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ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิด
กฎหมายได โปรดอานคูมือผูใชฉบับสมบรูณสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือในกรณีท่ีอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
หรือกอใหเกิดอันตราย
คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเปนอันดับแรก
ปฏบิตัิตามกฎหมายทองถิน่ ไมควรใชมอืจับสิง่อืน่ใด เมือ่คุณขบัขีย่านพาหนะอยู 
สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คุณควรคํานึงถึงคือความปลอดภัยบนทองถนน
สัญญาณรบกวน
โทรศัพทไรสายทุกประเภทอาจไดรับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซ่ึงจะสงผล
ตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได
ปดโทรศัพทขณะท่ีอยูในโรงพยาบาล
โปรดปฏิบติัตามขอหามตางๆ ควรปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับอุปกรณทาง
การแพทย
ปดโทรศัพทขณะท่ีอยูบนเครื่องบิน
โปรดปฏิบติัตามขอหามตางๆ อุปกรณไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
บนเคร่ืองบนิได
ปดโทรศัพทขณะเติมนํ้ามัน
หามใชโทรศัพทขณะท่ีกําลังเติมนํ้ามัน และหามใชโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับ
นํ้ามันเช้ือเพลิงหรือสารเคมี
ปดโทรศัพทเม่ืออยูใกลกับจุดท่ีมีการระเบิด
โปรดปฏิบติัตามขอหามตางๆ หามใชโทรศัพทในจุดท่ีกําลังมีการระเบิด
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การใชงานอยางถูกตอง
ใหใชโทรศัพทโดยถือท่ีตัวโทรศัพทตามที่อธิบายไวในคูมือผูใช อยาจับเสาอากาศ
โดยไมจําเปน
ศูนยบริการท่ีผานการรับรอง
เฉพาะชางผูชํานาญที่ผานการรับรองเทานั้นท่ีจะใชหรือซอมอุปกรณตางๆ 
ของเครื่องได
อุปกรณเสริมพิเศษและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมพิเศษและแบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรองเทานั้น หามตอ
โทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได
การกันนํ้า
โทรศัพทมือถือของคุณไมกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง

สําเนาสํารอง
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกขอมูลสําคัญท้ังหมดที่จัดเก็บไวในเครื่อง
เปนลายลักษณอักษรเสมอ
การตอกบัอุปกรณอ่ืนๆ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมือของอุปกรณน้ันๆ 
เพ่ือศกึษาขอมูลโดยละเอยีดเกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอโทรศัพทเขากับ
อุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได
การโทรฉุกเฉิน
โปรดตรวจสอบดูวาไดเปดโทรศพัทแลวและอยูในพ้ืนท่ีใหบริการกด หลายๆ 
ครั้งตามตองการเพื่อลบหนาจอและยอนกลับไปท่ีหนาจอเริ่มตน กดหมาย
เลขฉุกเฉิน จากนั้นกดปุม แจงตําแหนงท่ีคุณอยู อยาเพิ่งวางสายจนกวา
จะไดรับแจงใหวาง
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■ ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบบัน้ีไดรับการรับรองใหใชกับเครือขาย EGSM 900 และ 
GSM 1800 โปรดติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพท
ของคุณ
ขณะท่ีใชคณุสมบัติตางๆ ในโทรศพัทเครื่องนี้ โปรดเคารพตอสิทธิสวนบคุคลของผูอื่น และไม
กระทําการใดที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย 
เมื่อใชคุณสมบติัภาพและการถายภาพ โปรดปฏิบติัตามกฎหมายทั้งหมดและเคารพธรรมเนียม
ปฏิบัติในทองถ่ิน รวมถึงสิทธิสวนบคุคลของผูอืน่ 

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเร่ิมใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง ยกเวน
นาฬกิาปลุก หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรืออันตราย

■บริการเสริมจากเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศพัทไรสายกอนเร่ิมใชงานโทรศัพท คุณสมบติั
สวนใหญในโทรศัพทเครื่องน้ีขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของคุณสมบติัเครือขายไรสาย บริการเสริม
ของระบบเครือขายดังกลาวอาจไมมีในบางเครือขาย หรือคุณอาจตองติดตอกับผูใหบริการ
โทรศัพทเพ่ือสมัครขอใชบริการกอน จึงจะสามารถใชบริการเสริมของระบบเครือขายได ผูให
บริการโทรศัพทของคุณอาจใหคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการใชงานบริการดังกลาว รวมถึง
อธิบายคาใชจายในการใชบริการ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดท่ีสงผลกระทบตอการใชงาน
บริการเสริมจากเครือขาย ตัวอยางเชน ระบบเครือขายบางแบบอาจจะไมรองรับตัวอกัษร
ของทุกภาษา และการบริการทั้งหมด

viii



ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครื่อง
ของคุณ ถาเปนเชนนั้น คณุสมบัติดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง เครื่องของคุณยังอาจ
จะมีการกําหนดคาไวเปนการเฉพาะ การกําหนดคานี้อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงช่ือเมนู 
ลําดับของเมนู และไอคอนตางๆ โปรดติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมจากผูใหบริการโทรศพัทของคุณ
โทรศัพทเครื่องน้ีรองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ท่ีทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP 
คุณลักษณะบางอยางของอปุกรณน้ี เชน ขอความตัวอกัษร ขอความมัลติมีเดีย และการ
ดาวนโหลดเนื้อหาและแอปพลิเคช่ัน จะตองใชบริการสนับสนุนจากระบบเครือขายเพ่ือใช
เทคโนโลยีเหลานี้
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ขอมูลทั่วไป
■ รหัสผาน

รหัสโทรศัพท
รหสัโทรศพัทจะชวยปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรบัอนญุาต รหสันีจ้ะประกอบดวย
ตัวเลข 5 ถึง 10 หลัก รหัสที่ตั้งไวลวงหนา คือ 12345 ใหเปล่ียนรหัส และเก็บรหัสใหม
ไวเปนความลับ ในที่ปลอดภัย โดยแยกเก็บจากตัวเครือ่ง หากตองการเปล่ียนรหสั
และตั้งคาใหเครื่องขอใหใสรหัสผาน โปรดดูที่ "การตั้งคาการปองกัน" ที่หนา 45 
หากคุณปอนรหสัโทรศัพทผิดหาครัง้ตดิตอกัน เครือ่งจะไมสนใจรหสัทีป่อนหลังจากนัน้ 
ใหรอประมาณหานาที แลวปอนรหัสอีกครั้ง

รหัส PIN และ PIN2 
• รหัส PIN (Personal Identification Number) ที่คุณไดรับมาพรอมกับซิมการด 

ใชสําหรับปองกันการใชซิมการดของคุณโดยไมไดรับอนุญาต รหัสนี้จะใชตัวเลข 
4 ถึง 8 หลัก โปรดดูที่ "การตั้งคาการปองกัน" ที่หนา 45

• รหัส PIN2 อาจมาพรอมกับซิมการด และคุณจําเปนตองใสรหัสนีใ้นการเขาสู
ฟงกชันบางฟงกชัน เชน ตัวนับการโทร 

• คุณตองใชรหัส PIN ของโมดูลเพ่ือเขาดูขอมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัยของ
ซิมการดของคุณ โปรดดูที่ "โมดูลระบบปองกัน" ที่หนา 63

• คุณตองใชรหัส PIN สําหรับลายเซ็นแบบดิจติอล โปรดดูที ่"ลายเซ็นดิจิตอล" ที่หนา 
65

x



รหัส PUK และ PUK2 
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใชในการเปล่ียนรหัส PIN ซึ่งถูกบล็อคไว 
การเปล่ียนรหัส PIN2 ที่ถูกล็อค จําเปนตองใชรหัส PUK2 ซึ่งรหัสนี้จะใชตัวเลข 8 หลัก

รหัสระบบ
คณุจําเปนตองใสรหัสระบบ เม่ือใช บริการจํากัดการโทร โปรดดทูี ่"การตั้งคาการปองกัน" 
ที่หนา 45 รหัสนี้จะใชตัวเลข 4 หลัก
หากคุณไมไดรับรหัสหรือรหสัผานไมไดจัดสงมาพรอมกับซิมการด โปรดติดตอผูให
บริการในพื้นที่ของคุณเพื่อขอทราบรหัส

■ ดาวนโหลดเน้ือหาและแอปพลเิคชั่น (บริการเสริม
จากเครือขาย)

คุณสามารถดาวนโหลดขอมูลเนือ้หาใหม (เชน ภาพ) และโปรแกรมตางๆ ลงในเครือ่งได 
โทรศพัทของคณุอาจมบีุคมารคทีโ่หลดไวแลวสําหรบัเว็บไซตทีไ่มไดเปนพนัธมิตรกบั Nokia 
Nokia จะไมรับรองหรือรับประกันใดๆ ตอการใชงานไซตดังกลาว หากคุณเลือกเขาใช
งานเว็บไซตเหลานั้น คุณควรจะยึดถือตามขอควรระวังดานความปลอดภยัหรือเนื้อหา 
เชนเดียวกับการใชงานเว็บไซตทางอินเทอรเน็ต
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■บริการสนับสนุนของ Nokia ทางเว็บ
โปรดดูขอมูลเวอรชันลาสุดของคูมือนี้ พรอมทั้งขอมูลเพ่ิมเติม ขอมูลการดาวนโหลด 
และบริการที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ Nokia ของคุณไดที่ <www.nokia-asia.com/
support> หรือเว็บไซตของ Nokia ในประเทศของคุณ

xii
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1. เริม่ตนใชงาน
■ การติดต้ังซิมการดและแบตเตอร่ี
เก็บซิมการดทั้งหมดใหพนมือเด็ก
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบรกิารและขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด 
โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ ซื่งอาจเปนผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ หรือ
ผูจําหนายรายอื่นๆ
ปดเครื่องและถอดสายชารจทุกครั้งกอนจะถอดแบตเตอรี่

หมายเหตุ: ปดเครือ่งและถอดสายชารจหรอือุปกรณอื่นที่เชื่อมตออยู
ทุกครั้งกอนถอดหนากาก หลีกเล่ียงการสัมผัสกับชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
ขณะที่เปล่ียนหนากาก ควรเก็บโทรศัพทโดยใสหนากากไวเสมอ

1. การถอดฝาปดดานหลังออกจากเครื่อง: 
กดและดันฝาปดดานหลังเพ่ือเล่ือนฝาปดดานหลังลงมา
ที่ดานลางของเครือ่ง จากนัน้จึงนําฝาปดออกจากเครื่อง
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2. ถอดแบตเตอรี่ออกโดยยกขึ้นตามที่แสดงในภาพ

3. คอยๆ ยกที่วางซิมการดขึ้นจากตัวหนีบของเครื่อง 
และเปดฝาแบบพลิก

4. ใสซิมการด โดยใหดานตดัมุมที่อยูดานขวาบน 
และหนาสัมผัสสีทองควํ่าลง ปดที่วางซิมการด
และกดเพื่อใหล็อคเขาที่ 

5.  ใสแบตเตอรี่ในชองแบตเตอรี่
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6. จัดตําแหนงฝาปดดานหลังใหตรงกับดานหลังเครื่อง 
และเล่ือนเขาไป ดันฝาปดดานหลังข้ึนไปจนสุด
ดานบนของเครื่องเพื่อใหล็อคเขาที่ 

■ ชารจแบตเตอรี่
คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมพิเศษ
ที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น 
การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําให
การรับประกันหรอืรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะ

ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับเครื่องโทรศัพท โทรศัพท
เครื่องนี้จะใชไดกับแหลงจายไฟจากอุปกรณชารจ ACP-7 และ ACP-12 อุปกรณนี้
ตองใชกับแบตเตอรี่ BL-5C 

1. เสียบเครื่องชารจเขากับชองเสียบปล๊ักไฟที่ผนัง ในกรณีที่แบตเตอรี่ไมเหลือ
พลังงานอยูเลย สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอเม่ือเวลาผานไป
สองสามนาที ซึ่งจะสามารถโทรออกไดหลังจากนั้น

2. ตอสายจากเครือ่งชารจเขากับชองดานลางของโทรศัพท 
ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะข้ึนอยูกับประเภท
ของเครื่องชารจและแบตเตอรี่ที่ใช 
หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมพิเศษ
ที่ไดรับการรับรอง คุณสามารถสอบถามจากตวัแทน
จําหนายของคุณ หากตองการถอดสายไฟออกจาก
อุปกรณเสรมิพิเศษ ใหจับที่ปล๊ักไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ
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■ การเปดและปดเคร่ือง
คําเตือน: หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรอืกอใหเกิดอันตราย

กดปุมเปด/ปดคางไว ดังแสดงในภาพ
หากเครื่องขอใหคุณใสรหัส PIN หรอืรหัสโทรศัพท ใหใสรหัสที่คุณ
ไดรับมาพรอมกับซิมการด (ซึ่งจะปรากฏเปน ****) และเลือก ตกลง
ดูเพ่ิมเติมที่ "รหัสผาน" ในหนา x

■ ตําแหนงการทํางานปกติ
อุปกรณรุนนีมี้เสาอากาศในตัว

หมายเหตุ: คุณไมควรจับเสาอากาศโดยไมจําเปนเม่ือเปด
เครื่องอยู เชนเดียวกับอุปกรณสงสัญญาณวิทยุอื่นๆ 
เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศอาจสงผลตอคุณภาพการโทร 
และยังอาจทําใหมีการใชพลังงานเกินกวาที่จําเปนอีกดวย 
การไมสัมผัสบรเิวณเสาอากาศระหวางการใชสายจะชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานของเสาอากาศและยืดอายุใชงาน
ของแบตเตอรี่
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2. โทรศัพทของคุณ
■ ปุมตางๆ และชองเสียบ

คําเตือน: ปุมสํารวจ 4 ทิศทางในอุปกรณนี้อาจมีโลหะนิกเกลผสมอยู 
ซึง่ไมควรสัมผัสถูกผิวหนงัเปนเวลานานๆ การสัมผัสโลหะนิกเกลกับ
ผิวหนังอยางตอเนื่องอาจทําใหเกิดอาการแพนิกเกลได

• ปุมเปด/ปด (1)

• หูฟง (2)

• ลําโพง (3)

• ปุมเลือกดานซาย ขวา และกลาง (4)

• ปุมสํารวจ 4 ทิศทาง (5)

• ปุมโทร (6) ใชโทรออกและรับสายเรียกเขา เม่ือกด
ปุมนี้ในโหมดสแตนดบาย เครื่องจะแสดงรายการ
หมายเลขโทรออกลาสุด

• ปุมวางสาย (7) ใชวางสายที่ใชอยู หรือออกจาก
ฟงกชัน

• ปุมตัวเลข 0 - 9 ใชปอนตัวเลขและตัวอักษร * และ # ใชทําหนาที่ไดหลายอยาง
ข้ึนอยูกับฟงกชัน

1

2

3

4
5
6 7

8
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• ชองเสียบเครื่องชารจ (9)

• ชองเสียบที่ดานลาง (10)

• ชองเสียบชุดหูฟง (11)

• รูสําหรับรอยสายคลองขอมือ (12)

หมายเหต:ุ อยาจับชองเสียบนี้ เนื่องจากเปนสวนที่มีความไว
ตอประจุแมเหล็กไฟฟา

■ โหมดสแตนดบาย
เม่ือโทรศัพทพรอมใชงาน กอนที่คุณจะปอนตัวอักษรใดๆ โทรศัพทจะอยูในโหมด
สแตนดบาย ขอมูลตอไปนี้จะแสดงขึ้นที่หนาจอ: 

• ชื่อของเครือขายหรือโลโกระบบ (1)

• ระดับความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลูลาร 
ณ ตําแหนงปจจุบันที่คุณอยู (12)

• ระดับการชารจแบตเตอรี ่(3)

• ปุมเลือกดานซาย (4) ในโหมดสแตนดบาย คือปุม ไปท่ี
เลือก ไปท่ี เพ่ือดูฟงกชันในรายการปุมลัดสวน ตัวเลือก ตัวเลือก > เลือกตวัเลอืก 
เพ่ือดูรายการฟงกชันที่มีอยู ซึ่งคุณสามารถเพิ่มไวในรายการตัวเลือกนี้ เล่ือนไปที่
ฟงกชนัที่ตองการและเลือก เลือก เพ่ือเพ่ิมฟงกชนันัน้ในรายการปุมลัด หากตองการ

9

10

11 12
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ลบฟงกชันนั้นออกจากรายการ ใหเลือก ไมเลือก หากตองการจัดเรียงฟงกชัน
ในรายการปุมลัดอีกครั้ง เล่ือนฟงกชัน จัดวาง > เล่ือน จากนั้นเลือกตําแหนง 

• เมนู (5)

• ชือ่ (6) 

ภาพพื้นหลงั
คุณสามารถกําหนดใหโทรศัพทแสดงรูปภาพฉากหลังหรือภาพพื้นหลัง เม่ือโทรศัพท
อยูในโหมดสแตนดบาย โปรดดูที่ "การตั้งคาจอแสดงผล" ที่หนา 39 

ภาพพักหนาจอ
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหแสดงภาพพักหนาจอ เม่ือโทรศัพทอยูในโหมด
สแตนดบาย โปรดดูที่ "การตั้งคาจอแสดงผล" ที่หนา 39

การประหยัดพลังงาน
เม่ือไมมีการใชงานฟงกชันโทรศัพทในชวงระยะเวลาหนึ่ง นาฬิกา
ดิจิตอลจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ เพ่ือเปนการประหยัดพลังงาน 
หากคุณไมไดตั้งเวลาไว หนาจอโทรศัพทจะแสดงเวลาเปน 00:00 
โปรดดูที่ "การตั้งคาจอแสดงผล" ที่หนา 39

สัญลักษณท่ีสําคัญ
คุณไดรับขอความ รูปภาพ หรือขอความมัลติมีเดียหนึ่งหรือหลายขอความ 
โปรดดูที่ "การอานและตอบขอความ" ที่หนา 20 หรือ "การอานและ 
การตอบกลับขอความมัลติมีเดีย" ที่หนา 24
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มีสายเรียกเขาที่ไมไดรบัสาย โปรดดูที่ "ขอมูลการใช" ที่หนา 30 
ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู โปรดดูที่ "การล็อคปุมกด (การปองกัน 
การกดปุม)" ที่หนา 8 
โทรศัพทจะไมสงเสียงกริง่ของสายเรียกเขาหรือขอความเม่ือตั้ง เสียงเตือน
โทรเขา และ เสียงขอความเขา ไวที่ ปด โปรดดูที่ "การตั้งคาแบบเสียง"        
ที่หนา 38 
ตั้งนาฬิกาปลุกไวที่ เปด โปรดดูที่ "นาฬิกาปลุก" ที่หนา 50 
เม่ือเลือกโหมดการเชื่อมตอ GPRS เปน ออนไลนตลอด และมีบริการ GPRS 
ใหใชได สัญลักษณจะแสดงขึ้นที่มุมซายบนของจอแสดงผล โปรดดูที่ 
"การเชื่อมตอ GPRS" ที่หนา 43

