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คําประกาศเรื่องความสอดคลอง
บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศวาผลิตภัณฑ RM-198 สอดคลองกับขอกําหนด
พ้ืนฐานที่สําคัญและบทบัญญัตสิภา Directive 1999/5/EC 

คุณสามารถคดัลอกสําเนาของประกาศเรื่องความสอดคลองไดท่ี http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/
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Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, PC Suite และสัญลักษณ Nokia Original 
Enhancements เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Nokia 
Corporation ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑอื่นท่ีกลาวถึงในท่ีน้ีอาจเปนเคร่ืองหมายการคาหรือ
ชื่อทางการคาของเจาของผลิตภัณฑดังกลาว

Nokia tune เปนเคร่ืองหมายการคาดานเสียงของ Nokia Corporation

หมายเลขสิทธิบัตรแหงสหรัฐอเมริกา 5818437 และสิทธิบัตรท่ีรอการจดทะเบียนอื่นๆ  
ซอฟตแวรปอนขอความ T9 ลิขสิทธิ์ © 1999-2006 Tegic Communications, Inc. 
สงวนลิขสิทธิ์

ประกอบดวยซอฟตแวรเขารหัสขอความ RSA BSAFE หรือซอฟตแวร
โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security

Java และเคร่ืองหมายที่มีสัญลักษณ Java ท้ังหมดเปนเครื่องหมายการคาและ 
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษทั Sun Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑน้ีไดรับอนุญาตภายใต MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สําหรับ
การใชงานสวนตัวและไมใชเชิงพาณิชยในการเชื่อมตอกับขอมูลท่ีเขารหัส ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกคา และ (ii) สําหรับใชเชื่อมตอกับวดิีโอ 
MPEG-4 ของผูใหบริการที่ไดรับอนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ 
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ขอมลูเพ่ิมเติมรวมถึงขอมูลท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย การใชงานภายในและการใชงาน
เชิงพาณิชย สามารถดูไดจาก MPEG LA, LLC ท่ี <http://www.mpegla.com>

โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดังน้ัน เราจึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
เปล่ียนแปลงและปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับน้ี
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

โนเกียจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการสูญเสียขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายอนัเกิดจาก
อุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางออมท่ีเกิดขึ้นไมวาจะโดยวิธีใดก็ตาม

เน้ือหาในเอกสารนี้ใหขอมูล “ตามสภาพท่ีเปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรง
หรือโดยนัย และมิไดจํากัดอยูท่ีการรับประกันความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑ
ท่ีจําหนาย หรือความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถปุระสงค ตลอดจนความถูกตองและ
เชื่อถือไดของขอมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทานั้น โนเกยี
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา

ผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนาย 
Nokia ใกลบานคณุ 

การควบคุมการสงออก โทรศัพทเครื่องนี้ประกอบดวยสินคา, เทคโนโลย ีหรือซอฟตแวร 
ซ่ึงสอดคลองตามกฎหมายและขอบังคับของการสงออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ 
หามกระทําการใดๆ ท่ีขัดแยงตอกฎหมาย

ฉบับท่ี 1

http://www.mpegla.com
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คูมือการเขียนขอความภาษาไทย
ขั้นตอนกอนการเขียนขอความไทย

หากคุณตองการเขียนขอความไทย คุณตองเปลี่ยน
เปนเมนูภาษาไทย โดย

1. เลอืก Menu
2. เลอืก Settings 
3. เลอืก Phone settings
4. เลอืก Language เลอืก ภาษาไทย 

แลวกลับสูหนาจอหลัก
วิธีเขียนขอความไทย

1. กด เมนู 
2. เลอืก ขอความ
3. เลอืก เขียนขอความ
4. ปรากฏหนาจอวางพรอมเขียนขอความ

โดยมุมซายบนแสดงสญัลกัษณ  กขค
5. เริ่มเขียนขอความไทย (ดังตัวอยาง)

ตัวอยางการเขียนขอความไทย

คิดถึง U ;-)
6. กดปุม  (ก-ฅ) 4 ครั้ง เพือ่เลือก "ค"

7. กดปุม  และกดปุม  1ครั้ง
เพื่อเลือกสระ "     ิ" แลวกด ใส

8. กดปุม  (ด-ธ) 1 ครั้ง เพื่อเลือก "ด"

9. กดปุม  (ด-ธ) 3 ครั้ง เพื่อเลือก "ถ"

10. กดปุม  และกดปุม  3 ครั้ง
เพื่อเลือกสระ "     ึ" แลวกด ใส

11. กดปุม  (ฆ-ฉ) 2 ครั้ง เพือ่เลือก "ง"
12. กดปุม  1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษ 

ตัวพิมพใหญ และกดปุม  เพื่อเวนวรรค 1 วรรค
13. กดปุม (ร-ษ) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "U"

14. กดปุม  เพื่อเวนวรรค 1 วรรค
15. กด ตัวเลือก เลือก ปอนสัญลักษณ แลว

กดปุม  13 ครั้ง เพื่อเลือก ";" แลวกด ใส
16. กด ตัวเลือก เลือก ปอนสัญลักษณ แลว 

กดปุม  6 ครั้ง เพื่อเลือก "-” แลวกด ใส
17. กด ตัวเลือก เลือก ปอนสัญลักษณ แลว 

กดปุม  8 ครั้ง เพื่อเลือก ")" แลวกด ใส 
(หรือกดปุม  เพื่อเปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษ 
แลวกดปุม  เพื่อเลือกใชสัญลักษณตางๆ)

18. กด ตัวเลือก เพื่อเลือก สง และใสเบอรโทร 
ที่คุณตองการสง
 เคล็ดลับ

1. สามารถเปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษ หรือเปนตัวเลข 
ในการเขียนไดงายขึ้น ดวยปุม 

2. สามารถใสสระหรือวรรณยุกตได เมื่อเขียน 
พยัญชนะตนแลว ตามหลักภาษาไทย

3. โทรศัพททุกรุนที่มีเมนูภาษาไทย สามารถรับ 
ขอความภาษาไทยได

ปุมแสดงตัวอักษรโนเกีย

สระและ
วรรณยุกต

เปล่ียนภาษา
และตัวเลข



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.co.th/setup จะชวยคุณเตรียมความพรอมของโทรศัพท
กอนนํามาใช ทําความคุนเคยกับฟงกชันและคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทไดโดยการดูที่สวน Guides and Demos 
(คูมอืและการสาธิต) ของ www.nokia.co.th/guides

วิธีการซิงโครไนซโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร
การเชือ่มตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดผานซอฟตแวร Nokia PC Suite เฉพาะจาก 
www.nokia.co.th/pcsuite จะชวยใหคุณซิงโครไนซขอมลูที่อยูในปฏิทินและรายชื่อของคุณได

สถานที่ขอรับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพท 
ใชประโยชนเพิ่มเติมจากโทรศัพทพรอมดาวนโหลดจากสวน Software (ซอฟตแวร) ที่ 
www.nokia.co.th/software

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป
ดูที่สวน FAQ (คําถามที่พบบอย) ของ www.nokia.co.th/faq เพื่อดูคําตอบสําหรับคําถามเกี่ยวกับ
โทรศัพทของคุณ รวมทั้งผลิตภัณฑและบริการอ่ืนๆ ของ Nokia

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของโนเกีย
สมัครออนไลนเพื่อขอรับบริการของ Nokia Connections (การเชื่อมตอของ Nokia) ที่ 
www.nokia.co.th/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภณัฑ โปรโมชั่นลาสุด 
และกิจกรรมที่กําลังจะจดัขึ้น

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/contactus
หากตองการขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซอมผลิตภณัฑ โปรดคลิกเขามาที่ www.nokia.co.th/repair

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดท ี่ www.nokia.co.th/support

www.nokia.co.th/support
www.nokia.co.th/pcsuite
www.nokia.co.th/setup
www.nokia.co.th/software
www.nokia.co.th/guides
www.nokia.co.th/faq
www.nokia.co.th/signup
www.nokia.co.th/repair
www.nokia.co.th/contactus
www.nokia.co.th/signup
www.nokia.co.th/contactus
www.nokia.co.th/repair
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ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี 
มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปน
การผิดกฎหมายได โปรดอานคูมือผูใช
ฉบับสมบูรณสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่ท่ี
หามใชโทรศัพทไรสาย 
หรือในกรณีท่ีอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิด
อนัตราย
คํานึงถงึความปลอดภัย
ในการขับขี่ยานพาหนะ
เปนอันดบัแรก
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น 
ไมควรใชมือจับสิ่งอื่นใด ซ่ึง
รบกวนการขับขี่ยานพาหนะ
ของคุณ สิ่งสําคัญอันดับแรก
ท่ีคุณควรคํานึงถึงในขณะขับขี่
ยานพาหนะคือความปลอดภัย
บนทองถนน

สัญญาณรบกวน
โทรศพัทไรสายทกุประเภทอาจ
ไดรับผลกระทบจากสัญญาณ
รบกวน ซ่ึงจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องได
ปดโทรศัพทขณะที่อยูใน
โรงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
ท้ังน้ีควรปดโทรศัพทเมื่ออยู 
ใกลกับอุปกรณทางการแพทย

ปดโทรศัพทขณะที่อยูบน
เครื่องบิน
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนบนเครื่องบิน
ได
ปดโทรศัพทขณะเติมน้ํามัน
หามใชโทรศัพทเมื่ออยูท่ีจุด
เตมินํ้ามัน และหามใช
โทรศัพท เมื่ออยูใกลกับนํ้ามนั
เชื้อเพลิงหรือสารเคมี
ปดโทรศัพทเม่ืออยูใกลกับ
จุดทีมี่การระเบิด
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
หามใชโทรศัพทในจุดท่ีกําลังมี
การระเบิด
การใชงานอยางถกูตอง
ใหใชโทรศัพทโดยถือท่ีตัว
โทรศัพทตามที่อธิบายไวใน
คูมือผูใชเทานั้น อยาจับ
เสาอากาศโดยไมจําเปน
การบริการที่ผานการรบัรอง 
เฉพาะผูท่ีผานการรับรอง
เทานั้นท่ีจะติดตั้งหรือซอม
อุปกรณตางๆ ของเครื่องได
อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอปุกรณเสรมิและแบต
เตอรี่ท่ีไดรับการรับรองเทานั้น 
หามตอโทรศัพทเขากับ
อุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวม
กันได
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กันน้ํา
โทรศัพทมือถือของคณุไม
สามารถกันน้ําได ควรเก็บไวใน
ท่ีแหง

ทําสําเนาสํารอง
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจด
บันทึกเปนลายลักษณอักษรสํา
หรับขอมูลสําคัญท้ังหมด
ท่ีจัดเก็บไวในเครื่อง
การตอกับอุปกรณอ่ืนๆ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับ
อุปกรณชนิดอืน่ๆ กรุณาอาน
คูมือของอุปกรณน้ันๆ เพ่ือ
ศึกษารายละเอียดขอมูล
เกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอ
โทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไม
สามารถใชงานรวมกันได
การโทรฉกุเฉนิ
โปรดตรวจสอบดูวาไดเปด
โทรศัพทแลวและอยูในพ้ืนท่ีให
บริการ กดปุมวางสายซ้ําเทาท่ี
จําเปนเพ่ือลบหนาจอและยอน
กลับไปท่ีหนาจอเริ่มตน 
กดหมายเลขฉุกเฉิน จากนั้น 
กดปุมโทรออก แจงตําแหนง
ท่ีคุณอยู อยาเพิ่งวางสาย
จนกวาจะไดรับแจงใหวาง

■ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพท
ของคุณ

โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือน้ีไดรับ
การรับรองใหใชเครือขาย EGSM 850, 900, 
1800 และ 1900 โปรดติดตอขอขอมูล

เพ่ิมเตมิเกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูให
บริการโทรศัพทของคุณ
ขณะท่ีใชคณุสมบัตติางๆ ในโทรศัพท
เครื่องน้ี โปรดเคารพตอสิทธิสวนบุคคล
ของผูอื่น และไมกระทําการใดที่เปน
การละเมิดตอกฎหมายและลิขสิทธิ์ 
เมื่อบันทึกภาพและใชภาพถายหรือภาพ
วดิีโอ โปรดปฏิบัตติามกฎหมายและ
จารีตประเพณีของทองถิ่น รวมไปถึง
ความเปนสวนตัวและสิทธิตามกฎหมาย
ของผูอื่น

คําเตือน: 
คุณตองเปดเครื่องกอนเร่ิมใชงาน
คุณสมบัติตางๆ ของเคร่ือง 
ยกเวนนาฬิกาปลุก 
หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงาน
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญ
ญาณรบกวนหรืออนัตราย

■บริการเสริมจากระบบ 
เครือขาย

คณุตองสมัครใชบริการของผูใหบริการ
โทรศัพทไรสายเพื่อใชงานโทรศัพท 
คณุสมบัตหิลายชนิดในโทรศัพทเครื่องน้ีขึน้
อยูกับคณุสมบัตกิารทํางานของเครือขาย
ไรสาย บริการเสริมของระบบเครือขาย
ดังกลาวอาจไมมีในทุกเครือขาย หรือคุณ
อาจตองติดตอกับผูใหบริการโทรศัพทเพ่ือ
สมัครขอใชบริการกอน จึงจะสามารถใช
บริการเสริมของระบบเครือขายได ผูให
บริการโทรศัพทของคุณอาจจําเปนตอง
ใหคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการใชงาน
บริการดังกลาว รวมถึงอธิบายถึงคาใชจาย
ในการใชบริการ ในบางเครือขาย อาจมี
ขอจํากัดท่ีสงผลกระทบตอการใชงานบริการ
เสริมจากระบบเครือขายของคุณ ตัวอยาง
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เชน ระบบเครือขายบางระบบอาจจะไม
รองรับตัวอกัษรของทุกภาษา และการ
บริการทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิก
หรือปดการใชงานคณุสมบัตบิางอยางใน
เครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คณุสมบัติ
ดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่องของ
คุณ เครื่องของคุณอาจไดรับการตั้งคา
บางอยางไวเปนพิเศษแลว โดยการตั้งคานี้
อาจรวมถึงการเปล่ียนแปลงชื่อเมนู ลําดับ
เมนู และไอคอนตางๆ โปรดตดิตอขอขอมูล
เพ่ิมเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคณุ
โทรศัพทเครื่องนี้รองรับโปรโตคอล WAP 
2.0 (HTTP และ SSL) ท่ีทํางานบน
โปรโตคอล TCP/IP คณุสมบัติบางอยาง
ของโทรศัพทรุนนี้ เชน บริการรับสงขอความ
มัลติมีเดีย (MMS), การเบราส, โปรแกรม
อีเมล, การรับสงขอความทันใจ, 
การซิงโครไนซจากระยะไกล และ
การดาวนโหลดขอมูลผานเบราเซอรหรือ
ผาน MMS ตองไดรับการสนับสนุนจาก
ระบบเครือขายสําหรับเทคโนโลยีเหลานี้

■หนวยความจําท่ีใชรวมกัน
คุณสมบัติในโทรศัพทเครื่องน้ีซ่ึงใชหนวย
ความจํารวมกัน ไดแก คลังภาพ, รายชื่อ, 
ขอความตัวอักษร, ขอความมัลติมีเดีย, 
ขอความทันใจ, อีเมล, ปฏิทิน, สิ่งท่ีตองทํา 
รวมทั้งแอปพลิเคชั่นและเกม JavaTM การใช
คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวานี้
จะลดจํานวนหนวยความจําท่ีเหลือสําหรับ
คุณสมบัติอื่นท่ีใชหนวยความจํารวมกัน เชน 
การจัดเก็บแอปพลิเคชั่น Java หลายๆ 
แอปพลิเคชั่นอาจใชหนวยความจําท่ีเหลือ
อยูท้ังหมด และเครื่องโทรศัพทอาจแสดง

ขอความบนหนาจอวาหนวยความจําเต็ม 
เมื่อคุณพยายามใชคุณสมบัติอื่นท่ีใชหนวย
ความจํารวมกนั ในกรณีน้ี ใหลบขอมูลหรือ
รายการบางอยางท่ีใชพ้ืนท่ีหนวยความจํา
รวมกันนี้ออกเสียกอน คุณสมบัติบางอยาง 
เชน ขอความตัวอักษร อาจมีหนวยความจํา
ท่ีกําหนดไวใหแนนอนแลว นอกเหนือจาก
จํานวนหนวยความจําท่ีใชรวมกันกับ
คุณสมบัติอื่นๆ

■อุปกรณเสริม
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจ
กอนท่ีจะใชกบัเครื่องโทรศัพท โทรศัพทน้ีได 
รับการออกแบบมาเพื่อใหทํางานไดเมื่อได 
รับกระแสไฟจากอุปกรณชารจรุน AC-3 
เครื่องรุนนี้ใชแบตเตอรี่ BL-5C

คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ 
อุปกรณชารจและอุปกรณเสริมท่ี
ไดรับการรับรองจาก Nokia 
วาสามารถใชไดกับเคร่ืองรุนนี้ 
เทานั้นการใชอุปกรณประเภทอื่น 
นอกเหนือจากนี้อาจเปนอันตราย
และทําใหการรับประกันหรือ 
รับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณ เ
สริมท่ีไดรับการรับรอง โปรดสอบถามจาก 
ตัวแทนจําหนายของคุณ
ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติ
สําหรับการใชอุปกรณเสริม:
• เก็บอปุกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจาก

อุปกรณเสริม ใหจับท่ีปล๊ักไฟและดึงออก 
อยาดึงท่ีสายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของ
อุปกรณเสริมทุกชิ้นท่ีติดตั้งในรถอยาง
สม่ําเสมอ
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• เฉพาะผูท่ีมคีุณสมบัติผานการรับรอง
เทานั้นท่ีจะติดตั้งอุปกรณเสริมในรถท่ี
ติดตั้งยากได
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ขอมูลทัว่ไป

ขอแสดงความยินดีที่คุณตัดสินใจ
เลือกซือ้โทรศัพทเคลื่อนที่ Nokia 
เครื่องนี้ ทั้งนี้ โทรศัพทเครื่องนี้ยังมี
คุณสมบตัิอ่ืนๆ อีก เชน ปฏิทิน, นาฬิกา, 
นาฬิกาปลุก, วทิย,ุ เครื่องเลนเพลง 
และกลองถายรปูในตัว

■รหัสผาน

รหัสโทรศัพท
รหัสโทรศัพท (5 ถึง 10 หลัก) ใชปองกัน
การใชโทรศัพทโดยไมไดรบัอนุญาต 
รหัสที่ตั้งไวคือ 12345 ในการเปลี่ยนรหัส
และตั้งคาใหเครือ่งขอรหัสผาน โปรดดูที่ 
“ระบบปองกัน” หนา 64
หากคุณปอนรหัสโทรศัพทผิดหาครั้ง
ติดตอกนั เครื่องจะไมสนใจรหัสที่ปอน
หลังจากนัน้ รอประมาณหานาที แลว
ปอนรหัสอีกครัง้

รหัส PIN
รหัส PIN (Personal Identification 
Number) และรหัส UPIN (Universal 
Personal Identification Number) 
(4 ถึง 8 หลัก) ใชสําหรับปองกันการใช
ซิมการดของคุณโดยไมไดรบัอนญุาต 
โปรดดูที่ “ระบบปองกัน” หนา 64 

รหัส PIN มักใหมาพรอมกับซิมการด 
สําหรบัการตั้งคาโทรศัพทใหถาม
รหัส PIN โปรดดูที่ “ระบบปองกัน” 
หนา 64
รหัส PIN2 (4 ถึง 8 หลัก) จะมาพรอมกับ
ซิมการดและคณุจําเปนตองใสรหัสนีใ้น
การเขาใชฟงกชันบางฟงกชัน
คุณตองใชรหัส PIN โมดูลเพื่อเขาดู
ขอมูลในโมดูลรกัษาความปลอดภยั 
โปรดดูที่ “โมดูลความปลอดภัย” หนา 89 
รหัส PIN โมดูลจะมาพรอมกับซิมการด 
ในกรณีที่ซิมการดนัน้มีโมดูลรักษาความ
ปลอดภยั 
คุณตองใชรหัส PIN สําหรับลายเซน็แบบ
ดิจิตอล โปรดดูที่ “ใบรับรอง” หนา 90 
รหัส PIN สําหรับลายเซน็จะมาพรอมกบั
ซิมการดในกรณทีี่ซมิการดนั้นมีโมดูล
รักษาความปลอดภัย 

รหัส PUK
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) 
และรหัส UPUK (Universal Personal 
Unblocking Key) (8 หลัก) ใชในการ
เปลี่ยนรหัส PIN หรือ UPIN ที่ถูกบล็อค
ไวตามลําดับ ในการเปลี่ยนรหัส PIN2 
ที่ถูกล็อค คุณจําเปนตองใชรหัส PUK2
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หากรหสันี้ไมไดมีใหพรอมกับซมิการด 
โปรดติดตอผูใหบริการในทองที่ของคุณ
เพื่อขอทราบรหัส

รหัสระบบ
คุณจําเปนตองใสรหัสระบบ (4 หลัก) 
เม่ือใช การจํากัดการโทร โปรดดูที่ 
“ระบบปองกัน” หนา 64 ผูใหบริการ
ระบบจะแจงรหัสนี้ใหคณุทราบ
หากคุณปอนรหัสระบบผิด 3 ครัง้ 
ติดตอกัน รหัสผานจะถูกบล็อค 
โปรดติดตอผูใหบริการของคณุเพื่อ
ขอความชวยเหลือ 

■การปองกันดานลขิสิทธ์ิ
การคุมครองดานลิขสิทธ์ิอาจหามมิใหทํา
การคดัลอก การแกไข การโอน 
หรอืการสงตอภาพ เพลง 
(รวมถึงเสียงเรียกเขา) 
และเนื้อหาบางสวนได

■บริการตั้งกําหนดคา
ในการใชบรกิารเสริมจากระบบเครือขาย
บางอยาง เชน บริการอินเทอรเนต็
เคลื่อนที่, MMS หรือการซิงโครไนซ
เซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล 
โทรศัพทของคุณตองไดรับการตั้ง
กําหนดคาที่ถูกตอง คุณสามารถรับ
การตั้งคาเปนขอความการตัง้กําหนดคา

ไดโดยตรง เม่ือไดรบัการตั้งคาแลว 
คณุตองบันทึกคาไวในโทรศัพทของคุณ 
ผูใหบริการจะสงรหัส PIN มาใหดวย 
ซึง่คุณจําเปนตองใชเพือ่บันทึกการตั้งคา 
หากคณุตองการทราบขอมูลการตัง้คา
เพิม่เติม โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ
เม่ือคุณไดรบัขอความการตัง้กําหนดคา 
ขอความ ไดรับการตั้งคาการจัดรูปแบบ 
จะปรากฏขึน้ 
ในการบันทึกการตั้งคา ใหเลือก แสดง > 
จดัเก็บ หากเครื่องแสดงขอความ ใส 
PIN ของการตั้งคา: ใหปอนรหัส PIN 
สําหรับการตั้งคา แลวเลือก ตกลง 
โปรดสอบถามรหัส PIN จากผูใหบรกิาร
การตั้งคา หากไมมีการจัดเก็บการตัง้คา
ใดๆ ไว การตัง้คานี้จะถูกจัดเก็บและ
ตัง้คาเปนการตั้งคาคอนฟเกอเรชันที่
ระบบกําหนด หรือเครื่องอาจปรากฏ
ขอความ ใชงานการตั้งคาการกําหนดคา
ที่จัดเก็บไว?
ในการยกเลิกการตั้งคาที่ไดรบั ใหเลือก 
แสดง > ละทิ้ง
ในการแกไขคาที่ตั้งไว โปรดดู 
“การจัดรูปแบบ” ในหนา 63

■การดาวนโหลดขอมูลและ
โปรแกรม

คณุสามารถดาวนโหลดขอมูล เชน 
ลักษณะ แบบเสียง และวิดีโอคลิปลงใน
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เครื่องได (บรกิารเสริมจากระบบ
เครือขาย) เลือกฟงกชันดาวนโหลด 
(เชน ในเมนู คลังภาพ) ในการเขาใช
ฟงกชันดาวนโหลด โปรดดูที่คําอธิบาย
ของเมนูที่เกี่ยวของ คุณสามารถ
สอบถามการใหบรกิารตางๆ ราคา 
รวมทั้งภาษี ไดจากผูใหบริการ

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะ
บรกิารที่เชื่อถือได และมีการ
รักษาความปลอดภัยรวมทั้ง
การปองกันซอฟตแวรที่เปน
อันตรายเทานัน้

■ขอมูลฝายบริการและ
ขอมูลสําหรับติดตอของ 
Nokia

สําหรับขอมูลเวอรชันลาสุดของคูมือ
เลมนี ้ขอมูลการดาวนโหลด บรกิาร 
และขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑ Nokia โปรดดูที่ 
www.nokia.co.th/6085/support 
หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคณุ 
ทั้งนี ้คุณอาจ
ดาวนโหลดการตั้งกําหนดคา เชน MMS, 
GPRS, อีเมล หรือบรกิารอ่ืนๆ ของ
โทรศัพทรุนนี้ไดฟรทีี่ www.nokia.co.th/
phonesettings 
หากคุณตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม 
โปรดไปที่ www.nokia.co.th/contactus

ในการตรวจสอบสถานที่ตั้งของศูนย
บริการ Nokia ที่อยูใกลที่สุดเพื่อขอรบั
บริการดานการบํารงุรกัษา โปรดเขาไป
ที่ www.nokia.co.th/repair

www.nokia.co.th/6085/support
www.nokia.co.th/phonesettings
www.nokia.co.th/contactus
www.nokia.co.th/repair
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1. เร่ิมตนใชงาน

■การใสแบตเตอรี่และ
ซิมการด

ปดโทรศัพทและถอดอุปกรณชารจ 
ทุกครัง้กอนที่จะถอดแบตเตอรี่
เก็บซมิการดทั้งหมดใหพนมือเด็ก
หากตองการทราบเกี่ยวกับการให
บรกิาร และขอมูลตางๆ ในการใชบริการ
ซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการด
ของคุณ ซึง่อาจเปนผูใหบริการระบบ 
ผูใหบรกิาร หรือผูจําหนายรายอื่นๆ
ซิมการดและหนาสัมผัสอาจเกดิความ
เสียหายไดงาย เนื่องจากการขูดขดี 
หรอืดัดงอ จึงควรถือ ใส หรือถอดการด
อยางระมัดระวัง
การใสซิมการด:
1. กดฝาครอบดานหลังแรงๆ แลวเลื่อน

ดานบนของฝาครอบเพื่อปลดออก 
แลวจึงถอดฝาครอบออกโดยยก
ฝาครอบขึน้มา

2. หลังจากที่ถอดฝาครอบดานหลังออก
แลว ใหสอดเล็บมือเขาไปใตกอน
แบตเตอรี่ แลวยกแบตเตอรี่ขึ้น
ตามภาพแสดง

3. วางเล็บมือไวตรงกลางของที่ใส
ซมิการด จากนั้น ถอดสลักและเปด
ที่ใสซิมการดออก 

4. ใสซิมการดลงในที่ใสซิมการดตาม
ภาพแสดง โดยใสดานที่เปนมุมตัด
ลงไปกอน และหนาสัมผัสสทีอง
ของซมิการดจะตองหงายขึ้น 
(จากตวัเครื่อง)

5. ผลักที่ใสซิมการดเพื่อปด หนาสัมผัส
สทีองของซิมการดจะประกบกับ
หนาสัมผัสสีทองที่ดานในของ
โทรศัพท คอยๆ กดที่ใสซมิการด
เขาไปในโทรศัพทจนกระทั่งล็อค
เขาตําแหนง

6. ใสแบตเตอรี่โดยวางตําแหนง
ใหถูกตอง (ดานที่ติดสติ๊กเกอร
หงายขึ้นดานบน) ซึ่งหนาสมัผัส
สทีองจะประกบกับหนาสัมผัส
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สีทองของเครือ่งโทรศัพท เลื่อน
แบตเตอรีเ่ขาไปจนกระทั่งล็อค
เขาตําแหนง 

7. เลื่อนฝาครอบดานหลังเขาไป
จนกระทั่งล็อคเขาตําแหนง 

■การชารจแบตเตอรี่
1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชอง

เสียบปลั๊กไฟมาตรฐานที่ผนัง

2. เสียบปลั๊กอุปกรณชารจเขากับแจ็ค
แบบกลมที่ดานลางของโทรศัพท 
ในกรณีที่ไมมีประจุแบตเตอรี่เหลือ
อยูเลย สญัลักษณแสดงการชารจ
จะปรากฏขึน้บนหนาจอเมื่อเวลา

ผานไปสองสามนาที ซึ่งจะสามารถ
โทรออกไดหลังจากนั้น

3. ถอดอุปกรณชารจออกจากโทรศัพท
เม่ือชารจแบตเตอรีเ่ต็มแลว

ในระหวางที่ตอเครื่องชารจอยู คณุ
สามารถใชเครื่องได ระยะเวลาในการ
ชารจแบตเตอรี่จะขึน้อยูกับประเภท
ของเครื่องชารจและแบตเตอรี่ที่ใช 
ตัวอยางเชน การชารจแบตเตอรี่ BL-5C 
ดวยอุปกรณชารจรุน AC-3 จะใชเวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาทีขณะที่เครื่อง
อยูในโหมดสแตนดบาย

■การใสการดหนวย
ความจํา

ใชรวมกบั microSD 
cards และอนุมัติโดย 
โนเกียสําหรับใชกับ 
โทรศัพทรุนนีเ้ทานัน้ โนเกียใชมาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่ผานการอนมัุตสิําหรับ 
การดหนวยความจํา แตการดบางยีห่อ 
อาจไมสามารถใชงานรวมกับโทรศัพท
รุนนี้ไดอยางสมบรูณ การดที่ใชงานรวม 
กันไมไดอาจทําใหการดและโทรศัพท 
ชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูลที่
จัดเก็บไวบนการดสูญหาย
คุณสามารถใชการดหนวยความจําเพือ่
เพิ่มหนวยความจําของ คลังภาพ โปรดดู
ที่ “คลังภาพ” หนา 67 คุณสามารถใส
หรือเปล่ียนการดหนวยความจําไดโดย
ไมตองปดเครือ่ง
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ขอสําคัญ: หามถอดการด
หนวยความจําในขณะที่กําลัง
ใชการดนี ้การถอดการดออก
ในระหวางการทํางานอาจ
ทําใหการดหนวยความจํา
รวมทั้งเครือ่งเกิดความ
เสียหายได และขอมูลที่บันทึก
ไวในการดดังกลาวอาจ
สูญหาย

ในการใสการดหนวยความจํา ใหใช
เล็บมือเปนตัวงัด โดยวางเล็บมือไว
ในบริเวณที่เปนสวนเวาของที่ใสการด
หนวยความจํา แลวเปดที่ใสการดหนวย
ความจําออก (1) ใสการดหนวยความจํา
ในที่ใสการด (2) ตองแนใจวาไดใสการด
หนวยความจําอยางถูกตองและ
หนาสมัผัสสีทองของการดตองหงายขึน้ 
ปดที่ใสการดหนวยความจํา (3)

คุณสามารถใชการดหนวยความจํา
บันทึกไฟลมัลตมีิเดีย เชน วิดีโอคลิป 
ไฟลเสียง และภาพไวใน คลังภาพ
ในการถอดการดหนวยความจําออก 
ใหใชเล็บมือเปนตัวงัด วางเล็บมือไวใน
บรเิวณท่ีเปนสวนเวาของที่ใสการด
หนวยความจํา แลวเปดการดหนวย

ความจําออก ใชเล็บมือคอยๆ ดันการด
หนวยความจําเพือ่ใหคลายออกจากที่ใส 
แลวจึงดึงการดออกมา ปดที่ใสการด
หนวยความจํา
ในการฟอรแมตการดหนวยความจํา 
โปรดดูที่ 
“การฟอรแมตการดหนวยความจํา” หนา 
67

■การเปดและปดเคร่ือง
กดปุมวางสายคางไวจนกวาเครื่องจะ
เปดหรอืปด หากเครือ่งขอใหคุณปอน
รหัส PIN ใหปอนรหัส แลวเลือก ตกลง

บริการพลักแอนดเพลย
เม่ือคุณเปดเครื่องเปนครัง้แรกและ
โทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย เครื่อง
จะขอใหคณุรับการตั้งกําหนดคาจาก
ผูใหบริการของคณุ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) ใหตอบรับหรอืปฏิเสธ
คําขอนี้ โปรดดูที่ ตอเว็บสนับสนุนของ
ผูใหบริการ ใน “การจัดรูปแบบ” หนา 63 
และ “บรกิารตั้งกําหนดคา” หนา 15

■การเปดฝาพับ
เม่ือคุณเปดฝาพบัของเครือ่งโทรศัพท 
ฝาพบัจะเปดขึน้โดยทํามุมประมาณ 
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155 องศา อยาใชแรงดันฝาพับใหเปด
ออกมากกวานี้

■ตําแหนงการทํางานปกติ
ใชโทรศัพทในตําแหนงการทํางาน
ตามปกติ 

โทรศัพทรุนนี้มีเสาอากาศในตัว

หมายเหตุ: คุณไมควรจับ
เสาอากาศโดยไมจําเปนเมื่อ
เปดเครื่องอยู เชนเดียวกับ
อุปกรณสงสัญญาณวทิยอ่ืุนๆ 
เพราะการสัมผัสกบัเสาอากาศ
อาจสงผลตอคุณภาพการโทร 
และยังอาจทําใหมีการใช
พลังงานเกินกวาที่จําเปน
อีกดวย การไมสมัผัสบริเวณ
เสาอากาศระหวางการใชสาย
จะชวยเพิ่มประสทิธิภาพการ
ทํางานของเสาอากาศและยืด
อายใุชงานของแบตเตอรี่

■สายคลองขอมือ 
ถอดฝาครอบดานหลังออกจากตัวเครื่อง 
แลวรอยสายคลองตามที่แสดงในภาพ
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2. โทรศัพทของคุณ

■ป ุมและสวนประกอบตางๆ

• หูฟง (1) 
• จอแสดงผลหลัก (2)
• ปุมเลือกดานซาย, ปุมเลือกดานขวา 

และปุมเลือกตรงกลาง (3)
• ปุมสํารวจสี่ทิศทาง (4)
• ปุมโทรออก (5)
• ปุมจบการทํางาน ใชวางสายสนทนา 

(กดปุมเบาๆ) และเปดหรอืปดเครือ่ง 
(กดปุมคาง) (6)

• ปุมกด (7)
• เลนสกลองถายรปู (8)
• จอเล็ก (9)

• ชองใสการดหนวยความจํา (10)

• ลําโพง (11)
• ไมโครโฟน (12)
• ชองเสียบ Pop-PortTM (13)
• ชองเสียบอุปกรณชารจ (14)
• ปุมควบคุมกลองถายรูป (15)
• คณุสามารถกําหนดระดับเสียงได

