
คูมือผูใชสําหรับ Nokia 6060



คําประกาศเรื่องความสอดคลอง
บรษัิท NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดยถือเปนความรบัผิดชอบของเราแตเพียงผูเดียววาผลิตภัณฑ 
RH-73 สอดคลองกับบทบัญญัติของสภา: 1999/5/EC
สามารถอานสําเนาของคําประกาศเรื่องความสอดคลองไดจาก
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 

ลิขสิทธิ ์© 2005 Nokia สงวนลขิสิทธิ์
หามทําซํ้า สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเน้ือหาสวนหน่ึงสวนใดหรอืท้ังหมดของเอกสารฉบับน้ี โดยไมไดรับอนุญาต
เปนลายลกัษณอักษรจาก Nokia 
Nokia และ Nokia Connecting People เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Nokia Corporation 
ชื่อผลติภัณฑและบรษิัทอืน่ๆ ที่กลาวถึงในที่นี้อาจเปนเครื่องหมายการคาหรือชื่อทางการคาของเจาของผลติภัณฑนั้นๆ
Nokia tune เปนเครื่องหมายการคาดานเสียงของ Nokia Corporation
หมายเลขสทิธบิตัรแหงสหรฐัอเมรกิา 5818437 และสทิธบิตัรทีร่อการจดทะเบยีนอืน่ๆ ซอฟตแวรปอนขอความ T9 ลขิสทิธิ์
© 1997-2005 Tegic Communications, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ประกอบดวยซอฟตแวรเขารหัสขอความ RSA BSAFE หรือซอฟตแวรโปรโตคอลรกัษาความปลอดภัย
จาก RSA Security

Java เปนเครื่องหมายการคาของบรษัิท Sun Microsystems, Inc.

โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดังน้ัน เราจึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวนหน่ึง
สวนใดของผลิตภัณฑท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับน้ีโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
โนเกียจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการสูญเสียขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหาย
ท่ีตามมา หรือความเสียหายทางออมท่ีเกิดขึ้นไมวาจะโดยวิธีใดก็ตาม 
เน้ือหาในเอกสารน้ีใหขอมูล "ตามสภาพท่ีเปน" โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรอืโดยนัย และมิได
จํากดัอยูท่ีการรบัประกันความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑท่ีจําหนาย หรือความเหมาะสมในการใชงาน
ตามวัตถุประสงค ตลอดจนความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลในเอกสารน้ี นอกเหนือจากขอบเขตท่ีกฎหมาย
ระบุไวเทาน้ัน โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารน้ีโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมภิาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนาย Nokia ใกลบานคุณ 
โทรศัพทเครือ่งน้ีประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวร ซ่ึงสอดคลองตามกฎหมายและขอบังคับของการ
สงออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ หามกระทําการใดๆ ท่ีขัดแยงตอกฎหมาย
 
ฉบับท่ี 2

iลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์





สารบัญ
ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย....... vii

ขอมูลท่ัวไป ...................................xi
ภาพรวมของฟงกชัน ............................ xi
รหัสผาน .............................................. xi
รหัสโทรศัพท............................................. xi
รหัส PIN ................................................... xi
รหัส PUK ................................................. xii
รหัสระบบ ................................................. xii

บริการตัง้กําหนดคา ............................ xii
การดาวนโหลดขอมูล
และแอปพลิเคชั่น...............................  xiii
ขอมูลการติดตอและบริการสนับสนุน
ของ Nokia ........................................ xiv

1. เริ่มตนใชงาน...........................  1
เปดฝาพับ .............................................. 1
การติดตั้งซิมการดและแบตเตอรี่ .......... 1
การชารจแบตเตอรี่ ................................ 3
การเปดและปดเครื่อง ............................ 3
บริการแบบพลักแอนดเพลย ..................... 4

ตําแหนงการทํางานปกติ ....................... 4

2. โทรศัพทของคุณ ......................  5
ปุมกดและสวนประกอบของเครือ่ง........ 5
โหมดสแตนดบาย .................................. 7
จอแสดงผล ................................................. 7
รายการปุมลัดสวนตัว ................................ 7
ปุมลัดในโหมดสแตนดบาย ....................... 8
การประหยัดพลังงาน ................................ 8
สัญลักษณ .................................................. 9

การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด) .............  10

3. ฟงกชันการโทร ......................  11
การโทรออก ........................................  11
โทรดวน .................................................... 11

การรับสายหรือปฏิเสธการรับสาย......  12
สายเรียกซอน..........................................  12

ตัวเลือกระหวางใชสาย .......................  13

4. เขียนขอความ........................ 14
การตั้งคา ............................................  14
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ...............  15
การเขียนคําประสม.................................  15

การปอนตัวอักษรแบบปกติ................  15

iiiลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



5. การสํารวจเมนู.......................  17

6. ขอความ................................  18
ขอความแบบตัวอักษร (SMS)............ 18
การเขียนและสงขอความ SMS..............  19
การอานและการตอบกลับขอความ 
SMS ........................................................  20
แมแบบขอความ......................................  21

ขอความมัลติมีเดีย (MMS)................ 21
การเขียนและสงขอความมัลติมีเดีย .......  22
การอานและการตอบกลับขอความ
มัลติมีเดีย ................................................  23

หนวยความจําเตม็ .............................. 24
แฟมขอมูล ........................................... 25
ขอความดวน ....................................... 26
การเขียนขอความดวน ...........................  26
การรับขอความดวน................................  26

แอปพลิเคชั่นอีเมล .............................. 27
การเขียนและการสงอีเมล.......................  27
การดาวนโหลดอีเมล ..............................  28
การอานและการตอบกลับอีเมล .............  28
แฟมขอมูลถาดเขาและแฟมขอมูลอื่น....  29
การลบขอความอีเมล ..............................  29

ขอความเสียง ...................................... 29
ขอความขอมูล..................................... 30

คําสั่งขอใชบริการ...............................  30
การลบขอความ ..................................  30
การตั้งคาขอความ ..............................  31
ขอความและอีเมล SMS .........................  31
มัลติมีเดีย ................................................  31
อีเมล ........................................................  33
การตั้งคาอื่นๆ .........................................  34

ตัวนับจํานวนขอความ........................  34

7. ขอมูลการใช .......................... 35
รายการโทรลาสุด ...............................  35
ตัวนับและตัวจับเวลา .........................  35

8. รายชื่อ................................... 36
การคนหารายชื่อ ................................  36
การจัดเก็บชื่อและเบอรโทรศัพท .......  36
การจัดเก็บหมายเลข, รายการ 
หรือภาพ.............................................  36
การคัดลอกรายชื่อ..............................  38
การแกไขรายละเอียดรายชื่อ .............  38
การลบรายชื่อหรือรายละเอียดรายชื่อ  38
นามบัตร .............................................  39
สถานะของผูใช...................................  39
รายชื่อที่สมัครขอมูล ..........................  40

iv ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



การเพิ่มรายช่ือในรายช่ือท่ีสมัคร
ขอมลู.......................................................  41
ดูรายช่ือท่ีสมัครดูขอมูล..........................  41
การยกเลิกเขาดูขอมูล ............................  42

การตั้งคา ............................................  42
กลุม ....................................................  42
โทรดวน ..............................................  42
หมายเลขใหบริการขอมูล หมายเลข
บริการ และหมายเลขโทรศัพท ..........  43

9. การตั้งคา ..............................  44
รูปแบบ ...............................................  44
ลักษณะ...............................................  44
แบบเสียง ............................................  45
แสงสวาง ...........................................  45
ปุมลัดสวนตัว......................................  46
จอแสดงผล .........................................  46
วันที่และเวลา ......................................  47
การโทรออก........................................  47
โทรศัพท .............................................  49
การเชื่อมตอ........................................  50
อุปกรณเสรมิ ......................................  50
การตั้งกําหนดคา ................................  51
ความปลอดภัย ...................................  52
เรียกคืนการตั้งคาด้ังเดิมของเครื่อง ...  54

10. คลังภาพ............................... 55

11. ตารางนัดหมาย .................... 56
นาฬิกาปลุก ........................................  56
การหยุดเสียงปลุก ..................................  56

ปฏิทิน .................................................  57
การสรางบันทึกปฏิทิน............................  57
เสียงเตือนของบนัทึก..............................  57

ส่ิงที่ตองทํา .........................................  58
บันทึก .................................................  58
เครื่องคิดเลข.......................................  59
นาฬิกาจับเวลา ...................................  60
ตัวนับถอยหลัง ...................................  61

12. แอปพลิเคช่ัน ....................... 62
เกมส ...................................................  62
การเรียกเกมส.........................................  62
การดาวนโหลดเกมส ..............................  62
การตั้งคาเกมส ........................................  62

แหลงรวบรวม .....................................  63
การเรียกใชแอปพลิเคช่ัน .......................  63
ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคช่ัน.............  63
การดาวนโหลดแอปพลิเคช่ัน .................  64

13. เว็บ...................................... 65
การตั้งคาการดูขอมูล..........................  65
การเชื่อมตอบรกิาร.............................  66

vลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



การเรียกดูเพจ..................................... 66
การเรียกดูดวยปุมกดบนโทรศัพท .........  67
ตัวเลือกตางๆ ในขณะเรียกดู .................  67
การโทรออกโดยตรง ...............................  67

การตั้งคาลักษณะเบราเซอร ............... 68
คุกก้ี ..................................................... 69
สคริปตผานการเชื่อมตอที่รับรอง ....... 69
บุคมารค .............................................. 69
การรับบุคมารค .......................................  70

การดาวนโหลดไฟล ............................ 70
ถาดรับขอความบริการ........................ 71
การตั้งคาถาดรับขอความบริการ ...........  71

หนวยความจําแคช.............................. 72
ขอมูลตําแหนง .................................... 72
การรักษาความปลอดภัย
ของเบราเซอร ..................................... 73
โมดูลระบบปองกัน ................................  73
ใบรับรอง .................................................  74
ลายเซ็นดิจิตอล .......................................  75

14. บริการซิม ............................  77

15. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่.......  78
การชารจและการคายประจุ
แบตเตอรี่............................................. 78

16. อุปกรณเสริมของแท ............  82
พลังงาน..............................................  82
ระบบเสียง ..........................................  84

Headset HDC-5....................................  84
Headset HDC-5....................................  84

17. การดูแลและบํารุงรักษา ........ 85

18. ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อความ
ปลอดภยั .................................... 87

ดัชนี ............................................ 93

vi ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบติัตามคําแนะนําตอไปน้ี มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการ
ผิดกฎหมายได โปรดอานคูมือผูใชฉบบัสมบูรณสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือในกรณีท่ีอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
หรือกอใหเกิดอันตราย
ความปลอดภัยบนทองถนนตองมากอน
ปฏิบติัตามกฎหมายทองถ่ินไมควรใชมือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู 
สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คณุควรคํานึงถึงคือความปลอดภัยบนทองถนน
สัญญาณรบกวน
โทรศัพทไรสายทุกประเภทอาจไดรับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซ่ึงจะสงผล
ตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได
ปดโทรศัพทขณะท่ีอยูในโรงพยาบาล
โปรดปฏิบติัตามขอหามตางๆ ควรปดโทรศพัทเมื่ออยูใกลกับอุปกรณ
ทางการแพทย
ปดโทรศัพทขณะท่ีอยูบนเครื่องบิน
โปรดปฏิบติัตามขอหามตางๆ อุปกรณไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
บนเครื่องบินได
ปดโทรศัพทขณะเติมนํ้ามัน
หามใชโทรศัพทขณะท่ีกําลังเติมนํ้ามนั และหามใชโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับ
นํ้ามันเช้ือเพลิงหรือสารเคมี
ปดโทรศัพทเม่ืออยูใกลกับจุดท่ีมีการระเบิด
โปรดปฏิบติัตามขอหามตางๆ หามใชโทรศพัทในจุดท่ีกําลังมีการระเบิด
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การใชงานอยางถูกตอง
ใหใชโทรศัพทโดยถือท่ีตัวโทรศพัทตามที่อธิบายไวในคูมือผูใช อยาจับเสาอากาศ
โดยไมจําเปน
การบริการท่ีผานการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทานั้นท่ีจะใชหรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอร่ีท่ีไดรับการรับรองเทานั้น หามตอโทรศัพท
เขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได 
การกันนํ้า
โทรศพัทมือถือของคุณไมไดกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง

สําเนาสํารอง
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกขอมูลสําคญัท้ังหมดที่จัดเก็บไวในเครื่อง
เปนลายลักษณอักษรเสมอ 
การตอกับอุปกรณอ่ืนๆ 
เมื่อตองการตอโทรศพัทกับอุปกรณชนิดอืน่ๆ กรุณาอานคูมือของอุปกรณน้ันๆ 
เพ่ือศึกษาขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอโทรศพัทเขากับ
อุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได 
การโทรฉุกเฉิน
โปรดตรวจสอบดูวาไดเปดโทรศพัทแลวและอยูในพ้ืนท่ีใหบริการ กดปุมวางสาย
หลายๆ ครั้งตามที่ตองการเพื่อลบหนาจอและยอนกลับไปท่ีหนาจอเริ่มตน 
ปอนหมายเลขฉุกเฉิน แลวกดปุมโทรออก แจงตําแหนงท่ีคุณอยู อยาเพิ่งวางสาย
จนกวาจะไดรับแจงใหวาง
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■ ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบบัน้ีไดรับการรับรองใหใชกับเครือขาย GSM 900/1800 
โปรดติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
ขณะท่ีใชคุณสมบติัตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ โปรดเคารพตอสิทธิสวนบคุคลของผูอืน่ 
และไมกระทําการใดที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเร่ิมใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง ยกเวน
นาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงานโทรศพัทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรืออันตราย

■ บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเร่ิมใชงานโทรศัพท คุณสมบัติ
สวนใหญในโทรศัพทเครื่องน้ีขึ้นอยูกับคุณสมบัติการทํางานของเครือขายไรสาย บริการเสริม
ของระบบเครือขายดังกลาวอาจไมมีในบางเครือขาย หรือคุณอาจตองติดตอกับผูใหบริการ
โทรศัพทเพ่ือสมัครขอใชบริการกอน จึงจะสามารถใชบริการเสริมของระบบเครือขายได 
ผูใหบริการโทรศัพทของคุณอาจใหคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการใชงานบริการดังกลาว 
รวมถึงอธิบายคาใชจายในการใชบริการ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดท่ีสงผลกระทบตอ
การใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขาย ตัวอยางเชน ระบบเครือขายบางแบบอาจจะ
ไมรองรับตัวอกัษรของทุกภาษา และการบริการทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครื่อง
ของคุณ ในกรณีเชนนั้น คุณสมบัติดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง นอกจากนี้ โทรศัพท
ของคุณอาจไดรับการกําหนดคาเปนพิเศษ การกําหนดคานี้อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงช่ือเมนู 
ลําดับเมนู และไอคอนตางๆ โปรดติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทเครื่องน้ีรองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ท่ีทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP 
คุณลักษณะบางอยางของอปุกรณน้ี เชน ขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย อเีมล คุณสมบัติ
แสดงสถานะของรายชื่อ บริการอินเทอรเน็ตแบบเคล่ือนท่ี และการดาวนโหลดเนื้อหาและ
แอปพลิเคช่ัน จะตองใชบริการสนับสนุนจากระบบเครือขายเพื่อใชเทคโนโลยีเหลานี้
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■หนวยความจําที่ใชรวมกัน
โทรศัพทเครื่องน้ีมีหนวยความจําสองสวน โดยคณุสมบัติตอไปน้ีใชหนวยความจําท่ีหน่ึง
รวมกัน: รายช่ือ, ขอความแบบตัวอักษร, ขอความมัลติมีเดีย (แตไมมีสิ่งท่ีแนบ), กลุม, ปฏิทิน 
และบันทึกสิ่งท่ีตองทํา หนวยความจําท่ีใชงานรวมกันสวนท่ีสอง จะใชโดยไฟลท่ีจัดเก็บอยูใน 
คลังภาพ, สิ่งท่ีแนบในขอความมัลติมีเดีย, อีเมล, และแอปพลิเคช่ัน Java™ การใชคณุสมบัติ
อยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวานี้จะลดจํานวนหนวยความจําท่ีเหลือสําหรับคณุสมบัติอื่นท่ีใช
หนวยความจํารวมกัน เชน การจัดเก็บแอปพลิเคช่ัน Java จํานวนมาก อาจใชหนวยความจํา
ท่ีเหลืออยูท้ังหมด และเครื่องโทรศัพทอาจแสดงขอความบนหนาจอวาหนวยความจําเต็ม 
เมื่อคุณพยายามใชคณุสมบัติอื่นท่ีใชหนวยความจํารวมกัน ในกรณีน้ี ใหลบขอมูลหรือรายการ
บางอยางท่ีใชพ้ืนท่ีหนวยความจํารวมกันนี้ออกเสียกอน คุณสมบัติบางอยาง เชน ขอความ
แบบตัวอักษร อาจมีหนวยความจําท่ีกําหนดไวใหแนนอนแลว นอกเหนือจากจํานวนหนวย
ความจําท่ีใชรวมกันกับคุณสมบัติอื่นๆ 

■ อุปกรณเสริม
ตอไปน้ีเปนคําแนะนําท่ีควรปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณเสริม: 

• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปล๊ักไฟและดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ
• ตรวจสอบการติดต้ังและการทํางานของอุปกรณเสริมทุกช้ินท่ีติดต้ังในรถอยางสม่ําเสมอ
• เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นท่ีจะติดต้ังอุปกรณเสริมในรถท่ีติดต้ังยากได
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ขอมูลทั่วไป
■ ภาพรวมของฟงกชัน
โทรศัพทของคุณมีฟงกชันหลายฟงกชันซึง่สะดวกตอการใชงานในชีวิตประจําวัน 
อยางเชน ฟงกชันปฏิทิน นาฬิกา นาฬิกาปลุก โทรศัพทของคุณยังสามารถรองรับ
ฟงกชันตอไปนี:้ 
• Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) (โปรดดูที ่"เว็บ", หนา 65)

• แอปพลิเคชั่นอีเมล (โปรดดูที่ "แอปพลิเคชั่นอีเมล", หนา 27)

• คุณสมบัติแสดงสถานะของรายชื่อ (โปรดดูที่ "สถานะของผูใช", หนา 39)

• Java 2 Platform, Micro Edition (J2METM) (โปรดดูที ่"แอปพลิเคชั่น", หนา 62)

■ รหัสผาน 

รหัสโทรศัพท
รหัสโทรศัพท (5 - 10 หลัก) ใชปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต รหัส
ที่ตัง้ไวแลว คือ 12345 หากตองการเปล่ียนรหัสนีแ้ละตั้งใหเครือ่งถามรหัสผาน 
โปรดดูที่  "ความปลอดภัย", หนา 52

รหัส PIN
รหัส Personal Identification Number (PIN) และรหัส universal personal 
identification number (UPIN) (4 – 8 หลัก) ใชสําหรับปองกันการใชซิมการด
ของคุณโดยไมไดรับอนุญาต โปรดดูที่ "ความปลอดภัย", หนา 52
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รหัส PIN2 (4 - 8 หลัก) อาจจัดสงไปพรอมกับซิมการดบางอัน โดยคุณตองใชรหัสนี้
ในการเขาใชฟงกชันบางอยาง 
คุณตองใชรหัส PIN ของโมดูลเพ่ือเขาดูขอมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัย โปรดดูที่ 
"โมดูลระบบปองกัน", หนา 73

คุณตองใชรหัส PIN สําหรับลายเซ็นแบบดิจิตอล โปรดดูที่ "ลายเซ็นดิจิตอล", หนา 75 

รหัส PUK
รหัส personal unblocking key (PUK) และรหัส universal personal unblocking 
key (UPUK) (8 หลัก) ใชในการเปล่ียนรหัส PIN หรือ UPIN ที่ถูกบล็อคไว ตามลําดับ 
ในการเปล่ียนรหัส PIN2 ที่ถูกบล็อค จําเปนตองใชรหัส PUK2 (8 หลัก) หากรหัสนี้
ไมไดจัดสงใหพรอมกับซิมการด โปรดติดตอผูใหบริการในทองที่ของคุณเพื่อขอทราบ
รหัส 

รหัสระบบ
คุณจําเปนตองใสรหัสระบบ (4 หลัก) เม่ือใช บริการจํากัดการโทร โปรดดูที่ 
"ความปลอดภัย", หนา 52

■บริการต้ังกําหนดคา
หากตองการใชบริการเสริมบางประเภทของระบบเครือขาย เชน บริการอินเทอรเน็ต
เคล่ือนที่ และ MMS โทรศัพทของคุณตองไดรบัการตัง้กําหนดคาทีถ่กูตอง คุณสามารถ
รบัการตั้งคาเปนขอความการตั้งกําหนดคาโดยตรง เม่ือไดรับการตั้งคาแลว คุณตอง
จัดเก็บคาเหลานั้นไวในโทรศัพทของคุณ ผูใหบริการจะสงรหัส PIN มาใหดวย ซึ่งคุณ
จําเปนตองใชเพ่ือจัดเก็บการตั้งคา สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใหบริการ 
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โปรดติดตอผูใหบรกิารระบบ, ผูใหบริการ, ตัวแทนจําหนายของ Nokia ที่ไดรับการ
รับรองใกลบานคุณ หรือไปที่สวนสนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia ที่  
www.nokia-asia.com/support 
เม่ือคุณไดรับขอความการตั้งกําหนดคาแลว ขอความ ไดรับการตั้งคาการจัดรูปแบบ 
จะแสดงขึ้น
หากตองการจัดเก็บการตั้งคา เลือก แสดง > จัดเก็บ หากโทรศัพทแจงให ใส PIN 
ของการตั้งคา: ใหใสรหัส PIN สําหรับการตั้งคา และเลือก ตกลง โปรดสอบถามรหัส 
PIN จากผูใหบริการที่ใหบริการตัง้คา หากไมมีการจัดเก็บการตั้งคาใดๆ ไว การตั้งคา
นี้จะถูกจัดเก็บและตัง้เปนการกําหนดคาที่ตั้งไว มิเชนนัน้ โทรศัพทอาจสอบถามดวย
ขอความ ใชงานการตั้งคาการกําหนดคาที่จัดเก็บไว? 
หากไมตองการจัดเก็บการตั้งคาที่ไดรับ ใหเลือก ออก หรือ แสดง > ยกเลิก
หากตองการแกไขการตั้งคา โปรดดูที่ "การตัง้กําหนดคา", หนา 51

