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Java เปนเครื่องหมายการคาของบริษัท Sun Microsystems, Inc
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และปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภณัฑที่อธบิายไวในเอกสารฉบับนี้โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา

โทรศัพท Nokia รุนนี้สอดคลองตามบทบัญญัติ 2002/95/EC เกี่ยวกับขอจํากัดในการใชสารอันตราย
ในอุปกรณไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส
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โนเกียจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการสูญเสียขอมลูหรือรายได หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบตัิเหตุ 
ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางออมที่เกิดขึ้นไมวาจะโดยวิธใีดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล “ตามสภาพที่เปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือ
โดยนัย และมไิดจํากัดอยูที่การรับประกันความสามารถในการทํางานของผลิตภณัฑที่จําหนาย 
หรือความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถุประสงค ตลอดจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูล
ในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทานั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
แกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผลิตภณัฑที่วางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภมูิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนาย Nokia 
ใกลบานคุณ 

โทรศัพทเครื่องนี้ประกอบดวยสนิคา, เทคโนโลยี หรือซอฟตแวร ซ่ึงสอดคลองตามกฎหมาย
และขอบังคับของการสงออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ หามกระทําการใดๆ 
ที่ขัดแยงตอกฎหมาย
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ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอานและปฏบิัติตามคําแนะนําตอไปนี้ 
มฉิะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการ
ผิดกฎหมายได โปรดอานคูมอืผูใชฉบับสมบรูณ
สําหรับขอมลูเพิ่มเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่
หามใช หรือในกรณีที่อาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ
กอใหเกิดอันตราย
คํานึงถึงความปลอดภัย
ในการขับข่ียานพาหนะ
เปนอันดบัแรก
ปฏบิัติตามกฎหมายทองถิ่น 
ไมควรใชมือจับสิ่งอื่นใด เมือ่คุณ
ขับขี่ยานพาหนะอยู สิ่งสําคัญ
อันดับแรกที่คุณควรคํานึงถึงคือ
ความปลอดภยับนทองถนน
สัญญาณรบกวน
โทรศัพทไรสายทุกประเภท
อาจไดรับผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวน ซ่ึงจะสงผล
ตอประสิทธภิาพการทํางาน
ของเครื่องได
ปดโทรศัพทขณะที่อยูใน
โรงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
ควรปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับ
อุปกรณทางการแพทย
ปดโทรศัพทขณะที่อยู
บนเครื่องบิน
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
อุปกรณไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนบนเครื่องบนิได

ปดโทรศัพทขณะเตมิน้ํามัน
หามใชโทรศัพทเมื่ออยูที่จุด
เติมน้ํามัน และหามใชโทรศัพท 
เมื่ออยูใกลกับน้ํามนัเช้ือเพลิง
หรือสารเคมี
ปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับ
จดุที่มีการระเบิด
โปรดปฏิบตัิตามขอหามตางๆ 
อยาใชโทรศัพทในที่ทีม่ีการ
ระเบิดเกิดขึ้น
การใชงานอยางถูกตอง
ใหใชโทรศัพทโดยถือที่
ตัวโทรศัพทตามที่อธบิายไวใน
คูมอืผูใช อยาจับเสาอากาศ
โดยไมจําเปน
การบริการทีผ่านการรับรอง
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้น
ที่จะใชหรือซอมอุปกรณตางๆ 
ของเครื่องได
อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและ
แบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรอง
เทานัน้ หามตอโทรศัพทเขากับ
อุปกรณที่ไมสามารถใชงาน
รวมกันได
กันน้ํา
โทรศัพทมือถือของคุณไมกันน้ํา 
ควรเก็บโทรศัพทไวในที่แหง
ทําสําเนาสํารอง
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือ
จดบันทึกเปนลายลักษณอักษร
ขอมูลสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บ
ไวในเครื่องดวยเสมอ
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การตอกับอุปกรณอื่นๆ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับ
อุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอาน
คูมือของอุปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษา
ขอมลูโดยละเอียดเกี่ยวกับ
ความปลอดภยั หามตอโทรศัพท
เขากับอุปกรณที่ไมสามารถ
ใชงานรวมกันได
การโทรฉกุเฉนิ
โปรดตรวจสอบดูวาไดเปด
โทรศัพทแลวและอยูในพื้นที่
ใหบริการ กดปุมจบการทํางาน
หลายๆ ครั้งตามที่ตองการเพื่อลบ
หนาจอและยอนกลับไปที่หนาจอ
เร่ิมตน ปอนหมายเลขฉุกเฉิน 
แลวกดปุมโทรออก แจงตําแหนง
ที่คุณอยู อยาเพิ่งวางสายจนกวา
จะไดรับแจงใหวาง

■ ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพท
ของคุณ

โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมอืฉบบันี้ไดรับ
การรับรองใหใชกับเน็ตเวริก EGSM 900, GSM 
1800 และ GSM 1900 โปรดติดตอขอขอมลู
เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูใหบริการ
โทรศัพทของคุณ
ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ 
โปรดเคารพตอสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน และ
ไมกระทําการใดทีเ่ปนการละเมิดตอกฎหมาย

คําเตอืน: คณุตองเปดเครื่องกอนเริ่ม
ใชงานคุณสมบตัิตางๆ ของเครื่อง 
ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง 
เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสาย
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
หรืออันตราย

■ บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย

คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการ
โทรศัพทไรสายกอนเริ่มใชงานโทรศัพท 
คุณสมบตัิสวนใหญในโทรศัพทเครื่องนี้
ขึ้นอยูกับประสทิธิภาพของคุณสมบัติเครือขาย
ไรสาย บริการเสริมของระบบเครือขายดังกลาว
อาจไมมใีนบางเครือขาย หรือคุณอาจตอง
ติดตอกับผูใหบริการโทรศัพทเพื่อสมัครขอใช
บริการกอน จึงจะสามารถใชบริการเสริมของ
ระบบเครือขายได ผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
อาจใหคําแนะนําเพิ่มเตมิสําหรับการใชงาน
บริการดงักลาว รวมถึงอธิบายคาใชจายในการ
ใชบริการ ในบางเครือขาย อาจมขีอจํากัด
ที่สงผลกระทบตอการใชงานบริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย ตัวอยางเชน ในบางเครือขาย
อาจจะไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษา และ
การบริการทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิก
หรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครื่อง
ของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบตัิดังกลาวจะ
ไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง เครื่องของคุณ
อาจไดรับการตั้งคาเปนพิเศษสําหรับ
ผูใหบริการระบบ โดยการตั้งคารวมถึง
การเปลีย่นแปลงชื่อเมนู ลําดับเมน ูและไอคอน
ตางๆ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจาก
ผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทเครื่องนี้รองรับโปรโตคอล WAP 2.0 
(HTTP และ SSL) ที่ทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP 
คุณสมบตัิบางอยางของโทรศัพทรุนนี้ เชน 
ขอความแบบตัวอักษร, ขอความมัลติมีเดีย, 
ขอความคลิปเสยีง, บริการสงขอความ
แบบดวน, ขอความดวน, อีเมล, คุณสมบตัิ
แสดงสถานะของผูติดตอ, บริการอินเตอรเน็ต
แบบเคลื่อนที่, การดาวนโหลดแอปพลิเคชัน
และขอมลู รวมทั้งการซิงโครไนซกับเซิรฟเวอร
อินเตอรเน็ตระยะไกล ตองไดรับการสนับสนุน
จากระบบเครือขายสําหรับเทคโนโลยีเหลานี้
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■ หนวยความจําที่ใชรวมกัน
โทรศัพทเครื่องนี้มีหนวยความจําสองสวน 
โดยคุณสมบัติตอไปน้ีใชหนวยความจําที่หนึ่ง
รวมกัน: รายช่ือ, ขอความแบบตัวอักษร, 
ขอความมัลติมเีดยี (ไมมสีิ่งทีแ่นบ), ขอความ
ทันใจ, กลุม, คําสั่งเสียง, ปฏิทิน และบนัทึก
สิ่งที่ตองทํา สวนไฟลที่จัดเก็บอยูใน คลงัภาพ 
สิ่งที่แนบในขอความมลัติมีเดีย อีเมล และ
แอปพลิเคชัน JavaTM จะใชหนวยความจําที่สอง 
การใชคุณสมบัตอิยางใดอยางหนึ่งหรือ
มากกวานี้จะลดจํานวนหนวยความจําที่เหลือ
สําหรับคุณสมบัติอ่ืนที่ใชหนวยความจํารวมกัน 
เชน การจัดเก็บแอปพลิเคชัน Java หลายๆ 
แอปพลิเคชัน อาจใชหนวยความจําทีเ่หลืออยู
ทั้งหมด และเครื่องโทรศัพทอาจแสดงขอความ
บนหนาจอวาหนวยความจําเต็ม เมือ่คุณ
พยายามใชคุณสมบัติอ่ืนที่ใชหนวยความจํา
รวมกัน ในกรณีนี้ ใหลบขอมลูหรือรายการ
บางอยางที่ใชพื้นที่หนวยความจํารวมกันนี้
ออกเสียกอน คุณสมบัติบางอยาง เชน ขอความ
แบบตัวอักษร อาจมหีนวยความจําทีก่ําหนดไว
ใหแนนอนแลว นอกเหนือจากจํานวน
หนวยความจําที่ใชรวมกันกับคุณสมบตัิอ่ืนๆ 

■ อุปกรณเสริม
ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบตัิสําหรับ
การใชอุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจาก

อุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก 
อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของ
อุปกรณเสริมทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถอยาง
สม่ําเสมอ

• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรอง
เทานั้นทีจ่ะติดตั้งอุปกรณเสริมในรถ
ที่ติดตั้งยากได
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ขอมูลทั่วไป

■ ภาพรวมของฟงกชัน
โทรศัพทของคุณมีฟงกชันหลายฟงกชัน
ซึ่งสะดวกตอการใชในชีวิตประจําวัน 
อยางเชน ฟงกชันปฏิทิน, นาฬิกา, 
นาฬิกาปลุก, วิทยุ และกลองถายรูปในตัว 
โทรศัพทของคุณยังสามารถรองรับฟงกชัน
ตอไปนี้
• EDGE (Enhanced Data Rates for GSM 

Evolution) โปรดดูที่ “ขอมูลแพ็คเก็ต 
(EGPRS)” ในหนา 40

• Extensible Hypertext Markup Language 
(XHTML) โปรดดทูี่ “เว็บ” ในหนา 63

• การสงขอความคลิปเสียง โปรดดูที่ 
“การสงขอความคลิปเสียง โดยใช Nokia 
Xpress” ในหนา 19

• ขอความทันใจ โปรดดูที่ 
“การสงขอความทันใจ” ในหนา 19

• โปรแกรมอีเมล โปรดดูที่ 
“โปรแกรมอีเมล” ในหนา 23

• เทคโนโลยี Bluetooth โปรดดทูี่ 
“เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth” 
ในหนา 39

• Push to talk โปรดดูที่ “Push to talk” 
ในหนา 57

• คุณสมบัติแสดงสถานะของผูติดตอ 
โปรดดูที่ “สถานะของผูใช” ในหนา 30

• Java 2 Platform, Micro Edition (J2METM) 
โปรดดูที่ “แอปพลิเคชัน” ในหนา 55

■ รหัสผาน 

รหัสโทรศัพท
รหัสโทรศัพท (5 - 10 หลัก) ใชปองกันการใช
โทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต รหัสที่ตั้งไว 
คือ 12345 ในการเปลี่ยนรหัสและตั้งคา
ใหเครื่องขอใหใสรหัสผาน โปรดดูที่ 
“ระบบปองกัน” ในหนา 42

รหัส PIN
รหัส Personal Identification Number (PIN) 
และรหัส Universal Personal Identification 
Number (UPIN) (4 - 8 หลัก) ใชสําหรับ
ปองกันการใชซิมการดของคุณโดยไมไดรับ
อนุญาต โปรดดูที่ “ระบบปองกัน” 
ในหนา 42
รหัส PIN2 (4 - 8 หลัก) อาจไดมาพรอมกับ
ซิมการดบางอัน โดยคุณตองใชรหัสนี้
ในการเขาใชฟงกชันบางอยาง
คุณตองใชรหัส PIN ของโมดูลเพื่อเขาดู
ขอมูลในโมดลูรักษาความปลอดภัย 
โปรดดทูี่ “โมดลูรักษาความปลอดภัย” 
ในหนา 68
คุณตองใชรหัส PIN สําหรับลายเซ็น
แบบดิจติอล โปรดดูที่ “ลายเซ็นดิจิตอล” 
ในหนา 69 
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รหัส PUK
รหัส Personal Unblocking Key (PUK) 
และรหัส Universal Personal Unblocking Key 
(UPUK) (8 หลัก) ใชในการเปลี่ยนรหัส PIN 
หรือ UPIN ที่ถูกบล็อคไวตามลําดับ ในการ
เปล่ียนรหัส PIN2 ที่ถูกบล็อค จําเปนตองใช
รหัส PUK2 (8 หลัก) หากรหัสนี้ไมไดมีให
พรอมกับซิมการด โปรดตดิตอผูใหบริการ
ในทองที่ของคณุเพื่อขอทราบรหัส

รหัสระบบ
คุณจําเปนตองใสรหัสระบบ (4 หลัก) 
เมื่อใช การจํากัดการโทร โปรดดทูี่ 
“ระบบปองกัน” ในหนา 42

■ บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครือขาย
บางอยาง เชน บริการอินเตอรเน็ตเคลื่อนที่, 
MMS, การรับสงขอความคลิปเสียงโดยใช 
Nokia Xpress หรือการซิงโครไนซเซิรฟเวอร
อินเตอรเน็ตระยะไกล โทรศพัทของคณุตอง
ไดรับการตั้งคาคอนฟเกอเรชันที่ถูกตอง 
คุณสามารถรับการตั้งคาเปนขอความ
การตัง้คาคอนฟเกอเรชันโดยตรง เมื่อไดรับ
การตัง้คาแลว คุณตองบันทึกคาไวใน
โทรศัพทของคุณ ผูใหบริการจะสงรหัส PIN 
มาใหดวย ซึ่งคุณจําเปนตองใชเพ่ือบันทึก
การตัง้คา สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การตัง้คาที่มีใหใชได โปรดติดตอ
ผูใหบริการ, ตวัแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับ
การรับรองใกลบานคณุ หรือไปที่
สวนสนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia ที่ 
www.nokia-asia.com/support

เมื่อคณุไดรับขอความการตั้งคา
คอนฟเกอเรชัน ขอความ ไดรับการตั้งคา
การจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น
ในการบันทึกการตั้งคา ใหเลือก แสดง > 
จัดเก็บ หากเครื่องแสดงขอความ ใส PIN 
ของการตั้งคา: ปอนรหัส PIN สําหรับ
การตั้งคา แลวเลือก ตกลง โปรดสอบถาม
รหัส PIN จากผูใหบริการที่ใหบริการตั้งคา 
หากไมมีการจัดเก็บการตั้งคาใดๆ ไว 
การตั้งคานี้จะถูกจัดเก็บและตั้งคาเปนการ
ตั้งคาคอนฟเกอเรชันที่ระบบกําหนด 
หรือเครื่องอาจปรากฏขอความ ใชงาน
การตั้งคาการกําหนดคาที่จัดเก็บไว?
หากไมตองการจัดเก็บการตั้งคาที่ไดรับ 
ใหเลือก ออก หรือ แสดง > ยกเลกิ 
ในการแกไขคาที่ตั้งไว โปรดดูที่ 
“การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา 42

■ การดาวนโหลดขอมูล
และแอปพลิเคชัน

คุณสามารถดาวนโหลดขอมูลใหม 
(เชน ลักษณะ) ลงในเครื่องได (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) เลือกฟงกชัน
ดาวนโหลด (เชน ในเมนู คลังภาพ) ในการ
เขาใชฟงกชันดาวนโหลด โปรดดูที่
คําอธิบายของเมนูที่เกี่ยวของ คณุสามารถ
สอบถามการใหบริการตางๆ, ราคา รวมทั้ง
ภาษี ไดจากผูใหบริการของคณุ

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการ
ที่เชือ่ถือได และมีการรักษา
ความปลอดภัยรวมทั้งการปองกัน
ซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานั้น
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■ ขอมูลฝายบริการและขอมูล
สําหรับติดตอของ Nokia 

สําหรับขอมูลเวอรชันลาสุดของคูมือนี้, 
ขอมูลดาวนโหลด, บริการ และขอมูล
เพ่ิมเติมที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ Nokia 
โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/support 
หรือเขาใชเว็บไซตของ Nokia ในประเทศ
ของคณุ นอกจากนี้ คุณยังอาจดาวนโหลด
การตัง้คาคอนฟเกอเรชัน เชน MMS, GPRS, 
อีเมล และบริการอ่ืนๆ ของโทรศัพทรุนนี้
ไดฟรีที่ www.nokia-asia.com/phonesettings
หากคณุยังตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม 
โปรดไปที่ www.nokia-asia.com/contactus
หากคณุตองการทราบที่ตั้งของ Nokia 
Care Center ที่ใหบริการบํารุงรักษาท่ี
ใกลบานคุณที่สุด โปรดไปที่ 
www.nokia-asia.com/repair
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1. เริม่ตนใชงาน

■ เปดฝาพับ
เมื่อคุณเปดฝาพับของเครื่องโทรศพัท 
ฝาพับจะเปดขึน้โดยทํามุมประมาณ 
155 องศา อยาใชแรงในการเปดฝาพับ

■ การติดต้ังซิมการดและ
แบตเตอรี่

ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพท
จากเครื่องชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่
เก็บซิมการดทั้งหมดใหพนมือเด็ก 
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ 
และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด 
โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคณุ 
ซึ่งอาจเปนผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ 
หรือผูจําหนายรายอื่นๆ
โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมา
เพ่ือใหใชไดกับแบตเตอรี่ BL-4C

ซิมการดและหนาสัมผัสอาจเกิด
ความเสียหายไดงาย เนื่องจากการขดูขีด 
หรือดัดงอ จึงควรถือ ใส หรือถอดการด
อยางระมัดระวัง
ในการถอดหนากากดานหลังออกจาก
ตัวเครื่อง ใหกดปุมคลายล็อค (1) และ
เล่ือนหนากากดานหลังเพื่อถอดออกจาก
โทรศัพท (2)

ถอดแบตเตอรี่ออกตามภาพ (3) ปลดที่วาง
ซิมการดออก (4)

ใสซิมการด (5) โปรดตรวจสอบวาใส
ซิมการดอยางถูกตอง โดยที่หนาสัมผัส
สีทองของซิมการดหันลงดานลาง 
ปดที่วางซิมการด (6) และกดจนเขาที่
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ใสแบตเตอรี่กลับเขาไป (7) โปรดสังเกต
ขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่ใหอยูในลักษณะ
ตามภาพ 

โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia 
ทุกครั้ง โปรดดทูี่ “คําแนะนําสําหรับ 
การตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia” 
ในหนา 74
เล่ือนหนากากดานหลังกลับเขาที่ (8, 9)

■ การชารจแบตเตอรี่
คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ 
อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริม
ที่ไดรับการรับรองโดย Nokia 
วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้
เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตราย
และทําใหการรับประกันหรือ
รับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป

ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจ
กอนที่จะใชกับเครื่องโทรศัพท โทรศัพทนี้
ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหทํางานได
เมื่อไดรับกระแสไฟจากอุปกรณชารจรุน
AC-3, AC-4 และ DC-4 และจากอุปกรณ
ชารจรุน AC-1, ACP-7, ACP-12 และ LCH-12 
เมื่อใชกับอะแดปเตอรของอุปกรณชารจ 
CA-44 

หากตองการทราบแหลงจําหนาย
อุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง สามารถ
สอบถามจากตัวแทนจําหนายของคณุ 
1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับ

ชองเสียบปล๊ักไฟที่ผนัง
2. ตอสายจากเครื่องชารจเขากับ

ชองดานลางของโทรศัพท 

ในกรณีที่ไมมีประจุแบตเตอรี่เหลืออยูเลย 
สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอเมื่อเวลาผานไปสองสามนาที 
ซึ่งจะสามารถโทรออกไดหลังจากนั้น
ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่
จะขึ้นอยูกับประเภทของเครื่องชารจและ
แบตเตอรี่ที่ใช ตวัอยางเชน การชารจ
แบตเตอรี่ BL-4C ดวยเครื่องชารจ AC-3 
จะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 12 นาที 
เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย

■ การเปดและปดเครื่อง
คําเตอืน: หามเปดโทรศัพท
ในสถานที่หามใช หรือในกรณีที่
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
หรือกอใหเกิดอันตราย

ใหกดปุมเปด/ปดคางไว โปรดดูที่ 
“ปุมกดและสวนประกอบตางๆ” ในหนา 4
หากโทรศพัทถามรหัส PIN หรือ UPIN 
ใหคุณปอนรหัส (ปรากฏเปนเครื่องหมาย 
****) และเลือก ตกลง



เร่ิมตนใชงาน

3 ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

บริการแบบพลักแอนดเพลย
เมื่อคุณเปดเครื่องขึ้นมาเปนครั้งแรก 
และโทรศพัทอยูในโหมดสแตนดบาย 
เครื่องจะขอใหคุณรับการตั้งคา
คอนฟเกอเรชนัจากผูใหบริการของคุณ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหตอบรับ
หรือปฏิเสธคําขอน้ี โปรดดูที่ “ตอเวบ็
สนบัสนุนของผูใหบริการ” ในหนา 42 
และ “บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” 
ในหนา xi

■ ตําแหนงการทํางานปกติ
ใหใชโทรศัพทในตําแหนงการทํางาน
ตามปกติ
โทรศัพทรุนนี้มีเสาอากาศภายนอก

หมายเหตุ: คณุไมควรจับเสาอากาศ
โดยไมจําเปนเมื่อเปดเครื่องอยู เชนเดียวกับ
อุปกรณสงสัญญาณวิทยุอ่ืนๆ เพราะ
การสัมผัสกับเสาอากาศอาจสงผลตอ
คุณภาพการโทร และยังอาจทําใหมกีาร
ใชพลังงานเกินกวาที่จําเปนอีกดวย 
การไมสัมผัสบริเวณเสาอากาศระหวาง
การใชสายจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของเสาอากาศและยืดอายุ
ใชงานของแบตเตอรี่

■ สายคลองขอมือ
ถอดฝาดานหลังและนําแบตเตอรี่ออก 
ใสสายคลองตามที่แสดงในภาพ แลวใส
แบตเตอรี่และฝาดานหลังกลับคืน
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2. โทรศัพทของคุณ

■ ป ุมกดและสวนประกอบ
ตางๆ

หมายเหต:ุ แผงปุมกดอาจแตกตางกันไป
แลวแตตลาดที่วางจําหนาย
• หูฟง (1)
• หนาจอภายใน (2)

• ปุมเลือกดานซาย (3)
• ปุมเลือกตรงกลาง (4)
• ปุมเลือกดานขวา (5)
• ปุมปรับระดับเสียง (6)
• ปุมเล่ือน 4 ทิศทาง (7)
• ปุมโทรออก (8)
• ปุม Push to Talk (PTT) 

และปุมกลองถายรูป (9)
• พอรตอินฟราเรด (IR) (10)
• ปุมจบการทํางานและเปด/ปด (11)
• ชองเสียบอุปกรณชารจ (12)
• ชองเสียบ Pop-PortTM (13)
• ไมโครโฟน (14)
• ลําโพง (15)
• เลนสกลองถายรูป (16)
• หนาจอภายนอก (17)
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■ โหมดสแตนดบาย
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงานและผูใช
ยังไมปอนตัวอักษรใดลงไป โทรศัพท
จะอยูในโหมดสแตนดบาย

หนาจอภายนอก
เมื่อปดฝาพับ หนาจอภายนอกจะแสดง
ขอมูลตอไปน้ี:
• ระดบัความแรงของสัญญาณเครือขาย

เซลลูลารในตําแหนงปจจบัุนที่คุณอยู 
และระดับประจุแบตเตอรี่

• ชื่อของระบบเครือขาย หรือเมื่อเครื่อง
ไมไดอยูในพื้นที่บริการ จะมขีอความ
ปรากฏขึ้น

• เวลา รูปแบบที่ใชงาน และนาฬิกาปลุก
หรือการแจงเตอืนตามบันทึกปฏิทิน

เมื่อคุณมีสายเรียกเขา ชือ่หรือหมายเลข
ของผูโทรจะปรากฏขึ้นหากกําหนดไว

หนาจอภายใน
ในโหมดสแตนดบาย หนาจอภายใน
จะแสดงขอมูลตอไปนี้:
• ชื่อของเครือขายหรือโลโกระบบ (1)
• ระดบัความแรงของสัญญาณเครือขาย

เซลลูลารในตําแหนงปจจบัุน
ที่คุณอยู (2)

• ระดับประจุแบตเตอรี่ (3)

• ฟงกชันของปุมเลือกดานซายคอื 
ไปที่ (4)

• ฟงกชันของปุมเลือกตรงกลางคือ 
เมนู (5)

• ฟงกชันของปุมเลือกดานขวาคือ ชื่อ (6) 
หรือปุมลัดอื่นๆ เพ่ือไปยังฟงกชัน
ที่คณุเลือก โปรดดทูี่ “ปุมลัดสวนตัว” 
ในหนา 36 ผูใหบริการบางราย
อาจแสดงชื่อเฉพาะของผูใหบริการ
สําหรับเขาใชเว็บไซตของผูใหบริการนั้น

รายการปุมลัดสวนตัว
ปุมเลือกดานซาย คอื ไปที่
ในการดูฟงกชันที่ตองการในรายการปุมลัด
สวนตัว ใหเลือก ไปที ่เมื่อตองการเรียกใช
ฟงกชัน ใหกดปุมนี้
เมื่อตองการดูรายการฟงกชันที่มีใหใชได 
เลือก ไปที่ > ตัวเลอืก > เลอืกตัวเลือก 
ในการเพิ่มฟงกชันในรายการปุมลัด เลือก 
เลือก ในการลบฟงกชันนั้นออกจากรายการ 
ใหเลือก ไมเลอืก
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ในการจัดเรียงฟงกชันในรายการปุมลัด
สวนตัวใหม ใหเลือก ไปที่ > ตัวเลอืก > 
จัดวาง เลือกฟงกชันที่ตองการ เลือ่น 
และเลือกตําแหนงที่คุณตองการยาย
ฟงกชนันั้น

ปุมลัดในโหมดสแตนดบาย
• ในการเขาใชรายการหมายเลขที่เคย

โทรออก ใหกดปุมโทรออกหนึ่งครั้ง 
เล่ือนดหูมายเลขหรือรายชื่อที่คณุ
ตองการ หลังจากนั้นใหกดปุมโทรออก 
เพ่ือโทรออกหมายเลขนั้น

• เมื่อตองการเปดเว็บเบราเซอร 
ใหกดคางไวที่ปุม 0

• เมื่อตองการโทรติดตอระบบฝาก
ขอความเสียง ใหกดคางไวที่ปุม 1

• ใชปุมเล่ือนเปนปุมลัด โปรดดูที่ 
“ปุมลัดสวนตัว” ในหนา 36

การประหยัด
พลงังาน
นาฬิกาดิจิตอล
จะปรากฏขึน้
บนหนาจอ 
เมื่อไมมีการใชงาน
โทรศัพทในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง เมื่อตองการเรียกใช
การประหยัดพลังงาน โปรดดูที่ 
ประหยัดพลงังาน ใน “หนาจอภายใน” 
ในหนา 36 และ “หนาจอภายนอก” 
ในหนา 37 หากตองการยกเลิกการทํางาน
ของการประหยัดพลังงาน ใหเปดฝาพับ
หรือกดปุมใดก็ได 