โดยใชปุมเพิ่ม/ลดระดับเสียง (กดปุม
เบาๆ) ใชการโทรออกโดยใชเสยีง
โดยใชปุมลดระดับเสียง (กดปุมคาง) 
และใชฟงกชันสนทนา (PTT) โดยใช
ปุมเพิม่ระดับเสยีง (กดปุมคาง) (16)
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■โหมดสแตนดบาย
เม่ือเปดเครือ่ง หนาจอแรกที่ปรากฏบน
จอแสดงผลคือหนาจอเริม่ตน ซึ่งแสดง
ใหทราบวาเครือ่งอยูในโหมด
สแตนดบาย เม่ือเครื่องอยูในโหมด
สแตนดบาย ปุมเลือกจะใชในการเขาสู
ฟงกชันบางฟงกชัน และจะมีสัญลักษณ
ปรากฏอยูบนหนาจอเริม่ตน สญัลักษณ
จะแสดงสถานะของโทรศัพท

• ระดับความแรงของสญัญาณ
เครือขาย (1)

• สัญลักษณแสดงความจุแบตเตอรี่ (2)
• นาฬิกา (3) — หากตั้งคาใหแสดง

เวลาบนจอแสดงผล โปรดดูที่ 
“วันและเวลา” ใน “การตั้งคา” 
หนา 54

• ชื่อผูใหบริการหรอืโลโกระบบ (4)
• ปฏิทิน (5) — วันที่จะปรากฏบน

หนาจอในกรณทีี่ตั้งคาใหแสดงวันที่
บนจอแสดงผลและไมไดเปดใชงาน
สแตนดบายแบบพเิศษ โปรดดูที่ 

“โหมดสแตนดบายแบบพิเศษ” 
หนา 22 และ “วันและเวลา” หนา 54

• สแตนดบายแบบพิเศษ (6) โปรดดูที่ 
“โหมดสแตนดบายแบบพิเศษ” 
หนา 22

• ปุมเลือกดานซาย (7) คือ ไปที ่หรือ
เปนปุมลัดไปยังฟงกชันอ่ืน โปรดดูที่ 
“ปุมเลือกดานซาย” หนา 55

• โหมดของปุมเลือกตรงกลาง (8) คือ 
เมนู

• ปุมเลือกดานขวา (9) อาจเปน ชือ่ 
เพื่อเขาสูรายการรายชื่อในเมนู 
รายชื่อ ชื่อเฉพาะของผูใหบริการ
เพื่อเขาสูเวบ็ไซต หรืออาจเปน
ปุมลัดไปยงัฟงกชันที่คุณไดเลือกไว 
โปรดดูที่ “ปุมเลือกดานขวา” หนา 55

โหมดสแตนดบายแบบพิเศษ

ในโหมดสแตนดบายแบบพเิศษ หนาจอ
ของโทรศัพทจะแสดงหนาตางขอมูล
แยกเฉพาะ เชน สญัลักษณทั่วไปและ
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โลโกระบบ (1), ทางลัด (2), ฟงกชันเสียง 
(3) และปฏิทิน (4) ในการเลือกวา
ตองการใหเครื่องแสดงโหมด
สแตนดบายแบบพิเศษหรือไมนั้น 
โปรดดูที่ สแตนดบายแบบพเิศษ ใน 
“การตั้งคาโหมดสแตนดบาย” หนา 53
สแตนดบายแบบพิเศษจะอยูในโหมด 
พักการทํางาน (Passive mode) เม่ือปุม
เลือกตรงกลาง (5) คือ เมนู ซึง่คุณ
สามารถดูเฉพาะขอมูลเทานั้น ในการ
เปดใชโหมดสํารวจและเลื่อนดูขอมูล 
ใหใชปุมสํารวจ ในการเปลี่ยนปุมกด
เพื่อใชเขาสูโหมดสํารวจ โปรดดูที่ 
ปุมสแตนดบายแบบพิเศษ ใน 
“การตั้งคาโหมดสแตนดบาย” หนา 53 
เม่ือเครื่องหมายลูกศรปรากฏบนหนาจอ 
คุณสามารถเลื่อนรายการไปทางซาย
และขวาได
ในการปรับตัง้คาและจัดวางขอมูลใน
สแตนดบายแบบพิเศษ ใหเลือก 
ตัวเลือก แลวเลือกตัวเลือกที่สัมพันธกนั 
โปรดดูที่ “การตั้งคาโหมดสแตนดบาย” 
หนา 53
ในการออกจากโหมดสํารวจ ใหเลือก 
ออก หากไมมีการกดปุมใดๆ หลังจาก
เวลาผานไปชั่วระยะหนึ่ง เครื่องจะกลับ
สูโหมดพกัการทํางาน (Passive mode) 
โดยอัตโนมัติ

รายการขอมูลในโหมดสํารวจ
แถบปุมลัด — หากตองการเลือกปุมลัด 
ใหเลื่อนไปยงัฟงกชันที่คุณตองการ 
แลวเลือก ในการเปลี่ยนหรือจัดวาง
ปุมลัดเมื่ออยูในโหมดสํารวจ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ปรับตั้งคา
วทิยแุละเพลง — หากตองการเปด
วทิยหุรือเครื่องเลนเพลง ใหเลื่อนไป
ที่ตัวเลือก แลวเลือก หากตองการเปลี่ยน
แทร็คในเครื่องเลนเพลง ใหเลื่อนขึน้
หรือเลื่อนลง หากตองการเริ่มคนหา
สถานีวิทยุ ใหกดปุมเลื่อนซายหรอืขวา
คางไว
ปฏิทิน — เพื่อดูรายการบันทึกของวันนี้ 
ใหเลือกตามที่คุณตองการ ในการดู
บนัทึกของวันกอนหนาหรือวันถัดไป 
ใหเลื่อนซายหรอืขวา
บนัทึกของฉัน — ในการปอนบันทึก 
ใหเลือกหนาตางขอมูล เขยีนบันทึก 
และจัดเก็บไว
ตวันับเวลาถอยหลัง — ในการเริม่ตน
ตวันับเวลาถอยหลัง ใหเลือกรายการ
ขอมูล เวลาที่เหลือพรอมบันทึก
จะปรากฏขึน้
สญัลักษณทั่วไป — เพื่อแสดง
เครื่องหมายในโหมดสแตนดบาย เชน 
วนัที่ การแสดงขอมูลระบบ ขอความ
ขอมูล ชื่อกลุมสนทนาที่ระบบตั้งไว 
และดัชนเีฉพาะกลุม วันที่จะปรากฏ
หากไมไดเลือกปฏิทินเปนขอมูลสําหรับ
สแตนดบายแบบพิเศษ
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ปุมลัดของโหมดสแตนดบาย
ในการเขาใชรายการเบอรที่โทรออก 
ใหกดปุมโทรออกหนึ่งครั้ง โปรดดูที่ 
“การโทรออก” หนา 26
ในโทรไปยังศูนยรบัฝากขอความเสียง 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย) 
เม่ือคุณไดบนัทึกหมายเลขศูนยรับฝาก
ขอความเสียงไวในเครื่องแลว ใหกดปุม 
1 คางไว
ในการเชื่อมตอกับบรกิารเบราเซอร 
ใหกดปุม 0 คางไว
ในการตัง้คาฟงกชันปุมลัดสําหรบั
ปุมสํารวจ โปรดดูที่ ปุมสํารวจ ใน 
“ทางลัดสวนตัว” หนา 54
ในการโทรออกดวยการกดปุมตวัเลข
ที่ไดกําหนดหมายเลขโทรศัพทไว
แลวนัน้ โปรดดูที่ “การโทรดวน” หนา 26
ในการสลับไปมาระหวางรูปแบบ ทั่วไป 
และรูปแบบ ไมมีเสียง ใหกดปุม # คางไว

■สัญลักษณและไอคอน
โทรศัพทเครื่องนีมี้เครื่องแสดงสองแบบ 
คือ สัญลักษณและไอคอน 

สัญลักษณ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบั
สัญลักษณ โปรดดูที่ “โหมดสแตนดบาย” 
หนา 22

ไอคอน
ไอคอน คือ การแสดงผลกราฟกของ
รายการหรอืสถานการณที่เฉพาะเจาะจง 
รายการตอไปนี้เปนคําอธิบายไอคอน
แตละไอคอน

คณุมีขอความที่ยังไมไดอาน
ในแฟมขอมูล ถาดเขา
คณุมีขอความที่ยังไมไดสง 
ขอความที่ยกเลิก หรือขอความ
ที่สงไมสําเรจ็ในแฟมขอมูล 
ถาดออก
มีสายเรียกเขาที่ไมไดรับสาย 
คุณไดรับขอความทันใจ
อยางนอยหนึง่ขอความ และ
คณุเชื่อมตอกับบริการขอความ
ทันใจแลว
ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคไว
ตัง้นาฬิกาปลุกไวที่ เปด
เสยีงกริ่งจะไมดังขึ้นเมื่อมี
สายเรียกเขาหรือเม่ือไดรับ
ขอความตัวอักษร
ตวันับเวลาถอยหลังกําลัง
ทํางาน
นาฬิกากําลังทํางานเปน
พืน้หลัง

/ เครื่องลงทะเบียนไปที่ระบบ
เครือขาย GPRS หรอื EGPRS

/ เริม่การเชื่อมตอ GPRS หรอื 
EGPRS 

/ การเชื่อมตอ GPRS หรอื 
EGPRS ถูกระงับไว (พักสาย) 
เชน เม่ือมีสายเรียกเขาหรือ
มีการโทรออกขณะเชื่อมตอ
ขอมูล EGPRS หรือ GPRS
กําลังเชื่อมตอ Bluetooth อยู 
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หากคุณมีสายโทรศัพท
สองสาย สญัลักษณนีแ้สดงวา
เครื่องเลือกสายที่สอง
โอนสายเรียกเขาทุกสาย
ไปยงัหมายเลขอื่น
มีการเปดใชลําโพงหรอืตอ
มิวสิคแสตนดกับโทรศัพท
เครื่องของคุณมีการจํากดั
การโทรเฉพาะกลุม
เลือกรปูแบบที่มีการตั้งเวลาไว

■การล็อคปุมกด (ล็อคปุม)
การล็อคปุมจะทําใหปุมกดไมทํางาน
เพื่อปองกันการกดปุมโดยไมตั้งใจ
• ในการล็อคปุมกด ใหเลือก เมนู 

แลวกดปุม * ภายใน 3.5 วินาที
• หากตองการปลดล็อคปุมกด 

ใหเลือก ปลด แลวกดปุม * ภายใน 
1.5 วนิาที

• หากตองการเปดใชฟงกชันล็อคปุม
อัตโนมัติ ใหเลือก เมนู >การตั้งคา > 
โทรศัพท > ล็อคปุมอัตโนมัติ > 
ล็อคปุมกด กําหนดการหนวงเวลา
ในการล็อคปุมกดเปนนาทีและวินาที

หากตั้งคา ปองกันปุมกด ไวที่ 
ล็อคปุมกด คุณตองปอนรหัสโทรศัพท
หากเครือ่งขอ
ในการรับสายเมื่อปุมกดถูกล็อคอยู 
ใหกดปุมโทรออก เม่ือคุณวางสาย
หรอืปฏิเสธไมรับสาย ปุมกดจะถูกล็อค
โดยอัตโนมัติอีกครั้ง

เม่ือล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออก
ไปยงัหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการ
ซึง่กําหนดไวในเครื่องของคุณได 
ปอนหมายเลขฉุกเฉิน แลวกดปุม
โทรออก
สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับ ปองกัน
ปุมกด โปรดดูที่ “โทรศัพท” หนา 61
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3. ฟงกชันการโทร

■การโทรออก
1. ปอนหมายเลขโทรศัพทและรหัส

พื้นที่ ในการลบตวัเลขที่ไมถูกตอง 
ใหเลือก ลบ
ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * 
สองครั้งเพื่อเปนตัวนําหนาหมายเลข
ตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทน
รหัสการโทรออกตางประเทศ) แลว
ตามดวยรหัสประเทศ รหสัพื้นที่ 
โดยไมตองกดเลข 0 นําหากจําเปน 
แลวตามดวยหมายเลขโทรศัพท

2. หากตองการโทรออกไปยังหมายเลข
นั้น ใหกดปุมโทรออก

3. หากตองการวางสายหรือยกเลิก
การโทร ใหกดปุมจบการทํางาน
หรือเลือก ตัวเลือก > วางสาย

■การโทรดวน
กําหนดหมายเลขโทรศัพทใหเปนปุม
โทรดวนไดโดยใชปุมหมายเลข 2 ถึง 9 
โทรติดตอหมายเลขดังกลาวดวยวธีิใด
วิธีหนึ่งดังตอไปนี:้
• กดปุมโทรดวน แลวกดปุมโทรออก
• หากตั้งคา โทรดวน ไวที่ เปด ใหกด

ปุมโทรดวนคางไวจนกวาเครื่องจะ
โทรออกไปยังหมายเลขนั้น โปรดดูที่ 
โทรดวน ใน “การโทร” หนา 61

■การโทรออกโดยใชเสียง
ข้ันสูง

คุณสามารถโทรออกไดโดยพดูชื่อท่ี
บันทึกไวในรายชื่อในโทรศัพท คําสั่ง
เสียงจะถูกเพิ่มลงในรายการทั้งหมด
ในรายชื่อของโทรศัพทโดยอัตโนมัติ

การโทรออกดวยเสียง
หากมีโปรแกรมที่กําลังสงหรอืรับขอมูล
โดยใชการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต
อยู ใหปดโปรแกรมนั้นกอนที่จะใชการ
โทรออกดวยเสียง
เสียงสัง่งานจะขึ้นอยูกับภาษา ในการ
ตั้งคาภาษา โปรดดูที่ ภาษาในการจดจํา
เสียง ใน “โทรศัพท” หนา 61

หมายเหตุ: การโทรออกโดย
ใชรายการเสียงอาจเกิดปญหา
ขึน้ไดถาคณุอยูในที่ที่มีเสียงดัง
หรอือยูในสถานการณฉุกเฉิน 
ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการ
โทรออกโดยใชเสียงเพียง
อยางเดียวไมวาในสถานการณ
ใดๆ กต็าม

1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือก
ดานขวาคางไว คุณจะไดยิน
สัญญาณเสียงสั้นๆ และขอความ 
กรุณาเปลงเสียง จะปรากฏขึน้
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หากคุณใชชุดหูฟงที่ใชงานรวมกัน
ไดที่มีปุมชุดหูฟง ใหกดปุมชุดหูฟง
คางไวเพื่อเริ่มการโทรออกโดยใช
เสียง

2. เปลงเสียงตามคําสั่งเสียงใหชัดเจน 
หากการเรยีกขอมูลดวยเสยีง
เปนผลสําเร็จ รายการชื่อที่ตรงกัน
จะปรากฏขึ้น โทรศัพทจะเลนเสยีง
สั่งงานของรายการแรกสุดที่ตรงกัน 
หลังจากนั้นประมาณ 1.5 วนิาที 
โทรศัพทจะโทรออกไปยังหมายเลข
ดังกลาว หรือหากหมายเลข
ไมถูกตอง ใหเลื่อนไปยังรายการอื่น 
แลวเลือกโทรออกไปยังรายการนั้น
การใชเสียงสั่งงานเพื่อเรียกใชงาน
ฟงกชันโทรศัพทที่เลือกไวนั้นจะ
คลายกบัการโทรออกโดยใชเสียง 
โปรดดูที่ เสียงสั่งงาน ใน 
“ทางลัดสวนตวั” หนา 54

■การรับสายหรือปฏิเสธ
ไมรับสาย

• เปดฝาพับหรือกดปุมโทรออกเพื่อ
รับสายเรียกเขา ในการปดเสยีง
เรียกเขา ใหเลือก เงียบ หากฝาพับ
เปดอยู หรือหากฝาพบัปดอยู ใหกด
ปุมเพิ่ม/ลดระดับเสียง

• ในการปฏิเสธไมรับสายเรียกเขา
เม่ือฝาพบัเปดอยู ใหกดปุมจบ
การทํางาน

หากเปดใชฟงกชัน โอนสายเมื่อสาย
ไมวาง สําหรับศูนยรบัฝากขอความเสียง 
สายเรยีกเขาจะถูกโอนไปที่ระบบฝาก
ขอความเสยีง แตถาไมไดเปดใชฟงกชัน

ดังกลาว สายเรียกเขาจะถูกปฏิเสธ 
ถาตอชุดหูฟงที่มีปุมควบคุมซึ่งใชงาน
รวมกันไดเขากับโทรศัพท ใหกดปุม
ที่ชุดหูฟงในการรับสายหรอืวางสาย

สายเรียกซอน
ฟงกชันสายเรยีกซอนเปนบริการเสริม
จากระบบเครือขาย เม่ือตองการรบัสาย
เรยีกซอนในระหวางที่สนทนากับสายอื่น
อยู ใหกดปุมโทรออก สายแรกจะถูก
พกัสายไว เม่ือตองการวางสายที่สนทนา
อยู ใหกดปุมจบการทํางาน
ในการเปดใชฟงกชัน ตัง้คาสาย
เรยีกซอน โปรดดูที่ “การโทร” หนา 61

■ตัวเลอืกท่ีใชไดขณะ
สนทนา

ตวัเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใชได
ขณะสนทนา คือ บรกิารเสรมิจากระบบ
เครือขาย หากตองการรายละเอียด
เพิม่เติม โปรดติดตอผูใหบริการ
ในการเพิ่มหรือลดระดับเสยีงขณะ
สนทนา ใหกดปุมเพิ่มระดับเสียงหรอื
ลดระดับเสียงที่อยูดานขางของโทรศัพท
เลือก ตัวเลือก ขณะที่กําลังสนทนาและ
ตวัเลือกตอไปนี้อาจใชงานได
สง DTMF — เพือ่สงตัวอักษรแทน
เสยีงเรียกเขา
สลับสาย — ใชสลับระหวางสายที่ใชอยู
และสายที่พักไว
สงสายตอ — เพือ่ตอสายที่พกัไวเขากับ
สายที่ใชอยูและวางสายของคุณเองจาก
การสนทนา
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ประชุมสาย — เพือ่จัดการประชุมสาย
ซึ่งมีผูเขารวมประชุมสายไดสูงสุดถึง
หาคน
โทรสวนตัว — เพือ่สนทนาเปนการ
สวนตวัในระหวางการประชุมสาย
โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวาง
การใชลําโพงเนือ่งจากเสียงจะดังมาก
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4. เมนูในโทรศัพท
คุณสมบัติของโทรศัพทถูกจัดกลุมตาม
ฟงกชันและการเขาใชงานโดยผานทาง
เมนูหลักของโทรศัพท เมนูหลักแตละ
เมนูประกอบดวยเมนยูอยและรายการ
ตางๆ ที่คุณสามารถเลือกหรือดูรายการ 
และปรับแตงคณุสมบัตขิองโทรศัพทได 
เลื่อนไปที่เมนแูละเมนูยอยเพือ่เขาสูเมนู
ดังกลาว 
เมนูบางเมนูอาจไมปรากฏ ทั้งนี้ขึน้อยู
กับระบบเครือขายของคณุ สําหรับขอมูล
เพิ่มเตมิ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

■มุมมองเมนู
โทรศัพทรุนนีมี้มุมมองเมนูสองแบบ: 
รายการ และ ตาราง
ในอินเทอรเฟส รายการ จะแสดงเมนู
ทุกเมนูดวยภาพ เลื่อนเพือ่ดูไปตามเมนู 
ในขณะที่คุณเลื่อนดูเมนู หมายเลขเมนู
จะปรากฏขึ้นที่มุมบนขวาของหนาจอ 
ถัดจากหมายเลขเมนลูงไปจะเปนแถบ
เลื่อนพรอมแท็บ แท็บจะเลื่อนขึน้หรือ
เลื่อนลงขณะท่ีคุณเลื่อนไปตามเมน ู
ซึ่งจะแสดงถึงตําแหนงปจจุบันใน
โครงสรางของเมนู
ในอินเทอรเฟส ตาราง จะมีไอคอนเมนู
หลายตัวปรากฏบนหนาจอเดียว ใชปุม
สํารวจสี่ทางในการเลื่อนไปตามไอคอน 
ชื่อเมนูจะปรากฏที่ดานบนของจอแสดง
ผลและไอคอนของเมนูที่เลือกไวจะมีเสน
ลอมรอบ

ในการเปลี่ยนมุมมองเมนู ใหเลือก เมนู 
> ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก > 
รายการ หรือ ตาราง

■การเขาใชฟงกชันของเมนู
1. เลือก เมนู และตามดวยเมนูที่คุณ

ตองการ
2. หากเมนนูั้นมีเมนูยอย ใหเลือกเมนู

ยอยที่คณุตองการ
3. หากเมนยูอยที่คุณเลือกนั้นยังมี

เมนยูอยอีก ใหเลือกเมนูยอยที่คณุ
ตองการ

4. หากตองการกลับไปที่เมนูระดับ
กอนหนา ใหเลือก กลับ หาก
ตองการออกจากเมน ูใหเลือก ออก
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5. ขอความ

คุณสามารถใชขอความจากโทรศัพทใน
การติดตอสื่อสารกับครอบครวั เพือ่นๆ 
และธุรกิจตางๆ ไดโดยใชบริการสง
ขอความแบบสั้น (SMS) ซึ่งเปนบริการ
เสริมจากระบบเครอืขาย คณุสมบตัิ
การรับสงขอความทุกประเภทไมไดมีให
บริการครบทั้งหมดในเครือขายไรสาย
ทุกเครือขาย โปรดติดตอผูใหบรกิาร
เพื่อสอบถามขอมูลการใหบรกิารและ
สมัครใชงาน
เม่ือสงขอความแลว เครื่องจะแสดง
ขอความ สงขอความแลว ซึ่งเปนการ
แสดงวาโทรศัพทไดสงขอความดังกลาว
ไปที่หมายเลขศูนยขอความที่ตั้ง
โปรแกรมไวในเครื่องของคณุ แตไมได
หมายความวาผูรับปลายทางไดรับ
ขอความของคุณแลว คุณสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิเกี่ยวกับ
บริการรบัสงขอความไดจากผูใหบรกิาร

■ขอความตัวอักษร
โทรศัพทของคณุสนบัสนนุการสง
ขอความแบบตัวอักษรที่มีความยาว
มากกวาความยาวที่กําหนดของ
ขอความเดียว โดยขอความที่ยาวกวา
จะถูกสงเปนชุดขอความตั้งแตสอง
ขอความขึ้นไป ผูใหบรกิารจะคดิ
คาใชจายตามจริง 
สําหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียง 
หนักหรอืเครือ่งหมายอ่ืนๆ และตัวอักษร 
จากภาษาที่เลือกบางภาษา เชน จีน 

จะใชพืน้ที่มากขึ้น ซึ่งอาจทําใหขอความ 
นั้นยาวกวาจํานวนที่จะสงเปนขอความ 
เดียวได
สัญลักษณดังกลาวจะแสดงจํานวน
ตัวอักษรที่ยงัเขยีนไดของขอความ
ในขณะที่คุณปอนขอความลงไป เชน 
673/2 หมายความวา คุณยังสามารถ
ปอน ตวัอักษรลงไปไดอีก 673 ตัวอักษร 
และเครื่องจะแบงสงขอความออกเปน 
สองชุด 
คุณสามารถใชแมแบบขอความที่
กําหนดไวแลวในการชวยเขยีนขอความ
ตัวอักษรได กอนที่จะสงขอความ
ตัวอักษรหรือขอความอีเมล คุณตอง
กําหนดการตั้งคาขอความกอน โปรดดูที่ 
“การตัง้คาขอความ” หนา 44
เม่ือตองการตรวจสอบการใชงานบริการ
อีเมล SMS และสมัครขอใชบรกิาร 
ใหติดตอผูใหบริการ 

การปอนขอความ
ในการปอนขอความขณะเขยีนขอความ 
ใหใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติหรือ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ เม่ือใชระบบ
ปอนตัวอักษรแบบปกติ ใหกดปุมตัวเลข 
1  ถึง 9 ซ้ําๆ จนกระท่ังตัวอักษร
ที่ตองการปรากฏบนหนาจอ ในระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติ คณุสามารถ
ปอนตัวอักษรไดโดยการกดปุมหนึ่งครัง้
ตอตัวอักษรหนึง่ตัว
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เม่ือคุณเขยีนขอความ สัญลักษณ  
จะปรากฏที่ดานบนซายของหนาจอ 
หมายถึงระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 
และสัญลักษณ  จะปรากฏขึน้เมื่อใช
ระบบระบบปอนตัวอักษรแบบปกต ิ
สัญลักษณ ,  หรือ  
จะปรากฏถัดจากสญัลักษณของระบบ
ปอนขอความ ซึ่งแสดงถึงรูปแบบ
ตัวพมิพ ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวพิมพ 
ใหกดปุม # สัญลักษณ  แสดงถึง
โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนตัวอักษร
เปนโหมดหมายเลข ใหกดปุม # คางไว 
แลวเลือก โหมดหมายเลข

การต้ังคา 
ในการตั้งคาภาษาที่ใชเขียนเปนภาษา
อ่ืนที่ไมใชภาษาที่ไดเลือกไว ใหเลือก 
ตัวเลือก > ภาษาที่เขยีน ระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัตสิามารถใชกับภาษา
ที่มีในรายการเทานั้น
ในการเปดใชระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลือก > ใชตัวชวย
สะกดคํา หรือหากตองการเปดใชระบบ
ปอนตัวอักษรแบบปกติ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ไมใชตัวชวยสะกดคํา
ในการเปดหรือปดระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติอยางรวดเรว็ในขณะเขียน
ขอความ ใหกดปุม # สองครั้ง หรือกด 
ตัวเลือก คางไว

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมติั
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติชวยใหคุณ
เขยีนขอความไดอยางรวดเร็วโดยใช
ปุมกดและพจนานกุรมในตัว
1. เริ่มเขยีนคําโดยใชปุมกด 2 ถึง 9 

แลวกดปุมแตละปุมเพียงหนึ่งครั้ง

เพือ่ปอนตวัอักษรทีละตัว คําจะ
เปลี่ยนไปตามการกดปุมใน
แตละครั้ง

2. เม่ือเขียนคําเสร็จและตรวจแลววา
ถูกตอง ใหกดปุม 0

3. หากคําดังกลาวไมถูกตอง ให
กดปุม * ซ้ําๆ หรือเลือก ตัวเลือก > 
ขอมูลที่ตรงกัน เม่ือคําที่ตองการ
ปรากฏ ใหเลือก ใช

4. หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้น
หลังคํา แสดงวาคําที่คุณตองการ
เขยีนไมมีอยูในพจนานุกรม 
ในการเพิม่คําลงในพจนานุกรม 
ใหเลือก สะกด โทรศัพทจะแสดงคํา
ที่ปอน ปอนคํา (ใชระบบปอน
ตวัอักษรแบบปกติ) แลวเลือก 
จัดเก็บ

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 1 ถึง 9 ซ้ําๆ จนกระท่ัง
ตวัอักษรที่ตองการปรากฏ ตัวอักษร
ทั้งหมดที่มีอยูในปุมตัวเลขแตละปุม
อาจไมไดพมิพไวบนปุมครบทุกตัวอักษร 
ตวัอักษรที่มีอยูจะขึ้นกับภาษาที่ใชเขยีน
ที่เลือกไว โปรดดูที่ “การตั้งคา” หนา 31
หากตวัอักษรตัวถัดไปที่คุณตองการ
ปอนอยูในปุมเดียวกับปุมที่คณุใชอยู 
ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึน้ 
หรือเลื่อนปุมเลื่อนไปยังทิศทางใดก็ได 
แลวจึงป อนตัวอักษร
ในการเขาสูเครื่องหมายและตัวอักษร
พเิศษที่ใชอยูเสมอ ใหกดปุม 1 เม่ือ
ตองการเวนวรรค ใหกดปุม 0
หากคณุตองการใชตัวอักษรเพิ่มเติม 
ใหกดปุม *
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การเขียนและสงขอความ
1. เลือก เมนู > ขอความ > 

สรางขอความ > ขอความตัวอักษร 
แลวปอนหมายเลขโทรศัพทของ
ผูรบัในชอง ถงึ: 

2. ในการดึงขอมูลหมายเลขโทรศัพท
จาก รายชื่อ ใหเลือก เพิ่ม > รายชื่อ 
ในการสงขอความถึงผูรบัหลายคน 
ใหเพิ่มรายชื่อท่ีตองการทีละชื่อ

3. ในการสงขอความถึงผูที่อยูในกลุม
รายชื่อ ใหเลือก กลุมรายชื่อ 
แลวเลือกกลุมที่ตองการ ในการดึง
รายชื่อที่คณุเพิ่งสงขอความไป 
ใหเลือก เพิ่ม > ที่เพิง่ถกูใชงาน

4. เลื่อนลงไป แลวปอนขอความ 
โปรดดูที่ “การปอนขอความ” 
หนา 30

5. ในการแทรกแมแบบลงในขอความ
ตัวอักษร ใหเลือก ตัวเลือก > 
ใชแมแบบขอความ แลวเลือก
แมแบบท่ีตองการแทรก

6. ในการดูตัวอยางการแสดงขอความ
ที่ผูรับจะไดรับ ใหเลือก ตัวเลือก > 
แสดงตัวอยาง

7. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

การอานและตอบกลับขอความ
เม่ือคุณไดรบัขอความ จะมีขอความ 
ไดรบั 1 ขอความ หรอื ไดรบั N ขอความ 
ปรากฏบนหนาจอ ซึ่ง N หมายถึง
จํานวนขอความใหม

1. ในการดูขอความใหม ใหเลือก แสดง 
หากตองการดูขอความดังกลาวใน
ภายหลัง ใหเลือก ออก
ในการอานขอความในภายหลัง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > ถาดเขา 
หากไดรับขอความหลายขอความ 
ใหเลือกขอความที่คุณตองการอาน 
สัญลักษณ  หมายถึงขอความ
ที่ยังไมไดอานใน ถาดเขา

2. ขณะที่อานขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก และลบหรือสงตอขอความ 
แกไขขอความเปนขอความตัวอักษร
หรืออีเมล SMS หรอืยายขอความ
ไปยังแฟมขอมูลอ่ืน ดูหรอืดึงขอมูล
ของขอความมาใช คุณยงัสามารถ
คัดลอกขอความตั้งแตเริ่มตนไปไว
ในปฏทิินในเครือ่งโทรศัพทเพื่อเปน
ขอความเตือนความจํา 

3. ในการตอบกลับขอความ ใหเลือก 
ตอบ > ขอความตัวอักษร, 
มัลติมีเดีย, ขอความดวน หรือ 
ขอความคลิปเสียง ในการสง
ขอความอักษรไปตามที่อยูอีเมล 
ใหปอนที่อยูอีเมลลงในชอง ถึง: 

4. เลื่อนลง แลวปอนขอความลงใน
ชอง ขอความ: โปรดดูที่ 
“การปอนขอความ” หนา 30 
หากคุณตองการเปลี่ยนประเภท
ขอความของขอความตอบกลับ 
ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภท
ขอฯ

5. ในการสงขอความ ใหเลือก สง
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■ขอความซิม
ขอความซมิเปนขอความตัวอักษรที่
ถูกจัดเก็บไวในซิมการดของคุณ 
คุณสามารถคัดลอกหรือยายขอความ
ดังกลาวไปเก็บไวที่หนวยความจําของ
เครือ่ง แตไมสามารถคดัลอกหรอืยาย
ขอความจากเครือ่งไปไวในซิมการดได 
ขอความที่รับจะถูกจัดเก็บไวในความ
จําเครือ่ง
ในการอานขอความซิม ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ตัวเลือก > ขอความซมิ

■ขอความมัลติมีเดีย
หมายเหตุ: เฉพาะเครือ่งท ี่ม ี 
คณุสมบัติที่ใชงานรวมกันได 
เทานั้นที่จะรับและแสดง 
ขอความม ัลต ิมีเดียได ล ักษณะ
ข อความท ี่แสดงอาจ
แตกตางก ันข ึ้นก ับโทรศัพท 
ที่รับข อความ

ขอความมัลติมีเดียอาจประกอบดวย
ขอความ ภาพ เสียง บันทึกปฏิทิน 
นามบัตร หรอืไฟลวิดีโอ หากขอความ
นั้นมีขนาดใหญเกินไป เครื่องอาจจะรับ
ขอความไมได ระบบเครือขายบางระบบ
อาจยอมใหขอความแบบตัวอักษรมี
ที่อยูอินเทอรเน็ตไวดวย เพื่อใหคุณ
สามารถดูขอความมัลตมีิเดียนั้นได
คุณไมสามารถรับขอความมัลติมีเดีย
ระหวางใชสายหรือใชงานการเบราส
ผานทางขอมูล GSM และเนื่องจาก
การสงขอความมัลติมีเดียอาจลมเหลว
ไดดวยสาเหตหุลายประการ ดังนั้นคุณ

ไมควรใชวิธีดังกลาวเพียงอยางเดียว
ในการติดตอสื่อสารที่สําคัญๆ

การเขียนและสงขอความ
มลัติมีเดีย
เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของ
ขอความมัลติมีเดีย หากไฟลภาพที่
แทรกมีขนาดเกินขีดจํากัดนี ้เครือ่งอาจ
กําหนดใหภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให
สามารถสงทาง MMS ได
ในการตั้งคาการสงขอความมัลติมีเดีย 
โปรดดูที่ “มัลติมีเดีย” หนา 45 
หากตองการตรวจสอบขอมูลการใชงาน
และสมัครใชบริการสงขอความ
มัลติมีเดีย โปรดติดตอผูใหบริการ
1. เลอืก เมนู > ขอความ > 

สรางขอความ > มัลติมีเดีย
2. ปอนขอความ โปรดดูที่ 

“การปอนขอความ” หนา 30
โทรศัพทของคุณสนับสนุนขอความ
มัลติมีเดียที่มีหลายหนา (สไลด) 
ขอความอาจประกอบดวยบนัทึก
ปฏิทินและนามบัตรเปนสิ่งที่แนบ 
ภาพนิ่งชุดหนึ่งอาจประกอบดวย
ขอความ ภาพหนึ่งภาพ และไฟล
เสยีงหนึ่งไฟล หรือประกอบดวย
ขอความและวิดีโอคลิป 

3. ในการแทรกภาพนิง่ลงในขอความ 
ใหเลือก ใหม หรือเลือก ตัวเลือก > 
ใส > ภาพนิง่

4. ในการดูขอความกอนที่จะสง 
ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงตัวอยาง

5. เลื่อนลง แลวเลือก สง โปรดดูที่ 
“การสงขอความ” หนา 34
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6. ปอนเบอรโทรศัพทของผูรบัลงใน
ชอง ถึง: 
ในการดึงขอมูลหมายเลขโทรศัพท
จาก รายชื่อ ใหเลือก เพิ่ม > รายชื่อ
ในการสงขอความถึงผูรบัหลายคน 
ใหเพิ่มรายชื่อท่ีตองการทีละชื่อ 
ในการสงขอความถึงผูที่อยูในกลุม
รายชื่อ ใหเลือก กลุมรายชื่อ 
แลวเลือกกลุมที่ตองการ
ในการดึงรายชื่อท่ีคุณเพิ่งสง
ขอความไป ใหเลือก เพิ่ม > 
ที่เพิง่ถูกใชงาน