■ การดาวนโหลดขอมูลและแอปพลเิคชั่น
คุณสามารถดาวนโหลดขอมูลใหม (เชน ลักษณะ) ลงในเครื่องได (บรกิารเสริมจาก
ระบบเครือขาย) เลือกฟงกชันดาวนโหลด (เชน ในเมน ูคลังภาพ) ในการเขาใชฟงกชัน
ดาวนโหลด โปรดดูที่คําอธิบายของเมนทูี่เก่ียวของ คุณสามารถสอบถามการใหบริการ
ตางๆ, ราคา รวมทั้งภาษี ไดจากผูใหบริการของคุณ 

ขอสําคัญ:  ใชแตบริการที่คุณวางใจและมีการเสนอการปองกันและปกปอง
ที่เพียงพอจากซอฟตแวรที่เปนอันตราย 
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■ ขอมูลการติดตอและบริการสนับสนุนของ Nokia 
สําหรับเวอรชันลาสุดของคูมือนี้ แหลงดาวนโหลด การบริการ และขอมูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกับผลิตภัณฑ Nokia ของคุณ โปรดเย่ียมชมที่ 
www.nokia-asia.com/support หรอืเว็บไซต Nokia ในพื้นที่ของคุณ นอกจากนี้ 
คุณสามารถดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาอิสระ เชน MMS, GPRS, อีเมล และบริการ
อื่นๆ สําหรับโทรศัพทรุนของคุณไดที่ www.nokia-asia.com/phonesettings 

หากคุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ 
www.nokia-asia.com/contactus 

หากตองการดูที่ตั้งของศูนยบริการของ Nokia ใกลบานคุณ เพ่ือรับบริการซอมบํารงุ 
คุณสามารถดูขอมูลไดที่ www.nokia-asia.com/repair
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เริ่มตนใชงาน

1ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

1. เริม่ตนใชงาน
■ เปดฝาพับ
เม่ือคุณเปดฝาพับของโทรศัพท ฝาพับจะเปดขึ้น
โดยทํามุมประมาณ 154 องศา 
อยาออกแรงมากเกินไปในการเปดฝาพับ

■ การติดต้ังซิมการดและแบตเตอร่ี
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้งกอนถอด
แบตเตอรี่
เก็บซิมการดทั้งหมดใหพนมือเด็ก หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูล
ตางๆ ในการใชบริการซมิการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ ซึ่งอาจเปน
ผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ หรือผูจําหนายรายอื่นๆ
โทรศัพทเครื่องนี้ไดรบัการออกแบบมาเพื่อใหใชไดกับแบตเตอรี่ BL-5B

ซิมการดและหนาสัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย เนื่องจากการขูดขีด หรอืดัดงอ 
จึงควรถือ ใส หรอืถอดการดอยางระมัดระวัง 
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หากตองการถอดฝาปดดานหลังออกจากเครื่อง 
ใหเล่ือนฝาปดดานหลังเพ่ือถอดออกจากเครือ่ง (1)

ถอดแบตเตอรี่ออก
ตามภาพ (2) ปลดที่วาง
ซมิการดออก (3)

ใสซิมการด (4) 
โปรดตรวจสอบวาใสซิมการดอยางถูกตอง โดยที่
หนาสัมผัสสีทองของซิมการดควํ่าหนาลง ปดที่วาง
ซมิการด (5) และกดจนเขาที่

ใสแบตเตอรี่กลับคืน (6) 
โปรดสังเกตขั้วสัมผัสของ
แบตเตอรี่ใหอยูในลักษณะ
ตามภาพ โปรดใช
แบตเตอรี่ของแทของ 
Nokia ทุกครั้ง โปรดดูที่ 
"คําแนะนําสําหรบัการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia", หนา 79

เล่ือนฝาปดดานหลังกลับเขาที่ (7)
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■ การชารจแบตเตอร่ี
คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับ
การรับรองจาก Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณ
ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรอื
การรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะ 

ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับเครื่องโทรศัพท โทรศัพท
เครื่องนี้จะใชไดกับแหลงจายไฟจากอุปกรณชารจ ACP-7 หรือ ACP-12 ที่มา
พรอมกับโทรศัพทของคุณ 
หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรบัการรับรอง สามารถสอบถาม
ไดจากตัวแทนจําหนายของคุณ หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับ
ที่ปล๊ักไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ 
1. เสียบอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปล๊ักไฟที่ผนัง
2. ตอสายจากอปุกรณชารจเขากับชองดานลาง

ของโทรศัพท  
ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะข้ึนอยูกับ
ประเภทของอุปกรณชารจและแบตเตอรี่ที่ใช 
ในกรณีที่ไมมีประจุแบตเตอรี่เหลืออยูเลย 
สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอเม่ือเวลาผานไปสองสามนาที 
ซึ่งจะสามารถโทรออกไดหลังจากนัน้

■ การเปดและปดเคร่ือง
คําเตือน: หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย 
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กดปุมวางสายคางไว
หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัส PIN หรือรหัส UPIN ใหปอนรหัส (ปรากฏเปน ****) 
หลังจากนั้นใหเลือก ตกลง

บริการแบบพลักแอนดเพลย
เม่ือคุณเปดเครื่องข้ึนมาเปนครั้งแรก และโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย เครื่องจะ
ขอใหคุณรบัการตั้งการกําหนดคาจากผูใหบริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ใหตอบรับหรือปฏิเสธคําขอนี้ โปรดดูที่ ตอเว็บสนับสนุนของผูใหบริการ 
ใน "การตั้งกําหนดคา", หนา 51 และ "บริการตั้งกําหนดคา", หนา xii

■ ตําแหนงการทํางานปกติ
ใหใชโทรศัพทในตําแหนงการทํางานตามปกติของเครื่องเทานัน้
โทรศัพทรุนนี้มีเสาอากาศภายนอก 

หมายเหตุ: คุณไมควรจับเสาอากาศโดย
ไมจําเปนเม่ือเปดเครื่องอยู เชนเดียวกับ
อุปกรณสงสัญญาณวิทยุอื่นๆ เพราะการสัมผัส
กับเสาอากาศอาจสงผลตอคุณภาพการโทร 
และยังอาจทําใหมีการใชพลังงานเกินกวาที่
จําเปนอีกดวย การหลีกเล่ียงการสัมผัส
บริเวณเสาอากาศระหวางการใชสายจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ของเสาอากาศและยืดอายุใชงานของแบตเตอรี่
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2. โทรศัพทของคุณ
■ ปุมกดและสวนประกอบ
ของเคร่ือง

• หูฟง (1)

• จอแสดงผล (2)

• ปุมเลือกดานซาย (3)

ปุมเลือกตรงกลาง (4)

ปุมเลือกดานขวา (5)

ฟงกชันของปุมตางๆ จะข้ึนกับขอความแนะนํา
ที่ปรากฏบนปุมนั้นๆ 

• ปุมสํารวจ 4 ทิศทาง (6)

เล่ือนข้ึน ลง ซาย และขวา
• ปุมโทรออก (7)

• ปุมวางสายและปุมเปด/ปด (8)

• ชองเสียบอุปกรณชารจ (9)

• ชองเสียบชุดหูฟง (10)

• ไมโครโฟน (11)

• รูสําหรับรอยสายคลองขอมือ (12)
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• ลําโพง (13)

• ไฟแสดงจังหวะ (14)

เม่ือปดฝาพับ ไฟแสดงจังหวะจะแจงเตือนสถานะ
โทรศัพทของคุณ (ยกตัวอยาง สายเรียกเขา) หากตั้ง 
เอฟเฟกตแสง ไวที่ เปด โปรดดูที่ "แสงสวาง", หนา 45

หมายเหตุ: หลีกเล่ียงการสัมผัสชองเสียบ เนื่องจาก
เปนสวนที่ใชโดยผูใหบริการที่ไดรับการอนุญาตเทานั้น

คําเตือน:  ชิ้นสวนบางสวนของอุปกรณนี้อาจประกอบดวยโลหะนิเกิล 
หลีกเล่ียงการสัมผัสกับผิวหนังเปนเวลานาน การสัมผัสกับโลหะนเิกิล
ติดตอกันเปนเวลานานอาจเปนสาเหตุใหเกิดผื่นคันได
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■ โหมดสแตนดบาย
เม่ือโทรศัพทพรอมใชงานและผูใชยังไมปอนตัวอักษรใดๆ ลงไป โทรศัพทจะอยู
ในโหมดสแตนดบาย 

จอแสดงผล
• ชื่อของเครือขายหรือระบบโลโก (1)

• ระดับความแรงของสัญญาณเครอืขายเซลลูลาร
ในตําแหนงปจจุบันที่คุณอยู (2) 

• ระดับประจุแบตเตอรี่ (3) 

• ปุมเลือกดานซาย คือ ไปท่ี (4)

• ปุมเลือกตรงกลาง คือ เมนู (5) 

• ปุมเลือกดานขวา คือ ช่ือ (6) หรือปุมลัดอื่นๆ 
เพ่ือไปยังฟงกชันที่คุณเลือก โปรดดูที่ 
"ปุมลัดสวนตัว", หนา 46 ผูใหบริการบางรายอาจใชชื่อเฉพาะของผูใหบริการ
สําหรับเขาใชเว็บไซตของผูใหบริการนั้น 

รายการปุมลัดสวนตัว
ปุมเลือกดานซาย คือ ไปท่ี 
หากตองการดูฟงกชันในรายการปุมลัดสวนตัว ใหเลือก ไปท่ี เม่ือตองการเรยีกใช
ฟงกชันนัน้ ใหกดปุมดังกลาว
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เม่ือตองการดูรายการฟงกชันที่มีใหใชได เลือก ไปท่ี > ตัวเลือก > เลือกตัวเลือก 
หากตองการเพิ่มฟงกชันในรายการปุมลัด เลือก เลือก หากตองการลบฟงกชันนั้น
ออกจากรายการ ใหเลือก ไมเลือก 
หากตองการจัดเรียงฟงกชันในรายการปุมลัดสวนตัวใหม ใหเลือก ไปท่ี > ตัวลือก > 
จัดวาง เลือกฟงกชันที่ตองการ และ ยาย และเลือกตําแหนงที่คุณตองการยาย
ฟงกชันนั้น 

ปุมลัดในโหมดสแตนดบาย
• ในการเขาใชรายการหมายเลขที่โทรออก ใหกดปุมโทรออกหนึ่งครั้ง เล่ือนดู

หมายเลขหรือรายชื่อที่คุณตองการ และกดปุมโทรออก เพ่ือโทรไปยังหมายเลขนั้น
• เม่ือตองการเปดเว็บเบราเซอร ใหกดคางไวที่ปุม 0
• เม่ือตองการโทรติดตอระบบฝากขอความเสียง ใหกดคางไวที่ปุม 1

• ใชปุมสํารวจเปนปุมลัดโปรดดูที่ "ปุมลัดสวนตัว", หนา 46

การประหยัดพลังงาน
เม่ือเปดฝาพับโทรศัพท นาฬิกาดิจิตอลจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ 
เม่ือไมมีการใชงานโทรศัพทในชวงระยะเวลาหนึ่ง เม่ือตองการ
ใชงานการประหยัดพลังงาน โปรดดูที่ ประหยัดพลังงาน ใน 
"จอแสดงผล", หนา 46 เม่ือตองการยกเลิกใชงานภาพ
พักหนาจอ ใหกดปุมใดก็ได 
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สัญลักษณ
คุณไดรับขอความตวัอักษรหรือขอความภาพหนึ่งหรือหลายขอความ 
โปรดดูที่ "การอานและการตอบกลับขอความ SMS", หนา 20

คุณไดรับขอความมัลติมีเดียอยางนอยหนึ่งขอความ โปรดดูที่ "การอานและ 
การตอบกลับขอความมัลติมีเดีย", หนา 20

มีสายเรียกเขาที่ไมไดรับสายโปรดดูที่ "ขอมูลการใช", หนา 35

ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู โปรดดูที่ "การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด)", 
หนา10

โทรศัพทจะไมสงเสียงสําหรับสายเรียกเขาหรือขอความตวัอักษรเม่ือตั้ง 
เสียงเตือนโทรเขา และ เสียงขอความเขา ไวที่ ปด โปรดดูที่ "แบบเสียง", 
หนา 45

ตั้งนาฬกิาปลุกไวที่ เปด โปรดดูที่ "นาฬกิาปลุก", หนา 56

เม่ือเลือกโหมดการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตเปน ออนไลนตลอด และ
ใชบริการขอมูลแบบแพคเก็ตได สัญลักษณนี้จะปรากฏขึ้น โปรดดูที่ 
"การเชื่อมตอ", หนา 50

การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตจะเริ่มตนข้ึน โปรดดูที่ "การเชื่อมตอ", 
หนา 50 และ "การเรียกดูเพจ", หนา 66 
หยุด (พัก) การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต เชน เม่ือมีสายเรียกเขาหรือมี
สายโทรออกระหวางการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต 
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■ การลอ็คปุมกด (ล็อคปุมกด) 
หากตองการปองกันการกดปุมโดยไมไดตั้งใจ เลือก เมนู และกด * ภายใน 1.5 วินาที 
เพ่ือล็อคปุมกด 
หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก ปลดล็อค และกด * หากตั้ง ปองกันปุมกด ไวที่ 
เปด ใหปอนรหัสโทรศัพทเม่ือเครื่องระบุไว  
เม่ือคุณวางสายหรือปฏิเสธไมรับสาย ปุมกดจะล็อคอีกครัง้โดยอัตโนมัติ
สําหรับ การปองกันปุมกด โปรดดูที่ "โทรศัพท", หนา 49

เม่ือล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉกุเฉินที่ใชเปนทางการ
ซึง่กําหนดไวในเครื่องของคุณได
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3. ฟงกชนัการโทร
■ การโทรออก
1. ปอนหมายเลขโทรศัพทและรหัสพื้นที่

สําหรับการโทรตางประเทศ ใหกด * สองครั้งเพ่ือเปนรหัสนําหนา (เครื่องหมาย + 
จะแทนรหัสการโทรออกตางประเทศ) หลังจากนั้นใหใสรหัสประเทศ รหัสพื้นที่
โดยไมตองมีเลข 0 นําหนา หากจําเปน ตามดวยหมายเลขโทรศัพท 

2. เม่ือตองการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ใหกดปุมโทรออก 
3. หากตองการวางสายหรือยกเลิกการโทรออก ใหกดปุมวางสาย หรือปดฝาพับ

ของโทรศัพท 
เม่ือตองการโทรออกโดยใชชื่อ ใหคนหาชื่อหรือหมายเลขโทรศัพทใน รายชื่อ โปรดดูที่ 
"การคนหารายชื่อ", หนา 36 กดปุมโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขดังกลาว 
หากตองการโทรออกไปยังรายการหมายเลขที่คุณเพ่ิงโทรออกหรือพยายามโทรออก 
ใหกดปุมโทรออกหนึ่งครั้งเม่ือเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย เม่ือตองการโทรออก
ไปยังหมายเลขนั้น ใหเล่ือนไปยังชื่อหรือหมายเลข แลวกดปุมโทรออก

โทรดวน
คุณสามารถกําหนดเบอรโทรศัพทในปุมโทรดวนปุมใดปุมหนึ่งได โดยใชหมายเลข
ตั้งแต 2 ถึง 9 โปรดดูที่ "โทรดวน", หนา 42 โทรไปยังเบอรดังกลาวโดยใชวิธีใด
วิธีหนึ่งตอไปนี:้
• กดปุมโทรดวน จากนัน้กดปุมโทรออก
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• หากตั้ง โทรดวน เปน เปด ใหกดปุมโทรดวนคางไวจนกวาการโทรจะเริ่มข้ึน 
โปรดดูที่ โทรดวน ใน "การโทรออก", หนา 47

■ การรับสายหรือปฏิเสธการรับสาย
หากตองการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก หรอืเปดฝาพับของโทรศัพทเม่ือตั้ง 
รบัสายโดยการเปดฝา ไวที่ เปด โปรดดูที่ "การโทรออก", หนา 47 หากตองการ
วางสาย ใหกดปุมวางสาย หรอืปดฝาพับของโทรศัพท
เม่ือตองการปฏิเสธการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมวางสาย หรือหากฝาพับเปดอยู 
ใหปดฝาพับ เม่ือตองการปฏิเสธการรบัสายเรยีกเขาเม่ือฝาพับปดอยู ใหเปดฝาพับ 
แลวกดปุมวางสาย

เคล็ดลับ: หากเปดใชงานฟงกชัน โอนสายเม่ือสายไมวาง เพ่ือโอนสาย 
(เชน เพ่ือโอนไปยังระบบฝากขอความเสียง) การปฏิเสธการรับสายจะทําให
สายเรียกเขานั้นถูกโอนไปดวยเชนกัน โปรดดูที่ "การโทรออก", หนา 47

หากคุณตอชุดหูฟงชนดิมีปุมที่ชุดหูฟง ซึ่งสามารถใชงานรวมกันไดเขา ไวกับโทรศัพท
ดวย คุณสามารถรับสายและวางสายไดโดยกดปุมที่ชุดหูฟง

สายเรียกซอน
เม่ือตองการรับสายเรียกซอนในระหวางที่ใชสายอยู ใหกดปุมโทรออก สายแรกจะถูก
พักสายไว เม่ือตองการวางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุมวางสาย
หากตองการใชงานฟงกชัน สายเรียกซอน โปรดดูที่ "การโทรออก", หนา 47
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n ตัวเลือกระหวางใชสาย
ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใชไดขณะสนทนา คือ บริการเสริมจากระบบเครือขาย 
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตดิตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนที่ของคุณ 
ระหวางใชสาย ใหเลือกตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้ 
ตัวเลือกการโทร ไดแก ปดเสียง หรือ เปดเสียง, รายชื่อ, เมนู, ล็อคปุมกด, ลําโพง 
หรือ โทรศัพท
ตัวเลือกของบริการเสริมจากระบบเครือขาย ไดแก รับสาย และ ปฏิเสธ, พักสาย หรอื 
เลิกพักสาย, โทรใหม, เพ่ิมสายประชุม, วางสาย, วางทุกสาย และเลือกคาตอไปนี:้ 
สง DTMF — เพ่ือสงชุดความถี่ดูอัลโทน
สลับสาย — ระหวางสายที่ใชอยูและสายที่พัก
สงสายตอ — เพ่ือตอสายที่พักไวเขากับสายที่ใชอยู และวางสายของคุณออกจาก
การสนทนา
ประชุมสาย — เพ่ือการประชุมสาย ซึ่งสามารถมีผูรวมประชุมสายไดสูงสุดถึง 6 ราย 
โทรสวนตัว — เพ่ือคุยสายเปนการสวนตัวในระหวางการประชุมสาย

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง เนื่องจาก
เสียงจะดังมาก
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4. เขียนขอความ
คุณสามารถปอนขอความ (เชน ขณะเขียนขอความ) โดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบ
ปกต ิหรอืระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ เม่ือใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ ใหกดปุม
ตัวเลขตั้งแต 1 ถึง 9 ซ้ําๆ จนพบตัวอักษรที่ตองการ ในระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 
คุณสามารถปอนตัวอักษรไดโดยการกดปุมครั้งเดียว 
เม่ือคุณเขียนตัวอักษร ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติจะสังเกตไดจากสัญลักษณ  
และระบบปอนตัวอักษรแบบปกติจะสังเกตไดจากสัญลักษณ  ที่มุมซายบนของ
จอแสดงผล ,  หรอื  ที่ปรากฏติดกับสัญลักษณของระบบการปอน
ขอความ แสดงถึงรูปแบบตัวพิมพ 
เม่ือตองการเปล่ียนรูปแบบตัวพิมพและระบบการปอนขอความ ใหกดปุม #  
แสดงถึงโหมดตัวเลข หากตองการเปล่ียนจากโหมดตัวอักษรเปนตวัเลข ใหกดคางไว
ที่ปุม # และเลือก โหมดตัวเลข 

■ การต้ังคา
เม่ือตองการตั้งคาภาษาที่ใชเขียน ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน ระบบชวยสะกด
คําอัตโนมัติสามารถใชกับภาษาที่มีในรายการเทานั้น
เลือก ตัวเลือก > เปดพจนานุกรม เพ่ือตั้งคาระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติหรือ ปด
พจนานุกรม เพ่ือตั้งคาระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
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■ ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติจะใชพจนานกุรมในตวัเครือ่ง ซึง่คุณสามารถเพิม่คําใหมได 
1. เริ่มเขียนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุมแตละปุมเพียง 1 ครั้งสําหรบัหนึ่งตัวอักษร 

คําจะเปล่ียนไปตามการกดปุมในแตละครั้ง
2. เม่ือเขียนคําเสร็จและตรวจแลววาถูกตอง ใหยืนยันโดยกดปุม 0 เพ่ือเวนวรรค 

หรือกดปุมสํารวจปุมใดก็ได กดปุมสํารวจเพื่อเล่ือนเคอรเซอร
หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกด * ซ้ําๆ หรือเลือก ตัวเลือก > ขอมูลที่ตรงกัน 
จนกระทั่งคําที่คุณตองการปรากฏขึ้น แลวใหยืนยันคํานัน้ 
หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวาคําที่คุณเขียนไมมีในพจนานุกรม 
หากตองการเพิ่มคําลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด ปอนคํานัน้ (โดยใชระบบ
ปอนตัวอักษรแบบปกติ) แลวเลือก จัดเก็บ

3. เริ่มเขียนคําถัดไป

การเขียนคําประสม
ปอนสวนแรกของคํา หลังจากนั้นใหยืนยันโดยกดปุมสํารวจดานขวา เขียนสวนสุดทาย
ของคํา หลังจากนั้นใหยืนยัน

■ การปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมตัวเลข 1 ถึง 9 ซ้ําๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ตองการปรากฏขึ้น ตัวอักษรทั้งหมด
ที่มีอยูในปุมตัวเลขแตละปุมอาจไมไดพิมพไวบนปุมครบทุกตัวอักษร ตัวอักษรที่มีอยู
จะข้ึนกับภาษาที่ใชเขียน โปรดดูที่ "การตั้งคา", หนา 14
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หากตวัอักษรตัวถัดไปที่คุณตองการปอน อยูในปุมเดียวกับปุมที่คุณใชอยู ใหรอ
จนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึ้น หรอืกดปุมสํารวจปุมใดก็ได หลังจากนั้นใหปอน
ตัวอักษร 
เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรพิเศษสวนใหญ จะอยูที่ปุม 1
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5. การสํารวจเมนู
โทรศัพทเครื่องนี้มีฟงกชันหลากหลาย โดยจะจัดกลุมอยูในเมนูตางๆ  
1. การเขาใชงานเมนู ใหเลือก เมนู หากตองการเปล่ียนมุมมองเมนู ใหเลือก 