สัญลักษณ
คุณไดรับขอความตัวอักษร
หรือขอความภาพหนึ่งหรือ
หลายขอความ โปรดดูที่ 
“การอานและการตอบกลับ
ขอความ SMS” ในหนา 14
คุณไดรับขอความมัลติมีเดีย
อยางนอยหนึ่งขอความ โปรดดูที่ 
“การอานและการตอบกลับ 
ขอความมัลติมีเดีย” ในหนา 16
มีสายเรียกเขาที่ไมไดรับสาย 
โปรดดทูี่ “ขอมูลการใช” 
ในหนา 34
ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู 
โปรดดทูี่ “การล็อคปุมกด 
(ล็อคปุมกด)” ในหนา 7
คุณจะไมไดยินเสียงโทรศพัท
เมื่อมีสายเรียกเขา หรือเมื่อมี
ขอความแบบตวัอักษร หากคุณ
ตั้งคา เสียงเตือนโทรเขา และ 
เสยีงขอความเขา ไวที่ ปด 
โปรดดทูี่ “แบบเสียง” ในหนา 35
ตั้งนาฬิกาปลุกไวที่ เปด โปรดดูที่ 
“นาฬิกาปลุก” ในหนา 49
เมื่อเลือกโหมดการเชื่อมตอ
ขอมูลแบบแพ็คเก็ตเปน 
ออนไลนตลอด และใช
บริการขอมูลแบบแพ็คเก็ตได 
สัญลักษณนี้จะปรากฏขึน้ 
โปรดดทูี่ “ขอมูลแพ็คเก็ต 
(EGPRS)” ในหนา 40
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การเชือ่มตอขอมูลแบบ
แพ็คเก็ตจะเริ่มตนขึ้น โปรดดทูี่ 
“ขอมูลแพ็คเก็ต (EGPRS)” 
ในหนา 40 และ “การเบราสเพจ” 
ในหนา 64
หยุด (พัก) การเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพ็คเก็ต เชน เมื่อมีสายเรียกเขา
หรือมีสายโทรออกระหวาง
การเชือ่มตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต
เมื่อมีการใชการเชื่อมตอ
อินฟราเรด สัญลักษณนี้จะแสดง
อยางตอเนื่อง
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ 
Bluetooth โปรดดูที่ 
“เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth” 
ในหนา 39 

■ การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด)
ในการปองกันการกดปุมโดยไมไดตัง้ใจ 
เลือก เมนู แลวกดปุม * ภายใน 3.5 วินาที
เพ่ือล็อคปุมกด
หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก 
ปลดล็อค แลวกดปุม * หากตั้งคา 
ปองกันปุมกด ไวเปน ล็อคปุมกด 
ใหปอนรหัสโทรศัพทหากเครื่องแสดง
ขอความใหปอน 
ในการรับสายเมื่อปุมกดถูกล็อคอยู 
ใหกดปุมโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือ
ปฏิเสธไมรับสาย ปุมกดจะล็อคอีกครั้ง
โดยอัตโนมัติ
สําหรับ ล็อคปุมอัตโนมัติ และ 
ปองกันปุมกด โปรดดูที่ “โทรศพัท” 
ในหนา 38
เมื่อล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออก
ไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการ
ซึ่งกําหนดไวในเครื่องของคุณได
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3. ฟงกชันการโทร

■ การโทรออก
1. ปอนหมายเลขโทรศพัทและรหัสพื้นที่

หากตองการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * 
สองครั้งเพื่อเปนรหัสนําหนาการโทร
ตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัส
การโทรออกตางประเทศ) หลังจากนั้น
ใหใสรหัสประเทศ รหัสพื้นที่โดยไม
ตองมเีลข 0 นําหนา (หากจําเปน) 
ตามดวยหมายเลขโทรศัพท

2. เมื่อตองการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น 
ใหกดปุมโทรออก

3. ในการวางสายหรือยกเลิกการโทรออก 
ใหกดปุมจบการทํางาน หรือปดฝาพับ
ของโทรศัพท

เมื่อตองการโทรออกโดยใชชื่อ ใหคนหาชื่อ
หรือหมายเลขโทรศัพทใน รายชื่อ โปรดดูที่ 
“การคนหารายชื่อ” ในหนา 28 กดปุม
โทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น
หากตองการโทรออกไปยังรายการ
หมายเลขที่คณุเพิ่งโทรออกหรือพยายาม
โทรออก 20 หมายเลขลาสุด ใหกดปุม
โทรออกหนึ่งครั้งเมื่อเครื่องอยูในโหมด
สแตนดบาย เมื่อตองการโทรออกไปยัง
หมายเลข ใหเลือกชื่อหรือหมายเลข 
แลวกดปุมโทรออก

โทรดวน
คุณสามารถกําหนดหมายเลขโทรศัพท
ใหเปนปุมโทรดวนไดโดยใชปุมหมายเลข 
2 ถึง 9 โปรดดูที่ “โทรดวน” ในหนา 33 
โทรติดตอหมายเลขนั้นดวยวิธีการหนึ่ง
ในสองวิธีการดังตอไปนี้
• กดปุมโทรดวน แลวกดปุมโทรออก
• หากตั้งคา โทรดวน ไวที่ เปด กดปุม

โทรดวนคางไวจนกวาจะเริ่มการโทรนั้น 
โปรดดทูี่ โทรดวน ในหัวขอ “การโทร” 
ในหนา 37

■ การรับสายหรือปฏิเสธ
ไมรับสาย

คุณสามารถรับสายได โดยการกดปุม
โทรออก หรือเปดฝาพับของโทรศัพท 
หากตองการวางสาย ใหกดปุมจบ
การทํางาน หรือปดฝาพับของโทรศพัท
หากตองการปฏิเสธไมรับสายเรียกเขา
เมื่อฝาพับเปดอยู ใหกดปุมจบการทํางาน 
หรือปดฝาพับ หากตองการปฏิเสธไมรับสาย
เรียกเขาเมื่อฝาพับปดอยู ใหเปดฝาพับ 
แลวกดปุมจบการทํางานภายใน 1.5 วินาที
หากตองการปดเสียงเรียกเขา ใหกดปุม
ปรับระดับเสียงปุมใดปุมหนึ่ง หรือเลือก 
เงียบ
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เคลด็ลับ: หากเปดใชงานฟงกชัน 
โอนสายเมื่อสายไมวาง 
เพ่ือโอนสาย (เชน เพ่ือโอนไปยัง
ระบบฝากขอความเสียง) 
การปฏิเสธไมรับสายจะทําให
สายเรียกเขานั้นถูกโอนไปดวย
เชนกัน โปรดดูที่ “การโทร” 
ในหนา 37

ถาคุณตอชุดหูฟงที่มีปุมที่ชุดหูฟงที่ใชงาน
รวมกันไดเขากับโทรศพัท คุณสามารถ
รับสายและวางสายไดโดยกดปุมที่ชุดหูฟง

สายเรียกซอน 
เมื่อตองการรับสายเรียกซอนในระหวางที่
สนทนากับสายอื่นอยู ใหกดปุมโทรออก 
สายแรกจะถูกพักสายไว เมื่อตองการ
วางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุมวางสาย
ในการใชงานฟงกชัน ตั้งคาสายเรียกซอน 
โปรดดูที่ “การโทร” ในหนา 37

■ ตัวเลือกที่สามารถใชได
ระหวางที่กําลังใชสาย

ตัวเลือกหลายตวัซึง่คุณสามารถใชได
ขณะสนทนา คือ บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือ
ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ 
ขณะสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก และเลือก
จากตัวเลือกตอไปน้ี
ตัวเลือกขณะสนทนามีดังนี้ ปดเสยีง หรือ 
เปดเสียง, รายชื่อ, เมนู, บันทึกเสียง, 
ล็อคปุมกด, ใชเสียงอัตโนมัต,ิ ลําโพง 
หรือ โทรศัพท

ตัวเลือกของบริการเสริมจากระบบเครือขาย 
มีดังนี้ รับสาย และ ไมรับ, พักสาย หรือ 
เลิกพักสาย, โทรใหม, เพ่ิมสายประชุม, 
วางสาย, วางทุกสาย และเลือกคาตอไปน้ี
สง DTMF — เพ่ือสงตัวอักษรแทน
เสียงเรียกเขา
สลับสาย — ใชสลับระหวางสายที่ใชอยู
และสายที่พักรออยู
สงสายตอ — เพ่ือตอสายที่พักไวเขากับ
สายที่ใชอยู และวางสายของคุณเองจาก
การสนทนา
ประชุมสาย — เพ่ือการประชุมสาย 
โดยใหมีผูรวมประชุมสายไดสูงสุดถึง 5 ราย
โทรสวนตัว — เพ่ือคุยสายเปนสวนตัว
ในระหวางการประชุมสาย

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศพัท
ไวใกลหูระหวางการใชลําโพง 
เนื่องจากเสียงจะดงัมาก
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4. การเขียนขอความ

คุณสามารถปอนขอความ (เชน ขณะเขียน
ขอความ) โดยใชระบบปอนตวัอักษร
แบบปกติ หรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิ 
ขณะใชระบบปอนตวัอักษรแบบปกต ิ
ใหกดปุมตัวเลขตั้งแต 1 ถึง 9 ซ้ําจนพบ
ตัวอักษรที่ตองการ ในระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติ คุณสามารถปอนตัวอักษรได
โดยการกดปุมครั้งเดียว
ขณะที่เขียนขอความ หากคุณใชระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัต ิโทรศัพทจะปรากฏ
สัญลักษณ  และหากใชระบบ
ปอนตวัอักษรแบบปกต ิโทรศัพทจะปรากฏ
สัญลักษณ  ที่มุมบนซายของจอภาพ 

,  หรือ  ที่ปรากฏติดกับ
สัญลักษณของระบบการปอนขอความ 
แสดงถึงขนาดตัวพิมพ
เมื่อตองการเปลี่ยนขนาดตัวพิมพและ
ระบบการปอนขอความ ใหกดปุม #  
แสดงถึงโหมดตัวเลข ในการเปลี่ยนจาก
โหมดตวัอักษรเปนตัวเลข ใหกดคางไวที่
ปุม # และเลือก โหมดหมายเลข 

■ การต้ังคา
เมื่อตองการตัง้คาภาษาที่ใชเขยีน ใหเลือก 
ตัวเลอืก > ภาษาที่เขียน ระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัตสิามารถใชกับภาษาที่มี
ในรายการเทานั้น
เลือก ตัวเลือก > เปดพจนานุกรม 
เพ่ือตัง้คาระบบชวยสะกดคําอัตโนมัตหิรือ 
ปดพจนานุกรม เพ่ือตัง้คาระบบปอน
ตัวอักษรแบบปกติ

■ ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติจะใช
พจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถ
เพ่ิมคําใหมได
1. เร่ิมเขยีนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุม

แตละปุมเพียง 1 ครั้งสําหรับ
หนึ่งตัวอักษร คําจะเปลี่ยนไปตาม
การกดปุมในแตละครั้ง

2. เมื่อเขยีนคําเสร็จและตรวจแลววา
ถูกตอง ใหยืนยันโดยกดปุม 0 
เพ่ือเวนวรรค หรือกดปุมเล่ือนปุมใดก็ได 
กดปุมเล่ือนเพื่อยายเคอรเซอร
หากคําที่ปรากฏไมถูกตอง ใหกดปุม * 
ซ้ําๆ หรือเลือก ตัวเลือก > ขอมูล
ที่ตรงกัน จนกระทั่งคําที่คณุตองการ
ปรากฏขึน้ แลวใหยืนยันคํานั้น
หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา 
แสดงวาคําที่คุณเขียนไมมีใน
พจนานุกรม หากตองการเพิ่มคํา
ลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด 
และปอนคํานั้น (โดยใชระบบปอน
ตัวอักษรแบบปกติ) แลวเลือก จัดเก็บ

3. เร่ิมเขยีนคําถัดไป

การเขียนคําประสม
ปอนสวนแรกของคํา หลังจากนั้นใหยืนยัน
โดยกดปุมเล่ือนดานขวา เขียนสวนถัดไป
ของคํา หลังจากนั้นใหยืนยัน
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■ ระบบปอนตวัอกัษรแบบปกติ
กดปุมตัวเลข 1 ถึง 9 ซ้ําจนพบตัวอักษร
ที่ตองการ ตวัอักษรทั้งหมดที่มีอยูใน
ปุมตัวเลขแตละปุมอาจไมไดพิมพไวบนปุม
ครบทุกตัวอักษร ตัวอักษรที่มีอยูจะขึ้นกับ
ภาษาที่ใชเขียน โปรดดูที่ “การตัง้คา” 
ในหนา 10
หากตวัอักษรตัวถัดไปที่คุณตองการปอน 
อยูในปุมเดียวกับปุมที่คุณใชอยู 
ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึ้น 
หรือกดปุมเล่ือนใดก็ได หลังจากนั้น
ใหปอนตวัอักษร
เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรพิเศษ
ที่ใชอยูเสมอจะอยูที่ปุม 1
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5. การเลื่อนดเูมนู

โทรศัพทเครื่องนี้มีเมนูฟงกชันหลายฟงกชัน
ใหเลือก โดยจะจัดกลุมอยูในเมนูตางๆ 
1. หากตองการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู 

ในการเปลี่ยนหนาจอเมนู ใหเลือก 
ตัวเลอืก > มุมมองเมนูหลัก > 
รายการ หรือ ตาราง

2. เล่ือนดเูมนูตางๆ และเลือกเมนูยอย 
(เชน การตั้งคา)

3. หากเมนูนั้นมีเมนูยอย ใหเลือกเมนูยอย
ที่คุณตองการ (เชน โทรออก)

4. หากเมนูที่เลือกนั้นมีเมนูยอยลงไปอีก 
ใหเลือกเมนูยอยที่คุณตองการ 
(เชน รับไดทุกปุม)

5. เลือกตั้งคาที่ตองการ
6. หากตองการกลับไปท่ีเมนูระดบั

กอนหนานี้ ใหเลือก กลับ หากตองการ
ออกจากเมนู ใหเลือก ออก
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6. ขอความ 

บริการสงขอความนี้จะใชไดในกรณทีี่มี
การเปดใหบริการโดยผูใหบริการเครือขาย
หรือผูใหบริการเทานั้น

หมายเหตุ: ขณะสงขอความ 
เครื่องจะแสดงขอความ 
สงขอความแลว ซึ่งแสดง
ใหเห็นวา โทรศัพทของคุณ
ไดสงขอความนั้นไปยังเบอร
ศูนยขอความที่ตั้งโปรแกรมไว
ในโทรศัพทของคุณแลว 
แตไมไดหมายความวาผูรับ
ปลายทางไดรับขอความ
ของคณุแลว คุณสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับบริการรับสงขอความ
ไดจากผูใหบริการ
ขอสําคัญ: ขอควรระวังในการ
เปดขอความ ขอความตางๆ 
อาจมีไวรัสหรืออาจทําให
โทรศัพทหรือเครื่องพีซีของคุณ
เสียหายได 

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใชงาน
รวมกันไดเทานั้นที่จะรับและแสดง
ขอความได ลักษณะขอความที่แสดง
อาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทที่รับ
ขอความ

■ ขอความแบบตัวอักษร 
(SMS)

ดวยบริการ SMS (Short Message Service) 
คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณสงและ
รับขอความแบบหลายสวนซึ่งประกอบดวย
ขอความแบบตวัอักษรซึ่งเปนขอความ
ธรรมดาหลายขอความ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) ที่มีภาพได
กอนที่คุณจะสงขอความ, รูปภาพ หรือ
ขอความอีเมล คุณตองบันทึกเบอร
ศูนยขอความของคุณกอน โปรดดูที่ 
“การตั้งคาขอความ” ในหนา 26
เมื่อตองการตรวจสอบการใชงานบริการ
อีเมล SMS และสมัครขอใชบริการ ใหตดิตอ
ผูใหบริการ
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความ
แบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกวา
ความยาวที่กําหนดของขอความเดียว 
โดยขอความที่ยาวขึ้นจะถูกสงเปนชุด
ขอความตั้งแตสองขอความขึ้นไป 
ผูใหบริการจะคิดคาใชจายตามจริง 
สําหรับตวัอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนัก
หรือเครื่องหมายอื่นๆ และตวัอักษรจาก
ภาษาที่เลือกบางภาษา เชน จีน จะใช
พ้ืนที่มากขึน้ ซึ่งอาจใหขอความนั้น
ยาวกวาจํานวนที่จะสงเปนขอความเดยีวได
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ที่ดานบนของจอแสดงผล คณุจะเห็น
สัญลักษณแสดงความยาวของขอความ
แสดงจํานวนตวัอักษรที่ยังสามารถเขยีนได 
เชน 10/2 หมายความวา คุณยังสามารถ
ปอนตวัอักษรลงในขอความไดอีก 
10 ตัวอักษร โดยจะสงเปนสองขอความ

การเขียนและสงขอความ SMS
1. เลือก เมนู > ขอความ > สราง

ขอความ > ขอความตัวอักษร
2. ปอนขอความ โปรดดูที่ 

“การเขียนขอความ” ในหนา 10 
หากคณุตองการแทรกแบบขอความ
หรือภาพลงในขอความนั้น โปรดดูที่ 
“แบบขอความ” ในหนา 15 ขอความ
ภาพแตละขอความจะประกอบดวย
ขอความแบบตัวอักษรหลายๆ ขอความ 
ดังนั้น การสงขอความภาพหรือ
ขอความแบบหลายสวนหนึ่งขอความ
อาจเสียคาใชจายมากกวาการสง
ขอความแบบตวัอักษรหนึ่งขอความ

3. ในการสงขอความ ใหเลือก สง > 
ที่เพ่ิงถกูใชงาน, ไปที่เบอรโทรศัพท, 
ไปที่ผูรับหลายคน หรือ ไปที่อยูอีเมล 
หากคณุตองการสงขอความโดยใช
รูปแบบขอความที่กําหนดไว
ลวงหนาแลว ใหเลือก ผานรูปแบบ
การสง สําหรับรูปแบบขอความ 
โปรดดูที่ “ขอความและอีเมล SMS” 
ในหนา 26 เลือกหรือปอนหมายเลข
โทรศัพทหรืออีเมลแอดเดรส หรือ
เลือกรูปแบบ

การอานและการตอบกลบัขอความ 
SMS

 จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณไดรับขอความ 
SMS หรืออีเมล SMS สัญลักษณ  
กะพริบแสดงวาหนวยความจําขอความเต็ม 
กอนที่คุณจะรับขอความใหมได คณุจะตอง
ลบขอความเกาๆ ในแฟมขอมูล ถาดเขา
1. หากตองการดขูอความใหม เลือก แสดง 

หากตองการดขูอความนั้นในภายหลัง 
ใหเลือก ออก
หากตองการอานขอความในภายหลัง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > ถาดเขา 
หากคุณไดรับขอความมากกวา
หนึ่งขอความ ใหเลือกขอความที่คุณ
ตองการอาน  แสดงถึงขอความ
ที่ยังไมไดอาน

2. ขณะอานขอความ ใหเลือก ตัวเลือก 
และลบหรือสงตอขอความ, แกไข
ขอความเปนขอความแบบตัวอักษร
หรืออีเมล SMS, เปล่ียนชื่อขอความ
ที่คณุกําลังอานหรือยายขอความนั้น
ไปยังแฟมขอมูลอ่ืน หรือดูหรือดึงขอมูล
ในขอความมาใช คุณยังสามารถ
คัดลอกขอความตั้งแตเร่ิมตนไปไวใน
ปฏิทินในเครื่องโทรศัพท เพ่ือเปน
ขอความเตือนความจํา หากตองการ
บันทึกภาพลงในแฟมขอมูล แมแบบ
ขอความ ขณะอานขอความแบบภาพ 
ใหเลือก จัดเก็บภาพ
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3. หากตองการตอบกลับขอความ เลือก 
ตอบกลบั > ขอความตัวอักษร, 
ขอความมัลติมีเดีย, ขอความดวน 
หรือ ขอความคลิปเสียง ปอนขอความ
ตอบกลับ เมื่อคุณตอบกลับอีเมล 
ใหยืนยันหรือแกไขอีเมลแอดเดรสและ
ชื่อเร่ืองกอน

4. เมื่อตองการสงขอความไปยังหมายเลข
ที่ปรากฏ ใหเลือก สง > ตกลง

แบบขอความ
โทรศัพทเครื่องนี้มีแบบขอความ  และ
แบบขอความภาพ  ที่คุณสามารถ
ใชในขอความแบบตวัอักษร, ขอความภาพ 
หรือขอความอีเมล SMS ได
ในการเขาดูรายการแบบขอความ ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > รายการที่จัดเก็บ > 
ขอความตัวอักษร > แมแบบขอความ

■ ขอความมัลติมีเดีย 
ขอความมัลติมีเดยีอาจประกอบดวย
ขอความ ภาพ เสียง บันทึกปฏิทิน นามบัตร 
หรือไฟลวิดโีอ หากขอความนั้นมีขนาดใหญ
เกินไป เครื่องอาจจะรับขอความไมได 
ระบบเครือขายบางระบบอาจยอมให
ขอความแบบตัวอักษรมีแอดเดรสของ
อินเตอรเน็ตไวดวย เพ่ือใหคุณสามารถดู
ขอความมัลติมีเดยีนั้นได

คุณจะรับขอความมัลติมีเดยีไมได 
หากคุณสนทนาสายอื่นอยู เลนเกมส 
หรือรันแอปพลิเคชัน Java อ่ืนๆ หรือใชงาน
การเบราสการเชื่อมตอผานทางขอมูล GSM 
เนื่องจากการสงขอความมลัติมเีดียอาจ
ลมเหลวไดดวยสาเหตุหลายประการ 
ดังนั้นคุณไมควรใชวิธีดังกลาวเพียง
อยางเดียวในการติดตอส่ือสารที่สําคัญๆ

การเขียนและสงขอความมัลติมีเดีย
ในการตั้งคาการสงขอความมัลติมีเดีย 
โปรดดทูี่ “มัลติมีเดยี” ในหนา 26 
โปรดตดิตอผูใหบริการ เพ่ือตรวจสอบ
การใชงานและการเปนสมาชิกบริการ
ขอความมัลตมิีเดีย
1. เลือก เมนู > ขอความ > สราง

ขอความ > ขอความมลัติมีเดีย
2. ปอนขอความ โปรดดทูี่ 

“การเขียนขอความ” ในหนา 10
ในการแทรกไฟล ใหเลือก ตวัเลือก > 
แทรก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
ภาพ, เสียง หรือ วดิีโอคลิป — 
เพ่ือใสไฟลจาก คลังภาพ
ภาพใหม จะเปด กลอง — 
เพ่ือถายภาพใหมที่จะใสในขอความ
คลปิเสียงใหม จะเปด เครื่อง
บันทึก — เพ่ือบันทึกเสียงใหมที่จะ
ใสในขอความ
นามบัตร หรือ บันทึกปฏิทิน — 
เพ่ือใสนามบัตรหรือบันทึกปฏิทิน
ในขอความ
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ภาพนิ่ง — เพ่ือใสสไลดในขอความ 
โทรศัพทของคุณสนับสนุนขอความ
มัลติมีเดยีที่มีหลายหนา (สไลด) 
สไลดแตละหนาอาจประกอบดวย
ขอความ ภาพ บันทึกปฏิทิน นามบัตร 
และไฟลเสียง ในการเปดสไลด
ที่ตองการ หากขอความนั้น
ประกอบดวยสไลดหลายๆ หนา ใหเลือก 
ตัวเลอืก > ภาพนิ่งกอนหนา, 
ภาพนิ่งถัดไป หรือ รายการภาพนิ่ง 
ในการตัง้คาชวงเวลาระหวางภาพสไลด 
ใหเลือก ตัวเลือก > การจับเวลา
ภาพนิ่ง ในการยายสวนที่เปนขอความ
ตัวอักษรไปที่ดานบนหรือดานลาง
ของขอความ ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ใสตัวอักษรกอน หรือ ใสตวัอักษร
ทีหลงั
ตัวเลือกตอไปนี้บางตัวอาจใชงานได 
ลบ เพ่ือลบภาพ สไลด หรือไฟลเสียง
ออกจากขอความ ลบหนาจอ, 
แสดงตัวอยาง หรือ จัดเก็บขอความ 
ใน ตัวเลือกอื่นๆ ตัวเลือกตอไปนี้
บางตัวอาจใชงานได ใสชื่อ, ใสเบอร, 
รายละเอียดขอความ และ แกไข
หัวเรื่อง

3. ในการสงขอความ ใหเลือก สง > 
ที่เพ่ิงถกูใชงาน, ไปที่เบอรโทรศัพท, 
ไปที่อยูอีเมล หรือ ไปที่ผูรับหลายคน

4. เลือกรายชื่อจากรายการที่มี หรือ
ปอนหมายเลขโทรศพัทหรืออีเมล
แอดเดรสของผูรับ หรือคนหาขอมูล
ที่ตองการจาก รายชื่อ เลือก ตกลง 
ขอความนั้นจะถูกยายไปที่แฟมขอมูล 
ถาดออก เพ่ือที่จะสง

ขณะที่สงขอความมัลติมีเดีย 
สัญลักษณซึ่งเปนภาพเคลื่อนไหว  
จะปรากฏขึ้น และคณุสามารถใช
ฟงกชันอ่ืนๆ ของโทรศพัทได 
หากการสงขอความนั้นไมสําเร็จ 
เครื่องจะพยายามสงใหมประมาณ 
2-3 ครั้ง หากไมสามารถสงขอความ
นั้นได ขอความนั้นจะยังคงอยูใน
แฟมขอมูล ถาดออก โดยที่คณุ
สามารถสงขอความนั้นในภายหลังได
หากคุณเลือก จัดเก็บขอความ
ที่สงแลว > ใช ขอความที่สงจะไดรับ
การจัดเก็บไวในแฟมขอมูล 
แฟมขอความทีส่ง โปรดดทูี่ 
“มัลติมีเดีย” ในหนา 26 เมื่อขอความ
ถูกสงไป ไมไดหมายความวาระบบ
ไดสงขอความนี้ไปถึงปลายทาง
ที่กําหนดไวแลว

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิให
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือ
การสงตอภาพ แบบเสียง และเนื้อหา
บางสวนได

การอานและการตอบกลบั
ขอความมัลติมเีดีย

ขอสําคัญ: ขอควรระวังในการ
เปดขอความ ออบเจกตใน
ขอความมัลตมิีเดียอาจมี
ซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือ
อ่ืนๆ ที่อาจทําใหโทรศพัท
หรือเครื่องพีซขีองคุณเสียหายได 
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เมื่อเครื่องของคณุไดรับขอความมัลตมิีเดีย 
สัญลักษณที่เปนภาพเคลื่อนไหว  
จะปรากฏขึน้ เมื่อคุณไดรับขอความนั้นแลว 
สัญลักษณ  และขอความ ไดรับ
ขอความมัลติมีเดียแลว จะปรากฏขึ้น
1. หากตองการอานขอความ ใหเลือก เลน 

หากตองการดูขอความนั้นในภายหลัง 
ใหเลือก ออก
หากตองการอานขอความในภายหลัง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > ถาดเขา 
ในรายการขอความ  แสดงถึง
ขอความที่ยังไมไดอาน เลือกขอความ
ที่คุณตองการดู

2. ฟงกชนัของปุมเลือกกลางจะ
เปล่ียนแปลงไปตามสิ่งที่แนบมากับ
ขอความซึ่งปรากฏในขณะนั้น
เมื่อตองการดทูั้งขอความ หากขอความ
ที่ไดรับประกอบดวยการนําเสนอ, 
ไฟลเสียง หรือตองการดูไฟลวิดโีอ 
ใหเลือก เลน
ในการซมูภาพใหมีขนาดใหญขึ้น เลือก 
ขยายภาพ เมื่อตองการดูนามบัตร
หรือบันทึกปฏิทิน หรือตองการเปดดู
ลักษณะ ใหเลือก เปด

3. หากตองการตอบกลับขอความ เลือก 
ตัวเลอืก > ตอบกลับ > ขอความ
ตัวอักษร, ขอความมัลติมีเดีย, 
ขอความดวน หรือ ขอความ
คลิปเสียง ปอนขอความตอบกลับ 
และเลือก สง คณุสามารถสงขอความ
ตอบกลับไดเฉพาะกับบุคคลที่สง
ขอความเริ่มตนมาใหคณุเทานั้น
เลือก ตัวเลือก เพ่ือเขาใชตัวเลือก
ที่สามารถใชได

