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Nokia Care Online

การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care 
จัดเตรียมขอมูล เพ่ิมเติมเก่ียวกับบริการ
ออนไลนของเราไวใหกับคุณ
การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ

เรียนรูวิธีตั้งคาโทรศัพทของคณุเปนครั้งแรก 
และคนหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ตางๆ ของโทรศัพท การสาธิตแบบอินเทอร
แอ็คทีฟจะแสดงคําแนะนําวธิีการใชโทรศัพท
ทีละขั้นตอน 
คูมือผูใช
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูล
โทรศัพทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามา
ตรวจสอบขอมูลลาสุดอยางสม่ําเสมอ

ซอฟตแวร 
ใชโทรศัพทของคุณใหเกิดประโยชนสูงสุด
รวมกับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและ
คอมพิวเตอร Nokia PC Suite เชื่อมตอ
โทรศัพทและคอมพิวเตอร เพ่ือใหคณุสามารถ
จัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ 
ในขณะที่แอปพลิเคชันอื่นๆ ชวยให
ซอฟตแวรน้ีทํางานไดอยางสมบูรณแบบย่ิงขึน้

การตั้งคา
ฟงกชันเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความ
มัลตมิีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพท
เคล่ือนท่ีและอีเมล* อาจตองการการตั้งคา
บางอยางกอนจึงจะใชฟงกชันเหลานี้ไดจัดสง
ขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสียคาใชจาย
ใดๆ 

*ไมมีในโทรศพัททุกเครือ่ง
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วิธีการใชโทรศัพท
สวนของ Set Up (การตัง้คา) ท่ี www.nokia.co.th/setup จะชวยคุณเตรียมความพรอม
ของโทรศัพทกอนนํามาใช ทําความคุนเคยกับฟงกชันและคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทไดโดยการ
ดูท่ีสวน Guides and Demos (คูมือและการสาธิต) ของ www.nokia.co.th/guides

วิธีการซิงโครไนซโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร
การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันไดผานซอฟตแวร Nokia PC Suite 
เฉพาะจาก www.nokia.co.th/pcsuite จะชวยใหคุณซิงโครไนซขอมูลท่ีอยูในปฏิทิน
และรายชื่อของคุณได

สถานที่ขอรับซอฟตแวรสําหรบัโทรศัพท 
ใชประโยชนเพ่ิมเตมิจากโทรศัพทพรอมดาวนโหลดจากสวน Software (ซอฟตแวร) ท่ี 
www.nokia.co.th/software

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป
ดูท่ีสวน FAQ (คําถามที่พบบอย) ของ www.nokia.co.th/faq เพ่ือดูคําตอบสําหรับคําถาม
เกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ รวมท้ังผลิตภัณฑและบริการอืน่ๆ ของ Nokia

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของ
สมัครออนไลนเพ่ือขอรับบริการของ Nokia Connections (การเชื่อมตอของ Nokia) ท่ี 
www.nokia.co.th/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเร่ืองราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ โปรโมชั่น
ลาสุด และกิจกรรมที่กําลังจะจัดขึ้น

ในกรณีท่ีคุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูท่ี www.nokia.co.th/contactus

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบริการซอมผลิตภัณฑ โปรดคลิกเขามาที่ 
www.nokia.co.th/repair

คลกิเขามาดูรายละเอียดไดท ี่ www.nokia.co.th/support
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ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้  
มิฉะน้ันอาจกอใหเกิดอนัตรายหรือเปนการ
ผิดกฎหมายได  โปรดอานคูมือผูใชฉบับ
สมบูรณสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่
ท่ีหามใชโทรศัพทไรสาย หรือเมื่อ
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
หรืออันตราย
คํานึงถึงความปลอดภัยในการ
ขับขี่ยานพาหนะเปนอันดับแรก
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไม
ควรใชมือจับสิ่งอื่นใด ซ่ึงรบกวน
การขับขี่ยานพาหนะของคุณ  
สิ่งสําคัญอนัดับแรกที่คุณควร
คํานึงถึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ
คือความปลอดภัยบนทองถนน
สัญญาณรบกวน
โทรศัพทไรสายทุกประเภทอาจ
ไดรับผลกระทบจากสัญญาณ
รบกวน ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานของเครื่องได
ปดโทรศัพทขณะที่อยูใน
โรงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ  
ท้ังนี้ควรปดโทรศัพทเมื่ออยูใกล
กับอุปกรณทางการแพทย
ปดโทรศัพทขณะที่อยูบน
เครื่องบิน
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ  
อุปกรณไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได
ปดโทรศัพทขณะเติมน้ํามัน
หามใชโทรศัพทเมื่ออยูท่ีจุดเติม
นํ้ามัน และหามใชโทรศัพท เมื่อ
อยูใกลกับนํ้ามันเชื้อเพลิงหรือ
สารเคมี

ปดโทรศัพทเม่ืออยูใกลกับ
จุดที่มีการระเบิด
โปรดปฏิบัตติามขอหามตางๆ  
หามใชโทรศัพทในจุดท่ีกําลัง
มีการระเบิด
การใชงานอยางถูกตอง
ใหใชโทรศัพทโดยถือท่ีตัว
โทรศัพทตามที่อธิบายไวในคูมือ
ผูใชเทานั้น  อยาจับเสาอากาศ
โดยไมจําเปน
การบริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทานั้น
ท่ีจะติดตั้งหรือซอมอุปกรณตางๆ 
ของเคร่ืองได
อุปกรณเสรมิและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและ
แบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรอง
เทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับ
อุปกรณท่ีไมสามารถใชงาน
รวมกันได
การกันน้ํา
โทรศัพทมือถือของคุณไม
สามารถกันน้ําได  ควรเก็บไว
ในท่ีแหง
ทําสําเนาสํารอง
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจด
บันทึกเปนลายลักษณอับษร
สําหรับขอมูลสําคัญท้ังหมด
ท่ีจัดเก็บไวในเคร่ือง
การตอกับอุปกรณอื่นๆ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับ
อุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอาน
คูมือของอุปกรณน้ันๆ เพ่ือศึกษา
รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย  หามตอโทรศัพท
เขากับอุปกรณท่ีไมสามารถ
ใชงานรวมกันได
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การโทรฉุกเฉิน
โปรดตรวจสอบดูวาไดเปด
โทรศัพทแลวและอยูในพ้ืนท่ี
ใหบริการ  กดปุมวางสายซ้ํา
เทาท่ีจําเปนเพ่ือลบหนาจอและ
ยอนกลับไปท่ีหนาจอเริ่มตน  
กดหมายเลขฉุกเฉิน จากนั้น
กดปุมโทร  แจงตําแหนงท่ีคุณอยู  
อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับ
แจงใหวาง

■ ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพท
ของคุณ

โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือน้ีไดรับ
การรับรองใหใชกับเครือขาย EGSM 900 
และ GSM 1800 และ 1900  โปรดติดตอขอ
ขอมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับระบบเครือขายจาก
ผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องน้ี 
โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพตอความ
เปนสวนตวัและสิทธิตามกฎหมายของผูอืน่
เมื่อถายรูปและใชรูปภาพหรือวิดีโอคลิป 
โปรดเคารพขนบธรรมเนียมทองถิ่น รวมท้ัง
สิทธิสวนบุคคลของผูอืน่ และไมกระทําการ
ใดที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย รวมถึงลิขสิทธิ์

คําเตือน: คุณตองเปดเคร่ือง
กอนเริ่มใชงานคุณสมบัติตางๆ 
ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก  
หามเปดเคร่ือง เมื่อการใชงาน
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตราย

■ บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย

คณุตองสมัครใชบริการของผูใหบริการ
โทรศัพทไรสายเพื่อใชงานโทรศัพท  คุณสมบัติ
หลายชนิดในโทรศัพทเครื่องนี้ขึ้นอยูกับ
คณุสมบัตกิารทํางานของเครือขายไรสาย  
บริการเสริมของระบบเครือขายดังกลาวอาจ
ไมมีในทุกเครือขายหรือคุณอาจตองติดตอ
กับผูใหบริการโทรศัพทเพ่ือสมัครขอใชบริการ
กอนจึงจะสามารถใชบริการเสริมของระบบ
เครือขายได  ผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
อาจจําเปนตองใหคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับ
การใชงานบริการดังกลาว รวมถึงอธิบายถึง
คาใชจายในการใชบริการ  ในบางเครือขาย 
อาจมีขอจํากัดท่ีสงผลกระทบตอการใชงาน
บริการเสริมจากระบบเครือขายของคุณ  
ตวัอยางเชน ระบบเครือขายบางระบบอาจจะ
ไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษาและบริการ
ท้ังหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิก
หรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครื่อง
ของคุณ  ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติดังกลาว
จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่องของคุณ  
เครื่องของคุณอาจไดรับการตั้งคาเปนพิเศษ
สําหรับผูใหบริการระบบ  โดยการตั้งคารวมถึง
การเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลําดับเมนู และ
ไอคอนตางๆ  โปรดตดิตอขอขอมูลเพ่ิมเติม
จากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
อปุกรณเครื่องน้ีสนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 
(HTTP และ SSL) ท่ีทํางานบนโปรโตคอล 
TCP/IP  คุณสมบัติบางอยางของเครื่องตอง
ไดรับการสนับสนุนจากระบบเครือขายในการ
ใชงาน เชน MMS การเบราส แอปพลิเคชั่น
อเีมล การสงขอความแบบดวน การซิงโครไนซ
จากระยะไกล และการดาวนโหลดขอมูลผาน
เบราเซอรหรือผาน MMS
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■ หนวยความจําทีใ่ช
รวมกนั

คุณสมบัติในโทรศัพทเครื่องน้ีซ่ึงใชหนวย
ความจํารวมกัน ไดแก  คลังภาพ รายชื่อ 
ขอความตัวอักษร ขอความมัลตมิีเดีย และ
ขอความสนทนา อเีมล ปฏิทิน บันทึกสิ่งท่ี
ตองทํา เกมสและโปรแกรมประยุกต Java™ 
และแอปพลิเคชั่นสมุดบันทึก  การใชคุณสมบัติ
อยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวานี้จะลดจํานวน
หนวยความจําท่ีเหลือสําหรับคุณสมบัติอืน่
ท่ีใชหนวยความจํารวมกัน  เชน การจัดเก็บ
โปรแกรมประยกุต Java หลายโปรแกรมอาจใช
หนวยความจําท้ังหมดที่มีอยู  และเคร่ืองอาจ
แสดงขอความบนหนาจอวาหนวยความเต็ม
เมื่อคุณพยายามใชคุณสมบัติอื่นท่ีใชหนวย
ความจํารวมกัน  ในกรณีน้ี ใหลบขอมูลหรือ
รายการบางอยางที่ใชพ้ืนท่ีหนวยความจํา
รวมกันนี้ออกเสียกอน  คุณสมบัติบางอยาง 
เชน ขอความตัวอักษร อาจมีหนวยความจํา
ท่ีกําหนดไวใหแนนอนแลว นอกเหนือจาก
จํานวนหนวยความจําท่ีใชรวมกันกับคุณสมบัติ
อื่นๆ

■ อปุกรณเสรมิพิเศษ
คําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรบัการใช
อุปกรณเสริม:
• เก็บอุปกรณเสริมและอุปกรณเสริมพิเศษ

ท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ

เสริมใดๆ ใหจับท่ีปล๊ักไฟและดึงออก 
อยาดึงท่ีสายไฟ

• ตรวจสอบการตดิตัง้และการทํางานของ
อปุกรณเสริมทุกชิ้นท่ีติดตั้งในรถอยาง
สม่ําเสมอวาทํางานไดตามปกติ

• เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัติผานการรับรอง
เทานั้นท่ีจะตดิตั้งอุปกรณเสริมพิเศษในรถ
ท่ีมีความซับซอนได
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ขอมูลทั่วไป

■ รหัสผาน 

รหัสโทรศัพท
รหัสโทรศัพท (5 - 10 หลัก) ใชปองกัน
การใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต รหัส
ท่ีตัง้ไวคอื 12345 ในการเปลี่ยนรหสั
และตั้งคาใหเครือ่งขอรหัสผาน โปรดดูท่ี 
”ความปลอดภัย” หนา 40

รหัส PIN
รหัส PIN (Personal Identification 
Number) และรหัส UPIN (Universal 
Personal Identification Number) 
(4 ถึง 8 หลัก) ใชสําหรบัปองกันการใช
ซิมการดของคุณโดยไมไดรบัอนุญาต  
โปรดดูที่ ”ความปลอดภัย” หนา 40

รหัส PIN2 (4 - 8 หลัก) อาจจัดสงใหพรอม
กับซิมการดบางชิ้น โดยคณุตองใชรหัสนี้
ในการเขาใชฟงกชันบางอยาง
คุณตองใชรหัส PIN ของโมดูลเพื่อเขาดู
ขอมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัย  
โปรดดูที่ ”โมดูลปองกัน” หนา 68

คุณตองใชรหัส PIN สําหรบัลายเซ็นแบบ
ดิจิตอล โปรดดูที่ ”ลายเซ็นดิจิตอล” 
หนา 69

รหัส PUK
รหัส Personal Unblocking Key (PUK) 
และรหัส Universal Personal 
Unblocking Key (UPUK) (8 หลัก) ใช
ในการเปลี่ยนรหัส PIN หรอื UPIN ที่ถูก
บล็อกไว ตามลําดับ  ในการเปลี่ยนรหัส 
PIN2 ที่ถูกบล็อก จําเปนตองใชรหสั PUK2 
(8 หลัก)  หากรหัสนี้ไมไดมีใหพรอมกับ
ซมิการด โปรดติดตอผูใหบริการในพื้นที่
ของคณุเพื่อขอรหัส

รหัสระบบ
คณุจําเปนตองใสรหัสระบบ (4 หลัก) 
เม่ือใช การจํากัดการโทร  โปรดดูที่ 
”ความปลอดภยั” หนา 40

■ บริการตั้งกําหนดคา
ในการใชบรกิารเสรมิจากระบบเครือขาย
บางอยาง เชน บรกิารอินเทอรเน็ต
เคลื่อนที่, MMS, ขอความคลิปเสยีงแบบ 
Nokia Xpress หรอืการซิงโครไนซกับ
เซริฟเวอรอินเทอรเนต็ระยะไกล โทรศัพท
ของคณุตองไดรบัการตั้งกําหนดคาที่
ถูกตอง  สําหรับขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกับ
การตั้งคาที่มีใหใชได โปรดติดตอผูให
บริการระบบ, ผูใหบริการ, ตัวแทนจําหนาย 
Nokia ที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ 
หรือไปที่สวนสนบัสนุนในเว็บไซตของ 
Nokia ที่  
www.nokia.co.th/5300/support 
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เม่ือคุณไดรับการตัง้คาเปนขอความการ
ตั้งกําหนดคา แตเครื่องไมไดจัดเก็บและ
ใชงานคาดังกลาวโดยอัตโนมัติ ขอความ 
ไดรบัการตั้งคา จะปรากฏขึน้
ในการจัดเก็บการตั้งคา ใหเลือก แสดง > 
จัดเก็บ หากจําเปน ใหปอนรหัส PIN ที่
ผูใหบริการใหมา
หากไมตองการจัดเก็บการตั้งคาที่ไดรบั 
ใหเลือก ออก หรือ แสดง > ละทิ้ง

■ การดาวนโหลดเนื้อหา
คุณสามารถดาวนโหลดขอมูลใหม (เชน 
ลักษณะ) ลงในเครื่องได (บรกิารเสริม
ระบบเครือขาย)  คุณยังสามารถ
ดาวนโหลดอัพเดตสําหรับซอฟตแวร
ของโทรศัพทไดดวย (บริการเสรมิ
ระบบเครือขาย) โปรดดูที่ ”โทรศัพท” 
หนา 38, อัพเดตโทรศัพท
คุณสามารถสอบถามเกีย่วกับบริการอ่ืนๆ 
ราคา และภาษตีางๆ ไดจากผูใหบริการ
ของคุณ

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะ
บริการที่เชื่อถือได และมีการ
รักษาความปลอดภัยรวมทั้ง
การปองกันที่เพียงพอตอ
ซอฟตแวรที่เปนอันตราย

■ การสนับสนุนและขอมูล
การติดต้ังของ Nokia

สําหรับเวอรชันลาสุดของคูมือนี้ ขอมูล
ดาวนโหลด บรกิาร และขอมูลเพิม่เติม
ท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ Nokia ของคุณ 
โปรดเยี่ยมชมที่ 
www.nokia.co.th/5300/support 
หรือเวบ็ไซต Nokia ในพืน้ที่ของคุณ 
คณุยังสามารถเลือกดาวนโหลดการตั้ง
กําหนดคาฟร ีเชน MMS, GPRS, อีเมล 
หรือบริการอ่ืนๆ สําหรับโทรศัพทในรุน
ของคณุไดที่ 
www.nokia.co.th/phonesettings

ในกรณทีี่คณุตองการความชวยเหลือ 
โปรดดูที่ www.nokia.co.th/contactus

ในการตรวจสอบสถานที่ตั้งของศูนย
บริการ Nokia ท่ีอยูใกลที่สุดเพือ่ขอรับ
บริการดานการบํารุงรักษา โปรดเขาไป
ท่ี www.nokia.co.th/repair
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เริ่มตนใชงาน
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1. เร่ิมตนใชงาน

■ การใสซิมการดและ
แบตเตอรี่

ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้ง
กอนถอดแบตเตอรี่
เก็บซิมการดทั้งหมดใหพนมือเด็ก 
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบรกิาร
และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด 
โปรดติดตอผูจําหนายซมิการด  ซึ่งอาจ
เปนผูใหบรกิาร ผูใหบริการระบบเครือขาย 
หรือผูจําหนายรายอื่นๆ
โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมา
เพื่อใหใชกับแบตเตอรี ่BL-5B  โปรดใช
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง  
โปรดดูท่ี ”คําแนะนําสําหรบัการตรวจสอบ 
แบตเตอรี่ของ Nokia” หนา 73

ในการถอดฝาปดดานหลังของเครื่อง
โทรศัพทออก ใหดันตัวล็อคฝาปดดานหลัง 
(1) และดึงฝาปดเพื่อถอดออกจากโทรศัพท 
(2)  ถอดแบตเตอรี่ออกตามภาพ (3) 

เปดที่วางซิมการด (4) และใสซิมการด
อยางถูกตองลงในที่วาง (5)  ปดที่วาง
ซมิการดลง (6)

ใสแบตเตอรี่กลับคนื (7)  เลื่อนฝาปด
ดานหลังกลับเขาที่ (8, 9)
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■ ใสการด 
microSD

เก็บการดหนวยความจํา microSD 
ทั้งหมดใหพนมือเด็ก
1. ถอดฝาปดดานหลังของโทรศัพทออก
2. ใสการดลงในชองใสการด microSD 

โดยใหหนาสัมผัสคว่ําลง และกด
ใหล็อคเขาที่

3. ปดฝาดานหลังของเครื่อง
ใชเฉพาะการด microSD ที่ใชรวมกับ
เครื่องรุนนีไ้ดเทานั้น  เนื่องจากขนาด
ของการดหนวยความจําอ่ืนๆ เชน การด
มัลติมีเดียขนาดยอสวน ไมสามารถใสลงใน
ชองใสการด microSD ได ดังนั้นการด
ดังกลาวจึงใชไมไดกับโทรศัพทรุนนี้  
การใชการดหนวยความจําที่ใชรวมกัน
ไมไดจะกอใหเกิดความเสียหายกับ
การดหนวยความจํา รวมท้ังตวัเครื่อง 
และขอมูลที่เกบ็ไวในการดอาจสูญหาย

ใชเฉพาะการด microSD ที่ไดรับการ
รบัรองจาก Nokia สําหรบัใชกับอุปกรณนี้
เทานั้น  Nokia รองรับมาตรฐานทาง
อุตสาหกรรมที่ไดรับการอนุมัติสําหรับ
การดหนวยความจํา แตบางยี่หออาจ
ทํางานไมถูกตองหรือไมสามารถใชงาน
รวมกันไดอยางเตม็ที่กับอุปกรณนี้

■ ถอดการด microSD 
ข อสําคัญ:  หามถอดการด 
microSD ในขณะที่กําลังมี
การเขาใชการดนี ้ การถอดการด
ออกในระหวางการทํางาน
อาจทําใหการดหนวยความจํา 
รวมท้ังเครื่องเกิดความเสียหาย
ได และขอมูลที่บนัทึกไวใน
การดดังกลาวอาจสูญหาย

1. ดูใหแนใจวาไมมีแอปพลิเคชั่นใด
สําหรับประมวลผลการดหนวยความจํา 
microSD อยู 

2. ถอดฝาปดดานหลังของโทรศัพทออก
3. กดการด microSD ลงเล็กนอยเพื่อ

คลายล็อค และถอดการด microSD 
ออกจากชองใส
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■ ชารจแบตเตอรี่
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจ
กอนที่จะใชกับอุปกรณนี้  โทรศัพทนี้ไดรับ
การออกแบบมาเพื่อใหทํางานไดเม่ือไดรบั
กระแสไฟจากอุปกรณชารจ AC-3 หรอื 
AC-4 

คําเตือน:  เลือกใชแตแบตเตอรี่ 
อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริม
พิเศษที่ไดรบัการรบัรองโดย 
Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่อง
รุนนี้เทานั้น  การใชอุปกรณ
ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ 
อาจเปนอันตรายและทําให
การรบัประกันหรือการรบัรอง
สําหรับเครือ่งเปนโมฆะไป

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณ
เสริมที่ไดรับการรบัรอง สามารถสอบถาม
จากตวัแทนจําหนายของคุณ  หากตองการ
ถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริมพิเศษ 
ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ
เชื่อมตออุปกรณชารจเขากับปลั๊กไฟที่ผนัง
และเสียบขั้วตอของอุปกรณชารจเขาที่
ชองเสียบใตโทรศัพท 

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลา
สองสามนาทีกวาที่สญัลักษณแสดงการ
ชารจจะปรากฏขึน้บนหนาจอหรือกอน
ที่จะสามารถโทรออกได

ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึน้อยู
กับประเภทของอุปกรณชารจที่ใช  
การชารจแบตเตอรี ่BL-5B ดวยอุปกรณ
ชารจ AC-3 จะใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 
เม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย

■ การเปดหนากาก
แบบเลื่อนของโทรศัพท

ในการเปดหนากากแบบเลื่อนของโทรศัพท 
ใหดันสวนบนของโทรศัพทขึน้

■ การเปดและปดเครือ่ง
คําเตือน:  หามเปดโทรศัพท
ในสถานที่ที่หามใชโทรศัพท
ไรสาย หรือเม่ืออาจกอใหเกิด
สญัญาณรบกวนหรอือันตราย

กดปุมเปด/ปดคางไว โปรดดูที่ ”ปุมและ 
สวนประกอบ ตางๆ” หนา 5 หากเครือ่ง
ขอใหคุณปอนรหัส PIN หรือรหัส UPIN 
ใหปอนรหัส (ปรากฏเปน ****) หลังจากนั้น 
เลือก ตกลง

ต้ังคาวันท่ีและเวลา
ปอนเวลาทองถิ่น เลือกเขตเวลาของ
ที่ตั้งของคุณ ซึง่เปนเขตเวลาที่ตรงตาม
มาตรฐานกรีนนิช (GMT) และปอนวันที่  
โปรดดูท่ี ”วันที่และเวลา” หนา 32
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บริการพลกัแอนดเพลย
เม่ือคุณเปดเครื่องเปนครั้งแรกและ
โทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย เครือ่ง
จะขอใหคุณรบัการตั้งกําหนดคาจาก
ผูใหบริการของคุณ (บรกิารเสริมจาก
ระบบเครือขาย)  ใหตอบรบัหรือปฏิเสธ
คําขอนี ้ โปรดดูที่ "ตอเว็บสนับสนุน" 
หนา 40 และ ”บริการตั้งกําหนดคา” 
หนา xiii

■ เสาอากาศ
โทรศัพทรุนนี้มีเสาอากาศในตัว

หมายเหต:ุ คุณไมควรจับ
เสาอากาศโดยไมจําเปนเมื่อเปด
เครื่องอยู เชนเดียวกับอุปกรณ
สงสัญญาณวิทยุอ่ืนๆ  เพราะการ
สัมผัสกับเสาอากาศอาจสงผล
ตอคุณภาพการโทร และยังอาจ
ทําใหมีการใชพลังงานในการ
ทํางานมากเกินกวาที่จําเปน
อีกดวย หลีกเลี่ยงการสัมผัส
บริเวณเสาอากาศระหวางการ
ใชสายจะเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของเสาอากาศและยืด
อายกุารใชงานของแบตเตอรี่

■ ชุดหูฟง
ชุดหูฟงในกลองของชุดจําหนาย ไดรบัการ
รบัรองจาก Nokia สําหรบัใชกับอุปกรณนี้
เทานั้น  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ
เสมอ  ขอแนะนําใหใสใจเปนพเิศษกบั
ระดับความดังในกรณท่ีีคณุเชื่อมตอชุด
หฟูงอ่ืนๆ กับโทรศัพท
อยาเชื่อมตอผลิตภัณฑที่สงสัญญาณ
ออกได เพราะอาจสรางความเสียหาย
ใหกับโทรศัพท  อยาเชื่อมตอแหลงกําเนิด
แรงดันอ่ืนๆ กับขั้วตอนี ้

อะแดปเตอรเสียง
ใชอะแดปเตอรเสยีง AD-50 เพื่อเชื่อมตอ
หฟูงดวยปลั๊กขนาด 3.5-mm เขากับ
โทรศัพทของคุณ หากเชือ่มตออะแดปเตอร
กับโทรศัพทแลว หูฟงของโทรศัพทจะถูก
ตดัการเชื่อมตอ
โปรดทราบวา อะแดปเตอรไมสนบัสนุน
สายไมโครโฟน

■ สายคลองโทรศัพท

สอดสายคลองลอดผานรสูายคลองโทรศัพท 
ดังแสดงในภาพ แลวผูกใหแนน
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2. โทรศัพทของคุณ

■ ปุมและสวนประกอบ
ตางๆ

หฟูง (1) 

เครื่องเลนเพลง, ขาม, กรอกลับ (2)

เครื่องเลนเพลง, เริม่, หยุดพกั (3)

ชองเสียบอุปกรณเสริมพิเศษ (4)

เครือ่งเลนเพลง, ขาม, เดินหนาอยางเรว็ (5)

ปุมโทร (6)

ปุมเลือกดานซาย กลาง และขวา (7)

ปุมจบการทํางาน (8)

ปุมเลื่อน (9)

ปุมกด (10)

ชองเสียบอุปกรณชารจ (11)

ชองเสียบ USB (12)

ปุมเปด/ปด (13)

รรูอยสายคลองโทรศัพท (14)

เลนสกลองถายรูป (15)

ปุมปรบัระดับเสียงขึน้/ปุมสนทนา (16)

ปุมปรบัระดับเสียงลง (17)

ปุมกลองถายรูป (18)

พอรตอินฟราเรด (19)

ชองมองภาพสําหรับถายภาพตัวเอง (20)

ลําโพง (21)
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■ โหมดสแตนดบาย
เม่ือโทรศัพทพรอมใชงานแตผูใชยงัไมปอน
ตัวอักษรใดลงไป โทรศัพทจะอยูในโหมด
สแตนดบาย

หนาจอ

ความแรงของสัญญาณของระบบเครือขาย
เซลลูลาร (1)

สถานะการชารจแบตเตอรี่ (2) 

สัญลักษณตางๆ (3)

ชื่อระบบเครือขายหรือ โลโกระบบ (4) 

นาฬิกา (5)

หนาจอหลัก (6)

ฟงกชันของปุมเลือกดานซาย (7) คือ ไปที่ 
หรือเปนทางลัดไปยงัฟงกชันอ่ืน  โปรดดูที่ 
”ปุมเลือกดานซาย” หนา 33

ฟงกชันของปุมเลือกตรงกลาง (8) คอื  เมนู
ฟงกชันของปุมเลือกดานขวา (9) คอื ชื่อ 
หรือเปนทางลัดไปยงัฟงกชันอ่ืน  โปรดดูที่ 
”ปุมเลือกดานขวา” หนา 33 

ผูใหบริการแตละรายอาจมีชื่อเฉพาะของ
ผูใหบริการ

สแตนดบายแบบพิเศษ
ในโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ จะมี
รายการขอมูลและคุณสมบัติของโทรศัพท
ที่เลือกปรากฏบนหนาจอ ซึ่งคณุสามารถ
เขาใชไดโดยตรง  ในการเปดหรือปด
โหมดนี ้ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
จอแสดงผล > สแตนดบายแบบพิเศษ > 
สแตนดบายแบบพิเศษ > เปด หรือ ปด 
เม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย เลื่อนหนาจอ
ขึน้หรอืลงเพื่อเปดใชงานการสํารวจใน
รายการ และเลือก เลือก หรือ ดู  ลูกศร
ดานซายและดานขวาที่ปรากฏตอนตน
และตอนทายของบรรทัดแสดงวามีขอมูล
ใหอานตอ โดยเลื่อนไปทางซายหรือขวา
เพือ่ดูขอมูลนัน้  หากตองการออกจาก
โหมดสแตนดบายพิเศษ ใหเลือก ออก
ในการจัดวางและเปลี่ยนโหมดสแตนดบาย
แบบพเิศษ ใหเปดใชงานโหมดสํารวจ 
แลวเลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือก
ที่มีอยู

สัญลักษณ
มีขอความที่ยังไมไดอาน
ขอความที่ยังไมไดสง ยกเลิก 
หรือขอความที่สงไมสําเรจ็
เบอรที่ไมไดรบัสาย
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, เชื่อมตอกับบริการขอความ
สนทนา และสถานะการใชงาน
เปนออนไลนหรอืออฟไลน
คุณไดรับขอความสนทนา
อยางนอยหนึง่ขอความ
ปุมกดถูกล็อค
เสยีงกริ่งจะไมดังขึ้นเมื่อมีสาย
เรยีกเขาหรอืเม่ือไดรับขอความ
ตัวอักษร 
นาฬกิาปลุกทํางานอยู
ตัวนับถอยหลังกําลังทํางาน
นาฬกิาจับเวลากําลังทํางาน

, โทรศัพทลงทะเบียนใชงาน
กับเครือขาย GPRS หรือ EGPRS

, สรางการเชื่อมตอ GPRS หรือ 
EGPRS แลว

, การเชื่อมตอ GPRS หรือ EGPRS 
ถูกระงับไว (พักการเชื่อมตอ)

การเชื่อมตอ Bluetooth ทํางาน
, ใชงานหรือพักการเชื่อมตอ

สนทนา
หากคณุมีสายโทรศัพทสองสาย 
สญัลักษณนีแ้สดงวาเครื่องเลือก
สายที่สอง
โอนสายเรียกเขาทุกสายไปยัง
หมายเลขอื่น
มีการใชงานลําโพงในเครื่อง 
หรอืมีการตอลําโพงกับโทรศัพท

