตอ — เพื่อแกไขการตั้งคาที่จำ
เปนของการเชื่อมตอในการรับสงขอความและสถานะ
ของผูติดตอ

การเช่ือมตอ
ในการเชื่อมตอกับบริการ ใหเขาสูเมนูขอความทันใจ เลือก
บริการขอความทันใจ (หากตองการ) และเลือก ล็อกอิน

หากตองการยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการขอความทันใจ
ใหเลือก ตัวเลือก > ออก

การสนทนา
เมื่อเชื่อมตอกับบริการแลว สถานะของคุณ ซึ่งผูอื่นมองเห็น
ได จะแสดงขึ้นที่บรรทัดสถานะ สถานะ: ออนไลน,
สถานะ: ไมวาง หรือ สถานะ: ออฟไลน ในการเปลี่ยน
สถานะสวนตัวของคุณ เลือก เปลี่ยนคา

ขางใตบรรทัดสถานะจะมีแฟมขอมูล 3 แฟมที่บรรจุรายการ
ชื่อของคุณ และแสดงสถานะของรายชื่อ: การสนทนา,
ออนไลน () และ ออฟไลน () ในการขยายแฟมขอมูล
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เลื่อนไปยังแฟมขอมูลนั้น และเลือก ขยาย (หรือเลื่อนไป
ทางขวา)

ในการยุบแฟมขอมูล เลือก ยอ (หรือเลื่อนไปทางซาย)
• การสนทนา — แสดงรายการขอความทันใจใหมและที่

อานแลว หรือคำเชิญใหเขารวมขอความทันใจใน
ระหวางใชขอความทันใจอยู

  แสดงถึงขอความกลุมใหม

  แสดงถึงขอความกลุมที่อานแลว

  แสดงถึงขอความทันใจใหม

  แสดงถึงขอความทันใจที่อานแลว

  แสดงถึงคำเชิญ

ไอคอนและขอความบนหนาจอจะขึ้นอยูกับบริการขอ
ความทันใจ

• ออนไลน () — แสดงจำนวนรายชื่อที่ออนไลน
• ออฟไลน () — แสดงจำนวนรายชื่อที่ออฟไลน

ในการเริ่มตนสนทนา ใหขยายแฟมขอมูลออนไลนหรือ
ออฟไลน เลื่อนไปยังรายชื่อที่คุณตองการสนทนาดวย
และเลือก สนทนา หากตองการรับคำเชิญหรือตอบกลับ
ขอความ ใหขยายแฟมขอมูล การสนทนา เลื่อนไปที่
รายชื่อที่คุณตองการสนทนาดวย แลวเลือก เปด

• กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ — คุณสามารถขอรับ
รายการบุคมารคไปยังกลุมสาธารณะไดจากผูใหบริการ
(ไมสามารถมองเห็น หากระบบเครือขายไมสนับสนุน
การสนทนาแบบกลุม) ในการเริ่มสนทนาโดยใชขอความ
ทันใจกับกลุม เลื่อนไปที่กลุม แลวเลือก เขารวม ปอน
ชื่อในหนาจอ ซึ่งเปนชื่อที่ตองการใชในการสนทนา เมื่อ
คุณเขารวมในการสนทนาของกลุมนั้นแลว คุณสามารถ
เริ่มตนสนทนาในกลุมได คุณสามารถสรางกลุมสวนตัว
ไดดวย โปรดดูที่“กลุม” หนา 33

• คนหา > ผูสนทนา หรือ กลุมสนทนา — เพ่ือคนหา
ลุมสาธารณะกลุมอื่นหรือผูใชขอความทันใจรายอื่น ที่

อยูบนระบบเครือขายนี้ แยกตามหมายเลขโทรศัพท ชื่อ
ในหนาจอ ที่อยูอีเมล หรือชื่อ หากคุณเลือก กลุม
สนทนา คุณจะสามารถคนหากลุมสนทนาไดตาม
สมาชิกในกลุม ชื่อกลุมสนทนา หัวขอ หรือ ID

• ตัวเลือก > สนทนา หรือ เขากลุม — เพื่อเริ่มสนทนา
เมื่อคุณพบผูสนทนาหรือกลุมสนทนาที่คุณตองการ

การรับหรือปฏิเสธคำเชิญ
หากคุณไดรับคำเชิญใหม และตองการอาน ใหเลือก อาน
หากคุณไดรับคำเชิญมากกวาหนึ่งคำเชิญ ใหเลือกคำเชิญ
ที่ตองการ แลวเลือก เปด ในการเขารวมสนทนากลุมสวน
ตัว เลือก ยอมรับ และปอนชื่อหนาจอที่คุณตองการใชเปน
ชื่อเลน ในการปฏิเสธหรือลบคำเชิญ เลือก ตัวเลือก >
ปฏิเสธ หรือ ลบ

การอานขอความทันใจ
หากคุณไดรับขอความใหมที่ไมใชขอความในการสนทนา
ปจจุบัน ขอความ มีขอความทันใจ ใหม จะปรากฏขึ้น ใน
การอานขอความ ใหเลือก อาน หากคุณไดรับขอความ
มากกวาหนึ่งขอความ ใหเลือกขอความ แลวเลือก เปด

ขอความใหมที่ไดรับระหวางการสนทนาจะถูกจัดเก็บไวใน
สนทนา > การสนทนา หากคุณไดรับขอความจากบุคคล
ที่ไมมีชื่ออยูใน รายชื่อ IM ID ของผูสงจะปรากฏขึ้น ในการ
จัดเก็บรายชื่อผูสนทนาใหมที่ไมมีชื่อในหนวยความจำใน
โทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บในรายการ
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การเขารวมในการสนทนา
ในการเขารวมหรือเริ่มตนขอความทันใจ เขียนขอความของ
คุณ และเลือก สง

ในขณะที่กำลังสนทนาอยู หากวาคุณไดรับขอความใหม
จากผูที่ไมอยูในการสนทนาขณะนั้น สัญลักษณ  จะ
แสดงขึ้น และโทรศัพทจะสงเสียงเตือน เขียนขอความ แลว
เลือก สง ขอความของคุณจะปรากฏขึ้น และขอความคำ
ตอบจะแสดงขึ้นใตขอความของคุณ

การเพิ่มรายชื่อสนทนา
เมื่อเชื่อมตอกับบริการสนทนาแลว ในเมนูหลักของการ
สนทนา เลือก ตัวเลือก > เพิ่มผูสนทนาใหม > ตามเบอร
มือถือ, ใส ID โดยผูใช, คนหาจากเซิรฟเวอร หรือ คัด
ลอกจากเซิรฟเวอร (ขึ้นกับผูใหบริการ) ในการเริ่ม
สนทนา ใหเลื่อนไปที่รายชื่อ และเลือก สนทนา

การกันและเลิกกันขอความ
เมื่อคุณอยูในการสนทนา และตองการกันขอความ ใหเลือก
ตัวเลือก > กันผูสนทนา

หากตองการกันขอความจากรายชื่อที่ระบุในรายชื่อของคุณ
ใหเลื่อนไปยังรายชื่อใน การสนทนา และเลือก ตัวเลือก >
กันผูสนทนา > ตกลง

หากตองการเลิกกันขอความจากรายชื่อนั้น เมื่ออยูในเมนู
หลักของการสนทนา เลือก ตัวเลือก > รายชื่อที่ถูกปด
กั้น เลื่อนไปยังชื่อที่คุณตองการเลิกกันขอความ แลวเลือก
เลิกบล็อค > ตกลง

กลุม
คุณสามารถใชกลุมสาธารณะที่ผูใหบริการมีให หรือสราง
กลุมสวนตัวของคุณเองสำหรับการสนทนาได

คุณสามารถกำหนดบุคมารคกลุมสาธารณะที่ผูใหบริการมี
ใหได เชื่อมตอกับบริการสนทนา และเลือก กลุมสนทนา >
กลุมสาธารณะ เลือกกลุม และ เขารวม หากคุณไมมีชื่อ
ในกลุม ใหปอนชื่อในหนาจอของคุณซึ่งใชเปนชื่อเลนใน
กลุม

ในการลบกลุมออกจากรายชื่อกลุม ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ
กลุม

ในการคนหากลุม ใหเลือก กลุมสนทนา > กลุม
สาธารณะ > คนหากลุม

ในการสรางกลุมสวนตัว ใหเชื่อมตอกับบริการสนทนา และ
เมื่ออยูในเมนูหลัก เลือก ตัวเลือก > เพิ่มกลุม ปอนชื่อ
กลุมและชื่อในหนาจอของคุณที่คุณตองการใชเปนชื่อเลน
เลือกสมาชิกกลุมสวนตัวในรายชื่อ และเขียนคำเชิญ

ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียง เปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย
ที่คุณจะตองสมัครเปนสมาชิกกอน หากตองการราย
ละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

หากตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหเลือก
เมน ู> ขอความ > ขอความเสียง > เรียกฟงขอความ
เสียง

หากตองการปอน คนหา หรือแกไขเบอรขอความเสียง
เลือก หมายเลขศูนยรับฝากขอความเสียง

หากไดรับการรองรับจากระบบเครือขาย สัญลักษณ 
แสดงถึงขอความเสียงขอความใหม หากตองการโทรไปยัง
เบอรของระบบฝากขอความเสียง เลือก ฟง
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ขอความขอมูล
คุณสามารถรับขอความเกี่ยวกับเรื่องตางๆ จากผูใหบริการ
ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) สำหรับขอมูล
เพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

เลือก เมน ู> ขอความ > ขอความขอมูล และเลือกจากตัว
เลือกที่มีใหเลือก

คำสั่งขอใชบริการ
คำสั่งขอใชบริการชวยใหคุณสามารถเขียนและสงคำขอ
บริการ (คำสั่ง USSD) ไปยังผูใหบริการของคุณ เชน คำสั่ง

ใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขาย

ในการเขียนและสงคำขอใชบริการ เลือก เมน ู> ขอ
ความ > คำสั่งขอใชบริการ หากตองการรายละเอียดเพิ่ม
เติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

การลบขอความ
ลบขอความเดียว ลบทุกขอความ หรือลบทั้งแฟมขอมูล
ในการลบขอความ ใหเลือก เมน ู> ขอความ > ลบขอ
ความ > ตามขอความ เพื่อลบขอความเดียว,
ตามโฟลเดอร เพื่อลบขอความทั้งหมดออกจากแฟม
ขอมูล หรือลบขอความทั้งหมด

ขอความซิม
ขอความซิมเปนขอความตัวอักษรเฉพาะที่ถูกจัดเก็บไวใน
ซิมการดของคุณ

คุณสามารถคัดลอกหรือยายขอความจากซิมไปเก็บไวที่
หนวยความจำของเครื่อง แตไมสามารถทำในทางกลับกัน

หากตองการอานขอความซิม ใหเลือก เมน ู> ขอความ >
ตัวเลือก > ขอความซิม

การต้ังคาขอความ

การต้ังคาท่ัวไป
การตั้งคาทั่วไปเปนการตั้งคาปกติที่ใชกับขอความตัวอักษร
และขอความมัลติมีเดีย
เลือก เมน ู> ขอความ > การต้ังคาขอความ > การตั้ง
คาทั่วไป และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• จัดเก็บขอความที่สง — เลือก ใช เพื่อจัดเก็บขอความ

ที่สงแลวไวในแฟมขอมูล แฟมขอความที่สง
• แทนที่ในขอความสงออก — เลือก อนุญาต เพื่อให

เครื่องบันทึกขอความที่สงใหมแทนขอความเดิม เมื่อ
หนวยความจำของขอความเต็ม คานี้จะปรากฏขึ้น ตอ
เมื่อคุณเลือก จัดเก็บขอความที่สง > ใช

• ขนาดอักษร — เลือกขนาดตัวอักษรที่ใชในขอความ
• รอยยิ้มแบบกราฟก — เลือก ใช เพื่อตั้งคาโทรศัพท

ใหแทนที่รอยยิ้มแบบตัวอักษรดวยภาพกราฟก

ขอความตัวอักษร
การตั้งคาขอความตัวอักษรจะสงผลตอการสง การรับ และ
การดูขอความตัวอักษรและขอความอีเมล SMS
เลือก เมน ู> ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความ
ตัวอักษร และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
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• รายงานผลการสง — เลือก ตองการ เพื่อขอใหระบบ
เครือขายสงผลการสงขอความใหกับเครื่องของคุณ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

• ศูนยขอความ — เลือก เพิ่มศูนย เพื่อตั้งคาชื่อและ
เบอรโทรศัพทของศูนยขอความที่จำเปนตอการสงขอ
ความตัวอักษร คุณจะไดรับหมายเลขนี้จากผูใหบริการ
ของคุณ

• ศูนยขอความที่ใช —  เพื่อเลือกศูนยขอความที่จะใช
• ศูนยขอความอีเมล — เลือก เพิ่มศูนย เพื่อตั้งคาชื่อ

และเบอรโทรศัพทของศูนยอีเมลสำหรับสงอีเมล SMS
• ศูนยอีเมลที่ใช — เพื่อเลือกศูนยขอความอีเมล SMS ที่

ใช
• อายุขอความ — เพื่อเลือกระยะเวลาที่ระบบพยายามสง

ขอความของคุณ
• สงในแบบ — เพื่อเลือกรูปแบบของขอความที่จะสง ขอ

ความ, เพจตามตัว หรือ โทรสาร (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

• ใชขอมูลแพคเก็ต — เลือก ใช เพื่อตั้งคา GPRS เปน
บริการเสริม SMS ที่ตองการ

• ตัวอักษรที่สนับสนุน — เลือก เต็ม เพื่อเลือกตัวอักษร
ทั้งหมดในขอความที่จะสงสำหรับดู หากคุณเลือก ลด
ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเนนเสียงหรือเครื่องหมายอื่นๆ
อาจถูกแปลงเปนตัวอักษรอื่น

• ใชศูนยเดิม — เลือก ตองการ เพื่อใหผูที่ไดรับขอ
ความสามารถสงขอความตอบกลับผานทางศูนยขอ
ความของคุณได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ขอความมัลติมีเดีย
การตั้งคาขอความจะสงผลตอการสง การรับ และการดูขอ
ความมัลติมีเดีย
คุณอาจไดรับการตั้งกำหนดคาสำหรับสงขอความมัลติมี
เดียเปนขอความกำหนดคา โปรดดูที่“บริการตั้งกำหนด

คา” หนา 12 นอกจากนี ้ คุณยังสามารถปอนการตั้งคาดวยตัว
คุณเองได โปรดดูที่“การตั้งกำหนดคา” หนา 47
เลือก เมน ู> ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความ
มัลติมีเดีย และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• รายงานผลการสง — เลือก ตองการ เพื่อขอใหระบบ

เครือขายสงผลการสงขอความใหกับเครื่องของคุณ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

• ขนาดภาพ (รวมมัลติมีเดีย) — เพื่อกำหนดขนาดภาพ
ในขอความรวมมัลติมีเดีย

• ขนาดภาพ (มัลติมีเดีย) — เพื่อกำหนดขนาดภาพใน
ขอความมัลติมีเดีย

• คาที่ใชจับเวลาภาพนิ่ง — เพื่อกำหนดเวลาที่ระบบตั้ง
ไวใหกับภาพนิ่งในขอความมัลติมีเดีย

• ใหรับมัลติมีเดีย — เลือก ใช หรือ ไม เพื่อรับหรือกัน
ขอความมัลติมีเดีย หากคุณเลือก ในเครือขายเดียว
กัน คุณจะไมสามารถรับขอความมัลติมีเดีย หากคุณอยู
นอกพื้นที่ครอบคลุมของเครือขายที่คุณใชงานอยู คาที่
ระบบตั้งไวเริ่มแรกสำหรับบริการขอความมัลติมีเดียโดย
ทั่วไปคือ ในเครือขายเดียวกัน เมนูที่คุณสามารถใชได
นั้นขึ้นอยูกับเครื่องโทรศัพทที่คุณใช

• มัลติมีเดียที่เขามา — เพื่อใหเครื่องรับขอความมัลติมี
เดียโดยอัตโนมัติ, รับดวยตนเองเมื่อเครื่องถาม หรือ
ปฏิเสธไมรับขอความ การตั้งคานี้จะไมปรากฏขึ้น หาก
ตั้งคา ใหรับมัลติมีเดีย ไวที่ ไม

• ใหรับโฆษณา — เพื่อรับหรือปฏิเสธไมรับขอความ
โฆษณา การตั้งคานี้จะไมปรากฏขึ้น หากตั้งคา ใหรับ
มัลติมีเดีย ไวที่ ไม หรือตั้งคา มัลติมีเดียที่เขามา ไว
ที่ ปฏิเสธ

• การตั้งกำหนดคา — เลือก การจัดรูปแบบ เพื่อแสดง
การกำหนดคาที่สนับสนุนขอความมัลติมีเดีย เลือกผูให
บริการ, คาที่ตั้งไว หรือ การตั้งคาสวนบุคคล สำหรับ
ขอความมัลติมีเดีย เลือก บัญช ีและบัญช ีMMS ที่อยูใน
การตั้งกำหนดคาที่ใชงาน 35
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ขอความอีเมล
การตั้งคาจะสงผลตอการสง การรับ และการดูอีเมล คุณอาจ
ไดรับการตั้งคาในรูปของขอความกำหนดคา โปรดดู
ที“่บริการตั้งกำหนดคา” หนา 12 นอกจากนี้ คุณยังสามารถ

ปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเองได โปรดดูที่“การตั้งกำหนด
คา” หนา 47
เลือก เมน ู> ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความ
อีเมล เพื่อแสดงตัวเลือก

รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท (รายชื่อ) ทั้ง
ในหนวยความจำของโทรศัพทและในหนวยความจำของ
ซิมการด
หนวยความจำของโทรศัพทสามารถจัดเก็บรายชื่อพรอม
ขอมูลเพิ่มเติม เชน หมายเลขโทรศัพทและรายการขอ
ความหลายรายการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเก็บภาพ
สำหรับรายชื่อจำนวนหนึ่งได
หนวยความจำของซิมการดสามารถจัดเก็บชื่อพรอมหมาย
เลขโทรศัพทหนึ่งหมายเลข รายชื่อที่จัดเก็บไวในหนวย
ความจำของซิมการดจะแสดงโดย 

การจัดเก็บชื่อและเบอร
โทรศัพท
ชื่อและหมายเลขโทรศัพทจะถูกจัดเก็บในหนวยความจำที่
ใชอยู

เมื่อตองการจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท เลือก เมน ู>
รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม

การจัดเก็บขอมูล
ในหนวยความจำของโทรศัพท คุณสามารถจัดเก็บหมาย
เลขโทรศัพท แบบเสียง หรือไฟลวิดีโอ และรายการขอ
ความสั้นไดหลากหลายประเภทตอรายชื่อหนึ่งรายชื่อ
หมายเลขแรกที่บันทึกจะไดรับการตั้งคาเปนหมายเลขหลัก
โดยอัตโนมัติ และจะมีกรอบลอมรอบสัญลักษณของ
ประเภทหมายเลขนั้น (ตัวอยางเชน ) เมื่อคุณเลือกชื่อ
จากรายชื่อ (เชน เพื่อโทรออก) เครื่องจะเลือกใชหมายเลข
หลัก นอกเสียจากวาคุณจะเลือกหมายเลขอื่น

ตรวจดูวาหนวยความจำที่ใชคือ โทรศัพท หรือ เครื่องและ
ซิม โปรดดูที่“การตั้งคา” หนา 36
คนหารายชื่อที่จะใสขอมูล และเลือก ขอมูล > ตัวเลือก >
เพิ่มขอมูล

เลือกจากตัวเลือกที่มีใหเลือก

การต้ังคา
การตั้งคานี้จะกำหนดตำแหนงที่จัดเก็บขอมูลรายชื่อ วิธีการ
แสดงรายชื่อ และจำนวนหนวยความจำที่เหลืออยู36
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เลือก เมน ู> รายชื่อ > การต้ังคา และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
• ความจำที่ใช  — เพื่อเลือกหนวยความจำของซิมการด

หรือหนวยความจำของโทรศัพทที่คุณตองการใช
สำหรับรายชื่อ เลือก เครื่องและซิม เพื่อเรียกดูชื่อและ
หมายเลขโทรศัพทจากหนวยความจำทั้งสองแบบ ใน
กรณีนี้ เมื่อคุณจัดเก็บชื่อและหมายเลข ชื่อและหมาย
เลขจะไดรับการจัดเก็บไวในหนวยความจำของ
โทรศัพท

• แสดงกลุมรายชื่อ  — เพื่อเลือกวิธีการแสดงชื่อและ
หมายเลขใน รายชื่อ

• การแสดงชื่อ —  เพื่อเลือกวาจะใหแสดงชื่อหรือ
นามสกุลของผูติดตอกอน

• ขนาดอักษร  — เพื่อตั้งคาขนาดตัวอักษรของรายชื่อผู
ติดตอ

• สถานะหนวยความจำ —  ใชดูขนาดของหนวยความ
จำที่ใชแลว และขนาดหนวยความจำที่ยังไมไดใช

กลุม
เลือก เมน ู> รายชื่อ > กลุม เพื่อจัดการชื่อและหมายเลข
ที่บันทึกในหนวยความจำ โดยจะแยกเปนกลุมผูโทรซึ่งมี
เสียงเรียกเขาและภาพของกลุมแตกตางกัน

การคนหารายช่ือ
เลือก เมน ู> รายชื่อ > ชื่อ และเลื่อนดูรายชื่อ หรือปอนตัว
อักษรตัวแรกของชื่อที่คุณกำลังคนหา

การคัดลอกหรือยายราย
ชื่อ
ในการคัดลอกหรือยายรายชื่อทั้งหมดระหวางหนวยความ
จำของซิมการดและหนวยความจำของเครื่อง ใหเลือก
เมน ู> รายชื่อ > ชื่อ เลือกรายชื่อที่จะคัดลอกหรือยาย
และ ตัวเลือก > คัดลอกรายชื่อ หรือ ยายรายชื่อ

หากตองการคัดลอกหรือยายหลายรายชื่อ เลือกรายชื่อแรก
ที่จะคัดลอกหรือยาย และเลือก ตัวเลือก > เลือก เลือกราย
ชื่ออื่นๆ และเลือก ตัวเลือก > คัดลอกที่เลือก หรือ ยายที่
เลือก

