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เพ่ือความปลอดภัยของคุณ

โปรดอานและปฏบัิติตามคําแนะนําตอไปนี้ 
มิฉะนั้น อาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการกระทําผิด
กฎหมายได โปรดอานคูมือผูใชฉบับสมบูรณสําหรับ
ขอมลูเพิ่มเติม

การเปดโทรศัพทอยางปลอดภยั
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใช 
หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภยัในการขับขี่
ยานพาหนะเปนอันดับแรก
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควร
ใชมอืจับสิ่งอ่ืนใด ซึ่งรบกวนการขับขี่
ยานพาหนะของคุณ สิ่งสําคัญ
อันดับแรกที่คุณควรคํานึงในขณะ
ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัย
บนทองถนน

สัญญาณรบกวน
โทรศัพทไรสายทุกประเภทอาจไดรับผล
กระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะ
สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องได

ปดโทรศัพทขณะที่อยูในโรงพยาบาล
โปรดปฏบัิติตามขอหามตางๆ ทั้งนี้
ควรปดโทรศัพทเมือ่อยูใกลอุปกรณ
ทางการแพทย

ปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน
โปรดปฏบัิติตามขอหามตางๆ 
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสญัญาณ
รบกวนบนเครื่องบินได

ปดโทรศัพทขณะเติมน้ํามัน
หามใชโทรศัพทเมื่ออยูที่จุดเติมน้ํามัน 
และหามใชโทรศัพท เมื่ออยูใกลกับ
น้ํามันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

ปดโทรศัพทมือถือใกลกับจุดที่มี 
การระเบิด
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ หาม
ใชโทรศัพทในจุดที่กําลังมีการระเบิด

การใชงานอยางถูกตอง
ใหใชงานตําแหนงปกติตามที่อธิบายไว
ในคูมือผลิตภัณฑ อยาจับเสาอากาศ
โดยไมจําเปน

การบริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะ
ติดต้ังหรือซอมอุปกรณตางๆ ของ
เครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
ใชเฉพาะอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่
ผานการรับรองเทานั้น หามตอโทรศัพท
เขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงาน
รวมกันได

กันน้ํา
โทรศัพทมือถือของคุณไมไดกันน้ํา 
ควรเก็บไวในที่แหง

ทําสําเนาสํารอง
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึก
ขอมูลสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวใน
เครื่องเปนลายลักษณอักษรเสมอ

การตอกับอุปกรณอ่ืนๆ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณ
ชนิดอ่ืนๆ กรุณาอานคูมือผูใชเพือ่
ศึกษารายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับ
ความปลอดภยั หามตอโทรศัพทเขากับ
อุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได
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การโทรฉุกเฉิน
โปรดตรวจสอบดูวา ไดเปดโทรศัพท
แลวและอยูในพื้นที่ใหบริการ 
กดปุมวางสายซ้ําเทาที่จําเปน เพือ่ลบ
หนาจอ และยอนกลับไปที่หนาจอ
เริ่มตน กดหมายเลขฉุกเฉิน จากน้ัน
กดปุมโทรออก แจง ตําแหนงที่คุณอยู 
อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงให
วาง

■ ขอมูลเกี่ยวกบัโทรศัพทของคณุ
โทรศัพทไรสายที่อธบิายไวในคูมือนี้ไดรับการรับรองใหใช
กับเครือขาย EGSM 900, GSM 1800 และ GSM 1900 
โปรดติดตอขอขอมูล  เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือขาย
จากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ โปรด
ปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพตอความเปนสวนตัว 
และสิทธติามกฎหมายของผูอ่ืน และไมละเมิดลิขสทิธิ์

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่ม
ใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง ยกเวน
นาฬิกาปลุก หามเปดเครื่องเมื่อการใชงาน
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรืออันตราย

■ บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขาย
คุณตองสมัครใชบริการจากผูใหบริการระบบไรสายเพื่อ
ใชงานโทรศัพท คุณสมบัติหลายชนิดในโทรศัพทเครื่องนี้
ขึ้นอยูกับคุณสมบัติการทํางานของเครือขายไรสาย 
บริการเสริมของระบบเครือขายดังกลาวอาจไมมใีน
บางเครือขาย หรือคุณอาจตองติดตอกับผูใหบริการ
โทรศัพทเพื่อสมคัรขอใชบริการกอน จึงจะสามารถ
ใชบริการเสริมของระบบเครือขายได ผูใหบริการ
โทรศัพทของคุณอาจจําเปนตองใหคําแนะนําเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการใชบริการเสริมดังกลาว รวมถึงอธิบาย
ถึงคาใชจายในการใชบริการ ในบางเครือขาย อาจมี
ขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงานบริการเสริมของ
ระบบเครือขาย ตัวอยางเชน ระบบเครือขายบางแบบ

อาจจะไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษา และการบริการ
ทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใช
งานคุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น 
คุณสมบัติดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่องของคุณ 
เครื่องของคุณอาจไดรับการตั้งคาเปนพเิศษสําหรับผูให
บริการระบบ โดยการตั้งคานี้อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ชื่อเมนู ลําดับเมนู และไอคอนตางๆ โปรดติดตอขอขอมูล
เพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทเครื่องนี้รองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ 
SSL) ที่ทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบาง
อยางในเครื่องรุนนี้ เชน ขอความตัวอักษร ขอความ
มัลติมเีดีย ขอความเสียง การบริการสงขอความทันใจ 
อีเมล การยกระดับสมรรถนะการแจงที่อยูของอุปกรณ
ลูกขาย การบริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ การดาวนโหลด
โปรแกรมประยุกต และขอมูลและการซิงโครไนซกับ
เซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตที่อยูระยะไกล จําเปนตองได
รับการสนับสนุนดวยเทคโนโลยีดังกลาวจากระบบ
เครือขาย

■ หนวยความจําที่ใชรวมกัน
โทรศัพทเครื่องนี้มีหนวยความจําสองแบบ คุณสมบัติ
ตอไปนี้อาจใชหนวยความจําแรกรวมกัน รายชื่อ 
ขอความตัวอักษร ขอความมลัติมีเดีย (แตไมมีไฟลแนบ) 
ขอความเสียง การสงขอความทันใจ กลุม รายการเสียงสั่ง
ปฏทิิน และบันทึกสิ่งที่ตองทํา หนวยความจําที่สองใช
งานโดยไฟลที่เก็บอยูใน คลังภาพ ไฟลแนบที่ติดมา
กับขอความมัลติมีเดีย อีเมล และโปรแกรมประยุกต  
JavaTM การใชคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือ
มากกวานี้จะลดจํานวนหนวยความจําที่เหลือสําหรับคุณ
สมบัติอ่ืนที่ใชหนวยความจํารวมกัน เชน การจัดเก็บ
โปรแกรมประยุกต Java หลายโปรแกรม อาจใช
หนวยความจําทั้งหมดที่มีอยู และเครื่องอาจแสดง
ขอความบนหนาจอวาหนวยความจําเต็ม  เมื่อคุณ
พยายามใชคุณสมบัติอ่ืนที่ใชหนวยความจํารวมกัน 
ในกรณีนี้ ใหลบขอมลูหรือรายการบางอยางที่ใชพื้นที่
หนวยความจํารวมกันนี้ออกเสียกอน คุณสมบัติ
บางอยาง เชน ขอความแบบอักษร อาจมีหนวยความจํา
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ที่กําหนดไวใหแนนอนแลว นอกเหนือจากจํานวน
หนวยความจําที่ใชรวมกันกับคุณสมบัติอ่ืนๆ 

■ อุปกรณเพิ่มพิเศษ
ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏบัิติสําหรับการใช
อุปกรณเสริม 
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม 

ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ
• ตรวจสอบการติดต้ังและการทํางานของ

อุปกรณเสริมทุกชิ้นที่ติดต้ังในรถอยางสม่ําเสมอ
• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะติดต้ัง 

อุปกรณเสริมในรถท่ีติดต้ังยากได
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ขอมูลท่ัวไป

■ ภาพรวมของฟงกชนั
โทรศัพทโนเกียมฟีงกชันหลายฟงกชันซึ่งสะดวกตอการ 
ใชในชีวิตประจําวัน อยางเชน ปฏิทิน นาฬิกา นาฬิกา
ปลุก วิทยุ และกลองถายรูปในตัว เครื่องโทรศัพทยัง
สนับสนุนฟงกชันตางๆ ดังตอไปนี้

• อัตราขอมูลขั้นสูงสําหรับ GSM evolution (EDGE) 
โปรดดูที่ “ขอมูลแพค็เก็ต (EGPRS)”, ในหนา 45

• Extensible hypertext markup language 
(XHTML) โปรดดูที่ “เว็บ”, ในหนา 63

• การสงขอความแบบเสียง โปรดดูที่ 
“การสงขอความแบบเสียง Nokia Xpress”, 
ในหนา 28

• การสงขอความแบบดวน โปรดดูที่ 
“การสงขอความทันใจ (IM)”, ในหนา 29

• โปรแกรมอีเมล โปรดดูที่ “โปรแกรมอีเมล”, 
ในหนา 31

• สนทนา โปรดดูที่ “สนทนา”, ในหนา 58

• คุณสมบัติพิเศษในรายชื่อ-สถานะของผูใช โปรดดูที่ 
“สถานะของผูใช”, ในหนา 37

• Java 2 Platform, Micro Edition (J2METM) 
โปรดดูที่ “แอปพลิเคชั่น”, ในหนา 56

• การซิงโครไนซและการโอนไฟลดวย PC Suite 
โปรดดูที่ “Nokia PC Suite”, ในหนา 70

■ รหัสผาน

รหัสโทรศัพท
รหัสโทรศัพท (5 ถึง 10 หลัก) ใชปองกันการใชโทรศัพท
โดยไมไดรับอนุญาต รหัสที่ต้ังไวคือ 12345 

ในการเปลี่ยนรหัสและต้ังคาใหเครื่องขอรหัสผาน 
โปรดดูที่ “ความปลอดภัย”, ในหนา 46

รหัส PIN
รหัส PIN (Personal Identification Number) และรหัส 
UPIN (Universal Personal Identification Number) 
(4 ถึง 8หลัก) ใชสําหรับปองกันการใชซิมการดของคุณ
โดยไมไดรับอนุญาต โปรดดูที่ “ความปลอดภยั”, ในหนา 
46

รหัส PIN2 (4 ถึง 8 หลัก) อาจไดมาพรอมกับซิมการด
บางอัน โดยคุณตองใชรหัสนี้ในการเขาใชฟงกชันบาง
อยาง

คุณตองใชรหัส PIN ของโมดูลเพื่อเขาดูขอมูลในโมดูล
รักษาความปลอดภัย โปรดดูที่ “โมดูลปองกัน”, ในหนา 
66

คุณตองใชรหัส PIN สําหรับลายเซ็นแบบดิจิตอล โปรดดูที่ 
“ลายเซน็ดิจิตอล”, ในหนา 67 

รหัส PUK
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) และรหัส UPUK 
(Universal Personal Unblocking Key) (8 หลัก) 
ใชในการเปลี่ยนรหัส PIN และ UPINที่ถูกบล็อคไว 
ตามลําดับ ในการเปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ถูกบล็อค จําเปน
ตองใชรหัส PUK2 หากรหัสนี้ไมไดมีใหพรอมกับซิมการด
โปรดติดตอผูใหบริการในทองที่ของคุณเพื่อขอทราบรหัส

รหัสระบบ
คุณจําเปนตองใสรหัสระบบ (4 หลัก) เมือ่ใช 
การจํากัดการโทร โปรดดูที่ “ความปลอดภยั”, ในหนา 46
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■ บรกิารตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครือขายบางอยาง เชน 
บริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ MMS ขอความเสียงแบบ 
Nokia Xpress หรือการซิงโครไนซกับเซิรฟเวอร
อินเทอรเน็ตระยะไกล  โทรศัพทของคุณตองไดรับการ
ต้ังคาคอนฟเกอเรชันที่ถูกตอง คุณสามารถรับการต้ังคา
เปนขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชันโดยตรง เมือ่ไดรับ
การต้ังคาแลว คุณตองบันทึกคาไวในโทรศัพทของคุณ 
ผูใหบริการอาจสงรหัส PIN มาใหดวย ซึ่งคุณจําเปน
ตองใชเพือ่บันทึกการตั้งคา สําหรับขอมลูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการตั้งคาที่มีใหใชได โปรดติดตอผูใหบริการ
ระบบ ผูใหบริการ ตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับ
การรับรองใกลบานคุณ หรือไปที่สวนสนับสนุน
ในเว็บไซดของ Nokia ที่ www.nokia-asia.com/support

เมื่อคุณไดรับขอความการตั้งคาคอนฟเกอเนเรชัน  
ขอความ ไดรับการต้ังคาการจัดรูปแบบ จะแสดงขึ้นมา

ในการจัดเก็บการต้ังคา ใหเลือก แสดง > จัดเกบ็ 
หากเครื่องแสดงขอความ ใส PIN ของการตั้งคา: 
ใหปอนรหัส PIN สําหรับการต้ังคา แลวเลือก ตกลง 
โปรดสอบถามรหัส PIN จากผูใหบริการที่ใหบริการต้ังคา 
หาก ไมมีการจัดเก็บการต้ังคาใดๆ ไว การต้ังคานี้จะถูก
จัดเก็บและต้ังคาเปนการตั้งคาคอนฟเกอเรชันที่ระบบ
กําหนด หรือเครื่องอาจปรากฏขอความ  ใชงานการ
ต้ังคาการกําหนดคาที่จัดเก็บไว?

หากไมตองการจดัเก็บการต้ังคาที่ไดรับ ใหเลือก ออก 
หรือ แสดง > ละท้ิง

ในการแกไขคาที่ต้ังไว โปรดดู “การต้ังกําหนดคา”, 
ในหนา 46

■ การดาวนโหลดขอมูลและ
แอปพลิเคชัน่

คุณสามารถดาวนโหลดขอมูลใหม (เชน รูปแบบ) ลงใน
เครื่องได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เลือกฟงกชัน
ดาวนโหลด (เชน ใน เมนูคลังภาพ) ในการเขาใชฟงกชัน

ดาวนโหลด โปรดดูที่คําอธิบายของเมนูที่เกี่ยวของ คุณ
สามารถสอบถามการใชบริการแบบอ่ืน ราคา และภาษี
ตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือ
ได และมีการรักษาความปลอดภยัรวมทั้ง
การปองกันที่เพียงพอตอซอฟตแวรที่เปน
อันตราย

■ การสนับสนุนและขอมูลการ
ตดิตอของ Nokia

สําหรับขอมูลเลมนี้ในเวอรชันลาสุด รวมถึงดาวนโหลด 
บริการและขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ Nokia 
ของคุณ โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/6080/support 
หรือเว็บไซต Nokia ในพืน้ที่ของคุณ คุณอาจเลือก
ดาวนโหลดการตั้งคากําหนดฟรี เชน MMS, GPRS 
อีเมลหรือบริการอ่ืนๆ สําหรับโทรศัพทในรุนของคุณไดที่ 
www.nokia-asia.com/phonesettings 

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ 
www.nokia-asia.com/contactus

ในการตรวจสอบสถานที่ต้ังของศูนยบริการ Nokia 
ที่อยูใกลที่สุดเพือ่ขอรับบริการดานการบํารุงรักษา 
โปรดเขาไปที่ www.nokia-asia.com/repair

www.nokia-asia.com/6070/support
www.nokia-asia.com/6070/support
www.nokia-asia.com/phonesettings
www.nokia-asia.com/contactus
www.nokia-asia.com/repair
www.nokia-asia.com/repair
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1. การเริ่มตนใชงาน

■ ใสซิมการดและแบตเตอรี่
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจาก
อุปกรณชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

เก็บซิมการดทั้งหมดใหพนมอืเด็ก

หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการและขอมูลตางๆ 
ในการใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการด
ของคุณ ซึ่งอาจเปนผูใหบริการ ผูใหบริการระบบ
เครือขาย หรือผูจําหนายรายอื่นๆ

โทรศัพทเครื่องนี้จะใชไดกับแบตเตอรี่ BL-5B
ซิมการดและหนาสัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย 
เนื่องจากการขูดขีด หรือดัดงอ จึงควรถือ ใส หรือ
ถอดการดอยางระมัดระวัง

ในการถอดหนากากดานหลังของโทรศัพทออก ใหกดปุม
ปลดล็อค (1) และยกหนากากดานหลังขึ้น (2)

ตรวจดูวาหนาสัมผัสสีทองบนซิมการดคว่ําลง และ
วางซิมการดในชองใสใหตรงตําแหนง (3)

ใสแบตเตอรี่ (4) สังเกตแนวขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่ 
ใชแบตเตอรี่ของแทของโนเกียเสมอ โปรดดูที่ 

“คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia”, 
ในหนา 73

จัดสวนบนของหนากากดานหลงัใหตรงกับสวนบนของ
โทรศัพท (5) แลวดันจากสวนลางของหนากากจน
เขาที่ (6)

ในการถอดแบตเตอรี่ ยกสวนลางของแบตเตอรี่ออก
จากชองใส (7)

ในการถอดซิมการด ใหกดปลดล็อคซิมการด (8) 
และเลื่อนซิมการดขึ้นไปทางดานบนของโทรศัพท (9)
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■ ชารจแบตเตอรี่
คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ เครื่อง
ชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง
โดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้
เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและ
ทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับ
เครื่องเปนโมฆะไป

ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับ
เครื่องโทรศัพท โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบ
มาเพื่อใหทํางานได เมื่อไดกระแสไฟจากอุปกรณชารจรุน 
AC-3, AC-4 และ DC-4 และจากอุปกรณชารจรุน LCH-9 
เมื่อใชกับอะแดปเตอรของอุปกรณชารจ CA-44

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับ
การรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนาย
ของคุณ 

หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่
ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

1. เสียบอุปกรณ ชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

2. ตอสายจากอุปกรณชารจเขากับชองดานลางของ
โทรศัพท 

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาสองสามนาทีกวาที่
สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฎขึ้นบนหนาจอ หรือ
กอนที่จะสามารถโทรออกได

ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับประเภทของ
อุปกรณชารจและแบตเตอรี่ที่ใช ตัวอยางเชน การชารจ
แบตเตอรี่ BL-5B ดวยอุปกรณชารจ AC-3 จะใชเวลา 
ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที เมื่อโทรศัพทอยูใน 
โหมดสแตนดบาย

■ เปดและปดเครื่อง
คําเตือน: 
หามเปดโทรศัพท
ในสถานที่หามใช
โทรศัพทไรสาย 
หรือในกรณีที่อาจ
กอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรือกอให
เกิดอันตราย

ในการเปดเครื่อง ใหกดปุมเปด/ปดคางไว 
หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัส PIN หรือรหัส UPIN 
ใหปอนรหัส (ปรากฎเปน ****) หลังจากนั้นเลือก ตกลง

ในการปดเครื่อง ใหกดปุมเปด/ปดคางไว

ตัง้เวลา เขตเวลา และว ันท่ี
พมิพเวลาทองถิ่น เลือกเขตเวลาของเวลาทองถิ่นของคุณ 
เพือ่แสดงความแตกตางกับเวลามาตรฐานเมอืงกรีนิช 
(GMT) แลวปอนวันที่ โปรดดูที่ “เวลาและวันที่”, 
ในหนา 43

บริการพลักแอนดเพลย
เมือ่คุณเปดเครื่องเปนครั้งแรกและโทรศัพทอยูในโหมด
สแตนดบาย เครื่องจะขอใหคุณรับการต้ังกําหนดคา
จากผูใหบริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
ใหตอบรับหรือปฏิเสธคําขอนี้ ดู "ตอเว็บสนับสนุนของ
ผูใหบริการ " ในหนา 46 และ 
“บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, หนา 12
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■ เสาอากาศ
โทรศัพทรุนนี้มีเสาอากาศในตัว

หมายเหตุ: คุณไมควรจับเสาอากาศโดย
ไมจําเปนเมื่อเปดเครื่องอยู เชนเดียวกับ
อุปกรณสงสัญญาณวิทยุอ่ืนๆ เพราะการ
สัมผัสกับเสาอากาศอาจสงผลตอคุณภาพ
การโทร และยังอาจทําใหมีการใชพลังงาน
เกินกวาที่จําเปนอีกดวย การไมสัมผัส
บริเวณเสาอากาศระหวางการใชสายจะ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเสา
อากาศและยืดอายุใชงานของแบตเตอรี่

■ สายคลองขอมือ

ในการยึดสายคลองขอมือกับสวนลางของโทรศัพท 
ใหเปดหนากากดานหลัง สอดสายคลองผานรูสําหรับรอย 
(1) ดังแสดงในภาพ จับสายคลองใหเขาที่และป ิด 
หนากากโทรศัพทดานหลัง (2)
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2. โทรศัพทของคุณ

■ ปุมและสวนประกอบตางๆ 

• ปุมเปด/ปด (1)

• หูฟง (2)

• ลําโพง (3)

• หนาจอ (4)

• ปุมเพิ่มระดับความดังและปุมสนทนา (PTT)  (5)

• ปุมลดระดับความดังและปุมคําสั่งเสียง (6)

• พอรตอินฟราเรด (IR) (7)

• ปุมเลือกกลาง (8)

• ปุมเลื่อน 4 ทิศทาง  (9)

• ปุมเลือกดานซาย (10)

• ปุมเลือกดานขวา (11)

• ปุมโทร (12)

• ปุมจบการทํางาน (13)

• ปุมกดอาจแตกตางกันไปตามแตละภมูิภาค (14)

• ชองเสียบอุปกรณชารจ (15)

• ไมโครโฟน (16)

• ชองเสียบ Pop-PortTM  (17)

• เลนสกลองถายรูป (18)

■ โหมดสแตนดบาย

เมือ่โทรศัพทพรอมใชงานแตผ ูใชยังไมปอนตัวอักษรใด
ลงไป โทรศัพทจะอยูในโหมดสแตนดบาย

1 ชื่อของระบบเครือขายหรือโลโกของผูใหบริการ
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2 ความแรงของสัญญาณบนระบบเครือขายโทรศัพท
เคลื่อนที่

3 ระดับการชารจแบตเตอรี่

4 ปุมเลือกดานซาย (ไปท่ี)

5 ปุมเลือกกลาง (เมนู)

6 ปุมเลือกดานขวา (ชื่อ)

ปุมเลือกดานขวาอาจเปนอีกหนึ่งปุมลัดเพือ่ไปสูฟงกชันที่
คุณเลือก โปรดดูที่ “ทางลัดสวนตัว”, ในหนา 42 
ผูใหบริการแตละรายอาจกําหนดชื่อเฉพาะเพื่อเขาใชงาน
บริการเฉพาะของผูใหบริการที่เว็บไซต

รายการปุมลัดสวนตัว
ปุมเลือกดานซายคือ ไปท่ี ในการดูฟงกชันในรายการปุม
ลัดสวนตัว เลอืก ไปท่ี ในการใชงานฟงกชัน เลือกฟงกชัน
นั้น

ในการดูรายการพรอมฟงกชันที่มี เลอืก ไปท่ี > 
ตัวเลือก > เลือกตัวเลือก ในการเพิ่มฟงกชันในรายการ
ปุมลัด เลือก เลือก ในการลบฟงกชันนั้นออกจากรายการ 
เลือกไมเลือก

ในการจัดเรียงฟงกชนัในรายการปุมลัดสวนตัวใหม เลือก 
ไปท่ี > ตัวเลือก > จัดวาง เลือกฟงกชันที่ตองการ ยาย 
และที่ซึง่คุณตองการยายฟงกชันไปไว

ปุมลัดในโหมดสแตนดบาย
• ในการเขาใชรายการเบอรที่โทรออก ใหกดปุมโทร

ออกหนึ่งครั้ง เลือ่นไปที่เบอรหรือชื่อ เพื่อโทรออก 
และกดปุมโทรออก

• ในการเปดเว็บเบราเซอร ใหกดคางไวที่ปุม 0

• เมื่อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง 
ใหกดคางไวที่ปุม 1

• ใชปุมเลื่อนเปนปุมลัด โปรดดูที่ “ทางลัดสวนตัว”, 
ในหนา 42

การประหยดัพลังงาน

นาฬกิาดิจิตอลจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ เมื่อไมมี
การใชงานโทรศัพทในชวงระยะเวลาหนึ่ง ในการใชงาน
โหมดประหยัดพลังงาน โปรดดูที่ ประหยัดพลังงาน ใน 
“จอแสดงผล”, หนา 43 ในการเลิกใชงานภาพพกัหนาจอ 
ใหกดปุมใดก็ได 

สัญลักษณ
คุณมีขอความที่ยังไมไดอาน

มสีายเรียกเขาที่ไมไดรับสาย โปรดดูที่ 
“บันทึก”, ในหนา 41

ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู โปรดดูที่ 
“การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด)”, ในหนา 19

คุณจะไมไดยินเสียงโทรศัพทเมื่อมี
สายเรียกเขาหรือมีขอความแบบอักษร 
หากคุณต้ังคา เสียงเตือนโทรเขา และ 
เสยีงขอความเขา ไวที่ ปด โปรดดูที่ 
“แบบเสียง”, ในหนา 42

ต้ังนาฬิกาปลุกไวที่ เปด โปรดดูที่ 
“นาฬิกาปลุก”, ในหนา 52

หากโหมดการเชื่อมตอขอมูลแพค็เก็ต 
ออนไลนตลอด ถูกเลือก บริการขอมูล
แพค็เก็ตจะเปดใหบริการ โปรดดูที่ 
“ขอมูลแพ็คเก็ต (EGPRS)”, ในหนา 45
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การเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ตจะเริ่มตน 
โปรดดูที่ “ขอมลูแพค็เก็ต (EGPRS)”, 
ในหนา 45 และ “การเบราสเพจ”, 
ในหนา 63

หยุด (พัก) การเชื่อมตอขอมูลแบบแพค็เก็ต 
เชน เมื่อมีสายเรียกเขาหรือมีสายโทรออก
ระหวางการเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต

เมื่อมกีารใชการเชื่อมตออินฟราเรด 
สัญลักษณนี้จะแสดงอยางตอเนื่อง

ใชงานหรือพักการเชื่อมตอสนทนา โปรดดูที่ 
“สนทนา”, ในหนา 58

■ การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด)
ในการปองกันการกดปุมโดยไมต้ังใจ ใหเลือก เมนู 
และกด  * ภายใน 3.5 วินาทีเพื่อล็อคปุมกด

ในการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก ปลด และกด * ภายใน 
1.5 วินาที หาก ปองกันปุมกด ต้ังไวที่ ล็อคปุมกด 
ปอนรหัสความปลอดภยัหากเครื่องขอ 

ในการรับสายเมื่อปุมกดถูกล็อคอยู ใหกดปุมโทรออก 
เมื่อคุณวางสายหรือปฏเิสธไมรับสาย ปุมกดจะล็อค
โดยอัตโนมัติอีกครั้ง

สําหรับ ล็อคปุมอัตโนมัติ และ ปองกันปุมกด โปรดดูที่ 
“โทรศัพท”, หนา 44

เมื่อล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องของคุณได
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3. ฟงกชันการโทร

■ การโทรออก
1. ปอนหมายเลขโทรศัพทและรหัสพื้นที่

หากตองการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * 
สองครั้งเพื่อเปนรหัสนําหนาการโทรตางประเทศ 
(เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออก
ตางประเทศ) หลังจากนั้นใหใสรหัสประเทศ 
รหัสพืน้ที่โดยไมตองมีเลข 0 นําหนา หากจําเปน 
ตามดวยหมายเลขโทรศัพท

2. เมื่อตองการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น 
ใหกดปุมโทรออก

3. ในการวางสายหรือยกเลิกการพยายามโทรออก 
ใหกดปุมจบการทํางาน

ในการโทรออกโดยใชชือ่ ใหคนหาชื่อหรือหมายเลข 
โทรศัพทใน รายชื่อ โปรดดูที่ “การคนหารายชื่อ”, 
ในหนา 36 กดปุมโทรเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

ในการเขาใชรายการเบอรที่โทรออก 20 เบอร ใหกดปุม
โทรหนึ่งครั้งในโหมดสแตนดบาย ในการโทรออก ใหเลือก
ชื่อหรือหมายเลข แลวกดปุมโทร

โทรดวน
กําหนดหมายเลขโทรศัพทใหเปนปุมโทรดวนปุมใดปุม
หนึ่งไดโดยใชปุมหมายเลข 2 ถึง 9 โปรดดูที่ “โทรดวน”, 
ในหนา 40 โทรติดตอหมายเลขนั้นดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังตอไปนี้

• กดปุมโทรดวนแลวกดปุมโทร

• หากตั้งคา โทรดวน ไวที่ เปด กดปุมโทรดวน
คางไวจนกวาจะเริ่มการโทรนั้น โปรดดูที่ โทรดวน 
ใน “การโทรออก”, หนา 44

■ การรับสายหรอืปฏเิสธไมรับ
สาย

ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทร ในการวางสาย 
ใหกดปุมจบการทํางาน

ในการปฏิเสธไมรับสาย ใหกดปุมจบการทํางาน 

ในการปดเสียงริงโทนชั่วคราว ใหเลือก เงียบ

คําแนะนํา: หากใชงาน โอนสายเมื่อสาย 
ไมวาง โดยใหโอนสาย (เชน ไปยังระบบ
ฝากขอความเสียง) การปฏเิสธไมรับสาย
จะทําใหสายเรียกเขานั้นถูกโอนไปดวยเชน
กัน โปรดดูที่ “การโทรออก”, ในหนา 44

ถาคุณตอชุดหูฟงที่มปุีมที่ชุดหูฟงที่ใชงานร วมกันได 
เขากับ โทรศัพท คุณสามารถรับสายและวางสายได 
โดยกดปุมที่ชุดหูฟง

สายเรียกซอน
ในการรับสายเรียกซอนในระหวางที่สนทนากับสายอ่ืน
อยู ใหกดปุมโทร สายแรกจะถูกพักสายไว ในการวางสาย
ที่สนทนาอยู ใหกดปุมจบการทํางาน

ในการเปดใชงาน ต้ังคาสายเรียกซอน โปรดดูที่
“การโทรออก”, ในหนา 44

■ ตัวเลือกตางๆ ขณะสนทนา
คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู
ระหวางการใชลําโพง เนื่องจากเสียง
จะดังมาก

ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใชไดขณะสนทนา คือ 
บริการเสริมจากระบบเครือขาย หากต องการรายละเอียด 
เพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผู ใหบริการ 
โทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ
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ตัวเลือกที่ใชไดระหวางที่กําลังใชสาย มี ตัวเลือก 
ใหเลือกตอไปนี้

ตัวเลือกการโทรคือ ปดเสียง หรือ เปดเสียง  รายชื่อ  เมนู  
ใชเสียงอัตโนมัติ หรือ ปดเสียงอัตโนมัติ  บันทึกเสียง  
ล็อคปุมกด  ลําโพง หรือ โทรศัพท

ตัวเลือกบริการเสริมจากระบบเครือขาย ไดแก รับสาย 
และ ปฏเิสธ  พักสาย หรือ เลิกพักสาย  โทรใหม  
เพิ่มสายประชุม  วางสาย วางทุกสาย 
และตัวเลือกตอไปนี้

สง DTMF — เพื่อสงตัวอักษรแทนเสียงเรียกเขา

สลับสาย — ใชสลับระหวางสายที่ใชอยูและสายที่พกัไว

สงสายตอ — เพื่อตอสายที่พักไวเขากับสายที่ใชอยูและ
วางสายของคุณเองจากการสนทนา

ประชุมสาย — เพือ่การประชุมสาย โดยใหมีผูรวม
ประชุมสายไดสูงสุดถึงหาราย

โทรสวนตัว — เพื่อคุยสายเปนสวนตัวในระหวาง
การประชุมสาย
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4. เขียนขอความ

คุณสามารถปอนขอความ (เชน ขณะเขียนขอความ) 
โดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบชวย
สะกดคําอัตโนมติั เมื่อใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 
ใหกดปุมตัวเลข 1 ถึง 9 ซ้ําจนพบตัวอักษรที่ตองการ 
ในระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ คุณสามารถปอนตัว
อักษรไดโดยการกดปุมครั้งเดียว

ขณะที่คุณเขียนขอความ ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติจะ 
ถูกแสดงโดย  และระบบปอนตัวอักษรปกติจะถ ูก 
แสดงดวย  ที่ดานบนซายของหนาจอ  

 หรือ  ที่ปรากฏติดกับสัญลักษณของ 
ระบบการปอนขอความ แสดงถึงลักษณะตัวพมิพ

ในการเปลี่ยนลักษณะตัวพิมพและโหมดการปอนคํา 
ใหกด #  แสดงถึงโหมดตัวเลข ในการเปลี่ยน
จากโหมดตัวอักษรเปนตัวเลข ใหกดคางไวที่ปุม # 
และเลือก โหมดหมายเลข ในการแทรกตัวอักษรพิเศษ 
ใหกด * ค างไว

■ การตัง้คา
ในการต้ังภาษาที่ใชเขียน ใหเลือก ตัวเลือก > 
ภาษาที่เขียน ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติมีเฉพาะ
สําหรับภาษาที่ปรากฏในรายการเทานั้น

เลือก ตัวเลือก > ใชตัวชวยสะกดคํา เพือ่ต้ังคาระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติ ไมใชตัวชวยสะกดคํา เพื่อเลอืก
ระบบปอนตัวอักษรปกติ  

■ ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติอิงอยูกับพจนานุกรมที่อยูใน
โทรศัพทที่คุณสามารถเพิ่มคําใหมๆ  ลงไปได

1. เริ่มเขียนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุมแตละ
ปุมเพยีงหนึ่งครั้ง เพื่อปอนตัวอักษรทีละตัว 
คําจะเปลี่ยนไปหลังการกดปุมแตละครั้ง 

2. เมื่อคุณตองการยืนยันหลังเขียนคําเสร็จเรียบรอย
และคํานั้นถกูตอง ใหกด 0 เพื่อเพิม่เวนวรรค 
หรือเลื่อนไปในทิศทางใดก็ได กดปุมเลื่อนเพื่อ
เลื่อนเคอรเซอร

หากคําที่ปรากฏไมถูกตอง ใหกดปุม * ซ้ําๆ 
หรือเลือก  ตัวเลือก > ขอมูลที่ตรงกัน เลือกคําที่ 
ถูกตอง และ ใช

หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวาคําที่
คุณตองการเขียนไมมีอยูในพจนานุกรม ในการเพิม่
คําลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด เขียนคํานั้น
ใหเสร็จ (ใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ) แลว
เลือก จัดเก็บ

ในการปอนเครื่องหมายฟูลสตอบ - 
จุดสิ้นสุดประโยคใหกด 1

3. เริ่มเขียนคําตอไป

เขียนคําประสม
ปอนสวนแรกของคําและเลื่อนไปทางขวาเพือ่ยืนยัน 
เขียนสวนที่เหลือของคําและยืนยันคํานั้น

■ ระบบปอนตวัอักษรแบบปกติ
กดปุมตัวเลข 1 ถึง 9 ซ้ําจนพบตัวอักษรที่ตองการ 
ตัวอ ักษรท ั้งหมดที่มีอยูในปุมตัวเลขแตละปุมอาจไมได 
พิมพไวบนปุมครบทุกตัวอักษร ตัวอ ักษรที่มีอยูจะขึ้นกับ
ภาษาที่ใชเขียนที่เลือกไว โปรดดูที่ “การต้ังคา”, 
ในหนา 22

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณตองการปอนอยูในปุมเดียว 
กับป ุมที่คุณใชอยู ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอร ปรากฏขึ้น 
หรือกดปุมเลื่อนใดก็ไดเบาๆ หลังจากนั้นใหปอนตัวอักษร

เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรพิเศษที่ใชอยูเสมอจะอยู
ที่ใตปุมตัวเลข 1 
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5. เล่ือนดูเมนู

โทรศัพทเครื่องนี้มีเมนูฟงกชนัหลายฟงกชันใหเลือก 
โดยจะจัดกลุมอยูในเมนูตางๆ 

1. ในการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู ในการเปลี่ยนหนาจอ 
เมนู ใหเลือก ตัวเลือก > มมุมองเมนูหลัก > 
รายการ หรือ ตาราง

2. เลื่อนไปยังเมนู แลวเลือกเมนูยอย (เชน การต้ังคา)

3. หากเมนูที่เลือกนั้นมีเมนูยอย ใหเลือกเมนูยอย
ท่ีคุณตองการ (เชน โทรออก)

4. หากเมนูที่เลือกนั้นมีเมนูยอย ใหเลือกเมนูยอย
ที่คุณตองการ (เชน รับไดทุกปุม)

5. เลือกต้ังคาที่ตองการ

6. ในการกลับไปที่เมนูระดับกอนหนานี้ ใหเลือก กลับ 
ในการออกจากเมนู ใหเลือก ออก
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6. ขอความ

บริการการสงขอความนี้จะใชไดในกรณีที่มีการเปดให
บริการโดยผูใหบริการเครือขายหรือผูใหบริการเทานั้น

หมายเหตุ: ขณะสงขอความ เครื่องจะ
แสดงขอความ สงขอความแลว ซ ึ่งแสดงให 
เห็นว าโทรศัพทของคุณไดสงข อความนั้น 
ไปยังหมายเลขศูนยขอความที่ต้ังโปรแกรม
ไวในโทรศัพทของคุณแลว แตไมได 
หมายความว าผูรับปลายทางไดรับ 
ขอความของคุณแลว คุณสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
บริการรับสงขอความไดจากผูใหบริการ

ขอสาํคญั: ขอควรระวงัในการเปดขอความ 
ขอความตางๆ อาจมีไวรัสหรืออาจทําให
โทรศัพทหรือเครื่องพซีีของคุณเสียหายได 
เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกัน
ไดเทานั้นที่จะรับและแสดงขอความได 
ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกัน
ขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

■ ขอความแบบอักษร (SMS)
ดวยบริการ SMS (Short Message Service) 
คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณสงและรับขอความแบบ
หลายสวนซึง่ประกอบดวยขอความแบบตัวอักษรซึ่งเปน
ขอความธรรมดาหลายขอความ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) ที่มภีาพได

กอนที่คุณจะสงขอความ รูปภาพ หรือขอความอีเมล 
คุณตองบันทึกเบอรศูนยขอความของคุณกอน โปรดดูที่ 
“การต้ังคาขอความ”, ในหนา 33

ในการตรวจสอบการใชงานบริการอีเมล SMS และ
สมัครขอใชบริการ ใหติดตอผูใหบริการ

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรที่
มีความยาวมากกวาความยาวที่กําหนดของขอความ
เดียว โดยขอความที่ยาวขึ้นจะถูกสงเปนชุดขอความ
ต้ังแตสองขอความขึ้นไป ผูใหบริการจะคิดคาใชจายตาม
จริง สําหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนักหรือ
เครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือก
บางภาษา เชน จีน จะใชพื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจให
ขอความนั้นยาวกวาจํานวนที่จะสงเปนขอความเดียวได

การเขียนและสงขอความ SMS
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > 

ขอความตัวอักษร

2. เขียนขอความของคุณ โปรดดูที่ “เขียนขอความ”, 
ในหนา 22 
ที่ดานบนของหนาจอ สัญลักษณความยาวของ
ขอความจะแสดงจํานวนตัวอักษรที่ใชได 
ตัวอยางเชน 10/2 หมายความวาคุณยังสามารถ
เพิ่มตัวอักษรไดอีก 10 ตัวอักษรในขอความที่จะถูก
สงเปนสองขอความ 
ในการแทรกแบบขอความหรือภาพลงในขอความ 
โปรดดูที่ “แบบขอความ”, ในหนา 25 
ขอความภาพแตละขอความประกอบดวยขอความ
ตัวอักษรหลายขอความ ดังนั้น การสงขอความ
ภาพหรือขอความแบบหลายสวนหนึ่งขอความอาจ
เสียคาใชจายมากกวาการสงขอความแบบตัวอักษร
หนึ่งขอความ

3. ในการสงขอความ ใหเลือก สง > ที่เพิ่งถูกใชงาน  
ไปที่เบอรโทรศัพท  ไปที่ผูรับหลายคน หรือ 
ไปที่อยูอีเมล ในการสงขอความโดยใชรูปแบบ
ขอความที่กําหนดไวลวงหนาแลว เลือก 
ผานรูปแบบการสง สําหรับรูปแบบขอความ 
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โปรดดูที่ “ขอความและอีเมล SMS”, ในหนา 33 
เลือกหรือปอนเบอรโทรศัพทหรือที่อยูอีเมล 
หรือเลือกรูปแบบ

การอานและการตอบกลับขอความ 
SMS

 จะปรากฏขึ้น เมื่อคุณไดรับขอความ SMS 
หรืออีเมล SMS สัญญาณไฟกะพริบ 

แสดงวาหนวยความจําขอความเต็ม 
กอนที่คุณจะรับขอความใหมได 
คุณจะตองลบขอความเกาๆ ในแฟมขอมูล ถาดเขา

1. ในการดูขอความใหม ใหเลือก แสดง 
ในการดูขอความนั้นในภายหลัง ใหเลือก ออก

ในการอานขอความในภายหลัง ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ถาดเขา หากไดรับขอความหลาย
ขอความ ใหเลือกขอความที่คุณตองการอาน  
แสดงถึงขอความที่ยังไมไดอาน

2. ขณะอานขอความ ใหเลือก ตัวเลือก 
เพื่อลบหรือสงตอขอความ เพื่อแกไขขอความเปน
ขอความแบบตัวอักษรหรือเปนอีเมล SMS 
เปลี่ยนชื่อขอความที่อานอยู หรือเพือ่ยายไปยังแฟม
ขอมลูอ่ืน หรือดูหรือดึงขอมูลในขอความมาใชได 
และคุณยังสามารถคัดลอกขอความตั้งแตเริ่มตนไป
ไวในปฏิทินในเครื่องโทรศัพท เพื่อเปนขอความ
เตือนความจํา ในการจัดเก็บภาพไวในแฟมขอมลู 
แมแบบขอความ ขณะดูขอความภาพ ใหเลือก 
จัดเก็บรูป

3. ในการตอบกลับขอความ เลือก ตอบกลับ > 
ขอความตัวอักษร ขอความมลัติมีเดีย  ขอความดวน 
หรือ ขอความคลิปเสยีง ปอนขอความตอบกลับ 
เมื่อคุณตอบกลับอ ีเมล ใหยืนยันหรือแกไขที่
อยูอีเมลและชื่อเรื่องกอน

4. ในการสงขอความไปยังหมายเลขที่ปรากฏ ใหเลือก 
สง > ตกลง

แบบขอความ
โทรศัพทของคุณมแีบบขอความแบบอักษร   
และแบบขอความภาพ   ซึ่งคุณสามารถใชได
ในขอความแบบอักษร ขอความภาพหรือขอความอีเมล 
SMS

ในการเขาดูรายการแบบขอความ ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > รายการที่จัดเก็บ > ขอความตัวอักษร > 
แมแบบขอความ

■ ขอความมัลตมีิเดีย (MMS)
ขอความมัลติมเีดียอาจประกอบดวยขอความ ภาพ เสียง 
บันทึกปฏิทิน นามบัตร หรือวิดีโอคลิป หากขอความนั้นมี 
ขนาดใหญเกินไป เครื่องอาจจะร ับขอความไมได 
ระบบเครือขายบางระบบอาจยอมให ข อความแบบตัว 
อักษรม ีแอดเดรสของอินเตอรเน็ตไวดวยเพื่อใหคุณ 
สามารถดูขอความมัลติมีเดียนั้นได

คุณจะรับขอความมัลติมีเดียไมไดหากคุณสนทนา
สายอ่ืนอยู เลนเกมส หรือรันแอปพลิเคชั่น Java อ่ืนๆ 
หรือใชงานการเบราสการเชื่อมตอผานทางขอมูล GSM 
เนื่องจากการสงขอความมัลติมเีดียอาจลมเหลวไดดวย
สาเหตุหลายประการ ดังนั้นคุณไมควรใชวิธีดังกลาว
เพยีงอยางเดียวในการติดตอสื่อสารที่สําคัญๆ

การเขียนและสงขอความ MMS
ในการตั้งคาสําหรับการสงขอความมัลติมีเดีย โปรดดูที่ 
“มลัติมีเดีย”, หนา 33 โปรดต ิดตอผูใหบริการระบบ เพื่อ
ตรวจสอบการใชงานและการเปนสมาชิกบริการขอความ
มลัติมีเดีย

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมใิหคัดลอก แกไข โอน 
หรือสงตอ ภาพ เพลง (รวมถึงแบบเสียงกริ่ง) และเนื้อหา
อ่ืน

1. เลอืก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > 
ขอความมัลติมีเดีย
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2. เขียนขอความของคุณ โปรดดูที่ “เขียนขอความ”, 
ในหนา 22

ในการแทรกไฟล ใหเลือก ตัวเลือก > ใส และจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:

ภาพ เสียง หรือ วิดีโอคลิป — เพือ่แทรกไฟลจาก 
คลังภาพ

ภาพใหม — เพื่อใสภาพใหมลงในขอความ

คลิปเสียงใหม — เพื่อใสการบันทึกเสียงใหมลงใน
ขอความ

นามบัตร หรือ บันทึกปฏิทิน — เพื่อแทรกนามบัตร
หรือบันทึกปฏทิินลงในขอความ

ภาพนิ่ง — เพื่อแทรกภาพนิ่งลงในขอความ 
โทรศัพทของคุณสนับสนุนขอความมัลติมีเดียที่มี
หลายหนา (ภาพนิ่ง) ภาพนิ่งแตละหนาอาจ
ประกอบดวยขอความ ภาพ บันทึกปฏทิิน นามบัตร 
และแฟมเสียง ในการเปดภาพนิ่งที่ตองการหาก
ขอความนั้นมีหลายภาพนิ่ง ใหเลือก ตัวเลือก > 
ภาพนิ่งกอนหนา  ภาพนิ่งถัดไป หรือ 
รายการภาพนิ่ง 
ในการต้ังคาชวงเวลาระหวางภาพนิ่ง ใหเลือก 
ตัวเลือก > การจับเวลาภาพนิ่ง 
ในการยายสวนที่เปนขอความแบบอักษรไปที่
ดานบนหรือดานลางของขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ใสตัวอักษรกอน หรือ ใสตัวอักษรทีหลัง

ตัวเลือกเหลานี้อาจใชงานได: ลบ เพือ่ลบภาพ 
ภาพนิ่ง หรือคลิปเสียงจากขอความ ลบหนาจอ  
แสดงตัวอยาง หรือ จัดเก็บขอความ ในตัวเลือกอ่ืนๆ 
ตัวเลือกตอไปนี้อาจใชงานได: ใสชื่อ  ใสเบอร 
รายละเอียดขอความ และ แกไขหัวเรื่อง

3. ในการสงขอความ ใหเลือก สง > ที่เพิ่งถูกใชงาน 
ไปที่เบอรโทรศัพท ไปที่อยูอีเมล หรือ 
ไปที่ผูรับหลายคน

4. เลือกรายชื่อจากรายการ หรือปอนหมายเลข
โทรศัพทหรือที่อยูอีเมลของผูรับ หรือคนหาใน 

รายชื่อ เลอืก ตกลง ขอความนั้นจะถูกยาย
ไปที่แฟมขอมลู ถาดออก เพือ่ที่จะสง

ขณะที่สงขอความมัลติมีเดีย สัญลักษณที่
เปนภาพเคลื่อนไหว  จะปรากฏขึ้น และ
คุณสามารถใชฟงกชันอ่ืนๆ ของโทรศัพทได หาก
ไมสามารถสงขอความนั้นได  เครื่องจะ
พยายามสงใหมอีก 2-3 ครั้ง หากไมสามารถ
สงขอความนั้นได  ขอความนั้นจะยังคง
อยูในแฟมขอมูล ถาดออก  และคุณสามารถ
สงขอความนั้นในภายหลังได

หากคุณเลือก จดัเก็บขอความที่สงแลว > ใช 
ขอความที่สงจะไดรับการจัดเก็บไวในแฟมขอมูล 
แฟมขอความที่สง โปรดดูที่ “มัลติมีเดีย”, ในหนา 33 
เมื่อขอความถูกสงไป เมือ่ขอความถูกสงไป ไมได
หมายความวาระบบไดสงขอความนี้ไปถึงปลายทาง
ที่กําหนดไวแลว

การอานและการตอบกลับขอความ 
MMS

ขอสาํคญั: ขอควรระวงัในการเปดขอความ 
วัตถุขอความมัลติมีเดียอาจมีไวรัสหรือ
อาจทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพซีีของคุณ 
เสียหายได 

เมื่อเครื่องของคุณไดรับขอความมัลติมีเดีย  
ที่เปนภาพเคลื่อนไหวจะปรากฏขึ้น เมื่อไดรับขอความ 

 และขอความ ไดรับขอความมัลติมเีดียแลว 
จะปรากฏขึ้น

1. ในการอานขอความ ใหเลือก แสดง 
ในการดูขอความนั้นในภายหลัง ใหเลือก ออก

ในการอานขอความในภายหลัง ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ถาดเขา ในรายการขอความ  
แสดงถึงขอความที่ยังไมไดอาน ใหเลือกขอความ
ที่คุณตองการดู
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2. ฟงกชันของปุมเลือกกลางจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สิ่งที่แนบมากับขอความซึ่งปรากฏในขณะนั้น

ในการดูขอความทั้งหมด หากขอความที่ไดรับ
มีการนําเสนอ เสียง หรือวิดีโอคลิป ใหเลือก เลน

เลือก ตัวเลือก เพื่อเขาใช สิ่งที่แนบ (ตัวอยางเชน 
นามบัตร) และ วัตถุ (ตัวอยางเชน ภาพ)

3. ในการตอบกลับขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตอบกลบั > ขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย  
ขอความดวน หรือ ขอความคลิปเสียง 
ปอนขอความตอบกลับ และเลือก สง 

เลือก ตัวเลือก เพื่อเขาสูตัวเลือกที่มีใหเลือก

■ หนวยความจําเต็ม
เมื่อคุณไดรับขอความตัวอักษรขอความใหม และ
หนวยความจําขอความเต็ม  จะกะพริบและ 
ความจําขอความตัวอักษรเต็ม ลบขอความออก 
จะปรากฏขึ้นมา เลือก ไม และลบขอความบาง
ขอความออกจากแฟมขอมูล หากไมตองการเก็บ
ขอความที่รออยู ใหเลือก ออก > ใช

เมื่อคุณมีขอความมัลติมเีดียใหมที่รออยู แต  
หนวยความจําของขอความเต็ม  จะกะพริบและ 
ความจํามัลติมีเดียเต็มดูขอความที่รออยู 
จะปรากฏขึ้นมา ในการดูขอความที่รออยู เลือก แสดง 
กอนที่คุณจะจัดเก็บขอความที่รออยู ใหลบขอความเกา 
เพื่อเพิ่มพืน้ที่วางในหนวยความจํา ในการจัดเก็บ
ขอความ ใหเลือก จัดเก็บ ในการยกเลิกการจัดเก็บ
ขอความที่รออยู ใหเลือก ออก > ใช หากคุณเลือก ไม 
คุณจะสามารถดูขอความนั้นได

■ แฟมขอมูล
เครื่องจะจดัเก็บขอความแบบตัวอักษรและขอความ
มัลติมีเดียที่ไดรับไวในแฟมขอมูล ถาดเขา

ขอความมัลติมีเดียที่ยังไมไดสงจะถูกยายไปเก็บไวใน
แฟมขอมูล ถาดออก

หากคุณเลือก การต้ังคาขอความ > ขอความตัวอักษร > 
จัดเก็บขอความที่สง > ใช และ การต้ังคาขอความ > 
ขอความมัลติมเีดีย > จดัเก็บขอความที่สงแลว > ใช 
ขอความที่สงไดรับการจัดเก็บในแฟมขอมูล รายการที่สง

ในการจดัเก็บขอความตัวอักษรที่คุณกําลงัเขียนและตอง
การสงในภายหลังในแฟมขอมูล รายการที่จัดเก็บ 
ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บขอความ > 
ขอความอักษรที่เก็บ สําหรับข อความมัลติมีเดีย ให
เลือกตัวเลือก จัดเก็บขอความ  แสดงถึงขอความ
ที่ยังไมไดสง

ในการจดักลุมขอความตัวอักษรของคุณ คุณสามารถ
ยายขอความบางสวนไปยัง แฟมสวนตัว หรือเพิ่มแฟม 
ขอมูลใหมสำหรับขอความของคุณ เลือก ขอความ > 
รายการที่จัดเก็บ > ขอความตัวอักษร > แฟมสวนตัว

ในการเพิ่มแฟมขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > 
เพิม่แฟมขอมูล หากคุณยังไมไดจัดเก็บแฟมขอมูลใดไว 
ใหเลือก เพ่ิม 

ในการลบหรือเปลี่ยนชือ่แฟมขอมูล ใหเลื่อนไปที่แฟม
ขอมูลที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ลบแฟมขอมูล 
หรือ เปลี่ยนชื่อแฟม

■ โปสการด
ดวยบริการการสงขอความโปสการด คุณสามารถสราง
และสงโปสการดที่อาจมีภาพและขอความอวยพร 
โปสการดนี้จะถูกสงไปยังผูใหบริการโดยใชการสง
ขอความมัลติมเีดีย ผูใหบริการจะพมิพโปสการดและสง 
ไปยังที่อยูทางไปรษณียที่ใหมากับขอความ คุณตองเปด 
ใชบริการขอความมัลติมีเดียกอนจึงจะใชบริการนี้ได 
คุณสมบัตินี้อาจใชไมไดแตทั้งนี้จะขึ้นอยูกับโทรศัพท 
ของคุณ 

คุณจะใชบริการโปสการดไดก็ตอเมื่อคุณสมคัรขอใช
บริการนี้แลว โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูให
บริการของคุณ เพื่อตรวจสอบขอมลูการใชงาน คาบริการ 
และการเปนสมาชิกบริการนี้
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สงโปสการด
เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > โปสการด 
เลื่อนไปที่ชองผูเรียบเรียง และเลือก เขยีน เพื่อพิมพ ช ื่อ 
และที่อยูทางไปรษณียของผูรับ จากนั้นเขียนข อความ 
อวยพรของคุณ เลือก ใส > เปดคลังภาพ เพือ่แทรกภาพ 
จาก คลังภาพ หรือ ภาพใหม เพือ่แทรกภาพลาสุด เลือก 
ตัวเลือก เพื่อดูตัวเลือกที่มใีหเลือก ในการสงโปสการด 
ใหเลือกปุมกราฟก หรือเลือก ตัวเลือก > สง

■ ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความแบบอักษรที่จะแสดงบนหนาจอ
โทรศัพททันทีที่ไดรับ

การเขียนขอความดวน
เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > ขอความดวน 
เขียนขอความของคุณ ขอความดวนยาวไดไมเกิน 70 
ตัวอักษร ในการแทรกขอความกะพริบลงในขอความ 
ใหเลือก ตัวเลือก > ใสตัวอักษรกระพริบ เพือ่ต้ังคา
เครื่องหมาย ขอความหลังเครื่องหมายจะกะพริบจนกวา
เครื่องหมายที่สองถูกแทรกเขามา

การรับขอความดวน
ขอความดวนที่ไดรับจะไมถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ ในการ
อานขอความ ใหเลือก อาน ในการแยกเบอรโทรศัพท 
ที่อยูอีเมล และที่อยูเว็บไซตจากขอความปจจุบัน ใหเลือก 
ตัวเลือก > ใชขอมูล ในการจัดเก็บขอความ ใหเลือก 
จัดเก็บ และแฟมขอมูลที่คุณตองการจดัเก็บขอความ

■ การสงขอความแบบเสยีง 
Nokia Xpress

เมนูนี้ทําใหใชบริการขอความมัลติมีเดียสรางและสง
ขอความเสียงไดสะดวกงายดาย คุณตองใชบริการ 
ขอความม ัลติมีเดียกอนจึงจะใชบริการนี้ได 

การสรางและการสงขอความ แบบ
เสียง
1. เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > 

ขอความคลิปเสยีง เครื่องบันทึกจะเปดการทํางาน 
ในการใชเครื่องบันทึก โปรดดูที่ “เครื่องบันทึก”, หนา 
51 

2. เมื่อขอความพรอมสําหรับการสง ใหเลือก 
ตัวเลือก > เลน เพือ่ตรวจสอบขอความกอนสง 
แทนที่คลิปเสียง เพื่อเลนซ้ําการบันทึกเสียง 
จัดเก็บขอความ (ไวใน รายการที่จัดเก็บ ) 
จัดเก็บไฟลเสียง เพื่อจัดเก็บการบันทึกเสียง
ใน คลังภาพ  แกไขหัวเรื่อง เพือ่แทรกชื่อเรื่องลง
ในขอความ รายละเอียดขอความ เพื่อดู 
รายละเอียดของขอความ หรือ ลําโพง หรือ โทรศัพท

3. ในการสงขอความ ใหเลือก สง > ที่เพิ่งถูกใชงาน 
ไปที่เบอรโทรศัพท ไปที่อยูอีเมล หรือ 
ไปที่ผูรับหลายคน อาจมีตัวเลือกใหเลือกมากกวานี้ 
ขึ้นอยูกับผูใหบริการของคุณ

4. เลอืกรายชือ่จากรายการหรอืปอนหมายเลขโทรศพัท
หรอืทีอ่ยูอีเมลของผูรับ หรอืคนหาใน รายชือ่ เลอืก 
ตกลง และเลอืกขอความทีถู่กยายไปทีแ่ฟมขอมลู 
ถาดออก เพือ่สง

การรับขอความคลิปเสียง
เมื่อโทรศัพทของคุณไดรับขอความคลิปเสียง ไดรับ 1 
ขอความคลิปเสียง จะปรากฎขึ้น เลือก แสดง เพือ่เปด
ขอความหรือเลือก แสดง > เลน หากคุณไดรับขอความ
มากกวาหนึ่งขอความ เลือก ตัวเลือก เพื่อดูตัวเลือกที่มี 
ใหเลือก ในการฟงขอความในภายหลัง ใหเลือก ออก
ในการจัดเก็บขอความ เลือก ตัวเลือก >จดัเก็บไฟลเสียง 
และแฟมขอมูลที่คุณตองการจ ัดเก็บข อความ



ขอความ

ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธ 29

■ การสงขอความทันใจ (IM)
การสงขอความทันใจ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
เปนวิธีการสงขอความแบบสั้นและงายไปยังผูสนทนาที่ 
ออนไลน

คุณจะใชการสงขอความทันใจไดก็ตอเมื่อคุณสมัครขอใช
บริการนี้แลว หากต องการทราบเกี่ยวกับรายละเอียด 
ต างๆ ของบริการ คาบริการ และการสมัครเขาใชบริการ 
โปรดสอบถามจากผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ 
ซึ่งคุณจะไดรับ ID และรหัสผานเฉพาะของคุณ 
และการตั้งคาดวย

ในการตั้งคาที่จําเปนของบริการสงขอความทันใจ 
โปรดดูที่ การต้ังคาการเชื่อมตอ ใน “การเขาสูเมนู IM”, 
หนา 29 ไอคอนและขอความบนหนาจออาจแตกตางกัน 
ขึ้นกับบริการสงขอความทันใจ

การสนทนาโดยใชขอความทันใจอาจทําใหสิ้นเปลือง
แบตเตอรี่มากกวาปกติ และคุณอาจตองตอโทรศัพท
เขากับอุปกรณชารจแบตเตอรี่ ทั้งนี้ความสิ้นเปลือง 
ดังกลาวข ึ้นอยูกับระบบเครือขายดวย

การเขาสูเมนู IM
ในการเขาสูเมนูในขณะออฟไลน ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > สนทนา หากมกีารต้ังคาชุดการเชื่อมตอ
มากกวาหนึ่งชุดสําหรับบริการสงขอความทันใจ ใหเลือก
ชุดคาที่ตองการ หากมีการกําหนดคาไวเพยีงชุดเดียว 
เครื่องจะเลือกชุดคานั้นโดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

ล็อกอิน — เพื่อเชือ่มตอกับบริการสงขอความทันใจ

การสนทนาเกา — เพื่อดู ลบ หรือเปลี่ยนชื่อการสนทนา
ขอความทันใจที่คุณไดจัดเก็บในระหวางที่สนทนาโดยใช
ขอความทันใจ