ขณะที่มีการเชื่อมตอกับ GPRS สัญลักษณนี้จะปรากฏขึ้นที่มุมซายบนของ
จอแสดงผล โปรดดูที่ "การเชื่อมตอ GPRS" ที่หนา 43 และ "เรียกดูเว็บเพจ 
หนาบรกิาร" ที่หนา 57

การเชื่อมตอ GPRS ถูกระงับไว (พักการเชื่อมตอ) 

ลําโพงถูกเรยีกใชงาน โปรดดูที่ "ตัวเลือกระหวางใชสาย (บริการเสริมจาก 
เครือขาย)" ที่หนา 12

■ การลอ็คปุมกด (การปองกันการกดปุม)
คุณสามารถล็อคปุมกดเพื่อปองกันการกดปุมโดยไมเจตนาได
เลือก เมนู > * ภายใน 1.5 วินาที เพ่ือล็อคหรอืปลดล็อคปุมกด การรับสายเม่ือปุมกด
ถูกล็อคอยู ใหกดปุมโทร ในระหวางที่ใชสาย เครื่องจะทํางานไดตามปกติ เม่ือคุณ
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วางสายหรือปฏิเสธการรับสาย ปุมกดจะถูกล็อคตอไป สําหรับ การล็อคปุมกดโดย
อัตโนมัติ โปรดดูที่ "การตั้งคาเครื่อง" ที่หนา 41

เม่ือล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉกุเฉินที่ใชเปนทางการ 
ซึ่งกําหนดไวในเครื่องได 

■ การเปลี่ยนหนากาก
หมายเหต ุ: ปดเครื่องและถอดสายชารจหรืออุปกรณอื่นที่เชื่อมตออยู
ทุกครั้งกอนถอดหนากาก หลีกเล่ียงการสัมผัสกับชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
ขณะที่เปล่ียนหนากาก ควรเก็บโทรศัพทโดยใสหนากากไวเสมอ

1. ถอดฝาปดดานหลังออก ดูที่ข้ันตอน 1 ของ "การติดตั้งซิมการดและแบตเตอรี่"       
ที่หนา 1

2. ใชนิ้วบีบเพ่ือยกหนากากสวนบนออก

3. นําหนากากดานหนาออกอยางระมัดระวัง 
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4. ถอดแผนปุมกดออกจากหนากากดานหนา แลวใสเขากับ
หนากากดานหนาชิ้นใหม 

5. จัดตําแหนงสวนบนสุดของหนากากดานหนาใหตรงกับสวนบนสุดของเครื่อง 
กดหนากากดานหนาใหล็อคเขาที่ 

6. ใสฝาปดดานหลังกลับคืน 



ฟงกชันการโทร

11ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

3. ฟงกชนัการโทร
■ การโทรออก
1. ปอนหมายเลขโทรศัพทและรหัสพื้นที่ หากคุณปอนตัวอักษรไมถูกตอง ใหกด ลบ 

เพ่ือลบออก
สําหรบัการโทรระหวางประเทศ กด * สองครั้งเพ่ือเปนรหสันําหนาการโทร
ตางประเทศ จากนั้นใหใสรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ ตามดวยเบอรโทรศัพท 

2. กดปุมโทร เพ่ือโทรไปที่เบอรนั้น
3. กดปุมวางสาย เพ่ือวางสายหรือยกเลิกการโทรออก
หากตองการคนหาชื่อหรือหมายเลขโทรศัพทซึง่คุณจัดเก็บไวใน รายชื่อ โปรดดูที่ 
"การคนหารายชื่อ" ที่หนา 33 กดปุมโทร เพ่ือโทรไปที่เบอรนั้น

การเรียกซํ้าเบอรลาสุด
เม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย กดปุมโทรหนึ่งครั้งเพ่ือเขาสูรายการหมายเลขที่คุณโทร
ลาสุด เล่ือนไปที่หมายเลขหรือชื่อที่คุณตองการ และกดปุมโทร เพ่ือโทรไปที่เบอรนัน้

การโทรไปยังศูนยรับฝากขอความเสียง (บริการเสริมจาก
เครือขาย)
เม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย กด 1 คางไว หรือกด 1 และปุมโทร
หากหนาจอแสดงขอความใหปอนเบอรศูนยรบัฝากขอความเสียง ใหใสหมายเลขดังกลาว 
แลวเลือก ตกลง โปรดดูเพ่ิมเติมที่ "ขอความเสียง (บริการเสริมจากเครือขาย)" ที่หนา 
27
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การโทรดวน
คุณสามารถกําหนดเบอรโทรศัพทในปุมโทรดวนปุมใดปุมหนึ่งได โดยใชหมายเลข
ตั้งแต 2 ถงึ 9, โปรดดูท่ี "โทรดวน" ที่หนา 36 โทรไปยังเบอรดังกลาวโดยใชวิธีใด
วิธีหนึง่ตอไปนี:้ 
• เลือกปุมโทรดวนที่คุณตองการ จากนัน้เลือกปุมโทร
• หากตั้ง การโทรดวน ไวที่ใชงาน ใหกดปุมโทรดวนคางไวจนกวาการโทรจะเริ่มข้ึน 

โปรดดูที่ "การตัง้คาโทร" ที่หนา 40 

■ การรับสายหรือปฏิเสธการรับสาย
กดปุมโทรเพื่อรับสายเรียกเขา และกดปุมวางสายเพื่อวางสาย
กดปุมวางสายเพื่อปฏิเสธการรับสายเรียกเขา หากคุณกด เงียบ จะเปนการปดเสียง
เรียกเขาเทานั้น จากนั้น คุณสามารถเลือกที่จะรับสายหรือปฏิเสธการรับสายได

สายเรียกซอน (บริการเสริมจากเครือขาย)
ระหวางการใชสาย ใหกดปุมโทรเพื่อรับสายเรียกซอน โดยที่สายแรกจะถูกพักสายไว 
กดปุมวางสายเพื่อวางสายที่ใชอยู หากตองการใชงานฟงกชัน สายเรียกซอน โปรดดูที่ 
"การตั้งคาโทร" ที่หนา 40

■ ตัวเลือกระหวางใชสาย (บริการเสริมจากเครือขาย)
ตัวเลือกหลายประเภทที่คุณสามารถใชไดขณะสนทนา เปนบริการเสริมจากเครือขาย 
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบรกิารระบบหรอืผูใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนที่ของคุณ

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง เนื่องจาก
เสียงอาจจะดังมาก 
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■ การปอนตัวอักษร
คุณสามารถปอนขอความโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกต ิหรอืระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติ
เม่ือคุณปอนตัวอักษร ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติจะสังเกตไดจากสัญลักษณ  
และระบบปอนตัวอักษรแบบปกติจะสังเกตไดจากสัญลักษณ  ที่มุมซายบนของจอ
แสดงผล หากคุณเลือกรูปแบบตัวอักษร โทรศัพทจะปรากฏสัญลักษณ ,  
หรือ คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรไดโดยกดปุม # โหมดตัวเลขจะสังเกต
ไดจากสัญลักษณ  และคุณสามารถเปลี่ยนไปมาระหวางโหมดตัวอักษรและ
ตัวเลขโดยกดปุม # คางไว

การตั้งเปดหรือปดระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ขณะเขียนขอความ ใหกด ตัวเลือก > พจนานุกรม
หากตองการตั้งเปดระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ใหเลือกภาษาในรายการตัวเลือก
พจนานุกรม ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติสามารถใชกับภาษาที่มีในรายการตัวเลือก
พจนานุกรมเทานั้น
 ขณะเขียนขอความ ใหกด ตัวเลือก > ไมใชพจนานุกรม

การใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
คุณสามารถปอนคําโดยการกดปุมเพียงแคครั้งเดียว ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติจะใช
พจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคําใหมได
1. กดปุมหนึ่งครั้งสําหรับแตละตัว คําจะเปล่ียนไปตามการกดปุมในแตละครั้ง

ตัวอยางเชน: หากตองการเขียนคําวา Nokia เม่ือเลือกใชพจนานุกรมภาษา
อังกฤษ ใหกด 6, 6, 5, 4, 2 
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โปรดดูคําแนะนําเพิ่มเติมเก่ียวกับการเขียนขอความที่ "เคล็ดลับสําหรับการเขียน 
ขอความ" ที่หนา 15

2. เม่ือคุณพิมพคําเสร็จเรียบรอยและถูกตองแลว กด 0 เพ่ือยืนยันคํานั้นและใส
เวนวรรค การกดปุมสํารวจจะเปนการเล่ือนเคอรเซอรไปเชนกัน
หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกด * ซ้ําๆ หรือเลือก ตัวเลือก > ขอมูลที่ตรงกัน 
จนกระทั่งคําที่คุณตองการปรากฏขึ้น แลวจึงยืนยันคํานัน้
หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวาคําที่คุณเขียนไมมีอยูในพจนานุกรม 
หากตองการเพิ่มคําดังกลาวลงในพจนานุกรม เลือก สะกด ปอนคํานั้น (ดวยการ
ปอนแบบปกติ) และเลือก จัดเก็บ หากพจนานกุรมมีคําเต็มแลว คําใหมจะเขา
แทนที่คําที่เกาที่สุด

3. เขียนคําถัดไป

การเขียนคําประสม
ปอนตวัอักษรแรกของคําแลวกดปุมสํารวจขวา จากนัน้เขียนตวัอักษรหลังสุดของคํานัน้

การปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมตัวเลขซ้ําๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ตองการปรากฏขึ้น ตัวอักษรทั้งหมดที่มีอยูใน
ปุมตัวเลขแตละปุมอาจไมไดพิมพไวบนปุมครบทุกตัวอักษร ตัวอักษรที่มีอยูจะข้ึน
อยูกับภาษาที่คุณเลือกไว โปรดดูที่ "การตั้งคาเครื่อง" ที่หนา 41

หากตวัอักษรถัดไปที่คุณตองการ อยูที่ปุมเดียวกัน ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏ 
จึงปอนตัวอักษรนั้น
เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิเศษที่ใชอยูเสมอจะอยูที่ปุม *
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เคล็ดลบัสําหรับการเขียนขอความ
คุณสามารถใชฟงกชันตอไปนี้เพ่ือเขียนขอความ: 
• เม่ือตองการเวนวรรค ใหกดปุม 0

• กดปุมสํารวจเพ่ือเล่ือนเคอรเซอร
• หากตองการปอนตัวเลขขณะอยูในโหมดตัวอักษร ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการ

คางไว
• หากตองการลบตัวอักษรที่อยูดานซายของเคอรเซอร ใหกด ลบ กด ลบ คางไว 

เพ่ือลบตัวอักษรอยางรวดเร็วข้ึน หากตองการลบตัวอักษรทั้งหมดในคราวเดียว 
เลือก ตัวเลือก > ลบหนาจอ

• หากตองการตั้งใชงานหรือไมใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติไดอยางรวดเร็ว
เม่ือเขียนขอความ ใหกด ตัวเลือก คางไว

• หากตองการแทรกคําเม่ือใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ เลือก ตัวเลือก > ปอนคํา 
เขียนคําโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ แลว จัดเก็บ คํานั้นจะถูกเพิ่มลงไป
ในพจนานุกรมเชนกัน

• หากตองการแทรกตวัอักษรพิเศษเม่ือใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ ใหกด * 
หรือเม่ือใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ใหกด * คางไว หรือเลือก ตัวเลือก > 
ปอนสัญลักษณ เลือกตัวอักษร แลวกด ใช

• หากตองการแทรกไอคอนรอยยิ้มเม่ือใชระบบปอนตวัอักษรแบบปกติ กด * สองครั้ง 
หรือเม่ือใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ใหกด * คางไว และกด * อีกครั้ง หรือเลือก 
ตัวเลือก > ใสรอยย้ิม เลือกรอยย้ิม และกด ใช
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คุณสามารถใชตัวเลือกตอไปนี้ไดเม่ือเขียนขอความตัวอักษร: 
• หากตองการใสหมายเลขในขณะอยูในโหมดตัวอักษร ใหเลือก ตัวเลือก > ใสเบอร 

ปอนเบอรโทรศัพทหรอืคนหาเบอรใน รายชื่อ แลวกด ตกลง 
• หากตองใสชื่อ เลือก รายชื่อ > ตัวเลือก > ใสชื่อ ในการแทรกเบอรโทรหรือ

ขอความที่แนบมากับชื่อนัน้ ใหเลือก ตัวเลือก > ดูรายละเอียด
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4. เมนูฟงกชัน
โทรศัพทเครื่องนี้มีเมนูฟงกชันหลายฟงกชันใหเลือก โดยจะจัดกลุมอยูในเมนูตางๆ 

■ การเขาใชงานเมนูฟงกชัน
1. การเขาใชงานเมนู ใหเลือก เมนู 
2. ใชปุมสํารวจเพื่อเล่ือนดูภายในเมนู หากตองการเปล่ียนมุมมองเมนู โปรดดูที่ 

มุมมองเมนู ใน "การตั้งคาจอแสดงผล" ที่หนา 39

3. หากเมนูนั้นมีเมนูยอย ใหเลือกเมนยูอยที่คุณตองการ เชน การตั้งคาโทร
4. เลือก กลับ เพ่ือกลับไปยังเมนรูะดับกอนหนา และ ออก เพ่ือปดเมนู

■ ขอความ
บริการสงขอความนี้จะใชไดในกรณีที่มีการเปดใหบริการโดยผูให
บริการเครือขายหรอืผูใหบริการเทานั้น  
หากตองการเลือกขนาดแบบอักษรสําหรับการอานและการเขียนขอความ เลือกที่ 
เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > การตั้งคาอื่นๆ > ขนาดอักษร



เมนูฟงกชัน

18 ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

หมายเหตุ:  เม่ือสงขอความ อุปกรณของคุณอาจจะแสดงขอความ "สงขอความ
แลว" ซึ่งแสดงใหเห็นวา โทรศัพทของคุณไดสงขอความนั้นไปยังเบอรศูนย
ขอความที่ตั้งโปรแกรมไวในโทรศัพทของคุณแลว แตไมไดหมายความวา
ผูรับปลายทางไดรับขอความของคุณแลว คุณสามารถสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมเก่ียวกับบรกิารรับสงขอความไดจากผูใหบริการ

ขอความตัวอักษร (SMS) 
คุณสามารถใชบริการสงขอความแบบสั้น (SMS) จากโทรศัพทของคุณเพื่อสงและรับ
ขอความแบบหลายสวน ซึ่งประกอบดวยขอความตัวอักษรซึ่งเปนขอความธรรมดา
หลายขอความ (บริการเสริมจากเครือขาย) การเรียกเก็บคาบริการจะขึ้นอยูกับจํานวน
ขอความธรรมดาที่ใชในการสงขอความแบบหลายสวน 
กอนสงขอความ คุณตองบันทึกการตัง้คาขอความบางอยางไว โปรดดูที่ "การตั้งคา 
ขอความตัวอักษร" ที่หนา 28 
คุณสามารถสงและรับขอความตวัอักษรทีมี่รปูภาพไดดวย คุณสามารถสงขอความภาพ
เปนขอความแบบหลายสวนได

หมายเหตุ: เฉพาะโทรศัพทที่มีคุณสมบัติแสดงขอความภาพเทานัน้ที่จะรับ
และแสดงขอความภาพได
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การเขียนและสงขอความ
เครื่องของคุณสนับสนุนการสงขอความตัวอักษรที่มีความยาวมากกวา 160 ตัวอักษร 
หากขอความของคุณมีความยาวเกินที่จํากัดไว เครื่องจะแบงสงขอความออกเปนสอง
ขอความขึ้นไป โดยเครื่องจะแสดงจํานวนตัวอักษรใชได / เลขหนาสวนปจจุบันของ
ขอความแบบหลายสวน ข้ึนที่มุมขวาบนของหนาจอ ตวัอยางเชน 120/2 โปรดทราบวา
ตัวอักษรพิเศษ (Unicode) อาจตองใชพ้ืนที่มากกวา
1. เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > ขอความตัวอักษร
2. ปอนขอความ โปรดดูที่ "การปอนตัวอักษร" ที่หนา 13 หากตองการใสแมแบบ

ขอความหรือภาพลงในขอความ โปรดดูที่ "แมแบบขอความ" ที่หนา 21 
3. หากตองการสงขอความ ใหเลือก สง

ขอความที่คุณสงจะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล รายการที่สง หากการตั้งคา จัดเก็บ
ขอความที่สง กําหนดไวที่ ใช โปรดดูที่ "การตั้งคาขอความตัวอักษร" ที่หนา 28 

4. ปอนเบอรของผูรับ หรือคนหาเบอรใน รายชื่อ เลือก ตกลง เพ่ือสงขอความ

ตัวเลือกในการสงขอความ
หลังจากคุณเขียนขอความแลว เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการสง หากเลือก สงใหผูรับ
หลายคน คุณสามารถสงขอความไปยังผูรับหลายคนได หากเลือก รูปแบบขอความ 
คุณสามารถใชรูปแบบขอความที่ไดกําหนดไวลวงหนาเพื่อสงขอความได สําหรับ
การกําหนดรูปแบบขอความ โปรดดูที่ "การตั้งคาขอความตัวอักษร" ที่หนา 28 
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อุปกรณของคุณสนับสนุนการสงขอความตัวอักษรที่มีความยาวเกินกวาจํานวนจํากัด
สําหรับขอความเดียว ขอความที่ยาวกวาจะถูกสงเปนชุดตั้งแตสองขอความขึ้นไป 
ผูใหบรกิารของคณุอาจเรยีกเก็บคาบรกิารในสวนนีต้ามลําดับ ตวัอักษรที่ใชเครือ่งหมาย
โทนเสียง และตัวอักษรจากตัวเลือกภาษาบางตัวเลือก เชน ภาษาจีน อาจจะใชพ้ืนที่
มากกวา ทําใหจํานวนตัวอักษรที่จะสามารถสงไดในขอความหนึง่ๆ มีจํานวนจํากัด 

การอานและตอบขอความ
เม่ือคุณไดรับขอความ สัญลักษณ  และจํานวนของขอความใหมตามดวย ขอความ
ที่ไดรับ จะแสดงขึ้น
สัญลักษณ  กะพริบแสดงวาหนวยความจําขอความเต็ม กอนที่คุณจะสามารถรับ
ขอความใหมได คุณจะตองลบขอความเกาบางขอความออก
1. เลือก แสดง เพ่ือดูขอความใหม หรือเลือก ออก เพ่ือดูขอความในภายหลัง

หากคุณไดรับขอความมากกวาหนึ่งขอความ ใหเลือกขอความที่คุณตองการอาน 
ขอความตัวอักษรที่ยังไมไดอานจะระบุดวยสัญลักษณ 

2. ขณะที่คุณกําลังอานขอความ เลือก ตัวเลือก และเลือกตัวเลือก เชน ลบ สงตอ 
หรือแกไขขอความ เปล่ียนชื่อขอความที่คุณกําลังอาน หรือเพ่ือยายขอความ
ไปไวที่แฟมขอมูลอื่น 
คัดลอกไปยังปฏิทนิ—เพ่ือคัดลอกขอความตัง้แตเริม่ตนไปยังปฏิทินในเครือ่ง
โทรศัพทของคุณเพื่อใชเปนขอความเตือนความจําสําหรับวันนั้น 
รายละเอียดขอความ—เพ่ือดูชื่อและหมายเลขโทรศัพทของผูสง ศูนยขอความที่ใช 
และวันเวลาที่ไดรับ หากเลือกดูได 
ใชรายละเอียด—เพ่ือนําเบอร ที่อยูอีเมล และที่อยูเว็บไซตจากขอความปจจุบัน
มาใช
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เม่ืออานขอความภาพ เลือก จัดเก็บภาพ เพ่ือจัดเก็บภาพในแฟมขอมูล แมแบบ
ขอความ 