การสงขอความ
เม่ือคุณเขียนขอความเสรจ็แลว และ
ตองการสงขอความนั้น ใหเลือก สง 
หรือกดปุมโทรออก เครื่องจะจัดเก็บ
ขอความไวในแฟมขอมูล ถาดออก และ
เริ่มตนการสงขอความ หากคุณเลือก 
จัดเก็บขอความที่สง > ใช ขอความที่สง
จะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล แฟม
ขอความที่สง โปรดดูที่ “การตัง้คาทั่วไป” 
หนา 44
เม่ือโทรศัพทกําลังสงขอความ 
สัญลักษณ  ซึ่งเปนภาพเคลื่อนไหว 
จะปรากฏ การรับขอความที่แทจริงนั้น
จะขึ้นอยูกับจํานวนของสวนประกอบ 
คุณสามารถสอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรบัสงขอความ 
ไดจากผูใหบรกิาร
การสงขอความมัลติมีเดียจะใชเวลานาน
กวาการสงขอความตวัอักษร ในขณะที่

กําลังสงขอความ คุณยังสามารถใชงาน
ฟงกชันอ่ืนๆ ของโทรศัพทได หากมีการ
ขัดจังหวะในขณะสงขอความ เครื่องจะ
พยายามสงใหมอีก 2-3 ครั้ง หากไม
สามารถสงขอความดังกลาวได ขอความ
จะยงัคงอยูในแฟมขอมูล ถาดออก 
คุณสามารถสงขอความนัน้ใหมไดใน
ภายหลัง
ในการยกเลิกการสงขอความที่อยูใน
แฟมขอมูล ถาดออก ใหเลื่อนไปยัง
ขอความที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ยกเลิกการสง

การอานและตอบกลับขอความ
ขอสําคัญ: ควรใชความ
ระมัดระวังในการเปดขอความ 
ออบเจกตในขอความ
มัลติมีเดียอาจมีซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายหรอือ่ืนๆ ที่อาจ
ทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพีซี
ของคณุเสียหายได 

เม่ือคณุไดรับขอความมัลติมีเดีย จะมี
ขอความ ไดรบัขอความมัลติมีเดียแลว 
หรือ ไดรับ N ขอความ ปรากฏบน
หนาจอ ซึง่ N หมายถึงจํานวนขอความ
ใหม
1. ในการอานขอความ ใหเลือก แสดง 

หากตองการดูขอความดังกลาวใน
ภายหลัง ใหเลือก ออก
ในการอานขอความในภายหลัง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > ถาดเขา 
ในรายการขอความ สัญลักษณ  
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หมายถึงขอความท่ียังไมไดอาน 
เลือกขอความที่คุณตองการดู

2. ในการดูขอความทั้งหมดหาก
ขอความท่ีคุณไดรับมีการนําเสนอ
ดวย ใหเลือก เลน
ในการดูไฟลในการนําเสนอหรอืสิง่ที่
แนบ ใหเลือก ตัวเลือก > วัตถ ุหรือ 
สิ่งที่แนบ

3. ในการตอบกลับขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตอบกลับ > ขอความ
ตัวอักษร, มัลติมีเดีย, ขอความดวน 
หรอื ขอความคลิปเสยีง เขยีน
ขอความตอบกลับ
หากคุณตองการเปลี่ยนประเภท
ขอความของขอความตอบกลับ 
ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภท
ขอฯ ประเภทขอความใหมอาจจะ
ไมรองรับขอมูลที่คุณใสทั้งหมด

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง 
โปรดดูที่ “การสงขอความ” หนา 34

หนวยความจําเต็ม
เม่ือคุณไดรับขอความ แตหนวยความจํา
ของขอความเตม็ จะมีขอความ หนวย
ความจําเต็ม ไมสามารถรับขอความ 
ปรากฏบนหนาจอ ในการลบขอความ
เกา ใหเลือก ตกลง > ใช แลวเลือกแฟม
ขอมูล เลื่อนไปยงัขอความที่ตองการ 
แลวเลือก ลบ

หากคณุตองการลบขอความมากกวา
หนึ่งขอความพรอมกัน ใหเลื่อนไปยงั
ขอความแรกที่ตองการลบ แลวเลือก 
ตัวเลือก > เลือก เลื่อนไปที่ขอความอื่น
ที่คุณตองการลบเชนกัน แลวเลือก 
เลือก หรือหากคุณตองการลบขอความ
ทั้งหมด ใหเลือก ตัวเลือก > เลือก
ทั้งหมด เม่ือเลือกขอความท่ีตองการ
ลบเสร็จแลว ใหเลือก ตัวเลือก > 
ลบที่เลือก

แฟมขอมูล
เครื่องจะจัดเก็บขอความตัวอักษรและ
ขอความมัลติมีเดียที่ไดรบัไวในแฟม
ขอมูล ถาดเขา
ในการตั้งคาเครื่องใหจัดเก็บขอความ
ที่สงแลวไวในแฟมขอมูล รายการที่สง 
โปรดดูที่ จัดเก็บขอความที่สง ใน 
“การตั้งคาทั่วไป” หนา 44
ในการดูขอความที่คุณตองการสงใน
ภายหลังและไดบนัทึกเปนฉบับรางไว
ในแฟมขอมูล ฉบบัราง ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ฉบบัราง
คณุสามารถยายขอความไปไวในแฟม
ขอมูล รายการที่จัดเก็บ ในการจัดวาง
แฟมขอมูลยอย รายการที่จัดเก็บ 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > รายการ
ที่จัดเก็บ > ขอความที่จัดเก็บ หรอื
แฟมขอมูลที่คุณตองการเพิ่มเขาไป 
ในการเพิ่มแฟมขอมูลใหมสําหรับ
ขอความของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > 
เพิม่แฟมขอมูล ในการลบหรือเปล่ียนชื่อ
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แฟมขอมูล ใหเลื่อนไปยังแฟมขอมูล
ที่คณุตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ลบแฟมขอมูล หรือ เปลี่ยนชื่อแฟม
โทรศัพทของคณุมีแมแบบ ในการสราง
แมแบบใหม ใหจัดเก็บหรอืบนัทึก
ขอความเปนแมแบบ ในการเขาดู
รายการแมแบบ ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > รายการที่จัดเก็บ > แมแบบ

ขอความดวน
ขอความดวนคอืขอความตัวอักษรที่
ปรากฏขึ้นทันทีที่ไดรับ เครือ่งจะไม
จัดเก็บขอความดวนไวโดยอัตโนมัติ

การเขียนขอความดวน
เลือก เมนู > ขอความ > เขยีนขอความ 
> ขอความดวน ปอนหมายเลขโทรศัพท
ของผูรบัลงในชอง ถึง: เขียนขอความ
ของคุณลงในชอง ขอความ: ความยาว
สูงสุดของขอความดวนคือ 70 ตัวอักษร 
ในการสงขอความ ใหเลือก สง

การรับขอความดวน
ขอความดวนที่ไดรับจะแสดงดวย 
ขอความ: ตามดวยคําเพียงไมกี่คํา
ตั้งแตจุดเริ่มตนขอความ ในการอาน
ขอความ ใหเลือก อาน หากตองการดึง
ขอมูลหมายเลขโทรศัพท ที่อยูอีเมล 
และที่อยูเว็บไซตจากขอความปจจุบัน
มาใช ใหเลือก ตัวเลือก > ใชขอมูล

■การสงขอความคลปิเสียง
โดยใช Nokia Xpress

คุณสามารถใชบริการขอความมัลติมีเดีย
ในการสรางและสงขอความคลิปเสียงได
อยางสะดวก คุณตองเปดใชบริการ
สงขอความมัลติมีเดียกอน คุณจึงจะ
สามารถใชขอความคลิปเสียงได

การสรางขอความคลิปเสียง
1. เลือก เมนู > ขอความ > 

เขียนขอความ > ขอความคลิปเสยีง 
และ  เพื่อเริ่มการบันทึก 

2. หากตองการหยุดการบนัทึก ใหเลือก 
 และจะมีหนาจอขอความปรากฏ

3. ในการดูตัวเลือกที่มีอยู ใหเลือก 
ตัวเลือก

4. ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับ
ลงในชอง ถึง: 
ในการดึงขอมูลหมายเลขโทรศัพท
จาก รายชื่อ ใหเลือก เพิ่ม > รายชื่อ 
ในการสงขอความถึงผูรับหลายคน 
ใหเพิม่รายชื่อที่ตองการครั้งละช่ือ
ในการสงขอความถึงผูที่อยูในกลุม
รายชื่อ ใหเลือก กลุมรายชื่อ 
แลวเลือกกลุมที่ตองการ
ในการดึงรายชื่อที่คณุเพิ่งสง
ขอความไป ใหเลือก เพิ่ม > 
ที่เพิ่งถูกใชงาน

5. ในการสงขอความ ใหเลือก สง
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การรับขอความคลิปเสียง
เม่ือโทรศัพทมีขอความคลิปเสียงเขา 
จะมีขอความ ไดรับ 1 ขอความคลิปเสียง 
หรอื ไดรบั N ขอความ ปรากฏบน
หนาจอ ซึง่ N หมายถึงจํานวนขอความ
ใหม ในการเปดขอความ ใหเลือก เลน 
หรอืหากไดรับขอความมากกวา
หนึง่ขอความ ใหเลือก แสดง > เลน 
หากตองการฟงขอความนั้นในภายหลัง 
ใหเลือก ออก เลือก ตัวเลือก เพื่อดู
ตัวเลือกที่มี 

■ขอความทันใจ
คุณสามารถรับสงขอความตัวอักษรได
ในระดับถัดไปโดยใชขอความทันใจ (IM) 
(บริการเสรมิจากระบบเครือขาย) 
ในสภาพแวดลอมไรสาย คณุสามารถ
ใชขอความทันใจในการติดตอกับ
ครอบครัวและเพือ่นๆ ไมวาจะผาน
ทางระบบโทรศัพทเคลื่อนที่หรือ
แพลตฟอรม (เชน อินเทอรเน็ต) 
ที่พวกเขากําลังใชงาน ตราบใดที่
พวกคุณทุกคนใชบรกิารขอความทันใจ
บรกิารเดียวกัน 
กอนที่จะเริม่ใชขอความทันใจ คุณตอง
สมัครใชบรกิารขอความทันใจกับผูให
บรกิารเครือขายไรสายและลงทะเบยีน
บรกิารรับสงขอความทันใจที่คุณตองการ
ใช ทั้งนี ้คุณตองมีชื่อผูใชและรหัสผาน
กอนที่คุณจะสามารถใชการรับสง
ขอความทันใจได โปรดดูขอมูลเพิ่มเติม
ไดจาก 

“การลงทะเบียนเขาใชบริการขอความทั
นใจ” หนา 37
ท ั้งน ี้ขึน้อยูกับผูใหบริการ IM และผูให 
บริการเครอืขายไรสาย คุณอาจไม
สามารถเขาใชบรกิารฟงกชันด ังกลาว 
ตามที่ไดอธิบายไวในค ูม ือเลมนี้
ในการตั้งคาที่จําเปนของบริการสง
ขอความทันใจ โปรดดูที่ การตั้งคา
การเชื่อมตอ ใน “การเขาใชงาน” หนา 38 
ไอคอนและขอความบนหนาจออาจ
แตกตางกัน ขึ้นกับบรกิารสงขอความ
ทันใจ
ขณะที่คุณเชื่อมตอกับบริการสงขอความ
ทันใจ คุณยังสามารถใชฟงกชันอ่ืนๆ 
ของโทรศัพทและใหการสนทนาโดยใช
ขอความทันใจทํางานเปนพื้นหลังได 
การสนทนาโดยใชขอความทันใจอาจ
ทําใหสิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากกวาปกติ 
และคณุอาจตองตอโทรศัพทเขากับ
อุปกรณชารจ ทั้งนี้ความสิ้นเปลือง
ดังกลาวขึน้อยูกับระบบเครือขายดวย

การลงทะเบียนเขาใชบริการ
ขอความทันใจ
คณุสามารถใชบริการขอความทันใจได
โดยลงทะเบียนกับผูใหบรกิาร IM ที่คุณ
ตองการเลือกใชบรกิารผานทาง
อินเทอรเน็ต ในระหวางขัน้ตอนการ
ลงทะเบยีน คุณสามารถตั้งชื่อผูใชและ
รหัสผานไดตามที่คณุตองการ สําหรับ
ขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับการลงชื่อเขาใช
บริการขอความทันใจ โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ
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การเขาใชงาน
ในการเขาสูเมนู สนทนา ขณะที่ยัง
ออฟไลนอยูนัน้ ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > สนทนา (ขอความ สนทนา 
ในเครือ่งของคุณอาจเปนคําอ่ืนทั้งนี้
ขึ้นอยูกับผูใหบริการของคุณ) หากมี
การตั้งคาชุดการเชื่อมตอมากกวา
หนึ่งชุดสําหรบับริการสนทนา ใหเลือก
ชุดที่ตองการ หากมีการตั้งคาไวเพียง
ชุดเดียว เครื่องจะเลือกคานั้นโดย
อัตโนมัติ
ตัวเลือกตอไปนีจ้ะปรากฏขึน้:
ล็อกอิน — เพื่อเชื่อมตอกับบริการ
ขอความทันใจ ในการตัง้คาโทรศัพทให
เชื่อมตอกับบริการขอความทันใจโดย
อัตโนมัติเม่ือคณุเปดเครือ่ง ใหเลื่อนไปท่ี 
ล็อกอินอัตโนมัต:ิ เม่ืออยูในชวงการ
ล็อกอิน และเลือก เปล่ียนคา >เปด 
หรือเลือก เมนู > ขอความ > สนทนา 
เชื่อมตอกับบริการขอความทันใจ 
แลวเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > 
ล็อกอินอัตโนมัต ิ> เปด หรือ ปด
การสนทนาเกา — เพื่อดู ลบ หรือ
เปลี่ยนชื่อการสนทนาที่คณุไดบันทึก
ไวในขณะสนทนา
การตั้งคาการเชื่อมตอ — เพื่อแกไขการ
ตั้งคาที่จําเปนสําหรบัการสงขอความ

การเชื่อมตอ
ในการเชื่อมตอกับบรกิารขอความทันใจ 
ใหเขาสูเมน ูสนทนา แลวเลือกบริการ
ขอความทันใจหากจําเปน แลวจึงเลือก 

ล็อกอิน เม่ือเชื่อมตอกับบริการแลว 
ขอความ ล็อกอินแลว จะปรากฏขึน้
หากตองการยกเลิกการเชื่อมตอกับ
บริการขอความทันใจ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ออก

ชวงสนทนา
เม่ือเชื่อมตอกับบรกิารขอความทันใจ
แลว สถานะของคุณซึ่งผูอ่ืนมองเห็น
ไดจะแสดงขึ้นที่แถบสถานะ: สถานะ: 
ออนไลน, สถานะ: ไมวาง หรือ สถานะ: 
ออฟไลน — หากตองการเปลี่ยน
สถานะสวนตัว ใหเลือก เปล่ียนคา
ถัดจากแถบสถานะลงไปจะเปนแฟม
ขอมูลสามแฟม ซึง่จะมีรายชื่อผูสนทนา
พรอมสถานะ: การสนทนา, ออนไลน 
และ ออฟไลน หากตองการขยายแฟม
ขอมูล ใหเลื่อนไปที่แฟมขอมูล แลวเลือก 
ขยาย (หรือกดแถบเลื่อนขวา) หาก
ตองการยอแฟมขอมูล ใหเลือก ยอ 
(หรอืกดแถบเลื่อนซาย)
การสนทนา — แสดงรายการขอความ
ทันใจขอความใหมหรือคําเชิญให
เขารวมการสนทนาในระหวางการ
สนทนาปจจุบัน

 หมายถึง ขอความกลุมใหม
 หมายถึง ขอความกลุมที่อานแลว
 หมายถึง ขอความทันใจขอความ

ใหม
 หมายถึง ขอความทันใจที่อานแลว
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 หมายถึง คําเชิญ
ไอคอนและขอความบนหนาจออาจ
แตกตางกัน ขึ้นอยูกบับริการขอความ
ทันใจที่คุณเลือก
ออนไลน — แสดงจํานวนรายชื่อ
ที่ออนไลน 
ออฟไลน — แสดงจํานวนรายชื่อ
ที่ออฟไลน
ในการเริ่มตนการสนทนา ใหขยาย
แฟมขอมูล ออนไลน หรือ ออฟไลน แลว
เลื่อนไปยังรายชื่อที่คุณตองการสนทนา 
แลวเลือก สนทนา หากตองการ
รับคําเชิญหรือตอบกลับขอความ 
ใหขยายแฟมขอมูล การสนทนา 
แลวเลื่อนไปยังรายชื่อที่คุณตองการ
สนทนาดวย แลวเลือก เปด หาก
ตองการเพิ่มรายชื่อ โปรดดูที่ 
“การเพิ่มรายชื่อสนทนา” หนา 40
ตัวเลือก > คนหาผูใชสนทนา — 
เพื่อคนหาผูสนทนารายอื่นท ี่อย ูใน 
เครอืขายโดยแยกตามชื่อ นามสกุล 
นามแฝง หรือหมายเลขโทรศัพท
ตัวเลือก > สนทนา — เพื่อเริ่มตน 
สนทนาเมื่อคุณพบผูใชท ี่ค ุณต องการ 
สนทนา

การรับหรือปฏเิสธคําเชิญ
ในโหมดสแตนดบาย เม่ือคณุไดเชื่อมตอ
กับบริการสงขอความทันใจ และคณุ
ไดรับคําเชิญสนทนาใหม ขอความ 
ไดรับคําเชิญใหม จะปรากฏขึน้ 
ในการอานขอความ ใหเลือก อาน 
หากคุณไดรับคําเชิญมากกวาหนึ่ง
คําเชิญ ใหเลื่อนไปยังคําเชิญที่ตองการ 

แลวเลือก เปด ในการเขารวมสนทนา
กลุมสวนตัว เลือก ยอมรับ และปอน
ชื่อหนาจอที่คุณตองการใชเปนชื่อเลน 
ในการปฏิเสธหรอืลบคําเชิญ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ปฏิเสธ หรือ ลบ

การอานขอความทันใจ
ในโหมดสแตนดบาย เม่ือคุณเชื่อมตอ
กับบริการขอความทันใจ แลวคุณไดรับ
ขอความใหมที่ไมใชขอความจากการ
สนทนาปจจุบัน จะมีขอความ มีขอความ
ทันใจใหม ปรากฏที่หนาจอ หากตองการ
อานขอความดังกลาว ใหเลือก อาน
หากคณุไดรับขอความมากกวาหนึ่ง
ขอความ จะมีขอความ มี N ขอความ
ทันใจใหม ปรากฏบนหนาจอ ซึ่ง N 
จะหมายถึงจํานวนของขอความใหม 
เลือก อาน เลื่อนไปยังขอความ
แลวเลือก เปด
ขอความใหมที่ไดรบัในขณะสนทนาจะ
ถูกเกบ็ไวใน สนทนา > การสนทนา 
หากคณุไดรับขอความจากบุคคลที่ไมมี
ชื่ออยูใน รายชื่อ IM ID ของผูสงจะ
ปรากฏขึ้น ในการบันทึกรายชื่อใหม
ที่ไมมีอยูในหนวยความจําโทรศัพท 
ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บในรายการ

การเขารวมในการสนทนา
ในการเขารวมสนทนา ใหเขยีนขอความ 
แลวเลือก สง หรือกดปุมโทรออก เลือก 
ตัวเลือก เพือ่ดูตัวเลือกที่มี
ในขณะที่กําลังสนทนา หากคุณไดรับ
ขอความใหมจากผูที่ไมอยูในการสนทนา
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ขณะนั้น สัญลักษณ  จะแสดงขึน้ 
และโทรศัพทจะสงเสียงเตือน
เขียนขอความ แลวเลือก สง หรือกดปุม
โทรออก ขอความของคุณจะแสดงขึ้น 
และขอความคําตอบจะแสดงถัดจาก
ขอความของคุณ

การเพ่ิมรายชื่อสนทนา
เม่ือเชื่อมตอกับบริการสนทนา (IM) แลว 
ในเมนูหลักของบริการสนทนา ใหเลือก 
ตัวเลือก > เพิ่มผูสนทนาใหม
เลือก ตามเบอรมือถอื, ใส ID โดยผูใช, 
คนหาจากเซิรฟเวอร หรือ คัดลอกจาก
เซิรฟเวอร (ทั้งนี้ขึน้อยูกับผูใหบริการ) 
เม่ือเพิ่มรายชื่อนัน้แลว โทรศัพทจะแสดง
ขอความยืนยัน
เลื่อนไปยงัชื่อผูสนทนา ในการเริ่มตน
การสนทนา เลือก สนทนา

การปดก้ันและการยกเลิก
ปดก้ันขอความ
เม่ือคุณอยูในชวงสนทนาและตองการ
กันขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > 
กันผูสนทนา จะมีขอความใหยืนยนั
ปรากฏขึ้น คุณตองเลือก ตกลง เพื่อกัน
ขอความจากผูสนทนารายดังกลาว
ในการกันขอความจากรายชื่อที่ระบุไว
ในรายการรายชื่อของคุณ ใหเลื่อนไป
ที่รายชื่อใน การสนทนา, ออนไลน หรือ 
ออฟไลน แลวเลือก ตัวเลือก > 
กันผูสนทนา > ตกลง

หากตองการยกเลิกการปดกัน้รายชื่อ 
ในเมนหูลักของการสนทนา ใหเลือก 
ตัวเลือก > รายชื่อที่ถูกปดกั้น เลื่อนไป
ยังรายชื่อที่คุณตองการยกเลิกการ
ปดกั้น แลวเลือก เลิกบล็อค > ตกลง

กลุมสนทนา
คุณสามารถสรางกลุมสวนตัวในการ
สนทนาได กลุมสวนตวัจะมีอยูใน
ระหวาง สนทนาเทานัน้
เชื่อมตอกับบริการสนทนา และจากเมนู 
หลัก ใหเลือก ตัวเลือก > สรางกลุม 
ปอนชื่อกลุมและชื่อหนาจอที่ตองการใช 
เปนชื่อเลนของคุณ เลือกสมาชิกกลุม 
สวนตัวในรายชื่อ แลวเขียนคําเชิญ

■โปรแกรมอีเมล
โปรแกรมอีเมลจะใชการเชื่อมตอข อมูล
แบบแพคเก็ต (บรกิารเสรมิจากระบบ
เครือขาย) เพือ่ใหคุณเขาใชบัญช ีอ ีเมล
ผ านทางโทรศัพทไดเม่ือคณุไมได อยูใน
ที่ทํางานหรือที่บาน โปรแกรมอ ีเมล
โปรแกรมนีจ้ะแตกตางจากฟงกชันอีเมล 
SMS ในการใชฟงกชันอีเมลในโทรศัพท 
คุณตองมีระบบอีเมลที ใชงานรวมกันได
คุณสามารถอาน เขยีน และสงอีเมลดวย
โทรศัพทของคุณได ทั้งนี้ คุณสามารถ
จัดเก็บและลบอีเมลในเครือ่งพซีีที่
ใชงานรวมกนัได โทรศัพทของคุณ
สนบัสนุนเซิรฟเวอรอีเมล POP3 และ 
IMAP4
กอนที่คุณจะสงและดึงขอความอีเมลใดๆ 
ก็ตาม คณุตองปฏิบัติดังตอไปนี้: 
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• สรางบญัชีอีเมลใหมหรือใชบัญชี
เดิม คณุสามารถติดตอผูใหบริการ
อีเมลเพื่อขอบัญชีอีเมลของคุณได 

• ตรวจสอบการตั้งคาอีเมลจากผูให
บรกิารระบบหรอืผูใหบริการอีเมล 
คุณจะไดรับการตั้งกําหนดคาอีเมล
เปนขอความการตั้งกําหนดคา 
โปรดดูที่ “บริการตั้งกําหนดคา” 
หนา 15 นอกจากนี ้คุณยังสามารถ
ปอนการตัง้คาดวยตัวคณุเองได 
โปรดดูที่ “การจัดรูปแบบ” หนา 63 
ในการแกไขการตั้งคาอีเมล ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > อีเมล > 
ตัวเลือก > จัดการบัญชีผูใช

โปรแกรมนีไ้มสามารถใชเสียงปุมกดได

ตัวชวยการตั้งคา
ตัวชวยการตั้งคาจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ
หากไมไดกําหนดการตั้งคาอีเมลไวใน
โทรศัพท ในการปอนการตัง้คาอีเมล
ดวยตนเอง ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
อีเมล > ตัวเลือก > จัดการบญัชีผูใช > 
ตัวเลือก > ใหม 
ตัวเลือก จัดการบัญชีผูใช ชวยใหคณุ
สามารถเพิม่ ลบ และเปลี่ยนแปลง
การตั้งคาอีเมลได ดูใหแนใจวาคณุได
ระบุจุดเชื่อมตอท่ีตองการใชที่ถูกตอง
แลวสําหรบัผูใหบรกิารระบบของคุณ 
โปรดดูที่ “การจัดรูปแบบ” หนา 63
โปรแกรมอีเมลจําเปนตองใชจุดเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตแบบไมมีพรอ็กซี ่
จุดเชื่อมตอ WAP โดยทั่วไปแลวจะรวม

พร็อกซี่ไว และไมสามารถใชงานกับ
โปรแกรมอีเมลได

การเขียนและการสงอีเมล
คณุสามารถเขยีนขอความอีเมลกอนจะ
เชื่อมตอบริการอีเมล หรือจะเชื่อมตอ
กับบริการกอน แลวจึงเขยีนและสงอีเมล
ก็ได
1. เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 

เขยีนอีเมลใหม
2. หากมีบญัชีอีเมลระบุไวมากกวา

หนึ่งบัญชี ใหเลือกบัญชีที่คุณ
ตองการใชสงอีเมล

3. ปอนที่อยูอีเมลของผูรบั
4. เขยีนหวัเรื่องอีเมล
5. ปอนขอความอีเมล โปรดดูที่ 

“การปอนขอความ” หนา 30
หากตองการแนบไฟลไปพรอมอีเมล 
ใหเลือก ตัวเลือก > แนบไฟล 
แลวเลือกไฟลจาก คลังภาพ

6. ในการสงขอความอีเมลทันที 
ใหเลือก สง > สงตอนนี้ 
หากตองการจัดเก็บอีเมลไวในแฟม
ขอมูล ถาดออก เพื่อสงในภายหลัง 
ใหเลือก สง > สงภายหลัง
ในการแกไขหรอืเขยีนอีเมลตอ
ในภายหลัง ใหเลือก ตัวเลือก > 
จัดเก็บเปนฉบับราง อีเมลจะถูก
จัดเก็บไวใน ถาดออก > ฉบับราง
ในการสงอีเมลจากแฟมขอมูล
ถาดออก ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
อีเมล > ตัวเลือก > สงอีเมล หรือ 
สงและตรวจอีเมล
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การดาวนโหลดอีเมล
1. ในการดาวนโหลดขอความอีเมล

ที่สงไปที่บัญชีอีเมลของคุณ ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > อีเมล > ตรวจดู
อีเมลใหม
หากมีบัญชีอีเมลระบุไวมากกวา
หนึ่งบัญชี ใหเลือกบัญชีที่คุณ
ตองการดาวนโหลดอีเมล
โปรแกรมอีเมลจะดาวนโหลดเฉพาะ
หัวเรื่องอีเมลกอนเทานั้น 

2. เลือก กลับ
3. เลือก ถาดเขา ชื่อบัญชีผูใช , 

ข อความใหม แลวเลือก ดึง เพื่อ
ดาวนโหลดขอความอีเมลทั้งฉบับ

ในการดาวนโหลดขอความอีเมลใหม
และสงอีเมลที่จัดเก็บไวในแฟมขอมูล 
ถาดออก ใหเลือก ตัวเลือก > สงและ
ตรวจอีเมล

การอานและการตอบกลับ
อีเมล

ขอสําคัญ: ควรใชความ
ระมัดระวังในการเปดขอความ 
ขอความอีเมลอาจมีซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายหรืออาจทําให
โทรศัพทหรือเครื่องพีซีของ
คุณเสยีหายได

1. เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 
ถาดเขา และเลือกชื่อบัญชีและ
ขอความที่ตองการ

2. ขณะที่อานขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก เพื่อดูตัวเลือกตางๆ 
ที่สามารถเลือกใชได 

3. ในการตอบกลับอีเมล ใหเลือก 
ตอบกลับ > ขอความเดิม หรือ 
ขอความวาง หากตองการตอบกลับ
ไปที่ผูรบัหลายคน ใหเลือก ตัวเลือก 
> ตอบกลับทั้งหมด ยืนยันหรอื
แกไขที่อยูอีเมลและหัวเรือ่ง จากนัน้ 
เขียนขอความตอบกลับ

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง > 
สงตอนนี ้

แฟมขอมูลอีเมล
โทรศัพทของคุณจะจัดเกบ็อีเมลที่
ดาวนโหลดจากบัญชีอีเมลไวในแฟม
ขอมูล ถาดเขา ภายในแฟมขอมูล 
ถาดเขา จะประกอบดวยแฟมขอมูล 
ตอไปนี้: “ชื่อบัญชี” สําหรับอีเมลขาเขา, 
ที่เก็บถาวร สําหรบัเก็บอีเมล, 
กําหนดเอง 1— กําหนดเอง 3 สําหรับ 
จัดเรียงอีเมล, และ ขยะ สําหรับเก็บ 
อีเมลขยะ ในแฟมขอมูล ถาดออก จะ 
ประกอบดวยแฟมขอมูลตอไปนี้: 
ฉบบัราง สําหรบัจ ัดเก็บอีเมลที่ยังเขียน 
ไมเสร็จ, ถาดออก สําหรับจัดเก็บอีเมล 
ที่ยังไมไดสงและ รายการที่สง สําหรับ
จ ัด เก็บอ ีเมลที่สงไปแลว 
ในการจัดการแฟมขอมูลและอีเมล
ในแฟมขอมูลนัน้ ใหเลือก ตัวเลือก 
เพื่อดูตัวเลือกของแตละแฟมขอมูล
ที่สามารถใชได
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ตัวกรองเมลขยะ
โปรแกรมอีเมลชวยใหคุณเปดใช
ตัวกรองเมลขยะที่มีอยูในโปรแกรมได 
ในการเปดใชและกําหนดตัวกรองเมล
ขยะดังกลาว ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวกรองเมลขยะ > การตั้งคา ในหนาจอ
วางของอีเมลหลัก ตัวกรองเมลขยะ
ชวยใหผูใชสามารถกําหนดชื่อผูสงไวใน
รายการบัญชีดําหรอืบัญชีขาวได 
ขอความจากผูสงในรายชื่อบัญชีดําจะถูก
กรองไปไวในแฟมขอมูล ขยะ ขอความ
จากผูสงที่ไมรูจักหรือบัญชีขาวจะไดรับ
การดาวนโหลดลงในถาดเขาของบัญชี 
ในการใสชื่อผูสงไวในบญัชีดํา ใหเลือก
ขอความอีเมลในแฟมขอมูล ถาดเขา 
แลวเลือก ตัวเลือก > ผูสงในบัญชีดํา 

■ขอความเสียง
หากคุณสมัครขอใชบรกิารระบบฝาก
ขอความเสยีง (บริการเสริมจากระบบ
เครอืขาย) ผูใหบริการระบบจะจัดสง
หมายเลขศูนยรับฝากขอความเสยีง
ใหกบัคุณ คุณตองบนัทึกหมายเลขนี้
ลงในเครื่องเพือ่ใชระบบฝากขอความ
เสียง เม่ือคุณไดรับขอความเสียง เครื่อง
จะแจงใหคุณทราบโดยสงเสยีงบี๊พ หรือ
แสดงขอความแจง หรืออาจใชทั้งสองวิธี 
หากคุณไดรับขอความมากกวาหนึง่
ขอความ เครื่องของคุณจะแสดงจํานวน
ขอความที่ไดรับ

ในการโทรไปที่ศูนยฝากขอความเสยีง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > ขอความ
เสยีง > เรียกฟงขอความเสียง 
หากตองการปอน คนหา หรือแกไข
หมายเลขศูนยฝากขอความเสยีง 
ใหเลือก หมายเลขศูนยรับฝากขอความ
เสยีง
หากไดรับการรองรับจากระบบเครือขาย 
สญัลักษณ  แสดงถึงขอความเสียง
ขอความใหม เลือก ฟง เพื่อโทรออก
ไปยงัหมายเลขศูนยรับฝากขอความ
เสยีง

■ขอความขอมูล
ดวยการใช ขอความขอมูล ซึง่เปน
บริการเสรมิจากระบบเครือขาย คุณจะ
สามารถรับขอความสัน้จากผูใหบรกิาร
ได หากตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับ
บริการ หัวขอตางๆ รวมทั้งหมายเลข
ที่สัมพนัธกับขอมูลหัวขอนัน้ๆ 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

■คําสั่งขอใชบริการ
ใชโปรแกรม คําสั่งขอใชบริการ 
ในการปอนและสงคําขอบริการ 
(โดยทั่วไปรูจักกันในชื่อคําสั่ง USSD) 
ไปยงัผูใหบริการของคณุ โปรดติดตอ
ขอขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับคําสั่งขอใช
บริการไดจากผูใหบริการ เลือก เมนู > 
ขอความ > คําสัง่ขอใชบริการ
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■การลบขอความ
ในการลบขอความทีละขอความ ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > ลบขอความ > ตาม
ขอความ แลวเลือกแฟมขอมูลที่คณุ
ตองการลบขอความ เลื่อนไปที่ขอความ
ที่คณุตองการลบ แลวเลือก ลบ 
หากคุณตองการลบขอความมากกวา
หนึ่งขอความพรอมกนั ใหเลื่อนไปยงั
ขอความแรกที่ตองการลบ แลวเลือก 
ตัวเลือก > เลือก เลื่อนไปที่ขอความอื่น
ที่คณุตองการลบเชนกนั แลวเลือก 
เลือก หรือหากคุณตองการลบขอความ
ทั้งหมด ใหเลือก ตัวเลือก > เลือก
ทั้งหมด เม่ือเลือกขอความที่ตองการ
ลบเสร็จแลว ใหเลือก ตัวเลือก > 
ลบที่เลือก
ในการลบขอความทั้งหมดออกจากแฟม
ขอมูล ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
ลบขอความ > ตามโฟลเดอร แลวเลือก
แฟมขอมูลที่คุณตองการลบขอความ 
เครื่องจะถามวาคณุตองการลบขอความ
หรือไม โดยขึน้อยูกับแฟมขอมูลนั้นๆ 
หากตองการลบขอความ ใหเลือก ใช 
หรือ หากในแฟมมีขอความที่ยังไมได
เปดอาน หรือขอความที่กําลังรอสง 
เครื่องจะถามวาคุณตองการเก็บขอความ
เหลานัน้ไวหรอืไม หากตองการเก็บ
ขอความดังกลาวไว ใหเลือก ใช
ในการลบขอความทั้งหมดออกจากทุก
แฟมขอมูล ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
ลบขอความ > ลบขอความทั้งหมด > ใช

■การตั้งคาขอความ

การตั้งคาทั่วไป
การตั้งคาทั่วไปเปนการตั้งคาปกติที่ใช
กับขอความตัวอักษรและขอความ
มัลติมีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > การตั้งคาทั่วไป และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี:้
จัดเก็บขอความที่สง > ใช — เพือ่ตัง้คา
เครื่องใหจัดเก็บขอความที่สงแลวไวใน
แฟมขอมูล แฟมขอความที่สง 
แทนที่ในขอความสงออก — เพือ่เลือก
วาจะใหแทนที่ขอความเมื่อขอความถูก
สงออกและหนวยความจําขอความเต็ม
ขนาดอักษร — เพื่อเลือกขนาดตวัอักษร
ที่ใชในขอความ
รอยยิ้มแบบกราฟก > ใช — เพือ่ตั้งคา
โทรศัพทใหแทนที่รอยยิ้มแบบตัวอักษร
ดวยภาพกราฟก