จํากัดการโทรเฉพาะกลุม

เลือกรูปแบบท่ีมีการตั้งเวลาไว
, , หรือ 

มีการตออุปกรณเสริมพิเศษ
ประเภทชุดหูฟง แฮนดฟร ี
เครื่องชวยฟง หรอืลําโพงตั้ง 
เขากับโทรศัพท

■ โหมดบนเครื่องบนิ
คณุสามารถยกเลิกใชการทํางานความถี่
คลื่นวิทยุทั้งหมด โดยยงัเขาสูเกมส
ออนไลน ปฏิทิน และหมายเลขโทรศัพทได  
ใชโหมดบนเครือ่งบนิในสถานที่ที่ไว
ตอการรบัคลื่นวิทย ุเชน เม่ือขึ้นเครื่องบิน
หรือในโรงพยาบาล  เม่ือเปดใชงานโหมด
บนเครือ่งบิน  จะปรากฏขึ้น
เลือก เมนู > การตัง้คา > รปูแบบ > 
บนเครือ่ง > ใชงาน หรอื ปรับตัง้คา
หากตองการยกเลิกใชงานโหมดบน
เครื่องบนิ ใหเลือกรูปแบบอ่ืนแบบใดก็ได
ในโหมดบนเครื่องบิน คุณสามารถโทรออก
ฉุกเฉินได  ปอนหมายเลขฉุกเฉิน และกด
ปุมโทร และ ใช เม่ือไดรับคําถาม ออกจาก
รูปแบบบนเครื่อง?  โทรศัพทจะพยายาม
ทําการโทรฉุกเฉิน 
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■ การล็อคปุมกด 
(ล็อคปุมกด)

หากตองการปองกันการกดปุมโดยไม
ตั้งใจ ใหปดเครื่อง และเลือก ล็อค 
ภายใน 3.5 วินาที
ในการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก 
ปลดล็อค > ตกลง หรือเปดเครื่อง  
หากตั้งปองกันปุมกดของโทรศัพทไว 
คุณตองปอนรหสัโทรศัพทเม่ือไดรับ
การแจง
ในการรบัสายเมื่อปุมกดถูกล็อคอยู 
ใหกดปุมโทรหรอืเปดโทรศัพท เม่ือคุณ
วางสายหรือปฏิเสธการรบัสาย ปุมกด
จะล็อคโดยอัตโนมัตอีิกครั้ง
สําหรบั ปองกันปุมกด โปรดดูท่ี 
”โทรศัพท” หนา 38

เม่ือล็อคปุมกดไว คณุสามารถโทรออก
ไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่กําหนดไวใน
โทรศัพทของคณุ

■ การทํางานโดยไมมี
ซิมการด

การทํางานหลายอยางในโทรศัพทของคุณ
สามารถทําไดโดยไมตองใสซิมการด (เชน 
การถายโอนขอมูลจากพีซหีรืออุปกรณอ่ืน
ที่ใชงานรวมกันได) ฟงกชันบางอยางจะ
ปรากฎเปนสีทึบในเมนแูละจะไมสามารถ
ใชได
สําหรบัการโทรฉุกเฉิน บางเครอืขาย
อาจกําหนดใหคุณตองใสซิมการดที่ใชได
ในโทรศัพทกอน
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3. ฟงกชันการโทร

■ การโทรออก
1. ปอนหมายเลขโทรศัพทและรหสั

พื้นที่
ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * 
สองครั้งเพื่อเปนรหัสนําหนาการโทร
ตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทน
รหัสการโทรออกตางประเทศ) แลว
ตามดวยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่
โดยไมตองกดเลข 0 นําหากจําเปน 
แลวตามดวยหมายเลขโทรศัพท

2. หากตองการโทรออกไปยังหมายเลข
นั้น ใหกดปุมโทร
เม่ือตองการเพิม่ระดับความดังของ
เสียงในระหวางการโทร ใหกด + 
และลดความดัง ใหกด - 

3. ในการวางสายหรือยกเลิกการ
โทรออก ใหกดปุมจบการทํางาน
หรือปดเครื่อง

ในการคนหาชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท
ท่ีคณุจัดเก็บไวใน รายชื่อ โปรดูที่ 
”การคนหารายชื่อ” หนา 27  กดปุมโทร
เพื่อโทรไปยังหมายเลขนัน้
หากตองการเขาใชรายการเบอรท่ีโทรออก 
ใหกดปุมโทรหนึง่ครั้งเมื่ออยูในโหมด
สแตนดบาย  หากตองการโทรออก 
ใหเลือกหมายเลขหรอืชื่อ แลวกดปุมโทร

โทรดวน
กําหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุม
โทรดวนไดโดยใชปุมหมายเลข 2 ถึง 9  
โปรดดูที่ ”โทรดวน” หนา 29  โทรตดิตอ
หมายเลขดังกลาวดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังตอไปนี้:
• กดปุมโทรดวน แลวกดปุมโทร
• หากตัง้คา โทรดวน ไวที่ เปด 

ใหกดปุมโทรดวนคางไวจนกวา
ระบบจะเริ่มการโทรนั้น  โปรดดูที่ 
โทรดวน ใน ”การโทร” หนา 38

การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสูง
คณุสามารถโทรออกไดโดยพูดชื่อที่บันทึก
ไวในรายชื่อในโทรศัพท  เสยีงสั่งงานจะขึน้
อยูกับภาษา  ในการตัง้คาภาษา โปรดดูที่ 
ภาษาในการจดจําเสียง ใน ”โทรศัพท” 
หนา 38

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช
รายการเสียงอาจเกิดปญหาขึน้ได 
หากคุณอยูในที่ซึ่งมีเสียงดังหรอื
อยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังนั้น
จึงไมควรอาศัยการโทรออกโดย
ใชเสียงเพยีงอยางเดียวไมวาใน
สถานการณใดก็ตาม

1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือก
ดานขวาคางไว หรอืปุมปรบัลด
ระดับเสยีง คณุจะไดยินเสียงสั้นๆ 
และขอความ กรณุาเปลงเสียง จะ
ปรากฏขึ้น
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2. เปลงเสียงสั่งงานใหชัดเจน  หากการ
เรียกขอมูลดวยเสียงเปนผลสําเร็จ 
รายการชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึน้  
โทรศัพทจะเลนเสียงสั่งงานของ
รายการแรกสดุที่ตรงกัน หากผล
ที่ปรากฏไมใชรายการที่ตองการ
ใหเลื่อนไปยังรายการอื่น
การใชเสียงสั่งงานเพื่อเรียกใชงาน
ฟงกชันโทรศัพทที่เลือกไวนั้นจะคลาย
กับการโทรออกโดยใชเสยีง  โปรดดูที่ 
เสียงสั่งงาน ใน ”ทางลัดสวนตัว” 
หนา 32

■ การรบัสายหรือปฏิเสธ
การรบัสาย

ในการรบัสายเรยีกเขา ใหกดปุมโทรหรอื
เปดโทรศัพท  หากตองการวางสาย ใหกด
ปุมจบการทํางานหรือปดโทรศัพท
หากตองการปฏิเสธการรับสาย ใหกดปุม
จบการทํางาน  หากตองการปดเสียง
เรียกเขา ใหเลือก เงยีบ

สายเรียกซอน
เม่ือตองการรับสายเรียกซอนในระหวางที่
ใชสายอยู (บรกิารเสริมจากเครอืขาย) 
ใหกดปุมโทรออก  สายแรกจะถูกพกัไว  
เม่ือตองการวางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุม
จบการทํางาน
หากตองการใชฟงกชัน สายเรยีกซอน 
โปรดดูที่ ”การโทร” หนา 38

■ ตัวเลือกขณะสนทนา
ตวัเลือกหลายอยางที่คุณสามารถใชได
ขณะสนทนาเปนบริการเสริมจากระบบ
เครือขาย  หากตองการรายละเอียด
เพิม่เติม โปรดติดตอผูใหบริการ
ขณะสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้:
ตวัเลือกการโทร ไดแก ปดเสยีง หรอื 
เปดเสยีง, รายชื่อ, เมน,ู ล็อคปุมกด, 
บนัทึกเสียง, ความชัดเจนเสยีง, ลําโพง 
หรือ โทรศัพท 
บริการเสรมิจากระบบเครือขายไดแก 
รบัสาย หรือ ปฏิเสธ, พักสาย หรือ เลิก
พกัสาย, โทรใหม, เพิ่มสายประชุม, 
วางสาย, วางทุกสาย และตัวเลือกตอไปนี:้
สง DTMF — เพือ่สงตัวอักษรแทนเสียง
เรยีกเขา
สลับสาย — ใชสลับระหวางสายที่ใชอยู
และสายที่พักไว
สงสายตอ — เพือ่ตอสายที่พกัไวเขากับ
สายที่ใชอยูและวางสายของคุณเองจาก
การสนทนา
ประชุมสาย — เพื่อประชุมสาย
โทรสวนตวั — เพื่อคุยสายสวนตัวระหวาง
การประชุมสาย

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพท
ไวใกลหูระหวางการใชลําโพง 
เนื่องจากเสียงจะดังมาก 
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4. เขียนขอความ
ในการปอนขอความ (เชน ขณะเขียน
ขอความ) ใหใชระบบปอนตัวอักษร
แบบปกติ หรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ  
เม่ือคุณเขียนขอความ ใหกด ตัวเลือก 
คางไวเพื่อสลับระหวางระบบปอนขอความ
ปกติ ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ  และ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ซึง่แสดงดวย
สัญลักษณ   ระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติไมไดสนับสนุนทุกภาษา
หากคุณเลือกรูปแบบตัวอักษร โทรศัพท
จะปรากฏสญัลักษณ   และ  
ในการเปลี่ยนรูปแบบตวัอักษร ใหกดปุม #  
ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเปน
ตัวเลข ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  ใหกด
คางไวที่ปุม # และเลือก โหมดหมายเลข  
ในการเปลี่ยนจากโหมดหมายเลขเปน
ตัวอักษร ใหกดคางไวที่ปุม #
ในการตัง้ภาษาที่ใชเขยีน ใหเลือก 
ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน 

■ การปอนตัวอักษร
แบบปกติ

กดปุมหมายเลข 1 ถึง 9 ซ้ําๆ จนตัวอักษร
ที่ตอังการปรากฏ  ตัวอักษรที่มีอยูจะขึน้กับ
ภาษาที่ใชเขียนที่เลือกไว หากตัวอักษร
ตัวถัดไปที่คุณตองการปอนอยูในปุมเดียว
กับปุมตัวเลขที่คณุใชอยู ใหรอจนกระทั่ง
เคอรเซอรปรากฏขึ้น และปอนตัวอักษร  
เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรพเิศษ
ท่ีใชอยูเสมอจะอยูที่ปุมตัวเลข 1

■ ระบบชวยสะกดคํา
อตัโนมัติ

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัตจิะใช
พจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถ
เพิม่คําใหมได
1. เริม่เขียนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กด

ทีละปุมเพียงหนึง่ครั้งในการปอน
ตวัอักษรแตละตัว

2. เม่ือเขียนคําเสร็จและตรวจแลว
วาถูกตอง ใหยืนยันโดยเวนวรรค 
ดวยการกด 0
หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม * 
ซ้ําๆ และเลือกคําจากรายการ
หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา 
แสดงวาคําที่คุณตองการเขียนไมมีอยู
ในพจนานกุรม  ในการเพิ่มคําลงใน
พจนานุกรม ใหเลือก สะกด  ปอนคํา
โดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 
แลวเลือก จดัเก็บ
ในการเขยีนคําผสม ใหปอนสวนแรก
ของคําลงไป และกดปุมเลื่อนขวา
เพือ่ยนืยันคําดังกลาว  เขียนสวน
สดุทายของคํา หลังจากนั้นใหยืนยัน

3. เริม่เขียนคําถัดไป
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5. สํารวจเมนู
โทรศัพทเครื่องนี้มีเมนูฟงกชันหลาย
ฟงกชันใหเลือก โดยจะจัดกลุมอยูในเมนู
ตางๆ
1. หากตองการเขาสูเมน ูใหเลือก เมนู

ในการเปลี่ยนมุมมองเมนู ใหเลือก 
ตัวเลือก > มุมมองเมนหูลัก > 
รายการ, ตาราง, ตารางในปายกํากับ 
หรือ แท็บ
ในการจัดเรยีงเมนูใหม ใหเลื่อน
ไปที่เมนทูี่ตองการยาย แลวเลือก 
ตัวเลือก > เรยีบเรียง > ยาย  เลื่อน
ไปยังตําแหนงที่ตองการยายเมนูไปไว 
แลวเลือก ตกลง  ในการจัดเก็บการ
เปลี่ยนแปลง ใหเลือก เสรจ็ > ใช

2. เลื่อนไปยงัเมน ูแลวเลือกตัวเลือก 
(เชน การตั้งคา)

3. หากเมนูที่เลือกมีเมนยูอย ใหเลือก
เมนูยอยที่คุณตองการ (เชน โทรออก)

4. หากเมนูยอยที่เลือกนั้นมีเมนูยอยอีก 
ใหทําซ้ําขัน้ตอนที่ 3

5. เลือกการตั้งคาที่ตองการ
6. หากตองการกลับไปที่เมนรูะดับ

กอนหนา ใหเลือก กลับ หากตองการ
ออกจากเมนู ใหเลือกออก
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6. ขอความ

คุณสามารถอาน เขียน สง และบันทึก
ขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย 
ขอความอีเมล ขอความคลิปเสียง และ
ขอความดวนและโปสการดได  ขอความ
ทั้งหมดจะถูกจัดเกบ็ไวในแฟมขอมูล

■ ขอความตัวอักษร
ดวยบรกิาร SMS (Short Message 
Service) คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณ
สงและรับขอความตัวอักษร รวมทั้งรับ
ขอความที่มีภาพได (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

กอนที่คุณจะสงขอความตัวอักษรหรือ
ขอความอีเมล SMS คุณตองจัดเก็บ
หมายเลขศูนยขอความของคุณกอน  
โปรดดูที่ ”การตั้งคาขอความ” หนา 24

เม่ือตองการตรวจสอบการใชงานบริการ
อีเมล, SMS และสมัครขอใชบริการ 
ใหติดตอผูใหบรกิาร  หากตองการ
จัดเกบ็ที่อยูอีเมลไวใน รายชื่อ โปรดดูที่ 
”การจัดเก็บขอมูล” หนา 27

โทรศัพทของคณุสนบัสนนุการสงขอความ
ตัวอักษรที่มีความยาวมากกวาความยาว
ท่ีกําหนดของขอความเดียว  โดยขอความ
ที่ยาวขึ้นจะถูกสงเปนชุดขอความตั้งแต
สองขอความขึ้นไป  ผูใหบริการจะคิด
คาใชจายตามจริง  สําหรบัตัวอักษรที่มี
เครื่องหมายเนนเสียงหรือเครือ่งหมายอ่ืนๆ 

และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา 
เชน ภาษาจีน จะใชพืน้ที่มากขึ้น ซึ่งอาจ
ทําใหขอความนั้นยาวกวาจํานวนที่จะสง
เปนขอความเดียวได
สญัลักษณแสดงที่ดานบนของจอแสดงผล
จะแสดงจํานวนตัวอักษรที่ยังเขียนได
และจํานวนขอความที่ตองสง  เชน 673/2 
หมายความวา คุณยังสามารถปอน
ตวัอักษรลงไปไดอีก 673 ตวัอักษร และ
เครื่องจะแบงสงขอความออกเปน 2 ชุด

การเขียนและสงขอความ
1. เลือก เมนู > ขอความ > สราง

ขอความ > ขอความตัวอักษร
2. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอย

หนึ่งเบอรหรือที่อยูอีเมลในฟลด ถงึ:   
ในการดึงขอมูลหมายเลขโทรศัพท
หรือที่อยูอีเมลจากหนวยความจํา 
เลือก เพิ่ม

3. สําหรับอีเมล SMS ใหปอนหัวขอ
ในฟลด หัวขอ:

4. เขยีนขอความของคุณลงในฟลด 
ขอความ: 

5. ในการสงขอความ ใหเลือก สง  
โปรดดูที่ ”การสงขอความ” หนา 15
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การอานและการตอบกลับ
ขอความ
1. หากตองการดูขอความที่ไดรบั ใหเลือก 

แสดง  หากตองการดูขอความดังกลาว
ในภายหลัง ใหเลือก ออก
หากตองการอานขอความในภายหลัง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > ถาดเขา  

2. หากตองการตอบกลับขอความ เลือก 
ตอบ และประเภทขอความ

3. เขียนขอความตอบกลับ
4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง  

โปรดดูท่ี ”การสงขอความ” หนา 15

■ ขอความมัลติมีเดีย
หมายเหตุ:  เฉพาะเครือ่งที่มี
คุณสมบัติท่ีใชงานรวมกันได
เทานั้นที่จะรบัและแสดงขอความ
มัลติมีเดียได  ลักษณะขอความ
ที่แสดงอาจแตกตางกันขึน้กับ
โทรศัพทที่รับขอความ

ขอความมลัติมีเดยีสามารถรวมสิ่งที่แนบได
หากตองการตรวจสอบขอมูลการใชงาน
และสมัครใชบริการสงขอความมัลติมีเดีย 
(MMS, บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
โปรดติดตอผูใหบรกิาร  โปรดดูท่ี 
”การตั้งคาขอความ” หนา 24

การเขียนและสงขอความ
มัลติมีเดีย
เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของ
ขอความมัลติมีเดีย  หากไฟลภาพที่แทรก

มีขนาดเกินคาจํากัดนี ้เครือ่งอาจทําให
ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง 
MMS ได
1. เลือก เมนู > ขอความ > สราง

ขอความ > มัลตมีิเดีย
2. เขยีนขอความของคุณ หากตองการ

เพิม่ไฟล เลือก ใส และเลือกจาก
ตวัเลือก 

3. หากคณุตองการดูขอความกอนสง 
ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงตัวอยาง

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง  
โปรดดูที่ ”การสงขอความ” หนา 15

5. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอย
หนึ่งเบอรหรือที่อยูอีเมลในฟลด ถงึ:  
ในการดึงขอมูลหมายเลขโทรศัพท
หรือที่อยูอีเมลจากหนวยความจํา 
ใหเลือก เพิ่ม

6. ในการสงขอความ ใหเลือก สง  
โปรดดูที่ ”การสงขอความ” หนา 15

การเขียนและสงขอความ
พรอมกับมัลติมีเดีย
เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของ
ขอความ MMS  หากไฟลภาพที่แทรก
มีขนาดเกินคาจํากัดนี ้เครือ่งอาจทําให
ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง 
MMS ได
สามารถเพิ่มเนื้อหาอ่ืนลงในขอความพรอม
กับมัลติมีเดียได  ตวัอยางเนือ้หาอาจเปน
ภาพ ไฟลวิดีโอ ไฟลเสียง นามบัตร บันทกึ
ปฏิทิน ล ักษณะ ลิงคการสตรมี หรอืแมแต 
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ไฟล ท ี่ไม สนับสนนุ (ยกตัวอยาง ไฟลที่รับ
จากอีเมล)

1. เลือก เมนู > ขอความ > สราง
ขอความ > รวมมัลติมีเดีย

2. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอย
หนึ่งเบอรหรอืที่อยูอีเมลในฟลด ถึง:  
ในการดึงขอมูลหมายเลขโทรศัพท
หรือที่อยูอีเมลจากหนวยความจํา 
ใหเลือก เพิ่ม

3. ปอนหัวเรื่อง และเขยีนขอความ
ของคุณ

4. หากตองการเพิ่มไฟล เลือก ใส 
จากเลือกจากตัวเลือก 

5. หากคุณตองการดูขอความกอนสง 
ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงตัวอยาง

6. ในการสงขอความ ใหเลือก สง  
โปรดดูท่ี ”การสงขอความ” หนา 15

การสงขอความ
การคุมครองดานลิขสิทธ์ิอาจหามมิให
ทําการคัดลอก แกไข โอน หรอืสงตอภาพ 
เพลง (รวมถึงเสียงเรยีกเขา) และเนื้อหา
อ่ืนๆ
ในการสงขอความ ใหเลือก สง  เครือ่งจะ
จัดเกบ็ขอความไวในแฟมขอมูล ถาดออก 
และเริ่มตนการสงขอความ

หมายเหตุ:  เม่ือโทรศัพทกําลัง
สงขอความ  ซึ่งเปนภาพ
เคลื่อนไหวจะปรากฏ  ซึ่งเปน
การแสดงวาโทรศัพทไดสง
ขอความดังกลาวไปที่หมายเลข
ศูนยขอความที่ตั้งโปรแกรมไว
ในเครื่องของคณุแลว  แตไมได
หมายความวาผูรับปลายทาง
ไดรบัขอความของคณุแลว  
คุณสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการสง
ขอความไดจากผูใหบริการ

หากมีการขัดจังหวะในขณะสงขอความ 
เครื่องจะพยายามสงใหมอีก 2-3 ครัง้  
หากไมสามารถสงขอความดังกลาวได 
ขอความจะยังคงอยูในแฟมขอมูล ถาดออก  
ในการยกเลิกขอความมัลติมีเดียในแฟม
ขอมูล ถาดออก ใหเลื่อนไปยังขอความ
ที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ยกเลิก
การสง

การอานและการตอบกลบั
ขอความนั้น

ขอสําคัญ: ขอควรระวงัในการ
เปดขอความ  ขอมูลในขอความ
มัลติมีเดียอาจมีซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายหรืออาจทําให
โทรศัพทหรือเครือ่งพีซขีองคุณ
เสียหายได 

1. หากตองการดูขอความที่ไดรับ ใหเลือก 
แสดง หากตองการดูขอความดังกลาว
ในภายหลัง ใหเลือก ออก
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2. หากตองการดูขอความทั้งหมด
ในกรณีท่ีไดรับขอความที่ประกอบ
ดวยการนําเสนอ ใหเลือก เลน
ในการดูไฟลในการนําเสนอหรือ
สิ่งที่แนบ ใหเลือก ตัวเลือก > วัตถ ุ
หรือ สิง่ที่แนบ

3. หากตองการตอบกลับขอความ เลือก 
ตัวเลือก > ตอบกลับ และประเภท
ขอความ

4. เขียนขอความตอบกลับ
5. ในการสงขอความ ใหเลือก สง  

โปรดดูท่ี ”การสงขอความ” หนา 15

■ โปสการด
ดวยบรกิารสงขอความโปสการด (บริการ
เสริมจากระบบเครอืขาย) ใหสรางและสง
โปสการดที่มีภาพและขอความทักทาย
ในนัน้  โปสการดจะถูกสงไปยังผูใหบรกิาร
โดยใชการสงขอความมัลติมีเดีย  
ผูใหบริการจะพิมพโปสการดและสง
โปสการดดังกลาวไปยังที่อยูทางไปรษณีย
ท่ีใหมาพรอมกับขอความ  คณุตองเปด
ใชงาน MMS กอน จึงจะใชบริการนี้ได

คณุจะใชบริการโปสการดไดก็ตอเมื่อ
คณุสมัครขอใชบรกิารแลว  โปรดติดตอ
ผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการของคุณ 
เพือ่ตรวจสอบขอมูลการใชงาน คาบรกิาร 
และการเปนสมาชิกบรกิารนี้
หากตองการสงโปสการด ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > เขียนขอความ > โปสการด  
ปอนที่อยู ฟลดบังคับของโปรแกรมแกไข 
แสดงดวยเครื่องหมาย *  เลื่อนไปยังฟลด
รปูภาพ เลือก ใส ภาพจากคลังภาพ 
หรือ ภาพใหม เพื่อใสภาพลาสุด แลวเขียน
ขอความตอนรับของคณุ  ในการสง
ขอความ ใหเลือก สง

■ ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตวัอักษรที่
ปรากฏขึ้นทันทีที่ไดรับ  เครื่องจะไมจัดเก็บ
ขอความดวนไวโดยอัตโนมัติ

เขียนขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > 
ขอความดวน ปอนหมายเลขของผูรับ 
และเขยีนขอความที่ตองการ  ในการใส
ตวัอักษรกะพริบ ใหเลือก ตัวเลือก > 
ใสตัวอักษรกะพรบิ  สิ้นสุดขอความกะพริบ
โดยใสเครือ่งหมายที่สอง
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การรับขอความ
ขอความดวนที่ไดรับจะแสดงดวยขอความ: 
พรอมทั้งแสดงสวนแรกของขอความเปน
บางคํา  ในการอานขอความ ใหเลือก อาน  
หากตองการนําหมายเลขและที่อยูจาก
ขอความปจจุบันมาใช ใหเลือก ตัวเลือก > 
ใชขอมูล ในการจัดเก็บขอความ ใหเลือก 
จัดเก็บ และเลือกแฟมขอมูลที่คณุตองการ
เก็บขอความไว

■ ขอความคลิปเสียง 
Nokia Xpress

คุณสามารถใช MMS เพื่อสรางและสง
ขอความคลิปเสยีงไดอยางสะดวกงายดาย  
คุณตองเปดใช MMS กอน จึงจะสามารถ
ใชขอความคลิปเสยีงได

เขียนขอความ
1. เลือก เมนู > ขอความ > เขียน

ขอความ > ขอความคลิปเสียง 
เครื่องบันทึกเสียงจะเปดการทํางาน  
ในการใชเครื่องบันทึก โปรดดูที่ 
”เครือ่งบันทึก” หนา 50

2. เปลงเสียงขอความ
3. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอย

หนึ่งหมายเลขในชอง ถึง: หรอืเลือก 
เพิ่ม เพือ่ดึงหมายเลข

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

การเรียกฟงขอความ
ในการเปดขอความคลิปเสียง ใหเลือก 
เลน; หรอืหากคณุไดรับขอความมากกวา
หนึ่งขอความ ใหเลือก แสดง > เลน 
หากตองการฟงขอความนั้นในภายหลัง 
ใหเลือก ออก

■ หนวยความจําเต็ม
เม่ือคุณไดรบัขอความ แตหนวยความจํา
ของขอความเต็ม ขอความ หนวยความจํา
เตม็ ไมสามารถรับขอความ จะปรากฏขึ้น 
ใหทําการลบขอความเกาออกกอน โดย
เลือก ตกลง > ใช และเลือกโฟลเดอร  
เลื่อนไปยังขอความที่ตองการ แลวเลือก 
ลบ หากตองการลบมากกวาหนึง่ขอความ
ขึน้ไป ใหเลือก เลือก เลือกขอความ
ทั้งหมดที่คุณตองการลบ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ลบที่เลือก

■ แฟมขอมูล
เครื่องจะจัดเก็บขอความที่ไดรับไวในแฟม
ขอมูล ถาดเขา
ขอความที่ยงัไมไดสงจะถูกจัดเก็บไวใน
แฟมขอมูล ถาดออก
หากตองการตัง้คาเครื่องใหจัดเก็บ
ขอความที่สงแลวไวในแฟมขอมูล 
รายการที่สง โปรดดูที่ จัดเกบ็ขอความที่สง 
ใน ”การตั้งคาทั่วไป” หนา 24

ในการแกไขและสงขอความที่คณุเขยีนไว
และจัดเก็บไวในแฟมขอมูล ฉบับราง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > ฉบับราง
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คุณสามารถยายขอความไปไวในแฟม
ข อมูล รายการที่จัดเก็บ ในการจัดเมนูยอย 
รายการที่จัดเก็บ ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > รายการที่จัดเก็บ หากตองการ
เพิ่มแฟมขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่ม
แฟมขอมูล ในการลบหรือเปล่ียนชื่อแฟม
ขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > ลบแฟมขอมูล 
หรือ เปลี่ยนชื่อแฟม
โทรศัพทเครื่องนี้มีแมแบบขอความ 
หากคุณตองการสรางแมแบบขอความใหม 
ใหจัดเก็บขอความเปนแมแบบ ในการ
เขาดูรายการแมแบบ ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > รายการที่จัดเก็บ > แมแบบ

■ โปรแกรมอีเมล
แอปพลิเคชั่นอีเมลที่ใช การเชื่อมตอขอมูล
แบบแพคเก็ต (บรกิารเสริมจากระบบ
เครือขาย) ชวยใหคุณเขาใชอีเมลแอคเคาท
ผานทางโทรศัพทได โปรแกรมอีเมล
แตกตางจากฟงกชันอีเมล SMS ในการ
ใชฟงกชันอีเมลกับโทรศัพทของคุณ 
คุณตองใชระบบอีเมลที่ใชงานรวมกนัได
คุณสามารถเขียน สง และอานอีเมลดวย
โทรศัพทของคณุ โทรศัพทของคณุจะ
สนับสนุนอีเมลเซิรฟเวอร POP3 และ 
IMAP4

กอนที่คุณจะสงและเรียกอานขอความอีเมล 
คุณจําเปนตองจัดหาอีเมลแอคเคาทใหม
หรือใชแอคเคาทเดิม โปรดสอบถามอีเมล
แอคเคาทของคุณจากผูใหบริการอีเมล 

ตรวจสอบการตัง้คาอีเมลกับผูใหบริการ
อีเมลของคุณ คุณจะไดรับการตั้งกําหนด
คาอีเมลเปนขอความการจัดรูปแบบ 
โปรดดูที่ ”บรกิารตั้งกําหนดคา” หนา xiii

ในการใชงานการตั้งคาอีเมล ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > 
ขอความอีเมล โปรดดูที่ ”ขอความอีเมล” 
หนา 26

แอปพลิเคชั่นนี้ไมรองรบัการใชเสยีง
ปุมกด

ตัวชวยการตั้งคา
ตวัชวยการตัง้คาจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ
หากไมมีการระบุการตั้งคาอีเมลไวใน
โทรศัพท ในการปอนการตั้งคาดวยตนเอง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 
ตัวเลือก > จัดการบัญชีผูใช > 
ตัวเลือก > ใหม 
ตวัเลือก จัดการบัญชีผูใช ชวยใหคุณ
สามารถเพิ่ม ลบ และเปลี่ยนแปลง
การตั้งคาอีเมลได

การเขียนและการสงอีเมล
คณุสามารถเขยีนขอความอีเมลกอน
เชื่อมตอบริการอีเมล หรือเชื่อมตอกับ
บริการกอนแลวเขียนและสงอีเมลก็ได
1. เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 

เขยีนอีเมลใหม
2. หากมีบญัชีผูใชอีเมลระบุไวมากกวา

หนึ่งบัญชี ใหเลือกบัญชีท่ีคุณตองการ
ใชสงอีเมล
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3. ใสที่อยูอีเมลของผูรบั เขยีนหัวเรื่อง 
และปอนขอความในอีเมล ในการ
แนบไฟลจาก คลังภาพ ใหเลือก 
ตัวเลือก > แนบไฟล