3. เลือก ตอบกลับ และประเภทขอความเพื่อตอบกลับขอความ
เม่ือคุณตอบกลับอีเมล SMS ใหยืนยันหรือแกไขที่อยูอีเมลและชื่อเรือ่งกอน 
จากนั้นจึงเขียนขอความตอบกลับ

4. หากตองการสงขอความ ใหเลือก สง > ตกลง

ถาดเขาและแฟมขอความที่สง
เครื่องจะจัดเก็บขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดียที่สงเขามาไวในแฟมขอมูล 
ถาดเขา ขอความตัวอักษรที่สงไปจะถูกจัดเก็บในแฟมขอมูล รายการที่สง หากตัง้ 
จัดเก็บขอความที่สง  ไวที่ ใช โปรดดูการตั้งคาสําหรับขอความตัวอักษรที่หนา 47

แมแบบขอความ
โทรศัพทของคุณมีแมแบบขอความรวมอยู ซึ่งสังเกตไดจากสัญลักษณ  และ
แมแบบรูปภาพ ซึง่ระบุดวยสัญลักษณ  
หากตองการเขาใชรายการแมแบบขอความ เลือก เมนู > ขอความ > ขอความที่ถูก
จัดเก็บ >ขอความตัวอักษร > แมแบบขอความ
• หากตองการใสแมแบบขอความลงในขอความ เลือก ตวัเลอืก > ใชแมแบบขอความ 

เลือกแมแบบขอความที่คุณตองการใส
• หากตองการใสภาพลงในแมแบบขอความ เลือก ตัวเลือก > แทรกภาพ เลือกภาพ

และเลือก แทรก จํานวนตัวอักษรที่คุณปอนในขอความได จะข้ึนกับขนาดรูปภาพ
หากตองการดูขอความและรูปภาพพรอมกันกอนทีจ่ะสงขอความ เลือก ตวัเลอืก > 
แสดงตัวอยาง
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แฟมขอมูลรายการที่จัดเก็บและแฟมสวนตัว
หากตองการจัดระบบขอความของคุณ คุณสามารถยายขอความไปไวที่แฟมขอมูล 
รายการที่จัดเก็บ หรอืเพ่ิมแฟมขอมูลใหมสําหรบัขอความของคุณ ในขณะที่อาน
ขอความ ใหเลือก ตัวเลือก  
หากตองการเพิ่มหรือลบแฟมขอมูล เลือกที่ เมนู > ขอความ > รายการที่จัดเก็บ > 
ขอความตัวอักษร และ แฟมสวนตัว  หากตองการลบแฟมขอมูล ใหเลือกไปที่แฟมนั้น 
และเลือก ตัวเลือก > ลบแฟมขอมูล 

ขอความมัลติมีเดีย (MMS) (บริการเสริมจากเครือขาย)
หมายเหตุ: เฉพาะโทรศัพทที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นจึงจะ
สามารถรับและแสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจ
แตกตางกันข้ึนอยูกับโทรศัพทที่รับขอความ

เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของขอความ MMS หากภาพที่แทรกมีขนาดเกินกวา
จํานวนจํากัดนี้ เครื่องอาจทําใหขนาดของภาพเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได
ขอความมัลติมีเดียสามารถประกอบดวยขอความ เสียง และภาพ โทรศัพทของคุณ
รองรับขนาดของขอความมลัติมีเดียไดสูงสุด 100 กิโลไบต หากขอความน้ันประกอบดวย
รปูภาพ เครื่องจะปรับขนาดภาพนั้นใหพอดีกับพ้ืนที่ของหนาจอ
คุณจะรับขอความมัลติมีเดียไมได หากคุณกําลังสนทนา เลนเกมส หรือใชโปรแกรม 
Java อื่น เนือ่งจากการสงขอความมัลติมีเดียอาจลมเหลวไดดวยสาเหตุหลายประการ 
ดังนั้นคุณไมควรใชวิธีดังกลาวเพียงอยางเดียวในการติดตอส่ือสารที่สําคัญๆ
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การเขียนและสงขอความมัลติมีเดีย
การระบุการตั้งคาสําหรับขอความมัลตมีิเดีย โปรดดูที่ "การตั้งคาขอความมัลติมีเดีย" 
ที่หนา 29 โปรดติดตอผูใหบรกิารระบบหรอืผูใหบริการของคุณ เพ่ือตรวจสอบขอมูล
การใชงานและการเปนสมาชิกบริการขอความมัลติมีเดีย
การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหทําการคัดลอก แกไข โอน หรอืสงตอภาพ เพลง 
รวมถึงเสียงเรียกเขาและเนือ้หาอื่นๆ 
1. เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > ขอความมัลติมีเดีย
2. ปอนขอความ โปรดดูที่ "การปอนตัวอักษร" ที่หนา 13

• หากตองการแทรกไฟลในขอความ เลือก ตัวเลือก > แทรก และเลือกตัวเลือก
ที่ตองการ  

• โทรศพัทของคุณสนบัสนนุการสงและรับขอความมัลตมีิเดียท่ีมีหลายหนา 
(ภาพนิง่) หากตองการแทรกภาพนิ่งในขอความ เลือก ตัวเลือก > แทรก > 
ภาพนิ่ง ภาพนิ่งแตละภาพจะประกอบดวยขอความและภาพหนึ่งภาพ
หากขอความมีภาพนิ่งหลายภาพ คุณสามารถเปดภาพนิ่งที่ตองการโดยเลือก
ที่ ตัวเลือก > ภาพนิง่กอนหนา, ภาพนิ่งถัดไป หรอื รายการภาพนิ่ง ในการ
ตั้งคาชวงเวลาระหวางภาพนิ่ง ใหเลือก การจับเวลาภาพนิ่ง 

3. หากตองการสงขอความ เลือกที ่สง > เบอรโทรศัพท, สงไปที่อีเมล หรือ สงใหผูรับ
หลายคน 
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4. ปอนหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอีเมลของผูรับ หรือคนหาหมายเลขใน รายชื่อ 
ขณะที่ขอความมัลติมีเดียกําลังถูกสง สัญลักษณ  จะแสดงขึ้น และคุณสามารถ
ใชฟงกชันอื่นๆ ในเครื่องได หากมีการขัดจังหวะการทํางานขณะสงขอความ เครื่อง
จะพยายามสงใหมประมาณ 2-3 ครั้ง หากการสงลมเหลว ขอความจะยังคงอยูใน
แฟมขอมูล ถาดออก และคุณสามารถพยายามสงอีกครั้งในภายหลัง
ขอความที่คุณสงจะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล รายการที่สง หากการตั้งคา จัดเก็บ
ขอความที่สง กําหนดไวที่ ใช โปรดดูที่ "การตั้งคาขอความมัลติมีเดีย" ที่หนา 29 
ขอความมัลตมีิเดียจะระบุดวย 

การอานและการตอบกลับขอความมัลติมีเดีย
ขอสําคัญ: โปรดระมัดระวังเม่ือเปดขอความ ออบเจกตในขอความมัลติมีเดีย
อาจประกอบดวยซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรืออาจทําใหโทรศัพทหรอืพีซี
ของคุณเสียหายได  

ในขณะที่เครือ่งของคุณกําลังรับขอความมัลติมีเดีย สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น 
เม่ือไดรับขอความแลว สัญลักษณ  และขอความ ไดรับขอความมัลตมีิเดียแลว 
จะแสดงขึ้น
ลักษณะขอความมัลติมีเดียที่แสดงอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับโทรศัพทที่รบัขอความ
1. เลือก แสดง เพ่ือดูขอความใหม หรือเลือก ออก เพ่ือดูขอความในภายหลัง

หากคุณไดรับขอความมากกวาหนึ่งขอความ ใหเลือกขอความที่คุณตองการอาน 
ขอความมัลตมีิเดียที่ยังไมไดอาน จะแสดงดวยสัญลักษณ 
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2. ฟงกชันของปุมเลือกกลางจะเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่แนบที่แสดงอยูในปจจุบันใน
ขอความนั้น
หากตองการดูขอความทั้งหมดในกรณีที่ไดรับขอความที่ประกอบดวยการนําเสนอ 
ใหเลือก เลน 
หากตองการดูภาพขยาย เลือก ขยายภาพ หากตองการดูนามบัตรหรือบันทึก
ปฏิทิน หรือเปดออบเจ็กตลักษณะ ใหเลือก เปด

3. หากตองการตอบกลับขอความ เลือก ตัวเลือก > ตอบกลับ > ขอความตัวอักษร, 
ขอความมัลติมีเดีย หรือ ขอความดวน ปอนขอความตอบกลับ และเลือก สง 
คุณสามารถสงขอความตอบกลับไปยังบุคคลที่สงขอความนั้นมาใหคุณเทานัน้
เลือก ตัวเลือก เพ่ือเขาใชงานตัวเลือกที่มีอยู

แฟมขอมูลถาดเขา ถาดออก รายการที่จัดเก็บ และรายการที่สง
เครื่องจะจัดเก็บขอความมัลติมีเดียที่ไดรับไวในแฟมขอมูล ถาดเขา ขอความมัลติมีเดีย
ที่ยังไมไดสงจะถูกยายไปเก็บไวในแฟมขอมูล ถาดออก ขอความมัลติมีเดียที่คุณ
ตองการสงในภายหลัง จะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล รายการที่จัดเก็บ ขอความ
มัลตมีิเดียที่คุณสงจะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล รายการที่สง หากการตั้งคา จัดเก็บ
ขอความที่สง กําหนดไวที่ ใช โปรดดูที่ "การตั้งคา ขอความมัลติมีเดีย" ที่หนา 29
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หนวยความจําของขอความมัลติมีเดียเต็ม
เม่ือคุณมีขอความมัลติมีเดียใหมที่รออยู แตหนวยความจําของขอความเต็ม สัญลักษณ 

 จะกะพริบ และขอความ ความจํามัลติมีเดียเต็ม ดูขอความที่รออยู จะแสดงขึ้น 
หากตองการดูขอความที่รออยู ใหเลือก แสดง หากตองการจัดเก็บขอความ เลือก 
ตัวเลือก > จัดเก็บขอความ และลบขอความเกาโดยเลือกขอความเกาที่จะลบ
ออกกอน หากตองการละทิ้งขอความที่รออยู เลือก ออก และ ใช หากคุณเลือก ไม 
คุณจะสามารถดูขอความนั้นได

ขอความดวน (บริการเสริมจากเครือขาย)
ขอความดวน คือขอความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นในทันที

การเขียนขอความดวน
เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > ขอความดวน เขียนขอความ ความยาว
สูงสุดของขอความดวนคือ 70 ตัวอักษร หากตองการใสตัวอักษรกะพริบลงในขอความ 
เลือก ใสตัวอักษรกะพริบ จากรายการตัวเลือกเพื่อกําหนดเครื่องหมาย ตวัอักษรหลัง
เครื่องหมายจะกะพริบ จนกระทั่งคุณใสเครื่องหมายที่สอง

หมายเหต:ุ เฉพาะโทรศัพทท่ีมีคุณสมบัตขิอความดวนที่ใชงานรวมกันได
เทานัน้ ที่จะรับและแสดงขอความดวนแบบกะพริบได 

การรับขอความดวน
ขอความดวนทีไ่ดรับจะไมถกูจดัเก็บโดยอัตโนมัติ หากตองการอานขอความ ใหเลือก 
อาน เลือก ตัวเลือก > ใชรายละเอียด เพ่ือนําหมายเลขโทรศัพท ที่อยูอีเมล และที่อยู
เว็บไซตจากขอความปจจุบันมาใช หากตองการจัดเก็บขอความ เลือก จัดเก็บ และ
เลือกแฟมขอมูลที่คุณตองการจัดเก็บขอความ



เมนูฟงกชัน

27ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ขอความเสียง (บริการเสริมจากเครือขาย)
ระบบรับฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากเครือขาย และคุณจําเปนตองสมัครเปน
สมาชิกกอน หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติมและหมายเลขศูนยรับฝากขอความเสียง 
โปรดติดตอผูใหบรกิารของคุณ
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความเสียง หากตองการโทรไปยังศูนยรบัฝากขอความเสียง 
เลือก เรียกฟงขอความเสียง หากตองการปอน คนหา หรือแกไขหมายเลขศูนยรับฝาก
ขอความเสียงของคุณ เลือก หมายเลขศูนยรบัฝากขอความเสียง 
หากเครือขายสนับสนุนบริการนี้ สัญลักษณ  จะแสดงขอความเสียงใหม เลือก ฟง 
เพ่ือโทรไปยังเบอรศูนยรับฝากขอความเสียงของคุณ

เคล็ดลับ:  การกด 1 คางไวจะเปนการโทรไปยังศูนยรับฝากขอความเสียง
ของคุณ หากคุณตั้งหมายเลขไวแลว

ขอความจากระบบ (บริการเสริมจากเครือขาย)
ดวยบริการเสริมขอความระบบจากเครอืขาย คุณจะสามารถรบัขอความในหัวขอตางๆ ได 
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตดิตอผูใหบริการของคุณ

คําส่ังขอใชบริการ
เลือก เมนู > ขอความ > คําสั่งขอใชบริการ ปอนและสงคําขอใชบริการ (โดยทั่วไปรูจัก
กันในชือ่คําสั่ง USSD) เชน คําสั่งใชงานบริการเสรมิจากระบบเครือขาย ใหกับผูใหบริการ
ของคุณ
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การลบขอความท้ังหมดออกจากแฟมขอมูล
หากตองการลบขอความทัง้หมดออกจากแฟมขอมูล เลือก เมนู > ขอความ > ลบขอความ 
เลือกแฟมขอมูลที่คุณตองการลบขอความ และเลือก ตกลง เพ่ือยืนยันคําถาม 
หากในแฟมขอมูลมีขอความที่ยังไมไดเปดอาน เครื่องจะถามวาคุณตองการลบ
ขอความเหลานั้นดวยหรือไม

การตั้งคาขอความ
การตั้งคาขอความจะสงผลตอการสง การรบั และการดูขอความ

การตั้งคาขอความตัวอักษร
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความตัวอักษร เลือก รูปแบบการสง 
ซมิการดของคุณสนับสนุนชุดรูปแบบขอความมากกวาหนึ่งแบบ เลือกชุดที่คุณ
ตองการเปล่ียนแปลง ชุดรูปแบบแตละชุดจะมีการตั้งคาดังตอไปนี:้ เบอรศูนยขอความ 
(นําสงโดยผูใหบริการของคุณ) สงในแบบ, อายุขอความ, เบอรผูรับที่ตั้งไว, รายงาน
ผลการสง, ใชขอมูลแพคเก็ต, ใชศูนยเดิม (บริการเสริมจากเครือขาย) และ ตั้งชื่อใหม 
(ใชไมไดสําหรับรูปแบบที่ตั้งไว) 
เลือก จัดเก็บขอความที่สง > ใช เพ่ือตั้งใหโทรศัพทจัดเก็บขอความที่สงไวในแฟม
ขอมูล รายการที่สง หากคุณเลือก ไม ขอความที่สงแลวจะไมไดรับการจัดเก็บ
เลือก การสงซ้ําอัตโนมัติ > เปด หรือ ปด เพ่ือใชงานหรอืยกเลิกใชงานการสง
ขอความซ้ําเม่ือการสงขอความลมเหลว
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การตั้งคาขอความมัลติมีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความมัลติมีเดีย ระบุการตั้งคา
สําหรับตัวเลือกตางๆ: 

• จัดเก็บขอความที่สง เลือก ใช เพ่ือตั้งใหเครื่องจัดเก็บขอความมัลติมีเดียที่สงไวใน
แฟมขอมูล รายการที่สง หากคุณเลือก ไม ขอความที่สงแลวจะไมไดรับการจัดเก็บ

• รายงานผลการสง ตั้งเพ่ือใหระบบสงผลการสงขอความใหกับเครื่องของคุณ 
(บริการเสริมของเครือขาย)

• ยอภาพเล็กลง ระบุขนาดของภาพเมื่อคุณแทรกภาพลงในขอความมัลติมีเดีย
• คาที่ใชจับเวลาภาพนิ่ง ระบุกําหนดเวลาที่ระบบตั้งไวใหกับภาพนิง่ในขอความ

มัลติมีเดีย
• ใหรับมัลติมีเดีย เลือก ไม, ใช หรือ ในเครอืขายเดียวกัน เพ่ือใชบริการมัลติมีเดีย 

หากตั้ง ใหรบัมัลติมีเดีย ไวที่ ใช หรือ ในเครือขายเดียวกัน ผูใหบริการระบบหรือ
ผูใหบริการของคุณอาจเรียกเก็บคาใชจายจากคุณสําหรับแตละขอความที่คุณ
ไดรบั คาที่ระบบตัง้ไวเริ่มแรกสําหรับรับขอความมัลตมีิเดีย คือ เปด

• มัลติมีเดียที่เขามา เลือก ดึงขอมูล เพ่ืออนุญาตใหรับขอความมัลติมีเดียโดย
อัตโนมัต,ิ ดึงดวยตัวเอง เพ่ืออนุญาตใหรับขอความมัลติมีเดียหลังจากไดรับแจง
แลวเทานั้น หรือ ปฏิเสธ เพ่ือปองกันการรับขอความมัลติมีเดีย  

• การตั้งกําหนดคา เลือก การจัดรปูแบบ และเลือกผูใหบรกิารที่ตั้งไวสําหรบัดึง
ขอความมัลติมีเดีย เลือก บัญชี เพ่ือดูบัญชีที่ระบุโดยผูใหบริการ หากมีบัญชี
ปรากฏขึ้นมากกวาหนึ่งรายการ ใหเลือกรายการที่คุณตองการใช คุณอาจไดรับ
การตั้งคาเปนขอความการตั้งกําหนดคาจากผูใหบริการ หากตองการปอน
การตั้งคาดวยตนเอง โปรดดูที่ "การตั้งกําหนดคา" ที่หนา 44 
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• ใหรับโฆษณา เพ่ือเลือกวาคุณตองการรับขอความโฆษณาหรือไม การตั้งคานี้จะ
ไมแสดงขึ้น หากตั้ง ใหรับมัลติมีเดีย ไวท ี่ ไม 

การตั้งคาทั่วไป
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > การตั้งคาอื่นๆ > ขนาดอักษร เพ่ือเลือก
ขนาดอักษรสําหรับใชงานการอานและเขียนขอความ

■ ขอมูลการใช
โทรศัพทเครือ่งนี้จะแสดงเบอรโทรของเบอรที่ไมไดรับสาย เบอร
ที่ไดรับสาย และเบอรที่โทรออก และระยะเวลาโดยประมาณของ
การใชสายของคุณ (บริการเสริมจากเครือขาย)