การต้ังคาการเชื่อมตอ — เพื่อแกไขการตั้งคาที่จําเปน
สําหรับการสงขอความและการแสดงสถานะการเชื่อมตอ

การเช่ือมตอกับบริการ IM
ในการเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ ใหเขาสูเมนู 
สนทนา  ใชงานบริการสงขอความทันใจ และเลือก 
ล็อกอิน เมื่อเชื่อมตอบริการกับโทรศัพทแลว ขอความ 
ล็อกอินแลว จะปรากฏขึ้น

ในการยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ 
ใหเลือก ออก

การเร่ิมตน IM
เปดเมนู ขอความทันใจ และเชื่อมตอกับบริการ เริ่มตน
บริการดวยวิธีการตางๆ 

• เลอืก การสนทนา เพื่อดูรายการขอความทันใจใหม 
และขอความทันใจที่อานแลวหรือคําเชิญใหรับสง 
ขอความทันใจในระหวางการรับสงขอความทันใจที่
ใชงานอยู เลื่อนไปที่ขอความหรือคําเชิญที่ตองการ 
และเลือก เปด เพื่ออานขอความ

 แสดงถึงขอความกลุมใหมและ  
ขอความกลุมที่อานแลว  แสดงถึงขอความ
ทันใจใหม และ  แสดงถึงขอความทันใจ
ที่อานแลว

 แสดงถึงคําเชิญ

ไอคอนและขอความบนหนาจออาจแตกตางกัน 
ขึ้นกับบริการสงขอความทันใจ

• เลอืก รายชื่อ IM เพือ่ดูรายชื่อที่คุณไดเพิ่ม เลื่อน
ไปยังรายชื่อที่คุณตองการเริ่มตนสนทนา และเลือก
สนทนา หรือ เปด หากมีรายชื่อใหมปรากฎ
ขึ้นในรายชื่อ ในการเพิ่มรายชือ่ โปรดดูที่ 
“รายชื่อสําหรับ IM”, ในหนา 31

 แสดงถึงรายชื่อออนไลนและ  รายชื่อ
ออฟไลนในหนวยความจํารายชื่อในโทรศัพท  
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แสดงรายชื่อที่ถูกบล็อก  แสดงรายชื่อที่สง
ขอความใหมไปถึง

• เลือก กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ เพื่อแสดง
รายการบุคมารคของกลุมสาธารณะที่ผูใหบริการ
เครือขายหรือผูใหบริการมีให ในการเริ่มรับสง
ขอความทันใจกับกลุม ใหเลื่อนไปที่กลุมใด
กลุมหนึ่งและเลือก เขารวม ปอนชือ่ในหนาจอ 
ซึ่งเปนชือ่ที่ตองการใชในการสนทนา เมื่อคุณ
เขารวมในการสนทนาของกลุมนั้นแลว คุณสามารถ
เริ่มตนสนทนาในกลุมได ในการสรางกลุมสวนตัว 
โปรดดูที่ “กลุมสนทนา”, ในหนา 31

• เลือก คนหา > ผูสนทนา หรือ กลุมสนทนา 
เพื่อคนหาผูสนทนาหรือกลุมสาธารณะขอความ
ทันใจรายอื่นที่อยูบนระบบเครือขายนี้ แยกตาม
หมายเลขโทรศัพท ชื่อในหนาจอ ที่อยูอีเมล หรือชื่อ 
หากค ุณเลือก กลุมสนทนา คุณสามารถคนหากลุม
สนทนาโดยคนหาจากสมาชิกในกลุมหรือชื่อกลุม 
หัวขอ หรือ ID ในการเริ่มตนการสนทนาเมือ่คุณ
พบผูใชหรือกลุมที่คุณตองการ ใหเลือก ตัวเลือก > 
สนทนา หรือ เขากลุม ในการเริ่มการสนทนาจาก 
รายชื่อ โปรดดูที่ “การดูรายชื่อที่สมัครขอมูล”, 
ในหนา 38

การรับหรือปฏิเสธคําเชิญ
ในโหมดสแตนดบาย เมื่อคุณไดเชื่อมตอกับบริการ
สงขอความทันใจ และคุณไดรับคําเชิญสนทนาใหม 
ขอความ ไดรับคําเชิญใหม จะปรากฏขึ้น ในการอาน
ขอความ ใหเลือก อาน หากค ุณไดรับคําเชิญ
มากกวาหนึ่งคําเชิญ ใหเลื่อนไปยังคําเชิญที่ตองการ 
และเลือก เปด ในการเขารวมการสนทนากลุมสวนตัว 
เลือก ยอมรับ และปอนชือ่ในหนาจอ หรือปฏเิสธ
หรือลบคําเชิญ เลือก ตัวเลือก > ปฏิเสธ หรือ ลบ

การอานขอความทนัใจทีไ่ด รบั
ในโหมดสแตนดบาย เมื่อคุณเชื่อมตอกับบริการสง
ขอความทันใจ และไดรับขอความใหมที่ไมใชขอความ
ในการสนทนาปจจุบัน ขอความ มีขอความทันใจใหม 
จะปรากฏขึ้น ในการอานขอความ ใหเลือก อาน หากคุณ
ไดรับขอความหลายขอความ ใหเลื่อนไปที่ขอความนั้น 
และเลือก เปด ขอความใหมที่ไดรับระหวางการสนทนา
จะถูกจัดเก็บไวใน สนทนา > การสนทนา หากคุณ
ไดรับขอความจากบุคคลที่ไมไดมีรายชื่ออยูใน รายชื่อ IM 
ID ผูสงจะปรากฏขึ้น ในการจดัเก็บชื่อผูสนทนาใหม
ที่ไมมีชื่อในหนวยความจําในโทรศัพท ใหเลือก 
ตัวเลือก > จัดเก็บในรายการ

การเขารวมในการสนทนา
ในการเขารวมหรือเริ่มตนรับสงขอความทันใจ ใหเลือก 
เขียน เขียนขอความ และเลือก สง หรือกดปุมโทรออก
เพื่อสงขอความ เลือก ตัวเลือก เพื่อเขาสูตัวเลือก
ที่มีใหเลือก: ดูการสนทนา  จัดเก็บในรายการ  
สมาชิกกลุม กันผูสนทนา และ หยุดการสนทนา

การแกไขสถานะการใชงานของคณุ
1. เปดเมนู สนทนา และเชื่อมตอกับบริการสง

ขอความทันใจ

2. ในการดแูละแกไขชือ่ในหนาจอหรือขอมลูการใชงาน
สวนตัวของคุณ เลอืก การต้ังคา

3. เมื่อตองการใหผูที่สงขอความทันใจรายอื่นๆ 
ท ั้งหมดสามารถเห็นคุณไดหากคุณออนไลน 
ใหเลือก การใชงานของผูใช > สนทนาไดกับทุกคน

เมื่อตองการใหเฉพาะบุคคลที่มีรายชื่ออยูในรายชื่อ
สําหรับสงขอความทันใจของคุณเทานั้นที่จะเห็น
คุณไดหากคุณออนไลน เลือก การใชงานของผูใช > 
สนทนาไดกับรายชื่อ

เมื่อตองการแสดงสถานะเปนออฟไลน ใหเลือก 
การใชงานของผูใช > โชวเปนออฟไลน
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เมื่อคุณเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ  
แสดงวาคุณออนไลนอยู และ  แสดงวาบุคคล
อ่ืนไมสามารถมองเห็นคุณได

รายช่ือสําหรับ IM
ในการเพิม่ชื่อใหรายชือ่ในกลุมสําหรับการสงขอความ
ทันใจ ใหเชื่อมตอกับบริการสงขอความ และเลือก รายชื่อ 
IM ในการเพิ่มรายชื่อในรายการ ใหเลือก ตัวเลือก > 
เพิ่มผูสนทนาใหม หรือหากคุณไมมีรายชื่อที่จะเพิ่ม 
ใหเลือก เพ่ิม เลือก ใส ID โดยผูใช  คนหาจากเซิรฟเวอร  
คัดลอกจากเซิรฟเวอร หรือ ตามเบอรมือถือ 

เลื่อนไปที่รายชื่อ และในการเริ่มตนการสนทนา ใหเลือก 
สนทนา หรือ ตัวเลือก > รายละเอียดผูสนทนา 
กันผูสนทนา หรือ เลิกกันผูสนทนา เพิ่มผูสนทนาใหม 
ลบชื่อผูสนทนา เปลี่ยนรายการ คัดลอกไปที่เซิรฟเวอร 
หรือ การเตือนสถานะ

การบล็อคและยกเลิกการบล็อค
ขอความ
ในการบล็อคขอความ ใหเชื่อมตอกับบริการสงขอความ
ทันใจ และเลือก การสนทนา > รายชื่อ IM  เขารวม
หรือเริ่มการสนทนา เลื่อนไปยังรายชื่อที่คุณตองการ
บล็อคขอความเขา และเลือก ตัวเลือก > กันผูสนทนา > 
ตกลง

ในการยกเลิกการบล็อค ใหเชื่อมตอกับบริการสง
ขอความทันใจ และเลือก รายชื่อที่ถูกปดกั้น เลื่อนไปยัง
ชื่อผูสนทนาที่คุณตองการยกเลิกการบล็อคขอความ 
และเลือก เลิกบล็อค

กลุมสนทนา
คุณสามารถสรางกลุมสวนตัวในการสนทนาโดยใช
ขอความทันใจได หรือใชกลุมสาธารณะที่ผูใหบริการมีให 
กลุมส วนตัวจะมีอยูในระหวางการสนทนาโดยใช
ขอความทันใจเทานั้น กลุมสนทนาจะถูกจัดเก็บใน

เซริฟเวอรของผูใหบริการ หากเซิรฟเวอรที่คุณล็อกอิน
ไมสนับสนุนบริการกลุม เมนูที่เกี่ยวของกับกลุม
ทั้งหมดจะกลายเปนสีทึบ

กลุมสาธารณะ
คุณสามารถกําหนดบุคมารคกลุมสาธารณะที่ผูใหบริการ
มใีหได ใหเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ และเลือก 
กลุมสาธารณะ เลื่อนไปที่กลุมที่คุณตองการสนทนา 
แลวเลือก เขารวม หากคุณไมมชีื่อในกลุม ใหปอนชื่อ
ในหนาจอของคุณซึ่งใชเปนชื่อเลนในกลุม ในการลบ
กลุมออกจากรายชื่อกลุม ใหเลือก ตัวเลือก > ลบกลุม 

ในการคนหากลุม ใหเลือก กลุมสนทนา > 
กลุมสาธารณะ > คนหากลุม คุณจะสามารถคนหา
กลุมสนทนาไดตามสมาชิกในกลุม หรือตามชื่อกลุม
สนทนา หัวขอ หรือ ID

กลุมสวนตัว
ใหเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ และเลือก 
กลุมสนทนา > เพิม่กลุม ปอนชื่อของกลุมและชื่อ
ในหนาจอที่คุณตองการใช เลือกสมาชิกกลุมสวนตัว
ในรายชือ่และเขียนคําเชิญ

■ โปรแกรมอีเมล
โปรแกรมอีเมลจะชวยใหคุณเขาใชบัญชีอีเมลของคุณ
ผานโทรศัพทได เมือ่คุณไมไดอยูในที่ทํางานหรือที่บาน 
โปรแกรมอีเมลแตกตางจากฟงกชันอีเมล SMS 
และอีเมลมัลติมีเดีย

โทรศัพทของคุณจะสนับสนุนอีเมลเซิรฟเวอร POP3 และ 
IMAP4 กอนที่คุณจะสงและเรียกคืนขอความอีเมล 
คุณจําเปนตองดําเนินการดังนี้: 

• จัดหาบัญชีอีเมลใหมหรือใชบัญชีปจจุบัน 
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใชงานของผูใชบัญชี
อ ีเมล โปรดติดตอผูใหบริการอีเมล 

• ในการตั้งคาที่จําเปนของอ ีเมล โปรดติดตอผูให 
บริการอ ีเมล ค ุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาอีเมล 
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เปนขอความการตั้งกําหนดคา โปรดดูที่ 
“บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, ในหนา 13 
นอกจากนี้ ค ุณยังสามารถปอนการต้ังคาดวย 
ตัวคุณเอง โปรดดูที่ “การต้ังกําหนดคา”, ในหนา 46 

ในการใชงานการตั้งคาอีเมล ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความ โปรดดูที่ 
“อีเมล”, ในหนา 34

แอปพลิเคชั่นนี้ไมสามารถใชเสียงปุมกดได

การเขียนและการสงอีเมล
1. เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > สรางอีเมล

2. ปอนที่อยูอ ีเมลของผูรับ หัวเรื่อง และขอความ
อ ีเมล

ในการแนบแฟมในอีเมล เลือก ตัวเลือก > แนบ 
แฟมใน คลังภาพ

3. เลือก สง > สงตอนนี้

การดาวนโหลดอีเมล
1. ในการเขาสูโปรแกรมอีเมล ใหเลือก เมนู > 

ขอความ > อีเมล

2. ในการดาวนโหลดขอความอีเมลที่สงไปยังอีเมล
แอคเคาทของคุณ ใหเลือก ดึง

ในการดาวนโหลดขอความอีเมล และสงอีเมล
ที่จัดเก็บไวในแฟมขอมูล ถาดออก ใหเลือก 
ตัวเลือก > ดึงและสง

ในการดาวนโหลดหัวขอของขอความอีเมลใหมที่
สงไปยังบัญชีอีเมลของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตรวจสอบอีเมลใหม จากนั้น ในการดาวนโหลด
อีเมลที่เลือก ใหทําเครื่องหมายเลือกอีเมล แลวเลือก 
ตัวเลือก > ดึง

3. เลือกขอความใหมใน ถาดเขา หากตองการดู
ขอความนั้นในภายหลัง ใหเลือก กลับ 

 แสดงถึงขอความที่ยังไมไดอาน

การอานและการตอบกลับอเีมล
ขอสาํคญั: ขอควรระวังในการเปดขอความ 
ขอความอีเมลอาจมีไวรัสหรืออาจทําให
โทรศัพทหรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได

เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > ถาดเขา และขอความ
ที่ตองการ ขณะอานขอความ ใหเลือก ตัวเลือก เพื่อดู
ตัวเลือกที่มีใหเลือก

ในการตอบกลับอีเมล ใหเลือก ตอบกลับ > หนาจอวาง 
หรือ ขอความเดิม ในการตอบกลับผูรับหลายราย ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตอบกลับทั้งหมด ยืนยันหรือแกไขที่อยูอีเมล
และหัวเรื่องแลวเขียนขอความตอบกลับของคุณ ในการ
สงขอความ ใหเลือก สง > สงตอนนี้

แฟมขอมูลถาดเขาและแฟมขอมูลอื่น
โทรศัพทของคุณจะจัดเก็บอีเมลซึ่งคุณดาวนโหลดจาก
บัญชอีีเมลของคุณไวในแฟมขอมูล ถาดเขา 
แฟมขอมูลอ่ืนๆ ประกอบดวยแฟมขอมูลตอไปนี้ ฉบับราง 
เพื่อจัดเก็บอีเมลที่ยังเขียนไมสมบูรณ  ที่เก็บถาวร เพื่อ
จัดการและจัดเก็บอีเมล ถาดออก เพือ่จัดเก็บอีเมล
ที่ยังไมไดสง และ รายการที่สง เพื่อจัดเก็บอีเมลท ี่สง 
ออกไปแลว

ในการจัดการแฟมขอมูลและเนื้อหาของอีเมลในแฟม
ขอมูลนั้น เลือก ตัวเลือก > จัดการแฟมขอมูล

การลบขอความอเีมล
เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > ตัวเลือก > 
จัดการแฟมขอมลู และแฟมขอมูลที่ตองการ 
เลือกขอความที่คุณตองการลบ ในการลบรายการ 
ดังกลาว ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ

การลบอีเมลออกจากเครื่องของคุณจะไมเปนการลบ
อีเมลนั้นออกจากเซิรฟเวอรอีเมล ในการตั้งใหเครื่องลบ 
อีเมลออกจากเซิรฟเวอรอีเมล ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
อีเมล > ตัวเลือก > การต้ังคาเพิ่มเติม > ทิ้งสําเนา: > 
ลบขอความที่ดึงแลว
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■ ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย และคุณจําเปนตองสมัครเปนสมาชิกกอน 
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

ในการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ขอความเสียง > เรียกฟงขอความเสียง 
ในการปอน คนหา หรือแกไขหมายเลขศูนยรับฝาก
ขอความเสียง ใหเลือก หมายเลขศูนยรับฝากขอความ
เสียง

หากระบบเครือขายนี้สนับสนุน  แสดงวามี
ขอความเสียงใหม เลือก ฟง เพื่อโทรไปยังระบบ
ฝากขอความเสียง

■ ขอความขอมูล
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความขอมลู ขอความขอมูล 
เปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย ค ุณจะไดรับขอมูล 
ในเรื่องตางๆ จากผูใหบริการของคุณ หากตองการทราบ 
ขอมลูเกี่ยวกับบริการ หัวขอตางๆ รวมทั้งหมายเลขที่ 
สัมพนัธก ับข อมูลหัวขอนั้นๆ โปรดติดตอผูใหบริการ 
ของคุณ

■ คําสั่งขอใชบริการ
เลือก เมนู > ขอความ > คําสั่งขอใชบริการ 
ปอนและสงคําขอบริการ (โดยทั่วไปรูจักกันในชือ่คําสั่ง 
USSD)ไปยังผูใหบริการของคุณ เชน คําสั่งการใชงาน 
บริการเสริมจากระบบเครือขาย

■ ลบขอความ
ในการลบทุกขอความจากแฟมขอมูล เลือก เมนู > 
ขอความ > ลบขอความ และแฟมขอมูลที่คุณตองการ
ลบขอความ เลือก ใช และหากในแฟมขอมูลม ีข อความ 
ที่ยังไมไดเปดอาน เครื่องจะถามวาคุณตองการลบ 
ขอความเหลานั้นดวยหรือไม เลือกใช อีกครั้ง

■ การตัง้คาขอความ

ขอความและอเีมล SMS
การต้ังคาขอความจะสงผลตอการสง การรับ และการดู 
ขอความ

เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > 
ขอความตัวอักษร และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

รูปแบบการสง — หากเครื่องของคุณมีการต้ังรูปแบบ
ขอความที่ซิมการดของคุณรองรับไดหลายแบบ ใหเลอืก
ชุดรูปแบบที่คุณตองการจะเปลี่ยนตัวเลือกตอไปนี้บาง
ตัวเลือกอาจใชงานได: เบอรศูนยขอความ (ไดรับจาก
ผูใหบริการของคุณ) สงในแบบ  อายุขอความ  เบอรผูรับ
ที่ต้ังไว (ขอความตัวอักษร) หรือ อีเมลเซิรฟเวอร (อีเมล)  
รายงานผลการสง  ใชขอมูลแพคเก็ต  ใชศูนยเดิม 
(บริการระบบเครือขาย)  และ ต้ังชื่อใหม

จัดเก็บขอความที่สง > ใช — ต้ังคาเครื่องใหจัดเก็บ
ขอความที่สงแลวไวในแฟมขอมูล รายการที่สง

การสงซ้ําอัตโนมัติ > ใช — เครื่องจะพยายามสงขอความ
ตัวอักษรใหมโดยอัตโนมติั หากสงไมสําเร็จ

มัลติมีเดีย
การต้ังคาขอความจะสงผลตอการสง การรับ และการดู
ขอความมัลติมเีดีย

เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > 
ขอความมัลติมเีดีย และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

จัดเก็บขอความที่สงแลว > ใช — เพือ่ต้ังคาเครื่องใหจัด
เก็บขอความมัลติมีเดียที่สงแลวไวในแฟมขอมูล 
แฟมขอความที่สง

รายงานผลการสง — เพือ่ขอใหระบบเครือขายสงผล
การสงขอความใหกับเครื่องของคุณ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

คาที่ใชจบัเวลาภาพนิ่ง — เพือ่กําหนดเวลาที่ต้ังไว
ระหวางภาพนิ่งในขอความมัลติมเีดีย
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ใหรับมัลติมเีดีย > ใช หรือ ไม — เพือ่รับหรือกัน
ขอความมัลติมีเดีย หากคุณเลือก ในเครือขายเดียวกัน 
คุณจะไมไดรับขอความมลัติมีเดียหากคุณไมไดอยูนอก
เครือขายเดียวกันของคุณ

มัลติมีเดียที่เขามา > ดึงขอมูล ดึงดวยตัวเอง หรือ ปฏเิสธ 
— เพื่อรับขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ รับดวยตนเอง
เมื่อเครื่องถาม หรือปฏเิสธไมรับขอความ

การต้ังกําหนดคา > การจัดรูปแบบ — เฉพาะการจัด
รูปแบบที่รองรับการสงขอความมัลติมีเดียจะปรากฏขึ้น 
เลือกผูใหบริการ คาที่ต้ังมา หรือ การต้ังคาสวนบุคคล 
สําหรับการสงขอความมัลติมเีดีย เลือก บัญชี และเลือก
บัญชีบริการสงขอความมัลติมเีดียที่มีในการตั้งกําหนด
คาที่ใชงาน

ใหรับโฆษณา— เพือ่รับหรือปฏเิสธไมรับขอความ
โฆษณา เครื่องจะไมแสดงคานี้ หากตั้งคา 
ใหรับมัลติมเีดีย ไวที่ ไม

อีเมล
การต้ังคาจะสงผลตอการสง การรับ และการดูอีเมล

คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาของโปรแกรมอีเมลเปน
ขอความการจัดรูปแบบ โปรดดูที่ 
“บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, ในหนา 13 นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถปอนการต้ังคาดวยตัวคุณเอง โปรดดูที่ 
“การต้ังกําหนดคา”, ในหนา 46

ในการใชงานการตั้งคาสําหรับโปรแกรมอีเมล ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความอีเมล 
และจากตัวเลือกตอไปนี้:

การจัดรูปแบบ— เลือกคาที่คุณตองการใชงาน

บัญช ี — เลือกบัญชีที่ไดรับจากผูใหบริการ

ชื่อผูใช— ปอนชื่อหรือชื่อเลน

ที่อยูอีเมล — ปอนที่อยูอีเมลของคุณ

รวมถึงลายเซ็น — คุณสามารถกําหนดใหลายเซ็น
ปรากฏที่ตอนทายของอีเมลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณ
เขียนขอความ

ตอบกลับที่ที่อยู  — ปอนที่อยูอีเมลที่คุณตองการ
สงการตอบกลับ

ชื่อผูใช SMTP — ปอนชื่อที่คุณตองการใชกับเมล
ที่สงออก

รหัสผาน SMTP — ปอนรหัสผานที่คุณตองการ
ใชกับเมลที่สงออก

แสดงหนาตางการติดตอ — เลอืก ใช เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบผูใชดวยตนเองสําหรับการเชื่อมตออินทราเน็ต

ประเภทเซิรฟเวอรที่เขามา — เลือก POP3 หรอื IMAP4 
โดยขึ้นอยูกับประเภทระบบอีเมลที่คุณกําลังใชอยู 
หากเครื่องของคุณรองรับไดทั้งสองประเภท ใหเลือก 
IMAP4

การต้ังคาเมลขาเขา — เลือกตัวเลือกที่มีอยูสําหรับ 
POP3 หรือ IMAP4
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ขนาดอกัษรและสัญลักษณยิ้ม
เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > 
การต้ังคาอ่ืนๆ ในการเปลี่ยนขนาดอักษรที่จะใชสําหรับ
อานและเขียนขอความ ใหเลือก ขนาดอักษร ในการแทน
ที่สัญลักษณย้ิมที่อิงกับตัวอักษรดวยสัญลักษณย้ิมในรูป
ของกราฟก ใหเลือก รอยยิ้มแบบกราฟก > ใช

■ ตัวนับขอความ
เลือกเมนู > ขอความ > ตัวนับจํานวนขอความ สําหรับ
ขอมลูที่เหมาะสมในการสื่อสารลาสุดของคุณ
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7. รายช่ือ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท (รายชื่อ) 
ทั้งในหนวยความจําของโทรศัพทและในหนวยความจํา
ของซิมการด

หนวยความจําของโทรศัพทสามารถจดัเก็บรายชื่อพรอม
หมายเลขโทรศัพทและรายการขอความหลายรายการ 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเก็บภาพสําหรับช ื่อ 
จํานวนหนึ่งได

ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่จัดเก็บในหนวยความจําของ
ซิมการดนี้แสดงโดย 

■ การคนหารายชือ่
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชือ่ เลื่อนดูรายชื่อ หรือ ปอน
ตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณกําลังคนหา

■ การจดัเก็บชือ่และหมายเลข
โทรศัพท

ชื่อและหมายเลขโทรศัพทจะถูกจัดเก็บในหนวยความจํา
ที่ใชอยู เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > 
เพิ่มรายชือ่ใหม ปอนชือ่และหมายเลขโทรศัพท

■ การจดัเก็บหมายเลขรายการ 
หรือภาพ

ในหนวยความจําของรายชือ่ในโทรศัพท คุณสามารถ
จัดเก็บหมายเลขโทรศัพท และรายการขอความสั้นได
หลากหลายประเภทตอรายชื่อหนึ่งรายชื่อ

หมายเลขแรกที่บันทึกจะไดรับการตั้งคาเปนหมายเลข
หลักโดยอัตโนมัติ มกีรอบลอมรอบสัญลักษณของ
ประเภทหมายเลขนั้น (ตัวอยาง เชน ) เมื่อคุณ
เลือกชื่อจากรายชื่อ (อยางเชน เพือ่โทรออก) 

เครื่องจะเลือกใชหมายเลขหลัก นอกเสียจากวาคุณจะ 
เลือกหมายเลขอื่น

1. ตรวจดูวาหนวยความจําที่ใชคือ โทรศัพท หรือ 
เครื่องและซิม โปรดดูที่ “การต้ังคา”,  ในหนา39

2. เลื่อนไปยังชื่อที่ตองการเพิม่หมายเลขหรือรายการ
ขอความลงไป แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > 
เพิ่มขอมูล

3. ในการเพิ่มหมายเลข ใหเลือก หมายเลข และ
ประเภทหมายเลข

ในการเพิ่มขอมูลอ่ืนๆ ใหเลือกประเภทขอความ 
หรือภาพจาก คลังภาพ

ในการคนหา ID จากเซิรฟเวอรของผูใหบริการ 
หากคุณเชื่อมตอกับบริการสถานะของผูใชแลว 
ใหเลือก ID ผูใช > คนหา โปรดดูที่ 
“สถานะของผูใช”, ในหนา 37 หากพบเพียง ID เดียว 
ขอมูลนี้จะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ หรือหากตองการ 
จัดเก็บ ID ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ ในการปอน 
ID เลือก ใส ID โดยผูใช

4. ปอนหมายเลขหรือรายการขอความ แลวจ ัดเก็บ 
โดยเลือก ตกลง

5. ในการกลับไปสูโหมดสแตนดบาย เลือก กลับ > 
ออก

■ การคัดลอกรายชือ่
คนหารายชื่อที่คุณตองการคัดลอก และเลือก ตัวเลือก > 
คัดลอก คุณสามารถคัดลอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท
จากหนวยความจํารายชื่อของเครื่องไปยังหนวยความจํา
ของซิมการด หรือจากซิมการดไปยังเครื่องได 
หนวยความจําของซิมการดสามารถจัดเก็บชื่อพรอม
หมายเลขโทรศัพทหนึ่งหมายเลข
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■ การแกไขรายละเอียดรายชือ่
1. คนหารายชื่อที่คุณตองการแกไข เลือก ขอมูล 

และเลื่อนไปที่ชื่อ หมายเลขโทรศัพท หรือรายการ
ข อความ หรือภาพที่ตองการ

2. ในการแกไขชื่อ เบอร หรือรายการขอความ 
หรือเปลี่ยนภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > แกไขชื่อ  
แกไขเบอร แกไขขอมูล หรือ เปลี่ยนภาพ

ในการเปลี่ยนประเภทของหมายเลข เลื่อนไปยัง
หมายเลขที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > 
เปลี่ยนประเภท ในการกําหนดหมายเลขที่เลือก
ใหเปนหมายเลขหลัก ใหเลือก ต้ังเปนคาที่ต้ังมา

คุณไมสามารถแกไข ID  หาก ID นั้นอยูในรายการ 
รายชือ่ IM หรือรายการ รายชื่อที่สมคัรขอมูล

■ การลบชื่อหรอืรายละเอียด
รายชื่อ

ในการลบรายชื่อทั้งหมดและรายละเอียดในรายชื่อออก
จากหนวยความจําของโทรศัพทหรือหนวยความจําของ
ซิมการด ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้งหมด > 
จากความจําเครื่อง หรือ จากซิมการด แลวยืนยันโดยใช 
รหัสโทรศัพท

ในการลบรายชื่อ ใหคนหารายชื่อที่ตองการ และเลือก
ตัวเลือก > ลบชื่อ

ในการลบหมายเลข รายการขอความ หรือภาพที่แนบ
กับรายชื่อ ใหคนหารายชื่อ และเลือก ขอมูล เลื่อนไปที่
รายละเอียดที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ลบ > 
ลบเบอร ลบขอมูล หรือ ลบภาพ 
การลบภาพออกจากรายชื่อไมไดเปนการลบภาพออก
จาก คลังภาพ

■ นามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมูลรายชื่อของบุคคลในรูปแบบ
ของนามบัตรจากเครื่องที่ใชงานรวมกันซึง่สนับสนุน
มาตรฐาน vCard ได

ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อซึ่งมีขอมูลที่คุณ
ตองการสง แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > 
สงนามบัตร > ทางมัลติมเีดีย SMS หรือ ทางอินฟราเรด

หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก แสดง > จดัเก็บ 
เพือ่จัดเก็บนามบัตรในหนวยความจําของโทรศัพท 
ในการยกเลิกการจัดเก็บนามบัตร ใหเลือก ออก >ใช

■ สถานะของผูใช
ดวยบริการสถานะของผูใช (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) คุณสามารถแสดงสถานะผูใชของคุณ
ใหกับผูใชอ่ืนที่มีเครื่องที่ใชงานรวมกันไดและเขาใช
บริการนี้ สถานะของคุณประกอบดวยการใชงานของผูใช 
ขอความสถานะ และโลโกสวนตัว ผูสนทนาอื่นที่เขาใช
บริการนี้และขอดูขอมูลของคุณสามารถดูสถานะของคุณ
ได ขอมูลที่ตองการจะปรากฏใน รายชื่อที่สมคัรขอมูล 
ในเมนู รายชื่อ ของผูดู คุณสามารถปรับแตงขอมูลท ี่คุณ 
ตองการใหผูอ่ืนทราบ รวมทั้งควบคุมไดวาจะใหใครเห็น 
สถานะของคุณได