ในการคัดลอกหรือยายรายชื่อทั้งหมดระหวางหนวยความ
จำของซิมการดและหนวยความจำของเครื่อง ใหเลือก
เมน ู> รายชื่อ > คัดลอกรายชื่อ หรือ ยายรายชื่อ
หนวยความจำของซิมการดสามารถจัดเก็บชื่อพรอมหมาย
เลขโทรศัพทหนึ่งหมายเลข

การแกไขรายละเอียดราย
ชื่อ
คนหารายชื่อที่ตองการ และเลือก ขอมูล

ในการแกไขชื่อ หมายเลข หรือรายการขอความ หรือ
เปลี่ยนรูปภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข

ในการเปลี่ยนประเภทของหมายเลข เลื่อนไปยังหมายเลข
ที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภท ในการ
กำหนดเบอรที่เลือกใหเปนเบอรหลัก ใหเลือก ตัวเลือก >
ตั้งเปนคาที่ตั้งมา
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การลบรายชื่อ
ในการลบรายชื่อ ใหคนหารายชื่อที่ตองการ และเลือก ตัว
เลือก > ลบชื่อ

หากตองการลบรายชื่อทั้งหมดและรายละเอียดในรายชื่อ
ออกจากหนวยความจำของโทรศัพทหรือหนวยความจำ
ของซิมการด ใหเลือก เมน ู> รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้ง
หมด > จากความจำเคร่ือง หรือ จากซิมการด

ในการลบหมายเลข, รายการขอความ หรือภาพที่แนบกับ
รายชื่อ ใหคนหารายชื่อ และเลือก ขอมูล เลื่อนไปที่ราย
ละเอียดที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ลบ และเลือกจาก
ตัวเลือกที่มีอยู

การซิงโครไนซท้ังหมด
ซิงโครไนซปฏิทิน ขอมูลรายชื่อ และบันทึกของคุณ กับ
เซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) โปรดดูที่“การซิงโครไนซจาก
เซิรฟเวอร” หนา 45

นามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมูลรายชื่อของบุคคลในรูปแบบ
ของนามบัตรจากเครื่องที่ใชงานรวมกันได ซึ่งสนับสนุน
มาตรฐาน vCard
ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อ แลวเลือก ขอมูล > ตัว
เลือก > สงนามบัตร

หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ เพื่อ
จัดเก็บนามบัตรในหนวยความจำของโทรศัพท หากไมตอง
การเก็บนามบัตร ใหเลือก ออก > ใช

ปุมลัดโทรออก
คุณสามารถโทรออกตามหมายเลขที่ตองการโดยการกด
เพียงปุมเดียว โดยกำหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมตัว
เลข 2 ถึง 9 ในการกำหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมตัว
เลข เลือก เมน ู> รายชื่อ > โทรดวน และเลื่อนไปยัง
หมายเลขที่จะกำหนดเปนปุมลัดของ โทรดวน

เลือก กำหนด หรือหากไดกำหนดหมายเลขใดหมายเลข
หนึ่งใหกับปุมไวแลว ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน

เลือก คนหา และรายชื่อที่จะกำหนดปุมลัด หาก โทรดวน
ไมทำงาน เครื่องจะถามทุกครั้งวาคุณตองการใชงาน
ฟงกชันนี้หรือไม

หากตองการโทรออกโดยใชปุมลัด ใหกดปุมตัวเลขที่ตอง
การคางไว โปรดดูที่“ปุมลัดโทรออก” หนา 21

หมายเลขใหบริการขอมูล
หมายเลขบริการ และ
หมายเลขสวนตัว
เลือก เมน ู> รายชื่อ และเลือกจากเมนูยอยขอใดขอหนึ่ง
เหลานี้:
• หมายเลขขอมูล —  เพื่อโทรไปที่หมายเลขใหบริการ

ขอมูลของผูใหบริการ หากมีหมายเลขนั้นอยูใน
ซิมการดของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

• เบอรบริการ  — เพื่อโทรไปที่หมายเลขบริการของผูให
บริการ หากมีหมายเลขนั้นในซิมการดของคุณ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

• เบอรสวนตัว —  เพื่อดูหมายเลขโทรศัพทที่อยูใน
ซิมการด หากมีหมายเลขนั้นอยูในซิมการดของคุณ

38

บ
ัน

ท
ึก

ก
าร

โท
ร



บันทึกการโทร

เครื่องจะบันทึกหมายเลขโทรศัพทที่ไมไดรับสาย ที่ไดรับ
และที่โทรออก หากเปดเครื่องอยูและอยูภายในพื้นที่บริการ
ของระบบเครือขาย

ในการดูขอมูลการใชของคุณ เลือก เมน ู> บันทึก > เบอร
ที่ไมไดรับสาย, เบอรที่ไดรับสาย หรือ เบอรที่โทรออก

ในการดูหมายเลขที่รับสาย, หมายเลขที่ไมไดรับสาย และ
หมายเลขที่โทรออกลาสุดของคุณ เลือก บันทึกการโทร
หากตองการดูรายชื่อที่คุณเพิ่งสงขอความไปลาสุด ให
เลือก ผูรับขอความ

ในการดูขอมูลโดยประมาณในการติดตอสื่อสารครั้งลาสุด
ของคุณ ใหเลือก เมน ู> บันทึก > เวลาการโทร, ตัวนับ
ขอมูลแบบแพคเก็ต หรือ ตัวจับเวลาการตอแพคเก็ต

ในการดูจำนวนขอความแบบตัวอักษร และขอความมัลติมี
เดียที่คุณสงและไดรับ เลือก เมน ู> บันทึก > บันทึกขอ
ความ

หมายเหตุ:คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่
แสดงในใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจแตกตาง
จากที่พบในเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย
การปดเศษ ภาษี และปจจัยอื่นๆ

หมายเหตุ:ตัวนับเวลาบางประเภท รวมถึงเวลาจริง

ตำแหนง

ระบบเครือขายสามารถสงคำขอใหคุณแสดงตำแหนง
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณเพื่อสมัครใชบริการและเพื่อตกลงเกี่ยวกับการสง
ขอมูลตำแหนง

ในการยอมรับหรือปฏิเสธคำขอใหแสดงตำแหนง ใหเลือก
ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ หากคุณไมไดรับคำขอ โทรศัพทอาจ
ยอมรับหรือไมใหรับคำขอโดยอัตโนมัติ ตามขอตกลงที่คุณ

ทำไวกับผูใหบริการระบบเครือขายหรือผูใหบริการ
โทรศัพทจะปรากฏขอความ ขอตำแหนงหายไป 1 ในการ
ดูคำขอแสดงตำแหนงที่คุณไมไดรับ ใหเลือก แสดง

ในการดูขอมูลของการแจงเตือนสวนตัวและคำขอ 10
รายการลาสุด หรือในการลบรายการดังกลาว ใหเลือก
เมน ู> บันทึก > ตำแหนง > ล็อกตำแหนง > เปดแฟม
หรือ ลบทั้งหมด 39
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ท่ีใชโทรและรบัสายอาจจะถกู   ระหวางการอัพตั้งเวลาใหม



การต้ังคา

รูปแบบ
โทรศัพทของคุณมีกลุมการตั้งคาแบบตางๆ ที่เรียกวารูป
แบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแตงแบบเสียงโทรศัพทสำหรับ
เหตุการณและสภาพแวดลอมที่ตางกันได
เลือก เมน ู> การต้ังคา > รูปแบบ, รูปแบบที่ตองการ และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ใชงาน — เพื่อใชงานรูปแบบที่เลือก
• ปรับตั้งคา — เพื่อปรับแตงรูปแบบ เลือกการตั้งคาที่คุณ

ตองการเปลี่ยน แลวดำเนินการเปลี่ยนแปลง
• ต้ังเวลา — เพื่อตั้งรูปแบบใหทำงานในระยะเวลาหนึ่ง

(ไมเกิน 24 ชั่วโมง) และตั้งเวลาสิ้นสุด เมื่อหมดเวลาที่
ตั้งใหกับรูปแบบ เครื่องจะใชงานรูปแบบกอนหนานี้ที่ไม
ไดตั้งเวลาไว

ลักษณะ
ลักษณะประกอบดวยสวนประกอบสำหรับปรับตั้งคา
โทรศัพทของคุณ
เลือก เมน ู> การต้ังคา > ลักษณะ และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
• เลือกลักษณะ — เพื่อตั้งลักษณะ รายการแฟมขอมูล

ใน คลังภาพ จะเปดขึ้น เปดแฟมขอมูล ลักษณะ และ
เลือกลักษณะ

• ดาวนโหลดลักษณะ — เพื่อเปดรายการลิงคที่จะ
ดาวนโหลดลักษณะเพิ่มเติม

แบบเสียง
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาแบบเสียงของรูปแบบใชงานที่
เลือกไวได
เลือก เมน ู> การต้ังคา > แบบเสียง คุณสามารถพบการ
ตั้งคาเดียวกันไดในเมนู รูปแบบ โปรดดูที่“รูป
แบบ” หนา 40

ในการตั้งคาใหเครื่องสงเสียงกริ่งจากเบอรโทรที่เปนของ
กลุมเบอรโทรที่เลือกไว ใหเลือก เตือนสำหรับ

เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บการตั้งคา หรือ ยก
เลิก เพื่อออกจากการตั้งคา โดยไมเปลี่ยนแปลง
หากคุณเลือกระดับแบบเสียงกริ่งสูงสุด แบบเสียงกริ่งจะดัง
ถึงระดับสูงสุดภายในไมกี่วินาที

จอแสดงผล
เลือก เมน ู> การต้ังคา > จอแสดงผล และเลือกจากตัว
เลือกที่มีใหเลือก
• ภาพพื้นหลัง — เพื่อเพิ่มภาพพื้นหลังในโหมด

สแตนดบาย
• ภาพพื้นหลัง — เพื่อเพิ่มภาพพื้นหลังในหนาจอหลัก40
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• สแตนดบายแบบพิเศษ — เพื่อเปดหรือปดโหมด
สแตนดบายแบบพิเศษ และเพื่อจัดวางและปรับแตง
โหมดสแตนดบายแบบพิเศษ

• สีแบบอักษรโหมดสแตนดบาย — เพื่อเลือกสีของขอ
ความในโหมดสแตนดบาย

• ไอคอนปุมสำรวจ — เพื่อแสดงไอคอนของทางลัดปุม
เลื่อนปจจุบันในโหมดสแตนดบายเมื่อไมใชสแตนดบาย
แบบพิเศษ

• ภาพพักหนาจอ — เพื่อตั้งคาโทรศัพทใหแสดงภาพ
พักหนาจอ เมื่อตองการดาวนโหลดภาพพักหนาจอเพิ่ม
เติม ใหเลือก ดาวนโหลดภาพ หากตองการตั้งเวลา
หลังจากเรียกใชงานของภาพพักหนาจอ ใหเลือก เวลา
พักจอ

•

• โหมดพัก — เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่สวนหนึ่ง
• ขนาดอักษร — เพื่อตั้งขนาดตัวอักษรของขอความ ราย

ชื่อ และเว็บเพจ
• โลโกระบบ — เพื่อตั้งเครื่องใหแสดงหรือ

ซอนโลโกระบบ
• แสดงขอมูลระบบ — เพื่อแสดงขอมูลเฉพาะของระบบ

หากไดรับจากเครือขาย

วันและเวลา
ในการเปลี่ยนการตั้งคาประเภทนาฬิกา, เวลา, เขตเวลา
และวัน เลือก เมน ู> การต้ังคา > วันและเวลา > เวลา,
วันที่ หรือ รับขอมูลวันที่และเวลาอัตโนมัต ิ(บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

เมื่อเดินทางไปยังเขตเวลาที่แตกตางกัน เลือก เมน ู> การ
ต้ังคา > วันและเวลา > เวลา > เขตเวลา และเลือกเขต
เวลาของที่ตั้งของคุณ ซึ่งเปนเขตเวลาที่ตรงตามมาตรฐาน

กรีนนิช (GMT) หรือ พิกัดเวลาสากล (UTC) วันและเวลาจะถูก
ตั้งตามเขตเวลา และชวยใหโทรศัพทของคุณสามารถ
แสดงเวลาการสงที่ถูกตองของขอความตัวอักษรหรือขอ
ความมัลติมีเดียที่ไดรับ
ตัวอยางเชน GMT +7 หมายถึงเขตเวลาสำหรับไทย,
อินโดนีเซีย และเวียดนาม แสดงถึง 7 ชั่วโมงทางตะวันออก
ของกรีนนิช/ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)

ทางลัดสวนตัว
ดวยทางลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครื่องที่ใช
งานบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว

ปุมเลือกดานซาย
ในการเลือกฟงกชันจากรายการ เลือก เมน ู> การต้ังคา >
ทางลัดสวนตัว > ปุมเลือกดานซาย
หากปุมเลือกดานซายเปน ไปที่ ในการเรียกใชฟงกชันเมื่อ
อยูในโหมดสแตนดบาย เลือก ไปที่ > ตัวเลือก และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้:
• เลือกตัวเลือก — เพื่อเพิ่มฟงกชันลงในรายการทางลัด

หรือเพื่อลบฟงกชัน
• จัดวาง — เพื่อจัดเรียงฟงกชันในรายการทางลัดสวนตัว

อีกครั้ง

ปุมเลือกดานขวา
ในการเลือกฟงกชันจากรายการ เลือก เมน ู> การต้ังคา >
ทางลัดสวนตัว > ปุมเลือกดานขวา
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ประหยัดพลังงาน — เพ่ือประหยดัพลังงานแบตเตอรี่
วันท่ีและนาฬิกาดิจิตอลจะปรากฏขึน้เมื่อไมมีการใช
ฟงกชันใดๆ ของเครื่องโทรศัพทช่ัวระยะเวลาหนึ่ง



ปุมสำรวจ
ในการกำหนดฟงกชันอื่นๆ ของเครื่องจากรายการที่กำหนด
ไวลวงหนาใหกับปุมสำรวจ (ปุมเลื่อน) ใหเลือก เมน ู> การ
ต้ังคา > ทางลัดสวนตัว > ปุมสำรวจ

คำส่ังเสียง
โทรติดตอไปยังรายชื่อและสั่งใหฟงกชันของโทรศัพททำ
งานโดยใชคำสั่งเสียง
คำสั่งเสียงไมไดขึ้นอยูกับภาษา และคุณตองตั้งคา ภาษา
ในการจดจำเสียง กอนจะใชคำสั่งเสียง โปรดดู
ที“่โทรศัพท” หนา 46
ในการเลือกฟงกชันโทรศัพทใหทำงานดวยคำสั่งเสียง
เลือก เมน ู> การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > เสียงสั่ง
งาน และเลือกโฟลเดอร เลื่อนไปที่ฟงกชัน สัญลักษณ 
แสดงวาฟงกชันรายการเสียงกำลังทำงาน หากตองการใช
งานรายการเสียง ใหเลือก เพิ่ม ในการเลนคำสั่งเสียง ให
เลือก เลน โปรดดูที่“การโทรออกโดยใชเสียงขั้น
สูง” หนา 21
ในการจัดการคำสั่งเสียง ใหเลื่อนไปที่ฟงกชันโทรศัพท
และเลือก ตัวเลือก แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• แกไข หรือ ลบ — เพื่อเปลี่ยนหรือยกเลิกการใชคำสั่ง

เสียงของฟงกชันที่เลือก
• เพิ่มทั้งหมด หรือ ลบทั้งหมด — เพื่อใชหรือยกเลิกการ

ใชคำสั่งเสียงของฟงกชันโทรศัพททั้งหมดในรายการ
คำสั่งเสียง

อินฟราเรด
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหสงหรือรับขอมูลผานทาง
พอรตอินฟราเรด (IR) ระหวางอุปกรณขอมูลหรือโทรศัพทที่
สามารถใชงาน IRDA รวมกันได
อยาหันแสงอินฟราเรด (IR) เขาที่นัยนตาของบุคคลใด หรือ
ไปรบกวนอุปกรณ IR อื่นๆ อุปกรณนี้เปนผลิตภัณฑเลเซอร
คลาส 1
เมื่อมีการสงหรือรับขอมูล โปรดตรวจดูใหแนใจวาพอรต IR
ของอุปกรณที่ใชในการสงและการรับหันเขาหากัน และไมมี
สิ่งใดกีดขวางระหวางอุปกรณ
ในการใชหรือเลิกใชพอรต IR ของเครื่อง เลือก เมน ู> การ
ต้ังคา > การเชื่อมตอ > อินฟราเรด
หากเครื่องไมเริ่มสงขอมูลภายใน 2 นาทีหลังจากกำหนด
ใหพอรต IR ทำงานแลว การเชื่อมตอนั้นจะถูกยกเลิก และจะ
ตองเริ่มอีกครั้ง
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ IR
• เมื่อสัญลักษณ  ปรากฏขึ้นอยางตอเนื่อง แสดงวามี

การใชงานการเชื่อมตอผาน IR และโทรศัพทของคุณ
พรอมสำหรับสงหรือรับขอมูลผานพอรต IR แลว

• เมื่อสัญลักษณ  กะพริบ แสดงวาโทรศัพทของคุณ
พยายามเชื่อมตอกับอุปกรณอีกเครื่องหนึ่งอยูหรือเชื่อม
ตอไมได

Bluetooth
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเชื่อมตอระหวาง
โทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth ที่ใชงานรวมกันไดภายใน42
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ระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต) เนื่องจากอุปกรณที่ใช
เทคโนโลยี Bluetooth จะติดตอสื่อสารกันโดยใชคลื่นวิทยุ
โทรศัพทของคุณและอุปกรณอื่นๆ จึงไมจำเปนตองอยูที่
เดียวกันในระยะการมองเห็นไดโดยตรง แมวาการเชื่อมตอ
อาจไดรับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณรบกวน
เชน ผนัง หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
อุปกรณนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification
2.0 + EDR ซึ่งสนับสนุนรูปแบบตอไปนี้: การเขาใชงานทั่ว
ไป, การเขาใชงานเครือขาย, การแลกเปลี่ยนออปเ ตทั่ว
ไป, การกระจายเสียงขั้นสูง, รีโมทคอนโทรลภาพและ
เสียง, แฮนดฟรี, ชุดหูฟง, Push ออปเจ็กต, การโอนไฟล,
การติดตอเครือขายแบบ Dial-Up, การเขาใชงานซิม และ
พอรตอนุกรม คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ได
รับการรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อความมั่นใจในการใช
งานระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรด
ตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณ
นั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
ในบางพื้นที่อาจมีขอจำกัดในการใชเทคโนโลยี Bluetooth
โปรดตรวจสอบกับเจาหนาที่ในทองถิ่นหรือผูใหบริการของ
คุณ
คุณสมบัติตางๆ ที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือให
คุณสมบัติบางอยางทำงานโดยไมแสดงผลบนหนาจอขณะ
ใชคุณสมบัติอื่นอยู จะทำใหสิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้นและ
ลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

การต้ังคาการเช่ือมตอ
Bluetooth
เลือก เมน ู> การตั้งคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• Bluetooth —  เลือก ใช เพื่อใชฟงกชัน Bluetooth

แสดงวามีการเปดใชงาน Bluetooth

• การปรากฏของเครื่อง — เพื่อกำหนดวิธีการที่เครื่อง
โทรศัพทปรากฏในอุปกรณ Bluetooth อื่น

• คนหาอุปกรณเพิ่มพิเศษดานระบบเสียง — เพื่อคน
หาอุปกรณดานเสียงที่ใช Bluetooth ที่ใชงานรวมกันได
เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอกับโทรศัพท

• อุปกรณที่ใชอยู — เพื่อตรวจสอบวาการเชื่อมตอ
Bluetooth ใดที่กำลังเชื่อมตออยูในปจจุบัน

• อุปกรณที่จับคูแลว — เพื่อคนหาอุปกรณ Bluetooth
ในพื้นที่ เลือก ใหม เพื่อแสดงรายการอุปกรณ
Bluetooth ที่พบ เลือกอุปกรณ และ จับคู ปอนรหัสผาน
Bluetooth ของอุปกรณ (ไดถึง 16 ตัวอักษร) เพื่อจับคู
อุปกรณกับโทรศัพทของคุณ คุณจะตองปอนรหัสผานนี้
เฉพาะเมื่อคุณเชื่อมตอกับอุปกรณนี้ในครั้งแรกเทานั้น
โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอกับอุปกรณนั้น และคุณ
สามารถเริ่มตนการถายโอนขอมูล

• ชื่อโทรศัพทของฉัน — เพื่อกำหนดชื่ออุปกรณสำหรับ
การเชื่อมตอ Bluetooth

หากคุณกังวลเรื่องความปลอดภัย ใหปดการใชฟงกชัน
Bluetooth หรือตั้งคา การปรากฏของเครื่อง เปน ไม
แสดง และยอมรับการสื่อสารทาง Bluetooth จากผูที่คุณ
ตกลงไวดวยเทานั้น

ขอมูลแพคเก็ต
GPRS (General Packet Radio Service) เปนบริการเสริมจาก
ระบบเครือขายที่ชวยใหผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่สามารถสง
และรับขอมูลผานเครือขายที่เชื่อมตอกับ Internet Protocol
(IP) ได
ในการกำหนดวิธีการใชบริการ เลือก เมน ู> การต้ังคา >
การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > การเชื่อมตอขอมูล
แบบแพคเก็ต และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• เมื่อตองการ — เพื่อตั้งคาใหการเชื่อมตอขอมูล

แพ็คเก็ตเร่ิมตนเม่ือแอปพลิเคช่ันน้ันตองการใชขอมูล 43
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พ็คเก็ต การเชื่อมตอจะหยุดทำงานเมื่อคุณปด
ปพลิเคชั่น

• ออนไลนตลอด — เพื่อตั้งคาเครื่องใหเชื่อมตอไปที่
ระบบขอมูลแพ็คเก็ตโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปดเครื่อง

คุณสามารถตอโทรศัพทเขากับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงาน
รวมกันไดผานเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือสายเคเบิล
ขอมูล USB และใชโทรศัพทเปนโมเด็มเพื่อใชงานการเชื่อม
ตอ GPRS จากเครื่องคอมพิวเตอร