4. เม่ือตองการสงขอความอเีมลในทันที 
เลือก สง > สงตอนนี ้
หากตองการจัดเกบ็อีเมลในโฟลเดอร 
ถาดออก เพื่อสงภายหลังใหเลือก 
สง > สงภายหลัง
หากตองการแกไขหรือเขียนอีเมล
ตอไปภายหลัง ใหเลือก ตัวเลือก > 
จัดเกบ็เปนฉบับราง อีเมลจะถูก
จัดเกบ็ใน ถาดออก > ฉบับราง
หากตองการสงอีเมลภายหลัง เลือก 
เมนู > ขอความ > อีเมล > ตัวเลือก > 
สงตอนนี ้หรือ สง/ตรวจอีเมล

การดาวนโหลดอีเมล
1. ในการดาวนโหลดขอความอีเมลที่สง

ไปยังบัญชีอีเมลของคุณ ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > อีเมล > ตรวจดู
อีเมลใหม
หากมีบัญชีผูใชอีเมลระบไุวมากกวา
หนึ่งบัญชี ใหเลือกบัญชีที่คุณตองการ
ดาวนโหลดอีเมล
แอปพลิเคชั่นอีเมลจะดาวนโหลด
เฉพาะหัวเรื่องของอีเมลเทานั้น 

2. เลือก กลับ > ถาดเขา ชื่อบัญชีผูใช 
และขอความใหม และเลือก ดึง เพื่อ
ดาวนโหลดขอความอีเมลทั้งฉบับ

ในการดาวนโหลดขอความอีเมลใหม และ
ส งอีเมลที่จัดเก็บไวในโฟลเดอร ถาดออก 
ใหเลือก ตัวเลือก > สง/ตรวจอีเมล

การอานและการตอบกลบั
อีเมล

ขอสําคัญ: ขอควรระวังในการ
เปดขอความ ขอความอีเมล
อาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตราย
หรืออาจทําใหโทรศัพทหรือ
เครือ่งพีซขีองคุณเสยีหายได

1. เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 
ถาดเขา ชื่อบัญชีผูใช และขอความ
ที่ตองการ

2. ในการตอบกลับอีเมล ใหเลือก 
ตอบกลับ > ขอความเดิม หรือ 
ขอความวาง หากตองการตอบกลับ
ไปที่ผูรับหลายคน ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตอบกลับทั้งหมด ยืนยัน
หรือแกไขที่อยูอีเมลและหัวเรือ่ง 
แลวเขียนขอความตอบกลบัของคุณ

3. ในการสงขอความ ใหเลือก สง > 
สงตอนนี้ 
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โฟลเดอรอีเมล
โทรศัพทของคณุจะจัดเก็บอีเมลซึ่งคณุ
ดาวนโหลดจากบัญชีอีเมลในแฟมขอมูล 
ถาดเขา โฟลเดอร ถาดเขา ประกอบดวย
โฟลเดอรดังตอไปนี:้  “ชื่อบัญชีผูใช” 
สําหรบัอีเมลขาเขา ท่ีเก็บถาวร สําหรับ
เก็บอีเมลถาวร, กําหนดเอง 1—กําหนดเอง 
3 สําหรับจัดเก็บอีเมล ขยะ สําหรับเก็บ
อีเมลขยะ ฉบบัราง สําหรับจัดเก็บเมล
ที่ยงัเขียนไมเสร็จ ถาดออก สําหรับจัดเก็บ
อีเมลที่ยังไมไดสง และ รายการที่สง 
สําหรบัจัดเก็บอีเมลที่ถูกสงไปแลว 
ในการจัดการโฟลเดอรและอีเมลใน
โฟลเดอรนั้น ใหเลือก ตัวเลือก เพือ่ดู
ตัวเลือกที่สามารถใชไดสําหรับแตละ
โฟลเดอร

ตัวกรองเมลขยะ
หากตองการเปดใชงานและกําหนด
ตัวกรองเมลขยะ ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวกรองเมลขยะ > การตั้งคา ในหนาจอ
วางของอีเมลหลัก  ตัวกรองเมลขยะชวยให
สามารถกําหนดชื่อผูสงไวในรายการ
บัญชีดําหรือขาวได  ขอความจากผูสงใน
บัญชีดําจะถูกกรองไวในโฟลเดอรขยะ  
ขอความจากผูสงที่ไมรูจักหรือบัญชีขาว 
จะไดรับการดาวนโหลดลงในถาดเขาของ
บัญชี  สําหรับการกําหนดบัญชีดําใหกับ
ผูสง เลือกขอความอีเมลในโฟลเดอร 
ถาดเขา และ ตัวเลือก > ผูสงในบัญชีดํา

■ สนทนา
ดวยการสนทนา (ขอความสนทนา บริการ
เสริมจากระบบเครอืขาย) คุณสามารถสง
ขอความแบบสั้นๆ งายๆ ไปยังผูสนทนา
ท่ีออนไลนอยู  คุณตองสมัครขอใชบริการ
และลงทะเบยีนกับศูนยบริการสนทนา
ท่ีคุณตองการใช  สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการลงชื่อใชงานบรกิารสนทนา 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
ในการตั้งคาที่จําเปนของบริการสนทนา 
โปรดดูที่ ตั้งคาการเชื่อมตอ ใน 
”เขาใชงาน” หนา 20 ไอคอนและขอความ
บนหนาจออาจแตกตางกันขึน้กับบริการ
สนทนา

หมายเหตุ:  คุณอาจไมสามารถ
เขาใชงานคุณสมบัติทั้งหมด
ที่กลาวถึงในคูมือนีไ้ด ทั้งน ี้
ขึน้อยูกับผูใหบริการสนทนา
ของคณุ

เขาใชงาน 
เลือก เมนู > ขอความ > สนทนา สนทนา 
อาจถูกแทนที่ดวยคําอ่ืน ขึ้นอยูกับผูให
บริการของคุณ  หากมีการตั้งคาชุด
การเชื่อมตอมากกวาหนึ่งชุดสําหรับบรกิาร
สนทนา ใหเลือกชุดที่ตองการ  เลือกจาก
ตวัเลือกตอไปนี:้
ล็อกอิน — เพื่อเชื่อมตอกับบริการสนทนา 
ในการตั้งโทรศัพทใหเชื่อมตอกับบรกิาร
สนทนาโดยอัตโนมัตเิม่ือคุณเปดเครื่อง 
เม่ือเขาสูระบบแลว ใหเลือก ล็อกอิน
อัตโนมัติ: > เปด หรือเลือก เมนู > 
ขอความ > สนทนา, เชื่อมตอกับบรกิาร
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สนทนา และเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > 
ล็อกอินอัตโนมัติ > เปด 
การสนทนาเกา — เพื่อดู ลบ หรือเปล่ียน
ชื่อการสนทนาที่คุณไดจัดเก็บในระหวาง
ที่สนทนา
ตั้งคาการเชื่อมตอ — เพื่อแกไขการตั้งคา
ที่จําเปนสําหรบัการสงขอความ

เชื่อมตอ
ในการเชื่อมตอกับบรกิาร ใหเขาสูเมนู
สนทนา เลือกบริการสนทนา และเลือก 
ล็อกอิน 
หากตองการยกเลิกการเชื่อมตอกับบรกิาร
สนทนา ใหเลือก ตัวเลือก > ออก

ชวงสนทนา
เม่ือเชื่อมตอกับบริการแลว สถานะของคุณ 
ซึ่งผูอ่ืนมองเห็นได จะแสดงขึ้นที่บรรทัด
สถานะ   สถานะ: ออนไลน, สถานะ: ไมวาง 
หรือ สถานะ: ออฟไลน — ในการเปลี่ยน
สถานะสวนตวั เลือก เปล่ียน 
ขางใตบรรทัดสถานะจะมีโฟลเดอรสาม
โฟลเดอรที่บรรจุรายการชื่อของคุณ 
และแสดงสถานะของรายชื่อ: การสนทนา, 
ออนไลน และ ออฟไลน หากตองการ
ขยายโฟลเดอร เลื่อนไปที่โฟลเดอรนั้น 
และเลือก ขยาย (หรอืกดแถบเลื่อนขวา) 
หากตองการยอโฟลเดอร ใหเลือก ยอ 
(หรือกดแถบเลื่อนซาย)

การสนทนา — แสดงรายการสนทนาใหม
และท่ีอานแลวหรือคําเชิญใหสนทนาใน
ระหวางชวงการสนทนาที่ใชงานอยู
สญัลักษณ  แสดงถึงขอความกลุมใหม
สญัลักษณ  แสดงถึงขอความกลุม
ที่อานแลว
สญัลักษณ  แสดงถึงขอความสนทนา
ใหม
สญัลักษณ  แสดงถึงขอความสนทนา
ที่อานแลว
สญัลักษณ  แสดงถึงคําเชิญ
ไอคอนและขอความบนหนาจอจะขึน้อยูกับ
บริการสนทนา
ออนไลน — แสดงจํานวนรายชื่อที่ออนไลน
ออฟไลน — แสดงจํานวนรายชื่อที่ออฟไลน
ในการเริ่มตนการสนทนา ใหขยายโฟลเดอร 
ออนไลน หรือ ออฟไลน และเลื่อนไปที่
รายชื่อที่คณุตองการสนทนา แลวเลือก 
สนทนา หากตองการรับคําเชิญหรือ
ตอบกลับขอความ ใหขยายโฟลเดอร 
การสนทนา เลื่อนไปที่รายชื่อที่คุณตองการ
สนทนา แลวเลือก เปด  หากตองการ
เพิม่รายชื่อ โปรดดูที่ ”เพิ่มรายชื่อสนทนา” 
หนา 22

กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ (จะเปน
สทีึบหากระบบเครอืขายไมรองรบัการใช
กลุมสนทนา) — รายการบุคมารคของกลุม
สาธารณะที่ผูใหบรกิารมีให จะแสดงขึ้น  
ในการเริ่มรบัสงขอความสนทนากับกลุม 
เลื่อนไปที่กลุม แลวเลือก เขารวม ปอนชื่อ
ในหนาจอ ซึง่เปนชื่อที่ตองการใชในการ
สนทนา  เม่ือคณุเขารวมในการสนทนา
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ของกลุมนั้นแลว คณุสามารถเริม่ตน
สนทนาในกลุมได คุณสามารถสรางกลุม
สวนตวัไดดวย โปรดดูท่ี ”กลุม” หนา 23

คนหา > ผูสนทนา หรือ กลุมสนทนา — 
เพื่อคนหาผูใชหรอืกลุมสาธารณะในบริการ
สนทนาที่อยูในระบบเครือขายโดยแยก
ตามหมายเลขโทรศัพท ชื่อในหนาจอ 
ที่อยูอีเมล หรือชือ่  หากคุณเลือก 
กลุมสนทนา คุณสามารถคนหากลุมไดตาม
สมาชิกในกลุมหรอืตามชื่อกลุมสนทนา 
หัวขอ หรือ ID
ตัวเลือก > สนทนา หรือ เขากลุม — เพื่อ
เริ่มตนสนทนาเมื่อคณุพบผูใชหรือกลุม
สนทนาที่คุณตองการแลว

การรับหรือปฏิเสธคําเชิญ
หากคุณไดรับคําเชิญใหม และตองการอาน 
ใหเลือก อาน  หากคุณไดรับคําเชิญ
มากกวาหนึ่งคําเชิญ ใหเลื่อนไปยังคําเชิญ
ท่ีตองการ แลวเลือก เปด ในการเขารวม
สนทนากลุมสวนตัว เลือก ยอมรับ และ
ปอนชื่อหนาจอท่ีคุณตองการใชเปนชื่อเลน 
ในการปฏิเสธหรือลบคําเชิญ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ปฏิเสธ หรือ ลบ

การอานขอความสนทนา
หากคุณไดรับขอความใหมที่ไมใชขอความ
ในการสนทนาปจจุบัน ขอความ มีขอความ
ทันใจ ใหม จะปรากฏขึ้น  ในการอาน
ขอความ ใหเลือก อาน หากคุณไดรบั
ขอความมากกวาหนึ่งขอความ ใหเลื่อน
ไปยังขอความที่ตองการ แลวเลือก เปด

ขอความใหมที่ไดรบัระหวางการสนทนา
ปจจุบันจะถูกเก็บไวใน สนทนา > 
การสนทนา  หากคุณไดรับขอความจาก
บคุคลที่ไมมีชื่ออยูใน รายชื่อสนทนา 
ID ของผูสงจะปรากฏขึ้น  หากตองการ
จัดเก็บรายชื่อที่ไมไดอยูในหนวยความจํา
ของโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ
ในรายการ

การเขารวมในการสนทนา
ในการเขารวมหรือเริ่มตนชวงการสนทนา 
เขยีนขอความของคุณ และเลือก สง 
ในขณะที่กําลังสนทนาอยู หากวาคุณไดรับ
ขอความใหมจากผูที่ไมอยูในการสนทนา
ขณะนั้น สัญลักษณ  จะแสดงขึ้น และ
โทรศัพทจะสงเสียงเตือน
เขยีนขอความของคุณ และเลือก สง 
ขอความของคุณจะแสดงขึน้ และขอความ
คําตอบจะแสดงขึ้นใตขอความของคณุ

เพิ่มรายชือ่สนทนา
เม่ือเชื่อมตอกับบริการสนทนาแลว 
ในเมนูหลักของบริการสนทนา เลือก 
ตัวเลือก > เพิ่มผูสนทนาใหม > ตามเบอร
มือถือ, ใส ID โดยผูใช, คนจากเซิรฟเวอร 
หรือ คัดจากเซิรฟเวอร (ขึ้นอยูกับผูให
บริการ) 
เลื่อนไปยังรายชื่อ  ในการเริ่มตน
การสนทนา เลือก สนทนา
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การปดกัน้และการยกเลิก
ปดกั้นขอความ
เม่ือคุณอยูในระหวางการสนทนาและ
ตองการปดกั้นขอความ เลือก ตัวเลือก > 
กันผูสนทนา 
หากตองการปดกั้นขอความจากรายชื่อ
ที่ระบุในรายการรายชื่อของคุณ เลื่อน
ไปที่รายชื่อใน การสนทนา, ออนไลน 
หรือ ออฟไลน และเลือก ตัวเลือก > 
กันผูสนทนา > ตกลง
หากตองการยกเลิกปดกั้นรายชื่อ ใน
เมนูหลักของการสนทนา เลือก ตัวเลือก > 
รายชื่อที่ถูกปดกั้น  เลื่อนไปยังชื่อที่คุณ
ตองการยกเลิกปดกั้น แลวเลือก 
ไมบล็อค > ตกลง

กลุม
คุณสามารถใชกลุมสาธารณะที่ผูใหบริการ
มีให หรือสรางกลุมสวนตัวของคุณเอง
สําหรบัการสนทนาได 

สาธารณะ
คุณสามารถกําหนดบุคมารกลุมสาธารณะ
ที่ผูใหบริการมีใหได เชื่อมตอบรกิาร
สนทนา แลวเลือก กลุมสนทนา > 
กลุมสาธารณะ  เลือกกลุม และ เขารวม  
หากคุณไมมีชื่อในกลุม ใหปอนชื่อใน
หนาจอของคุณซึง่ใชเปนชื่อเลนในกลุม 
หากตองการลบกลุมออกจากรายชื่อกลุม 
ใหเลือก ตัวเลือก > ลบกลุม 
ในการคนหากลุม ใหเลือก กลุมสนทนา > 
กลุมสาธารณะ > คนหากลุม 

สวนตัว
เชื่อมตอกับบรกิารสนทนา และจาก
เมนหูลัก เลือก ตัวเลือก > เพิ่มกลุม 
ปอนชื่อกลุมและชื่อในหนาจอของคุณ
ที่คุณตองการใชเปนชื่อเลน  เลือกสมาชิก
กลุมสวนตัวในรายชื่อ และเขียนคําเชิญ

■ ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริม
จากระบบเครือขาย ท่ีคุณจําเปนตองสมัคร
เปนสมาชิกกอน  สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
ในการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > ขอความ
เสยีง > เรียกฟงขอความเสียง  หาก
ตองการปอน คนหา หรือแกไขหมายเลข
ศูนยรบัฝากขอความเสยีงของคุณ เลือก 
เบอรศูนยขอฯ เสียง
หากไดรับการรองรับจากระบบเครือขาย 
สญัลักษณ  แสดงถึงขอความเสยีง
ขอความใหม ในการโทรไปยังเบอรศูนย
ขอความเสียง ใหเลือก ฟง

■ ขอความขอมูล
คณุสามารถรบัขอความเกี่ยวกับเรื่องตางๆ 
จากผูใหบริการของคุณ (บริการจาก
เครือขาย)  สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ตดิตอผูใหบริการของคณุ  เลือก เมนู > 
ขอความ > ขอความขอมูล และเลือกจาก
ตวัเลือกที่มีอยู 
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■ คําส่ังขอใชบริการ
ปอนและสงคําขอบริการ (คําสัง่ USSD) 
ไปยังผูใหบริการของคุณ (เชน คําสัง่การ
ใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขาย)  
เลือก เมนู > ขอความ > คําสั่งบรกิาร 

■ การลบขอความ
ในการลบขอความ ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ลบขอความ > ตามขอความ 
เพื่อลบทีละขอความ ตามโฟลเดอร  
เพื่อลบขอความทั้งหมดออกจากแฟม
ขอมูลหรือ ลบขอความทั้งหมด  

■ ขอความซมิ
ขอความซิมเปนขอความตัวอักษรเฉพาะ
ที่ถูกจัดเก็บไวในซิมการดของคณุ  
คุณสามารถคัดลอกหรือยายขอความจาก
ซิมไปเก็บไวท่ีหนวยความจําของเครื่อง 
แตไมสามารถทําในทางกลับกนั  
ในการอานขอความซิม ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ตัวเลือก > ขอความซิม

■ การต้ังคาขอความ

การต้ังคาท่ัวไป
การตั้งคาทั่วไปเปนการตัง้คาปกติที่ใชกับ
ขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > การตั้งคาทั่วไป และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี:้

จัดเก็บขอความที่สง > ใช — เพื่อตั้งคา
เครื่องใหจัดเก็บขอความที่สงแลวไวใน
แฟมขอมูล แฟมขอความที่สง
แทนท่ีในรายการที่สง > อนญุาต — เพือ่
ตัง้คาเครื่องแทนที่ขอความที่สงแลว
ขอความเกาดวยขอความที่สงใหมเม่ือ
หนวยความจําขอความเต็ม  การตั้งคา
ดังกลาวจะปรากฏขึ้นตอเมื่อคุณตั้งคา 
จัดเก็บขอความที่สง > ใช
ขนาดอักษร — เพื่อเลือกขนาดตัวอักษร
ที่จะใชในขอความ
รอยยิ้มแบบกราฟก > ใช — เพื่อตั้ง
โทรศัพทใหแทนท่ีรอยยิ้มแบบตวัอักษร
ดวยภาพกราฟก

ขอความตัวอักษร
การตั้งคาขอความตัวอักษรจะสงผลตอ
การสง การรบั และการดูขอความอีเมล 
SMS

เลือก เมนู > ขอความ > การตัง้คา
ขอความ > ขอความตัวอักษร และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี:้
รายงานผลการสง > ตองการ — เพื่อขอ
ใหระบบเครอืขายสงผลการสงขอความให
กับเครื่องของคุณ (บริการเสรมิจากระบบ
เครือขาย)
ศูนยขอความ > เพิ่มศูนย — เพือ่ตั้งคา
เบอรโทรศัพทและช่ือของศูนยขอความ
ที่ตองใชสําหรับการสงขอความตัวอักษร  
คณุจะไดรับหมายเลขดังกลาวจากผูให
บริการ
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ศูนยขอความที่ใช — เพือ่เลือกศูนย
ขอความที่จะใช
ศูนยขอความอีเมล > เพิม่ศูนย — เพื่อ
ตั้งคาหมายเลขโทรศัพทและช่ือของศูนย
อีเมลสําหรับการสงอีเมล SMS

ศูนยอีเมลที่ใช — เพือ่เลือกศูนยอีเมล SMS 
ที่ตองการใช
อายุขอความ — เพื่อเลือกระยะเวลา
ที่ระบบเครือขายพยายามสงขอความ
ของคุณ
สงในแบบ — เพื่อเลือกรปูแบบขอความ
ท่ีจะสง: ขอความ, เพจตามตัว หรือ 
โทรสาร (บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย)

ใชขอมูลแพคเก็ต > ใช — เพื่อตั้งคา GPRS 
เปนบรกิารเสริม SMS ที่ตองการ
ตัวอักษรที่สนบัสนนุ > เต็ม — เพื่อเลือก
ตัวอักษรทั้งหมดในขอความที่จะสง
สําหรบัดู  หากคุณเลือก ลด ตัวอักษรที่มี
เครื่องหมายเนนเสียงหรือเครือ่งหมายอ่ืนๆ 
อาจถูกแปลงกลับเปนตัวอักษรอ่ืน
ใชศูนยเดิม > ตองการ — เพื่อใหผูรับ
ขอความสามารถสงขอความตอบกลับ
ผานทางศูนยขอความของคุณได 
(บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย)

ขอความมัลติมเีดีย
การตั้งคาขอความจะสงผลตอการสง 
การรับ และการดูขอความมัลติมีเดีย  
คุณอาจไดรบัการตั้งกําหนดคาสําหรบั
สงขอความมัลติมีเดียเปนขอความการ
กําหนดคา โปรดดูที่ ”บรกิารตั้งกําหนดคา” 
ในหนา xiii 

คณุยังสามารถปอนการตั้งคาดวยตนเอง
ไดอีกดวย  โปรดดูที่ ”การตั้งกําหนดคา” 
หนา 40

เลือก เมนู > ขอความ > การตัง้คา
ขอความ > ขอความมัลติมีเดีย และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้:
รายงานผลการสง > ตองการ — เพื่อขอให
ระบบเครือขายสงผลการสงขอความใหกบั
เครื่องของคณุ (บรกิารเสริมจากระบบ
เครือขาย)

ขนาดภาพ (รวม MMS) — เพื่อตั้งคาขนาด
ภาพรวมในขอความมัลติมีเดีย
ขนาดภาพ (มัลติมีเดีย) — เพื่อตั้งคาขนาด
ภาพในขอความมัลตมีิเดีย
คาที่ใชจับเวลาภาพนิ่ง — เพือ่กําหนด
เวลาที่ตั้งไวระหวางภาพนิง่ในขอความ
มัลติมีเดีย
ใหรับมัลติมีเดีย > ใช หรือ ไม — เพื่อรับ
หรือกนัขอความมัลติมีเดีย  หากคณุเลือก 
ในเครือขายเดียวกัน คุณไมสามารถ
รบัขอความมัลติมีเดียเมื่อคุณอยูนอก
ระบบเครือขาย  คาที่ตั้งไวของบริการสง
ขอความมัลติมีเดียโดยปกติแลวคือ 
ในเครือขายเดียวกัน  เมนทูี่คณุสามารถ
ใชไดนัน้ขึ้นอยูกับเครือ่งโทรศัพทที่คุณใช
มัลติมีเดียที่เขามา — เพื่อใหเครือ่งรับ
ขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ รับดวย
ตนเองเมื่อเครือ่งถาม หรอืปฏิเสธการรับ
ขอความ เครือ่งจะไมแสดงการตั้งคานี้
หากตัง้คา ใหรบัมัลติมีเดีย ไวที่ ไม
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ใหรับโฆษณา — เพื่อรับหรือปฏิเสธไมรับ
ขอความโฆษณา  เครือ่งจะไมแสดงคานี้
หากตั้งคา ใหรับมัลติมีเดีย ไวที่ ไม หรอื 
มัลติมีเดียที่เขามาตั้งไวที่ ปฏิเสธ
การตั้งกําหนดคา > การจัดรปูแบบ — 
เฉพาะการตั้งกําหนดคาที่รองรบัการ
ซิงโครไนซเทานั้นจะปรากฏขึ้น  เลือก
ผูใหบริการ คาที่ตั้งไว หรือ การตั้งคา
สวนบคุคล สําหรบัขอความมัลติมีเดีย  
เลือก บัญช ีและบัญชี MMS ท่ีอยูใน
การตั้งกําหนดคาที่ใชงาน 

ขอความอีเมล
การตั้งคาจะสงผลตอการสง การรบั และ
การดูอีเมล  คณุอาจไดรับการตั้งคาในรูป
ของขอความตั้งกําหนดคา  โปรดดูที่ 
”บริการตั้งกําหนดคา” หนา xiii คุณยัง
สามารถปอนการตั้งคาดวยตนเองได
อีกดวย  โปรดดูที่ ”การตั้งกําหนดคา” 
หนา 40

เลือก เมนู > ขอความ > การตัง้คา
ขอความ > ขอความอีเมล และเลือกจาก
ตวัเลือกตอไปนี้:
การจัดรปูแบบ — เพือ่เลือกคาที่คุณ
ตองการใชงาน
บญัชี — เพื่อเลือกบัญชีที่ไดรับจากผูให
บริการ
ชื่อผูใช — เพือ่ปอนชือ่หรอืชื่อเลนของคณุ
ที่อยูอีเมล — ปอนที่อยูอีเมลของคณุ
ขอมูลล็อกอิน — เพือ่ปอนขอมูลตาม
ประเภทของเซิรฟเวอร
การตั้งคาเมลขาเขา — เพื่อเลือกจํานวน
เมลสงูสดุที่จะดึงได
ตัง้คาขาออก (SMTP) — เพื่อปอนคา 
SMTP (โปรโตคอลถายโอนเมลอยางงาย) 
และตัวเลือกการตั้งคาที่ใชเม่ือสงอีเมล
แสดงหนาตางติดตอ > ใช — เพื่อ
ดําเนนิการตรวจสอบผูใชดวยตนเอง
สําหรับการเชื่อมตออินทราเน็ต
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7. รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลข
โทรศัพท (รายชื่อ) ทั้งในหนวยความจํา
ของโทรศัพทและในหนวยความจําของ
ซิมการด
หนวยความจําของโทรศัพทสามารถ
จัดเกบ็รายชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพท
และรายการขอความหลายรายการ  
นอกจากนี้ คณุยังสามารถจัดเก็บภาพ
สําหรบัรายชื่อจํานวนหนึ่งได
หนวยความจําของซิมการดสามารถ
จัดเกบ็ชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพทหนึ่ง
หมายเลขกับชื่อนัน้  รายชื่อที่จัดเก็บไวใน
หนวยความซิมการดจะแสดงโดย 

■ การคนหารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ เลื่อนดูรายชื่อ 
หรือปอนตัวอักษรตวัแรกของชื่อที่คุณ
กําลังคนหา

■ จัดเกบ็ชื่อและเบอร
โทรศัพท

ชื่อและหมายเลขโทรศัพทจะถูกจัดเก็บ
ในหนวยความจําที่ใชอยู  ในการจัดเก็บชื่อ
และหมายเลขโทรศัพท ใหเลือก 
เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > 
เพิ่มรายชื่อใหม 

■ การจัดเก็บขอมูล
ในหนวยความจําของโทรศัพท คุณสามารถ
จัดเก็บหมายเลขโทรศัพท โทนเสยีง 
หรือวดิีโอคลิป และรายการขอความสั้น
ไดหลากหลายประเภทตอรายชื่อหนึ่ง
รายชื่อ
หมายเลขแรกที่บันทึกจะไดรับการตั้งคา
เปนหมายเลขหลักโดยอัตโนมัติ มีกรอบ
ลอมรอบสัญลักษณของประเภทหมายเลข
นัน้ (ตวัอยางเชน )  เม่ือคณุเลือกชื่อ
จากรายชื่อ (เชน เพือ่โทรออก) เครื่องจะ
เลือกใชหมายเลขหลัก นอกเสียจากวา
คณุจะเลือกหมายเลขอื่น
ตรวจดูวาหนวยความจําที่ใชคือ โทรศัพท 
หรือ เครือ่งและซิม  โปรดดูที่ ”การตั้งคา” 
หนา 29

คนหาชื่อที่คณุตองการเพิ่มรายละเอียด 
และเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่มขอมูล 
เลือกจากตัวเลือกที่มีใหเลือก

■ คัดลอกหรือยายรายชื่อ
สําหรับการคัดลอกหรือยายรายชื่อจาก
หนวยความจําของเครื่องไปยงัหนวย
ความจําของซิมการด หรือในทางกลับกัน 
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ  เลือกรายชื่อ
เพือ่คดัลอกหรอืยาย และเลือก ตัวเลือก > 
คดัลอกรายชื่อ หรือ ยายรายชื่อ 
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หากตองการคัดลอกหรือยายหลายรายชื่อ 
เลือกรายชื่อแรกท่ีจะคัดลอกหรือยาย และ
เลือก ตัวเลือก > เลือก  เลือกรายชื่ออ่ืนๆ 
ทั้งหมด และเลือก ตัวเลือก > คัดลอก
ที่เลือก หรือ ยายที่เลือก 
สําหรบัการคัดลอกหรือยายรายชื่อทั้งหมด
จากหนวยความจําของเครื่องไปยงัหนวย
ความจําของซิมการด หรือในทางกลับกัน 
ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > คัดลอกรายชื่อ 
หรือ ยายรายชื่อ 
หนวยความจําของซิมการดสามารถจัดเก็บ
ชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพทหนึ่งหมายเลข
กับชื่อนั้น

■ การแกไขรายละเอียด
รายชื่อ

คนหารายชื่อท่ีตองการ และเลือก ขอมูล  
ในการแกไขชื่อ หมายเลข หรือรายการ
ขอความ หรือเปล่ียนรูปภาพ ใหเลือก 
ตัวเลือก > แกไข ในการเปลี่ยน
ประเภทหมายเลข ใหเลื่อนไปยัง
หมายเลขที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > 
เปลี่ยนประเภท  หากตองการกําหนด
เบอรที่เลือกใหเปนเบอรหลัก ใหเลือก 
ตั้งเปนคาที่ตั้งมา

■ ซิงโครไนซทัง้หมด
ซิงโครไนซปฏิทิน ขอมูลรายชื่อ และ
บันทึกของคุณ กับเซิรฟเวอรอินเทอรเนต็
ระยะไกล (บริการเสรมิจากเครือขาย)  
โปรดดูรายละเอียดที่ ”การซงิโครไนซ 
จากเซริฟเวอร” หนา 37

■ การลบรายชื่อ
หากตองการลบรายชื่อทั้งหมดและ
รายละเอียดในรายชื่อออกจากหนวย
ความจําของโทรศัพทหรอืหนวยความจํา
ของซมิการด ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > 
ลบรายชื่อทั้งหมด > จากความจําเครือ่ง 
หรือ จากซิมการด 
หากตองการลบรายชื่อเดียว คนหารายชื่อ
ที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ลบชื่อ
หากตองการลบเบอร, รายการตัวอักษร 
หรือภาพที่แนบกับรายชื่อ ใหคนหา
รายชื่อนัน้ และเลือก  ขอมูล  เลื่อนไปที่
รายละเอียดที่ตองการ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ลบ และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้