ตัวเลือก  > มุมมองเมนหูลัก > รายการ  หรือ ตาราง
2. เล่ือนดูเมนตูางๆ และเลือกเมนยูอย (เชน การตั้งคา)
3. หากเมนูนั้นมีเมนูยอย ใหเลือกเมนยูอยที่คุณตองการ (เชน โทร)
4. หากเมนูที่เลือกนัน้มีเมนูยอยอีก ใหเลือกเมนูยอยที่คุณตองการ (เชน รับไดทุกปุม)

5. เลือกการตั้งคาที่ตองการ
6. หากตองการกลับไปที่เมนรูะดับกอนหนานี้ ใหเลือก กลับ หากตองการออกจาก

เมนู ใหเลือก ออก
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6. ขอความ
บริการรับสงขอความนี้จะใชไดในกรณีที่มีการเปดใหบริการโดยผูใหบริการเครือขาย
หรอืผูใหบริการเทานั้น  

หมายเหต:ุ เม่ือสงขอความ โทรศัพทของคุณอาจจะแสดงขอความ 
สงขอความแลว ซึ่งแสดงใหเห็นวา โทรศัพทของคุณไดสงขอความนั้น
ไปยังเบอรศูนยขอความที่ตั้งโปรแกรมไวในโทรศัพทของคุณแลว แตไมได
หมายความวาผูรับปลายทางไดรับขอความของคุณ คุณสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับบรกิารรับสงขอความไดจากผูใหบริการ 
ขอสําคัญ: โปรดระมัดระวังเม่ือเปดขอความ ขอความตางๆ อาจมีไวรัส
หรืออาจทําใหโทรศัพทหรือพีซีของคุณเสียหายได  
เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและแสดง
ขอความได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับโทรศัพท
ที่รับขอความ 

■ ขอความแบบตัวอักษร (SMS)
ดวยบริการ SMS (Short Message Service) คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณสง
และรบัขอความแบบหลายสวน ซึ่งประกอบดวยขอความแบบตวัอักษรทั่วไปหลายๆ 
ขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ที่อาจรวมภาพไว
กอนที่คุณจะสงขอความ, รูปภาพ หรือขอความอีเมล คุณตองจัดเก็บเบอรศูนย
ขอความของคุณกอน โปรดดูที่ "การตั้งคาขอความ", หนา 31
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หากตองการตรวจสอบบริการอีเมล SMS ที่มีอยู และสมัครขอใชบริการ โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณ 
โทรศัพทของคุณสนบัสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกวา
ความยาวที่กําหนดของขอความเดียว โดยขอความที่ยาวขึ้นจะถูกสงเปนชุดขอความ
ตั้งแตสองขอความขึ้นไป ผูใหบริการจะคิดคาใชจายตามจรงิ สําหรบัตัวอักษรที่มี
เครื่องหมายเนนเสียงหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา 
เชน ภาษาจีน จะใชพ้ืนที่มากขึ้น ซึง่อาจใหขอความนั้นยาวกวาจํานวนที่จะสงเปน
ขอความเดียวได 
ที่ดานบนของจอแสดงผล คุณจะเห็นสัญลักษณแสดงความยาวของขอความ ซึ่งจะ
แสดงจํานวนตัวอักษรที่ยังสามารถเขียนได ตัวอยางเชน 10/2 หมายความวา คุณยัง
สามารถปอนตัวอักษรลงในขอความไดอีก 10 ตัวอักษร โดยจะสงเปนสองขอความ 

การเขียนและสงขอความ SMS
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความตัวอักษร 
2. การปอนขอความโปรดดูที่ "เขียนขอความ", หนา 14 หากตองการใสแมแบบ

ขอความหรือภาพลงในขอความ โปรดดูที่ "แมแบบขอความ", หนา 21 ขอความ
ภาพแตละขอความจะประกอบดวยขอความตัวอักษรหลายสวน ดังนั้น การสง
ขอความภาพหรือขอความแบบหลายสวนหนึ่งขอความอาจเสียคาใชจายมากกวา
การสงขอความแบบตวัอักษรหนึ่งขอความ

3. หากตองการสงขอความ เลือก สง > ที่เพ่ิงถูกใชงาน, ไปที่เบอรโทรศัพท, ไปที่ผูรับ
หลายคน หรือ ไปที่อยูอีเมล หากตองการสงขอความโดยใชรูปแบบขอความ
ที่กําหนดไวลวงหนา ใหเลือก ผานรูปแบบการสง สําหรับรูปแบบขอความ โปรดดู
ที่ "ขอความและอีเมล SMS", หนา 31 เลือกหรือปอนหมายเลขโทรศัพทหรอื
ที่อยูอีเมล หรอืเลือกรูปแบบ
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หมายเหต:ุ สามารถใชฟงกชันขอความภาพไดตอเม่ือผูใหบริการระบบ
เครือขายหรือผูใหบริการของคุณสนับสนุนฟงกชันนี้เทานั้น เฉพาะโทรศัพท
ที่ใชงานรวมกันไดที่มีคุณสมบัติแสดงขอความภาพเทานั้นที่จะรับและแสดง
ขอความภาพได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับโทรศัพท
ที่รบัขอความ 

การอานและการตอบกลบัขอความ SMS
 จะปรากฏขึ้นเม่ือคุณไดรับขอความ SMS หรืออีเมล SMS สัญลักษณ  กะพริบ

แสดงวาหนวยความจําขอความเต็ม กอนที่คุณจะรับขอความใหมได คุณจะตองลบ
ขอความเกาๆ ในแฟมขอมูล ถาดเขา 
1. หากตองการดูขอความใหม เลือก แสดง หากตองการดูขอความนั้นในภายหลัง 

ใหเลือก ออก
หากตองการอานขอความในภายหลัง ใหเลือก เมนู > ขอความ > ถาดเขา 
หากคุณไดรับขอความมากกวาหนึ่งขอความ ใหเลือกขอความที่คุณตองการอาน 

 แสดงถึงขอความที่ยังไมไดอาน
2. ขณะอานขอความ ใหเลือก ตัวเลือก และลบหรือสงตอขอความ, แกไขขอความ

เปนขอความแบบตัวอักษร หรืออีเมล SMS, เปล่ียนชื่อขอความที่คุณกําลังอาน
หรือยายขอความนั้นไปยังแฟมขอมูลอื่น หรือดูหรอืดึงรายละเอียดในขอความ
มาใช คุณยังสามารถคัดลอกขอความตั้งแตเริ่มตนไปไวในปฏิทินในเครื่องเพื่อใช
เปนขอความเตือนความจํา หากตองการจัดเก็บภาพลงในแฟมขอมูล แมแบบ
ขอความ ขณะอานขอความภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บภาพ

3. หากตองการตอบกลับขอความ เลือก ตอบกลับ > ขอความตัวอักษร, ขอความ
มัลติมีเดีย หรือ ขอความดวน ปอนขอความตอบกลับ เม่ือคุณตอบกลับอีเมล 
ใหยืนยันหรือแกไขที่อยูอีเมล และหัวเรื่องกอน 
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4. เม่ือตองการสงขอความไปยังหมายเลขที่ปรากฏ ใหเลือก สง > ตกลง

แมแบบขอความ
โทรศัพทของคุณมีแมแบบขอความ  และแมแบบรปูภาพ  ที่คุณสามารถใชใน
ขอความแบบตัวอักษร, ขอความภาพ หรือขอความอีเมล SMS ได 
หากตองการเขาใชงานรายการแมแบบขอความ ใหเลือก เมนู > ขอความ > รายการ
ที่จัดเก็บ > ขอความตัวอักษร > แมแบบขอความ

■ ขอความมัลติมีเดีย (MMS)
ขอความมัลติมีเดียจะประกอบดวยขอความ รปูภาพ บันทึกจากปฏิทิน หรือนามบัตร 
หากขอความนั้นมีขนาดใหญเกินไป เครื่องอาจจะไมสามารถรับขอความได ระบบ
เครือขายบางระบบอาจยอมใหขอความแบบตัวอักษรมีแอดเดรสของอินเทอรเนต็
รวมไวดวย เพ่ือใหคุณสามารถดูขอความมัลติมีเดียนัน้ได 

หมายเหตุ: เฉพาะโทรศัพทที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นจึงจะ
สามารถรับและแสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดง
อาจแตกตางกันข้ึนกับโทรศัพทที่รับขอความ 

คุณไมสามารถรับขอความมัลติมีเดีย ระหวางการใชสาย, เลนเกมส หรือรันแอปพลิเคชัน่ 
Java อื่นๆ หรือกําลังเรียกดูขอมูลผานทางขอมูล GSM เนือ่งจากการสงขอความ
มัลตมีิเดียอาจลมเหลวไดดวยสาเหตุหลายประการ ดังนัน้คุณไมควรใชวิธีดังกลาว
เพียงอยางเดียวในการติดตอส่ือสารที่สําคัญๆ 
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การเขียนและสงขอความมัลติมีเดีย
หากตองการตั้งคาสําหรับการรับสงขอความมัลติมีเดีย โปรดดูที่ "มัลติมีเดีย", หนา 31 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ 
เพ่ือตรวจสอบขอมูลการใชงานและการเปนสมาชิกบริการขอความมัลติมีเดีย 
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความมัลติมีเดีย
2. การปอนขอความโปรดดูที่ "เขียนขอความ", หนา 14

หากตองการใสไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > แทรก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้: 
ภาพ — เพ่ือใสไฟลจาก คลังภาพ
คลิปเสียง — เพ่ือใสไฟลเสียงจาก คลังภาพ
นามบัตร หรือ บันทึกปฏิทิน — เพ่ือใสนามบัตรหรือบันทึกปฏิทินไวในขอความ 
ภาพนิ่ง — เพ่ือใสภาพนิ่งในขอความ โทรศัพทของคุณสนบัสนุนขอความ
มัลติมีเดียที่มีหลายหนา (ภาพนิง่) ภาพนิ่งแตละหนาอาจประกอบดวยขอความ, 
ภาพ, บันทึกปฏิทิน และนามบัตร หากตองการเปดภาพนิ่งที่ตองการ หากขอความ
นั้นประกอบดวยภาพนิ่งหลายหนา ใหเลือก ตัวเลือก > ภาพนิ่งกอนหนา, ภาพนิ่ง
ถัดไป หรือ รายการภาพนิ่ง ในการตั้งคาชวงเวลาระหวางภาพนิ่ง ใหเลือก 
ตัวเลือก > การจับเวลาภาพนิง่ หากตองการยายสวนที่เปนขอความตัวอักษร
ไปที่ดานบนหรือดานลางของขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ใสตัวอักษรกอน หรือ 
ใสตัวอักษรทีหลัง
ตวัเลือกตอไปนีบ้างตวัอาจใชงานได ลบ เพ่ือลบภาพหรอืภาพนิง่ ออกจากขอความ 
ลบหนาจอ, แสดงตวัอยาง หรือ จัดเก็บขอความ ใน ตัวเลือกอื่นๆ ตัวเลือกตอไปนี้
บางตัวอาจใชงานได: ใสชื่อ, ใสเบอร, รายละเอียดขอความ และ แกไขหัวเรื่อง

3. หากตองการสงขอความ เลือก สง > ที่เพ่ิงถูกใชงาน, ไปที่เบอรโทรศัพท, ไปที่อยู
อีเมล หรือ ไปที่ผูรับหลายคน
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4. เลือกรายชื่อจากรายการ หรอืปอนหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอีเมลของผูรับ หรือ
คนหาจาก รายชื่อ เลือก ตกลง ขอความนั้นจะถูกยายไปที่แฟมขอมูล ถาดออก 
เพ่ือรอการสง 
ขณะที่ขอความมัลติมีเดียกําลังถูกสง สัญลักษณแบบเคล่ือนไหว  จะแสดงขึ้น 
และคุณสามารถใชฟงกชันอื่นๆ ในเครือ่งได หากการสงขอความนั้นไมสําเร็จ 
เครื่องจะพยายามสงใหมประมาณ 2-3 ครัง้ หากการสงลมเหลว ขอความจะยังคง
อยูในแฟมขอมูล ถาดออก และคุณสามารถพยายามสงอีกครั้งในภายหลัง 
หากคุณเลือก จัดเก็บขอความที่สง > ใช ขอความที่สงแลวจะไดรับการจัดเก็บ
ไวในแฟมขอมูล รายการที่สง โปรดดูที่ "มัลติมีเดีย", หนา 31 เม่ือขอความถูก
สงไป ไมไดหมายความวาระบบไดสงขอความนีไ้ปถึงปลายทางที่กําหนดไวแลว 

การปองกันดานลิขสิทธิ์อาจปองกันการคัดลอก แกไข ถายโอน หรือสงตอรูปภาพ 
เสียงเรียกเขา และเนือ้หาอื่นๆ บางสวนได 

การอานและการตอบกลบัขอความมัลติมีเดีย
คาที่ระบบตั้งไวเริ่มแรกสําหรับบริการขอความมัลติมีเดีย คือ ใชงาน 

ขอสําคัญ: โปรดระมัดระวังเม่ือเปดขอความ ออบเจกตในขอความ
มัลติมีเดียอาจประกอบดวยซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรืออาจทําใหโทรศัพท
หรือพีซีของคุณเสียหายได

เม่ือเครือ่งของคุณไดรับขอความมัลติมีเดีย สัญลักษณที่เปนภาพเคล่ือนไหว  
จะแสดงขึ้น เม่ือไดรับขอความแลว สัญลักษณ  และขอความ ไดรบัขอความ
มัลตมีิเดียแลว จะแสดงขึ้น
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1. หากตองการอานขอความ ใหเลือก แสดง หากตองการดูขอความนั้นในภายหลัง 
ใหเลือก ออก
หากตองการอานขอความในภายหลัง ใหเลือก เมนู > ขอความ > ถาดเขา ใน
รายการขอความ  แสดงถึงขอความที่ยังไมไดอาน เลือกขอความทีคุ่ณตองการดู

2. ฟงกชันของปุมเลือกตรงกลางจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่แนบมากับขอความซึ่ง
ปรากฏในขณะนั้น 
หากตองการดูขอความทั้งหมดในกรณีที่ไดรับขอความที่ประกอบดวยการนําเสนอ 
ใหเลือก เลน
หากตองการดูภาพขยาย เลือก ขยายภาพ หากตองการดูนามบัตรหรือบันทึก
ปฏิทิน หรือเปดออบเจ็กตลักษณะ ใหเลือก เปด

3. หากตองการตอบกลับขอความ เลือก ตัวเลือก > ตอบกลับ > ขอความตวัอักษร, 
ขอความมัลตมีิเดีย หรอื ขอความดวน ปอนขอความตอบกลับ และเลือก สง คุณ
สามารถสงขอความตอบกลับไดเฉพาะกับบุคคลที่สงขอความเริ่มตนมาใหคุณ
เทานั้น 
เลือก ตัวเลือก เพ่ือเขาใชงานตัวเลือกที่มีอยู 

เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของขอความ MMS หากภาพที่แทรกมีขนาดเกินกวา
จํานวนจํากัดนี้ เครื่องอาจทําใหขนาดของภาพเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได 

■หนวยความจําเต็ม
เม่ือคุณไดรับขอความตัวอักษรขอความใหม และหนวยความจําเต็ม  จะกะพริบ 
และจะแสดงขอความ ความจําขอความตัวอักษรเต็ม, ลบขอความออก เลือก ไม และ
ลบขอความบางขอความออกจากแฟมขอมูล หากตองการละทิ้งขอความที่รออยู 
เลือก ออก > ใช
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เม่ือคุณมีขอความมัลติมีเดียใหมที่รออยู แตหนวยความจําของขอความเตม็ สัญลักษณ 
 จะกะพรบิ และขอความ ความจํามัลตมีิเดียเต็ม, ดูขอความที่รออยู จะแสดงขึ้น 

หากตองการดูขอความที่รออยู ใหเลือก แสดง กอนที่คุณจะจัดเก็บขอความที่รออยูได 
คุณตองลบขอความเกาออกเพื่อเพ่ิมที่วางในหนวยความจํา หากตองการจัดเก็บ
ขอความนี้ เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บขอความ
หากตองการละทิ้งขอความที่รออยู เลือก ออก > ใช หากคุณเลือก ไม คุณจะสามารถ
ดูขอความนั้นได 

■ แฟมขอมูล
เครื่องจะจัดเก็บขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดียที่ไดรับเขามาไวในแฟม
ขอมูล ถาดเขา
ขอความมัลติมีเดียที่ยังไมไดสงจะถูกยายไปเก็บไวในแฟมขอมูล ถาดออก 
หากคุณเลือก การตั้งคาขอความ > ขอความตัวอักษร > จัดเก็บขอความที่สง > ใช 
และ การตั้งคาขอความ > ขอความมัลติมีเดีย > จัดเก็บขอความที่สง > ใช ขอความ
ที่สงแลวจะไดรบัการจัดเก็บไวในแฟมขอมูล รายการที่สง
หากตองการจัดเก็บขอความตัวอักษรที่คุณกําลังเขียนและตองการสงในภายหลังไวใน
แฟมขอมูล รายการที่จัดเก็บ ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บขอความ > ขอความอักษร
ที่เก็บ สําหรับขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บขอความ สัญลักษณ  
แสดงถึงขอความที่ยังไมไดสง 
หากตองการจัดวางขอความตัวอักษรของคุณ คุณสามารถยายขอความไปไวที่ แฟม
สวนตัว หรอืเพ่ิมแฟมขอมูลใหมสําหรับขอความของคุณ เลือก ขอความ > รายการ
ที่จัดเก็บ > ขอความตัวอักษร > แฟมสวนตัว 
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หากตองการเพิ่มแฟมขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > เพ่ิมแฟมขอมูล หากคุณยังไมได
จัดเก็บแฟมขอมูลใดๆ ไว ใหเลือก เพิ่ม
หากตองการลบหรือเปล่ียนแฟมขอมูล เล่ือนไปที่แฟมขอมูลที่ตองการ และเลือก 
ตัวเลือก > ลบแฟมขอมูล หรือ เปล่ียนชื่อแฟม 

■ ขอความดวน
ขอความดวน คือ ขอความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นในทันทีที่ไดรับ

การเขียนขอความดวน
เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความดวน เขียนขอความของคุณ 
ความยาวสูงสุดของขอความดวนคือ 70 ตัวอักษร หากตองการใสตัวอักษรกะพริบ
ลงในขอความ เลือก ใสตัวอักษรกะพริบ จากรายการตัวเลือกเพื่อกําหนดตําแหนง 
ตัวอักษรหลังตําแหนงนั้นจะกะพริบ จนกวาคุณจะใสตําแหนงที่สอง 

การรับขอความดวน
ขอความดวนที่ไดรบัจะไมถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ หากตองการอานขอความ ใหเลือก 
อาน หากตองการนําหมายเลขโทรศัพท, ที่อยูอีเมล, รหัสผูใช และแอดเดรสของ
เว็บไซตจากขอความปจจุบันมาใช เลือก ตัวเลือก > ใชรายละเอียด หากตองการ
จัดเก็บขอความ เลือก จัดเก็บ และเลือกแฟมขอมูลที่คุณตองการจัดเก็บขอความ
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■ แอปพลิเคชั่นอีเมล
แอปพลิเคชั่นอีเมล (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ชวยใหคุณสามารถเขาใชงาน
บัญชีผูใชอีเมลที่สามารถใชงานรวมกันผานทางโทรศัพทของคุณได เม่ือคุณไมไดอยู
ในที่ทํางานหรือที่บาน แอปพลิเคชั่นอีเมลแตกตางจากฟงกชันอีเมล SMS และ MMS

โทรศัพทของคุณสนบัสนุนอีเมลเซิรฟเวอรแบบ POP3 และ IMAP4 กอนที่คุณจะสง
และดึงอีเมลใดๆ คุณจําเปนตองดําเนินการดังนี:้  
• จัดหาบัญชีผูใชอีเมลใหมหรือใชอีเมลที่มีอยูแลว โปรดติดตอผูใหบริการอีเมล 

เพ่ือขอบัญชีผูใชอีเมลของคุณ 
• โปรดสอบถามผูใหบรกิารอีเมลของคุณเก่ียวกับการตั้งคาที่จําเปนสําหรับอีเมล 

คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาอีเมลในลักษณะของขอความการกําหนดคา 
โปรดดูที่ "บริการตั้งกําหนดคา", หนา xii  
นอกจากนี ้คุณยังสามารถปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเองได โปรดดูที่ 
"การตั้งกําหนดคา", หนา 51 
หากตองการเปดใชงานการตั้งคาอีเมล เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความอีเมล โปรดดูที่ "อีเมล", หนา 33

การเขียนและการสงอีเมล
1. เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > สรางอีเมล
2. ปอนที่อยูอีเมลของผูรับ หัวเรื่อง และขอความในอีเมล

หากตองการแนบไฟลในอีเมล เลือก ตัวเลือก > แนบ และเลือกไฟลใน คลังภาพ
3. เลือก สง > สงตอนนี้
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การดาวนโหลดอีเมล
1. หากตองการเขาใชงานแอปพลิเคชั่นอีเมล ใหเลือก เมนู > ขอความ > อีเมล
2. ดาวนโหลดขอความอีเมลที่สงมายังบัญชีผูใชอีเมลของคุณ โดยเลือก ดึง

หากตองการดาวนโหลดขอความอีเมลใหม และสงอีเมลที่จัดเก็บไวในแฟมขอมูล 
ถาดออก ใหเลือก ตัวเลือก > ดึงและสง
หากตองการดาวนโหลดหัวเรื่องของขอความอีเมลใหม ซึง่สงมายังบัญชีผูใชอีเมล
ของคุณมาดูกอน ใหเลือก ตัวเลือก > ตรวจสอบอีเมลใหม จากนั้น หากตองการ
ดาวนโหลดอีเมลทีเ่ลือก ใหทําเครือ่งหมายอีเมลทีต่องการ และเลือก ตวัเลอืก > ดึง

3. เลือกขอความใหมใน ถาดเขา หากตองการดูขอความนั้นในภายหลัง ใหเลือก กลับ 
แสดงถึงขอความที่ยังไมไดอาน

การอานและการตอบกลบัอีเมล
ขอสําคัญ: โปรดระมัดระวังเม่ือเปดขอความ ขอความอีเมลอาจประกอบดวย
ซอฟตแวรที่เปนอันตรายกับอุปกรณหรือเครื่องพีซีของคุณ 

เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > ถาดเขา และขอความที่ตองการ ขณะอานขอความ 
ใหเลือก ตัวเลือก เพ่ือดูตัวเลือกตางๆ ที่สามารถใชได 
หากตองการตอบกลับอีเมล ใหเลือก ตอบกลับ > หนาจอวาง หรือ ขอความเดิม
หากตองการตอบกลับผูรับหลายราย ใหเลือก ตัวเลือก > ตอบกลับทั้งหมด ยืนยัน
หรอืแกไขที่อยูอีเมลและหัวเรื่อง จากนั้นเขียนขอความตอบกลับของคุณ หากตองการ
สงขอความ ใหเลือก สง > สงตอนนี้
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แฟมขอมูลถาดเขาและแฟมขอมูลอ่ืน
โทรศัพทของคุณจะจัดเก็บอีเมลซึ่งคุณดาวนโหลดจากบัญชีผูใชอีเมลของคุณไวใน
แฟมขอมูล ถาดเขา แฟมขอมูลอื่นๆ ประกอบดวยแฟมขอมูลตอไปนี:้ ฉบับราง สําหรับ
จัดเก็บอีเมลที่ยังเขียนไมสมบูรณ, ที่เก็บถาวร สําหรับจัดวางและจัดเก็บอีเมลของคุณ, 
ถาดออก สําหรับจัดเก็บอีเมลที่ยังไมไดสง และ รายการที่สง สําหรับจัดเก็บอีเมลที่สง
ออกไปแลว 
หากตองการจัดการแฟมขอมูลและเนื้อหาอีเมลในแฟมขอมูล เลือก ตัวเลือก > 
จัดการแฟมขอมูล

การลบขอความอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > ตัวเลือก > จัดการแฟมขอมูล และเลือกแฟมขอมูล
ที่ตองการ เลือกขอความที่คุณตองการลบ หากตองการลบขอความดังกลาว ใหเลือก 
ตัวเลือก > ลบ
การลบอีเมลออกจากเครื่องของคุณจะไมเปนการลบอีเมลนั้นออกจากเซิรฟเวอรอีเมล
ดวย หากตองการใหลบอีเมลออกจากเซริฟเวอรอีเมลดวย ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
อีเมล > ตัวเลือก > การตัง้คาเพิ่มเติม > ทิ้งสําเนา: > ลบขอความที่ดึงแลว

■ ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากระบบเครอืขาย และคุณจําเปนตองสมัคร
เปนสมาชิกกอน หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ 
หากตองการโทรไปยังศูนยรับฝากขอความเสียง เลือก เมนู > ขอความ > ขอความ
เสียง > เรียกฟงขอความเสียง หากตองการปอน คนหา หรือแกไขหมายเลขศูนย
รับฝากขอความเสียงของคุณ เลือก หมายเลขศูนยรับฝากขอความเสียง
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หากเครือขายสนับสนนุบรกิารนี้  แสดงวามีขอความเสียงขอความใหม เลือก 
ฟง เพ่ือโทรไปยังเบอรศูนยรับฝากขอความเสียงของคุณ 

■ ขอความขอมูล
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความขอมูล ดวยบริการเสรมิจากระบบเครือขาย 
บริการขอมูล คุณสามารถไดรับขอความหัวขอเรือ่งตางๆ จากผูใหบริการของคุณ 
หากตองการทราบขอมูลเก่ียวกับบริการนี้ หัวขอตางๆ รวมทั้งหมายเลขที่สัมพันธ
กับขอมูลหัวขอนั้นๆ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ 

■ คําส่ังขอใชบริการ
เลือก เมนู > ขอความ > คําสั่งขอใชบริการ ปอนและสงคําขอบรกิาร (โดยทั่วไปรูจัก
กันในชื่อคําสั่ง USSD) ไปยังผูใหบริการของคุณ เชน คําสั่งเปดใชงานบริการเสริม
จากระบบเครือขาย 

■ การลบขอความ
หากตองการลบขอความทั้งหมดออกจากแฟมขอมูล ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
ลบขอความ และแฟมขอมูลที่คุณตองการลบขอความ เลือก ใช และหากในแฟมขอมูล
มีขอความที่ยังไมไดเปดอาน เครื่องจะถามวาคุณตองการลบขอความเหลานัน้ดวย
หรอืไม เลือก ใช อีกครัง้ 



ขอความ

31ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

■ การต้ังคาขอความ

ขอความและอีเมล SMS
การตั้งคาขอความจะสงผลตอการสง การรับ และการดูขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความตัวอักษร และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้: 
รูปแบบการสง — หากซิมการดของคุณรองรับการทํางานของชุดรปูแบบขอความ
มากกวาหนึ่งชุด ใหเลือกชุดที่คุณตองการเปล่ียน 
ตัวเลือกตอไปนีบ้างตวัอาจใชงานได: เบอรศูนยขอความ (นําสงจากผูใหบริการของคุณ) 
สงในแบบ, อายุขอความ, เบอรผูรับที่ตั้งไว (ขอความตัวอักษร) หรือ อีเมลเซิรฟเวอร 
(อีเมล), รายงานผลการสง, ใชขอมูลแพคเก็ต, ใชศูนยเดิม (บริการเสริมจากเครือขาย)
และ ตั้งชื่อใหม 
จัดเก็บขอความที่สง > ใช — เพ่ือตั้งใหโทรศัพทจัดเก็บขอความตัวอักษรที่สงไว
ในแฟมขอมูล รายการที่สง 
การสงซ้ําอัตโนมัติ > เปด — โทรศัพทจะพยายามสงขอความตัวอักษรอีกครั้งโดย
อัตโนมัติ หากสงไมสําเร็จ

มัลติมีเดีย
การตั้งคาขอความจะสงผลตอการสง การรับ และการดูขอความมัลติมีเดีย 
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความมัลติมีเดีย และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี:้ 
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จัดเก็บขอความที่สง > ใช — เพ่ือตั้งใหโทรศัพทจัดเก็บขอความมัลติมีเดียที่สงไว
ในแฟมขอมูล รายการที่สง
รายงานผลการสง — เพ่ือขอใหระบบสงผลการสงขอความใหกับเครื่องของคุณ 
(บริการเสริมของเครือขาย) 

ยอภาพเล็กลง — เพ่ือกําหนดขนาดภาพ เม่ือคุณตองการแทรกภาพลงในขอความ
มัลติมีเดีย
คาที่ใชจับเวลาภาพนิ่ง — เพ่ือกําหนดเวลาที่ตั้งไวระหวางภาพนิ่งแตละภาพใน
ขอความมัลติมีเดีย 
ใหรับมัลติมีเดีย > ใช หรือ ไมใช — เพ่ือรับหรอืปดก้ันขอความมัลติมีเดีย หากคุณ
เลือก ในเครือขายเดียวกัน คุณจะไมสามารถรับขอความมัลติมีเดียหากคุณอยูนอก
เครือขาย 
มัลติมีเดียที่เขามา > ดึง ดึงดวยตวัเอง หรือ ไมรับ — เพ่ือยอมใหเครือ่งรับขอความ
มัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ รับดวยตนเองเม่ือเครือ่งถาม หรอืปฏิเสธการรับขอความ 
การตั้งกําหนดคา > กําหนดคา — การกําหนดคาที่รองรับการสงขอความมัลติมีเดีย
เทานั้นที่จะแสดงขึ้น เลือกผูใหบริการ คาที่ตั้งไว หรือ การตั้งคาสวนบุคคล สําหรับ
ขอความมัลติมีเดีย เลือก บัญชี และบัญชีของบริการรับสงขอความมัลติมีเดียที่อยูใน
การตั้งกําหนดคาที่ใชงานอยู
ใหรับโฆษณา — เพ่ือรบัหรือปฏิเสธการรบัขอความโฆษณา การตั้งคานีจ้ะไมแสดงขึ้น 
หากตัง้ ใหรับมัลติมีเดีย ไวที่ ไม
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อีเมล
การตั้งคาจะสงผลตอการสง การรับ และการดูอีเมล
คุณอาจไดรบัการตั้งกําหนดคาสําหรับแอปพลิเคชั่นอีเมลในลักษณะของขอความ
การตั้งกําหนดคา โปรดดูที่ "บริการตั้งกําหนดคา", หนา xii นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
ปอนการตั้งคาดวยตวัคุณเองได โปรดดูที่ "การตั้งกําหนดคา", หนา 51

หากตองการเปดใชงานการตั้งคาแอปพลิเคชั่นอีเมล ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
การตั้งคา > ขอความอีเมล และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้ 
การกําหนดคา — แลวเลือกชุดที่คุณตองการใชงาน 
บัญช ี— เลือกบัญชีที่ไดรับจากผูใหบรกิาร 
ชื่อผูใช — ปอนชื่อหรอืชื่อเลนของคุณ 
ที่อยูอีเมล — ปอนที่อยูอีเมลของคุณ
รวมถึงลายเซ็น — คุณสามารถกําหนดใหลายเซ็นปรากฏที่ตอนทายของอีเมล
โดยอัตโนมัติ เม่ือคุณเขียนขอความ 
ตอบกลับที่ที่อยู — ปอนที่อยูอีเมลที่คุณตองการใหการตอบกลับสงมา 
ชื่อผูใช SMTP — ปอนชื่อที่คุณตองการใชสําหรับเมลที่สงออก 
รหัสผาน SMTP — ปอนรหัสผานที่คุณตองการใชสําหรับเมลที่สงออก 
ประเภทเซริฟเวอรที่เขามา — เลือก POP3 หรือ IMAP4 ตามประเภทของระบบอีเมล
ที่คุณใช หากเครื่องของคุณรองรับไดทั้งสองประเภท ใหเลือก IMAP4

การตั้งคาเมลขาเขา — เลือกตวัเลือกที่สามารถใชไดสําหรับ POP3 หรือ IMAP4 
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การตั้งคาอ่ืนๆ
หากตองการเลือกการตั้งคาอื่นๆ สําหรับขอความ เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > การตั้งคาอื่น ๆ  หากตองการเปล่ียนขนาดแบบอักษรที่จะใชสําหรับอาน
และเขียนขอความ เลือก ขนาดอักษร หากตองการแทนที่รอยย้ิมแบบตัวอักษรดวย
แบบภาพกราฟก เลือก รอยย้ิมแบบกราฟก > ใช

■ ตัวนับจํานวนขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวนับจํานวนขอความ เพ่ือดูขอมูลโดยประมาณในการ
ติดตอส่ือสารครั้งลาสุดของคุณ 
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7. ขอมูลการใช
เครือ่งจะบันทกึหมายเลขโทรศพัทท่ีระบุผูโทรทีไ่มไดรบัสาย ท่ีไดรบัสาย 
และสายที่โทรออก ผูรับขอความ รวมถึงระยะเวลาของการสนทนาโดยประมาณ 
เครื่องจะบันทึกหมายเลขโทรศัพทหากเปดเครื่องไวและอยูในพื้นที่บริการของระบบ
เครือขาย รวมทั้งระบบสนับสนนุฟงกชันเหลานี้ดวย 

■ รายการโทรลาสุด
เม่ือคุณเลือก ตัวเลือก ในเมน ูเบอรที่ไมไดรับสาย, เบอรที่ไดรับสาย, เบอรที่โทรออก 
หรือ ผูรับขอความ คุณสามารถดูเวลาที่ใชในการโทร แกไข ดู หรอืโทรไปยังเบอร
โทรศัพทที่เครือ่งบันทึกไว เพ่ิมเบอรนั้นลงในหนวยความจํา หรือลบเบอรนั้นออกจาก
รายการ นอกจากนี้ คุณสามารถสงขอความตัวอักษรไดดวย เม่ือตองการลบรายการ
ที่โทรลาสุด เลือก ลบเบอรที่โทรออก

■ ตัวนับและตัวจับเวลา
หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรยีกเก็บคา
บริการจากผูใหบริการอาจแตกตางจากที่พบในเครื่อง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
คุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ ภาษี และปจจัยอื่นๆ 
ตัวนับเวลาบางประเภท รวมถึงเวลาจริงที่ใชโทรและรับสาย สามารถรีเซ็ต
ไดดวยการอัพเกรดบรกิารหรือซอฟตแวร 

เลือก เมนู > ขอมูลการใช > เวลาการโทร, ตัวนับขอมูลแบบแพคเก็ต หรือ ตัวจับเวลา
การตอแพคเก็ต เพ่ือดูขอมูลโดยประมาณในการติดตอส่ือสารครัง้ลาสุดของคุณ 
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8. รายชื่อ
คุณสามารถจัดเก็บชื่อและเบอรโทรศัพท (รายชื่อ) ในหนวยความจําของโทรศัพท
และในหนวยความจําของซิมการดได 
หนวยความจําของโทรศัพทสามารถจัดเก็บรายชื่อพรอมหมายเลขและรายการ
ขอความได นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกภาพพรอมรายชื่อไดจํานวนหนึ่ง
รายชื่อและเบอรโทรศัพทที่จัดเก็บไวในหนวยความจําของซิมการดจะแสดงดวย
สัญลักษณ 

■ การคนหารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > คนหา เล่ือนดูรายชื่อ หรือปอนตวัอักษร
ตัวแรกของชื่อที่คุณกําลังคนหา 

■ การจัดเก็บชื่อและเบอรโทรศัพท
ชื่อและหมายเลขโทรศัพทจะถูกจัดเก็บในหนวยความจําที่ใชอยู เลือก เมนู > 
รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > เพ่ิมรายชื่อใหม ปอนชื่อและเบอรโทรศัพท 

■ การจัดเก็บหมายเลข, รายการ หรือภาพ
ในหนวยความจําของโทรศัพท คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพทและรายการ
ขอความสั้นไดหลากหลายประเภทตอหนึ่งชื่อ 
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หมายเลขแรกที่คุณจัดเก็บจะไดรับการตั้งคาเปนเบอรหลักโดยอัตโนมัติ และจะมี
กรอบลอมรอบสัญลักษณประเภทของเบอรนั้น (ตัวอยางเชน ) เม่ือคุณเลือกชื่อ 
(เชน เพ่ือโทรออก) เครื่องจะเลือกใชเบอรหลัก นอกจากคุณจะเลือกหมายเลขอื่น 
1. โปรดดูใหแนใจวาหนวยความจําที่ใชเปน โทรศัพท หรือ เครื่องและซิม 
2. เล่ือนดูชือ่ทีคุ่ณตองการเพิ่มเบอรหรอืรายการตัวอักษรใหม และเลือก รายละเอียด > 

ตัวเลือก > เพ่ิมรายละเอียด
3. หากตองการเพิ่มเบอร เลือกที่ หมายเลข และประเภทเบอรนัน้ 

หากตองการเพิ่มขอมูลอื่นๆ ใหเลือกประเภทขอความหรือภาพจาก คลังภาพ
หากตองการคนหา ID จากเซิรฟเวอรของผูใหบริการในกรณีที่คุณเชื่อมตอกับ
บริการสถานะผูใชแลว ใหเลือก ID ผูใช > คนหา โปรดดูที่ "สถานะของผูใช", 
หนา 39 หากพบเพียง ID เดียว ขอมูลนี้จะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ หรือหาก
ตองการจัดเก็บ ID ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ ในการปอน ID เลือก ใส ID 
โดยผูใช
หากตองการเปล่ียนประเภทของเบอร เล่ือนไปยังเบอรที่ตองการ และเลือก 
ตัวเลือก > เปล่ียนประเภท หากตองการกําหนดเบอรที่เลือกใหเปนเบอรหลัก 
ใหเลือกตั้งเปนคาที่ตั้งไว

4. ปอนเบอรหรือรายการตัวอักษร โดยหากตองการจัดเก็บ เลือก ตกลง 
5. หากตองการกลับไปยังโหมดสแตนดบาย เลือก กลับ > ออก
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■ การคัดลอกรายช่ือ
คนหารายชื่อที่คุณตองการคัดลอก และเลือก ตัวเลือก > คัดลอก คุณสามารถคัดลอก
ชื่อและหมายเลขโทรศัพทจากหนวยความจําของเครื่องไปยังหนวยความจําของ
ซมิการด หรอืจากซิมการดไปยังเครื่องได หนวยความจําของซิมการดสามารถจัดเก็บ
ชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพทหนึ่งหมายเลข 

■ การแกไขรายละเอียดรายชื่อ
1. คนหารายชื่อที่คุณตองการแกไข เลือกที่ รายละเอียด และเล่ือนไปยังชื่อ เบอร 

รายการตัวอักษร หรือภาพ ที่ตองการ 
2. หากตองการแกไขชื่อ เบอร หรอืรายการตัวอักษร หรือเปล่ียนรูปภาพ ใหเลือกที่ 

ตัวเลือก > แกไขชื่อ, แกไขเบอร, แกไขรายละเอียด หรือ เปล่ียนภาพ 
คุณไมสามารถแกไข ID หาก ID นั้นอยูในรายการ รายชื่อ IM หรือ รายชื่อที่สมัคร
ขอมูล

■ การลบรายชื่อหรือรายละเอียดรายชื่อ
หากตองการลบรายชื่อและรายละเอียดรายชื่อทั้งหมดที่แนบมาดวยออกจากโทรศัพท
หรอืหนวยความจําของซิมการด เลือกที่ เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้งหมด > 
จากความจําเครื่อง หรือ จากซิมการด แลวยืนยันโดยใชรหัสโทรศัพท
หากตองการลบรายชื่อเดียว คนหารายชื่อที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ลบรายชื่อ
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หากตองการลบเบอร, รายการตัวอักษร หรือภาพที่แนบกับรายชื่อ ใหคนหารายชื่อนั้น 
และเลือก รายละเอียด เล่ือนไปที่รายละเอียดที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ลบ > 
ลบเบอร, ลบรายละเอียด หรือ ลบภาพ การลบภาพออกจากรายชื่อจะไมใชเปนการลบ
ภาพออกจาก คลังภาพ

■ นามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมูลติดตอรายชื่อจากอุปกรณที่ใชงานรวมกันไดที่สนับสนุน
มาตรฐาน vCard ซึ่งใชเปนนามบัตร 
หากตองการสงนามบัตร คนหารายชื่อของขอมูลที่คุณตองการสง และเลือก 
รายละเอียด > ตัวเลือก > สงนามบัตร > ทางมัลติมีเดีย หรือ ทางขอความตัวอักษร
เม่ือคุณไดรับนามบัตร เลือก แสดง > จัดเก็บ เพ่ือจัดเก็บนามบัตรไวในหนวย
ความจําของเครื่อง หากตองการละทิ้งนามบัตรนั้น เลือก ออก > ใช 

■ สถานะของผูใช
ดวยบริการสถานะผูใช (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถแสดงสถานะ
ผูใชของคุณใหกับผูใชอื่นที่มีอุปกรณที่ใชงานรวมกันไดและเขาใชบริการนี้ได สถานะ
ของคุณประกอบดวยสถานะการใช ขอความสถานะ และโลโกสวนตัว ผูใชอื่นที่เขาใช
บริการนีแ้ละขอดูขอมูลของคุณสามารถดูสถานะของคุณได ขอมูลที่ตองการจะปรากฏ
ใน รายชื่อที่สมัครขอมูล ในเมนู รายชื่อ ของผูดู นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแตง
ขอมูลที่คุณตองการแบงปนใหกับผูใชอื่น รวมทั้งควบคุมไดวาจะใหผูใชรายใดสามารถ
ดูสถานะของคุณไดบาง 
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คุณจะใชบริการสถานะผูใชไดก็ตอเม่ือคุณสมัครขอใชบริการนี้แลว โปรดติดตอผูให
บริการเครอืขายหรือผูใหบริการของคุณเพ่ือตรวจสอบบริการที่มีและคาใชจาย ซึ่งจะ
เปนผูให ID เฉพาะ รหสัผาน และการตั้งคาสําหรับบริการนี้กับคุณ โปรดดูที่ 
"การตั้งกําหนดคา", หนา 51

เม่ือคุณเชื่อมตอกับบริการสถานะ คุณจะสามารถใชฟงกชันอื่นๆ ของโทรศัพทได 
โดยบริการแสดงสถานะจะทํางานในฉากพื้นหลัง หากคุณยกเลิกการเชื่อมตอกับ
บริการนี้ เครื่องจะแสดงสถานะของคุณใหผูดูขอมูลทราบเปนชวงระยะเวลาหนึ่ง 
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับผูใหบริการ 
เลือก เมนู > รายชื่อ > สถานะของผูใช และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้: 
 เชื่อมตอไปที่บริการ “สถานะผูใช” หรือ เลิกเชื่อมตอกับบริการ — เพ่ือเชื่อมตอหรือ
ยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการนี้ 
ดูสถานะผูใช — เพ่ือดูสถานะใน สถานะสวนตัว และ สถานะสวนรวม 
แกไขสถานะผูใช — เพ่ือเปล่ียนสถานะของผูใชของคุณ เลือก การใชงานของผูใช, 
ขอความสถานะของผูใช, โลโกสถานะของผูใช หรือ แสดงให 
ผูดูของฉัน > ผูดูปจจุบัน, รายชื่อสวนตัว หรอื รายชื่อที่ถูกปดก้ัน
การตั้งคา > แสดงสถานะปจจุบันในหนาจอหลัก, ซงิโครไนซกับรูปแบบ, ประเภท
การเชื่อมตอ หรือ การตั้งคาสถานะ

■ รายชื่อทีส่มัครขอมูล
คุณสามารถสรางรายชื่อของบุคคลที่คุณตองการดูขอมูลสถานะของผูใช โดยจะดู
ขอมูลนี้ไดก็ตอเม่ือบุคคลนั้นหรอืระบบเครือขายนั้นอนุญาต เม่ือตองการดูรายชื่อ
ที่สมัครขอมูลเหลานี้ไว ใหเล่ือนดูรายชื่อหรือใชเมนู รายชื่อที่สมัครขอมูล 
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ดูใหแนใจวาหนวยความจําที่ใชเปน โทรศัพท หรือ เครื่องและซิม
เม่ือตองการเชื่อมตอกับบริการสถานะของผูใช ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > สถานะ
ของผูใช > เชื่อมตอกับบรกิาร “สถานะผูใช” 

การเพ่ิมรายชื่อในรายชื่อท่ีสมัครขอมูล
1. เลือก เมนู > รายชื่อ > รายชื่อที่สมัครขอมูล 
2. หากคุณไมมีรายชื่อในรายการ ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > เขาดูขอมูล

ใหม รายการของรายชื่อของคุณจะปรากฏขึ้น 
3. เลือกรายชื่อจากรายการ และหากรายชื่อนั้นมี ID ผูใชที่จัดเก็บไวแลว เครื่องจะ

เพ่ิมรายชื่อดังกลาวลงในรายชื่อที่สมัครดูขอมูล

ดูรายชื่อท่ีสมัครดูขอมูล
หากตองการดูขอมูลสถานะของผูใช โปรดดูที่ "การคนหารายชื่อ", หนา 36

1. เลือก เมนู > รายชื่อ > รายชื่อที่สมัครขอมูล 
ขอมูลสถานะของรายชื่อแรกในรายชื่อที่สมัครขอมูลจะปรากฏขึ้น ขอมูลที่
บุคคลนัน้ตองการแบงปนกับบุคคลอื่นอาจประกอบดวยขอความและไอคอน
ตอไปนี:้ 