ในการกำหนดการตั้งคาเชื่อมตอจากคอมพิวเตอร เลือก
เมน ู> การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต >
การตั้งคาขอมูลแบบแพคเก็ต > จุดเชื่อมตอที่ใช และ
ใชงานจุดเชื่อมตอที่คุณตองการใช เลือก แกไขจุดเชื่อม
ตอ > ชื่อยอจุดเชื่อมตอ ปอนชื่อเพื่อเปลี่ยนการตั้งคาจุด
เชื่อมตอ และเลือก ตกลง เลือก จุดเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพคเก็ต ปอนชื่อจุดเชื่อมตอ (APN: Access Point Name)
เพื่อเริ่มการเชื่อมตอกับระบบเครือขาย และเลือก ตกลง
สรางการเชื่อมตออินเทอรเน็ตโดยใชโทรศัพทของคุณเปน
โมเด็ม โปรดดูที่“Nokia PC Suite” หนา 68 หากคุณตั้งคา
ไวทั้งที่โทรศัพทและเครื่องคอมพิวเตอร ระบบจะเลือกใช
การตั้งคาจากเครื่องคอมพิวเตอร

การถายโอนขอมูล
ซิงโครไนซปฏิทิน ขอมูลรายชื่อ และบันทึกของคุณเขากับ
อุปกรณอื่นที่ใชรวมกันได (เชน โทรศัพทเคลื่อนที่) เครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได หรือเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ต
ระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
โทรศัพทของคุณชวยใหสามารถโอนขอมูลกับคอมพิวเตอร
ที่ใชงานรวมกันไดหรืออุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันไดเมื่อใช
โทรศัพทโดยไมมีซิมการด

การโอนรายชื่อ
ในการคัดลอกหรือซิงโครไนซขอมูลจากโทรศัพทของคุณ
ชื่ออุปกรณและการตั้งคาจะตองอยูในรายชื่อที่จะถายโอน
หากคุณไดรับขอมูลจากอุปกรณอื่น (เชน จากโทรศัพท
เคลื่อนที่ที่ใชงานรวมกันได) เครื่องจะเพิ่มรายชื่อที่มีการ
ถายโอนขอมูลลงในรายการโดยอัตโนมัติ โดยใชขอมูลราย
ชื่อจากอุปกรณดังกลาว ซิงคกับเซิรฟเวอร และ ซิงคกับ
พีซ ีเปนรายการเดิมท

เมื่อตองการใสรายชื่อที่โอนใหมลงในรายการ (เชน
โทรศัพทเครื่องใหม) ใหเลือก เมน ู> การต้ังคา > การ
เชื่อมตอ > ถายโอนขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อ >
ซิงคโทรศัพท หรือ คัดลอกโทรศัพท และปอนการตั้งคา
ที่เหมาะสมกับประเภทการถายโอนนั้น

ในการแกไขการตั้งคาการคัดลอกและการซิงโครไนซ ให
เลือกรายชื่อจากรายการที่โอน และเลือก ตัวเลือก > แก
ไข

หากตองการลบรายชื่อที่โอน ใหเลือกชื่อจากรายการราย
ชื่อที่โอน และเลือก ตัวเลือก > ลบ

การถายโอนขอมูลดวยอุปกรณที่
ใชรวมกันได
สำหรับการซิงโครไนซ ใหใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
หรือการเชื่อมตอสายเคเบิล และตองเปดการทำงานของ
อุปกรณอีกทางเพื่อใชรับขอมูล

หากตองการเริ่มถายโอนขอมูล เลือก เมน ู> การต้ังคา >
การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมูล และเลือกรายชื่อที่โอน
จากรายการ ที่ไมใช ซิงคกับเซิรฟเวอร หรือ ซิงคกับพีซี
ขอมูลที่เลือกจะถูกคัดลอกหรือซิงโครไนซ ตามการตั้งคาที่
เลือกไว44
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การซิงโครไนซจากคอมพิวเตอร
ในการซิงโครไนซขอมูลจากปฏิทิน บันทึก และรายชื่อ คุณ
ตองติดตั้งซอฟตแวร Nokia PC Suite ของโทรศัพทลงใน
คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได ใชเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB เพื่อเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอร และเริ่มตนการ

งโครไนซจากเครื่องคอมพิวเตอร

การซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร
ในการใชเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล จำเปนตองสมัคร
เพื่อขอรับบริการการซิงโครไนซ สำหรับขอมูลเพิ่มเติมและ
การตั้งคาที่จำเปนสำหรับบริการนี้ โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ คุณอาจไดรับการตั้งคาในรูปของขอความกำหนด
คา โปรดดูที่“บริการตั้งกำหนดคา” หนา 12
1. ในการเริ่มการซิงโครไนซจากเครื่องโทรศัพทของคุณ

ใหเลือก เมน ู> การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ถาย
โอนขอมูล > ซิงคกับเซิรฟเวอร

2. เลือก เริ่มซิงโครไนซ หรือ กำลังเริ่มคัดลอก ตัว
เลือกจะขึ้นกับการตั้งคาของคุณ

การซิงโครไนซในครั้งแรกหรือหลังจากการซิงโครไนซถูก
ขัดจังหวะ จะใชเวลาสูงสุดไมเกิน 30 นาทีจึงจะเสร็จ
สมบูรณ

สายเคเบิลขอมูล USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB เพื่อโอนถายขอมูล
ระหวางโทรศัพทและเครื่องพีซีที่ใชรวมกันได หรือ
เครื่องพิมพที่สนับสนุน PictBridge ซึ่งคุณยังสามารถใชสาย
เคเบิลขอมูล USB รวมกับ Nokia PC Suite ไดดวย

ในการใชโทรศัพทสำหรับการโอนขอมูลหรือการพิมพภาพ
ใหตอสายเคเบิลขอมูล ยืนยัน "เชื่อมตอสายเคเบิล
ขอมูล USB แลว เลือกโหมด" และเลือกจากตัวเลือกตอไป
นี้
• โหมด Nokia — เพื่อใชสายเคเบิลกับชุดโปรแกรม PC

Suite
• การพิมพและสื่อ — เพื่อใชโทรศัพทกับเครื่องพิมพที่

ใชงาน PictBridge ได หรือกับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวม
กันได

• แหลงเก็บขอมูล — เพื่อเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรที่ไมมี
ซอฟตแวร Nokia และใชโทรศัพทเปนอุปกรณจัดเก็บ
ขอมูล

ในการเปลี่ยนโหมด USB เลือก เมน ู> การต้ังคา > การ
เชื่อมตอ > เคเบิลขอมูล USB และเลือกโหมด USB ที่ตอง
การ

การโทร
เลือก เมน ู> การต้ังคา > โทรออก และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
• การโอนสาย — เพื่อโอนสายที่เรียกเขา (บริการเสริม

จากระบบเครือขาย) คุณอาจโอนสายไมไดหากมีการใช
ฟงกชันจำกัดการโทรบางฟงกชัน โปรดดูที่“การรักษา
ความปลอดภัย” หนา 47

• ความชัดเจนเสียง — เลือก ใชงาน เพื่อชวยใหไดยิน
เสียงสนทนาไดชัดเจนขึ้น ในที่ที่เสียงรอบขางดังมาก

• รับไดทุกปุม — เลือก เปด เพื่อรับสายเรียกเขาโดยกด
ปุมใด  ๆก็ได ยกเวนปุมเปด/ปด ปุมเลือกดานซายและปุม
เลือกดานขวา หรือปุมวางสาย

• เรียกซ้ำอัตโนมัต ิ— เลือก เปด เพื่อใหเครื่องพยายาม
โทรออกไปหมายเลขนั้นไดสูงสุด 10 ครั้ง หลังจากที่
พยายามโทรออกแลวไมสำเร็จ 45
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• โทรดวน — เลือก เปด เพื่อโทรไปยังชื่อและหมายเลข
โทรศัพทที่กำหนดใหกับปุมตัวเลข 2 ถึง 9 โดยการกด
ปุมตัวเลขที่ตองการคางไว

• ตั้งคาสายเรียกซอน — เลือก ใชงาน เพื่อใหระบบ
เครือขายแจงใหคุณทราบถึงสายเรียกเขาขณะที่คุณใช
สายอื่นอยู (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)โปรดดู
ที“่การรับสายหรือปฏิเสธการรับสาย” หนา 22

• สรุปหลังการโทร — เลือก ใช เพื่อแสดงระยะเวลาโดย
ประมาณของการโทรแตละครั้ง

• สงขอมูลผูโทร — เลือก ใช เพื่อใหโทรศัพทแสดง
เบอรโทรศัพทของคุณที่เครื่องของผูที่คุณโทรถึง
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในการใชการตั้งคา
ตามที่ผูใหบริการกำหนด เลือก ตามคาของระบบ

• สายใชโทรออก — เพื่อเลือกสาย 1 หรือ 2 เพื่อการ
โทรออก หากซิมการดของคุณสนับสนุน (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

โทรศัพท
เลือก เมน ู> การต้ังคา > โทรศัพท และเลือกจากตัว
เลือกตอไปนี้:
• การต้ังคาภาษา — หากตองการกำหนดภาษาจอแสดง

ผลของเครื่อง เลือก ภาษาที่ใชในเครื่อง อัตโนมัติ
เลือกภาษาตามขอมูลในซิมการด ในการเลือกภาษาใน
USIM การด ใหเลือก ภาษาที่ใชในซิม หากตองการตั้ง
ภาษาเพื่อใชในการเลนรายการเสียง เลือก ภาษาใน
การจดจำเสียง โปรดดูที่“การโทรออกโดยใชเสียงขั้น
สูง” หนา 21

• ปองกันปุมกด — เพื่อกำหนดใหตองปอนรหัสโทรศัพท
เมื่อคุณยกเลิกการล็อคปุมกด ปอนรหัสโทรศัพท และ
เลือก ล็อคปุมกด

• ล็อคปุมอัตโนมัต ิ— เพื่อล็อคปุมกดโดยอัตโนมัติ หลัง
จากผานเวลาหนวงตามที่ตั้งไว เมื่อโทรศัพทอยูใน

โหมดสแตนดบาย และไมมีการใชฟงกชันใดๆ ของ
เครื่อง เลือก ล็อคปุมกด และตั้งเวลา

• ขอความตอนรับ — เพื่อเขียนขอความที่จะปรากฏขึ้น
เมื่อเปดเครื่อง

• สอบถามโหมดบนเครื่อง — เครื่องจะสอบถามทุกครั้ง
ที่เปดเครื่องวาคุณตองการใชรูปแบบบนเครื่องหรือไม
เมื่อใชรูปแบบบนเครื่อง การเชื่อมตอทางวิทยุทั้งหมดจะ
ปด คุณควรใชรูปแบบบนเครื่อง เมื่ออยูในบริเวณที่มี
ความเสี่ยงตอการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

• อัพเดตโทรศัพท — เพื่อรับการอัพเดตซอฟตแวรจากผู
ใหบริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ตัว
เลือกนี้อาจไมมีใหใช ขึ้นกับโทรศัพทของคุณ โปรดดู
ที“่การอัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA” หนา 48

• การเลือกผูใหบริการ — เลือก อัตโนมัติ เพื่อตั้งคา
เครื่องใหเลือกระบบเครือขายที่มีในพื้นที่ของคุณโดย
อัตโนมัติ ดวย โดยผูใช คุณจะสามารถเลือกระบบเครือ
ขายที่มีขอตกลงในการใหบริการขามเครือขายกับผูให
บริการระบบของคุณ

• ยืนยันบริการซิม — โปรดดูที่“บริการซิม” หนา 68
• ตัวชวยแนะนำเมน ู— เพื่อเลือกวาใหเครื่องแสดงขอ

ความวิธีใชหรือไม
• เสียงเปดเครื่อง — เครื่องจะสงเสียงเมื่อเปดเครื่อง

อุปกรณเพ่ิมพิเศษ
เมนูนี้หรือตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อไดเชื่อมตอ
โทรศัพทกับอุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น
เลือก เมน ู> การต้ังคา > อุปกรณเพิ่มพิเศษ เลือก
อุปกรณเพิ่มพิเศษ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ ทั้งนี้ขึ้น
อยูกับอุปกรณเพิ่มพิเศษ:
• รูปแบบที่ตั้งไว — เพื่อเลือกรูปแบบที่คุณตองการใหใช

งานโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมตอกับอุปกรณเพิ่มพิเศษ
ที่เลือกไว46
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• รับอัตโนมัต ิ— เพื่อตั้งคาเครื่องใหรับสายเรียกเขาโดย
อัตโนมัติหลังจากนั้น 5 วินาที หากตั้ง เสียงเตือนโทร
เขา: ไวที ่ดังสั้นหนึ่งครั้ง หรือ ปด การรับสายอัตโนมัติ
จะถูกปด

• แสงสวาง — เพื่อตั้งคาไฟเปน เปด โดยถาวร เลือก
อัตโนมัติ เพื่อเปดใชไฟภายใน 15 วินาทีหลังการกดปุม

• โทรขอความ — เลือก ใชโทรขอความ > ใช เพื่อใช
การตั้งคานี้แทนที่การตั้งคาชุดหูฟงหรือเครื่องชวยฟง

การต้ังกำหนดคา
คุณสามารถกำหนดคาโทรศัพทของคุณดวยการตั้งคาที่
ตองใชสำหรับบริการบางประเภท ผูใหบริการของคุณอาจ
สงการตั้งคาดังกลาวใหคุณดวย โปรดดูที่“บริการตั้งกำหนด
คา” หนา 12
เลือก เมน ู> การต้ังคา > การตั้งกำหนดคา และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้:
• การตั้งคาเริ่มตน — เพื่อดูรายชื่อผูใหบริการที่จัดเก็บ

อยูในเครื่อง ในการตั้งกำหนดคาของผูใหบริการเปนคา
เริ่มตน ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนคาที่ตั้งไว

• ใชคาเริ่มตนในทุกแอพพลิเคชั่น — เพื่อใชการตั้ง
กำหนดคาที่ระบบกำหนดกับแอปพลิเคชั่นที่สนับสนุน

• จุดเชื่อมตอที่ตองการ — เพื่อดูจุดเชื่อมตอที่บันทึก
ไว เลื่อนไปยังจุดเชื่อมตอที่ตองการ แลวเลือก ตัว
เลือก > ขอมูล เพื่อดูชื่อผูใหบริการ บริการเสริม และจุด
เชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต หรือหมายเลขติดตอ GSM

• ตอเว็บสนับสนุนของผูใหบริการ — เพื่อดาวนโหลด
การตั้งกำหนดคาจากผูใหบริการของคุณ

• การตั้งคาตัวจัดการอุปกรณ — เพื่อยอมใหหรือไม
ยอมใหเครื่องรับการอัพเดตซอฟตแวร ตัวเลือกนี้อาจไม
มีใหใช ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ โปรดดูที่“การ
อัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA” หนา 48

• การตั้งคาสวนบุคคล — เพื่อเพิ่มบัญชีสวนตัวรายใหม
สำหรับบริการตางๆ ดวยตนเอง และเพื่อใชงานหรือลบ
บัญชีดังกลาว ในการเพิ่มบัญชีสวนตัวใหมหากคุณไมได
เพิ่มรายการใดไว ใหเลือก เพิ่มใหม หรือเลือก ตัว
เลือก > เพิ่มใหม เลือกประเภทบริการ จากนั้น ใหเลือก
และปอนพารามิเตอรที่จำเปนแตละรายการ พารามิเตอร
จะแตกตางกันตามประเภทบริการที่เลือกไว ในการลบ
หรือใชงานบัญชีสวนตัว ใหเลื่อนไปยังรายการนั้น และ
เลือก ตัวเลือก > ลบ หรือ ใชงาน

การรักษาความปลอดภัย
เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใชควบ
คุมการโทร (เชน จำกัดการโทร, เฉพาะกลุม และจำกัด
เบอร) การโทรออกสามารถใชไดในการโทรไปยังหมาย
เลขโทรฉุกเฉินตามที่ตั้งไวในเครื่อง
เลือก เมน ู> การต้ังคา > ความปลอดภัย และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
• ถามรหัส PIN และ ถามรหัส UPIN — เพื่อตั้งเครื่องให

ถามรหัส PIN หรือ UPIN ทุกครั้งที่คุณเปดเครื่อง 
มการดบางชนิดจะไมอนุญาตใหคุณปดฟงกชันนี้

• คำขอรหัส PIN2 — เพื่อเลือกวาจะตองใชรหัส PIN2
หรือไม เมื่อมีการใชคุณสมบัติบางอยางของโทรศัพทที่
ปองกันโดยรหัส PIN2 ซิมการดบางชนิดจะไมอนุญาตให
คุณปดฟงกชันนี้

• การจำกัดการโทร — เพื่อจำกัดสายเรียกเขาและสาย
โทรออก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โดยเครื่องจะ
ถามรหัสระบบ

• จำกัดเบอร — เพื่อจำกัดการโทรออกไปยังเบอรที่เลือก
ไว หากซิมการดของคุณสนับสนุนการใชฟงกชันนี้ เมื่อ
ใชงานการจำกัดเบอร การเชื่อมตอ GPRS จะใชไมได ยก
เวนขณะสงขอความแบบตัวอักษรผานการเชื่อมตอ 47
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GPRS ในกรณีนี้ หมายเลขโทรศัพทของผูรับและเบอร
ศูนยขอความตองรวมอยูในรายการจำกัดเบอร

• เฉพาะกลุม — เพื่อระบุกลุมผูใชซึ่งคุณสามารถโทรหา
และสามารถโทรหาคุณได (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

• ระดับการปองกัน — เลือก โทรศัพท เพื่อใหเครื่อง
ถามรหัสโทรศัพททุกครั้งที่มีการใส
ซิมการดอันใหมในเครื่อง หากคุณเลือก หนวยความ
จำ เครื่องจะถามรหัสโทรศัพทเมื่อเลือกหนวยความจำ
ของซิมการดและเมื่อคุณตองการเปลี่ยนหนวยความจำ
ที่ใช

• รหัสผาน — เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท, รหัส PIN, รหัส
UPIN, รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ

• รหัสที่ใช — เพื่อเลือกวาจะตองมีการใชรหัส PIN หรือ
UPIN หรือไม

• ใบรับรองสิทธิ ์หรือ ใบรับรองผูใช — เพื่อดูรายการใบ
รับรองสิทธิ์หรือใบรับรองผูใชที่ดาวนโหลดมายัง
โทรศัพทของคุณ โปรดดูที่“ใบรับรอง” หนา 66

• การตั้งคาการปองกัน — เพื่อดู ขอมูลโมดูลปองกัน,
เปดใชงาน ถาม PIN โมดูล หรือเปลี่ยน PIN โมดูล
และ PIN ที่ลงนามไว โปรดดูที่“รหัสผาน” หนา 12

การอัพเดตซอฟตแวรแบบ
OTA

คำเตือน:  หากคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
ซอฟตแวร คุณจะไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกับการโทร
ออกฉุกเฉิน จนกวาจะติดตั้งเสร็จและรีสตารทโทรศัพทอีก
ครั้ง ตองแนใจวาไดสำรองขอมูลไวแลวกอนยอมรับการติด
ตั้งโปรแกรมปรับปรุง
ผูใหบริการของคุณอาจสงการอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท
มายังอุปกรณของคุณโดยตรง (แบบ OTA) (บริการเสริมจาก

ระบบเครือขาย) ตัวเลือกนี้อาจไมมีใหใช ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
โทรศัพทของคุณ

การต้ังคาการอัพเดตซอฟตแวร
ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหอัพเดตซอฟตแวร เลือก
เมน ู> การต้ังคา > การตั้งกำหนดคา > การต้ังคาตัว
จัดการอุปกรณ > อัพเดตซอฟตแวรผูใหบริการ และ
เลือกตัวเลือกตอไปนี้:
• อนุญาตทุกครั้ง — เพื่อดาวนโหลดและอัพเดต

ซอฟตแวรทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
• ปฏิเสธทุกครั้ง — เพื่อปฏิเสธอัพเดตทั้งหมดของ

ซอฟตแวร
• ยืนยันกอน — เพื่อดาวนโหลดและอัพเดตซอฟตแวร

ตอเมื่อคุณยืนยันเทานั้น (คาที่ระบบตั้งไว)

คำขออัพเดตซอฟตแวร
เลือก เมน ู> การต้ังคา > โทรศัพท > อัพเดต
โทรศัพท เพื่อขอการอัพเดตซอฟตแวรที่มีอยูจากผูให
บริการของคุณ เลือก รายละเอียดซอฟตแวรปจจุบัน เพื่อ
แสดงเวอรชั่นซอฟตแวรปจจุบันและตรวจสอบวาจำเปน
ตองอัพเดตหรือไม เลือก ดาวนโหลดซอฟตแวร
โทรศัพท เพื่อดาวนโหลดและติดตั้งการอัพเดตซอฟตแวร
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอ

การติดต้ังการอัพเดตซอฟตแวร
หากมีการยกเลิกการติดตั้งหลังจากดาวนโหลด เลือก ติด
ต้ังการอัพเดตซอฟตแวร เพื่อเริ่มตนติดตั้ง
การอัพเดตซอฟตแวรอาจใชเวลาหลายนาที หากมีปญหา
ในการติดตั้ง โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ48
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การต้ังคาใชงานกลับตาม
เดิม
ในการรีเซ็ตคาเมนูกลับไปยังคาเดิม ใหเลือก เมน ู> การ
ต้ังคา > เรียกคืนการตั้งคาดั้งเดิม ปอนรหัสโทรศัพท

ชื่อและเบอรโทรที่เก็บไวใน รายชื่อ จะไมถูกลบ

เมนูตามท่ีผูใหบริการกำหนด

เมนูนี้ชวยใหคุณเขาใชพอรทัลไปยังบริการที่ผูใหบริการ
ระบบมีใหได โดยชื่อและไอคอนขึ้นกับผูใหบริการนั้น
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอผูใหบริการระบบของคุณ

ผูใหบริการสามารถอัพเดตเมนูนี้ดวยขอความบริการ โปรดดู
ที“่ถาดรับบริการ” หนา 65

คลังภาพ

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหทำการคัดลอก แกไข
โอน หรือสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) และเนื้อ
หาอื่นๆ
จัดการภาพ ไฟลวิดีโอ ไฟลเพลง ลักษณะ ภาพกราฟก
แบบเสียง เสียงบันทึก และไฟลที่ไดรับ ไฟลเหลานี้จะถูก
จัดเก็บไวในหนวยความจำของเครื่องหรือการดหนวยความ
จำที่มีอยู และสามารถจัดเรียงไดในแฟมขอมูล
เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสเขาใชงานเพื่อปองกัน
เนื้อหาที่ไดรับ อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของ
ขอมูลและรหัสเขาใชงานทุกครั้งกอนรับขอมูลนั้น เนื่องจาก
การรับขอมูลดังกลาวอาจมีการคิดคาธรรมเนียม