ขอความตัวอักษร
การตั้งคาขอความตัวอักษรจะมีผลตอ
การสง การรับ และการดูขอความอีเมล 
SMS และขอความตวัอักษร
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความตัวอักษร และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี:้
รายงานผลการสง — เพื่อเลือกวาจะให
ระบบเครอืขายสงผลการสงขอความ
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ใหกบัเครื่องของคุณ (บรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขาย)
ศูนยขอความ > เพิ่มศูนย — เพือ่ตัง้คา
หมายเลขโทรศัพทและช่ือของศูนย
ขอความที่ตองใชในการสงขอความ
ตัวอักษร คุณจะไดรับหมายเลขดังกลาว
จากผูใหบรกิาร ถาคุณเลือก ศูนย
ขอความซมิ คุณสามารถดูขอมูลศูนย
ขอความในซิมได
ศูนยขอความที่ใช — เพื่อเลือก
ศูนยขอความท่ีจะใช
ศูนยขอความอีเมล > เพิม่ศูนย — 
เพื่อตั้งคาหมายเลขโทรศัพทและชื่อ
ของศูนยอีเมลที่จะใชในการสงอีเมล 
SMS หากคณุเลือก ศูนยอีเมลซิม 
คุณสามารถดูขอมูลศูนยขอความในซิม
ได
ศูนยอีเมลที่ใช — เพื่อเลือกศูนยอีเมล 
SMS ที่ตองการใช
อายุขอความ — เพื่อเลือกระยะเวลา
ที่ระบบเครอืขายพยายามสงขอความ
ของคุณ
สงในแบบ > ขอความ > เพจตามตวั หรือ 
โทรสาร — เพื่อเลือกรูปแบบของ
ขอความที่จะสง (บริการเสรมิจากระบบ
เครอืขาย)
ใชขอมูลแพคเกต็ > ใช — เพื่อตั้งคา 
GPRS เปนบรกิารเสริม SMS
ตัวอักษรที่สนับสนุน > เตม็ — เพื่อเลือก
ตัวอักษรทั้งหมดในขอความที่จะสงใน
ขณะที่ดู หากคุณเลือก ลด ตัวอักษรที่มี

เครื่องหมายเนนเสยีงหรือเครื่องหมาย
อ่ืนๆ อาจถูกแปลงกลับเปนตัวอักษรอื่น 
เม่ือจะเขยีนขอความ คุณสามารถ
ตรวจสอบลักษณะของขอความที่จะ
ปรากฏตอผูรบัโดยใหเครื่องแสดง
ตวัอยางขอความ โปรดดูที่ 
“การเขียนและสงขอความ” หนา 32
ใชศูนยเดิม > ตองการ — เพื่อใหผูที่ได
รบัขอความสามารถสงขอความ
ตอบกลับผ านทางศูนยขอความของคุณ
ได (บริการเสริมจากระบบเครอืขาย)

มลัติมีเดีย
การตั้งคาขอความจะมีผลตอการสง 
การรับและการดูขอความมัลตมีิเดีย
และขอความคลิปเสียง
คณุอาจไดรับการตั้งกําหนดคาสําหรับ
สงขอความมัลติมีเดียเปนขอความ
การกําหนดคา โปรดดูที่ 
“บริการตัง้กําหนดคา” หนา 15 
นอกจากนี ้คุณยังสามารถปอน
การตั้งคาดวยตัวคณุเองได โปรดดูที่ 
“การจัดรูปแบบ” หนา 63
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความมัลติมีเดีย และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้:
รายงานผลการสง > ตองการ — เพื่อให
ระบบเครือขายสงผลการสงขอความ
ใหกับเครือ่งของคุณ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)
ขนาดภาพ (มัลติมีเดีย) — เพื่อกําหนด
ขนาดภาพที่ใชในขอความมัลติมีเดีย
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คาที่ใชจับเวลาภาพนิ่ง — เพื่อกําหนด
เวลาที่ตั้งไวระหวางภาพนิง่ในขอความ
มัลตมีิเดีย
ใหรับมัลติมีเดีย > ใช หรือ ไม — เพื่อรับ
หรือกันขอความมัลติมีเดีย หากคณุเลือก 
ในเครอืขายเดียวกัน คุณจะไมสามารถ
รับขอความมัลติมีเดียเมื่อคุณอยูนอก
ระบบเครือขาย คาที่ตั้งไวของบรกิาร
สงขอความมัลติมีเดียโดยปกติแลวคอื 
ในเครอืขายเดียวกัน 
มัลตมีิเดียที่เขามา — เพื่อใหเครือ่งรบั
ขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัต ิรับดวย
ตนเองเมื่อเครือ่งถาม หรือปฏิเสธการรับ
ขอความ เครื่องจะไมแสดงคานีห้าก
ตั้งคา ใหรับมัลติมีเดีย ไวที่ ไม
ใหรับโฆษณา — เพื่อรับหรือปฏิเสธ
ไมรบัขอความโฆษณา เครื่องจะไม
แสดงคานีห้ากตั้งคา ใหรับมัลติมีเดีย 
ไวที่ ไม หรือตั้งคา มัลติมีเดียที่เขามา 
ไวที่ ปฏิเสธ
การตั้งกําหนดคา > การจัดรูปแบบ — 
เฉพาะการตั้งกําหนดคาที่รองรบั
การซิงโครไนซเทานั้นจะปรากฏขึน้ 
เลือกผูใหบริการ คาที่ตั้งไว หรือ 
การตั้งคาสวนบุคคล สําหรบัขอความ
มัลตมีิเดีย เลือก บญัชี และบัญชีบริการ
สงขอความมัลติมีเดียที่มีในการตั้ง
กําหนดคาที่ใชงาน

ขอความอีเมล
การตั้งคาจะสงผลตอการสง การรับ 
และการดูอีเมล คุณอาจไดรับการตั้งคา
เปนขอความการตั้งกําหนดคา โปรดดูที่ 
“บรกิารตั้งกําหนดคา” หนา 15 
นอกจากนี้ คุณยงัสามารถปอนการตั้งคา
ไดดวยตนเอง โปรดดูที่ “การจัดรปูแบบ” 
หนา 63
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความอีเมล และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี:้
การจัดรูปแบบ — เพื่อเลือกคาที่คณุ
ตองการใชงาน
บัญช ี— เพื่อเลือกบญัชีที่ไดรับจาก
ผูใหบรกิาร
ชื่อผูใช — เพื่อปอนชื่อหรือชื่อเลน
ของคุณ
ที่อยูอีเมล — ปอนที่อยูอีเมล
ของคุณ
ประเภทเซิ รฟเวอร — เพื่อเลือก
ประเภทของเซิรฟเวอรอีเมลขาเขา
ขอมูลล็อกอิน — เพื่อปอนขอมูล
ตามประเภทของเซริฟเวอร
การตั้งคาเมลขาเขา — เพื่อเลือกจํานวน
เมลสูงสุดที่จะดึงได
การตั้งคาเมลขาออก (SMTP) — 
เพื่อปอนคา SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol) และตัวเลือก 
การตั้งคาที่ใชในการสงอีเมล
แสดงหนาตาง
การติดตอ > ใช  — 
เพื่อดําเนินการตรวจสอบผูใชดวยตนเอง
สําหรบัการเชื่อมตออินทราเนต็
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6. รายชื่อ

ในฟงกชัน รายชื่อ คณุสามารถบันทึก
และจัดการขอมูลรายชื่อ เชน ชื่อ 
หมายเลขโทรศัพท และที่อยู คุณ
สามารถบันทึกชื่อและหมายเลข
โทรศัพทไวในหนวยความจําภายในของ
โทรศัพท หนวยความจําซมิการด หรอื
ไวในหนวยความจําทั้งสอง รายชื่อและ
หมายเลขโทรศัพทที่บันทึกไวในหนวย
ความจําของซมิการดจะแสดงดวย
สัญลักษณ  

■การคนหา
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ แลวเลื่อนไป
ตามรายการรายชื่อหรือปอนตัวอักษร
ตัวแรกของช่ือที่คุณกําลังคนหา

■การบันทึกชื่อและ
หมายเลขโทรศัพท

ชื่อและหมายเลขโทรศัพทจะถูกบันทึก
ไวในหนวยความจําที่ใชอยู เลือก เมนู > 
รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อ
ใหม แลวปอนชื่อ นามสกุล และ
หมายเลขโทรศัพท

■การบันทึกหมายเลข, 
รายการขอความ หรือภาพ

สําหรับรายชื่อในหนวยความจําของ
โทรศัพท คณุสามารถบันทึกหมายเลข

โทรศัพทและรายการขอความสั้นได
หลายรูปแบบตอรายชื่อหนึ่งรายชื่อ 
นอกจากนี ้คุณยังสามารถกําหนดเสียง
เรยีกเขาสําหรับแตละรายชื่อไดอีกดวย 
หมายเลขแรกที่บันทึกจะไดรับการตั้งคา
เปนหมายเลขหลักโดยอัตโนมัติ 
มีกรอบลอมรอบสญัลักษณของประเภท
หมายเลขนั้น (ตวัอยางเชน ) 
เม่ือคุณเลือกชื่อ หมายเลขที่ตั้งไวจะถูก
นํามาใชหากคุณไมไดเลือกหมายเลขอ่ืน
1. ตรวจสอบใหแนใจวาหนวยความจํา

ที่ใชคอื โทรศัพท หรือ เครือ่งและซมิ 
2. เลื่อนไปยังชื่อที่ตองการเพิ่ม

หมายเลขใหมหรอืรายการขอความ 
แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > 
เพิม่ขอมูล

3. ในการเพิม่หมายเลข ใหเลือก 
หมายเลข แลวเลือกประเภท
หมายเลข

4. หากตองการเพิม่ขอมูลอ่ืนๆ ใหเลือก
รปูแบบตัวอักษร ภาพจาก คลังภาพ 
หรือภาพใหม

5. ในการเปลี่ยนประเภทหมายเลข 
ใหเลื่อนไปที่หมายเลขที่ตองการ 
แลวเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน
ประเภท ในการกําหนดหมายเลข
ที่เลือกใหเปนหมายเลขที่ตั้งไว 
ใหเลือก ตั้งเปนคาที่ตัง้มา 
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6. ปอนหมายเลขหรอืรายการขอความ 
หากตองการบันทึก ใหเลือก จัดเก็บ

7. เม่ือตองการกลับสูโหมดสแตนดบาย 
ใหเลือก กลับ > ออก

■การคัดลอกรายชื่อ
คนหารายชื่อท่ีคุณตองการคัดลอก 
แลวเลือก ตัวเลือก > คัดลอกรายชื่อ 
คุณสามารถคดัลอกชื่อและหมายเลข
โทรศัพทจากหนวยความจําของเครือ่ง
ไปยงัหนวยความจําของซิมการด หรือ
จากซมิการดไปยังเครื่องได หนวย
ความจําของซิมการดสามารถบันทึกชื่อ
พรอมหมายเลขโทรศัพทหนึง่หมายเลข

■การแกไขขอมูลรายชื่อ
1. คนหารายชื่อท่ีคุณตองการแกไข 

แลวเลือก ขอมูล แลวเลื่อนไปตามชื่อ 
หมายเลขโทรศัพท รายการขอความ 
หรือภาพ ที่คณุตองการแกไข

2. ในการแกไขชื่อ หมายเลขโทรศัพท 
หรือรายการขอความ หรอืหาก
ตองการเปลี่ยนรูปภาพ ใหเลือก 
ตัวเลือก > แกไข
คุณจะไมสามารถแกไข ID ไดหาก 
ID ดังกลาวอยูในรายการ รายชื่อ IM 
หรือ รายชื่อท่ีสมัครขอมูล

■การลบรายชื่อหรือขอมูล
หากตองการลบรายชื่อทั้งหมดและ
รายละเอียดในรายชื่อออกจากหนวย

ความจําโทรศัพทหรือซิมการด ใหเลือก 
เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อท้ังหมด > 
จากความจําเครื่อง หรือ จากซิมการด 
แลวยืนยันโดยใชรหัสโทรศัพท
ในการลบรายชื่อ ใหคนหารายชื่อ
ที่คุณตองการลบ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ลบชื่อ
ในการลบหมายเลขโทรศัพท รายการ
ขอความ หรือรูปภาพที่แนบกับรายชื่อ 
ใหคนหารายชื่อกอน แลวเลือก ขอมูล 
เลื่อนไปยังขอมูลที่ตองการ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ลบ > ลบเบอร, ลบขอมูล 
หรือ ลบภาพ การลบรูปภาพออกจาก
รายชื่อไมไดเปนการลบออกจาก 
คลังภาพ

■นามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมูลรายชื่อของ
บุคคลในรูปแบบของนามบัตรจากเครือ่ง
ที่ใชงานรวมกันซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน 
vCard ได
ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อซึ่งมี
ขอมูลที่คุณตองการสง แลวเลือก 
ขอมลู > ตัวเลือก > สงนามบัตร > 
ทางมัลติมีเดีย, SMS หรือ ทาง 
Bluetooth
เม่ือคณุไดรับนามบตัร ใหเลือก แสดง > 
จัดเก็บ เพือ่บนัทึกนามบัตรไวในหนวย
ความจําโทรศัพท หากไมตองการเก็บ
นามบัตรไว ใหเลือก ออก > ใช
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■การตั้งคา 
เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้
ความจําที่ใช — เพื่อเลือกหนวยความจํา
ของซิมการดหรือหนวยความจําของ
โทรศัพทที่คุณตองการใชสําหรับรายชื่อ 
เลือก เครื่องและซมิ เพื่อเรียกดูชื่อและ
หมายเลขจากหนวยความจําทั้งสอง
แบบ ในกรณีนี้ เม่ือคณุบันทึกชื่อและ
หมายเลข ชื่อและหมายเลขจะถูกบันทึก
ลงในหนวยความจําของโทรศัพท
แสดงกลุมรายชื่อ — เพือ่เลือกวิธีแสดง
ชื่อและหมายเลขโทรศัพทใน รายชื่อ
การแสดงชื่อ — เพื่อเลือกวาจะแสดง
ชื่อหรือนามสกุลของผูติดตอกอน
ขนาดอักษร — เพือ่ตั้งคาขนาดตัวอักษร
ของรายชื่อผูติดตอ
สถานะหนวยความจํา — ใชดูขนาดของ
หนวยความจําที่ใชแลวและหนวย
ความจําที่ยังไมไดใช

■กลุม
เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม เพื่อจัดชื่อ
และหมายเลขโทรศัพทที่บันทึกไวใน
หนวยความไวในกลุมผูโทรโดยใชเสียง
เรียกเขาและภาพกลุมตางกัน

■การโทรดวน
ในการกําหนดหมายเลขใหกับปุม
โทรดวน ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > 

โทรดวน แลวเลื่อนไปที่หมายเลข
ปุมโทรดวนที่คุณตองการ
เลือก กําหนด หรือหากไดกําหนด
หมายเลขไวกับปุมตัวเลขแลว ใหเลือก 
ตัวเลือก > เปลี่ยน เลือก คนหา และ
ชื่อที่คุณตองการกําหนด หากกําหนด
ฟงกชัน โทรดวน ไวที่ไมใช เครื่องจะ
ถามวาคุณตองการใชงานฟงกชันนี้
หรือไม 
ในการโทรออกโดยใชฟงกชันโทรดวน 
โปรดดูที่ “การโทรดวน” หนา 26

■เบอรบริการและเบอร
สวนตัว

เลือก เมนู > รายชื่อ และเลือกจาก
ตวัเลือกตอไปนี้:
เบอรบริการ — เพื่อโทรไปที่หมายเลข
บริการของผูใหบริการ หากหมายเลข
นัน้มีในซมิการดของคุณ (บริการเสรมิ
จากระบบเครือขาย)
เบอรสวนตวั — เพื่อดูหมายเลข
โทรศัพทที่กําหนดใหกับซิมการด
ของคณุ ซึ่งจะปรากฏเฉพาะเมื่อ
หมายเลขนั้นรวมอยูบนซมิการดของคุณ
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7. บันทึกการโทร

เครื่องจะบันทึกหมายเลขโทรศัพทที่
ไมไดรับสาย ที่ไดรับสาย และท่ีโทรออก 
รวมถึงระยะเวลาของการสนทนาโดย
ประมาณ เครือ่งจะบนัทึกทั้งสายที่ไดรบั
และไมไดรับในกรณทีี่ระบบเครือขายให
บริการฟงกชันเหลานี้ และทานเปด
ใชงานฟงกชันเหลานีอ้ยู รวมทั้งเครือ่ง
ตองอยูในพื้นที่ใหบริการของระบบดวย
ในการดูขอมูลการใชสาย ใหเลือก เมนู 
> บนัทึก > เบอรที่ไมไดรบัสาย, เบอรที่
ไดรบัสาย หรือ เบอรที่โทรออก ในการดู
หมายเลขที่ไมไดรบัสายและหมายเลขที่
ไดรบัสาย รวมทั้งหมายเลขที่โทรออก
ลาสดุตามลําดับ ใหเลือก บันทึกการโทร 
ในการดูชื่อที่คุณไดสงขอความไปลาสุด 
ใหเลือก ผูรับขอความ
ในการดูขอมูลการตดิตอลาสดุอยาง
คราวๆ ใหเลือก เมนู > บันทึก > เวลา
การโทร, ตัวนับขอมูลแบบแพคเก็ต หรอื 
ตัวจับเวลาการตอแพคเก็ต
ในการดูจํานวนขอความตวัอักษรและ
ขอความมัลติมีเดียที่คุณสงและไดรบั 
ใหเลือก เมนู > บันทึก > บันทึกขอความ

หมายเหตุ: คาใชจายในการ
โทรและบริการที่แสดงใน
ใบเรียกเก็บคาบริการจากผูให

บริการอาจแตกตางจากที่พบ
ในเครือ่ง ทั้งนี้ขึน้อยูกับ
คณุสมบตัิของเครือขาย 
การปดเศษ ภาษี และ
ปจจัยอ่ืนๆ

ตัวจับเวลาบางประเภท รวมถึงเวลาจรงิ 
ที่ใชในการโทรและรับสายสามารถ 
ตั้งเวลาใหมไดดวยการอัพเกรดบริการ 
หรอืซอฟตแวร

■ขอมลูตําแหนงการใชงาน
ระบบเครอืขายสามารถสงคําขอใหคุณ
แสดงตําแหนง และคุณจะมั่นใจไดวา
ระบบเครอืขายจะสงขอมูลตําแหนงของ
โทรศัพทคุณก็ตอเม่ือคุณอนุมัตเิทานั้น 
(บรกิารเสรมิจากระบบเครือขาย) 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อ
สมัครใชบริการและเพื่อตกลงเกี่ยวกับ
การสงขอมูลตําแหนง ระบบเครอืขาย
บางระบบอนุญาตใหบุคคลอื่นสามารถ
ทราบถึงตําแหนงของเครือ่งคุณได 
(บรกิารเสรมิจากระบบเครือขาย)
ในการยอมรับหรือปฏิเสธคําขอใหแสดง
ตําแหนง ใหเลือก ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ 
หากคุณไมไดรับคําขอ โทรศัพทอาจ
ตอบรับหรือปฏิเสธคําขอโดยอัตโนมัติ
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ก็ได ขึน้กับขอตกลงระหวางคณุกับ
ผูใหบรกิาร เครื่องจะแสดงขอความ 
ขอตําแหนงหายไป 1 ในการดูคําขอ
ใหแสดงตําแหนงที่คุณไมไดรับ ใหเลือก 
แสดง
ในการดูขอมูลคําขอและการแจงเตือน
สวนตัว 10 รายการลาสุด หรือในการลบ
รายการดังกลาว ใหเลือก เมนู > บนัทึก 
> ตําแหนง > ล็อกตําแหนง > เปดแฟม 
หรอื ลบทั้งหมด
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8. การตั้งคา

ใชเมนูนี้ในตั้งคาหรือเปล่ียนรูปแบบ 
ลักษณะ ทางลัดสวนตัว การตัง้คาเวลา
และวันที่ การตั้งคาการโทร การตั้งคา 
การเชื่อมตอ การตั้งคาโทรศัพท 
การตั้งคาจอแสดงผลหลัก การตั้งคา 
จอเล็ก การตั้งคาแบบเสียง การตั้งคา 
อุปกรณเสรมิ การตั้งกําหนดคา 
การตั้งคาความปลอดภัย และเรียกคนื 
การตั้งคาดั้งเดิม

■รูปแบบ
เครื่องของคุณมีกลุมการตัง้คาแบบตางๆ 
ที่เรยีกวารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถ
ปรับแตงเสียงโทรศัพทตามเหตุการณ
และสภาพแวดลอมที่ตางกันได
เลือก เมนู > การตั้งคา > รปูแบบ 
แลวเลือกรูปแบบ
• ในการใชงานรูปแบบท่ีเลือกไว 

ใหเลือก ใชงาน
• ในการปรบัแตงรูปแบบ ใหเลือก 

ปรับตัง้คา แลวเลือกการตั้งคา
ที่คณุตองการเปลี่ยนแปลง: จากนัน้ 
ทําการเปลี่ยนแปลง 

• ในการตัง้คารูปแบบใหเปดทํางาน
จนถึงชวงเวลาที่กําหนด (ไดถึง 24 
ชั่วโมง) ใหเลือก ตั้งเวลา และกําหนด
เวลาที่คณุตองการใหสิน้สุดการ

ตั้งคารูปแบบ เม่ือเวลาที่กําหนด
ใหกับรูปแบบสิ้นสุดลง เครือ่งจะ
ใชงานรูปแบบกอนหนานี้ (ที่ไมได
ตั้งเวลา) 

■ลักษณะ
คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการแสดงผล
บนหนาจอของโทรศัพทของคุณโดย
เปดใชฟงกชันลักษณะ ลักษณะประกอบ
ดวยภาพพื้นหลัง เสียงเรียกเขา ภาพ
พักหนาจอ และโทนสี ลักษณะจะถูก
จัดเก็บไวใน คลังภาพ
เลือก เมนู > การตั้งคา > ลักษณะ 
และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้:
เลือกลักษณะ — เพื่อตั้งคาลักษณะ
ในโทรศัพท รายการแฟมขอมูลใน 
คลังภาพ จะเปดออก เปดแฟมขอมูล 
ลักษณะ แลวเลือกลักษณะ
ดาวนโหลดลักษณะ — เพื่อเปดรายการ
ลิงคสําหรบัดาวนโหลดลักษณะเพิม่เติม 
โปรดดูที่ “การตั้งคาการดาวนโหลด” 
หนา 88

■แบบเสียง
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาของรูปแบบ
ที่ใชงานที่เลือกไวแลวได
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เลือก เมนู > การตัง้คา > แบบเสียง 
และแกไขการตั้งคาที่มีอยู คุณสามารถ
คนหาการตั้งคาเดียวกันนี้เม่ือคุณ
ตองการปรับตั้งคารูปแบบในเมนู 
รูปแบบ โปรดดูที่ “รูปแบบ” หนา 52
ในการตั้งคาใหโทรศัพทสงเสยีงกริ่ง
เฉพาะจากหมายเลขโทรศัพทที่เปนของ
กลุมผูโทรที่เลือกไว ใหเลือก เตอืน
สําหรับ: เลื่อนไปยงักลุมเบอรโทร
ที่คุณตองการหรือ ทุกสาย แลวเลือก 
เลือก

■จอแสดงผล
ดวยการตั้งคาหนาจอ คุณสามารถปรับ
แตงหนาจอโทรศัพทของคณุได

จอแสดงผลหลัก
คุณสามารถเลือกการตั้งคาจอแสดงผล
ใหทํางานในหนาจอเริ่มตนได 
(จอแสดงผลหลัก)

การต้ังคาโหมดสแตนดบาย
เลือก เมนู > การตัง้คา > จอแสดงผล
หลัก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ภาพพืน้หลัง — เพือ่แสดงรูปภาพเปน
พื้นหลัง (ภาพพื้นหลัง) ในหนาจอเริ่มตน 
เลือก ภาพพื้นหลัง > และเลือกจาก 
ตัวเลือกตอไปนี้:
• ภาพ หรือ
• ชุดสไลด แลวเลือกภาพหรอืภาพนิ่ง

จาก คลังภาพ หรอื
• เปดกลอง

ในการดาวนโหลดภาพกราฟกเพิม่เติม 
ใหเลือก ดาวนโหลดภาพ
เลือก สแตนดบายแบบพเิศษ — 
เพือ่แสดงโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ 
เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึง่ ดังตอไปนี้:
• มุมมองปรับตัง้คา — เพื่อเปล่ียน

เนือ้หาและเรยีบเรียงเนื้อหาบนจอ
แสดงผล ตัวเลือก > ยายเนือ้หา

• ปุมสแตนดบายแบบพเิศษ — เพื่อ
เปลี่ยนแปลงปุมที่ใชในการเขาสู
โหมดสํารวจ ทั้งนี ้การตัง้คาที่
เหมือนกนันี้ยังอยูในโหมด 
ทางลัดสวนตัว โปรดดูที่ 
“การใชงานสแตนดบายแบบพิเศษ” 
หนา 55

สแีบบอักษรโหมดสแตนดบาย — เพื่อ
เลือกสีสําหรับขอความที่ปรากฏบนจอ
แสดงผลในโหมดสแตนดบาย
ไอคอนปุมสํารวจ — เพือ่ตัง้ไอคอน
ปุมเลื่อนที่จะแสดงในโหมดสแตนดบาย
ภาพเคลื่อนไหวฝาพับ — เพื่อเลือกให
เครื่องแสดงภาพเคลื่อนไหวเม่ือเปดและ
ปดฝาพบั ภาพเคลื่อนไหวฝาพับจะ
ปรากฏขึ้นก็ตอเม่ือถูกเลือกและไดรับ
การรองรบัจากชุดลักษณะ (Active 
theme) ในเครื่องของคุณ โปรดดูที่ 
“ลักษณะ” หนา 52
โลโกระบบ — เพือ่ตั้งคาโทรศัพท
ใหแสดงหรือซอนโลโกระบบ
แสดงขอมูลระบบ > ใช — เพื่อรับขอมูล
จากผูใหบริการระบบเครือขาย ทั้งนี้
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ขึ้นอยูกับระบบเครือขายที่ใช (บริการ
เสริมจากระบบเครอืขาย)

ภาพพักหนาจอ 
ในการเลือกภาพพกัหนาจอ ใหเลือก 
เมน ู> การตั้งคา > จอแสดงผลหลัก > 
ภาพพักหนาจอ > ภาพพักหนาจอ > 
ภาพ, ชุดสไลด, เปดกลอง, วดิีโอคลิป, 
นาฬิกาอะนาล็อก หรือ นาฬิกาดิจิตอล 
หากตองการดาวนโหลดภาพพกัหนาจอ
เพิ่ม ใหเลือก ดาวนโหลดภาพ 
หากตองการตั้งเวลาใหภาพพกัหนาจอ
ทํางาน ใหเลือก เวลาพกัจอ ในการ
ใชงานภาพพักหนาจอ ใหเลือก เปด

ขนาดอักษร
คุณลักษณะนีจ้ะใชในการเลือกขนาด
ตัวอักษรที่ใชใน ขอความ, รายชื่อ และ 
เว็บ เลือก เมนู > การตั้งคา > จอแสดง
ผลหลัก > ขนาดอักษร และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี:้
ขอความ — เพือ่เลือกขนาดตัวอักษร
ที่คณุตองการใชสําหรับขอความ เลือก 
ขนาดเล็กพเิศษ, ขนาดปกติ หรือ 
ขนาดใหญ
รายชื่อ — เพื่อเลือกขนาดตวัอักษร
ที่คณุตองการใชแสดงชื่อในรายชื่อ เลือก 
ขนาดปกต ิหรอื ขนาดใหญ
เว็บ — เพือ่เลือกขนาดตัวอักษรที่คุณ
ตองการใชแสดงหนาอินเทอรเนต็ผาน
โทรศัพทมือถือ เลือก ขนาดเล็กพิเศษ, 
ขนาดเล็ก หรือ ขนาดใหญ

จอเล็ก
คุณสามารถเลือกการตั้งคาจอแสดงผล
สําหรบัจอเล็กที่อยูดานหนาของ
โทรศัพทได

ภาพพักหนาจอ 
เลือก เมนู > การตั้งคา > จอเล็ก > 
ภาพพกัหนาจอ > นาฬิกาอะนาล็อก 
หรือ นาฬิกาดิจิตอล 
หากตองการตั้งเวลาใหภาพพักหนาจอ
ทํางาน ใหเลือก เวลาพักจอ ในการ
ใชงานภาพพกัหนาจอ ใหเลือก เปด

■วันและเวลา
เลือก เมนู > การตั้งคา > วันและเวลา 
และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้:
เวลา — เพือ่ตั้งคาใหเครื่องแสดงหรือ
ซอนนาฬกิาเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย 
ปรับเวลาและเลือกเขตเวลาพรอมทั้ง 
รูปแบบเวลา
วันที ่— เพื่อตั้งคาใหเครือ่งแสดงหรือ
ซอนวันที่เม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย 
กําหนดวนัที่ และเลือกรูปแบบวันที่
รวมทั้งตัวคั่นวันที่
รับขอมูลวนัที่และเวลาอัตโนมัติ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) — เพื่อตั้งคา
ใหเครือ่งอัพเดตวนัที่และเวลาใหตรงกับ
เขตเวลาในขณะนัน้โดยอัตโนมัติ

■ทางลัดสวนตัว
คุณสามารถกําหนดใหเขาใชฟงกชันที่ใช
บอยที่สุดผานฟงกชัน ทางลัดสวนตัว 
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ปุมเลือกดานซาย
ในการเลือกฟงกชันจากรายการสําหรบั
ปุมเลือกดานซาย ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > ปุมเลือก
ดานซาย โปรดดูเพิม่เติมที่ 
“โหมดสแตนดบาย” หนา 22
ในการเปดใชงานฟงกชันเมื่ออยูในโหมด
สแตนดบายหากปุมเลือกดานซายคือ 
ไปที่ ใหเลือก ไปที่ แลวเลือกฟงกชัน
ที่คุณตองการสําหรับรายการทางลัด
สวนตัวของคุณ
เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
เลือกตัวเลือก — เพือ่เพิม่ฟงกชันลงใน
รายการทางลัด หรือนําฟงกชันหนึ่งออก 
เลื่อนไปที่ฟงกชัน แลวเลือก เลือก หรือ 
ไมเลือก
จัดวาง — เพื่อเรียบเรียงฟงกชัน
บนรายการทางลัดสวนตวัของคุณ
อีกครั้ง เลื่อนไปยังฟงกชันที่คุณตองการ
ยาย แลวเลือก ยาย เลื่อนไปยังตําแหนง
ที่คุณตองการยายฟงกชันไปไว แลว
เลือก ตกลง ทําซ้ําขั้นตอนดังกลาว
หากคุณตองการยายฟงกชนัอ่ืนอีก 
เม่ือคุณจัดเรียงฟงกชันที่คุณตองการ
เสรจ็แลว ใหเลือก เสร็จ > ใช

ปุมเลือกดานขวา
ในการตั้งคาฟงกชันเฉพาะ (จากรายการ
ที่ไดกําหนดไวแลว) สําหรับปุมเลือก
ดานขวา ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
ทางลัดสวนตัว > ปุมเลือกดานขวา 

ฟงกชันนี้จะใชไดในกรณีที่มีการเปด
ใหบริการโดยผูใหบริการเทานัน้

ปุมสํารวจ
ปุมนีใ้ชในการเลื่อนขึ้น เลื่อนลง เลื่อนไป
ทางซายและทางขวา ในการกําหนด
ฟงกชันโทรศัพทฟงกชันอ่ืนๆ (จาก
รายการที่ไดกําหนดไวแลว) สําหรับ
ปุมสํารวจ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
ทางลัดสวนตัว > ปุมสํารวจ เลื่อนไปยัง
ปุมที่คุณตองการ แลวเลือก เปลี่ยนคา 
แลวเลือกฟงกชันจากรายการ ในการลบ
ฟงกชันทางลดัออกจากปุม ใหเลือก 
(วาง) ในการกําหนดฟงกชันใหกับ
ปุมใหม ใหเลือก กําหนด 

การใชงานสแตนดบายแบบ
พิเศษ
ฟงกชันนี้ใชในการเลือกวิธีการเปดใช
โหมดสแตนดบายแบบพิเศษ เลือก 
เมนู > การตัง้คา > ทางลัดสวนตัว > 
ปุมสแตนดบายแบบพเิศษ > ปุมสํารวจ
ขึน้, ปุมสํารวจลง หรือ ปุมสํารวจขึน้/ลง

เสียงสั่งงาน
คณุสามารถโทรออกไปยังรายชื่อและ
สัง่ใหเครื่องทํางานไดโดยใชเสียง 
เสยีงสั่งงานจะขึน้อยูกับภาษา ในการ
ตัง้คาภาษา โปรดดูที่ ภาษาในการจดจํา
เสยีง ใน “โทรศัพท” หนา 61
ในการเลือกฟงกชันโทรศัพทใหทํางาน
ไดโดยใชเสียงสั่งงาน ใหเลือก เมนู > 
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การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > เสียง
ส่ังงาน แลวเลือกแฟมขอมูล เล่ือนไป
ยังฟงกชันที่คุณตองการ สัญลักษณ  
หมายถึงฟงกชันรายการเสียงกําลัง
ทํางาน ในการยกเลิกการใชเสียงสั่งงาน 
ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ หากตองการ
ใชงานรายการเสียง ใหเลือก เพิ่ม ในการ
เลนคําสั่งเสียงที่เปดใชงาน ใหเลือก เลน 
สําหรับการใชคําสั่งเสียง โปรดดูที่ 
“การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสูง” หนา 26
ในการจัดการคําสั่งเสียง ใหเล่ือนไป
ที่ฟงกชันโทรศัพท แลวเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
แกไข หรอื ลบ — เพ่ือเปล่ียนหรือยกเลิก
การใชคําสั่งเสียงของฟงกชันที่เลือก
ลบทั้งหมด — เพ่ือยกเลิกการใชคําสั่ง
เสียงของฟงกชันทั้งหมดในรายการ
คําสั่งเสียง

■การเชื่อมตอ
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทกับ
อุปกรณที่ใชงานรวมกันไดโดยใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือใช
เคเบิลขอมูล USB (CA-53) รวมทั้ง
กําหนดการตั้งคาใหกับการเชื่อมตอ
แบบ EGPRS หรือ GPRS ไดอีกดวย