เครื่องจะบันทึกเบอรที่ไมไดรับสายและเบอรที่ไดรับสาย เม่ือระบบเครือขายสนับสนนุ
ฟงกชันเหลานี้เทานั้น โดยที่เครือ่งตองเปดอยู และอยูในพื้นที่บริการของระบบ 
เม่ือคุณเลือก ตัวเลือก ในเมนู เบอรที่ไมไดรบัสาย, เบอรที่ไดรับสาย และ เบอรที่โทรออก 
คุณจะสามารถดูวันที่และเวลาของสายนั้นๆ แกไขหรือลบเบอรออกจากรายการ 
จัดเก็บเบอรไวใน รายชื่อ หรือสงขอความไปที่เบอรนั้น เลือก ลางรายการโทรลาสุด 
เพ่ือลบรายการโทรลาสุด
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รายการโทรลาสุด
เลือก เมนู > ขอมูลการใช และรายการที่เหมาะสม 
เบอรที่ไมไดรับสาย จะแสดงรายการของเบอรโทรศัพทของบุคคลที่พยายามโทร
ติดตอคุณ (บริการเสริมจากเครือขาย) ตัวเลขที่อยูกอนชื่อหรือเบอรโทรศัพท แสดงถึง
จํานวนการโทรจากผูโทรรายนั้น 

เคล็ดลับ: เม่ือขอความเกี่ยวกับเบอรที่ไมไดรับสายแสดงขึ้น ใหเลือก รายชื่อ 
เพ่ือเขาใชงานรายการเบอรโทรศัพท เล่ือนดูเบอรที่คุณตองการโทรกลับ และ
กดปุมโทร

เบอรที่ไดรับสาย แสดงรายการของเบอรที่รับหรือปฏิเสธการรับที่ผานมา (บริการเสริม
จากเครือขาย)

เบอรที่โทรออก แสดงรายการของการโทรออกที่ผานมา
เคล็ดลับ: เม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย กดปุมโทรหนึ่งครั้งเพ่ือเขาสูรายการ
หมายเลขที่โทรออก เล่ือนไปที่หมายเลขหรือชื่อที่คุณตองการ และกดปุมโทร 
เพ่ือโทรไปที่เบอรนัน้

ลางรายการโทรลาสุด เพ่ือลบรายการโทรลาสุด เลือกวาคุณตองการลบเบอรทั้งหมด 
หรือลบเฉพาะเบอรในรายชื่อที่ระบุ เม่ือลบเบอรแลวจะไมสามารถเรียกกลับคืนมาได

ตัวนับและตัวจับเวลา
หมายเหตุ: คาใชจายจรงิในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บคา
บริการจากผูใหบริการอาจแตกตางกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย 
การปดเศษ ภาษี และปจจัยอื่นๆ
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เลือก เมนู > ขอมูลการใช และ แสดงเวลาที่ใชสาย, ตัวนบัขอมูลแบบแพคเก็ต หรือ 
ตัวจับเวลาการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต เพ่ือดูขอมูลโดยประมาณของการสื่อสารลาสุด
ของคุณ

ขอมูลตําแหนง (บริการเสริมจากเครือขาย)
เครือขายบางแหงอนญุาตใหสงคําขอตําแหนงได การวางตําแหนง ชวยใหคุณสามารถ
ดูขอมูลการขอทราบตําแหนงของเครื่องจากผูใหบริการระบบเครอืขาย โปรดติดตอ
ผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการเพื่อสมัครเขาใชบริการ และตกลงเกี่ยวกับการสง
ขอมูลตําแหนง
เลือก เมนู > ขอมูลการใช > การวางตําแหนง: 
เลือก ล็อกตําแหนง เพ่ือดูรายการการขอทราบตําแหนงของเครื่องที่ไดรับ 

■ รายชื่อ
คุณสามารถจัดเก็บชื่อและเบอรโทรศัพท (รายชื่อ) ไวในหนวยความจํา
ของโทรศัพทและในหนวยความจําของซิมการด
หนวยความจําของโทรศัพทสามารถจัดเก็บรายชื่อพรอมเบอรและรายการตัวอักษร 
รายชื่อและเบอรโทรศัพทที่เก็บบันทึกไวในหนวยความจําของซมิการดจะแสดงดวย
สัญลักษณ 
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การคนหารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > คนหา เล่ือนดูรายการรายชื่อหรือปอน
ตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณกําลังคนหา

การจัดเก็บชื่อและเบอรโทรศพัท
ชื่อและเบอรจะไดรับการจัดเก็บไวในหนวยความจําที่ใช เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > 
ตัวเลือก > เพ่ิมรายชื่อใหม ปอนชื่อและหมายเลขโทรศัพท 

การเพ่ิมรายละเอียดในชื่อ
ในหนวยความจําของโทรศัพทสําหรับเก็บรายชื่อ คุณสามารถจัดเก็บเบอรโทรศัพท
ตางประเภท และรายการตัวอักษรแบบสั้นๆ สําหรบัแตละชื่อ
เบอรแรกที่คุณจัดเก็บจะถูกกําหนดใหเปนเบอรที่ตั้งไวโดยอัตโนมัติ และจะมีกรอบ
ลอมรอบสัญลักษณประเภทเบอร เม่ือคุณเลือกชื่อ เบอรที่ตั้งไวจะถูกใช เวนแตคุณ
จะเลือกเบอรอื่น
1. ดูใหแนใจวาหนวยความจําที่ใชเปน โทรศัพท หรือ เครื่องและซิม  
2. เล่ือนไลดูชื่อที่คุณตองการเพิ่มเบอรหรือรายการตวัอักษรใหม และเลือก ขอมูล > 

ตัวเลือก > เพ่ิมรายละเอียด 
3. หากตองการเพิ่มเบอร เลือกที ่หมายเลข และประเภทใดประเภทหน่ึงสําหรับเบอรน้ัน

หากตองการเปล่ียนประเภทของเบอร เล่ือนไปยังเบอรท่ีตองการ และเลือก 
ตวัเลอืก > เปล่ียนประเภท หากตองการกําหนดเบอรที่เลือกใหเปนเบอรหลัก 
ใหเลือก ตั้งเปนคาที่ตั้งมา
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หากตองการเพิม่รายละเอียดเพิ่มเติม เลือกประเภทตัวอักษรจาก ที่อยูอีเมล, ที่อยูเว็บ, 
ที่อยูไปรษณีย และ บันทึก 

4. ปอนเบอรหรือรายการตัวอักษร เพ่ือจัดเก็บ เลือก ตกลง
5. หากตองการกลับไปยังโหมดสแตนดบาย เลือก กลับ > ออก

การคัดลอกรายช่ือ
คนหารายชื่อที่คุณตองการคัดลอก และเลือก ตัวเลือก > คัดลอก คุณสามารถคัดลอก
ชือ่และเบอรโทรศพัทไปยังและออกจากหนวยความทีเ่ก็บรายชื่อในโทรศัพท เพ่ือสง
ไปยังหรือรับจากหนวยความจําซิมการด หนวยความจําซมิการดสามารถจัดเก็บชื่อ
โดยมีเบอรโทรศัพทหนึ่งเบอรแนบไว 

แกไขขอมูลรายชื่อ
คนหารายชื่อที่คุณตองการแกไข เลือกท ี่ ขอมูล และเล่ือนไปยังชื่อ เบอร หรือรายการ
ตัวอักษรที่ตองการ
หากตองการแกไขชื่อ เบอร หรือรายการตัวอักษร เลือกที่ ตัวเลือก > แกไขชื่อ, 
แกไขเบอร หรือ แกไขรายละเอียด

ลบรายชื่อและขอมูลรายช่ือ
หากตองการลบรายชื่อและขอมูลรายชื่อทั้งหมดที่แนบมาออกจากโทรศัพทหรือหนวย
ความจําของซมิการด เลือกที่ เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้งหมด > จากความจํา
เครื่อง หรือ จากซมิการด ยืนยันการเปล่ียนแปลงดวยรหัสโทรศัพท
หากตองการลบรายชื่อเดียว คนหารายชื่อที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ลบ 



เมนูฟงกชัน

35ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

หากตองการลบเบอรหรือตัวอักษรที่แนบมากับรายชื่อ ใหคนหารายชื่อนัน้ และเลือก 
ขอมูล เล่ือนไปทีร่ายละเอียดทีต่องการ และเลือก ตัวเลือก > ลบ > ลบเบอร หรือ 
ลบรายละเอียด 

นามบัตร
คุณสามารถสงและรบัขอมูลติดตอของบุคคลจากอปุกรณท่ีใชงานรวมกันไดท่ีสนบัสนนุ
มาตรฐาน vCard ซึ่งใชเปนนามบัตร 
หากตองการสงนามบัตร คนหารายชือ่ของขอมูลทีคุ่ณตองการสง และเลือก ตวัเลอืก > 
สงนามบัตร > ทางมัลติมีเดีย หรือ ทางขอความตัวอักษร 
เม่ือคุณไดรับนามบัตร เลือก แสดง > จัดเก็บ เพ่ือจัดเก็บนามบัตรในหนวยความจํา
ของเครื่อง หากตองการละทิ้งนามบัตร เลือก ออก > ใช

การตั้งคา
เลือก เมน ู> รายชือ่ > การตัง้คา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้ ความจําทีใ่ช เพ่ือเลือก
ซิมการดหรือหนวยความจําของเครือ่งสําหรับรายชื่อของคุณ หากตองการเรียกดูชื่อ
และเบอรจากหนวยความจําทั้งคู เลือกที่ เครื่องและซิม ชื่อและเบอรโทรศัพทจะไดรับ
การจัดเก็บไวในหนวยความจําของโทรศัพท หากตองการเลือกวิธีการแสดงชื่อและ
หมายเลขในรายชื่อ เลือก แสดงกลุมรายชื่อ หากตองการดูขนาดของหนวยความจํา
ที่ใชแลวและหนวยความจําที่วาง เลือก สถานะหนวยความจํา
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กลุม
เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุมเบอรโทร เพ่ือจัดชื่อและเบอรโทรที่จัดเก็บอยูในหนวย
ความจําไวในกลุมเบอรโทรที่ใชแบบเสียงกริ่งแตกตางไป 

โทรดวน
หากตองการกําหนดหมายเลขสําหรับปุมโทรดวน เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรดวน 
และเล่ือนไปยังหมายเลขโทรดวนที่คุณตองการ
เลือก กําหนด หรือหากหมายเลขถูกกําหนดใหกับปุมแลว ใหเลือก ตัวเลือก > เปล่ียน 
เลือก คนหา จากนั้นจึงเปนหมายเลขที่คุณตองการกําหนด หากฟงกชัน โทรดวน 
ไมทํางาน เครื่องจะถามวาคุณตองการใชงานฟงกชันนี้หรือไม โปรดดูเพ่ิมเติมที่ 
โทรดวน ใน "การตั้งคาโทร" ที่หนา 40 
สําหรับการโทรออกโดยใชปุมโทรดวน โปรดดูที่ "การโทรดวน" ที่หนา 12

ฟงกชันอ่ืนๆ ของรายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ และจะสามารถใชฟงกชันตอไปนี้: 
• หมายเลขขอมูล—เพ่ือโทรไปที่หมายเลขขอมูลของผูใหบริการ หากหมายเลขนั้นมี

ในซิมการดของคุณ (บริการเสริมจากเครือขาย)

• เบอรบริการ—เพ่ือโทรไปที่หมายเลขบรกิารของผูใหบริการ หากหมายเลขนั้นมี
ในซิมการดของคุณ (บริการเสริมจากเครือขาย)

• เบอรผูใช—เพ่ือดูหมายเลขโทรศัพทท่ีกําหนดใหกับซมิการดของคุณ หากหมายเลข
นั้นมีในซิมการดของคุณ (บริการเสรมิจากเครือขาย)
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■  การต้ังคา
รูปแบบ
เครื่องของคุณมีกลุมการตัง้คาและรูปแบบตางๆ ซึ่งทําใหคุณสามารถปรบัแตงแบบ
เสียงกริ่งตามเหตุการณและสภาพแวดลอมที่ตางกันได ตั้งรปูแบบตามที่คุณชอบ 
หลังจากนัน้ คุณก็เพียงกําหนดใหใชงานรูปแบบนัน้ รปูแบบที่มีใหใชคือ ทั่วไป, 
ไมมีเสียง, ประชุม, นอกตกึ, สวนตัว 1 และ สวนตัว 2 

เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ เล่ือนไปที่รปูแบบ และกด เลือก
• การใชงานรูปแบบที่เลือกไว ใหเลือก ใชงาน
• การปรับแตงการใชงานรปูแบบ ใหเลือก ปรับตั้งคา เลือกการตั้งคาที่คุณตองการ

เปล่ียน แลวทําการเปล่ียน 
• หากตองการตัง้ใชงานรูปแบบตามเวลาทีกํ่าหนดไว ซึง่ตัง้ไดถงึ 24 ชัว่โมง ใหเลือก 

ตั้งเวลา และตั้งเวลาสิ้นสุดการใชงานการตั้งคารูปแบบ เม่ือเวลาหมดลง รูปแบบ
กอนหนานั้นที่ไมมีการตั้งเวลาไว จะถูกเรียกใชงาน 

เคล็ดลับ:  หากตองการเปล่ียนรปูแบบอยางรวดเร็วในโหมดสแตนดบาย 
กดปุมเปด/ปด และเล่ือนไปที่รูปแบบที่คุณตองการใชงาน และกด เลือก 

ลักษณะ
ลักษณะเปนชุดที่ประกอบดวยภาพพักหนาจอ กราฟกภาพพื้นหลัง เสียงเรียกเขา 
และโครงสรางสี เพ่ือปรับแตงโทรศัพทของคุณตามสถานการณและสภาพแวดลอม
ที่แตกตางกัน ลักษณะจะถูกจัดเก็บใน คลังภาพ
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เลือก เมนู > การตั้งคา > ลักษณะ หากตองการใชงานลักษณะ เลือกที่ เลือกลักษณะ > 
ลักษณะ จากแฟมขอมูลและเลือกลักษณะ โปรดดูที่ "คลังภาพ" ที่หนา 47 หาก
ตองการดาวนโหลดลักษณะใหม เลือก ดาวนโหลดลักษณะ โปรดดูที่ "ดาวนโหลด 
(บริการเสริมจากเครือขาย)" ที่หนา 60

การตั้งคาแบบเสียง
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาของรูปแบบที่ใชงานที่เลือกไวแลวได 
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคาแบบเสียง และเปล่ียนตัวเลือกใดๆ เหลานี้ 
เสียงเตือนโทรเขา, แบบเสียงกริ่ง, ระดับเสียงกริ่ง, การสั่นเตือน, เสียงขอความเขา, 
เสียงปุมกด และ เสียงเตือน คุณสามารถคนหาการตั้งคาเดียวกันไดในเมน ู รปูแบบ 
โปรดดูที่ "รูปแบบ" ที่หนา 37

เลือก เตอืนสําหรบั เพ่ือตัง้คาใหเครือ่งสงเสียงกริง่จากเบอรโทรทีเ่ปนของกลุมเบอรโทร
ที่เลือกเทานัน้ เล่ือนไปยังกลุมเบอรโทรที่คุณตองการเลือก หรือเลือก ทุกสาย > เลือก

ปุมลัดสวนตัว
ดวยปุมลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครื่องที่ใชงานบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว  

ปุมเลือกดานขวา 
เลือก เมนู > การตั้งคา > ปุมลัดสวนตัว > ปุมเลือกดานขวา เพ่ือแบงฟงกชันหนึ่ง
ในเครื่องจากรายการที่กําหนดไวลวงหนาไปไวที่ปุมเลือกดานขวา โปรดดูเพ่ิมเติมที่ 
"โหมดสแตนดบาย" ที่หนา 6 เมนูนี้อาจไมปรากฏในผูใหบริการบางราย 
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ปุมสํารวจ
เลือก เมนู > การตั้งคา > ปุมลัดสวนตัว > ปุมสํารวจ เพ่ือเลือกฟงกชันปุมลัดสําหรับ
ปุมสํารวจ เล่ือนไปที่ปุมสํารวจที่ตองการ เลือก เปล่ียน และเลือกฟงกชันจากรายการ 
หากตองการลบฟงกชันปุมลัดออกจากปุม ใหเลือก (วาง) หากตองการกําหนดฟงกชัน
สําหรับปุมอีกครั้ง ใหเลือก กําหนด

การตั้งคาจอแสดงผล
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคาจอแสดงผล คุณสามารถกําหนดการตั้งคาเหลานี:้ 
• เลือก ภาพพื้นหลัง เพ่ือตั้งโทรศัพทใหแสดงรูปภาพฉากหลัง หรือที่เรยีกกันวา

ภาพพื้นหลัง เม่ือโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย 
• เลือก ภาพพักหนาจอ > รปูภาพ เพ่ือเลือกกราฟกจาก คลังภาพ เลือกใน เวลาพกัจอ 

เพ่ือกําหนดเวลาที่หลังจากนั้นภาพพักหนาจอเริ่มทํางาน เลือก เปด เพ่ือใชงาน
ภาพพักหนาจอ

• เลือก ประหยัดพลังงาน > เปด เพ่ือประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ นาฬิกาดิจิตอล
จะแสดงขึน้เม่ือไมมีการใชฟงกชนัในชวงเวลาหน่ึง โปรดดูที่ "การประหยัดพลังงาน" 
ที่หนา 7

• เลือก โครงสรางสี เพ่ือเปล่ียนสีในสวนประกอบของจอแสดงผล ตัวอยางเชน 
สัญลักษณและแถบแสดงระดับแบตเตอรี่และสัญญาณ 

• เลือก มุมมองเมนู เพ่ือตั้งคาวิธีแสดงเมนหูลักของโทรศัพท
• เลือก โลโกระบบ เพ่ือตั้งเครื่องใหแสดงหรือซอนโลโกระบบ 
• เลือก ความเขมจอแสดงผล เพ่ือปรับระดับความเขมของจอแสดงผล เล่ือนไป

ทางซายหรือขวา เพ่ือเพ่ิมหรือลดระดับความเขม
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การตั้งคาวันและเวลา
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคาเวลาและวันที่ 
เลือก นาฬกิา เพ่ือตัง้คาโทรศพัทใหแสดงนาฬกิาในโหมดสแตนดบาย ปรบัเวลานาฬกิา 
และเลือกเขตเวลาพรอมทั้งรปูแบบเวลา 
เลือก วันที่ เพ่ือตั้งคาโทรศัพทใหแสดงวันที่ในโหมดสแตนดบาย ตั้งคาวันที่ และเลือก
รปูแบบวันที่รวมทั้งตัวค่ันวันที่ 
เลือก รบัขอมูลวันที่และเวลาอัตโนมัติ (บริการเสรมิจากเครือขาย) เพ่ือตั้งใหโทรศัพท
อัพเดตเวลาและวันที่ตามเขตเวลาปจจุบันโดยอัตโนมัติ 

การตั้งคาโทร
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคาโทร และตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง:
• การโอนสาย (บรกิารเสรมิจากเครือขาย) เพ่ือโอนสายเรยีกเขาของคุณ หากตองการ

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบรกิารของคุณ
• รับไดทุกปุม > เปด เพ่ือรับสายเรียกเขาโดยกดปุมใดก็ไดส้ันๆ ยกเวนปุมเปด/ปด 