แฟมขอมูลและไฟลตางๆ
หากตองการดูรายชื่อของแฟมขอมูล ใหเลือก เมน ู> คลัง
ภาพ

ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมูล ใหเลือกแฟมขอมูล และ
เปด

ในการดูตัวเลือกที่ใชงานไดของแฟมขอมูลหรือไฟล ให
เลือกแฟมขอมูลหรือไฟล และ ตัวเลือก

ในการดูแฟมขอมูลของการดหนวยความจำเมื่อยายไฟล
ใหเลื่อนไปที่การดหนวยความจำ และกดปุมเลื่อนขวา 49
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พิมพภาพ
โทรศัพทของคุณสนับสนุน Nokia XPressPrint เพื่อพิมพ
ภาพที่อยูในรูปแบบ .jpeg ภาพที่ถายดวยกลองถายรูปในตัว
จะถูกจัดเก็บในรูปแบบ .jpeg โดยอัตโนมัติ

ในการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับเครื่องพิมพที่ใชงาน
รวมกันได ใชสายเคเบิลหรือสงภาพโดยใช Bluetooth ไป
ยังเครื่องพิมพที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดดู
ที“่การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร” หนา 68
เลือกภาพที่คุณตองการพิมพ และ ตัวเลือก > พิมพ

การดหนวยความจำ
คำเตือน:  โปรดเก็บการดหนวยความจำทั้งหมดให

พนมือเด็ก
ใชการดหนวยความจำเพื่อเก็บไฟลมัลติมีเดียของคุณ เชน
ไฟลวิดีโอ, แทร็คเพลง และไฟลเสียง, รูปภาพ และขอ
ความ
แฟมขอมูลบางแฟมใน คลังภาพ ที่มีเนื้อหาที่โทรศัพทใช
(เชน ลักษณะ) อาจถูกจัดเก็บไวในการดหนวยความจำ
สำหรับการใสการดหนวยความจำ ดูที่ “การใสการด
microSD” หนา 15

การฟอรแมตการดหนวยความจำ
การดหนวยความจำบางประเภทอาจผานการฟอรแมตมา
แลว ในขณะที่บางประเภทตองฟอรแมตกอนการใชงาน
โปรดสอบถามจากรานคาผูแทนจำหนายวาตองฟอรแมต
การดหนวยความจำกอนใชงานหรือไม เมื่อฟอรแมตการด

หนวยความจำแลว ขอมูลทั้งหมดในการดจะถูกลบโดย
ถาวร

ในการฟอรแมตการดหนวยความจำ เลือก เมน ู> คลัง
ภาพ หรือ แอปพลิเคชั่น, แฟมขอมูลการดหนวยความจำ

และ ตัวเลือก > ลางการดความจำ > ใช

เมื่อฟอรแมตเรียบรอยแลว ใหปอนชื่อใหกับการดหนวย
ความจำ

การล็อคการดหนวยความจำ
กำหนดรหัสผานเพื่อปองกันการใชการดหนวยความจำโดย
ไมไดรับอนุญาต

เลือกแฟมขอมูลการดหนวยความจำ  และ ตัวเลือก >

ตั้งรหัสผาน รหัสผานมีความยาวไดสูงสุด 8 ตัวอักษร และ
จะไดรับการจัดเก็บไวในเครื่อง คุณไมจำเปนตองปอนรหัส
ผานอีกครั้งในขณะที่คุณใชการดหนวยความจำในโทรศัพท
เครื่องเดียวกัน หากคุณตองการใชการดหนวยความจำนี้ใน
โทรศัพทเครื่องอื่น เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน

ในการลบรหัสผาน ใหเลือก ตัวเลือก > ลบรหัสผาน

การตรวจสอบการใชหนวยความ
จำ
ตรวจสอบการใชพื้นที่หนวยความจำของกลุมขอมูลตางๆ
และพื้นที่วางในหนวยความจำสำหรับติดตั้งแอปพลิเคชั่น
หรือซอฟตแวรใหมๆ ลงในการดหนวยความจำของคุณ

เลือกการดหนวยความจำ  และ ตัวเลือก > ขอมูล
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กลองและวิดีโอ
คุณสามารถถายภาพหรือบันทึกไฟลวิดีโอโดยใชกลองถาย
รูปในเครื่อง

การถายภาพ
ในการใชฟงกชันภาพนิ่ง เลือก เมน ู> สื่อ > กลอง หรือ
หากฟงกชันวิดีโอเปดอยู ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

ในการถายภาพในรูปแบบแนวนอน ใหถือโทรศัพทในแนว
นอน สำหรับการซูมเขาและซูมออกในโหมดกลอง ใหเลื่อน
ขึ้นและลง หรือกดปุมปรับระดับเสียง

หากตองการถายภาพ เลือก จับภาพ โทรศัพทจะจัดเก็บ
ภาพไวในการดหนวยความจำ หากมี หรือในหนวยความจำ
ของโทรศัพท

เลือก ตัวเลือก เพื่อตั้งคา เปดโหมดกลางคืน หากอยูในที่
ที่มีสภาพแสงนอย, เปดตัวต้ังเวลา เพื่อใชงานการตั้งเวลา
ถายภาพ หรือ เปดถายภาพตอเนื่อง เพื่อถายภาพตาม
ลำดับตอเนื่องอยางรวดเร็ว เมื่อตั้งขนาดภาพไวที่สูงสุด
ภาพสามภาพจะถูกถายในลำดับตอเนื่อง สวนการตั้งคา
ขนาดอื่นๆ จะเปนการถายภาพหาภาพตอเนื่อง

เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > เวลาแสดงภาพตัวอยาง
และเลือกเวลาแสดงภาพตัวอ  เพื่อแสดงภาพที่ถายบน
จอภาพ ระหวางการดูภาพตัวอยาง เลือก กลับ เพื่อถาย
ภาพถัดไป หรือ สง เพื่อสงภาพถายเปนขอความมัลติมีเดีย

โทรศัพทของคุณสามารถถายภาพไดในความละเอียดสูง
สุด พิกเซล

การบันทึกไฟลวิดีโอ
ในการใชฟงกชันวิดีโอ เลือก เมน ู> สื่อ > วิดีโอ หรือหาก
ฟงกชันกลองเปดอยู ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

ในการเริ่มตนบันทึกวิดีโอ เลือก บันทึก ในการพักการ
บันทึก เลือก พัก ในการเริ่มการบันทึกตอ เลือก ใชตอ ใน
การหยุดการบันทึก เลือก หยุด
โทรศัพทจะจัดเก็บไฟลวิดีโอไวในการดหนวยความจำ หาก
มี หรือในหนวยความจำของโทรศัพท

ตัวเลือกกลองและวิดีโอ
ในการใชตัวกรอง เลือก ตัวเลือก > เอฟเฟกต > สีลวง
ตา, เฉดสีเทา, ซีเปย, เนกาทีฟ หรือ โซลาไรส

ในการปรับตั้งคากลองตามสภาพแสง ใหเลือก ตัวเลือก >
สมดุลสีขาว > อัตโนมัติ, แสงแดด, ทังสเตน หรือ
นีออน

ในการเปลี่ยนการตั้งคาอื่นของกลองและวิดีโอ และในการ
เลือกที่เก็บภาพและวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา
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เคร่ืองเลนส่ือ
ด ูเลน และดาวนโหลดไฟล เชน ภาพ เสียง วิดีโอ และภาพ
เคลื่อนไหว หรือดูวิดีโอที่เรียกขอมูลมาจากเซิรฟเวอรเครือ
ขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เลือก เมน ู> สื่อ > เครื่องเลนสื่อ > เปดคลังภาพ,
บุคมารก, ไปที่ที่อยู หรือ ดาวนโหลดมีเดีย เพื่อเลือก
หรือดาวนโหลดสื่อ

เลือก เมน ู> สื่อ > เครื่องเลนสื่อ > เดินหนา/กลับ เพื่อ
กำหนดความกวางของแตละขั้นตอนสำหรับการเดินหนา
หรือกรอกลับ
การตั้งคาโทรศัพทสำหรับบริการเรียกขอมูล
คุณอาจไดรับขอมูลการตั้งคาสำหรับการเรียกดูขอมูลเปน
ขอความการตั้งกำหนดคาจากผูใหบริการ โปรดดูที่“บริการ
ตั้งกำหนดคา” หนา 12 นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนการ
ตั้งคาดวยตัวคุณเองได โปรดดูที่“การตั้งกำหนด
คา” หนา 47
ในการใชงานการตั้งคา ใหดำเนินการดังนี้:
1. เลือก เมน ู> สื่อ > เครื่องเลนสื่อ > การต้ังคา

กระแส > การจัดรูปแบบ
2. เลือกผูใหบริการ, คาที่ตั้งไว หรือ การตั้งคาสวน

บุคคล เพื่อเรียกขอมูล
3. เลือก บัญช ีและเลือกบัญชีบริการเรียกขอมูลที่มีอยูใน

การตั้งกำหนดคาที่ใชงาน

เคร่ืองเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีเครื่องเลนเพลงสำหรับฟงแทร็คเพลง
หรือไฟล MP3 หรือไฟล AAC อื่นๆ ซึ่งคุณดาวนโหลดมาจาก
เว็บ หรือโอนมายังเครื่องดวยโปรแกรม Nokia PC Suite
โปรดดูที่“Nokia PC Suite” หนา 68

ไฟลเพลงที่จัดเก็บไวในแฟมขอมูลเพลงในหนวยความจำ
ของโทรศัพทหรือในการดหนวยความจำ จะถูกตรวจพบ
และเพิ่มโดยอัตโนมัติเขาไปในคลังภาพในระหวางการเปด
โทรศัพท
ในการเปดเครื่องเลนเพลง เลือก เมน ู> สื่อ > เครื่องเลน
เพลง

การเลนแทร็คเพลง
คำเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟง

เสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการได
ยินเสียงของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการ
ใชลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

ใชงานเครื่องเลนเพลงดวยปุมเสมือนบนจอแสดงผล

เมื่อคุณเปด เครื่องเลนเพลง รายละเอียดของแทร็คแรกใน
รายการแทร็คที่ระบบตั้งไวจะปรากฏขึ้น เลือก  เพื่อเริ่ม
การเลน

ในการปรับระดับเสียง ใชปุมปรับระดับเสียงของโทรศัพท

หากตองการพักการเลน ใหเลือก 

ในการขามไปยังแทร็คตอไป เลือก  ในการขามไปยัง
ตอนตนของแทร็คกอนหนา ใหเลือก  สองครั้ง

หากตองการเดินหนาอยางรวดเร็วขณะเลนแทร็คปจจุบัน
ใหเลือกและกด  คางไว หากตองการกรอกลับในขณะ
กำลังเลนแทร็ค ใหเลือกและกด  คางไว ปลอยปุมเมื่อ
ถึงตำแหนงที่คุณตองการ

หากตองการหยุดเครื่องเลนเพลง ใหกดปุมวางสายคางไว

ตัวเลือกเคร่ืองเลนเพลง
ในเมนูเครื่องเลนเพลง ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:52
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• รายการชื่อเพลง  — ดูแทร็คทั้งหมดที่มีอยูในรายการ
แทร็คและเลนแทร็คที่ตองการ ในการเลนแทร็ค ให
เลื่อนไปยังแทร็คที่ตองการ แลวเลือก เลน

• คลังเพลง —  ดูแทร็คทั้งหมดที่มีอยูตาม ศิลปน,
อัลบั้ม, ประเภท, ผูเรียบเรียง หรือ รายการแทร็ค
เลือก อัพเดตคลัง เพื่อรีเฟรชรายการ ในการคนหา
รายการแทร็คที่สรางขึ้นดวย Nokia Music Manager
เลือก รายการแทร็ค > รายการแทร็ค

• ตัวเลือกการเลน —  เลือก สุมเพลง เพื่อเลน
แทร็คในรายการแทร็คแบบสุมเลน เลือก เลนซ้ำ เพื่อ
เลนแทร็คที่เลนอยูหรือรายการแทร็คทั้งหมดซ้ำ

• ระบบปรับเสียงสื่อ —  เพื่อเลือกหรือกำหนดการตั้งคา
อีควอไลเซอร

• เพิ่มในเพลงโปรด —  เพื่อเพิ่มแทร็คปจจุบันในรายการ
แทร็คที่ชื่นชอบ

• เลนผาน Bluetooth —  เพื่อเชื่อมตอและเลนแทร็ค
งอุปกรณเสริมดานเสียงโดยใชเทคโนโลยี Bluetooth

• ใชแบบเสียง —  เพื่อตั้งคาแทร็คเพลงที่เลนอยูใน
ปจจุบัน เชน ตั้งเปนเสียงเรียกเขา

• สง —  เพื่อสงแทร็คปจจุบันทางขอความมัลติมีเดียหรือ
โดยใชเทคโนโลยี Bluetooth

• เว็บเพจ —  เพื่อเขาใชงานเว็บเพจที่เกี่ยวของกับ
แทร็คที่เลนอยูในปจจุบัน ตัวเลือกนี้จะเปนสีทึบ หากไม
มีเว็บเพจใหเลือกใช

• ดาวนโหลดเพลง —  เพื่อเชื่อมตอกับบริการเว็บ
• สถานะหนวยความจำ —  เพื่อดูขนาดของหนวยความ

จำที่ใชแลว และขนาดหนวยความจำที่ยังไมไดใช

วิทยุ
การทำงานของวิทย ุFM ขึ้นกับสายเสาอากาศที่ไมใชเสา
อากาศของโทรศัพทมือถือ ดังนั้น คุณตองตอชุดหูฟงหรือ
อุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพื่อ
การใชงานวิทย ุFM ไดอยางเหมาะสม

คำเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟง
เสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการได
ยินเสียงของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการ
ใชลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก
เลือก เมน ู> สื่อ > วิทยุ
ในการใชปุมภาพกราฟก , ,  หรือ  บนหนา
จอ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวาไปยังปุมที่ตองการ และ
เลือกปุมนั้น

การจัดเก็บความถี่วิทยุ
1. ในการเริ่มคนหา ใหเลือกและกดคางไวที่  หรือ 

ในการเปลี่ยนความถี่วิทยุครั้งละ 0.05 MHz ใหกด 
หรือ  เบาๆ

2. ในการจัดเก็บสถานีไปที่ตำแหนงหนวยความจำ 1 ถึง 9
ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว ในการจัดเก็บสถานีไป
ที่ตำแหนงหนวยความจำ 10 ถึง 20 ใหกด 1 หรือ 2
เบาๆ แลวกดคางไวที่ปุมหมายเลขที่ตองการ 0 ถึง 9

3. ปอนชื่อสถานีวิทยุ

การฟงวิทยุ
เลือก เมน ู> สื่อ > วิทย ุในการเลื่อนไปยังสถานีวิทยุที่ตอง
การ ใหเลือก  หรือ  หรือกดปุมหูฟง ในการเลือก
สถานีวิทยุ ใหกดหมายเลขของสถานีนั้นๆ ในการปรับระดับ
เสียง ใหกดปุมปรับระดับเสียง
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ปด  — เพื่อปดวิทยุ
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• ลำโพง หรือ ชุดหูฟง  — เพื่อฟงวิทยุผานลำโพงหรือ
ชุดหูฟง ชุดหูฟงตองตออยูกับโทรศัพท สายของชุดหู
ฟงทำหนาที่เปนเสาอากาศวิทยุ

• โมโน หรือ สเตอริโอ —  เพื่อฟงวิทยุในระบบเสียงโมโน
หรือสเตอริโอ

• สถาน ี — เพื่อเลือกรายการสถานีที่จัดเก็บไว ในการลบ
หรือเปลี่ยนชื่อสถานี ใหเลื่อนไปยังสถานีที่ตองการ แลว
เลือก ตัวเลือก > ลบสถานี หรือ เปลี่ยนชื่อ

• คนหาทุกสถาน ี— เพื่อคนหาสถานีที่มีใหเลือกในที่ตั้ง
ของคุณโดยอัตโนมัติ

• ต้ังความถ่ี —  เพื่อปอนความถี่ของสถานีวิทยุที่ตองการ
• ไดเรกทอรีสถาน ี — เพื่อเขาใชเว็บไซตที่มีรายชื่อ

สถานีวิทยุ
• Visual Radio  — เพื่อเริ่มตน Visual Radio ดวยตนเอง
• ใชงานบริการ Visual  — เลือก อัตโนมัติ เพื่อกำหนด

วา Visual Radio (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะเริ่ม
ตนโดยอัตโนมัติหรือไม เมื่อคุณเปดวิทยุ สถานีวิทยุบาง
สถานีอาจสงขอมูลที่เปนอักษรหรือภาพกราฟกที่คุณ
สามารถดูไดโดยใชโปรแกรม Visual Radio โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณเพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงานและ
คาบริการ

หากมีแอปพลิเคชั่นใดกำลังใชการเชื่อมตอ
ขอมูลแพ็คเก็ตหรือ HSCSD เพื่อรับหรือสงขอมูลอยู อาจเกิด
สัญญาณรบกวนคลื่นความถี่วิทยุได

เครื่องบันทึกเสียง
บันทึกคำพูด เสียง หรือสายที่สนทนาอยู และจัดเก็บไวใน
คลังภาพ ฟงกชันนี้มีประโยชนในการบันทึกชื่อและหมาย
เลขโทรศัพทเพื่อจดลงสมุดตอไปในภายหลัง

การบันทึกเสียง
1. เลือก เมน ู> สื่อ > เครื่องบันทึก ในการใชปุมภาพ

กราฟก ,  หรือ  บนหนาจอ ใหเลื่อนไปทาง
ซายหรือขวาไปยังปุมที่ตองการและเลือกปุมนั้น

2. ในการเริ่มบันทึกเสียง ใหเลือก  ในการเริ่มบันทึก
ระหวางการโทร ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกเสียง ขณะ
บันทึกการสนทนา ผูใชสายทุกคนจะไดยิน
เสียงบี๊พเบาๆ ขณะที่บันทึก ใหถือโทรศัพทในตำแหนง
ปกติแนบกับหู ในการหยุดการบันทึกชั่วคราว ใหเลือก

3. ในการจบการบันทึกเสียง ใหเลือก  การบันทึกเสียง
จะไดรับการจัดเก็บไวใน คลังภาพ > เสียงบันทึก

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ ตัวเลือก
• เลนที่บันทึกลาสุด —  เพื่อฟงการบันทึกครั้งลาสุด
• สงที่บันทึกลาสุด —  เพื่อสงการบันทึกครั้งลาสุด
• รายการที่บันทึก  — เลือก เสียงบันทึก เพื่อดูรายการ

การบันทึกในคลังภาพ

อีควอไลเซอร
คุณสามารถควบคุมคุณภาพของเสียงขณะใชเครื่องเลน
เพลงไดโดยขยายหรือลดยานความถี่

เลือก เมน ู> สื่อ > อีควอไลเซอร

ในการใชชุดการควบคุม ใหเลื่อนไปที่ชุดอีควอไลเซอรชุด
ใดชุดหนึ่ง และเลือก ใชงาน

ในการดู แกไข หรือเปลี่ยนชื่อชุดที่เลือก ใหเลือก ตัว
เลือก > ดู, แกไข หรือ เปลี่ยนชื่อ
คุณสามารถแกไขหรือเปลี่ยนชื่อชุดอีควอไลเซอรไดบาง
ชุดเทานั้น54
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การขยายเสียงสเตอริโอ
การขยายเสียงสเตอริโอชวยเพิ่มประสิทธิภาพของเสียง
โทรศัพทใหดีขึ้นเมื่อคุณใชชุดหูฟงสเตอริโอ โดยการขยาย
เอฟเฟกตเสียงสเตอริโอใหกวางขึ้น

ในการเปลี่ยนการตั้งคา ใหเลือก เมน ู> สื่อ > การขยาย
เสียงสเตอริโอ

สนทนา

สนทนา (Push to Talk :PTT) เปนบริการสื่อสารวิทยุแบบสอง
ทางที่ใชผานระบบเครือขายเซลลูลาร GPRS (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)
คุณสามารถใชการสนทนา เพื่อพูดคุยกับบุคคลอื่นหรือกลุม
บุคคล (ชอง) ที่มีเครื่องที่ใชคุณสมบัตินี้ได ในขณะที่เชื่อม
ตอกับบริการสนทนา คุณสามารถใชฟงกชันอื่น  ๆของเครื่อง
ได
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อตรวจสอบขอมูลการใช
งาน คาบริการ คุณสมบัติเพิ่มเติมตางๆ และการสมัครใช
บริการ โปรดทราบวาบริการขามเครือขายอาจมีขอจำกัด
มากกวาการติดตอแบบปกติ คุณสมบัตินี้อาจไมมีใหใช ทั้ง
นี้ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ
กอนที่คุณจะใชบริการสนทนาได คุณตองกำหนดการตั้งคา
บริการสนทนาที่จำเปน โปรดดูที่“การตั้งคา
สนทนา” หนา 57 โปรดดูที่“การตั้งกำหนด
คา” หนา 58

ชองสนทนา
ประเภทชองสนทนา
ชองสนทนาประกอบดวยกลุมบุคคล (ตัวอยางเชน เพื่อน
หรือเพื่อนรวมงาน) ที่เขารวมในชองหลังจากไดรับเชิญ
เมื่อคุณติดตอไปที่ชอง สมาชิกทุกคนในชองจะไดยินเสียง
พรอมกัน
ใน ชองสาธารณะ สมาชิกในชองสนทนานั้นทุกคน
สามารถเชิญบุคคลอื่นเขารวมได ใน ชองสวนตัว ะผู
สรางชองสนทนาเทานั้นที่จะสามารถเชิญบุคคลอื่นได
คุณสามารถตั้งสถานะของแตละชองใหเปน ใชงาน หรือ
ไมใชงาน
จำนวนชองที่ใชงานและจำนวนสมาชิกตอชองจะถูกจำกัด
ไว โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่ม
เติม
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การสรางชอง
ในการเพิ่มชอง เลือก เมน ู> สนทนา > เพิ่มชอง และปอน
การตั้งคาในชองแบบฟอรม

ในการสงคำเชิญไปยังชอง ใหเลือก ใช ในการสงคำเชิญ
เพิ่มเติม เลือก เมน ู> สนทนา > รายการชอง, ชอง และ
ตัวเลือก > สงคำเชิญ