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน 
Bluetooth Specification 2.0 ซึ่ง
สนับสนุนรูปแบบตอไปนี้: แฮนดฟรี, 
ชุดหูฟง, การถายโอนไฟล, Network 

access, Object push profile, Dial-up 
networking profile, SIM access profile, 
Serial port profile, Service discovery 
application profile, Personal area 
network profile, Advanced audio 
distribution profile และ Audio video 
remote control profile 
คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริม
สําหรับรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก 
Nokia เทานั้น เพ่ือสรางความม่ันใจ
ในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับ
เทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบ
กับบริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพ่ือดูวา
อุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพท
รุนนีไ้ดหรือไม
ทั้งนี ้อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี 
Bluetooth ในบางพื้นที่ โปรดตรวจสอบ
กับเจาหนาที่ในทองถิ่นหรือผูใหบริการ
ของคุณ
คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth 
หรือใหคุณสมบัติดังกลาวทํางานโดย
ไมแสดงผลบนหนาจอในขณะใช
คุณสมบัติอื่น จะส้ินเปลืองพลังงาน
แบตเตอรีม่ากขึ้นและอายุการใชงาน
แบตเตอรีจ่ะลดลง 
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณ
เชื่อมตอระหวางโทรศัพทกับอุปกรณ 
Bluetooth ที่ใชงานรวมกันไดภายใน
ระยะทาง 10 เมตร (33 ฟุต) เนื่องจาก
อุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth 
จะติดตอส่ือสารกันโดยใชคล่ืนวิทยุ 
เครื่องโทรศัพทของคุณและอุปกรณอื่นๆ 
จึงไมจําเปนตองอยูที่เดียวกันในระยะ
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การมองเห็นไดโดยตรง แมวาการ
เชื่อมตออาจไดรับผลกระทบจากสิ่ง
กีดขวางหรือสัญญาณรบกวน เชน 
ผนังหรอือุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืน
ในการตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth 
ใหทําตามขัน้ตอนตอไปนี้:
1. เลือก เมนู > การตัง้คา > 

การเชื่อมตอ > Bluetooth 
2. ในการเปดใชงานหรือยกเลิกการ

ใชงานฟงกชัน Bluetooth ใหเลือก 
Bluetooth > ใช หรือ ไมใช 
สัญลักษณ  แสดงวาฟงกชัน 
Bluetooth กําลังทํางาน

3. ในการคนหาอุปกรณเสียง Bluetooth 
ที่ใชงานรวมกนัได ใหเลือก คนหา
อุปกรณเพิ่มพิเศษดานระบบเสยีง 
แลวเลือกอุปกรณที่คุณตองการ
เชื่อมตอกบัโทรศัพท
ในการคนหาอุปกรณ Bluetooth 
ที่อยูภายในรัศมี ใหเลือก อุปกรณ
ที่จับคูแลว เลือก ใหม เพื่อแสดง
รายการอุปกรณ Bluetooth ในรัศมี 
เลื่อนไปที่อุปกรณ แลวเลือก จับคู

4. ปอนรหสัผาน Bluetooth ของ
อุปกรณเพื่อเชื่อมโยง (จับคู) 
อุปกรณกับโทรศัพท คุณจะตอง
ปอนรหสัผานนี้เฉพาะเมื่อคุณ
เชื่อมตอกบัอุปกรณนีเ้ปนครัง้แรก
เทานั้น เครื่องของคุณจะทําการ
เชื่อมตอกบัอุปกรณดังกลาว จากนัน้
คุณสามารถเริ่มตนการโอนขอมูลได

การต้ังคา 
ในการกําหนดวิธีที่โทรศัพทของคุณ
จะปรากฏในอุปกรณ Bluetooth 
เครื่องอ่ืน ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > Bluetooth > การปรากฏ
ของเครื่อง หรือ ชื่อโทรศัพทของฉัน
การใชงานโทรศัพทในโหมดซอนเปนวิธี
ที่ปลอดภัยที่สุด หากตองการหลีกเลี่ยง
ซอฟตแวรที่อาจทําใหเครื่องเสยีหายได
หามตอบรบัการเชื่อมตอ Bluetooth 
จากแหลงขอมูลที่คณุยังไมสามารถ
วางใจได
ในอีกทางหนึง่ ใหปดการทํางานของ
ฟงกชัน Bluetooth วิธีนี้จะไมสงผลตอ
การใชงานอ่ืนของโทรศัพท

การเชื่อมตอ
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
Bluetooth ในการตรวจสอบวากําลัง
ใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth ใดอยูใน
ขณะนั้น ใหเลือก อุปกรณที่ใชอยู  
ในการดูรายการอุปกรณ Bluetooth 
ที่กําลังจับคูกับโทรศัพทในขณะนี้ 
ใหเลือก อุปกรณที่จับคูแลว
เลือก ตัวเลือก เพือ่เขาใชตัวเลือก
ที่ใชงานไดโดยขึน้กับสถานะของ
อุปกรณและการเชื่อมตอ Bluetooth 

ขอมูลแพคเก็ต
ขอมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet 
Radio Service) เปนบริการเสรมิจาก
ระบบเครือขายที่ชวยใหผูใชโทรศัพท
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เคลื่อนที่สามารถสงและรับขอมูลผาน
เครือขายที่เชื่อมตอกับ Internet 
protocol (IP) ได GPRS เปนบรกิาร
เสริมเกี่ยวกับขอมูลที่ใชการเชื่อมตอ
แบบไรสาย เพื่อเขาใชระบบเครือขาย
ขอมูล เชน อินเทอรเน็ต
EGPRS (Enhanced GPRS) จะคลาย
กับ GPRS แตมีความเร็วในการเชื่อมตอ
มากกวา หากตองการสอบถามขอมูล
เกี่ยวกับ EGPRS หรือ GPRS ที่มี
รวมถึงความเร็วในการโอนขอมูล 
โปรดติดตอผูใหบรกิารระบบหรือผูให
บริการของคณุ
โปรแกรมที่อาจใชการเชื่อมตอ EGPRS 
หรือ GPRS คือ MMS, วดิีโอสตรีมม่ิง, 
การเบราส, อีเมล, SyncML ระยะไกล, 
การดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Java 
และการเชื่อมตอกับเครื่องพีซี
โปรดสังเกตวาเมื่อคุณเลือก GPRS 
เปนบริการเสริมขอมูล โทรศัพทจะใช
การเชื่อมตอ EGPRS แทน GPRS 
หากใช EGPRS ในระบบเครือขายได 
คุณจะเลือกระหวาง EGPRS และ 
GPRS ไมได แตในบางแอปพลเิคชั่น 
คุณอาจเลือก GPRS หรอื ขอมูล GSM 
(ขอมูล CSD หรือ Circuit switched 
data)
ในการกําหนดวิธีใชบรกิาร ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
ขอมูลแพคเก็ต > การเชื่อมตอขอมูล
แบบแพคเก็ต และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี:้

เม่ือตองการ — เพื่อตั้งคาใหเริม่
การลงทะเบียนและการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ตเมื่อตองใชแอปพลิเคชั่นที่ตอง
ใชขอมูลแพคเก็ต และจะหยุดการ
เชื่อมตอเม่ือคุณปดแอปพลิเคชั่น
ออนไลนตลอด — เพื่อตั้งคาเครื่องให
ลงทะเบียนใชระบบเครือขายขอมูล
แพคเก็ตโดยอัตโนมัติเม่ือเปดเครื่อง 
สัญลักษณ  หรือ  แสดงวา
สามารถใชบรกิาร GPRS หรือ EGPRS 
ได
หากคุณไดรบัสายสนทนาหรือขอความ
ตัวอักษร หรอืโทรออกในขณะที่เชื่อมตอ 
GPRS หรือ EGPRS สัญลักษณ  
หรือ  แสดงวาการเชื่อมตอ GPRS 
หรือ EGPRS ถูกระงับไวชั่วคราว 
(พักสาย)

การตั้งคาขอมลูแบบแพคเก็ต
คุณสามารถตอโทรศัพทเขากับเครือ่ง
พีซทีี่ใชงานรวมกันไดผานเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth หรือเคเบิลขอมูล USB 
และใชโทรศัพทเปนโมเด็มเพื่อใชงาน
การเชื่อมตอ EGPRS หรือ GPRS 
จากเครื่องพีซี
ในการกําหนดการตัง้คาสําหรับการ
เชื่อมตอ EGPRS หรือ GPRS จาก
เครื่องพีซ ีใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > 
การตั้งคาขอมูลแบบแพคเก็ต > 
จุดเชื่อมตอที่ใช แลวเปดใชจุดเชื่อมตอ
ที่คุณตองการ เลือก แกไขจุดเชื่อมตอ > 



การต้ังคา

ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธ 59

ชื่อยอจุดเชื่อมตอ ใสชื่อเพื่อเปล่ียน
การตั้งคาจุดเชื่อมตอ แลวเลือก ตกลง 
เลือก จุดเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต 
ใสชื่อจุดเชื่อมตอ (APN) เพื่อเริ่มการ
เชื่อมตอกบัระบบเครอืขาย EGPRS 
หรอื GPRS แลวเลือก ตกลง
ทั้งนี้ คุณสามารถตัง้คาบริการการโทร
แบบ EGPRS หรอื GPRS (ชื่อจุด
เชื่อมตอ) ที่เครือ่งพีซไีดโดยใช
ซอฟตแวร One Touch Access 
โปรดดูที่ “Nokia PC Suite” หนา 93 
หากคุณตั้งคาไวทั้งที่โทรศัพทและ
เครือ่งพซีี ระบบจะเลือกใชการตั้งคา
จากเครื่องพีซี

การถายโอนขอมูลและ
การซิงโครไนซ
ซิงโครไนซขอมูลของคณุจากปฏิทิน, 
บันทึก และรายชื่อ กับอุปกรณที่ใชงาน
รวมกนัได (เชน โทรศัพทเคลื่อนที่), 
เครือ่งพซีีที่ใชงานรวมกันได หรือ
เซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล 
(บริการเสรมิจากระบบเครือขาย)
โทรศัพทของคุณชวยใหสามารถโอน
ขอมูลกับเครื่องพซีีหรอือุปกรณอ่ืนที่ใช
งานรวมกนัไดเม่ือใชโทรศัพทโดยไมมี
ซิมการด โปรดทราบวาเมื่อคุณใช
โทรศัพทโดยไมใสซมิการด ฟงกชัน
บางฟงกชันจะปรากฏเปนสีทึบในเมนู
และจะไมสามารถใชงานได คุณจะไม
สามารซงิโครไนซกับเซิรฟเวอร
อินเทอรเน็ตระยะไกลไดหากไมใส
ซิมการดลงในเครื่อง

ในการคัดลอกหรือซิงโครไนซขอมูล
จากโทรศัพทของคุณ ชื่ออุปกรณและ
การตั้งคาจะตองอยูในรายชื่อพนัธมิตร
ในการสงรายชื่อ หากคุณไดรบัขอมูล
จากอุปกรณที่ใชงานรวมกันไดเครือ่งอ่ืน 
เครื่องจะเพิ่มพันธมิตรนั้นลงในรายชื่อ
โดยอัตโนมัติโดยใชขอมูลรายชื่อจาก
อุปกรณดังกลาว ซงิคกับเซิรฟเวอร และ 
การตั้งคาซิงฯ PC เปนรายการเดิมที่มี
อยูในรายการ
ในการเพิ่มพนัธมิตรใหมลงในรายการ 
เชน อุปกรณเครื่องใหม ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ถายโอน
ขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อ > 
ซงิคโทรศัพท หรอื คัดลอกโทรศัพท 
แลวใสการตั้งคาตามประเภทการ
ถายโอนขอมูล
ในการแกไขการตัง้คาการซิงโครไนซ
และการคัดลอก ใหเลือกรายชือ่จาก
รายชื่อพนัธมิตร แลวเลือก ตัวเลือก > 
แกไข
ในการลบพนัธมิตรที่เลือกไว ใหเลือก 
ตัวเลือก > ลบ > ตกลง คณุไมสามารถ
ลบ ซิงคกับเซิรฟเวอร และ ซิงคโทรศัพท

การถายโอนขอมลูกับอุปกรณ
ท่ีใชงานรวมกันได
ในการซิงโครไนซขอมูล จะใชเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth โดยอุปกรณอีกเครื่อง
จะอยูในโหมดสแตนดบาย
ในการเริ่มการถายโอนขอมูล ใหเลือก 
เมนู > การตัง้คา > การเชื่อมตอ > 
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ถายโอนขอมูล และรายชื่อที่ถายโอน
จากรายการที่ไมใช ซงิคกับเซิรฟเวอร 
และ ซิงคกับพีซี ขอมูลที่เลือกจะถูก
คัดลอกหรือซิงโครไนซตามการตั้งคา 
ทั้งนี ้อุปกรณอีกเครื่องหนึ่งจะตองเปดใช
สําหรับรับขอมูลเชนเดียวกัน

การซิงโครไนซจากเครื่องพีซีท่ี
ใชงานรวมกันได
ในการซงิโครไนซขอมูลจากปฏิทิน 
บันทึก และรายชื่อ จากเครื่องพีซทีี่
ใชงานรวมกันได คุณตองใชเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth หรือเคเบิลขอมูล USB 
(CA-53) ทั้งนี ้คณุตองใชซอฟตแวร 
Nokia PC Suite เวอรชันที่ถูกตอง
สําหรับโทรศัพทในการติดตั้งลงใน
เครื่องพีซี โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
Nokia PC Suite ที่ 
“การเชื่อมตอกบัเครื่องคอมพิวเตอร” 
หนา 93
คุณสามารถซงิโครไนซขอมูลในรายชื่อ 
ปฏิทิน และบนัทึกในเครือ่ง เพื่อให
สอดคลองกับขอมูลในเครือ่งพซีีที่ใชงาน
รวมกันไดของคุณ โดยเริม่การ
ซิงโครไนซจากเครื่องพีซี

การซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร
ในการใชเซิรฟเวอรอินเทอรเนต็ระยะ
ไกล คุณตองสมัครสมาชิกบรกิารการ
ซิงโครไนซ หากตองการทราบขอมูล
เพิ่มเติมและการตั้งคาที่จําเปนของ
บริการนี ้โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ 

คุณอาจไดรับการตัง้คาเปนขอความ
การตั้งกําหนดคา โปรดดูที่ 
“บรกิารตั้งกําหนดคา” หนา 15 และ 
“การจัดรูปแบบ” หนา 63
หากคุณจัดเก็บขอมูลไวในเซริฟเวอร
อินเทอรเน็ตระยะไกล คุณจะสามารถ
ซิงโครไนซขอมูลในโทรศัพทโดยเริ่มตน
การซิงโครไนซจากเครือ่งของคณุกอน
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
ถายโอนขอมูล > ซงิคกับเซริฟเวอร 
เลือก เริ่มซงิโครไนซ หรือ กําลังเริ่ม
คัดลอก ทั้งนี้ขึน้อยูกับการตั้งคา
หากรายชื่อหรือปฏิทินเตม็ อาจใชเวลา
ในการซิงโครไนซถึง 30 นาที เม่ือ
ซิงโครไนซขอมูลเปนครั้งแรกหรือ
หลังจากที่การซิงโครไนซถูกขดัจังหวะ
การทํางาน

เคเบิลขอมูล USB
คุณสามารถใชเคเบิลขอมูล USB เพือ่
โอนขอมูลระหวางการดหนวยความจํา
ที่อยูในโทรศัพทและเครื่องพีซหีรือ
เครื่องพิมพที่รองรับ PictBridge ซึ่ง
สามารถใชงานรวมกันได นอกจากนี้ 
คุณยังใชเคเบิลขอมูล USB กับชุด
โปรแกรม Nokia PC Suite ได
ในการเปดใชงานการดหนวยความจํา
สําหรบัการถายโอนขอมูลหรือการ
พิมพภาพ ใหตอเคเบิลขอมูล USB 
เม่ือโทรศัพทแสดงขอความ เชื่อมตอ
สายเคเบิลขอมูล USB แลว เลือกโหมด 
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จากนั้น ใหเลือก ตกลง และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
โหมด Nokia — เพื่อใชเคเบิลขอมูล
สําหรับซอฟตแวร Nokia PC Suite
การพมิพและสื่อ — เพือ่สัง่พมิพภาพ
จากโทรศัพทโดยตรงโดยใชเครื่องพิมพ
ที่ใชงานรวมกนัได
แหลงเก็บขอมูล — เพือ่ใชงานการด
หนวยความจําในการถายโอนขอมูล
ในการเปลี่ยนโหมด USB ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
เคเบลิขอมูล USB > โหมด Nokia, 
การพมิพ หรือ แหลงเกบ็ขอมูล

■การโทร
เลือก เมนู > การตัง้คา > โทรออก และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้
การโอนสาย — เพือ่โอนสายเรียกเขา 
(บริการเสรมิจากระบบเครือขาย) 
การโอนสายและการจํากัดการโทรไม
สามารถเปดใชงานพรอมกันได โปรด
ดูที่ การจํากัดการโทร ใน “ระบบปองกัน” 
หนา 64 
รับไดทุกปุม > เปด — เพื่อรับสาย
เรียกเขาโดยกดปุมใดก็ไดเบาๆ ยกเวน
ปุมเลือกดานขวาและปุมเลือกดานซาย 
ปุมปรับระดับเสียง ปุมกลองถายรูป 
หรอืปุมจบการทํางาน
รับสายโดยการเปดฝา > เปด — 
เพื่อตั้งคาใหเครื่องรับสายเม่ือเปดฝาพับ 

หากยงัไมตั้งคาเปดคาดังกลาว คุณตอง
กดปุมโทรออกหลังจากเปดฝาพบั 
เรยีกซ้ําอัตโนมัติ > เปด — เพื่อตั้งคา
ใหเครื่องพยายามโทรออกไปหมายเลข
นัน้ไดสูงสุดถึง 10 ครัง้หลังจากพยายาม
โทรแลวแตไมสําเร็จ
โทรดวน > เปด แลวตามดวยชื่อและ
หมายเลขโทรศัพทที่กําหนดไวที่ปุม
โทรดวน 2 ถึง 9 ในการโทรออก ใหกด
ปุมตวัเลขของหมายเลขที่ตองการคางไว
ตัง้คาสายเรียกซอน > ใชงาน — เพื่อให
ระบบเครือขายแจงเตือนเมื่อมีสายเรียก
เขาขณะที่คุณกําลังใชสายอื่นอยู (บริการ
เสริมจากระบบเครอืขาย) โปรดดูที่ 
“สายเรียกซอน” หนา 27
สรุปหลังการโทร > ใช — เพือ่แสดง
ระยะเวลาโดยประมาณของการโทรใน 
แตละครั้ง
สงขอมูลผูโทร > ใช — เพือ่แสดง
หมายเลขโทรศัพทของคุณแกผูรับ
ปลายทาง (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ในการใชการตั้งคาตาม
ที่ผูใหบริการกําหนด ใหเลือก 
ตามคาของระบบ

■โทรศพัท
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้: 
การตั้งคาภาษา > ภาษาที่ใชในเครื่อง — 
เพือ่กําหนดภาษาที่ใชแสดงในเครือ่ง 
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หากคุณเลือก อัตโนมัติ โทรศัพท
จะเลือกภาษาตามขอมูลในซิมการด
• ในการเลือกภาษาที่ใชใน USIM 

การด ใหเลือก ภาษาที่ใชในซมิ
• ในการกําหนดภาษาที่ใชในการเลน

เสียง ใหเลือก ภาษาในการ
จดจําเสยีง โปรดดูที่ 
“การโทรออกดวยเสียง” หนา 26 
และ เสียงสั่งงาน ใน “ทางลัดสวนตัว” 
หนา 54

สถานะหนวยความจํา — เพือ่ดูหนวย
ความจําที่ใชแลวและหนวยความจํา
ที่เหลืออยูของแตละฟงกชันในรายการ
ปองกันปุมกด — เพือ่ตั้งคาเครื่อง
ใหถามรหัสผานทุกครัง้ที่ปลดล็อคปุมกด 
ปอนรหัสโทรศัพท และเลือก ล็อคปุมกด 
เม่ือล็อคปุมกดไว คณุสามารถโทรออก
ไปยงัหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการ
ซึ่งกําหนดไวในเครื่องของคุณได
ล็อคปุมอัตโนมัติ — เพือ่ตัง้คาปุมกด
ใหล็อคโดยอัตโนมัติ เลือก ล็อคปุมกด 
แลวเลือกเวลาหนวงในการใชงานปุมกด 
หรือเลือก ปลดล็อคปุมกด เพือ่ปดการ
ใชฟงกชันล็อคปุมกดอัตโนมัติ

เครื่องถามทุกครั้งเมื่อเปดเครือ่งวาจะใช 
โหมดเครื่องบิน หรือไม เม่ือเครื่องอยู
ในระบบ โหมดเครื่องบิน การเชื่อมตอ
ทางวิทยุทั้งหมดจะปดการทํางาน 
โหมดเครื่องบิน ควรใชในบรเิวณท่ีมี
ความเสี่ยงตอการสือ่สารทางคลื่นวิทยุ

ขอความตอนรบั — เพือ่สรางขอความ
ที่คุณตองการใหแสดงอยางสั้นๆ 
เม่ือเปดเครื่อง
อัพเดตโทรศัพท — เพื่อดูเวอรชัน
ซอฟตแวรปจจุบนัที่ใชในโทรศัพท 
เพื่อดาวนโหลดซอฟตแวรโทรศัพท
รุนใหม และเพือ่ติดตัง้ซอฟตแวร
โทรศัพทที่ดาวนโหลดไว โปรดดูที่ 
“การอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท” 
หนา 65
การเลือกผูใหบริการ > อัตโนมัต ิ— 
เพื่อตั้งคาโทรศัพทใหเลือกระบบ
เครือขายที่มีในพื้นที่ของคณุโดย
อัตโนมัติ ดวยการตั้งคา โดยผูใช คุณจะ
สามารถเลือกระบบเครอืขายที่มีขอ
ตกลงในการใหบรกิารขามเครอืขาย
กับผูใหบริการของคุณ
ยืนยนับรกิารซิม — ตัวเลือกนี้จะปรากฏ
ขึ้นเมื่อซมิการดของคุณสนับสนนุเทานั้น 
โปรดดูที่ “บริการซมิ” หนา 92
ตัวชวยแนะนําเมน ู— เพื่อเลือกวา
ใหเครือ่งแสดงขอความวิธีใชหรอืไม
เสียงเปดเครื่อง — เพื่อเลือกวาใหเครือ่ง
สงเสียงเมื่อเปดเครือ่งหรือไม
เสียงปุมปด — เพื่อเลือกวาใหเครือ่ง
สงเสียงเมื่อปดเครือ่งหรือไม คณุจะมอง
เห็นเมนนูี้ไดเม่ือมีแบบเสียงอยูใน 
ลักษณะ เทานั้น หรอืแบบเสยีงเปน
สวนหนึ่งในระบบการปดเครือ่งจากผูให
บริการ

สอบถามโหมดบนเครื่อง — เพื่อตั้งคาให
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การจัดการเมื่อปดฝา — เพื่อเลือกให
การปดฝาพับเปนการกําหนดใหเครือ่ง
เขาสูโหมดสแตนดบายหรือใหทุก
แอปพลิเคชั่นที่กําลังทํางานเปดใชงาน
ตอไป

■อุปกรณเสริม
เมนูนีจ้ะปรากฏขึน้เมื่อเชื่อมตอโทรศัพท
กับอุปกรณเสรมิที่ใชงานรวมกันได
เทานั้น ซึ่งไมรวมอุปกรณชารจ
เลือก เมนู > การตัง้คา > อุปกรณเพิม่
พิเศษ คุณสามารถเลือกเมนูอุปกรณ
เสรมิไดหากเชื่อมตออุปกรณเสริมนั้น
กับโทรศัพทแลว ทั้งนี้ขึน้อยูกับอุปกรณ
เสรมิ ใหเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึง่
ตอไปนี้:
รูปแบบที่ตัง้ไว — เพื่อเลือกรูปแบบที่
คุณตองการใชงานโดยอัตโนมัตเิม่ือ
คุณเชื่อมตอกับอุปกรณเพิ่มพเิศษ
รับอัตโนมัติ — เพือ่ตัง้คาเครื่องให
รับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัตหิลังจาก
ผานไปหาวินาที หากตั้ง เสียงเตอืน
โทรเขา ไวที่ ดังสั้นหนึ่งครัง้ หรือ ปด 
การรบัสายอัตโนมัตจิะถูกปด
แสงสวาง — เพือ่ตัง้คาแสงสวางเปน 
เปด อยางถาวร เลือก อัตโนมัติ เพื่อเปด
ใชแสงสวางเปนเวลา 15 วินาทีหลังจาก
กดปุม
เครือ่งจับไฟเครื่องยนต > เปด — 
เพื่อปดโทรศัพทโดยอัตโนมัติประมาณ 
20 วินาที หลังจากดับเครือ่งยนต 

ในกรณทีี่เชื่อมตอโทรศัพทกับชุด
อุปกรณรถยนต
โทรขอความ > ใชโทรขอความ > ใช — 
เพือ่ใชการตั้งคาโทรขอความแทนการ
ตัง้คาชุดหฟูง

■การจัดรูปแบบ
คณุสามารถตั้งคาโทรศัพทของคุณดวย
คาที่จําเปนสําหรับบริการบางอยางเพื่อ
ใหทํางานไดอยางถูกตอง บรกิารที่
สนับสนุนคือขอความมัลตมีิเดีย 
ขอความทันใจการซิงโครไนซ โปรแกรม
อีเมล การเรียกขอมูล การสนทนา (PTT) 
และเบราเซอร ทั้งนี้ ผูใหบรกิารอาจสง
การตั้งคาดังกลาวใหคุณในรูปแบบของ
ขอความตั้งกําหนดคา
ในการบันทึกการตั้งกําหนดคาที่ไดรับ
เปนขอความตั้งกําหนดคา โปรดดูที่ 
“บริการตัง้กําหนดคา” หนา 15
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้ง
กําหนดคา และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
การตั้งคาเริ่มตน — เพื่อดูรายชื่อผูให
บริการที่บันทึกไวในเครื่อง เลื่อนไปที่
ผูใหบริการ แลวเลือก ขอมูล เพื่อดู
แอปพลิเคชั่นที่การตั้งกําหนดคาของ
ผูใหบริการสนับสนนุ ในการกําหนด
การตั้งกําหนดคาจากผูใหบริการเปน
คาเริม่ตน ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนคา
ที่ตั้งไว ในการลบการตั้งกําหนดคา 
ใหเลือก ลบ
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ใชคาเริ่มตนในทุกแอพพลิเคชั่น — 
เพื่อเปดใชการตั้งกําหนดคาเริ่มตน
สําหรับแอปพลิเคชั่นที่ไดรบัการรองรับ
จุดเชื่อมตอที่ตองการ — เพื่อดูจุด
เชื่อมตอที่บันทึกไว เลื่อนไปที่จุด
เชื่อมตอ แลวเลือก ตัวเลือก > ขอมูล 
เพื่อดูชื่อผูใหบริการ บริการเสริม 
และจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตหรอื
หมายเลขติดตอ GSM
ตอเวบ็สนับสนุนของผูใหบริการ — 
เพื่อดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาจาก
ผูใหบริการหากไดรบัการสนบัสนนุจาก
ผูใหบริการ
การตั้งคาสวนบุคคล — เพื่อเพิ่มบัญชี
สวนตวัรายใหมสําหรับบริการตางๆ 
และเพื่อใชหรือลบบัญชีเหลานัน้ ในการ
เพิ่มบัญชีสวนตัวใหม หากคุณยังไมได
เพิ่มรายการใดไว ใหเลือก เพิ่มใหม 
หรือเลือก ตัวเลือก > เพิม่ใหม เลือก
ประเภทบริการ แลวปอนการตั้งคา
ที่จําเปนแตละรายการ พารามิเตอร
จะแตกตางกันตามประเภทบริการที่
เล ือกไว ในการลบหรือเปดใชบัญชี
สวนตวั ใหเลื่อนไปที่บัญชี แลวเลือก 
ตัวเลือก > ลบ หรือ ใชงาน

■ระบบปองกัน
เม่ือคุณใชงานคุณสมบัติการรักษา
ความปลอดภัยที่ใชควบคมุการโทร 
(เชน จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และ
จํากัดเบอร) การโทรออกยงัคงใชได

ในการโทรไปยังหมายเลขโทรฉุกเฉิน
ตามที่ตั้งไวในเครือ่ง
เลือก เมนู > การตัง้คา > ความปลอดภัย 
และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้:
ถามรหัส PIN — เพือ่ตั้งคาเครื่องให
ถามรหัส PIN หรอื UPIN ทุกครั้งที่เปด
เครื่อง ซมิการดบางชนิดจะไมอนุญาต
ใหคุณปดฟงกชันนี้
การจํากัดการโทร — เพื่อจํากัดสาย
เรียกเขาและสายโทรออกจากโทรศัพท
ของคุณ (บริการเสรมิจากระบบ
เครือขาย) โดยเครื่องจะถามรหัสผาน
จํากัดเบอร — เพือ่จํากดัการโทรออกไป
ยังหมายเลขที่เลือกไว หากซิมการดของ
คุณสนับสนุนการใชฟงกชันนี้
เฉพาะกลุม — เพือ่ระบุกลุมผูโทรที่คุณ
สามารถติดตอและผูที่สามารถติดตอคุณ
ได (บริการเสรมิจากระบบเครือขาย)
ระดับการปองกัน > โทรศัพท — 
เพื่อใหเครือ่งถามรหัสโทรศัพททุกครั้ง
ที่มีการใสซมิการดอันใหมลงในเครื่อง 
เลือก หนวยความจํา และเครื่องจะถาม
รหัสโทรศัพทเม่ือเลือกหนวยความจํา
ของซิมการดและเมื่อคุณตองการเปลี่ยน
หนวยความจําที่ใช
รหัสผาน — เพื่อกําหนดรหัส PIN 
หรือรหัส UPIN ที่จะใช หรือเพื่อเปล่ียน
รหัสโทรศัพท รหัส PIN รหัส UPIN รหัส 
PIN2 และรหัสระบบ
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รหสัที่ใช — เพือ่เลือกวาควรใชงานรหัส 
PIN หรอืรหัส UPIN
ใบรับรองสิทธ์ิ หรอื ใบรับรองผูใช — 
เพื่อดูรายการใบรับรองสทิธ์ิและใบ
รับรองผูใชที่ดาวนโหลดมายงัโทรศัพท
ของคุณ โปรดดูที่ “ใบรบัรอง” หนา 90
การตั้งคาการปองกนั — เพือ่ดู ขอมูล
โมดูลปองกัน เปดใชงาน ถาม PIN โมดูล 
หรอืเปลี่ยน PIN โมดูลและ PIN 
ที่ลงนามไว โปรดดูเพิ่มเติมที่ “รหัสผาน” 
หนา 14

■การเรียกคืนคาดั้งเดิม
ในการรีเซ็ตการตั้งคาเมนูบางตัว
กลับเปนคาเดิม ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > เรียกคนืการตั้งคาดั้งเดิม 
แลวปอนรหัสโทรศัพท ขอมูลที่คุณ
ดาวนโหลดหรือใสไวในเครื่องจะไมถูก
ลบ เชน ชื่อและหมายเลขโทรศัพทใน 
รายชื่อ จะยังอยูเชนเดิม

■การอัพเดตซอฟตแวร
โทรศัพท

คุณอาจเริ่มการอัพเดตซอฟตแวร
โทรศัพทจากเมนู อัพเดตโทรศัพท ทั้งนี ้
ผูใหบรกิารอาจสงการอัพเดตไปที่
โทรศัพทของคุณดวยระบบ Over the air 
ซึ่งฟงกชันนี้รูจักกันในชื่อ Firmware 
over the air (FOTA)

คําเตือน: หากคุณติดตั้ง
อัพเดตซอฟตแวร คุณจะไม
สามารถใชอุปกรณนี ้แมแต
การโทรฉุกเฉิน จนกวาการ
อัพเดตจะเสรจ็สิ้นและรีสตารท
อุปกรณแลว อยาลืมสํารอง
ขอมูลกอนยอมรบัการอัพเดต 
FOTA

การดาวนโหลด
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > 
อัพเดตโทรศัพท เพื่อขอการอัพเดต
ซอฟตแวรที่มีอยูจากผูใหบริการของคณุ 
เลือก รายละเอียดซอฟตแวรปจจุบัน 
เพือ่แสดงเวอรชันซอฟตแวรปจจุบัน 
เลือก ดาวนโหลดซอฟตแวรโทรศัพท 
เพือ่ดาวนโหลดและติดตั้งอัพเดตซอฟต
แวรโทรศัพท (ถามีการอัพเดต) 
ปฏิบตัิตามคําแนะนําบนหนาจอ

การติดตั้ง 
เลือก ติดตั้งการอัพเดตซอฟตแวร 
เพือ่เริม่การติดตั้ง ในกรณทีี่คุณได
ยกเลิกการติดตั้งหลังจากที่ดาวนโหลด
การอัพเดตแลว
การอัพเดตซอฟตแวรอาจใชเวลา
หลายนาที 

หมายเหตุ: หากมีปญหา
ในการติดตั้งหรอืดาวนโหลด 
โปรดติดตอผูใหบริการ
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9. เมนรูะบบ
ผูใหบริการอาจตั้งโปรแกรมเมนูเฉพาะ
ของผูใหบริการไวในเครือ่งของคุณ
เรียบรอยแลว หากมีเมนูดังกลาว
ในเครือ่ง ฟงกชันการทํางานจะขึ้นอยูกับ
ผูใหบริการทั้งหมด โปรดติดตอขอขอมูล
เพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคณุ
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10. คลังภาพ

ในเมนนูี้ คุณสามารถจัดการภาพกราฟก 
ภาพ เสียงที่บันทึก และแบบเสียงตางๆ 
ได โดยไฟลเหลานี้จะถูกจัดเก็บไวใน
แฟมขอมูล
เครือ่งของคุณสนับสนุนระบบรหัสเขาใช
งานเพื่อปองกันขอมูลที่ไดรับ อยางไร
ก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของขอมูล
และรหสัเขาใชงานทุกครั้งกอนรับขอมูล
นั้น เนือ่งจากการรับขอมูลดังกลาว
อาจมีการคิดคาธรรมเนียม
ไฟลที่จัดเก็บไวใน คลังภาพ จะใชหนวย
ความจําจากในเครื่อง คุณสามารถใช 
การดหนวยความจําที่ใชงานรวมกันได 
เพื่อเพิ่มพืน้ที่หนวยความจําในการ 
บันทึกภาพ ลักษณะ ภาพกราฟก 
เสียงเรยีกเขา วิดีโอคลิป และไฟลเสียง 
ใน คลังภาพ
ในการจัดการไฟลและแฟมขอมูล ใหทํา
ดังนี้:
1. เลือก เมนู > คลังภาพ รายการแฟม

ขอมูลจะปรากฏขึ้น หากใสการด
หนวยความจําลงในโทรศัพทแลว 
แฟมขอมูล การดความจํา, (ไมลาง) 
หรอืชื่อการดหนวยความจําจะ
ปรากฏ

2. เลื่อนไปยังแฟมขอมูลที่คุณตองการ 
ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมูล 

ใหเลือก เปด สําหรับตัวเลือกตางๆ 
ที่นํามาใชได ใหเลือก ตัวเลือก

3. เลื่อนไปที่ไฟลที่ตองการดู และเลือก 
เปด สําหรับตัวเลือกตางๆ ที่นํา
มาใชได ใหเลือก ตัวเลือก

■การฟอรแมตการด
หนวยความจํา

ในการฟอรแมตการดหนวยความจํา
อันใหม ใหเลือก เมนู > คลังภาพ 
เลื่อนไปที่แฟมขอมูลการดหนวย
ความจํา แลวเลือก ตัวเลือก > 
ลางการดความจํา
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11. สือ่

■กลองถายรูป
คุณสามารถถายภาพหรือบันทึกวดิีโอ
คลิปโดยใชกลองถายรูปในตัวได กลอง
ถายรูปจะสรางภาพในรูปแบบไฟล 
JPEG และไฟลวิดีโอในรูปแบบ 3GPP 
เลนสของกลองถายรูปจะอยูดานหนา
เครื่อง โดยหนาจอสจีะเปนชองมองภาพ 