■นามบัตร
คณุสามารถสงและรบัขอมูลรายชื่อของ
บคุคลในรูปแบบของนามบัตรจากเครื่อง
ที่ใชงานรวมกันซึง่สนับสนุนมาตรฐาน 
vCard ได
ในการสงนามบตัร ใหคนหารายชื่อที่มี
ขอมูลที่คุณตองการสง แลวเลือก ขอมูล > 
ตัวเลือก > สงนามบัตร 
หลังจากไดรับนามบตัรแลว ใหเลือก 
แสดง > จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บนามบัตร
ไวในหนวยความจําของโทรศัพท  
หากไมตองการเก็บนามบตัร ใหเลือก 
ออก > ใช 
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■ การต้ังคา
เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้
ความจําที่ใช — เพือ่เลือกหนวยความจํา
ของซิมการดหรือหนวยความจําของ
โทรศัพทสําหรับรายชื่อ เลือก เครื่อง
และซิม เพือ่เรยีกดูชื่อและหมายเลข
จากหนวยความจําทั้งสองแบบ  ในกรณีนี ้
เม่ือคุณจัดเก็บชื่อและหมายเลข ชื่อและ
หมายเลขจะไดรบัการจัดเก็บไวในหนวย
ความจําของโทรศัพท
แสดงกลุมรายชื่อ — เพื่อเลือกวธีิแสดงชื่อ
และหมายเลขโทรศัพทใน รายชื่อ
การแสดงชื่อ — เพื่อเลือกวาจะแสดงชื่อ
หรือนามสกุลของผูติดตอกอน
ขนาดอักษร — เพื่อตั้งคาขนาดตัวอักษร
ของรายการรายชื่อ
สถานะหนวยความจํา — เพือ่ดูขนาดของ
หนวยความจําที่ใชแลวและหนวยความจํา
ที่ยงัไมไดใช

■ กลุม
เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม เพือ่จัดการ
ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่จัดเก็บใน
หนวยความจําไวในกลุมผูโทรซึ่งมีเสยีง
เรียกเขาและภาพของกลุมตางกัน

■ โทรดวน
เพือ่กําหนดหมายเลขเปนปุมโทรดวน
 เลือก เมนู > รายชือ่ > โทรดวน แลวเลื่อน
ไปที่หมายเลขโทรดวนที่คุณตองการ
เลือก กําหนด หรือหากไดกําหนด
หมายเลขใดหมายเลขหนึ่งใหกับปุมไวแลว 
ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน  เลือก คนหา  
และช่ือที่คุณตองการกําหนด  หากฟงกชัน 
โทรดวน ถูกปดอยู เครื่องจะถามวาคุณ
ตองการใชงานฟงกชันนีห้รือไม  โปรดดู
เพิม่เติมที่ โทรดวน ใน ”การโทร” หนา 38

ในการโทรออกโดยใชการโทรดวน
โปรดดูที่ ”โทรดวน” หนา 9

■ ขอมูลบริการและเบอร
สวนตัว

เลือก เมนู > รายชื่อ และเลือกจาก
เมนยูอยขอใดขอหนึง่เหลานี้:
หมายเลขขอมูล — เพือ่โทรไปที่หมายเลข
ใหบริการขอมูลของผูใหบริการหาก
หมายเลขนั้นมีในซิมการดของคณุ 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย) 
เบอรบริการ — เพื่อโทรไปที่หมายเลข
บริการของผูใหบริการ หากหมายเลขนัน้
มีในซิมการดของคุณ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

เบอรสวนตวั — เพื่อดูหมายเลขโทรศัพท
ท่ีอยูในซิมการดหากหมายเลขนั้นมีใน
ซมิการดของคุณ
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8. บันทึกการโทร

เครื่องจะบันทึกหมายเลขโทรศัพทที่ไมได
รับสาย ท่ีไดรับ และที่โทรออกหากเปด
เครื่องอยูและอยูภายในพื้นที่บริการของ
ระบบเครือขาย
ในการดูขอมูลการโทรของคุณ ใหเลือก 
เมนู > บันทึก > เบอรท่ีไมไดรบั, 
เบอรที่ไดรบัสาย หรือ เบอรที่โทรออก  
ในการดูหมายเลขที่ไมไดรับสายและ
หมายเลขที่ไดรับสาย รวมทั้งหมายเลข
ท่ีโทรออกลาสุดตามลําดับ ใหเลือก 
บันทึกการโทร ในการดูชื่อท่ีคุณไดสง
ขอความไปลาสุด ใหเลือก ผูรับขอความ
ในการดูขอมูลในการติดตอลาสุดโดย
ประมาณ ใหเลือก เมนู > บันทึก > 
เวลาการโทร, ตวันับขอมูล หรือ ตวัจับ
แพคเก็ต
ในการดูจํานวนขอความตวัอักษรและ
ขอความมัลติมีเดียที่คุณสงและไดรบั 
ใหเลือก เมนู > บันทึก > บันทึกขอความ

หมายเหตุ: คาใชจายจริง
ในการโทรและบรกิารที่แสดง
ในใบเรียกเก็บคาบรกิารจาก
ผูใหบรกิารอาจตางกัน ขึน้อยู
กับคณุสมบตัิของเครือขาย 
การปดเศษ ภาษ ีและปจจัยอ่ืนๆ
ตัวจับเวลาบางประเภทสามารถ
ตั้งเวลาใหมไดดวยการอัพเกรด
บรกิารหรือซอฟตแวร

■ ขอมูลตําแหนงการใชงาน
ระบบเครือขายสามารถสงคําขอใหคุณ
แสดงตําแหนง (บริการเสริมจากเครือขาย)  
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพือ่สมัคร
ใชบริการและเพือ่ตกลงเกีย่วกับการสง
ขอมูลตําแหนง
หากตองการยอมรบัหรือปฏิเสธคําขอ
ตําแหนง ใหเลือก ยอมรับ หรือ ปฏเิสธ 
หากคณุไมไดรับคําขอ โทรศัพทอาจ
ยอมรบัหรือไมใหรับคําขอโดยอัตโนมัติ
ตามขอตกลงที่คณุทําไวกับผูใหบรกิาร
ระบบหรือผูใหบริการ  เครื่องจะแสดง
ตําแหนง 1 การขอตําแหนงพลาดไป  
ในการดูคําขอแสดงตําแหนงที่คุณไมไดรบั 
ใหเลือก แสดง
ในการดูขอมูลของการแจงเตือนสวนตัว
และคําขอ 10 รายการลาสุด หรือในการ
ลบรายการดังกลาว ใหเลือก เมนู > 
บนัทึก > ตําแหนง > ล็อกตําแหนง > 
เปดแฟม หรือ ลบทั้งหมด
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9.  การตั้งคา

■ รูปแบบ
โทรศัพทของคณุมีกลุมการตั้งคาแบบ
ตางๆ ท่ีเรียกวารปูแบบ ซึ่งคณุสามารถ
ปรับแตงแบบเสียงโทรศัพทสําหรับ
เหตุการณและสภาพแวดลอมที่ตางกันได
เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ รูปแบบ
ท่ีตองการและเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ใชงาน — เพือ่ใชงานรูปแบบที่เลือก
ปรับตัง้คา — เพือ่ปรบัตั้งคารูปแบบ  เลือก
การตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยน แลวเปลี่ยน 
ตั้งเวลา — เพื่อตั้งคารูปแบบใหทํางาน
ในระยะเวลาหนึ่ง (สงูถึง 24 ชั่วโมง) 
และตั้งเวลาสิ้นสดุ  เม่ือหมดเวลาที่ตั้ง
ใหกับรปูแบบ เครือ่งจะใชงานรูปแบบ
กอนหนานี้ท่ีไมไดตั้งเวลาไว

■ ลักษณะ
ลักษณะประกอบดวยสวนประกอบสําหรับ
ปรับตั้งคาโทรศัพทของคุณ
เลือก เมนู > การตั้งคา > ลักษณะ และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้
เลือกลักษณะ — เพื่อตั้งลักษณะ  รายการ
แฟมขอมูลใน คลังภาพ จะปรากฏขึน้  
เปดแฟมขอมูล ลักษณะ แลวเลือกลักษณะ
ที่โหลดรูปแบบ — เพือ่เปดรายการลิงค
สําหรบัดาวนโหลดลักษณะเพิม่เตมิ 

■ แบบเสียง
คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาแบบเสยีง
ของรปูแบบใชงานที่เลือกไวได
เลือก เมนู > การตัง้คา > แบบเสยีง  
คณุสามารถพบการตั้งคาเดียวกันไดในเมนู 
รปูแบบ  โปรดดูที่ ปรับตั้งคา ใน ”รูปแบบ” 
หนา 31

ในการตั้งคาใหโทรศัพทสงเสียงกริ่งเฉพาะ
จากหมายเลขโทรศัพทที่เปนของกลุม
ผูโทรที่เลือกไว ใหเลือก เตือนสําหรบั  
เลื่อนไปยังกลุมเบอรโทรที่คณุตองการ
หรือ ทุกสาย แลวเลือก เลือก 
เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ เพือ่จัดเก็บ
การตั้งคาหรือ ยกเลิก เพือ่ออกจากการ
ตัง้คาโดยไมเปลี่ยนแปลง
หากคณุเลือกระดับความดังเสียงกริง่สงูสุด 
แบบเสยีงกริ่งจะปรับเปนระดับเสยีงดังสุด
หลังจากนั้น 2-3 วินาที

■ จอแสดงผล
เลือก เมนู > การตั้งคา > จอแสดงผล 
และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู:
ภาพพื้นหลัง — เพื่อเพิ่มภาพพืน้หลัง
ในโหมดสแตนดบาย
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สแตนดบายแบบพเิศษ — เพื่อเปดหรือปด
โหมดสแตนดบายแบบพเิศษ และเพื่อ
จัดวางและปรบัตั้งคาโหมดสแตนดบาย
แบบพิเศษ
สีอักษรสแตนดบาย — เพื่อเลือกสขีอง
ขอความในโหมดสแตนดบาย
ไอคอนปุมสํารวจ — เพื่อแสดงไอคอน
ของทางลัดปุมสํารวจปจจุบันในโหมด
สแตนดบายเมื่อไมใชสแตนดบายแบบ
พิเศษ
ภาพเคลื่อนไหวของฝาสไลด — เพือ่ตั้งคา
โทรศัพทใหแสดงภาพเคลื่อนไหวและเสียง
เม่ือคุณเปดหรือปดเครื่อง โดยขึ้นอยูกับ
ลักษณะ 
ภาพพักหนาจอ > เปด — เพื่อใชงาน
ภาพพักหนาจอสําหรับจอแสดงผลหลัก  
หากตองการดาวนโหลดภาพพกัหนาจอ
เพิ่ม ใหเลือก ดาวนโหลดภาพ ในการ
ตั้งเวลาใหภาพพกัหนาจอทํางาน ใหเลือก 
เวลาพักจอ
ประหยัดพลังงาน — เพื่อประหยัดพลังงาน
แบตเตอรี่  วันที่และนาฬิกาดิจิตอลจะ
ปรากฏขึ้นเมื่อไมมีการใชฟงกชันใดๆ ของ
เครื่องโทรศัพทชั่วระยะเวลาหนึง่
ขนาดอักษร — เพือ่ตัง้ขนาดตัวอักษร
สําหรบัขอความ  รายชื่อ และเว็บเพจ
โลโกระบบ — เพื่อตั้งโทรศัพทใหแสดง
หรือซอนโลโกระบบ 
แสดงขอมูลระบบ > ใช — เพือ่แสดงขอมูล
เฉพาะของระบบหากไดรับจากเครือขาย

■ วนัที่และเวลา
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาเวลา 
เขตเวลา และวันที่ เลือกที่ เมนู > 
การตั้งคา > วันและเวลา > เวลา, วันที ่
หรือ รับขอมูลเวลาอัตโนมัติ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

เม่ือเดินทางไปยงัเขตเวลาที่แตกตางกัน 
เลือก เมนู > การตั้งคา > วันและเวลา > 
นาฬิกา > เขตเวลา และเลือกเขตเวลาของ
ท่ีตั้งของคุณ ซึง่เปนเขตเวลาที่ตรงตาม
มาตรฐานกรีนนิช (GMT) หรอื พิกัดเวลา
สากล (UTC)  วันและเวลาจะถูกตั้งตาม
เขตเวลา และชวยใหโทรศัพทของคุณ
สามารถแสดงเวลาการสงที่ถูกตองของ
ขอความตัวอักษรหรอืขอความมัลติมีเดีย
ที่ไดรับ  ตวัอยางเชน GMT -5 หมายถึง
เขตเวลาสําหรบันิวยอรก (สหรัฐฯ), 
5 ชั่วโมงทางตะวันตกของกรีนนชิ/
ลอนดอน (สหราชอาณาจักร) 
ใชสําหรับอินเดีย (นวิเดลี) GMT +5.5, 
สําหรับประเทศไทย/อินโดนิเซยี/เวียดนาม 
GMT +7, สําหรับสิงคโปร/มาเลเซยี/
ฟลิปปนส GMT +8, สําหรับออสเตรเลีย 
(ซิดนีย) GMT +10 และสําหรับนิวซีแลนด 
GMT +12 

■ ทางลัดสวนตัว
ดวยทางลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใช
ฟงกชันในเครื่องที่ใชงานบอยๆ ไดอยาง
รวดเร็ว
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ปุมเลอืกดานซาย
ในการเลือกฟงกชันจากรายการ ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > 
ปุมเลือกดานซาย
หากปุมเลือกดานซายคือ ไปที่ เพื่อใชงาน
ฟงกชัน ในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 
ไปที่ > ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี:้
เลือกตวัเลือก — เพือ่เพิม่ฟงกชันลงใน
รายการทางลัดหรือเพื่อลบฟงกชัน
จัดวาง — เพือ่จัดวางฟงกัชันในรายการ
ทางลัดสวนตัว

ปุมเลอืกดานขวา
ในการเลือกฟงกชันจากรายการ ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > 
ปุมเลือกดานขวา

ปุมสํารวจ
ในการกําหนดฟงกชันโทรศัพทจาก
รายการที่กําหนดไวลวงหนาใหกับปุม
สํารวจ (ปุมเลื่อน) ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > ปุมสํารวจ

เสียงสั่งงาน
ในการโทรออกไปยังรายชื่อและสั่งใชงาน
ฟงกชันในเครื่อง ใหใชเสียงสัง่งาน  เสียง
สั่งงานจะขึน้อยูกับภาษา  ในการตั้งคา
ภาษา โปรดดูที่ ภาษาในการจดจําเสียง ใน 
”โทรศัพท” หนา 38

ในการเลือกฟงกชันโทรศัพทใหทํางานดวย
เสยีงสั่งงาน ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
ทางลัดสวนตัว > เสียงสั่งงาน และแฟม
ขอมูล  เลื่อนไปที่ฟงกชัน สัญลักษณ  
แสดงวาฟงกชันรายการเสยีงกําลังทํางาน  
หากตองการใชงานรายการเสยีง ใหเลือก 
เพิ่ม  ในการเลนเสียงสั่งงานที่ใชอยู 
ใหเลือก เลน  สําหรบัการใชเสยีงสั่งงาน 
โปรดดูที่ ”การโทรออกโดยใชเสยีงขั้นสูง” 
หนา 9

ในการจัดการเสียงสั่งงาน ใหเลื่อนไปที่
ฟงกชันโทรศัพท แลวเลือกจากตวัเลือก
ตอไปนี้:
แกไข หรือ ลบ — เพื่อเปล่ียนหรือยกเลิก
การใชเสียงสัง่งานของฟงกชันที่เลือก 
เพิม่ทั้งหมด หรือ ลบทั้งหมด — เพือ่เปด
หรือปดการทํางานของเสียงสั่งงานสําหรับ
ฟงกชันทั้งหมดในรายการเสียงสัง่งาน

■ การเชื่อมตอ
คณุสามารถเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณ
ที่ใชงานรวมกันไดโดยใชเทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth หรือการเชื่อมตอสายเคเบิล
ขอมูล USB  นอกจากนี้ คุณยงัสามารถ
กําหนดการตั้งคาใหกับการเชื่อมตอ 
EGPRS ไดอีกดวย
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เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
อุปกรณนีเ้ปนไปตามมาตรฐาน 
Bluetooth Specification 2.0 + EDR 
ซึ่งสนับสนุนรูปแบบตอไปนี:้  
การเขาใชงานทั่วไป, การเขาใชงาน
เครือขาย, การแลกเปลี่ยนออบเจกตทั่วไป, 
แฮนดฟร,ี ชุดหูฟง, Push ออบเจ็กต, 
การโอนไฟล, การติดตอเน็ตเวิรกแบบ 
Dial-Up, การเขาใชงานซมิ และพอรต
อนกุรม  คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริม
ของรุนนีท้ี่ไดรับการรับรองจาก Nokia 
เทานัน้ เพือ่ความมั่นใจในการใชงาน
ระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี 
Bluetooth  โปรดตรวจสอบกับบริษัท
ผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพือ่ดูวาอุปกรณนั้นๆ 
ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
ทั้งนี ้อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี 
Bluetooth ในบางพื้นที่  โปรดตรวจสอบ
กับเจาหนาที่ในทองถิ่นหรือผูใหบรกิาร
ของคุณ
คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลย ีBluetooth 
หรือการยินยอมใหคุณสมบัติดังกลาว
ทํางานทํางานในฉากหลังในขณะที่ใช
คุณสมบัติอ่ืน จะสิ้นเปลืองพลังงาน
แบตเตอรี่มากขึ้นและอายุการใชงาน
แบตเตอรี่จะลดลง
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเชื่อมตอ
ระหวางโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth 
ที่ใชงานรวมกันไดภายในระยะทาง 
10 เมตร (32 ฟตุ)  เนื่องจากอุปกรณที่ใช
เทคโนโลยี Bluetooth จะติดตอสือ่สารกัน
โดยใชคลื่นวิทยุ โทรศัพทของคุณและ
อุปกรณอ่ืนๆ จึงไมจําเปนตองอยูที่

เดียวกันในระยะการมองเห็นไดโดยตรง 
แมวาการเชื่อมตออาจไดรับผลกระทบ
จากสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณรบกวน เชน 
ผนงั หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ

การตั้งคาการเชื่อมตอ 
Bluetooth
เลือก เมนู > การตัง้คา > การเชื่อมตอ > 
Bluetooth และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้
Bluetooth > ใช หรอื ไมใช — เพื่อใชงาน
หรือไมใชงานฟงกชัน Bluetooth 
สญัลักษณ  แสดงวามีการเปดใชงาน 
Bluetooth

คนอุปกรณพิเศษเสียง — เพือ่คนหา
อุปกรณดานเสียงที่ใช Bluetooth 
ที่ใชงานรวมกันได  เลือกอุปกรณที่คุณ
ตองการเชื่อมตอกับโทรศัพท
อุปกรณที่จับคูแลว — เพือ่คนหาอุปกรณ 
Bluetooth ที่อยูภายในรัศมี  เลือก ใหม 
เพือ่แสดงรายการอุปกรณ Bluetooth 
ในรัศมี  เลือกอุปกรณ และ จับคู  ปอน
รหัสผาน Bluetooth ของอุปกรณ (ไดถึง 
16 ตัวอักษร) เพือ่จับคู (เชื่อมโยง) 
อุปกรณกับโทรศัพท  คุณจะตองปอน
รหัสผานนี้เฉพาะเมื่อคุณเชื่อมตอกับ
อุปกรณนี้ในครั้งแรกเทานั้น  เครื่อง
ของคณุจะทําการเชื่อมตอกับอุปกรณ
ดังกลาว จากนัน้คุณสามารถเริ่มตน
การโอนขอมูลได

การเชื่อมตอ Bluetooth 
แบบไรสาย
เลือก เมนู > การตัง้คา > การเชื่อมตอ > 
Bluetooth  ในการตรวจสอบวากําลัง
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ใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth ใดอยูใน
ขณะนั้น ใหเลือก อุปกรณที่ใชอยู  ในการ
ดูรายการอุปกรณ Bluetooth ที่กําลัง
จับคูกับโทรศัพทในปจจุบนั ใหเลือก 
อุปกรณที่จับคูแลว

การตั้งคา Bluetooth
ในการกําหนดวิธีท่ีโทรศัพทของคณุจะ
แสดงในอุปกรณ Bluetooth อ่ืน ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
Bluetooth > การมองเหน็โทรศัพท หรอื 
ชื่อโทรศัพท
ของฉัน
หากคุณกงัวลเรือ่งความปลอดภัย ใหปด
การใชฟงกชัน Bluetooth หรือตั้งคา 
การมองเห็นโทรศัพท เปน ไมแสดง  
ยอมรับการสือ่สารทาง Bluetooth จาก
ผูท่ีคณุตกลงไวดวยเทานั้น

อินฟราเรด
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหสงหรือรับ
ขอมูลผานทางพอรตอินฟราเรด (IR) 
ระหวางอุปกรณขอมูลหรือโทรศัพทที่
สามารถใชงาน IRDA รวมกันได  
อยาชี้ลําแสง IR ไปยังตาของบุคคลอื่น 
หรือไปรบกวนอุปกรณ IR อ่ืนๆ  อุปกรณ
อินฟราเรดเปนผลิตภัณฑเลเซอรประเภท
ชั้น 1
เม่ือมีการสงหรือรับขอมูล โปรดตรวจดู
ใหแนใจวาพอรต IR ของอุปกรณท่ีใชใน
การสงและการรบัหันเขาหากัน และไมมี
สิ่งใดกีดขวางระหวางอุปกรณ

ในเปดใชงานหรอืยกเลิกใชงานพอรต IR 
ของโทรศัพท ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > อินฟราเรด
หากเครื่องไมเริม่สงขอมูลภายใน 2 นาที
หลังจากกําหนดใหพอรต IR ทํางานแลว 
การเชื่อมตอนั้นจะถูกยกเลิก และจะตอง
เริม่ใหมอีกครั้ง

สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ IR
เม่ือสัญลักษณ  ปรากฏขึ้นอยาง
ตอเนือ่ง แสดงวามีการใชงานการเชื่อมตอ
ผาน IR และโทรศัพทของคุณพรอมสําหรบั
สงหรือรับขอมูลผานพอรต IR แลว
เม่ือสัญลักษณ  กะพรบิ แสดงวา
โทรศัพทของคุณพยายามเชื่อมตอกับ
อุปกรณอีกเครื่องหนึ่งอยูหรือเชื่อมตอ
ไมได 

ขอมูลแพ็คเก็ต
ขอมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet 
Radio Service) เปนบริการเสริมจาก
ระบบเครือขายที่ชวยใหผูใชโทรศัพท
เคลื่อนที่สามารถสงและรับขอมูลผาน
เครือขายที่เชื่อมตอกับ Internet 
protocol (IP) ได
ในการกําหนดวิธีใชบริการ ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ขอมูล
แพคเก็ต > เชื่อมขอมูลแพคเกต็ และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้:
เม่ือตองการ — เพื่อตั้งคาการเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ตใหเริ่มตนเมื่อแอปพลิเคชั่น
นัน้ตองการ  การเชื่อมตอจะหยุดทํางาน
เม่ือคุณปดแอปพลิเคชั่น
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ออนไลนตลอด — เพือ่ตัง้คาใหเครือ่ง
เชื่อมตอกับเครือขายขอมูลแพ็คเกต็โดย
อัตโนมัติเม่ือคุณเปดเครือ่ง

การตั้งคาโมเด็ม
คุณสามารถตอโทรศัพทเขากบัเครื่องพีซี
ที่ใชงานรวมกันไดผานเทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB 
และใชโทรศัพทเปนโมเด็มเพื่อใชงาน
การเชื่อมตอ GPRS จากเครื่องพีซี
ในการกําหนดการตั้งคาเพือ่การเชื่อมตอ
จากเครื่องพีซี ใหเลือก เมนู > การตัง้คา > 
การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > ตัง้คา
ขอมูลแพคเก็ต > จุดเชื่อมตอที่ใช และ
เปดใชจุดเชื่อมตอที่คุณตองการ  เลือก 
แกไขจุดเชื่อมตอ >  จุดเชื่อมตอแพคเก็ต 
ปอนชื่อเพือ่เปลี่ยนการตั้งคาจุดเชื่อมตอ 
และเลือก ตกลง  เลือก จุดเชื่อมตอ
แพคเก็ต ใสชื่อจุดเชื่อมตอ (APN) เพื่อ
สรางการเชื่อมตอกับเครอืขาย และเลือก 
ตกลง
นอกจากนี้ คณุยังสามารถตัง้คาบริการ
การโทรแบบ EGPRS (ชื่อจุดเชื่อมตอ) 
ที่เครื่องพีซีโดยใชซอฟตแวร Nokia 
Modem Options  โปรดดูที่ ”Nokia PC 
Suite” หนา 70  หากคณุตั้งคาไวทั้งที่
โทรศัพทและเครื่องคอมพวิเตอร 
ระบบจะเลือกใชการตัง้คาจากเครื่อง
คอมพิวเตอร

การถายโอนขอมูล
ซงิโครไนซปฏิทิน ขอความรายชื่อและ
บนัทึกของคุณเขากับอุปกรณอ่ืนที่ใช
รวมกันได (เชน โทรศัพทเคลื่อนที)่ เครือ่ง
คอมพวิเตอรที่ใชงานรวมกันได หรือ
เซริฟเวอรอินเทอรเนต็ระยะไกล (บริการ
เสริมจากระบบเครอืขาย)

โทรศัพทของคุณชวยใหสามารถโอนขอมูล
กับพีซีที่ใชงานรวมกันไดหรืออุปกรณอ่ืน
ที่ใชงานรวมกันไดเม่ือใชโทรศัพทโดยไมมี
ซมิการด
โอนรายชื่อ
ในการคัดลอกหรือซิงโครไนซขอมูลจาก
โทรศัพทของคุณ ชื่ออุปกรณและการตั้งคา
จะตองอยูในรายชื่อที่จะถายโอน  หากคณุ
ไดรับขอมูลจากอุปกรณอ่ืน (เชน จาก
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชงานรวมกนัได) 
เครื่องจะเพิ่มรายชื่อที่มีการถายโอนขอมูล
ลงในรายการโดยอัตโนมัติ โดยใชขอมูล
รายชื่อจากอุปกรณดังกลาว  ซิงคกับ
เซริฟฯ และ ซิงคกับพีซ ีเปนตัวเลือกเดิม
ที่อยูในรายการ 
ในการเพิ่มรายชื่อถายโอนใหมลงใน
รายการ (เชน โทรศัพทเคลื่อนที่) ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
ถายโอนขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อ
ที่โอน > ซิงคโทรศัพท หรือ คดัลอก
โทรศัพท และใสการตัง้คาตามประเภท
ของการถายโอน
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ในการแกไขการตั้งคาการคัดลอกและ
การซิงโครไนซ ใหเลือกรายชื่อจากรายการ
ที่โอน และเลือก ตัวเลือก > แกไข
หากตองการลบรายชื่อที่โอน ใหเลือก
ชื่อจากรายการรายชื่อที่โอน และเลือก 
ตัวเลือก > ลบ

การถายโอนขอมูลดวยอุปกรณ
ที่ใชรวมกันได
สําหรบัการซิงโครไนซ ใหใชเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth หรือการเชื่อมตอ
สายเคเบลิ  และตองเปดการทํางานของ
อุปกรณอีกทางเพือ่ใชรับขอมูล
ในการเริม่ตนการถายโอนขอมูล เลือก 
เมนู > การตัง้คา > การเชื่อมตอ > 
ถายโอนขอมูล และรายชื่อที่โอนจาก
รายการที่ไมใช ซงิคกับเซริฟฯ หรอื 
ซิงคกับพซี ี และตามการตั้งคา ขอมูล
ที่เลือกจะถูกคัดลอกหรือซิงโครไนซ

การซิงโครไนซจากเครื่องพีซี
ที่ใชรวมกันได
ในการซงิโครไนซขอมูลจากปฏิทิน บันทึก 
และรายชื่อ คณุตองติดตั้งซอฟตแวร 
Nokia PC Suite ของโทรศัพทลงใน
เครือ่งพีซี  ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth 
หรือสายเคเบลิขอมูล USB สําหรับ
การซิงโครไนซและเริม่ตนการซงิโครไนซ
จากเครื่องพีซี

การซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร
ในการใชเซริฟเวอรอินเทอรเนต็ระยะไกล 
จําเปนตองสมัครเพือ่ขอรบับริการการ
ซงิโครไนซ  สําหรับขอมูลเพิ่มเติมและ
การตั้งคาที่จําเปนสําหรบับริการนี้ โปรด
ตดิตอผูใหบริการของคณุ  คุณอาจไดรับ
การตั้งคาในรปูของขอความกําหนดคา  
โปรดดู ”บริการตั้งกําหนดคา” หนา xiii 
และ ”การตัง้กําหนดคา” หนา 40 
ในการเริ่มตนการซิงโครไนซจากโทรศัพท
ของคณุ เลือก เมนู > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมูล > ซิงคกับ
เซริฟฯ  ท้ังนีข้ึ้นอยูกบัการตั้งคา ใหเลือก 
เริม่ซิงโครไนซ หรอื กําลังเริ่มคัดลอก
การซิงโครไนซในครั้งแรกหรือหลังจาก
การซิงโครไนซถูกขัดจังหวะการทํางาน
อาจใชเวลาถึง 30 นาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ 

สายเคเบลิขอมูล USB
คณุสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB 
เพือ่โอนถายขอมูลระหวางโทรศัพทและ
เครื่องพซีีท่ีใชรวมกันได หรอืเครือ่งพมิพ
ที่สนบัสนนุ PictBridge  ซึ่งคุณยังสามารถ
ใชสายเคเบลิขอมูล USB รวมกบั Nokia 
PC Suite ไดดวย
ในการใชโทรศัพทสําหรับการโอนขอมูล
หรือการพิมพภาพ ใหตอสายขอมูล  ยืนยนั 
เชื่อมตอสายเคเบลิขอมูล USB แลว  
เลือกโหมด และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้
โหมด Nokia — เพื่อใชเคเบลิสําหรับ 
PC Suite
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การพิมพ & สื่อ — เพื่อใชโทรศัพทกับ
เครื่องพิมพท่ีมีคุณสมบัติการใชงาน 
PictBridge หรือกับพซีีท่ีใชงานรวมกนัได
แหลงเก็บขอมูล — เพือ่เชื่อมตอกับพีซี
ท่ีไมมีซอฟตแวร Nokia และใชโทรศัพท
เปนอุปกรณแหลงจัดเก็บขอมูล 
ในการเปลี่ยนโหมด USB ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > สายเคเบิล
ขอมูล USB > โหมด Nokia, การพิมพ
& สือ่ หรอื แหลงเก็บขอมูล 