คุณจะใชบริการสถานะผูใชไดก็ตอเมื่อคุณสมัครขอใช
บริการนี้แลว หากตองการทราบเกี่ยวกับรายละเอียด
ตางๆ ของบริการ คาบริการ และการสมคัรเขาใชบริการ 
โปรดสอบถามจากผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ 
ซึ่งคุณจะไดรับ ID และรหัสผานเฉพาะของคุณ 
และการตั้งคาของการบริการดังกลาวนี้ดวย โปรดดูที่ 
“การต้ังกําหนดคา”, ในหนา 46
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ขณะที่คุณเชื่อมตอกับบริการสถานะ คุณยังสามารถใช
ฟงกชันอ่ืนๆ ของโทรศัพทและใหบริการแสดงสถานะ
ทํางานเปนพืน้หลังได หากคุณยกเลิกการเชือ่มตอ
กับบริการนี้ 
เครื่องจะแสดงสถานะของคุณใหผูดูขอมูลทราบเปนชวง
ระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นกับผูใหบริการ

เลือก เมนู > รายชื่อ > สถานะของผูใช และจากตัวเลือก 
ตอไปนี้

เชื่อมตอไปที่'บริการปจจุบัน' หรือ เลิกเชื่อมตอกับบริการ 
— เพื่อเชื่อมตอหรือยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการ

ดูสถานะผูใช — เพื่อดูสถานะใน สถานะสวนตัว และ 
สถานะสวนรวม

แกไขสถานะผูใช — เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะของผูใช
ของคุณ เลือก การใชงานของผูใช ขอความสถานะของ 
ผูใช  โลโกสถานะของผูใช หรือ แสดงให

ผูดูของฉัน > ผูดูปจจุบัน รายชื่อสวนตัว หรือ 
รายชื่อที่ถูกปดกั้น

การต้ังคา > แสดงสถานะปจจุบันในโหมดสแตนดบาย 
ซิงโครไนซกับรูปแบบ ประเภทการเชื่อมตอ หรือ 
การต้ังคาสถานะ

■ รายชื่อที่สมัครขอมูล
คุณสามารถสรางรายชื่อของบุคคลที่คุณตองการดูขอมูล
สถานะของผูใช คุณจะดูขอมูลนี้ไดก็ตอเมื่อบุคคลนั้น 
หรือระบบเครือขายนั้นอนุญาตในการดูรายชื่อที่สมัคร 
ขอมูล ใหเลื่อนด ูรายชื่อหรือใชเมนู รายชื่อที่สมัครขอมูล

ตรวจดูวาหนวยความจําที่ใชคือ โทรศัพท หรือ 
เครื่องและซิม โปรดดูที่ “การต้ังคา”, ในหนา 39

ในการเชื่อมตอกับบริการสถานะของผูใช ใหเลือก เมนู > 
รายชื่อ > สถานะของผูใช > เชื่อมตอไปที่'บริการปจจบัุน'

การเพิ่มช่ือในรายชื่อท่ีสมัครขอมูล
1. เลือก เมนู > รายชื่อ > รายชื่อที่สมัครขอมลู

2. หากคุณไมมีรายชื่อในรายการ ใหเลือก เพ่ิม 
หรือเลือก ตัวเลือก > เขาดูขอมลูใหม 
รายการของรายชื่อจะปรากฏขึ้น

3. เลือกรายชื่อจากรายการและหากไมไดจัดเก็บ ID 
ผูใชของรายชื่อนั้นไว รายชื่อจะไปเพิ่มในรายการ 
รายชื่อที่สมัครขอมูล

การดรูายช่ือท่ีสมัครขอมูล
ในการดูขอมูลสถานะผูใช โปรดดูที่ “การคนหารายชื่อ”, 
หนา 36

1. เลือก เมนู > รายชื่อ > รายชื่อที่สมัครขอมลู

ขอมูลสถานะของรายชื่อแรกในรายการรายชื่อที่
สมัครขอมูลจะปรากฏขึ้น ขอมูลที่บุคคลนั้น
ตองการแสดงใหผูอ่ืนทราบอาจมีทั้งขอความและ
ไอคอนบางตัวตอไปนี้

   หรือ  แสดงวาบุคคลนั้นวางอยู 
ไมปรากฏใหบุคคลอ่ืนเห็น หรือไมวาง

 แสดงวาไมมีขอมูลสถานะของบุคคลนั้น

2. เลือก ขอมูล เพื่อดูขอมูลของรายชื่อที่เลือก 
หรือเลือก  ตัวเลือก > เขาดูขอมูลใหม สนทนา 
สงขอความ สงนามบัตร หรือ เลิกเขาดูขอมูล

การเลิกเขาดูขอมูล
ในการเลิกเขาดูขอมูลรายชื่อจากรายการ รายชื่อ 
ใหเลือกรายชื่อและ ขอมูล > ID ผูใช > ตัวเลือก > 
เลิกเขาดูขอมูล > ตกลง

ในการเลิกเขาดูขอมูล ใหใชเมนู รายชื่อที่สมัครขอมลู 
โปรดดูที่ “การดูรายชื่อที่สมัครขอมูล”, ในหนา 38
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■ การตั้งคา
เลือก เมนู > รายชื่อ > การต้ังคา และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้ 

ความจําที่ใช — เพื่อเลือกหนวยความจําของซิมการด
หรือหนวยความจําของโทรศัพทที่คุณตองการใชสําหรับ
รายชื่อ เลือก เครื่องและซิม เพื่อเรียกดูชื่อและเบอร
โทรศัพทจากหนวยความจําทั้งสอง ในกรณีนี้ เมื่อคุณจัด
เก็บชื่อและหมายเลข ชื่อและหมายเลขจะไดรับการ
จัดเก็บไวในหนวยความจําของโทรศัพท

แสดงกลุมรายชื่อ — เมือ่ตองการเลือกวิธีแสดงชื่อ
และหมายเลขโทรศัพทในรายชื่อ

สถานะหนวยความจํา — เพื่อดูขนาดของหนวย
ความจําที่ใชแลว และขนาดหนวยความจําที่ยังไมไดใช

■ กลุมสนทนา
เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม เพื่อจัดการชื่อและหมายเลข
โทรศัพทที่จัดเก็บในหนวยความจําไวในกลุมผูโทรซึ่ง
มีเสียงเรียกเขาและภาพของกลุมตางกัน

■ การโทรออกดวยเสยีง
คุณสามารถโทรออกโดยการเปลงเสียงตามรายการเสียง
ซึ่งไดเพิม่ไวในหมายเลขโทรศัพทแลว คําพดูใดๆ เชน 
ชื่อบุคคล ก็ใชเปนรายการเสียงได โดยค ุณจะสราง
รายการเสียงไดจํานวนจํากัด

กอนจะใชรายการเสียง โปรดสังเกตวา

• รายการเสียงไมไดขึ้นอยูกับภาษาแตจะขึ้นอยูกับ 
เสียงของผูพูด

• คุณตองพูดชือ่ใหตรงกับที่คุณบันทึกไว

• รายการเสียงจะไวตอเสียงรอบขาง ควรบันทึกเสียง
และโทรออกโดยใชรายการเสียงในที่เงยีบ

• ชื่อที่สั้นมากจะใชไมได ใหใชชื่อที่ยาวและหลีกเลี่ยง
การใชชือ่ที่คลายกันกับหมายเลขอื่นๆ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสยีง
อาจจะเกิดปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในที่ซึง่มี
เสียงดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน 
ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใช
เสียงเพียงอยางเดียวไมวาในสถานการณ
ใดก็ตาม

การเพิ่มและจดัการรายการเสียง
จัดเก็บหรือคัดลอกรายชื่อที่คุณตองการเพิม่รายการเสียง
ไวในหนวยความจําของโทรศัพท นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถเพิ่มรายการเสียงไวในซิมการด แตหากคุณ
เปลี่ยนซิมการดใหม คุณตองลบรายการเสียงเดิมกอน
จะสามารถเพิ่มรายการใหม

1. คนหารายชื่อที่คุณตองการเพิ่มรายการเสียง

2. เลอืก ขอมลู แลวเลื่อนไปที่หมายเลขโทรศัพท
ที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > เพิม่รายการเสียง

3. เลอืก เร่ิมแลวออกเสียงคําที่คุณตองการบันทึก
เปนรายการเสียงใหชดัเจน หลังการบันทึก เครื่อง
จะเลนรายการเสียงที่บันทึกไว

 จะปรากฏตอจากหมายเลขโทรศัพทที่มี
รายการเสียงไวใน รายชื่อ

ในการตรวจสอบรายการเสียง ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > 
รายการเสียง เลื่อนไปยังรายชื่อที่มีรายการเสียงที่คุณ
ตองการ และเลือกตัวเลือกเพือ่ฟง ลบ หรือเปลีย่น
รายการเสียงที่บันทึกไว

การโทรออกดวยรายการเสียง
หากโทรศัพทกําลังรันแอปพลิเคชั่น ซึ่งสงหรือรับขอมูล
โดยใชการเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต คุณตองรัน
แอปพลิเคชั่นนั้นใหเสร็จกอนที่จะใชการโทรออกดวย
เสียง

1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมลดระดับเสียงคางไว 
คุณจะไดยินเสียงสั้นๆ และขอความ 
กรุณาเปลงเสียง จะปรากฏขึ้น
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2. เปลงรายการเสียงใหชัดเจน เครื่องจะเลนรายการ
เสียงที่บันทึกไว และโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท
ของรายการเสียงนั้นหลังจากผานไป 1.5 วินาที

หากคุณใชชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันไดที่มีปุมชุดหูฟง 
ใหกดปุมชุดหูฟงคางไว เพือ่เริ่มการโทรออกโดยใชเสียง

■ โทรดวน
ในการกําหนดหมายเลขใหกับปุมโทรดวน ใหเลือก 
เมนู > รายชื่อ > โทรดวน และเลื่อนไปที่ปุมโทรดวน
ที่คุณตองการ

เลือก กําหนด หรือหากไดกําหนดหมายเลขใดหมายเลข
หนึ่งใหกับปุมไวแลว ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน เลือก 
คนหา  ชื่อก อน แลวจึงเลอืกหมายเลขที่คุณต องการ 
กําหนด หากกําหนดฟงกชัน โทรดวน ไวที่ไมใช 
เครื่องจะถามวาคุณตองการใชงานฟงกชันนี้หรือไม 
โปรดดูเพิ่มเติมที่ โทรดวน ใน “การโทรออก”, หนา 44

ในการโทรออกโดยใชปุมโทรดวน โปรดดูที่ “โทรดวน”, 
ในหนา 20

■ ขอมูล บรกิารและเบอร
สวนตวั

เลือก เมนู > รายชื่อ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

หมายเลขขอมลู — เพื่อโทรไปท่ีหมายเลขใหบริการขอมูล
ของผูใหบริการ หากหมายเลขนั้นมีในซิมการดของคุณ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เบอรบริการ — เพือ่โทรไปที่หมายเลขบริการของผูให
บริการ หากหมายเลขนั้นมีในซิมการดของคุณ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เบอรสวนตัว — เพือ่ดูหมายเลขโทรศัพทที่อยูในซิมการด 
หากหมายเลขน ั้นรวมอยูในซิมการดของคณุ
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8. บันทึก

เครื่องจะบันทึกเบอรโทรศัพทที่ไมไดรับสาย ที่ไดรับ 
และที่โทรออก รวมถึงระยะเวลาของการสนทนาโดย
ประมาณ เลือก เมนู > บันทึก

โทรศัพทจะบันทึกขอมูลหากเครื่องเปดอยู และใช
ภายในพื้นที่บริการของระบบเครือขายและระบบ
เครือขายสนับสนุนฟงกชันเหลานี้เทานั้น

■ รายการโทรลาสุด
เมื่อคุณเลือก ตัวเลือก ในเมนู เบอรที่ไมไดรับสาย  
เบอรที่ไดรับสาย  เบอรที่โทรออกหรือ ผูรับขอความ 
คุณสามารถดูเวลาในการโทร แกไข ดู หรือโทรตามเบอรที่ 
บันทึกไว เพิ่มเบอรนั้นในหนวยความจําหรือลบออกจาก 
รายการ นอกจากนี้ คุณสามารถสงขอความแบบอักษร 
ไดดวย ในการลบรายการที่โทรลาสุด เลือก เมนู > 
บันทึก > ลบรายการบันทึก

■ ตัวนับและตวัจับเวลา
หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและ
บริการที่แสดงในใบเรียกเก็บคาบริการจาก
ผูใหบริการอาจแตกตางจากที่พบในเครื่อง 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย 
การปดเศษ ภาษี และปจจัยอ่ืนๆ

ตัวจับเวลาบางประเภท รวมทั้งตัวจับเวลาอายุใชงาน 
สามารถตั้งเวลาใหมไดดวยการอัพเกรดบริการหรือ
ซอฟตแวร

เลือก เมนู > บันทึก > เวลาการโทร ตัวนับขอมูลแบบ 
แพคเก็ต หรือ ตัวจบัเวลาการตอแพคเก็ต  เพื่อดูขอมูล 
โดยประมาณในการติดตอสื่อสารครั้งลาสุดของคุณ
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9. การตั้งคา

■ รปูแบบ
โทรศัพทของคุณมีกลุมการต้ังคาแบบตางๆ ที่เรียกวา
รูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแตงแบบเสียงโทรศัพท
สําหรับเหตุการณและสภาพแวดลอมที่ตางกันได

เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ เลื่อนไปที่รูปแบบ 
และเลือกรูปแบบนั้น

ในการใชงานรูปแบบที่เลือก ใหเลือก ใชงาน

ในการต้ังรูปแบบใหทํางานในระยะเวลาหนึ่งไมเกิน 24 
ชั่วโมง ใหเลือก ต้ังเวลา และต้ังเวลาสิ้นสุดการตั้งคา
รูปแบบนั้น เมือ่หมดเวลาที่ต้ังใหกับรูปแบบ 
เครื่องจะใชงานรูปแบบกอนหนานี้ที่ไมไดต้ังเวลาไว

ในการปรับต้ังคารูปแบบ ใหเลือก ปรับต้ังคา 
เลือกการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยน และทําการเปลี่ยน 
ในการเปลี่ยนขอมูลสถานะผูใชของคุณ ใหเลือก 
สถานะของผูใช > การใชงานของผูใช หรือ 
ขอความสถานะของผูใช เมนู สถานะของผูใช  จะใชได 
หากคุณต้ังคา ซิงโครไนซกับรูปแบบ เปน ใช โปรดดูที่ 
“สถานะของผูใช”, ในหนา 37

■ ลกัษณะ
ลักษณะมีองคประกอบหลายอยางสําหรับการปรับแตง
โทรศัพทของคุณ เชน ภาพพื้นหลัง ภาพพกัหนาจอ โทนสี 
และแบบเสียงกริ่ง

เลือก เมนู > การต้ังคา > ลักษณะ และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้

เลือกลักษณะ — เพือ่ต้ังคาลักษณะในโทรศัพท 
รายการแฟมขอมูลใน คลังภาพ จะปรากฏขึ้น 
เปดแฟมขอมลู ลักษณะ และเลือกล ักษณะ

ดาวนโหลดลักษณะ — เพื่อเปดรายการลิงค
สําหรับดาวนโหลดลักษณะเพิม่เติม โปรดดูที่ 
“การดาวนโหลดแฟม”, ในหนา 65

■ แบบเสียง
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาของรูปแบบใชงานที่เลือกไว
ได

เลือก เมนู > การต้ังคา > แบบเสียง เลือก และเปลี่ยน 
เสียงเตือนโทรเขา แบบเสียงกริ่ง  ระดับเสียงกริ่ง  
การสั่นเตือน  การต้ังคาบริการสนทนา เสียงขอความเขา  
เสียงเตือนขอความทันใจ  เสียงปุมกด และ เสียงเตือน 
คุณสามารถพบการตั้งคาเดียวกันไดในเมนู รูปแบบ 
โปรดดูที่ “รูปแบบ”, ในหนา 42

หากคุณเลือกระดับแบบเสียงกริ่งสูงสุด แบบเสียงกริ่งจะ
ดังถึงระดับสูงสุดภายในไมก่ีวินาที

ในการตั้งคาใหโทรศัพทสงเสียงกริ่งเฉพาะจากหมายเลข
โทรศัพทที่เปนของกลุมผูโทรที่เลือกไว ใหเลือก
เตือนสําหรับ เลื่อนไปยังกลุมผูโทรที่คุณตองการ หรือ 
ทุกสาย และเลือก เลือก

■ แสงสวาง
เลือก เมนู > การต้ังคา > แสงสวาง > เอฟเฟกตแสง > ใช 
เพื่อเปดใชแสงเอฟเฟกตของโทรศัพท เชน ใชเปน 
สัญญาณเตือนเบอรที่ไมไดรับสาย

■ ทางลดัสวนตวั
ดวยทางลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครื่องท ี่ 
ใชงานบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว ในการจัดการทางลัด 
ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว และจาก 
ตัวเลือกตอไปนี้



การต้ังคา

ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธ 43

ปุมเลือกดานขวา — เพือ่เลือกฟงกชันจากรายการ
ใหกับปุมเลือกดานขวา โปรดดูเพิ่มเติมที่ 
“โหมดสแตนดบาย”, ในหนา 17 เมนูนี้อาจไมปรากฏขึ้น
อยูกับผูใหบริการของคุณ

ปุมสํารวจ — เพือ่เลือกฟงกชันปุมลัดสําหรับปุมเลื่อน 
เลื่อนไปท ี่ปุมเลื่อนที่ตองการ เลือก เปล่ียนคา 
และฟงกชนัจากรายการ ในการลบฟงกชันทางลัดออก
จากปุม ใหเลือก (วาง) ในการกําหนดฟงกชันใหกับ
ปุมใหม ใหเลือก กําหนด เมนูนี้อาจไมปรากฏขึ้นอยูกับ
ผูใหบริการของคุณ

เสียงสั่งงาน — เพือ่ใชฟงกชนัของโทรศัพทโดยการพูด
รายการเสียง เลือกแฟมขอมลู เลื่อนไปยังฟงกชันที่ค ุณ 
ตองการเพิ่มรายการเสียง และเลือก เพ่ิม   แสดง 
รายการเสียง ในการเพิ่มคําสั่งเสียง โปรดดูที่ 
“การโทรออกดวยรายการเสียง”, หนา 39

■ จอแสดงผล
เลือก เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผล และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้

ภาพพืน้หลัง — เพื่อเพิ่มภาพพืน้หลังใหกับจอแสดงผล
ในโหมดสแตนดบาย ในการเปดใชงานหรือเลิกใชงาน
ภาพพืน้หลัง ใหเลือก เปด หรือ ปด เลือก 
เลือกภาพพื้นหลัง เพื่อเลือกภาพจาก คลังภาพ หรือ 
เลือกชุดสไลด และแฟมขอมูลใน คลังภาพ เพื่อใชภาพ
ในแฟมขอมูลเปนชุดสไลด ในการดาวนโหลดรูปถายไว
เปนภาพพื้นหลัง ใหเลือก ดาวนโหลดภาพ

ภาพพกัหนาจอ > เปด — เพื่อใชงานภาพพกัหนาจอ
สําหรับจอแสดงผลหลัก ในการต้ังเวลาใหภาพพ ัก 
หนาจอทํางาน ใหเลือก เวลาพกัจอ ในการเลือกราฟก 
สําหรับเปนภาพพักหนาจอ ใหเลอืก ภาพ และภาพหรือ 
กราฟกจาก คลังภาพ เลือก ชุดสไลด และแฟมขอมลูใน 
คลงัภาพ เพื่อใชภาพในแฟมขอมูลเปนชุดสไลด 
ในการดาวนโหลดรูปถายไวเปนภาพพ ักหนาจอใหเลือก 
ดาวนโหลดภาพ

ประหยัดพลังงาน > เปด — เพื่อประหยัดพลังงาน
แบตเตอรี่ นาฬกิาดิจิตอลจะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีการใช
ฟงกชันใดๆ ของเครื่องโทรศัพทชั่วระยะเวลาหนึ่ง

โครงสรางสี — เพื่อเปลี่ยนสีของพืน้หลังเมนู และแถบ
สัญญาณและแถบแสดงสถานะของแบตเตอรี่

สีแบบอักษรโหมดสแตนดบาย— เพือ่เลือกสีของ
ขอความที่ปรากฏบนจอแสดงผลในโหมดสแตนดบาย

โลโกระบบ— เพื่อต้ังโทรศัพทใหแสดงหรือซอนโลโก
ระบบ เมนูจะเปนสีทึบ หากคุณไมไดจัดเก็บโลโกระบบ 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพรอมใชของโลโก
ระบบ โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายหรือผูใหบริการ
ของคุณ

■ เวลาและวันที่
ในการเปลี่ยนการตั้งคาเวลา เขตเวลา และ วันที่ 
ใหเลือกเมนู > การต้ังคา > วันและเวลา > นาฬกิา 
วันที่หรือ รับขอมลูวันที่และเวลาอัตโนมัติ (บริการเสริม 
จากระบบเครือขาย)

ขณะเดินทางในเขตเวลาที่แตกตาง ใหเลือก เมนู > 
การต้ังคา > วันและเวลา > นาฬิกา > เขตเวลา 
และเขตเวลาในทองถิ่นของคุณ เพื่อแสดงสวนตางเวลา
เมือ่เทียบกับเวลามาตรฐานเมืองกรีนิช (GMT) หรือเวลา 
สากล (UTC) เวลาและวันที่จะถูกต้ังคาตามเขตเวลา 
ทําใหเครื่องของคุณแสดงเวลาสงข อความที่ไดรับหรือ 
ขอความมัลติมเีดียที่ถูกตอง ตัวอยางเชน GMT -5 
หมายความถึงเขตเวลาสําหรับน ิวยอรก (สหรัฐฯ), 
5 ชัว่โมงทางตะวันตกของเมืองกรีนิช/ลอนดอน 
(สหราชอาณาจักร) 

สําหรับอินเดีย (นิวเดลี) ใช GMT +5.5 สําหรับไทย/
อินโดนีเซีย/เวียดนาม ใชGMT +7 สําหรับสิงคโปร/
มาเลเซยี/ฟลิปปนส ใช GMT +8 สําหรับออสเตรเลีย 
(ซิดนีย) ใช GMT +10 และสําหรับนิวซีแลนดใช 
GMT+12
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■ การโทรออก
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้

ต้ังเสียงอัตโนมัติ — เพือ่ต้ังคาเครื่องใหปรับระดับ
ความดังของเสียงที่ออกมาโดยอัตโนมัติตามเสียงรอบ
ขาง

การโอนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — 
เพื่อโอนสายเรียกเขา คุณอาจโอนสายไมได หากมีการใช 
ฟงกชันจํากัดการโทรบางฟงกชัน โปรดดูที่ 
การจํากัดการโทร ใน “ความปลอดภยั”, หนา 46 

รับไดทุกปุม > เปด — เพื่อรับสายโทรเขาโดยกดปุมใด
ก็ได ยกเวนปุมจบการทํางานและปุมเลือกดานซาย
กับปุมเลือกดานขวา

เรียกซ้ําอัตโนมัติ > เปด — เพือ่ใหเครื่องพยายามโทรออก
ไปหมายเลขนั้นไดสูงสุดสิบครั้ง หลังจากพยายามโทร
แลวแตไมสําเร็จ

โทรดวน > เปด — เพื่อใชงานโทรดวน ในการตั้งคา
โทรดวน โปรดดูที่ “โทรดวน”, ในหนา 40 ในการโทร 
ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว

ต้ังคาสายเรียกซอน > ใชงาน — เพือ่ใหระบบเครือขาย
แจงใหคุณทราบถึงสายเรียกเขาขณะที่คุณใชสายอ่ืนอยู 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรดดูที่ 
“สายเรียกซอน”, ในหนา 20

ขอมูลการโทร > ใช — เพือ่ใหแสดงระยะเวลาและคาโทร 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โดยประมาณแบบยอ
ของการโทรในแตละครั้ง

สงขอมูลผูโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) > 
ตามคาของระบบ ใช หรือ ไมใช
สายใชโทรออก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — 
เพื่อเลือกสาย 1 หรือ 2 เพื่อการโทรออก หากซิมการด
ของคุณสนับสนุน 

■ โทรศัพท
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้ 

ภาษาที่ใชในเครื่อง — เพือ่กําหนดภาษาที่แสดง
และเขียน

สถานะหนวยความจํา — เพือ่ดูหนวยความจําที่ใชไปและ
ที่เหลืออยูใน  คลังภาพ ขอความ แอปพลิเคชั่น

ล็อคปุมอัตโนมัติ — เพือ่ต้ังคาปุมกดใหล็อคโดยอัตโนมัติ 
หลังจากผานเวลาหนวงตามที่ต้ังไว เมื่อโทรศัพท
อยูในโหมดสแตนดบาย และไมมีการใชฟงกชันใดๆ 
ของเครื่อง เลือก ล็อคปุมกด และคุณสามารถตั้งคาเวลา
ไดต้ังแต 5 วินาทีถึง 60 นาที

ปองกันปุมกด — เพื่อกําหนดใหตองปอนรหัสโทรศัพท
เมื่อคุณยกเลกิการล็อคปุมกด ปอนรหัสและเลือก 
ล็อคปุมกด

เมื่อล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องของคุณได

แสดงขอมูลระบบ > ใช — เพื่อรับขอมูลจากผูให
บริการระบบ ซึง่ขึ้นกับระบบเครือขายที่เครื่องใชอยูดวย 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ขอความตอนรับ — ปอนขอความตอนรับใหแสดง
อยางสั้นๆ เมื่อเปดเครื่อง

การเลือกผูใหบริการ > อัตโนมัติ — เพื่อต้ังคาโทรศัพท
ใหเลือกระบบเครือขายที่มีในพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมัติ 
การต้ังคา เลือกเอง ทําใหคุณสามารถเลือกระบบ 
เครือขายที่มีขอตกลงในการใหบริการขามเครือขายกับ 
ผูใหบริการระบบของคุณ

ยืนยันบริการซิม — โปรดดูที่ “บริการซิม”, หนา 69

เลือกทํางานวิธใีช — เพื่อเลือกวาใหเครื่องแสดง
ขอความวิธีใชหรือไม

เสียงเปดเครื่อง — เพื่อเลือกวาใหเครื่องสงเสียงเมื่อเปด
เครื่องหรือไม
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■ การเชื่อมตอ
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับอุปกรณที่ใชงาน
รวมกันไดผานการใชการเชื่อมตออินฟราเรด นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถกําหนดการตั้งคาใหกับการเชื่อมตอขอมูล
แบบแพ็คเก็ตไดอีกดวย 

อินฟราเรด
คุณสามารถสงหรือรับขอมูลไปยังหรือจากโทรศัพทหรือ
อุปกรณรับสงขอมูลที่ใชรวมกันได (เชน คอมพวิเตอร) 
ผานทางพอรตอินฟราเรด (IR) ของโทรศัพท ในการเชื่อม 
ตอผาน IR นั้น คุณจะตองตอโทรศัพทของคุณเขากับ 
อุปกรณที่สามารถรองรับ IrDA ได 

อยาหันแสง IR (อินฟราเรด) เขาที่นัยนตาของบุคคลใด
หรือไปรบกวนอุปกรณ IR อ่ืนๆ อุปกรณอินฟราเรดเปน 
ผลิตภัณฑเลเซอรประเภทชั้น 1

เมื่อมีการสงหรือรับขอมูล โปรดตรวจดูใหแนใจวาพอรต 
IR ของอุปกรณที่ใชในการสงและการรับหันเขาหากัน 
และไมมีสิ่งใดกีดขวางระหวางอุปกรณ

ในการใชงานพอรต IR ของโทรศัพทเพื่อรับขอมูลโดยใช 
IR ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > 
อินฟราเรด

ในการยกเลิกใชงานการเชื่อมตอ IR ใหเลือก เมนู > 
การต้ังคา > การเชื่อมตอ > อินฟราเรด เมื่อเครื่อง
แสดงขอความ ยกเลิกใชงานอินฟราเรด? ใหเลือก ใช

หากเครื่องไมเริ่มสงขอมูลภายใน 2 นาทีหลังจาก
กําหนดใหพอรต IR ทํางานแลว การเชื่อมตอนั้นจะ
ถูกยกเลิกและจะตองเริ่มใหมอีกครั้ง

สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ IR
เมื่อ  ปรากฏขึ้นอยางตอเนื่อง แสดงวามีการ
ใชงานการเชื่อมตอผาน IR และโทรศัพทของคุณพรอม
สําหรับสงหรือรับขอมลูผานพอรต IR แลว

เมื่อ  กะพริบ แสดงวาโทรศัพทของคุณพยายาม
เชื่อมตอกับอุปกรณอีกเครื่องหนึ่งอยู หรือเชื่อมตอไมได

ขอมูลแพ็คเกต็ (EGPRS)
EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service) 
เปนบริการเสริมจากระบบเครือขายที่ชวยใหผูใชโทรศัพท
เคลื่อนที่สามารถสงและรับขอมูลผานเครือขายที่เชื่อมตอ
กับ Internet Protocol (IP) ได ระบบนี้เปดโอกาสให เขาใช 
เครือขายขอมูลแบบไรสาย เชน อินเทอรเน็ต

แอปพลิเคชั่นที่อาจใชขอมูลแพ ็คเก็ตคือ MMS ชวงของ 
การเบราส อีเมล SyncML ระยะไกล การดาวนโหลด
แอปพลิเคชั่น Java การสนทนา การสงขอความดวน 
และการเชื่อมตอจากพีซี

ในการกําหนดวิธีการใชบริการ ใหเลือก เมนู > 
การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ขอมลูแพคเก็ต > 
การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต

เลือก เมือ่ตองการ เพือ่ต้ังใหเริ่มตนการเชื่อมตอขอมลู
แพคเก็ตเมื่อแอปพลิเคชั่นตองการ การเชื่อมตอจะ
สิ้นสุดเมื่อเลิกใชงานแอปพลิเคชั่น 