การถายรูป
1. เลือก เมนู > สื่อ > กลอง > จับภาพ 

หรือกดปุมกลองถายรปู แลวเลือก 
จับภาพ
โทรศัพทจะบันทึกภาพไวใน 
คลังภาพ > รูปถาย หากไมไดตั้งคา
เครื่องใหใชการดหนวยความจําใน
การจัดเก็บภาพถาย

2. ในการถายภาพอื่นอีก ใหเลือก กลับ
3. ในการยอหรอืขยายภาพ ใหกดปุม

สํารวจสีท่ิศทางขึน้หรอืลง
4. ในการถายภาพหาภาพตอเนื่อง

อยางรวดเร็ว ใหเลือก ตัวเลือก > 
เปดถายภาพตอเนื่อง > ตอเนื่อง 
หากตองการถายภาพอื่นอีก ใหเลือก 
ตัวเลือก > ภาพใหม 
หากภาพที่ถายมีความละเอียดสงู 
คุณจะถายภาพตอเนื่องไดนอยลง

5. ในการสงภาพเปนขอความมัลตมีิเดีย 
ใหเลือก สง

6. ในการตั้งคาตัวจับเวลาใหหนวงเวลา
ถายภาพประมาณ 10 วินาที ใหเลือก 
ตัวเลือก > เปดตัวตั้งเวลา > เริ่ม
เสียงบีพ๊จะดังขึน้ขณะที่ตัวตัง้เวลา
กําลังทํางาน และเสยีงบี๊พจะเร็วขึน้
เม่ือใกลถึงเวลาที่กลองจะถายภาพ 
เม่ือครบกําหนดเวลาที่ตั้งไว 
กลองถายรูปจะถายรปูและบันทึก
ภาพไวใน คลังภาพ > รูปถาย

หากตองการถายภาพในที่มืดสลัว 
กลองถายรูปจะปรบัเวลารับแสงนานขึ้น
โดยอัตโนมัตเิพือ่ใหไดภาพที่มีคุณภาพ
ดีขึ้น
โทรศัพท Nokia เครือ่งนีร้องรบัการ
ถายภาพดวยความละเอียดถึง 
640 x 480 พิกเซล แตความละเอียด
ของภาพที่ปรากฏในคูมือเลมนี้อาจ
แตกตางไปจากของจริง

การบันทึกวิดีโอคลิป
เลือก เมนู > สื่อ > กลอง > ตัวเลือก > 
วิดีโอ > บันทึก หากตองการพกัการ
บันทึก ใหเลือก พัก หากตองการเริ่ม
การบันทึกตอ ใหเลือก ใชตอ หาก
ตองการหยุดการบนัทึก ใหเลือก หยุด 
เครื่องจะบนัทึกไฟลวิดีโอคลิปไวใน 
คลังภาพ > วดิีโอคลิป ในการดูตัวเลือก
ตางๆ ใหเลือก ตัวเลือก
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การตั้งคากลองถายรูป
เลือก เมนู > สื่อ > กลอง > ตัวเลือก > 
การตั้งคา และแกไขการตั้งคาที่มีอยู

เอฟเฟกตจากกลองถายรูป
เลือก เมนู > สื่อ > กลอง > ตัวเลือก > 
เอฟเฟกต และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู

■เคร่ืองเลนสื่อ
คุณสามารถใชเครือ่งเลนสื่อในการดู เลน 
และดาวนโหลดไฟลตางๆ เชน รปูภาพ 
เสียง วิดีโอและภาพเคลื่อนไหวได 
นอกจากนี้ คุณสามารถรับชมวิดีโอที่
เรียกขอมูลมาจากเซริฟเวอรของระบบ
เครอืขาย (บริการเสริมจากระบบ
เครอืขาย) ไดอีกดวย
เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนสื่อ > 
เปดคลังภาพ, บุคมารก, ไปที่ที่อยู หรือ 
ดาวนโหลดมีเดีย 

การตั้งคาโทรศัพทสําหรับ
บริการเรียกขอมูล
คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาที่จําเปน
สําหรับการเรยีกดูขอมูลเปนขอความ
การกําหนดคาจากผูใหบริการระบบหรือ
ผูใหบรกิาร โปรดดูที่ 
“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 15 สําหรบั
การปอนการตั้งคาดวยตนเอง โปรดดูที่ 
“การจัดรปูแบบ” ในหนา 63

เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องเลนสื่อ > 
การตั้งคากระแส และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
การจัดรปูแบบ — เฉพาะการจัดรูปแบบ
ที่รองรับการเรียกขอมูลจะปรากฏขึน้ 
เลือกผูใหบรกิาร แลวเลือก คาที่ตั้งไว 
หรือ การตั้งคาสวนบุคคล
บญัชี — เลือกบัญชีบรกิารการเรียก
ขอมูลที่มีอยูในการตั้งกําหนดคาที่ใชงาน

■เคร่ืองเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีเครื่องเลนเพลง
สําหรับฟงแทร็คเพลง เสยีงบันทึก 
หรือไฟล MP3, MP4, WMA (Windows 
Media Audio), AAC, AAC+ หรอื 
eAAC+ ซึ่งคุณไดโอนมายังเครื่อง
ดวยโปรแกรม Nokia Music Manager 
ไฟลเพลงจะถูกตรวจพบและเพิม่เขาไป
ในรายการแทร็คที่ตั้งไวโดยอัตโนมัติ

การเลนแทร็คเพลง
1. เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องเลนเพลง 

รายละเอียดของแทรค็แรก
ในรายการแทร็คที่ระบบตั้งไวจะ
ปรากฏขึ้น

2. ในการเลนแทร็ค ใหเลื่อนไปยังแทรค็
ที่ตองการ แลวเลือก 

3. ในการขามไปยงัตอนตนของแทรค็
ถัดไป ใหเลือก  ในการขามไปยัง
ตอนตนของแทรค็กอนหนา ใหเลือก 

 สองครั้ง
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4. หากตองการกรอกลับแทรค็ที่กําลัง
เลนอยู ใหเลือกและกด  คางไว 
หากตองการเดินหนาแทรค็ที่เลนอยู
อยางรวดเร็ว ใหเลือกและกด  
คางไว ปลอยปุมเมื่อถึงตําแหนง
ที่คณุตองการ

5. หากตองการพักการเลน ใหเลือก 
คําเตือน: ควรฟงเพลงใน
ระดับเสียงปานกลาง การรับ
ฟงเสียงที่ดังเกินไปอยาง
ตอเนือ่งอาจเปนอันตราย
ตอการไดยนิเสียงของคณุ 
โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู
ระหวางการใชลําโพงเนือ่งจาก
เสียงจะดังมาก

การตั้งคา 
ในเมนู เครื่องเลนเพลง คุณอาจใช
ตัวเลือกตอไปนีไ้ด:
รายการชื่อเพลง — เพือ่ดูแทร็คทั้งหมด
ที่มีอยูในรายการแทร็ค ในการเลนแทรค็ 
ใหเลื่อนไปยังแทร็คที่ตองการ แลวเลือก 
เลน
คลังเพลง — เพือ่เปดคลังเพลง
ตามประเภทตอไปนี้: ทุกแทร็ค, ศิลปน, 
อัลบั้ม, ประเภท, ผูเรียบเรยีง หรือ 
รายการแทร็ค ในการอัพเดตขอมูล
ในคลังเพลง ใหเลือก อัพเดตคลัง
ตัวเลือกการเลน > สุมเพลง > ใช — 
เพื่อเลนแทร็คที่อยูในรายการแทร็คแบบ
ไมเรยีงตามลําดับ เลือก เลนซ้ํา > 
แทร็คที่เลนอยู หรือ ทุกแทร็ค เพื่อเลน

แทรค็ที่เลนอยูหรือเลนรายการแทรค็ทั้ง
หมดซ้ํา
ระบบปรบัเสียงสือ่ — เพื่อเปดรายการ
ชุดมีเดียอีควอไลเซอร โปรดดูที่ 
“อีควอไลเซอร” หนา 73
เพิ่มในเพลงโปรด — เพื่อเพิ่มแทรค็
ปจจุบันเขาไปในรายการแทร็ค 
เพลงโปรด
เลนผาน Bluetooth — เพื่อเชื่อมตอและ
เลนเพลงผานอุปกรณเสริมดานเสยีงที่ใช
ระบบ Bluetooth ดวยการเชื่อมตอแบบ 
Bluetooth
ใชแบบเสียง — เพื่อใชเพลงที่เลนอยู
เปนเสยีงเรียกเขา จะมีรายการตัวเลือก
ของแบบเสียงปรากฏใหคุณเลือก
สง — เพือ่สงไฟลที่เลือกโดยใช
การเชื่อมตอ MMS หรือ Bluetooth
เว็บเพจ — เพื่อเชื่อมตอบริการ
เบราเซอรของแทร็คที่เลนอยู ฟงกชันนี้
ใชไดก็ตอเม่ือมีที่อยูบริการอยูในแทร็ค
เทานัน้
ดาวนโหลดเพลง — เพื่อดาวนโหลด
เพลงผานเว็บ
สถานะหนวยความจํา — ใชดูขนาดของ
หนวยความจําที่ใชแลวและหนวย
ความจําที่ยังไมไดใช

■วิทยุ
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหาก
จากเสาอากาศของอุปกรณไรสาย ดังนัน้ 
คุณตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสรมิที่
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ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพท
เพื่อการใชงานวิทย ุFM ไดอยาง
เหมาะสม

หมายเหตุ:  ควรฟงเพลง
ในระดับเสียงปานกลาง 
การรบัฟงเสียงที่ดังเกินไปอยาง
ตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอ
การไดยินเสียงของคุณ

เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ ในการใชปุม
ภาพกราฟก , ,  หรอื  
บนหนาจอของโทรศัพท ใหเลื่อนไป
ทางซายหรือทางขวาไปยังปุมที่ตองการ 
แลวเลือกปุมนัน้

การบันทึกชองสถานี
1. ในการเริ่มคนหาสถานี ใหเลือก

และกดปุม  หรือ  คางไว 
ในการเปลี่ยนความถี่วิทยุครั้งละ 
0.05 MHz ใหกด  หรือ 

2. ในการบันทึกสถานไีปที่ตําแหนง
สถานวีิทยทุี่บันทึกไวแลวตั้งแต 1 ถึง 
9 ใหกดปุมตวัเลขที่ตองการคางไว

3. ในการบันทึกสถานไีปที่ตําแหนง
หนวยความจําตั้งแต 10 ถึง 20 
ใหกดปุม 1 หรือ 2 แลวกดปุมตัวเลข 
(0 ถึง 9) ที่คุณตองการคางไว

4. ปอนชื่อสถานีแลวเลือก ตกลง

การฟง
1. เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ 

2. ในการเลื่อนไปยังสถานทีี่คณุตองการ 
ใหเลือก  หรือ  หรอืกดที่ปุม
ชุดหูฟง

3. ในการเลือกตําแหนงของสถานวีิทย ุ
ใหกดหมายเลขของสถานนีั้นๆ

4. เลือก ตัวเลือก และเลือกจาก
ตวัเลือกตอไปนี้:
ปด — เพื่อปดวิทยุ
จัดเก็บสถานี — เพื่อบันทึกสถานี
ใหมโดยปอนชื่อสถานี
Visual Radio — เพือ่กําหนดวาจะ
ใชโปรแกรม Visual Radio หรือไม 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย) 
โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือ
ผูใหบริการของคณุเพื่อตรวจสอบ
ขอมูลการใชงานและคาบรกิาร 
ชองสัญญาณวิทยุบางชองสญัญาณ
อาจสงขอมูลที่เปนอักษรหรอืภาพ
กราฟกที่คุณสามารถดูไดโดยใช
โปรแกรม Visual Radio
ลําโพง หรอื ชุดหูฟง — เพือ่ฟงวิทยุ
โดยใชลําโพง (เฉพาะวิทยุ FM 
เทานั้น) หรือชุดหฟูง ชุดหูฟงจะตอง
ตอกับโทรศัพทตลอดเวลา สายของ
ชุดหูฟงจะทําหนาที่เหมือนกับ
เสาอากาศของวทิยุ
โมโน หรอื สเตอริโอ — เพือ่ฟงวิทยุ
ดวยระบบเสียงโมโนหรือสเตอริโอ
สถานี — เพือ่เลือกรายชื่อชอง
สญัญาณที่จัดเก็บไว ในการลบหรือ
เปลี่ยนชื่อสถานี หรือแกไข ID 
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บริการ Visual ใหเลื่อนไปยังสถานี
ที่คณุตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ลบสถาน ีหรือ เปลี่ยนชื่อ หรือ ID 
บริการ Visual
คนหาทุกสถาน ี— เพื่อเริ่มคนหา
โดยอัตโนมัติและบันทึกฟงกชันของ
ชองสถานวีิทยุที่มีอยูทั้งหมด ในการ
คนหา เครื่องจะบันทึกไวเฉพาะ
สถานีวิทยุที่มีคลื่นแรงที่สุดเทานั้น
ตั้งความถี่ — เพือ่ปอนความถี่
ของชองสถานทีี่คณุตองการ
ไดเรกทอรีสถาน ี— เพือ่เปดใช
ไดเรคทอรีส่ถานี (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) ในการคนหาสถานี
วิทยุที่มีอยูและบนัทึกสถานีดังกลาว
เพื่อเรียกใชในภายหลัง
ใชงานบรกิาร Visual — หากตองการ
ตั้งคาใหโปรแกรม Visual Radio 
เริ่มการทํางานโดยอัตโนมัตเิม่ือคุณ
เปดวิทย ุใหเลือก ใชงานบรกิาร 
Visual > อัตโนมัติ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสาย
เรียกเขาไดตามปกติขณะฟงวิทยุ 
ขณะสนทนา เสียงจากวิทยุจะถูกปด
หากมีโปรแกรมที่ใชการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ตหรือการเชื่อมตอ HSCSD 
กําลังสงหรือรับขอมูลอยู อาจเกิด
สัญญาณรบกวนคลื่นความถี่วิทยุได

■เคร่ืองบนัทึก
คุณสามารถบนัทึกคําพดู เสียง หรือสาย
ที่ใชงานอยูได ซึ่งจะชวยในการบันทึก

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท เพือ่บนัทึก
ในภายหลัง

การบันทึกเสียง
1. เลือก เมนู > สื่อ > เครือ่งบันทึก
2. ในการเริ่มการบันทึก ใหเลือก  

ในการเริ่มการบันทึกขณะสนทนา 
ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกเสยีง 
ขณะบันทึกการสนทนา ผูใชสาย
ทุกคนจะไดยนิเสียงบีพ๊เบาๆ ขณะที่
บันทึก ใหถือโทรศัพทในตําแหนง
ปกติแนบกับหู

3. หากตองการหยุดการบนัทึก เลือก 
 เสียงบันทึกจะถูกจัดเก็บไวใน 

คลังภาพ > เสยีงบันทึก
4. ในการฟงเสียงบนัทึกครั้งลาสุด 

ใหเลอืก ตัวเลือก > เลนที่บันทึก
ลาสุด

5. ในการสงเสียงบันทึกครั้งลาสุดโดยใช 
Bluetooth หรอืขอความมัลติมีเดีย 
ใหเลอืก ตัวเลือก > สงที่บนัทึก
ลาสุด

รายการเสียงบันทึก
1. เลือก เมนู > สื่อ > เครือ่งบันทึก > 

ตัวเลือก > รายการที่บันทึก 
รายการในแฟมขอมูล คลังภาพ 
จะปรากฏขึ้น 

2. เปด เสยีงบันทึก เพื่อดูรายการ
ที่มีเสียงบันทึก
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3. เลือก ตัวเลือก เพื่อเลือกตัวเลือก
ของไฟลใน คลังภาพ โปรดดูที่ 
“คลังภาพ” หนา 67

การกําหนดแฟมขอมูลจัดเก็บ
ในการใชแฟมขอมูลที่ไมใช เสียงบนัทึก 
เปนแฟมขอมูลที่ตั้งคาไวใน คลังภาพ 
ใหเลือก เมนู > สือ่ > เครื่องบันทึก > 
ตัวเลือก > เลือกความจํา แลวเลือก
แฟมขอมูลจากรายการ

■อีควอไลเซอร
คุณสามารถควบคุมคุณภาพของเสียง
ขณะใชเครื่องเลนเพลงไดโดยขยายหรือ
ลดคลื่นความถี่
1. เลือก เมนู > สื่อ > อีควอไลเซอร
2. ในการใชชุดการควบคุม ใหเลื่อนไป

ที่ชุดอีควอไลเซอรชุดใดชุดหนึ่ง 
แลวเลือก ใชงาน

3. ในการดู แกไข หรือเปล่ียนชื่อชุด
ที่เลือกไว ใหเลือก ตัวเลือก > ดู, 
แกไข หรือ เปลี่ยนชื่อ 
คุณสามารถแกไขหรือเปล่ียนชื่อชุด
อีควอไลเซอรไดบางชุดเทานั้น

■การขยายเสียงสเตอริโอ
ฟงกชันนี้จะใชไดในกรณทีี่ตอโทรศัพท
เคลื่อนที่ Nokia กับชุดหูฟงระบบ
สเตอรโิอที่ใชงานรวมกันไดเทานัน้

ในการเพิ่มคณุภาพเสยีงในระบบ
สเตอริโอดวยเอฟเฟกตเสียงสเตอริโอ
ที่กวางขึน้ ใหเลือก เมนู > สื่อ > 
การขยายเสยีงสเตอริโอ > เปด
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12. การสนทนา

Push to talk (PTT) ผานเครอืขาย
เซลลูลารเปนบรกิารสื่อสารวทิยแุบบ
สองทางที่ใชผานระบบเครอืขาย
เซลลูลาร GSM/GPRS (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) PTT ใชติดตอสื่อสาร
ทางเสียงไดโดยตรง ในการเชื่อมตอ 
ใหกดปุมเพิ่มระดับเสียง
คุณสามารถใช PTT เพื่อพูดคุยกบั
บุคคลอื่นหรอืกลุมบคุคลที่มีเครื่องที่ใช
คุณสมบตัินี้ได เม่ือสายของคณุตอได
แลว ผูรับสายของคุณไมจําเปนตอง
รับสาย ผูเขารวมควรยนืยันถึงการ
ตอบรับการตดิตอตามความเหมาะสม 
เนื่องจากไมมีเครื่องยืนยนัอ่ืนใดเลยวา
ผูรบัไดยินเสยีงการติดตอของคุณ
โปรดติดตอผูใหบรกิารของคุณเพือ่
ตรวจสอบขอมูลการใชงาน คาบริการ 
และการสมัครใชบริการ โปรดทราบวา
บริการขามเครือขายอาจมีขอจํากัดมาก
กวาการติดตอแบบปกติ
กอนที่คณุจะใชบริการ PTT ได คุณ
ตองกําหนดการตั้งคาบรกิาร PTT 
ที่จําเปน โปรดดูที่ “การตั้งคาสนทนา” 
หนา 78
ในขณะท่ีเชื่อมตอบริการ PTT คณุ
สามารถใชฟงกชันอ่ืนๆ ของเครื่องได 
บริการ PTT จะไมถูกนํามาเชื่อมตอ

เขากับการสื่อสารดวยเสียงแบบเดิม 
ดังนั้น บริการหลายอยางที่สามารถ
นํามาใชรวมกับบริการสายสนทนาแบบ
เดิม (เชน ศูนยรบัฝากขอความเสียง) 
จะไมสามารถนํามาใชกบัการสื่อสาร 
PTT

■การเชื่อมตอและการ
ยกเลกิการเชื่อมตอ

ในการเชื่อมตอบรกิาร PTT ใหเลือก 
เมนู > สนทนา > เปดการสนทนา 
สัญลักษณ  แสดงวามีการเชื่อมตอ 
PTT สญัลักษณ  แสดงวาใชบริการ
ไมไดชั่วคราว เครื่องจะลองเชื่อมตอ
กับบรกิารอีกครั้งโดยอัตโนมัติ จนกวา
คุณจะยกเลิกการเชื่อมตอจากบริการ 
PTT หากคณุเพิ่มชองลงในเครื่อง คุณจะ
เขารวมชองที่ใชงานอยูไดโดยอัตโนมัติ
ในการยกเลิกการเชื่อมตอกับบรกิาร 
PTT ใหเลือก ปดการสนทนา

■การโทรออกและรับสาย 
PTT

ตั้งคาโทรศัพทใหใชลําโพงหรือหูฟง
สําหรบัการสื่อสารแบบ PTT เม่ือเลือก
หูฟง ใหใชโทรศัพทโดยถือไวที่หูได
ตามปกติ
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คําเตือน: โปรดอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวาง
การใชลําโพง เนื่องจาก
เสียงจะดังมาก

เม่ือเชื่อมตอกับบริการ PTT แลว 
คุณสามารถโทรออกหรือรับสายชอง
สัญญาณ สายกลุม หรอืการตดิตอแบบ
ตัวตอตัวได การติดตอแบบตัวตอตัว คือ 
การติดตอกับบุคคลอื่นเพยีงคนเดียว
กดคางไวที่ปุมเพิ่มระดับเสียงตลอดการ
สนทนาและถือโทรศัพทไวดานหนาตวั
คุณเพื่อใหเห็นหนาจอ เม่ือจบการ
สนทนา ใหปลอยปุมดังกลาว การพูดคุย
จะจัดตามลําดับที่เขามากอนจะมีสทิธ์ิ
พูดกอน เม่ือมีบคุคลใดหยดุการสนทนา 
คนแรกที่กดปุมสําหรับ PTT จะได
สนทนาเปนคนถัดไป
ในการตรวจสอบสถานะการล็อกอินของ
รายชื่อ ใหเลือก เมนู > สนทนา > 
รายการรายชื่อ บริการนี้ขึน้อยูกับผูให
บรกิารและสามารถใชไดเฉพาะรายชื่อ
ที่สมัครใชงานเทานัน้ 

 แสดงถึงสถานะของบุคคลที่วางอยู
 แสดงถึงสถานะบุคคลที่ยังไมได

ล็อกอินเขาใชบริการ PTT
 แสดงถึงสถานะของบุคคลที่ไมรูจัก
 แสดงถึงสถานะของบุคคลที่ไม

ตองการถูกรบกวน คุณไมสามารถ
โทรติดตอรายชื่อ แตสามารถสงคําขอ
ใหรายชื่อนั้นโทรกลับ

ในการเพิ่มรายชื่อดูขอมูลนัน้ ใหเลือก 
ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อดูขอมูล หรือ
หากเลือกรายชื่อไวหนึง่รายชื่อหรือมาก
กวานัน้ ใหเลือก เพิ่มที่เลือก

การโทรไปที่ชองหรือกลุม
สนทนา
ในการติดตอไปท่ีชองที่เปนคาเริม่ตน 
ใหกดปุมเพิ่มระดับเสียง เสียงสัญญาณ
จะแสดงวาเขาใชไดแลว และเครื่อง
จะแสดงชื่อเลนและชื่อชองของคุณ 
โปรดดูที่ “ชองสนทนา” หนา 77
ในการโทรไปยังชองสัญญาณที่ไมใช
ชองที่ตั้งไว ใหเลือก รายการชอง ในเมนู 
PTT แลวเลื่อนไปยงัชองที่คุณตองการ 
จากนัน้ กดปุมเพิม่ระดับเสยีง
ในการโทรไปยังกลุมจาก รายชื่อ ผูรับ
ตองเชื่อมตอกบับริการ PTT กอน เลือก 
เมนู > รายชื่อ > กลุม เลื่อนไปยังกลุม
ที่คุณตองการ แลวกดปุมเพิ่มระดับเสียง 

การติดตอแบบตัวตอตัว
ในการเริ่มการติดตอแบบตัวตอตัวจาก
รายการรายชื่อที่คุณเพิ่มไวในที่อยู PTT 
ใหเลือก รายการรายชื่อ เลื่อนไปยังชื่อ
ผูติดตอและกดปุมเพิ่มระดับเสยีง
นอกจากนี ้คุณสามารถเลือกผูตดิตอ
จาก รายชื่อ
ในการเริ่มตดิตอแบบตวัตอตัวจากราย
การของชองสนทนา ใหเลือก รายการ
ชอง แลวเลื่อนไปยังชองที่คณุตองการ 
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เลือก สมาชิก แลวเลื่อนไปยังรายชื่อ
ที่คณุตองการและกดปุมเพิ่มระดับเสียง
ในการเริม่การติดตอแบบตัวตอตัวจาก
รายชื่อคําขอโทรกลับที่คณุไดรับ 
ใหเลือก ถาดเขาโทรกลับ เลื่อนไปยัง
รายชื่อที่คณุตองการและกดปุมเพิ่ม
ระดับเสยีง

การโทรสนทนาไปยังผูรับ
หลายคน
คุณสามารถเลือกรายชื่อสนทนา
หลายชื่อจากรายการรายชื่อ ผูรบัไดรับ
สายเรียกเขาและตองยอมรับสายเพื่อ
เขารวม
เลือก เมนู > สนทนา > รายการรายชือ่ 
แลวเลือกรายชื่อที่คุณตองการ 
ในการโทรออก ใหกดปุมเพิ่มระดับเสียง 
รายชื่อที่ยอมรบัสายจะปรากฏ

การรับสาย PTT
เครื่องจะสงเสียงสัญญาณสัน้ๆ แจงให
คุณทราบวามีสายสนทนา ขอมูลตางๆ 
ของผูโทรจะปรากฎขึ้น เชน ชอง
สัญญาณหรอืชื่อเลน (บรกิารเสริมจาก
ระบบเครือขาย)
หากคุณไดตั้งคาโทรศัพทใหแจงให
คุณทราบวามีการติดตอแบบตัวตอตัว 
ใหยอมรับหรอืปฏเิสธสาย
หากคุณกดปุมเพิม่ระดับเสยีงเพื่อ
พยายามตอบรับสายในขณะที่ยังคุย
กับสมาชิกอีกคนหนึ่ง คุณจะไดยิน
เสียงสัญญาณ และคําวา กําลังรอคิว 

จะปรากฏคางไวจนกวาคุณจะกดปุม
เพิ่มระดับเสียง กดปุมเพิ่มระดับเสียง
คางไว รอใหบุคคลอื่นหยดุกอน แลวคุณ
จึงเริ่มพูดตอได

■คําขอโทรกลบั
หากคุณติดตอแบบตัวตอตัวและไมได
รับการตอบกลับ คณุสามารถสงคําขอ
ใหบุคคลนั้นติดตอกลับมาหาคุณได

การสงคําขอการติดตอกลับ
คุณสามารถสงคําขอการติดตอกลับดวย
วิธีการดังตอไปนี:้
• ในการสงคําขอโทรกลับจากรายการ

รายชื่อในเมน ูสนทนา ใหเลือก 
รายการรายชื่อ เลื่อนไปยังรายชื่อ 
แลวเลือก ตัวเลือก > สงขอความ
โทรกลับ

• ในการสงคําขอใหติดตอกลับจาก 
รายชื่อ ใหคนหารายชื่อที่คณุ
ตองการ แลวเลือก ขอมลู เลื่อนไป
ยังที่อยู PTT แลวเลือก ตัวเลือก > 
สงขอความโทรกลับ

• ในการสงคําขอโทรกลับจากรายการ
ชองในเมนู สนทนา ใหเลือก 
รายการชอง และเลื่อนไปยงัชอง
ที่ตองการ เลือก สมาชิก เลื่อนไปยงั
รายชื่อที่คุณตองการ แลวเลือก 
ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ

• ในการสงคําขอโทรกลับจากรายชื่อ
ที่สงคําขอโทรกลับในเมน ูสนทนา 
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ใหเลือก ถาดเขาโทรกลับ เลื่อนไปยัง
รายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > 
สงขอความโทรกลับ

การตอบคําขอการติดตอกลับ
เม่ือมีคนสงคําขอโทรกลับมาใหคณุ 
จะมีขอความ ไดรับคําขอโทรกลับ 
ปรากฎขึ้นในโหมดสแตนดบาย เลือก ดู 
รายการรายชื่อบุคคลที่สงคําขอโทรกลับ
มาใหกับคณุจะปรากฏ
• ในการติดตอกลับแบบตัวตอตัว 

ใหกดปุมเพิม่ระดับเสียง
• ในการสงคําขอการติดตอกลับไป

ยังผูสง ใหเลือก ตัวเลือก > 
สงขอความโทรกลับ

• ในการลบคําขอ ใหเลือก ตัวเลือก > 
ลบโทรกลับ

• ในการดูที่อยู PTT ของผูสง ใหเลือก 
ดู

• ในการบันทึกรายชื่อใหมหรือเพิ่ม
ที่อยู PTT ลงในรายชื่อ ใหเลือก 
ตัวเลือก > จัดเก็บเปน หรือ 
เพิ่มเขาในชื่อ

■การเพิ่มรายชื่อการติดตอ
แบบตัวตอตัว

คุณสามารถบันทึกชื่อของบุคคลที่คุณ
พูดคยุแบบตัวตอตัวอยูเปนประจําดวย
วิธีการดังตอไปนี้:
• ในการเพิ่มที่อยู PTT ใหกับชือ่ใน 

รายชื่อ ใหคนหารายชื่อที่ตองการ 

แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > 
เพิม่ขอมูล > ที่อยูสนทนา

• ในการเพิม่ผูสนทนาลงในรายชื่อ 
PTT ใหเลือก เมนู > สนทนา > 
รายการรายชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มชื่อ

• ในการเพิม่รายชื่อจากรายการชอง 
ใหเชื่อมตอกับบริการ PTT เลือก 
รายการชอง แลวเลื่อนไปยังชอง
ที่ตองการ เลือก สมาชิก เลื่อนไปยัง
สมาชิกที่มีขอมูลรายชื่อท่ีคุณ
ตองการจัดเก็บ แลวเลือก ตัวเลือก 
ในการเพิม่รายชื่อใหม ใหเลือก 
จัดเก็บเปน ในการเพิม่ที่อยู PTT 
ลงในชื่อใน รายชื่อ ใหเลือก 
เพิม่เขาในชื่อ 

■ชองสนทนา
เม่ือคุณติดตอไปที่ชอง สมาชิกทุกคนใน
ชองจะไดยินเสียงพรอมกัน
มีชองสนทนาสามชองดังนี้:
ชองที่จัดเตรียมไว — ชองถาวรที่สราง
โดยผูใหบริการ
ชองสาธารณะ — สมาชิกชองทุกคน
สามารถเชิญบุคคลอื่นได
ชองสวนตัว — เฉพาะบุคคลที่ไดรับ
คําเชิญจากผูสรางชองสามารถเขารวม
ได

การเพ่ิมชอง
ในการเพิ่มชองสาธารณะหรือชอง
สวนตัว ใหเลือก เมนู > สนทนา > 
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เพิ่มชอง และแกไขการตั้งคาในชอง
แบบฟอรม:
สถานะของชอง: — เลือก ใชงาน หรือ 
ไมใชงาน
ชื่อเลนในชอง: — ปอนชื่อเลนของคุณ
สําหรับชอง
ความปลอดภัยชอง: — เลือก 
ชองสาธารณะ หรือ ชองสวนตวั
ในการสงคําเชิญไปยังกลุมอ่ืน ใหเลือก 
ใช เม่ือเครื่องแสดงขอความ คุณสามารถ
สงคําเชิญโดยใช SMS ได
ในการเพิม่ชองที่กําหนดไว ใหเลือก 
เมนู > สนทนา > เพิม่ชอง > ตัวเลือก > 
แกไขที่อยูดวยตนเอง ปอนที่อยูของ
ชองตามขอมูลของผูใหบรกิารของคุณ

การรับคําเชิญ
เม่ือคุณไดรบัคําเชิญเปนขอความ
ตัวอักษรใหเขารวมกลุม ขอความ 
ไดรบัคําเชิญจากชอง: จะปรากฏขึ้น
1. ในการดูรายชื่อท่ีสงคําเชิญและที่อยู

ของชองหากกลุมไมใชชองสวนตวั 
ใหเลือก ดู

2. ในการเพิม่ชองลงในเครื่องของคุณ 
ใหเลือก จัดเก็บ

3. ในการตัง้คาสถานะสําหรับชอง 
ใหเลือก ใชงาน หรือ ไมใชงาน

4. ในการปฏิเสธคําเชิญ ใหเลือก ดู > 
ละทิ้ง > ใช

■การตั้งคาสนทนา
การตั้งคาสนทนามี 2 ประเภท ไดแก 
การตั้งคาเพือ่การเชื่อมตอกับบรกิาร
และการตั้งคาเพือ่ใชงาน
คุณอาจไดรับการตัง้คาเพื่อเชื่อมตอกับ
บริการจากผูใหบริการระบบหรือผูให
บริการ โปรดดูที่ “บริการตั้งกําหนดคา” 
หนา 15 คุณสามารถปอนการตัง้คา
ดวยตัวคุณเองได โปรดดูที่ 
“การจัดรูปแบบ” หนา 63
ในการเลือกการตั้งคาสําหรบัเชื่อมตอ
กับบรกิาร ใหเลือก เมนู > สนทนา > 
การตั้งกําหนดคา และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
การจัดรูปแบบ — เพื่อเลือกผูใหบริการ 
คาที่ตั้งไว หรอื ตั้งคาสวนบุคคล สําหรับ
บริการ PTT เฉพาะการจัดรูปแบบท่ี
รองรับบรกิาร PTT เทานั้นที่จะปรากฏ
ขึ้น 
บัญช ี— เพื่อเลือกบญัชีบริการสนทนา
ที่มีในการตั้งกําหนดคาที่ใชงาน
นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกจาก
ตัวเลือกอ่ืนที่มีใหได
ในการแกไขการตั้งคาสนทนาเพื่อใชงาน 
ใหเลือก เมนู > สนทนา > การตั้งคา
สนทนา และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี:้
การโทร 1 ตอ 1 > เปด — เพือ่ตัง้คา
ใหเครือ่งตอบรบัการติดตอแบบ
ตัวตอตัว ในการติดตอแตไมรับการ
ติดตอแบบตัวตอตัว ใหเลือก ปด ผูให
บริการอาจนําเสนอบริการที่แทนท่ีการ
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ตั้งคาเหลานี้ ในการตั้งโทรศัพทใหแจง
คุณถึงการติดตอแบบตัวตอตัวดวยเสียง
เรียกเขา ใหเลือก แจงเตอืน
ฟงกชันปุมสนทนาที่ตั้งไว > เปดรายชื่อ, 
เปดรายการชอง, โทรรายชื่อ/กลุม หรอื 
โทรชองสนทนา
แสดงสถานะล็อกอิน > ใช — เพือ่ยอม
ใหสงสถานะล็อกอิน
สถานะสนทนาเมื่อเปดเครื่อง > ใช หรือ 
ถามกอน — เพือ่ตัง้คาโทรศัพทให
เชื่อมตอกบับริการสนทนาโดยอัตโนมัติ
เม่ือคุณเปดเครื่อง
การสนทนาเมื่ออยูตางประเทศ — 
เพื่อเปดหรือปดบรกิารสนทนาเมื่อใช
โทรศัพทนอกเครือขายโฮม
สงที่อยูสนทนา > ไม — เพื่อซอนที่อยู 
PTT จากการติดตอ
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13. ตารางนดัหมาย