ปุมเลือก และปุมวางสาย
• เรยีกซ้ําอัตโนมัติ > เปด เพ่ือพยายามเชื่อมตอการโทรหลังจากโทรไมสําเร็จ
• โทรดวน > เปด เพ่ือกําหนดปุมโทรดวน ปุม 2-9 เพ่ือโทรออกโดยการกดที่ปุม

ที่เก่ียวของคางไว
• สายเรียกซอน > ใชงาน เพ่ือใหระบบแจงใหคุณทราบถึงสายเรียกเขาขณะที่คุณ

ใชสายอื่นอยู (บริการเสริมจากเครือขาย) โปรดดูที่ "สายเรียกซอน (บริการเสริม 
จากเครือขาย)" ที่หนา 12
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• ขอมูลการโทร > ใช และโทรศัพทจะแสดงระยะเวลาและคาโทรโดยประมาณ
แบบยอ (บริการเสริมจากเครือขาย) ของการโทรหลังจากที่คุณโทรในแตละครั้ง

• สงขอมูลผูโทร (บริการเสริมจากเครือขาย) > เลือก ใช หรือ ตามคาของระบบ 
• สายใชโทรออก (บริการเสริมจากเครือขาย) เพ่ือเลือกสายโทรศัพท 1 หรือ 2 เพ่ือ

โทรออก ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเม่ือซิมการดของคุณสนับสนนุเทานั้น

การตั้งคาเครื่อง
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคาเครื่อง และเลือกตวัเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง:
• ภาษาที่ใชในเครื่อง เพ่ือกําหนดภาษาที่แสดงของเครื่อง หากคุณเลือก อัตโนมัต ิ

เครื่องจะเลือกภาษาตามขอมูลในซิมการด 
• สถานะหนวยความจํา เพื่อดูขนาดหนวยความจําทีเ่หลืออยูในหนวยความจําโทรศัพท
• ล็อคปุมกดอัตโนมัติ เพ่ือตั้งคาปุมกดใหล็อคโดยอัตโนมัติ หลังจากผานเวลาหนวง

ตามที่ตั้งไว เม่ือโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย และไมมีการใชฟงกชันใดๆ ของ
เครือ่ง เลือก ล็อคปุมกด และคุณจะสามารถตัง้คาเวลาไดตัง้แต 5 วินาทถีงึ 60 นาที
เม่ือล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉนิที่ใชเปนทางการได 
ปอนหมายเลขฉุกเฉินและกดปุมโทร

• ปองกันปุมกด เพ่ือตัง้ใหโทรศัพทถามรหัสโทรศัพทเม่ือคุณปลดล็อคปุมกด 
ปอนรหัสโทรศัพท และเลือก ใช 

• แสดงขอมูลระบบ > ใช เพ่ือรับขอมูลจากเครือขายเก่ียวกับระบบเครือขายที่เครือ่ง
ใชอยู (บริการเสริมจากเครือขาย) 

• ขอความตอนรับ > ปอนขอความทีคุ่ณตองการใหแสดงในระยะสั้นๆ เม่ือเปดโทรศพัท
หากตองการจัดเก็บขอความนี้ เลือก จัดเก็บ 



เมนูฟงกชัน

42 ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

• การเลือกผูใหบริการ > อัตโนมัติ เพ่ือใหโทรศัพทเลือกเครือขายเซลลูลารที่ใชได
ในพ้ืนที่ของคุณโดยอัตโนมัติ หากตั้งเปน เลือกเอง คุณจะสามารถเลือกระบบ
เครือขาย ซึ่งมีขอตกลงในการใหบริการขามเครือขายกับผูใหบริการระบบของคุณ 
(บริการเสริมจากเครือขาย)

• ยืนยันบริการซมิ โปรดดูที่ "บริการซิม" ที่หนา 66

• เรยีกใชขอความชวย เพ่ีอตัง้ใหเครื่องแสดงหรือซอนวิธีใชเมนู 
• เสียงเปดเครื่อง เพ่ือกําหนดใหเครื่องแสดงหรือไมแสดงเสียงเม่ือเปดเครื่อง 

การเชื่อมตอ
GPRS (บริการเสริมจากเครือขาย)
GPRS (General Packet Radio Service) เปนบริการเสริมจากเครือขาย ที่ชวยให
ผูใชโทรศัพทเคล่ือนที่สามารถสงและรับขอมูลผานเครือขายที่ใชการเชื่อมตอกับ 
Internet Protocal (IP) ได GPRS เปนบริการเสริมเก่ียวกับขอมูลที่ใชการเชื่อมตอ
แบบไรสาย เพ่ือเขาใชระบบเครือขายขอมูล เชน อินเทอรเน็ต
แอปพลิเคชั่นที่สามารถใช GPRS ไดคือ MMS, การเรียกดู และการดาวนโหลด
แอปพลิเคชั่น Java 

กอนที่คุณจะสามารถใชเทคโนโลยี GPRS โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ
ของคุณเพื่อสอบถามขอมูลการใหบริการและการสมัครใชบริการ GPRS โปรดจัดเก็บ
การตั้งคา GPRS สําหรับแตละแอปพลิเคชั่นที่ใชทาง GPRS หากตองการสอบถาม
ขอมูลคาบริการ โปรดติดตอผูใหบรกิารระบบหรอืผูใหบริการของคุณ
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การเชื่อมตอ GPRS 
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > การเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพคเก็ต  
• เลือก ออนไลนตลอด เพ่ือตั้งเครื่องใหลงทะเบียนที่ระบบ GPRS โดยอัตโนมัติ 

เม่ือคุณเปดเครื่อง
• เลือก เม่ือตองการ และการลงทะเบียน GPRS และการเชื่อมตอจะดําเนินการเม่ือ

โปรแกรมตองการใช GPRS และจะหยุดการเชื่อมตอเม่ือคุณปดโปรแกรม 

การตั้งคาอุปกรณเพ่ิมพิเศษ
เมนกูารตั้งคาอุปกรณเพ่ิมพิเศษจะปรากฏขึ้น หากตออุปกรณเพ่ิมพิเศษ 
เลือก เมนู > การตั้งคา > ตั้งคาอุปกรณเพ่ิมพิเศษ คุณสามารถเลือกเมนูอุปกรณเพ่ิม
พิเศษไดหากเชื่อมตออุปกรณนั้นกับโทรศัพท คุณสามารถเลือกตัวเลือกบางรายการ
ดังตอไปนี้ได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับอุปกรณเพ่ิมพิเศษที่ใช 
• รูปแบบที่ตั้งไว เพ่ือเลือกรูปแบบที่คุณตองการใชงานโดยอัตโนมัติ เม่ือคุณ

เชื่อมตอกับอุปกรณเพ่ิมพิเศษที่เลือกไว คุณสามารถเลือกรูปแบบอื่นๆ ขณะ
เชื่อมตอกับอุปกรณเพ่ิมพิเศษได

• รับอัตโนมัติ เพ่ือตั้งใหเครื่องรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น 5 วินาที 
หากตั้ง เสียงเตือนโทรเขา ไวท ี่ ดังส้ันหนึ่งครั้ง หรือ ปด การรับสายอัตโนมัติ
จะไมถูกใชงาน

• เครื่องจับไฟเครื่องยนต > ใช เพ่ือปดโทรศัพทโดยอัตโนมัติหลังจากคุณดับ
เครื่องยนตประมาณ 20 วินาที เม่ือโทรศัพทเชื่อมตอกับชุดติดรถยนตแบบครบชุด
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การตั้งกําหนดคา
บริการเสรมิจากเครือขายบางประเภทตองการการตั้งกําหนดคาที่ถูกตองในเครื่อง 
คุณอาจใชการตั้งคาที่มีอยูในซิมการด หรือรับขอความการตั้งกําหนดคาจากผูให
บริการ หรือปอนการตั้งคาสวนตัวดวยตัวคุณเองก็ได เครื่องจะจัดเก็บการตั้งกําหนด
คาไดสูงสุด 10 คาจากผูใหบริการตางๆ ไวในเครื่อง และคุณสามารถจัดการคา
ดังกลาวไดภายในเมนูนี้
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งกําหนดคา เลือก
• การตั้งคาเริ่มตน เพ่ือดูรายชื่อผูใหบริการที่จัดเก็บอยูในเครื่อง (แถบสีจะอยูที่

ผูใหบริการที่ระบบตั้งไว) และเพื่อเลือกผูใหบรกิารรายอื่นเปนคาที่ระบบตั้งไว 
เล่ือนไปที่ผูใหบริการ และเลือก รายละเอียด เพ่ือดูรายการแอปพลิเคชั่น
ที่สนบัสนุน หากตองการลบผูใหบริการออกจากรายการ เลือก ตัวเลือก > ลบ

• ใชคาเริ่มตนในทุกแอปพลิเคชั่น เพ่ือตั้งใหแอปพลิเคชั่นใชการตั้งคาจากผูให
บริการที่ตั้งไว 

• จุดเชื่อมตอที่ตองการ เพ่ือเลือกจุดเชื่อมตออื่น โดยทั่วไปแลว เครื่องจะใชจุด
เชื่อมตอจากผูใหบริการระบบที่คุณตองการ

• ตอเว็บสนับสนุนของผูใหบริการ เพ่ือดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาจาก
ผูใหบริการ

ปอนการตั้งคาดวยตัวเอง
หากตองการปอน ดู และแกไขการตั้งคาดวยตนเอง เลือก เมนู > การตั้งคา > 
การตั้งกําหนดคา > การตั้งคาสวนบุคคล 
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หากตองการเพิ่มการกําหนดคาใหม เลือก เพิ่มใหม หรือเลือก ตัวเลือก > เพ่ิมใหม 
เลือกประเภทโปรแกรมประเภทใดประเภทหนึ่งจากรายการ และปอนการตัง้คาที่
จําเปนทั้งหมด หากตองการใชงานการตัง้คา เลือก ตัวเลือก > ใชงาน 
ในการดูหรอืแกไขการตั้งคาที่ผูใชกําหนด ใหเลือกโปรแกรมที่คุณตองการดูและเลือก
การตั้งคาที่จะแกไข

การตั้งคาการปองกัน
เม่ือคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใชควบคุมการโทร เชน การจํากัด
การโทร, เฉพาะกลุม และการจํากัดเบอร การโทรออกยังคงใชไดสําหรับการโทรไปยัง
เบอรโทรฉุกเฉินตามที่ตั้งไวในเครื่อง 
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคาการปองกัน  
• ถามรหัส PIN เพ่ือตั้งใหเครื่องถามรหัส PIN ทุกครั้งที่เปดเครื่อง ซิมการดบางชนิด

จะไมยินยอมใหคุณปดฟงกชันนี้
• การจํากัดการโทร (บรกิารเสริมจากเครอืขาย) เพ่ือจํากัดสายเรียกเขาและสาย

โทรออกจากเครื่องของคุณ โดยเครื่องจะถามรหัสในการจํากัดการโทร
การจํากัดการโทรและการโอนสายจะไมสามารถใชงานไดในเวลาเดียว
เม่ือจํากัดการโทร คุณจะยังสามารถโทรไปยังเบอรฉุกเฉนิของทางการบางเบอรได

• จํากัดเบอร เพ่ือจํากัดการโทรออกไปยังเบอรที่เลือกไว หากซิมการดของคุณ
สนับสนุนการใชฟงกชันนี้
เม่ือใชงานการจํากัดเบอร คุณจะยังสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉนิที่ใช
เปนทางการ ซึ่งกําหนดไวในเครื่องได
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• เฉพาะกลุม (บริการเสรมิจากระบบเครือขาย) เพ่ือระบุกลุมของบุคคลที่คุณ
สามารถติดตอและผูที่สามารถติดตอคุณได
เม่ือการโทรถูกจํากัดไวเฉพาะกลุม คุณจะยังสามารถโทรออกไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินที่ใชเปนทางการ ซึง่กําหนดไวในเครื่องได

• ระดับการปองกัน เลือก โทรศัพท และเครื่องจะถามรหัสโทรศัพททุกครั้งที่มีการใส
ซิมการดใหมในเครื่อง
เลือก หนวยความจํา และเครือ่งจะถามรหัสโทรศัพทเม่ือเลือกหนวยความจํา
ซิมการด และเม่ือคุณตองการเปล่ียนหนวยความจําที่ใช

• รหัสผาน เพ่ือเปล่ียนรหสัโทรศัพท, รหัส PIN, รหัส PIN2 หรือรหัสจํากัดการโทร
• รหัสที่ใช เพ่ือระบุวาจะใชงาน UPIN หรอืรหสั PIN

เรียกคืนการตั้งคาดั้งเดิมของเครื่อง
หากตองการรเีซต็การตัง้คาเมนบูางคากลับไปเปนคาเริ่มแรก เลือก เมน ู> การตัง้คา > 
เรียกคืนการตั้งคาด้ังเดิมของเครื่อง 

■ เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด
เมนนูี้ชวยใหคุณเขาใชพอรทัลเพ่ือไปยังบริการที่ผูใหบริการระบบมีให เมนนูี้เปนเมนู
เฉพาะของผูใหบริการ โดยชื่อและไอคอนจะขึ้นอยูกับผูใหบรกิารนั้น สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม กรุณาติดตอผูใหบริการระบบของคุณ
ผูใหบริการสามารถอัพเดตเมนูนี้ดวยขอความบริการ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ 
"ถาดรับขอความบริการ (บรกิารเสริมจากเครอืขาย)" ที่หนา 61
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■ คลงัภาพ
ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการลักษณะ กราฟก และแบบเสียงได 
โดยไฟลเหลานี้จะอยูในแฟมขอมูลตางๆ
เครื่องของคุณสนับสนุนระบบ DRM (Digital Rights Management) เพ่ือคุมครอง
ขอมูลที่ไดรับ ขอมูลบางสวน เชน เสียงเรียกเขา ไดรับการคุมครองและเกี่ยวของ
กับกฎการใชบางประการ เชน จํานวนครัง้ที่ใช และระยะเวลาที่ใชที่แนนอน กฎตางๆ 
ไดรับการกําหนดไวในสิทธิการใชของขอมูล ซึ่งอาจจัดสงมาพรอมกับขอมูล หรอืจัดสง
แยกตางหาก ข้ึนอยูกับผูใหบริการ คุณสามารถอัพเดตสิทธิการใชเหลานี้ได อยางไร
ก็ตาม โปรดตรวจสอบเง่ือนไขการนําสงของขอมูลและสิทธิการใชทุกครัง้กอนรับ
ขอมูลนั้น เนื่องจากอาจมีการคิดคาธรรมเนียม
การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือการสงตอ
กราฟก เสียงเรียกเขา และเนื้อหาบางสวน
1. เลือก เมนู > คลังภาพ รายการแฟมขอมูลจะปรากฏขึ้น ลักษณะ, ภาพตางๆ, 

โทนเสียง และ ไฟลที่ไดรับ เปนแฟมขอมูลด้ังเดิมในเครื่อง
2. เล่ือนไปยังแฟมขอมูลที่ตองการ และเลือก เปด เพ่ือดูรายการไฟลในแฟมขอมูล 

หรือเลือก ตัวเลือก และเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งที่สามารถใชได:
การดาวนโหลด, ลบแฟมขอมูล, ยาย, เปลี่ยนชื่อแฟม, การดาวนโหลด, รายละเอียด, 
ประเภทการแสดงผล, เรียงลําดับ, เพ่ิมแฟมขอมูล, สถานะหนวยความจํา และ 
รายการสิทธิการใช

3. หากคุณเปดแฟมขอมูลอยู ใหเลือกไฟลที่ตองการดู และเลือก เปด หากเลือก 
ลักษณะ ไวกอนแลว เล่ือนไปที่ลักษณะ และเลือก ดู เพ่ือเปดชุดลักษณะ 
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เลือกและเปดไฟล หรือเลือก ตัวเลือก และใชฟงกชันแบบใดแบบหนึ่งตอไปนี้
ที่สามารถใชไดสําหรับไฟลที่เลือก:

การดาวนโหลด, ลบ, สง, แกไขภาพ, ยาย, เปล่ียนชื่อ, ตั้งเปนภาพพื้นหลัง, 
ตั้งเปนแบบเสียงกริ่ง, ใชลักษณะ, รายละเอียด, ประเภทการแสดงผล, เรียงลําดับ, 
ลบทั้งหมด, เปดตามลําดับ, เพ่ิมแฟมขอมูล, สถานะหนวยความจํา, ใชเนื้อหา และ
รายการสิทธิการใช 

4. ไฟลทั้งหมดที่ไดรบัจากบริการ OTA จะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล ไฟลที่ไดรับ 
โดยอัตโนมัติ  คุณสามารถดูหรือเรียกใชไฟลที่ไดรบัไดจากที่นี่  ไฟลที่ไดรับ
อาจจะเปน ไฟลคลังภาพ, บุคมารค หรือ แอปพลิเคชั่น 

■ วิทยุ
วิทยุ FM จะใชสัญญาณจากสายอากาศมากกวาเสาอากาศของอุปกรณไรสาย ชุดหูฟง
หรอือุปกรณเพ่ิมพิเศษที่ใชงานรวมกันไดจะตองเสียบติดกับอุปกรณนี้เพ่ือใหวิทยุ FM 
สามารถทํางานไดอยางเหมาะสม

คําเตือน: ฟงเพลงดวยระดับเสียงปานกลาง การรบัฟงเสียงดังตอเนื่อง
อาจมีผลเสียตอการไดยินของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวาง
การใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

การฟงวิทยุ
1. เลือก เมนู > วิทยุ หมายเลขที่ตั้งสถานี ชื่อของสถานีวิทยุ (หากคุณจัดเก็บ

สถานีไว) และคล่ืนความถี่ของสถานีวิทยุ จะแสดงขึ้น
2. หากคุณจัดเก็บสถานวิีทยุไวแลว ใหเล่ือนข้ึนหรอืลงไปที่สถานีที่คุณตองการฟง

นอกจากนี ้คุณยังสามารถเลือกที่ตั้งสถานีวิทยุโดยกดสั้นๆ ที่ปุมตัวเลขที่เก่ียวของ



เมนูฟงกชัน

49ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

การหาคลืน่สถานีวิทยุ
1. เม่ือวิทยุอยูที่หนึง่ เลือก  หรือ  เพ่ือเปล่ียนคล่ืนวิทยุครัง้ละ 0.05 MHz 

หรือเลือก  หรือ  คางไว เพ่ือเริ่มคนหาสถานี การคนหาจะหยุดเม่ือพบ
สถานี

2. หากตองการจัดเก็บสถานีไวในที่ตัง้ 1-9 ในหนวยความจํา ใหกดปุมตัวเลขที่
เก่ียวของคางไว
หากตองการจัดเก็บสถานีไวในที่ตัง้สถานีเลข 10- 20 ในหนวยความจํา กด 1 
หรือ 2 ส้ันๆ จากนั้นกดปุมตัวเลขที่ตองการใน 0 - 9 คางไว

3. ปอนชื่อของสถาน ีและเลือก ตกลง 

ฟงกชันพ้ืนฐานของวิทยุ
เม่ือเปดวิทยุ: 

• หากตองการปดวิทยุ เลือก ตัวเลือก > ปด 
• หากตองการปรับระดับเสียงของวิทยุ เลือก ความดัง 
• หากตองการจัดเก็บสถานีวิทยุที่คุณพบ เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี โปรดดูที่ 