เลือก ออนไลนตลอด เพือ่ต้ังคาโทรศัพทใหเชื่อมตอ
กับเครือขายขอมูลแพคเก็ตโดยอัตโนัมติเมื่อเปดเครื่อง

 แสดงการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต

การตั้งคาโมเด็ม
คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องผาน IR หรือสายขอมลู (CA-
42) ไปยังเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได และใชโทรศัพท
เปนเหมือนโมเด็มเพื่อใชงานการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
จากเครื่องพีซี

ในการกําหนดการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอจากพีซี 
ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > 
ขอมูลแพคเก็ต > การต้ังคาขอมูลแบบแพคเก็ต > 
จุดเชื่อมตอที่ใช เปดใชงานจุดเชื่อมตอที่คุณตองการใช 
และเลือก แกไขจุดเชื่อมตอ เลือก ชื่อยอจุดเชื่อมตอ 
และปอนชื่อเลนสําหรับจุดเชื่อมตอที่เลือกใชในปจจุบัน 
เลือก จุดเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต และปอนช ื่อ 
จุดเชื่อมตอ (APN) เพือ่เริ่มสรางการเชื่อมตอกับ
เครือขาย EGPRS
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นอกจากนี้ คุณยังสามารถกําหนดการตั้งคาใหกับการ
เชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต (ชื่อจุดเชือ่มตอ) ไวที่เครื่อง
คอมพิวเตอร โดยใชซอฟตแวร PC Suit โปรดดูที่ “Nokia 
PC Suite”, ในหนา 70 หากค ุณไดต้ังคา
ไวที่เครื่องคอมพิวเตอรและโทรศัพท ระบบจะเลือกใชการ
ต้ังคาในเครื่องคอมพิวเตอร

■ อุปกรณเพิ่มพิเศษ
เมนูนี้จะปรากฏขึ้น เมือ่โทรศัพทไดเชื่อมตอกับอุปกรณ
เสริมที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น

เลือก เมนู > การต้ังคา > อุปกรณเพิม่พิเศษ คุณสามารถ 
เลือกเมนูอุปกรณเพิ่มพิเศษได หากเชื่อมตออ ุปกรณนั้น 
กับโทรศัพท คุณสามารถเลือกตัวเลือกบางรายการ 
ดังตอไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุปกรณเสริมท ี่คุณใช

รูปแบบที่ต้ังไว — เพื่อเลือกรูปแบบที่คุณตองการ
ใชงานโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมตอกับอุปกรณ
เพิ่มพิเศษที่เลือกไว

รับอัตโนมติั— เพือ่ต้ังคาเครื่องใหรับสายเรียกเขาโดย
อัตโนมัติหลังจากนั้น 5 วินาที หากตั้ง เสียงเตือนโทรเขา 
ไวที่ ดังสั้นหนึ่งครั้ง หรือ ปด การรับสายอัตโนมัติจะถูกปด

แสงสวาง — เพื่อต้ังคาแสงสวางเปน เปด เลือก อัตโนมัติ 
เพื่อเปดใชแสงสวางเปนเวลา 15 วินาทีหลังการกดปุม 

โทรขอความ > ใชโทรขอความ > ใช — เพื่อใชการต้ังคา
โทรขอความแทนที่การต้ังคาชุดหูฟงหรือเครื่องชวยฟง

■ การตัง้กําหนดคา
คุณสามารถตั้งกําหนดคาโทรศัพทของคุณดวยการตั้งคา
ที่จําเปนสําหรับบริการบางอยางเพือ่ใหทํางานไดอยาง
ถูกตอง บริการต างๆ ไดแก เบราเซอร การสงขอความ
มัลติมีเดีย การซงิโครไนซกับเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ต
ระยะไกล  สถานะผูใช และโปรแกรมอีเมล ใชการต้ังคา
จากซิมการดของคุณ หรือจากผูใชบริการเปนขอความ
การจัดรูปแบบ หรือปอนการต้ังคาสวนตัวเอง 

คุณสามารถเก็บผูใหบริการไวในโทรศัพทไดมากถึง 20 
ราย และจัดการไดภายในเมนูนี้

ในการจัดเก็บการต้ังกําหนดคาที่ไดรับเปนขอความ
การจัดรูปแบบจากผูใหบริการ โปรดดูที่ 
“บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, หนา 13

เลือก เมนู > การต้ังคา > การต้ังกําหนดคา และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้

การต้ังคาเริ่มตน — เพือ่ดูรายชื่อผูใหบริการที่จัดเก็บ
อยูในเครื่อง เลื่อนไปที่ผูใหบริการ และเลือก ขอมูล 
เพื่อดูแอปพลิเคชั่นที่การต้ังกําหนดคาของผูใหบริการ
สนับสนุน ในการต้ังกําหนดคาของผูใหบริการเปนคา
เริ่มตน ใหเลือก ตัวเลือก > ต้ังเปนคาที่ต้ังไว ในการ
ลบการตั้งกําหนดคา เลือกลบ

ใชคาเริ่มตนในทุกแอพพลิเคชั่น — เพือ่ใชการต้ังกําหนด
คาเริ่มตนที่ระบบกําหนดกับแอปพลเิคชั่นที่สนับสนุน

จุดเชือ่มตอที่ตองการ — เพื่อดูจุดเชื่อมตอที่บันทึกไว 
เลื่อนไปยังจุดเชื่อมตอที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > 
ขอมูล เพื่อดูชื่อผูใหบริการ บริการเสริมขอมลู และ
จุดเชือ่มตอขอมูลแพ็คเก็ต หรือหมายเลขติดตอ GSM

ตอเว็บสนับสนุนของผูใหบริการ — เพื่อดาวนโหลดการ
ต้ังกําหนดคาจากผูใหบริการของคุณ

การต้ังคาสวนบุคคล — เพื่อเพิ่มบัญชีสวนตัวรายใหม 
สําหรับบริการตางๆ และเพื่อใชหรือลบ ในการเพิม่บัญชี 
สวนตัวใหม หากคุณไมไดเพิม่รายการใดไว ใหเลือก 
เพ่ิมใหม  หรือเลือก ตัวเลือก > เพิม่ใหม เลือกประเภท 
บริการ จากนั้นใหเลือกและปอนการตั้งคาท ี่จําเปนแตละ 
รายการ พารามิเตอรจะแตกตางกันตามประเภทบริการ 
ที่เลือกไว ในการลบหรือใชบัญชีสวนตัว ใหเลื่อนไปยัง 
รายการนั้น และเลือก ตัวเลือก > ลบ หรือ ใชงาน

■ ความปลอดภัย
เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใช
ควบคุมการโทร (เชน จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และ
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จํากัดหมายเลข) การโทรออกยังคงใชไดในการโทรไปยัง
หมายเลขโทรฉุกเฉินตามที่ต้ังไวในเครื่อง

เลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย และเลือกจาก 
ตัวเลือกตอไปนี้

ถามรหัส PIN — เพือ่ต้ังเครื่องใหถามรหัส PIN ทุกครั้งที่
คุณเปดเครื่อง ซิมการดบางชนิดจะไมอนุญาตใหคุณปด
ฟงกชันนี้

การจํากัดการโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — 
เพื่อจํากัดสายเรียกเขาและสายโทรออกจากโทรศัพทของ
คุณ โดยเครื่องจะถามรหัสในการจํากัดการโทร

จํากัดเบอร — เพื่อจํากัดการโทรออกไปยังหมายเลข
ที่เลือกไว หากซิมการดของคุณสนับสนุนการใชฟงกชันนี้

เฉพาะกลุม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — เพื่อระบ ุ 
กลุมผูโทรที่คุณสามารถติดตอและผูที่สามารถติดตอคุณ
ได 

ระดับการปองกัน > โทรศัพท — เพื่อใหเครื่องถามรหัส
โทรศัพททุกครั้งที่มีการใสซิมการดอันใหมในเครื่อง 
เลอืกหนวยความจํา และเครื่องจะถามรหัสโทรศัพทเมื่อ
เลือกหนวยความจําของซิมการด และเมื่อคุณตองการ
เปลี่ยนหนวยความจําที่ใช

รหัสผาน — เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท รหัส PIN รหัส UPIN 
รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ

รหัสที่ใช — เพื่อเลือกวาควรใชงานรหัส PIN หรือรหัส 
UPIN หรือไม

คําขอรหัส PIN2 — เพื่อเลือกวาตองใชรหัส PIN2 
เมื่อใชคุณสมบัติของโทรศัพทบางอยางซึ่งอยูภายใตรหัส  
PIN2 ดวยหรือไม

■ การตั้งคาเรยีกคืนการตั้งคา
ดั้งเดมิ

ในการตั้งคาเรียกคืนการตั้งคาด้ังเดิมของเมนู ใหเลือก 
เมนู > การต้ังคา > เรียกคืนการตั้งคาด้ังเดิม 
ปอนรหัสโทรศัพท ขอมูลที่คุณปอนหรือดาวนโหลด

ไมไดถูกลบ เชน ชื่อและเบอรโทรศัพทที่จัดเก็บไวใน 
รายชื่อ
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10. เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด

เมนูนี้ชวยใหคุณเขาใชพอรทัลไปยังบริการที่ผูใหบริการ
ระบบมีใหได โดยชื่อและไอคอนขึ้นกับผูใหบริการนั้น 
สําหรับขอมูลเพิม่เติม กรุณาติดตอผูใหบริการระบบ
ของคุณ หากเมนูนี้ไมปรากฏ หมายเลขของเมนูถัดไป
จะเปลี่ยนแปลงตามลําดับ

ผูใหบริการสามารถอัปเดตเมนูนี้ดวยขอความบริการ 
สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรดดูที่ “ถาดรับขอความบริการ”, 
หนา 65
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11. คลังภาพ

ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการภาพกราฟก รูปถาย เสียง
บันทึก วิดีโอคลิป ลกัษณะและแบบเสียงตางๆ ได 
โดยแฟมเหลานี้จะอยูในแฟมขอมูลตางๆ

เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสเขาใชงานเพื่อปองกัน
ขอมลูที่ไดรับ อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงือ่นไข
ของขอมูลและรหัสเขาใชงานทุกครั้งกอนรับขอมูลนั้น 
เนื่องจากการรับขอมลูดังกลาวอาจมกีารคิดคา
ธรรมเนียม

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหคัดลอก แกไข โอน 
หรือสงตอ ภาพ เพลง (รวมถึงแบบเสียงกริ่ง) และเนื้อหา
อ่ืน

ไฟลที่จัดเก็บใน คลังภาพ ใชหนวยความจําที่อาจมีขนาด
หนวยความจําประมาณ 3 เมกะไบต

ในการดูรายชื่อแฟมในแฟมขอมลู ใหเลือก เมนู > 
คลงัภาพ

ในการดูตัวเลือกที่มีอยูของแฟมขอมูล ใหเลือกแฟม
ขอมลูและ ตัวเลือก 

ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมูล ใหเลือกแฟมขอมูลและ 
เปด 

ในการดูตัวเลือกที่มีอยูของไฟล ใหเลือกไฟลและ 
ตัวเลือก
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12. มีเดีย

การคุมครองดานลิขสิทธิอ์าจหามมิใหคัดลอก แกไข โอน 
หรือสงตอ ภาพ เพลง (รวมถึงแบบเสียงกริ่ง) 
และเนื้อหาอ่ืน

■ กลองถายรูป
คุณสามารถถายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิปโดยใช
กลองถายภาพในตัวได กลองถ ายรูปจะสรางภาพ
ในรูปแบบแฟม JPEG และวิดีโอคลิปในรูปแบบ 3GP

เมื่อถายหรือใชรูปภาพ หรือวิดีโอคลิป โปรดเคารพ
ขนบธรรมเนียมทองถิ่นรวมทั้งสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน 
และไมกระทําการใดที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย 
และไมละเมดิลิขสิทธิ์

โทรศัพทเครื่องนี้รองรับการจับภาพที่มีความละเอียด 
640x480 พิกเซล ความละเอียดของภาพในวัสดุ
เหลานี้อาจปรากฏแตกตางกัน

การถายภาพ
ในการถายภาพ ใหเลือก เมนู > สื่อ > กลอง > จับภาพ 
โทรศัพทจะจัดเก็บภาพถายไวใน คลังภาพ > รูปถาย 
ในการถ ายภาพอีกภาพ ใหเลือกภาพ เลือก กลับ 
ในการส งภาพถายเปนขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก สง 
ในการดูตัวเลือก ใหเลือก ตัวเลือก

การบันทึกวิดีโอคลิป
เลือก เมนู > สื่อ > กลอง ในการเลือกโหมดวิดีโอ ให
เลื่อนไปทางซายหรือขวา หรือเลือก ตัวเลือก > วิดีโอ 
ในการเริ่มการบันทึก ใหเลือก  บันทึก ในการพกั 
การบันทึก ใหเลือก พัก  ในการกลับมาบันทึกตอ ใหเลือก 
ใชตอ ในการหยุดการบันทึก เลือก หยุด 

เครื่องจะจัดเก็บเสียงที่บันทึกนั้นไวใน คลังภาพ > 
วิดีโอคลิป ในการดูตัวเลือก ใหเลือก ตัวเลือก

■ วิทยุ
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสาอากาศ
ของอุปกรณไรสาย ดังนั้น คุณตองตอชุดหูฟงหรือ
อุปกรณเพิ่มพิเศษที่ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่อง
โทรศัพทเพื่อการใชงานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ 
การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่อง
อาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ 
โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการ
ใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ ในการใชปุมภาพกราฟก  
  หรือ  บนหนาจอ ใหเลื่อนไปทางซาย

หรือขวาไปยังปุมที่ตองการ และเลือกปุมนั้น

ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมระดับเสยีง

การจดัเก็บสถานีวิทยุ
1. ในการเริ่มตนคนหาสถานี ใหเลือกและกด  

หรือ  คางไว ในการเปลี่ยนความถี่ของวิทยุ
ทีละขั้นๆ ละ 0.05 MHz ใหกด  หรือ  
สั้นๆ

2. ในการจัดเก็บสถานีไปที่ตําแหนงหนวยความจํา 1 
ถึง 9 ใหกดปุมตัวเลขที่ตรงกันคางไว ในการจ ัดเก็บ 
สถานีไปที่ตําแหนงหนวยความจํา 10 ถึง 20 
ใหกดปุม 1 หรือ 2 และกดปุมตัวเลขที่ตองการ
คางไว 0 ถึง 9

3. ปอนชื่อสถานี และเลือก ตกลง
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การฟงวิทยุ
เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ ในการเลื่อนไปยังสถานี
ที่ตองการ ใหเลือก  หรือ  หรือกดปุมชุดหูฟง 
ในการเลือกตําแหนงของสถานีวิทยุ ใหกดปุมตัวเลข
ที่ตรงกันสั้นๆ

เลือก ตัวเลือก จากตัวเลือกตอไปนี้

ปด — เพื่อปดวิทยุ

จัดเก็บสถานี — เพือ่จัดเก็บสถานีใหม และปอนชื่อสถานี

สถานี — เพือ่เลือกรายชื่อสถานีที่จัดเก็บไว ในการลบ 
หรือเปลี่ยนชือ่สถานี ใหเลื่อนไปที่สถานีที่ตองการ 
แลวเลือก ตัวเลือก > ลบสถานี หรือ เปลี่ยนชื่อ

โมโน หรือ สเตอริโอ — เพื่อฟงวิทยุดวยเสียงโมโนโฟนิค
หรือเสียงสเตอริโอ

ลําโพง หรือ ชดุหูฟง — เพือ่ฟงวิทยุโดยใชลําโพง
หรือชุดหูฟง ตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท สายของ
ชุดหูฟงจะทําหนาที่เหมือนกับเสาอากาศของวิทยุ

ต้ังความถี่ — เพื่อปอนความถี่ของสถานีวิทยุที่ตองการ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาไดตามปกติ
ขณะฟงวิทยุ ขณะสนทนา เสียงจากวิทยุจะถูกปด

เมื่อโปรแกรมที่ใชการเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ตหรือ 
HSCSD กําลังสงหรือรับขอมูล อาจจะรบกวน
สัญญาณวิทยุได

■ เครือ่งบันทกึ
คุณสามารถบันทึกคําพูด เสียง หรือสายที่ใชอยูไดนาน 
5 นาที เวลาการบันทึกจริงจะขึ้นอยูกับพื้นที่หนวย
ความจําที่ใชงานได

เครื่องบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูลหรือ
เชื่อมตอขอมูลแพค็เก็ตอยู

การบันทึกเสียง
1. เลอืก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก

ในการใชปุมภาพกราฟก   หรือ  
บนหนาจอ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวาไปยังปุม
ที่ตองการ และเลือกปุมนั้น

2. ในการเริ่มบันทึกเสียง เลือก  ในการเริ่ม
บันทึกระหวางการโทร ใหเลือก ตัวเลือก > 
บันทึกเสียง ขณะบ ันทึกการสนทนา ผูใชสายท ุกคน 
จะไดยินเสียงบ๊ีพเบาๆ ทุก 5 วินาทีโดยประมาณ 
ขณะที่บ ันทึก ใหถือโทรศัพทในตำแหนงปกติ 
แนบกับหู

3. ในการหยุดการบันทึกเสียง ใหเลือก  
การบันทึกเสียงจะไดรับการจัดเก็บไวใน คลังภาพ > 
เสยีงบันทึก

4. ในการฟงขอความที่บันทึกไวลาสุด ใหเลือก 
ตัวเลือก > เลนซ้ําลาสุด

5. ในการสงเสยีงบันทึกลาสุดโดยใชขอความมลัติมเีดีย
หรือขอความเสียง หรือ IR ใหเลือก ตัวเลือก > 
สงเลนซ้ําลาสุด

รายการการบันทึกเสียง
เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก > ตัวเลือก > 
รายการที่บันทึก รายการแฟมขอมูลใน คลังภาพ 
จะปรากฏขึ้น เปด เสียงบันทึก เพื่อดูรายการพรอม
ทั้งเสียงบันทึก เลือก ตัวเลือก เพื่อเลือกตัวเลือก
สําหรับไฟลใน คลังภาพ โปรดดูที่ “คลังภาพ”, ในหนา 49
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13. ตารางนัดหมาย

■ นาฬิกาปลุก
คุณสามารถตั้งโทรศัพทใหปลุกตามเวลาที่กําหนดได 
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกาปลุก

ในการต้ังเวลาปลุก ใหเลือก เวลาปลุก แลวป อนเวลา
ปลุก ในการเปลี่ยนเวลาปลุกเมื่อต้ังคาเวลาปลกุไว 
ใหเลือก เปด ในการตั้งใหโทรศัพทแจงเตือนคุณเมื่อถึง
วันที่เลือกในสัปดาห ใหเลือก เตือนซ้ํา

ในการเลือกเสียงปลุก หรือต้ังสถานีวิทยุเปนเสียงปลุก 
ใหเลือก เสียงปลุก หากคุณเลือกวิทยุเปนเสียงปลุก 
ใหตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท โทรศัพทจะใชสถานี
ที่คุณฟงลาสุดเปนเสียงปลุก โดยเสียงวิทยุจะออก
ทางลําโพง หากค ุณถอดชุดหูฟงออกหรือปดโทรศัพท 
เสียงปลุกที่ต้ังไวเริ่มแรกจะถูกใชแทนวิทยุ

ในการต้ังการหมดเวลาเลื่อน ใหเลือก การหมดเวลาเลื่อน

การหยุดเสียงปลุก
โทรศัพทจะสงเสียงปลุก และมีขอความกะพริบวา ปลุก 
พรอมกับแสดงเวลาปจจุบันบนหนาจอแมวาจะปด 
โทรศัพท ไวก็ตาม ในการหยุดเสียงปลุก ใหเลือก หยุด 
หากคุณปลอยใหเครื่องสงเสียงปลุกตอไปเปนเวลาหนึ่ง 
นาที หรือเลือก เล่ือนไป เสียงปลุกจะหยุดด ังในชวงเลื่อน 
เวลาที่เลือกไว และจะสงเสียงปลุกใหม อ ีกครั้ง

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปด
เองและมเีสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลือก หยุด โทรศัพท
จะแสดงขอความถามวาคุณตองการเปดใชงานโทรศัพทเ
พื่อโทรหรือไม เลือก ไม เพื่อปดโทรศัพท หรือ ใช 
เพื่อโทรออกและรับสายที่โทรเขา หามเลือก ใช เมื่อการ
ใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ
อันตรายได

■ ปฏทิิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏทิิน

วันที่ปจจุบันจะแสดงอยูในกรอบ หากมีบันทึกที่ต้ังไว
สําหรับวันนั้น วันดังกลาวจะปรากฏเปนตัวหนา ในการดู 
บันทึกของวันนั้น ใหเลือก ดู ในการดูทีละสัปดาห ใหเลือก 
ตัวเลือก > ดูอาทิตย ในการลบบันทึกทั้งหมดในปฏทิิน 
ใหเลือกการแสดงผลเปนเดือนหรือสปัดาห และเลือก 
ตัวเลือก > ลบบันทึกทั้งหมด

ตัวเลือกอ่ืน ๆ  สําหรับการดูวันอาจเปน สรางบันทึก  ลบ  
แกไข  ยาย หรือ ใชซ้ําอีก บันทึก คัดลอก ไปยังวันอ่ืน 
สงบันทึก เปนขอความแบบอักษรหรือขอความมัลติมเีดีย 
ผาน IR หรือไปยังปฏิทินของโทรศัพทที่ใชรวมกันได ใน 
การต้ังคา คุณสามารถตั้งคาวันและเวลา ใน ลบบันทึก 
อัตโนมัติ คุณสามารถตั้งคาใหโทรศัพท ลบบันทึกเกา 
โดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กําหนด

การสรางบันทึกปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏทิิน เลื่อนไปยัง
วันที่คุณตองการ และเลือก ตัวเลือก > สรางบันทึก 
และเลือกประเภทของบันทึกดังตอไปนี้

 นัดหมาย  โทร  วันเกิด  บันทึก หรือ 
 เตือนความจํา

การเตือนบันทึก
โทรศัพทจะแสดงบันทึก และสงเสียง หากตั้งคาไว 
เมื่อมีบันทึกเตือนการโทร  บนหนาจอ เมือ่ตองการ
โทรออกไปยังหมายเลขนั้น ใหกดปุมโทรออก ในการปด
เสียงแจงเตือนและดูบันทึก ใหเลือก ดู ในการหยุดเสียง
ปลุกประมาณ 10  นาที ใหเลือก เล่ือนไป ในการปด
เสียงแจงเตือนโดยไมดูบันทึก ใหเลือก ออก
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■ สิ่งที่ตองทํา
ในการจัดเก็บบันทึกงานที่ตองทํา เลือก เมนู > 
ตารางนัดหมาย > สิ่งที่ตองทํา

ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก 
เพ่ิมบันทึก หรือเลือก ตัวเลือก > เพิม่ เขียนบันทึก 
และเลือก จัดเก็บ เลือกลําดับความสําคัญ 
วันครบกําหนดและประเภทเสียงเตือนสําหรับบันทึกนั้น

ในการดูบันทึกแตละรายการ ใหเลื่อนไปยังบันทึก
ที่ตองการ และเลือก ดู

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อลบบันทึก
ที่เลือกไว และลบบันทึกทั้งหมดที่คุณทําเครื่องหมาย
เปนเสร็จสมบูรณ คุณสามารถจัดเรียงบันทึกตามลําดับ
ความสําคัญหรือตามวันครบกําหนด สงบันทึกไปยัง
โทรศัพทเครื่องอ่ืนเปนขอความแบบตัวอักษร ขอความ
มัลติมีเดียหรือใชอินฟราเรด จัดเก็บบันทึกเปนบันทึก
ปฏิทิน หรือเขาใชปฏิทินได ขณะที่ดูบันทึก คุณสามารถ
เลือกตัวเลือกเพื่อแกไข วันครบกําหนดหรือลําดับ
ความสําคัญของบันทึก หรือทําเครื่องหมายบันทึก
นั้นเปนเสร็จสมบูรณไดดวย

■ บันทึก
ในการใชแอปพลเิคชั่นนี้เขียนและสงบันทึก เลือก เมนู > 
ตารางนัดหมาย > บันทึก ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมี 
บันทึก ใหเลือก เพ่ิมบันทึก หรือเลือก ตัวเลือก > 
สรางบันทึก เขียนขอความ และเลือก จัดเก็บ

ตัวเลือกอ่ืนๆ สําหรับการบันทึก คือ การลบและการแกไข
บันทึก ขณะที่แกไขบันทึก คุณสามารถออกจากโปรแกรม
แกไขขอความ โดยไมตองบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
คุณสามารถสงบันทึกไปยังเครื่องที่ใชงานรวมกันโดยใช 
ขอความแบบอักษร หรือขอความมัลติมีเดียหรือ
อินฟราเรด

■ การซิงโครไนซ
การซิงโครไนซจะชวยคุณจดัเก็บขอมูลในปฏทิินและ 
รายชื่อ ลงในเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) หรือในเครื่องพีซทีี่ใชงาน
รวมกันได หากคุณจัดเก็บขอมูลไวในเซิรฟเวอร
อินเทอรเน็ตระยะไกล คุณจะสามารถซิงโครไนซขอมูล
ในเครื่องโทรศัพทของคุณ โดยเริ่มตนการซิงโครไนซจาก
เครื่องโทรศัพทของคุณได ในการซิงโครไนซขอมูล
ในรายชือ่ ปฏทิิน และบันทึกในเครื่อง เพือ่ใหสอดคลอง
กับขอมูลในเครื่องพีซทีี่ใชงานรวมกันไดของคุณ ใหเริ่ม
การซิงโครไนซจากเครื่องพีซี ขอมลูรายชื่อในซิมการด
จะไมไดรับการซิงโครไนซ

การตอบรับสายเรียกเขาระหวางการซิงโครไนซจะทําให
การซิงโครไนซสิ้นสุดลง และคุณตองรีสตารท

การซิงโครไนซกับเซิรฟเวอร
กอนที่คุณจะซิงโครไนซ คุณตองดําเนินการดังตอไปนี้

• สมคัรสมาชิกบริการการซิงโครไนซ หากตองการ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

• รับการต้ังคาการซงิโครไนซ จากผูใหบริการของคุณ 
โปรดดูที่ “การต้ังคาการซิงโครไนซ”, ในหนา 54

ในการเริ่มซิงโครไนซจากโทรศัพทของคุณ ใหทําตาม
ขั้นตอนดังนี้

1. เลอืกการตั้งกําหนดคาที่คุณตองใชเพื่อซิงโครไนซ 
โปรดดูที่ “การต้ังคาการซิงโครไนซ”, ในหนา 54

2. เลอืก เมนู > ตารางนัดหมาย > ซิงค > 
ซิงโครไนซเซิรฟเวอร > ขอมูลที่จะ Synchronise. 
เลอืกขอมูลที่ตองการซิงโครไนซ

3. เลอืก เมนู > ตารางนัดหมาย > ซิงค > 
ซิงโครไนซเซิรฟเวอร > ซิงโครไนซ ขอมูลท ี่เลือกไว
ของชุดใชงานจะถูกซิงโครไนซหลังจากมกีารยืนยัน
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การซิงโครไนซในครั้งแรกหรือหลังจากการซิงโครไนซถูก
ขัดจังหวะ อาจใชเวลาถึง 30 นาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ 
ในกรณีที่หนวยความจําของรายชื่อหรือปฏทิินเต็ม

การตั้งคาการซิงโครไนซ
คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาที่จําเปนสําหรับการ
ซิงโครไนซเปนขอความการจดัรูปแบบจากผูใหบริการ 
ในการจัดการการตั้งกําหนดคา โปรดดูที่ 
“การต้ังกําหนดคา”, ในหนา 46

1. เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ซิงค > 
ซิงโครไนซเซิรฟเวอร > การต้ังคาซิงโครไนซ 
และจากตัวเลือกตอไปนี้

การจัดรูปแบบ — เฉพาะการจดัรูปแบบที่รองรับ
การซิงโครไนซเทานั้นที่จะปรากฏขึ้น เลือกผ ูให 
บริการ คาที่ต้ังมา หรือ การต้ังคาสวนบุคคล 
สําหรับการซิงโครไนซ

บัญชี —  เลือกบัญชีบริการซงิโครไนซที่มีอยูในการ
ต้ังกําหนดคาที่ใชงาน

2. เลือกการต้ังคาซิงฯ PC เพื่อปอนการตั้งคาสําหรับ
การซิงโครไนเซชั่นที่เซริฟเวอรเตือน ต้ังคา ชื่อผูใช 
และ รหัสผาน

ชื่อผูใชและรหัสผานในโทรศัพทกับเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณจะตองเหมือนกัน

การซิงโครไนซจากเครื่องพีซท่ีีใชงาน
รวมกนัได
ในการซิงโครไนซ รายชื่อ ปฏิทิน และ บันทึก จากเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได ใชการเชื่อมตอผาน IR หรือ
สายเคเบิลขอมูล คุณจำเปนตองใชชุดซอฟตแวร
โปรแกรม Nokia PC Suite ของโทรศัพทที่ติดต้ังไวใน
เครื่องคอมพิวเตอร เริ่มการซิงโครไนซจากเครื่อง
คอมพิวเตอร โดยใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite

■ เครือ่งคิดเลข
เครื่องคิดเลขในโทรศัพทสามารถบวก ลบ คูณ หาร 
หาคายกกําลงั คารากที่สอง และแปลงคาสกุลเงินตางๆ 
ได

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากัดใน
ดานความถูกตองและไดรับการออกแบบ
มาสําหรับการคํานวณอยางงาย

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > เครื่องคิดเลข เมือ่ตัวเลข 
0 ปรากฏบนจอ ใหปอนเลขจํานวนแรกที่ตองการคํานวณ 
กด # เพื่อใสจุดทศนิยม เลือก ตัวเลือก > บวก  ลบ  คูณ  
หาร  ยกกําลังสอง หาสแควรรูท หรือ เปลี่ยนเครื่องหมาย 
ปอนตัวเลขที่สอง ถาจําเปน สําหรับผลลัพธรวม ใหเลือก 
ผลลัพธ ทําซ้ําขั้นตอนนี้มากเทาที่จําเปน ในการเริ่ม
การคํานวณครั้งใหม ใหเลือกและกดคางไวที่ปุม ลบ