โทรศัพท Nokia ของคุณมีฟงกชันที่มี
ประโยชนหลายฟงกชันซึ่งใชในการจัด
ตารางการดําเนินชีวติประจําวัน 
ซึ่งฟงกชันดังกลาวจะอยูใน ตาราง
นัดหมาย: นาฬกิาปลุก ปฏิทิน สิ่งที่
ตองทํา บันทึก เครื่องคิดเลข ตัวนับเวลา
ถอยหลัง และนาฬิกาจับเวลา

■นาฬิกาปลกุ
นาฬิกาปลุกจะใชเพื่อตั้งเวลาปลุก 
นาฬิกาปลุกจะยงัคงทํางานแมวาคุณ
จะปดเครื่องแลวก็ตามหากมีพลังงาน
จากแบตเตอรีเ่พยีงพอ 
ในการตัง้นาฬิกาปลุก ใหเลือก เมนู > 
ตารางนัดหมาย > นาฬกิาปลุก > 
เวลาปลุก และปอนเวลาที่ตองการ
ใหปลุก ในการเปลี่ยนเวลาปลุกเมื่อตัง้
เวลาปลุกไว ใหเลือก เปด ในการตั้งให
โทรศัพทแจงเตือนคุณเม่ือถึงวันที่เลือก
ในสัปดาห ใหเลอืก เตือนซ้ํา
ในการเลือกเสียงปลุกหรือการตั้งคา
สถานีวิทยุใหเปนเสียงปลุก ใหเลือก 
เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกาปลุก > 
เสียงปลุก หากคุณเลือกวิทยุเปน
เสียงปลุก ใหตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท 
โทรศัพทจะใชสถานีที่คุณฟงลาสุดเปน
เสียงปลุก โดยเสียงวิทยจุะออกทาง
ลําโพง หากคณุถอดชุดหูฟงออกหรือ
ปดโทรศัพท เสียงปลุกที่ตั้งไวเริ่มแรก
จะถูกใชแทนวิทยุ

ในการตั้งการหมดเวลาเลื่อน ใหเลือก 
การหมดเวลาเลื่อน แลวต ั้งเวลา
ที่  ีตองการ

ขอความและเสียงปลุก
โทรศัพทจะสงเสียงปลุกและมีขอความ
กะพริบวา ปลุก! พรอมกับแสดงเวลา
ปจจุบันบนหนาจอแมจะปดโทรศัพทไว
ก็ตาม หากตองการปดเสยีงปลุก 
ใหเลือก หยุด หากคณุปลอยใหเครื่อง
สงเสียงปลุกตอไปเปนเวลาหนึ่งนาที
หรือเลือก เล่ือนไป เสียงปลุกจะหยุดดัง
ในชวงที่เลื่อนเวลาที่เลือกไว และจะ
สงเสียงปลุกใหมอีกครั้ง
หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพท
อยู เครื่องจะเปดเองและมีเสียงปลุก
ดังขึ้น หากคุณเลือก หยุด โทรศัพทจะ
แสดงขอความถามวาคุณตองการเปดใช
งานโทรศัพทเพื่อโทรหรือไม เลือก ไม 
เพื่อปดโทรศัพทหรือ ใช เพือ่โทรออก
และรับสาย หามเลือก ใช เม่ือการใชงาน
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรืออันตราย

■ปฏิทิน
ปฏิทินในเครื่องนี้ชวยใหคุณสามารถจด
จําเรื่องตางๆ ได ไมวาจะเปนขอความ 
เบอรที่คุณตองโทรไปหา การประชุม 
และวันเกิด
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เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน
วันปจจุบนัจะมีกรอบลอมรอบในการ
แสดงผลตามเดือน หากมีบันทึกที่ตั้งไว
สําหรับวันนั้น วันดังกลาวจะปรากฏ
เปนตวัหนา หากคุณตองการดูบันทึก
ของวันนั้น ใหเลือก ดู ในการดูแตละ
สัปดาห ใหเลือก ตัวเลือก > มุมมอง
สัปดาห ในการลบบันทึกทั้งหมด
ในปฏิทิน ใหเลือกเดือนหรอืมุมมอง
สัปดาห แลวเลือก ตัวเลือก > ลบบนัทึก
ทั้งหมด
ตัวเลือกอ่ืนสําหรับมุมมองวันในปฏทิิน
คือสรางบนัทึก ซึง่คณุสามารถลบ แกไข 
หรอืยายบันทึกได คัดลอกบันทึกไปไว
วันอ่ืน สงบันทึกดวยเทคโนโลยไีรสาย 
Bluetooth หรือสงบันทึกเปนขอความ
ตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดียไปยัง
ปฏิทินของโทรศัพทอีกเครื่องที่ใชงาน
รวมกนัได ใน การตั้งคา คุณสามารถ
ตั้งเวลาและวันที่ได ในตัวเลือก 
ลบบันทึกอัตโนมัติ คุณสามารถตัง้คา
ใหเครื่องลบบันทึกเดิมโดยอัตโนมัติ
หลังจากถึงเวลาที่กําหนด

การสรางบันทึก
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน, 
วันที่ แลวเลือก ตัวเลือก > สรางบันทึก 
และเลือกประเภทของบันทึกไดดังนี:้ 

นัดหมาย, โทร, วันเกิด, 
บันทึก หรือ เตือนความจํา

เสียงเตือนบันทึก
เครือ่งจะสงเสียงดังขึ้นและแสดงบนัทึก 
หากมีบันทึกเตอืนการโทร และคุณ

ตองการโทรไปยงัหมายเลขนั้น ใหกด
ปุมโทรออก ในการปดเสียงแจงเตือน
และดูบนัทึก ใหเลือก ดู ในการหยุด
เสยีงปลุกประมาณ 10 นาที ใหเลือก 
เล่ือนไป ในการปดเสียงแจงเตือน
โดยไมดูบันทึก ใหเลือก ออก

■สิ่งท่ีตองทํา
คณุอาจจัดเก็บบันทึกงานซึ่งคุณตองทํา 
โดยเลือกระดับความสําคัญของบันทึก
นัน้ แลวทําเครือ่งหมายเปนเสร็จ
สมบูรณเม่ือคุณทําเสร็จแลว คณุ
สามารถจัดเรยีงบันทึกตามลําดับ
ความสําคัญหรอืตามวนัที่

บันทึกส่ิงที่ตองทํา
1. เลือก เมนู > ตารางนดัหมาย > 

สิง่ที่ตองทํา
2. หากยงัไมมีบันทึก ใหเลือก เพิ่ม

บันทึก หรือเลือก ตัวเลือก > เพิม่ 
3. เขยีนบนัทึก เลือกลําดับความสําคัญ 

กําหนดวันครบกําหนดและเลือก
เสยีงปลุกสําหรบับันทึกดังกลาว 
แลวเลือก จดัเก็บ

4. ในการดูบันทึก ใหเลื่อนไปยังบันทึก
ที่ตองการ แลวเลือก ดู

■บนัทึก
ใช บันทึก ในการเขียนและสงบันทึก
ไปยงัอุปกรณที่ใชงานรวมกันไดผานทาง 
SMS หรือ MMS
1. เลือก เมนู > ตารางนดัหมาย > 

บนัทึก
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2. ในการสรางบันทึกในกรณีที่ยังไมมี
บันทึก ใหเลือก เพิ่มบันทึก หรือ
เลือก ตัวเลือก > สรางบันทึก 

3. เขียนขอความและเลือก จัดเก็บ
4. ในการดูบันทึก ใหเลื่อนไปยงับนัทึก

ที่ตองการ แลวเลือก ดู

■เคร่ืองคิดเลข
เครื่องคิดเลขในโทรศัพทของคุณ
สามารถใชงานการคํานวณทาง
คณิตศาสตรและตรีโกณ การหาคา
เลขยกกําลังสอง หาราก กลับตัวเลข 
และแปลงคาสกลุเงินตางๆ

หมายเหตุ: เครือ่งคิดเลขนี้มี
ขอจํากัดในดานความถูกตอง
และไดรับการออกแบบมา
สําหรับการคํานวณอยางงาย

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
เครื่องคิดเลข กดปุม # เพือ่ใสจุดทศนิยม 
เลื่อนไปยงัการทํางานหรือฟงกชันที่
ตองการ หรือเลือกจาก ตัวเลือก 
ในการบนัทึกอัตราแลกเปลี่ยน ใหเลือก 
ตัวเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน ในการ
แปลงสกุลเงิน ใหปอนจํานวนเงิน
ที่ตองการแปลง แลวเลือก ตัวเลือก > 
เปนสกลุหนึ่ง หรอื เปนสกุลสอง

■ตัวจับเวลา
1. เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 

ตัวจับเวลา > ตัวนับเวลาแบบทั่วไป 
ใสเวลาปลุกเปนชั่วโมง นาที และ
วินาที แลวเลือก ตกลง

คุณสามารถเขียนบันทึกซึง่จะ
ปรากฏบนหนาจอเมื่อหมดเวลา

2. ในการเริ่มการจับเวลา ใหเลือก เริ่ม
3. หากตองการเปลี่ยนเวลาที่ตั้งไว 

ใหเลือก เปลี่ยนเวลา 
4. หากตองการหยุดการจับเวลา 

ใหเลือก หยุดนับ
หากถึงเวลาเตือน ขณะที่โทรศัพทอยู
ในโหมดสแตนดบาย เครื่องจะสงเสยีง
เตือนและกะพริบขอความบันทึก 
(หากตั้งไว) หรือ หมดเวลาที่ตั้ง กดปุม
ใดก็ไดเพื่อหยุดเสียงเตือน หากไมได
กดปุมใด เสยีงเตือนจะหยุดอัตโนมัติ
ภายใน 60 วินาที แตหากตองการ
ปดเสียงแจงเตือนและลบบันทึก ใหเลือก 
ออก หากตองการเริ่มจับเวลาแบบ
ถอยหลังอีกครั้ง ใหเลือก เริ่มใหม

■นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือ
รอบเวลาโดยใชนาฬิกาจับเวลา ในขณะ
จับเวลา คณุยังสามารถใชงานฟงกชัน
อ่ืนไดดวยเชนกัน หากตองการตั้ง
นาฬิกาจับเวลาใหทํางานเปนพื้นหลัง
ของหนาจอ ใหกดปุมวางสาย
การใชนาฬกิาจับเวลาหรือใหนาฬกิา
จับเวลาทํางานอยูโดยไมปรากฏบน
หนาจอขณะที่ใชงานคุณสมบัติอ่ืนๆ 
อยูจะสิน้เปลืองพลังงานแบตเตอรีแ่ละ
ทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่
สั้นลง
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14. แอปพลิเคชั่น

■เกมส 
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณมีเกมส
ใหมาดวย 

การเขาเลนเกมส
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เกมส 
เลื่อนไปยังเกมสที่คุณตองการ แลวเลือก 
เปด
โปรดดูตวัเลือกที่เกี่ยวของกับเกมสที่ 
“ตวัเลือกอ่ืนๆ ของ แอปพลิเคชั่น” 
หนา 83

การดาวนโหลด
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > 
ดาวนโหลด > ดาวนโหลดเกมส 
รายการบุคมารกที่ใชไดจะปรากฏขึ้น

 ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชงาน
เฉพาะแอปพลิเคชั่นซอฟตแวร
อ่ืนใดจากแหลงที่มีการรักษา
ความปลอดภยัและมีการ
ปองกันจากซอฟตแวรที่เปน
อันตรายเทานั้น

การตั้งคา 
ในการตั้งคาเสียง แสง และการสัน่ขณะ
เลนเกมส ใหเลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น 
> ตัวเลือก > การตั้งคาแอปพลิฯ 

■แอปพลเิคชั่นรวม
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคณุจะมี
แอปพลิเคชั่น Java มาดวย เชน 
โปรแกรมเทียบเวลาสากล (World 
clock) 

การเปดใชแอปพลิเคชั่น
เลือก เมนู > แอปพลิเคชัน่ > 
แหลงรวบรวม เลื่อนไปที่แอปพลิเคชั่น 
แลวเลือก เปด หรือกดปุมโทรออก

ตัวเลือกอ่ืนๆ ของ
แอปพลิเคชั่น
ลบ — เพื่อลบแอปพลิเคชั่นหรอื
ชุดแอปพลิเคชั่นออกจากโทรศัพท
ขอมูล — เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบั
แอปพลิเคชั่นนั้น
ตรวจสอบเวอรชั่น — เพื่อตรวจสอบวา
เวอรชันใหมของแอปพลิเคชั่นนีจ้ะ
ดาวนโหลดจาก เว็บ ไดหรือไม 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย)
เขาสูแอปพลิเคชั่น — เพื่อจํากัด
แอปพลิเคชั่นจากการเขาสูระบบ
เครือขาย ประเภทการเขาใชอ่ืนๆ จะ
ปรากฏขึ้น ในแตละประเภท ใหเลือก
การอนญุาตที่มีให
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เว็บเพจ — เพื่อใหรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือขอมูลของแอปพลิเคชั่นเพิ่มเติมจาก
เว็บเพจ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) โดยจะปรากฏขึน้ตอเม่ือ
แอปพลิเคชั่นนั้นมีที่อยูอินเทอรเน็ตแลว

การดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น
ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชงาน
เฉพาะแอปพลิเคชั่นซอฟตแวร
อ่ืนใดจากแหลงที่มีการรักษา
ความปลอดภัยและมีการ
ปองกันจากซอฟตแวรที่เปน
อันตรายเทานัน้

โทรศัพทของคณุรองรับแอปพลิเคชั่น 
J2METM Java กอนจะดาวนโหลด 
คุณตองแนใจวาแอปพลิเคชั่นดังกลาว
สามารถใชกับโทรศัพทของคุณไดกอน 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย) 
คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น 
Java ใหมๆ ไดหลายวิธี ดังนี:้
• เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > 

ตัวเลือก > ดาวนโหลด > 
ดาวนโหลดแอปฯ แลวรายชื่อ
บุคมารกที่มีอยูจะปรากฏขึ้น 
คุณสามารถสอบถามการใหบรกิาร
ตางๆ ราคา รวมท้ังภาษ ีไดจาก
ผูใหบริการของคุณ

• ใชฟงกชันการดาวนโหลดเกมส 
โปรดดูที่ “การดาวนโหลด” หนา 83

• ใช Nokia Application Installer 
จากชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 

เพื่อดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นลงใน
โทรศัพทของคุณ

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารกที่โหลด
ไวแลวสําหรับเว็บไซตที่ไมไดเปน
พันธมิตรกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia จะไม
รับรองหรอืรบัประกันใดๆ ตอการใชงาน
ไซตดังกลาว หากคุณเลือกการเขาใช
เว็บไซตเหลานัน้ คุณควรจะยดึถือตาม
ขอควรระวังสําหรับความปลอดภยัหรือ
เนื้อหาที่จะมีตอเว็บไซตใดๆ
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15. เว็บ

โทรศัพทของคุณมีเบราเซอรในตัว 
ซึ่งคณุสามารถใชเพือ่เชื่อมตอกับบรกิาร
ที่เลือกไวใน Mobile Internet คณุสมบัติ
การเขาสู Mobile Internet แบบไรสาย
จะขึน้อยูกับระบบ และคณุอาจไม
สามารถเลือกใชคุณสมบัติบางอยางได 
โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมจากผูให
บรกิารโทรศัพทของคุณ

■พื้นเพทางดานเทคโนโลยี
เทคโนโลยีที่เรียกกันวา WAP (Wireless 
application protocol) เปนการใช
อินเทอรเน็ตสําหรับโทรศัพทมือถือดังที่ 
WWW (World Wide Web) เปนการใช
อินเทอรเน็ตสําหรับเครื่องพซีี
ไซตใน WAP สวนมากสรางขึน้จาก
ขอความและไฮเปอรลิงค ในบางเพจอาจ
จะมีภาพกราฟกความละเอียดต่ําหรอื
อาจตองมีการปอนขอมูลลงไป
คุณอาจไมสามารถดูขอมูลทั้งหมดใน
เพจของ Mobile Internet ไดเนือ่งจาก
การแสดงหนานัน้ๆ ในโทรศัพทจะ
แตกตางกันไปตามขนาดของหนาจอ

■ผูใหบริการ
เนื่องจากขอมูลของ Mobile Internet 
ไดรับการออกแบบมาสําหรบัการดูบน
โทรศัพท ดังนั้น ผูใหบริการระบบ

โทรศัพทไรสายของคุณจึงถือเปนผูให
บริการ Mobile Internet ดวย อาจเปน
ไดวาผูใหบรกิารระบบโทรศัพทไรสาย
ของคณุสรางโฮมเพจและตั้งคา
เบราเซอร WAP ใหไปยังเพจนี้เม่ือคุณ
ล็อกอินเขาสูโมบายอินเทอรเน็ต และ
เม่ือคุณอยูที่โฮมเพจของผูใหบริการ 
คณุจะพบลิงคไปยังเว็บไซตอ่ืนๆ

■การเขาใชบริการ
การตั้งคาบริการ
คณุอาจไดรับการตั้งกําหนดคาที่ตองใช
ในการเบราสเปนขอความการกําหนดคา
จากผูใหบริการระบบเครือขายหรอืผูให
บริการที่นําเสนอบริการที่คุณตองการใช 
โปรดดูที่ “บรกิารตั้งกําหนดคา” หนา 15 
นอกจากนี ้คุณยังสามารถปอนการตัง้
กําหนดคาดวยตนเองได โปรดดูที่ 
“การจัดรูปแบบ” หนา 63

การใชการต้ังคา
ตรวจดูใหแนใจวาการตัง้คา เว็บ ของ
บริการที่คุณตองการใชนั้นทํางานอยู
1. เลือก เมนู > เวบ็ > การตั้งคา > 

การตั้งกําหนดคา > การจัดรูปแบบ
เฉพาะการจัดรูปแบบท่ีรองรับบรกิาร
การเบราสเทานั้นที่จะปรากฏขึน้
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2. เลือกผูใหบริการหรอืเลือก การตั้งคา
สวนบคุคล สําหรับการเบราซ 

3. เลือก บัญช ีและบริการเบราสที่มีอยู
ในการตัง้กําหนดคาที่ใชงาน

4. หากคณุตองการดําเนนิการตรวจสอบ
ผูใชดวยตนเองสําหรับการเชื่อมตอ
อินทราเนต็ ใหเลือก แสดงหนาตาง
การติดตอ > ใช

การเชื่อมตอบริการ
วิธีการเชื่อมตอกับบริการมีหลายวิธี
• ในการเปดโฮมเพจของบรกิาร 

ใหเลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ 
หรือหากอยูในโหมดสแตนดบาย 
ใหกดปุม 0 คางไว

• ในการเลือกบุคมารก ใหเลือก เมนู > 
เว็บ > บุคมารก

• ในการเลือกเว็บไซตที่ดูลาสุด 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > ที่อยูเว็บลาสดุ

• ในการปอนที่อยูของบรกิาร ใหเลือก 
เมนู > เวบ็ > ไปที่ที่อยู ปอนที่อยู
ของบริการ แลวเลือก ตกลง

■การเบราส
คุณไมจําเปนตองตั้งคาเบราเซอรบน
โทรศัพทดวยตนเอง โดยทั่วไปแลว 
ผูใหบริการจะเปนผูตั้งคาเมื่อคุณสมัคร
ขอใชคุณสมบัตินี ้โปรดติดตอผูใหบริการ 
หากคุณมีปญหาในการใชเบราเซอร

หลังจากคุณเชื่อมตอเขากับบริการ 
คุณสามารถเริ่มการเบราสเพจตางๆ ได 
ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกัน
ไปตามบริการนัน้ๆ ปฏิบตัิตามขอความ
ที่ปรากฏบนหนาจอแสดงผลที่เครื่อง
โทรศัพทของคุณ สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
หากเลือก EGPRS หรือ GPRS 
เปนบรกิารเสรมิ จะมีสญัลักษณ  
หรือ  ปรากฏขึน้ที่ดานบนซายของ
หนาจอในระหวางการเบราส หากคุณ
รับสายหรือรับขอความตัวอักษร หรือ
โทรออกในระหวางการเชื่อมตอ EGPRS 
หรือ GPRS จะมีสญัลักษณ  หรอื  
ปรากฏขึน้ที่ดานบนขวาของหนาจอ 
ซึ่งแสดงวาหยุด (พัก) การเชื่อมตอ 
EGPRS หรือ GPRS ไวชั่วคราว 
หลังจากโทรเสร็จเรยีบรอยแลว เครื่อง
จะพยายามตอเชื่อมตอ EGPRS หรอื 
GPRS ใหมอีกครั้ง

ปุมบนโทรศัพท
• ในการเบราสดูเพจ ใหกดปุมเลื่อนไป

ตามทิศทางตางๆ ของหนาเพจ
• ในการเลือกรายการที่ไฮไลตไว 

ใหกดปุมโทรออก
• ในการปอนตัวอักษรและตวัเลข 

ใหกดปุม 0 ถึง 9 
• ในการปอนตัวอักษรพเิศษ ให

กดปุม *
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ตัวเลือก
นอกจากตัวเลือกที่มีอยูในเครือ่งแลว 
ผูใหบรกิารอาจเพิม่ตัวเลือกอ่ืนเขามา
ดวย

การโทรออกโดยตรง
เบราเซอรสนับสนุนฟงกชันซึง่คณุ
สามารถเขาใชงานไดขณะเบราส 
คุณสามารถโทรออกหรือจัดเกบ็ชื่อ
และหมายเลขโทรศัพทจากเพจนัน้ได

การตั้งคาลักษณะเบราเซอร 
ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกอ่ืน ๆ  > การตั้งคาลักษณะ 
หรอืหากอยูในโหมดสแตนดบาย 
ใหเลือก เมนู > เวบ็ > การตั้งคา > 
การตั้งคาลักษณะเบราเซอร และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้:
การตัดคํา > ใช — เพื่อกําหนดให
ขอความปรากฏในบรรทัดถัดไปของ
หนาจอ หากคณุเลือก ไมใช ขอความ
จะถูกตัดใหสั้นลง
ขนาดอักษร — เพือ่กําหนดขนาด
ตัวอักษรสําหรบัหนาอินเทอรเน็ต
แสดงภาพ > ไมแสดง — เพื่อซอนภาพ
ในเพจ ซึง่จะชวยเพิม่ความเร็วในการ
เบราสดูเพจที่มีรูปภาพจํานวนมาก
การแจงเตือน > แจงเตือนการเชื่อมตอ
ที่ไมรับรอง > แสดง — เพื่อตั้งคา
ใหเครื่องแจงเตือนเมื่อมีการเชื่อมตอที่มี
การเขารหัสเปลี่ยนเปนการเชื่อมตอที่ไม
เขารหัสขณะเบราส

การแจงเตือน > แจงเตือนรายการ
ที่ไมรับรอง > แสดง — เพือ่ตัง้คา
โทรศัพทใหแจงเตือนเมื่อเพจที่รบัรอง
มีรายการที่ไมรบัรอง การแจงเตือนนี้
ไมไดรับรองวาการเชื่อมตอนั้นปลอดภัย 
สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรดดูที่ 
“ความปลอดภยัของ เบราเซอร” หนา 89
การเขารหัสตัวอักษร > การเขารหัส
เนือ้หา — เพื่อเลือกการเขารหัสสําหรบั
เนือ้หาเพจเบราเซอร
การเขารหัสตัวอักษร > ที่อยูเว็บ 
Unicode (UTF-8) > ใช — เพือ่ตั้งคา
ใหเครื่องสง URL เปนการเขารหัส 
UTF-8 คณุอาจตองใชการตั้งคานี้ 
เม่ือคุณเขาใชเว็บเพจที่ใชภาษา
ตางประเทศ
ขนาดหนาจอ > แบบเต็มจอ หรอื 
ขนาดเล็ก — เพือ่ตัง้คาเคาโครงหนาจอ
JavaScript > ใช — เพือ่เปดใช 
JavaScriptTM

■การต้ังคาความปลอดภัย

คุกก้ี 
คกุกี้ คอื ขอมูลที่เวบ็ไซตบันทึกในหนวย
ความจําแคชในโทรศัพทของคุณ คุกกี้
จะถูกบันทึกไวจนกวาคุณจะลบขอมูลใน
หนวยความจําแคช โปรดดูที่ 
“หนวยความจําแคช” หนา 89
ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตวัเลือกอ่ืน ๆ  > ระบบปองกัน > 
การตั้งคาคุกกี้ หรือหากเครื่องอยูใน
โหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
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การตั้งคา > การตั้งคาการปองกัน > คุกกี ้
ในการรบัหรือปองกันโทรศัพทไมใหรับ
คุกกี้ ใหเลือก ใหรบัได หรอื ปฏิเสธ

สคริปตผานการเชื่อมตอแบบ
รับรอง
คุณสามารถเลือกวาจะยอมใหรันสคริปต
จากเพจที่มีความปลอดภัย โทรศัพท
เครื่องนี้รองรับสคริปต WML ขณะเบราส 
ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ  > 
ระบบปองกัน > ตั้งคา WMLScript 
หรือหากเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > 
การตั้งคาการปองกัน > WMLScript 
ผานการเชื่อมตอรับรอง ในการรับ
สคริปต ใหเลือก ใหรับได

■บุคมารก
คุณสามารถจัดเก็บแอดเดรสของเพจ
เปนบุคมารกในหนวยความจําของ
เครื่องโทรศัพทได
1. ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 

บุคมารก หรือหากเครื่องอยูใน
โหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > 
เว็บ > บุคมารก

2. เลื่อนไปที่บุคมารก และเลือก
บุคมารกนัน้ หรอืกดปุมโทรออก
เพื่อทําการเชื่อมตอกับเพจของ
บุคมารก

3. เลือก ตัวเลือก เพื่อดู แกไข ลบ 
หรือสงบุคมารก สรางบุคมารกใหม 
หรือยายบุคมารกไปไวในแฟมขอมูล

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารกที่โหลด
ไวแลวสําหรับเว็บไซตที่ไมไดเปน
พันธมิตรกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia จะไม
รับรองหรอืรบัประกันใดๆ ตอการใช
งานไซตดังกลาว หากคุณเลือกการเขา
ใชเว็บไซตเหลานั้น คุณควรจะยึดถือ
ตามขอควรระวงัสําหรับความปลอดภัย
หรอืเนื้อหาที่จะมีตอเว็บไซตใดๆ

การรับ
เม่ือคณุไดรับบุคมารกที่สงเปนบุคมารก 
ขอความ ไดรบั 1 บุคมารก จะปรากฏ
ขึ้น บุคมารกที่ไดรบัจะถูกบันทึกไวใน 
บุคมารก โดยอัตโนมัต ิในการดู
บุคมารกดังกลาว ใหเลือก แสดง > 
บุคมารก

■การตั้งคาการดาวนโหลด
ในการบันทึกไฟลที่ดาวนโหลดทั้งหมด
ไวใน คลังภาพ โดยอัตโนมัติ ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตั้งคา
การดาวนโหลด > จัดเกบ็อัตโนมัต ิ> 
เปด

■ถาดรับขอความบริการ
โทรศัพทจะสามารถรับขอความบรกิาร 
(ขอความท่ีสงให) ที่มาจากผูใหบริการ
ระบบ (ผูใหบรกิารเครือขาย) ขอความ
บริการจะเปนการแจงขอมูล (เชน 
หัวขอขาว) ซึ่งขอความดังกลาวอาจมี
ขอความตัวอักษรหรือที่อยูของบริการ
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หากตองการเขาใช ถาดรับขอความ
บรกิาร ในโหมดสแตนดบาย เม่ือคุณ
ไดรับขอความบริการ ใหเลือก แสดง 
หากคุณเลือก ออก ขอความจะถูก
ยายไปที่ ถาดรบัขอความบริการ 
หากตองการเขาใช ถาดรับขอความ
บรกิาร ในภายหลัง ใหเลือก เมนู > 
เว็บ > ถาดรับขอความบริการ

การตั้งคา 
เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > 
การตั้งคาถาดรบัขอความบรกิาร
ในการตั้งคาวาตองการรับขอความ
บรกิารหรือไมนั้น ใหเลือก ขอความ
บรกิาร > ใช หรือ ไมใช
ในการตั้งคาใหเครื่องรบัขอความบริการ
จากผูจัดทําเนือ้หาที่ไดรับการรับรอง
จากผูใหบรกิารเทานัน้ ใหเลือก ปองกัน
ขอความ > ใช หากตองการดูรายการ
ผูจัดทําเนื้อหาที่ไดรับการรับรอง 
ใหเลือก ชองที่เชื่อถือได
ในการตั้งคาเครือ่งใหเปดใชเบราเซอร
จากโหมดสแตนดบายโดยอัตโนมัติเม่ือ
เครือ่งไดรับขอความบริการ ใหเลือก 
เชื่อมตออัตโนมัติ > ใช หากคุณเลือก 
ไมใช โทรศัพทจะใชงานเบราเซอร
หลังจากคุณเลือก ดึงขอมูล เม่ือเครื่อง
ไดรับขอความบริการเทานั้น

■หนวยความจําแคช
แคช คอื หนวยความจําสําหรบัจัดเก็บ
ขอมูลไวชั่วคราว หากคณุพยายามเขาใช

หรือเขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองการ
รหัสผาน ใหลบแคชของเครือ่งหลังการ
ใชแตละครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คณุ
เขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความ
จําแคช
ในการลบแคชขณะที่เบราส ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ  > ลบขอมูล
ในแคช
ในการลบแคชเมื่ออยูในโหมด
สแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
ลบขอมูลในแคช

■ความปลอดภัยของ
เบราเซอร

คณุจําเปนตองใชคณุสมบัตคิวามปลอด
ภัยกับบรกิารบางประเภท เชน บริการ
ดานธนาคารหรือการเลือกซื้อสินคา
ออนไลน สําหรับการเชื่อมตอประเภทนี้ 
คณุจําเปนตองใชใบรับรองและโมดูล
ระบบปองกันซึ่งอาจมีอยูในซิมการดของ
คณุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคณุ

โมดูลความปลอดภัย
โมดูลความปลอดภัยจะปรับปรงุบริการ
ดานความปลอดภัยของแอปพลิเคชั่นที่
ตองใชในการเชื่อมตอเบราเซอรและใช
งานลายเซน็แบบดิจิตอล โมดูลความ
ปลอดภัยอาจประกอบดวยใบรบัรอง 
รวมท้ังปุมสวนตัวและปุมที่ใชทั่วไป 
ผูใหบริการจะจัดเกบ็ใบรบัรองไวใน
โมดูลความปลอดภัย 
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เลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย 
> การตั้งคาการปองกัน และเลือก
จากตวัเลือกตอไปนี้:
ขอมูลโมดูลปองกัน — เพื่อแสดงชื่อ
โมดูลความปลอดภัย ผูผลิต และ
หมายเลขผลิตภัณฑ
ถาม PIN โมดูล — เพือ่ตัง้คาใหเครือ่ง
ถาม PIN โมดูลเมื่อใชบริการที่มีโมดูล
ความปลอดภัย ปอนรหัสและเลือก ใช 
ในการยกเลิกการถาม PIN โมดูล 
ใหเลือก ไมใช
เปลี่ยน PIN โมดูล — เพือ่เปลี่ยน PIN 
โมดูลในกรณทีี่โมดูลปองกันใหทําได 
ปอนรหัส PIN โมดูลรหัสปจจุบัน จากนั้น 
ปอนรหัสใหม 2 ครัง้
เปลี่ยน PIN ที่ลงนามไว — เพื่อเปล่ียน
รหัส PIN ที่ลงนามไวสําหรับลายเซ็น
แบบดิจิตอล เลือก PIN สําหรับลายเซน็
ที่ตองการเปลี่ยน ปอนรหัส PIN รหัส
ปจจุบนั จากนัน้ ปอนรหัสใหม 2 ครั้ง
โปรดดูเพิ่มเติมที่ “รหัสผาน” หนา 14

ใบรับรอง 
ขอสําคัญ: แมวาการใช
ใบรับรองจะชวยใหความเสีย่ง
ที่เกี่ยวของในการเชื่อมตอ
ระยะไกลและการติดตั้ง
ซอฟตแวรลดนอยลงอยาง
เห็นไดชัด แตคณุควรใช
ใบรับรองอยางถูกตองเพือ่ให
ไดรับประโยชนจากการรักษา

ความปลอดภัยที่มี
ประสทิธิภาพเพิม่มากขึน้ 
ใบรับรองมิไดใหการปองกัน
ความปลอดภัยแตอยางใด 
หากแตเปนที่การจัดการ
ใบรับรองตางหากที่ตองมี
ใบรับรองของแท ท่ีถูกตอง 
หรือนาเชื่อถือ เพือ่ความ
ปลอดภัยที่เพิม่มากขึน้ 
ใบรับรองมีอายุการใชงานแบบ
จํากัด หากใบรบัรองที่
หมดอายุหรอืใบรับรองที่ไม
ถูกตองปรากฏขึ้น แมวา
ใบรับรองนัน้จะถูกตองอยูแลว 
ใหตรวจสอบวาวนัเวลา
ปจจุบันในเครื่องของคณุ
ถูกตอง
กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคา
ของใบรับรอง คุณตอง
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณ
สามารถเชื่อถือขอมูลของ
เจาของใบรับรองนี้ได และ
ตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาว
เปนของเจาของที่อยูในรายชื่อ

ใบรบัรองมีอยู 3 แบบ ไดแก: ใบรับรอง
เซิรฟเวอร ใบรับรองสทิธ์ิ และใบรับรอง
ผูใช คณุสามารถขอรบัใบรบัรองไดจาก
ผูใหบรกิารของคุณ ผูใหบรกิารจะจัดเก็บ
ใบรบัรองสิทธ์ิและใบรับรองผูใชไวใน
โมดูลรักษาความปลอดภัย
ในการดูรายการใชรบัรองสิทธ์ิหรือ
ใบรบัรองผูใชที่ดาวนโหลดมายัง
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โทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > ความปลอดภัย > 
ใบรับรองสิทธ์ิ หรอื ใบรับรองผูใช
สัญลักษณความปลอดภัย  จะปรากฏ
ขึน้ระหวางการเชื่อมตอ หากการสง
ขอมูลระหวางโทรศัพทและเซิรฟเวอร
เนื้อหาถูกเขารหัสไว
อยางไรก็ตาม ไอคอนการรกัษาความ
ปลอดภัยไมไดแสดงวาการสงผานขอมูล
ระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล 
(หรอืท่ีที่จัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) 
จะปลอดภัย ขึ้นกับผูใหบรกิารวาจะมี
ระบบรกัษาความปลอดภัยใหกับการ
สงขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอร
ที่ใหขอมูลหรอืไม

ลายเซ็นดิจิตอล
คุณสามารถสรางลายเซน็แบบดิจิตอล
ดวยโทรศัพทของคุณได หากซิมการด
ของคุณมีโมดูลรักษาความปลอดภัย 
ลายเซ็นแบบดิจิตอลจะเปนลายเซน็
เดียวกบัที่คุณเซน็ชื่อลงบนเอกสาร
ใบเรยีกเก็บ สัญญา หรือเอกสารอื่นๆ 
ในการใชลายเซ็นแบบดิจิตอล ใหเลือก
ลิงคของเพจ เชน ชื่อหนงัสือที่คณุ
ตองการซื้อ รวมถึงขอทราบราคาหนงัสือ
นั้นดวย ขอความที่จะเซ็นจะปรากฏขึน้ 
ซึ่งอาจมีจํานวนเงินและวันที่รวมอยูดวย
ตรวจสอบวาขอความที่สวนหัวถูก อาน 
และไอคอนลายเซ็นดิจิตอล  
จะปรากฏขึ้น