■ หนวยความจําเต็ม
เมื่อคณุไดรับขอความแบบตวัอักษร
ขอความใหม และหนวยความจําเตม็ 

 จะกะพริบ และขอความ ความจํา
ขอความตัวอักษรเตม็ ลบขอความออก 
จะปรากฏขึ้น เลือก ไม และลบขอความ
บางสวนออกจากแฟมขอมูล หากตองการ
ยกเลิกขอความที่รออยู เลือก ออก > ใช
เมื่อคณุมีขอความมัลติมีเดยีใหมที่รออยู 
แตหนวยความจําของขอความเต็ม 
สัญลักษณ  จะกะพริบ และขอความ 
ความจํามัลติมีเดียเต็มดูขอความ
ที่รออยู จะปรากฏขึ้น หากตองการดู
ขอความที่รออยู เลือก แสดง กอนที่คุณ
จะบันทึกขอความที่รออยูได คุณตองลบ
ขอความเกาออกเพื่อเพ่ิมที่วางใน
หนวยความจํา ในการบันทึกขอความ 
ใหเลือก จัดเก็บ
หากตองการยกเลิกขอความที่รออยู เลือก 
ออก > ใช หากคุณเลือก ไม คณุสามารถ
ดูขอความได

■ แฟมขอมูล
เครื่องจะจัดเก็บขอความแบบตัวอักษร
และขอความมัลติมีเดยีที่ไดรับไวใน
แฟมขอมูล ถาดเขา 
ขอความมัลตมิีเดียที่ยังไมไดสงจะถูกยาย
ไปเก็บไวในแฟมขอมูล ถาดออก 
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หากคณุเลือก เมนู > ขอความ > 
การตั้งคาขอความ > ขอความ
ตัวอักษร > จัดเก็บขอความทีส่ง > 
ใช และ เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความมัลติมีเดีย > 
จัดเก็บขอความที่สงแลว > ใช 
ขอความที่สงแลวจะถูกจัดเก็บไวใน
แฟมขอมูล รายการที่สง 
ในการบันทึกขอความแบบตัวอักษรที่คณุ
กําลังเขียนและตองการสงในภายหลังใน
แฟมขอมูล รายการที่จัดเก็บ ใหเลือก 
ตัวเลอืก > จัดเก็บขอความ > ขอความ
อักษรที่เก็บ สําหรับขอความมัลติมีเดยี 
ใหเลือกตัวเลือก จัดเก็บขอความ  
แสดงถึงขอความที่ยังไมไดสง
ในการจัดขอความแบบตัวอักษร ใหยาย
ขอความบางสวนไปยัง แฟมสวนตวั 
หรือเพ่ิมแฟมขอมูลใหมสําหรับเก็บขอความ
ของคณุ เลือก ขอความ > รายการ
ที่จัดเก็บ > ขอความตวัอักษร > 
แฟมสวนตัว
การเพิ่มแฟมขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > 
เพ่ิมแฟมขอมูล หากคุณยังไมไดบันทึก
แฟมขอมูลใดไว ใหเลือก เพ่ิม
ในการลบหรือเปลี่ยนชื่อแฟมขอมลู ใหเล่ือน
ไปที่แฟมขอมูลนั้น แลวเลือก ตัวเลอืก > 
ลบแฟมขอมูล หรือ เปลี่ยนชื่อแฟม

■ ขอความดวน
ขอความดวน คอื ขอความแบบตัวอักษร
ที่ปรากฏขึ้นในทันทีที่ไดรับ

การเขียนขอความดวน
เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > 
ขอความดวน เขียนขอความ ความยาว
สูงสุดของขอความดวนคือ 70 ตวัอักษร 
ในการใสตัวอักษรกะพริบลงในขอความ 
ใหเลือก ใสตัวอักษรกระพริบ จากรายการ
ตัวเลือก เพ่ือกําหนดเครื่องหมาย ตัวอักษร
หลังเครื่องหมายจะกะพริบ จนกระทั่ง
คุณใสเครื่องหมายที่สอง

การรับขอความดวน
ขอความดวนที่ไดรับจะไมถูกจัดเก็บ
โดยอัตโนมัต ิหากตองการอานขอความ 
ใหเลือก อาน เมื่อตองการนําหมายเลข
โทรศัพท อีเมลแอดเดรส และแอดเดรส
ของเว็บไซตนั้นจากขอความปจจุบัน
มาใช เลือก ตัวเลอืก > ใชรายละเอียด 
ในการบันทึกขอความ ใหเลือก จัดเก็บ 
และเลือกแฟมขอมูลที่คณุตองการ
จัดเก็บขอความไว



ขอความ

19 ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

■ การสงขอความคลิปเสียง
โดยใช Nokia Xpress

ดวยเมนูนี้ คณุสามารถใชบริการขอความ
มัลติมีเดียเพื่อสรางและสงขอความ
คลิปเสียงไดอยางสะดวกงายดาย คุณตอง
เปดใชงานบริการสงขอความมัลติมีเดียกอน 
คุณจึงจะใชบริการนี้ได 

การสรางและการสงขอความ
คลิปเสียง
1. เลือก เมนู > ขอความ > เขยีน

ขอความ > ขอความคลิปเสยีง 
เครื่องบันทึกเสียงจะเปดขึน้ ในการ
ใชเครื่องบันทึกเสียง โปรดดูที่ 
“เครื่องบันทึก” ในหนา 47 

2. เมื่อพรอมที่จะสงขอความแลว เลือก 
ตัวเลอืก > เลน เพ่ือตรวจดูขอความ
กอนสง, แทนที่คลิปเสยีง เพ่ือบันทึก
เสียงซ้ํา, จัดเก็บขอความ เพ่ือบันทึก
ขอความในแฟมขอมูล รายการ
ที่จัดเก็บ ขอความ จัดเก็บไฟลเสียง 
เพ่ือจัดเก็บเสียงที่บันทึกใน คลังภาพ, 
แกไขหัวเรื่อง เพ่ือใสหัวเร่ืองใหกับ
ขอความ, รายละเอียดขอความ 
เพ่ือดรูายละเอียดขอความ หรือ ลําโพง 
หรือ โทรศัพท

3. ในการสงขอความ ใหเลือก สง > 
ที่เพ่ิงถกูใชงาน, ไปที่เบอรโทรศัพท, 
ไปที่อยูอีเมล หรือ ไปที่ผูรับหลายคน 
ตัวเลือกอาจมีใหเลือกมากกวานี้ 
ขึ้นกับผูใหบริการของคณุดวย

4. เลือกรายชื่อจากรายการที่มี 
ปอนหมายเลขโทรศัพทหรืออีเมล
แอดเดรสของผูรับ หรือคนหาขอมูล
ที่ตองการจาก รายชื่อ เลือก ตกลง 
จากนั้น ขอความนั้นจะถูกยายไปที่
แฟมขอมูล ถาดออก เพ่ือที่จะสง

การรับขอความคลิปเสียง
ในขณะที่เครื่องโทรศพัทของคณุ
รับขอความคลิปเสียง ขอความ ไดรับ 1 
ขอความคลปิเสียง จะปรากฏขึ้น เลือก 
เลน เพ่ือเปดขอความ หรือ แสดง > เลน 
หากไดรับขอความมากกวาหนึ่งขอความ 
เลือก ตัวเลอืก เพ่ือดูตัวเลือกตางๆ 
ที่สามารถใชได หากตองการฟงขอความนั้น
ในภายหลัง ใหเลือก ออก
ในการบันทึกขอความ ใหเลือก ตวัเลอืก > 
จัดเก็บไฟลเสียง และเลือกแฟมขอมูล
ที่คณุตองการจัดเก็บขอความไว

■ การสงขอความทันใจ
การสงขอความทันใจ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) เปนวิธีการสงขอความ
ตัวอักษรแบบสั้นและงายไปยังบุคคลอื่น
ที่ออนไลนอยู
คุณจะใชการสงขอความทันใจไดก็ตอเมื่อ
คุณสมัครขอใชบริการนี้แลว หากตองการ
ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ ของบริการ 
คาบริการ และการสมัครเขาใชบริการ 
โปรดสอบถามจากผูใหบริการ ซึ่งคุณ
จะไดรับ ID และรหัสผานเฉพาะของคุณ 
รวมทั้งการตั้งคา
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ในการตัง้คาที่จําเปนของบริการสงขอความ
ทันใจ ดูที่ การตั้งคาการเชื่อมตอ หัวขอ 
“การเขาสูเมนูการสงขอความทันใจ” 
ในหนา 20 ไอคอนและขอความบนหนาจอ
อาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับบริการ
สงขอความทันใจ
การสนทนาโดยใชขอความทันใจอาจทําให
ส้ินเปลืองแบตเตอรี่มากกวาปกติ และคุณ
อาจตองตอโทรศัพทเขากับเครื่องชารจ
แบตเตอรี่ ทั้งนี้ความสิ้นเปลืองดังกลาว
ขึ้นอยูกับระบบเครือขายดวย

การเขาสูเมนูการสงขอความทันใจ
ในการเขาสูเมนูขณะเครื่องออฟไลน 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > สนทนา 
หากมีการตั้งคาชุดการเชื่อมตอมากกวา
หนึ่งชุดสําหรับบริการสงขอความทันใจ 
ใหเลือกชุดคาที่ตองการ หากมีการ
กําหนดคาไวเพียงชุดเดยีว เครื่องจะเลือก
ชุดคานั้นโดยอัตโนมัติ
ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น:
ล็อกอิน — เพ่ือเชื่อมตอกับบริการ
สงขอความทันใจ
การสนทนาเกา — เพ่ือด ูลบ หรือ
เปล่ียนชื่อการสนทนาโดยใชขอความทันใจ
ที่คุณไดจัดเก็บในระหวางที่สนทนา
การตั้งคาการเชื่อมตอ — เพ่ือแกไข
การตัง้คาที่จําเปนของการเชื่อมตอในการ
รับสงขอความและสถานะของผูติดตอ

การเชื่อมตอกับบริการ
สงขอความทันใจ
ในการเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ 
ใหเขาสูเมนู สนทนา เปดใชบริการ
สงขอความทันใจ และเลือก ล็อกอิน 
เมื่อเชื่อมตอบริการกับโทรศัพทแลว 
ขอความ ลอ็กอินแลว จะปรากฏขึ้น
ในการยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการ
สงขอความทันใจ ใหเลือก ออก

การเริ่มตนขอความทันใจ
เปดเมนู ขอความทันใจ และเชื่อมตอ
กับบริการ คุณสามารถเริ่มตนบริการ
ไดดวยวิธีการตางๆ 
การสนทนา — เพ่ือดูรายการขอความ
ทันใจใหมและขอความทันใจที่อานแลว 
หรือคําเชิญเพื่อเขารวมการรับสงขอความ
ทันใจในระหวางการรับสงขอความทันใจ
ที่ใชงานอยู เล่ือนไปที่ขอความหรือคําเชิญ
ที่ตองการ และเลือก เปด เพื่ออานขอความ

 แสดงขอความกลุมใหม และ  
ขอความกลุมที่อานแลว  แสดงขอความ
ทันใจใหม และ  ขอความทันใจ
ที่อานแลว

 แสดงถึงคําเชิญ
ไอคอนและขอความบนหนาจอ
อาจแตกตางกัน ขึ้นกับบริการ
สงขอความทันใจ
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รายชื่อ IM — เพ่ือดูรายชื่อที่คุณเพิ่มไว 
เล่ือนไปยังรายชื่อที่คุณตองการ
สนทนาดวย แลวเลือก สนทนา หรือ 
เปด หากมีรายชื่อใหมปรากฏใน
รายการ ในการใสรายชื่อ โปรดดูที่ 
“รายชื่อสําหรับการสงขอความทันใจ” 
ในหนา 22

 แสดงรายชื่อที่ออนไลนและ  
ออฟไลนในหนวยความจําของรายชื่อใน
โทรศัพท  แสดงวารายชื่อนั้นถูกกันไว 

 แสดงรายชื่อที่คุณไดสงขอความ
ใหมแลว
กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ — 
เพ่ือแสดงรายการบุคมารคของกลุม
สาธารณะที่ผูใหบริการมีให ในการเริ่ม
รับสงขอความทันใจกับกลุม เล่ือนไปที่
กลุมตามตองการ แลวเลือก เขารวม 
ปอนชื่อในหนาจอ ซึง่เปนชือ่ที่ตองการ
ใชเปนชื่อเลนในการสนทนา เมื่อคณุ
เขารวมในการสนทนาของกลุมนั้นแลว 
คุณสามารถเริ่มตนสนทนาในกลุมได 
โปรดดูการสรางกลุมสวนตัวไดที่ “กลุม” 
ในหนา 23
คนหา > ผูสนทนา หรือ กลุมสนทนา — 
เพ่ือคนหากลุมสาธารณะกลุมอ่ืนหรือ
ผูรับสงขอความทันใจรายอื่น ที่อยูบน
ระบบเครือขายนี้ แยกตามหมายเลข
โทรศัพท ชื่อในหนาจอ อีเมลแอดเดรส 
หรือชือ่ หากคณุเลือก กลุมสนทนา 
คุณจะสามารถคนหากลุมสนทนาได
ตามสมาชิกในกลุม หรือตามชื่อกลุม
สนทนา หัวขอ หรือ ID

ในการเริ่มสนทนาเมื่อคุณพบผูสนทนา
หรือกลุมสนทนาที่คณุตองการแลว ใหเลือก 
ตัวเลือก > สนทนา หรือ เขากลุม
เร่ิมการสนทนาจาก รายชื่อ โปรดดทูี่ 
“การดูรายชือ่ที่เขาดขูอมูล” ในหนา 31

การรับหรือปฏิเสธคําเชญิ
ในโหมดสแตนดบาย เมื่อคุณไดเชื่อมตอ
กับบริการสงขอความทันใจ และคุณ
ไดรับคําเชิญสนทนาใหม ขอความ 
ไดรับคําเชิญใหม จะปรากฏขึน้ 
ในการอานขอความ ใหเลือก อาน 
หากคุณไดรับคําเชิญมากกวาหนึ่งคําเชิญ 
ใหเล่ือนไปยังคําเชญิที่ตองการ และเลือก 
เปด ในการเขารวมการสนทนากลุมสวนตัว 
เลือก ยอมรับ และปอนชื่อในหนาจอ 
หรือหากตองการปฏิเสธหรือลบคําเชญิ 
ใหเลือก ตัวเลอืก > ปฏิเสธ หรือ ลบ

การอานขอความทันใจที่ไดรับ
ในโหมดสแตนดบาย เมื่อคุณเชือ่มตอกับ
บริการสงขอความทันใจ และไดรับขอความ
ใหมที่ไมใชขอความในการสนทนา
ในขณะนั้น ขอความ มีขอความทันใจใหม 
จะปรากฏขึ้น ในการอานขอความ 
ใหเลือก อาน หากคุณไดรับขอความ
มากกวาหนึ่งขอความ ใหเล่ือนไปยัง
ขอความที่ตองการ แลวเลือก เปด
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ขอความใหมที่ไดรับระหวางการสนทนา
จะถูกจัดเก็บไวใน สนทนา > การสนทนา 
หากคณุไดรับขอความจากบุคคลที่ไมได
มีรายชื่ออยูใน รายชื่อ IM ID ผูสง
จะปรากฏขึน้ ในการบันทึกชื่อผูสนทนาใหม
ที่ไมมีชื่อในหนวยความจําในโทรศัพท 
ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกในรายการ

การเขารวมในการสนทนา
หากตองการเขารวมหรือเร่ิมตนสนทนา 
เลือก เขยีน เขียนขอความ แลวเลือก สง 
หรือกดปุมโทรออกเพื่อสงขอความ เลือก 
ตัวเลอืก > ดูการสนทนา, บันทึก
ในรายการ, สมาชิกกลุม, กันผูสนทนา 
หรือ หยุดการสนทนา

การแกไขสถานะการใชงานของคุณ
1. เปดเมนู สนทนา และเชื่อมตอกับ

บริการสงขอความทันใจ
2. ในการดแูละแกไขชื่อในหนาจอหรือ

ขอมูลการใชงานสวนตัวของคุณ เลือก 
การตั้งคาสวนตัว

3. เมื่อตองการใหผูที่สงขอความทันใจ
รายอ่ืนๆ ทั้งหมดสามารถเห็นคุณได
หากคณุออนไลน ใหเลือก การใชงาน
ของผูใช > สนทนาไดกับทุกคน
เมื่อตองการใหเฉพาะบุคคลที่มีรายชื่อ
อยูในรายชื่อสําหรับสงขอความทันใจ
ของคุณเทานั้นที่จะเห็นคุณไดหากคุณ
ออนไลน เลือก การใชงานของผูใช > 
สนทนาไดกับรายชื่อ
เมื่อตองการแสดงสถานะเปนออฟไลน 
ใหเลือก การใชงานของผูใช > 
โชวเปนออฟไลน

เมื่อคณุเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ 
สัญลักษณ  แสดงวาคุณออนไลนอยู 
และ  แสดงวาบุคคลอื่นไมสามารถ
มองเห็นคณุได

รายชือ่สําหรับการสงขอความทันใจ
ในการเพิ่มชื่อลงในรายชือ่สําหรับการสง
ขอความทันใจ ใหเชื่อมตอบริการ
สงขอความทันใจ และเลือก รายชื่อ IM 
ในการเพิ่มผูสนทนาในรายชื่อ เลือก 
ตัวเลือก > เพ่ิมผูสนทนาใหม หรือ
หากคุณไมมีชื่อที่จะเพิ่ม ใหเลือก เพ่ิม เลือก 
ใส ID โดยผูใช, คนหาจากเซิรฟเวอร, 
คัดลอกจากเซริฟเวอร หรือ ตามเบอร
มือถอื
เล่ือนไปยังรายชื่อ และเริ่มสนทนา 
โดยเลือก สนทนา หรือ ตัวเลือก > 
รายละเอียดผูสนทนา, กันผูสนทนา หรือ 
เลิกกันผูสนทนา, เพ่ิมผูสนทนาใหม, 
ลบชื่อผูสนทนา, เปลี่ยนรายการ, 
คัดลอกไปทีเ่ซิรฟเวอร หรือ การเตือน
สถานะ

การกันและเลกิกันขอความ
ในการกันขอความ ใหเชื่อมตอกับบริการ
สงขอความทันใจ และเลือก การสนทนา > 
รายชื่อ IM หรือเขารวมหรือเร่ิมการสนทนา 
เล่ือนไปยังชื่อที่คุณตองการกันขอความเขา 
และเลือก ตัวเลือก > กันผูสนทนา > 
ตกลง
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ในการยกเลิกการกันขอความ ใหเชื่อมตอ
กับบริการสงขอความทันใจ และเลือก 
รายชื่อที่ถูกปดก้ัน เล่ือนไปยังชื่อที่คณุ
ตองการเลิกกันขอความ และเลือก 
เลิกบลอ็ค

กลุม
คุณสามารถสรางกลุมสวนตัวในการ
สนทนาโดยใชขอความทันใจได หรือใชกลุม
สาธารณะที่ผูใหบริการมีให กลุมสวนตัว
จะมีอยูในระหวางสนทนาโดยใชขอความ
ทันใจเทานั้น โดยกลุมจะถูกจัดเก็บใน
เซิรฟเวอรของผูใหบริการ หากเซิรฟเวอร
ที่คุณล็อกอินไมสนับสนุนบริการกลุม 
เมนูที่เกี่ยวของกับกลุมทั้งหมดจะกลายเปน
สีทึบ

กลุมสาธารณะ
กลุมสนทนา — คุณสามารถกําหนด
บุคมารคกลุมสาธารณะที่ผูใหบริการมีใหได 
เชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ 
และเลือก กลุมสาธารณะ เล่ือนไปที่
กลุมที่คณุตองการสนทนาแลวเลือก 
เขารวม หากคุณไมมีชื่อในกลุม ใหปอนชื่อ
ในหนาจอของคุณซึ่งใชเปนชื่อเลนในกลุม 
ในการลบกลุมออกจากรายชื่อกลุม ใหเลือก 
ตัวเลอืก > ลบกลุม 
ในการคนหากลุม ใหเลือก กลุมสนทนา > 
กลุมสาธารณะ > คนหากลุม คุณจะ
สามารถคนหากลุมสนทนาไดตามสมาชกิ
ในกลุม หรือตามชื่อกลุมสนทนา หัวขอ 
หรือ ID

การสรางกลุมสวนตัว
เชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ 
และเลือก กลุมสนทนา > เพ่ิมกลุม 
ปอนชื่อของกลุมและชื่อในหนาจอที่คุณ
ตองการใช เลือกสมาชิกกลุมสวนตัว
ในรายชื่อ และเขียนคําเชิญ

■ โปรแกรมอีเมล
โปรแกรมอีเมลจะใหคุณเขาใชอีเมล
แอคเคาทที่สามารถใชงานรวมกันได
ผานโทรศัพท เมื่อคุณไมไดอยูในที่ทํางาน
หรือที่บาน โปรแกรมอีเมลแตกตางจาก
ฟงกชันอีเมล SMS และ MMS
โทรศัพทของคุณจะสนับสนุนอีเมล
เซิรฟเวอร POP3 และ IMAP4 กอนที่คุณ
จะสงและเรียกอานอีเมล คุณจําเปนตอง
ดําเนินการดังนี้ 
• จัดหาอีเมลแอคเคาทใหมหรือใช

แอคเคาทเดิม คุณสามารถตดิตอ
ผูใหบริการอีเมลเพ่ือขออีเมลแอคเคาท
ของคุณได 

• โปรดสอบถามผูใหบริการอีเมล
ของคุณเกี่ยวกับการตั้งคาสําหรับ
อีเมล คุณอาจไดรับการตั้งคา
คอนฟเกอเรชันอีเมลเปนขอความ
การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน โปรดดทูี่ 
“บริการตัง้คาคอนฟเกอเรชัน” 
ในหนา xi คุณยังสามารถปอนการตั้งคา
ดวยตนเองไดอีกดวย โปรดดูที่ 
“การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา 42 
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ในการใชงานการตั้งคาอีเมล ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > การตัง้คา
ขอความ > ขอความอีเมล โปรดดทูี่ 
“อีเมล” ในหนา 27

แอปพลิเคชันนี้ไมสามารถใชเสียงปุมกดได

การเขียนและการสงอีเมล
1. เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 

สรางอีเมล
2. ปอนอีเมลแอดเดรสของผูรับ หัวขอ 

และขอความในอีเมล
ในการแนบไฟลในอีเมล เลือก 
ตัวเลอืก > แนบ และไฟลใน 
คลังภาพ

3. เลือก สง > สงตอนนี้

การดาวนโหลดอีเมล 
1. ในการเขาใชแอปพลิเคชันอีเมล ใหเลือก 

เมนู > ขอความ > อีเมล
2. ในการดาวนโหลดขอความอีเมล

ที่สงไปยังอีเมลแอคเคาทของคุณ 
ใหเลือก ดึง
ในการดาวนโหลดขอความอีเมลใหม 
และสงอีเมลที่จัดเก็บไวในแฟมขอมูล 
ถาดออก ใหเลือก ตัวเลือก > 
ดึงและสง
ในการดาวนโหลดหัวขอของขอความ
อีเมลใหมซึ่งถูกสงไปยังอีเมลแอคเคาท
ของคุณกอน ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตรวจสอบอีเมลใหม จากนั้น 
ใหดาวนโหลดอีเมลที่ตองการโดย
ทําเครื่องหมายเลือกอีเมล แลวเลือก 
ตัวเลอืก > ดึง

3. เลือกขอความใหมใน ถาดเขา 
หากตองการดขูอความนั้นในภายหลัง 
ใหเลือก กลับ 

 แสดงถึงขอความที่ยังไมไดอาน

การอานและการตอบกลบัอีเมล
ขอสําคัญ: ขอควรระวังในการ
เปดขอความ ขอความอีเมล
อาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตราย
หรืออ่ืนๆ ซึ่งอาจทําใหโทรศัพท
หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได

เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > ถาดเขา 
จากนั้นเลือกขอความที่ตองการ ขณะอาน
ขอความ ใหเลือก ตัวเลอืก เพ่ือดูตัวเลือก
ตางๆ ที่สามารถใชได
ในการตอบกลับอีเมล ใหเลือก ตอบกลบั > 
ขอความเดิม หรือ หนาจอวาง 
ในการตอบกลับผูรับหลายราย ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตอบกลบัทัง้หมด ยืนยัน
หรือแกไขอีเมลแอดเดรสและหัวเร่ือง
แลวเขยีนขอความตอบกลับของคุณ 
ในการสงขอความ ใหเลือก สง > สงตอนนี้

แฟมขอมูลถาดเขาและ
แฟมขอมูลอื่น
โทรศัพทจะจดัเก็บอีเมลซึง่คุณดาวนโหลด
จากอีเมลแอคเคาทของคณุไวในแฟมขอมลู 
ถาดเขา แฟมขอมูลอื่นๆ ประกอบดวย
แฟมขอมูลตอไปน้ี ฉบับราง เพ่ือจัดเก็บ
อีเมลที่ยังเขียนไมสมบูรณ ทีเ่ก็บถาวร 
เพ่ือจัดการและจัดเก็บอีเมลของคุณ 
ถาดออก เพ่ือจดัเก็บอีเมลที่ยังไมไดสง 
และ รายการที่สง เพ่ือจัดเก็บอีเมล
ที่สงออกไปแลว
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ในการจัดการแฟมขอมูลและอีเมล
ในแฟมขอมูลนั้น เลือก ตัวเลือก > 
จัดการแฟมขอมูล

การลบขอความอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 
ตัวเลอืก > จัดการแฟมขอมูล และเลือก
แฟมขอมูลที่ตองการ เลือกขอความที่คุณ
ตองการลบ หากตองการลบขอความ
ดังกลาว ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบ
การลบอีเมลออกจากเครื่องของคุณ
จะไมเปนการลบอีเมลนั้นออกจาก
เซิรฟเวอรอีเมลดวย หากตองการให
เครื่องลบอีเมลออกจากเซิรฟเวอรอีเมลดวย 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 
ตัวเลอืก > การตั้งคาเพ่ิมเติม > 
ทิ้งสําเนา: > ลบขอความที่ดงึแลว

■ ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริม
จากระบบเครือขาย และคุณจําเปนตอง
สมัครเปนสมาชิกกอน หากตองการ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตดิตอผูใหบริการ
หากตองการโทรไปยังระบบฝากขอความ
เสียง ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
ขอความเสียง > เรียกฟงขอความเสยีง 
หากตองการปอน คนหา หรือแกไขเบอร
ขอความเสียง เลือก หมายเลขศูนยรับ
ฝากขอความเสียง

หากระบบสนับสนุน สัญลักษณ  
แสดงวามีขอความเสียงขอความใหม 
เลือก ฟง เพ่ือโทรออกไปยังเบอร
ศูนยฝากขอความเสียงของคณุ

■ ขอความขอมูล
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความขอมูล 
ดวยบริการเสริมจากระบบเครือขาย 
ขอความขอมูล คุณจะไดรับขอมูล
ในเรื่องตางๆ จากผูใหบริการของคณุ 
หากตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับบริการ 
หัวขอตางๆ รวมทั้งหมายเลขที่สัมพันธ
กับขอมูลหัวขอนั้นๆ โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ

■ คําสั่งขอใชบริการ
เลือก เมนู > ขอความ > คําสั่ง
ขอใชบริการ ปอนและสงคําขอบริการ 
(โดยทั่วไปรูจักกันในชื่อคําส่ัง USSD) 
ไปยังผูใหบริการของคุณ เชน คําส่ัง
การใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขาย

■ การลบขอความ
ในการลบขอความทั้งหมดออกจาก
แฟมขอมูล ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
ลบขอความ และแฟมขอมูลที่คณุ
ตองการลบขอความ เลือก ใช และหาก
ในแฟมขอมูลมีขอความที่ยังไมไดเปดอาน 
เครื่องจะถามวาคุณตองการลบขอความ
เหลานั้นดวยหรือไม เลือก ใช อีกครั้ง
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■ การต้ังคาขอความ