,  หรือ  แสดงถึงสถานะของบุคคลที่วางอยู, ยุง หรือไมวาง 
 แสดงวาไมมีขอมูลสถานะของบุคคลนั้น

2. เลือก รายละเอียด เพ่ือรายละเอียดของรายชื่อที่เลือก หรือเลือก ตัวเลือก > 
เขาดูขอมูลใหม, สงขอความ, สงนามบัตร หรือ เลิกเขาดูขอมูล
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การยกเลิกเขาดูขอมูล
หากตองการยกเลิกเขาดูขอมูลรายชื่อจากรายการ รายชื่อ ใหเลือกรายชื่อนั้น และ 
รายละเอียด > ID ผูใช > ตัวเลือก > เลิกเขาดูขอมูล > ใช 
หากตองการยกเลิกการเขาดูขอมูล ใหใชเมนู รายชื่อท่ีเขาดูขอมูล โปรดดูที่ 
"ดูรายชื่อที่สมัครดูขอมูล", หนา 41

■ การต้ังคา
เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้  
ความจําที่ใช — เพ่ือเลือกซิมการดหรือหนวยความจําของเครื่องสําหรับรายชื่อของคุณ 
แสดงกลุมรายชื่อ — เพ่ือเลือกวิธีการแสดงชื่อและหมายเลขในรายชื่อ
สถานะหนวยความจํา — เพ่ือดูขนาดของหนวยความจําที่ใชแลว และขนาดหนวย
ความจําที่ยังไมไดใช 

■ กลุม
เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม เพ่ือจัด ชื่อและเบอรโทรที่จัดเก็บอยูในหนวยความจํา
ไวในกลุมเบอรโทรที่ใชเสียงเรียกเขาและภาพกลุมที่แตกตางกัน 

■ โทรดวน
หากตองการกําหนดหมายเลขสําหรับปุมโทรดวน เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรดวน 
และเล่ือนไปยังหมายเลขโทรดวนที่คุณตองการ 
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เลือก กําหนด หรือหากหมายเลขถูกกําหนดใหกับปุมแลว ใหเลือก ตัวเลือก > เปล่ียน 
เลือก คนหา ชื่อ จากนั้นจึงเปนหมายเลขที่คุณตองการกําหนด หากฟงกชัน โทรดวน 
ถูกปดอยู เครือ่งจะถามวาคุณตองการใชงานฟงกชันนี้หรือไม โปรดดูที่ โทรดวน ใน 
"การโทรออก", หนา 47

สําหรับการโทรออกโดยใชปุมโทรดวน โปรดดูที่ "โทรดวน", หนา 11

■ หมายเลขใหบริการขอมูล หมายเลขบริการ 
และหมายเลขโทรศัพท

เลือก เมนู > รายชื่อ และเลือกจากฟงกชั่นตอไปนี:้ 
หมายเลขขอมูล — เพ่ือโทรไปที่หมายเลขขอมูลของผูใหบริการ หากหมายเลขนั้น
มีอยูในซิมการดของคุณ (บริการเสริมจากเครือขาย) 
เบอรบริการ — เพ่ือโทรไปที่หมายเลขบริการของผูใหบริการ หากหมายเลขนั้นมีอยู
ในซิมการดของคุณ (บริการเสริมจากเครือขาย) 
เบอรผูใช — เพ่ือดูหมายเลขโทรศัพทที่กําหนดใหกับซมิการดของคุณ หากหมายเลข
นั้นมีอยูในซิมการดของคุณ 
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9. การตั้งคา
■ รูปแบบ
เครื่องของคุณมีกลุมการตั้งคาแบบตางๆ ที่เรยีกวารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแตง
เสียงโทรศัพทตามเหตุการณและสภาพแวดลอมที่ตางกันได 
เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ เล่ือนไปที่รูปแบบ และเลือกรปูแบบนั้น 
การใชงานรูปแบบที่เลือกไว ใหเลือก ใชงาน 
หากตองการตั้งใชงานรูปแบบตามเวลาที่กําหนดไว ซึ่งตั้งไดถึง 24 ชั่วโมง ใหเลือก 
ตั้งเวลา และกําหนดเวลาที่ตองการใหคารปูแบบนี้ส้ินสุด เม่ือหมดเวลาที่ตั้งใหกับ
รปูแบบ เครือ่งจะใชงานรูปแบบกอนหนานี้ที่ไมไดตั้งเวลาไว 
การปรับแตงการใชงานรูปแบบ ใหเลือก ปรับตัง้คา เลือกการตั้งคาที่คุณตองการ
เปล่ียน แลวทําการเปลี่ยน หากตองการเปล่ียนขอมูลสถานะของคุณ ใหเลือก สถานะ
ของผูใช > การใชงานของผูใช หรือ ขอความสถานะของผูใช เมนู สถานะของผูใช  
จะสามารถใชไดหากคุณตั้ง ซิงโครไนซกับรูปแบบ ไวที่ เปด โปรดดูที่ "สถานะของ 
ผูใช", หนา 39

■ ลักษณะ
ลักษณะประกอบดวยสวนประกอบตางๆ สําหรับปรบัแตงโทรศัพทของคุณ เชน 
ภาพพื้นหลัง ภาพพักหนาจอ โทนสี และเสียงเรยีกเขา (โทรศัพทของคุณรองรับ
เสียงเรียกเขาแบบ MP3) 
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เลือก เมนู > การตั้งคา > ลักษณะ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้ 
เลือกลักษณะ — เพ่ือตั้งลักษณะในโทรศัพท รายการแฟมขอมูลใน คลังภาพ จะเปดขึ้น 
เปดแฟมขอมูล ลักษณะ และเลือกลักษณะ 
ดาวนโหลดลักษณะ — เพ่ือเปดรายการลิงค  เพ่ือดาวนโหลดลักษณะเพิ่มเติม โปรดดูที่ 
"การดาวนโหลดไฟล", หนา 70

■ แบบเสียง
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาของรูปแบบที่ใชงานที่เลือกไวแลวได 
เลือก เมนู > การตั้งคา > แบบเสียง เลือกและเปล่ียน เสียงเตือนโทรเขา, แบบเสียง
กริ่ง, ระดับเสียงกริ่ง, การสั่นเตือน, เสียงขอความเขา, เสียงเตือนขอความทันใจ, 
เสียงปุมกด และ เสียงเตือน คุณสามารถคนหาการตั้งคาแบบเดียวกันไดในเมนู 
รูปแบบ โปรดดูที่ "รูปแบบ", หนา 44

หากตองการตั้งใหเครื่องสงเสียงกริ่งจากเบอรโทรที่เปนของกลุมเบอรโทรที่เลือกไว
เทานั้น ใหเลือก เตือนสําหรับ เล่ือนไปยังกลุมเบอรโทรที่คุณตองการ หรือ ทุกสาย 
และเลือก เลือก 

■ แสงสวาง 
หากตองการตั้งไฟแสดงจังหวะใหแจงการเปล่ียนสถานะของโทรศัพทของคุณ
เม่ือฝาพับถูกปดอยู เลือก เมน ู > การตั้งคา > แสงสวาง > เอฟเฟกตแสง > เปด
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■ ปุมลัดสวนตัว
ดวยปุมลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันที่ใชงานบอยๆ ในเครื่องไดอยางรวดเร็ว 
ในการจัดการปุมลัด ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้: 
ปุมเลือกดานขวา — เพ่ือเลือกฟงกชันจากรายการใหกับปุมเลือกดานขวา โปรดดูที่ 
"โหมดสแตนดบาย", หนา 7 เมนูนีอ้าจไมแสดงขึ้น ทั้งนี้ข้ึนอยูกับผูใหบริการของคุณ 
ปุมสํารวจ — เพ่ือเลือกฟงกชันปุมลัดของปุมสํารวจ เล่ือนไปที่ปุมสํารวจที่ตองการ 
และเลือก เปล่ียน และเลือกฟงกชันจากรายการ หากตองการลบฟงกชันปุมลัด
ออกจากปุมนี ้ใหเลือก (วาง) หากตองการกําหนดฟงกชันสําหรับปุมอีกครัง้ ใหเลือก 
กําหนด เมนนูี้อาจไมแสดงขึ้น ทั้งนี้ข้ึนอยูกับผูใหบรกิารของคุณ 

■ จอแสดงผล
เลือก เมนู > การตั้งคา > จอแสดงผล และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้ 
ภาพพืน้หลัง — เพ่ือเพ่ิมภาพพ้ืนหลังไวในหนาจอเม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย 
ในการเลือก ใชงาน หรือเลิกใชงานภาพพื้นหลัง ใหเลือก เลือกภาพพื้นหลัง, เปด หรือ 
ปด เลือก เลือกชุดสไลด และแฟมขอมูลใน คลังภาพ เพ่ือใชภาพในแฟมขอมูลเปนชุด
ภาพนิ่ง หากตองการดาวนโหลดภาพเพิ่มเติมสําหรับใชเปนภาพพื้นหลัง ใหเลือก 
ดาวนโหลดภาพ 
ภาพพักหนาจอ > เปด — เพ่ือใชงานภาพพักหนาจอสําหรับจอแสดงผล หากตองการ
ตั้งเวลาเรยีกใชการทํางานของภาพพักหนาจอ ใหเลือกเวลาพักจอ หากตองการ
เลือกภาพสําหรับภาพพักหนาจอ ใหเลือก ภาพพักหนาจอ > ภาพ และเลือกภาพ
หรอืภาพกราฟกจาก คลังภาพ หากตองการดาวนโหลดภาพเพิ่มเติมสําหรับใชเปน
ภาพพักหนาจอ ใหเลือก ดาวนโหลดกราฟก
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ประหยัดพลังงาน > เปด — เพ่ือประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ นาฬิกาดิจิตอลจะปรากฏ
ข้ึนเม่ือไมมีการใชฟงกชันใดๆ ของเครื่องโทรศัพทชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
โครงสรางสี — เพ่ือเปล่ียนสีของสวนประกอบอื่นๆ ของหนาจอได เชน สีพ้ืนหลังของ
เมน ูสีของแถบแสดงสถานะของแบตเตอรี่และสัญญาณ 
สีแบบอักษรสถานะวาง — เพ่ือเลือกสีของขอความที่ปรากฏบนหนาจอในโหมด
สแตนดบาย 
โลโกระบบ — เพ่ือตั้งเครื่องใหแสดงหรือซอนโลโกระบบ เมนูนี้จะเปนสีทึบ หากคุณ
ไมไดจัดเก็บโลโกระบบไว หากตองการสอบถามขอมูลเก่ียวกับบริการที่มีของโลโก
ระบบ โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบรกิารของคุณ 

n วันที่และเวลา
เลือก เมนู > การตั้งคา > วันที่และเวลา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้: 
นาฬิกา — เพ่ือตั้งคาโทรศัพทใหแสดงนาฬิกาในโหมดสแตนดบาย ปรับเวลานาฬิกา 
และเลือกเขตเวลาพรอมทั้งรูปแบบเวลา 
วันที่ — เพ่ือตั้งคาโทรศัพทใหแสดงวันที่ในโหมดสแตนดบาย ตั้งคาวันที่ และเลือก
รูปแบบวันที่รวมทั้งตัวค่ันวันที่ 
รับขอมูลวันที่และเวลาอัตโนมัต ิ(บริการเสริมจากเครือขาย) — เพ่ือตั้งใหโทรศัพท
อัพเดตเวลาและวันที่ตามเขตเวลาปจจุบันโดยอัตโนมัติ 

n การโทรออก
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้ 



การตั้งคา

48 ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

การโอนสาย (บริการเสรมิจากเครือขาย) — เพ่ือโอนสายเรยีกเขาของคุณ คุณอาจ
ไมสามารถโอนสายได หากมีการใชฟงกชันจํากัดการโทรบางฟงกชัน โปรดดูที่ 
การจํากัดการโทร ใน "ความปลอดภัย", หนา 52 
รบัไดทุกปุม > เปด — เพ่ือรับสายเรียกเขาโดยกดปุมใดๆ ก็ได ยกเวนปุมวางสาย 
ปุมเลือกดานซาย และปุมเลือกดานขวา 
รบัสายโดยการเปดฝา > เปด — เพ่ือรับสายเรียกเขาโดยตรงเม่ือคุณเปดฝาพับ
โทรศัพท
เรียกซ้ําอัตโนมัติ > เปด — เพ่ือกําหนดใหเครื่องพยายามโทรออกไปยังเบอรโทรศัพท
หมายเลขหนึ่งไดสูงสุด 10 ครั้งโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณพยายามโทรไปยัง
หมายเลขดังกลาวแลว แตไมสําเร็จ 
โทรดวน > เปด — เพ่ือเรียกใชงานปุมโทรดวน หากตองการตั้งคาปุมโทรดวน 
โปรดดูที่ "โทรดวน", หนา 42 หากตองการโทรออก ใหกดปุมตัวเลขที่เก่ียวของคางไว 
ตั้งคาสายเรียกซอน > ใชงาน — เพ่ือตั้งใหระบบแจงใหคุณทราบถึงสายเรียกเขา
ขณะที่คุณกําลังใชสายอยู (บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย) โปรดดูที่ "สายเรียกซอน", 
หนา 12

ขอมูลการโทร > ใช — เพ่ือใหโทรศัพทแสดงระยะเวลาและคาโทรโดยประมาณ
แบบยอของการโทรในแตละครั้ง (บริการเสรมิจากระบบเครือขาย) 

สงขอมูลผูโทร (บริการเสริมจากเครือขาย) > ตามคาของระบบ หรอื ใช, ไมใช
สายใชโทรออก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — เพ่ือเลือกสาย 1 หรือ 2 เพ่ือ
โทรออก หากซิมการดของคุณสนับสนุน
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■ โทรศัพท
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:  
ภาษาที่ใชในเครือ่ง — เพ่ือตัง้ภาษาของการแสดงผล
สถานะหนวยความจํา — เพ่ือดูหนวยความจําที่เหลืออยูและหนวยความจําที่ใชใน 
คลังภาพ, ขอความ และ แอปพลิเคชั่น 
ปองกันปุมกด — เพ่ือตั้งใหโทรศัพทถามรหัสโทรศัพทเม่ือคุณปลดล็อคปุมกด ปอน
รหัสโทรศัพท, ยืนยัน และเลือก เปด 
เม่ือเปดใชการปองกันปุมกด คุณจะยังคงสามารถโทรออกไปยังเบอรฉกุเฉินทางการ
ที่โปรแกรมไวแลวในอุปกรณของคุณได
แสดงขอมูลระบบ > ใช — เพ่ือรับขอมูลจากเครือขายเก่ียวกับระบบเครือขายที่เครื่อง
ใชอยู (บริการเสริมจากเครือขาย)

ขอความตอนรับ — เพ่ือปอนขอความตอนรับที่ตองการแสดงอยางยอๆ เม่ือเปดเครื่อง
การเลือกผูใหบริการ > อัตโนมัต ิ— เพ่ือใหโทรศัพทเลือกเครือขายเซลลูลารที่ใชได
ในพ้ืนที่ของคุณโดยอัตโนมัติ หากตั้งเปน เลือกเอง คุณจะสามารถเลือกระบบเครือขาย 
ซึ่งมีขอตกลงในการใหบริการขามเครือขายกับผูใหบริการระบบของคุณ 
ยืนยันบริการซิม — โปรดดูที่ "บริการซิม", หนา 77

เรียกใชขอความชวย — เพ่ือเลือกวาใหเครื่องแสดงขอความวิธีใชหรอืไม 
เสียงเปดเครือ่ง — เพ่ือเลือกวาใหเครือ่งสงเสียงเม่ือเปดเครื่องหรือไม 
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■ การเชื่อมตอ
General packet radio service (GPRS) เปนบริการเสริมจากเครือขาย ที่ชวยให
ผูใชโทรศัพทเคล่ือนที่สามารถสงและรับขอมูลผานเครือขายที่ใชการเชื่อมตอกับ 
Internet Protocal (IP) ได GPRS เปนบริการเสริมเก่ียวกับขอมูลที่ใชการเชื่อมตอ
แบบไรสาย เพ่ือเขาใชระบบเครือขายขอมูล เชน อินเทอรเน็ต 
แอปพลิเคชั่นที่สามารถใช GPRS ไดคือ MMS, การเรียกดู และการดาวนโหลด
แอปพลิเคชั่น Java 
กอนที่คุณจะสามารถใชเทคโนโลยี GPRS โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูให
บริการของคุณเพื่อสอบถามขอมูลการใหบริการและการสมัครใชบริการ GPRS โปรด
จัดเก็บการตั้งคา GPRS สําหรับแตละแอปพลิเคชั่นที่ใชทาง GPRS หากตองการ
สอบถามขอมูลคาบริการ โปรดติดตอผูใหบรกิารระบบหรอืผูใหบริการของคุณ
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > การเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพคเก็ต เพ่ือเริม่การเชื่อมตอกับระบบเครือขาย GPRS  

เพ่ือตั้งเครื่องใหลงทะเบียนที่ระบบเครือขาย GPRS โดยอัตโนมัติเม่ือคุณเปดเครื่อง 
ใหเลือก ออนไลนตลอด 
เพ่ือตั้งเครื่องใหลงทะเบียนที่ระบบเครือขาย GPRS และเริ่มตนการเชื่อมตอเม่ือ
แอปพลิเคชั่นนั้นตองการใช และสิ้นสุดการเชื่อมตอเม่ือคุณปดแอปพลิเคชั่น ใหเลือก 
เม่ือตองการ 

■ อุปกรณเสริม
เมนนูี้จะปรากฏขึ้น เม่ือโทรศัพทไดเชื่อมตอกับอุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น 
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เลือก เมนู > การตั้งคา > อุปกรณพิเศษ คุณสามารถเลือกเมนูอุปกรณเสริมได
หากเชื่อมตออุปกรณเสริมนั้นกับโทรศัพท และสามารถเลือกตัวเลือกตอไปนี้ โดยขึ้น
อยูกับอุปกรณเสริมที่ใช: 
รูปแบบที่ตั้งไว — เพ่ือเลือกรูปแบบที่คุณตองการใชงานโดยอัตโนมัต ิเม่ือคุณเชื่อมตอ
กับอุปกรณเสริมที่เลือกไว 
รับอัตโนมัต ิ— เพ่ือตั้งใหเครื่องรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น 5 วินาที 
หาก เสียงเตือนโทรเขา ตั้งไวที่ ดังส้ันหนึง่ครั้ง หรือ ปด การรับสายอัตโนมัติจะถูกปด 
โทรขอความ > ใชโทรขอความ > ใช — เพ่ือใชการตั้งคาโทรแบบขอความแทน
การตั้งคาของชุดหูฟงหรือเครื่องชวยฟง 

■ การต้ังกําหนดคา
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทของคุณดวยคาที่จําเปนสําหรับบริการบางอยางเพื่อให
ทํางานไดอยางถูกตอง บรกิารตางๆ ที่มีใหไดแก เบราเซอร, การรับสงขอความ
มัลตมีิเดีย, การแสดงสถานะของผูใช และ แอปพลิเคชั่นอีเมล คุณอาจใชการตั้งคา
ที่มีอยูในซิมการด, รับขอความการตั้งกําหนดคาจากผูใหบริการ หรือปอนการตั้งคา
สวนตัวดวยตัวคุณเอง  
หากตองการจัดเก็บการตั้งกําหนดคาที่ไดรับในลักษณะขอความการตั้งคาจากผูให
บริการ โปรดดูที่ "บริการตัง้กําหนดคา", หนา xii 
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เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งกําหนดคา และเลือกจากตัวเลือกดังตอไปนี:้ 
การตั้งกําหนดคาที่ตั้งไว — เพ่ือดูรายชื่อผูใหบริการที่จัดเก็บอยูในเครื่อง เล่ือนไปที่
ผูใหบริการ และเลือก รายละเอียด เพ่ือดูแอปพลิเคชั่นที่สนับสนุนการตั้งกําหนดคา
ของผูใหบริการนี ้หากตองการตั้งกําหนดคาของผูใหบริการเปนคาเริ่มตน ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตัง้เปนคาที่ตั้งไว หากตองการลบการตั้งกําหนดคา เลือก ลบ 
ใชคาเริม่ตนในทกุแอปพลิเคชัน่ — เพ่ือใชการตัง้กําหนดคาทีต่ั้งไวสําหรบัแอปพลิเคชัน่
ที่สนับสนนุ 
จุดเชื่อมตอที่ตองการ — เพ่ือดูจุดเชื่อมตอที่จัดเก็บไว เล่ือนไปยังจุดเชื่อมตอ และเลือก 
ตัวเลือก > รายละเอียด เพ่ือดูชื่อของผูใหบริการ บริการเสริม และจุดเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ต 
ตอเว็บสนับสนุนของผูใหบริการ — เพ่ือดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาจากผูใหบริการ 
การตั้งคาสวนบุคคล — เพ่ือเพ่ิมบัญชีสวนตวับัญชีใหมสําหรับบริการตางๆ ดวยตนเอง 
และเพื่อใชงานหรือลบบัญชีเหลานี้ หากตองการเพิ่มบัญชีสวนตัวใหม หากคุณยัง
ไมไดเพ่ิมไว ใหเลือก เพิ่มใหม หรอืเลือก ตัวเลือก > เพ่ิมใหม เลือกประเภทบริการ 
จากนั้น ใหเลือกและปอนการตั้งคาที่จําเปนแตละรายการ พารามิเตอรจะแตกตางกัน
ตามประเภทบริการที่เลือกไว หากตองการลบหรือใชงานบัญชีสวนตัว ใหเล่ือนไปยัง
รายการนั้น และเลือก ตัวเลือก > ลบ หรือ ใชงาน 