ในการแปลงสกุลเงิน ใหเลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
เครื่องคิดเลข ในการบันทึกอัตราแลกเปลี่ยน ใหเลือก 
ตัวเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน เลือกตัวเลือกใดตัวเลือก
หนึ่งที่ปรากฏบนหนาจอ ปอนอัตราแลกเปลี่ยน 
โดยกดปุม # เพือ่ใสจุดทศนิยม และเลือก ตกลง เครื่องจะ 
ยังคงบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเอาไวจนกวาจะมี
อัตราแลกเปลี่ยนใหมมาแทนที่ ในการแปลงสกุลเงิน 
ใหปอนจํานวนที่ตองการจะแปลง และเลอืก ตัวเลือก > 
เปนสกุลหนึ่ง หรือ เปนสกุลสอง

■ นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือรอบเวลาโดยใช 
นาฬกิาจ ับเวลา ในขณะจับเวลา คุณยังสามารถใชงาน 
ฟงกชันอ่ืนไดดวยเชนกัน ในการต ั้งนาฬิกาจับเวลาให 
ทํางานเปนพื้นหลังของหนาจอ ใหกดปุมจบการทํางาน

การใชนาฬิกาจับเวลาหรือใหนาฬกิาจับเวลาทํางานอยู
โดยไมปรากฏบนหนาจอขณะที่ใชงานคุณสมบัติอ่ืนๆ 
อยูจะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทําใหอายุการ
ใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง 
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เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬกิาจับเวลา และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

เวลาที่แยกไว — เพื่อวัดคาเวลาในรอบนั้น ในการเริ่ม
จับเวลา ใหเลือก เร่ิม เลือก แยกเวลา ทุกครั้งที่คุณ
ตองการบันทึกเวลาระหวางรอบ ในการหยุดจบัเวลา 
ใหเลือก หยุด ในการจดัเก็บเวลาที่จับได ใหเลือก จัดเก็บ 
ในการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ใหเลือก ตัวเลือก > เริ่ม 
เวลาใหมนี้จะเดินตอจากเวลาเดิมที่จับเวลาไว ในการ
ต้ังเวลาใหมโดยไมจัดเก็บไว ใหเลือก ต้ังเวลาใหม 
ในการตั้งนาฬกิาจับเวลาใหทํางานเปนพืน้หลังของหนา
จอ ใหกดปุมจบการทํางาน

รอบเวลา — เพื่อบันทึกรอบเวลา ในการตั้งนาฬิกาจับ
เวลาใหทํางานเปนพืน้หลังของหนาจอ ใหกดปุมจบ
การทํางาน

จับเวลาตอ — เพือ่ดูเวลาที่คุณต้ังไวเปนพื้นหลัง

เวลาลาสดุ — เพื่อดูเวลาที่จับครั้งลาสุด หากยังไมได 
ต้ังเวลาใหมใหนาฬิกาจบัเวลา

แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพื่อดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว

■ ตัวจับเวลาถอยหลงั
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ตัวจับเวลา ปอนเวลา
ปลุกเปนชั่วโมง นาที และวินาที และเลือก ตกลง 
หากคุณตองการ คุณสามารถเขียนขอความบันทึก
ของคุณเองซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา ในการเริ่ม 
การจับเวลา ใหเลือก เริ่ม ในการเปลี่ยนเวลาที่ต้ังไว 
ใหเลือก เปลี่ยนเวลา ในการหยุดตัวจบัเวลา ใหเลือก 
หยุดนับ

หากถึงเวลาเตือน ขณะที่โทรศัพทอยูในโหมด
สแตนดบาย เครื่องจะสงเสียงเตือน และกะพริบ
ขอความบันทึกหากตั้งไว หรือ หมดเวลาที่ต้ัง 
กดปุมใดก็ไดเพื่อหยุดเสียงเตือน หากไมไดกดปุมใด 
เสียงเตือนจะหยุดอัตโนมัติภายใน 60 วินาที แตหาก
ตองการปดเสียงแจงเตือนและตองการลบบันทึก ใหเลือก 

ออก ในการเริ่มจับเวลาแบบถอยหลังอีกครั้ง ใหเลือก 
เร่ิมใหม
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14. แอปพลิเคช่ัน

■ เกม
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณมีบางเกมใหมาดวย 

ในการเริ่มตนเกม ใหเลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เกมส 
เลื่อนไปที่เกมที่ตองการ และเลือก เปดโปรดดูตัวเลือก
ที่เกี่ยวของกับเกมที่ “ตัวเลือกอ่ืนๆ ของแอปพลิเคชั่น”, 
ในหนา 56 

การดาวนโหลดเกม
ขอสําคัญ: ติดต้ังและใชแอปพลิเคชั่นกับ
ซอฟตแวรอ่ืนจากแหลงที่มีความปลอดภยั
เพียงพอและมีการปองกันจากซอฟตแวรที่
เปนอันตรายเทานั้น

เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > ดาวนโหลด > 
ดาวนโหลดเกมส รายการบุคมารคที่ใชไดจะปรากฏขึ้น 
เลือก บุคมารคอ่ืน เพื่อเขาสูรายการบุคมารคในเมนู เว็บ 
โปรดดูที่ “บุคมารค”, ในหนา 65

การตั้งคาเกม
ในการต้ังคาเสียง แสงสวาง และการสั่นใหเกมและ
แอปพลิเคชั่น ใหเลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > 
ตัวเลือก > การต้ังคาแอปพลิฯ

■ แหลงรวบรวม
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณประกอบดวยแอปพลิเคชั่น 
Java ที่ออกแบบมาใชกับโทรศัพท Nokia โดยเฉพาะ 

ในการเริ่มตนแอปพลิเคชั่น ใหเลือกเมนู > 
แอปพลิเคชั่น > แหลงรวบรวม เลื่อนไปยังแอปพลิเคชั่น 
ที่ตองการ และเลือก เปด

ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคช่ัน
ลบ — เพือ่ลบแอปพลิเคชั่นหรือชุดแอปพลิเคชั่นออกจาก
โทรศัพท

ขอมูล — เพือ่ดูขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นนั้น

ตรวจสอบเวอรชั่น — เพือ่ตรวจสอบวาเวอรชันใหมของ
แอปพลิเคชั่นนี้จะดาวนโหลดจาก เว็บ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

เขาสูแอปพลิเคชัน่ — เพือ่จํากัดแอปพลิเคชั่นจากการ
เขาสูระบบเครือขาย ประเภทการเขาใชตางๆ จะปรากฏ
ขึ้น ในแตละประเภท เลือกการอนุญาตชนิดใดชนิด
หนึ่งดังตอไปนี้: ถามทุกครั้ง เพื่อต้ังคาโทรศัพท
ใหขอเขาใชระบบเครือขายเสมอ ถามครั้งแรกเทานั้น 
เพื่อต้ังคาโทรศัพทใหขอเขาใชระบบเครือขายในการเขา
ใชครั้งแรกเพียงครั้งเดียว อนุญาตเสมอ เพือ่อนุญาตการ
เขาใชเครือขายไมอนุญาต ไมไดรับอนุญาตใหเขาใช
เครือขาย

เว็บเพจ—  จะใหขอมูลเพิม่เติม หรือรายละเอียดเพิ่มเติม
ของแอปพลิเคชั่นนั้นจากเว็บเพจในอินเทอรเน็ต ซึ่งระบบ 
เครือขายตองสนับสนุนคุณสมบัตินี้ โดยจะปรากฏขึ้น 
ตอเมื่อแอปพลิเคชั่นนั้นมีที่อยูอินเทอร เน็ตแลว

การดาวนโหลดแอปพลิเคช่ัน
โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชั่น Java J2METM 
กอนที่จะดาวนโหลด โปรดตรวจสอบวาแอปพลิเคชั่นนี้
ใชงานกับโทรศัพทของคุณได

ขอสําคัญ: ติดต้ังและใชแอปพลิเคชั่น
กับซอฟตแวรอ่ืนจากแหลงที่มีความ
ปลอดภยัเพียงพอและมีการปองกันจาก
ซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานั้น
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คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Java ใหมๆ  
ไดหลายวิธี ดังนี้

เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > ดาวนโหลด > 
ดาวนโหลดแอปฯ รายการบุคมารคที่ใชไดจะปรากฏขึ้น 
เลือก บุคมารคอ่ืน เพื่อเขาสูรายการบุคมารคในเมนู เว็บ 
เลือกบุคมารคที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมตอกับเพจที่ตองการ 
คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอ่ืน ราคา และ
ภาษีตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

เลือก เมนู > เว็บ > ดาวนโหลด ดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น
หรือเกมที่เหมาะสม โปรดดูที่ “การดาวนโหลดแฟม”, 
ในหนา 65

ใชฟงกชันการดาวนโหลดเกมส โปรดดูที่ 
“การดาวนโหลดเกม”, ในหนา 56

ใช Nokia Application Installer จากชุดโปรแกรม PC 
Suite เพือ่ดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทของคุณอาจมบุีคมารคที่โหลดไวแลวสําหรับ
เว็บไซตที่ไมไดเปนพันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไม
รับรองหรือรับประกันใดๆ ตอการใชงานไซตดังกลาว 
หากคุณเลือกการเขาถึงเว็บไซตเหลานั้น คุณควร
จะยึดถือตามขอควรระวังสําหรับความปลอดภยัหรือ
เนื้อหา เชนเดียวกับเว็บไซตอินเทอรเน็ตปกติ
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15. สนทนา

Push to talk (PTT) over cellular คือ บริการสื่อสาร
ทางวิทยุแบบสองทางที่ใชผานระบบเครือขาย GSM/
GPRS (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) PTT 
ทําใหเกิดการสื่อสารดวยเสียงโดยตรง ในการเชื่อมตอ 
ใหกดปุมเพิม่ระดับเสียง (PTT) และคางไว

คุณสามารถใชสนทนาเพื่อพดูคุยกับบุคคลอ่ืนหรือกลุม
บุคคลที่มีเครื่องที่ใชคุณสมบัตินี้ได เมื่อคุณติดตอไดแลว 
บุคคลหรือกลุมบุคคลที่คุณติดตอไปนั้นไมจําเปนตอง
ตอบรับทางโทรศัพท ผูเขารวมควรยืนยันถึงการตอบรับ
การติดตอตามความเหมาะสม เนื่องจากไมมีเครื่องยืนยัน
อ่ืนใดเลยวาผูรับไดยินเสียงการติดตอของคุณ

โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน 
คาบริการ และการเปนสมาชิกบริการนี้ โปรดทราบวา
บริการขามเครือขายอาจมีขอจํากัดมากกวาการติดตอ
แบบปกติ

กอนที่คุณจะใชบริการสนทนา คุณต องระบุการต้ังคา
บริการสนทนาที่จําเปนกอน โปรดดูที่ 
“การต้ังคาสนทนา”, ในหนา 62

ขณะที่คุณเชื่อมตอกับบริการสนทนาคุณยังสามารถใช
ฟงกชันอ่ืนๆ ของโทรศัพท บริการ PTT จะไมถูกนํามา
เชื่อมตอเขากับการสื่อสารดวยเสียงแบบเดิม ดังนั้น  
บริการหลายอยางที่สามารถนํามาใชรวมกับบริการสาย
สนทนาแบบเดิม (เชน ศ ูนยรับฝากขอความเสียง) 
จะไมสามารถนํามาใชกับการสื่อสาร PTT ผานระบบ
เซลลูลาร

■ เมนู Push to talk
เลือก เมนู > สนทนา

ในการเชื่อมตอ หรือยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการ PTT 
ใหเลือก เปดการสนทนา หรือ ปดการสนทนา

ในการดูคําขอการโทรกลับที่ไดรับ เลือก ถาดเขาโทรกลับ

ในการดูชองสัญญาณ PTT ใหเลือก รายการชอง

ในการดูรายการรายชือ่ซึ่งคุณไดเพิ่มแอดเดรส PTT 
ที่ไดรับจากผูใหบริการ ใหเลือก รายการรายชื่อ

ในการเพิ่มชองสัญญาณ PTT ใหมในโทรศัพท ใหเลือก 
เพิ่มชอง

ในการตั้งการตั้งคา PTT สําหรับการใช ใหเลือก 
การต้ังคาสนทนา

ในการตั้งคาการตั้งคาที่จําเปนสําหรับการเชื่อมตอ PTT 
ใหเลือก การต้ังกําหนดคา

ในการเปดเบราเซอรและเชื่อมตอไปยังพอรทัลเครือขาย 
PTT ที่ใหบริการโดยผูใหบริการ เลือก เว็บ

■ การเชือ่มตอกับและยุตกิาร
เชือ่มตอ PTT

ในการเชื่อมตอบริการ PTT เลือก เมนู > สนทนา > 
เปดการสนทนา   แสดงการเชื่อมตอการสนทนา  
แสดงวาใชบริการไมไดชั่วคราว โทรศัพทจะลองเชือ่มตอ 
กับบริการอีกครั้งโดยอัตโนมัติจนกวาคุณจะยกเลิก 
การเชื่อมตอจากบริการ Push to talk หากคุณเพิ่มชอง 
สัญญาณลงในโทรศัพท คุณจะเขารวมชองสัญญาณ 
ที่ใชงานอยูไดโดยอัตโนมัติ (คาที่ต้ังไว หรือ รับฟงแลว)  
และชื่อชองสัญญาณที่ระบบตั้งไวจะปรากฏในโหมด 
สแตนดบาย

ในการยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการสนทนา ใหเลือก 
ปดการสนทนา
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■ การโทรและการรับสนทนา
เลือก เมนู > การต้ังคา > แบบเสียง > การต้ังคาบริการ 
สนทนา เพื่อต้ังคาโทรศัพทใหใชลําโพงหรือหูฟงสําหรับ 
การสื่อสาร PTT

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู
ระหวางการใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดัง
มาก

เมื่อเชื่อมตอกับบริการ PTT แลว คุณสามารถโทรออก
หรือรับสายชองสัญญาณ สายจากชองสัญญาณ 
หรือการติดตอแบบตัวตอตัว การติดตอแบบตัวตอตัว 
คือ การติดตอกับบุคคลอ่ืนเพียงคนเดียว

รับสายชองสัญญาณ PTT
คุณสามารถเลือกรายชื่อ PTT หลายรายชื่อจากรายการ 
รายชื่อ สําหรับการรับสายชองสัญญาณ PTT  ผูรับไดรับ 
สายเรียกเขาและจําเปนตองรับสายเพือ่รวมสนทนา 
การรับสายชองสัญญาณจะสรางชองสัญญาณช ั่วคราว 
และผูเขารวมมารวมชองสัญญาณนี้เฉพาะในชวงเวลา 
การโทรเทานั้น หลงัการโทร การรับสาย ช องสัญญาณ 
ชั่วคราวจะถูกลบ

เลือก เมนู > สนทนา > รายชื่อในกลุม และทํา
เครื่องหมายรายชื่อสําหรับการรับสายชองสัญญาณ
ท่ีตองการ

ไอคอนดานหลังรายชื่อในรายการแสดงสถานะ
การล็อกอินปจจุบัน:    หรือ  
แสดงวาบุคคลนั้นพรอมสนทนา ไมพรอมสนทนา
หรือไมเปนที่รูจัก  แสดงวาสถานะการล็อกอิน
ไมสามารถใชงานได สถานะการล็อกอินใชงานไดสําหรับ
รายชื่อที่สมัครขอมูลเทานั้น ในการเปลี่ยนรายชือ่ท ี่สมัคร 
ขอมลู ใหเลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกรายการรายชื่อ 
ที่ใชงานได เพิ่มรายชื่อดูขอมูล หรือ ยกเลิกรายชื่อดูขอมูล 
หรือหากมีหนึ่งรายชื่อหรือมากกวาน ั้นถูกทําเครื่องหมาย 
ไวแลว เพิ่มที่เลือก หรือ ยกเลิกที่เลือก การเลิกเขาดูขอมูล 
ที่ถูกทําเครื่องหมาย

กดปุมเพิม่ระดับเสียง (PTT) และคางไวสั้นๆ เพือ่เริ่ม
การรับสายช องสัญญาณ รายชื่อท ี่ถูกทําเครื่องหมาย
และเรียกสายโดยบริการ PTT และรายชื่อที่เขารวม
ปรากฏบนหนาจอแสดงผล กดปุมเพิม่ระดับเสียง (PTT) 
และคางไวอีกครั้งเพื่อคุยกับรายชือ่ที่เขารวม ปลอยปุม
ปรับเพิม่ระดับเสียง (PTT) เพื่อฟงคําพดูโตตอบ

กดปุมวางสายเพื่อสิ้นสุดการรับสายช องสัญญาณ

การโทรออกชอง
ในการโทรไปยังชองที่เปนคาเริ่มตน ใหกดปุมปรับ
เพิม่ระดับเสียง (PTT) คางไว เสียงสัญญาณจะแสดง
วาเขาใชไดแลว และโทรศัพทจะแสดงชื่อเลนและชื่อชอง
สัญญาณของคุณ

ในการโทรไปยังชองที่ไมใชคาเริ่มตน เลือก รายการชอง 
ในเมนูสนทนา เลื่อนไปยังชองที่ตองการ และกดปุม
ปรับเพิม่ระดับเสียง (PTT) คางไว

กดคางไวที่ปุมปรับเพิ่มระดับเสียง (PTT) ตลอดการ
พดูคุยของคุณ และถือโทรศัพทไวดานหนาตัวคุณเพือ่
ใหเห็นหนาจอ เมื่อจบการสนทนา ใหปลอยปุมปรับ
เพิม่ระดับเสียง (PTT) การพูดคุยจะจัดตามลําดับ
ที่เขามากอนจะมีสิทธิ์พดูกอน เมื่อมบุีคคลใดหยุด
การสนทนา คนแรกที่กดปุมปรับเพิ่มระดับเสียง (PTT) 
จะพูดเปนคนถัดไป

การโทรแบบตัวตอตัว
ในการเริ่มตนการโทรแบบตัวตอตัวจากรายการรายชือ่ที่
คุณไดเพิ่มที่อยู PTT ใหเลือก รายการรายชือ่ เลื่อนไป
ยังรายชื่อ และกดปุมปรับเพิ่มระดับเสยีง (PTT) คางไว

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกรายชื่อจาก รายชื่อ

ในการเริ่มโทรแบบตัวตอตัวจากรายการของชอง
สัญญาณสนทนา ใหเลือก รายการชอง และเลื่อนไป
ยังชองซึ่งตองการ เลือก ตัวเลือก > สมาชิกประจํา 
เลื่อนไปยังรายชื่อที่ตองการ และกดปุมปรับเพิ่มระดับ 
เสียง (PTT) คางไว
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ในการเริ่มโทรแบบตัวตอตัวจากรายชื่อคําขอโทรกลับที่
ไดรับ เลือก ถาดเขาโทรกลับ เลื่อนไปยังชือ่เลนที่ตองการ 
และกดปุมปรับเพิ่มระดับเสียง (PTT) คางไว

การรับสายสนทนา
แบบเสียงสั้นๆ แจงใหคุณทราบถึงกลุมที่เรียกเขาและ
การติดตอแบบตัวตอตัว เมื่อไดรับสายจากชองสัญญาณ 
ชื่อชองสัญญาณและชื่อเลนของผูติดตอเขามาจะปรากฏ
ขึ้น ขณะรับสายตัวตอตัวจากบุคคลที่คุณจัดเก็บขอมูล
ไวใน รายชื่อ ชื่อที่จัดเก็บจะปรากฏขึ้นเมื่อระบุ 
แตหากไมไดระบุ จะแสดงเพียงชื่อเลนของผูโทร

คุณสามารถรับหรือปฏเิสธการโทรเขาแบบตัวตอตัวได 
หากคุณไดต้ังคาโทรศัพทใหแจงเตือนคุณถึงการโทรแบบ
ตัวตอตัว

หากคุณกดปุมปรับเพิ่มระดับเสียง (PTT) คางไว
เพื่อพยายามตอบชองสัญญาณระหวางที่กําลังคุยกับ
สมาชิกอีกคน คุณจะไดยินเสียงการรอสาย และคําวา 
กําลังรอคิว จะปรากฏอยูจนกวาคุณจะกดปุมปรับ
เพิ่มระดับเสียง (PTT) กดคางไวที่ปุมปรับเพิ่มระดับเสียง 
(PTT) และรอใหบุคคลอ่ืนหยุดกอน แลวคุณจึงเริ่มพ ูด 
ตอได

■ คําขอโทรกลบั
หากคุณโทรแบบตัวตอตัวและไมไดรับการตอบ คุณ
สามารถสงคําขอใหบุคคลนั้นโทรกลับมาหาคุณได

เมื่อมีคนสงคําขอโทรกลับมาใหคุณ จะมีขอความ 
ไดรับคําขอโทรกลับ ปรากฎขึ้นในโหมดสแตนดบาย 
เมื่อค ุณไดรับคําขอใหติดตอกลับจากผูที่ไมอยูในรายชื่อ 
ของคุณ คุณสามารถจัดเก็บชื่อไวใน รายชื่อ ของคุณได

การสงคําขอโทรกลับ
คุณสามารถสงคําขอโทรกลับดวยวิธีดังตอไปนี้

• ในการสงคําขอโทรกลับจากรายชื่อในกลุมในเมนู 
สนทนา เลือก รายการรายชื่อ เลื่อนไปยังรายชื่อ
และเลือก ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ

• ในการสงคําขอโทรกลับจาก รายชื่อ คนหารายชื่อ
ที่ตองการ เลือก ขอมลู เลื่อนไปที่อยู PTT และเลือก 
ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ

• ในการสงคําขอโทรกลับจากรายการชองในเมนูสนทนา 
เลือก รายการชอง และเลื่อนไปยังชองที่ตองการ 
เลือกตัวเลือก > สมาชิกประจํา เลื่อนไปท ี่รายชือ่ 
ที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > สงขอความ 
โทรกลับ

• ในการสงคําขอโทรกลบัจากรายการคําขอโทรกลบัใน
เมนู สนทนา เลือก ถาดเขาโทรกลับ เลื่อนไปยัง
รายชื่อและเลือก ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ

การตอบคําขอโทรกลับ
1. ในการเปด ถาดเขาโทรกลับ เลือก ดู รายการชื่อเลน

ของบุคคลที่สงคําขอโทรกลับจะปรากฏขึ้น

2. ในการโทรตัวตอตัว กดปุมปรับเพิ่มระดับเสียง 
(PTT) คางไว

3. ในการสงคําขอโทรกลับไปยังผูสง ใหเลือก 
ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ

ในการลบคําขอ ใหเลือก ลบ

การบันทึกผูสงคําขอใหติดตอกลับ
1. ในการเปด ถาดเขาโทรกลับ เลือก ดู รายการชื่อเลน

ของบุคคลที่สงคําขอโทรกลับจะปรากฏขึ้น

2. ในการดูที่อยู PTT ของผูสง ใหเลือก ตัวเลือก > 
ดูที่อยูสนทนา
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ในการจัดเก็บรายชื่อใหมหรือเพิม่ที่อยูสนทนาไวใน
รายชือ่ ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บเปน หรือ 
เพิ่มเขาในชื่อ

■ การเพิ่มรายชื่อแบบตวัตอตวั
คุณสามารถจัดเก็บชื่อของบุคคลที่คุณพูดคุยแบบ
ตัวตอตัวอยูเปนประจําดวยวิธีการดังตอไปนี้

• ในการเพิม่ที่อยู PTT ในชื่อใน รายชือ่ คนหารายชื่อ
ที่ตองการและเลือก ตัวเลือก > เพิม่ขอมูล > 
ที่อยูสนทนา

• ในการเพิม่รายชื่อลงในรายการรายชื่อสนทนา เลือก 
เมนู > สนทนา > รายการรายชือ่ > ตัวเลือก > 
เพิ่มชื่อ

• ในการเพิม่รายชื่อจากรายการชอง ใหเชื่อมตอกับ
บริการสนทนา เลือก รายการชอง และเลื่อนไปยัง
ชองที่ตองการ เลือก ตัวเลือก > สมาชิกประจํา 
เลื่อนไปยังสมาชิกที่มีขอมูลผูติดตอที่คุณตองการ
จัดเก็บ และเลือก ตัวเลือก ในการเพิ่มรายชื่อใหม 
ใหเลือกจัดเก็บเปน ในการเพิม่ที่อยูสนทนาใหกับ
ชื่อใน รายชื่อ เลือก เพิ่มเขาในชื่อ

■ การสรางและการตัง้คาชอง
สัญญาณ

เมื่อคุณติดตอไปที่กลุม สมาชิกทุกคนในกลุมจะไดยิน
เสียงพรอมกัน

สมาชิกแตละคนในชองสัญญาณจะมีชื่อเลน ซึง่แสดง
เปนขอมูลผูโทร สมาชิกในชองสัญญาณสามารถเลือก
ชื่อเลนสําหรับพวกเขาในแตละชองสัญญาณได

ชองสัญญาณตางๆ จะไดรับการลงทะเบียนไวที่แอดเดรส 
URL ผูใชหนึ่งคนจะลงทะเบียน URL ชองสัญญาณ
ในเครือขายโดยการเขารวมเซสชันกลุมในครั้งแรก

มีชองสนทนาสามชองดังนี้

• ชองสญัญาณทีกํ่าหนดไวคือชองสญัญาณทีอ่นญุาต
ให เฉพาะผูเขารวมทีเ่ลอืกไวซึง่ระบุไวโดยผูใหบริการ
ไดเขารวมกลุมได

• ชองสญัญาณเฉพาะกิจคือชองสญัญาณทีผู่ใชจดัทาํ
ขึน้เอง คุณสามารถสรางชองสญัญาณสวนตัวของ
คุณและเชญิสมาชกิเขารวมชองสญัญาณได

• ชองสัญญาณที่กําหนดไวแบบเฉพาะกิจ คือ ชอง
สัญญาณที่คุณสรางขึ้นจากสมาชิกในชอง
สัญญาณท ี่กําหนดไว ตัวอยางเชน ธุรกิจแบบหนึ่ง
อาจมีชองสัญญาณเฉพาะ รวมทั้งชองสัญญาณที่
แยกไวสําหรับการดําเนินธุรกิจเฉพาะบางอยาง

เพ่ิมชอง
เลือก เมนู > สนทนา > เพิ่มชอง เลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้

ไกด — เพื่อเพิ่มชองสัญญาณใหม ในการตั้งคา
ระดับความปลอดภัยสําหรับชองสัญญาณ ใหเลือก 
ชองสาธารณะ หรือ ชองสวนตัว หากคุณเลือก 
ชองสวนตัว โทรศัพทจะสรางสวนที่ไมถูกดักฟงใน
ที่อยูชองสัญญาณโดยอัตโนมัติ ซึ่งสมาชิกจะไม
สามารถดูได เมื่อไดรับการเชิญเขาสูชองสัญญาณ 
คนที่จดัทําชองสัญญาณสวนตัวเทานั้นจึงจะเชิญ
สมาชิกอ่ืนๆ เขารวมกลุมได ปอนชื่อสําหรับชอง
สัญญาณ เลือก คาที่ต้ังไว  รับฟงแลว หรือ ไมทํางาน 
โทรศัพทจะแสดงกลุมที่บันทึกไวและสถานะของ
กลุมนั้น คาที่ต้ังไว และ รับฟงแลว เปนชองที่ใชงาน 
เมือ่คุณกดปุมปรับเพิม่ระดับเสียง (PTT) คางไว 
เพือ่โทรแบบชอง เครื่องจะโทรไปที่ชองที่เปนคา เริ่มตน 
หากคุณยังไมไดเลื่อนไปยังชองหรือราย ชื่ออ่ืน 
ในการสงคําเชิญไปยังชองนั้น ใหเลือก ใช 
เมือ่โทรศัพทขอคําเชิญ คุณสามารถสงคําเชิญ 
โดยใชขอความแบบอักษร หรือ IR สมาชิกที่คุณ สง 
คําเชิญใหเขารวมชองสัญญาณสาธารณะสามารถ 
เชญิสมาชกิคนอ่ืนเขารวมชองสัญญาณนั้นไดอีก
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โดยผูใช — เพือ่เขารวมชองสัญญาณที่มีอยู 
ปอนที่อยูชองสัญญาณ เลือก คาที่ต้ังไว  รับฟงแลว หรือ 
ไมทํางาน โทรศัพทจะแสดงชองสัญญาณ 
ที่บันทึกไวและสถานะของชองสัญญาณนั้น คาที่ต้ังไว 
และ รับฟงแลว เปนชองที่ใชงาน 
เมื่อคุณกดปุมปรับเพิ่มระดับเสียง (PTT) คางไวเพือ่ 
โทรแบบชอง เครื่องจะโทรไปที่ชองที่เปนคาเริ่มตน 
หากคุณยังไมไดเลื่อนไปยังชองหรือรายชื่ออ่ืน

การรับคําเชิญ
1. เมือ่คุณไดรับคําเชญิแบบขอความแบบอักษรไปยังชอง 

ขอความ ไดรับคําเชญิจากชอง: จะปรากฏขึน้

2. ในการดูชื่อเลนของบุคคลที่สงคําเชิญมาและที่อยูชอง 
หากชองนั้นไมใชกลุมสวนตัว ใหเลือก ดู

3. ในการเพิ่มชองลงในโทรศัพทของคุณ 
ใหเลือกจัดเก็บ ในการตั้งสถานะใหกับชอง เลือก 
คาที่ต้ังไว รับฟงแลว หรือ ไมทํางาน

ในการไมรับคําเชิญ เลือก ออก > ใช หรือเลือก ดู > 
ละท้ิง > ใช

■ การตัง้คาสนทนา
การต้ังคาการสนทนาแบงออกเปนสองแบบ: การต้ังคา
เพื่อการเชื่อมตอกับบริการ และการตั้งคาเพื่อใชงาน

คุณอาจไดรับการตั้งคาเพื่อเชื่อมตอกับบริการจากผูให
บริการของคุณ โปรดดูที่ “บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, 
ในหนา 13 คุณสามารถปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเอง 
โปรดดูที่ “การต้ังกําหนดคา”, ในหนา 46

ในการเลือกการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอกับบริการ 
ใหเลือก เมนู > สนทนา > การต้ังกําหนดคา และจาก 
ตัวเลือกตอไปนี้