การเปดและปดการสนทนา
ในการติดตอกับบริการสนทนา เลือก เมน ู> สนทนา >
เปดการสนทนา  แสดงถึงการเชื่อมตอการสนทนา 
แสดงถึงการใชบริการไมไดชั่วคราว หากคุณเพิ่มชองลงใน
เครื่อง คุณจะเขารวมชองที่ใชงานอยูไดโดยอัตโนมัติ

ในการยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการสนทนา ใหเลือก ปด
การสนทนา
คุณสามารถกำหนดฟงกชันที่ตั้งไวใหกับปุมสนทนา (เพิ่ม
ระดับเสียง) เพื่อเปดรายการชอง รายการชื่อ ชอง 1 ชอง
หรือชื่อ 1 ชื่อ โปรดดูที่“การตั้งคาสนทนา” หนา 57

การโทรออกและรับโทร
สนทนา

คำเตือน:  โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวาง
การใชลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก
หากตองการโทรติดตอไปยังชอง โทรแบบตัวตอตัว หรือ
โทรไปยังผูรับหลายคน คุณตองกดปุมสนทนาคางไว (เพิ่ม
ระดับเสียง) ตลอดเวลาที่คุณพูด ในการฟงคำตอบ ให
ปลอยปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสียง)

ตรวจสอบสถานะล็อกอินของรายชื่อของคุณใน เมน ู>
สนทนา > รายชื่อในกลุม:  - บุคคลที่วางอยู,  -

บุคคลที่ไมรูจัก,  - บุคคลที่ไมตองการถูกรบกวน แต
สามารถรับคำขอใหโทรกลับได,  - บุคคลที่ปดการ
สนทนา
บริการนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการระบบ และสามารถใชได
สำหรับรายชื่อที่สมัครใชงานเทานั้น ในการสมัครใชงาน
สำหรับหนึ่งรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อดูขอมูล
หรือหากเลือกรายชื่อไวมากกวาหนึ่งรายชื่อ เลือก เพิ่มที่
เลือก

การโทรติดตอไปยังชอง
ในการติดตอไปยังชอง ใหเลือก รายการชอง ในเมนูการ
สนทนา เลื่อนไปยังชองที่ตองการ แลวกดคางไวที่ปุม
สนทนา (เพิ่มระดับเสียง)

การติดตอแบบตัวตอตัว
ในการเริ่มติดตอแบบตัวตอตัว เลือก เมน ู> รายชื่อ > ชื่อ
หรือ เมน ู> สนทนา > ถาดเขาโทรกลับ, รายการชอง
หรือ รายการรายชื่อ เลือกรายชื่อ สมาชิก หรือชื่อเลน
แลวกดปุมสนทนาคางไว (ปุมเพิ่มระดับเสียง)

การโทรสนทนาไปยังผูรับหลาย
คน
คุณสามารถเลือกรายชื่อสนทนาหลายชื่อจากรายการราย
ชื่อ
1. เลือก เมน ู> สนทนา > รายการรายชื่อ และเลือกราย
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2. กดคางไวที่ปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสียง) เพื่อเริ่มการ
โทร รายชื่อที่เขารวมจะแสดงขึ้นบนหนาจอ ทันทีที่
บุคคลนั้นเขารวมการโทร

3. กดคางไวที่ปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสียง) เพื่อพูด ปลอย
ปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสียง) เพื่อรับฟงเสียงตอบกลับ

4. กดปุมวางสายเพื่อสิ้นสุดการโทร

การรับสายสนทนา
เครื่องจะสงเสียงสัญญาณสั้นๆ แจงใหคุณทราบเมื่อมีสาย
สนทนาเรียกเขา ซึ่งคุณสามารถเลือกไดวาจะรับหรือปฏิเสธ
เมื่อคุณกดคางไวที่ปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสียง) ขณะผูโทร
เขากำลังสนทนาอยู คุณจะไดยินเสียงใหรอคิวและขอ
ความ กำลังรอคิว จะปรากฏขึ้น รอจนกระทั่งบุคคลอื่นพูด
จบ จากนั้น คุณสามารถพูดตอไดทันที

คำขอโทรกลับ
การสงคำขอโทรกลับ
หากคุณติดตอแบบตัวตอตัวและไมไดรับการตอบกลับ คุณ
สามารถสงคำขอโทรกลับจากรายการตอไปนี้ได:
• เมน ู> รายชื่อ > ชื่อ
• เมน ู> สนทนา > ถาดเขาโทรกลับ, รายการชอง

หรือ รายการรายชื่อ
เลือกรายชื่อ, สมาชิก หรือชื่อเลน และ ตัวเลือก > สงขอ
ความโทรกลับ

การตอบคำขอโทรกลับ
เมื่อมีบุคคลสงคำขอการติดตอกลับมาที่คุณ ขอความ ได
รับคำขอโทรกลับ จะปรากฏขึ้นในโหมดสแตนดบาย ใน
การเปด ถาดเขาโทรกลับ เลือก ดู ชื่อเลนของบุคคลที่สง
คำขอโทรกลับจะปรากฏขึ้น ในการติดตอกลับแบบตัวตอ
ตัว ใหเลือกคำขอที่ตองการ และกดคางไวที่ปุมสนทนา
(เพิ่มระดับเสียง)

การเพ่ิมรายช่ือติดตอแบบ
ตัวตอตัว
คุณสามารถบันทึกชื่อของบุคคลที่คุณพูดคุยแบบตัวตอตัว
อยูเปนประจำดวยวิธีการดังตอไปนี้:
• ในการเพิ่มที่อยูสนทนาใหกับชื่อใน รายชื่อ คนหาราย

ชื่อที่ตองการ และเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่ม
ขอมูล > ที่อยูสนทนา รายชื่อจะปรากฏในรายชื่อ
สนทนา ตอเมื่อคุณปอนที่อยูสนทนาเทานั้น

• ในการเพิ่มรายชื่อในรายชื่อสนทนา เลือก เมน ู>
สนทนา > รายการรายชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มชื่อ

• ในการเพิ่มรายชื่อจากรายการชอง ใหเชื่อมตอกับบริการ
สนทนา เลือก รายการชอง แลวเลื่อนไปยังชองที่ตอง
การ เลือก สมาชิก เลื่อนไปยังสมาชิกที่มีขอมูลผูติดตอ
ที่คุณตองการบันทึก และเลือก ตัวเลือก

• ในการเพิ่มรายชื่อใหม ใหเลือก จัดเก็บเปน ในการเพิ่ม
ที่อยูสนทนาลงในชื่อใน รายชื่อ เลือก เพิ่มเขาในชื่อ

การต้ังคาสนทนา
เลือก เมน ู> สนทนา > การตั้งคาสนทนา และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้: 57
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• การโทร 1 ตอ 1 — เลือก เปด เพื่อเลือกโทรศัพทให
ตอบรับการติดตอแบบตัวตอตัวที่ไดรับ ในการตั้ง
โทรศัพทใหแจงคุณถึงการติดตอแบบตัวตอตัวดวยเสียง
เรียกเขา ใหเลือก แจงเตือน

• ฟงกชันปุมสนทนาที่ตั้งไว — เพื่อตั้งปุมสนทนา (เพิ่ม
ระดับเสียง) ตามฟงกชันตอไปนี้: เปดรายชื่อ, เปด
รายการชอง หรือ โทรรายชื่อ/กลุม เลือกรายชื่อ
กลุม หรือ โทรชองสนทนา และเลือกชอง เมื่อคุณกด
คางไวที่ปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสียง) ฟงกชันที่เลือกจะ
ไดรับการดำเนินการ

• แสดงสถานะล็อกอิน — เพื่อใชงานหรือยกเลิกใชงาน
การสงสถานะล็อกอิน

• สถานะสนทนาเมื่อเปดเครื่อง — เลือก ใช หรือ ถาม
กอน เพื่อเชื่อมตอกับบริการสนทนาโดยอัตโนมัติเมื่อ
คุณเปดเครื่อง

• การสนทนาเมื่ออยูตางประเทศ — เพื่อเปดหรือปด
บริการสนทนา เมื่อใชโทรศัพทนอกพื้นที่บริการของ
เครือขายของคุณ

• สงที่อยูสนทนา — เลือก ไม เพื่อซอนที่อยูสนทนาจาก
ชองและการติดตอแบบตัวตอตัว

การต้ังกำหนดคา
คุณอาจไดรับการตั้งคาสำหรับเชื่อมตอกับบริการจากผูให
บริการของคุณ โปรดดูที่“บริการตั้งกำหนดคา” หนา 12 นอก
จากนี้ คุณยังสามารถปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเองได โปรด
ดูที่“การตั้งกำหนดคา” หนา 47
ในการเลือกการตั้งคาสำหรับการเชื่อมตอกับบริการ ให
เลือก เมน ู> สนทนา > การตั้งกำหนดคา

แอปพลิเคช่ัน

คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชั่นและเกมสได ไฟลเหลานี้
จะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจำของเครื่องหรือการดหนวย
ความจำที่มีอยู และสามารถจัดเรียงไดในแฟมขอมูล
คุณสามารถฟอรแมต ล็อค และปลดล็อคการดหนวยความ
จำได โปรดดูที่“การดหนวยความจำ” หนา 50

การเขาเลนเกมส
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณมีเกมสบางเกมสใหเลน

เลือก เมน ู> แอปพลิเคชั่น > เกมส เลื่อนไปที่เกมสที่
ตองการ และเลือก เปด

ในการตั้งคาเสียง แสงสวาง และการสั่นขณะเลนเกมส
เลือก เมน ู> แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > การต้ังคา 
แอปพลิฯ คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพิ่มเติมได โปรดดูที่“ตัว
เลือกแอปพลิเคชั่น” หนา 59

การเปดใชแอปพลิเคชั่น
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณมีแอปพลิเคชั่น Java บาง
ชนิดใหมาดวย

เลือก เมน ู> แอปพลิเคชั่น > แหลงรวบรวม เลื่อนไปยัง
แอปพลิเคชั่นที่ตองการ และเลือก เปด58
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ตัวเลือกแอปพลิเคช่ัน
• ตรวจสอบเวอรช่ัน  — ใชตรวจสอบวาเวอรชั่นใหมของ

แอปพลิเคชั่นนี้จะดาวนโหลดจากเว็บไดหรือไม (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

• เว็บเพจ —  เพื่อใหรายละเอียดหรือขอมูลเพิ่มเติมของ
แอปพลิเคชั่นจากเว็บไซตอินเทอรเน็ต (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) ถามี

• เขาสูแอปพลิเคชั่น —  เพื่อจำกัดแอปพลิ
จากการเขาสูระบบเครือขาย

การดาวนโหลด
ปพลิเคชั่น

โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคชั่น J2ME Java กอนที่จะ
ดาวนโหลด โปรดตรวจสอบวาแอปพลิเคชั่นนี้ใชงานไดกับ
โทรศัพทของคุณ

ขอสำคัญ: ติดตั้งและใชแอปพลิเคชั่น รวมทั้ง
ซอฟตแวรอื่นจากแหลงที่วางใจไดเทานั้น เชน 

เคชั่นที่ม ีSymbian Signed หรือผานการทดสอบ
 Java VerifiedTM

คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Java ใหมๆ และเกมส
ตางๆ ไดหลายวิธีดังนี้
• เลือก เมน ู> แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก >

ดาวนโหลด > ดาวนโหลดแอปฯ รายการ
บุคมารคที่เลือกใชไดจะปรากฏขึ้น โปรดดู
ที“่บุคมารค” หนา 64

• ใช Nokia Application Installer จากชุดโปรแกรม PC
Suite เพื่อดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพทของ
คุณ

คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการอื่นๆ ราคา และภาษี
ตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ
โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคหรือลิงคบางอยางติดตั้งไว
กอนแลว หรือสามารถเขาใชเว็บไซตของบริษัทอื่นที่ไมได
เปนพันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไมรับรองหรือรับผิดชอบ
ใด  ๆตอการใชงานเว็บไซตดังกลาว หากยังตองการที่จะเขา
ใชงานเว็บไซตนั้นอยู คุณควรระมัดระวังในเรื่องของความ
ปลอดภัยหรือเนื้อหาของขอมูล เชนเดียวกับการเขาใชเว็บ
ไซตอื่นๆ ผานอินเทอรเน็ต
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ตารางนัดหมาย

นาฬิกาปลุก
ในการตั้งใหเครื่องปลุกตามเวลาที่กำหนด เลือก เมน ู> ตา
รางนัดหมาย > นาฬิกาปลุก

การตั้งปลุก
ในการตั้งปลุก เลือก เวลาปลุก และปอนเวลาปลุก

ในการเปลี่ยนเวลาปลุกเมื่อตั้งคาเวลาปลุกไว ใหเลือก เปด

ในการตั้งใหโทรศัพทแจงเตือนคุณเมื่อถึงวันที่เลือกใน
สัปดาห ใหเลือก เตือนซ้ำ

ในการเลือกเสียงปลุกหรือตั้งสถานีวิทยุเปนเสียงปลุก ให
เลือก เสียงปลุก หากคุณเลือกวิทยุเปนเสียงปลุก ใหตอชุด
หูฟงเขากับโทรศัพท

หากตองการตั้งหมดเวลาของการเลื่อนปลุก ใหเลือก การ
หมดเวลาเลื่อน และเลือกเวลา

การหยุดเสียงปลุก
เมื่อถึงเวลาปลุก โทรศัพทจะสงเสียงเตือนและมีไฟกะพริบ
ปลุก! พรอมกับแสดงเวลาปจจุบันบนหนาจอ แมวาจะปด
โทรศัพทไวก็ตาม

เมื่อตองการหยุดการปลุก ใหเลือก หยุด หากคุณปลอยให
เครื่องสงเสียงปลุกตอไปเปนเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก

เลื่อนไป เสียงปลุกจะหยุดดังในชวงเวลาที่ตั้งไวใน การ
หมดเวลาเลื่อน แลวสงเสียงปลุกใหมอีกครั้ง
หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปดเอง
และมีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลือก หยุด โทรศัพทจะ
แสดงขอความถามวาคุณตองการเปดใชงานโทรศัพทเพื่อ
โทรติดตอหรือไม เลือก ไม เพื่อปดโทรศัพทหรือ ใช เพื่อ
โทรออกและรับสายที่โทรเขา หามเลือก ใช เมื่อการใชงาน
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ปฏิทิน
เลือก เมน ู> ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน
วันที่ปจจุบันจะมีกรอบลอมรอบวันนั้น หากมีบันทึกใดๆ ตั้ง
ไวสำหรับวันนั้นๆ วันดังกลาวจะปรากฏเปนตัวทึบ หากคุณ
ตองการดูบันทึกของวันนั้น ใหเลือก ดู ในการดูทีละ
สัปดาห ใหเลือก ตัวเลือก > มุมมองสัปดาห หากตองการ
ลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน ใหเลือกการแสดงผลเปนเดือน
หรือสัปดาห และเลือก ตัวเลือก > ลบบันทึกทั้งหมด
ใน การต้ังคา คุณสามารถตั้งคาวันที่ เวลา เขตเวลา รูป
แบบวันและเวลา ตัวคั่นวันที ่มุมมองที่ตั้งไว หรือวันแรกของ
สัปดาห ใน ลบบันทึกอัตโนมัต ิคุณสามารถตั้งคาใหเครื่อง
ลบบันทึกเดิมโดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กำหนด
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การสรางบันทึกปฏิทิน
เลือก เมน ู> ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน

เลื่อนไปยังวันที่ และเลือก ตัวเลือก > สรางบันทึก และ
เลือกประเภทของบันทึกดังตอไปนี้:  นัดหมาย, 
โทร ,  วันเกิด,  บันทึก หรือ  เตือนความจำ
ปอนขอมูลลงในชอง

เสียงเตือนของบันทึก
โทรศัพทจะแสดงบันทึก และหากตั้งคาไว โทรศัพทจะสง
เสียงเตือนดวย หากสัญลักษณบันทึกเตือนการโทร 
ปรากฏขึ้น ใหกดปุมโทรออกเพื่อโทร

ในการปดเสียงเตือนและดูบันทึก ใหเลือก ดู ในการหยุด
เสียงเตือน 10 นาท ีใหเลือก เลื่อนไป ในการหยุดเสียง
เตือนโดยไมดูบันทึก ใหเลือก ออก

ส่ิงท่ีตองทำ
จัดเก็บบันทึกงานที่คุณตองทำ

เลือก เมน ู> ตารางนัดหมาย > สิ่งที่ตองทำ ในการจัดทำ
บันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก เพิ่มบันทึก หรือเลือก
ตัวเลือก > เพิ่ม ปอนขอมูลในชองตางๆ และเลือก จัด
เก็บ

ในการดูบันทึก เลื่อนไปยังบันทึกนั้น และเลือก ดู นอกจาก
นี้ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อแกไขลักษณะตางๆ
ขณะที่ดูบันทึกไดอีกดวย อีกทั้งยังสามารถเลือกตัวเลือก
เพื่อลบบันทึกที่เลือกไว และลบบันทึกทั้งหมดที่คุณทำ
เครื่องหมายเปนเสร็จสมบูรณ

บันทึก
ในการเขียนและสงบันทึก เลือก เมน ู> ตารางนัดหมาย >
บันทึก
ในการจัดทำบันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก เพิ่ม
บันทึก หรือเลือก ตัวเลือก > สรางบันทึก  เขียนบันทึก
และเลือก จัดเก็บ

เคร่ืองคิดเลข
เครื่องคิดเลขในโทรศัพทของคุณสามารถใชงานการ
คำนวณทางคณิตศาสตรและตรีโกณ การหาคาเลขยกกำลัง
สอง หาราก กลับตัวเลข และแปลงคาสกุลเงินตางๆ

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีขอจำกัดในเรื่องความ
ถูกตองและใชสำหรับการคำนวณแบบงายๆ เทานั้น

การคำนวณ, เลือก เมน ู> ตารางนัดหมาย > เคร่ืองคิด
เลข เมื่อตัวเลข 0 ปรากฏบนจอ ใหปอนเลขจำนวนแรกที่
ตองการคำนวณ กดปุม # เพื่อใสจุดทศนิยม เลื่อนไปยัง
การทำงานหรือฟงกชันที่ตองการ หรือเลือกจาก ตัวเลือก
ปอนตัวเลขจำนวนที่สอง ทำซ้ำขั้นตอนนี้กี่ครั้งก็ไดตามตอง
การ

การแปลงสกุลเงิน, ในการดำเนินการ แปลงสกุลเงิน ให
เลือก ตัวเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน เลือกตัวเลือกใดตัว
เลือกหนึ่งที่ปรากฏบนหนาจอ ปอนอัตราแลกเปลี่ยนโดย
กดปุม # เพื่อใสจุดทศนิยมและเลือก ตกลง เครื่องจะยังคง
บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเอาไวจนกวาจะมีอัตราแลก
เปลี่ยนใหมมาแทนที่ หากคุณตองการแปลงสกุลเงิน ให
ปอนจำนวนที่คุณตองการจะแปลง และเลือก ตัวเลือก >
เปนสกุลหนึ่ง หรือ เปนสกุลสอง
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หมายเหตุ:เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลัก คุณ
ตองปอนอัตราแลกเปลี่ยนใหมเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
กำหนดไวกอนหนาทั้งหมดจะถูกลบ

ตัวนับเวลา
ตัวนับถอยหลัง
1. ในการเปดใชงานนับเวลาถอยหลัง เลือก เมน ู> ตาราง

นัดหมาย > ตัวจับเวลา > ตัวนับเวลาแบบทั่วไป
ปอนเวลาเตือน และเขียนบันทึกที่จะปรากฏขึ้นเมื่อหมด
เวลา หากคุณตองการเปลี่ยนเวลาที่ตั้งไว ใหเลือก
เปลี่ยนเวลา

2. ในการเริ่มนับเวลา ใหเลือก เริ่ม
3. หากตองการหยุดนับเวลา เลือก หยุดนับ
ตัวนับรอบเวลา
1. หากตองการตั้งนับเวลาแบบรอบเวลาไดถึง 10 รอบ ให

ใสจำนวนรอบกอน
2. เลือก เมน ู> ตารางนัดหมาย > ตัวจับเวลา > ตัวนับ

รอบเวลา
3. ในการเริ่มนับเวลา ใหเลือก เริ่มตนตัวนับเวลา > เริ่ม

นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือรอบเวลาโดยใช
นาฬิกาจับเวลา ในขณะจับเวลา คุณยังสามารถใชงาน
ฟงกชันอื่นไดดวยเชนกัน

การใชนาฬิกาจับเวลาหรือใหนาฬิกาจับเวลาทำงานอยูโดย
ไมปรากฏบนหนาจอขณะที่ใชงานคุณสมบัติอื่นๆ อยูจะสิ้น
เปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทำใหอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่สั้นลง
เลือก เมน ู> ตารางนัดหมาย > นาฬิกาจับเวลา และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• เวลาที่แยกไว — เพื่อวัดคาเวลาในรอบนั้น ในการเริ่ม

จับเวลา ใหเลือก เริ่ม เลือก แยกเวลา ทุกครั้งที่คุณตอง
การบันทึกเวลาระหวางรอบ ในการหยุดจับเวลา ให
เลือก หยุด ในการบันทึกการจับเวลา ใหเลือก จัดเก็บ
ในการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ใหเลือก ตัวเลือก > เริ่ม เวลา
ใหมนี้จะเดินตอจากเวลาเดิมที่จับเวลาไว ในการ
เซ็ตเวลาโดยไมบันทึกไว ใหเลือก ตั้งเวลาใหม

• รอบเวลา — เพื่อบันทึกรอบเวลา
• จับเวลาตอ — เพื่อดูเวลาที่คุณตั้งไวเปนพื้นหลัง
• เวลาลาสุด — เพื่อดูเวลาที่จับครั้งลาสุด หากยังไมได

รีเซ็ตเวลาของนาฬิกา
• แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพื่อดูหรือลบเวลาที่บันทึก

ไว
หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลาใหทำงานเปนพื้นหลังของ
หนาจอ ใหกดปุมวางสาย
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เว็บ

ขอสำคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได และมี
การรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวรที่เปน
อันตรายเทานั้น
คุณสามารถใชคุณสมบัติเบราเซอรของโทรศัพทเพื่อเขาใช
บริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ตางๆ ที่ใชภาษา Wireless
Markup Language (WML) หรือ extensible HyperText
Markup Language (XHTML) ในเพจตางๆ ได โดยลักษณะ
ที่ปรากฏอาจแตกตางกันตามขนาดของหนาจอ คุณอาจดู
รายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจในอินเทอรเน็ตไมได
คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี้ รวมทั้งราคา
ภาษี และคำแนะนำตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

การต้ังคาการเรียกดูขอมูล
คุณอาจไดรับการตั้งกำหนดคาที่ตองใชในการเรียกดูขอมูล
เปนขอความการกำหนดคาจากผูใหบริการระบบเครือขายที่
นำเสนอบริการที่คุณตองการใช โปรดดูที่“บริการตั้งกำหนด
คา” หนา 12
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนการตั้งกำหนดคาทั้งหมด
ดวยตัวคุณเอง โปรดดูที่“การตั้งกำหนดคา” หนา 47

การเช่ือมตอบริการ
ตรวจดูใหแนใจวาการตั้งกำหนดคาของบริการที่คุณตอง
การใชนั้นทำงานอยู

1. ในการเลือกการตั้งคาสำหรับการเชื่อมตอกับบริการ ให
เลือก เมน ู> เว็บ > การต้ังคา > การตั้งกำหนดคา

2. เลือก การจัดรูปแบบ เฉพาะการตั้งกำหนดคาที่รองรับ
บริการเรียกดูขอมูลเทานั้นที่จะปรากฏขึ้น เลือกผูให
บริการ คาที่ตั้งไว หรือ การตั้งคาสวนบุคคล เพื่อเรียก
ดูขอมูล โปรดดูที่“การตั้งคาการเรียกดูขอมูล” หนา 63

3. เลือก บัญชี และบัญชีบริการเรียกดูขอมูลที่มีอยูในการ
ตั้งกำหนดคาที่ใชงาน

4. เลือก แสดงหนาตางการติดตอ > ใช เพื่อดำเนินการ
ตรวจสอบผูใชดวยตนเองสำหรับการเชื่อมตอ
อินทราเน็ต

เชื่อมตอกับบริการโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้: เลือก
เมน ู> เว็บ > โฮมเพจ หรือเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย กด
ปุม 0 คางไว

ในการเลือกบุคมารคของบริการ ใหเลือก เมน ู> เว็บ >
บุคมารก

ในการเลือก URL ลาสุด ใหเลือก เมน ู> เว็บ > ที่อยูเว็บลา
สุด

ในการปอนที่อยูของบริการ ใหเลือก เมน ู> เว็บ > ไปที่ที่
อยู ปอนที่อยูของบริการ และเลือก ตกลง

การเรียกดูเพจ
หลังจากคุณเชื่อมตอเขากับบริการ คุณสามารถเริ่มการเรียก
ดูเพจตางๆ ได ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกันไป
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ตามบริการนั้นๆ โปรดปฏิบัติตามขอความแนะนำบนหนาจอ
โทรศัพท สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของ
คุณ

การเรียกดูดวยปุมกดบน
โทรศัพท
ในการเรียกดูเพจ ใหเลื่อนไปตามทิศทางตางๆ

หากตองการเลือกรายการ ใหกดปุมโทรออก หรือ เลือก

ในการปอนตัวอักษรและตัวเลข ใหกดปุม 0 ถึง 9

ในการปอนตัวอักษรพิเศษ ใหกดปุม *

การโทรออกโดยตรง
คุณสามารถโทรออก จัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพทจาก
เพจไดในขณะเรียกดูขอมูล

บุคมารค
คุณสามารถจัดเก็บที่อยูของเพจเปนบุคมารคในหนวยความ
จำของโทรศัพท
1. ขณะเรียกดูขอมูล เลือก ตัวเลือก > บุคมารก หรือเมื่อ

อยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมน ู> เว็บ > บุคมารก
2. เลือกบุคมารค หรือกดปุมโทรเพื่อเชื่อมตอกับเพจ
3. เลือก ตัวเลือก เพื่อสรางและจัดการบุคมารค
โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคหรือลิงคบางอยางติดตั้งไว
กอนแลว หรือสามารถเขาใชเว็บไซตของบริษัทอื่นที่ไมได
เปนพันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไมรับรองหรือรับผิดชอบ
ใด  ๆตอการใชงานเว็บไซตดังกลาว หากยังตองการที่จะเขา
ใชงานเว็บไซตนั้นอยู คุณควรระมัดระวังในเรื่องของความ

ปลอดภัยหรือเนื้อหาของขอมูล เชนเดียวกับการเขาใชเว็บ
ไซตอื่นๆ ผานอินเทอรเน็ต

หลังจากไดรับบุคมารคแลว ไดรับ 1 บุคมารก จะปรากฏ
ขึ้น ในการดูบุคมารค เลือก แสดง

การต้ังคาลักษณะ
ขณะเรียกดูขอมูล เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > การ
ตั้งคาลักษณะ หรือเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย เลือก
เมน ู> เว็บ > การต้ังคา > การตั้งคาลักษณะเบรา
เซอร และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• การตัดคำ — เพื่อเลือกวิธีการแสดงขอความ
• ขนาดอักษร — เพื่อตั้งขนาดตัวอักษร
• แสดงภาพ — เลือก ไมแสดง เพื่อซอนภาพในเพจ
• การแจงเตือน — เลือก แจงเตือนการเชื่อมตอที่ไม

รับรอง > แสดง เพื่อตั้งคาใหเครื่องสงเสียงเตือนเมื่อ
การเชื่อมตอที่มีการรักษาความปลอดภัยไดเปลี่ยนเปน
แบบที่ไมมีการรักษาความปลอดภัยในระหวางการเรียก
ดู

• การแจงเตือน — เลือก แจงเตือนรายการที่ไม
รับรอง > แสดง เพื่อตั้งคาใหเครื่องสงเสียงเตือนเมื่อมี
ขอมูลที่ไมมีการรักษาความปลอดภัยอยูในเพจที่มีการ
รักษาความปลอดภัย การแจงเตือนเหลานี้ไมไดรับรอง
วาการเชื่อมตอนั้นปลอดภัย โปรดดูที่“ความปลอดภัย
ของเบราเซอร” หนา 66

• การเขารหัสตัวอักษร — เลือก การเขารหัสเนื้อหา
เพื่อเลือกการเขารหัสใหกับขอมูลในเพจเบราเซอร

• การเขารหัสตัวอักษร — เลือก ที่อยูเว็บ Unicode
(UTF-8) > ใช เพื่อตั้งคาใหเครื่องสง URL เปนการเขา
รหัส UTF-8

• ขนาดหนาจอ — เพื่อกำหนดรูปแบบหนาจอเปน แบบ
เต็มจอ หรือ ขนาดเล็ก

• JavaScript — เพื่อใชสคริปต Java64
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การต้ังคาระบบความ
ปลอดภัย
คุกกี้
คุกกี้ คือ ขอมูลที่เว็บไซตจัดเก็บในหนวยความ
จำแคชของโทรศัพท คุกกี้จะถูกบันทึกไวจนกวาคุณจะลบ
ขอมูลในหนวยความจำแคช โปรดดูที่“หนวยความ
จำแคช” หนา 66
ขณะเรียกดูขอมูล เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น  ๆ> ระบบ
ปองกัน > การตั้งคาคุกกี ้หรือเมื่ออยูในโหมด
สแตนดบาย เลือก เมน ู> เว็บ > การตั้งคา > การตั้งคา
การปองกัน > คุกกี้

เมื่อตองการยอมใหใชหรือปองกันเครื่องจากการรับคุกกี้
เลือก ใหรับได หรือ ปฏิเสธ

สคริปตผานการเชื่อมตอที่รับรอง
คุณสามารถเลือกไดวาจะรันสคริปตจะเพจที่มีการรับรอง
หรือไม โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนสคริปต WML
ในการยอมใหรันสคริปตขณะเรียกดูขอมูล เลือก ตัว
เลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ระบบปองกัน > ต้ังคา
WMLScript หรือเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมน ู>
เว็บ > การต้ังคา > การตั้งคาการปองกัน > WMLScript
ผานการเชื่อมตอรับรอง > ใหรับได

การต้ังคาการดาวนโหลด
หากตองการจัดเก็บไฟลที่ดาวนโหลดทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
ใน คลังภาพ เลือก เมน ู> เว็บ > การต้ังคา > การต้ังคา
การดาวนโหลด > จัดเก็บอัตโนมัต ิ> เปด

ถาดรับบริการ
โทรศัพทสามารถรับขอความบริการที่สงมาจากผูใหบริการ
ของคุณได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ขอความ
บริการเปนการแจงขอมูล (เชน หัวขอขาว) และอาจมีขอ
ความตัวอักษรหรือที่อยูของบริการ

การเขาสูถาดรับขอความบริการ
เลือก แสดง เพื่อเขาสู ถาดรับขอความบริการ เมื่อคุณได
รับขอความบริการ

หากคุณเลือก ออก ขอความจะยายไปที่ ถาดรับขอความ
บริการ

หากตองการเขาสู ถาดรับขอความบริการ ในภายหลัง
เลือก เมน ู> เว็บ > ถาดรับขอความบริการ ในการเขาสู
ถาดรับขอความบริการ ขณะเรียกดูขอมูล เลือก ตัว
เลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ถาดรับขอความบริการ เลื่อน
ไปยังขอความที่ตองการ และเลือก ดึงขอมูล เพื่อใชเบรา
เซอรและดาวนโหลดทั้งขอความ

หากตองการแสดงขอมูลอยางละเอียดในการแจงของ
บริการ หรือลบขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ขอมูล หรือ
ลบ
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การต้ังคาถาดรับขอความบริการ
เลือก เมน ู> เว็บ > การต้ังคา > การตั้งคาถาดรับขอ
ความบริการ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
• ขอความบริการ — เพื่อตั้งคาวาคุณตองการรับขอ

ความบริการหรือไม
• ปองกันขอความ — เลือก ใช เพื่อตั้งคาใหโทรศัพทรับ

ขอความบริการเฉพาะจากผูจัดทำขอมูลที่ไดรับการ
รับรองจากผูใหบริการเทานั้น เมื่อตองการดูรายชื่อผูจัด
ทำขอมูลที่ไดรับการรับรอง ใหเลือก ชองที่เชื่อถือได

• เชื่อมตออัตโนมัต ิ— เลือก ใช เพื่อตั้งคาเครื่องใหใช
เบราเซอรจากโหมดสแตนดบายโดยอัตโนมัติ เมื่อ
เครื่องไดรับขอความบริการ หากคุณเลือก ไมใช
โทรศัพทจะใชงานเบราเซอรตอเมื่อคุณเลือก ดึงขอมูล
เมื่อโทรศัพทไดรับขอความบริการ

หนวยความจำแคช
แคช คือ หนวยความจำสำหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หาก
คุณลองเขาใชงานหรือใชงานขอมูลที่เปนความลับที่ตอง
ใชรหัสผาน ใหลบแคชหลังจากการใชทุกครั้ง ขอมูลหรือ
บริการที่คุณเคยเขาใชจะเก็บไวในแคช

ในการลบขอมูลในแคชขณะเรียกด ูใหเลือก ตัวเลือก > ตัว
เลือกอื่น ๆ > ลบขอมูลในแคช

เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมน ู> เว็บ > ลบขอมูล
ในแคช

ความปลอดภัยของเบรา
เซอร
คุณจำเปนตองใชคุณสมบัติความปลอดภัยกับบริการบาง
ประเภท เชน บริการดานธนาคารหรือการซื้อสินคาออนไลน
สำหรับการเชื่อมตอประเภทนี้ คุณจำเปนตองใชใบรับรอง
และโมดูลระบบปองกันซึ่งอาจมีอยูในซิมการดของคุณ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

โมดูลรักษาความปลอดภัย
โมดูลรักษาความปลอดภัยจะปรับปรุงบริการดานความ
ปลอดภัยของแอปพลิเคชั่นที่ตองใชในการเชื่อมตอเบรา
เซอรและใชงานลายเซ็นแบบดิจิตอล โมดูลรักษาความ
ปลอดภัยอาจประกอบดวยใบรับรอง รวมทั้งปุมสวนตัวและ
ปุมทั่วไป ผูใหบริการจะจัดเก็บใบรับรองไวในโมดูลรักษา
ความปลอดภัย

ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาในโมดูลรักษาความปลอดภัย
ใหเลือก เมน ู> การต้ังคา > ความปลอดภัย > การตั้ง
คาการปองกัน

ใบรับรอง

ขอสำคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยใหความ
เสี่ยงที่เกี่ยวของในการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้ง
ซอฟตแวรลดนอยลงอยางเห็นไดชัด แตคุณควรใชใบ
รับรองอยางถูกตองเพื่อใหไดรับประโยชนจากการรักษา
ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ใบรับรองไมได
ใหการปองกันอะไรในตัวมันเอง โปรแกรมจัดการใบรับรอง
ควรประกอบดวยใบรับรองที่ถูกตอง เปนของแท หรือเชื่อ
ถือได เพื่อใหใชงานการรักษาความปลอดภัยที่มี66
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ประสิทธิภาพมากขึ้นได หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบ
รับรองที่ไมถูกตอง" ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองนั้นจะถูกตอง
อยูแลว ใหตรวจสอบวาวันและเวลาปจจุบันในเครื่องของ
คุณถูกตอง
ใบรับรองมีอยู 3 แบบ ไดแก: ใบรับรองเซิรฟเวอร ใบรับรอง
สิทธิ์ และใบรับรองผูใช คุณสามารถขอรับใบรับรองเหลานี้
ไดจากผูใหบริการของคุณ ผูใหบริการจะจัดเก็บใบรับรอง
สิทธิ์และใบรับรองผูใชไวในโมดูลรักษาความปลอดภัย

ในการดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองของผูใชที่
ดาวนโหลดมายังโทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมน ู> การตั้ง
คา > ความปลอดภัย > ใบรับรองสิทธิ ์หรือ ใบรับรองผู
ใช
สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ หากการ
สงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและเซิรฟเวอรที่ใหขอมูลถูก
เขารหัสไว
อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดง
วาการสงผานขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล
(ซึ่งเปนที่จัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) จะปลอดภัย ผูให
บริการจะรักษาความปลอดภัยของการถายโอนขอมูล
ระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล

ลายเซ็นดิจิตอล
คุณสามารถสรางลายเซ็นแบบดิจิตอลดวยโทรศัพทของ
คุณได หากซิมการดของคุณมีโมดูลรักษาความปลอดภัย

ลายเซ็นแบบดิจิตอลเหมือนกับการที่คุณเซ็นชื่อลงบนใบ
เรียกเก็บ สัญญา หรือเอกสารอื่นๆ

ในการสรางลายเซ็นแบบดิจิตอล ใหเลือกลิงคของเพจ
(เชน ชื่อหนังสือที่คุณตองการซื้อ รวมถึงขอทราบราคา
หนังสือนั้นดวย) ขอความที่จะเซ็นจะปรากฏขึ้น ซึ่งอาจมี
จำนวนเงินและวันที่รวมอยูดวย

ตรวจสอบขอความหัวกระดาษวาเปน อาน และมีไอคอน
ลายเซ็นดิจิตอล  ปรากฏอยู หากไอคอนลายเซ็นแบบ
ดิจิตอลไมปรากฏขึ้น แสดงวามีการละเมิดการรักษาความ
ปลอดภัย และคุณไมควรเขาดูขอมูลสวนบุคคลในขณะนี้
(เชน PIN สำหรับลายเซ็น)

ในการเซ็นขอความ ใหอานขอความทั้งหมดกอน หลังจาก
นั้นใหคุณเลือก ตกลงรับ ขอความนั้นอาจไมพอดีภายใน
หนาจอเดียว ดังนั้น จึงควรตรวจสอบใหแนใจวาไดเลื่อนไป
อานขอความทั้งหมดแลวกอนตกลงรับ

เลือกใบรับรองผูใชที่คุณตองการใช และปอน PIN สำหรับ
ลายเซ็น ไอคอนลายเซ็นแบบดิจิตอลจะหายไป และบริการ
จะแสดงขอมูลยืนยันการสั่งซื้อ
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บริการซิม

ซิมการดของคุณอาจมีบริการเพิ่มเติม คุณสามารถเขาใช
งานเมนูนี้ไดก็ตอเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อ
หาของเมนูจะตางกันไปตามซิมการดที่ใช
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ
ในการใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจำหนาย
ซิมการดของคุณ ซึ่งอาจเปนผูใหบริการระบบ หรือผู
จำหนายรายอื่นๆ

ในการตั้งใหโทรศัพทแสดงขอความยืนยันการทำงานที่จะ
สงระหวางเครื่องของคุณและระบบ เมื่อคุณใชบริการซิม ให
เลือก เมน ู> การต้ังคา > โทรศัพท > ยืนยันบริการ
ซิม > แสดง
ในการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตองสงขอความ หรือโทร
ติดตอ ซึ่งคุณจะตองรับผิดชอบคาใชจายนี้

การเช่ือมตอกับคอมพิวเตอร

คุณสามารถสงและรับอีเมล และเขาใชงานอินเทอรเน็ตเมื่อ
เชื่อมตอโทรศัพทเขากับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวม
กันไดผานการเชื่อมตอ Bluetooth, อินฟราเรด หรือสาย
เคเบิลขอมูล ใชโทรศัพทของคุณกับแอปพลิเคชั่นหลาก
หลายสำหรับการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร และการสื่อสาร
ขอมูล

Nokia PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม PC Suite ในการซิงโครไนซราย
ชื่อ ปฏิทิน บันทึก และบันทึกสิ่งที่ตองทำ ระหวางโทรศัพท
ของคุณและเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได หรือ
เซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย) คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมและพบ PC Suite ได
ที่เว็บไซตของ Nokia โปรดดูที่“การสนับสนุนของ
Nokia” หนา 13

ขอมูลแพคเก็ต, HSCSD
และ CSD
ดวยการใชโทรศัพท คุณสามารถใชบริการขอมูลแพคเก็ต
ขอมูลสลับวงจรความเร็วสูง (HSCSD) และขอมูลสลับวงจร
(CSD ขอมูล GSM) โปรดติดตอผูใหบริการระบบ เพื่อดูขอมูล
เกี่ยวกับการใชงานและการเปนสมาชิกบริการขอมูล
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การใชบริการ HSCSD จะสิ้นเปลืองพลังงานจากแบตเตอรี่
ของโทรศัพทเร็วขึ้นกวาการใชสายสนทนาหรือการใชสาย
ขอมูลปกติ

Bluetooth
ใชเทคโนโลยี Bluetooth เพื่อเชื่อมตอแล็บท็อปที่ใชงาน
รวมกันไดกับอินเทอรเน็ต โทรศัพทของคุณตองไดรับการ
เปดใชงานจากผูใหบริการซึ่งสนับสนุนการใชงาน
อินเทอรเน็ต และคอมพิวเตอรของคุณตองสนับสนุน
Bluetooth PAN (Personal Area Network) หลังจากเชื่อม
ตอกับบริการจุดเชื่อมตอเครือขาย (NAP) ของโทรศัพทและ
จับคูกับคอมพิวเตอรแลว โทรศัพทจะเปดการเชื่อมตอ
ขอมูลแพ็คเก็ตกับอินเทอรเน็ตอัตโนมัติ ไมจำเปนตองติด
ตั้งโปรแกรม PC suite เมื่อใชงานบริการ NAP ของโทรศัพท
โปรดดูที่“เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth” หนา 42

แอปพลิเคชั่นการสื่อสาร
ขอมูล
โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการใชแอปพลิ
เคชั่นการสื่อสารขอมูลจากเอกสารที่ใหมาดวย
ในระหวางที่เชื่อมตอเครื่องเขากับเครื่องคอมพิวเตอร คุณ
ไมควรโทรออกหรือตอบรับสายเรียกเขา เนื่องจากอาจทำ
ใหการทำงานขัดของได
เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นระหวางการใชโทรศัพทเพื่อรับสง
ขอมูล ใหวางโทรศัพทบนพื้นผิวที่มั่นคง โดยใหดานแผง
ปุมกดคว่ำลง อยาเคลื่อนยายตัวเครื่องโทรศัพท ขณะใช
โทรศัพทเพื่อรับสงขอมูล เชน ไมควรถือตัวเครื่องขณะใช
โทรศัพทเพื่อรับสงขอมูล

อุปกรณเสริมของแท

คำเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองจาก Nokia วาสามารถใชได
กับเครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือ
จากนี้ อาจเปนอันตรายและทำใหการรับประกันหรือการ
รับรองสำหรับเครื่องเปนโมฆะ

อุปกรณเสริมแบบใหมสำหรับ
โทรศัพทของคุณมีจำหนายอยู
มากมาย คุณสามารถเลือก
อุปกรณเสริมซึ่งเหมาะกับความ
ตองการในการติดตอสื่อสารของ
คุณได

อุปกรณเสริม
กฎเกณฑเฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณเสริมและอุปกรณเพิ่ม
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• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่

ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ
• ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณเสริมทุก

ชิ้นที่ติดตั้งในรถอยางสม่ำเสมอ
• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้ง

อุปกรณเสริมในรถที่ติดตั้งยากได

แบตเตอร่ี
ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-5C สูงสุด 3.5 ชั่วโมง นานถึง 16 วัน

ขอสำคัญ: เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปน
เวลาโดยประมาณเทานั้น โดยเวลานี้ขึ้นกับความแรงของ
สัญญาณ, ขอกำหนดของเครือขาย, คุณสมบัติที่ใช, อายุ
และขอกำหนดของแบตเตอรี่, อุณหภูมิในการเก็บ
แบตเตอรี่, การใชในโหมดดิจิตอล และปจจัยอื่นๆ ระยะ
เวลาที่เครื่องใชในการโทรจะสงผลตอเวลาสแตนดบาย
และเชนเดียวกัน ระยะเวลาที่เปดเครื่องและอยูในโหมด
สแตนดบายจะสงผลตอเวลาสนทนา

ชุดหูฟง Bluetooth
BH-201 ของ Nokia
รูปลักษณนำสมัย เนนลวดลายดวยเลเซอรของชุดหูฟง
Bluetooth BH-201 ของ Nokia สะทอนถึงดีไซนสรางสรรค
ใหม ปุมกดที่ชวยใหควบคุมการโทรไดงายดวยปลายนิ้ว
ของคุณ ตัวหูฟงถอดเปลี่ยนไดพรอมขนาดตางๆ 3 ขนาด