"การหาคลื่นสถานีวิทยุ" ที่หนา 49 คุณสามารถจัดเก็บสถานีวิทยุไดถึง 20 สถานี
• หากตองการเลือกรายการสถานีที่จัดเก็บไว เลือก ตัวเลือก > สถานี หากตองการ

ลบหรือเปล่ียนชื่อสถาน ีเล่ือนไปที่สถานีที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ลบสถานี 
หรือ เปล่ียนชื่อ 

• หากตองการปอนคล่ืนความถีข่องสถานวิีทยุท่ีตองการ เลือก ตวัเลอืก > ตัง้ความถี่ 
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• หากตองการฟงวิทยุโดยใชลําโพงหรือชุดหูฟง เลือก ตัวเลือก > ลําโพง หรือ 
ชุดหูฟง เสียบชุดหูฟงไวกับโทรศัพทเสมอ สายไฟในชุดหูฟงทําหนาที่เปน
สายอากาศของวิทยุ

โดยทั่วไปแลวคุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาขณะที่ฟงวิทยุ ในระหวาง
การโทร เสียงของวิทยุจะถูกปด
เม่ือแอปพลิเคชั่นที่ใชการเชื่อมตอ GPRS กําลังรบัหรือสงขอมูล อาจมีผลรบกวนคล่ืน
วิทยุได 

■ตารางนัดหมาย

นาฬิกาปลุก
คณุสามารถต้ังใหเครือ่งสงเสียงปลุกตามเวลาทีก่ําหนดได เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
นาฬิกาปลุก  
หากตองการตั้งนาฬิกาปลุก เลือก เวลาปลุก และปอนเวลาตั้งปลุก หากตองการเปล่ียน
เวลาปลุกเม่ือตั้งคาเวลาปลุกไว ใหเลือก เปด เลือก เตือนซ้ํา เพ่ือตั้งใหโทรศัพท
แจงเตือนคุณเม่ือถึงวันที่เลือกในสัปดาห
เลือก เสียงปลุก และเลือกเสียงปลุกที่ตั้งไว ปรับตั้งคาเสียงปลุกตามตองการ โดยเลือก
เสียงจากรายการเสียงเรียกเขาหรือจากคลังภาพ 
หากตองการตั้งระยะหมดเวลาสําหรบัการเตือนเล่ือนปลุก ใหเลือก การหมดเวลาเลื่อน 
และเวลา
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เม่ือถึงเวลาปลุก
โทรศัพทจะสงเสียงเตือน และกะพริบ ปลุก! และเวลาปจจุบันจะแสดงทีจ่อแสดงผล แมวา
จะปดโทรศัพทอยูก็ตาม เลือก หยุด เพ่ือหยุดการปลุก หากคุณปลอยใหโทรศัพท
สงเสียงเตือนตอไปเปนเวลาหนึ่งนาทีหรือเลือก เล่ือนไป การปลุกจะหยุดเปนเวลา 
10 นาที และปลุกอีกครั้ง
หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปดเองและมีเสียงปลุกดังข้ึน 
หากคุณเลือก หยุด โทรศัพทจะแสดงขอความถามวาคุณตองการเปดใชงานโทรศัพท
เพ่ือโทรหรือไม เลือก ไม เพ่ือปดเครื่อง หรือ ใช เพ่ือโทรและรับสาย อยาเลือก ใช 
เม่ือการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรอือันตรายได

ปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน  
วันที่ปจจุบันจะแสดงอยูในกรอบ หากมีบันทึกที่ตั้งไวสําหรับวันนั้น วันดังกลาว
จะปรากฏเปนตัวทึบ หากตองการดูบันทึกของวันนั้น ใหเลือก ดู หากตองการดู
บันทึกเดียว ใหเลือก ดู 
ตัวเลือกอื่นๆ ของมุมมองปฏิทินประกอบดวยตวัเลือกสําหรับการจัดทําบันทึก การลบ 
แกไข ยาย และทําซ้ําบันทึกนั้น การคัดลอกบันทึกไปที่วันอื่น การสงบันทึกเปนบันทึก
เปนขอความแบบตัวอักษรหรือเปนขอความมัลติมีเดีย ไปยังปฏิทินของโทรศัพท
เครือ่งอ่ืนทีใ่ชงานรวมกันไดโดยตรง ใน การตัง้คา คุณสามารถตัง้คาวันที่ เวลา เขตเวลา 
รูปแบบวันที่หรอืเวลา หรือวันแรกของสัปดาห ใน ลบบันทึกอัตโนมัติ คุณสามารถตัง้
ใหเครื่องลบบันทึกเกาโดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กําหนด 
หากตองการลบบันทกึทัง้หมดในปฏิทิน เลือกเดือน เลือก ตวัเลือก > ลบบันทกึทัง้หมด 
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การสรางบันทึกปฏิทิน
เลือก เมน ู> ตารางนดัหมาย > ปฏิทนิ เล่ือนไปยังวันที่ท่ีคุณตองการ เลือก ตวัเลือก > 
สรางบันทึก เลือกประเภทของบันทึกแบบใดแบบหนึ่งตอไปนี:้ นัดหมาย, โทร, วันเกิด, 
บันทึก หรอื เตือนความจํา 

เสียงเตือนบันทึก
เครื่องจะสงเสียงบ๊ีบ และแสดงบันทึกเตือนความจํา เม่ือบันทึกเตือนการโทรแสดงขึ้น
ที่จอแสดงผล คุณสามารถโทรไปยังเบอรที่แสดงอยูโดยกดปุมโทร เม่ือจะปดเสียง
แจงเตือนและดูบันทึก ใหเลือก ดู เลือก เล่ือนไป และเครื่องจะสงเสียงแจงเตือนอีกครั้ง
หลังจากนี้ 10 นาที เม่ือจะปดเสียงแจงเตือน โดยไมดูบันทึก ใหเลือก ออก

เคร่ืองคิดเลข
โทรศัพทเครือ่งนี้มีเครื่องคิดเลขที่สามารถใชบวก ลบ คูณ หาร หาคาเลขยกกําลัง 
รากที่ 2 และใชแปลงสกุลเงินไดดวย 

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีความแมนยําเที่ยงตรงในระดับจํากัดและถูก
ออกแบบสําหรับการคํานวณแบบงายๆ 

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > เครื่องคิดเลข เม่ือเลข 0 แสดงขึ้นที่หนาจอ ใหปอน
ตัวเลขแรกในการคํานวณ กด # สําหรับจุดทศนิยมเลือก ตัวเลือก > บวก, ลบ, คูณ, 
หาร, ยกกําลังสอง, หาสแควรรูท หรือ เปล่ียนเครื่องหมาย ปอนตัวเลขตัวที่สอง 
หากคุณตองการทราบผลลัพธ ใหเลือก ผลลัพธ เม่ือตองการเริ่มการคํานวณครั้งใหม 
ใหกด ลบ คางไวกอน
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การแปลงสกุลเงิน
เลือก เมนู > ตารางนดัหมาย > เครื่องคิดเลข หากตองการจัดเก็บอัตราแลกเปลี่ยน 
เลือก ตัวเลือก > อัตราแลกเปล่ียน เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งที่ปรากฏบนหนาจอ
แสดงผล ปอนอัตราแลกเปล่ียน กด # สําหรับทศนิยม และเลือก ตกลง เครือ่งจะยังคง
บันทึกอัตราแลกเปล่ียนนั้นเอาไวจนกวาจะมีอัตราแลกเปล่ียนใหมมาแทนที่ 
หากตองการคํานวนการแปลงสกุลเงิน ปอนจํานวนที่จะแปลง เลือก ตัวเลือก > เปน
สกุลหนึ่ง หรือ เปนสกุลสอง 

หมายเหตุ: เม่ือคุณเปล่ียนสกุลเงินหลัก คุณตองปอนอัตราแลกเปล่ียนใหม 
เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ตั้งไวกอนหนานี้ทั้งหมดจะถูกตั้งเปนศูนย 

■ แอปพลิเคชั่น
เกมสและแอปพลเิคชั่น
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณประกอบดวยเกมสและโปรแกรม Java ที่ออกแบบมา
เพ่ือใชงานกับโทรศัพท Nokia รุนนี้โดยเฉพาะ 

การเร่ิมตนเกมสหรือแอปพลิเคชัน่
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เกมส > เลือกเกมส หรือ แหลงรวบรวม เล่ือนไปยังเกมส
หรือแอปพลิเคชั่น และเลือก เปด 
โดยสามารถใชตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้กับเกมสและแอปพลิเคชั่นได: 
• ลบ เพ่ือลบเกมสหรือแอปพลิเคชั่นจากโทรศัพท 
• ยาย เพ่ือยายเกมสหรอืแอปพลิเคชั่นไปยังแฟมขอมูลอื่น 
• รายละเอียด จะใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเกมสหรือแอปพลิเคชั่นนัน้ 
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• ตรวจสอบเวอรชัน ใชตรวจสอบวามีเวอรชันใหมพรอมใหดาวนโหลดจากบริการ
หรือไม (บริการเสริมจากเครือขาย)

• เว็บเพจ จะใหขอมูลเพ่ิมเติม หรือรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บเพจในอินเทอรเน็ต 
คุณสมบัตินี้ตองไดรับการสนบัสนุนจากระบบเครือขาย

• เขาสูแอปพลิเคชั่น เพ่ือปองกันเกมสหรือแอปพลิเคชั่นไมใหเขาใชงานเครอืขาย 
ซึ่งเปนการปองกันคุณจากคาใชจายสะสมที่ไมไดคาดคิดไว ในแตละประเภท 
เลือกการอนุญาตชนดิใดชนิดหนึ่งดังตอไปนี:้ ถามทุกครั้ง, ถามครั้งแรกเทานั้น, 
อนุญาตเสมอ, ไมอนุญาต 

การดาวนโหลดเกมสและแอปพลิเคชั่น
โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชั่น Java J2ME™ กอนที่จะดาวนโหลด โปรด
ตรวจสอบวาแอปพลิเคชั่นนีใ้ชงานไดกับโทรศัพทของคุณ 
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > ดาวนโหลด > ดาวนโหลดเกมส หรือ 
ดาวนโหลดแอปฯ รายการบุคมารคที่ใชไดจะปรากฏขึ้น เลือก บุคมารคอื่น  เพ่ือเขา
ใชงานรายการบุคมารคในเมนู เว็บ โปรดดูที่ "บุคมารค" ที่หนา 59 
เลือกบุคมารคเพื่อเชื่อมตอกับบริการที่ตองการ คุณสามารถสอบถามการใชบริการ
แบบอื่น ราคา และคาธรรมเนียมตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ 

ขอสําคัญ:  ควรติดตั้งแอปพลิเคชั่นจากแหลงที่มีการปองกันจากซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายอยางเพียงพอเทานั้น 

โปรดทราบวาเม่ือดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น โปรแกรมนั้นจะถูกจัดเก็บในเมนู เกมส 
แทนที่จะเปนเมนู แอปพลิเคชั่น 
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การตั้งคาเกมส
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > การตั้งคาแอปพลิฯ เพ่ือตั้งคาเสียง แสง 
และการสั่นของเกมส 

สถานะหนวยความจําของเกมสและแอปพลิเคชั่น
หากตองการดูจํานวนหนวยความจําที่มีอยูสําหรับการติดตั้งเกมสและแอปพลิเคชั่น 
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > สถานะหนวยความจํา 

■ เว็บ
ขอสําคัญ:  ใชแตบริการที่คุณวางใจและมีการเสนอ
การปองกันและปกปองที่เพียงพอจากซอฟตแวรที่เปนอันตราย

คุณสามารถเขาใชบริการอินเทอรเนต็แบบเคลื่อนที่แตกตางกัน โดยใชเบราเซอร
ของโทรศัพท
สอบถามการใชบริการ ราคา และคาธรรมเนียมตางๆ ไดจากผูใหบริการระบบหรือผูให
บริการของคุณ
คุณสามารถใชคุณสมบัตเิบราเซอรของโทรศพัทเพ่ือดูบรกิารตางๆ ท่ีใชภาษา Wireless 
Mark-up Language (WML) หรือ extensible HyperText Mark-up Language 
(xHTML) ในเพจตางๆ ได โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกตางกันตามขนาดของหนาจอ
โปรดทราบวา คุณอาจดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจในอินเทอรเน็ตไมได 
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บริการเขาใชงาน
1. จัดเก็บการตั้งคาบริการที่จําเปนสําหรบัการเขาใชบริการที่คุณตองการ โปรดดูที่ 

"การตั้งคาสําหรับบรกิาร" ที่หนา 56

2. เชื่อมตอกับบรกิารที่มี โปรดดูที่ "การเชื่อมตอบริการ" ที่หนา 56

3. เรยีกดูหนาตางๆ ของบริการโปรดดูที่ "เรียกดูเว็บเพจหนาบริการ" ที่หนา 57

4. เม่ือคุณเสร็จส้ินการเรียกดูแลว ใหจบการเชื่อมตอกับบริการ โปรดดูที่ "การยกเลิก 
การเชื่อมตอจากบริการ" ที่หนา 58

การตั้งคาสําหรับบริการ
โทรศัพทของคุณอาจมีขอมูลการตั้งคาบริการบางประเภทจัดเก็บไว คุณสามารถขอรบั
การตั้งคาเพ่ิมเตมิ ท่ีจัดสงเปนขอความการกําหนดคา จากผูใหบรกิารระบบทีใ่หบรกิารนี ้
หากตองการรับการตั้งคาบริการในรูปแบบขอความการกําหนดคา โปรดดูที่ 
"การตั้งกําหนดคา" ที่หนา 44 
หากตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติมและการตั้งคาที่เหมาะสม โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ

การเชื่อมตอบริการ
ตรวจดูใหแนใจวาการต้ังคาบรกิารของบรกิารที่คณุตองการใชน้ันทํางานอยู หากตองการ
เปดใชงานการตั้งคา เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตั้งกําหนดคา เลือก การจัด
รปูแบบ แลวเลือกชุดการกําหนดคาที่คุณตองการใชงาน
ทําการเชื่อมตอกับบริการดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเหลานี้: 
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• ตัวอยางเชน เปดหนาเริ่มตน คือหนาโฮมของผูใหบริการ เลือก เมนู > เว็บ > 
โฮมเพจ หรือกด 0 คางไวเม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย

• เลือกบุคมารคของบรกิาร: เลือก เมน ู> เวบ็ > บุคมารค และบุคมารค หากบุคมารค
นั้นใชไมไดกับชุดการตั้งคาบริการที่ใชอยู ใหลองใชชุดตั้งคาอื่น และลองอีกครั้ง 

• เลือก URL ลาสุด: เลือก เมนู > เว็บ > ที่อยูเว็บลาสุด 
• ปอนที่อยูของบริการ: เลือก เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู ปอนที่อยูของบรกิาร 

และเลือก ตกลง 

เรียกดูเว็บเพจหนาบริการ
หลังจากคุณเชือ่มตอกับบรกิารแลว คุณจะสามารถเรยีกดูเพจตางๆ ของบริการ ฟงกชัน
ของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกันไปตามบริการนัน้ๆ ปฏิบัติตามขอความที่ปรากฏบน
หนาจอแสดงผลที่เครื่องโทรศัพทของคุณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ 
โปรดทราบวาหากเลือก GPRS เปนบริการเสริม สัญลักษณบงชี้  จะแสดงขึ้นที่มุม
ซายบนของจอแสดงผลระหวางที่เรียกดู หากคุณไดรับสายหรือขอความตัวอักษร หรือ
โทรออกระหวางการเชื่อมตอกับ GPRS สัญลักษณบงชี้  จะแสดงขึ้นที่มุมซายบน
ของจอแสดงผล เพ่ือบงชี้วาการเชื่อมตอ GPRS ถูกระงับ (พักสาย) หลังการสนทนา 
เครื่องจะพยายามเชื่อมตอ GPRS อีกครั้ง
ขณะที่คุณกําลังเรยีกดูขอมูล ตวัเลือกเชน ปุมลัด โฮมเพจ และบุคมารค อาจจะ
สามารถใชได ผูใหบริการอาจมีตวัเลือกอื่นๆ แจงไวดวย
เลือก ตัวเลือก และตวัเลือกตอไปนีอ้าจใชงานได ผูใหบรกิารอาจมตีวัเลือกอ่ืนๆ แจงไว
ดวยเลือก ปุมลัด, โฮมเพจ, เพิม่บุคมารค, บุคมารค, ประวตั,ิ ดาวนโหลด, จัดเก็บทีแ่ฟม
ขอมูล, ตัวเลือกอื่นๆ, รีโหลด, ออก 
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แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคุณพยายามเขาใชหรือ
เขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองการรหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใช
แตละครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช 
โปรดดูการลบแคชที่ "หนวยความจําแคช" ที่หนา 62 

การโทรออกโดยตรง
เบราเซอรสนบัสนนุฟงกชนั ซึง่คุณสามารถเขาใชงานไดขณะเรยีกดูขอมูล คุณสามารถ
ตอสายสนทนา สงแบบเสียง DTMF และบันทึกชื่อและเบอรโทรศัพทจากเว็บเพจ
ขณะที่สนทนาได 

การยกเลิกการเชื่อมตอจากบริการ
หากคุณตองการหยุดการเรียกดูและตัดการเชื่อมตอ ใหเลือก ตัวเลือก > ออก เม่ือ
ขอความ จบการเบราซ? ปรากฏขึ้น เลือก ใช
หรอือีกทางหนึ่ง กดปุมวางสายสองครั้ง หรือกดปุมวางสายคางไว

การตั้งคาลักษณะเบราเซอร
เม่ือคุณกําลังเรียกดูขอมูล เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่นๆ > การตั้งคาลักษณะ หรือ
เม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตัง้คาลักษณะ และ
เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึง่เหลานี ้
• การตัดคํา เลือก ใช และขอความเล่ือนตอเนื่องไปยังบรรทัดถัดไป หากคุณเลือก 

ไมใช ขอความจะถูกยอ 
• เลือก ขนาดอักษร และเลือกขนาด 
• แสดงภาพ เลือก ไมแสดง และภาพที่อยูในเว็บเพจจะไมปรากฏขึ้น 
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• การแจงเตือน เลือก แจงเตือนการเชื่อมตอที่ไมรับรอง > ใช เพื่อต้ังใหเครื่องแจงเตือน
เม่ือเปล่ียนแปลงการเชื่อมตอแบบรับรองเปนแบบไมรบัรองในระหวางการเรยีกดู 
เลือก แจงเตือนรายการที่ไมรับรอง > ใช เพ่ือตัง้ใหเครื่องแจงเตือนเม่ือเว็บเพจ
แบบรับรองประกอบดวยรายการแบบไมรับรอง การแจงเตือนนี้ไมไดรับประกันวา
การเชื่อมตอจะเปนการเชื่อมตอแบบรับรอง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ 
"การรักษาความปลอดภัยของเบราเซอร" ที่หนา 62 

• การเขารหัสตัวอักษร เลือกชดุตัวอกัษรที่เครื่องจะใชเพื่อแสดงเว็บเพจในเบราเซอร 
ซึ่งไมมีขอมูลนั้น หรือเพ่ือเลือกวาจะใชการเขารหัส UTF-8 ทุกครั้งหรือไมเม่ือสง
ที่อยูของเว็บไซตไปยังโทรศัพทที่ใชงานรวมกันได 