■ การโทร
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้
การโอนสาย — เพื่อโอนสายเรยีกเขา 
(บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย)  คุณอาจ
โอนสายไมไดหากมีการใชฟงกชันจํากัด
การโทรบางฟงกชัน  โปรดดูที่ การจํากัด
การโทร ใน ”ความปลอดภัย” หนา 40

ความชัดเจนเสียง > ใชงาน — เพือ่ชวยให
ไดยนิเสียงสนทนาไดชัดเจนขึ้น ในที่ซึง่
เสียงรอบขางดังมาก
รับไดทุกปุม > เปด — เพือ่รบัสายเรียกเขา
โดยกดปุมใดก็ไดยกเวนปุมเปด/ปด 
ปุมกลองถายรปู ปุมเลือกดานขวาและ
ปุมเลือกดานซาย หรอืปุมวางสาย
เรียกซ้ําอัตโนมัติ > เปด — เพื่อใหเครื่อง
พยายามโทรออกไปหมายเลขไดสูงสุด 
10 ครั้ง หลังจากการโทรครั้งแรกไมสําเร็จ 

โทรดวน > เปด — เพือ่โทรไปยงัชื่อและ
หมายเลขโทรศัพทท่ีกําหนดไวที่ปุม
โทรดวน 2 ถึง 9 โดยกดปุมตัวเลข
ที่เกี่ยวของคางไว
สายเรียกซอน > ใชงาน — เพือ่ใหระบบ
เครือขายแจงใหคุณทราบถึงสายเรียกเขา
ขณะที่คุณกําลังใชสายอยู (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)  โปรดดูท่ี ”สาย 
เรยีกซอน” หนา 10

ขอมูลการโทร > ใช — เพือ่แสดงระยะเวลา
และคาโทรโดยประมาณ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) 
สงขอมูลผูโทร > ใช — แสดงหมายเลข
โทรศัพทของบุคคลที่คุณตดิตอ (บรกิาร
เสริมจากระบบเครอืขาย)  ในการใชการ
ตัง้คาตามที่ผูใหบริการกําหนด ใหเลือก 
ตามคาของระบบ
สายใชโทรออก — เพื่อเลือกสาย 1 หรอื 2 
เพือ่การโทรออกหากซมิการดของคุณ
รองรบัฟงกชันดังกลาว (บรกิารจาก
เครือขาย) 
การจัดการสายดวยฝาสไลด — เพือ่ตัง้คา
เครื่องใหรับสายเม่ือคณุเปดโทรศัพทและ
วางสายเม่ือคุณปดโทรศัพท

■ โทรศัพท
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้: 
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การตั้งคาภาษา — เพื่อกําหนดภาษาที่ใช
แสดงในเครื่อง เลือก ภาษาที่ใชในเครือ่ง 
อัตโนมัต ิเลือกภาษาตามขอมูลในซิมการด  
ในการเลือกภาษาที่ใชในการด USIM 
ใหเลือก ภาษาที่ใชในซิม ในการกําหนด
ภาษาสําหรบัเสียงสั่งงาน ใหเลือก ภาษา
ในการจดจําเสยีง 
ปองกนัปุมกด — เพื่อกําหนดใหตองปอน
รหัสโทรศัพทเม่ือคุณยกเลิกการล็อคปุมกด  
ปอนรหัสโทรศัพท และเลือก ล็อคปุมกด 
ล็อคปุมอัตโนมัต ิ — เพือ่ล็อคปุมกดโดย
อัตโนมัติ หลังจากผานเวลาหนวงตามที่
ตั้งไว เม่ือโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย 
และไมมีการใชฟงกชันใดๆ ของเครื่อง  
เลือก ล็อคปุมกด และต้ังเวลา
ขอความตอนรับ — เพื่อเขียนขอความ
ท่ีคณุตองการใหแสดงเมื่อเปดเครื่อง
ถามบนเครือ่ง > เปด — โทรศัพทจะถาม
ทุกครั้งเมื่อเปดเครื่องวาจะใชรูปแบบบน
เครื่องบินหรอืไม  เม่ือใชรูปแบบบนเครื่อง 
การเชื่อมตอทางวิทยุท้ังหมดจะปด  
รูปแบบบนเครื่องใชในบริเวณที่มี
ความเสี่ยงตอการสือ่สารทางคลื่นวิทยุ
อัพเดตโทรศัพท — เพือ่รบัการอัพเดต
ซอฟตแวรของโทรศัพทจากผูใหบรกิาร
ของคุณ (บรกิารจากเครือขาย)  ตัวเลือกนี้
อาจไมมีใหใช ทั้งนีข้ึ้นอยูกับโทรศัพท
ของคุณ  โปรดดูท่ี ”การอัพเดตซอฟตแวร 
โทรศัพท” หนา 41 

เลือกผูใหบรกิาร > อัตโนมัต ิ— เพื่อ
ตัง้คาโทรศัพทใหเลือกระบบเครือขายที่มี
ในพื้นที่ของคณุโดยอัตโนมัติ  ดวยการ
ตัง้คา เลือกเอง คุณจะสามารถเลือกระบบ
เครือขายที่มีขอตกลงในการใหบรกิารขาม
เครือขายกับผูใหบริการระบบของคุณ
ยนืยันบริการซมิ — โปรดดูที่ ”บริการซิม” 
หนา 63

ตวัชวยแนะนําเมนู — เพื่อเลือกวาใหเครือ่ง
แสดงขอความวธีิใชหรือไม 
เสยีงเปดเครื่อง > เปด — เพื่อเลือกวา
ใหเครื่องสงเสียงเมื่อเปดเครื่องหรือไม 

■ อปุกรณเสรมิพิเศษ
เมนนูี้หรือตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น
เม่ือไดเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณเสริม
ท่ีใชงานรวมกันไดเทานัน้
เลือก เมนู > การตัง้คา > อุปกรณเพิ่ม
พเิศษ  เลือกอุปกรณเพิ่มพิเศษ และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้ ท้ังนีข้ึ้นอยูกบัอุปกรณ
เพิม่พิเศษ:

รปูแบบท่ีตั้งไว — เพื่อเลือกรูปแบบท่ีคุณ
ตองการใชงานโดยอัตโนมัติเม่ือคุณ
เชื่อมตอกับอุปกรณเสริมพิเศษ
รบัอัตโนมัติ — เพื่อตั้งคาเครื่องใหรับสาย
เรยีกเขาโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น 5 วินาที  
หากตัง้ เสียงเตอืนโทรเขา ไวที่ ดังสัน้
หนึ่งครั้ง หรือ ปด การรับสายอัตโนมัติ
จะถูกปด
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แสงสวาง — เพื่อตั้งคาแสงสวางเปน เปด  
เลือก อัตโนมัต ิเพื่อเปดใชแสงสวางเปน
เวลา 15 วินาทีหลังจากกดปุม
โทรขอความ > ใชโทรขอความ > ใช — 
เพื่อใชการตั้งคาโทรขอความแทนการ
ตั้งคาชุดหูฟงหรอืเครือ่งชวยฟง

■ การต้ังกําหนดคา
คุณสามารถกําหนดคาโทรศัพทของคุณ
ดวยการตั้งคาที่จําเปนเพื่อใหบริการ
บางอยางทํางานไดอยางถูกตอง  ผูให
บริการของคณุอาจสงการตั้งคาดังกลาวให
คุณดวย  โปรดดู ”บริการตัง้กําหนดคา” 
หนา xiii

เลือก เมนู > การตั้งคา > การตัง้กําหนด
คา และจากตัวเลือกตอไปนี:้
ตั้งกําหนดคาที่ตั้งไว — เพือ่ดูรายชื่อผูให
บริการที่จัดเก็บอยูในเครื่อง  ในการตั้ง
การจัดรูปแบบของผูใหบรกิารเปนคา
เริ่มตน ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนคา
ที่ตัง้ไว  
ใชคาที่ตั้งในทุกแอปฯ — เพือ่ใชการตั้ง
กําหนดคาที่ระบบกําหนดกับแอปพลิเคชั่น
ที่สนับสนุน
จุดเชื่อมตอที่ตองการ เพื่อดูจุดเชื่อมตอ
ที่จัดเก็บไว  เลื่อนไปยงัจุดเชื่อมตอที่
ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ขอมูล 
เพื่อดูชื่อผูใหบริการ บริการเสริม และ
จุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต หรือหมายเลข
ติดตอ GSM 

ตอเว็บสนับสนุน — เพือ่ดาวนโหลด
การตั้งกําหนดคาจากผูใหบริการของคุณ
ตัง้คาจัดการอุปกรณ — เพื่อยินยอม
หรือปดกัน้โทรศัพทจากการรับการอัพเดต
ซอฟตแวรของเครือ่ง  ตัวเลือกนี้อาจ
ไมมีใหใช ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ  
โปรดดูที่ ”การอัพเดตซอฟตแวร โทรศัพท” 
หนา 41

การตั้งคาสวนบุคคล — เพื่อเพิ่มบญัชี
สวนตัวชื่อใหมสําหรับบริการตางๆ ดวย
ตนเอง และเพื่อใชงานหรอืลบบญัชีนั้น  
ในการเพิ่มบญัชีสวนตัวใหมหากคุณไมได
เพิม่รายการใดไว ใหเลือก เพิ่มใหม หรือ
เลือก ตัวเลือก > เพิม่ใหม เลือกประเภท
บริการ จากนัน้ ใหเลือกและปอนการตั้งคา
ที่จําเปนแตละรายการ  พารามิเตอรจะ
แตกตางกันตามประเภทบรกิารที่เลือกไว  
ในการลบหรอืการใชบัญชีสวนตัว ใหเลื่อน
ไปยงัรายการนั้น แลวเลือก ตัวเลือก > ลบ 
หรือ ใชงาน

■ ความปลอดภัย
เม่ือคุณใชงานคุณสมบัติการรกัษาความ
ปลอดภัยที่ใชควบคุมการโทร (เชน จํากัด
การโทร, เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) 
การโทรออกยงัคงใชไดในการโทรไปยัง
เบอรโทรฉุกเฉินตามที่ตั้งไวในเครื่อง 
เลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ถามรหัส PIN และ ถามรหัส UPIN — เพื่อ
ตัง้คาโทรศัพทใหถามรหัส PIN หรอื UPIN 
กอนทุกครั้งที่เปดโทรศัพท  ซมิการด
บางชนดิจะไมอนญุาตใหคุณปดฟงกชันนี้
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คําขอรหสั PIN2 — เพื่อเลือกวาจะตอง
ใชรหัส PIN2 หรือไมเม่ือใชคุณสมบตัิ
เฉพาะของโทรศัพทที่มีรหัส PIN2 ปองกัน
เอาไว  ซิมการดบางชนดิจะไมอนญุาต
ใหคุณปดฟงกชันนี ้
การจํากัดการโทร — เพื่อจํากัดสาย
เรียกเขาและสายโทรออกจากโทรศัพท
ของคุณ (บรกิารเสรมิจากระบบเครือขาย)  
โดยเครือ่งจะถามรหสัระบบ
จํากัดเบอร — เพือ่จํากัดการโทรออกไปยัง
หมายเลขที่เลือกไว หากซมิการดของคุณ
สนับสนุนการใชฟงกชันนี้  เม่ือใชงานการ
จํากัดเบอร การเชื่อมตอ GPRS จะใชไมได 
ยกเวนขณะสงขอความแบบตวัอักษรผาน
การเชื่อมตอ GPRS  ในกรณีนี ้หมายเลข
โทรศัพทของผูรบัและเบอรศูนยขอความ
ตองรวมอยูในรายการจํากัดเบอร 
เฉพาะกลุม — เพือ่ระบุกลุมผูโทรที่คุณ
สามารถติดตอและผูท่ีสามารถติดตอคุณได 
(บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย) 

ระดับการปองกัน > โทรศัพท — เพื่อให
เครื่องถามรหัสโทรศัพททุกครั้งที่มีการ
ใสซมิการดอันใหมลงในเครือ่ง  หากคณุ
เลือก หนวยความจํา เครื่องจะถามรหัส
โทรศัพทเม่ือเลือกหนวยความจําของ
ซิมการดและเมื่อคุณตองการเปลี่ยน
หนวยความจําที่ใช
รหัสผาน — เพือ่เปลี่ยนรหัสโทรศัพท, 
รหัส PIN, รหสั UPIN, รหัส PIN2 หรอื
รหัสระบบ 
รหัสที่ใช — เพื่อเลือกวาควรใชงานรหัส 
PIN หรือรหัส UPIN 

ใบรับรองสิทธ์ิ หรือ ใบรบัรองผูใช — เพื่อ
ดูรายการใบรบัรองสิทธ์ิและใบรับรองผูใช
ที่ดาวนโหลดมายงัโทรศัพทของคุณ  
โปรดดูท่ี ”ใบรับรอง” หนา 68

การตั้งคาการปองกัน — เพื่อดู ขอมูล
โมดูลปองกัน ใชงาน ถาม PIN โมดูล หรือ
เปลี่ยน PIN โมดูล และ PIN ท่ีลงนามไว  
โปรดดูที่ ”รหสัผาน” หนา xiii

■ การอัพเดตซอฟตแวร
โทรศัพท

ผูใหบริการของคณุอาจสงการอัพเดต
ซอฟตแวรโทรศัพทมายงัอุปกรณของคุณ
โดยตรง (บริการเสริมจากเครือขาย)  
ตวัเลือกนีอ้าจไมมีใหใช ทั้งนีข้ึ้นอยูกบั
โทรศัพทของคุณ

คําเตือน:  หากคุณติดตั้งการ
อัพเดตซอฟตแวร คุณจะไม
สามารถใชอุปกรณนี้ แมแต
การโทรฉุกเฉิน จนกวาการ
อัพเดตจะเสร็จสิ้นและรสีตารท
อุปกรณแลว  อยาลืมสํารอง
ขอมูลกอนยอมรับการอัพเดต
ซอฟตแวร 

การต้ังคา
ในการอนุญาตหรอืไมอนุญาตการ
อัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท เลือก เมนู > 
การตั้งคา > การตั้งกําหนดคา > ตัง้คา
จัดการอุปกรณ >  อัพเดตซอฟตฯ บรกิาร 
และเลือกตัวเลือกตอไปนี้: 
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อนญุาตทุกครั้ง — เพือ่ทําการดาวนโหลด
ซอฟตแวรและการอัพเดตทั้งหมดโดย
อัตโนมัติ
ปฏิเสธทุกครั้ง — เพื่อปฏิเสธอัพเดต
ทั้งหมดของซอฟตแวร
ยืนยนักอน — เพือ่ทําการดาวนโหลด
ซอฟตแวรและการอัพเดตทั้งหมดเมื่อคุณ
ยืนยนัเทานั้น (การตั้งคาที่ตั้งไว)

คําขออัพเดตซอฟตแวร
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > 
อัพเดตโทรศัพท เพื่อขอการอัพเดต
ซอฟตแวรโทรศัพทท่ีมีอยูจากผูใหบริการ
ของคุณ  เลือก ขอมูลซอฟตฯ ปจจุบัน 
เพื่อแสดงเวอรชันซอฟตแวรปจจุบัน
และตรวจสอบวาจําเปนตองลงอัพเดต
หรือไม เลือก โหลดซอฟตแวรโทรฯ
เพื่อดาวนโหลดและติดตั้งการอัพเดต
ซอฟตแวรโทรศัพท  ปฏิบัติตามคําแนะนํา
บนหนาจอ

ติดต้ังการอัพเดตซอฟตแวร
เลือก ติดตั้งอัพเดตซอฟตฯ เพือ่เริ่มตน
การติดตั้ง เม่ือการติดตั้งถูกยกเลิกหลังจาก
ดาวนโหลด
การอัพเดตซอฟตแวรอาจใชเวลาหลาย
นาที  หากมีปญหาในการติดตั้ง โปรด
ตดิตอผูใหบริการของคณุ

■ การเรียกคืนคาดั้งเดิม
ในการเรียกคืนการตั้งคาดั้งเดิมของเมน ู
ใหเลือก  เมนู > การตั้งคา > เรียกคืน
คาดั้งเดิม ปอนรหัสโทรศัพท  ชื่อและ
เบอรโทรที่เกบ็ไวใน รายชื่อ จะไมถูกลบ
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10. เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด
เมนูนี้ชวยใหคุณเขาใชพอรทัลไปยังบรกิาร
ที่ผูใหบริการระบบมีใหได  โดยชื่อและ
ไอคอนขึน้กับผูใหบริการนัน้  สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม กรุณาติดตอผูใหบรกิารระบบ
ของคุณ  ผูใหบริการสามารถอัพเดตเมนนูี้
ดวยขอความบริการ  สําหรับขอมูลเพิม่เติม 
โปรดดูที่ ”ถาดรบับริการ” หนา 67
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ฟอรแมตการดหนวยความจํา
เม่ือฟอรแมตการดหนวยความจําแลว 
ขอมูลทั้งหมดในการดจะถูกลบโดยถาวร  
การดหนวยความจําบางประเภทอาจ
ผานการฟอรแมตมาแลว ในขณะที่
บางประเภทตองฟอรแมตกอนการใชงาน  
โปรดสอบถามจากรานคาผูแทนจําหนาย
วาตองฟอรแมตการดหนวยความจํากอน
ใชงานหรือไม
หากตองการฟอรแมตการดหนวยความจํา 
เลือก เมนู > คลังภาพ หรือ แอปพลิเคชั่น, 
โฟลเดอรการดหนวยความจํา  และ 
ตัวเลือก > ลางการดความจํา > ใช
เม่ือฟอรแมตเรยีบรอยแลว ใหปอนชื่อ
ใหกับการดหนวยความจํา 

การลอ็คการดหนวยความจํา
ในการตัง้รหัสผานเพือ่ล็อคการดหนวย
ความจําของคุณจากการใชโดยไมไดรบั
อนญุาต เลือกตัวเลือก > ตั้งรหสัผาน  
รหัสผานสามารถประกอบดวยตัวอักษรสงู
ถึง 8 ตัวอักษร
รหัสผานจะไดรบัการจัดเก็บไวในเครื่อง
และคุณไมจําเปนตองปอนอีกครัง้ในขณะที่
คุณใชการดหนวยความจําในโทรศัพท
เครื่องเดียวกัน  หากคุณตองการใชการด
หนวยความจํานี้ในโทรศัพทเครื่องอ่ืน 
เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน  ในการลบ
รหัสผาน ใหเลือก ตัวเลือก > ลบรหัสผาน

ตรวจสอบการใชหนวยความจํา
หากตองการตรวจสอบการใชพื้นที่หนวย
ความจําของกลุมขอมูลตางๆ และพื้นที่
วางในหนวยความจําสําหรบัติดตั้ง
แอปพลิเคชั่นหรือซอฟตแวรลงในการด
หนวยความจําของคณุ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ขอมูล
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12. สื่อ

เม่ือถายรปูและใชรูปภาพหรือวิดีโอคลิป 
โปรดเคารพขนบธรรมเนียมทองถิ่นรวมทั้ง
สิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน และไมกระทํา
การใดที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย

■ กลองถายรูปและวิดีโอ 
คุณสามารถถายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิป
โดยใชกลองถายภาพในตัวได 

การถายภาพ
ในการเขาใชงานฟงกชันถายภาพนิ่ง 
ใหกดปุมกลองถายรูป (1) ในโหมด
สแตนดบาย หากเปดใชฟงกชันวิดีโอไว 
ใหเลื่อนซายหรือขวา 
ในการถายภาพในรปูแบบแนวนอน ใหถือ
โทรศัพทในแนวนอน  หากตองการยอ
หรือขยายในโหมดกลอง ใหใชปุมปรับ
ความดัง (2) 

ในการถายภาพ ใหเลือก จับภาพ หรือ
กดปุมกลองถายรปู  โทรศัพทจะจัดเก็บ
ภาพในการดหนวยความจํา 

เลือก ตัวเลือก เพือ่ตัง้คา เปดโหมด
กลางคืน หากแสงมืด, เปดตัวตั้งเวลา 
เพือ่ใชงานตัวตั้งเวลา หรือ เปดถายภาพ
ตอเนือ่ง เพื่อถายรูปเปนชุดตอเนื่องอยาง
รวดเร็ว  เม่ือตั้งขนาดภาพไวท่ีสงูสดุ 
ภาพสามภาพจะถูกถายในลําดับตอเนือ่ง 
สวนการตัง้คาขนาดอื่นๆ จะเปนการ
ถายภาพหาภาพตอเนื่อง
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > เวลาแสดง
ภาพตัวอยาง และเลือกเวลาแสดงภาพที่
ถายไวบนจอภาพ  ระหวางการดูภาพ
ตวัอยาง เลือก กลับ เพื่อถายภาพถัดไป 
หรือ สง เพื่อสงภาพถายเปนขอความ
มัลติมีเดีย
เครื่องของคณุรองรับการถายภาพที่มี
ความละเอียด 1024 x 1280 พ ิกเซล  
แตความละเอียดของภาพที่ปรากฏในคูมือ
เลมนีอ้าจแตกตางไปจากของจริง

บนัทึกวิดีโอคลิป
ในการเขาใชงานฟงกชันถายวดิีโอ 
ใหกดปุมกลองถายรปูคางไวในโหมด
สแตนดบาย หรือหากเปดใชงานฟงกชัน
กลองไว ใหเลื่อนซายหรอืขวา  ในการ
เริม่ตนบันทึกวดิีโอ, เลือก บันทึก หาก
ตองการพกัการบันทึก ใหเลือก พกั หาก
ตองการเริม่การบันทึกตอ ใหเลือก ใชตอ 
หากตองการหยุดการบันทึก เลือก หยุด 
โทรศัพทจะจัดเก็บวิดีโอคลิปในการด
หนวยความจํา 
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ตัวเลือกกลองถายรูปและวิดีโอ 
ในการใชฟลเตอร  ใหเลือก ตัวเลือก > 
เอฟเฟกต > สีลวงตา, เฉดสีเทา, ซีเปย,  
เนกาทีฟ หรือ โซลาไรส 
ในการเปลี่ยนการตั้งคากลองและวิดีโอ 
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา 

■ เครื่องเลนส่ือ
คุณสามารถใชเครื่องเลนสื่อเพื่อดู เลน 
และดาวนโหลดไฟลตางๆ เชน รูปถาย 
เสียง วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหวได  
นอกจากนี้ คณุยังสามารถรบัชมวิดีโอ
ที่เรยีกขอมูลมาจากเซิรฟเวอรของระบบ
เครือขาย (บริการเสรมิจากระบบเครือขาย)

เลือก เมนู > สือ่ > เครือ่งเลนสื่อ > 
เปดคลังภาพ, บุคมารค, ไปที่ที่อยู 
หรือ ดาวนโหลดมีเดีย เพือ่เลือกหรือ
ดาวนโหลดสื่อ
เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนสื่อ > 
เดินหนา/กลับ เพื่อกําหนดความกวาง
ของแตละขั้นตอนสําหรบัการเดินหนา
หรือกรอกลับ

การต้ังคาโทรศัพทสําหรับ
บริการเรียกขอมูล
คุณอาจไดรบัการตั้งกําหนดคาที่จําเปน
สําหรบัการเรียกดูขอมูลเปนขอความ
การจัดรูปแบบจากผูใหบรกิารของคุณ  
โปรดดูที่ ”บริการตั้งกําหนดคา” หนา xiii 
คุณยงัสามารถปอนการตั้งคาดวยตนเอง
ไดอีกดวย โปรดดูที่ ”การตั้งกําหนดคา” 

หนา 40 ในการใชงานการตั้งคา 
ใหดําเนินการดังนี:้
1. เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนสื่อ > 

การตั้งคากระแส > การจัดรปูแบบ
2. เลือกผูใหบรกิาร คาที่ตัง้ไว หรือ 

การตั้งคาสวนบุคคล สําหรบัการ
สตรีม

3. เลือก บัญชี และบญัชีบริการการสตรมี
ขอมูลที่มีอยูในการตั้งกําหนดคา
ที่ใชงาน

■ เครื่องเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีเครื่องเลนเพลงสําหรับ
ฟงแทร็คเพลง หรอืไฟล MP3 หรือไฟล
เสยีง AAC อ่ืนๆ ซึง่คุณดาวนโหลดมาจาก
เวบ็หรือโอนมายังเครื่องดวยโปรแกรม 
Nokia Music Manager ซึ่งเปนโปรแกรม
หนึ่งใน Nokia PC Suite  โปรดดูที่ 
”Nokia PC Suite” หนา 70

การคุมครองดานลิขสทิธ์ิอาจหามมิให
ทําการคดัลอก แกไข โอน หรือสงตอภาพ 
เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) และเนือ้หา
อ่ืนๆ
ไฟลเพลงที่จัดเก็บไวในแฟมขอมูลเพลง
ในหนวยความจําของโทรศัพทหรือของ
การดหนวยความจําตรวจพบและเพิ่ม
โดยอัตโนมัติเขาไปในคลังภาพระหวาง
การเปดโทรศัพท
ในการเปดเครือ่งเลนเพลง เลือก เมนู > 
สือ่ > เครือ่งเลนเพลง
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การเลนแทร็คเพลง
คําเตือน! ควรฟงเพลงในระดับ
เสียงปานกลาง  การรบัฟงเสียง
ที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจ
เปนอันตรายตอการไดยนิเสียง
ของคุณ 

ใชงานเครื่องเลนเพลงดวยปุมเครื่องเลน
เพลงบนโทรศัพท หรือใชปุมเลื่อนเมื่อเมนู
เครื่องเลนเพลงเปดขึน้
กด  เพื่อเริ่มการเลน
ในการปรับระดับเสียง ใหใชปุมปรบัระดับ
เสียงที่ดานขางของโทรศัพท 
หากตองการพักการเลน ใหกด 
หากตองการกรอกลับในขณะกําลังเลน
แทร็ค ใหกดปุม  คางไว  หากตองการ
เลนแทรค็ที่เลนอยูไปขางหนาอยางรวดเรว็ 
ใหกดคางไวที่   ปลอยปุมนี้ที่
ตําแหนงที่คุณตองการเพือ่เลนเพลงตอ 
ในการขามไปยงัแทร็คตอไป กด  
ในการขามไปยงัตอนตนของแทร็ค
กอนหนา ใหกด  
หากตองการปดเมนูเครื่องเลนเพลงและ
ใหเลนเพลงตอไปในพื้นหลัง ใหกดปุม
วางสาย 
หากตองการหยุดเครือ่งเลนเพลง ใหกดปุม
วางสายคางไว 

ตัวเลือกเคร่ืองเลนเพลง
ในเมนู เครื่องเลนเพลง ใหเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี:้

รายการชื่อเพลง — ดูแทรค็ทั้งหมดที่ใชได
ในรายการแทร็คที่เปดอยูและเลนแทร็ค
ที่ตองการ  ในการเลนแทรค็ ใหเลื่อนไปยัง
แทร็คที่ตองการ แลวเลือก เลน
คลังเพลง — ดูแทรค็ทั้งหมดที่มีอยูตาม 
ศิลปน, อัลบั้ม, ประเภท, ผูเรียบเรียง หรือ 
รายการแทรค็  เลือก อัพเดตคลัง เพื่อ
รเีฟรชรายการ  รายการแทร็คที่สรางขึ้น
ดวย the Nokia Music Manager 
คณุจะพบไดใน รายการแทร็ค > รายการ
แทร็ค
ตวัเลือกการเลน — เลือก สุมเพลง เพื่อเลน
แทร็คในรายการแทร็คในลําดับสุม  เลือก 
เลนซ้ํา เพื่อเลนแทร็คที่เลนอยูหรือรายการ
แทร็คทั้งหมดซ้ํา
ระบบปรับเสยีงสื่อ — เพือ่เลือกหรือระบุ
การตั้งคาปรับเสยีงสื่อ 
เพิม่ในเพลงโปรด — เพือ่เพิม่แทร็ค
ปจจุบันในรายการแทรค็ที่ชื่นชอบ 
เลนผาน Bluetooth — เพื่อเชื่อมตอและ
เลนแทร็คทางอุปกรณเสริมดานเสียงโดย
ใชเทคโนโลยี Bluetooth 

ใชแบบเสียง — เพือ่ตัง้แทร็คเพลงที่เลน
อยูในปจจุบัน เปนเสียงเรียกเขา เปนตน  
เมนทูี่คณุสามารถใชไดนั้นขึ้นอยูกับเครื่อง
โทรศัพทที่คุณใช
สง — สงแทร็คปจจุบนัทางขอความ
มัลติมีเดียหรือเทคโนโลยี Bluetooth 

เวบ็เพจ — เพือ่เขาใชงานเว็บเพจที่
เกี่ยวของกับแทร็คที่เลนอยูในปจจุบัน 
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ดาวนโหลดเพลง — เพื่อเชื่อมตอกบั
บริการเวบ็
สถานะความจํา — เพือ่ดูขนาดของ
หนวยความจําที่ใชแลวและหนวยความจํา
ที่ยงัไมไดใช

■ วิทยุ
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจาก
เสาอากาศของอุปกรณไรสาย  ดังนัน้ 
คุณตองตอชุดหูฟงหรอือุปกรณเสริมที่
ใชงานรวมกันไดเขากับเครือ่งโทรศัพท
เพื่อการใชงานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับ
เสียงปานกลาง  การรับฟงเสยีง
ที่ดังเกินไปอยางตอเนือ่งอาจ
เปนอันตรายตอการไดยินเสยีง
ของคุณ  โปรดอยาถือโทรศัพท
ไวใกลหูระหวางการใชลําโพง 
เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เลือก เมนู > สือ่ > วิทยุ 
ในการใชปุมภาพกราฟก , ,  
หรือ  บนหนาจอ ใหเลื่อนไปทางซาย
หรือขวาไปยังปุมที่ตองการ และเลือก
ปุมนั้น

การบนัทึกความถี่วิทยุ
1. ในการเริม่คนหา ใหเลือกและกดคาง

ไวท่ีปุม  หรือ  ในการเปลี่ยน
ความถี่วิทยุครัง้ละ 0.05 MHz ใหกด
ปุม  หรือ  เบาๆ

2. ในการจัดเก็บสถานไีปที่ตําแหนง
หนวยความจํา 1 ถึง 9 ใหกดปุม
ตวัเลขที่ตองการคางไว  ในการจัด
เก็บสถานีไปที่ตําแหนงหนวย
ความจํา 10 ถึง 20 ใหกดปุม 1 
หรือ 2 เบาๆ แลวกดปุมหมายเลข
ที่ตองการคางไว 0 ถึง 9