และที่คลองหูแบบหมุนเพื่อการสวมใสอยางสบายไดทั้ง
สองขาง สายคลองคอเพิ่มความสะดวกแมในยามไมไดใช
งาน เพียงเสียบหูฟงเขากับหูของคุณเมื่อตองการโทรออก
หรือรับสายเขา

ชุดอุปกรณแฮนดฟรีไร
สายในรถยนต HF-33W
ของ Nokia
เพลิดเพลินยามเดินทางบนทองถนนดวยชุดอุปกรณ
แฮนดฟรีไรสายในรถยนต HF-33W ของ Nokia เพียงเสียบ
ชุดอุปกรณนี้กับชองจุดบุหรี่ของรถยนต และตอปลายอีก
ดานหนึ่งเขากับโทรศัพทที่ใชงานรวมกันไดผานทาง
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth เพื่อการใชงานแบบแฮนดฟรี
ในรถยนต
การติดตอสื่อสารในแบบแฮนดฟรีไรสาย: เชื่อมตอกับ
โทรศัพทมือถือที่ใชงานรวมกันไดผานทางเทคโนโลยีไร
สาย Bluetooth; หนาจอโตตอบกับผูใชที่ใชงานไดงาย เพื่อ
ความสะดวกในการจัดการสาย (รับสาย, ปฏิเสธสาย, วาง
สาย, เรียกซ้ำ, ควบคุมระดับเสียง); ใหคุณภาพของระบบ
เสียงสูงสุดดวยระบบ Digital Signal Processing (DSP)
สำหรับการลดเสียงสะทอนและสัญญาณรบกวน

การด microSD MU-22
ขนาด 1 GB ของ Nokia
การด microSD นี้ เปนพื้นที่เก็บขอมูลขนาด 1 GB แบบ
เคลื่อนยายได และเพิ่มหนวยความจำที่สามารถใชได
สำหรับขอมูล เพลง และแอปพลิเคชั่นซอฟตแวรอื่นๆ
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แบตเตอร่ี

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถ
ชารจประจุใหมได คุณสามารถชารจและคายประจุแบตเตอรี่
ไดเปนรอยๆ ครั้ง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพไปใน
ที่สุด เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบาย
ของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่
กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น
และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสำหรับโทรศัพทรุน
นี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น
หากใชแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนเปนครั้งแรก หรือหากไมไดใช
แบตเตอรี่นั้นเปนเวลานาน คุณอาจตองตอสายอุปกรณ
ชารจ แลวถอดสาย แลวจึงตอสายอีกครั้งเพื่อเริ่ม
ชารจแบตเตอรี่
ใหถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบเมื่อไมไดใชงาน ไม
ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ
เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทำใหอายุการใช
งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่
ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป
หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่
สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอน
ที่จะสามารถโทรออกได
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคเทานั้น ไมควรใชเครื่อง

รจหรือแบตเตอรี่อื่นที่อาจเปนอันตราย

อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิด
ขึ้นไดเมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกา
มาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่
(มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่)
เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน ในกรณีที่คุณพก
แบตเตอรี่สำรองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ การ
ลัดวงจรเชนนี้อาจทำใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมตอ
เกิดความเสียหายได
การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน ในรถยนตที่ปด
กระจกและปดประตูสนิทในฤดูรอนหรือฤดูหนาว จะทำให
ความจุพลังงานและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C
และ 25°C (59°F และ 77°F) การใชแบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็น
เกินไปอาจทำใหโทรศัพทไมสามารถทำงานไดชั่วคราว แม
วาแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพ
การทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิต่ำกวา
จุดเยือกแข็ง
หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจ
ระเบิดได หรือหากแบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบิดได
เชนกัน การกำจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของ
ทองถิ่น กรุณานำกลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควร
ทิ้งรวมกับขยะภายในบาน
หามถอดชิ้นสวนหรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณี
ที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรระวังไมใหของเหลวนั้น
สัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ให
ลางผิวหนังหรือตาดวยน้ำทันที หรือรีบไปพบแพทย
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คำแนะนำในการตรวจสอบ
แบตเตอร่ีของ Nokia

2. เมื่อคุณขยับแบตเตอรี่ที่ติด
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมไปทางซาย
ขวา ขึ้น และลง คุณจะเห็นจุด 1,
2, 3 และ 4 จุด ในแตละดานตาม
ลำดับ
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โลแกรม
1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม

คุณจะเห็นรูป Nokia Connecting
Hands ในมุมมองหนึ่ง และจะ
เห็นโลโกอุปกรณเสริมของแท
ของ Nokia (Nokia Original
Enhancement) ในอีกมุมมอง
หนึ่ง

ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกคร้ัง เพ่ือความ
ปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ท่ีซื้อเปน
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัว
แทนจําหนาย Nokia ท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ัน และตรวจสอบ
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขัน้ตอนตอไปน้ี
การตรวจสอบตามขัน้ตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับ
ประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอย
เปอรเซ็นต หากคุณมีเหตุผลอ่ืนใดที่เช่ือไดวาแบตเตอรี่ของ
คุณไมใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่น้ี 
หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอร่ีไปยังท่ี
ท่ีคุณซื้อมา

www.nokia.co.th/batterycheck


จะทำอยางไร หากแบตเตอรี่ของ
คุณไมใชแบตเตอร่ีของแท
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ในการคนหาขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับแบตเตอรี่ของแทของ
Nokia โปรดไปที่ www.nokia.co /battery

หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณท่ีมี
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือ
ไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่น้ัน  การใชแบตเตอรี่ท่ีไมไดรับการ
รับรองจากบริษัทผูผลิตอาจเปนอันตรายและอาจทําให
โทรศัพทของคุณมีประสิทธิภาพดอยลง อีกท้ังยังทําใหเครื่อง
และอุปกรณเสริมเสียหายได และอาจสงผลตอการรับรองหรือ
การรับประกันอ่ืนใดที่ใชกับโทรศัพท

.th check.

http://www.nokia.co.th/battery


การดูแลและบำรุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบดวยรูปลักษณที่ดีเยี่ยม
และฝมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของ
คุณอยางใสใจ ขอแนะนำดานลางนี้จะชวยใหคุณสามารถ
ใชงานผลิตภัณฑนี้ไดตรงตามเกณฑของการรับประกัน
• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจับตัว ความชื้น และของ

เหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำใหเกิดองค
ประกอบของแร ซึ่งอาจทำใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึก
กรอนได หากตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออก
และปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใส
แบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในบริเวณที่มีฝุนหรือที่
สกปรก เนื่องจากอาจทำใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออก
ไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะ
ทำใหอายุการทำงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง
ทั้งยังอาจทำใหแบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำใหสวน
ที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่อง
กลับคืนสูอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายใน
เครื่อง ซึ่งอาจทำใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจาก
ที่แนะนำไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไม
ถนอมเครื่องอาจทำใหแผงวงจรภายในและกลไกที่
ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอก
ชนิดเขมขนทำความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอาจเขาไปอุดตันในชิ้น
สวนที่เลื่อนไดของโทรศัพทและอาจสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทำงานของโทรศัพท

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทำความสะอาดเลนส (เชน
เลนสของกลองถายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนส
เซนเซอรแสง)

• ใชเสาอากาศสำรองที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศ
สำหรับเปลี่ยนที่ไดรับการรับรองเทานั้น การใชเสา
อากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติม
เสาอากาศ อาจทำใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย และ
ยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุอีก
ดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• ทำสำเนาขอมูลที่คุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อและ

บันทึกในปฏิทิน
• หากตองการรีเซ็ตอุปกรณเปนครั้งคราวเพื่อ

ประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสม ใหปดเครื่องและนำ
แบตเตอรี่ออก

คำแนะนำเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ แทนชารจ
หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ หากอุปกรณใดทำงานไมถูกตอง ให
นำไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณเพื่อขอ
รับบริการ
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ขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือความปลอดภัย

เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณ
ขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

สภาพแวดลอมการทำงาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคำแนะนำในการปลอยคลื่น RF
เมื่อใชในตำแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากราง
กายอยางนอย 2.2 ซม. (7/8 นิ้ว) เมื่อใชซองหนังสำหรับ
พกพา อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพก
พา วัสดุตางๆ เหลานี้ไมมีควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และ
ควรใหเครื่องอยูหางจากรางกายตามระยะหางที่กำหนดขาง
ตน
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มี
คุณภาพเพื่อสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี อาจมี
การหนวงการสงขอความหรือไฟลขอมูลไวจนกวาจะทำการ
เชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏิบัติ
ตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะหางระหวางเครื่องที่กลาวไว
ขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ
ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัสดุโลหะอาจแนบ
ติดกับเครื่องได อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่น
ไวใกลโทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทำงานของอุปกรณสำหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้ง
โทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทำ
งานของอุปกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณ
เพียงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตอุปกรณ
นั้นๆ หากคุณไมแนใจวาอุปกรณนั้นมีการปองกันพลังงาน
คลื่นความถี่ RF จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปด
โทรศัพทในสถานพยาบาลที่มีการติดประกาศหามใช เนื่อง
จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกำลังใชอุปกรณที่
มีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณเทียม
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนำวา ควรใหโทรศัพทมือ
ถืออยูหางจากอุปกรณเทียม เชน เครื่องควบคุมจังหวะการ
เตนของหัวใจ หรือ implanted cardioverter defibrillator
อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณ
รบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกลาว บุคคลที่มีอุปกรณดัง
กลาวควรจะ:
• เก็บโทรศัพทเคลื่อนที่ใหอยูหางจากอุปกรณทางการ

แพทยมากกวา 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เมื่อเปด
โทรศัพทเคลื่อนที่

• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ถือโทรศัพทเคลื่อนที่ไวกับหูดานที่อยูตรงกันขามกับ

อุปกรณทางการแพทยเพื่อลดแนวโนมที่จะเกิดคลื่นรบ
กวนใหเหลือนอยที่สุด 75
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• ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยวากำลังเกิดคลื่น
รบกวน

• อานและทำตามคำแนะนำจากผูผลิตอุปกรณเทียม
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใชโทรศัพทเคลื่อนที่รวมกับ
อุปกรณเทียม ใหปรึกษาสถานพยาบาลของคุณ

เคร่ืองชวยฟง
โทรศัพทมือถือบางเครื่องอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
กับเครื่องชวยฟงได ในกรณีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณ
ควรปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้ง
ไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ำมัน
ที่ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุม
ความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรด
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทน
จำหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ที่ติดตั้งไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซม
โทรศัพทในรถยนต การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตอง
อาจกอใหเกิดอันตรายและทำใหการรับประกันเปนโมฆะ
ดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ำเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของ
โทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดตั้งและทำงานอยาง
ถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิด
ไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริม
ตางๆ สำหรับรถยนตที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลม
นิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควร
ติดตั้งอุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย
หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก เนื่องจากหาก
ติดตั้งอุปกรณตางๆ ในบริเวณที่ไมถูกตองแลวถุงลมนิรภัย
เกิดพองตัวขึ้นอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสขึ้นได

คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปด
โทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายใน
เครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทำงานของเครื่อง
บิน รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสาย
และยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณท่ีอาจเกิดการ
ระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และ
ควรปฏิบัติตามปายและคำแนะนำตางๆ อยางเครงครัด
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด รวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำให
ดับเครื่องยนต เนื่องจากประกายไฟในพื้นที่เหลานี้อาจทำ
ใหเกิดการระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม ซึ่งอาจทำใหเกิดการ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่ที่มี
การเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสในสถานีบริการ
น้ำมัน และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณ
วิทยุในบริเวณคลังน้ำมัน สถานีเก็บน้ำมันและสถานีสง
น้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด โดย
ปกติแลว บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดไดมักจะมีปายแจงไว
ใหมองเห็นไดอยางชัดเจน แตก็ไมเสมอไปทุกครั้ง พื้นที่
ตางๆ เหลานี้ ไดแก ชั้นใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขน
ถายสารเคมี ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน
โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาค
เล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูใน
อากาศ

การโทรฉุกเฉิน
ขอสำคัญ:  โทรศัพทมือถือรวมถึงโทรศัพทเครื่องนี้

ดวยนั้นทำงานโดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไร
สาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผูใช76
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ตั้งโปรแกรมเอง ดวยเหตุนี้ เราจึงไมสามารถใหการรับ
ประกันการเชื่อมตอในทุกสภาพ คุณไมควรอาศัยแตเพียง
อุปกรณไรสายใดๆ เมื่อทำการติดตอสื่อสารที่จำเปน เชน
กรณีฉุกเฉินทางการแพทย
ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี ้ตรวจ

ความชัดของสัญญาณ
ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการดที่ใชไดลงใน
โทรศัพทเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จำเปนเพื่อใหหนาจอวาง
และพรอมสำหรับการโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตำแหนงปจจุบันที่คุณอยู
ซึ่งอาจแตกตางกันไปตามสถานที่

4. กดปุมโทร
ในกรณีที่คุณกำลังใชฟงกชันอื่นอยู คุณจะตองปดฟงกชัน
เหลานั้นกอนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได โปรดศึกษาจากคู
มือผูใชฉบับนี้หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการ
ระบบของคุณ
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถูก
ตองใหไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่อง
มือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่ง
วางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง
(SAR)
โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสาร
ทางวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ
ซึ่งไดรับการออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่น

วิทยุที่แนะนำโดยขอกำหนดระหวางประเทศ ขอแนะนำนี้
จัดทำขึ้นโดยหนวยงานอิสระทางดานวิทยาศาสตร ICNIRP
และรวมถึงระดับความปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึ้น
กับอายุหรือสุขภาพ
ขอแนะนำของการเปดรับคลื่นโทรศัพทรุนนี้ใชหนวยวัด
ของ SAR (Specific Absorption Rate) ซึ่งกำหนดไวในคำ
แนะนำ ICNIRP โดยจำกัดไวที ่2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่ง
เปนคาเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัด
ทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะสง
คลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำใหใชในคลื่น
ความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช
โทรศัพทอาจต่ำกวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับการ
ออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือ
ขายไดตามที่กำหนดไว คาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับปจจัย
ตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลัก คา
SAR ที่สูงที่สุดภายใตคำแนะนำของ ICNIRP สำหรับการใช
โทรศัพทที่หู คือ วัตต/กก.
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลใหคา SAR แตกตางไป คา SAR
แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกำหนดที่รายงานของแตละ
ประเทศและการทดสอบรวมทั้งระบบเครือขาย ขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับคา SAR มีใหไวในหัวขอขอมูลผลิตภัณฑที่
www.nokia-asia.com
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ศูนย
บริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข
โทรศพัท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

ฟวเจอร
ปารก รังสิต

หอง 32, ช้ันใตดิน ,
161 หมู 2, ถนน
พหลโยธิน,
ประชาธิปตย, ธัญบุรี,
ปทุมธานี 12130

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

เซน็ทรัล
พลาซ า ปน
เกลา

หอง 421, 7/149 ถนน
บรมราชชนนี,
อรุณอัมรินทร, บางกอก
นอย, กรุงเทพฯ 10700

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

ซีคอน
สแควร

หอง 1007, ช้ัน 1, ซี
คอน สแควร, 904 หมู
6, ถนนศรีนครินทร.,
หนองบอน, ประเวศ,
กรุงเทพฯ 10250

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

เอสพลา
เนด

หอง 321-323, ช้ัน 3,
เอสพลาเนด, 99,
รัชดาภเิษก, ดินแดง,
กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363
0-2660-9290
จ. - อา. 10.00 น.
- 20.30 น.

พระราม 3 หอง 636/2,637/
1,637/2, ช้ัน 6, 79/

0-2741-6363
0-2673-7102

ศนูย
บริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข
โทรศัพท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

290, ถนนสาธุประดิษฐ,
ชองนนทรี, ยานนาวา,
กรุงเทพฯ 10120

จ. - ศ. 11.00 น. -
20.30 น.
อา. 10.00 น. -
20.30 น.

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

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

พัทยา 353/43 (ซอยสุขุมวิท
พัทยา9), หมู 9, ถนน
สุขมุวิท, หนองปรือ,
บางละมุง, ชลบุรี
20260

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

ขอนแกน 356/1 อาคารซี.พี.
แลนด หมู 12, ถนน
มิตรภาพ., เมืองเกา,
อําเภอเมือง, ขอนแกน
40000

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

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม,
ตําบลหาดใหญ, อําเภอ
หาดใหญ, สงขลา
90110

0-7436-5044-5
0-7436-5046
จ. - ส.  9.00 น. -
19.00 น.



หมายเหตุ: ขอมูลขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงได
โดยไมตองแจงใหทราบ

การรับประกันอยางจำกัด
โดยผูผลิต
การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้ถือเปนสวนเสริม และไมมี
ผลกระทบตอสิทธิตามกฎหมาย (ตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย) ภายใตกฎหมายภายในที่ใชบังคับที่เกี่ยวกับการ
ขายผลิตภัณฑเพื่อการบริโภค
Nokia Corporation ("Nokia") ไดกำหนดการประกัน
คุณภาพอยางจำกัดนี้สำหรับบุคคลที่ไดซื้อผลิตภัณฑ
Nokia ที่รวมอยูในชุดผลิตภัณฑที่จัดจำหนาย
("ผลิตภัณฑ")
Nokia รับประกันวาในระหวางระยะเวลาการประกันคุณภาพ
Nokia หรือบริษัทที่ไดรับมอบหมายจาก Nokia จะแกไข
ความบกพรองในเวลาที่มีเหตุผลทางการคาในวัสดุ การ
ออกแบบ และคุณภาพตามวิชาชีพอยางไมคิดคาบริการ
โดยการซอม หรือ หากทาง Nokia พิจารณาแตเพียงผูเดียว
เห็นจำเปนวาใหเปลี่ยนผลิตภัณฑใหมใหแทนตามการ
ประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้ (เวนแตกฎหมายจะกำหนดไว
เปนอยางอื่น) การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้จะมีความ
สมบูรณและสามารถใชบังคับไดในประเทศที่คุณไดซื้อ
ผลิตภัณฑที่มุงผลิตเพื่อจำหนายในประเทศนี้เทานั้น

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ
ระยะเวลาการประกันคุณภาพจะเริ่มตนตั้งแตเวลาที่ซื้อ
ผลิตภัณฑเดิมโดยผูใชที่ซื้อเปนคนแรก ผลิตภัณฑอาจ
ประกอบไปดวยสวนตางๆ หลายสวน และแตละสวนอาจมี
ระยะเวลาการรับประกันที่แตกตางกันไป (ตอไปนี้จะเรียกวา

"ระยะเวลาการรับประกัน") ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับประกันจะ
เปนดังนี้:
a) สิบสอง (12) เดือนสำหรับโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณ
เสริม (ไมวาจะรวมอยูในกลองโทรศัพทเคลื่อนที่หรือขาย
เปนผลิตภัณฑแยกตางหาก) นอกจากชิ้นสวนและอุปกรณ
ใชสิ้นเปลืองตามที่ระบุใน (b) และ (c) ขางลางนี้
b) หก (6) เดือนสำหรับชิ้นสวนใชสิ้นเปลืองและอุปกรณ
เสริม: แบตเตอรี่ อุปกรณชารจแบตเตอรี่ แทนวางแบบตั้ง
โตะ ชุดหูฟง สายเคเบิล และซอง และ
c) เกาสิบ (90) วันสำหรับสื่อบันทึกซอฟตแวรที่จัดให เชน
ซีดี-รอม หรือการดหนวยความจำ
ตามที่กฎหมายภายในประเทศของคุณจะอนุญาต ระยะ
เวลาการประกันคุณภาพนี้จะไมมีการขยายหรือตอ หรือกระ
ทำการใดๆ ที่มีผลกระทบที่เกี่ยวกับการขายชวงในภาย
หลัง การซอม หรือการเปลี่ยนใหแทนในผลิตภัณฑ อยางไร
ก็ดี สำหรับชิ้นสวนที่ไดรับการซอมจะไดรับการประกัน
คุณภาพตามระยะเวลาการประกันคุณภาพเดิม หรือเปน
เวลาหกสิบ (60) วันตั้งแตวันที่ซอม แลวแตวาระยะเวลาใด
จะยาวนานกวา

วิธีการขอรับบริการตามการรับ
ประกัน
ในกรณีที่คุณตองการใชสิทธิตามการประกันคุณภาพอยาง
จำกัดนี้ คุณสามารถติดตอศูนยการติดตอของ Nokia (ใน
กรณีที่มีศูนยนี้ โปรดพิจารณาอัตราคาโทรศัพทภายใน
ประเทศที่ใช) และ/หรือในกรณีที่จำเปน ใหสงคืน
ผลิตภัณฑของคุณหรือชิ้นสวนที่มีปญหา (ในกรณีที่ไมมี
ปญหาทั้งผลิตภัณฑ) ไปที่ศูนยใหความชวยเหลือของ
Nokia หรือสถานที่ใหบริการที่กำหนดโดย Nokia ขอมูล
เกี่ยวกับศูนยใหความชวยเหลือของ Nokia สถานที่ให
บริการที่กำหนดโดย Nokia และศูนยการติดตอของ Nokia
สามารถหาไดที่เว็บเพจของ Nokia ในทองที่หากมี
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คุณตองสงคืนผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนที่มีปญหา (ในกรณีที่
ไมมีปญหาทั้งผลิตภัณฑ) ไปที่ศูนยใหความชวยเหลือของ
Nokia หรือสถานที่ใหบริการที่กำหนดโดย Nokia กอนสิ้น
ระยะเวลาการประกันคุณภาพ
เมื่อใชสิทธิตามการประกันคุณภาพอยางจำกัด คุณตอง
แสดง: a) ผลิตภัณฑ (หรือชิ้นสวนที่มีปญหา) b) หลักฐาน
การซื้อตนฉบับที่ไมมีการแกไขและสามารถอานออกได ที่มี
การระบุอยางชัดเจนถึงชื่อและที่อยูของผูขาย วันที่และ
สถานที่ที่ซื้อ ประเภทผลิตภัณฑ และ IMEI หรือเลขลำดับ
อุปกรณอื่นๆ
การประกันคุณภาพนี้จะสามารถขยายไดเฉพาะกับผูใชเดิม
ที่ซื้อผลิตภัณฑเปนคนแรกและไมมีการมอบหรือโอนไปยัง
ผูซื้อ/ผูใชถัดไป