คุกกี้
คุกก้ี คือขอมูลที่เว็บไซตบันทึกในหนวยความจําแคชเบราเซอรในโทรศัพทของคุณ 
โดยอาจจะเปนขอมูลผูใชหรือลักษณะการเรยีกดูของคุณ คุกก้ีจะถูกจัดเก็บไวจนกวา
คุณจะลบหนวยความจําแคช โปรดดูที่ "หนวยความจําแคช" ที่หนา 62 
เม่ือคุณกําลังเรียกดูขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืนๆ > การปองกัน > การตั้งคา
คุกก้ี เม่ืออยูในโหมดแสตนดบาย เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตั้งคาการปองกัน > 
คุกก้ี เลือก ใหรับได หรือ ไมใหรับ เพ่ือยินยอมหรอืปองกันเครื่องจากการรบัคุกก้ี

บุคมารค
คุณสามารถจัดเก็บที่อยูของเว็บเพจเปนบุคมารคในหนวยความจําของเครื่องได
1. เม่ือคุณกําลังเรียกดูขอมูล เลือกที่ ตัวเลือก > บุคมารค 

หรือเม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค 
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2. เล่ือนไปที่บุคมารคที่คุณตองการใชและเลือกเพื่อทําการเชื่อมตอไปยังเว็บเพจ
ที่เก่ียวของกับบุคมารคนั้น 
นอกจากนี ้คุณสามารถเลือก ตัวเลือก เพ่ือดู, เปล่ียนแปลง หรือสงขอมูล หัวเรื่อง
และที่อยูของบุคมารคที่เลือก แกไขบุคมารคที่เลือก สงเปนบุคมารคไปยังโทรศัพท
เครื่องอื่นโดยตรง หรือสงเปนขอความตวัอักษร หรือสรางบุคมารคใหม 

โทรศพัทของคณุอาจมบีุคมารคทีโ่หลดไวแลวสําหรบัเว็บไซตทีไ่มไดเปนพนัธมิตรกบั Nokia 
Nokia ไมรับรองหรือรับประกันใดๆ ตอการใชงานไซตดังกลาว หากคุณเลือกเขาใช
เว็บไซตเหลานั้น คุณควรจะยึดถือตามขอควรระวังดานความปลอดภัยหรือเนื้อหา 
เชนเดียวกับการใชเว็บไซตใดๆ

การรับบุคมารค
เม่ือคุณรบับุคมารค ขอความ ไดรับ 1 บุคมารค จะปรากฏขึ้น เลือก แสดง เพ่ือดูบุคมารค 
หากตองการจัดเก็บบุคมารคนั้น ใหเลือก จัดเก็บ > ตัวเลือก > ดู เพ่ือดูรายละเอียด 
หรอื ลบ เพ่ือละท้ิง

ดาวนโหลด (บริการเสริมจากเครือขาย)
หากตองการดาวนโหลดเสียงกริ่ง ภาพตางๆ เกมส วิดีโอ ลักษณะ หรือแอปพลิเคชั่น
เพ่ิมเติมลงในเครื่อง ใหเลือก เมนู > เว็บ > ดาวนโหลด จากนั้นเลือกประเภทของ
การดาวนโหลด ดาวนโหลดเสียงกริง่, ดาวนโหลดภาพ, ดาวนโหลดเกม, ดาวนโหลด
ลักษณะ หรือ ดาวนโหลดแอปฯ 

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชแตแอปพลิเคชั่นหรือซอฟตแวรจากแหลงที่มี
การปองกันและการปกปองที่เพียงพอจากซอฟตแวรที่เปนอันตราย
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คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น ราคา และคาธรรมเนียมตางๆ ไดจากผูให
บริการระบบ และหรือผูใหบริการ 

ถาดรับขอความบริการ (บริการเสริมจากเครือขาย)
โทรศัพทเครื่องนี้สามารถรับขอความบริการ (ขอความจากระบบ) ที่สงมาจากผูให
บริการของคุณ ขอความบริการเปนการแจงขอมูล เชน หัวขอขาว และประกอบดวย
ขอความตัวอักษรหรือที่อยูของบริการ
หากตองการอานขอความบริการนี้ ใหเลือก แสดง หากคุณเลือก ออก ขอความนี้จะถูก
ยายไปที ่ถาดรบัขอความบรกิาร หากตองการเขาสู ถาดรับขอความบรกิาร ในภายหลัง 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > ถาดรับขอความบริการ 
สําหรับการเขาสู ถาดรับขอความบริการ ในขณะที่เรียกดูขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกอื่นๆ > ถาดรับขอความบริการ เล่ือนไปที่ขอความที่คุณตองการ เลือก โหลด 
เพ่ือใชงานเบราเซอรและดาวนโหลดเนื้อหาที่เลือก หรือเลือก ตัวเลือก > ขอมูล เพ่ือ
แสดงขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับการแจงขอมูลบริการนั้น หรอืเลือก ลบ เพ่ือลบออก 

การตั้งคาถาดรับขอความบริการ
เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตั้งคาถาดรับขอความบริการ เลือก ขอความบริการ > 
ใช (หรือ ไมใช) เพ่ือตั้งใหเครื่องรบั (หรือไมรับ) ขอความบริการ  
เลือก ปองกันขอความ > ใช เพ่ือตั้งใหโทรศัพทรับขอความบริการเฉพาะจากผูจัดทํา
ขอมูลที่ไดรับการรับรองจากผูใหบริการเทานั้น เม่ือตองการดูรายชื่อผูจัดทําขอมูล
ที่ไดรับการรับรอง ใหเลือก ชองที่เชื่อถือได 
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เลือก เชือ่มตออัตโนมัต ิหากคุณตัง้ใหโทรศพัทรบัขอความบรกิารและเลือก ใช โทรศพัท
จะใชงานเบราเซอรโดยอัตโนมัติจากโหมดสแตนดบายเมื่อไดรบัขอความบริการ หากคุณ
เลือก ไมใช โทรศัพทจะใชงานเบราเซอรตอเม่ือคุณเลือก โหลด เม่ือโทรศัพทไดรับ
ขอความบริการ 

หนวยความจําแคช
แคช คือหนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคุณพยายามเขาใชหรือ
เขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองการรหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใช
แตละครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช 
หากตองการลบแคช ในขณะเรียกดูขอมูล เลือกที่ ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่นๆ > 
ลบขอมูลในแคช เม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > เว็บ > ลบขอมูลในแคช 
โทรศพัทของคณุอาจมบีุคมารคทีโ่หลดไวแลวสําหรบัเว็บไซตทีไ่มไดเปนพนัธมิตรกบั Nokia 
Nokia ไมรับรองหรือรับประกันใดๆ ตอการใชงานไซตดังกลาว หากคุณเลือกเขาใช
เว็บไซตเหลานั้น คุณควรจะยึดถือตามขอควรระวังดานความปลอดภัยหรือเนื้อหา 
เชนเดียวกับการใชเว็บไซตใดๆ

การรักษาความปลอดภัยของเบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบัตกิารรักษาความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เชน 
บรกิารดานธนาคาร หรอืการเลือกซือ้สินคาแบบออนไลน สําหรบัการเชื่อมตอประเภทนี ้
คุณจําเปนตองใชใบรับรองและโมดูลระบบปองกัน ซึ่งอาจใชไดจากซิมการดของคุณ 
โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม 
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โมดูลระบบปองกัน
โมดูลระบบปองกันประกอบดวยใบรบัรอง รวมทัง้คียสวนตัวและคียสาธารณะ วัตถปุระสงค
ของโมดูลระบบปองกันคือ การปรบัปรุงบริการดานความปลอดภัยของแอปพลิเคชั่น
ที่เก่ียวของกับการเชื่อมตอเบราเซอร และใหคุณใชงานลายเซน็แบบดิจิตอลได ผูให
บริการจะจัดเก็บใบรบัรองไวในโมดูลระบบปองกัน
เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตัง้คาปองกัน > การตั้งคาการปองกัน เลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี:้ 
• ขอมูลโมดูลปองกัน เพ่ือแสดงชื่อโมดูลระบบปองกัน สถานะ บริษัทผูผลิต และ

หมายเลขผลิตภัณฑ 
• ถาม PIN โมดูล เพ่ือตั้งเครื่องใหถามรหัส PIN ของโมดูล ขณะใชบรกิารที่มีอยูใน

โมดูลระบบปองกัน ปอนรหัสและเลือก ใช หากตองการยกเลิกการใชงานการถาม
รหัส PIN ของโมดูล ใหเลือก ไมใช

• เปล่ียน PIN โมดูล เพ่ือเปล่ียนรหสั PIN ของโมดูล ในกรณีโมดูลระบบปองกัน
ยินยอมใหเปล่ียน ปอนรหัส PIN ของโมดูลปจจุบัน จากนั้นจึงปอนรหัสใหม 2 ครัง้

• เปล่ียน PIN ที่ลงนามไว เลือก PIN ที่ลงนามไว ที่คุณตองการเปล่ียน ปอนรหัส PIN 
รหัสปจจุบัน จากนั้นจึงปอนรหัสใหม 2 ครั้ง

ดูเพ่ิมเติมที่ "รหัสผาน" ที่หนา x

ใบรับรอง
ใบรับรองมีอยู 3 แบบ ไดแก: ใบรับรองเซิรฟเวอร ใบรับรองสิทธิ์ และใบรับรองผูใช
• เครื่องจะใชใบรับรองเซิรฟเวอรเพ่ือสรางการเชื่อมตอที่มีความปลอดภัยกับ

เซิรฟเวอรที่ใหขอมูล เครื่องจะรับใบรับรองเซิรฟเวอรจากผูใหบรกิารกอนที่จะเริ่ม
การเชื่อมตอ และจะตรวจสอบความถูกตองโดยใชใบรับรองสิทธิ์ที่จัดเก็บไวใน
โทรศัพท แตจะไมมีการจัดเก็บใบรับรองเซิรฟเวอร
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สัญลักษณบงชี้การปองกันจะปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ หากการสงผาน
ขอมูลระหวางโทรศัพทและเซิรฟเวอรที่ใหขอมูลถูกเขารหัสไว 
อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวาการสงผานขอมูล
ระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (หรือที่ที่จัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) 
จะปลอดภัย ข้ึนกับผูใหบริการวาจะมีระบบรักษาความปลอดภัยใหกับการสงขอมูล
ระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรที่ใหขอมูลหรือไม

• บริการบางประเภทตองใชใบรับรองสิทธิ์ เชน บริการดานการธนาคาร เพ่ือการ
ตรวจสอบความถูกตองของใบรบัรองอื่น ผูใหบริการอาจจัดเก็บใบรับรองสิทธิ์ไว
ในโมดูลระบบปองกัน หรืออาจดาวนโหลดใบรับรองนั้นจากระบบเครือขาย
หากบริการนั้นรองรับการใชใบรับรองสิทธิ์ได 

• ใบรับรองผูใชจะเปนการออกใหโดยหนวยงานดานการรับรอง คุณจําเปนตองใช
ใบรับรองผูใชเม่ือใชลายเซ็นแบบดิจิตอล โดยใบรบัรองนี้จะเชื่อมโยงผูใชกับคีย
สวนตัวที่กําหนดไวในโมดูลระบบปองกัน

ขอสําคัญ: แมวาการใชใบรับรองจะชวยใหความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการ
เชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้งซอฟตแวรลดนอยลงอยางเห็นไดชัด แตคุณ
ควรใชใบรบัรองอยางถูกตองเพือ่ใหไดรับประโยชนจากการรักษาความปลอดภัย
ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมิไดใหการปองกันความปลอดภัย
แตอยางใด หากแตเปนที่การจัดการใบรับรองที่ประกอบดวยใบรับรองซึ่งมี
ความถูกตอง ตรวจสอบได หรือนาเชื่อถือตางหาก จึงจะเพ่ิมความปลอดภยั
มากขึ้น ใบรับรองมีอายุการใชงานแบบจํากัด หากมีการแสดงใบรับรองที่หมด
อายุหรือใบรบัรองที่ไมถูกตอง แมวาใบรับรองนั้นจะใชไดอยู ใหตรวจสอบวา
วันเวลาปจจุบันในเครื่องของคุณถูกตองหรือไม
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กอนที่จะเปล่ียนแปลงการตั้งคาใบรับรอง คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณ
สามารถเชื่อถือขอมูลของเจาของใบรับรองนี้ได และตรวจสอบวาใบรับรอง
ดังกลาวเปนของเจาของที่อยูในรายชื่อ

ลายเซ็นดิจิตอล
คุณสามารถสรางลายเซ็นแบบดิจิตอลดวยโทรศัพทของคุณได หากซิมการดของคุณ
มีโมดูลระบบปองกัน ลายเซ็นนี้จะไดรับการติดตามตรวจสอบกลับไปหาคุณไดจากคีย
สวนตัวในโมดูลระบบปองกัน และใบรบัรองผูใชซึ่งคุณนํามาใชกับลายเซ็น ลายเซ็น
แบบดิจิตอลจะเปนลายเซน็เดียวกับท่ีคุณเซน็ชือ่ลงบนเอกสารใบเรียกเก็บ สัญญา หรือ
เอกสารอื่นๆ  
ในการใชลายเซ็นแบบดิจิตอล ใหเลือกลิงคของเพจ เชน ชื่อหนังสือที่คุณตองการซือ้
และราคา ขอความที่ตองเซ็น (โดยอาจมีจํานวน วันที่ ฯลฯ) จะปรากฏขึ้น
ตรวจสอบขอความหัวกระดาษวาเปน อาน และมีไอคอนลายเซ็นดิจิตอล  
ปรากฏอยู

หมายเหต ุ: หากไอคอนลายเซ็นดิจิตอลไมปรากฏขึ้น แสดงวามีการละเมิด
การรักษาความปลอดภัย และคุณไมควรปอนขอมูลสวนตัวใดๆ เชน รหัส 
PIN สําหรับลงนาม 

โปรดอานขอความทั้งหมด จากนั้นเลือก ลงนาม 
ขอความอาจไมปรากฏภายในหนาจอเดียว ดังนั้น จึงควรตรวจสอบใหแนใจวาไดเล่ือน
ไปอานขอความทั้งหมดแลวกอนที่จะลงนาม 
เลือกใบรบัรองผูใชทีต่องการใช ปอนรหัส PIN ทีล่งนาม (โปรดดู "ขอมูลทั่วไป" ทีห่นา x) 
และเลือก ตกลง ไอคอนลายเซ็นดิจิตอลจะหายไป และบริการจะแสดงขอมูลยืนยัน
การสั่งซื้อ 
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■บริการซิม
นอกเหนือจากฟงกชันตางๆ ที่มีในเครื่องโทรศัพทแลว ซิมการด
จะมีบริการเสริมซึ่งคุณสามารถเขาใชไดในเมนูนี้ โดยที่เมนูนี้จะ
ปรากฏขึ้นตอเม่ือซิมการดของคุณรองรับการใชบริการนี้ สวนชื่อและเนื้อหาของเมนูนี้
จะข้ึนอยูกับซิมการด 
หากตองการทราบขอมูลบรกิารและอัตราคาใชบรกิารซิม โปรดติดตอผูจําหนายซิมการด 
ผูใหบริการระบบ ผูใหบรกิาร หรือผูจําหนายรายอื่น 
คุณสามารถกําหนดใหโทรศัพทแสดงขอความยืนยันการสงระหวางเครือ่งของคุณและ
ระบบในขณะที่คุณใชบริการซิมได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับผูใหบริการของคุณ เลือก การตั้งคา
เครื่อง > ยืนยันการใชบริการซิม > ใช  
การใชบริการนี้จะเก่ียวของกับการสงขอความหรือการโทรไปยังเบอรที่คุณตองเสีย
คาใชจาย 
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5. ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
■ การชารจและการคายประจุแบตเตอร่ี
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรีช่นิดทีส่ามารถชารจประจุใหมได แบตเตอรีใ่หม
จะสามารถทํางานไดเต็มประสิทธภิาพหลังจากผานการชารจและคายประจุอยางสมบูรณ 
2-3 รอบ คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่
จะเสื่อมสภาพลงตามการใชงาน เม่ือสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบาย
ของแบตเตอรี่ส้ันลงอยางเห็นไดชัด ใหเปล่ียนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับ
การรับรองจาก Nokia เทานั้น และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับ
โทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น
ใหถอดเครื่องชารจออกจากเตารับไฟฟาเม่ือไมไดใชงาน อยาปลอยแบตเตอรี่ที่ชารจ
ประจุเต็มแลวคางไวที่อุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจนานเกินไปจะทําใหอายุ
การใชงานสั้นลง หากคุณปลอยแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวทิ้งไว แบตเตอรีจ่ะคายประจุ
ออกเองเม่ือเวลาผานไป
ในกรณีที่แบตเตอรี่ไมเหลือพลังงานอยูเลย สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอเม่ือเวลาผานไปสองสามนาที ซึ่งจะสามารถโทรออกไดหลังจากนั้น
คุณควรใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคที่ระบุเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่
ที่ชํารดุเสียหาย
อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรีอ่าจเกิดข้ึนไดเม่ือมีวัตถปุระเภทโลหะ 
เชน เหรยีญ คลิป หรือปากกา สัมผัสโดยตรงกับข้ัวบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ 
(มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี)่ กรณีเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน 
เม่ือคุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาถือ การลัดวงจรอาจทําให
แบตเตอรี่หรือสวนที่ใชในการเชื่อมตอชํารุดเสียหายได
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การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศ
ที่รอนหรือหนาวจัด จะทําใหประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง 
พยายามใหแบตเตอรี่อยูภายในอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) 
การใชแบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานไดชั่วคราว 
แมวาแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่
จะถูกจํากัดลงอยางมากเมื่ออยูที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
อยาทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ เพราะอาจระเบิดได นอกจากนี้ แบตเตอรี่อาจระเบิดได
หากไดรับความเสียหาย การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น  
กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน

■ คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia
โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครัง้ เพ่ือความปลอดภัยของคุณ ในการ
ตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่
จากตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรบัอนุญาตเทานั้น มองหาโลโกอุปกรณเสรมิของแท
ของ Nokia บนกลองบรรจุ และตรวจสอบสตื๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชข้ันตอนตอไปนี้
การตรวจสอบตาม 4 ข้ันตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่
ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อวา
แบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia คุณควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้
และนําไปที่จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอ
ความชวยเหลือ จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตจะตรวจสอบวา
แบตเตอรี่ดังกลาวเปนแบตเตอรีข่องแทหรือไม หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืน
แบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา 
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การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เม่ือมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือ
ประสานกัน (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง 
และจะเห็นโลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia (Nokia 
Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึง่ 

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

3. ขูดแถบสีดําที่ดานขางของสติ๊กเกอรออก คุณจะพบ
รหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก เชน 12345678919876543210 
ใหหมุนแบตเตอรี่เพ่ือใหตัวเลขไมกลับหัว ใหอานรหัส 
20 หลักนีโ้ดยเริ่มอานจากแถวบนตอดวยแถวลาง
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4. ตรวจสอบรหัส 20 หลักวาถูกตองหรือไม โดยทําตาม
คําแนะนําในเว็บไซต www.nokiaoriginals.com/check