3. ปอนชื่อสถานวีิทยุ

การฟงวิทยุ
เลือก เมนู > สื่อ > วทิยุ  ในการเลื่อนไป
ยงัสถานีวิทยุที่ตองการ ใหเลือก  
หรือ  หรือกดปุมหูฟง  ในการเลือก
สถานีวิทยุ ใหกดปุมหมายเลขที่ตรงกัน
แลวปลอย  ในการปรับระดับเสยีง ใหกด
ปุมปรบัระดับเสียง 
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ปด — เพือ่ปดวิทยุ
จัดเก็บสถานี — เพือ่จัดเก็บสถานีวิทยุใหม 
(จะแสดงขึ้นหากตรวจพบสถานีใหม) 
ลําโพง หรอื ชุดหูฟง — เพื่อฟงวิทยุผาน
ลําโพงหรือชุดหูฟง
โมโน หรอื สเตอริโอ — เพื่อฟงวิทยุ
ดวยเสียงโมโนโฟนิคหรือเสียงสเตอรโิอ
สถานี — เพื่อเลือกรายการสถานทีี่
บนัทึกไว  ในการลบหรือเปล่ียนชื่อสถาน ี
ใหเลื่อนไปที่สถานทีี่ตองก แลวเลือก 
ตัวเลือก > ลบสถาน ีหรือ เปลี่ยนชื่อ 
เลือก  ID บริการ Visual  เพื่อปอน ID 
บริการที่ผูใหบรกิารวิทยุภาพของคณุ
ใหไว (บริการเสริมจากเครือขาย) 
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คนหาทุกสถาน ี— เพื่อคนหาสถานวีิทยุ
ใหม 
ตั้งความถี ่— ปอนความถี่ของสถานีวิทยุ
ที่ตองการ
ไดเรกทอรีสถาน ี— เพือ่เขาใชเว็บไซตท่ีมี
รายชื่อของสถานีวิทยุ 
ใชงานบริการ visual > อัตโนมัติ —  เพื่อ
ตั้งให Visual Radio (บริการเสริมจาก
เครือขาย) เริ่มตนโดยอัตโนมัติเม่ือคุณ
เปดวิทยุหรือไม  สถานีวิทยุบางสถานี
อาจสงขอมูลที่เปนอักษรหรือภาพกราฟก
ที่คณุสามารถดูไดโดยใชโปรแกรม Visual 
Radio  โปรดติดตอผูใหบรกิารของคุณ
เพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงานและ
คาบริการ
เม่ือโปรแกรมที่ใชการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ตหรอื HSCSD กําลังสงหรอื
รับขอมูล อาจจะรบกวนสัญญาณวิทยไุด

■ เครื่องบันทกึ
คุณสามารถบันทึกคําพดู เสียง หรือสายที่
สนทนาและจัดเก็บการบันทึกไวใน 
คลังภาพ  ฟงกชันนี้มีประโยชนในการ
บันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพทเพื่อจด
ลงสมุดตอไปในภายหลัง
เครื่องบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสาย
ขอมูลหรือเชื่อมตอ GPRS อยู

การบันทึกเสียง
1. เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก

ในการใชปุมภาพกราฟก ,  หรอื 
 บนหนาจอ ใหเลื่อนไปทางซาย

หรือขวาไปยังปุมที่ตองการและเลือก
ปุมนัน้

2. ในการเริ่มบนัทึกเสียง ใหเลือก  
ในการเริ่มบนัทึกขณะสนทนา 
ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกเสียง  
ขณะบันทึกการสนทนา ผูใชสายทุกคน
จะไดยนิเสียงบี๊พเบาๆ ขณะที่บันทึก 
ใหถือโทรศัพทในตําแหนงปกติแนบ
กับหู ในการหยดุการบันทึก ใหเลือก 

3. ในการจบการบันทึกเสียง ใหเลือก 
 เสียงที่บันทึกจะถูกจัดเก็บไวใน 

คลังภาพ > เสียงบันทึก
ในการฟงเสยีงที่บันทึกลาสุด ใหเลือก 
ตัวเลือก > เลนที่บันทึกลาสดุ
ในการสงเสยีงบันทึกลาสุด ใหเลือก 
ตัวเลือก > สงที่บันทึกลาสุด
หากตองการดูรายการเสียงบนัทึกใน 
คลังภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > 
รายการที่บันทึก > เสียงบันทึก
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■ อีควอไลเซอร
คุณสามารถควบคุมคณุภาพของเสยีงขณะ
ใชเครื่องเลนเพลงไดโดยขยายหรอืลดยาน
ความถี่
เลือก เมนู > สื่อ > อีควอไลเซอร
ในการใชชุดการควบคมุ ใหเลื่อนไปที่ชุด
อีควอไลเซอรชุดใดชุดหนึ่ง และเลือก 
ใชงาน
ในการดู แกไข หรอืเปลี่ยนชื่อชุดที่เลือก 
ใหเลือก ตัวเลือก > ด,ู แกไข หรอื 
เปลี่ยนชื่อ  คุณสามารถแกไขหรือเปล่ียน
ชื่อชุดอีควอไลเซอรไดบางชุดเทานัน้

■ ขยายเสียงสเตอรโิอ
การขยายเสียงสเตอรโิอชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเสียงสเตอริโอ โดยการ
ขยายเอฟเฟกตเสียงสเตอริโอใหกวางขึน้  
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคา ใหเลือก 
เมนู > สือ่ > ขยายเสียงสเตอฯ
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13. การสนทนา

หากสามารถใชได เลือก เมนู > สนทนา
สนทนา (PTT) ผานเครือขายเซลลูลารเปน
บริการสือ่สารวิทยุแบบสองทางท่ีใชผาน
ระบบเครือขายเซลลูลาร GPRS (บริการ
เสริมจากระบบเครอืขาย) 
คุณสามารถใช PTT เพือ่พดูคยุกับบคุคลอื่น
หรือกลุมบุคคล (ชอง) ท่ีมีเครื่องที่ใช
คุณสมบัตินี้ได ในขณะที่เชื่อมตอบริการ 
PTT คุณสามารถใชฟงกชันอ่ืนๆ ของ
เครื่องได 
โปรดติดตอผูใหบรกิารเครือขายของคุณ
เพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน คาบริการ 
และการสมัครใชบริการ โปรดทราบวา
บริการขามเครือขายอาจมีขอจํากัด
มากกวาการติดตอแบบปกติ
กอนที่คุณจะใชบริการ PTT ได คุณตอง
กําหนดการตัง้คาบริการ PTT ที่จําเปน 
โปรดดูที่ ”การตั้งคาสนทนา” หนา 56
และ ”การตั้งกําหนดคา” หนา 56

■ ชองสนทนา
ชองสนทนาประกอบดวยกลุมบุคคล 
(ตัวอยางเชน เพื่อนหรอืเพือ่นรวมงาน) 
ที่เขารวมในชองหลังจากไดรับเชิญ  
เม่ือคุณติดตอไปท่ีชอง สมาชิกทุกคน
ในชองจะไดยินเสยีงพรอมกัน 

ชอง PTT มีหลายประเภทแตกตางกัน
ชองสาธารณะ — สมาชิกชองทุกคน
สามารถเชิญบุคคลอื่นได
ชองสวนตัว — เฉพาะบุคคลที่ไดรับเชิญ
จากผูสรางชองเทานัน้ที่สามารถเขารวมได
ชองที่จัดเตรียมไว — ชองถาวรที่สราง
โดยผูใหบริการ
คณุสามารถตั้งสถานะของแตละชองใหเปน 
ใชงาน หรอื ไมใชงาน
จํานวนชองที่ใชงานและจํานวนสมาชิก
ตอชองจะถูกจํากัดไว  โปรดติดตอผูให
บริการของคุณเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเตมิ

สรางชอง
ในการเพิ่มชอง เลือก เมนู > สนทนา > 
เพิม่ชอง และปอนการตั้งคาในชองฟอรม
ชื่อชอง: — ปอนชื่อสําหรับชองใหม
สถานะของชอง: — เลือก ใชงาน เพื่อ
กําหนดใหใชงานชอง หรือ ไมใชงาน เพื่อ
ยกเลิกใชงานชอง
ชื่อเลนในชอง: — ป อนชื่อเลนเพือ่ใหแสดง
ในชองใหม
ความปลอดภัยของชอง: > ชองสาธารณะ 
หรือ ชองสวนตัว
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ภาพ: — เลือก เปล่ียน และเลือกภาพ
จาก คลังภาพ หรือ กราฟกที่ตั้งไว เพือ่
ตั้งกราฟกสําหรับชองใหม
ในการสงคําเชิญไปยังชอง ใหเลือก ใช 
เม่ือเครือ่งแสดงขอความแจง ผูรับคําเชิญ
จะถูกเพิ่มไวในรายการสมาชิกของชอง
เม่ือคําเชิญไดรบัการยอมรับ หากตองการ
สงคําเชิญตอไป เลือก เมนู > สนทนา > 
รายการชอง เลือกชอง และ ตัวเลือก > 
สงคําเชิญ หากตองการสงคําเชิญโดย
ใชขอความตัวอักษรหรือทางอินฟราเรด
ในการเพิม่ชองที่กําหนดไว ใหเลือก 
เมนู > สนทนา > เพิ่มชอง > ตัวเลือก > 
แกไขที่อยูดวยตนเอง ปอน ที่อยูชอง: 
ที่ไดรับจากผูใหบริการของคณุ

รับคําเชิญ
1. เม่ือคณุไดรับคําเชิญแบบขอความ

แบบอักษรไปยังชอง ขอความ 
ไดรบัคําเชิญจากชอง: จะปรากฏขึน้

2. ในการดูช่ือเลนของบุคคลที่สงคําเชิญ
มาและท่ีอยูชองหากชองดังกลาว
ไมใชชองสวนตัว ใหเลือก ดู

3. ในการเพิม่ชองลงในเครื่องของคุณ 
ใหเลือก จดัเก็บ 

4. ในการตัง้คาสถานะสําหรับชอง 
ใหเลือก ใชงาน หรือ ไมใชงาน

ในการปฏิเสธคําเชิญ ใหเลือก ออก > ใช 
หรือเลือก ดู > ละทิ้ง > ใช

■ การเปดและปด PTT
ในการเชื่อมตอบริการสนทนา ใหเลือก 
เมนู > สนทนา > เปดการสนทนา หรอื
กดปุม PTT (ปรับเพิ่มระดับเสียง) คางไว 
สญัลักษณ  แสดงถึงการเชื่อมตอ
การสนทนา สวนสญัลักษณ  แสดงวา
ไมสามารถใชบริการดังกลาวไดชั่วคราว 
หากคณุเพิ่มชองลงในเครื่อง คุณจะ
เขารวมชองที่ใชงานอยูไดโดยอัตโนมัติ
คณุสามารถกําหนดฟงกชันที่ตั้งไวให
กับปุมสนทนา (ปรับเพิ่มระดับเสียง) 
เพือ่เปดรายการชอง รายการชื่อ หรือชอง
หรือรายชื่อใดรายชื่อหนึ่ง โปรดดูที่ 
”การตั้งคาสนทนา” หนา 56

ในการยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการ
สนทนา ใหเลือก ปดการสนทนา

■ การโทรออกและรับ
โทรสนทนา 

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพท
ไวใกลหูระหวางการใชลําโพง 
เนื่องจากเสยีงจะดังมาก

หากตองการโทรติดตอชอง แบบตัวตอตัว 
หรือโทรไปยงัผูรบัหลายคน ค ุณตอง
กดปุมสนทนาคางไว (ปรบัเพิ่มระดับเสียง) 
ตลอดเวลาที่คุณพดู ในการฟ ังคําตอบ 
ใหปลอยปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสยีง)
คณุสามารถตรวจสอบสถานะล็อกอิน
ของรายชื่อไดใน เมนู > สนทนา > 
รายชื่อในกลุม บริการนีข้ึ้นอยูกับผูให
บริการเครอืขายและสามารถใชไดสําหรับ
รายชื่อที่สมัครใชงานเทานั้น ในการสมัคร
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รายชื่อ เลือก ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อดู
ขอมูล หรอืหากเลือกรายชื่อหนึง่หรือ
หลายรายชื่อที่มีเครื่องหมาย เพิม่ที่เลือก

 หรอื  แสดงถึงสถานะของบุคคล
วาวางอยูหรือไมรูจัก 

 แสดงวาบุคคลน ั้นไมตองการให 
รบกวน แตสามารถรบัคำขอโทรกลับได  

 แสดงวาบุคคลนั้นสามารถสนทนาได  
แตไมไดเปดฟ ังกชันน ี้ไว

สรางการโทรในชอง
ในการตดิตอไปยงัชอง ใหเลือก รายการ
ชอง ในเมนูสนทนา ใหเลื่อนไปยังกลุมที่
ตองการ แลวกดคางไวท่ีปุม PTT (เพิม่
ระดับเสียง)

การติดตอแบบตัวตอตัว
ในการเริม่การติดตอแบบตัวตอตัวจากราย
ชื่อท่ีคุณเพิ่มไวในที่อยูสนทนา ใหเลือก 
รายชื่อ > ชื่อ หรือ เมนู > สนทนา > 
รายการรายชื่อ  เลื่อนไปยังรายชื่อ และ
กดคางไวที่ปุม PTT (เพิ่มระดับเสยีง)
ในการเริม่การติตตอแบบตัวตอตัวจาก
รายชื่อชองสนทนา ใหเลือก รายการชอง 
แลวเลื่อนไปยังชองที่ตองการ และเลือก 
สมาชกิ  เลื่อนไปยงัรายชื่อที่ตองการ 
และกดคางไวที่ปุม PTT (เพิ่มระดับเสยีง)

ในการเริ่มการติดตอแบบตัวตอตัวจาก
รายชื่อคําขอโทรกลับที่คุณไดรับ ใหเลือก 
ถาดเขาโทรกลับ  เลื่อนไปยังชื่อเลน
ที่ตองการ และกดคางไวที่ปุม PTT (เพิ่ม
ระดับเสยีง)

การติดตอสนทนาไปยัง
ผูรับหลายคน
คณุสามารถเลือกรายชื่อสนทนาหลายชื่อ
จากรายการรายชื่อ ผูรบัจะไดรับสาย
เรยีกเขาและตองรับสายเพื่อเขารวม 
หากผูใหบริการเครือขายของคุณสนบัสนุน 
คณุยังสามารถเลือกรายชื่อดวยเบอร
โทรศัพทโดยไมตองมีเบอรสนทนาดวย 
สําหรับรายละเอียด โปรดติดตอผูใหบรกิาร
ระบบของคุณ 
1. เลือก เมนู > สนทนา > รายการ

รายชื่อ และเลือกรายชื่อที่ตองการ 
2. กดคางไวท่ีปุมสนทนา (เพิม่ระดับ

เสยีง) เพื่อเริ่มการโทร รายชื่อ
ที่เขารวมจะแสดงขึ้นบนหนาจอ 
ทันทีที่เขารวมการโทร 

3. กดคางไวท่ีปุมสนทนา (เพิม่ระดับ
เสยีง) เพื่อพดู ปลอยปุมสนทนา 
(เพิ่มระดับเสียง) เพื่อฟงคําตอบ

4. กดปุมจบการทํางานเพื่อสิ้นสดุ
การโทร

 2007 Nokia 



การสนทนา

ลขิสิทธ์ิ © สงวนลขิสทิธ์ิ 55

การรับโทรสนทนา
เครื่องจะสงเสยีงสัญญาณสัน้ๆ แจงใหคุณ
ทราบวามีสายสนทนา ขอมูล เชน ชอง 
เบอรโทรศัพท หรอืชื่อเลน (บรกิารจาก
เครือขาย) ของผูโทร จะปรากฏขึ้น
คุณสามารถรับหรอืปฏิเสธการติดตอ
แบบตัวตอตัวที่ไดรับได หากคณุไดตั้งคา
โทรศัพทใหแจงเตือนคณุถึงการติดตอ
แบบตัวตอตัว
เม่ือคุณกดคางไวที่ปุม PTT (เพิม่ระดับ
เสียง) ขณะผูโทรเขากําลังสนทนาอยู 
คุณจะไดยนิเสียงใหรอคิวและขอความ 
กําลังรอคิว จะปรากฏขึน้ กดคางไวที่ปุม
เพิ่มระดับเสียง (PTT) และรอใหบคุคลอื่น
หยุดกอน แลวคณุจึงเริ่มสนทนาตอได
ทันที

■ คําขอโทรกลับ
หากคุณตดิตอแบบตวัตอตัวและไมไดรบั
การตอบกลับ คุณสามารถสงคําขอให
บุคคลนัน้ติดตอกลับมาหาคุณได

การสงคําขอโทรกลับ
คุณสามารถสงคําขอโทรกลับดวยวิธีการ
ดังตอไปนี้
ในการสงคําขอโทรกลับจากรายการรายชือ่
ในเมนู สนทนา ใหเลือก รายการรายชื่อ  
เลื่อนไปยงัรายชื่อและเลือก ตัวเลือก > 
สงขอความโทรกลับ

ในการสงคําขอโทรกลับจาก รายชื่อ ให
คนหารายชื่อที่ตองการ และเลือก ขอมูล 
เลื่อนไปยังที่อยูสนทนา และเลือก 
ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ
ในการสงคําขอโทรกลับจากรายการชอง
ในเมนูสนทนา ใหเลือก รายการชอง และ
เลื่อนไปยังชองที่ตองการ เลือก สมาชิก  
เลื่อนไปยังรายชื่อที่ตองการและเลือก 
ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ
ในการสงคําขอโทรกลับจากรายชื่อที่สง
คําขอโทรกลับในเมนู สนทนา ใหเลือก 
ถาดเขาโทรกลับ เลื่อนไปยงัรายชื่อและ
เลือก ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ

การตอบคําขอโทรกลบั
เม่ือมีบุคคลสงคําขอโทรกลับมาที่คุณ 
ขอความ ไดรับคําขอโทรกลับ จะปรากฏ
ขึน้ในโหมดสแตนดบาย 
ในการเปด ถาดเขาโทรกลับ, เลือก ดู 
ชื่อเลนของบคุคลที่สงคําขอโทรกลับจะ
ปรากฏขึ้น
ในการติดตอกลับแบบตวัตอตัว ใหเลือก
คําขอที่ตองการและกดคางไวที่ปุมสนทนา 
(เพิ่มระดับเสียง)
ในการสงคําขอการติดตอกลับไปยังผูสง 
ใหเลือก ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ
ในการลบคําขอ ใหเลือก ลบ
สําหรับการจัดเกบ็รายชื่อใหมหรอืเพิม่
ที่อยูสนทนาไวในรายชื่อจากคําขอ
โทรกลับที่ไดรบั ใหเลือก ตัวเลือก > 
จัดเก็บเปน หรือ เพิ่มเขาในชื่อ
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■ เพ่ิมรายชื่อติดตอ
แบบตัวตอตัว

คุณสามารถบันทึกชื่อของบุคคลที่คุณ
พูดคุยแบบตัวตอตัวอยูเปนประจําดวย
วิธีการดังตอไปนี:้
ในการเพิม่ที่อยูสนทนาใหกับชื่อใน รายชื่อ 
ใหคนหารายชื่อที่ตองการ เลือก ขอมลู > 
ตัวเลือก > เพิ่มขอมูล > ที่อยูสนทนา 
รายชื่อจะปรากฏในรายการรายชื่อสนทนา 
หากปอนที่อยูสนทนาเทานั้น
ในการเพิม่ผูสนทนาในรายชื่อ PTT ใหเลือก 
เมนู > สนทนา > รายการรายชื่อ > 
ตัวเลือก > เพิม่ชื่อ
ในการเพิม่รายชื่อจากรายการชอง ให
เชื่อมตอกับบริการสนทนา เลือก รายการ
ชอง แลวเลื่อนไปยังชองที่ตองการ เลือก 
สมาชกิ เลื่อนไปยังสมาชิกที่มีขอมูล
รายชื่อที่คุณตองการจัดเก็บ และเลือก 
ตัวเลือก ในการเพิม่รายชื่อใหม ใหเลือก 
จัดเกบ็เปน  ในการเพิ่มที่อยูสนทนา
ลงในชื่อใน รายชื่อ ใหเลือก เพิ่มเขาในชื่อ 

■ การต้ังคาสนทนา
เลือก เมนู > สนทนา > การตั้งคาสนทนา
การโทร 1 ตอ 1 > เปด — เพือ่เลือก
โทรศัพทใหตอบรับสายเรียกเขาแบบ
ตัวตอตัว ในการตดิตอแตไมรับการติดตอ
แบบตัวตอตัว ใหเลือก ปด  ผูใหบริการ
อาจนําเสนอบริการที่แทนท่ีการตั้งคา
เหลานี้ ในการตั้งโทรศัพทใหแจงคุณ
ถึงการติดตอแบบตัว-ตอ-ตัวดวยเสียง
เรียกเขา ใหเลือกแจงเตอืน

ฟงกชันปุม PTT ที่ตั้งไว — เพือ่ตั้งปุม
สนทนา (ปรับเพิม่ระดับเสียง) ตามฟงกชัน
ตอไปนี:้ เปดรายชื่อ, เปดรายการชอง 
โทรรายชื่อหรือกลุม เลือกรายชื่อ กลุม หรือ 
โทรชองสนทนา และเลือกชอง เม่ือคณุ
กดคางไวที่ปุมสนทนา (เพิม่ระดับเสียง) 
ฟงกชันที่เลือกจะไดรับการดําเนนิการ
แสดงสถานะล็อกอิน — เพือ่ใชงานหรือ
ยกเลิกใชงานการสงสถานะล็อกอิน
สถานะสนทนาเมื่อเปด > ใช หรอื 
ถามกอน — เพื่อตั้งโทรศัพทใหเชื่อมตอ
กับบริการสนทนาโดยอัตโนมัติเม่ือคณุ
เปดเครื่อง
การสนทนาในตปท. — เพื่อสลับเปดหรอื
ปดบริการสนทนาเมื่อใชโทรศัพทนอก
เครือขายโฮม
สงที่อยูสนทนา > ไม — เพื่อซอนที่อยู
สนทนาของคุณจากชองและการติดตอ
แบบตวัตอตัว

■ การต้ังกําหนดคา
คณุอาจไดรับการตั้งคาสําหรับเชื่อมตอกับ
บริการจากผูใหบรกิารของคุณ โปรดดูที่ 
”บริการตัง้กําหนดคา” ในหนา xiii คุณยงั
สามารถปอนการตั้งคาดวยตนเองได
อีกดวย โปรดดูที่ ”การตั้งกําหนดคา” 
หนา 40

ในการเลือกการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอ
กับบริการ ใหเลือก เมนู > สนทนา > 
การตั้งกําหนดคา เลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี:้
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การจัดรูปแบบ — เพื่อเลือกผูใหบริการ 
คาที่ตั้งไว หรือ การตั้งคาสวนบุคคล 
สําหรบับริการสนทนา เฉพาะการกําหนด
คาที่รองรบับริการสนทนาเทานั้นที่จะ
ปรากฏขึ้น
บัญช ี— เพือ่เลือกบัญชีบริการสนทนาที่มี
ในการตัง้กําหนดคาที่ใชงาน
พารามิเตอรอ่ืนๆ ไดแก ชื่อผูใชสนทนา 
ชื่อเลนที่ตัง้ไว รหัสผานสนทนา โดเมน 
และ ที่อยูเซิรฟเวอร

■ เว็บ
เลือก เมนู > สนทนา > เว็บเพื่อเขาใชงาน
ไซตอินเทอรเน็ตของผูใหบริการสนทนา
ของคุณ
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14. ตารางนัดหมาย

■นาฬิกาปลุก
คุณสามารถตั้งโทรศัพทใหปลุกตามเวลาที่
กําหนดได เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
นาฬิกาปลุก
หากตองการตั้งนาฬิกาปลุก เลือก เวลาปลุก 
และปอนเวลาตั้งปลุก  หากตองการเปลี่ยน
เวลาปลุกเมื่อตั้งคาเวลาปลุกไว ใหเลือก 
เปด 
ในการตัง้ใหโทรศัพทแจงเตือนคุณเมื่อ
ถึงวันที่เลือกในสัปดาห ใหเลือก เตือนซ้ํา
ในการเลือกเสียงปลุกหรือตั้งสถานีวิทยุ
เปนเสียงปลุก ใหเลือก เสียงปลุก  หากคณุ
เลือกวทิยเุปนเสียงปลุก ใหตอชุดหูฟง
เขากับโทรศัพท
ในการตัง้การหมดเวลาเลื่อน ใหเลือก 
การหมดเวลาเลื่อน และเลือกเวลา

การหยุดเสียงปลุก
โทรศัพทจะสงเสียงปลุกแมวาเครือ่งจะ
ปดอยู หากตองการปดเสียงปลุก ใหเลือก 
หยุด หากคุณปลอยใหเครื่องสงเสียงปลุก
ตอไปเปนเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก 
เล่ือนไป เสียงปลุกจะหยุดดังในชวงเวลา
ที่ตัง้ไวใน การหมดเวลาเลื่อน แลวสงเสียง
ปลุกใหมอีกครั้ง
หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู 
เครื่องจะเปดเองและมีเสยีงปลุกดังขึ้น 
หากคุณเลือก หยุด โทรศัพทจะแสดง

ขอความถามวาคณุตองการเปดใชงาน
โทรศัพทเพื่อโทรติดตอหรอืไม  เลือก ไม 
เพือ่ปดโทรศัพท หรือ ใช เพือ่โทรออก
หรือรบัสาย  อยาเลือก ใช เม่ือการใชงาน
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรืออันตรายได

■ ปฏิทนิ
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน 
วนัที่ปจจุบนัจะแสดงอยูในกรอบ 
หากมีการบันทึกที่ตั้งไวสําหรบัวันนัน้ 
วนัดังกลาวจะปรากฏเปนตัวหนา และ
สวนตนของบันทึกจะปรากฏขึ้นที่ดานลาง
ของปฏิทิน หากตองการดูบันทึกของวันนั้น 
ใหเลือก ดู ในการดูทีละสัปดาห ใหเลือก 
ตัวเลือก > ดูอาทิตย  ในการลบบันทึก
ทั้งหมดในปฏิทิน ใหเลือกการแสดงผล
เปนเดือนหรือสัปดาห แลวเลือก 
ตัวเลือก > ลบบันทึกทั้งหมด
ใน การตั้งคา คณุสามารถตั้งคาวันที่ เวลา 
เขตเวลา รปูแบบวันและเวลา ตัวคั่นวันที่ 
มุมมองที่ตัง้ไว หรือวันแรกของสปัดาห  
ใน ลบบันทึกอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งคา
ใหโทรศัพทลบบันทึกเกาโดยอัตโนมัติ
หลังจากถึงเวลาที่กําหนด
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การสรางบันทึกปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนดัหมาย > ปฏิทิน  
เลื่อนไปยงัวันที่ และเลือก ตัวเลือก > 
สรางบันทึก และเลือกประเภทของบนัทึก
ดังตอไปนี:้  นัดหมาย  โทร  
วันเกิด  บันทึก หรือ  เตือนความจํา 
ปอนขอมูลลงในชอง

การเตือนบันทึก
โทรศัพทจะแสดงบนัทึก และหากตัง้คาไว 
โทรศัพทจะสงเสียงดังขึน้ดวย เม่ือมีบันทึก
เตือนการโทร  ท่ีหนาจอ เม่ือตองการ
โทรออกไปยังหมายเลขนั้น ใหกดปุม
โทรออก เม่ือจะปดเสียงแจงเตอืนและดู
บันทึก ใหเลือก ดู ในการหยุดเสยีงปลุก
ประมาณ 10 นาที ใหเลือก เล่ือนไป
ในการปดเสยีงแจงเตือนโดยไมดูบันทึก 
ใหเลือก ออก

■ ส่ิงทีต่องทํา
หากคุณตองการจัดเก็บบนัทึกงานที่
ตองทํา ใหเลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
สิ่งที่ตองทํา
ในการจัดทําบันทึกหากยังไมมีบนัทึก 
ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > เพิม่ 
ปอนขอมูลลงในชอง แลวเลือก จัดเก็บ
ในการดูบนัทึก ใหเลื่อนไปยงับันทึกที่
ตองการ แลวเลือก ดู นอกจากนี้ คุณยงั
สามารถเลือกตัวเลือกเพื่อแกไขลักษณะ
ตางๆ ขณะที่ดูบันทึกไดอีกดวย อีกทั้งยัง
สามารถเลือกตัวเลือกเพื่อลบบันทึก

ที่เลือกไว และลบบนัทึกทั้งหมดที่คณุทํา
เครื่องหมายเปนเสรจ็สมบูรณ 

■ บนัทึก
ในการเขยีนและสงบนัทึก ใหเลือก เมนู > 
ตารางนดัหมาย > บันทึก
ในการจัดทําบันทึกหากยงัไมมีบันทึก 
ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > 
สรางบันทึก เขียนขอความและเลือก 
จดัเก็บ

■ เครื่องคิดเลข
เครื่องคดิเลขในโทรศัพทของคณุสามารถ
ใชงานการคํานวณทางคณิตศาสตรและ
ตรีโกณ การหาคาเลขยกกําลังสอง หาราก 
กลับตัวเลข และแปลงคาสกุลเงินตางๆ

หมายเหต:ุ เครือ่งคิดเลขนี้
มีขอจํากัดในดานความถูกตอง
และไดรบัการออกแบบมา
สําหรบัการคํานวณอยางงาย

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
เครื่องคดิเลข  กดปุม# เพื่อใสจุดทศนิยม 
เลื่อนไปยังการทํางานหรือฟงกชันที่
ตองการ หรือเลือกจาก ตัวเลือก 
หากตองการบนัทึกอัตราแลกเปลี่ยน 
ใหเลือก ตัวเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน   
ในการแปลงสกุลเงิน ใหปอนจํานวนเงิน
ที่ตองการแปลง แลวเลือก ตัวเลือก > 
เปนสกุลหนึง่ หรอื เปนสกุลสอง
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■ ตัวนบัเวลาถอยหลัง
หากตองการเริ่มการจับเวลา ใหเลือก 
เมนู > ตารางนดัหมาย > ตวันับ
ถอยหลัง > ตัวนับแบบทั่วไป ปอน
เวลาเตือน และเขยีนบนัทึกซึ่งปรากฏขึน้
เม่ือหมดเวลา หากตองการเริ่มตัวนับเวลา
ถอยหลัง ใหเลือก เริ่ม  หากตองการ
เปลี่ยนเวลาที่ตั้งไว ใหเลือก เปลี่ยนเวลา  
หากตองการหยุดตัวนบัเวลา ใหเลือก 
หยุดนับ
หากตองการตั้งจับเวลาแบบรอบเวลา
ไดถึง 10 รอบ ใหใสจํานวนรอบกอน 
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ตัวนบั
ถอยหลัง > ตัวนับรอบเวลา หากตองการ
เริ่มตัวนบัเวลา ใหเลือก เริ่มตนตวันับ
เวลา > เริ่ม

■นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือรอบ
เวลาโดยใชนาฬกิาจับเวลา ในขณะจับเวลา 
คุณยงัสามารถใชงานฟงกชันอ่ืนไดดวย
เชนกัน หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลา
ใหทํางานเปนพืน้หลังของหนาจอ ใหกดปุม
จบการทํางาน