การจัดรูปแบบ — เพื่อเลือกผูใหบริการ คาที่ต้ังมา หรือ 
การต้ังคาสวนบุคคล สําหรับบริการสนทนา เฉพาะการตั้ง 
กําหนดคาที่รองรับบริการสนทนาเทานั้นท ี่จะปรากฏขึ้น

บัญช ี— เพือ่เลือกบัญชีบริการสนทนาที่มีในการต ั้ง 
กําหนดคาที่ใชงาน

คุณยังสามารถเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ไดเชนกัน 
ชื่อผูใชสนทนา  ชื่อเลนที่ต้ังไว  รหัสผานสนทนา  โดเมน 
และ ที่อยูเซิรฟเวอร

ในการแกไขการตั้งคาการสนทนาที่จะนํามาใช ใหเลือก 
เมนู > สนทนา > การต้ังคาสนทนา และจากตัวเลือก
ตอไปนี้

การโทร 1 ตอ 1 > เปด — เพื่อเลือกโทรศัพทใหตอบรับ
สายเรียกเขาแบบตัวตอตัว

การโทร 1 ตอ 1 > ปด — เพือ่โทรออกตัวตอตัวแต
ไมรับสายตัวตอตัว ผูใหบริการอาจนําเสนอบริการ
ซึ่งแทนที่การต้ังคาเหลานี้ ในการตั้งโทรศัพทใหแจงคุณ
ถึงการติดตอแบบตัวตอตัวดวยเสียงเรียกเขา ใหเลือก 
แจงเตือน

กลุมที่รับฟง > เปด — เพือ่ใชงานชองที่รับฟง

สถานะสนทนาเมื่อเปดเครื่อง > ใช — เพือ่ต้ังโทรศัพท
ใหเชื่อมตอกับบริการสนทนาโดยอัตโนมัติเมือ่คุณเปด
เครื่อง

สงที่อยูสนทนา > ไม — เพื่อซอนที่อยูสนทนาของคุณ
จากชองและโทรแบบตัวตอตัว
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16. เว็บ

คุณสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ตางๆ 
โดยใชเบราเซอรของโทรศัพท (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) 

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือ
ได และมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้ง
การปองกันที่เพียงพอตอซอฟตแวรที่เปน
อันตราย

คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี้ รวมทั้งราคา 
ภาษี และคําแนะนําตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ 

คุณสามารถใชคุณสมบัติเบราเซอรของโทรศัพทเพื่อดู
บริการตางๆ ที่ใชภาษา Wireless Markup Language 
(WML) หรือ extensible HyperText Markup Language 
(XHTML) ในเพจตางๆ ได โดยลักษณะที่ปรากฏอาจ
แตกตางกันตามขนาดของหนาจอ คุณอาจดูราย
ละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจในอินเทอรเน็ตไมได 

■ การตั้งคาการดูขอมูล
คุณอาจไดรับการต้ังกําหนดคาที่ตองใชในการเบราสใน 
รูปของขอความการจัดรูปแบบจากผูใหบริการระบบ 
เครือขายท ี่นําเสนอบริการที่คุณตองการใช โปรดดูที่ 
“บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, ในหนา 13 นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถปอนการต้ังกําหนดคาทั้งหมดดวยตัว 
คุณเอง โปรดดูที่ “การต้ังกําหนดคา”, ในหนา 46

■ การเชื่อมตอกับบริการ
อันดับแรก ตรวจดูใหแนใจวาการตั้งกําหนดคาของ
บริการที่คุณตองการใชนั้นทํางานอยู

1. ในการเลือกการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอกับบริการ 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > 
การต้ังกําหนดคา

2. เลอืก การจัดรูปแบบ เฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับ
บริการการเบราสเทานั้นที่จะปรากฏขึ้น 
เลอืก ผูใหบริการ คาที่ต้ังมา หรือ การต้ังคาสวน 
บุคคล สําหรับการเบราส โปรดดูที่ 
“การต้ังคาการดูขอมูล”, ในหนา 63

เลอืก บัญชี และบริการเบราสที่มีอยูในการตั้ง
กําหนดคาที่ใชงาน

เลอืก แสดงหนาตางการติดตอ > ใช เพือ่ดําเนินการ
ตรวจสอบผูใชดวยตนเองสําหรับการเชื่อมตอ
อินทราเน็ต

จากนั้น ใหเชื่อมตอกับบริการโดยเลือกทําตาม
ขั้นตอนตอไปนี้

• เลอืก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรือในโหมด 
สแตนดบาย ใหกด 0 คางไว

• ในการเลือกบุคมารคของบริการ ใหเลือก เมนู > 
เว็บ > บุคมารก

• ในการเลือก URL ลาสุด ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
ที่อยูเว็บลาสุด

• ในการปอนแอดเดรสของบริการ ใหเลือก เมนู > 
เว็บ > ไปที่ที่อยู ปอนที่อยูของบริการ และเลือก 
ตกลง

■ การเบราสเพจ
หลังจากคุณเชื่อมตอกับบริการ คุณสามารถเริ่มการ
เบราสเพจตางๆ ได ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตาง
กันไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตามขอความที่ปรากฏบน 
หนาจอแสดงผลที โทรศัพทของคุณ สําหรับขอมูลเพิม่เติม 
โปรดติดตอผ ูใหบริการของคุณ
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หากคุณเลือกขอมูลแพ็คเก็ตเปนบริการเสริมขอมูล  
จะปรากฏขึ้นที่ดานบนซายของจอในระหวางการ
เบราส หากคุณรับสายหรือขอความแบบตัวอักษร 
หรือโทรออกในระหวางการเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ต  
จะปรากฏขึ้นที่ดานบนสุดของหนาจอ ซึ่งแสดงวาหยุด 
(พัก) การเชือ่มตอขอมูลแพ็คเก็ตไวชั่วคราว หลังจาก
โทรเสร็จเรียบรอยแลว เครื่องจะพยายามตอขอมูล
แพค็เก็ตใหมอีกครั้ง

การเบราสดวยปุมโทรศัพท
ใชปุมเลื่อนเบราสดูเพจ

ในการเลือกรายการที่ไฮไลตไว ใหกดปุมโทรออก 
หรือเลือก เลือก

ในการปอนตัวอักษรและตัวเลข กดปุม 0 ถึง 9 
ในการปอนตัวอักษรพิเศษ ใหกดปุม *

ตัวเลือกตางๆ ในขณะเบราส
Nokia.com  โฮมเพจ  เพิ่มบุคมารก  บุคมารก  
ตัวเลือกเพจ ประวัติ  ดาวนโหลด ตัวเลือกอ่ืน ๆ   รีโหลด 
และ จบการทํางาน อาจใชงานได ผูใหบริการอาจเสนอ
ตัวเลือกอ่ืนๆ ไวดวย

แคช คือ ตําแหนงหนวยความจําที่ใชจัดเก็บขอมูล
ไวชั่วคราว หากคุณพยายามเขาใชหรือเขาดูขอมูลที่เปน
ความลับที่ตองการรหัสผาน ใหลบแคชหลังใชแตละครั้ง 
ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในแคช

ในการลบแคช โปรดดูที่ “หนวยความจําแคช”, ในหนา 66

การโทรออกโดยตรง
เบราเซอรสนับสนุนฟงกชัน ซึ่งคุณสามารถเขาใชงาน
ไดขณะเบราส คุณสามารถโทรออก และจัดเก็บชื่อ
และเบอรโทรศัพทจากหนาหนึ่ง

■ การตั้งคาลกัษณะเบราเซอร
ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > 
การต้ังคาลักษณะ หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การต้ังคาลกัษณะเบราเซอร 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

การตัดคํา > ใช— เพือ่กําหนดใหขอความปรากฏบน 
หนาจอในบรรทัดตอไป หากคุณเลือก ไมใช ขอความจะ 
ถูกตัดใหสั้นลง

ขนาดอักษร > ขนาดเล็กพเิศษ  เล็ก หรือ กลาง — เพือ่ต้ัง 
ขนาดอักษร

แสดงภาพ > ไมแสดง — เพื่อซอนภาพในเพจ ซึ่งจะชวย
เพิ่มความเร็วในการเบราสดูเพจที่มรูีปภาพจํานวนมาก

การแจงเตือน > แจงเตือนการเชือ่มตอที่ไมรับรอง > 
แสดง — เพือ่ต้ังใหโทรศัพทแจงเตือนเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการเชื่อมตอที่มีการเขารหัสเพื่อถอดรหัส
ระหวางเบราส

การแจงเตือน > แจงเตือนรายการที่ไมรับรอง > แสดง — 
เพื่อต้ังโทรศัพทใหแจงเตือนเมื่อหนาเพจที่มีการเขารหัสที่
มีรายการที่ไมปลอดภัย การแจงเตือนเหลานี้ไมไดรับรอง
วาการเชื่อมตอนั้นปลอดภัย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดดูที่ “ความปลอดภัยของเบราเซอร”, หนา 66

การเขารหัสตัวอักษร > การเขารหัสเนื้อหา — เพื่อเลือก
การเขารหัสสําหรับเนื้อหาเพจเบราเซอร

การเขารหัสตัวอักษร > ที่อยูเว็บ Unicode (UTF-8) > ใช 
— เพือ่ต้ังโทรศัพทใหสง URL เปนการเขารหัส UTF-8 
คุณอาจตองใชการต้ังคานี้เมื่อคุณเขาใชเว็บเพจที่ใช
ภาษาตางประเทศ

ขนาดหนาจอ > แบบเต็มจอ หรือ ขนาดเล็ก— เพื่อต้ังคา
ขนาดหนาจอ

■ คุกกี้
คุกกี้ คือ ขอมูลที่เว็บไซตจดัเก็บในหนวยความจําแคช
ของโทรศัพท คุกกี้จะถูกจดัเก็บไวจนกวาคุณจะลบขอมูล
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ในหนวยความจําแคช โปรดดูที่ “หนวยความจําแคช”, 
ในหนา 66

ขณะที่เบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > 
การปองกัน > การต้ังคาคุกกี้ หรือในโหมดสแตนดบาย 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การต้ังคา
การปองกัน > คุกกี้ เมือ่ตองการใหรับหรือปองกัน
โทรศัพทไมใหคุกกี้ เลือก ใหรับได หรือ ปฏเิสธ

■ สครปิตผานการเชือ่มตอรบัรอง
คุณสามารถเลือกใหรับสคริปตจากเพจที่ความปลอดภัย
หรือไม โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนสคริปต WML

1. ขณะที่เบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > 
การปองกัน > ต้ังคา WMLScript หรือในโหมด 
สแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > 
การต้ังคาการปองกัน > WMLScript ผานการเชื่อม 
ตอรับรอง

2. ในการใหรับสคริปต เลือก ใหรับได

■ บุคมารค
คุณสามารถจัดเก็บที่อยูเพจเปนบุคมารคในหนวย
ความจําของโทรศัพท

1. ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > บุคมารก 
หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
บุคมารก

2. เลื่อนไปที่บุคมารค และเลือกบุคมารคนั้น หรือกด
ปุมโทรออกเพื่อทําการเชื่อมตอกับเพจของบุคมารค

3. เลือก ตัวเลือก เพื่อดู แกไข ลบ หรือสงบุคมารค 
เพื่อสรางบุคมารคใหม หรือจัดเก็บบุคมารคลง
ในแฟมขอมูล

โทรศัพทของคุณอาจมบุีคมารคที่โหลดไวแลวสําหรับ 
เว็บไซตที่ไมไดเปนพันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไม 
รับรองหรือรับประกันใดๆ ตอการใชงานไซตดังกลาว 
หากคุณเลือกการเขาถึงเว็บไซตเหลานั้น คุณควรจะ 

ยึดถือตามขอควรระวังสําหรับความปลอดภยัหรือเนื้อหา 
เชนเดียวกับเว็บไซตอินเทอรเน็ตปกติ

การรับบุคมารค
เมือ่คุณไดรับบุคมารคที่สงเปนบุคมารค ขอความ ไดรับ 1 
บุคมารก จะปรากฏขึ้น ในการจดัเก็บบุคมารค ใหเลือก 
แสดง > จัดเก็บ ในการดูหรือลบบุคมารค ใหเลือก 
ตัวเลือก > ดู หรือ ลบ ในการยกเลิกบุคมารคทันที
ที่คุณไดรับบุคมารค เลือก ออก > ตกลง

■ การดาวนโหลดแฟม
ในการดาวนโหลดแบบเสียง ภาพ เกม หรือแอปพลิเคชัน่ 
เพิม่เติมในโทรศัพทของคุณ (บริการเสริมจากระบบ 
เครือขาย) ใหเลือกเมนู > เว็บ > ดาวนโหลด > 
ดาวนโหลดเสียงกริ่ง  ดาวนโหลดภาพ  ดาวนโหลดเกมส  
ดาวนโหลดวิดีโอ  ดาวนโหลดลักษณะ หรือ 
ดาวนโหลดแอปฯ

ขอสําคัญ: ติดต้ังและใชแอปพลิเคชั่นกับ
ซอฟตแวรอ่ืนจากแหลงที่มคีวามปลอดภยั
เพียงพอและมีการปองกันจากซอฟตแวรที่
เปนอันตรายเทานั้น

ในการจดัเก็บแฟมที่ดาวนโหลดมาทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
ในแฟมขอมูลที่เหมาะสมใน คลังภาพ หรือใน 
แอปพลิเคชั่น ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > 
การต้ังคาการดาวนโหลด > จัดเก็บอัตโนมติั > ใช

■ ถาดรับขอความบรกิาร
โทรศัพทสามารถรับขอความบริการ (ขอความที่สงให) 
ที่มาจากผูใหบริการระบบ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ขอความบริการเปนการแจงขอมูล เชน 
หัวขอขาว และขอความบริการอาจมีขอความแบบอักษร 
หรือที่อยูของบริการ

หากตองการเขาใช ถาดรับขอความบริการ 
ในโหมดสแตนดบาย เมือ่คุณไดรับขอความบริการ 
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ใหเลือก แสดง หากคุณเลือก ออก จะถูกยายไปที่ 
ถาดรับขอความบริการ ในการเขาใช ถาดรับขอความ 
บริการ ในภายหลัง ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
ถาดรับขอความบริการ

ในการเขาใช ถาดรับขอความบริการ ขณะเบราส ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > ถาดรับขอความบริการ 
เลื่อนไปยังขอความที่คุณตองการ และเมื่อตองการใชงาน
เบราเซอรกับดาวนโหลดเนื้อหาที่เลือกไว ใหเลือก 
ดึงขอมูล ในการแสดงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการ
แจงบริการ หรือลบขอความนั้น ใหเลือก ตัวเลือก > 
ขอมูล หรือ ลบ

การตั้งคาถาดรับขอความบริการ
เลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การต้ังคาถาดรับ 
ขอความบริการ

ในการกําหนดวาตองการรับขอความบริการหรือไม 
ใหเลือก ขอความบริการ > ใช หรือ ไมใช

ในการต้ังคาใหโทรศัพทรับขอความบริการเฉพาะจาก
ผูจัดทําเนื้อหาที่ไดรับการรับรองจากผูใหบริการเทานั้น 
เลือก ปองกันขอความ > ใช เมื่อตองการดูรายการ
ผูจัดทําเนื้อหาที่ไดรับการรับรอง ใหเลือก ชองที่เชื่อถือได

ในการต้ังคาโทรศัพทใหใชเบราเซอรจากโหมด
สแตนดบายโดยอัตโนมัติ เมื่อไดรับขอความบริการ 
ใหเลือก เชื่อมตออัตโนมติั > ใช หากคุณเลือก ไมใช 
โทรศัพทจะใชงานเบราเซอรเฉพาะหลังจากคุณเลือก 
ดึงขอมูล เมื่อเครื่องไดรับขอความบริการเทานั้น

■ หนวยความจําแคช
แคช คือ ตําแหนงหนวยความจําที่ใชจัดเก็บขอมูลไว
ชั่วคราว หากคุณพยายามเขาใชหรือเขาดูขอมลูที่
เปนความลับที่ตองการรหัสผาน ใหลบแคชหลังใชแตละ
ครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใชงานจะถูกจัดเก็บ
ไวในแคช

ในการลบแคช ขณะที่เบราส เลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกอ่ืน ๆ > ลบขอมูลในแคช ในโหมดสแตนดบาย 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > ลบขอมูลในแคช

■ ความปลอดภัยของเบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติความปลอดภัยกับบริการ
บางประเภท เชน บริการดานธนาคาร หรือการซื้อสินคา
ออนไลน สําหรับการเชื่อมตอประเภทนี้ คุณจําเปนตองใช
ใบรับรองและโมดูลระบบปองกันซึ่งอาจมีอยูในซิมการด
ของคุณ สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ

โมดลูปองกัน
โมดูลปองกันจะปรับปรุงบริการดานความปลอดภยัของ
แอปพลิเคชั่นที่ตองใชในการเชื่อมตอเบราเซอร และ
ใชงานลายเซ็นแบบดิจิตอล โมดูลปองกันอาจประกอบ
ดวยใบรับรอง รวมทั้งปุมสวนตัวและปุมทั่วไป 
ผูใหบริการจะจัดเก็บใบรับรองไวในโมดูลปองกัน 

เลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การต้ังคาการปองกัน > 
การต้ังคาการปองกัน และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

ขอมูลโมดูลปองกัน — เพือ่แสดงชื่อโมดูลปองกัน สถานะ 
บริษัทผูผลิต และชุดหมายเลขผลิตภณัฑ

ถาม PIN โมดูล — เพื่อต้ังโทรศัพทใหถาม PIN โมดูล 
ขณะใชบริการที่อยูในโมดูลปองกัน ปอนรหัสและเลือกใช 
ในการยกเลิกการถาม PIN โมดูล ใหเลือก ไมใช

เปลี่ยน PIN โมดูล— เพื่อเปลี่ยน PIN โมดูล ในกรณี
ที่โมดูลปองกันใหทําได ปอนรหัส PIN ของโมดูลรหัส
ปจจุบัน จากนั้นจึงปอนรหัสใหม 2 ครั้ง

เปลี่ยน PIN ที่ลงนามไว — เพื่อเปลี่ยนรหัส PIN 
ที่ลงนามไวสําหรับลายเซน็แบบดิจิตอล เลือก PIN 
ที่ลงนามไวซึ่งคุณตองการเปลี่ยน ปอนรหัส PIN 
โมดูลปจจุบัน จากน้ันจึงปอนรหัสใหม 2 ครั้ง

โปรดดูที่ “รหัสผาน”, ในหนา 12
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ใบรับรอง
ขอสําคัญ: โปรดทราบวาแมการใช 
ใบร ับรองจะชวยใหความเสี่ยงเกี่ยวกับการ 
เชื่อมตอระยะไกลและการติดต้ังซอฟตแวร
ลดนอยลงอยางเห็นไดชัด แตคุณควรใช 
ใบร ับรองอยางถูกตองเพื่อใหไดรับ 
ประโยชน จากความปลอดภยัที่เพิม่มากขึ้น 
ใบรับรองไมไดใหการปองกันความปลอด 
ภยัแตอยางใด หากแตเปนผูจัดการ 
ใบรับรองที่ทําใหมีความปลอดภัยเพิม่ขึ้น 
ตามใบรับรองของแทท ี่ถูกตองหรือนา 
เชื่อถือ ใบรับรองมีอายุการใชงานจํากัด 
หากใบรับรองหมดอายุหรือใบรับรองที่ 
ไม ถ ูกตองปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองนั้น
จะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันและ
เวลาปจจุบันในเครื่องของคุณถูกตอง

กอนที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งคาใบรับรอง 
คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถ
เชื่อถือเจาของใบรับรองนี้ได และตรวจ 
สอบว าใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่
อยูในรายชื่อ

ใบรับรองมีอยู 3 แบบ ไดแก ใบรับรองเซิรฟเวอร 
ใบรับรองสิทธิ์ และใบรับรองผูใช คุณสามารถขอรับ
ใบรับรองไดจากผูใหบริการของคุณ ผูใหบริการจะจัดเก็บ 
ใบรับรองสิทธิ์และใบรับรองผูใชไวในโมดูลป องกันดวย

ในการดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองผูใชที่
ดาวนโหลดไวในโทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
การต้ังคา > การต้ังคาการปองกัน > ใบรับรองสิทธิ์ หรือ 
ใบรับรองผูใช

สัญลักษณความปลอดภัย  จะปรากฏขึ้น
ระหวางการเชื่อมตอ หากการสงขอมูลระหวางโทรศัพท
และเซิรฟเวอรเนื้อหาถูกเขารหัสไว

อยางไรก็ตาม ไอคอนความปลอดภยัไมไดแสดงวา
การสงขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรเนื้อหา 
(หรือท ี่ซึ่งจดัเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) จะปลอดภัย 

ขึ้นกับผูใหบริการวาจะมีระบบปองกันใหกับการสงขอมูล
ระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรเนื้อหาหรือไม

ลายเซ็นดิจิตอล
คุณสามารถสรางลายเซ็นดิจิตอลดวยโทรศัพทของคุณได 
หากซิมการดของคุณมีโมดูลปองกัน การใชลายเซ็น
ดิจิตอลเหมือนกับการเซ็นชื่อลงบนเอกสารใบเรียกเก็บ 
สัญญา หรือเอกสารอื่นๆ 

ในการใชลายเซ็นดิจติอล ใหเลือกลิงคของเพจ เชน 
ชื่อหนังสือที่คุณตองการซื้อและราคาของหนังสือนั้น 
ขอความที่จะเซ็น ซึ่งอาจมีจํานวนเงินและวันที่
รวมอยูดวย จะปรากฏขึ้น

ตรวจสอบวาขอความสวนหวัถูก อาน และไอคอน
ลายเซ็นดิจิตอล  จะปรากฏขึ้น

หากไอคอนลายเซ็นดิจิตอลไมปรากฏขึ้น แสดงวา
มกีารละเมิดความปลอดภยั และคุณไมควรปอนขอมลู
สวนตัว เชน PIN ที่ลงนามไว

ในการตกลงรับขอความ ใหอานขอความทั้งหมดกอน 
หลังจากนั้นใหคุณเลือก ตกลงรับ

ขอความนั้นอาจไมพอดีภายในหนาจอเดียว ดังนั้น 
จึงควรตรวจสอบใหแนใจวาไดเลื่อนไปอานขอความ
ทั้งหมดแลวกอนตกลงรบั

เลือกใบรับรองผูใชที่คุณตองการใช ปอน PIN ที่ลงนามไว 
(โปรดดูที่ “รหัสผาน”, ในหนา 12) และเลือก ตกลง 
ไอคอนลายเซ็นดิจิตอลจะหายไป และบริการจะแสดง
ขอมูลยืนยันการสั่งซื้อ

■ ขอมูลตําแหนงการใชงาน
ระบบเครือขายสามารถสงคําขอใหคุณแสดงตําแหนง 
คุณสามารถมั่นใจไดวา  ระบบเครือขายจะสงขอมูล
ตําแหนงของโทรศัพทคุณก็ตอเมื่อคุณอนุมติัเทานั้น 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรดติดตอ
ผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการเพื่อสมัครเขาใชบริการ 
และเพื่อยอมรับการสงขอมูลตําแหนง
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ในการยอมรับหรือปฏเิสธคําขอใหแสดงตําแหนง ใหเลือก 
ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ หากคุณไมไดรับคําขอ โทรศัพท
อาจตอบรับหรือปฏิเสธคําขอโดยอัตโนมัติก็ได ขึ้นกับขอ 
ตกลงระหวางคุณกับผูใหบริการระบบหรือผูให  
บริการดวย เครื่องจะแสดงขอความ ขอตําแหนง หายไป 
1 ในการดูคําขอใหแสดง ตําแหนงที่คุณไมไดรับ ใหเลือก 
แสดง

ในการดูขอมลูของการแจงเตือนสวนตัวและคําขอ 10 
รายการลาสุด หรือในการลบรายการดังกลาว ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > ตําแหนง > ล็อกตําแหนง > เปดแฟม หรือ 
ลบทั้งหมด
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17. บริการซิม

ซิมการดของคุณอาจมีบริการเพิ่มเติมที่คุณเขาใชงานได 
เมนูนี้จะปรากฎขึ้นตอเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุน 
ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะตางกันไปตามซิมการดที่ใช

หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ 
ในการใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการด
ของคุณ ซื่งอาจเปนผูใหบริการ ผูใหบริการระบบ
เครือขายหรือผ ูจําหนายรายอื่นๆ

ในการตั้งใหโทรศัพทแสดงขอความยืนยันการทํางานที่จะ
สงระหวางเครื่องของคุณและระบบเครือขายเมื่อคุณใช
บริการซิม ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > 
ยืนยันบริการซิม > แสดง

ในการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตองสงขอความ 
หรือโทรติดตอ ซึ่งคุณจะตองรับผิดชอบคาใชจายนี้
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18. การเช่ือมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร

คุณสามารถสงและรับอีเมล และเขาใชงานอินเทอรเน็ต
เมื่อเชื่อมตอโทรศัพทเขากับเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได
ผานการเชื่อมตออินฟราเรด  หรือสายขอมูล (CA-42) 
คุณสามารถใชโทรศัพทนี้กับแอปพลิเคชั่นการสื่อสาร
ขอมูลและการเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรได

■ Nokia PC Suite
ดวย Nokia PC Suite คุณสามารถซิงโครไนซ รายชื่อ  
ปฏิทิน  สิ่งที่ตองทํา และ บันทึก ระหวางโทรศัพท
ของคุณและพีซีที่ใชงานรวมกันได

คุณอาจคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nokia PC Suite 
เชน ไฟลที่ดาวนโหลดไดไดจากสวนสนับสนุนใน
เว็บไซตของ Nokia ที่ www.nokia-asia.com/support

■ ขอมูลแพ็คเก็ต HSCSD และ 
CSD

ดวยการใชโทรศัพท คุณสามารถใชขอมลูแพ็คเก็ต 
ขอมูลสลับวงจรความเร็วสูง (HSCSD) และขอมูล
สลับวงจร (CSD ขอมลู GSM)

โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ เพื่อดูขอมูล
เกี่ยวกับการใชงานและการเปนสมาชิกบริการขอมูล

การใชบริการ HSCSD จะสิ้นเปลืองพลังงานจาก
แบตเตอรี่ของโทรศัพทเร็วขึ้นกวาการใชสายสนทนาหรือ
การใชสายขอมูลปกติ คุณอาจจําเปนตองตอโทรศัพท
เขากับอุปกรณชารจระหวางที่โอนขอมูล

โปรดดูที่ “ขอมูลแพค็เก็ต (EGPRS)”, ในหนา 45

■ แอปพลิเคชั่นการสือ่สารขอมูล
โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการใชแอปพลิเคชั่นการสื่อสาร
ขอมูลจากเอกสารที่ใหมาดวย ไมแนะนําใหโทรออกหรือ
รับสายเขาระหวางที่เชื่อมตอโทรศัพทกับเครื่อง

คอมพิวเตอร เพราะอาจทําใหการทํางานขัดของได 
เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นระหวางใชโทรศัพทรับสงขอมูล 
ใหวางโทรศัพทบนพื้นผิวที่มัน่คง โดยใหดานแผงปุม
คว่ําลง อยายายโทรศัพทโดยถือไวในมือระหวางใช
โทรศัพทรับสงขอมูล

www.nokia-asia.com/6070/support
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19. อุปกรณเสริมของแท

อุปกรณเสริมแบบใหม
สําหรับโทรศัพทของคุณ
มีจําหนายอยูมากมาย 
คุณสามารถเลือก
อุปกรณเสริมซึ่งเหมาะ
กับความตองการในการติดตอสื่อสารของคุณได

อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบายไวในสวนถัดไป

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพืน้ที่ของคุณวามี
อุปกรณใดจําหนายบาง

ตอไปน้ีเปนคําแนะนําท่ีควรปฏิบัตสิําหรับการ
ใชอปุกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก

• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม 
ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการตดิต้ังและการทํางานของอุปกรณเสรมิ
ทกุชิน้ทีติ่ดต้ังในรถอยางสม่าํเสมอ

• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะ 
ติดต้ังอ ุปกรณเสริมในรถที่ติดต้ังยากได

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริม
ที่ไดรับการรับรองจากผูผลิตโทรศัพทเทานั้น การใช
อุปกรณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตราย
และทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปน
โมฆะไป

■ แบตเตอรี่

* เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงได โดยขึ้นอยูกับ 
ซิมการด การต้ังคาระบบและคาที่ใช รูปแบบที่ใชรวมถึง 
สภาพแวดลอม การใชวิทยุ FM และแฮนดฟรีแบบในตัว 
จะสงผลตอเวลาสนทนาและเวลาสแตนดบาย

■ อุปกรณตดิตัง้ในรถยนต

ชุดอุปกรณแฮนดฟรีในรถยนต Nokia 
HF-3
ประกอบดวยลําโพงและไมโครโฟนในตัว รวมทั้งระบบ
ชารจโทรศัพทมือถือ เพียงแคเสียบอุปกรณเขากับที่จุด 
บุหรี่ในรถยนต คุณก็พรอมที่จะสนทนาดวยระบบ
แฮนดฟรีผานโทรศัพทมือถือที่ใชงานรวมกันได 

■ อุปกรณแปลงสัญญาณเสยีง

ตวัแปลงสัญญาณเสียง Nokia AD-46
ตัวแปลงสัญญาณเสียง Nokia AD-46 ใชในการฟงเพลง
จากเครื่องเลนเพลงและวิทยุ FM ของโทรศัพทที่ใชงาน
รวมกันไดผานชุดหูฟงระบบสเตอริโอที่มีขั้วเสียบขนาด 
3.5 มม. ตัวแปลงสัญญาณเสียงรุนนี้มรีีโมทคอนโทรล
ซึ่งใชในการรับสายและวางสาย และมีเสาอากาศในตัว
สําหรับการรับสัญญาณ FM คลิปหนีบและสายเชื่อมตอ
ที่ยาวทําใหตัวแปลงสัญญาณเสียงรุนนี้ใชงานไดสะดวก

ประเภท เทคโน
โลยี

เวลา
สนทนา*

เวลารอสาย*

BL-5B Li-ion นานถึง 
3ชั่วโมง

นานถึง 
300ชั่วโมง
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■ แทนชารจ - แทนชารจ
มาตรฐาน