■ ความปลอดภัย
เม่ือคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใชควบคุมการโทร (เชน การจํากัด
การโทร, เฉพาะกลุม และการจํากัดเบอร) การโทรออกยังคงใชไดสําหรับการโทรไปยัง
เบอรโทรฉุกเฉนิตามที่ตั้งไวในเครื่อง 
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เลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภยั และจากตัวเลือกดังตอไปนี:้ 
ถามรหัส PIN — เพ่ือตั้งเครื่องใหถามรหัส PIN หรือ UPIN ทุกครั้งที่เปดเครือ่ง 
ซิมการดบางชนิดจะไมอนุญาตใหคุณปดฟงกชันนี้
การจํากัดการโทร (บริการเสริมจากเครือขาย) — เพ่ือจํากัดสายเรียกเขาและสาย
โทรออกจากเครือ่งของคุณ โดยเครื่องจะถามรหัสในการจํากัดการโทร
จํากัดเบอร — เพ่ือจํากัดการโทรออกไปยังเบอรที่เลือกไว หากซิมการดของคุณ
สนับสนุนการใชฟงกชันนี้ 
เฉพาะกลุม (บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย) — เพ่ือระบุกลุมบุคคลที่คุณสามารถ
โทรติดตอหรือสามารถโทรติดตอคุณได 
ระดับการปองกัน > โทรศัพท — เครื่องจะถามรหัสโทรศัพททุกครั้งที่มีการใสซิมการด
อันใหมในเครื่อง เลือก หนวยความจํา และเครื่องจะถามรหัสโทรศัพทเม่ือเลือกหนวย
ความจําของซิมการด และเม่ือคุณตองการเปล่ียนหนวยความจําที่ใช 
รหัสผาน — เพ่ือกําหนดรหัส PIN หรือ UPIN ที่จะใช หรือเปล่ียนรหสัโทรศัพท, 
รหัส PIN, รหัส UPIN, รหัส PIN2 และรหัสระบบ 
รหัสที่ใช — เพ่ือเลือกวาควรใชรหัส PIN หรือ UPIN หรือไม 
คําขอรหัส Pin2 — เพ่ือเลือกวาจะตองใชรหัส PIN2 หรือไม เม่ือมีการใชคุณสมบัติ
บางอยางของโทรศัพท ที่ปองกันโดยรหัส PIN2 
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■ เรียกคืนการตั้งคาดั้งเดิมของเคร่ือง
หากตองการรเีซต็การตัง้คาเมนบูางอยางกลับไปยังคาเดิม ใหเลือก เมนู > การตัง้คา > 
เรยีกคืนการตัง้คาดั้งเดิมของเครือ่ง ปอนรหสัโทรศพัท ขอมูลทีคุ่ณปอนหรอืดาวนโหลด
จะไมถูกลบออกออก เชน ชื่อและเบอรโทรศัพทที่จัดเก็บไวใน รายชื่อ 
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10.  คลังภาพ
ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการกราฟก รูปภาพ ลักษณะ และแบบเสียงได 
โดยไฟลเหลานี้จะอยูในแฟมขอมูลตางๆ 
เครื่องของคุณสนับสนุนระบบสิทธิ์การใชเพ่ือปองกันเนื้อหาที่ไดรับ อยางไรก็ตาม 
โปรดตรวจสอบเง่ือนไขของเนื้อหานั้นๆ และสิทธิ์การใชทุกครั้งกอนรบัขอมูลนั้น 
เนื่องจากการรบัขอมูลดังกลาวอาจมีการคิดคาธรรมเนียม 
การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจปองกันการคัดลอก การแกไข การถายโอน หรือการสงตอ
ภาพ แบบเสียง และเนือ้หาบางสวน 
หากตองการดูรายชื่อของแฟมขอมูล ใหเลือก เมนู > คลังภาพ 
หากตองการดูตวัเลือกตางๆ ที่สามารถใชไดของแฟมขอมูล ใหเลือกแฟมขอมูล > 
ตัวเลือก  
หากตองการดูรายชื่อของไฟลในแฟมขอมูล ใหเลือกแฟมขอมูล > เปด 
หากตองการดูตวัเลือกตางๆ ที่สามารถใชไดของไฟล ใหเลือกไฟล > ตัวเลือก
ไฟลบางไฟลอาจถูกปองกันดวยสิทธิ์การใช 
หากตองการอัพเดตสิทธิ์การใชของไฟลที่เลือกไว ใหเลือก ตัวเลือก > ใชเนื้อหา 
ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นก็ตอเม่ือไฟลสนับสนนุการอัพเดตสิทธิ์การใช 
หากตองการดูรายการของสิทธิ์การใชที่มีอยูทั้งหมด ใหเลือก ตัวเลือก > รายการสิทธิ์
การใช คุณสามารถลบสิทธิ์การใชได (เชน ลบสิทธิ์ที่หมดอาย)ุ 



ตารางนัดหมาย

56 ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

11.  ตารางนัดหมาย
■นาฬิกาปลุก
คุณสามารถตั้งใหเครื่องปลุกตามเวลาที่กําหนดได เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
นาฬิกาปลุก
หากตองการตั้งนาฬิกาปลุก เลือก เวลาปลุก และปอนเวลาตั้งปลุก หากตองการ
เปล่ียนเวลาปลุกเม่ือตั้งคาเวลาปลุกไว ใหเลือก เปด หากตองการตั้งใหโทรศัพท
แจงเตือนคุณเม่ือถึงวันที่เลือกในสัปดาห ใหเลือก ปลุกซ้ํา
หากตองการเลือกเสียงปลุก ใหเลือก เสียงปลุก  
หากตองการตั้งการหมดเวลาเลื่อนปลุก ใหเลือก การหมดเวลาเลื่อน

การหยุดเสียงปลกุ
เครื่องจะสงเสียงเตือน และมีขอความกะพริบวา ปลุก! และเวลาปจจุบันจะแสดง
ที่จอแสดงผล แมวาจะปดโทรศัพทอยูก็ตาม หากตองการหยุดเสียงปลุก ใหเลือก หยุด 
หากคุณปลอยใหโทรศัพทสงเสียงเตือนตอไปเปนเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก เล่ือนไป 
เสียงปลุกจะหยุดตามการเลื่อนเวลาที่ตั้งไว และจะดังอีกครั้ง 
หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครือ่งจะเปดเองและมีเสียงปลุกดังข้ึน 
หากคุณเลือก หยุด โทรศัพทจะแสดงขอความถามวาคุณตองการเปดใชงานโทรศัพท
เพ่ือโทรออกหรือไม เลือก ไม เพ่ือปดโทรศัพท หรือ ใช เพ่ือโทรออกหรอืรบัสาย 
อยาเลือก ใช เม่ือการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ
อันตรายได 
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■ ปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนดัหมาย > ปฏิทิน
วันที่ปจจุบันจะแสดงอยูในกรอบ หากมีบันทึกที่ตั้งไวสําหรับวันนั้น วันดังกลาว
จะปรากฏเปนตัวทึบ หากตองการดูบันทึกของวันนั้น ใหเลือก ดู ในการดูทีละสัปดาห 
ใหเลือก ตัวเลือก > ดูอาทิตย หากตองการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน เลือกมุมมอง
แบบเดือนหรือสัปดาห และเลือก ตัวเลือก > ลบบันทึกทั้งหมด 
ตัวเลือกอื่นๆ สําหรับมุมมองแบบวัน อาจรวมถึง สรางบันทึก, ลบ, แกไข, ยาย หรือ 
ใชซ้ําอีก บันทึก คัดลอก บันทึกไปยังวันอื่น สงบันทึก เปนขอความตัวอักษร, เปน
ขอความมัลติมีเดีย หรือ ไปยังปฏิทินของโทรศัพทเครือ่งอื่นที่ใชงานรวมกันได ใน 
การตั้งคา คุณสามารถตั้งคาวันที่และเวลาได ใน ลบบันทึกอัตโนมัติ คุณสามารถ
ตั้งใหเครื่องลบบันทึกเกาโดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กําหนด 

การสรางบันทึกปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนดัหมาย > ปฏิทิน เล่ือนไปยังวันที่ที่คุณตองการ และเลือก 
ตัวเลือก > สรางบันทึก และเลือกประเภทของบันทึกดังตอไปนี:้ 

 นัดหมาย,  โทร,  วันเกิด,  บันทึก หรือ  เตือนความจํา 

เสียงเตือนของบันทึก
โทรศัพทจะสงเสียงบ๊ีพและแสดงบันทึก เม่ือบันทึกเตอืนการโทรแสดงขึ้นที่จอ
แสดงผล  หากตองการโทรไปยังเบอรที่แสดงอยู ใหกดปุมโทร เม่ือจะปดเสียง
แจงเตือนและดูบันทึก ใหเลือก ดู หากตองการหยุดเสียงเตือนประมาณ 10 นาที 
ใหเลือก เล่ือนไป หากตองการปดเสียงเตอืน โดยไมดูบันทึก ใหเลือก ออก 
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■ ส่ิงที่ตองทํา
หากตองการจัดเก็บส่ิงที่ตองทํา ใหเลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ส่ิงที่ตองทํา
หากตองการสรางบันทึกถายังไมมีบันทึกเพิ่มไว ใหเลือก เพิ่มบันทึก หรือเลือก 
ตัวเลือก > เพ่ิม เขียนบันทึก และเลือก จัดเก็บ เลือกลําดับความสําคัญ วันครบ
กําหนด และประเภทเสียงเตอืนสําหรบับันทึก 
หากตองการดูบันทึก ใหเล่ือนไปยังบันทึกนั้น และเลือก ดู 
นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อลบบันทึกที่เลือกไวไดดวย และลบบันทึก
ทั้งหมดที่คุณทําเครื่องหมายเปนเสรจ็สมบูรณ คุณสามารถจัดเรียงบันทึกตามลําดับ
ความสําคัญหรือตามวันส้ินสุด, สงบันทกึไปยังโทรศัพทเครื่องอ่ืนเปนขอความตวัอักษร
หรอืขอความมัลติมีเดีย, จัดเก็บบันทึกเปนบันทึกปฏิทิน หรือเขาใชงานปฏิทินได 
ขณะที่ดูบันทึก คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อแกไขวันครบกําหนดหรือลําดับ
ความสําคัญของบันทึก หรอืทําเครือ่งหมายบันทึกนั้นเปนเสร็จสมบูรณไดดวย 

■ บันทึก
ในการใชแอปพลิเคชั่นนี้สําหรับการเขียนและสงบันทึก ใหเลือก เมนู > ตาราง
นดัหมาย > บันทึก หากตองการสรางบันทึกถายังไมมีบันทึกเพิ่มไว ใหเลือก 
เพิ่มบันทึก หรือเลือก ตัวเลือก > สรางบันทึก เขียนบันทึก และเลือก จัดเก็บ
ตัวเลือกอื่นๆ สําหรับการบันทึก ไดแก การลบและการแกไขบันทึก ขณะที่แกไขบันทึก 
คุณสามารถออกจากโปรแกรมแกไขขอความ โดยไมตองบันทึกการเปล่ียนแปลง 
คุณสามารถสงบันทึกไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันไดโดยใชขอความตัวอักษรหรือ
ขอความมัลติมีเดีย
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■ เคร่ืองคิดเลข
โทรศัพทเครื่องนี้มีเครื่องคิดเลขที่สามารถใชบวก ลบ คูณ หาร หาคาเลขยกกําลัง 
รากที่ 2 และใชแปลงสกุลเงินได 

หมายเหต:ุ เครื่องคิดเลขนี้มีความแมนยําอยางจํากัด และออกแบบสําหรับ
การคํานวณอยางงายเทานั้น 

เลือก เมนู > ตารางนดัหมาย > เครื่องคิดเลข เม่ือตัวเลข 0 ปรากฏบนจอ ใหปอนเลข
จํานวนแรกที่ตองการคํานวณ กดที่ปุม # เพ่ือใสจุดทศนยิม เลือก ตัวเลือก > เพ่ิม, 
ลบ, คูณ, หาร, ยกกําลังสอง, หาสแควรรูท หรือ เปล่ียนเครื่องหมาย ปอนตัวเลข
จํานวนที่สอง สําหรับผลลัพธรวม ใหเลือกผลลัพธ คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนนี้
ซ้ําไดตามที่ตองการ เม่ือตองการเริ่มการคํานวณครัง้ใหม ใหเลือก ลบ คางไวกอน 
เม่ือตองการแปลงคาสกุลเงิน ใหเลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > เครื่องคิดเลข หาก
ตองการจัดเก็บอัตราแลกเปล่ียน เลือก ตัวเลือก > อัตราแลกเปล่ียน เลือกตัวเลือกใด
ตัวเลือกหนึ่งที่แสดงขึ้น ปอนอัตราแลกเปล่ียน กดปุม # สําหรับทศนิยม และเลือก 
ตกลง เครื่องจะยังคงบันทึกอัตราแลกเปล่ียนนั้นเอาไวจนกวาจะมีอัตราแลกเปลี่ยน
ใหมมาแทนที่ หากตองการคํานวนการแปลงสกุลเงิน ปอนจํานวนที่จะแปลง และเลือก 
ตัวเลือก > เปนสกุลหนึ่ง หรือ เปนสกุลสอง

หมายเหตุ:  เม่ือคุณเปล่ียนสกุลเงินหลัก คุณตองปอนอัตราแลกเปล่ียนใหม 
เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ตั้งไวกอนหนานี้ทั้งหมดจะถูกตั้งเปนศูนย 
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■นาฬิกาจับเวลา
หากตองการจับเวลา วัดคาเวลา หรือรอบเวลา ใหใชนาฬิกาจับเวลา ในขณะจับเวลา 
คุณยังสามารถใชงานฟงกชันอื่นไดดวยเชนกัน หากตองการตัง้นาฬิกาจับเวลา
ใหทํางานเปนพ้ืนหลังของหนาจอ ใหกดปุมวางสาย 
การใชนาฬิกาจับเวลาหรือใหนาฬิกาจับเวลาทํางานอยูโดยไมปรากฏบนหนาจอ
ขณะที่ใชงานคุณสมบัติอื่นๆ จะส้ินเปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทําใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่ส้ันลง 
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกาจับเวลา และเลือกจากตัวเลือกดังตอไปนี้: 
เวลาที่แยกไว — เพ่ือบันทึกเวลาระหวางรอบ หากตองการเริ่มจับเวลา ใหเลือก เริ่ม 
เลือก แยกเวลา ทุกครั้งที่คุณตองการบันทึกเวลาระหวางรอบ หากตองการหยุด
จับเวลา ใหเลือก หยุด หากตองการบันทึกเวลาที่วัด ใหเลือก จัดเก็บ หากตองการ
เริ่มจับเวลาอีกครั้ง ใหเลือก ตัวเลือก > เริ่ม เวลาใหมนี้จะเดินตอจากเวลาเดิมที่จับ
เวลาไว ในการรีเซ็ตเวลาโดยไมบันทึก ใหเลือก ตั้งเวลาใหม หากตองการตั้งนาฬกิา
จับเวลาใหทํางานเปนพ้ืนหลังของหนาจอ ใหกดปุมวางสาย 
รอบเวลา — เพ่ือบันทึกรอบเวลา หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลาใหทํางานเปนพ้ืนหลัง
ของหนาจอ ใหกดปุมวางสาย
จับเวลาตอ — เพ่ือดูเวลาที่คุณตั้งไวเปนพ้ืนหลัง 
เวลาลาสุด — เพ่ือดูเวลาที่จับไวครั้งลาสุด หากยังไมไดรีเซ็ตเวลาของนาฬิกา 
แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพ่ือดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว 
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■ ตัวนับถอยหลัง
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ตัวนบัถอยหลัง ปอนเวลาปลุกเปนชั่วโมง นาที และ
วินาที และเลือก ตกลง หากคุณตองการ คุณสามารถเขียนขอความบันทึกของคุณเอง
ซึ่งจะปรากฏขึ้นเม่ือหมดเวลา หากตองการเริ่มตวันับเวลาถอยหลัง ใหเลือก เริ่ม หาก
ตองการเปล่ียนเวลานับถอยหลัง ใหเลือก เปล่ียนเวลา หากตองการหยุดการทํางาน
ของตัวนับ ใหเลือก หยุดนับ
หากถึงเวลาเตอืน ขณะที่เครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย เครื่องจะสงเสียงเตือน และ
กะพริบขอความบันทึกหากตั้งไว หรอืแสดงขอความ หมดเวลาที่ตั้ง เม่ือตองการหยุด
การเตือน ใหกดปุมใดก็ได หากไมไดกดปุมใด เสียงเตือนจะหยุดอัตโนมัติภายใน 
30 วินาที หากตองการปดเสียงเตอืนและลบชอความบันทกึ ใหเลือก ออก หากตองการ
เริ่มการนับเวลาถอยหลังอีกครั้ง ใหเลือก เริ่มตนใหม
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12.  แอปพลิเคชั่น
■ เกมส
ซอฟตแวร ในเครื่องโทรศัพทของคุณมีเกมสบางเกมสรวมไว 

การเรียกเกมส
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เกมส เล่ือนไปที่เกมสที่ตองการ และเลือก เปด 
โปรดดูตัวเลือกที่เก่ียวของกับเกมสที่ "ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชั่น", หนา 63 

การดาวนโหลดเกมส
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > ดาวนโหลด > ดาวนโหลดเกมส รายการ
บุคมารคที่ใชไดจะปรากฏขึ้น เลือก บุคมารคอื่น เพ่ือเขาใชงานรายการบุคมารคในเมนู  
เว็บ โปรดดูที่ "บุคมารค", หนา 69

ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชแตแอปพลิเคชั่นหรือซอฟตแวรจากแหลงที่มีการ
ปองกันและการปกปองที่เพียงพอจากซอฟตแวรที่เปนอันตราย 

การตั้งคาเกมส
หากตองการต้ังคาเสียง แสงสวาง และการสั่นขณะเลนเกมส เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > 
ตัวเลือก > การตั้งคาแอปพลิฯ
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■ แหลงรวบรวม
ซอฟตแวรโทรศัพทของคุณจะมีแอปพลิเคชั่น Java ที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อใชกับ
โทรศัพท Nokia โดยเฉพาะ  

การเรียกใชแอปพลิเคชั่น
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > แหลงรวบรวม เล่ือนไปยังแอปพลิเคชั่นที่ตองการ 
และเลือก เปด 

ตัวเลือกอ่ืนๆ ของแอปพลิเคชั่น
ลบ — ใชลบแอปพลิเคชั่นหรือชุดแอปพลิเคชั่นออกจากโทรศัพท 
รายละเอียด — เพ่ือดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับแอปพลิเคชั่น 
ตรวจสอบเวอรชั่น — เพ่ือตรวจสอบวามีเวอรชันใหมของแอปพลิเคชั่นนี้ใหดาวนโหลด
จาก เว็บ (บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย) หรือไม 
เขาสูแอปพลิเคชั่น — เพ่ือจํากัดแอปพลิเคชั่นจากการเขาสูระบบเครือขาย ประเภท
การเขาใชตางๆ จะปรากฏขึ้น ในแตละประเภทที่มี ใหเลือกการอนุญาตแบบใด
แบบหนึ่งตอไปนี:้ ถามทุกครั้ง เพ่ือตั้งโทรศัพทใหถามทุกครัง้สําหรับเขาใชงาน
เครือขาย ถามครั้งแรกเทานั้น เพ่ือตั้งโทรศัพทใหถามสําหรบัเขาใชงานเครือขาย
ในครัง้แรกเทานั้น อนุญาตเสมอ เพ่ืออนุญาตใหเขาใชงานเครือขาย หรือ ไมอนุญาต 
เพ่ือไมอนุญาตใหเขาใชงานเครือขาย
เว็บเพจ — จะใหขอมูลเพ่ิมเติม หรือรายละเอียดเพิ่มเติมของแอปพลิเคชั่นนัน้จาก
เว็บเพจในอินเทอรเนต็ ซึง่ระบบตองสนับสนุนคุณสมบัตินี้ โดยจะปรากฏขึ้นตอเม่ือ
แอปพลิเคชั่นนั้นระบุอินเทอรเน็ตแอดเดรสไวแลว 
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การดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น
โทรศัพทของคุณรองรบัแอปพลิเคชัน่ J2ME Java กอนทีจ่ะดาวนโหลด โปรดตรวจสอบ
วาแอปพลิเคชั่นนี้ใชงานไดกับโทรศัพทของคุณ 

ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชแตแอปพลิเคชั่นหรือซอฟตแวรจากแหลงที่มีการ
ปองกันและการปกปองที่เพียงพอจากซอฟตแวรที่เปนอันตราย 

คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Java ใหมๆ ไดหลายวิธี 
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > ดาวนโหลด > ดาวนโหลดแอปพลิฯ 
รายการบุคมารคทีใ่ชไดจะปรากฏขึ้น เลือก บุคมารคอื่น เพ่ือเขาใชงานรายการบุคมารค
ในเมนู  เว็บ เลือกบุคมารคที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมตอกับเพจที่ตองการ คุณสามารถ
สอบถามการใหบริการตางๆ, ราคา รวมทั้งภาษี ไดจากผูใหบริการของคุณ 
เลือก เมนู > เว็บ > ดาวนโหลด ดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นหรือเกมสที่เหมาะสม 
โปรดดูที่ "การดาวนโหลดไฟล", หนา 70 
ใชฟงกชันการดาวนโหลดเกมส โปรดดูที่ "การดาวนโหลดเกมส", หนา 62 
โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่โหลดไวแลวสําหรับเว็บไซตที่ไมไดเปนพันธมิตรกับ 
Nokia Nokia จะไมรับรองหรอืรบัประกันใดๆ ตอการใชงานไซตดังกลาว หากคุณ
เลือกการเขาใชเว็บไซตเหลาน้ัน คุณควรจะยึดถอืตามขอควรระวังสําหรับความปลอดภัย
หรอืเนื้อหา ดังเชนที่คุณควรระวังเม่ือเขาสูเว็บไซตใดๆ 
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13.  เว็บ
คุณสามารถเขาใชบริการอินเทอรเนต็แบบเคลื่อนที่ตางๆ โดยใช
เบราเซอรของโทรศัพท  

ขอสําคัญ: ใชแตบริการที่คุณวางใจและมีการเสนอการปองกันและปกปอง
ที่เพียงพอจากซอฟตแวรที่เปนอันตราย 

คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี้ รวมทั้งราคา ภาษี และคําแนะนําตางๆ 
ไดจากผูใหบรกิารของคุณ  
คุณสามารถใชคุณสมบัติเบราเซอรของโทรศัพทเพ่ือดูบรกิารตางๆ ที่ใชภาษา 
Wireless Markup Language (WML) หรือ extensible HyperText Markup 
Language (XHTML) ในเพจตางๆ เหลานั้น โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกตางกัน
ตามขนาดของหนาจอ คุณอาจไมสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจ
ในอินเทอรเน็ต  

■ การต้ังคาการดูขอมูล
คุณอาจไดรบัการตั้งกําหนดคาที่ตองใชในการเรยีกดูในลักษณะของขอความการตั้ง
กําหนดคาจากผูใหบรกิารระบบหรอืผูใหบริการที่นําเสนอบริการที่คุณตองการใช 
โปรดดูที่ "บริการตั้งกําหนดคา", หนา xii นอกจากนี ้คุณยังสามารถปอนการตั้ง
กําหนดคาทั้งหมดดวยตัวคุณเองได โปรดดูที่ "การตั้งกําหนดคา", หนา 51 



เว็บ

66 ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

■ การเชื่อมตอบริการ
อันดับแรก ตรวจดูใหแนใจวาการตัง้กําหนดคาของบริการทีคุ่ณตองการใชนัน้ทํางานอยู 
1. หากตองการเลือกการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอกับบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > 