ขอความและอีเมล SMS
การตัง้คาขอความจะสงผลตอการสง 
การรับ และการดูขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความตัวอักษร และเลือก
จากตัวเลือกตอไปน้ี
รูปแบบการสง — หากซิมการดของคณุ
รองรับการใชชุดรูปแบบขอความมากกวา
หนึ่งชุด ใหเลือกชุดที่คุณตองการเปลี่ยน 
ตัวเลือกตอไปนี้บางตัวอาจใชงานได 
เบอรศูนยขอความ (สงมาจากผูใหบริการ
ของคณุ), สงในแบบ, อายุขอความ, 
เบอรผูรับที่ตัง้ไว (ขอความตัวอักษร) หรือ 
อีเมลเซิรฟเวอร (อีเมล), รายงานผล
การสง, ใชขอมลูแพคเก็ต, ใชศูนยเดมิ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) และ 
ตั้งชื่อใหม
จัดเก็บขอความที่สง > ใช — ตั้งคาเครื่อง
ใหจัดเก็บขอความแบบตัวอักษรที่สงแลวไว
ในแฟมขอมูล รายการทีส่ง
การสงซ้ําอัตโนมัติ > ใช — โทรศัพทจะ
พยายามสงขอความแบบตวัอักษรอีกครั้ง
โดยอัตโนมัติ หากสงไมสําเร็จ

มัลติมีเดีย
การตัง้คาขอความจะสงผลตอการสง 
การรับ และการดูขอความมัลตมิีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความมัลตมิีเดยี และเลือก
จากตัวเลือกตอไปน้ี

จัดเก็บขอความที่สงแลว > ใช — 
เพ่ือตั้งคาเครื่องใหจัดเก็บขอความ
มัลตมิีเดียที่สงแลวไวในแฟมขอมูล 
แฟมขอความทีส่ง
รายงานผลการสง — เพ่ือขอใหระบบ
สงผลการสงขอความใหกับเครื่องของคุณ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ยอภาพเล็กลง — เพ่ือกําหนดขนาดภาพ 
เมื่อคณุตองการแทรกภาพลงในขอความ
มัลตมิีเดีย
คาที่ใชจับเวลาภาพนิ่ง — เพ่ือกําหนด
เวลาที่ระบบตั้งไวใหกับสไลดในขอความ
มัลตมิีเดีย
ใหรับมัลตมิีเดยี > ใช หรือ ไม — เพ่ือรับ
หรือกันขอความมลัติมเีดีย หากคณุเลือก 
ในเครือขายเดยีวกัน คุณจะรับขอความ
มัลตมิีเดียไมไดหากคุณไมไดอยูในระบบ
มัลติมีเดียที่เขามา > ดึงขอมูล, 
ดึงดวยตัวเอง หรือ ปฏิเสธ — เพ่ือให
เครื่องรับขอความมัลติมีเดยีโดยอัตโนมัติ, 
รับดวยตนเองเมื่อเครื่องถาม หรือปฏิเสธ
ไมรับขอความ
การตั้งกําหนดคา > การจัดรูปแบบ — 
เฉพาะคาคอนฟเกอเรชันที่รองรับการสง
ขอความมัลตมิีเดียจะปรากฏขึ้น เลือก
ผูใหบริการ คาที่ตั้งมา หรือ การตั้งคา
สวนบุคคล สําหรับการสงขอความ
มัลตมิีเดีย เลือก บัญช ีและเลือกแอคเคาท
ของบริการสงขอความมัลตมิีเดียที่มีในการ
ตั้งคาคอนฟเกอเรชันที่ใชงาน
ใหรับโฆษณา — เพ่ือรับหรือปฏิเสธ
ไมรับขอความโฆษณา เครื่องจะไมแสดง
คานี้ หากตั้งคา ใหรับมลัติมีเดีย ไวที่ ไม
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อีเมล
การตัง้คาจะสงผลตอการสง การรับ 
และการดูอีเมล
คุณอาจไดรับการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
ของโปรแกรมอีเมลเปนขอความ
การตัง้คาคอนฟเกอเรชัน โปรดดูที่ 
“บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา xi 
คุณยังสามารถปอนการตั้งคา
ดวยตนเองไดอีกดวย โปรดดทูี่ 
“การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา 42
ในการใชงานการตั้งคาโปรแกรมอีเมล 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความอีเมล และเลือก
จากตัวเลือกตอไปน้ี
การจัดรูปแบบ — เลือกคาที่คณุตองการ
ใชงาน
บัญชี — เลือกแอคเคาทที่ไดรับจาก
ผูใหบริการ
ชื่อผูใช — ปอนชื่อหรือชื่อเลนของคณุ
ที่อยูอีเมล — ปอนอีเมลแอดเดรสของคุณ
รวมถึงลายเซ็น — คุณสามารถกําหนดให
ลายเซ็นปรากฏที่ตอนทายของอีเมลโดย
อัตโนมัติ เมื่อคุณเขยีนขอความ
ตอบกลบัทีท่ี่อยู — ปอนอีเมลแอดเดรส
ที่คุณตองการสงการตอบกลับ
ชื่อผูใช SMTP — ปอนชื่อที่คุณตองการ
ใชกับเมลที่สงออก
รหัสผาน SMTP — ปอนรหัสผานที่คุณ
ตองการใชกับเมลที่สงออก
แสดงหนาตางการตดิตอ —เลือก ใช 
เพ่ือดําเนินการตรวจสอบผูใชดวยตนเอง
สําหรับการเชื่อมตออินทราเน็ต

ประเภทเซิรฟเวอรที่เขามา — เลือก 
POP3 หรือ IMAP4 ตามประเภทของ
ระบบอีเมลที่คณุกําลังใชอยู หากเครื่อง
ของคุณรองรับไดทั้งสองประเภท ใหเลือก 
IMAP4
การตั้งคาเมลขาเขา — เลือกตัวเลือก
ที่สามารถใชไดสําหรับ POP3 หรือ IMAP4

การตั้งคาอื่นๆ 
ในการเลือกการตั้งคาอ่ืนๆ ของขอความ 
เลือก เมนู > ขอความ > การตัง้คา
ขอความ > การตัง้คาอื่นๆ ในการ
เปล่ียนขนาดแบบอักษรที่จะใชสําหรับ
อานและเขียนขอความ เลือก ขนาดอักษร 
ในการแทนที่รอยยิ้มแบบตัวอักษรดวยภาพ
กราฟก เลือก รอยยิ้มแบบกราฟก > ใช

■ ตัวนับขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > ตวันับจํานวน
ขอความ เพ่ือดขูอมูลโดยประมาณ
ในการติดตอส่ือสารครั้งลาสุดของคณุ
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7. รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลข
โทรศัพท (รายชื่อ) ไวในหนวยความจําของ
โทรศัพทและในหนวยความจําซิมการด 
โปรดดูที่ “การตั้งคา” ในหนา 31
หนวยความจําของโทรศัพทสามารถบันทึก
รายชื่อพรอมหมายเลขและรายการ
ขอความได นอกจากนี้ คณุยังสามารถ
บันทึกภาพพรอมรายชือ่จํานวนหนึ่งได
รายชื่อและเบอรโทรศพัทที่เก็บบันทึกไวใน
หนวยความจําของซิมการดจะแสดงดวย
สัญลักษณ 

■ การคนหารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตวัเลือก > 
คนหา เล่ือนดูรายชื่อ หรือปอนตัวอักษร
ตัวแรกของชื่อที่คุณกําลังคนหา

■ การบันทึกชื่อและ
เบอรโทรศัพท

ชื่อและหมายเลขโทรศพัทจะถูกจัดเก็บ
ในหนวยความจําที่ใชอยู เลือก เมนู > 
รายชื่อ > ชื่อ > ตวัเลอืก > เพ่ิมรายชื่อ
ใหม ปอนชื่อและเบอรโทรศัพท

■ การบันทึกหมายเลข, 
รายการขอความ 
หรือภาพหนึ่งภาพ

ในหนวยความจําของโทรศัพท คณุสามารถ
บันทึกหมายเลขโทรศพัท และรายการ
ขอความสั้นไดหลากหลายประเภทตอ
รายชื่อหนึ่งรายชื่อ
หมายเลขแรกที่บันทึกจะไดรับการตั้งคา
เปนเบอรหลักโดยอัตโนมัติ และจะมี
กรอบลอมรอบสัญลักษณประเภทของ
เบอรนั้น (ตวัอยางเชน ) เมื่อคณุ
เลือกชือ่ (เชน เพ่ือโทรออก) เครื่องจะ
เลือกใชเบอรหลัก นอกจากคณุจะเลือก
หมายเลขอื่น
1. ตรวจดูวาหนวยความจําที่ใชคอื 

โทรศัพท หรือ เครื่องและซิม โปรดดูที่ 
“การตั้งคา” ในหนา 31

2. เล่ือนไปยังชื่อที่ตองการเพิ่มหมายเลข
หรือขอความลงไป แลวเลือก ขอมูล > 
ตัวเลือก > เพ่ิมรายละเอียด

3. ในการเพิ่มหมายเลข ใหเลือก 
หมายเลข และเลือกประเภทหมายเลข
ในการเพิ่มขอมูลอ่ืนๆ ใหเลือกประเภท
ขอความ หรือภาพจาก คลังภาพ
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ในการคนหา ID จากเซิรฟเวอร
ของผูใหบริการ หากคุณเชื่อมตอกับ
บริการสถานะของผูใชแลว ใหเลือก 
ID ผูใช > คนหา โปรดดทูี่ 
“สถานะของผูใช” ในหนา 30 
หากพบเพียง ID เดียว ขอมูลนี้
จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัต ิหรือหาก
ตองการบันทึก ID ใหเลือก ตวัเลือก > 
จัดเก็บ ในการปอน ID เลือก ใส ID 
โดยผูใช
ในการเปลี่ยนประเภทของหมายเลข 
เล่ือนไปยังหมายเลขที่ตองการ 
แลวเลือก ตัวเลือก > เปลีย่นประเภท 
ในการกําหนดเบอรที่เลือกใหเปน
เบอรหลัก ใหเลือก ตั้งเปนคาที่ตั้งมา

4. ปอนหมายเลขหรือรายการขอความ 
แลวบันทึกคาโดยเลือก ตกลง

5. เมื่อตองการกลับไปสูโหมดสแตนดบาย 
เลือก กลบั > ออก

■ การคัดลอกรายชื่อ
คุณสามารถคัดลอกชื่อและหมายเลข
โทรศัพทจากหนวยความจําของเครื่องไปยัง
หนวยความจําของซิมการด หรือจาก
ซิมการดไปยังเครื่องได หนวยความจํา
ของซมิการดสามารถบันทึกชื่อพรอม
หมายเลขโทรศัพทหนึ่งหมายเลข
คนหารายชื่อที่คุณตองการคัดลอก 
และเลือก ตัวเลอืก > คัดลอก 

■ การแกไขรายละเอยีดรายช ือ
1. คนหารายชื่อที่คณุตองการแกไข 

และเลือก ขอมูล และเลื่อนไปที่ชื่อ 
หมายเลขโทรศัพท หรือรายการขอความ 
หรือภาพที่ตองการ

2. ในการแกไขชื่อ หมายเลขหรือรายการ
ขอความ หรือเปล่ียนรูปภาพ ใหเลือก 
ตัวเลือก > แกไขชื่อ, แกไขเบอร, 
แกไขรายละเอียด หรือ เปลี่ยนภาพ
คุณจะแกไข ID ไมได หาก ID นั้น
อยูในรายการ รายชื่อ IM หรือ 
รายชื่อทีส่มัครขอมูล

■ การลบรายชื่อหรือ
รายละเอียดรายชื่อ

หากตองการลบรายชื่อทั้งหมดและ
รายละเอียดในรายชื่อออกจาก
หนวยความจําของโทรศัพทหรือ
หนวยความจําของซิมการด ใหเลือก
เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้งหมด > 
จากความจําเครื่อง หรือ จากซมิการด 
แลวยืนยันโดยใชรหัสโทรศพัท
ในการลบรายชื่อ ใหคนหารายชื่อที่ตองการ 
และเลือก ตัวเลือก > ลบชื่อ
ในการลบหมายเลข, รายการขอความ 
หรือภาพที่แนบกับรายชื่อ ใหคนหารายชื่อ 
และเลือก ขอมูล เลื่อนไปที่รายละเอียด
ที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ลบ > 
ลบเบอร, ลบรายละเอียด หรือ ลบภาพ 
การลบภาพออกจากรายชื่อจะไมใช
เปนการลบภาพออกจาก คลังภาพ



รายชื่อ

30ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

■ นามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมูลรายชือ่ของ
บุคคลในรูปแบบของนามบัตรจากเครื่อง
ที่ใชงานรวมกันซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน 
vCard ได
ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อที่มี
ขอมูลที่คุณตองการสง แลวเลือก ขอมลู > 
ตัวเลอืก > สงนามบัตร > ทางมัลติมีเดีย, 
SMS, อินฟราเรด หรือ ทาง Bluetooth
หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก 
แสดง > จัดเก็บ เพ่ือบันทึกนามบัตร
ในหนวยความจําของโทรศัพท 
หากไมตองการเก็บนามบัตร ใหเลือก 
ออก > ใช

■ สถานะของผูใช
ดวยบริการสถานะผูใช (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) คุณสามารถแสดง
สถานะผูใชของคุณใหกับผูใชอ่ืนที่มีอุปกรณ
ที่ใชงานรวมกันไดและเขาใชบริการนี้ได 
สถานะของคุณประกอบดวยสถานะการใช 
ขอความสถานะ และโลโกสวนตัว ผูใชอ่ืน
ที่เขาใชบริการนี้และขอดูขอมูลของคุณ
สามารถดูสถานะของคุณได ขอมูลที่
ตองการจะปรากฏใน รายชื่อที่สมัคร
ขอมูล ในเมนู รายชื่อ ของผูดูขอมูล 
นอกจากนี้ คณุยังสามารถปรับแตง
ขอมูลที่คุณตองการแบงปนใหกับผูใชอ่ืน 
รวมทั้งควบคุมไดวาจะใหผูใชรายใด
สามารถดูสถานะของคุณไดบาง

คุณจะใชบริการสถานะผูใชไดก็ตอเมื่อ
คุณสมัครขอใชบริการนี้แลว หากตองการ
ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ ของบริการ 
คาบริการ และการสมัครเขาใชบริการ 
โปรดสอบถามจากผูใหบริการ ซึ่งคุณ
จะไดรับ ID และรหัสผานเฉพาะของคุณ 
และการตั้งคาของการบริการดงักลาวนี้ดวย 
โปรดดทูี่ “การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” 
ในหนา 42
ขณะที่คุณเชื่อมตอกับบริการสถานะ 
คุณยังสามารถใชฟงกชนัอ่ืนๆ ของโทรศัพท
และใหบริการแสดงสถานะทํางานเปน
พ้ืนหลังได หากคุณยกเลิกการเชื่อมตอ
กับบริการนี้ เครื่องจะแสดงสถานะของคุณ
ใหผูดขูอมูลทราบเปนชวงระยะเวลาหนึ่ง 
ทั้งนี้ขึ้นกับผูใหบริการดวย
เลือก เมนู > รายชื่อ > สถานะของผูใช 
และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้
เชื่อมตอไปที่'บริการปจจุบัน' หรือ 
เลิกเชือ่มตอกับบริการ — เพ่ือเชื่อมตอ
หรือยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการ
ดูสถานะผูใช — เพ่ือดสูถานะใน 
สถานะสวนตัว และ สถานะสวนรวม
แกไขสถานะผูใช — เพ่ือเปล่ียนสถานะ
ของผูใช เลือก การใชงานของผูใช, 
ขอความสถานะของผูใช, โลโกสถานะ
ของผูใช หรือ แสดงให
ผูดูของฉัน > ผูดูปจจุบัน, รายชื่อสวนตัว 
หรือ รายชื่อทีถู่กปดก้ัน
การตั้งคา > แสดงสถานะปจจุบัน
ในหนาจอหลกั, ซงิโครไนซกับรูปแบบ, 
ประเภทการเชื่อมตอ หรือ การตั้งคา
สถานะ
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■ รายชื่อที่เขาดูขอมูล
คุณสามารถสรางรายชื่อของบุคคลที่คณุ
ตองการดูขอมูลสถานะของผูใช โดยจะดู
ขอมูลนี้ไดก็ตอเมื่อบุคคลนั้นหรือระบบ
เครือขายนั้นอนุญาต เมื่อตองการดูรายชื่อ
ที่เขาดขูอมูล ใหเล่ือนดรูายชื่อหรือใชเมนู 
รายชื่อที่สมัครขอมูล
ตรวจดูวาหนวยความจําที่ใชคือ โทรศัพท 
หรือ เครื่องและซมิ
เมื่อตองการเชือ่มตอกับบริการสถานะ
ของผูใช ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > สถานะ
ของผูใช > เชื่อมตอไปที่'บริการปจจุบัน'

การเพิ่มรายชื่อในรายชือ่ที่
เขาดูขอมลู
1. เลือก เมนู > รายชื่อ > รายชื่อที่สมัคร

ขอมลู
2. หากคณุไมมีรายชื่อในรายการ 

ใหเลือก เพ่ิม หรือเลือก ตัวเลือก > 
เขาดูขอมูลใหม รายชื่อของคณุ
จะปรากฏขึน้

3. เลือกรายชื่อจากรายการ และหาก
รายชื่อนั้นมี ID ผูใชที่บันทึกแลว 
เครื่องจะเพิ่มรายชื่อดงักลาวลงใน
รายชื่อที่เขาดขูอมูล 

การดูรายชื่อที่เขาดูขอมลู
ในการดขูอมูลสถานะผูใช โปรดดทูี่ 
“การคนหารายชื่อ” ในหนา 28

1. เลือก เมนู > รายชื่อ > รายชื่อที่สมัคร
ขอมูล
ขอมูลสถานะของรายชื่อแรกในรายชื่อ
ที่เขาดูขอมูลจะปรากฏขึ้น ขอมูลที่
บุคคลนั้นตองการแบงปนกับบุคคลอื่น
อาจประกอบดวยขอความและไอคอน
ตอไปนี้

,  หรือ  แสดงถึงสถานะของ
บุคคลที่วางอยู, สวนตวั หรือไมวาง

 แสดงวาไมมีขอมูลสถานะของ
บุคคลนั้น

2. เลือก ขอมลู เพ่ือดูขอมูลของรายชื่อ
ที่เลือก หรือ ตัวเลอืก > เขาดู
ขอมูลใหม, สนทนา, สงขอความ, 
สงนามบัตร หรือ เลิกเขาดขูอมูล

การยกเลิกการเขาดูขอมลู
ในการยกเลิกการเขาดขูอมูลรายชื่อจาก
รายการ รายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ แลวเลือก 
ขอมูล > ID ผูใช > ตัวเลอืก > เลกิเขาดู
ขอมูล > ตกลง
ในการยกเลิกการเขาดขูอมูล ใหใชเมนู 
รายชื่อทีส่มัครขอมูล โปรดดูที่ 
“การดูรายชือ่ที่เขาดขูอมูล” ในหนา 31

■ การตั้งคา
เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา 
และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้ 
ความจําที่ใช — เพ่ือเลือกหนวยความจํา
ของซิมการดหรือหนวยความจําของ
โทรศัพทที่คุณตองการใชสําหรับรายชื่อ
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แสดงกลุมรายชื่อ — เพ่ือเลือกวิธีการ
แสดงชื่อและหมายเลขในรายชื่อ
สถานะหนวยความจํา — ใชดูขนาด
ของหนวยความจําที่ใชแลว และขนาด
หนวยความจําที่ยังไมไดใช

■ กลุม
เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม เพ่ือจัดการ
ชื่อและหมายเลขที่บันทึกในหนวยความจํา 
โดยจะแยกเปนกลุมผูโทรซึ่งมเีสียงเรียกเขา
และภาพของกลุมแตกตางกัน

■ การโทรออกดวยเสียง 
คุณสามารถโทรออกโดยการเปลงเสียง
ตามรายการเสียงซึ่งไดรับการเพิ่มไวใน
หมายเลขโทรศัพทแลว คําพูดใดๆ เชน 
ชื่อบุคคล ก็ใชเปนรายการเสียงได โดยคณุ
จะสรางรายการเสียงไดจํานวนจํากัด
กอนจะตอสายโดยใชรายการเสียง 
โปรดสังเกตวา
• รายการเสียงไมไดขึ้นอยูกับภาษาที่พูด 

แตจะขึน้อยูกับเสียงของผูพูด
• คุณตองพูดชื่อใหตรงกับที่คุณบันทึกไว
• รายการเสียงจะไวตอเสียงรอบขาง 

ควรบันทึกเสียงและโทรออกโดยใช
รายการเสียงในที่เงียบ

• ชื่อที่ส้ันมากจะบันทึกไมได ใหใชชือ่
ที่ยาวและหลีกเลี่ยงการใชชื่อที่คลายกัน
กับหมายเลขอื่นๆ

หมายเหต:ุ การโทรออกโดยใช
รายการเสียงอาจจะเกิดปญหา
ขึ้นได ถาคุณอยูในที่ที่มีเสียงดัง
หรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน 
ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออก
โดยใชเสียงเพียงอยางเดียวไมวา
ในสถานการณใดก็ตาม

การเพิ่มและจดัการรายการเสียง
จัดเก็บหรือคดัลอกรายชื่อท่ีคุณตองการ
เพ่ิมรายการเสียงไวในหนวยความจําของ
โทรศัพท นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่ม
รายการเสียงไวในซิมการด แตหากคณุ
เปล่ียนซิมการดใหม คุณตองลบ
รายการเสียงเดิมกอนจะสามารถเพิ่ม
รายการใหม
1. คนหารายชื่อที่ตองการบันทึก

รายการเสียง
2. เลือก ขอมลู แลวเล่ือนไปที่หมายเลข

โทรศัพทที่ตองการ แลวเลือก 
ตัวเลือก > เพ่ิมรายการเสียง

3. เลือก เริ่ม แลวออกเสียงคําที่คุณ
ตองการบันทึกเปนรายการเสียง
ใหชัดเจน หลังการบันทึก เครื่องจะ
เลนรายการเสียงที่บันทึกไว

 จะปรากฏตอจากหมายเลข
โทรศัพทที่บันทึกเสียงไวใน รายชื่อ

ในการตรวจสอบรายการเสียง ใหเลือก 
เมนู > รายชื่อ > รายการเสยีง เล่ือนไปยัง
รายชื่อที่มีรายการเสียงที่คณุตองการ 
และเลือกตัวเลือกเพื่อฟง ลบ หรือเปลี่ยน
รายการเสียงที่บันทึกไว



รายชือ่

33 ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

การโทรออกโดยใชรายการเสยีง
หากโทรศัพทกําลังรันแอปพลิเคชัน 
ซึ่งสงหรือรับขอมูลโดยใชการเชือ่มตอ GPRS 
คุณตองรันแอปพลิเคชันนั้นใหเสร็จ
กอนที่จะใชการโทรออกดวยเสียง 
1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมลดระดับ

เสียงคางไว คุณจะไดยินเสียงสั้นๆ 
และขอความ กรุณาเปลงเสยีง 
จะปรากฏขึน้

2. เปลงเสียงตามคําในรายการเสียง
ใหชัดเจน เครื่องจะเลนรายการเสียง
ที่บันทึกไว หลังจากนั้นจะโทรไปที่
หมายเลขโทรศัพทของรายการเสียงนั้น
หลังจากผานไป 1.5 วินาที

หากคณุใชชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันไดที่มี
ปุมชุดหูฟง ใหกดปุมชุดหูฟงคางไว เพ่ือเร่ิม
การโทรออกโดยใชเสียง

■ โทรดวน
ในการกําหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับ
ปุมโทรดวน เลือก เมนู > รายชื่อ > 
โทรดวน และเลื่อนไปที่ปุมโทรดวนที่
คุณตองการ
เลือก กําหนด หรือหากไดกําหนด
หมายเลขใดหมายเลขหนึ่งใหกับปุมไวแลว 
ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน เลือก คนหา 
ชื่อ ตามดวยหมายเลขที่คุณตองการกําหนด 
หากฟงกชัน โทรดวน ไมทํางาน เครื่องจะ
ถามทุกครั้งวาคณุตองการใชงานฟงกชันนี้
หรือไม โปรดดูเพ่ิมเติมที่ โทรดวน ในหัวขอ 
“การโทร” ในหนา 37
การโทรออกโดยใชปุมโทรดวน โปรดดูที่ 
“โทรดวน” ในหนา 8

■ หมายเลขใหบริการขอมูล 
หมายเลขบริการ 
และหมายเลขโทรศัพท

เลือก เมนู > รายชื่อ และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้
หมายเลขขอมลู — เพ่ือโทรไปที่เบอร
ใหบริการขอมูลของผูใหบริการได 
หากหมายเลขนั้นมีในซิมการดของคุณ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
เบอรบริการ — เพ่ือโทรไปที่หมายเลข
บริการของผูใหบริการ หากหมายเลขนั้น
มีในซิมการดของคุณ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)
เบอรผูใช — เพ่ือดูหมายเลขโทรศัพท
ที่อยูในซิมการด หากหมายเลขนั้นมอียู
ในซิมการดของคุณ 
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8. ขอมูลการใช

เครื่องจะบันทึกหมายเลขโทรศัพทที่ระบุ
ผูโทรไดที่ไมไดรับสาย ที่ไดรับ และที่โทรออก 
ผูรับขอความ รวมถึงระยะเวลาของ
การสนทนาโดยประมาณ
เครื่องจะบันทึกหมายเลขโทรศัพท 
หากเปดเครื่องไว และอยูในพื้นที่บริการ
ของระบบเครือขาย รวมทั้งระบบสนับสนุน
ฟงกชนัเหลานี้ดวย

■ รายการโทรลาสุด
เมื่อคุณเลือก ตัวเลอืก ในเมนู 
เบอรที่ไมไดรับสาย, เบอรที่ไดรับสาย, 
เบอรที่โทรออก หรือ ผูรับขอความ 
คุณสามารถดูเวลาที่ใชในการโทร แกไข 
ดูหรือโทรไปยังเบอรโทรศัพทที่เครื่อง
บันทึกไว เพ่ิมเบอรนั้นลงในหนวยความจํา 
หรือลบเบอรนั้นออกจากรายการ นอกจากนี้ 
คุณสามารถสงขอความแบบตวัอักษรได
ดวย เมื่อตองการลบรายการที่โทรลาสุด 
เลือก ลบเบอรที่โทรออก

■ ตัวนับและตัวนับเวลา
หมายเหต:ุ คาใชจายจริง
ในการโทรและบริการที่แสดง
ในใบเรียกเก็บคาบริการจาก
ผูใหบริการอาจแตกตางจาก
ที่พบในเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติของเครือขาย 
การปดเศษ ภาษี และปจจยัอื่นๆ

ตัวนับเวลาบางประเภท รวมถึงเวลาจริง
ที่ใชโทรและรับสาย สามารถรีเซ็ตได
ดวยการอัปเกรดบริการหรือซอฟตแวร
เลือก เมนู > ขอมูลการใช > 
เวลาการโทร, ตัวนบัขอมลูแบบแพคเก็ต 
หรือ ตัวจับเวลาการตอแพคเก็ต 
เพ่ือดูขอมูลโดยประมาณในการติดตอ
ส่ือสารครั้งลาสุดของคุณ
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9. การตั้งคา

■ รูปแบบ
เครื่องของคุณมีกลุมการตั้งคาแบบตางๆ 
ที่เรียกวารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแตง
เสียงโทรศพัทตามเหตุการณและ
สภาพแวดลอมที่ตางกันได
เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ 
เล่ือนไปที่รูปแบบ และเลือกรูปแบบนั้น
การใชงานรูปแบบที่เลือกไว ใหเลือก ใชงาน
การตัง้รูปแบบใหทํางานในระยะเวลาหนึ่ง
ไมเกิน 24 ชั่วโมง ใหเลือก ตัง้เวลา 
และกําหนดเวลาที่ตองการใหคารูปแบบนี้
ส้ินสุด หากรูปแบบที่ตั้งเวลาการใชงาน
เอาไวหมดเวลาในการทํางานแลว 
เครื่องจะใชรูปแบบกอนหนานี้ที่ไมได
ตั้งเวลาไว
ในการปรับแตงรูปแบบ เลือก ปรับตั้งคา 
เลือกการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยน 
แลวทําการเปลี่ยน ในการเปลี่ยนขอมลู
สถานะผูใชของคุณ ใหเลือก สถานะ
ของผูใช > การใชงานของผูใช หรือ 
ขอความสถานะของผูใช เมนู 
สถานะของผูใช จะใชได หากคุณตั้งคา 
ซิงโครไนซกับรปูแบบ ไวที่ ใช โปรดดูที่ 
“สถานะของผูใช” ในหนา 30