แทนชารจแบตเตอร่ี Nokia DT-14 
แทนชารจแบตเตอรี่ Nokia DT-14 แบบทันสมัย สะดวก
และงายตอการชารจแบตเตอรี่สําหรับของโทรศัพทมือถือ 
สามารถใชรวมกันไดกับอุปกรณชารจ Nokia รุน AC-3, 
AC-4 หรือ DC-4 หรืออุปกรณชารจรุน AC-1, ACP-12 
หรือ LCH-12 พรอมอะแดปเตอรชารจ CA-44 แทนชารจ
แบตเตอรี่รุนนี้สามารถใชไดกับแบตเตอรี่ BL-4C, BL-5C, 
BL-5CA, BL-6C และ BL-5B

■ ขอมูล - สายเชื่อมตอขอมูล

สายเคเบิลสําหรับเช่ือมตอ CA-42
สาย USB สําหรับเชื่อมตอโทรศัพท Nokia ของคุณกับ
เครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันไดและรองรับการใชงานกับ
โปรแกรม Nokia PC Suite สามารถถายโอนและ
ซิงโครไนซขอมูลตางๆ เชน ปฏิทิน สมดุโทรศัพท บันทึก 
สิ่งที่ตองทํา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเวอรชนัของโปรแกรม Nokia 
PC Suite
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20. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

■ การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถ
ชารจประจุใหมได แบตเตอรี่ใหมจะสามารถทํางานได
เต็มประสิทธิภาพหลังจากผานการชารจและคายประจุ
อยางสมบูรณ 2-3 รอบ คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และ
คายประจุไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพ
ลงตามการใชงาน เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนา
และสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด 
ใหเปลีย่นแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับ
การรับรองจาก Nokia และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณ
ชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia 
เทานั้น

ถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบเมื่อไมไดใชงาน 
ไมควร เสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับ 
อุปกรณ ชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะ 
ทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้ง 
แบตเตอรี่ท ี่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเอง 
เมื่อเวลาผานไป

คุณควรใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคที่ระบุไวเทานั้น 
อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย

อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิด
ขึ้นไดเมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป 
หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) 
ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลัง
ของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน 
ในกรณีท ี่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือใน
กระเปาเล็กๆ การลัดวงจรขั้วแบตเตอรี่ดังกลาวอาจ
ทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสําหรับการเชื่อมตอเกิดความ
เสียหายได

การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน การทิ้งไวในรถที่
จอดอยูในสภาพอากาศที่รอนหรือหนาวจัดจะทําให 
ประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง 

และสงผลตอประสิทธิภาพในการชารจของแบตเตอรี่ 
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มอุีณหภูมิระหวาง 15°C 
ถึง 25°C (59°F ถึง 77°F) การใชแบตเตอรี่ที่รอนหรือ 
เย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพท ไมสามารถทํางานได 
ชั่วคราว แมวาแบตเตอรี่นั้นจะม ีประจุอยูเต็มแลวก็ตาม 
ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยู
ที่อุณหภูมิตํ่ากวาจดุเยือกแข็ง

หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการ
ระเบิดได ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความเสียหายแลวอาจ
ระเบิดไดเชนกัน การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตาม
กฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลับมาใชใหม 
ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน

■ คาํแนะนาํสาํหรบัการตรวจสอบ
แบตเตอรีข่อง Nokia

โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพือ่ความ
ปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปน
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่
จากตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น มอง
หาโลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia บนกลองบรรจุ 
และตรวจสอบสต ิ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปนี้

การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมได
รับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแท
รอยเปอรเซ็นต หากคุณมีเหตุผลอ่ืนใดที่เชื่อวาแบตเตอรี่
ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia คุณควรเลิก
ใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่จดุบริการหรือตัวแทนจําหนาย 
Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือ 
จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาต
จะตรวจสอบวาแบตเตอรี่ดังกลาวเปนแบตเตอรี่ของแท
หรือไม หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืน
แบตเตอรี่ไปยังที่ซึ่งคุณซื้อมา 
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โฮโลแกรมของแท
1. เมื่อมองที่สต๊ิกเกอรโฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือ

ประสานกัน (Nokia Connecting Hands) ในมุม
มองหนึ่ง และจะเห็นโลโกอุปกรณเสริมของแทของ 
Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมมุ
มองหนึ่ง

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

3. ขูดแถบสีดําที่ดานขางของสติ๊กเกอรออก คุณจะพบ
รหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก เชน 123456789198765
43210 ใหหมุนแบตเตอรี่เพือ่ใหตัวเลขไมกลับหัว 
ใหอานรหัส 20 หลักนี้โดยเริ่มอานจากแถวบน
ตอดวยแถวลาง

4. ตรวจสอบรหัส 20 ต ัววาถูกตองหรือไม โดยทําตาม
ขั้นตอนที่ www.nokiaoriginals.com/check

ในการสรางขอความแบบอักษร ปอนรหัส 20 หลัก เชน  
12345678919876543210 และสงไปที่ +44 7786 
200276

ในการเขียนขอความแบบอักษร

• สําหรับประเทศแถบเอเชียแปซิฟกที่ไมใชประเทศ
อินเดีย ใหปอนรหัส 20 หลัก เชน 123456789198
76543210 และสงไปที่ +61 427151515

• เฉพาะประเทศอินเดีย ใหปอนคําวา "Battery" 
แลวตามดวยรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก เชน Battery 
12345678919876543210 และสงไปที่ 5555

โดยจะคิดคาใชจายตามการใหบริการในประเทศและ
ระหวางประเทศ

คุณควรไดรับขอความแจงวารหัสนั้นเปนรหัสของแทหรือ
ไม

หากคุณตองการความชวยเหลือในการยืนยันรหัส
แบตเตอรี่ โปรดติดตอศูนยบริการของ Nokia ในพืน้ที่ 
ของคุณตามรายชื่อที่ปรากฎในเว็บไซต www.nokia-
asia.com/carecentrelocator

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใช
ของแท

www.nokiaoriginals.com/check
www.nokiaoriginals.com/check
www.nokia-asia.com/carecentrelocator
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หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของ
คุณที่มีสต๊ิกเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ 
Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น ใหนําแบตเตอรี่
ไปยังจุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับ
อนุญาตที่ใกลที่สุดเพือ่ขอความชวยเหลือ การใชแบต
เตอร่ีที่ไมไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลิต อาจเปน
อันตรายและอาจทําใหโทรศัพทของคุณดอยประสิทธิ
ภาพและทําใหเครื่องและอุปกรณเสรมิเสียหายได 
รวมทั้งอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกันอ่ืนใดที่
ใชกับโทรศัพท

ในการคนหาขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ 
Nokia โปรดไปที่ www.nokiaoriginals.com/battery 

www.nokiaoriginals.com/battery
www.nokiaoriginals.com/battery
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การดูแลและบํารุงรักษา

โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมรูีปลักษณที่
ดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแล
โทรศัพทของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง ฝน ไอน้ํา ความชื้น 

และของเหลวทุกชนิดอาจมีแรเปนสารประกอบ 
ซึ่งจะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสขึ้นสนิม หากต ัว
เครื่องเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยให
เครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่
กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก 
เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกได
และสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภมูิ
สูงจะทําใหอายุการทํางานของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสั้นลง ทั้งยังอาจทําใหแบตเตอรี่
ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่อง
กลับคืนสูอุณหภมูิปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้น
ภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเคร ืองโทรศัพทนอกเหนอืจาก
ที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดย
ไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไก
ที่ละเอียดออนเกิดความเสยีหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือ
ผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอาจเขาไปอุดตันใน
ชิ้นสวนที่เลื่อนไดของโทรศัพท และอาจสงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของโทรศัพท

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส 
(เชน เลนสของกลองถายรูป พรอกซิมิต้ีเซ็นเซอร 
และเลนสเซ็นเซอรแสง)

• ใชเสาอากาศสํารองทีติ่ดมากับเครือ่งหรือเสาอากาศ
สําหรบัเปลี่ยนที่ไดรับการรับรองเทานั้น การใช
เสาอากาศทีไ่มไดรับการรับรอง การดัดแปลง 
หรอืตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพท
เกดิความเสยีหาย และยังเปนการผดิกฎหมาย
วาดวยอุปกรณสือ่สารวิทยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• ทําสําเนาขอมูลที่คุณตองการเก็บไว (เชน รายชื่อ 

และบันทึกในปฏทิิน) กอนสงโทรศัพทของคุณ
เขาศูนยบริการเสมอ

คําแนะนําขางตนทั้งหมดใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ 
แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอ่ืนๆ หากอุปกรณใด
ทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการ
รับรองใกลบานคุณเพือ่ขอรับบริการ
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ขอมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณ
ขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือ
เด็ก

■ ความปลอดภัยดานสภาพ
แวดลอมในการทํางาน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ตางๆ และปดโทรศัพท
ในสถานที่หามใช หรือเมื่ออาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรืออันตราย ใชโทรศัพทในสภาวะการทํางาน
ตามปกติ โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําใน
การปลอยคลื่น RF เมื่อใชในตําแหนงปกติใกลกับหูหรือ
เมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 2.2 ซม. (7/8นิ้ว) 
เมื่อใชซองหนังสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขัด 
หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้
ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่อง
อยูในระยะหางจากรางกายตามที่ระบุไวขางตน
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่
มีคุณภาพเพื่อสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี 
จึงอาจมีการหนวงการสงขอความหรือไฟลขอมลูไวจน
กวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบ
ดูวาคุณปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวาง
เครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ 
เนื่องจากชิ้นสวนบางชิน้ของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก 
วัตถุที่ทําจากโลหะอาจดึงดูดเขาหาโทรศัพท อยาวาง
บัตรเครดิตหรือสื่อที่มีแถบแมเหล็กไวใกลโทรศัพท 
ทั้งนี้เนื่องจากขอมูลที่เก็บไวภายในแถบแมเหล็กอาจถูก
ลบได

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้ง
โทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการ
ทํางานของอุปกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกัน
สัญญาณเพียงพอได หากมีขอสงสัย ขอแนะนําใหคุณ
ปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยวา

อุปกรณชิ้นนั้นไดรับการปกปองจากสัญญาณ RF 
ภายนอกหรือไม ใหปดเครื่องของคุณในสถานที่
ใหบริการรักษาพยาบาลในกรณีที่มีปายประกาศใหคุณ
ดําเนินการดังกลาว เนื่องจากสถานพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลแหงนั้นอาจกําลังใชอุปกรณที่ไวตอสัญญาณ 
RF จากภายนอก

เคร่ืองกระตุนหัวใจ
ผูผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจแนะนําวา 
ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจากเครื่องนี้อยางนอย 15.3  
ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับ
เครื่องดังกลาว ซึ่งขอแนะนําเหลานี้มีขอมลูตรงกับงาน
วิจัยจาก Wireless Technology Research ผูที่กําลังใช
เครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจควรปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
• ถือโทรศัพทใหหางจากเครื่องควบคุมจังหวะการเตน 

ของหัวใจอยางนอย 15.3 ซม. (6 นิ้ว)
• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ 
• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับเครื่องควบคุม 

จังหวะการเตนของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวน 
ที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณสงสัยวาอาจเกิดสัญญาณรบกวนขึ้น ใหปด
โทรศัพทและวางโทรศัพทออกไปหางๆ

อปุกรณชวยฟง
อุปกรณดิจติอลแบบไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได ใน กรณีที่มี
สัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผูใหบริการ
ระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถ
ที่ติดต้ังไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน 
ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก 
ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และ
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ระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับ
บริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริม
ตางๆ ที่ติดต้ังไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดต้ังหรือซอมแซม
โทรศัพทในรถยนต การติดต้ังหรือการซอมแซมไมถูกตอง
อาจกอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันเปนโมฆะ
ดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้น
ของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดต้ังและทํางาน
อยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือ
วัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท 
หรืออุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตที่มีถุงลมนิรภัย 
โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่
แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดต้ังอุปกรณหรือวาง
โทรศัพทมอืถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณ
ที่ถุงลมนิรภยัอาจพองตัวออก การต ิดต้ังอุปกรณไรสาย
ไวในรถอยางผิดวิธอีาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงในขณะ
ที่ถุงลมนิรภยัพองตัวออกได
คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปด
โทรศัพทกอนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายใน
เครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของ
เครื่องบิน รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพท
ไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

■ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได 
และควรปฏบัิติตามปายและคําแนะนําตางๆ อยาง
เครงครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณ
ที่มกีารแนะนําใหดับเครื่องยนต การเกิดประกายไฟ
ในพืน้ที่เชนนั้นอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหมที่อาจ
ทําใหบาดเจ็บหรือเสียชวิีต ปดโทรศัพทเมื่ออยู
ในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกส
ในสถานีบริการน้ํามัน และควรปฏบัิติตามขอหาม
เกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุในบริเวณคลังน้ํามัน 
สถานีเก็บน้ํามันและสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคมี 
หรือบริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณ
ที่เสี่ยงตอการระเบิดอาจไมไดถูกประกาศใหเห็นเดนชัด 
พื้นที่ตางๆ เหลานี้ ไดแก ชั้นใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บ
หรือขนถายสารเคมี ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว 
(เชน โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมี

หรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะ
ปะปนอยูในอากาศ

■ การโทรฉุกเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทไรสายรวมถึงโทรศัพท
เครื่องนี้ดวยนั้นทํางานโดยใชสัญญาณ
วิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบ
เครือขายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟ ังกชันตางๆ 
ที่ผูใชต้ังโปรแกรมเอง ดวยเหตุนี้ 
จึงไมสามารถรับประกันการเชือ่มตอในทุก
สภาวะได คุณจึงไมควรวางใจวา
โทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดี
ที่สุดเสมอในยามจําเปน อาทิเชน 
เมือ่เกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดงัน้ี
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ 

ตรวจสอบวามีสัญญาณเพียงพอหรือไม 
ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการดที่ใชได
ลงในโทรศัพทเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอ 
วางและพรอมสําหรับการโทรออก 

3. ปอนหมายเลขฉกุเฉนิเพือ่แจงตําแหนงปจจบัุนทีคุ่ณอยู 
ซึง่หมายเลขฉกุเฉนิในแตละพืน้ทีจ่ะแตกตางกนัไป

4. กดปุมโทรออก
ในกรณีที่คุณกําลังใชฟงกชันอ่ืนอยู คุณจะตองปด
ฟงกชันเหลานั้นกอนจงึจะสามารถโทรฉุกเฉนิได 
โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉบับนี้หรือสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมจากผูใหบริการระบบของคุณ
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ 
ที่ถูกตองใหไดมากท่ีสุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจ
เปนเครื่องมือสื่อสารเพยีงประเภทเดียวในสถานที่เกิด
เหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง
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■ รายละเอียดการรบัรอง (SAR)
โทรศัพทเคลื่อนที่รุนนี้ตรงตามคําแนะนําระหวางประเทศ
ของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ 
ซึ่งไดรับการออกแบบและไดรับการผลิตไมใหเกินความถี่
สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดยขอกําหนดระหวาง
ประเทศ (ICNIRP) ขอจํากัดนี้เปนสวนหนึ่งของคํา
แนะนําและระดับ RF ที่ไดรับอนุญาตสําหรับบุคคลทั่วไป 
ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดยหนวยงานทางดานวิทยาศาสตร
ที่เปนหนวยงานอิสระ ตามระยะเวลาและการประเมนิ
ผลจากการศึกษาดานวิทยาศาสตร ขอแนะนํานี้ยัง
รวมถึงระดับความปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึ้น
กับอายุและสุขภาพ
มาตรฐานของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใช
หนวยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) 
ขอกําหนดที่กําหนดไวในคําแนะนําระหวางประเทศคือ 
2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg)* การทดสอบ SAR จัดทําขึ้น
ในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะสง
คลืน่ความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนาํใหใชในคลื่น
ความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ แมวา SAR จะวัดที่ระดับ
พลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพท
อาจตํ่ากวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่องไดรับการออกแบบ
มาใหใชไดหลายระดับพลังงาน และจะใชพลังงานที่
สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว โดยทั่วไป 
ย่ิงคุณอยูใกลสถานีสงสัญญาณเทาใด ก็ย่ิงใชพลัง
งานของโทรศัพทนอยลงเทานั้น
คา SAR สูงสุดสําหรับโทรศัพทเมือ่ทําการทดสอบโดย
ใชงานใกลกับหูจะเทากับ 0.84 วัตต/กิโลกรัม
คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่
รายงานของแตละประเทศและขอกําหนดในการทดสอบ 
รวมทั้งระบบเครือขายดวย การใชอุปกรณเสริมอาจมี
ผลทําใหคา SAR แตกตางไป สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ SAR โปรดดูที่ขอมูลผลิตภัณฑจาก
www.nokia-asia.com

* คา SAR สําหรับโทรศัพทจะจํากัดอยูที่ 2.0 วัตต/
กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกิน 10 กรัมของเนื้อ
เยื่อผิว ขอจํากัดนี้สอดคลองกับความปลอดภยัที่ให
สําหรับบุคคลทั่วไปและความแตกตางของหนวยวัด คา 
SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงาน
ของแตละประเทศและระบบเครือขาย สําหรับขอมูล SAR 
ในพื้นที่อ่ืน โปรดดูที่ขอมูลผลิตภัณฑจาก
www.nokia.com

www.nokia-asia.com
www.nokia.com
www.nokia.com
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การตัง้คาสคริปต 65
การตัง้คาอีเมล 34
การตัง้คาอุปกรณเพ่ิมพิเศษ 46
การเตือนบันทึก 52
การถายภาพ 50
การโทร

การ 20
การโทรออกดวยเสยีง 39
โทรดวน 20
รายการโทรลาสุด 41

การโทรฉุกเฉิน 78

การโทรออกดวยเสียง
การจัดการรายการเสียง 39
การเพิ่มรายการเสียง 39
การโทรออก 39
เพ่ิมรายการเสียง 39

การบํารุงรกัษา 76
การบริการลูกคา 13
การประหยัดพลังงาน 18
การปรับตัง้คาเครื่อง 42
การลบ

ขอความ 33
อีเมล 32

การล็อคโทรศพัท ดูการล็อคปุมกด
การล็อคปุมกด 19
การเลื่อนดู 23
ารสงขอความทันใจ

กลุม 31
การใชงาน 30
การบล็อค 31
การปฏิเสธคําเชิญ 30
การยกเลิกการบล็อค 31
การยอมรับคําเชิญ 30
การสนทนา 30
การอาน 30
ชวงเริ่มตน 29
บริการ 29
รายช่ือ 31

การสงขอความคลิปเสียง 31
การสงขอความแบบเสยีง 28
การสนับสนุนและขอมูลการติดตอของโนเกยี 13
การสั่นเตือน 42
การใส

ซมิการด 14
แบตเตอรี่ 14

การใสซิมการด 14

ข
ขนาด

หนวยความจํา 49
ขนาดอักษร 35
ขอความขอมูล 33
ขอความชวย 44
ขอความดวน 28
ขอความแบบอักษร 24
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ขอความมลัตมิีเดีย 25
การตั้งคา 33

ขอความเสียง 33
ขอมูลการใช 41
ขอมูลการติดตอ 13
ขอมลูเกี่ยวกับแบตเตอรี่

ประเภท 71
ขอมลูตําแหนง 67
ขอมลูแพ็คเก็ต 45, 70
ขอมลูสลับวงจร 70
ขอมลูสลับวงจรความเร็วสงู 70

ค
คลังภาพ 49
ความปลอดภัย

การตั้งคา 46
การโทรฉุกเฉิน 78
ขอมลูเพ่ิมเติม 77
ดานความปลอดภัย 9
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 77
โมดูล 66
รหัส 12

ความแรงของสญัญาณ 18
คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรีข่อง 
Nokia 73
คําสั่งเสยีง 39
คุกกี้ 64
เครื่องคิดเลข 54
เครื่องบันทึก 51
เครื่องหมายวรรคตอน 22

ช
ชองเสยีบ Pop-port 17
ชารจแบตเตอรี่ 15
ช่ือ ดูรายชื่อ
ชุดอุปกรณแฮนดฟรีในรถยนต Nokia HF-3  71

ด
ดาวนโหลด

ขอมลู 13
แอปพลิเคช่ัน 13

ดาวนโหลดแอปพลิเคช่ัน 13

ต
ตัวจับเวลา 41
ตัวจับเวลาถอยหลัง 55
ตัวนับ 41
ตัวนับขอความ 35
ตัวแปลงสัญญาณเสยีง Nokia AD-46 71
ตัวเลือก

ตางๆ ขณะสนทนา 20
ตัวอักษรพิเศษ 22
ตารางนัดหมาย 52
ตําแหนงการใชงาน 67

ท
ทางลัด 42
ทางลัดสวนตวั 42
โทร

ตางประเทศ 20
โทรดวน 20, 39, 40
แทนชารจแบตเตอรี่ Nokia DT-14 72

น
นามบตัร 37
นาฬิกาจับเวลา 54
นาฬิกาปลุก 52
โนเกียแครเซ็นเตอร 85

บ
บริการ 63

คําสั่ง 33
บริการซิม 69
บริการซอมบํารุง 13
บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน 13
บันทึก 41, 53
บันทึกปฏิทิน 52
บุคมารค 65
เบราเซอร

การตั้งคา 63
การตั้งคาลักษณะเบราเซอร 64
การตั้งคาสคริปต 65
การเบราสเพจ 63
คุกกี้ 64
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บุคมารค 65
ใบรับรอง 67
โมดูลปองกัน 66
ลายเซ็นแบบดิจิตอล 67
หนวยความจําแคช 66

เบอรที่ไดรับสาย 41
เบอรที่โทรออก 41
เบอรที่ไมไดรับสาย 41
เบอรสวนตัว 40
แบตเตอรี่ 71

การชารจ 15, 73
การใส 14
ระดับการชารจ 18

แบบขอความ 25
แบบเสียง 42
แบบเสียงกริ่ง 39, 42, 49, 50
ใบรับรอง 67

ป
ปฏิทิน 52
ปลดล็อคปุมกด 19
ปุม 17
ปุมความดัง 17
ปุมคําสัง่เสยีง 17
ปุมจบการทํางาน 17
ปุมโทร 17
ปุมเปด/ปด 17
ปุมลัด 18

ในโหมดสแตนดบาย 18
ปุมเล่ือน 18
รายการสวนตวั 18

ปุมเลือก 17
ปุมเล่ือน 17
ปุมเล่ือน 4 ทิศทาง 17
ปุมเล่ือน ดูปุมเล่ือน
ปุมสนทนา 17
เปดและปดเครื่อง 15

พ
พจนานกุรม 22
พีซี

การซิงโครไนซ 54

ฟ
ฟงกชันการโทร 20
แฟมขอมูล

ถาดเขา 27, 32
ถาดออก 27
รายการที่จัดเก็บ 27
รายการที่สง 27
อ่ืนๆ 32

ภ
ภาพ 50
ภาพพักหนาจอ 18
ภาพพ้ืนหลัง 42, 43
ภาพรวม

ปุมและสวนประกอบตางๆ 17
ฟงกชัน 12

ภาษา 22
ภาษา Wireless markup 63
ภาษาทีเ่ขียน 22
มเีดีย

กลองถายรูป 50
เครื่องบันทึก 51
วทิยุ 50

เมนู 23
เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด 48
ไมโครโฟน ดูลําโพง
รหัส

PIN 12
PUK 12
UPIN 12
ความปลอดภัย 12
รหัสระบบ 12

รหัส PIN 12, 15
รหัส PUK 12
รหัส UPIN 15
รหัสผาน 12
รหัสระบบ 12
ระบบเครือขาย

EGSM 10
GSM 10
จากระบบเครอืขาย 10
ช่ือบนหนาจอ 17

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัต ิ22
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ระบบปอนตัวอักษรแบบปกต ิ22
รายการโทรลาสดุ 41
รายการเสยีง 39
รายชื่อ

การแกไขรายละเอียด 37
การคนหา 36
การคัดลอก 36
การตั้งคา 39
การลบ 37
จัดเก็บ 36
โทรดวน 39, 40
นามบัตร 37
เบอรสวนตวั 40
รายชื่อที่สมัครขอมลู 38
สถานะของผูใช 37
หมายเลขบริการ 40

รายชื่อที่สมัครขอมลู
การเพิ่มรายชื่อ 38
การเลิกเขาดูขอมลู 38

รายละเอียดการรับรอง (SAR) 79
รูปแบบ 42
ล็อคปุมกด 19
ลักษณะ 42
ลายเซ็นดิจิตอล 67
ลําโพง 17, 20

ว
วางสาย 20
วิดีโอคลิป 50
วิทยุ 50
เว็บ

การเชื่อมตอ 63
บุคมารค 65

ส
สถานะ

หนวยความจํา 44
สถานะของผูใช 37
สนทนา โปรดดู PTT
สมุดโทรศัพท 36
สวนประกอบ 17
สัญลักษณ 18
สัญลักษณความยาวของขอความ 24

สาย
เรียกซอน 20

สายคลอง 16
สายคลองโทรศพัท 16
สายเคเบลิสําหรับเช่ือมตอ CA-42 72
สายเรียกซอน 20
สิ่งที่ตองทํา 53
เสาอากาศ 16
แสงสวาง 46

ห
หนวยความจํา

การคัดลอก 36
แคช 64, 66
ซิม 36
เตม็ 25, 27
ที่ใชรวมกนั 10
เลือก 39
สถานะ 39

หนวยความจําแคช 66
หนวยความจําทีใ่ชรวมกัน 10, 11
หมายเลข

บริการ 40
หมายเลขศูนยขอความ 24
หูฟง 17
โหมดสแตนดบาย 17

อ
อินเตอรเน็ต 63
อินฟราเรด

การเชื่อมตอ 45
พอรต 17

อีเมล 31
อุปกรณเสริมของแท 71
อุปกรณเสริม โปรดดูที่ อุปกรณเพ่ิมพิเศษ 11

ฮ
แฮนดฟรี ดูลําโพง
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โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขท่ี สาขา ชั้น ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ
กรุงเทพฯ
1 ฟวเจอร

ปารครังสิต
ใตดิน หองบีเอฟ 32 ชั้นใตดิน 

ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 
เลขที่ 161 หมูที่ 2 ถ.พหลโยธิน 
ต.ประชาธิปตย อ.ธัญญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130

073958-5850-1 0-2958-5851 จันทร - อาทิตย 
10:30-20:30

2 เซ็นทรัล
ปนเกลา

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

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

3 ซีคอน
สแควร

G (ฝง Robinson) เลขที่ 1007 
ศูนยการคา ซคีอนสแควร 904 หมู 
6 ถ. ศรีนครินทร แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

0-2720-1658-60 0-2720-1661 จันทร - ศุกร 
10:30-21:00

เสาร - อาทิตย 
และวัน
นักขัตฤกษ 
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 
(ริม ถ.สุขุมวิท 
กอนถึงแยก
พัทยากลาง)

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

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

6 ขอนแกน 
(บริเวณ
ทางออก
หางเทสโก
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 
(ปากทาง
เขาโรง
พยาบาล
กรุงเทพ)

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

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

ขนาด
ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง (สูงสุด) ความหนา (สูงสุด)
73 ซีซี 88 กรัม 105.4 มม. 44.3 มม. 18.6 มม.



Nokia Care Online

การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูล
เพ่ิมเติมเกี่ยวกบับริการออนไลนของเราไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ
เรียนรูวิธีต้ังคาโทรศัพทของคุณเปนครั้งแรก และคนหา
ขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท 
การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการ
ใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมอืผูใช
คูมอืผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของ
คุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาตรวจสอบขอมูลลาสุด
อยางสม่ําเสมอ

ซอฟตแวร
ใชโทรศัพทของคุณใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับ
ซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและคอมพิวเตอร Nokia PC 
Suite เชื่อมตอโทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคุณ
สามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ใน
ขณะที่แอปพลิเคชันอ่ืนๆ ชวยใหซอฟตแวรนี้ทํางาน
ไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

การต้ังคา
ฟงกชันเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมเีดีย 
การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเคลื่อนที่และอีเมล* 
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชัน
เหลานี้ไดจัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสีย
คาใชจายใดๆ 

*ไมมีในโทรศัพททุกเคร่ือง

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ ็

ซอฟตแวร

คูมือผูใช

การตั้งคา



วิธีการใชโทรศัพท
สวนของ Set Up (การต้ังคา) ที่ www.nokia-asia.com/setup จะชวยคุณเตรียมความพรอมของโทรศัพท
กอนนํามาใช ทําความคุนเคยกับฟงกชันและคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทไดโดยการดูที่สวน Guides and Demos 
(คูมอืและการสาธิต) ของ 
www.nokia-asia.com/guides

วิธีการซิงโครไนซโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร
การเชือ่มตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดผานซอฟตแวร Nokia PC Suite เฉพาะจาก www.nokia-
asia.com/pcsuite จะชวยใหคุณซิงโครไนซขอมูลที่อยูในปฏิทินและรายชื่อของคุณได

สถานที่ขอรับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพท 
ใชประโยชนเพิ่มเติมจากโทรศัพทพรอมดาวนโหลดจากสวน Software (ซอฟตแวร) ที่ 
www.nokia-asia.com/software

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป
ดูที่สวน FAQ (คําถามที่พบบอย) ของ www.nokia-asia.com/faq เพื่อดูคําตอบสําหรับคําถามเกี่ยวกับ
โทรศัพทของคุณ รวมทั้งผลิตภัณฑและบริการอ่ืนๆ ของ Nokia

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของ
สมัครออนไลนเพื่อขอรับบริการของ Nokia Connections (การเชือ่มตอของ Nokia) ที่ 
www.nokia-asia.com/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภณัฑ โปรโมชั่นลาสุด 
และกิจกรรมที่กําลังจะจดัขึ้น

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/contactus
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซอมผลติภณัฑ โปรดคลิกเขามาที่ www.nokia-asia.com/repair

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดท ี่ www.nokia.co.th/support

www.nokia-asia.com/setup
www.nokia-asia.com/guides
www.nokia-asia.com/pcsuite
www.nokia-asia.com/software
www.nokia-asia.com/faq
www.nokia-asia.com/signup
www.nokia-asia.com/contactus
www.nokia-asia.com/repair
www.nokia.co.th/support 