หากไอคอนลายเซน็แบบดิจิตอลไม
ปรากฏขึ้น แสดงวามีการละเมิดการ
รกัษาความปลอดภัย และคณุไมควร
ปอนขอมูลสวนบุคคลในขณะนี้ เชน PIN 
สําหรับลายเซ็น
ในการตกลงรบัขอความ ใหอานขอความ
ทั้งหมดกอน หลังจากนัน้ใหคณุเลือก 
ตกลงรบั
ขอความนั้นอาจไมปรากฏภายใน
หนาจอเดียว ดังนั้น จึงควรตรวจสอบ
ใหแนใจวาไดเลื่อนไปอานขอความ
ทั้งหมดแลวกอนที่จะเซ็น
เลือกใบรับรองผูใชที่ตองการปอนรหัส 
PIN ที่ลงนามไว (โปรดดูที่ “รหัสผาน” 
หนา 14) แลวเลือก ตกลง ไอคอน
ลายเซน็แบบดิจิตอลจะหายไป และ
บริการจะแสดงขอมูลยืนยันการสั่งซื้อ
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16. บริการซิม

ซิมการดของคุณอาจจะมีบริการเสรมิ
เพิ่มเติมอ่ืนๆ ที่คณุสามารถเขาใชงานได 
เมนนูี้จะปรากฏขึ้นตอเม่ือซิมการด
ของคุณสนับสนนุ ชื่อและเนือ้หาของ
เมนจูะตางกันไปตามซมิการดที่ใช
โปรดติดตอผูใหบรกิารเพื่อสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับบริการที่มี อัตราคา
บริการและขอมูลการใชบริการ SIM
ในการเขาใชบริการตางๆ เหลานี้ 
คุณจําเปนตองสงขอความหรือโทร
ติดตอ ซึ่งคุณตองรับผิดชอบคาใชจาย
ตางๆ ทั้งหมด
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17. การเชื่อมตอกับเคร่ืองคอมพิวเตอร
คุณสามารถรับและสงอีเมล รวมทั้ง
เขาใชอินเทอรเนต็เมื่อเชื่อมตอโทรศัพท
กับเครื่องพซีีที่ใชงานรวมกันไดโดยผาน
ทาง Bluetooth หรือการเชื่อมตอเคเบลิ
ขอมูล USB (CA-53) คณุสามารถใช
เครือ่งโทรศัพทนี้กับแอปพลิเคชั่นการ
สื่อสารดานขอมูลและการเชื่อมตอกับ
เครือ่งพซีีได

■แหลงเก็บขอมูล USB
คุณสามารถใชเคเบลิขอมูล USB เพื่อ
โอนขอมูลระหวางการดหนวยความจําที่
เสียบไวในโทรศัพทและเครือ่งพซีีที่
ใชงานรวมกันได โปรดดูที่ “เคเบลิขอมูล 
USB” หนา 60 หลังจากโอนขอมูล คุณ
ตองแนใจวาปลอดภัยที่จะถอดเคเบิล
ขอมูล USB ออกจากเครื่องพซีี

■Nokia PC Suite
ซอฟตแวร Nokia PC Suite จะมีมาให
กับโทรศัพทของคุณ โปรแกรม Nokia 
PC Suite เปนชุดเครื่องมือท่ีมี
ประสิทธิภาพซึ่งคุณสามารถใชจัดการ
คุณสมบัติและขอมูลของโทรศัพทได 
โดยองคประกอบแตละสวนเปน
โปรแกรมตางหากที่รวมวธีิใชแบบ
ออนไลนไวดวย คุณสามารถดาวนโหลด
ซอฟตแวรชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 
คําแนะนําในการติดตั้ง และเอกสารอื่นๆ 
ไดโดยไมเสียคาใชจายจากสวนการ

ดาวนโหลดซอฟตแวรของเว็บไซต 
Nokia ที่: 
www.nokia.co.th/pcsuite

■EGPRS, GPRS, HSCSD 
และ CSD

คณุสามารถใชบริการ GPRS (EGPRS), 
GPRS (General packet radio service), 
HSCSD (High-speed circuit switched 
data), CSD (Circuit switched data) 
และ ขอมูล GSM ไดจากโทรศัพท
ของคณุ
โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อดูขอมูลเกีย่ว
กับการใชงานและการสมัครเปนสมาชิก
บริการขอมูล
การใชบริการ HSCSD จะสิ้นเปลือง
พลังงานจากแบตเตอรีข่องโทรศัพท
เรว็ขึ้นกวาการใชสายสนทนาหรอืการ
ใชสายขอมูลปกติ คุณอาจจําเปนตอง
ตอโทรศัพทเขากับเครื่องชารจสําหรบั
ชวงเวลาที่มีการถายโอนขอมูล โปรดดูที่ 
“การตั้งคาขอมูลแบบแพคเก็ต” หนา 58

■แอปพลเิคชั่นการสื่อสาร
ดานขอมูล

โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการใช
แอปพลิเคชั่นการสื่อสารดานขอมูล
จากในเอกสารที่ใหมาดวย

www.nokia.co.th/pcsuite
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ในระหวางที่เชื่อมตอเครือ่งเขากบัเครื่อง
คอมพวิเตอร คุณไมควรโทรออกหรอื
ตอบรับสายเรียกเขา เนื่องจากอาจทํา
ใหการทํางานขดัของได

■Bluetooth 
ใชเทคโนโลย ีBluetooth เพือ่เชือ่มตอ
แล็บท็อปที่ใชงานรวมกันไดกับ
อินเทอรเนต็ โทรศัพทของคุณตองไดรับ
การเปดใชงานจากผูใหบริการซึ่ง
สนับสนุนใชงานอินเทอรเนต็ไดและ
เครื่องพีซีของคณุตองสนับสนุน 
Bluetooth PAN (Personal Area 
Network) หลังจากเชื่อมตอกบับริการ
จุดเชื่อมตอเครือขาย (NAP) ของ
โทรศัพทและจับคูกับเครือ่งพซีีแลว 
โทรศัพทจะเปดการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ตกับอินเทอรเน็ตโดยอัตโนมัติ 
ไมจําเปนตองติดตัง้โปรแกรม PC suite 
เม่ือกําลังใชงานบริการ NAP ของ
โทรศัพท
โปรดดูที่ “เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth” 
หนา 56
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18. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

■การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจาก
แบตเตอรี่ชนดิที่สามารถชารจประจุใหม
ได แบตเตอรี่ใหมจะสามารถทํางานได
เต็มประสิทธิภาพหลังจากผานการชารจ
และคายประจุอยางสมบูรณ 2-3 รอบ 
คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และคาย
ประจุไดหลายรอยครัง้ แตแบตเตอรีจ่ะ
เสื่อมสภาพลงในที่สุด เม่ือสังเกตเห็นวา
เวลาการสนทนาและคอยสายของ
แบตเตอรี่สัน้ลงกวาปกติ ใหเปลี่ยน
แบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับ
การรบัรองจาก Nokia และชารจ
แบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับ
โทรศัพทรุนนีท้ี่ไดรบัการรับรองจาก 
Nokia เทานั้น
หากใชแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหมเปน
ครัง้แรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่
เปนเวลานานๆ คุณอาจจําเปนตอง
เชื่อมตอกบัอุปกรณชารจ และปลดการ
เชื่อมตอ และเชื่อมตอใหมอีกครั้ง
เพื่อเริ่มการชารจ
ถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบและ
โทรศัพทเม่ือไมไดใชงาน ไมควรเสียบ
แบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับ
อุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจ
เปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการ
ใชงานของแบตเตอรี่สัน้ลง หากคณุทิ้ง
แบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรีจ่ะ
คายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

ในกรณทีี่ไมมีประจุแบตเตอรี่เหลือ
อยูเลย เม่ือเวลาผานไปสองสามนาที 
สญัลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึน้
บนหนาจอ หรอืกอนที่จะมีการใช
โทรศัพท
คณุควรใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค
ที่ระบุเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรีท่ี่ชํารดุเสียหาย
อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของ
แบตเตอรีโ่ดยอุบตัิเหตุอาจเกิดขึ้นได
เม่ือมีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ 
คลิป หรอืปากกามาสัมผัสโดยตรงกับ
ขัว้บวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ 
(มีลักษณะเหมือนแถบโลหะท่ีอยูบน
แบตเตอรี)่ เหตกุารณเชนนี้อาจเกิดขึน้
ได เชน ในกรณทีี่คณุพกแบตเตอรี่
สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปา
ถือ การลัดวงจรอาจทําใหขัว้แบตเตอรี่
หรือสวนที่ใชในการเชื่อมตอชํารุด
เสยีหายได
การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น 
เชน การทิ้งไวในรถที่จอดอยูใน
สภาพอากาศที่รอนหรือหนาวจัด 
จะทําใหประสิทธิภาพและอายกุารใชงาน
ของแบตเตอรีล่ดลง พยายามเก็บ
แบตเตอรีไ่วในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 
15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) 
การใชแบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกินไป
อาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานได
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ชั่วคราว แมวาแบตเตอรี่นัน้จะมีประจุ
อยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพการ
ทํางานของแบตเตอรีจ่ะมีจํากัดเมื่ออยูที่
อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนือ่งจาก
อาจเกิดการระเบิดได ซึง่แบตเตอรีท่ี่เกิด
ความเสียหายแลวอาจระเบดิไดเชนกัน 
การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตาม
กฎหมายของทองถิ่น กรณุานํากลับมา
ใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้ง
รวมกับขยะภายในบาน

■คําแนะนําสําหรับการ
ตรวจสอบแบตเตอรี่ของ 
Nokia

โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia 
ทุกครั้ง เพือ่ความปลอดภัยของคุณ 
ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อ
เปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือ
ไมใหซื้อแบตเตอรีจ่ากตัวแทนจําหนาย 
Nokia ที่ไดรับอนญุาตเทานัน้ มองหา
โลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia 
บนกลองบรรจุ และตรวจสอบสติ๊กเกอร
โฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปนี้
การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจน
ครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวา
แบตเตอรีด่ังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของ
แทรอยเปอรเซน็ต หากคุณมีเหตุผล
อ่ืนใดที่เชื่อวาแบตเตอรี่ของคณุไมใช
แบตเตอรีข่องแทของ Nokia คุณควร
เลิกใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่จุดบรกิาร

หรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับ
อนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความ
ชวยเหลือ จุดบริการหรอืตัวแทน
จําหนาย Nokia ที่ไดรบัอนุญาตจะ
ตรวจสอบวาแบตเตอรีด่ังกลาวเปน
แบตเตอรี่ของแทหรอืไม หากไม
สามารถตรวจสอบได ใหสงคนืแบตเตอรี่
ไปยังที่ที่คณุซื้อมา 

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เม่ือมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม 

คุณจะเห็นรปูมือประสานกัน (Nokia 
Connecting Hands) ในมุมมองหนึง่ 
และจะเห็นโลโกอุปกรณเสริมของแท
ของ Nokia (Nokia Original 
Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง 

2. เม่ือคณุหมุนตวัแบตเตอรี่ที่ติด
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมไปดานซาย 
ขวา ลาง และบน คณุจะเห็นจุด 1, 2, 
3 และ 4 จุด ในแตละดานตามลําดับ
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3. ขดูแถบที่ดานขางของสติ๊กเกอรออก 
คุณจะพบรหัสแบตเตอรี ่20 หลัก 
เชน 12345678919876543210 
หมุนแบตเตอรีเ่พื่อใหตัวเลข
ไมกลับหัว ใหอานรหัส 20 หลักนี้
โดยเริม่อานจากแถวบนตอดวย
แถวลาง

4. ตรวจสอบรหัส 20 หลักวาถูกตอง
หรอืไมโดยทําตามคําแนะนําใน
เว็บไซต www.nokiaoriginals.com/
check

เม่ือตองการสรางขอความตัวอักษร 
ใหปอนรหัส 20 หลัก เชน 1234567891 
9876543210 และสงไปยัง +44 7786 
200276
การสรางขอความตัวอักษร
• สําหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟก 

ยกเวนอินเดีย: ปอนรหัส 20 หลัก 

เชน 12345678919876543210 
และสงไปยงั +61 427151515

• สําหรับประเทศอินเดียเทานัน้: 
ปอนคําวา Battery ตามดวยรหัส
แบตเตอรี ่20 หลัก เชน Battery 
12345678919876543210 และสง
ไปยงั 5555

โดยจะคิดคาใชจายตามการใหบรกิาร
ในประเทศและระหวางประเทศ
คณุควรไดรับขอความแจงวารหัสนัน้
เปนรหัสของแทหรือไม
หากคณุตองการความชวยเหลือใน
การยืนยนัรหัสแบตเตอรี ่โปรดติดตอ
ศูนยบริการของ Nokia ในพืน้ที่ของคุณ
ตามรายชื่อท่ีปรากฏในเว็บไซต 
www.nokia-asia.com/
carecentrelocator
จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณ
ไมใชแบตเตอรี่ของแท
หากคณุไมสามารถยืนยันไดวา
แบตเตอรี ่Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอร
โฮโลแกรมเปนแบตเตอรีข่องแทของ 
Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่
นีอี้ก แตใหนําแบตเตอรีไ่ปยงัจุดบริการ
หรือตวัแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับ
อนุญาตที่ใกลที่สดุเพือ่ขอความ
ชวยเหลือ การใชแบตเตอรีท่ี่ไมไดรับ
การรับรองจากบริษทัผูผลิต อาจเปน
อันตรายและอาจทําใหเครื่องโทรศัพท
ของคณุดอยประสิทธิภาพและทําให
เครื่องและอุปกรณเสรมิเสยีหายได 

www.nokiaoriginals.com/check
www.nokia-asia.com/carecentrelocator
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รวมทั้งอาจสงผลตอการรับรองหรอื
การรับประกันอ่ืนใดที่ใชกับโทรศัพท
หากตองการรายละเอียดเพิม่เติม
เกี่ยวกับแบตเตอรีข่องแทของ Nokia 
โปรดไปที่เว็บไซต 
www.nokiaoriginals.com/battery 

www.nokiaoriginals.com/battery
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19. อุปกรณเสริมของแท
อุปกรณเสริมแบบ
ใหมสําหรับโทรศัพท 
ของคุณมีจําหนาย
อยูมากมาย 
คุณสามารถเลือกอุปกรณเสรมิซึ่งเหมาะ
กับความตองการในการติดตอสือ่สาร
ของคุณได
อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบาย
ไวในสวนถัดไป
กรุณาตรวจสอบกบัตัวแทนจําหนายใน
พื้นที่ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนาย
บาง ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติ
สําหรับการใชอุปกรณเสรมิ:
• เก็บอุปกรณเสรมิทั้งหมดใหพน

มือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจาก

อุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟ
และดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางาน
ของอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่
ที่ติดตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ 
และอปุกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง
จากผูผลิตโทรศัพทเทาน้ัน การใช
อุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากน้ี 
อาจเปนอันตรายและทําใหการรับ
ประกันหรือรับรองสําหรับโทรศัพท
เปนโมฆะไป

■พลงังาน

* เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงได
โดยขึ้นอยูกบัซิมการด การตั้งคาระบบ
และคาที่ใช รูปแบบท่ีใช รวมถึง
สภาพแวดลอม การใชวิทยุ FM และ
แฮนดฟรแีบบในตัว จะสงผลตอเวลา
สนทนาและเวลาสแตนดบาย

■ชดุหูฟงไรสาย
ชุดหูฟง Bluetooth BH-202
ชุดหูฟง Bluetooth Nokia BH-202 
ชวยใหคุณรับสายและโทรออกขณะ
เดินทางได คณุสามารถใชชุดหูฟงกับ
โทรศัพทที่ใชงานรวมกันไดซึ่งรองรับ
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

■อุปกรณเสริมรถยนต - 
อุปกรณใชงานในรถยนต

ชุดอุปกรณแฮนดฟรีไรสาย
ในรถยนต Nokia HF-33W
ชุดอุปกรณแฮนดฟรีในรถยนต Nokia 
HF-33W ชวยใหคุณรับสายและโทรออก
แบบแฮนดฟรขีณะที่อยูในรถได คุณ

ประ
เภท

เวลา
สนทนา *

สแตนด
บาย *

BL-5C นานถึง 5 
ชั่วโมง

นานถึง
10 วัน
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สามารถเชื่อมตอชุดแฮนดฟรีกับ
โทรศัพทที่ใชงานรวมกันไดซึ่งรองรับ
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

■ชุดหูฟงแบบมีสาย
ชุดหูฟงแบบแฟชั่นระบบ
สเตอริโอ Nokia HS-31
ชุดหฟูงแบบแฟชั่นระบบสเตอริโอ 
Nokia เปนอุปกรณเสริมระบบแฮนดฟรี
ที่ใชงานไดสะดวก ทําใหคุณรูสึก
เพลิดเพลินในการฟงเพลงดวยวิทยุ FM 
หรือเครื่องเลน MP3 จากโทรศัพท 
Nokia ของคุณในระบบเสียงสเตอริโอ

■การดหนวยความจํา
การดหนวยความจํา microSD 
Nokia MU-28 ขนาด 512 MB
การดหนวยความจํา microSD ขนาด 
512 MB แบบลบขอมูลไดและชวยเพิ่ม
หนวยความจําในการบนัทึกขอมูล เพลง 
และซอฟตแวรตางๆ 
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การดูแลและการบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมี
รูปลักษณท่ีดีเยี่ยมและมีฝมอืการผลิตท่ี
ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณ
อยางดี คําแนะนําตอไปน้ีจะชวยใหคุณ
ปฏิบัติตามเงือ่นไขการรับประกันไดอยาง
ถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง ฝน ไอนํ้า 

ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร
เปนสารประกอบซึ่งจะทําใหวงจร
อิเล็กทรอนิกสขึ้นสนิม หากตัวเครื่อง
เปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและ
ปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึง
คอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในบริเวณท่ี
มีฝุนหรือท่ีสกปรก เน่ืองจากอาจทําให
อุปกรณสวนท่ีถอดเขาออกไดและสวน
ประกอบที่เปนอเิล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีรอนจัด 
เน่ืองจากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายุการ
ทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง 
ท้ังยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย 
และทําใหสวนท่ีเปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีเยน็จัด 
เน่ืองจากเมื่อเคร่ืองกลับคนืสูอุณหภูมิ
ปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง 
ซ่ึงอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาพยายามเปดดภูายในเคร ืองโทรศัพท
นอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใช
ฉบับน้ี

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท 
การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําให

แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียด
ออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เน่ืองจากสีอาจเขาไป
อดุตนัในชิ้นสวนท่ีเล่ือนไดของโทรศัพท
และอาจสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานของโทรศัพท

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความ
สะอาดเลนส (เชน เลนสของกลอง
ถายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนส
เซนเซอรแสง

• ใชเสาอากาศที่ตดิมากับเครื่องหรือ
เสาอากาศสําหรับเปล่ียนท่ีไดรับการ
รับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมได
รับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติม
เสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิดความ
เสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมาย
วาดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุอกีดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• ทําสําเนาขอมูลท่ีคุณตองการเก็บไว 

(เชน รายชื่อและบันทึกในปฏิทิน) 
กอนสงโทรศัพทของคุณเขาศูนยบริการ
เสมอ

คําแนะนําขางตนท้ังหมดใชไดกับโทรศัพท 
แบตเตอรี่ แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ 
หากอปุกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไป
ยังศูนยบริการท่ีไดรับการรับรองท่ีใกลท่ีสุด
เพ่ือขอรับบริการ
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ขอมูลเพิ่มเตมิเพือ่ความปลอดภัย
เครื่องของคุณและอุปกรณเสริมอาจมี
ชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บ
อุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

■ ความปลอดภัยดาน
สภาพแวดลอม

ปฏิบัตติามกฎระเบียบของสถานท่ีตางๆ 
และปดโทรศัพทในสถานที่หามใชหรือเมื่อ
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออนัตราย
เสมอ ใชโทรศัพทในสภาวะการทํางาน
ตามปกติ โทรศัพทเครื่องน้ีเปนไปตาม
คําแนะนําในการปลอยคล่ืน RF เมื่อใช
ท้ังในตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเมือ่อยูหาง
จากรางกายอยางนอย 1.5 เซนติเมตร 
(5/8 น้ิว) เมื่อใชซองสําหรับพกพา อุปกรณ
เหน็บเข็มขัด หรือท่ีวางโทรศัพทเพ่ือการ
พกพา วสัดุตางๆ เหลานี้ไมควรมีโลหะเปน
สวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูในระยะ
หางจากรางกายตามที่ระบุไวขางตน 
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับ
ระบบเครือขายที่มีคณุภาพเพ่ือสงขอความ
หรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีการ
หนวงการสงขอความหรือไฟลขอมลูไว
จนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมคีุณภาพ 
โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏิบัติตามคําแนะนํา
เกี่ยวกับระยะหางระหวางเครื่องท่ีกลาวไว
ขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ
ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก และ
อาจดึงดูดวัตถุท่ีเปนโลหะ อยาวางบัตร
เครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่นไวใกล
โทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณ
วิทยุรวมท้ังโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณ
ทางการแพทยท่ีไมมีการปองกันสัญญาณ
เพียงพอได หากมีขอสงสัย ขอแนะนําใหคุณ
ปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเคร่ืองมือ
ทางการแพทยวาอปุกรณชิ้นนั้นไดรับการ
ปกปองจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม 
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานพยาบาลที่มี
ปายประกาศหามใชโทรศัพทมือถือ 
เน่ืองจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล
แหงน้ันอาจกําลังใชอุปกรณท่ีไวตอสัญญาณ 
RF จากภายนอก

เครื่องกระตุนหัวใจ
ผูผลิตเคร่ืองควบคุมจงัหวะการเตนของหัวใจ
แนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจาก
เครื่องดังกลาวอยางนอย 15.3 เซนติเมตร 
(6 น้ิว) เพ่ือหลีกเล่ียงสัญญาณรบกวนที่อาจ
เกิดขึน้ ซ่ึงขอแนะนําเหลานี้มีขอมูลตรงกับ
งานวิจัยจาก Wireless Technology 
Research สําหรับผูใชเครื่องควบคมุจังหวะ
การเตนของหัวใจ ควรปฏิบัติดังน้ี
• ใหอุปกรณอยูหางจากเครื่องวัดการเตน

ของหัวใจมากกวา 15.3 ซม. (6 น้ิว)
• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ 

และ
• ใชโทรศัพทกับหูขางท่ีตรงขามกับเครื่อง

ควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจเพ่ือลด
สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณสงสัยวามีคล่ืนรบกวน ใหปดเครื่อง
ของคณุและนําเครื่องออกหาง
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อุปกรณชวยฟง
อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเคร่ืองชวยฟงได 
ในกรณีท่ีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควร
ปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบ
อิเล็กทรอนิกสในเครื่องยนตของยานพาหนะ
ท่ีตดิตั้งไมถูกตองหรือมีการปองกันไม
เพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันท่ีควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS แบบ
อิเล็กทรอนิกส ระบบถุงลมนิรภัย โปรด
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับบริษทัผูผลิตหรือ
ตัวแทนจําหนายยานพาหนะหรืออุปกรณ
เสริมตางๆ ของคุณท่ีตดิตั้งไว
ชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นจึงจะสามารถให
บริการติดตั้งหรือซอมแซมโทรศัพทใน
พาหนะของคุณ การติดตั้งหรือการซอมแซม
ไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและทําให
การรับประกันเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบ
อยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของ
โทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดตั้ง
และทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลว
ท่ีตดิไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับ
โทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท และอุปกรณ
เสริมตางๆ สําหรับรถยนตท่ีมีถุงลมนิรภัย 
โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออก
ดวยแรงอัดท่ีแรงมาก ดังน้ัน คุณไมควร
ติดตั้งอุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถือไว
เหนือบริเวณถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณ
ท่ีถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก หากติดตัง้
อุปกรณไรสายไวในรถอยางผิดวิธีอาจกอ

ใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสจากการที่ถุงลม
นิรภัยพองตัวออกได
หามใชโทรศัพทขณะอยูในเครื่องบิน ควรปด
โทรศัพทของคุณกอนจะขึ้นเคร่ืองบิน การใช
เครื่องมือติดตอสื่อสารไรสายในเครื่องบิน
อาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของ
เครื่องบิน รวมท้ังเปนการรบกวนเครือขาย
ของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมาย
อกีดวย

■ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทของคณุเมื่ออยูในบริเวณท่ีอาจ
เกิดการระเบิดได และควรปฏิบัติตามปาย
และคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณ
ท่ีอาจเกิดการระเบิดรวมถึงบริเวณท่ีมีการ
แนะนําใหดับเครื่องยนต การเกิดประกายไฟ
ในพ้ืนท่ีเชนนั้นอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือ
ไฟไหมท่ีอาจทําใหรางกายเกิดการบาดเจ็บ
หรือถึงกระทั่งเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่ออยู
ในสถานที่ท่ีมีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกล
เครื่องสูบแกสในสถานีบริการน้ํามัน และควร
ปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณ
วทิยุในบริเวณคลังนํ้ามัน สถานีเก็บนํ้ามัน
และสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคมี หรือบริเวณ
ท่ีกําลังเกิดการระเบิด ท้ังนี้ บริเวณท่ีเสี่ยง
ตอการระเบิดอาจไมไดมีการประกาศใหเห็น
เดนชัด พ้ืนท่ีตางๆ เหลานี้ ไดแก ชั้นดาดฟา
เรือ สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี 
ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน 
โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมี
หรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง 
หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ
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■ การโทรฉกุเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทไรสาย
รวมถึงโทรศัพทเครื่องน้ีทํางาน
โดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบ
เครือขายแบบไรสาย ระบบ
เครือขายภาคพื้นดิน รวมท้ัง
การทํางานตางๆ ท่ีผูใช
ตั้งโปรแกรมเอง ดวยเหตุน้ี 
จึงไมสามารถรับประกันการ
เชื่อมตอในทุกสภาวะได คุณจึง
ไมควรวางใจวาโทรศัพทไรสาย
จะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีท่ีสุด
เสมอในยามจําเปน อาทิเชน 
เมื่อเกดิกรณีฉุกเฉินทาง
การแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังน้ี
1. เปดโทรศัพท หากโทรศัพทปดอยู 

ตรวจสอบวามีสัญญาณเพียงพอหรือไม
ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการด
ท่ีใชไดลงในโทรศัพทใหเรียบรอย
เสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาท่ีจําเปน
เพ่ือลบหนาจอใหวางและพรอมสําหรับ
การโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินท่ีใชเปนทางการ
เพ่ือแจงตําแหนงปจจุบันท่ีคณุอยู 
ซ่ึงหมายเลขฉุกเฉินในแตละพ้ืนท่ี
จะแตกตางกนัไป

4. กดปุมโทรออก
ในกรณีท่ีคุณกําลังใชการทํางานอื่นอยู 
คุณจะตองปดการทํางานเหลานั้นกอนจึงจะ
สามารถโทรฉุกเฉินได โปรดศึกษาจากคูมือ
ผูใชฉบับน้ีหรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจาก
ผูใหบริการระบบของคุณ

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองระบุ
ขอมูลตางๆ ท่ีถูกตองใหไดมากท่ีสุด 
โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเคร่ืองมือ
สื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ 
อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง
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■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําระหวาง
ประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวทิยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและ
สงสัญญาณวทิยุ ซ่ึงไดรับการออกแบบ
และไดรับการผลิตไมใหเกินความถี่สัญญาณ
คล่ืนวทิยุท่ีแนะนําโดยขอกําหนดระหวาง
ประเทศ (ICNIRP) ขอจํากัดนี้เปนสวนหนึ่ง
ของคําแนะนําและระดับ RF ท่ีไดรับอนุญาต 
ขอแนะนํานี้จัดทําขึน้โดยหนวยงานทางดาน
วิทยาศาสตรท่ีเปนหนวยงานอิสระ ตามระยะ
เวลาและการประเมินผลจากการศึกษาดาน
วิทยาศาสตร ขอแนะนํานี้ยังรวมถึงระดับ
ความปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับ
อายุหรือสุขภาพ
มาตรฐานของการเปดรับคล่ืนโทรศัพท
เคล่ือนท่ีน้ีใชหนวยวดัของ SAR (Specific 
Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ท่ี
กําหนดไวในคําแนะนําระหวางประเทศคือ 
2.0 วตัต/กิโลกรัม (W/kg)* การทดสอบ SAR 
จัดทําขึ้นในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน 
ซ่ึงเคร่ืองจะสงคล่ืนความถี่ท่ีระดับพลังงาน
สูงสุดท่ีแนะนําใหใชในคล่ืนความถี่ท้ังหมด
ท่ีทําการทดสอบ แมวา SAR จะวัดท่ีระดับ
พลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใช
โทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เน่ืองจาก
เครื่องไดรับการออกแบบมาใหใชไดหลาย
ระดับพลังงาน และจะใชพลังงานที่สามารถ
เขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว โดย
ทั่วไป ยิ่งคุณอยูใกลสถานีสงสัญญาณเทาใด 
ก็ยิ่งใชพลังงานของโทรศัพทนอยลงเทานั้น
คา SAR สูงสุดของโทรศัพทเครื่องน้ีขณะใช
ทดสอบกับหู คือ 1.15 W/kg

คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับ
ขอกําหนดในการทดสอบและที่รายงานของ
แตละประเทศและระบบเครือขาย การใช
อปุกรณเสริมของโทรศัพทอาจทําใหคา SAR 
แตกตางกัน คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับคา SAR ไดในสวนของขอมลู
ผลิตภัณฑ ท่ี www.nokia.co.th
* คา SAR สําหรับโทรศัพทจะจํากัดอยูท่ี 
2.0 วตัต/กิโลกรัม ซ่ึงเปนคาเฉล่ียเกิน
สิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว ขอจํากัดนี้สอดคลอง
กับความปลอดภัยท่ีใหสําหรับบุคคลทั่วไป
และความแตกตางของหนวยวัด คา SAR 
แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่
รายงานของแตละประเทศและระบบ
เครือขาย สําหรับขอมูล SAR ในพ้ืนท่ีอื่น 
โปรดดูขอมูลผลิตภัณฑท่ี www.nokia.com

www.nokia.co.th
 www.nokia.com
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ดัชนี

B
Bluetooth 56

N
Nokia PC Suite 93

P
PTT โปรดดูที่ Push to talk

ก
กลองถายรูป

ใช 68
เลนส 21

การขยายเสยีงสเตอริโอ 73
การซิงโครไนซ 59
การดหนวยความจํา 100

การใส 18
ชอง 21
ฟอรแมต 67

การดหนวยความจํา microSD Nokia MU-28 
ขนาด 512 MB 100
การดาวนโหลด

การตั้งคา 88
เนื้อหาและแอปพลิเคชั่น 15

การตั้งคา
การจัดรูปแบบ 63
การเรียกคืนคาด้ังเดิม 65
ขอความ 44
โทร 61
โทรศัพท 61
แบบเสียง 52
โมเด็ม 58
ระบบปองกัน 64
วันและเวลา 54
อุปกรณเพิ่มพิเศษ 63

การโทร 26
การปอนขอความ 30
การอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท 65

ข
ขอความ

ขอมูล 43
ซิม 33
ดวน 36
ตัวอักษร 30
มัลติมีเดีย 33
แบบขอความ 36
เสียง 36, 43

ขอความทันใจ 37

ค
ความปลอดภัย 102
คําแนะนําสําหรบัการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ 
Nokia 96
เครื่องคิดเลข 82
เครื่องเลนเพลง 69
เครื่องเลนสื่อ 69

ช
ชุดหูฟง Bluetooth BH-202 99
ชุดหูฟงแบบแฟช่ันระบบสเตอริโอ 
Nokia HS-31 100
ชุดหูฟงแบบมีสาย 100
ชุดหูฟงไรสาย 99
ชุดอุปกรณแฮนดฟรีไรสายในรถยนต 
Nokia HF-33W 99

ซ
ซิมการด 17

ท
ทางลัดสวนตวั 54
โทร

การ 26
การรอสาย 27
จบการทํางาน 26
ตัวเลือก 27
บันทึก 50
ไมรับสาย 27
ระบบฝากขอความเสียง 43
รับสาย 27
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น
นามบัตร 48
นาฬิกาปลุก 80
โนเกียแครเซน็เตอร 108

บ
บรกิาร

คําสั่ง 43
ถาดเขา 88

บรกิารพลักแอนดเพลย 19
บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย 11
บันทึก 81
บุคมารก 88
เบราเซอร 86
แบตเตอรี่

ชารจ 18
สั-ลักษณแสดงความแรง 22

ป
ปฏิทิน 80
ปุมลัดในโหมดสแตนดบาย 24
ปุมและสวนประกอบ 21
โปรแกรมอีเมล 40

พ
พลังงาน 99

ภ
ภาพพ้ืนหลัง 53

ม
เมนู 29
เมนูระบบ 66

ร
รหสัผาน 14
ระบบ

โลโก 53
รายชื่อ

แกไข 48
คนหา 47
ความจําที่ใช 49
คัดลอก 48
เบอรบริการ 49

เบอรสวนตัว 49
เพิ่ม 47
ลบ 48
ลบขอมูล 48

รายละเอียดการรับรอง (SAR) 105
รปูแบบ 52

ล
ล็อคปุม 25
ลักษณะ 52

ว
วทิยุ 70

ส
สแตนดบายแบบพิเศษ 22, 55
สนทนา

กลุมสนทนา 75
การเชื่อมตอ 74
การตั้งคา 78
การติดตอแบบตัวตอตัว 75
การโทรติดตอชอง 75
การโทรออกและรับสายที่โทรเขา 74
การยกเลิกการเชื่อมตอ 74
คําขอโทรกลับ 76
ชอง 77

สรุปหลังการโทร 61
สายคลองขอมือ 20
สิง่ที่ตองทํา 81
เสาอากาศ 20
เสียงสั่งงาน 55

ห
หนวยความจําที่ใชรวมกัน 12
โหมดสแตนดบาย 22

อ
อุปกรณเสริมของแท 99
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โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขท่ี สาขา ชั้น ที่อยู โทรศพัท โทรสาร เวลาทําการ
กรุงเทพฯ
1 ฟวเจอร

ปารครังสิต
ใตดิน หองบีเอฟ 32 ชั้นใตดิน 

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

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

2 เซน็ทรัล
ปนเกลา

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

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

3 ซีคอน
สแควร

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

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

ตางจงัหวัด
4 เชยีงใหม 

(ตรงขาม 
เชยีงใหม 
แอรพอรต 
พลาซา)

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

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

5 พทัยา 
(ริม ถ.สุขุมวิท 
กอนถึงแยก
พทัยากลาง)

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

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

6 ขอนแกน 
(บริเวณ
ทางออก
หางเทสโก
โลตัส)

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

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

7 หาดใหญ 
(ปากทาง
เขาโรง
พยาบาล
กรุงเทพ)

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

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

ขนาด
ปริมาตร นํ้าหนัก ความยาว ความกวาง (สูงสุด) ความหนา (สงูสุด)

~84 ซีซี ~104.5/83.5 กรัม 
(ไมมีแบตเตอร่ี)

~91.5 มม. ~46 มม. ~23 มม.