สิ่งที่ไมครอบคลุมถึง
1. การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้จะไมครอบคลุมถึงคูมือ
ผูใชหรือซอฟตแวรของบุคคลภายนอก การตั้งคา เนื้อหา
ขอมูล หรือลิงก ไมวาจะถูกรวม/ดาวนโหลดในผลิตภัณฑ
หรือไม ไมวาจะถูกรวมในระหวางการติดตั้ง การประกอบ
การขนสง หรือในเวลาใดๆ ในระหวางสายการสงมอบหรือ
โดยประการอื่น และตามวิธีการที่คุณกำหนด ในการขยาย
ตามที่กฎหมายที่ใชบังคับอนุญาต Nokia จะไมรับประกันวา
ซอฟตแวรของ Nokia จะเปนไปตามขอกำหนดของคุณ จะ
สามารถทำงานรวมกับอุปกรณฮารดแวรหรือซอฟตแวร
ประยุกตตางๆ ที่กำหนดโดยบุคคลภายนอก รวมทั้งจะไมรับ
ประกันวาการทำงานของซอฟตแวรดังกลาวนี้จะไมมีการติด
ขัดหรือปราศจากขอบกพรองหรือขอบกพรองตางๆ ใน
ซอฟตแวรจะสามารถแกไขไดหรือจะไดรับการแกไข
2. การรับประกันอยางจำกัดนี้ไมครอบคลุมถึง ก) การสึก
หรอเสื่อมสภาพจากการใชงานตามปกติ (ซึ่งรวมถึงแตไม
จำกัดเพียง การสึกหรอเสื่อมสภาพของเลนสถายภาพ
แบตเตอรี่หรือจอภาพ) ข) คาขนสง ค) ความบกพรองจาก

การใชงานโดยขาดความระมัดระวัง (ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัด
เพียง ความบกพรองที่เกิดจากสิ่งของมีคม การหักงอ การ
กดทับ การตกกระแทก ฯลฯ) ง) ความบกพรองหรือความ
เสียหายที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑอยางไมถูกตอง ซึ่งรวม
ถึงการใชงานที่ขัดกับขอแนะนำการใชที่ใหโดย Nokia
(เชน การใชที่ระบุอยูในคูมือผูใชของผลิตภัณฑ) และ/หรือ
จ) การกระทำอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมอยางเหมาะ
สมของ Nokia
3. การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้จะไมครอบคลุมถึงขอ
บกพรองหรือขอบกพ งที่ถูกกลาวอางที่เกิดขึ้นโดยขอ
เท็จจริงที่วามีการใชผลิตภัณฑกับ หรือเชื่อมตอกับ
ผลิตภัณฑ อุปกรณเสริม ซอฟตแวร และ/หรือ การบริการที่
ไมไดผลิต จัดหาหรือไดรับอนุญาตจาก Nokia และไดมีการ
ใชนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่กำหนดใหใช ขอบกพรอง
ตางๆ อาจเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร จากการเขาถึงโดยไม
ไดรับอนุญาตของคุณหรือของบุคคลภายนอกไปยังการ
บริการ บัญชีอื่น  ๆระบบคอมพิวเตอรหรือเครือขายตาง  ๆการ
เขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตนี้อาจเกิดขึ้นจากการการเจาะ
ระบบ การขโมยรหัสผานหรือวิธีการอื่นๆ ที่หลากหลาย
4. การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้จะไมครอบคลุมถึงขอ
บกพรองที่เกิดขึ้นโดยขอเท็จจริงที่วาแบตเตอรีเกิดการลัด
วงจรหรือซีลของแบตเตอรีถูกปด หรือเซลลแตกหรือแสดง
รองรอยการถูกทำลาย หรือมีการใชแบตเตอรีในอุปกรณอื่น
นอกเหนือจากที่กำหนดใหใช
5. การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้จะไมใชบังคับในกรณีที่
ผลิตภัณฑถูกเปด ปรับเปลี่ยน หรือซอมโดยบุคคลอื่นใดที่มิ
ใชศูนยใหรับบริการที่ไดรับมอบหมาย ในกรณีที่มีการซอม
โดยใชอะไหลที่ไมไดรับการอนุญาตใหใช หรือในกรณีที่
เลขลำดับของผลิตภัณฑ รหัสวันที่ของอุปกรณเสริม
โทรศัพทเคลื่อนที ่หรือหมายเลข IMEI ถูกดึงออก ลบ ทำให
เลือน แกไข หรือไมสามารถอานได ในวิธีใดๆ ก็ตาม และ
การพิจารณาดังกลาวนี้จะอยูในดุลยพินิจแตเพียงผูเดียว
ของ Nokia80

ข
อมู

ล
เพิ่

ม
เติ

ม
เพื่

อค
วา

ม
ป

ล
อด

ภั
ย

รอ



6. การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้จะไมสามารถใชได ใน
กรณีที่ผลิตภัณฑโดนละอองน้ำ ความชื้น หรือความรอนจัด
หรือเงื่อนไขทางสิ่งแวดลอมที่รุนแรง หรือมีการเปลี่ยน
แปลงอยางรวดเร็วในเงื่อนไขดังกลาว มีการกัดกรอน การ
ออกซิเดชัน การเปอนอาหารหรือของเหลว หรือไดรับผล
จากเคมีภัณฑ

ขอความสำคัญอ่ืน
ผูใหบริการอิสระที่เปนบุคคลภายนอกจะจัดหาซิมการดและ
เครือขายเซลลูลารและ/หรือเครือขายหรือระบบอื่นๆ ที่ใช
กับผลิตภัณฑ ดังนั้น Nokia จะไมรับผิดชอบในการประกัน
คุณภาพกับการดำเนินการมีพรอมใช การครอบคลุมของ
การบริการ การบริการ หรือพิสัยของเครือขายเซลลูลารหรือ
เครือขายหรือระบบอื่นๆ กอนที่จะมีการซอมหรือเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ ผูใหบริการอาจจำเปนตองปลดล็อค SIM หรือ
ล็อคอื่นๆ ที่ไดมีการเพิ่มเพื่อล็อคผลิตภัณฑกับเครือขาย
หรือผูใหบริการเฉพาะ ในกรณีดังกลาวนี้ Nokia จะไมรับผิด
ชอบในความลาชาในการซอมตามการประกันคุณภาพหรือ
การที ่Nokia ไมสามารถทำการซอมตามการประกันคุณภาพ
ไดอยางสมบูรณซึ่งมีสาเหตุจากความลาชาของผูใหบริการ
หรือความลมเหลวในการปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ได
โปรดจำไววาใหทำการสำรองสำเนาตางๆ หรือเก็บเอกสาร
ที่มีขอมูลและเนื้อหาที่สำคัญที่เก็บอยูในผลิตภัณฑของคุณ
เนื่องจากเนื้อหาหรือขอมูลอาจสูญหายในระหวางการซอม
หรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ ตามขอกำหนดในขอ "ขอจำกัด
ความรับผิดของ Nokia" และตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia
ไมวาในกรณีใดๆ จะไมรับผิดชอบ ทั้งโดยชัดแจงหรือโดย
ปริยาย ในความเสียหายหรือความสูญหาย หรือความลม
เหลวไมวาจะเกิดขึ้นจากความสูญหาย ความเสียหาย หรือ
ความลมเหลวของเนื้อหาหรือขอมูลในระหวางการซอมหรือ
การเปลี่ยนผลิตภัณฑ
ชิ้นสวนหรืออุปกรณอื่นทั้งหมดของผลิตภัณฑที่ Nokia
เปลี่ยนใหใหมจะเปนกรรมสิทธิ์ของ Nokia ในกรณีที่

ผลิตภัณฑที่ถูกสงกลับคืนถูกพบวาไมอยูภายใตเงื่อนไข
และขอผูกพันของการประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้ ทาง
Nokia และบริษัทที่ใหบริการที่ไดรับมอบหมายขอสงวน
สิทธิที่จะคิดคาบริการ ในขณะที่ซอมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ
Nokia อาจใชผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนใหม เทียบเทาของ
ใหม หรือที่ไดรับการปรับปรุงสภาพใหมแลว
ผลิตภัณฑของคุณอาจมีองคประกอบเฉพาะประเทศ ซึ่ง
รวมถึงซอฟตแวร ในกรณีที่ผลิตภัณฑมีการสงออกอีกครั้ง
จากประเทศปลายทางเดิมไปยังอีกประเทศหนึ่ง ผลิตภัณฑ
อาจมีองคประกอบเฉพาะประเทศที่ไมถือวาเปนขอ
บกพรองตามการประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้

ขอจำกัดความรับผิดของ Nokia
การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้เปนการแกไขเฉพาะ
ประการเดียวของคุณตอ Nokia และเปนความรับผิดเฉพาะ
ประการเดียวของ Nokia ในขอบกพรองในผลิตภัณฑของ
คุณ อยางไรก็ดี การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้ไมแยก
หรือจำกัด i) สิทธิตามกฎหมาย (ขอกำหนดของกฎหมาย)
ตามกฎหมายที่ใชบังคับ หรือ ii) สิทธิใดๆ ของคุณตอผู
จำหนายผลิตภัณฑ
การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้จะใชแทนที่ความรับผิด
และการประกันคุณภาพของ Nokia อื่นๆ ไมวาโดยปาก
เปลา ลายลักษณอักษร โดยขอกำหนด (ไมบังคับ) โดยขอ
สัญญา โดยการละเมิด หรือโดยประการอื่น ซึ่งรวมถึงแตไม
จำกัด และในกรณีที่อนุญาตตามกฎหมายที่ใชบังคับ ขอ
กำหนด การประกันคุณภาพ หรือเงื่อนไขโดยปริยายใดๆ ที่
เกี่ยวกับคุณภาพและความสมบูรณที่เหมาะสมกับสภาพการ
ใชงาน ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะไมรับผิดชอบ
สำหรับความเสียหายหรือสูญหาย หรือความลมเหลวของ
ขอมูล การสูญเสียกำไร การสูญเสียการใชผลิตภัณฑหรือ
การทำงาน การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียในการทำ
สัญญา การสูญเสียรายได หรือการสูญเสียรายรับที่คาดไว
ตนทุนหรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้น หรือสำหรับความเสียหาย
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หรือความเสียหายทางออม ความเสียหายหรือความสูญเสีย
ที่เกิดขึ้น หรือความเสียหายหรือความสูญเสียพิเศษ ตามที่
กฎหมายอนุญาต Nokia จะรับผิดจำกัดเฉพาะมูลคาของ
ผลิตภัณฑที่จำหนาย ขอจำกัดดังกลาวจะไมใชกับการบาด
เจ็บหรือเสียชีวิตที่เกิดจากการละเมิดที่ไดรับการพิสูจนวา
เปนของ Nokia

ขอกำหนดตามกฎหมาย
การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้อยูภายใตขอกำหนดของ
กฎหมายที่กำหนดเงื่อนไขหรือการประกันคุณภาพโดย
ปริยายใหกับการประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้ซึ่งไมสามารถ
ปฏิเสธ จำกัด หรือปรับเปลี่ยน หรือไมสามารถปฏิเสธ จำกัด
หรือปรับเปลี่ยนเวนแตกระทำอยางจำกัด ในกรณีที่ขอ
กำหนดตามกฎหมายดังกลาวใชบังคับ และ Nokia สามารถ
ปฏิบัติตามได ความรับผิดตามขอกำหนดดังกลาวจะมีอยู
อยางจำกัด โดยมีทางเลือกในกรณีของสินคา: เปลี่ยน
สินคาหรือสิ่งของที่เทียบเทาสินคา ซอมสินคา ชำระราคา
คาเปลี่ยนสินคาหรือการไดมาในสินคาที่เทาเทียมกัน หรือ
ชำระราคาในการซอมสินคา และในกรณีของการบริการ: ให
บริการอีกครั้ง หรือชำระราคาในการที่ตองใหบริการอีกครั้ง

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑของคุณเปนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสซึ่งมีเทคโนโลยีที่มีความซับซอน Nokia ขอ
แนะนำใหคุณทำความคุนเคยกับคูมือผูใชและคำแนะนำที่
ใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ โดยทำหมายเหตุไวดวยวา
ผลิตภัณฑอาจมีเลนสกลองถายรูป หนาจอที่มีความคมชัด
สูง และชิ้นสวนอื่น  ๆดังกลาว ซึ่งอาจถูกขีดขวนหรืออาจเสีย
หายไดหากไมใชความระมัดระวังอยางดี
ขอมูลการประกันคุณภาพ ขอกำหนด และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมมีการแจง
ใหทราบ

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4
FIN-02150 Espoo
Finland
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B
Bluetooth 42, 43, 68, 69
C
CSD 68
H
HSCSD 68
M
MMS

โปรดดูที่ ขอความมัลติมีเดีย

P
PC Suite 68
PictBridge 45
S
SMS

โปรดดูที่ ขอความตัวอักษร

V
visual radio 54
W
wireless markup language 63

X
XHTML 63
ก
กลอง 51
การกำหนดคา 47
การซิงโครไนซ 44
การต้ังคา

สนทนา 57, 58
การบริการลูกคา 13
การประหยัดพลังงาน 19
การพูดคุย

โปรดดูที่ สนทนา
การวางสาย 21
การสำรวจ 24
การสงขอความ 27
การสงขอความทันใจ 31
การเชื่อมตอ 68
การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร 68
การเลื่อนดู 24
การแปลงสกุลเงิน 61
การโทร

ตัวเลือก 22
ที่โทรออก 39
ที่ไดรับ 39
ที่ไมไดรับ 39
ระหวางประเทศ 21

โทรออก 21
โทรออกโดยใชเสียง 21

การโทรออก 21
การโทรออกโดยใชเสียง 21
การโทรออกไปยังหมายเลขที่ตอง
การ 21
การใส 14
การด microSD

ใส 15
การดหนวยความจำ 50

ใส 15
เกมส 58
แกไขขอความ 23

ข
ขนาดตัวอักษร 41
ขยายเสียงสเตอริโอ 55
ขอความ 23

ขอความขอมูล 34
ขอความซิม 34
ขอความดวน 28
ขอความเสียง 28, 33
คำสั่งขอใชบริการ 34
ตัวอักษร 25
ตั้งคา 34
ลบ 34
แฟมขอมูล 29
โปสการด 27 83
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ขอความขอมูล 34
ขอความดวน 28
ขอความตัวอักษร 25
ขอความตอนรับ 46
ขอความที่สงให 65
ขอความมัลติมีเดีย 26
ขอความวิธีใช 46
ขอความเสียง 28, 33
ขอมูล

การสื่อสาร 69
ถายโอน 44

ขอมูลการติดตอ 13
ขอมูลการติดตอ Nokia 13
ขอมูลที่ตั้ง 39
ขอมูลผูโทร 46
ขอมูลแพคเก็ต 68
เขตเวลา 41
เขียนขอความ 23

ค
คลังภาพ 49

พิมพภาพ 50
แฟมขอมูล 49
ไฟล 49

ความปลอดภัย
เบราเซอร 66
โมดูล 66
ใบรับรอง 66

ความแรงของสัญญาณ 18
คำสั่งขอใชบริการ 34
คำสั่งเสียง 42
คุกกี้ 65
เคร่ืองคิดเลข 61
เครื่องบันทึก 54

เครื่องบันทึกเสียง 54
เครื่องเลนสื่อ 52
เครื่องเลนเพลง 52

จ
จอแสดงผล 18, 40

ช
ชารจแบตเตอรี่ 16
ชุดหูฟง 16
ชองเสียบ USB 17
ซ
ซิม

ขอความ 34
บริการ 68

ซิมการด 20
การใส 14

ด
ดาวนโหลด 13, 65

ต
ตัวกรองเมลขยะ 31
ตัวนับถอยหลัง 62
ตัวนับรอบเวลา 62
ตัวนับเวลา 62
ตัวพิมพใหญ 23
ตัวอักษร

พิมพเล็ก 23
พิมพใหญ 23

ตั้งคา 40
Bluetooth 42

กลับตามเดิม 49
การกำหนดคา 47
การโทร 45
ขนาดตัวอักษร 41
ขอความ 34
จอแสดงผล 40
ดาวนโหลด 65
ถาดรับขอความบริการ 66
ถายโอนขอมูล 44
ทางลัด 41
นาฬิกา 41
ประหยัดพลังงาน 41
ภาพพักหนาจอ 41
ภาพพื้นหลัง 40
รักษาความปลอดภัย 47
รูปแบบ 40
ลักษณะ 40
ลักษณะเบราเซอร 64
วัน 41
สายเคเบิลขอมูล USB 45
อุปกรณเพิ่มพิเศษ 46
เขตเวลา 41
เวลา 41
แบบเสียง 40
โทรศัพท 46
โหมดพัก 41
โหมดสแตนดบาย 41
โหมดสแตนดบายแบบพิเศษ 41

ตั้งคาวัน 41
ต้ังคาเวลา 41
ตั้งคาใชงานกลับตามเดิม 49
ตารางนัดหมาย 60
ตำแหนง 39
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ถ
ถามบนเครื่อง 46

โปรดดูเพิ่มเติมที่ โหมดบน
เครื่อง

ถายภาพ 51

ท
ทางลัด 19, 41

คำสั่งเสียง 42
ปุมเลือกดานขวา 41
ปุมเลือกดานซาย 41
ปุมเลื่อน 42

โทรดวน 46
โทรศัพท

รหัส 12

น
นาฬิกา 41
นาฬิกาจับเวลา 62
นาฬิกาปลุก 60

บ
บริการ 63

ขอความ 65
ซิม 68
ถาดรับขอความ 65

บริการตั้งกำหนดคา 12
บริการเรียกขอมูล 52
บัญชีดำ 31
บันทึก 39, 61
บันทึกการโทร 39
บุคมารค 64

เบราเซอร 63
การตั้งคาลักษณะ 64
ความปลอดภัย 66
คุกกี้ 65
บุคมารค 64
ลายเซ็นดิจิตอล 67
สคริปต WML 65
เรียกดูเพจ 63
แคช 66
ใบรับรอง 66

แบตเตอร่ี 71
การชารจ 16

แบบเสียง 40
ใบรับรอง 66

ป
ปฏิทิน 60

บันทึก 61
ประหยัดพลังงาน 41
ประเภทชอง 55
ปลดล็อคปุมกด 20
ปุม

ล็อคปุม 20
ล็อคปุมกด 20

ปุมกด 17
ปุมวางสาย 17
ปุมเลือก 17
ปุมเลื่อน 17
ปุมโทรออก 17
เปด/ปด 17
แผงปุมกด 17

ปุมปรับระดับเสียง 17
ปุมลัดโทรออก 21, 38
ปุมวางสาย 17

ปุมสำรวจ
โปรดดูที่ ปุมเลื่อน

ปุมเปด/ปด 17
ปุมเลือก 17
ปุมเลื่อน 17
ปุมโทรออก 17
โปสการด 27

ผ
แผงปุมกด 17

พ
พิมพภาพ 50

ฟ
ฟงกชันการโทร 21
แฟมขอมูลขยะ 31
ไฟลวิดีโอ 51

ภ
ภาพถาย 51
ภาพพักหนาจอ 41
ภาพพื้นหลัง 40
ภาพเบื้องหลัง 40
ภาษา 46

การเลนเสียง 46

ม
เมนู 24
เมนูตามที่ผูใหบริการกำหนด 49
ไมโครโฟน 17
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ร
รหัส 12
รหัส PIN 12
รหัส PUK 12
รหัสผาน 12
รหัสระบบ 12
รหัสโทรศัพท 12
ระบบชวยสะกดคำอัตโนมัติ 23
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 23
รับไดทุกปุม 45
รายชื่อ 36

กลุม 37
คัดลอก 37
คนหา 37
จัดเก็บขอมูล 36
จัดเก็บชื่อ 36
จัดเก็บหมายเลขโทรศัพท 36
ซิงโครไนซ 38
ตั้งคา 36
นามบัตร 38
ปุมลัดโทรออก 38
ยาย 37
ลบ 38
หมายเลขบริการ 38
หมายเลขสวนตัว 38
หมายเลขใหบริการขอมูล 38
แกไขรายละเอียด 37

รูปแบบ 40
เรียกซ้ำ 45
เรียกซ้ำอัตโนมัติ 45

ล
ลักษณะ 40
ลายเซ็นดิจิตอล 67

ลำโพง 17, 22
ล็อคปุม 20
ล็อคปุมกด 20, 46
ล็อคโทรศัพท

โปรดดูที่ ล็อคปุมกด

ว
วิทยุ 53
วิทย ุFM 53
เว็บ 63

ส
สคริปต WML 65
สถานะการชารจแบตเตอร่ี 18
สนทนา 55

การตั้งคา 58
สมุดโทรศัพท

โปรดดูที่ รายชื่อ
สัญลักษณ 19
สัญลักษณแสดงสถานะ 18
สาย

การปฏิเสธ 22
การรับ 22

สายคลอง 17
สายเคเบิลขอมูล 45, 68
สายเคเบิลขอมูล USB 45
สายเรียกซอน 22, 46
สิ่งที่ตองทำ 61
สแตนดบายแบบพิเศษ 19
สวนประกอบ 17
เสาอากาศ 16
เสียงชัดเจน 45
เสียงเปดเครื่อง 46

ห
หนวยความจำเต็ม 28
หนวยความจำแคช 66
หนาจอ 40
หมายเลขบริการ 38
หมายเลขศูนยขอความ 25
หมายเลขสวนตัว 38
หมายเลขใหบริการขอมูล 38
หูฟง 16, 17
โหมดตัวอักษร 23
โหมดตัวเลข 23
โหมดบนเครื่องบิน 20
โหมดพัก 41
โหมดพักการทำงาน 18
โหมดสแตนดบาย 18, 41
โหมดสแตนดบายแบบพิเศษ 41
โหมดออฟไลน 20

อ
อักษร 23
อัตราแลกเปลี่ยน 61
อัพเดตซอฟตแวร 13, 48

การขอ 48
อัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท 46
อินเทอรเน็ต 63
อีควอไลเซอร 54
อุปกรณเพิ่มพิเศษ 46
อุปกรณเสริมของแท 69
แอปพลิเคชั่น 58
แอปพลิเคชั่นอีเมล 29
โอนสาย 45
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