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

12345678919876543210 และสงไปยัง +61 427151515 

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

โดยจะคิดคาใชจายตามการใหบรกิารในประเทศและระหวางประเทศ
คุณควรไดรบัขอความแจงวารหัสนัน้เปนรหัสของแทหรือไม
หากคุณตองการความชวยเหลือในการยืนยันรหัสแบตเตอรี่ โปรดติดตอศูนยบริการ
ของ Nokia ในพ้ืนที่ของคุณตามรายชื่อที่ปรากฏในเว็บไซต 
www.nokia-asia.com/carecentrelocator
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จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
เปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่นี้อีก แตใหนํา
แบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุด
เพ่ือขอความชวยเหลือ การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรบัการรับรองจากบริษัทผูผลิต 
อาจเปนอันตรายและอาจทําใหเครื่องโทรศัพทของคุณดอยประสิทธิภาพและทําให
เครื่องและอุปกรณเสริมเสียหายได รวมทั้งอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกัน
อื่นใดที่ใชกับโทรศัพท
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับแบตเตอรี่ของแทของ Nokia โปรดไปที่
เว็บไซต www.nokiaoriginals.com/battery
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6. อุปกรณเสริมของแท
อุปกรณเสริมแบบใหมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนายอยู
มากมาย คุณสามารถเลือกอุปกรณเสริมซึง่เหมาะกับ
ความตองการในการติดตอส่ือสารของคุณได
อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบายไวในสวนถัดไป
กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนายบาง 
ขอปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับอุปกรณเสริมและอุปกรณเพ่ิมพิเศษ:

• เก็บอุปกรณเสรมิและอุปกรณเพ่ิมพิเศษทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริมหรืออุปกรณเพ่ิมพิเศษ ใหจับที่

ปล๊ักไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ
• ตรวจสอบเปนประจําวาอุปกรณเพ่ิมพิเศษที่ติดตั้งในรถยนตมีความม่ันคง

และทํางานเปนปกติ 
• การติดตั้งอุปกรณเพ่ิมพิเศษในรถยนตที่มีความซับซอนจะตองดําเนินการโดยชาง

ผูชํานาญเทานั้น 
คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองจาก
ผูผลิตโทรศัพทเทาน้ัน การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากน้ี อาจเปน
อันตรายและทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปนโมฆะ
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■ กําลังงาน

*เวลาการใชงานอาจเปล่ียนแปลงได โดยขึ้นอยูกับซิมการด การตั้งคาระบบและ
การใชงาน รูปแบบที่ใช รวมถึงสภาพแวดลอม การใชวิทยุ FM และแฮนดฟรแีบบ
ในตัว จะสงผลตอเวลาสนทนาและเวลาสแตนดบาย

อุปกรณชารจมาตรฐาน (ACP-7)
อุปกรณชารจ ACP-7 นีเ้ปนอุปกรณชารจแบบพกพาขนาดเล็ก มีน้ําหนกัเบา และ
ทนทาน โดยจะชวยใหคุณชารจแบตเตอรี่ในโทรศัพทไดสะดวกและงายดาย และยัง
ตอกับโทรศัพทหรอืแทนชารจแบบตั้งโตะไดโดยงายอีกดวย

หมายเหตุ: ประเภทของปล๊ักอาจแตกตางกันไปแลวแตตลาดที่วางจําหนาย

ประเภท เทคโนโลยี เวลาสนทนา* สแตนดบาย*

BL-5C Li-ion สูงถึง 3 ชม. สูงถึง 300 ชม.



อุปกรณเสริมของแท

74 ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

อุปกรณชารจแบบพกพา (ACP-12)
อุปกรณชารจแบบพกพาขนาดเล็กและมีน้ําหนักเบา ซึ่งใชเทคโนโลยีแปลงแรงดัน
ไฟฟา (100 -240V) เปนอุปกรณสําหรับชารจโทรศัพทที่ใชงานสะดวกงายดาย

หมายเหต:ุ ประเภทของปล๊ักอาจแตกตางกันไปแลวแตตลาดที่วางจําหนาย

■ ระบบเสียง

Nokia Dual Headset HS-7
ดวยการทํางานแบบแฮนดฟรีที่ใหความเปนอิสระดวยปุมรีโมทคอนโทรลสําหรับ
การรับและวางสาย ชวยใหสามารถใชงานชุดหูฟงนีไ้ดอยางสะดวกงายดาย
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7. การดแูลและบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณท่ีดีเยี่ยม ดวยฝมือการผลิตท่ีประณีต 
คุณจึงควรดูแลโทรศพัทของคุณอยางใสใจ คําแนะนําตอไปน้ีจะชวยใหคุณปฏิบัติตามเงื่อนไข
การรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง ฝน ไอนํ้า ความช้ืน และของเหลวทุกชนิดอาจมีแรเปน

สารประกอบ ซ่ึงจะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสขึน้สนิม หากตัวเครื่องเปยกช้ืน ใหถอด
แบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงใสแบตเตอรี่กลับเขาท่ี 

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในท่ีท่ีมีฝุนหรือท่ีสกปรก เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนท่ีถอด
เขาออกไดและสวนประกอบท่ีเปนอเิล็กทรอนิกสไดรับความเสียหาย

• อยาเก็บโทรศพัทไวในท่ีรอนจัด เน่ืองจากอณุหภูมิสูงจะทําใหอายุการทํางานของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสั้นลง ท้ังยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนท่ีเปนพลาสติก
ละลาย

• อยาเก็บโทรศพัทไวในท่ีเย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสูอุณหภูมิปกติ ความช้ืนจะ
กอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซ่ึงอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบบัน้ี
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายใน

และกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได
• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดเครื่อง
• อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอาจเขาไปอุดตันในช้ินสวนท่ีเล่ือนไดของโทรศัพทและอาจ

สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน
• ใหใชเสาอากาศที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศสําหรับเปล่ียนท่ีไดรับการรับรองเทานั้น 

การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําให
โทรศพัทเกิดความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุ
อีกดวย
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• ใชอุปกรณชารจภายในอาคาร
• สํารองขอมูลท่ีคณุตองการเก็บรักษาไวทุกครั้ง (เชน รายช่ือหรือบันทึกปฏิทิน) กอนจะสง

อุปกรณเขารับการซอมแซมจากศูนยบริการ
คําแนะนําขางตนท้ังหมดใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ หาก
อุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณเพ่ือขอรับ
บริการ 
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8. ขอมูลเพ่ิมเติมเพื่อความปลอดภัย
เครื่องของคุณ รวมท้ังอปุกรณเสริมอาจมีช้ินสวนอปุกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอปุกรณ
ดังกลาวใหพนมือเด็ก

■ สภาพแวดลอมของการใชงาน
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบของสถานที่ตางๆ และปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือเมื่ออาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ใชโทรศพัทในสภาวะการทํางานตามปกติ โทรศัพท
เครื่องน้ีสอดคลองกับขอกําหนดความเสี่ยง RF เมื่อใชในสภาวะการทํางานปกติ ใกลกับหู
หรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 2.2 ซม. เมื่อใชซองหนังสําหรับพกพา อปุกรณเหน็บ
เข็มขัด หรือท่ีใสโทรศัพทเพ่ือการพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ 
และควรใหเครื่องอยูหางจากรางกายในระยะหางดังท่ีระบุขางตน เพ่ือใหสามารถรับสงไฟล
ขอมูลหรือขอความไดอุปกรณน้ีตองมีสัญญาณการเชื่อมตอคุณภาพดีกบัเครือขาย ในบางกรณี 
การรับสงไฟลขอมูลหรือขอความอาจลาชาจนกวาการเช่ือมตอจะกระทําได โปรดดูใหแนใจวา
ปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางท่ีระบุขางตนแลวจนกวาการรับสงจะเสร็จสมบูรณ
ช้ินสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก อุปกรณท่ีทําดวยเหล็กอาจดูดกับเครื่อง และบุคคลที่ใช
เครื่องชวยฟงไมควรถือโทรศัพทไวใกลหูท่ีใสชุดหูฟงอยู อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อจัดเก็บ
แบบแมเหล็กอื่นๆ ไวใกลโทรศพัท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได
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■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอปุกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุ รวมท้ังโทรศัพทมือถือ อาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทยท่ีไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอ หากมี
ขอสงสัย 
ขอแนะนําใหคุณปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยวาอุปกรณช้ินนั้น
ไดรับการปกปองจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม ใหปดเครื่องของคุณในสถานที่ใหบริการ
รักษาพยาบาลในกรณีท่ีมีปายประกาศใหคุณดําเนินการดังกลาว เน่ืองจากสถานพยาบาล
หรือโรงพยาบาลแหงนั้นอาจกําลังใชอุปกรณท่ีไวตอสัญญาณ RF จากภายนอก

เครื่องกระตุนหัวใจ
ผูผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจแนะนําวา ควรใหโทรศัพทไรสายอยูหางจาก
เครื่องน้ีอยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว) เพ่ือหลีกเล่ียงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับ
เครื่องดังกลาว ซึ่งขอแนะนําเหลานี้สอดคลองกบัขอมูลจากงานวิจยัอสิระและคําแนะนําของ 
Wireless Technology Research สําหรับผูใชเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ 
ควรปฏิบติัดังนี้: 
• ใหอุปกรณน้ีหางจากเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจเกินกวา 15.3 เซนติเมตร 

(6 น้ิว)

• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ และ
• ใชโทรศัพทกับหูขางท่ีตรงขามกับเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจเพ่ือลดสัญญาณ

รบกวนที่อาจเกิดขึ้น
หากคณุสงสัยวามีการแทรกแซงของสัญญาณ ใหปดโทรศัพทและนําออกหางจากตัว

อุปกรณชวยฟง
โทรศัพทมือถือบางเครื่องอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได ในกรณีท่ีมี
สัญญาณรบกวนเกิดขึน้ คุณควรปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ
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■ ยานพาหนะ
สญัญาณ RF อาจมผีลตอระบบอเิลก็ทรอนกิสในรถทีต่ดิตัง้ไมถกูตองหรอืมกีารปองกนัไมเพยีงพอ 
เชน ระบบฉีดน้ํามันท่ีควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบ
อิเล็กทรอนิกส ระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทน
จําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ท่ีติดต้ังไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเช่ียวชาญเปนผูติดต้ังหรือซอมแซมโทรศัพทในรถยนตเทานั้น การติดต้ังหรือการ
ซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกดิอนัตรายและทําใหการรับประกนัเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบ
อยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกช้ินของโทรศพัทมือถือในรถยนตไดรับการติดต้ังและทํางานอยาง
ถกูตอง อยาเกบ็ของเหลวทีต่ดิไฟได แกส หรอืวตัถรุะเบดิไวรวมกบัโทรศพัท ชิน้สวนของโทรศพัท 
และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตท่ีมีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพอง
ตัวออกดวยแรงอัดท่ีสูงมาก ดังน้ัน คุณไมควรติดต้ังอุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถือไวเหนือ
ถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณท่ีถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก การติดต้ังอุปกรณไรสายไวในรถ
อยางผิดวิธีอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงในขณะที่ถุงลมนิรภัยพองตัวออก
คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเคร่ืองบนิ และควรปดโทรศัพทขณะท่ีอยูบนเครื่องบิน การใช
โทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบนิ รวมท้ังเปนการ
รบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย
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■ บริเวณทีอ่าจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณท่ีอาจเกิดการระเบิดได และควรปฏบิัติตามปายและคําแนะนํา
ตางๆ อยางเครงครัด บริเวณท่ีอาจเกิดการระเบดิจะรวมถึงบริเวณท่ีมีการแนะนําใหดับ
เครื่องยนต การเกิดประกายไฟในพื้นท่ีดังกลาวอาจกอใหเกิดการระเบดิหรือไฟไหมท่ีอาจ
ทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่ท่ีมีการเติมเช้ือเพลิง เชน ใกลเครื่อง
สูบแกสในสถานีบริการน้ํามัน และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุในบริเวณ
คลังน้ํามัน สถานีเก็บนํ้ามันและสถานีสงนํ้ามัน โรงงานเคมี หรือบริเวณท่ีกําลังเกิดการระเบิด 
ท้ังนี้ บริเวณท่ีเสี่ยงตอการระเบิดอาจไมไดถูกประกาศใหเห็นเดนชัด พ้ืนท่ีตางๆ เหลานี้ ไดแก 
ช้ันใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน 
โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณท่ีมีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือ
ผงโลหะปะปนอยูในอากาศ  

■ การโทรฉุกเฉิน
ขอสําคัญ: 
โทรศัพทไรสาย รวมถึงโทรศัพทเครื่องน้ี ทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบเครือขาย
แบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน รวมท้ังฟงกชันตางๆ ท่ีผูใชต้ังโปรแกรมเอง 
ดวยเหตุน้ี จึงไมสามารถรับประกันการเช่ือมตอในทุกสภาวะได คุณจึงไมควรวางใจ
วาโทรศัพทมือถือจะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีท่ีสุดเสมอในยามจําเปน อาทิเชน 
เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย 

หากตองการโทรฉกุเฉิน:
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดเครื่องตอนนี้ ตรวจสอบวามีสัญญาณแรงเพียงพอหรือไม 

ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการดท่ีใชไดลงในโทรศพัทกอน
2. กด  หลายครั้งเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหหนาจอวางและพรอมสําหรับการโทรออก 
3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพ่ือแจงตําแหนงปจจุบนัท่ีคุณอยู ซ่ึงหมายเลขฉุกเฉินในแตละพ้ืนท่ี

จะแตกตางกันไป
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4. กดปุม  
ในกรณีท่ีคุณกําลังใชฟงกชันอื่นอยู จะตองปดฟงกชันเหลานั้นกอนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได
หากเครื่องอยูในโหมดออฟไลนหรือโหมดท่ีใชบนเคร่ืองบนิ คุณตองเปล่ียนรูปแบบเพ่ือใชงาน
ฟงกชันโทรศัพทกอนจะโทรฉุกเฉินได โปรดศกึษาจากคูมือผูใชฉบับนี้หรือสอบถามขอมูล
เพ่ิมเติมจากผูใหบริการระบบของคณุ
ในกรณีท่ีคุณกําลังใชฟงกชันอื่นอยู จะตองปดฟงกชันเหลานั้นกอนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได 
โปรดศกึษาจากคูมือผูใชฉบับนี้หรือสอบถามขอมลูเพ่ิมเติมจากผูใหบริการระบบของคุณ
ขณะท่ีโทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมลูตางๆ ท่ีถูกตองใหไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือ
ของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียงทางเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวา
จะไดรับแจงใหวาง
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■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศพัทเครือ่งนี้ตรงตามคําแนะนําระหวางประเทศของการสือ่สารทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซ่ึงไดรับการออกแบบและไดรับ
การผลิตไมใหเกินความถ่ีสัญญาณคลื่นวิทยุท่ีแนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ (ICNIRP) 
ขอจํากัดนี้เปนสวนหนึ่งของคําแนะนําและระดับ RF ท่ีไดรับอนุญาต ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้น
โดยหนวยงานทางดานวิทยาศาสตรท่ีเปนหนวยงานอสิระ ตามระยะเวลาและการประเมินผล
จากการศึกษาดานวิทยาศาสตร ขอแนะนํานี้ยังรวมถึงระดับความปลอดภัยของผูใชทุกคน 
โดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ
มาตรฐานของการเปดรับคล่ืนโทรศัพทเคล่ือนท่ีน้ีใชหนวยวัดของ SAR (Specific Absorption 
Rate) ขอกําหนดที่กําหนดไวในคําแนะนําระหวางประเทศคือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg)* 
การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซ่ึงเครื่องจะสงคล่ืนความถ่ี
ท่ีระดับพลังงานสูงสุดท่ีแนะนําใหใชในคล่ืนความถ่ีท้ังหมดที่ทําการทดสอบ แมวา SAR จะวัด
ท่ีระดับพลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจตํ่ากวาคาสูงสุด เน่ืองจาก
เครื่องไดรับการออกแบบมาใหใชไดหลายระดับพลังงาน และจะใชพลังงานที่สามารถเขาถึง
เครือขายไดตามที่กําหนดไว โดยท่ัวไป ยิ่งคุณอยูใกลสถานีสงสัญญาณเทาใด ก็ยิ่งใชพลังงาน
ของโทรศัพทนอยลงเทานั้น
คา SAR สูงสุดของเครื่องโทรศัพทเครื่องน้ีขณะใชทดสอบกับหู คือ 0.70 W/kg

คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงานของแตละประเทศ และการทดสอบ 
รวมท้ังระบบเครือขาย การใชอุปกรณเสริมของเครื่องอาจทําใหคา SAR แตกตางจากนี้ 
ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ SAR อาจมีใหไวในหัวขอขอมูลของผลิตภัณฑท่ีเว็บไซต 
www.nokia-asia.com
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* คา SAR สําหรับโทรศัพทจะจํากัดอยูท่ี 2.0 วัตต/กิโลกรัม ซ่ึงเปนคาเฉลี่ยเกินสิบกรัม
ของเนื้อเยื่อผิว ขอจํากัดนี้สอดคลองกับความปลอดภัยท่ีใหสําหรับบุคคลทั่วไปและความ
แตกตางของหนวยวัด คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงานของ
แตละประเทศและระบบเครือขาย สําหรับขอมูล SAR ในพ้ืนท่ีอื่น โปรดดูขอมูลผลิตภัณฑ
ท่ี www.nokia-asia.com
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โนเกียแครเซ็นเตอร

หมายเหตุ: ขอมูลในที่น้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

เลขท่ี สาขา ชั้น ท่ีอยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ
กรุงเทพฯ

1 ฟวเจอรปารค
รงัสิต

ใตดนิ หองบีเอฟ 32 ช้ันใตดิน 
ศูนยการคาฟวเจอรพารค รงัสิต 
เลขที่ 161 หมูที่ 2 ถ.พหลโยธิน 
ต.ประชาธิปตย อ.ธัญญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130

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

2 เซ็นทรลั
ปนเกลา

4 หอง 421 ช้ัน 4 
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
ปนเกลา ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมรินทร
เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 
10700

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

3 ซีคอนสแควร G เลขที่ 1060-1 ซีคอนสแควร 
904 หมู6 ถนนศรนีครินทร 
หนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ

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

เสาร - อาทิตย 
และวันนักขัตฤกษ  
10:00-21:00

ตางจังหวัด
4 เชียงใหม 

(ตรงขาม 
เชียงใหม 
แอรพอรต 
พลาซา)

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

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

5 พทัยา 
(ริม ถ.สุขุมวิท 
กอนถึงแยก
พทัยากลาง)

353/43 หมูที่ 9 ถ.สุขุมวิท 
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี 20260

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

6 ขอนแกน 
(บรเิวณ
ทางออกหาง
เทสโก โลตัส)

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

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

7 หาดใหญ 
(ปากทางเขา
โรงพยาบาล
กรุงเทพ)

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

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