การใชนาฬิกาจับเวลาหรอืใหนาฬิกา
จับเวลาทํางานอยูโดยไมปรากฏบนหนาจอ
ขณะที่ใชงานคุณสมบัติอ่ืนๆ อยูจะ
สิน้เปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทําให
อายุการใชงานของแบตเตอรีส่ั้นลง 
เลอืก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกา 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
เวลาที่แยกไว — เพือ่วดัคาเวลาในรอบนัน้ 
ในการเริ่มจับเวลา ใหเลือก เริ่ม เลือก แยก 
ทุกครั้งที่คณุตองการบันทึกเวลาระหวาง
รอบ ในการหยุดจับเวลา ใหเลือก หยุด
ในการจัดเก็บเวลาที่จับได ใหเลือก จัดเก็บ
ในการเริ่มจับเวลาอีกครัง้ ใหเลือก 
ตัวเลือก > เริ่ม  เวลาใหมนี้จะเดินตอ
จากเวลาเดิมที่จับเวลาไว ในการตั้งเวลา
ใหมโดยไมจัดเก็บไว ใหเลือก ตั้งเวลาใหม
รอบเวลา — เพื่อบันทึกรอบเวลา
จับเวลาตอ — เพื่อดูเวลาที่คณุตั้งไวเปน
พืน้หลัง
เวลาลาสุด — เพื่อดูเวลาที่จับครั้งลาสุด 
หากยงัไมไดตั้งเวลาใหมใหนาฬิกาจับเวลา
แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพื่อดูหรือลบ
เวลาที่บันทึกไว
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15. แอปพลิเคชั่น

ในเมนูนี ้คณุสามารถจัดการแอปพลิเคชั่น
และเกมสตางๆ ได ไฟลเหลานีจ้ะถูก
จัดเกบ็ไวในหนวยความจําของเครื่องหรือ
แนบไวในการดหนวยความจํา microSD 
และสามารถจัดเรียงไดในแฟมขอมูล
สําหรบัตัวเลือกในการฟอรแมตหรือล็อค
และปลดล็อคหนวยความจํา โปรดดู 
”การดหนวยความจํา” หนา 44

■ การเขาเลนเกมส
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณมีเกมส
ใหมาดวย 
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เกมส 
เลื่อนไปที่เกมที่ตองการ แลวเลือก เปด
ในการตัง้คาเสียง แสงสวาง และการสั่น
ใหเกมส ใหเลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > 
ตัวเลือก > การตั้งคาแอปพลิฯ สําหรับ
ตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดดูที่ ”ตัวเลือก 
แอปพลิเคชั่น” หนา 61

■ การเปดใชแอปพลิเคชั่น
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณประกอบดวย
แอปพลิเคชั่น Java 

เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > รวม  เลื่อน
ไปยังแอปพลิเคชั่นที่ตองการ แลวเลือก 
เปด

■ ตัวเลือกแอปพลิเคชั่น
ตรวจสอบเวอรชั่น — เพือ่ตรวจสอบวา
เวอรชันใหมของแอปพลิเคชันนีจ้ะ
ดาวนโหลดจาก เว็บ (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครือขาย)

เวบ็เพจ — เพื่อใหรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือขอมูลของแอปพลิเคชั่นเพิ่มเติมจาก
เวบ็เพจ (บริการเสริมจากระบบเครอืขาย) 
ถามี
เขาสูแอปพลิเคชั่น — เพื่อจํากัด
แอปพลิเคชั่นจากการเขาสูระบบเครือขาย

■ การดาวนโหลด
แอปพลิเคชั่น

โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชั่น 
J2ME Java กอนที่จะดาวนโหลด โปรด
ตรวจสอบวาแอปพลิเคชั่นนีใ้ชงานไดกับ
โทรศัพทของคุณ

ขอสําคัญ: ติดตั้งและใช
แอปพลิเคชั่นกับซอฟตแวรอ่ืน
จากแหลงที่มีความปลอดภัย
เพียงพอและมีการปองกันจาก
ซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานั้น

คณุสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Java 
ใหมๆ ไดหลายวิธีดังนี้
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ใชโปรแกรม Nokia Application Installer 
จาก PC Suite เพื่อดาวนโหลด
แอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพทของคุณ 
หรือเลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > 
ตัวเลือก > การดาวนโหลด > 
ดาวนโหลดแอปฯ รายการบุคมารคที่มี
อยูจะปรากฏขึน้ โปรดดูที่ ”บุคมารค” 
หนา 65

คุณสามารถสอบถามเกีย่วกับบริการอ่ืนๆ 
ราคา และภาษตีางๆ ไดจากผูใหบริการ
ของคุณ
โทรศัพทของคณุอาจมีบุคมารคที่โหลด
ไวแลวสําหรับไซตที่ไมเปนพันธมิตรกับ 
Nokia ท้ังนี้ Nokia จะไมรับรองหรอื
รับประกันใดๆ ตอการใชงานไซตดังกลาว 
หากคุณเลือกการเขาใชไซตเหลานั้น 
คุณควรจะยดึถือตามขอควรระวังสําหรบั
ความปลอดภยัหรือเนื้อหาดังที่ทานทํา
ตอไซตอินเทอรเน็ตใดๆ
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16. บริการซิม

ซิมการดของคุณอาจมีบรกิารเพิ่มเติม 
คุณสามารถเขาใชงานเมนูนีไ้ดก็ตอเม่ือ
ซิมการดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหา
ของเมนูจะตางกันไปตามซมิการดที่ใช
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบรกิาร
และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด 
โปรดติดตอผูจําหนายซมิการด ซึง่อาจ
เปนผูใหบรกิาร ผูใหบริการระบบเครือขาย 
หรือผูจําหนายรายอื่นๆ
หากตองการตั้งใหโทรศัพทแสดงขอความ
ยืนยนัที่สงไปมาระหวางเครือ่งของคณุและ
ระบบในขณะที่คุณใชบริการซมิ ใหเลือก 
เมนู > การตัง้คา > โทรศัพท > ยืนยัน
บริการซมิ > แสดง
ในการใชบริการเหลานี ้คุณอาจตองสง
ขอความ หรือโทรติดตอ ซึ่งคณุจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายนี้
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17. เว็บ

คุณสามารถเขาใชบรกิารอินเทอรเน็ต
เคลื่อนที่ตางๆ โดยใชเบราเซอรของ
โทรศัพท 

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะ
บริการที่เชื่อถือได และมีการ
รกัษาความปลอดภยัรวมทั้ง
การปองกันที่เพยีงพอตอ
ซอฟตแวรท่ีเปนอันตราย

คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี้ 
รวมทั้งราคา ภาษ ี และคําแนะนําตางๆ 
ไดจากผูใหบริการของคุณ
ดวยเบราเซอรโทรศัพท คุณสามารถดู
บริการตางๆ ที่ใชภาษา Wireless 
Markup Language (WML)  หรอื 
extensible HyperText Markup 
Language (XHTML)  ในเพจตางๆ ได 
โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกตางกัน
ตามขนาดของหนาจอ คณุอาจดู
รายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจใน
อินเทอรเนต็ไมได 

■ การต้ังคาการดูขอมูล
คุณอาจไดรบัการตั้งกําหนดคาที่ตองใช
ในการเบราสเปนขอความการจัดรูปแบบ
จากผูใหบริการระบบเครือขายที่นําเสนอ
บริการที่คุณตองการใช โปรดดูที่ 
”บริการตั้งกําหนดคา” หนา xiii คุณยัง
สามารถปอนการตัง้กําหนดคาท ั้งหมด

ด วยตนเองไดอีกดวย โปรดดูท ี่
”การตั้งกําหนดคา” หนา 40

■ การเชื่อมตอกบับรกิาร
ตรวจดูใหแนใจวาการตัง้กําหนดคาของ
บริการที่คุณตองการใชนั้นทํางานอยู
1. หากตองการเลือกการตัง้คาสําหรับ

การเชื่อมตอกับบริการ ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > การตัง้คา > การตั้ง
กําหนดคา

2. เลือก การจัดรูปแบบ เฉพาะการ
ตัง้กําหนดคาที่รองรับบรกิารเบราส
เทานั้นที่จะปรากฏขึน้ เลือกผูให
บริการ คาที่ตั้งไวหรือ การตัง้คา
สวนบุคคล เพือ่เบราส โปรดดูที่ 
”การตั้งคาการดูขอมูล” หนา 64

3. เลือก บัญชี และบริการเบราสที่มี
อยูในการตั้งกําหนดคาที่ใชงาน

4. เลือก แสดงหนาตางตดิตอ > ใช 
เพือ่ดําเนนิการตรวจสอบผูใช
ดวยตนเองสําหรบัการเชื่อมตอ
อินทราเนต็

เชื่อมตอกับบรกิารโดยวิธีการใดวธีิการ
หนึ่งตอไปนี:้
• เลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ
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• ในการเลือกบุคมารคของบรกิาร 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค

• ในการเลือก URL ลาสุด ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > ที่อยูเว็บลาสุด

• ในการปอนที่อยูของบรกิาร ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > ไปที่ท่ีอยู ปอนที่อยู
ของบริการ แลวเลือกตกลง

■ การเบราสเพจ
หลังจากคณุเชื่อมตอกับบริการ คุณ
สามารถเริ่มการเบราสเพจตางๆ ได 
ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกัน
ไปตามบริการนัน้ๆ ปฏิบัตติามขอความ
ที่ปรากฏบนหนาจอแสดงผลที่โทรศัพท
ของคุณ สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณ

การเบราสดวยปุมโทรศัพท
ในการเบราสดูเพจ ใหเลื่อนไปตามทิศทาง
ตางๆ
ในการเลือกรายการ ใหกดปุมโทรออก 
หรือเลือก เลือก
ในการปอนตัวอักษรและตัวเลข ใหกดปุม 
0 ถึง 9 ในการปอนตัวอักษรพิเศษ 
ใหกดปุม *

การโทรออกโดยตรง
คุณสามารถโทรออก จัดเก็บชื่อและ
หมายเลขโทรศัพทจากเพจไดในขณะ
เบราส

■ บุคมารค
คณุสามารถจัดเก็บที่อยูของเพจเปน
บุคมารคในหนวยความจําของโทรศัพท
1. ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 

บุคมารค หรือเมื่ออยูในโหมด
สแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
บุคมารค

2. เลื่อนไปที่บุคมารคและเลือก หรือ
กดปุมโทรออกเพื่อเชื่อมตอไปยังเพจ
ของบุคมารค

3. เลือก ตัวเลือก เพือ่ดู แกไข ลบ หรือ
สงบุคมารค เพื่อสรางบุคมารคใหม 
หรือเพือ่จัดเก็บบุคมารคไวในแฟม
ขอมูล

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่โหลด
ไวแลวสําหรับไซตที่ไมเปนพนัธมิตรกับ 
Nokia ทั้งนี ้Nokia จะไมรับรองหรอื
รบัประกันใดๆ ตอการใชงานไซตดังกลาว 
หากคณุเลือกการเขาใชไซตเหลานั้น 
คณุควรจะยึดถือตามขอควรระวังสําหรับ
ความปลอดภัยหรือเนื้อหาดังที่ทานทํา
ตอไซตอินเทอรเนต็ใดๆ

รับบุคมารค
เม่ือคุณไดรบัขอความบุคมารคที่สงเปน
แบบบุคมารคขอความ ไดรับ 1 บุคมารค 
จะปรากฏขึน้  หากตองการดูบุคมารค 
ใหเลือก แสดง
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■ การต้ังคาลักษณะ
เบราเซอร

ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือก
อ่ืนๆ > การตั้งคาลักษณะ หรอืในโหมด
สแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
การตั้งคา > ตั้งคาเบราเซอร และเลือก
จากตวัเลือกตอไปนี:้
การตัดคํา — ใชเพื่อเลือกวิธีที่ขอความ
ปรากฏบนหนาจอ
ขนาดอักษร — เพื่อกําหนดขนาดตัวอักษร
แสดงภาพ > ไมแสดง — เพือ่ซอนภาพ
ในเพจ
การแจงเตือน > แจงเชื่อมตอไมรับรอง > 
แสดง — เพื่อตั้งคาโทรศัพทใหแจงเตือน
เม่ือการเชื่อมตอแบบรับรองเปลี่ยนเปน
การเชื่อมตอท่ีไมรับรองขณะเบราส
การแจงเตือน > แจงรายการที่ไมรับรอง > 
แสดง — เพื่อตั้งคาโทรศัพทใหแจงเตือน
เม่ือเพจที่รบัรองมีรายการที่ไมรับรอง 
การแจงเตือนเหลานีไ้มไดรับรองวาการ
เชื่อมตอนั้นปลอดภัย สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม โปรดดูท่ี ”ความปลอดภัยของ 
เบราเซอร” หนา 68

การเขารหัสตัวอักษร > การเขารหัสเนื้อหา 
— เพื่อเลือกการเขารหัสสําหรับเนื้อหา
เพจเบราเซอร
การเขารหัสตัวอักษร > ที่อยู Unicode 
(UTF-8) > ใช — เพือ่ตัง้คาใหเครื่องสง 
URL เปนการเขารหัส UTF-8

ขนาดหนาจอ > แบบเต็มจอ หรอื 
ขนาดเล็ก — เพื่อตั้งคาเคาโครงหนาจอ

JavaScript > ใช — เพื่อเรียกใชงาน Java 
scripts 

■ การต้ังคาการปองกนั

คุกกี้
คกุกี้ คอื ขอมูลที่เวบ็ไซตจัดเก็บใน
หนวยความจําแคชของโทรศัพท 
คกุกี้จะถูกบนัทึกไวจนกวาคุณจะลบ
ขอมูลในหนวยความจําแคช โปรดดูที่ 
”หนวยความจําแคช” หนา 67

ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือก
อ่ืนๆ > ระบบปองกัน > การตั้งคาคุกกี้ 
หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 
เมนู > เวบ็ > การตั้งคา > การตั้งคา
การปองกัน > คุกกี ้ในการรบัหรือปองกัน
โทรศัพทไมใหรับคุกกี้ ใหเลือก ใหรบัได 
หรือ ปฏิเสธ

สคริปตผานการเชื่อมตอ
รับรอง
คณุสามารถเลือกใหรบัสครปิตจากเพจ
ที่มีความปลอดภัย โทรศัพทเครื่องนี้
สนับสนุนสคริปต WML

ขณะเบราส หากตองการใหรบัสครปิต 
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืนๆ > ระบบ
ปองกัน > ตัง้คา WMLScript หรือใน
โหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
การตั้งคา > การตั้งคาการปองกัน > 
WMLScript เชื่อมตอ > ใหรบัได
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■ การต้ังคาการดาวนโหลด
ในการจัดเก็บไฟลท่ีดาวนโหลดทั้งหมด
โดยอัตโนมัติใน คลังภาพใหเลือก 
เมนู > เว็บ > การตั้งคา > ตั้งคาการ
ดาวนโหลด > จัดเก็บอัตโนมัติ > เปด

■ ถาดรับบริการ
โทรศัพทสามารถรับขอความบริการ
ที่สงมาจากผูใหบริการของคุณได (บริการ
เสริมจากระบบเครอืขาย) ขอความบรกิาร
เปนการแจงขอมูล (เชน หัวขอขาว) และ
อาจมีขอความตัวอักษรหรือที่อยูของ
บริการ
หากตองการเขาใช ถาดรับบรกิาร ในโหมด
สแตนดบาย เม่ือคณุไดรับขอความบริการ 
ใหเลือก แสดง หากคุณเลือก ออก 
ขอความจะถูกยายไปที่ ถาดรับบริการ 
หากตองการเขาใช ถาดรับบรกิาร ใน
ภายหลัง ใหเลือก เมนู > เว็บ > ถาดรับ
บริการ
หากตองการเขาใช ถาดรับบรกิาร ขณะ
เบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือก
อ่ืนๆ > ถาดรบับริการ เลื่อนไปยังขอความ
ที่คณุตองการ และเมื่อตองการใชงาน
เบราเซอรและดาวนโหลดเนื้อหาที่เลือกไว 
ใหเลือก ดึงขอมลู หากตองการแสดง
ขอมูลอยางละเอียดในการแจงของขอความ
บริการ หรือลบขอความนั้น ใหเลือก 
ตัวเลือก > ขอมูล หรอื ลบ

การต้ังคาถาดรับบริการ
เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > ตั้งคา
ถาดรบับริการ
ในการกําหนดวาตองการรับขอความ
บริการหรอืไม ใหเลือก ขอความบรกิาร > 
ใช หรอื ไมใช
ในการตั้งคาใหโทรศัพทรบัขอความบรกิาร
เฉพาะจากผูจัดทําเนื้อหาที่ไดรบัการ
รบัรองจากผูใหบริการเทานั้น ใหเลือก 
ปองกันขอความ > ใช  เม่ือตองการดู
รายชื่อผูจัดทําขอมูลที่ไดรบัการรับรอง 
ใหเลือก ชองที่เชื่อถือได 
หากตองการตัง้เครื่องใหใชเบราเซอร
จากโหมดสแตนดบายโดยอัตโนมัต ิเม่ือ
ไดรับขอความบริการ ใหเลือก เชื่อมตอ
อัตโนมัติ > ใช หากคณุเลือก ไมใช 
โทรศัพทจะใชงานเบราเซอรเฉพาะ
หลังจากคุณเลือก ดึงขอมูล เม่ือเครือ่ง
ไดรับขอความบริการเทานัน้

■ หนวยความจําแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บ
ขอมูลไวชั่วคราว หากคุณพยายามเขาใช
หรือเขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองการ
รหัสผาน ใหลบแคชของเครือ่งหลังการ
ใชแตละครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คณุ
เขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวย
ความจําแคช
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ในการลบแคชขณะที่เบราส ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตวัเลือกอ่ืนๆ > ลบขอมูล
ในแคช ในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > ลบขอมูลในแคช

■ ความปลอดภยัของ
เบราเซอร

คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติความปลอดภัย
กับบรกิารบางประเภท เชน บริการดาน
ธนาคารหรือการซือ้สนิคาออนไลน สําหรับ
การเชื่อมตอประเภทนี้ คุณจําเปนตองใช
ใบรับรองและโมดูลระบบปองกันซึ่งอาจ
มีอยูในซิมการดของคณุ สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

โมดูลปองกัน
โมดูลปองกันจะปรับปรุงบริการดานความ
ปลอดภัยของแอปพลิเคชั่นที่ตองใชในการ
เชื่อมตอเบราเซอรและใชงานลายเซ็นแบบ
ดิจิตอล โมดูลปองกันอาจประกอบดวย
ใบรับรอง รวมทั้งปุมสวนตัวและปุมทั่วไป 
ผูใหบริการจะจัดเก็บใบรับรองไวในโมดูล
ปองกัน
ในการดูหรอืเปลี่ยนการตั้งคาการปองกัน 
ใหเลือก เมนู > การตัง้คา > ความ
ปลอดภยั > การตั้งคาการปองกัน

ใบรับรอง
ขอสําคัญ:โปรดทราบวา
แมการใชใบรับรองจะชวย
ใหความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
เชื่อมตอระยะไกลและการตดิตั้ง
ซอฟตแวรลดนอยลงอยางเห็น
ไดชัด แตคณุควรใชใบรบัรอง
อยางถูกตองเพื่อใหไดรับ
ประโยชนจากความปลอดภัย
ที่เพิ่มมากขึน้ ใบรับรองมิไดให
การปองกันความปลอดภยั
แตอยางใด หากแตเปนที่การ
จัดการใบรับรองตางหาก
ที่ตองมีใบรับรองของแทที่
ถูกตอง หรือนาเชื่อถือ เพื่อ
ความปลอดภัยที่เพิม่มากขึน้ 
ใบรับรองมีอายุการใชงาน
แบบจํากดั หากใบรบัรอง
ที่หมดอายุหรือใบรบัรองที่ไม
สามารถใชไดปรากฏขึ้น แมวา
ใบรับรองนัน้จะถูกตองอยูแลว 
ใหตรวจสอบวาวนัเวลาปจจุบัน
ในเครื่องของคุณใหถูกตอง
กอนที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
ใบรับรอง คุณตองตรวจสอบ
ใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถือ
ขอมูลของเจาของใบรับรองนี้ได 
และตรวจสอบวาใบรับรอง
ดังกลาวเปนของเจาของที่อยู
ในรายชื่อ
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ใบรับรองมีอยู 3 แบบ ไดแก: ใบรับรอง
เซิรฟเวอร ใบรับรองสิทธ์ิ และใบรับรอง
ผูใช คุณสามารถขอรบัใบรับรองไดจาก
ผูใหบริการของคุณ ผูใหบริการจะจัดเก็บ
ใบรับรองสทิธ์ิและใบรับรองผูใชไวในโมดูล
ปองกัน
ในการดูรายการใบรบัรองสิทธ์ิหรือใบ
รับรองผูใชที่ดาวนโหลดมายังโทรศัพท
ของคุณ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
ความปลอดภัย > ใบรบัรองสิทธ์ิ หรือ 
ใบรับรองผูใช
สัญลักษณ  จะปรากฏขึน้ระหวาง
การเชื่อมตอ หากการสงผานขอมูลระหวาง
โทรศัพทและเซริฟเวอรท่ีใหขอมูลถูก
เขารหัสไว
อยางไรกต็าม ไอคอนความปลอดภยัไมได
แสดงวาการสงขอมูลระหวางเกตเวยและ
เซิรฟเวอรเนื้อหา (หรือที่ซึง่จัดเกบ็แหลง
ขอมูลที่ตองการ) จะปลอดภัย ขึน้กับผูให
บริการวาจะมีระบบปองกันใหกับการสง
ขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรเนือ้หา
หรือไม

ลายเซ็นดิจิตอล
คุณสามารถสรางลายเซ็นดิจิตอลดวย
โทรศัพทของคณุไดหากซิมการดของคณุ
มีโมดูลปองกัน การใชลายเซน็ดิจิตอล
เหมือนกับการเซน็ชื่อลงบนเอกสาร
ใบเรียกเก็บสัญญา หรือเอกสารอื่นๆ

ในการใชลายเซน็ดิจิตอล ใหเลือกลิงค
ของเพจ (เชน ชื่อหนังสือที่คณุตองการ
ซือ้และราคาของหนังสือนั้น) ขอความที่จะ
เซน็จะปรากฏขึ้น ซึ่งอาจมีจํานวนเงิน
และวันที่รวมอยูดวย 
ตรวจสอบขอความหวักระดาษวาเปน อาน 
และมีไอคอนลายเซ็นดิจิตอล  
ปรากฏอยู 
หากลายเซ็นดิจิตอลไมปรากฏขึ้นแสดงวา
มีการละเมิดความปลอดภยั และคณุ
ไมควรปอนขอมูลสวนตัวเชน PIN ที่
ลงนามไว
ในการตกลงรบัขอความ ใหอานขอความ
ท้ังหมดกอน หลังจากนัน้ใหคณุเลือก 
ตกลงรับ
ขอความนั้นอาจไมพอดีภายในหนาจอ
เดียว ดังนั้น จึงควรตรวจสอบใหแนใจวา
ไดเลื่อนไปอานขอความทั้งหมดแลวกอน
ตกลงรบั
เลือกใบรับรองผูใชที่คุณตองการใช ปอน
รหัส PIN สําหรบัลายเซ็น ไอคอนลายเซ็น
แบบดิจิตอลจะหายไป และบรกิารจะแสดง
ขอมูลยนืยันการสั่งซื้อ
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18. การเชื่อมตอกับพีซี
คุณสามารถสงและรับอีเมล และเขาใชงาน
อินเทอรเนต็เมื่อเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดผาน
การเชื่อมตอ Bluetooth อินฟราเรด หรอื
สายเคเบลิขอมูล USB  คุณสามารถใช
เครื่องโทรศัพทนี้กับแอปพลิเคชั่นการ
สื่อสารดานขอมูลและการเชื่อมตอกับ
เครื่องพีซีไดหลากหลายแบบ 

■ Nokia PC Suite 
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC 
Suite ในการซิงโครไนซรายชื่อ ปฏิทิน 
บันทึก และบันทึกสิ่งที่ตองทําระหวาง
โทรศัพทของคณุกับเครื่องคอมพวิเตอรที่
ใชงานรวมกันไดหรอืเซริฟเวอรอนิเทอรเนต็
ระยะไกล (บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย) 
ดาวนโหลด PC Suite จากแผนซีดีท่ีจัดสง
ใหพรอมกับโทรศัพทของคณุ  คุณสามารถ
คนหาขอมูลเพิม่เตมิจากเวบ็ไซตของ 
Nokia ท่ี 
www.nokia-asia.com/5300/support 
หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ 

■ ขอมูลแพ็คเก็ต HSCSD 
และ CSD

ดวยการใชโทรศัพท คุณสามารถใชขอมูล
แพค็เก็ต ขอมูลสลับวงจรความเรว็สูง 
(HSCSD) และขอมูลสลับวงจร (CSD 
ขอมูล GSM) บริการขอมูล โปรดติดตอ
ผูใหบริการระบบหรือผูใหบรกิาร เพือ่ดู

ขอมูลเกี่ยวกับการใชงานและการเปน
สมาชิกบริการขอมูล โปรดดูท่ี ”การตั้งคา 
โมเด็ม” หนา 36

การใชบริการ HSCSD จะสิ้นเปลือง
พลังงานจากแบตเตอรีข่องโทรศัพทเรว็ขึ้น
กวาการใชสายสนทนาหรือการใชสาย
ขอมูลปกติ

■ Bluetooth 
ใชเทคโนโลยี Bluetooth เพื่อเชื่อมตอ
แล็บท็อปทีใ่ชงานรวมกันไดกบัอนิเทอรเนต็ 
โทรศัพทของคุณตองไดรบัการเปด
ใชงานจากผูใหบริการซึง่สนับสนุนใชงาน
อินเทอรเน็ตไดและ PC ของคุณตอง
สนับสนุน Bluetooth PAN (Personal 
Area Network) หลังจากเชื่อมตอกับ
บริการจุดเชื่อมตอเครือขาย (NAP) ของ
โทรศัพทและจับคู PC แลวโทรศัพทจะเปด
การเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ตกบัอินเทอรเน็ต
อัตโนมัติ ไมจําเปนตองติดตั้งโปรแกรม PC 
suite เม่ือกําลังใชงานบริการ NAP ของ
โทรศัพท
โปรดดูที่ ”เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth” 
หนา 34

■ แอปพลิเคชั่นการส่ือสาร
ขอมูล

โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการใชแอปพลิเคชั่น
การสื่อสารขอมูลจากเอกสารที่ใหมาดวย
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ไมแนะนําใหโทรออกหรอืรบัสายเขา
ระหวางที่เชื่อมตอโทรศัพทกับเครื่อง
คอมพิวเตอรเพราะอาจทําใหการทํางาน
ขัดของได
เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึน้ระหวางการใช
โทรศัพทเพือ่รบัสงขอมูล ใหวางโทรศัพท
บนพืน้ผิวที่ม่ันคง โดยใหดานแผงปุม
คว่ําลง อยายายโทรศัพทโดยถือไวในมือ
ระหวางใชโทรศัพทรบัสงขอมูล
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19. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

■ การชารจและการคาย
ประจุแบตเตอรี่

โทรศัพทของคณุใชพลังงานจากแบตเตอรี่
ชนิดที่สามารถชารจประจุใหมได แบตเตอรี่
ใหมจะสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ
หลังจากผานการชารจและคายประจุอยาง
สมบูรณ 2-3 รอบ คุณสามารถชารจ
แบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยครัง้ 
แตแบตเตอรีจ่ะเสื่อมสภาพลงตามการ
ใชงาน เม่ือสังเกตเห็นวาเวลาการ
สนทนาและคอยสายของแบตเตอรี่สั้นลง
กวาปกติ ใหเปลี่ยนแบตเตอรีก่อนใหม 
ใชแบตเตอรี่ที่ไดรบัการรบัรองจาก Nokia 
และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจ
สําหรบัโทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรอง
จาก Nokia เทานั้น
หากใชแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหมเปนครัง้แรก 
หรือหากไมไดใชแบตเตอรีเ่ปนเวลานานๆ 
คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตอกับอุปกรณ
ชารจ และปลดการเชื่อมตอ และเชื่อมตอ
ใหมอีกครั้งเพื่อเริ่มการชารจ
ถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบและ
โทรศัพทเม่ือไมไดใชงาน ไมควรเสยีบ
แบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณ
ชารจ เนือ่งจากการชารจเปนเวลานาน
เกินไปจะทําใหอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่
ท่ีชารจเตม็ไว แบตเตอรี่จะคายประจุ
ออกเองเมื่อเวลาผานไป

หากแบตเตอรีห่มด อาจตองใชเวลา
สองสามนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการ
ชารจจะปรากฏขึน้บนหนาจอหรอืกอน
ที่จะสามารถโทรออกได
คณุควรใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคที่
ระบุเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรีท่ี่ชํารดุเสียหาย
อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของ
แบตเตอรีโ่ดยอุบตัิเหตุอาจเกิดขึ้นไดเม่ือมี
วตัถุประเภทโลหะ เชน เหรยีญ คลิป หรือ
ปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขัว้บวก (+) 
และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะ
เหมือนแถบโลหะที่อยูบนแบตเตอรี)่ 
เหตกุารณเชนนี้อาจเกิดขึน้ได เชน 
ในกรณทีี่คณุพกแบตเตอรีส่ํารองไวใน
กระเปาเสื้อหรอืในกระเปาถือ การลัด
วงจรอาจทําใหขัว้แบตเตอรี่หรือสวนที่ใช
ในการเชื่อมตอชํารุดเสียหายได
การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน 
การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศ
ท่ีรอนหรือหนาวจัด จะทําใหประสิทธิภาพ
และอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง 
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภมิู
ระหวาง 15°C ถึง  25°C (59°F ถึง 77°F) 
การใชแบตเตอรี่ท่ีรอนหรือเย็นเกินไป
อาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานได
ชั่วคราว แมวาแบตเตอรี่นัน้จะมีประจุอยู
เตม็แลวก็ตาม ประสทิธิภาพการทํางาน
ของแบตเตอรีจ่ะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิ
ต่ํากวาจุดเยือกแขง็
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หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนือ่งจาก
อาจเกิดการระเบิดได ซึง่แบตเตอรีท่ี่เกดิ
ความเสียหายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน 
การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตาม
กฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลับ
มาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้ง
รวมกับขยะภายในบาน

■ คําแนะนําสําหรับ
การตรวจสอบแบตเตอรี่
ของ Nokia

ควรใชแบตเตอรีข่องแทของ Nokia 
ทุกครั้ง เพือ่ความปลอดภัยของคุณ ในการ
ตรวจสอบวาแบตเตอรีท่ี่ซือ้เปนแบตเตอรี่
ของแทของ Nokia หรอืไม ใหซื้อ
แบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย Nokia 
ท่ีไดรับอนญุาตเทานัน้ และตรวจสอบ
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขัน้ตอนตอไปนี้:
การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวน
สมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่
ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอย
เปอรเซ็นต หากคุณมีเหตุผลอ่ืนใดที่เชื่อได
วาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรีข่องแท
ของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้ หากไม
สามารถตรวจสอบได ใหสงคนืแบตเตอรี่
ไปยังที่ท่ีคุณซื้อมา

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เม่ือมองที่สติก๊เกอรโฮโลแกรมบน

ฉลาก คณุควรจะเห็นรูปมือประสาน
กันของ Nokia (Nokia Connecting 
Hands) ในมุมมองหนึ่ง และจะเห็น
โลโกอุปกรณเสรมิของแทของ Nokia 
(Nokia Original Enhancement) 
ในอีกมุมมองหนึ่ง

2. เม่ือคุณหันสติก๊เกอรโฮโลแกรม
ไปดานซาย ขวา ลาง และบน คณุควร
จะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแตละ
ดานตามลําดับ

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณ
ไมใชแบตเตอรี่ของแท
หากคณุไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ 
Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
เปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม 
โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น การใชแบตเตอรี่
ท่ีไมไดรับการรบัรองจากบริษัทผูผลิต
อาจเปนอันตรายและอาจทําใหโทรศัพ
ทของคุณมีประสิทธิภาพดอยลง อีกทั้งยัง
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ทําใหเครื่องและอุปกรณเสริมเสียหายได
รวมทั้งอาจสงผลตอการรับรองหรือการ
รับประกันอ่ืนใดที่ใชกับโทรศัพท
หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับแบตเตอรีข่องแทของ Nokia ไปที่ 
www.nokia.co.th/batterycheck 
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20. อุปกรณเสริมของแท
อุปกรณเสริมแบบใหม
สําหรับโทรศัพทของคุณ
มีจําหนายอยูมากมาย 
คุณสามารถเลือก
อุปกรณเสริมซ่ึง
เหมาะกับความตองการในการติดตอสื่อสาร
ของคุณได
อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบายไวใน
สวนถัดไป
กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นท่ี
ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนายบาง ตอไปนี้
เปนคําแนะนําท่ีควรปฏิบัติสําหรับการใช
อุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจาก

อุปกรณเสริม ใหจับท่ีปล๊ักไฟและดึงออก 
อยาดึงท่ีสายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของ
อุปกรณโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีตดิตัง้ในรถ
อยางสม่ําเสมอ

คุณควรใชแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองจากผูผลิต
โทรศัพทเทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและ
ทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรบั
โทรศัพทเปนโมฆะไป

■พลังงาน

* เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงไดโดย
ขึน้อยูกับซิมการด การตั้งคาระบบและ
คาที่ใช รูปแบบที่ใช รวมถึงสภาพแวดลอม 
การใชวิทยุ FM และแฮนดฟรีแบบในตัว 
จะสงผลตอเวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบาย

■ ระบบเสียง

ลําโพงขนาดเล็ก Nokia MD-4
ลําโพงสเตอริโอขนาดเล็กเหลานี้จะชวยเพ่ิม
คณุภาพระบบเสียงเมื่อคุณฟงเพลงหรือวิทยุ
จากโทรศัพท Nokia ท่ีใชงานรวมกันไดหรือ
อปุกรณระบบเสียง  ลําโพงนี้มีปล๊ักระบบเสียง
สเตอริโอขนาด 3.5 มม.  ดวยอะแด็ปเตอร 
AD-50 ท่ีจัดสงให คุณสามารถเชื่อมตอ
ลําโพงกับอุปกรณท่ีใชงานรวมกันได ท่ีมี
ขัว้ตอระบบเสียงขนาด 2.5 มม.