■ ลักษณะ
ลักษณะประกอบดวยสวนประกอบตางๆ 
สําหรับปรับแตงโทรศัพทของคุณ เชน 
ภาพพื้นหลัง ภาพพักหนาจอ โทนสี 
และเสียงเรียกเขา
เลือก เมนู > การตั้งคา > ลักษณะ 
และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้
เลือกลักษณะ — ตั้งคาลักษณะ
ในโทรศพัท หนาจอรายการแฟมขอมูลใน 
คลงัภาพ จะปรากฏขึน้ เปดแฟมขอมูล 
ลักษณะ และเลือกลักษณะ
ดาวนโหลดลักษณะ — เพ่ือเปดรายการ
ลิงคเพ่ือดาวนโหลดลักษณะเพิ่มเติม 
โปรดดทูี่ “การดาวนโหลดไฟล” ในหนา 66

■ แบบเสียง 
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาของรูปแบบ
ที่ใชงานที่เลือกไวแลวได
เลือก เมนู > การตั้งคา > แบบเสียง 
เลือกและเปลี่ยนตัวเลือกแบบเสียงที่มีอยู 
คุณสามารถคนหาคาเดียวกันไดในเมนู 
รูปแบบ โปรดดูที่ “รูปแบบ” ในหนา 35
หากคุณเลือกเสียงเรียกเขาในระดบัเสียง
ที่ดงัที่สุด เสียงเรียกเขาจะดังที่สุด
เมื่อเวลาผานไป 2-3 วินาที
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ในการตัง้คาใหเครื่องสงเสียงกริ่งจาก
เบอรโทรที่เปนของกลุมเบอรโทรที่เลือกไว 
ใหเลือก เตอืนสําหรบั เล่ือนไปยัง
กลุมเบอรโทรที่คุณตองการ หรือ ทุกสาย 
และเลือก เลือก

■ ปุมลัดสวนตัว
ดวยปุมลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใช
ฟงกชนัในเครื่องที่ใชงานบอยๆ ได
อยางรวดเร็ว ในการจัดการปุมลัด ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > ทางลดัสวนตัว 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
ปุมเลอืกดานขวา — เพ่ือเลือกฟงกชัน
จากรายการใหกับปุมเลือกดานขวา 
โปรดดูที่ “โหมดสแตนดบาย” ในหนา 5 
เมนูนี้อาจไมปรากฏขึน้อยูกับผูใหบริการ
ของคณุ
ปุมสํารวจ — เพ่ือเลือกฟงกชนัปุมลัด
ของปุมเล่ือน เล่ือนไปยังปุมเล่ือนที่ตองการ 
แลวเลือก เปลี่ยนคา และฟงกชันจาก
รายการ ในการลบฟงกชันปุมลัด
ออกจากปุม ใหเลือก (วาง) ในการกําหนด
ฟงกชนัใหกับปุมใหม ใหเลือก กําหนด 
เมนูนี้อาจไมปรากฏขึน้อยูกับผูใหบริการ
ของคณุ
เสียงสั่งงาน — เพ่ือใชฟงกชันของโทรศัพท
โดยการพูดรายการเสียง เลือกแฟมขอมูล 
เล่ือนไปที่ฟงกชันที่คุณตองการเพิ่ม
รายการเสียง และเลือก เพ่ิม  แสดงถึง
รายการเสียง ในการเพิ่มคําส่ังเสียง โปรดดทูี่ 
“การเพิ่มและจัดการรายการเสียง” 
ในหนา 32 ในการใชงานคําส่ังเสียง โปรดดูที่ 
“การโทรออกโดยใชรายการเสียง” 
ในหนา 33

■ หนาจอภายใน
เลือก เมนู > การตั้งคา > จอแสดงผล
หลัก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
ภาพพ้ืนหลัง — เพ่ือเพิ่มภาพพื้นหลัง
ลงในหนาจอภายใน เมื่ออยูในโหมด
สแตนดบาย ในการเลือก ใช หรือเลิกใช
ภาพพื้นหลัง ใหเลือก เลือกภาพพ้ืนหลัง > 
เปด หรือ ปด เลือก เลอืกชุดสไลด 
และแฟมขอมูลใน คลงัภาพ เพ่ือใช
ภาพในแฟมขอมูลเปนชุดสไลด ในการ
ดาวนโหลดภาพเพิ่มเติมสําหรับภาพ
พ้ืนหลัง ใหเลือก ดาวนโหลดภาพ
ภาพพักหนาจอ > เปด — เพ่ือใชงาน
ภาพพักหนาจอสําหรับจอภายใน 
ในการตั้งเวลาที่ตองการใหภาพพักหนาจอ
ทํางานเมื่อถึงเวลาที่กําหนด ใหเลือก 
เวลาพักจอ ในการเลือกภาพสําหรับ
ภาพพักหนาจอ ใหเลือก ภาพ และเลือก
ภาพหรือภาพกราฟกจาก คลงัภาพ เลือก 
เลือกชุดสไลด และแฟมขอมูลใน 
คลงัภาพ เพ่ือใชภาพในแฟมขอมูลเปน
ชุดสไลด ในการดาวนโหลดภาพเพิ่มเติม
สําหรับภาพพักหนาจอ ใหเลือก 
ดาวนโหลดภาพ
ประหยัดพลังงาน > เปด —เพ่ือประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่ นาฬิกาดิจิตอล
จะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีการใชฟงกชันใดๆ 
ของเครื่องโทรศัพทชั่วระยะเวลาหนึ่ง
โครงสรางส ี— เพ่ือเปลี่ยนสีของ
สวนประกอบอื่นๆ ของหนาจอได เชน 
สีพ้ืนหลังของเมนู สีของแถบแสดงสถานะ
ของแบตเตอรี่และสัญญาณ
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สีแบบอักษรสถานะวาง — เพ่ือเลือกสี
ของขอความที่ปรากฏบนหนาจอในโหมด
สแตนดบาย
โลโกระบบ — เพ่ือตั้งเครื่องใหแสดงหรือ
ซอนโลโกระบบ เมนูนี้จะเปนสีทึบ 
หากคณุไมไดจัดเก็บโลโกระบบไว 
หากตองการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ
บริการที่มีของโลโกระบบ โปรดตดิตอ
ผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการของคณุ

■ หนาจอภายนอก
เลือก เมนู > การตัง้คา > การตั้งคาจอเลก็ 
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งคาที่มีอยูได 

■ วันที่และเวลา
เลือก เมนู > การตั้งคา > วนัและเวลา 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
นาฬิกา — เพ่ือตั้งคาโทรศพัทใหแสดง
นาฬิกาในโหมดสแตนดบาย ปรับเวลา
นาฬิกา และเลือกเขตเวลาพรอมทั้ง
รูปแบบเวลา 
วันที่ — เพ่ือตั้งคาโทรศัพทใหแสดงวันที่
ในโหมดสแตนดบาย ตั้งคาวันที่ และเลือก
รูปแบบวันที่รวมทั้งตัวคั่นวันที่ 
รับขอมูลวันที่และเวลาอัตโนมัติ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — 
เพ่ือตัง้เครื่องใหอัปเดตวันเวลาตามเขตเวลา
ปจจุบันโดยอัตโนมัติ

■ การโทร
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก 
และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้
ตั้งเสยีงอัตโนมัต ิ— เพ่ือใหโทรศัพท
ปรับระดับเสียงของลําโพงโดยอัตโนมัติ 
ตามเสียงรอบขาง
การโอนสาย (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) — เพ่ือโอนสายที่เรียกเขา 
คุณอาจไมสามารถโอนสายได หากมีการ
ใชฟงกชันจํากัดการโทรบางฟงกชัน 
โปรดดทูี่ การจํากัดการโทร ในหัวขอ 
“ระบบปองกัน” ในหนา 42 
รับไดทุกปุม > เปด — เพ่ือรับสายเรียกเขา
โดยกดปุมใดๆ ก็ได ยกเวนปุมจบการทํางาน 
ปุมเลือกดานซาย และปุมเลือกดานขวา
รับสายโดยการเปดฝา > เปด — 
เพ่ือรับสายเรียกเขาโดยเปดฝาพับ
เรียกซ้ําอัตโนมัติ > เปด — เพ่ือกําหนด
ใหเครื่องพยายามโทรออกไปยังเบอร
โทรศัพทหมายเลขหนึ่งไดสูงสุด 10 ครั้ง
โดยอัตโนมัต ิหลังจากที่คุณพยายามโทร
ไปยังหมายเลขดังกลาวแลว แตไมสําเร็จ
โทรดวน > เปด — เพ่ือเรียกใชปุมโทรดวน 
ในการตั้งคาปุมโทรดวน โปรดดูที่ 
“โทรดวน” ในหนา 33 เมื่อตองการโทรออก 
ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว
ตั้งคาสายเรียกซอน > ใชงาน — เพ่ือให
ระบบแจงใหคุณทราบถึงสายเรียกเขา
ขณะที่คุณใชสายอื่นอยู (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) โปรดดทูี่ “สายเรียกซอน” 
ในหนา 9
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ขอมูลการโทร > ใช — เพ่ือใหโทรศัพท
แสดงระยะเวลาและคาโทรโดยประมาณ
แบบยอของการโทรในแตละครั้ง 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
สงขอมูลผูโทร (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) > ใช, ไมใช หรือ ตามคาของ
ระบบ
สายใชโทรออก (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) — เพ่ือเลือกสาย 1 หรือ 2 
เพ่ือโทรออก หากซิมการดของคุณสนับสนุน

■ โทรศัพท
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ 
ภาษาที่ใชในเครื่อง — เพ่ือกําหนดภาษา
ที่ใชแสดงและเขยีนขอความ
สถานะหนวยความจํา — เพ่ือดู
หนวยความจําที่เหลืออยูและหนวยความจํา
ที่ใชใน คลังภาพ, ขอความ และ 
แอปพลเิคชั่น
ล็อคปุมอัตโนมัติ — เพ่ือตั้งคาปุมกด
ใหล็อคโดยอัตโนมัติ หลังจากผาน
เวลาหนวงตามที่ตั้งไว เมื่อโทรศพัทอยูใน
โหมดสแตนดบาย และไมมีการใชฟงกชัน
ใดๆ ของเครื่อง เลือก ลอ็คปุมกด 
คุณสามารถตั้งคาเวลาไดตั้งแต 5 วินาที
ถึง 60 นาที
ปองกันปุมกด — เพ่ือกําหนดใหตองปอน
รหัสโทรศัพทเมื่อคณุยกเลิกการล็อคปุมกด 
ปอนรหัสโทรศพัท และเลือก ล็อคปุมกด

เมื่อล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออก
ไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการ
ซึ่งกําหนดไวในเครื่องของคุณได
แสดงขอมูลระบบ > ใช — เพ่ือรับขอมูล
จากผูใหบริการระบบ ซึ่งขึ้นกับระบบ
เครือขายที่เครื่องใชอยูดวย (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)
ขอความตอนรับ — เพ่ือปอนขอความ
ตอนรับที่ตองการแสดงอยางยอๆ 
เมื่อเปดเครื่อง
การเลือกผูใหบริการ > อัตโนมัติ — 
เพ่ือตั้งคาเครื่องใหเลือกระบบเครือขาย
ที่มีในพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมัต ิดวย 
เลือกเอง ชวยใหคณุสามารถเลือกระบบ
เครือขายซึ่งมขีอตกลงในการใหบริการ
ขามเครือขายกับผูใหบริการระบบของคุณ
ยืนยันบริการซมิ —โปรดดทูี่ “บริการซิม” 
ในหนา 71
เรียกใชขอความชวย — เพ่ือเลือกวา
ใหเครื่องแสดงขอความวิธีใชหรือไม
เสียงเปดเครื่อง — เพ่ือเลือกวาใหเครื่อง
สงเสียงเมื่อเปดเครื่องหรือไม

■ การเชื่อมตอ
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทของคุณ
กับอุปกรณที่ใชงานรวมกันไดโดยใช
การเชื่อมตออินฟราเรด หรือเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth รวมทั้งกําหนดการตั้งคา
ใหกับการเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต
ไดอีกดวย 
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เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน 
Bluetooth Specification 1.1 ซึ่งสนับสนุน
รูปแบบตอไปนี้ รูปแบบการเขาใชซิม, 
รูปแบบ Push ออบเจกต, รูปแบบ
การโอนไฟล, รูปแบบการติดตอเน็ตเวิรก
แบบ Dial-Up, รูปแบบชุดหูฟง, รูปแบบ
แฮนดฟรี, รูปแบบการเขาใชทั่วไป, รูปแบบ
พอรตอนุกรม และรูปแบบการแลกเปลี่ยน
ออบเจกตทั่วไป คุณควรใชเฉพาะ
อุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับการรับรอง
จาก Nokia เทานั้น เพ่ือสรางความมั่นใจ
ในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับ
เทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับ
บริษัทผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือดูวาอุปกรณ
นั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
ทั้งนี้ อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี 
Bluetooth ในบางพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับ
เจาหนาที่ในทองถิ่นหรือผูใหบริการของคณุ
คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือ
ใหคุณสมบัติใดๆ ทํางานอยูโดยไมแสดงผล
บนหนาจอในขณะใชคุณสมบัติอ่ืน 
จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น
และอายุการใชงานแบตเตอรี่จะลดลง 
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคณุเชื่อมตอ
ระหวางโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth 
ที่ใชงานรวมกันไดภายในระยะทาง 10 เมตร 
เนื่องจากอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth 
จะติดตอส่ือสารกันโดยใชคลื่นวิทยุ 
เครื่องโทรศัพทของคุณและอุปกรณอ่ืนๆ 
จึงไมจําเปนตองอยูที่เดียวกันในระยะ
การมองเห็นไดโดยตรง แมวาการเชื่อมตอ
อาจไดรับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางหรือ
สัญญาณรบกวน เชน ผนัง หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืน

การตั้งคาการเชือ่มตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
Bluetooth และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
Bluetooth > ใช หรือ ไมใช — เพ่ือใช
หรือเลิกใชฟงกชัน Bluetooth  แสดงถึง
การเชื่อมตอ Bluetooth ที่ใชงานอยู
คนหาอุปกรณเพ่ิมพิเศษดาน
ระบบเสียง — เพ่ือคนหาอุปกรณ
ดานเสียงที่ใช Bluetooth ที่ใชงานรวมกันได 
เลือกอุปกรณที่คณุตองการเชือ่มตอกับ
โทรศัพท
อุปกรณที่จับคูแลว — เพ่ือคนหาอุปกรณ 
Bluetooth ที่พบ เลือก ใหม เพ่ือแสดง
รายการอุปกรณ Bluetooth ที่พบ เล่ือนไปยัง
อุปกรณ และเลือก จับคู ปอนรหัสผาน 
Bluetooth ของอุปกรณเพ่ือเชื่อมโยง (จบัคู) 
อุปกรณกับโทรศพัท คุณจะตองปอน
รหัสผานนี้เฉพาะเมื่อคุณเชื่อมตอกับ
อุปกรณนี้เปนครั้งแรกเทานั้น เครื่องของคุณ
จะทําการเชื่อมตอกับอุปกรณดังกลาว 
จากนั้นคุณสามารถเริ่มตนการโอนขอมูลได

การเชื่อมตอ Bluetooth แบบไรสาย
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
Bluetooth ในการตรวจสอบวากําลังใชงาน
การเชื่อมตอ Bluetooth ใดอยูในขณะนั้น 
ใหเลือก อุปกรณที่ใชอยู ในการดูรายการ
อุปกรณ Bluetooth ที่กําลังจับคูกับโทรศัพท
ในขณะนี้ ใหเลือก อุปกรณทีจ่ับคูแลว
เลือก ตัวเลอืก เพ่ือเขาใชตวัเลือกที่ใชได 
ทั้งนี้ ขึน้กับสถานะของอุปกรณและ
การเชื่อมตอ Bluetooth ดวย เลือก 
ระบุชื่อยอ, เชื่อมตออัตโนมตัิโดยไมมี
การยืนยัน, ลบการจับคู หรือ จับคู
อุปกรณใหม
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การตั้งคา Bluetooth
ในการกําหนดวิธีการที่เครื่องโทรศัพท
จะปรากฏในอุปกรณ Bluetooth อ่ืน ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
Bluetooth > การตั้งคา Bluetooth > 
การปรากฏของเครื่อง หรือ 
ชื่อโทรศัพทของฉัน
หากคณุเปนกังวลเรื่องความปลอดภัย 
ใหปด Bluetooth หรือตั้งคา การปรากฏ
ของเครื่อง เปน ไมแสดง และยอมรับ
การส่ือสารโดยใช Bluetooth กับผูที่คณุ
ตกลงไวเทานั้น

อินฟราเรด
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหสงหรือ
รับขอมูลผานทางพอรตอินฟราเรด (IR) 
ในการเชื่อมตอผาน IR นั้น คุณจะตองตอ
โทรศัพทของคุณเขากับอุปกรณที่สามารถ
รองรับ IrDA ได รวมทั้งสงหรือรับขอมูล
ไปยังหรือจากโทรศัพทหรืออุปกรณรับสง
ขอมูลที่ใชรวมกันได (เชน คอมพิวเตอร) 
ผานทางพอรต IR ของโทรศพัท
อยาหันแสง IR เขาที่นัยนตาของบุคคลใด
หรือไปรบกวนอุปกรณ IR อ่ืนๆ อุปกรณ
อินฟราเรดเปนผลิตภัณฑเลเซอรระดบั 1
เมื่อมีการสงหรือรับขอมูล โปรดตรวจดู
ใหแนใจวาพอรต IR ของอุปกรณที่ใชในการ
สงและการรับหันเขาหากัน และไมมีส่ิงใด
กีดขวางระหวางอุปกรณ
เมื่อตองการใชพอรต IR ของเครื่อง
เพ่ือรับขอมูลผานทาง IR ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > อินฟราเรด

เมื่อตองการยกเลิกการใชการเชื่อมตอ IR
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > อินฟราเรด เมื่อเคร่ือง
แสดงขอความ ยกเลิกใชงานอินฟราเรด? 
เลือก ใช
หากเครื่องไมเร่ิมสงขอมูลภายใน 2 นาที
หลังจากกําหนดใหพอรต IR ทํางานแลว 
การเชื่อมตอนั้นจะถูกยกเลิก และจะตอง
เร่ิมใหมอีกครั้ง

สัญลักษณแสดงการเชือ่มตอ IR
หาก  ปรากฏขึน้อยางตอเนื่อง 
แสดงวามีการเปดใชการเชื่อมตอกับ
พอรต IR และโทรศพัทของคณุพรอมสําหรับ
สงหรือรับขอมูลผานพอรต IR แลว
หาก  กะพริบ แสดงวาเครื่องพยายาม
เชื่อมตอกับอุปกรณอีกเครื่องหนึ่งอยู 
หรือเชื่อมตอไมได

ขอมูลแพ็คเก็ต (EGPRS)
ขอมูลแพ็คเก็ต Enhanced general packet 
radio service (EGPRS) เปนบริการเสริม
จากระบบเครือขายที่ชวยใหผูใชโทรศพัท
เคลื่อนที่สามารถสงและรับขอมูล
ผานเครือขายที่เชือ่มตอกับ Internet 
Protocol (IP) ได และชวยในการเชื่อมตอ
แบบไรสายเพื่อเขาใชขอมลูจากระบบ
เครือขายขอมูล เชน อินเตอรเน็ต
แอปพลิเคชันที่สามารถใชขอมูลแพ็คเก็ตได
คือ MMS, การเบราส, Push to talk, อีเมล, 
SyncML ระยะไกล, การดาวนโหลด
แอปพลิเคชัน Java และการเชื่อมตอกับ
เครื่องพีซี
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ในการกําหนดวิธีการใชบริการ ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
ขอมูลแพคเก็ต > การเชื่อมตอขอมูล
แบบแพคเก็ต
เลือก เมื่อตองการ เพ่ือตัง้คาใหการ
เชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ตเริ่มตนเมื่อ
แอปพลิเคชันนั้นตองการใชขอมูลแพ็คเก็ต 
การเชื่อมตอจะหยุดทํางานเมือ่คณุปด
แอปพลิเคชัน 
เลือก ออนไลนตลอด เพ่ือตั้งคาใหเครื่อง
เชื่อมตอไปท่ีระบบขอมูลแพ็คเก็ต
โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปดเครื่อง

 แสดงการเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ต

การตั้งคาขอมูลแพ็คเก็ต
คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องโดยใชการ
เชื่อมตออินฟราเรด เทคโนโลยี Bluetooth 
หรือการเชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล (CA-42) 
ไปยังเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได 
และใชโทรศัพทเปนเหมือนโมเดม็เพื่อใชงาน
การเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ตจากเครื่องพีซี
ในการกําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอจาก
เครื่องพีซี ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > 
การตั้งคาขอมูลแบบแพคเก็ต > 
จดุเชือ่มตอที่ใช ใชงานจดุเชื่อมตอที่คุณ
ตองการ จากนั้น เลือก แกไขจุดเชื่อมตอ 
เลือก ชื่อยอจุดเชื่อมตอ และปอนชื่อ
ใหกับจุดเชื่อมตอที่เลือกไว เลือก 
จุดเชือ่มตอขอมูลแบบแพคเก็ต 
และปอนชื่อจุดเชื่อมตอ (APN: Access 
Point Name) เพ่ือเร่ิมการเชื่อมตอกับ
ระบบเครือขาย EGPRS

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งคา
บริการการโทร (ชื่อจุดเชื่อมตอ) 
ที่เครื่องคอมพิวเตอร โดยใชซอฟตแวร 
Nokia Modem Options โปรดดูที่ 
“ชุดโปรแกรม PC Suite” ในหนา 72 
หากคุณไดตั้งคาไวที่เครื่องคอมพิวเตอร
และโทรศัพท ระบบจะเลือกใชการตั้งคา
ในเครื่องคอมพิวเตอร

■ อุปกรณเสริม
เมนูนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อโทรศัพทไดเชื่อมตอ
กับอุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น
เลือก เมนู > การตั้งคา > อุปกรณเพ่ิม
พิเศษ คุณสามารถเลือกเมนูอุปกรณเสริม
ไดหากเชื่อมตออุปกรณเสริมนั้นกับ
โทรศัพท และสามารถเลือกตัวเลือกตอไปน้ี 
โดยขึน้อยูกับอุปกรณเสริมที่ใช:
รูปแบบที่ตั้งไว — เพ่ือเลือกรูปแบบ
ที่คณุตองการใชงานโดยอัตโนมัติ 
เมื่อเชื่อมตอกับอุปกรณเสริมที่เลือกไว
รับอัตโนมตั ิ— เพ่ือตัง้คาเครื่องใหรับสาย
เรียกเขาโดยอัตโนมัตหิลังจากนั้น 5 วินาที 
หากตั้งคา เสียงเตอืนโทรเขา ไวที่ 
ดังสั้นหนึง่ครั้ง หรือ ปด การรับสาย
อัตโนมัตจิะถูกปด
แสงสวาง — เพ่ือตั้งคาไฟโดยถาวรเปน 
เปด เลือก อัตโนมัติ เพ่ือเปดใชไฟเปนเวลา 
15 วินาทีหลังการกดปุม
โทรขอความ > ใชโทรขอความ > ใช — 
เพ่ือใชการตั้งคาเท็กซโฟนแทนที่การตั้งคา
ชุดหูฟงหรือเครื่องชวยฟง
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■ การต้ังคาคอนฟเกอเรชัน
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทของคุณดวยคา
ที่จําเปนสําหรับบริการบางอยางเพื่อให
ทํางานไดอยางถูกตอง บริการตางๆ 
ที่มีใหไดแก เบราเซอร, การสงขอความ
มัลติมีเดีย, การซิงโครไนซเซิรฟเวอร
อินเตอรเน็ตระยะไกล, การแสดงสถานะ
ของผูใช, Push to talk และแอปพลิเคชัน
อีเมล คุณอาจใชการตั้งคาที่มีอยูในซิมการด 
รับขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชันจาก
ผูใหบริการ หรือปอนการตั้งคาดวย
ตัวคณุเองก็ได คณุสามารถจัดเก็บ
การตัง้คาคอนฟเกอเรชันในโทรศพัทได
สูงสุด 20 คาจากผูใหบริการตางๆ 
และสามารถจดัการคาดงักลาวได
ภายในเมนูนี้
ในการจัดเก็บการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
ที่ไดรับเปนขอความการตัง้คา
คอนฟเกอเรชนัจากผูใหบริการ โปรดดูที่ 
“บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา xi
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตัง้
กําหนดคา และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้
การตั้งคาเริ่มตน — เพ่ือดรูายชื่อ
ผูใหบริการที่จัดเก็บอยูในเครื่อง เล่ือนไปที่
ผูใหบริการ และเลือก ขอมูล เพ่ือดู
แอปพลิเคชันที่การตัง้คาคอนฟเกอเรชนั
ของผูใหบริการสนับสนุน ในการตั้งคา
คอนฟเกอเรชนัของผูใหบริการเปนคา
เร่ิมตน ใหเลือก ตวัเลือก > ตั้งเปน
คาทีต่ั้งไว ในการลบคาคอนฟเกอเรชัน 
เลือก ลบ

ใชคาเริ่มตนในทุกแอพพลิเคชั่น — 
เพ่ือใชการตั้งคาคอนฟเกอเรชันที่กําหนด
เปนคาเร่ิมตนกับแอปพลิเคชันที่สนับสนุน
จุดเชื่อมตอที่ตองการ — เพ่ือดู
จุดเชื่อมตอที่บันทึกไว เล่ือนไปยัง
จุดเชื่อมตอที่ตองการ และเลือก ตัวเลอืก > 
รายละเอียด เพ่ือดูชื่อผูใหบริการ 
บริการเสริมขอมูล และจุดเชื่อมตอ
ขอมูลแพ็คเก็ต หรือหมายเลขการติดตอ 
GSM
ตอเวบ็สนับสนุนของผูใหบริการ — 
เพ่ือดาวนโหลดการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
จากผูใหบริการของคุณ
การตั้งคาสวนบุคคล — เพ่ือเพิ่ม
แอคเคาทสวนตวัรายใหมสําหรับบริการ
ตางๆ ดวยตนเอง และเพื่อใชหรือลบ 
ในการเพิ่มแอคเคาทสวนตัวใหม 
หากคุณไมไดเพ่ิมรายการใดไว ใหเลือก 
เพ่ิมใหม หรือเลือก ตัวเลอืก > เพ่ิมใหม 
เลือกประเภทบริการ จากนั้น ใหเลือก
และปอนการตัง้คาที่จําเปนแตละรายการ 
พารามิเตอรจะแตกตางกันตามประเภท
บริการที่เลือกไว ในการลบหรือใช
แอคเคาทสวนตวั ใหเล่ือนไปยังรายการนั้น 
และเลือก ตัวเลือก > ลบ หรือ ใชงาน