การตั้งคา > การตั้งกําหนดคา
2. เลือก การกําหนดคา เฉพาะการกําหนดคาที่รองรับบรกิารการเรียกดูเทานั้นที่จะ

ปรากฏขึ้น เลือกผูใหบริการ คาที่ตั้งไว หรือ การตั้งคาสวนบุคคล เพ่ือเรียกดู 
โปรดดูที่ "การตัง้คาการดูขอมูล", หนา 65

เลือก บัญชี และบัญชีผูใชบริการการเรียกดูที่อยูในการตั้งกําหนดคาที่ใชงาน 
จากนั้น ใหเชื่อมตอกับบริการโดยเลือกทําตามขั้นตอนตอไปนี:้ 
• เลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรือในโหมดสแตนดบาย ใหกดคางไวที่ปุม 0 
• หากตองการเลือกบุคมารคของบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค 
• หากตองการเลือก URL ลาสุด ใหเลือก เมนู > เว็บ > ที่อยูเว็บลาสุด
• หากตองการปอนที่อยูของบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > ไปยังที่อยู ปอนที่อยู

ของบริการ และเลือก ตกลง 

■ การเรียกดูเพจ
หลังจากคุณเชื่อมตอเขากับบริการ คุณสามารถเริ่มการเรียกดูเพจตางๆ ได ฟงกชัน
ของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกันไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตามขอความที่ปรากฏ
บนจอแสดงผลของโทรศัพท สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ 
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หากคุณเลือกขอมูลแบบแพคเก็ตเปนบริการเสริม สัญลักษณ,  จะปรากฏขึ้นที่
ดานบนซายของจอในระหวางการเรียกดู หากคุณรับสายหรือขอความตัวอักษร 
หรือโทรออกในระหวางการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น
ที่ดานบนขวาของจอ ซึง่แสดงวาหยุด (พัก) การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตไวชั่วคราว 
หลังจากโทรเสร็จเรียบรอยแลว เครื่องจะพยายามเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตใหมอีกครัง้ 

การเรียกดูดวยปุมกดบนโทรศัพท
ใหใชปุมเล่ือนเพ่ือเลือกดูเพจ 
หากตองการเลือกรายการที่ไฮไลตไว ใหกดปุมโทรออก หรือเลือก เลือก
หากตองการปอนตัวอักษรและตัวเลข กดปุม 0 ถึง 9 หากตองการปอนตัวอักษรพิเศษ 
ใหกดปุม * 

ตัวเลือกตางๆ ในขณะเรียกดู
โฮมเพจ, ทางลัด, เพ่ิมบุคมารค, บุคมารค, ตัวเลือกเพจ, ประวัต,ิ ดาวนโหลด, 
ตัวเลือกอื่นๆ, จัดเก็บที่แฟงขอมูล, รีโหลด และ ออก อาจสามารถใชงานได ผูใหบริการ
อาจเสนอตัวเลือกอื่นๆ ไวดวย 

การโทรออกโดยตรง
เบราเซอรนี้อาจสนับสนุนฟงกชัน ซึ่งคุณสามารถเขาใชงานไดขณะเรียกดู คุณอาจ
ทําการโทรออก, สงแบบเสียง DTMF ขณะที่กําลังใชสายสนทนา และจัดเก็บชื่อ
และเบอรโทรศัพทจากเพจ 
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■ การต้ังคาลักษณะเบราเซอร
ขณะเรียกดู ใหเลือก ตัวเลือก > ตวัเลือกอื่นๆ > การตั้งคาลักษณะ หรือในโหมด
สแตนดบาย เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตั้งคาลักษณะเบราเซอร และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้: 
การตัดคํา > ใช — เพ่ือกําหนดใหขอความปรากฏบนหนาจอในบรรทัดตอไป หากคุณ
เลือก ไมใช ขอความจะถูกยอ 
ขนาดอักษร > ขนาดเล็กพิเศษ, เล็ก หรือ กลาง — เพ่ือตั้งขนาดตัวอักษร 
แสดงภาพ > ไมแสดง — เพ่ือซอนภาพในเพจ ซึ่งจะชวยเพิ่มความเร็วในการเรียกดู
เพจที่มีรูปภาพจํานวนมาก 
การแจงเตือน > แจงเตือนการเชื่อมตอที่ไมรับรอง > ใช — เพ่ือตั้งใหเครือ่งสงเสียง
เตือนเม่ือการเชื่อมตอที่มีการเขารหัสไดเปล่ียนเปนแบบที่ไมมีการเขารหสัในระหวาง
การเรียกดู 
การแจงเตือน > แจงเตือนรายการที่ไมรับรอง > ใช — เพ่ือตั้งใหเครื่องสงเสียงเตือน
เม่ือมีขอมูลที่ไมรับรองอยูในเพจที่มีการเขารหัส การเตือนนี้ไมไดรับรองวา
การเชื่อมตอนั้นจะเปนการเชื่อมตอที่ปลอดภัย สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิ โปรดดูที่ 
"การรักษาความปลอดภัยของเบราเซอร", หนา 73 
การเขารหัสตัวอักษร > การเขารหัสเนือ้หา — เพ่ือเลือกการเขารหัสสําหรับเนื้อหา
ในเพจของบราเซอร 
การเขารหัสตัวอักษร > ที่อยูเว็บ Unicode (UTF-8) > ใช — เพ่ือตั้งใหเครื่องสง URL 
เปนการเขารหสัแบบ UTF-8 คุณอาจตองใชการตั้งคานี้เม่ือคุณเขาใชเว็บเพจที่ใช
ภาษาตางประเทศ 
ขนาดหนาจอ > แบบเต็มจอ หรือ ขนาดเล็ก — เพ่ือตั้งขนาดหนาจอ 
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■ คุกกี้
คุกก้ี คือ ขอมูลที่เว็บไซตบันทึกในหนวยความจําแคชในโทรศัพทของคุณ คุกก้ีจะถูก
บันทึกไวจนกวาคุณจะลบขอมูลในหนวยความจําแคช โปรดดูที่ "หนวยความจําแคช", 
หนา 72 
ขณะเรียกดู ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่นๆ > การปองกัน > การตั้งคาคุกก้ี หรือ
ในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตั้งคาการปองกัน > คุกก้ี 
หากตองการยินยอมหรอืปองกันโทรศัพทจากการรบัคุกก้ี ใหเลือกใหรบัได หรอืไมใหรบั

■ สคริปตผานการเชื่อมตอที่รับรอง
คุณสามารถเลือกวาจะยอมใหรันสคริปตจากเพจที่มีการรบัรองหรือไม โทรศัพท
เครื่องนี้สนับสนุนสคริปต WML

1. ขณะเรียกดู ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่นๆ > การปองกัน >  การตัง้คาสคริปต  
หรือเม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตั้งคา
การปองกัน > สครปิตผานการเชื่อมตอที่รับรอง

2. หากตองการยอมใหรันสคริปต เลือกใหรับได

■ บุคมารค
คุณสามารถจัดเก็บที่อยูของเพจเปนบุคมารคในหนวยความจําของโทรศัพท
1. ขณะเรียกดู ใหเลือกตัวเลือก > บุคมารค หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 

เมนู > เว็บ > บุคมารค 
2. เล่ือนไปที่บุคมารค และเลือกบุคมารคนั้น หรอืกดปุมโทรออกเพื่อทําการเชื่อมตอ

กับเพจของบุคมารค 
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3. เลือก ตัวเลือก เพ่ือดู แกไข ลบ หรือสงบุคมารค สรางบุคมารคใหม หรอืจัดเก็บ
บุคมารคลงในแฟมขอมูล 

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่โหลดไวแลวสําหรับเว็บไซตที่ไมไดเปนพันธมิตร
กับ Nokia Nokia จะไมรับรองหรือรับประกันใดๆ ตอการใชงานไซตดังกลาว 
หากคุณเลือกการเขาใชเว็บไซตเหลานั้น คุณควรจะยึดถือตามขอควรระวังสําหรับ
ความปลอดภัยหรือเนื้อหา ดังเชนที่คุณควรระวังเม่ือเขาสูเว็บไซตใดๆ 

การรับบุคมารค
เม่ือคุณไดรับขอความบุคมารคที่สงเปนแบบบุคมารค ขอความ ไดรับ 1 บุคมารค 
จะปรากฏขึ้น หากตองการบันทึกบุคมารค ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ หากตองการดู
หรอืลบบุคมารค ใหเลือก ตัวเลือก > ดู หรือ ลบ หากตองการยกเลิกบุคมารคทันที
ที่คุณไดรับบุคมารค เลือก ออก > ตกลง

■ การดาวนโหลดไฟล
หากคุณตองการดาวนโหลดแบบเสียง ภาพ เกมส หรือแอปพลิเคชั่นเพ่ิมเติมลงใน
โทรศัพทของคณุ (บรกิารเสริมจากระบบเครอืขาย) ใหเลือก เมนู > เว็บ > ดาวนโหลด > 
ดาวนโหลดเสียงกริ่ง, ดาวนโหลดภาพ, ดาวนโหลดเกมส, ดาวนโหลดลักษณะ หรือ 
ดาวนโหลดแอปพลิฯ 

ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชแตแอปพลิเคชั่นหรือซอฟตแวรจากแหลงที่มี
การปองกันและการปกปองที่เพียงพอจากซอฟตแวรที่เปนอันตราย 

หากตองการจัดเก็บไฟลทั้งหมดที่ดาวนโหลดในแฟมขอมูลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
ใน คลังภาพหรือใน แอปพลิเคชั่น ใหเลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตั้งคา
การดาวนโหลด > การจัดเก็บอัตโนมัติ > ใช 
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■ ถาดรับขอความบริการ
โทรศัพทจะสามารถรับขอความบริการ (ขอความที่สงให) ที่มาจากผูใหบริการระบบ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ขอความบริการเปนการแจงขอมูล (เชน หัวขอขาว) 
และอาจเปนขอความตัวอักษรหรอืที่อยูของบรกิาร 
หากตองการเขาสู ถาดรับขอความบริการ ในโหมดสแตนดบาย เม่ือคุณไดรบัขอความ
บริการ ใหเลือก แสดง หากคุณเลือก ออก ขอความนั้นจะถูกยายไปที่ ถาดรับขอความ
บริการ หากตองการเขาสู ถาดรับขอความบริการ ภายหลัง ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
ถาดรบัขอความบริการ 
สําหรับการเขาสู ถาดรับขอความบริการ ในขณะที่เรียกดูขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกอื่นๆ > ถาดรับขอความบริการ เล่ือนไปยังขอความที่ตองการ และเพื่อเรียกใช
เบราเซอรและดาวนโหลดขอมูลที่เลือกไว ใหเลือก ดึง หากตองการแสดงขอมูล
อยางละเอียดในการแจงของขอความบริการ หรอืลบขอความนั้น ใหเลือก ตัวเลือก > 
รายละเอียด หรือ ลบ 

การตั้งคาถาดรับขอความบริการ
เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตั้งคาถาดรับขอความบริการ 
หากตองการตั้งโทรศัพทใหรับขอความบริการหรือไมรับขอความบรกิาร ใหเลือก 
ขอความบริการ > ใช หรอื ไมใช 
หากตองการตั้งใหโทรศัพทรับขอความบริการเฉพาะจากผูจัดทําขอมูลที่ไดรับ
การรับรองจากผูใหบรกิารเทานัน้ เลือก ปองกันขอความ > ใช เม่ือตองการดูรายชื่อ
ผูจัดทําขอมูลที่ไดรบัการรบัรอง ใหเลือก ชองที่เชื่อถือได 
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หากตองการตั้งเครื่องใหใชเบราเซอรจากโหมดสแตนดบายโดยอัตโนมัติ เม่ือไดรับ
ขอความบริการ ใหเลือก เชื่อมตออัตโนมัติ > ใช หากคุณเลือก ไมใช โทรศัพทจะ
ใชงานเบราเซอรตอเม่ือคุณเลือก ดึง เม่ือโทรศัพทไดรับขอความบริการ 

■หนวยความจําแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคุณพยายามเขาใช
หรอืเขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองการรหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใช
แตละครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช 
หากตองการลบขอมูลในแคช ขณะเรียกดู ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่นๆ > 
ลบขอมูลในแคช ในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > เว็บ > ลบขอมูลในแคช

■ ขอมูลตําแหนง
ระบบเครือขายสามารถสงคําขอตําแหนงของคุณ และคุณสามารถม่ันใจไดวา ระบบ
เครือขายสงขอมูลตําแหนงของโทรศัพทคุณก็ตอเม่ือคุณอนุมัติเทานั้น (บริการเสรมิ
จากระบบเครือขาย) โปรดติดตอผูใหบรกิารระบบหรือผูใหบริการเพื่อสมัครเขาใช
บริการ และเพื่อยอมรับการสงขอมูลตําแหนง 
หากตองการยอมรับหรือปฏิเสธคําขอตําแหนง ใหเลือก ยอมรับ หรือ ไมรับ หากคุณ
ไมไดรับคําขอ โทรศัพทอาจตอบรบัหรือปฏิเสธคําขอโดยอัตโนมัติ ข้ึนอยูกับขอตกลง
ระหวางคุณกับผูใหบรกิารระบบหรือผูใหบรกิาร โทรศัพทจะแสดงขอความ ขอตําแหนง
หายไป 1 หากตองการดูคําขอตําแหนงที่คุณไมไดรับ ใหเลือก แสดง 
หากตองการดูขอมูลการแจงสวนตัวและคําขอ 10 ครั้งลาสุด หรือหากตองการลบทิ้ง 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > ตําแหนง > ล็อกตําแหนง > เปดแฟม หรือ ลบทั้งหมด 
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■ การรักษาความปลอดภัยของเบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เชน 
บริการดานธนาคาร หรือการเลือกซือ้สินคาแบบออนไลน สําหรับการเชื่อมตอ
ประเภทนี้ คุณจําเปนตองใชใบรบัรองและโมดูลรักษาความปลอดภัยซึง่อาจใชได
จากซมิการดของคุณ โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม 

โมดูลระบบปองกัน 
โมดูลรกัษาความปลอดภัยจะปรับปรุงบรกิารดานความปลอดภัยของแอปพลิเคชั่น
ที่เก่ียวของกับการเชื่อมตอเบราเซอร และใชงานลายเซ็นแบบดิจิตอล โมดูลรักษา
ความปลอดภัยอาจประกอบดวยใบรับรอง รวมทั้งคียสวนตัวและคียที่ใชทั่วไป ผูให
บริการจะจัดเก็บใบรบัรองไวในโมดูลรักษาความปลอดภัย 
เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตั้งคาการปองกัน > การตั้งคาการปองกัน และ
เลือกจากตัวเลือกดังตอไปนี:้ 
ขอมูลโมดูลปองกัน เพ่ือแสดงชื่อโมดูลระบบปองกัน สถานะ บริษัทผูผลิต และ
หมายเลขผลิตภัณฑ 
ถาม PIN โมดูล เพ่ือตั้งเครื่องใหถามรหัส PIN ของโมดูล ขณะใชบริการที่มีอยูในโมดูล
ระบบปองกัน ปอนรหัสและเลือก ใช หากตองการยกเลิกการใชงานการถามรหัส PIN 
ของโมดูล ใหเลือก ไมใช 
เปล่ียน PIN โมดูล เพ่ือเปล่ียนรหัส PIN ของโมดูล ในกรณีโมดูลระบบปองกันยินยอม
ใหเปล่ียน ปอนรหัส PIN ของโมดูลรหัสปจจุบัน จากนัน้จึงปอนรหัสใหม 2 ครั้ง 
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เปล่ียน PIN ที่ลงนามไว เพ่ือเปล่ียนรหัส PIN สําหรับลายเซ็นแบบดิจิตอล เลือก PIN 
สําหรับลายเซ็นที่ตองการเปล่ียน ปอนรหัส PIN รหัสปจจุบัน จากนัน้จึงปอนรหัสใหม 
2 ครั้ง 
โปรดดูที่ "รหัสผาน", หนา xi 

ใบรับรอง
ขอสําคัญ: โปรดทราบวาแมวาการใชใบรับรองจะชวยใหความเสี่ยงที่
เก่ียวของในการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้งซอฟตแวรลดนอยลง
อยางเห็นไดชัด แตคุณควรใชใบรับรองอยางถูกตองเพื่อใหไดรับประโยชน
จากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ใบรับรอง
มิไดใหการปองกันความปลอดภัยแตอยางใด หากแตเปนที่การจัดการ
ใบรับรองตางหากที่ตองมีใบรับรองของแท ที่ถูกตอง หรือนาเชื่อถือ 
เพ่ือความปลอดภัยที่เพ่ิมมากขึ้น ใบรับรองมีอายุการใชงานแบบจํากัด 
หากใบรับรองที่หมดอายุหรือใบรับรองที่ไมถูกตองปรากฏขึ้น แมวา
ใบรับรองนั้นจะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันเวลาปจจุบันในเครื่อง
ของคุณถูกตอง 

กอนที่จะเปล่ียนแปลงคาของใบรับรอง คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถ
เชื่อถือขอมูลของเจาของใบรับรองนี้ได และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของ
เจาของที่อยูในรายชื่อ 
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ใบรับรองมีอยู 3 แบบ ไดแก: ใบรับรองเซิรฟเวอร ใบรับรองสิทธิ์ และใบรับรองผูใช 
คุณสามารถขอรับใบรับรองไดจากผูใหบริการของคุณ ผูใหบริการจะจัดเก็บใบรบัรอง
สิทธิ์และใบรับรองผูใชไวในโมดูลรักษาความปลอดภัย 
หากตองการดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองผูใชที่ดาวนโหลดมายังโทรศัพท
ของคุณ ใหเลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตัง้คาการปองกัน > ใบรับรองสิทธิ์  
หรือ ใบรับรองผูใช  
สัญลักษณบงชี้การปองกัน  จะปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ หากการสงผาน
ขอมูลระหวางโทรศัพทและเซิรฟเวอรที่ใหขอมูลถูกเขารหัสไว 
อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวาการสงผานขอมูลระหวาง
เกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (หรือที่ที่จัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) จะปลอดภัย 
ข้ึนกับผูใหบริการวาจะมีระบบรักษาความปลอดภัยใหกับการสงขอมูลระหวางเกตเวย
และเซิรฟเวอรที่ใหขอมูลหรือไม 

ลายเซ็นดิจิตอล
คุณสามารถสรางลายเซ็นแบบดิจิตอลดวยโทรศัพทของคุณได หากซิมการดของคุณ
มีโมดูลรักษาความปลอดภัย ลายเซน็แบบดิจิตอลจะเหมือนลายเซน็ที่คุณเซน็ชื่อ
ลงบนใบแจงหนี้ สัญญา หรือเอกสารอื่นๆ  
หากตองการสรางลายเซ็นแบบดิจิตอล ใหเลือกลิงคของเพจ เชน ชื่อหนังสือที่คุณ
ตองการซื้อ รวมถึงราคาหนังสือ ขอความที่จะเซ็น ซึ่งอาจมีจํานวนเงินและวันที่
รวมอยูดวย จะปรากฏขึ้น 
ตรวจสอบขอความหัวกระดาษวาเปน อาน และมีไอคอนลายเซ็นดิจิตอล  
ปรากฏอยู 
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หากไอคอนลายเซ็นแบบดิจิตอลไมปรากฏขึ้น แสดงวามีการละเมิดการรักษา
ความปลอดภัย และคุณไมควรปอนขอมูลสวนบุคคล เชน PIN สําหรับลายเซ็น 
หากตองการเซน็ขอความ ใหอานขอความทั้งหมดกอน หลังจากนั้นใหคุณเลือก 
ตกลงรับ 
ขอความนั้นอาจไมปรากฏภายในหนาจอเดียว ดังนั้น จึงควรตรวจสอบใหแนใจวา
ไดเล่ือนไปอานขอความทั้งหมดแลวกอนที่จะเซ็น 
เลือกใบรบัรองผูใชที่ตองการ ปอนรหสั PIN ที่ลงนาม (โปรดดูที่ "รหัสผาน", หนา xi) 
และเลือก ตกลง ไอคอนลายเซ็นแบบดิจิตอลจะหายไป และบริการจะแสดงขอมูล
ยืนยันการสั่งซื้อ 
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14.  บรกิารซิม
ซิมการดของคุณอาจจะมีบริการเสริมเพ่ิมเติมอื่นๆ ที่คุณสามารถเขาใชงานได เมนูนี้
จะปรากฏก็ตอเม่ือซิมการดของคุณสนับสนุนการใชงาน ชื่อและขอมูลของเมนจูะข้ึน
กับซิมการด
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบรกิาร และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด 
โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ ซึ่งอาจเปนผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ หรือ
ผูจําหนายรายอื่นๆ 
หากตองการตั้งใหโทรศัพทแสดงขอความยืนยันที่สงไปมาระหวางเครื่องของคุณและ
ระบบในขณะที่คุณใชบริการซมิ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > ยืนยัน
บริการซมิ > ใช 
การใชบรกิารนี้จะเก่ียวของกับการสงขอความหรือการโทรไปยังเบอรที่คุณตองเสีย
คาใชจาย 
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15.  ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ 
■ การชารจและการคายประจุแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดท่ีสามารถชารจประจใุหมได แบตเตอรี่ใหม
จะสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพหลังจากผานการชารจและคายประจุอยางสมบรูณ 
2-3 รอบ คุณสามารถชารจแบตเตอร่ีและคายประจุไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะเส่ือม
สภาพลงตามการใชงาน เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลง
อยางเห็นไดชัด ใหเปล่ียนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia และ
ชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศพัทรุนนี้ท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น 
ถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลว
คางไวกับอุปกรณชารจ เน่ืองจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่สั้นลง  หากคุณท้ิงแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลา
ผานไป 
คุณควรใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคท่ีระบุเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ท่ีชํารุด
เสียหาย 
อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน 
เหรียญ คลิป หรือปากกา  สัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอร่ี (มีลักษณะ
เหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน ในกรณีท่ีคุณ
พกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ การลัดวงจรอาจทําใหแบตเตอรี่
หรือสวนท่ีใชในการเช่ือมตอชํารุดเสียหายได 
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การทิ้งแบตเตอรี่ไวในท่ีรอนหรือเยน็ เชน การทิ้งไวในรถท่ีจอดอยูในสภาพอากาศที่รอนหรือ
หนาวจดั จะทําใหประสทิธิภาพและอายกุารใชงานของแบตเตอรี่ลดลง และสงผลตอประสิทธภิาพ
ในการชารจของแบตเตอรี่ พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในสถานที่ซ่ึงมีอุณหภูมิระหวาง 15 ถึง 
25 องศาเซลเซียส (59 ถึง 77 องศาฟาเรนไฮต) การใชแบตเตอรี่ท่ีรอนหรือเย็นเกินไป
อาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานไดช่ัวคราว แมวาแบตเตอรี่น้ันจะมีประจุอยูเต็มแลวก็ตาม 
ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูท่ีอุณหภูมิตํ่ากวาจุดเยือกแข็ง 
หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบดิได ซ่ึงแบตเตอรี่ท่ีเกิดความ
เสียหายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถ่ิน 
กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน 

■ คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia
โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพ่ือความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบวา
แบตเตอรี่ท่ีซ้ือเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม ใหซ้ือแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย 
Nokia ท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น มองหาโลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia บนกลองบรรจุ 
และตรวจสอบสต๊ืกเกอรโฮโลแกรมโดยใชขัน้ตอนตอไปน้ี:

การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถวนสมบรูณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปน
แบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต หากคุณมีเหตุผลอืน่ใดที่เช่ือวาแบตเตอรี่ของคุณไมใช
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia คุณควรเลิกใชแบตเตอรี่น้ีและนําไปที่จุดบริการหรือตัวแทน
จําหนาย Nokia ท่ีไดรับอนุญาตท่ีใกลท่ีสุดเพ่ือขอความชวยเหลือ จุดบริการหรือตัวแทน
จําหนาย Nokia ท่ีไดรับอนุญาตจะตรวจสอบวาแบตเตอรี่ดังกลาวเปนแบตเตอร่ีของแทหรือไม 
หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังท่ีท่ีคุณซ้ือมา 
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การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อมองท่ีสต๊ิกเกอรโฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน 

(Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และจะเห็น
โลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia (Nokia Original 
Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง

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

3. ขูดแถบสีดําท่ีดานขางของสต๊ิกเกอรออก คุณจะพบรหัส
แบตเตอรี่ 20 หลัก เชน 12345678919876543210 
ใหหมุนแบตเตอรี่เพ่ือใหตัวเลขไมกลับหัว ใหอานรหัส 
20 หลักนี้โดยเร่ิมอานจากแถวบนตอดวยแถวลาง

4. ตรวจสอบรหัส 20 หลักวาถูกตองหรือไม โดยทําตาม
คําแนะนําในเว็บไซต www.nokiaoriginals.com/check

เมื่อตองการสรางขอความแบบตัวอักษร ใหปอนรหัส 20 หลัก เชน 
12345678919876543210 และสงไปยัง +44 7786 200276 
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การสรางขอความแบบตัวอักษร
• สําหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟก ยกเวนอนิเดีย: ปอนรหัส 20 หลัก เชน 

12345678919876543210 และสงไปยัง +61 427151515 

• สําหรับประเทศอินเดีย: ปอนคําวา 'Battery' ตามดวยรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก เชน 
Battery 12345678919876543210 และสงไปยัง 5555

โดยจะคิดคาใชจายตามการใหบริการในประเทศและระหวางประเทศ
คุณควรไดรับขอความแจงวารหัสนั้นเปนรหัสของแทหรือไม
หากคุณตองการความชวยเหลือในการยืนยันรหัสแบตเตอรี่ โปรดติดตอศนูยบริการของ Nokia 
ในพ้ืนท่ีของคุณตามรายช่ือท่ีปรากฏในเว็บไซต www.nokia-asia.com/carecentrelocator

จะทําอยางไร หากแบตเตอรีข่องคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณท่ีมีสต๊ิกเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่
ของแทของ Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่น้ีอีก แตใหนําแบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือ
ตัวแทนจําหนาย Nokia ท่ีไดรับอนุญาตท่ีใกลท่ีสุดเพ่ือขอความชวยเหลือ การใชแบตเตอรี่
ท่ีไมไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลิต อาจเปนอันตรายและอาจทําใหเครื่องโทรศัพทของคุณ
ดอยประสิทธิภาพและทําใหเครื่องและอุปกรณเสริมเสียหายได รวมท้ังอาจสงผลตอการ
รับรองหรือการรับประกันอื่นใดที่ใชกับโทรศัพท
หากตองการรายละเอยีดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ Nokia โปรดไปที่เว็บไซต 
www.nokiaoriginals.com/battery



อุปกรณเสริมของแท

82 ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

16. อุปกรณเสริมของแท 
อุปกรณเสริมแบบใหมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนายอยูมากมาย  
คุณสามารถเลือกอุปกรณเสริมซ่ึงเหมาะกับความตองการในการติดตอ
สื่อสารของคุณได 
อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบายไวในสวนถัดไป 
กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นท่ีของคุณวามีอุปกรณใด
จําหนายบาง ตอไปนี้เปนคําแนะนําท่ีควรปฏบิัติสําหรับการใชอุปกรณเสริม 
• เก็บอุปกรณเสริมใหพนมือเด็ก 
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปล๊ักไฟและดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ 
• ตรวจสอบการติดต้ังและการทํางานของอุปกรณโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีติดต้ังในรถอยาง

สม่ําเสมอ 
คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองจากผูผลิต
โทรศัพทเทาน้ัน การใชอุปกรณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากน้ี อาจเปนอันตรายและทําให
การรับประกันหรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปนโมฆะได 

■พลงังาน

*เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงได โดยขึน้อยูกับซิมการด การตั้งคาระบบและคาท่ีใช รูปแบบ
ท่ีใช รวมถึงสภาพแวดลอม การใชวิทยุ FM และแฮนดฟรีแบบในตัว จะสงผลตอเวลาสนทนา
และเวลาสแตนดบาย

ประเภท เทคโนโลยี ระยะเวลาสนทนา* เวลาสแตนดบาย*

BL-5B Li-Ion นานถึง 2.5 ถึง 3.5 ช่ัวโมง นานถึง 120 ถึง 400 ช่ัวโมง
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อุปกรณชารจมาตรฐาน (ACP-7)
อุปกรณชารจ ACP-7 นี้เปนอุปกรณชารจแบบพกพาขนาดเล็ก มีน้ําหนกัเบา และ
ทนทาน โดยจะชวยใหคุณชารจแบตเตอรี่ในโทรศัพทไดสะดวกและงายดาย และยังตอ
กับเครื่องโทรศัพทหรือแทนชารจแบบตั้งโตะไดอยางงายดายอีกดวย

หมายเหตุ: ประเภทของปลั๊กอาจแตกตางกันไปแลวแตตลาดที่วางจําหนาย
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อุปกรณชารจแบบพกพา (ACP-12)
อุปกรณชารจแบบพกพาขนาดเล็กและมีน้ําหนักเบา ซึ่งใชเทคโนโลยีแปลงแรงดัน
ไฟฟา (100 -240V) จึงเปนอุปกรณสําหรบัชารจประจุที่ใชงานสะดวกงายดาย

หมายเหตุ: ประเภทของปล๊ักอาจแตกตางกันไปแลวแตตลาดที่วางจําหนาย

■ ระบบเสียง

Headset HDC-5
ชุดหูฟงนี้มีรีโมทคอนโทรล เพ่ือการใชงานไดอยางสะดวกและงายดาย
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17. การดแูลและบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณท่ีดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตท่ีประณีต 
คุณจึงควรดูแลโทรศพัทของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปน้ีจะชวยใหคุณปฏิบติัตามเงือ่นไข
การรับประกันไดอยางถูกตอง 
• เกบ็โทรศพัทไวในที่แหง ฝน ไอน้ํา ความชื้น และของเหลวทุกชนดิอาจมีแรเปนสารประกอบ

ซ่ึงจะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสขึ้นสนิม หากตัวเครื่องเปยกช้ืน ใหถอดแบตเตอรี่ออก
และปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป 

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในท่ีท่ีมีฝุนหรือท่ีสกปรก เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนท่ีถอด
เขาออกไดและสวนประกอบท่ีเปนอเิล็กทรอนิกสเสียหายได 

• อยาเก็บโทรศพัทไวในท่ีรอนจัด เน่ืองจากอณุหภูมิสูงจะทําใหอายุการทํางานของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสั้นลง ท้ังยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนท่ีเปนพลาสติก
ละลาย 

• อยาเก็บโทรศพัทไวในท่ีเย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสูอุณหภูมิปกติ ความช้ืน
จะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซ่ึงอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได 

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบบัน้ี 
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายใน

และกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได 
• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดเครื่อง 
• อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอาจเขาไปอุดตันในช้ินสวนท่ีเล่ือนไดของโทรศัพทและอาจ

สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของโทรศัพท 
• ใชเสาอากาศที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศสําหรับเปล่ียนท่ีไดรับการรับรองเทานั้น 

การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําให
โทรศพัทเกิดความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุอีกดวย 
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• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น 
• ทําสําเนาขอมูลท่ีคุณตองการเก็บไว (เชน รายช่ือและบันทึกในปฏิทิน) กอนสงโทรศัพท

ของคุณเขาศูนยบริการเสมอ 
คําแนะนําขางตนท้ังหมดใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ 
หากอปุกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณเพ่ือขอ
รับบริการ 
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18. ขอมูลเพ่ิมเติมเพื่อความปลอดภัย
เครื่องของคุณ รวมท้ังอปุกรณเสริมอาจมีช้ินสวนอปุกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอปุกรณ
ดังกลาวใหพนมือเด็ก 

■ ความปลอดภัยดานสภาพแวดลอม
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบของสถานที่ตางๆ และปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือเมื่ออาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ใชโทรศัพทในสภาวะการทํางานตามปกติ โทรศัพท
เครื่องน้ีสอดคลองกับคําแนะนําในการแพรคล่ืน RF เมื่อใชในตําแหนงปกติท่ีใกลกับหูหรือ
เมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย  2.2 เซนติเมตร เมื่อใชซองหนังสําหรับพกพา อุปกรณ
เหนบ็เขม็ขดั หรอืทีว่างโทรศพัทเพือ่การพกพา วสัดตุางๆ เหลานีไ้มควรมโีลหะเปนสวนประกอบ 
และควรใหเครื่องอยูในระยะหางจากรางกายตามที่ระบุไวขางตน 
โทรศัพทเครื่องน้ีตองใชการเช่ือมตอกับระบบเครือขายที่มีคุณภาพเพื่อสงขอความหรือไฟล
ขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีการหนวงการสงขอความหรือไฟลขอมูลไวจนกวาจะเช่ือมตอ
ไดอยางมีคุณภาพ โปรดดูใหแนใจวาปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางท่ีระบุขางตน
แลวจนกวาการรับสงจะเสร็จสมบรูณ 
ช้ินสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก และอาจดึงดูดวัตถุท่ีเปนโลหะ อยาวางบัตรเครดิตหรือ
สื่อเก็บแมเหล็กอื่นไวใกลโทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได 

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมท้ังโทรศพัทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทยท่ีไมมีการปองกนัสัญญาณเพียงพอได หากมี
ขอสงสัย ขอแนะนําใหคุณปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยวาอุปกรณ
ช้ินนั้นไดรับการปกปองจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานพยาบาล
ท่ีมีปายประกาศหามใชโทรศัพทมือถือ เน่ืองจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแหงน้ัน
อาจกําลังใชอุปกรณท่ีไวตอสัญญาณ RF จากภายนอก 
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เครื่องกระตุนหัวใจ
ผูผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจาก
เครื่องน้ีอยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว) เพ่ือหลีกเล่ียงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่อง
ดังกลาว ซ่ึงขอแนะนําเหลานี้มีขอมูลตรงกับงานวิจัยจาก Wireless Technology Research 
สําหรับผูใชเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ ควรปฏบิัติดังน้ี: 

• ถือโทรศัพทใหหางจากเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจอยางนอย 15.3 เซนติเมตร 
(6 น้ิว) 

• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ 
• ใชโทรศัพทกับหูขางท่ีตรงขามกับเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจเพ่ือลดสัญญาณ

รบกวนที่อาจเกิดขึ้น 
หากคณุสงสัยวามีคล่ืนรบกวน ใหปดเครื่องและออกหางจากตัวเครื่อง 

อุปกรณชวยฟง
อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได ในกรณี
ท่ีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ 

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถท่ีติดต้ังไมถูกตองหรือมีการปองกัน
ไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันท่ีควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุม
ความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับบริษัท
ผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ท่ีติดต้ังไวในรถของคุณ 
ควรใหชางผูเช่ียวชาญเทานั้นเปนผูติดต้ังหรือซอมแซมโทรศัพทในรถยนต การติดต้ังหรือ
การซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอนัตรายและทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย 
ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกช้ินของโทรศพัทมือถือในรถยนตไดรับการติดต้ัง
และทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวท่ีติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบดิไวรวมกับโทรศัพท 
ช้ินสวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตท่ีมีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวา
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ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัดท่ีแรงมาก ดังน้ัน คุณไมควรติดต้ังอุปกรณหรือวาง
โทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณท่ีถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก การติดต้ัง
อุปกรณไรสายไวในรถอยางผิดวิธีอาจกอใหเกิดอนัตรายรายแรงในขณะที่ถุงลมนิรภัยพอง
ตัวออกได 

■ เคร่ืองบิน
คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเคร่ืองบนิ และควรปดโทรศัพทขณะท่ีอยูบนเครื่องบิน การใช
โทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบนิ รวมท้ังเปนการ
รบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย 

■ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณท่ีอาจเกิดการระเบิดได และควรปฏบิัติตามปายและคําแนะนํา
ตางๆ อยางเครงครัด บริเวณท่ีอาจเกิดการระเบดิจะรวมถึงบริเวณท่ีมีการแนะนําใหดับ
เครื่องยนต การเกิดประกายไฟในพื้นท่ีเชนนั้นอาจกอใหเกิดการระเบดิหรือไฟไหมท่ีอาจ
ทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่ท่ีมีการเติมเช้ือเพลิง เชน ใกลเครื่อง
สูบแกสในสถานีบริการน้ํามัน และควรปฏิบติัตามขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุในบริเวณ
คลังน้ํามัน สถานีเก็บนํ้ามันและสถานีสงนํ้ามัน โรงงานเคมี หรือบริเวณท่ีกําลังเกิดการระเบิด 
ท้ังนี้ บริเวณท่ีเสี่ยงตอการระเบิดอาจไมไดถูกประกาศใหเห็นเดนชัด พ้ืนท่ีตางๆ เหลานี้ ไดแก 
ช้ันใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน 
โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณท่ีมีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือ
ผงโลหะปะปนอยูในอากาศ 
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n การโทรฉุกเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทไรสายรวมถึงโทรศพัทเครื่องนี้ดวยนั้นทํางานโดยใชสัญญาณ
วิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน รวมท้ังฟงกชันตางๆ 
ท่ีผูใชต้ังโปรแกรมเอง ดวยเหตุน้ี จึงไมสามารถรับประกันการเช่ือมตอในทุก
สภาวะได คุณจึงไมควรวางใจวาโทรศพัทไรสายจะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีท่ีสุด
เสมอในยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย 

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังน้ี: 
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวามีสัญญาณเพียงพอหรือไม  

ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการดท่ีใชไดลงในโทรศพัทเสียกอน 
2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหหนาจอวางและพรอมสําหรับการโทรออก  
3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพ่ือแจงตําแหนงปจจุบนัท่ีคุณอยู ซ่ึงหมายเลขฉุกเฉินในแตละพ้ืนท่ี

จะแตกตางกันไป 
4. กดปุมโทรออก
หากคณุสมบัติบางอยางกําลังใชงานอยู คุณอาจจําเปนตองปดคุณสมบัติน้ันกอนจึงจะสามารถ
โทรออกฉุกเฉินได โปรดศกึษาจากคูมือผูใชฉบับน้ีหรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากผูใหบริการ
ระบบของคุณ 
ขณะท่ีโทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ท่ีถูกตองใหไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือ
ของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวา
จะไดรับแจงใหวาง 
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■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําระหวางประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศพัทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซ่ึงไดรับการออกแบบและไดรับ
การผลิตไมใหเกินความถ่ีสัญญาณคล่ืนวิทยุท่ีแนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ (ICNIRP) 
ขอจํากัดนี้เปนสวนหนึ่งของคําแนะนําและระดับ RF ท่ีไดรับอนุญาต ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้น
โดยหนวยงานทางดานวิทยาศาสตรท่ีเปนหนวยงานอิสระ 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 สูงสุดของเครื่องโทรศพัทเครื่องนี้ขณะใชทดสอบกับหู คือ 0.77 W/kg

คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงานของแตละประเทศ และการทดสอบ 
รวมท้ังระบบเครือขาย การใชอุปกรณเสริมของเครื่องอาจทําใหคา SAR แตกตางจากนี้ ขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ SAR อาจมีใหไวในหัวขอขอมูลของผลิตภัณฑท่ีเว็บไซต 
www.nokia-asia.com 



* คา SAR สําหรับโทรศัพทจะจํากัดอยูท่ี 2.0 วัตต/กิโลกรัม ซ่ึงเปนคาเฉล่ียเกินสิบกรัมของ
เนื้อเยื่อผิว ขอจํากัดนี้สอดคลองกับความปลอดภัยท่ีใหสําหรับบคุคลทั่วไปและความแตกตาง
ของหนวยวัด คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงานของแตละประเทศ
และระบบเครือขาย สําหรับขอมูล SAR ในพ้ืนท่ีอื่น โปรดดูขอมูลผลิตภัณฑ
ท่ี www.nokia-asia.com
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การเรียกดูดวยปุมกดบนโทรศัพท 67
การเรียกดูเพจ 66
การเรียกเกมส 62
การเรียกใชแอปพลิเคช่ัน 63
การโทรฉุกเฉิน 90
การโทรออก 11, 47
เกมส 62

ข
ขอความ 18
ขอความขอมูล 30
ขอความดวน 26
ขอความมลัติมีเดีย (MMS) 21
ขอความแบบตัวอักษร (SMS) 18
ขอความและอีเมล SMS 31
ขอความเสียง 29
ขอมูลการติดตอและบริการสนับสนุน
ของ Nokia xiv
ขอมูลการใช 35

ขอมูลตําแหนง 72
ขอมูลท่ัวไป xi
ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย vii
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ 78

ประเภท 82
ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคณุ ix
ขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือความปลอดภัย 87

ค
คลังภาพ 55
ความปลอดภัย 52
ความปลอดภัยดานสภาพแวดลอม 87
คุกกี ้69
คําสั่งขอใชบริการ 30
คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่
ของ Nokia 79
เครื่องคดิเลข 59
เครื่องบนิ 89

จ
จอแสดงผล 7, 46

ด
ดูรายช่ือท่ีสมัครดูขอมูล 41

ต
ตัวนับจํานวนขอความ 34
ตัวนับถอยหลัง 61
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ตัวนับและตัวนับเวลา 35
ตัวเลือกตางๆ ในขณะเรียกดู 67
ตัวเลือกระหวางใชสาย 13
ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคช่ัน 63
ตําแหนงการทํางานปกติ 4
ตารางนัดหมาย 56

ถ
ถาดรับขอความบริการ 71

ท
โทรดวน 11, 42
โทรศัพท 49
โทรศัพทของคุณ 5

น
นามบัตร 39
นาฬิกาจับเวลา 60
นาฬิกาปลุก 56

บ
บริการ WAP

การลงนามเอกสาร 75
โมดูลระบบปองกันในซิม 73

บริการซิม 77
บริการตั้งกําหนดคา xii
บริการแบบพลักแอนดเพลย 4
บริการเสริมจากระบบเครือขาย ix

บริเวณท่ีอาจเกิดการระเบดิ 89
บันทึก 58
บุคมารค 69
แบตเตอรี่ 82
แบบเสียง 45
ใบรับรอง 74

ป
ปฏทิิน 57
ปุมกดและสวนประกอบของเครื่อง 5
ปุมลัดสวนตัว 46
ปุมลัดในโหมดสแตนดบาย 8
เปดฝาพับ 1

ฟ
ฟงกชันการโทร 11
แฟมขอมูล 25
แฟมขอมูลถาดเขาและแฟมขอมูลอื่น 29

ภ
ภาพรวมของฟงกชัน xi

ม
มัลติมีเดีย 31
แมแบบขอความ 21
โมดูลระบบปองกนั 73
โหมดสแตนดบาย 7
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ยานพาหนะ 88

ร
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 15
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 15
ระบบเสียง 84
รหัส PIN xi
รหัส PUK xii
รหัสผาน xi
รหัสระบบ xii
รหัสโทรศพัท xi
รายการปุมลัดสวนตัว 7
รายการโทรลาสุด 35
รายช่ือ 36
รายช่ือท่ีสมัครขอมูล 40
รายละเอียดการรับรอง (SAR) 91
รูปแบบ 44
เรียกคืนการต้ังคาดั้งเดิมของเครื่อง 54
เร่ิมตนใชงาน 1

ล
ลักษณะ 44
ลายเซ็นดิจิตอล 75

ว
วันท่ีและเวลา 47

เว็บ 65

ส
สคริปตผานการเช่ือมตอท่ีรับรอง 69
สถานะของผูใช 39
สัญลักษณ 9
สิ่งท่ีตองทํา 58
สายเรียกซอน 12
แสงสวาง 45
เสียงเตือนของบันทึก 57

ห
หนวยความจําท่ีใชรวมกัน x
หนวยความจําแคช 72
หนวยความจําเต็ม 24
หมายเลขใหบริการขอมูล หมายเลขบริการ 
และหมายเลขโทรศัพท 43
แหลงรวบรวม 63

อ
อุปกรณชารจมาตรฐาน (ACP-7) 83
อุปกรณชารจแบบพกพา (ACP-12) 84
อุปกรณทางการแพทย 87
อุปกรณเสริม x, 50
อุปกรณเสริมของแท 82
อีเมล 33
แอปพลิเคช่ัน 62
แอปพลิเคช่ันอีเมล 27
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โนเกียแครเซ็นเตอร

หมายเหตุ: ขอมูลในที่น้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

เลขท่ี สาขา ชั้น ท่ีอยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ
กรงุเทพฯ

1 ฟวเจอรปารค
รังสิต

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

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

2 เซ็นทรัล
ปนเกลา

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

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

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

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

เสาร - อาทิตย 
และวันนักขัตฤกษ  
10:00-21:00

ตางจังหวัด
4 เชียงใหม 

(ตรงขาม 
เชียงใหม 
แอรพอรต 
พลาซา)

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

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

5 พัทยา 
(รมิ ถ.สุขุมวิท 
กอนถึงแยก
พัทยากลาง)

353/43 หมูที่ 9 ถ.สุขุมวทิ 
ต.หนองปรอื อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี 20260

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

6 ขอนแกน 
(บริเวณ
ทางออกหาง
เทสโก โลตัส)

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

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

7 หาดใหญ 
(ปากทางเขา
โรงพยาบาล
กรงุเทพ)

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

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