เกตเวยระบบเสียงไรสาย 
Nokia AD-42W
นําความสะดวกสบายของการเชื่อมตอระบบ
เสียงสเตอริโอแบบไรสายเขาสูบานของคณุ
ดวยเกตเวยระบบเสียงไรสาย Nokia AD-42W  
ฟงเพลงท่ีเก็บในโทรศัพทมือถือของคุณ 
คอมพิวเตอร หรืออปุกรณท่ีใชงานรวมกัน
ไดอื่นๆ ในแบบไรสายจากชุดสเตอริโอในบาน
ของคุณ  จากนั้นเพียงขยับสวติช ก็สามารถ
ฟงเพลงจากชุดสเตอริโอในบานของคุณท่ี
ใชงานรวมกันไดทางชุดหูฟง Bluetoothประเภท เทคโนโลยี เวลาสนทนา* สแตนดบาย* เวลา

เลนเพลง

BL-5B Li-Ion สูงถึง 
192 นาที

สูงถึง 
233 ช่ัวโมง

นอยกวา 
2 ช่ัวโมง
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■ อุปกรณในรถยนต 

ชุดอุปกรณในรถยนตแบบ
มัลติมีเดีย Nokia CK-20W
การขับขี่ท่ีสะดวกงายดายอยางที่ไมเคยมี
มากอน ชุดอุปกรณในรถยนตแบบมัลติมีเดีย 
Nokia CK-20W ผสานความสะดวกของการ
ใชงานชุดแฮนดฟรีเขากับระบบเสียงชั้นเยี่ยม
และตัวเลือกมัลติมีเดีย  สามารถใชงานรวมกับ
ชุดนํารอง Nokia LD-2 เพ่ือการนํารองในการ
ขับขี่ดวยคุณภาพสูง 

■ ขอมูล

การด microSD ขนาด 1 GB 
Nokia MU-22
การด microSD น้ี เปนพ้ืนท่ีเก็บขอมูลขนาด 
1 GB แบบเคลื่อนยายได และเพ่ิมหนวย
ความจําท่ีสามารถใชไดสําหรับขอมูล เพลง 
และแอปพลิเคชั่นซอฟตแวรอื่นๆ 
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21. การดูแลและบํารุงรักษา
โทรศัพทของคณุไดรับการออกแบบมาโดยมี
รูปลักษณท่ีดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตท่ีประณีต 
คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคณุอยางดี 
คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติตาม
เงือ่นไขการรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง ฝน ไอนํ้า 

ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมี
แรเปนสารประกอบซึ่งจะทําใหวงจร
อิเล็กทรอนิกสขึ้นสนิม หากตัวเคร่ือง
เปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอย
ใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใส
แบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในบริเวณที่มี
ฝุนหรือท่ีสกปรก เน่ืองจากอาจทําให
อุปกรณสวนท่ีถอดเขาออกไดและสวน
ประกอบท่ีเปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีรอนจัด เน่ืองจาก
อุณหภูมิสูงจะทําใหอายุการทํางานของ
อุปกรณอเิล็กทรอนิกสสั้นลง ท้ังยังอาจ
ทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําให
สวนท่ีเปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีเย็นจัด เน่ืองจาก
เมื่อเครื่องกลับคืนสูอณุหภูมปิกติ ความชื้น
จะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซ่ึงอาจทําใหแผง
วงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพท
นอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใช
ฉบับน้ี

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท 
การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําให
แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออน
เกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาด
เครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เน่ืองจากสีอาจเขาไป
อดุตนัในชิ้นสวนท่ีเล่ือนไดของโทรศัพท
และอาจสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานของโทรศัพท

• อยาใหหนาจอแสดงผลหลักกระทบกับ
วสัดุมีคมหรือแข็ง สิ่งของ เชน ตุมหูหรือ
เครื่องประดับอาจทําใหเกิดรอยขีดขวน
ท่ีหนาจอได

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาด
เลนส (เชน เลนสของกลองถายรูป 
พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอร
แสง)

• ใชเสาอากาศที่ตดิมากับเครื่องหรือ
เสาอากาศสําหรับเปล่ียนท่ีไดรับการรับรอง
เทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการ
รับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ 
อาจทําใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย 
และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณ
สื่อสารวทิยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• ทําสําเนาขอมูลท่ีคุณตองการเก็บไว 

(เชน รายชื่อและบันทึกในปฏิทิน) กอนสง
โทรศัพทของคุณเขาศูนยบริการเสมอ

คําแนะนําขางตนท้ังหมดใชไดกับโทรศัพท 
แบตเตอรี่ แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ 
หากอปุกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยัง
ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
เพ่ือขอรับบริการ
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22. ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย
เครื่องของคุณและอุปกรณเสริมอาจมชีิ้นสวน
อุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณ
ดังกลาวใหพนมือเด็ก

■ ความปลอดภัยดาน
สภาพแวดลอม

ปฏิบัตติามกฎระเบียบของสถานที่ตางๆ และ
ปดโทรศัพทในสถานที่หามใชหรือเมือ่อาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายเสมอ 
ใชโทรศัพทในสภาวะการทํางานตามปกติ
เทานั้น โทรศัพทเครื่องน้ีเปนไปตามคําแนะนํา
ในการปลอยคล่ืน RF เมื่อใชท้ังในตําแหนงปกติ
ใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 
2.2 เซนติเมตร (7/8 น้ิว) เมื่อใชซองสําหรับ
พกพา อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือท่ีวาง
โทรศัพทเพ่ือการ-พกพา วัสดุตางๆ เหลานี้
ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควร
ใหเครื่องอยูในระยะหางจากรางกายตามที่
ระบุไวขางตน 
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบ
เครือขายที่มีคณุภาพเพ่ือสงขอความหรือไฟล
ขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีการหนวงการสง
ขอความหรือไฟลขอมูลไวจนกวาจะเชื่อมตอ
ไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคุณ
ปฏิบัตติามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวาง
เครื่องท่ีกลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จ
สมบูรณ
ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก อุปกรณ
ท่ีทําดวยเหล็กอาจถูกดูดติดกับเครื่อง 
อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่นไว
ใกลโทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวทิยุ
รวมท้ังโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนตอการทํางานของอปุกรณทาง
การแพทยท่ีไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอ
ได หากมีขอสงสัย ขอแนะนําใหคุณปรึกษา
กับแพทยหรือผูผลิตเคร่ืองมือทางการแพทยวา
อปุกรณชิ้นนั้นไดรับการปกปองจากสัญญาณ 
RF ภายนอกหรือไม ปดโทรศัพทเมื่ออยูใน
สถานพยาบาลที่มีปายประกาศหามใชโทรศัพท
มือถือ เน่ืองจากสถานพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลแหงนั้นอาจกําลังใชอุปกรณท่ีไว
ตอสัญญาณ RF จากภายนอก

เคร่ืองกระตุนหัวใจ
ผูผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ
แนะนําวาควรใหโทรศัพทมอืถืออยูหางจาก
เครื่องดังกลาวอยงนอย 15.3 เซนตเิมตร 
(6 น้ิว) เพ่ือหลีกเล่ียงสัญญาณรบกวนท่ีอาจ
เกิดขึ้น ซ่ึงขอแนะนําเหลานี้มีขอมูลตรงกับ
งานวิจัยจาก Wireless Technology Research 
สําหรับผูใชเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของ
หัวใจ ควรปฏิบัติดังน้ี:

• ใหอุปกรณอยูหางจากเครื่องวัดการเตน
ของหัวใจมากกวา 15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว)

• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับเคร่ือง

ควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจเพ่ือลด
สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึน้

หากคณุสงสัยวามีคล่ืนรบกวน ใหปดเคร่ือง
ของคุณและนําเครื่องออกหาง
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■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกส
ในเครื่องยนตของยานพาหนะที่ติดตั้งไม
ถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน 
ระบบฉีดน้ํามันท่ีควบคุมดวยอเิล็กทรอนิกส 
ระบบเบรก ABS แบบอิเล็กทรอนิกส ระบบ
ถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม
กับบริษัทผูผลิตหรือตวัแทนจําหนายรถหรือ
อุปกรณเสริมตางๆ ท่ีติดตั้งไวในรถของคุณ
ชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นจึงจะสามารถใหบริการ
ติดตั้งหรือซอมแซมโทรศัพทในพาหนะของคณุ 
การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอ
ใหเกิดอนัตรายและทําใหการรับประกันเปน
โมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวา
อุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนต
ไดรับการติดตั้งและทํางานอยางถูกตอง 
อยาเก็บของเหลวท่ีติดไฟได แกส หรือวัตถุ
ระเบิดไวรวมกบัโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท 
และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตท่ีมี
ถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะ
พองตัวออกดวยแรงอดัท่ีแรงมาก ดังนั้น 
คุณไมควรติดตั้งอุปกรณหรือวางโทรศัพท
มือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณท่ี
ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก การตดิตั้งอุปกรณ
ไรสายไวในรถอยางผิดวิธีอาจกอใหเกิด
อันตรายรายแรงในขณะที่ถุงลมนิรภัยพองตัว
ออกได
หามใชโทรศัพทขณะอยูในเครื่องบิน ควรปด
โทรศัพทของคณุกอนจะขึ้นเครื่องบิน การใช
เครื่องมือติดตอสื่อสารไรสายในเครื่องบินอาจ
กอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน 
รวมท้ังเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพท
ไรสายและยังผิดกฏหมายอกีดวย

■ บริเวณท่ีอาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณท่ีอาจเกิดการ
ระเบิดได และควรปฏิบัตติามปายและ
คําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจ
เกิดการระเบิดรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนํา
ใหดับเคร่ืองยนต การเกิดประกายไฟในพ้ืนท่ี
เชนนั้นอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหม
ท่ีอาจทําใหรางกายเกิดการบาดเจ็บหรือถึง
กระทั่งเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่
ท่ีมีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกส
ในสถานีบริการน้ํามัน และควรปฏิบัติตาม
ขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุในบริเวณ
คลังนํ้ามัน สถานีเก็บนํ้ามันและสถานีสงนํ้ามัน 
โรงงานเคมี หรือบริเวณท่ีกําลังเกิดการระเบิด 
ท้ังน้ี บริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิดอาจไมไดถูก
ประกาศใหเห็นเดนชัด พ้ืนท่ีตางๆ เหลานี้ 
ไดแก ชั้นดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถาย
สารเคมี ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว 
(เชน โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มี
สารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช 
ฝุนละออง หรือผงโลหะปนอยูในอากาศ

■ การโทรฉุกเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทไรสาย
รวมถึงโทรศัพทเครื่องนี้ดวยนั้น
ทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ 
ระบบเครือขายแบบไรสาย 
ระบบเครือขายภาคพื้นดิน รวมทั้ง
ฟงกชันตางๆ ท่ีผูใชตั้งโปรแกรมเอง 
ดวยเหตุน้ี จึงไมสามารถรับประกัน
การเชื่อมตอในทุกสภาวะได คุณจึง
ไมควรวางใจวาโทรศัพทไรสาย
จะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีท่ีสุด
เสมอในยามจําเปน อาทิเชน 
เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย
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ในการโทรฉุกเฉนิ ใหปฏิบติัดังนี้
1. เปดโทรศัพท หากโทรศัพทปดอยู 

ตรวจสอบวามีสัญญาณเพียงพอหรือไม
ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการด
ท่ีใชไดลงในโทรศัพทใหเรียบรอยเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาท่ีจําเปน
เพ่ือลบหนาจอใหวางและพรอมสําหรับ
การโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินท่ีใชเปนทางการ
เพ่ือแจงตําแหนงปจจุบันท่ีคณุอยู ซ่ึง
หมายเลขฉุกเฉินในแตละพ้ืนท่ีจะแตกตาง
กันไป

4. กดปุมโทรออก
ในกรณีท่ีคุณกําลังใชการทํางานอื่นอยู คุณจะ
ตองปดการทํางานเหลานั้นกอนจึงจะสามารถ
โทรฉุกเฉินได หากเครื่องอยูในโหมดออฟไลน
หรือโหมดที่ใชบนเครื่องบิน คุณตองเปล่ียน
รูปแบบเพื่อใชงานฟงกชันโทรศัพทกอนโทร
แบบฉุกเฉิน โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉบับน้ี
หรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากผูใหบริการ
ระบบของคุณ
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองระบุ
ขอมูลตางๆ ท่ีถูกตองใหไดมากท่ีสุด โทรศัพท
มือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียง
ประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่ง
วางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง
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■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําระหวาง
ประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ
โทรศัพทของคณุจะเปนตวัรับและสงสญัญาณ
วิทยุ ซ่ึงไดรับการออกแบบและไดรับการผลิต
ไมใหเกนิความถี่สัญญาณคล่ืนวิทยุท่ีแนะนํา
โดยขอกําหนดระหวางประเทศ (ICNIRP) 
ขอจํากัดนี้เปนสวนหนึ่งของคําแนะนําและ
ระดับ RF ท่ีไดรับอนุญาต ขอแนะนํานี้จัดทํา
ขึ้นโดยหนวยงานอิสระทางดานวิทยาศาสตร 
ตามระยะเวลาและการประเมนิผลจากการ
ศึกษาดานวิทยาศาสตร ขอแนะนํานี้ยังรวมถึง
ระดับความปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไม
ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ
มาตรฐานของการเปดรับคล่ืนโทรศัพท
เคล่ือนท่ีน้ีใชหนวยวัดของ SAR (Specific 
Absorption Rate) ซ่ึงกําหนดไวในคําแนะนํา
ระหวางประเทศโดยจํากัดเพียง 2.0 วตัต/
กิโลกรัม (W/kg)* การทดสอบ SAR จัดทํา
ขึ้นในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซ่ึง
เครื่องจะสงคล่ืนความถี่ท่ีระดับพลังงาน
สูงสุดท่ีแนะนําใหใชในคล่ืนความถี่ท้ังหมด
ท่ีทําการทดสอบ แมวา SAR จะวดัท่ีระดับ

พลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใช
โทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เน่ืองจาก
เครื่องไดรับการออกแบบมาใหใชไดหลาย
ระดับพลังงาน และจะใชพลังงานที่สามารถ
เขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว โดยทั่วไป 
ยิ่งคุณอยูใกลสถานีสงสัญญาณเทาใด ก็ยิ่ง
ใชพลังงานของโทรศัพทนอยลงเทานั้น
คา SAR สูงสุด ของเคร่ืองโทรศัพทรุนนี้ขณะ
ใชทดสอบกับหูคือ 0.80 W/kg ขณะท่ีอาจ
มีความแตกตางระหวางระดับ SAR ของ
เครื่องโทรศัพทแบบตางๆ และที่ตําแหนง
แตกตางกัน โดยจะเปนไปตามคําแนะนํา
ระหวางประเทศในการปลอยคล่ืน RF

* SAR สําหรับโทรศัพทจะจํากัดอยูท่ี 2.0 วัตต/
กิโลกรัม (W/kg) ซ่ึงเปนคาเฉล่ียเกนิสิบกรัม
ของเนื้อเยื่อผิว ขอจํากัดนี้สอดคลองกับความ
ปลอดภัยท่ีใหสําหรับบุคคลทั่วไปและความ
แตกตางของหนวยวัด คา SAR แตกตางกันไป
โดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงานของแตละ
ประเทศและระบบเครือขาย สําหรับขอมูล SAR 
ในพ้ืนท่ีอื่น โปรดดูขอมูลผลิตภัณฑท่ี 
www.nokia.com
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ดัชนี

B
Bluetooth 34, 70

E
EGPRS 35

G
General packet radio service 35, 70
GPRS ดูท่ี general packet radio radio 
service

I
IMAP4 18
IR โปรดดูท่ีอินฟราเรด

M
MMS โปรดดูท่ีขอความมัลติมีเดีย

P
PC Suite 70
PictBridge 37
POP3 18
PTT โปรดดูท่ีการสนทนา

S
SMS โปรดดูท่ีขอความตัวอักษร

U
UPIN 3
USB 5

V
Visual Radio 50

W
Wireless Markup Language 64

X
XHTML 64

ก
กลอง 46
กลองถายรูป
การกําหนดคา 40

การตัง้คา 4
บริการตั้งคา xiii

การจดัเก็บขอมูล 27
การซิงโครไนซ 36
การดาวนโหลดอีเมล 19
การดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น 61
การตอบคําขอโทรกลับ 55
การตัง้คา 31, 41

GPRS, EGPRS 35
การกําหนดคา 40
การถายโอนขอมูล 36
การเชื่อมตอ 33
การเรียกคืนคาดั้งเดิม 42
ขอความ 24
ความปลอดภัย 40
ดาวนโหลด 67
ถาดรับบริการ 67
ทางลัดสวนตวั 32
นาฬิกา 32
ภาพพ้ืนหลัง 31
ภาพเคล่ือนไหวฝาพับ 32
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รูปแบบ 31
ลักษณะ 31
วันท่ี 32
สนทนา 56
สแตนดบายแบบพิเศษ 32
สายเคเบิลขอมูล USB 37
หนาจอ 31
อุปกรณเสริมพิเศษ 39
อินฟาเรด 35
เวลา 32
โทนเสียง 31
โทร 38
โทรศัพท 38

การตั้งคาดั้งเดิม 42
การตั้งคาท่ัวไป 24
การตั้งคานาฬิกา 32
การตั้งคาภาษา 39
การตั้งคาวันท่ี 32
การติดตั้ง 1
การติดตอแบบตัวตอตวั 54
การถายภาพ 46
การทํางานโดยไมมีซิมการด 8
การบริการลูกคา xiv
การบันทึกความถี่วทิย ุ49
การบันทึกเสียง 50
การบํารุงรักษา xiv, 77
การปลดล็อคปุมกด 8
การปอนตัวอักษรแบบปกติ 11
การปดกั้นและการยกเลิกปดกั้นขอความ 23
การฟงวิทย ุ49
การรับขอความ 17
การรับคําเชิญ 53
การรับสายสนทนา 55
การรับสายหรือปฏิเสธการรับสาย 10
การล็อคการดหนวยความจํา 45
การล็อคปุมกด 8
การสนับสนุนของ Nokia xiv
การสลับเปดและปดสนทนา 53

การสงขอความ 15
การสงคําขอโทรกลับ 55
การสํารวจ

เมนู 12
การหยุดเสียงปลุก 58
การอพัเดตซอฟตแวร 39, 42
การอพัเดตซอฟตแวรโทรศัพท 41
การอานและการตอบกลับขอความ 14
การอานและการตอบกลับขอความนั้น 15
การอานและการตอบกลับอเีมล 19
การเขียนขอความ 11
การเขียนและการสงอีเมล 18
การเขียนและสงขอความ 13
การเขียนและสงขอความพรอมกับ
มัลติมีเดีย 14
การเขียนและสงขอความมัลติมีเดีย 14
การเชื่อมตอกับพีซี 70
การเชื่อมตอบริการ 64
การเตือนบันทึก 59
การเบราสดวยปุมโทรศัพท 65
การเบราสเพจ 65
การเปดและปด 3
การเปดใชแอปพลิเคชัน 61
การเพิ่มรายชื่อการติดตอแบบตัวตอตัว 56
การเรียกฟงขอความ 17
การเล่ือน 12
การเลนแทร็คเพลง 48
การโทรฉุกเฉิน 79
การโทรสนทนาไปยังผูรับหลายคน 54
การโทรออกและรับโทรสนทนา 53
การโทรออกโดยตรง 65
การด microSD ขนาด 1 GB 
Nokia MU-22 76
แกนหมุน 32
เกตเวยระบบเสียงไรสาย Nokia AD-42 75
เกมส 61
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ข
ขนาดแบบอักษร 32
ขยายเสียงสเตอริโอ 51
ขอความ 13

การตั้งคา 24–26
การเขยีน 11
ขอความ 13
ขอความคลิปเสียง 17
ขอความดวน 16
ขอความบริการ 23
ขอความเสียง 23
คําสั่งขอใชบริการ 24
ฝาพับ 17
ลบ 24
สัญลักษณแสดงความยาว 13
หมายเลขศูนยขอความ 13
โทรศัพท 40
โปสการด 16

ขอความดวน 16
ขอความตัวอักษร 24
ขอความที่สงให 67
ขอความบริการ 23
ขอความมัลติมเีดีย 14, 25
ขอความอีเมล 26
ขอมูล 76

การสื่อสาร 70
ถายโอน 36
สายเคเบิล 37

ขอมูลการติดตอ xiv
ขอมูลการติดตอ Nokia xiv
ขอมูลการใช โปรดดูท่ีบันทึกการโทร
ขอมูลดานความปลอดภัย x, 78
ขอมูลตําแหนงการใชงาน 30
ขอมูลท่ัวไป xiii
ขอมูลแพ็คเก็ต

ดูท่ี บริการวทิยุแบบแพคเก็ตท่ัวไป 
(GPRS)

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอร่ี 72
ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ xi
เขาใชงาน 20
เขียนขอความ 16, 17

ค
คลังภาพ 44
ความดัง

การปรับ 9, 48, 49
ความปลอดภัย

การตัง้คา 40
รหัส xiii
โมดูล 68

ความปลอดภัยของเบราเซอร 68
ความปลอดภัยดานสภาพแวดลอม 78
ความแรงของสัญญาณ 6
คา SAR 81
คกุกี้ 66
คําขออัพเดตซอฟตแวร 42
คําขอโทรกลับ 55
คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่
ของ Nokia 73
เครื่องกระตุนหัวใจ 78
เครื่องคดิเลข 59
เครื่องบันทึก 50
เครื่องเลนสื่อ
เครื่องเลนเพลง 47

จ
จบการทํางาน

ปุม 5
โทร 9

ช
ชวงสนทนา 21
ชองสนทนา 52
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ชองเสียบ
USB 5
อุปกรณชารจ 5

ชองเสียบอุปกรณชารจ 5
ชองเสียบอุปกรณเสริมพิเศษ 5
ชุดหูฟง 4
ชุดอปุกรณในรถยนตแบบมัลติมีเดีย 
Nokia CK-20W 76
ชุดแฮนดฟรี โปรดดูท่ีลําโพง
ชารจแบตเตอรี่ 3
เชื่อมตอ 21

ซ
ซิงโครไนซท้ังหมด 28
ซิม

การใสการด 1
การด 8
ขอความ 24
บริการ 63

ด
ดาวนโหลด xiv, 67

ต
ตรวจสอบการใชหนวยความจํา 45
ตัวกรองเมลขยะ 20
ตัวชวยตั้งคา 18
ตัวนับเวลาถอยหลัง 60
ตัวเลือกกลองถายรูปและวิดีโอ 47
ตัวเลือกแอปพลิเคชั่น 61
ตัวเลือกเครื่องเลนเพลง 48
ตั้งคาวันท่ีและเวลา 3
ตั้งเวลา 32
ติดตั้งการอัพเดตซอฟตแวร 42
ตารางนัดหมาย 58

ท
ทางลัด 32
โทนเสียง 31
โทร 9–10

การตัง้คา 38
ตวัเลือก 10
บันทึก 30
ฟงกชัน 9
รอสาย 10

โทรดวน 9, 29
โทรศัพท

การกําหนดคา 40
การตัง้คา 38
การอพัเดต 39, 42
เปด 3

โทรศัพทของคุณ 5

น
นามบัตร 28
นาฬิกา 60
นาฬิกาปลุก 58
โนเกียแครเซ็นเตอร 91

บ
บริการ 64

ขอความ 67
คําสั่ง 24
ถาดเขา 67
เบอร 29

บริการซอมแซม xiv
บริการพลักแอนดเพลย 4
บริการเรียกขอมูล 47
บริเวณท่ีเกิดระเบิด 79
บัญชีดํา 20
บันทึก 30, 59
บุคมารค 65
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แบตเตอรี่
การชารจ 3
การชารจ การคายประจ ุ72
การติดตั้ง 1

เบราเซอร
การตั้งคา 64
การตั้งคาลักษณะเบราเซอร 66
ความปลอดภัย 66
บุคมารค 65

เบอร 29
ใบรับรอง 68

ป
ปฏิทิน 58
ปุม 5
ปุมกด 5, 8
ปุมกลองถายรูป 5
ปุมเลือก 5
ปุมเลือกทางขวา 33
ปุมเลือกทางซาย 33
ปุมเล่ือน 5
ปุมโทร 5
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โนเกียแครเซน็เตอร

เลขที่ สาขา ชัน้ ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ
กรุงเทพฯ
1 ฟวเจอร

ปารครังสิต
ใตดิน หองบีเอฟ 32 ช้ันใตดิน 

ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 
เลขที ่161 หมูท่ี 2 ถ.พหลโยธิน 
ต.ประชาธิปตย อ.ธัญญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130

0-2958-5850-1 0-2958-5851 จันทร - อาทิตย 
11:00 น. - 20:30 น.

2 เซ็นทรัล
ปนเกลา

4 หอง 421 ช้ัน 4 

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
ปนเกลา ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมรินทร  
เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 
10700

0-2884-5694-5 0-2884-5695 จันทร - ศุกร 
11:00 น. - 20:30 น.
เสาร - อาทิตย 
10:30 น. - 20:30 น.

3 ซีคอน
สแควร

G เลขที่ 1007 ช้ัน 
G ซีคอนสแควร 904 หมู 6 
ถ. ศรีนครินทร  
แขวงหนองบอน  เขตประเวศ 
กรุงเทพ ฯ 10250

0-2720-1658-60 0-2720-1661 จันทร - อาทิตย 
10:30 น. - 20:30 น.

ตางจังหวัด
4 เชียงใหม 

(ตรงขาม 
เชียงใหม 
แอรพอรต 
พลาซา)

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

0-5320-3321-3 0-5320-1842 จันทร - อาทิตย 
09:00 น. - 19:00 น.

5 พัทยา 
(ริม ถ.สุขุมวิท 
กอนถึงแยก
พัทยากลาง)

353/43 หมูท่ี 9 ถ.สขุุมวิท 
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี 20260

0-3871-6976-7 0-3871-6978 จันทร - อาทิตย 
09:00 น. - 19:00 น.

6 ขอนแกน 
(บริเวณ
ทางออก
หางเทสโก
โลตัส)

1 356/1 อาคาร ซีพีแลนด ช้ัน 1 
หมู 12 ถนน มิตรภาพ 
ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน 
40000

0-4332-5779-80 0-4332-5781 จันทร - อาทิตย 
09:00 น. - 19:00 น.
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หมายเหตุ: ขอมูลในที่น้ีอาจเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

7 หาดใหญ 
(ปากทาง
เขาโรง
พยาบาล
กรุงเทพ)

656 ถนน เพชรเกษม 
ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
90110

0-7436-5044-5 0-7436-5046 จันทร - อาทิตย 
09:00 น. - 19:00 น.

ขนาด

ปรมิาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง (สูงสุด) ความหนา (สูงสุด)

85 ซ ีซี 99 กรัม 92.4 มม. 48.2 มม. < 20.7 มม.
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