■ ระบบปองกัน
เมื่อคณุใชงานคณุสมบัตกิารรักษา
ความปลอดภัยที่ใชควบคมุการโทร (เชน 
จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) 
การโทรออกยังคงใชไดในการโทรไปยังเบอร
โทรฉุกเฉินตามที่ตั้งไวในเครื่อง
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เลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
ถามรหัส PIN — เพ่ือตั้งเครื่องใหถามรหัส 
PIN หรือ UPIN ทุกครั้งที่คุณเปดเครื่อง 
ซิมการดบางชนิดจะไมอนุญาตใหคุณ
ปดฟงกชันนี้
การจํากัดการโทร (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) — เพ่ือจํากัดสายเรียกเขา
และสายโทรออก โดยเครื่องจะถามรหัส
ในการจํากัดการโทร
จํากัดเบอร — เพ่ือจํากัดการโทรออกไปยัง
เบอรที่เลือกไว หากซิมการดของคุณ
สนับสนุนการใชฟงกชันนี้
เฉพาะกลุม (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) — เพ่ือระบุกลุมผูโทรที่คุณ
สามารถติดตอและผูที่สามารถตดิตอคุณได
ระดบัการปองกัน > โทรศัพท — เครื่องจะ
ถามรหัสโทรศัพททุกครั้งที่มีการใสซิมการด
อันใหมในเครื่อง เลือก หนวยความจํา 
และเครื่องจะถามรหัสโทรศัพทเมือ่เลือก
หนวยความจําของซิมการด และเมื่อคณุ
ตองการเปลี่ยนหนวยความจําที่ใช
รหัสผาน — เพ่ือเปลี่ยนรหัสโทรศัพท, 
รหัส PIN, รหัส UPIN, รหัส PIN2 และ
รหัสระบบ
รหัสที่ใช — เพ่ือเลือกวาจะตองมีการ
ใชรหัส PIN หรือ UPIN หรือไม
คําขอรหัส PIN2 — เพ่ือเลือกวาจะตอง
ใชรหัส PIN2 หรือไม เมื่อมีการใชคณุสมบัติ
บางอยางของโทรศัพทที่ใชรหัส PIN2 
(ขึน้กับซิมการด)

■ การตั้งคาการใชงาน
กลับไปตามเดิม

ในการรีเซ็ตคาเมนูกลับไปยังคาเดิม 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > เรยีกคืน
การตั้งคาดั้งเดิม ปอนรหัสโทรศพัท 
ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่บันทึกไวใน 
รายชื่อ จะไมถูกลบออกไป
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10. เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด

เมนูนี้ชวยใหคุณเขาใชพอรทัลไปยัง
บริการที่ผูใหบริการระบบมีใหได โดยชื่อ
และไอคอนขึ้นกับผูใหบริการนั้น สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเตมิ กรุณาติดตอผูใหบริการ
ระบบของคุณ หากเมนูนี้ไมปรากฏ 
หมายเลขของเมนูถัดไปจะเปลี่ยนแปลง
ตามลําดับ
ผูใหบริการสามารถอัปเดตเมนูนี้
ดวยขอความบริการ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ 
“ถาดรับขอมลู” ในหนา 66
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11. คลังภาพ

ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการภาพกราฟก, 
ภาพ, เสียงที่บันทึก, ไฟลวิดีโอ, ลักษณะ 
และแบบเสียงตางๆ ได โดยไฟลเหลานี้
จะอยูในแฟมขอมูลตางๆ
เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัส
เขาใชงานเพื่อปองกันขอมูลที่ไดรับ 
อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงือ่นไข
ของขอมลูและรหัสเขาใชงานทุกครั้ง
กอนรับขอมูลนั้น เนื่องจากการรับขอมูล
ดังกลาวอาจมีการคิดคาธรรมเนียม
การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิให
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือ
การสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) 
และเนื้อหาบางสวนได
ไฟลที่จัดเก็บไวใน คลังภาพ ใช
หนวยความจําไดสูงสุด 3 MB
ในการดรูายการแฟมขอมูล ใหเลือก เมนู > 
คลังภาพ
ในการดตูัวเลือกที่มีของแฟมขอมูล 
ใหเลือกแฟมขอมูล > ตัวเลือก 
ในการดรูายชื่อไฟลในแฟมขอมูล 
ใหเลือกแฟมขอมูล > เปด 
ในการดตูัวเลือกที่มีของไฟล ใหเลือกไฟล > 
ตัวเลอืก
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12. ส่ือ

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิให
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือ
การสงตอภาพ แบบเสียง และเนื้อหา
บางสวนได

■ กลองถายรูป 
คุณสามารถถายภาพหรือบันทึกไฟลวิดีโอ
โดยใชกลองถายภาพในตัวได กลองถายรูป
จะสรางภาพในรูปแบบไฟล JPEG และ
ไฟลวิดีโอในรูปแบบ 3GP
โปรดเคารพสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน 
และปฏิบัติตามกฎหมาย, ขอกําหนด 
และธรรมเนียมปฏิบัตใินทองถิ่น เมื่อบันทึก
ภาพและใชภาพถายหรือภาพวิดีโอ
เครื่องของคุณรองรับความละเอียด
ในการถายภาพ 640 x 480 พิกเซล 
แตความละเอียดของภาพที่ปรากฏ
ในคูมอืเลมนี้อาจแตกตางไปจากของจริง

การถายภาพ
เลือก เมนู > สือ่ > กลอง ในการถายภาพ 
ใหเลือก จับภาพ หรือกดปุมกลองถายรูป 
เครื่องจะจัดเก็บภาพถายไวใน คลังภาพ > 
รูปถาย ในการถายภาพตอไป ใหเลือก 
กลับ หากตองการสงภาพถายเปนขอความ
มัลติมีเดีย ใหเลือก สง ในการดูตัวเลือก
ตางๆ ใหเลือก ตวัเลือก

หากตองการถายภาพตัวเอง ใหปดฝาพับ 
แลวใชหนาจอภายนอกเปนชองมองภาพ 
กดปุมกลองถายรูป

การบันทึกไฟลวิดีโอ
เลือก เมนู > สื่อ > กลอง ในการเลือก
โหมดวิดีโอ ใหเล่ือนไปทางซายหรือขวา 
หรือเลือก ตวัเลือก > วิดโีอ เลือก บันทึก 
หรือกดปุมกลองถายรูป ในการหยุดบันทึก
ชั่วคราว ใหเลือก พัก หากตองการเริ่ม
การบันทึกใหม ใหเลือก ใชตอ หากตองการ
หยุดการบันทึก เลือก หยุด เครื่องจะ
จัดเก็บไฟลที่บันทึกนั้นไวใน คลังภาพ > 
วิดีโอคลิป ในการดูตัวเลือกตางๆ ใหเลือก 
ตัวเลือก

■ วิทยุ
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจาก
เสาอากาศของอุปกรณไรสาย ดังนั้น 
คุณตองตอชดุหูฟงหรืออุปกรณเสริม
ที่ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศพัท
เพ่ือการใชงานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดบั
เสียงปกต ิการรับฟงเสียง
ที่ดังเกินไปอยางตอเนื่อง
อาจเปนอันตรายตอ
การไดยินเสียงของคณุ 
โปรดอยาถือโทรศพัทไวใกลหู
ระหวางการใชลําโพง 
เนื่องจากเสียงจะดงัมาก
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เลือก เมนู > สือ่ > วิทยุ ในการใชปุม
ภาพกราฟก , ,  หรือ  
บนหนาจอ ใหเล่ือนไปทางซายหรือขวา
ไปยังปุมที่ตองการ และเลือกปุมนั้น
เมื่อตองการปรับระดับเสียง ใหกดปุม
ปรับระดบัเสียง

การบนัทึกสถานีวิทยุ
1. ในการเริ่มคนหาสถานี ใหกดปุมเลือก 

 หรือ  คางไว หากตองการ
เปล่ียนความถี่ของคลื่นวิทยุครั้งละ 
0.05 MHz ใหกดเบาๆ ที่ปุม  
หรือ 

2. ในการบันทึกสถานีไปที่ตําแหนง
สถานีวิทยุที่บันทึกไวแลวตั้งแต 1 ถึง 9 
ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว 
ในการบันทึกสถานีไปที่ตําแหนง
สถานีวิทยุที่บันทึกไวแลวตั้งแต 10 ถึง 20 
ใหกดปุม 1 หรือ 2 และกดคางไวที่
ปุมตัวเลขที่ตองการตั้งแต 0 ถึง 9

3. ปอนชื่อสถานี แลวเลือก ตกลง

การฟงวิทยุ
เลือก เมนู > สือ่ > วิทยุ หากตองการ
เล่ือนไปยังสถานีที่ตองการ เลือก  
หรือ  หรือกดปุมชุดหูฟง ในการ
เลือกตําแหนงของสถานีวิทยุ ใหกด
หมายเลขของสถานีนั้นๆ

เลือก ตัวเลอืก และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้
ปด — เพ่ือปดวิทยุ
จัดเก็บสถาน ี— เพ่ือบันทึกสถานีใหม 
และปอนชื่อสถานี
สถานี — เพื่อเลือกรายการสถานีที่บันทึกไว 
ในการลบหรือเปล่ียนชื่อสถานี ใหเล่ือน
ไปที่สถานีที่ตองการ แลวเลือก ตวัเลือก > 
ลบสถาน ีหรือ เปลี่ยนชื่อ
โมโน หรือ สเตอริโอ — เพ่ือฟงวิทยุ
ในระบบเสียงโมโนหรือสเตอริโอ
ลําโพง หรือ ชุดหูฟง — เพ่ือฟงวิทยุ
ผานลําโพงหรือชุดหูฟง ตอชุดหูฟงเขากับ
โทรศัพท สายของชุดหูฟงจะทําหนาที่
เหมือนกับเสาอากาศของวิทยุ
ตั้งความถี ่— เพ่ือปอนความถี่ของ
สถานีวิทยุที่ตองการ
คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาได
ตามปกติขณะฟงวิทยุ ขณะสนทนา 
เสียงจากวิทยุจะถูกปด
หากมีแอปพลิเคชันใดกําลังใชการเชือ่มตอ
ขอมูลแพ็คเก็ตหรือ HSCSD เพ่ือรับ-สง
ขอมูลอยู อาจเกิดสัญญาณรบกวน
คลื่นความถี่วิทยุได

■ เครื่องบันทึก
คุณสามารถบันทึกคําพูด เสียง หรือสาย
ที่ใชงานไดเปนเวลา 5 นาที
เครื่องบันทึกจะใชงานไมได ขณะใช
สายขอมูลหรือเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ตอยู 
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การบนัทึกเสยีง
1. เลือก เมนู > สือ่ > เครือ่งบันทึก

ในการใชปุมภาพกราฟก ,  
หรือ  บนหนาจอ ใหเล่ือน
ไปทางซายหรือขวาเพื่อไปยังปุม
ที่ตองการ และเลือกปุมนั้น

2. ในการเริ่มบันทึกเสียง เลือก  
ในการเริ่มบันทึกระหวางการโทร 
ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกเสยีง 
ขณะบันทึกการสนทนา ผูใชสายทุกคน
จะไดยินเสียงบี๊พเบาๆ ทุก 2 วินาที
โดยประมาณ ขณะที่บันทึก ใหถือ
โทรศัพทในตําแหนงปกตแินบกับหู

3. ในการหยุดการบันทึกเสียง ใหเลือก  
การบันทึกเสียงจะไดรับการจัดเก็บไวใน 
คลังภาพ > เสยีงบันทึก

4. ในการฟงขอความที่บันทึกไวลาสุด 
ใหเลือก ตัวเลือก > เลนซ้ําลาสุด

5. ในการสงเสียงบันทึกลาสุดโดยใช
ขอความมัลติมีเดยี เทคโนโลยี 
Bluetooth หรือ IR ใหเลือก ตวัเลือก > 
สงเลนซ้ําลาสดุ

รายการการบันทึกเสียง
เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก > 
ตัวเลือก > รายการที่บันทึก รายการ
แฟมขอมูลใน คลังภาพ จะปรากฏขึ้น 
เปด เสียงบันทกึ เพ่ือดูรายการพรอมทั้ง
เสียงที่บันทึก เลือก ตัวเลอืก เพ่ือเลือก
ตัวเลือกของไฟลใน คลงัภาพ โปรดดูที่ 
“คลังภาพ” ในหนา 45
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13. ออรแกไนเซอร

■ นาฬิกาปลุก
คุณสามารถตั้งใหเครื่องปลุกตามเวลาที่
กําหนดได เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
นาฬิกาปลกุ
ในการตัง้เวลาปลุก ใหเลือก เวลาปลกุ 
และปอนเวลาปลุก ในการเปลี่ยนเวลาปลุก
เมื่อตั้งคาเวลาปลุกไว ใหเลือก เปด ในการ
ตั้งใหโทรศพัทแจงเตือนคุณเมื่อถึงวันที่
เลือกในสัปดาห ใหเลือก เตอืนซ้ํา
ในการเลือกเสียงปลุก หรือตั้งสถานีวิทยุ
เปนเสียงปลุก ใหเลือก เสียงปลุก หากคุณ
เลือกวิทยุเปนเสียงปลุก ใหตอชุดหูฟง
เขากับโทรศัพท โทรศัพทจะใชสถานี
ที่คุณฟงลาสุดเปนเสียงปลุก โดยเสียงวิทยุ
จะออกทางลําโพง หากคณุถอดชุดหูฟง
ออกหรือปดโทรศัพท เสียงปลุกที่ตั้งไว
เร่ิมแรกจะถูกใชแทนวิทยุ 
ในการตัง้ไทมเอาตของการเลื่อนเวลาปลุก 
ใหเลือก การหมดเวลาเลื่อน

การหยุดเสยีงปลกุ
เครื่องจะสงเสียงปลุก และมีขอความ
กะพริบวา ปลกุ! พรอมกับแสดงเวลา
ปจจุบันบนหนาจอ แมวาจะปดโทรศัพท
ไวก็ตาม เมื่อตองการหยุดการปลุก 
ใหเลือก หยุด หรือเปดฝาพับของโทรศพัท 

หากคุณปลอยใหเครื่องสงเสียงปลุกตอไป
เปนเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก เลื่อนไป 
เสียงปลุกจะหยุดตามการเลื่อนเวลา
ที่ตัง้ไว และจะดังอีกครั้ง
หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู 
เครื่องจะเปดเองและมีเสียงปลุกดงัขึ้น 
หากคุณเลือก หยุด โทรศพัทจะแสดง
ขอความถามวาคุณตองการเปดใชงาน
โทรศัพทเพ่ือโทรติดตอหรือไม เลือก ไม 
เพ่ือปดเครื่องหรือ ใช เพ่ือโทรออกและ
รับสายที่โทรเขา หามเลือก ใช เมื่อการ
ใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตรายได

■ ปฏิทิน
เลือก เมนู >ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน
วันที่ปจจุบันจะแสดงอยูในกรอบ หากมี
บันทึกที่ตัง้ไวสําหรับวันนั้น วันดังกลาว
จะปรากฏเปนตวัทึบ หากคุณตองการ
ดูบันทึกของวันนั้น ใหเลือก ดู ในการดู
ทีละสัปดาห ใหเลือก ตวัเลือก > ดอูาทิตย 
การลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน ใหเลือก
การแสดงผลเปนเดอืนหรือสัปดาห 
และเลือก ตัวเลือก > ลบบันทึกทั้งหมด
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ตัวเลือกอื่นๆ ของการแสดงผลเปนวัน
อาจมีดังนี้ สรางบันทึก, ลบ, แกไข, ยาย 
หรือ ใชซ้ําอีก, คัดลอก บันทึกไปยังวันอ่ืน 
สงบันทึก เปนขอความแบบตัวอักษร 
ขอความมัลติมีเดยี โดยใช IR หรือเทคโนโลยี 
Bluetooth สงไปยังปฏิทินของโทรศพัท
เครื่องอื่นที่ใชงานรวมกันได ใน การตั้งคา 
คุณสามารถตั้งคาวันที่และเวลาได ใน
ลบบันทึกอัตโนมัติ คุณสามารถตัง้คา
ใหเครื่องลบบันทึกเดิมโดยอัตโนมัติ
หลังจากถึงเวลาที่กําหนด

การสรางบนัทึกปฏทิิน
เลือก เมนู > ตารางนดัหมาย > ปฏิทิน 
เล่ือนไปยังวันที่ที่คณุตองการ และเลือก 
ตัวเลอืก > สรางบันทกึ และเลือกประเภท
ของบันทึกดงัตอไปนี้:

 นัดหมาย,  โทร,  วันเกิด, 
 บันทึก หรือ  เตอืนความจํา

เสยีงเตือนของบันทึก
โทรศัพทจะสงเสียงบี๊พและแสดงบันทึก 
เมื่อมีสัญลักษณบันทึกเตอืนการโทร  
ปรากฏบนจอโทรศัพท ใหกดปุมโทรออก
เพ่ือโทรไปยังหมายเลขที่ปรากฏ ในการ
ปดเสียงเตือนและดูบันทึก ใหเลือก ด ู
ในการหยุดเสียงเตือนประมาณ 10 นาที 
ใหเลือก เลือ่นไป ในการหยุดเสียงเตือน
โดยไมดูบันทึก ใหเลือก ออก

■ สิ่งที่ตองทํา
ในการจัดเก็บบันทึกงานที่ตองทํา ใหเลือก 
เมนู > ตารางนัดหมาย > สิ่งที่ตองทํา
ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก 
ใหเลือก เพ่ิมบันทึก หรือเลือก ตวัเลือก > 
เพ่ิม เขยีนบันทึก และเลือกลําดับ
ความสําคญั วันครบกําหนด และประเภท
เสียงเตือนสําหรับบันทึก จากนั้น เลือก 
จัดเก็บ ในการดูบันทึกแตละรายการ 
ใหเล่ือนไปยังบันทึกที่ตองการ และเลือก ดู 
นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกตัวเลือก
เพ่ือลบบันทึกที่เลือกไวไดดวย และลบ
บันทึกทั้งหมดที่คุณทําเครื่องหมายเปน
เสร็จสมบูรณ คณุสามารถจัดเรียงบันทึก
ตามลําดบัความสําคัญหรือตามวัน
ครบกําหนด, สงบันทึกไปยังโทรศัพท
เครื่องอื่นเปนขอความแบบตัวอักษรหรือ
ขอความมัลตมิีเดีย โดยใช Bluetooth หรือ 
IR, จัดเก็บบันทึกเปนบันทึกปฏิทิน 
หรือเขาใชปฏิทินได ขณะที่ดบัูนทึก 
คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อแกไข
วันครบกําหนดหรือลําดบัความสําคัญ
ของบันทึก หรือทําเครื่องหมายบันทึกนั้น
เปนเสร็จสมบูรณไดดวย

■ บันทึก
ในการใชแอปพลิเคชันนี้สําหรับ
การเขียนและสงบันทึก ใหเลือก เมนู > 
ตารางนัดหมาย > บันทึก ในการจัดทํา
บันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก 
เพ่ิมบันทึก หรือเลือก ตัวเลือก > 
สรางบันทึก เขียนขอความ และเลือก 
จัดเก็บ
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ตัวเลือกอื่นๆ สําหรับการบันทึก ไดแก 
การลบและการแกไขบันทึก ขณะที่แกไข
บันทึก คุณสามารถออกจากโปรแกรม
แกไขขอความ โดยไมตองบันทึก
การเปลี่ยนแปลง คุณสามารถสงบันทึก
ไปยังอุปกรณอ่ืนที่ใชงานรวมกันได 
โดยใชขอความแบบตัวอักษร, ขอความ
มัลติมีเดีย, เทคโนโลยี Bluetooth หรือ IR 
หากบันทึกนั้นยาวเกินกวาที่จะสงเปน
ขอความแบบตัวอักษรได เครื่องจะขอให
คุณลบจํานวนตัวอักษรที่เกินมาออกจาก
บันทึกของคณุ

■ การซิงโครไนซ
การซิงโครไนซชวยใหคุณสามารถจัดเก็บ
ขอมูลปฏิทินและ รายชื่อ ไวในเซิรฟเวอร
อินเตอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) หรือในเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ใชงานรวมกันได หากคุณจัดเก็บขอมูล
ไวในเซิรฟเวอรอินเตอรเน็ตระยะไกล 
คุณจะสามารถซิงโครไนซขอมูลใน
เครื่องโทรศัพทของคุณ โดยใชคณุสมบัติ
การซิงโครไนซจากเครื่องโทรศัพทของคุณได 
ในการซิงโครไนซขอมูลในรายชื่อ ปฏิทิน 
และบันทึกในเครื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับ
ขอมูลในเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได
ของคณุ ใหเร่ิมการซิงโครไนซจากเครื่องพีซี 
ขอมูลรายชื่อในซิมการดจะไมไดรับ
การซิงโครไนซ
การตอบรับสายเรียกเขาระหวาง
การซิงโครไนซจะทําใหการซิงโครไนซ
ส้ินสุดลง และคุณตองรีสตารท

การซิงโครไนซจากโทรศัพท
กอนที่คุณจะซิงโครไนซ คุณตองดําเนินการ
ดังตอไปนี้
• สมัครสมาชิกบริการการซงิโครไนซ 

หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม 
โปรดตดิตอผูใหบริการ

• รับการตั้งคาการซิงโครไนซ 
จากผูใหบริการของคุณ โปรดดูที่ 
“การตั้งคาการซิงโครไนซ” ในหนา 52

ในการเริ่มการซิงโครไนซจากเครื่องโทรศพัท
ของคุณ ใหทําตามขัน้ตอนดงันี้
1. เลือกการตั้งคาคอนฟเกอเรชันที่คุณ

ตองการใชกับการซิงโครไนซ โปรดดทูี่ 
“การตั้งคาการซิงโครไนซ” ในหนา 52

2. เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ซิงค > 
ซิงโครไนซเซริฟเวอร > ขอมูลทีจ่ะ 
Synchronise ทําเครื่องหมายขอมลู
ที่ตองการซิงโครไนซ

3. เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ซิงค > 
ซิงโครไนซเซริฟเวอร > ซิงโครไนซ 
ขอมูลที่ทําเครื่องหมายของชุดที่ใชงาน
จะถูกซิงโครไนซหลังจากที่มีการยืนยัน

การซิงโครไนซในครั้งแรกหรือหลังจากการ
ซิงโครไนซถูกขัดจงัหวะการทํางาน
อาจใชเวลาถึง 30 นาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ 
ในกรณีที่หนวยความจําของรายชื่อหรือ
ปฏิทินเต็ม
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การตั้งคาการซิงโครไนซ
คุณอาจไดรับการตั้งคาการซิงโครไนซ
เปนขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
จากผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ 
ในการจัดการการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน 
โปรดดูที่ “การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” 
ในหนา 42
1. เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ซงิค > 

ซิงโครไนซเซิรฟเวอร > การตัง้คา
ซิงโครไนซ และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้
การจัดรูปแบบ — เฉพาะ
คาคอนฟเกอเรชันที่รองรับ
การซิงโครไนซเทานั้นที่จะปรากฏขึน้ 
เลือกผูใหบริการ คาทีต่ั้งมา หรือ 
การตั้งคาสวนบุคคล สําหรับ
การซิงโครไนซ
บัญชี— เลือกแอคเคาทบริการ
การซิงโครไนซที่มีอยูในการตั้งคา
คอนฟเกอเรชนัที่ใชงาน

2. เลือก การตั้งคาซงิฯ PC เพ่ือปอน
การตัง้คาของการซิงโครไนซที่แจงเตือน
ของเซิรฟเวอร ตั้งคา ชือ่ผูใช และ 
รหัสผาน
ชื่อผูใชและรหัสผานในโทรศัพท
และเครื่องพีซีของคุณจะตองเหมือนกัน

การซิงโครไนซจากเครื่องพีซี
ที่ใชงานรวมกันได
ในการซิงโครไนซ รายชื่อ, ปฏิทิน และ 
บันทึก จากเครื่องพีซี ที่ใชงานรวมกันได 
ใหใช IR, เทคโนโลยี Bluetooth หรือ
การเชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล คุณจําเปน
ตองใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 
ของเครื่องโทรศัพทที่ติดตั้งไวในเครื่องพีซี 
เร่ิมการซิงโครไนซจากเครื่องพีซี 
โดยใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite

■ เครื่องคิดเลข
โทรศัพทเครื่องนี้มีเครื่องคิดเลขที่สามารถ
ใชบวก ลบ คูณ หาร หาคาเลขยกกําลัง 
รากที่ 2 และใชแปลงสกุลเงินไดดวย

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้
มีขอจํากัดในดานความถูกตอง
และไดรับการออกแบบมาสําหรับ
การคํานวณอยางงาย

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
เครื่องคิดเลข เมื่อตัวเลข 0 ปรากฏบนจอ 
ใหปอนเลขจํานวนแรกที่ตองการคํานวณ 
กดปุม # เพ่ือใสจุดทศนิยม เลือก 
ตัวเลือก >บวก, ลบ, คูณ, หาร, 
ยกกําลงัสอง, หาสแควรรูท หรือ เปลี่ยน
เครื่องหมาย ปอนตัวเลขจํานวนที่สอง 
สําหรับผลลัพธรวม ใหเลือก ผลลัพธ 
คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ซ้ําได
ตามที่ตองการ เมื่อตองการเริ่มการคํานวณ
ครั้งใหม ใหเลือกและกดคางไวที่ปุม ลบ
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เมื่อตองการแปลงคาสกุลเงิน ใหเลือก 
เมนู > ตารางนัดหมาย > เครือ่งคิดเลข 
หากคณุตองการบันทึกอัตราแลกเปลี่ยน 
ใหเลือก ตัวเลือก > อัตราแลกเปลีย่น 
เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งที่ปรากฏ
บนหนาจอแสดงผล ปอนอัตราแลกเปลี่ยน 
โดยกดปุม # เพ่ือใสจุดทศนิยม และเลือก 
ตกลง เครื่องจะยังคงบันทึกอัตรา
แลกเปลี่ยนนั้นเอาไวจนกวาจะมอัีตรา
แลกเปลี่ยนใหมมาแทนที่ หากคณุ
ตองการแปลงสกุลเงิน ใหปอนจํานวน
ที่คุณตองการจะแปลง และเลือก 
ตัวเลอืก > เปนสกุลหนึง่ หรือ 
เปนสกุลสอง

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลง
สกุลเงินหลัก คุณตองปอน
อัตราใหม เนื่องจากเครื่องจะ
ตั้งคาอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนด
ไวกอนหนาใหเปนศูนย

■ นาฬิกาจับเวลา
หากตองการจับเวลา วัดคาเวลา หรือ
รอบเวลา ใหใชนาฬิกาจับเวลา ในขณะ
จับเวลา คุณยังสามารถใชงานฟงกชันอ่ืน
ไดดวยเชนกัน หากตองการตั้งนาฬิกา
จับเวลาใหทํางานเปนพ้ืนหลังของหนาจอ 
ใหกดปุมจบการทํางาน

การใชนาฬิกาจับเวลาหรือใหนาฬิกา
จับเวลาทํางานอยูโดยไมปรากฏบนหนาจอ
ขณะที่ใชงานคุณสมบัติอ่ืนๆ อยู
จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่และ
ทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง 
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกา
จับเวลา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
เวลาที่แยกไว — เพ่ือบันทึกเวลา
ระหวางรอบ ในการเริ่มจับเวลา ใหเลือก 
เริ่ม เลือก แยกเวลา ทุกครั้งที่คุณตองการ
บันทึกเวลาระหวางรอบ ในการหยุดจับเวลา 
ใหเลือก หยุด ในการบันทึกการจับเวลา 
ใหเลือก จัดเก็บ ในการเริ่มจบัเวลาอีกครั้ง 
ใหเลือก ตัวเลอืก > เริ่ม เวลาใหมนี้
จะเดินตอจากเวลาเดมิที่จับเวลาไว 
ในการรีเซ็ตเวลาโดยไมบันทึกไว ใหเลือก 
ตั้งเวลาใหม หากตองการตั้งนาฬิกา
จับเวลาใหทํางานเปนพ้ืนหลังของหนาจอ 
ใหกดปุมจบการทํางาน
รอบเวลา — เพ่ือบันทึกรอบเวลา 
หากตองการตัง้นาฬิกาจับเวลาใหทํางาน
เปนพ้ืนหลังของหนาจอ ใหกดปุม
จบการทํางาน
จับเวลาตอ — เพ่ือดูเวลาที่คุณตัง้ไว
เปนพ้ืนหลัง
เวลาลาสดุ — เพ่ือดเูวลาที่จับครั้งลาสุด 
หากยังไมไดรีเซต็เวลาของนาฬิกา
แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพ่ือดหูรือลบ
เวลาที่บันทึกไว
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■ ตัวนับเวลาถอยหลัง
เลือก เมนู > ตารางนดัหมาย > 
ตัวจับเวลา ปอนเวลาปลุกเปนชั่วโมง นาที 
และวินาที และเลือก ตกลง หากคุณ
ตองการ คณุสามารถเขียนขอความบันทึก
ของคณุเองซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา 
หากตองการเริ่มการจับเวลา ใหเลือก เริ่ม 
หากคณุตองการเปลี่ยนเวลาที่ตั้งไว ใหเลือก 
เปลีย่นเวลา หากคุณตองการหยุด
การทํางานของตัวนับ ใหเลือก หยุดนับ
หากถึงเวลาเตือน ขณะที่เครื่องอยูในโหมด
สแตนดบาย เครื่องจะสงเสียงเตือน 
และกะพริบขอความบันทึกหากตั้งไว หรือ 
หมดเวลาทีต่ั้ง เมื่อตองการหยุด
การแจงเตือน ใหกดปุมใดก็ได หากไมได
กดปุมใด เสียงเตือนจะหยุดอัตโนมัติภายใน 
30 วินาที แตหากตองการปดเสียงแจงเตือน
และตองการลบบันทึก ใหเลือก ออก 
หากตองการเริ่มการจับเวลาใหม ใหเลือก 
เริ่มตนใหม
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14. แอปพลิเคชัน

■ เกมส 
ซอฟตแวรในเครื่องโทรศัพทของคณุมีเกมส
บางเกมสใหมาดวย 

การเขาเลนเกมส
เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > เกมส 
เล่ือนไปที่เกมสที่ตองการ และเลือก เปด
โปรดดูตัวเลือกที่เกี่ยวของกับเกมสที่ 
“ตวัเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน” 
ในหนา 55

การดาวนโหลดเกมส
เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > ตัวเลอืก > 
การดาวนโหลด > ดาวนโหลดเกมส 
รายการบุคมารคที่ใชไดจะปรากฏขึ้น 
เลือก บุคมารคอื่น เพ่ือเขาใชงานรายการ
บุคมารคในเมนู เว็บ โปรดดทูี่ “บุคมารค” 
ในหนา 66

ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชงาน
เฉพาะซอฟตแวรจากแหลงที่มี
การรักษาความปลอดภัยและ
มีการปองกันจากซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายเทานั้น

การตั้งคาเกมส
ในการตั้งคาเสียง แสงสวาง และการสั่น
ขณะเลนเกมส เลือก เมนู > 
แอปพลิเคชัน่ > ตวัเลอืก > การตั้งคา
แอปพลิฯ

■ แอปพลิเคชันรวม
ซอฟตแวรโทรศัพทของคุณจะมี
แอปพลิเคชัน Java ที่ไดรับการออกแบบมา
เพ่ือใชกับโทรศัพท Nokia โดยเฉพาะ 

การเปดใชแอปพลเิคชัน
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > แหลง
รวบรวม เล่ือนไปยังแอปพลิเคชันที่ตองการ 
และเลือก เปด

ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลเิคชัน
ลบ — ใชลบแอปพลิเคชันหรือ
ชุดแอปพลิเคชันออกจากโทรศัพท
ยาย — ใชยายแอปพลิเคชันหรือเกมส
ไปยังแฟมขอมูลอ่ืน
รายละเอียด — เพ่ือดูขอมูลเพิ่มเตมิ
เกี่ยวกับแอปพลิเคชันนั้น
ตรวจสอบเวอรชัน่ — เพ่ือตรวจสอบวา
เวอรชันใหมของแอปพลิเคชันนี้
จะดาวนโหลดจาก เว็บ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)
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เขาสูแอปพลิเคชั่น — เพ่ือจํากัด
แอปพลิเคชันจากการเขาสูระบบเครือขาย 
ประเภทการเขาใชตางๆ จะปรากฏขึน้ 
ในแตละประเภท เลือกการอนุญาตชนิดใด
ชนิดหนึ่งดังตอไปนี้: ถามทุกครั้ง 
เพ่ือกําหนดใหเครื่องถามทุกครั้งวาคุณ
จะเขาสูระบบหรือไม, ถามครั้งแรกเทานั้น 
เพ่ือกําหนดใหเครื่องถามเมือ่มีการ
เขาใชงานระบบเครือขายในครั้งแรก, 
อนุญาตเสมอ ใหใชงานเครือขายได 
หรือ ไมอนุญาต ไมใหใชงานเครือขาย
เว็บเพจ — จะใหขอมูลเพิ่มเติม หรือ
รายละเอียดเพิ่มเติมของแอปพลิเคชันนั้น
จากเว็บเพจในอินเตอรเน็ต ซึ่งระบบ
ตองสนับสนุนคุณสมบัตินี้ โดยจะปรากฏขึ้น
ตอเมื่อแอปพลิเคชันนั้นมีอินเตอรเน็ต
แอดเดรสแลว

การดาวนโหลดแอปพลเิคชัน
โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชัน 
Java J2METM กอนที่จะดาวนโหลด 
โปรดตรวจสอบวาแอปพลิเคชันนี้ใชงาน
ไดกับโทรศัพทของคุณ

ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชงาน
เฉพาะซอฟตแวรจากแหลงที่มี
การรักษาความปลอดภัยและ
มีการปองกันจากซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายเทานั้น

คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชัน 
Java ใหมๆ ไดหลายวิธี
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตวัเลือก > 
การดาวนโหลด > ดาวนโหลดแอปฯ 
รายการบุคมารคที่ใชไดจะปรากฏขึ้น 
เลือก บุคมารคอื่น เพ่ือเขาใชงานรายการ
บุคมารคในเมนู เวบ็ เลือกบุคมารค
ที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมตอกับเพจที่ตองการ 
คุณสามารถสอบถามการใหบริการตางๆ, 
ราคา รวมทั้งภาษี ไดจากผูใหบริการของคุณ
เลือก เมนู > เวบ็ > ลิงคดาวนโหลด 
ดาวนโหลดแอปพลิเคชนัหรือเกมสที่
เหมาะสม โปรดดูที่ “การดาวนโหลดไฟล” 
ในหนา 66
ใชฟงกชันการดาวนโหลดเกมส โปรดดูที่ 
“การดาวนโหลดเกมส” ในหนา 55
ใช Nokia Application Installer ในชุดโปรแกรม 
PC Suite เพ่ือดาวนโหลดแอปพลิเคชัน
ลงในโทรศพัทของคณุ
โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่โหลด
ไวแลวสําหรับเว็บไซตที่ไมไดเปนพันธมิตร
กับ Nokia Nokia จะไมรับรองหรือรับประกัน
ใดๆ ตอการใชงานไซตดังกลาว หากคณุ
เลือกการเขาใชเว็บไซตเหลานั้น คุณควร
จะยึดถือตามขอควรระวังสําหรับ
ความปลอดภัยหรือเนื้อหาที่จะมีตอ
เว็บไซตใดๆ
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15. Push to talk 

Push to talk (PTT) ผานเครือขายเซลลูลาร 
คือ บริการส่ือสารทางวิทยุแบบสองทาง
ที่ใชผานระบบเครือขาย GSM/GPRS 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) PTT 
ใชตดิตอส่ือสารทางเสียงไดโดยตรง 
เมื่อตองการเชือ่มตอ PTT ใหกดปุม PTT
คุณสามารถใช PTT เพ่ือพูดคยุกับบุคคลอื่น
หรือกลุมบุคคลที่มีเครื่องที่ใชคุณสมบัตินี้ได 
เมื่อคุณติดตอไดแลว บุคคลหรือกลุมบุคคล
ที่คุณติดตอไปนั้นไมจําเปนตองตอบรับทาง
โทรศัพท ผูเขารวมควรยืนยันถึงการตอบรับ
การตดิตอตามความเหมาะสม เนื่องจาก
ไมมีเครื่องยืนยันอ่ืนใดเลยวาผูรับไดยินเสียง
การตดิตอของคณุ
โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ
ของคณุ เพ่ือตรวจสอบขอมูลการใชงาน 
คาบริการ และการเปนสมาชิกบริการนี้ 
โปรดทราบวาบริการขามเครือขายอาจมี
ขอจํากัดมากกวาการติดตอแบบปกติ
กอนที่คุณจะใชบริการ PTT ได คุณตอง
กําหนดการตั้งคาบริการ PTT ที่จําเปน 
โปรดดูที่ “การตั้งคา PTT” ในหนา 62
ในขณะที่เชื่อมตอบริการ PTT คณุสามารถ
ใชฟงกชันอ่ืนๆ ของเครื่องได บริการ PTT 
ผานเครือขายเซลลูลารไมไดเชื่อมตอกับ
ระบบการติดตอส่ือสารทางเสียงโดยทั่วไป 
ดังนั้น บริการตางๆ ของการโทรปกติ (เชน 
ศูนยฝากขอความ) จะไมมีใหบริการสําหรับ
การส่ือสารแบบ PTT ผานเซลลูลารนี้

■ เมนู Push to talk 
เลือก เมนู > สนทนา
• ในการเชื่อมตอกับหรือยกเลิก

การเชื่อมตอกับบริการ PTT เลือก 
เปดการสนทนา หรือ ปดการสนทนา

• ในการดูคําขอการโทรกลับที่ไดรับ 
เลือก ถาดเขาโทรกลบั

• ในการดูรายชื่อกลุม PTT เลือก 
รายการกลุม

• ในการดูรายชื่อผูติดตอซึ่งคุณไดเพ่ิม
แอดเดรส PTT ที่ไดรับจากผูใหบริการ 
ใหเลือก รายการรายชื่อ

• ในการเพิ่มกลุม PTT ใหมไวในโทรศัพท 
เลือก เพ่ิมกลุม

• ในการเพิ่มการตั้งคา PTT เพ่ือใชงาน 
เลือก การตั้งคาสนทนา

• ในการตั้งคาที่จําเปนสําหรับ
การเชื่อมตอ PTT เลือก การตั้ง
กําหนดคา

• ในการเปดเบราเซอรและเชื่อมตอ
ไปยังพอรทัลเครือขาย PTT ที่ใหบริการ
โดยผูใหบริการ เลือก เว็บ
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■ เช่ือมตอกับ PTT 
ในการเชื่อมตอกับบริการ PTT เลือก เมนู > 
สนทนา > เปดการสนทนา  แสดงวา
มีการเชื่อมตอ PTT  แสดงวาใชบริการ
ไมไดชั่วคราว เครื่องจะลองเชื่อมตอกับ
บริการอีกครั้งโดยอัตโนมัติ จนกวาคณุ
จะยกเลิกการเชื่อมตอจากบริการ PTT 
หากคณุเพิ่มกลุมลงในเครื่อง คุณจะเขารวม
กลุมที่ใชงานอยูไดโดยอัตโนมัติ (คาที่ตั้งมา 
หรือ รับฟง) และชื่อกลุมที่เปนคาเร่ิมตน
จะปรากฏในโหมดสแตนดบาย
ในการยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการ PTT 
ใหเลือก ปดการสนทนา

■ การโทรออกและรับสาย 
PTT

ตั้งคาโทรศัพทใหใชลําโพงหรือหูฟงสําหรับ
การส่ือสารแบบ PTT

คําเตอืน: โปรดอยาถือโทรศพัท
ไวใกลหูระหวางการใชลําโพง 
เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เมื่อเชื่อมตอกับบริการ PTT คุณสามารถ
โทรออกหรือรับสายการติดตอแบบ
เรียกออก (Dial Out), รับสายการติดตอ
แบบกลุม หรือรับสายการติดตอแบบ
ตัวตอตวัได การตดิตอแบบตัวตอตัว คือ 
การตดิตอกับบุคคลอื่นเพียงคนเดียว

การโทร PTT แบบเรียกออก
สําหรับการโทร PTT แบบเรียกออก 
คุณสามารถเลือกรายชื่อ PTT หลายๆ 
รายจากรายชือ่ได ผูรับจะไดรับสายเรียกเขา
และตองรับสายเพื่อเขารวม การโทรแบบ
เรียกออกนี้จะสรางกลุมชั่วคราว 
และผูเขารวมทั้งหมดจะเขารวมในกลุมนี้
ในชวงเวลาที่โทรเทานั้น เมื่อการโทรครั้งนี้
ส้ินสุด กลุมชั่วคราวดังกลาวจะถูกลบออก
เลือก เมนู > สนทนา > รายชือ่ในกลุม 
และเลือกรายชื่อที่ตองการสําหรับการโทร
แบบเรียกออก
ไอคอนหลังรายชื่อในรายการหมายถึง
สถานะล็อกอินในปจจุบัน: ,  หรือ 

 แสดงถึงสถานะของบุคคลที่วางอยู, 
ไมวาง หรือไมทราบสถานะ  แสดงวา
บุคคลนั้นไมสามารถใชสถานะล็อกอินได 
สถานะล็อกอินจะใชไดตอเมื่อบุคคลนั้น
สมัครขอเขาดูขอมูลเทานั้น ในการเปลี่ยน
รายชื่อที่เขาดูขอมูล ใหเลือก ตัวเลอืก 
และจากตัวเลือกรายชื่อที่มีอยู เพ่ิมรายชื่อ
ดูขอมูล หรือ ยกเลิกรายชื่อดูขอมูล 
หรือหากทําเครื่องหมายเลือกรายชื่อไวมาก
กวาหนึ่งรายชื่อ เพ่ิมที่เลอืก หรือ ยกเลกิ
ที่เลอืก
กดปุม PTT เบาๆ เพ่ือเร่ิมการโทรแบบ
เรียกออก บริการ PTT จะโทรออกไปยัง
รายชื่อที่เลือกไว และรายชื่อที่เขารวม
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ กดปุม PTT คางไว
เพ่ือสนทนากับบุคคลที่เขารวม ปลอยปุม 
PTT เพื่อฟงเสียงตอบกลับ
กดปุมจบการทํางานเพื่อส้ินสุดการโทร
แบบเรียกออก
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การติดตอแบบกลุม
ในการตดิตอไปท่ีกลุมที่เปนคาเร่ิมตน 
กดปุม PTT เสียงสัญญาณจะแสดงวา
เขาใชไดแลว และเครื่องจะแสดงชื่อเลน
และชื่อกลุมของคุณ
ในการตดิตอไปยังกลุมที่ไมใชคาเร่ิมตน 
เลือก รายการกลุม ในเมนู PTT เล่ือนไปยัง
กลุมที่ตองการ และกดปุม PTT
กดคางไวที่ปุม PTT ตลอดการพูดคยุของคุณ 
และถือโทรศพัทไวดานหนาตัวคณุเพื่อให
เห็นหนาจอ เมื่อจบการสนทนา ใหปลอยปุม 
PTT การพูดคุยจะจัดตามลําดับที่เขามากอน
จะมีสิทธิ์พูดกอน เมื่อมีบุคคลใด
หยุดการสนทนา คนแรกที่กดปุม PTT 
จะพูดเปนคนถัดไป

การติดตอแบบตัวตอตัว
ในการเริ่มตดิตอแบบตวัตอตัวจากรายชื่อ
ผูติดตอซึ่งคุณเพิ่มไวในแอดเดรส PTT 
ใหเลือก รายการรายชื่อ เล่ือนไปยังชื่อ
ผูติดตอและกดปุม PTT นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถเลือกผูติดตอจาก รายชื่อ
ในการเริ่มการตดิตอแบบตัวตอตัวจาก
รายชื่อกลุม PTT เลือก รายการกลุม 
และเลื่อนไปยังกลุมที่ตองการ เลือก 
ตัวเลอืก > สมาชิกประจํา เล่ือนไปยัง
ชื่อผูติดตอและกดปุม PTT
ในการเริ่มการตดิตอแบบตัวตอตัวจาก
รายชื่อคําขอการติดตอกลับที่คุณไดรับ 
เลือก ถาดเขาโทรกลับ เล่ือนไปยังชื่อเลน
ที่ตองการและกดปุม PTT

การรับสาย PTT
เสียงสัญญาณสั้นๆ แจงใหคุณทราบถึง
กลุมที่เรียกเขาและการตดิตอแบบตัวตอตัว 
เมื่อไดรับการติดตอแบบกลุม ชื่อกลุม
และชื่อเลนของผูตดิตอเขามาจะปรากฏขึ้น 
เมื่อไดรับสายแบบตัวตอตัวจากบุคคล
ที่คณุบันทึกขอมูลไวแลวใน รายชื่อ 
เครื่องจะแสดงชื่อที่บันทึกไว หากคณุระบุไว 
ถาไมไดระบุไว จะแสดงเฉพาะชื่อเลน
เทานั้น
คุณสามารถรับหรือปฏิเสธการติดตอ
แบบตัวตอตวัที่ไดรับได หากคุณไดตั้งคา
โทรศัพทใหแจงเตือนคุณถึงการตดิตอ
แบบตัวตอตวั
หากคุณกดปุม PTT เพ่ือพยายามตอบกลับ
ไปยังกลุมขณะที่สมาชิกคนอื่นๆ กําลัง
สนทนาอยู คุณจะไดยินเสียงใหรอคิว
และขอความ กําลังรอคิว จะปรากฏขึน้
ตลอดเวลาที่คุณยังกดปุม PTT อยู กดคาง
ไวที่ปุม PTT และรอใหบุคคลอื่นหยุดกอน 
แลวคณุจึงเริ่มพูดตอได

■ การขอใหติดตอกลับ
หากคุณตดิตอแบบตัวตอตัวและไมไดรับ
การตอบกลับ คุณสามารถสงคําขอ
ใหบุคคลนั้นตดิตอกลับมาหาคณุได
เมื่อมีบุคคลสงคําขอการติดตอกลับมาที่
คุณ ขอความ ไดรบัคําขอโทรกลบั 
จะปรากฏขึ้นในโหมดสแตนดบาย 
เมื่อคณุไดรับคําขอใหติดตอกลับจาก
ผูที่ไมอยูในรายชือ่ของคุณ คุณสามารถ
บันทึกชือ่ไวใน รายชื่อ
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การสงคําขอการติดตอกลับ
คุณสามารถสงคําขอการติดตอกลับ
ดวยวิธีการดงัตอไปนี้
• ในการสงคําขอใหติดตอกลับจาก

รายชื่อผูติดตอในเมนู สนทนา ใหเลือก 
รายการรายชื่อ เล่ือนไปยังชือ่ผูติดตอ
และเลือก ตวัเลอืก > สงขอความ
โทรกลับ

• ในการสงคําขอติดตอกลับจาก รายชื่อ 
ใหคนหารายชื่อที่ตองการ และเลือก 
ตัวเลอืก > รายละเอียดรายชือ่ 
เล่ือนไปยังแอดเดรส PTT แลวเลือก 
ตัวเลอืก > สงขอความโทรกลับ

• ในการสงคําขอใหติดตอกลับจาก
รายชื่อกลุมในเมนู PTT ใหเลือก
รายการกลุม และเลื่อนไปยังกลุม
ที่ตองการ เลือก ตัวเลือก > สมาชกิ
ประจํา เล่ือนไปที่รายชือ่ที่ตองการ 
และเลือก ตวัเลอืก > สงขอความ
โทรกลับ

• ในการสงคําขอใหติดตอกลับจาก
รายชื่อที่ขอใหติดตอกลับในเมนู 
สนทนา ใหเลือก ถาดเขาโทรกลับ 
เล่ือนไปยังชื่อผูตดิตอและเลือก 
ตัวเลอืก > สงขอความโทรกลับ

การตอบคําขอการติดตอกลบั
1. ในการเปด ถาดเขาโทรกลบั เลือก ดู 

ชื่อเลนของบุคคลที่สงคําขอ
การตดิตอกลับมาจะปรากฏขึ้น

2. ในการติดตอกลับแบบตัวตอตัว 
กดปุม PTT

3. ในการสงคําขอการตดิตอกลับไปยัง
ผูสง ใหเลือก ตัวเลือก > สงขอความ
โทรกลบั
ในการลบคําขอ ใหเลือก ลบ

การบันทึกผูสงคําขอใหติดตอกลับ
1. ในการเปด ถาดเขาโทรกลับ เลือก ดู 

ชื่อเลนของบุคคลที่สงคําขอการติดตอ
กลับมาจะปรากฏขึ้น

2. ในการดูแอดเดรส PTT ของผูสง ใหเลือก 
ตัวเลือก > ดูทีอ่ยูสนทนา
ในการบันทึกชื่อใหมหรือเพิ่มแอดเดรส 
PTT ในรายชื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > 
จัดเก็บเปน หรือ เพ่ิมเขาในชื่อ

■ การเพิ่มรายชื่อการติดตอ
แบบตัวตอตัว

คุณสามารถบันทึกชื่อของบุคคลที่คุณ
พูดคยุแบบตัวตอตัวอยูเปนประจํา
ดวยวิธีการดังตอไปนี้
• ในการเพิ่มแอดเดรส PTT ลงใน

ชื่อใน รายชื่อ ใหคนหารายชื่อ
ที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > 
เพ่ิมรายละเอียด > ที่อยูสนทนา

• ในการเพิ่มผูสนทนาในรายชื่อ PTT เลือก 
เมนู > สนทนา > รายการรายชื่อ > 
ตัวเลือก > เพ่ิมชื่อ
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• ในการเพิ่มผูติดตอจากรายชื่อกลุม 
ใหเชื่อมตอกับบริการ PTT เลือก 
รายการกลุม และเลื่อนไปยัง
กลุมที่ตองการ เลือก ตัวเลอืก > 
สมาชิกประจํา เล่ือนไปยังสมาชกิ
ที่มีขอมูลผูติดตอที่คุณตองการบันทึก 
และเลือก ตวัเลอืก ในการเพิ่มรายชื่อ
ผูสนทนาใหม ใหเลือก จัดเก็บเปน 
ในการเพิ่มแอดเดรส PTT ลงในชื่อใน 
รายชื่อ เลือก เพ่ิมเขาในชื่อ

■ การสรางและการตั้งคากลุม
เมื่อคุณติดตอไปที่กลุม สมาชิกทุกคน
ในกลุมจะไดยินเสียงพรอมกัน
สมาชิกแตละคนในกลุมจะมีชื่อเลน 
ซึ่งแสดงเปนขอมูลผูโทร สมาชิกกลุม
สามารถเลือกชื่อเลนสําหรับพวกเขา
ในแตละกลุมได
กลุมตางๆ จะไดรับการรีจิสเตอรไวที่
แอดเดรส URL ผูใชหนึ่งคนจะรีจสิเตอร URL 
กลุมในเครือขายโดยการเขารวมเซสชันกลุม
ในครั้งแรก
กลุม PTT มี 3 ประเภทดังนี้
• กลุมที่กําหนดไวคอืกลุมที่อนุญาต

ใหผูเขารวมที่เลือกไวซึ่งระบุไวโดย
ผูใหบริการไดเขารวมกลุมได

• กลุมเฉพาะกิจคือกลุมที่ผูใชจัดทําขึ้นเอง 
คุณสามารถสรางกลุมสวนตัวของคุณ
และเชิญสมาชิกเขารวมกลุมได

• กลุมที่กําหนดไวแบบเฉพาะกิจ คอื 
กลุมที่คุณสรางขึ้นจากสมาชกิในกลุมที่
กําหนดไว ตวัอยางเชน ธุรกิจแบบหนึ่ง
อาจมีกลุมเฉพาะ รวมทั้งกลุมที่แยกไว
สําหรับการดําเนินธุรกิจเฉพาะบางอยาง

การเพิ่มกลุม
เลือก เมนู > สนทนา > เพ่ิมกลุม 
และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้
ไกด — เพ่ือเพ่ิมกลุมใหม ในการตั้งระดับ
การรักษาความปลอดภัยสําหรับกลุม 
เลือก กลุมสาธารณะ หรือ กลุมสวนตัว 
หากคุณเลือก กลุมสวนตัว โทรศัพท
จะสรางสวนที่มีรหัสไวกับแอดเดรสกลุม
โดยอัตโนมัต ิซึ่งสมาชิกไมสามารถดูได 
เมื่อพวกเขาไดรับคําเชิญเขารวมกลุม 
คนที่จัดทํากลุมสวนตวัเทานั้นจึงจะเชญิ
สมาชิกอื่นๆ เขารวมกลุมได ปอนชื่อ
ใหกับกลุม เลือก คาที่ตั้งมา, รับฟง หรือ 
ไมใชงาน โทรศัพทจะแสดงกลุมที่บันทึกไว
และสถานะของกลุมนั้น คาที่ตั้งมา และ 
รับฟง คอืกลุมที่ใชงานอยู เมื่อคุณกดปุม 
PTT เพ่ือติดตอแบบกลุม เครื่องจะตดิตอ
ไปที่กลุมดีฟอลต หากคณุยังไมไดเล่ือน
ไปยังกลุมหรือผูติดตออ่ืนๆ ในการสง
คําเชิญไปยังกลุม ใหเลือก ใช เมื่อเคร่ือง
แสดงขอความ คุณสามารถสงคําเชิญ
โดยใชขอความแบบตวัอักษร, เทคโนโลยี 
Bluetooth หรือ IR
สมาชิกที่คุณสงคําเชิญใหเขารวมกลุม
สาธารณะสามารถเชิญสมาชิกคนอื่น
เขารวมกลุมนั้นไดอีก
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โดยผูใช — เพ่ือเขารวมกลุมที่มีอยู 
ปอนแอดเดรสของกลุม เลือก คาที่ตั้งมา, 
รับฟง หรือ ไมใชงาน โทรศพัทจะแสดง
กลุมที่บันทึกไวและสถานะของกลุมนั้น 
คาทีต่ั้งมา และ รับฟง คือกลุมที่ใชงานอยู 
เมื่อคุณกดปุม PTT เพ่ือติดตอแบบกลุม 
เครื่องจะติดตอไปที่กลุมดีฟอลต หากคณุ
ยังไมไดเล่ือนไปยังกลุมหรือผูติดตออ่ืนๆ 

การรับคําเชญิ
1. เมื่อคุณไดรับคําเชิญเปนขอความ

ตัวอักษรใหเขารวมกลุม ขอความ 
ไดรับคําเชิญจากกลุม: จะปรากฏขึ้น

2. ในการดชูื่อเลนของบุคคลที่สงคําเชิญ
มาและแอดเดรสกลุม หากกลุมนั้น
ไมใชกลุมสวนตัว ใหเลือก ดู

3. ในการเพิ่มกลุมลงในเครื่องของคุณ 
ใหเลือก จัดเก็บ ในการตัง้คาสถานะ
สําหรับกลุม ใหเลือก คาที่ตั้งมา, 
รับฟง หรือ ไมใชงาน

หากไมรับคําเชิญ ใหเลือก ออก > ใช 
หรือเลือก ดู > ไมเก็บ > ใช

■ การต้ังคา PTT
การตัง้คา PTT มี 2 ประเภท ไดแก การตัง้คา
เพ่ือการเชือ่มตอกับบริการ และการตั้งคา
เพ่ือใชงาน
คุณอาจไดรับการตั้งคาเพื่อเชื่อมตอกับ
บริการจากผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ 
โปรดดูที่ “บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” 
ในหนา xi คณุยังสามารถปอนการตั้งคา
ดวยตนเองไดอีกดวย โปรดดทูี่ 
“การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา 42

ในการเลือกการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอ
กับบริการ ใหเลือก เมนู > สนทนา > 
การตั้งกําหนดคา และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้
การจัดรูปแบบ — เพ่ือเลือกผูใหบริการ 
คาที่ตั้งมา หรือ การตั้งคาสวนบุคคล 
สําหรับบริการ PTT เฉพาะคาคอนฟเกอเรชัน
ที่รองรับบริการ PTT เทานั้นที่จะปรากฏขึ้น
บัญช ี— เพ่ือเลือกแอคเคาทบริการ PTT 
ที่มีอยูในการตั้งคาคอนฟเกอเรชันที่ใชงาน
ชื่อผูใชสนทนา, ชื่อเลนที่ตัง้ไว, รหัสผาน
สนทนา, โดเมน และ ที่อยูเซิรฟเวอร
ในการแกไขการตั้งคา PTT เพ่ือใชงาน เลือก 
เมนู > สนทนา > การตั้งคาสนทนา
ในการเลือกโทรศพัทใหตอบรับการตดิตอ
แบบตัวตอตวัที่ไดรับ ใหเลือก การโทร 
1 ตอ 1 > เปด ในการติดตอแตไมรับ
การติดตอแบบตัวตอตัว ใหเลือก ปด 
ผูใหบริการอาจนําเสนอบริการที่แทนที่
การตั้งคาเหลานี้ ในการตั้งโทรศพัท
ใหแจงคณุถึงการติดตอแบบตวัตอตวั
ดวยเสียงเรียกเขา ใหเลือก แจง
ในการใชกลุมที่เปนผูฟง ใหเลือก กลุมที่
รับฟง > เปด
ในการตั้งโทรศัพทใหเชื่อมตอกับบริการ PTT 
โดยอัตโนมัตเิมื่อคณุเปดเครื่อง ใหเลือก 
สถานะสนทนาเมื่อเปดเคร่ือง > ใช
ในการซอนแอดเดรส PTT จากกลุม
และการติดตอแบบตวัตอตัว ใหเลือก 
สงที่อยูสนทนา > ไม
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16. เว็บ

คุณสามารถเขาใชบริการอินเตอรเน็ต
แบบเคลื่อนที่ตางๆ โดยใชเบราเซอรของ
โทรศัพท 

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการ
ที่เชื่อถือได และมีการรักษา
ความปลอดภัยรวมทั้งการปองกัน
ซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานั้น

คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี้ 
รวมทั้งราคา ภาษี และคําแนะนําตางๆ 
ไดจากผูใหบริการของคณุ 
คุณสามารถใชคุณสมบัติเบราเซอรของ
โทรศัพทเพ่ือดูบริการตางๆ ที่ใชภาษา 
Wireless Markup Language (WML) หรือ 
extensible HyperText Markup Language 
(XHTML) ในเพจตางๆ ได โดยลักษณะ
ที่ปรากฏอาจแตกตางกันตามขนาดของ
หนาจอ คณุอาจดูรายละเอียดทั้งหมดของ
เว็บเพจในอินเตอรเน็ตไมได 

■ การต้ังคาการเบราส
คุณอาจไดรับการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
ที่ตองใชในการเบราสเปนขอความการตั้งคา
คอนฟเกอเรชนั จากผูใหบริการที่นําเสนอ
บริการที่คุณตองการใช โปรดดทูี่ 
“บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา xi 
คุณยังสามารถปอนการตั้งคา
คอนฟเกอเรชนัทั้งหมดดวยตนเองไดอีกดวย 
โปรดดูที่ “การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” 
ในหนา 42

■ การเชื่อมตอบริการ
อันดับแรก ตรวจดใูหแนใจวาการตัง้คา
คอนฟเกอเรชันของบริการที่คุณตองการ
ใชนั้นทํางานอยู
1. ในการเลือกการตั้งคาสําหรับ

การเชื่อมตอกับบริการ ใหเลือก เมนู > 
เว็บ > การตั้งคา > การตั้งกําหนดคา

2. เลือก การจัดรูปแบบ เฉพาะคา
คอนฟเกอเรชันที่รองรับบริการ
การเบราสเทานั้นที่จะปรากฏขึ้น 
เลือกผูใหบริการ คาที่ตั้งมา หรือ 
การตั้งคาสวนบุคคล เพ่ือเบราส 
โปรดดทูี่ “การตั้งคาการเบราส” 
ในหนา 63
เลือก บัญชี และแอคเคาทบริการ
การเบราสที่มีอยูในการตัง้คา
คอนฟเกอเรชันที่ใชงาน
เลือก แสดงหนาตางการติดตอ > 
ใช เพ่ือดําเนินการตรวจสอบผูใช
ดวยตนเองสําหรับการเชื่อมตอ
อินทราเน็ต

จากนั้น ใหเชื่อมตอกับบริการโดยเลือก
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้
• เลือก เมนู > เวบ็ > โฮมเพจ หรือ

ในโหมดสแตนดบาย ใหกดคางไวที่
ปุม 0

• ในการเลือกบุคมารคของบริการ 
ใหเลือก เมนู > เวบ็ > บุคมารค
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• ในการเลือก URL ลาสุด ใหเลือก เมนู > 
เว็บ > ที่อยูเวบ็ลาสดุ

• ในการปอนแอดเดรสของบริการ 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู 
ปอนแอดเดรสของบริการ และเลือก 
ตกลง

■ การเบราสเพจ
หลังจากคุณเชื่อมตอเขากับบริการ 
คุณสามารถเริ่มการเบราสเพจตางๆ ได 
ฟงกชนัของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกันไป
ตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตามขอความ
ที่ปรากฏบนหนาจอแสดงผลที่เครื่อง
โทรศัพทของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
หากคณุเลือกขอมูลแพ็คเก็ตเปน
บริการเสริมขอมูล สัญลักษณ  
จะปรากฏขึน้ที่ดานบนซายของจอ
ในระหวางการเบราส หากคุณรับสาย
หรือขอความแบบตวัอักษร หรือโทรออก
ในระหวางการเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ต 
สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นที่ดานบนขวา
ของหนาจอ ซึ่งแสดงวาหยุด (พัก) 
การเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ตไวชัว่คราว 
หลังจากโทรเสร็จเรียบรอยแลว 
เครื่องจะพยายามเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ต
ใหมอีกครั้ง

การเบราสดวยปุมกดบนโทรศัพท
ใหใชปุมเล่ือนเพื่อเลือกดูเพจ
ในการเลือกรายการที่ไฮไลตไว ใหกดปุม
โทรออก หรือเลือก เลือก

ในการปอนตัวอักษรและตัวเลข กดปุม 
0 ถึง 9 ในการปอนตัวอักษรพิเศษ 
ใหกดปุม *

ตัวเลือกตางๆ ในขณะเบราส
Nokia.com, โฮมเพจ, ทางลดั, 
เพ่ิมบุคมารค, บุคมารค, ตัวเลือกเพจ, 
ประวตั,ิ ลิงคดาวนโหลด, ตวัเลอืกอื่น ๆ , 
รีโหลด และ จบการทํางาน อาจใชงานได 
ผูใหบริการอาจเสนอตัวเลือกอื่นๆ ไวดวย
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมลู
ไวชั่วคราว หากคุณพยายามเขาใชหรือ
เขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองการ
รหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใช
แตละครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใชงาน
จะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช
โปรดดกูารลบแคชที่ “หนวยความจําแคช” 
ในหนา 67

การโทรออกโดยตรง
เบราเซอรสนับสนุนฟงกชนั ซึ่งคุณสามารถ
เขาใชงานไดขณะเบราส คุณอาจตอสาย
โทรศัพท สงแบบเสียง DTMF และบันทึกชือ่
และเบอรโทรศัพทจากเพจขณะที่สนทนาได

■ การตัง้คาการแสดงเบราเซอร 
ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ตัวเลือกอื่น ๆ > การตัง้คาลักษณะ 
หรือในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > 
เว็บ > การตั้งคา > การตั้งคาลักษณะ
เบราเซอร และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
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การตัดคํา > ใช — เพ่ือกําหนดใหขอความ
ปรากฏบนหนาจอในบรรทัดตอไป หากคุณ
เลือก ไมใช ขอความนั้นจะถูกตดัใหส้ันลง
ขนาดอักษร > ขนาดเลก็พิเศษ, เล็ก หรือ 
กลาง — เพ่ือตั้งขนาดตัวอักษร
แสดงภาพ > ไมแสดง — เพ่ือซอนภาพ
ในเพจ ซึง่จะชวยเพิ่มความเร็วในการ
เบราสดูเพจที่มีรูปภาพจํานวนมาก
การแจงเตอืน > แจงเตือนการเชือ่มตอ
ที่ไมรับรอง > แสดง — เพ่ือตั้งคาใหเครื่อง
สงเสียงเตือนเมื่อการเชื่อมตอที่มีการ
เขารหัสไดเปล่ียนเปนแบบที่ไมมีการ
เขารหัสในระหวางการเบราส
การแจงเตอืน > แจงเตือนรายการ
ที่ไมรับรอง > แสดง — เพ่ือตั้งคา
ใหเครื่องสงเสียงเตือนเมื่อมีขอมูล
ที่ไมมีการรักษาความปลอดภัยอยูในเพจ
ที่มีการเขารหัส การเตือนนี้ไมไดรับรองวา
การเชื่อมตอนั้นจะเปนการเชื่อมตอที่
ปลอดภัยหรือไม โปรดดขูอมูลเพิ่มเติมที่ 
“การรักษาความปลอดภัยของเบราเซอร” 
ในหนา 68 
การเขารหัสตัวอักษร > การเขารหสั
เนื้อหา — เพ่ือเลือกการเขารหัสใหกับ
ขอมูลในเพจเบราเซอร
การเขารหัสตัวอักษร > ที่อยูเว็บ 
Unicode (UTF-8) > ใช — เพ่ือตั้งคา
ใหเครื่องสง URL เปนการเขารหัส UTF-8 
คุณอาจตองใชการตัง้คานี้เมื่อคุณเขาใช
เว็บเพจที่ใชภาษาตางประเทศ
ขนาดหนาจอ > แบบเต็มจอ หรือ 
ขนาดเล็ก — เพ่ือตัง้ขนาดหนาจอ

■ คุกกี้ 
คุกกี้ คอื ขอมูลที่เว็บไซตบันทึกใน
หนวยความจําแคชในโทรศพัทของคณุ 
คุกกี้จะถูกบันทึกไวจนกวาคณุจะลบขอมูล
ในหนวยความจําแคช โปรดดูที่ 
“หนวยความจําแคช” ในหนา 67
ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ตัวเลือกอื่น ๆ > การปองกัน > 
การตั้งคาคุกกี ้หรือในโหมดสแตนดบาย 
เลือก เมนู > เวบ็ > การตั้งคา > 
การตั้งคาการปองกัน > คุกกี้ 
เมื่อตองการยอมใหใชหรือปองกัน
เครื่องจากการรับคุกกี้ เลือก ใหรับได 
หรือ ไมใหรับ

■ สคริปตผานทางการ
เช่ือมตอแบบที่มีการรักษา
ความปลอดภัย

คุณสามารถเลือกวาจะยอมใหรันสคริปต
จากเพจที่มกีารรักษาความปลอดภัยหรือไม 
โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนสคริปต WML
1. ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลอืก > 

ตัวเลือกอื่น ๆ > การตัง้คา
การปองกัน > การตัง้คาสคริปต 
หรือในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > 
เว็บ > การตั้งคา > การตั้งคา
การปองกัน > สคริปต
ผานการเชื่อมตอที่รับรอง

2. ในการยอมใหรันสคริปต เลือก 
ใหรับได
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■ บุคมารค
คุณสามารถจัดเก็บแอดเดรสของเพจ
เปนบุคมารคในหนวยความจําของ
เครื่องโทรศัพทได
1. ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 

บุคมารค หรือในโหมดสแตนดบาย 
เลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค

2. เล่ือนไปที่บุคมารค และเลือก
บุคมารคนั้น หรือกดปุมโทรออกเพื่อ
ทําการเชื่อมตอกับเพจของบุคมารค

3. เลือก ตัวเลือก เพ่ือดู แกไข ลบ 
หรือสงบุคมารค สรางบุคมารคใหม 
หรือบันทึกบุคมารคลงในแฟมขอมูล

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่โหลด
ไวแลวสําหรับเว็บไซตที่ไมไดเปนพันธมิตร
กับ Nokia Nokia จะไมรับรองหรือรับประกัน
ใดๆ ตอการใชงานไซตดงักลาว หากคุณ
เลือกการเขาใชเว็บไซตเหลานั้น คณุควร
จะยึดถือตามขอควรระวังสําหรับ
ความปลอดภัยหรือเนื้อหาที่จะมีตอ
เว็บไซตใดๆ

การรับบุคมารค
เมื่อคุณไดรับขอความบุคมารคที่สงเปน
แบบบุคมารค ไดรับ 1 บุคมารค 
จะปรากฏขึน้ ในการบันทึกบุคมารค 
ใหเลือก แสดง ในการยกเลิกบุคมารค
ทันทีที่คุณไดรับบุคมารค เลือก ออก

■ การดาวนโหลดไฟล
หากคุณตองการดาวนโหลดแบบเสียง ภาพ 
เกมส หรือแอปพลิเคชันเพิ่มเตมิลงใน
โทรศัพทของคุณ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) ใหเลือก เมนู > เวบ็ > 
ลิงคดาวนโหลด > ดาวนโหลดเสียงกริ่ง, 
ดาวนโหลดภาพ, ดาวนโหลดเกมส, 
ดาวนโหลดวีดีโอ, ดาวนโหลดลักษณะ 
หรือ ดาวนโหลดแอปฯ

ขอสําคัญ: ตดิตั้งและใชงาน
เฉพาะซอฟตแวรจากแหลง
ที่มีการรักษาความปลอดภัย
และมีการปองกันจากซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายเทานั้น

ในการบันทึกไฟลที่ดาวนโหลดทั้งหมด
ลงในแฟมขอมูลที่ตองการใน คลงัภาพ 
หรือใน แอปพลิเคชั่น โดยอัตโนมัติ เลือก 
เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตั้งคา
การดาวนโหลด > จัดเก็บอัตโนมัติ > ใช

■ ถาดรับขอมูล
โทรศัพทจะสามารถรับขอความบริการ 
(ขอความที่สงให) ที่มาจากผูใหบริการระบบ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ขอความ
บริการเปนการแจงขอมูล (เชน หัวขอขาว) 
และอาจมีขอความแบบตัวอักษรหรือ
แอดเดรสของบริการดวย
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หากคณุตองการเขาใช ถาดรับขอความ
บริการ ในโหมดสแตนดบาย เมื่อคุณ
ไดรับขอความบริการ ใหเลือก แสดง 
หากคณุเลือก ออก ขอความนั้น
จะถูกยายไปที่ ถาดรับขอความบริการ 
หากคณุตองการเขาใช ถาดรับขอความ
บริการ ในภายหลัง เลือก เมนู > เว็บ > 
ถาดรับขอความบรกิาร
หากคณุตองการเขาใช ถาดรับขอความ
บริการ ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ตัวเลอืกอื่น ๆ > ถาดรับขอความบริการ 
เล่ือนไปยังขอความที่ตองการ และเพื่อ
เรียกใชเบราเซอรและดาวนโหลดขอมูล
ที่เลือกไว ใหเลือก โหลด หากตองการ
แสดงขอมูลอยางละเอียดในการแจงของ
บริการหรือลบขอความ ใหเลือก ตวัเลอืก > 
ขอมูล หรือ ลบ

การตั้งคาถาดรับขอมลู 
เลือก เมนู > เว็บ > การตัง้คา > 
การตั้งคาถาดรับขอความบริการ
ในการตัง้คาโทรศัพทใหรับขอความบริการ
หรือไมรับขอความบริการ เลือก 
ขอความบริการ > ใช หรือ ไมใช
ในการตัง้คาใหโทรศัพทรับขอความ
บริการเฉพาะจากผูจัดทําขอมูลที่ไดรับ
การรับรองจากผูใหบริการเทานั้น เลือก 
ปองกันขอความ > ใช เมื่อตองการดู
รายชื่อผูจัดทําขอมูลที่ไดรับการรับรอง 
ใหเลือก ชองที่เชื่อถือได

ในการตั้งคาเครื่องใหใชเบราเซอรจาก
โหมดสแตนดบายโดยอัตโนมัติ 
เมื่อไดรับขอความบริการ ใหเลือก 
เชื่อมตออัตโนมตัิ > ใช หากคุณเลือก 
ไมใช เครื่องจะใชเบราเซอรหลังจาก
ที่คณุเลือก โหลด เทานั้น เมื่อเคร่ือง
ไดรับขอความบริการ

■ หนวยความจําแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บ
ขอมูลไวชั่วคราว หากคุณพยายามเขาใช
หรือเขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองการ
รหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใช
แตละครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใชงาน
จะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช
ในการลบขอมูลในแคชขณะเบราส ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตัวเลอืกอื่น ๆ > ลบขอมูล
ในแคช ในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > ลบขอมูลในแคช

■ ขอมูลตําแหนงการใชงาน
ระบบเครือขายสามารถสงคําขอใหคุณ
แสดงตําแหนง และคุณจะมั่นใจไดวา 
ระบบเครือขายจะสงขอมูลตําแหนง
ของโทรศัพทคุณก็ตอเมื่อคุณอนุมัตเิทานั้น 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
โปรดตดิตอผูใหบริการเพื่อสมัครเขาใช
บริการ และเพื่อยอมรับการสงขอมูล
ตําแหนง
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ในการยอมรับหรือปฏิเสธคําขอใหแสดง
ตําแหนง ใหเลือก ยอมรับ หรือ ไมรับ 
หากคณุไมไดรับคําขอ โทรศัพทอาจตอบรับ
หรือปฏิเสธคําขอโดยอัตโนมัติก็ได 
ขึ้นกับขอตกลงระหวางคุณกับผูใหบริการ
ระบบหรือผูใหบริการดวย เครื่องจะ
แสดงขอความ ขอตําแหนงหายไป 1 
ในการดคูําขอใหแสดงตําแหนงที่คุณ
ไมไดรับ ใหเลือก แสดง
ในการดขูอมูลของการแจงเตือนสวนตัว
และคําขอ 10 รายการลาสุด หรือในการ
ลบรายการดังกลาว ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
ตําแหนง > ล็อกตําแหนง > เปดแฟม 
หรือ ลบทั้งหมด

■ การรกัษาความปลอดภยั
ของเบราเซอร

คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติการรักษา
ความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เชน 
บริการดานธนาคาร หรือการเลือกซื้อสินคา
แบบออนไลน สําหรับการเชื่อมตอประเภทนี้ 
คุณจําเปนตองใชใบรับรองและโมดูลรักษา
ความปลอดภัยซึ่งอาจใชไดจากซิมการด
ของคณุ โปรดตดิตอผูใหบริการเพื่อขอทราบ
ขอมูลเพิ่มเตมิ

โมดูลรักษาความปลอดภัย
โมดูลรักษาความปลอดภัยจะปรับปรุง
บริการดานความปลอดภัยของ
แอปพลิเคชันที่เกี่ยวของกับการเชื่อมตอ
เบราเซอร และใชงานลายเซ็นแบบดิจิตอล 
โมดูลรักษาความปลอดภัยอาจ
ประกอบดวยใบรับรอง รวมทั้งคียสวนตัว
และคียที่ใชทั่วไป ผูใหบริการจะจัดเก็บ
ใบรับรองไวในโมดลูรักษาความปลอดภัย 
เลือก เมนู > เวบ็ > การตั้งคา > การตั้งคา
การปองกัน > การตัง้คาการปองกัน 
และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้
ขอมูลโมดลูปองกัน — เพ่ือแสดงชื่อโมดลู
รักษาความปลอดภัย สถานะ บริษัทผูผลิต 
และหมายเลขผลิตภัณฑ
ถาม PIN โมดูล — เพ่ือตั้งเครื่องใหถาม
รหัส PIN ของโมดูล ขณะใชบริการที่มีอยู
ในโมดูลรักษาความปลอดภัย ปอนรหัส
และเลือก ใช ในการยกเลิกการใชงาน
การขอรหัส PIN ของโมดูล ใหเลือก ไมใช
เปลี่ยน PIN โมดลู — เพ่ือเปลี่ยนรหัส PIN 
ของโมดูล ในกรณีที่ใชงานไดโดยโมดูล
รักษาความปลอดภัย ปอนรหัส PIN ของ
โมดูลรหัสปจจุบัน จากนั้นจึงปอนรหัสใหม 
2 ครั้ง
เปลี่ยน PIN ที่ลงนามไว — เพ่ือเปล่ียน
รหัส PIN สําหรับลายเซ็นแบบดิจิตอล เลือก 
PIN สําหรับลายเซ็นที่ตองการเปลี่ยน 
ปอนรหัส PIN รหัสปจจุบัน จากนั้นจึงปอน
รหัสใหม 2 ครั้ง
โปรดดเูพ่ิมเติมที่ “รหัสผาน” ในหนา x
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ใบรับรอง 
ขอสําคัญ: โปรดทราบวาแมวา
การใชใบรับรองจะชวยให
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในการ
เชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้ง
ซอฟตแวรลดนอยลงอยาง
เห็นไดชัด แตคุณควรใชใบรับรอง
อยางถูกตองเพื่อใหไดรับ
ประโยชนจากการรักษา
ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากขึ้น ใบรับรองมิได
ใหการปองกันความปลอดภัย
แตอยางใด หากแตเปนที่
การจัดการใบรับรองตางหาก
ที่ตองมีใบรับรองของแท ที่ถูกตอง 
หรือนาเชื่อถือ เพ่ือความปลอดภัย
ที่เพ่ิมมากขึ้น ใบรับรองมีอายุ
การใชงานแบบจํากัด หากมี
ขอความใบรับรองหมดอายุหรือ
ใบรับรองไมถูกตองปรากฏขึ้น 
แมวาใบรับรองนั้นถูกตอง 
ใหตรวจสอบวาวันและเวลา
ปจจุบันในเครื่องโทรศพัทของคณุ
ถูกตองดวย

กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง 
คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถ
เชื่อถือขอมูลของเจาของใบรับรองนี้ได 
และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาว
เปนของเจาของที่อยูในรายชื่อ
ใบรับรองมีอยู 3 แบบ ไดแก: ใบรับรอง
เซิรฟเวอร ใบรับรองสิทธิ์ และใบรับรองผูใช 
คุณสามารถขอรับใบรับรองไดจาก
ผูใหบริการของคุณ ผูใหบริการจะจัดเก็บ
ใบรับรองสิทธิ์และใบรับรองผูใชไวใน
โมดูลรักษาความปลอดภัย

ในการดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรอง
ของผูใชที่ดาวนโหลดมายังโทรศัพทของคุณ 
ใหเลือก เมนู > เวบ็ > การตั้งคา > 
การตั้งคาการปองกัน > ใบรับรองสิทธิ์ 
หรือ ใบรับรองผูใช
สัญลักษณความปลอดภัย  
จะปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ 
หากการสงผานขอมูลระหวางโทรศพัท
และเซิรฟเวอรที่ใหขอมูลถูกเขารหัสไว
อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษา
ความปลอดภัยไมไดแสดงวาการสงผาน
ขอมูลระหวางเกตเวยและเซริฟเวอร
ใหขอมูล (หรือที่ที่จดัเก็บแหลงขอมูล
ที่ตองการ) จะปลอดภัย ขึ้นกับผูใหบริการ
วาจะมีระบบรักษาความปลอดภัยใหกับ
การสงขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอร
ที่ใหขอมลูหรือไม

ลายเซ็นดิจติอล
คุณสามารถสรางลายเซ็นแบบดจิิตอล
ดวยโทรศัพทของคุณได หากซิมการด
ของคุณมีโมดูลรักษาความปลอดภัย 
ลายเซ็นแบบดจิิตอลจะเปนลายเซ็น
เดียวกับที่คณุเซ็นชื่อลงบนเอกสาร
ใบเรียกเก็บ สัญญา หรือเอกสารอื่นๆ 
ในการใชลายเซ็นแบบดิจิตอล ใหเลือกลิงค
ของเพจ เชน ชื่อหนังสือที่คุณตองการซื้อ 
รวมถึงขอทราบราคาหนังสือนั้นดวย 
ขอความที่จะเซ็น ซึ่งอาจมีจํานวนเงิน
และวันที่รวมอยูดวย จะปรากฏขึน้
ตรวจสอบวาขอความสวนหัว คือ อาน 
และไอคอนลายเซ็นแบบดิจติอล  
จะปรากฏขึ้น
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หากไอคอนลายเซ็นแบบดิจิตอล
ไมปรากฏขึ้น แสดงวามีการละเมดิ
การรักษาความปลอดภัย และคุณไมควร
ปอนขอมูลสวนบุคคลในขณะนี้ เชน PIN 
สําหรับลายเซ็น
ในการเซ็นขอความ ใหอานขอความ
ทั้งหมดกอน หลังจากนั้นใหคุณเลือก 
ตกลงรับ
ขอความนั้นอาจไมปรากฏภายใน
หนาจอเดียว ดังนั้น จึงควรตรวจสอบ
ใหแนใจวาไดเล่ือนไปอานขอความทั้งหมด
แลวกอนที่จะเซ็น
เลือกใบรับรองผูใชที่ตองการ ปอนรหัส PIN 
สําหรับลายเซ็น (โปรดดูที่ “รหัสผาน” 
ในหนา x) และเลือก ตกลง ไอคอน
ลายเซ็นแบบดิจิตอลจะหายไป และ
บริการจะแสดงขอมูลยืนยันการสั่งซื้อ
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17. บริการซมิ

ซิมการดของคุณอาจจะมีบริการเสริม
เพ่ิมเติมอ่ืนๆ ที่คณุสามารถเขาใชงานได 
เมนูนี้จะปรากฏก็ตอเมื่อซิมการดของคุณ
สนับสนุนการใชงาน ชื่อและขอมลูของเมนู
จะขึ้นกับซิมการด
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ 
และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด 
โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคณุ 
ซึ่งอาจเปนผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ 
หรือผูจําหนายรายอื่นๆ
ในการตัง้ใหโทรศัพทแสดงขอความยืนยัน
การทํางานที่จะสงระหวางเครื่องของคุณ
และระบบ เมื่อคุณใชบริการซิม ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > ยืนยัน
บริการซิม >แสดง
ในการใชบริการเหลานี้ คณุอาจตองสง
ขอความ หรือโทรติดตอ ซึ่งคุณจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายนี้
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18. การเชื่อมตอ PC

คุณสามารถสงและรับอีเมล และเขาใชงาน
อินเตอรเน็ต เมื่อเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ
เครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันไดผานการ
เชื่อมตออินฟราเรดหรือสายขอมูล (CA-42) 
คุณสามารถใชเครื่องโทรศัพทนี้กับ
แอปพลิเคชันการสื่อสารดานขอมูลและ
การเชื่อมตอกับเครื่องพีซีได

■ ชุดโปรแกรม PC Suite
ดวยชุดโปรแกรม PC Suite คุณสามารถ
ซิงโครไนซ รายชื่อ, ปฏิทิน และบันทึก
ส่ิงที่ตองทํา และบันทึกระหวาง
เครื่องโทรศัพทของคุณและเครื่องพีซี
ที่ใชงานรวมกันไดหรือเซิรฟเวอร
อินเตอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)
คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ชุดโปรแกรม PC Suite เชน ไฟลที่
ดาวนโหลดได ในสวนสนับสนุนในเว็บไซต
ของ Nokia ที่ www.nokia-asia.com/support

■ ขอมูลแพ็คเก็ต, HSCSD 
และ CSD

คุณสามารถใชบริการขอมลูแพ็คเก็ต, 
High-Speed Circuit Switched Data (HSCSD) 
และ Circuit Switched Data (CSD ขอมลู 
GSM)

โปรดตดิตอผูใหบริการระบบหรือ
ผูใหบริการ เพ่ือดูขอมูลเกี่ยวกับการใชงาน
และการเปนสมาชกิบริการขอมูล
การใชบริการ HSCSD จะสิ้นเปลืองพลังงาน
จากแบตเตอรี่ของโทรศัพทเร็วขึน้กวา
การใชสายสนทนาหรือการใชสายขอมูล
ปกติ คุณอาจจําเปนตองตอโทรศัพทเขากับ
เครื่องชารจสําหรับชวงเวลาที่มีการถายโอน
ขอมูล
โปรดดทูี่ “ขอมูลแพ็คเก็ต (EGPRS)” 
ในหนา 40

■ แอปพลิเคชันการสื่อสาร
ดานขอมูล

โปรดดขูอมูลเกี่ยวกับการใชแอปพลิเคชัน
การสื่อสารดานขอมูลจากในเอกสาร
ที่ใหมาดวย ในระหวางที่เชื่อมตอเคร่ือง
เขากับเครื่องคอมพิวเตอร คุณไมควร
โทรออกหรือตอบรับสายเรียกเขา 
เนื่องจากอาจทําใหการทํางานขัดของได 
เพ่ือประสิทธิภาพที่ดีขึ้นระหวางการใช
โทรศัพทเพ่ือรับสงขอมูล ใหวางโทรศัพท
บนพื้นผิวที่มั่นคง โดยใหดานแผงปุมคว่ําลง 
อยาเคลื่อนที่ตัวเครื่องโทรศัพทขณะถือ
อยูในมือระหวางการใชโทรศัพทเพ่ือ
รับสงขอมูล
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19. ขอมูลเกีย่วกบัแบตเตอรี่

■ การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่
ชนิดที่สามารถชารจประจุใหมได 
แบตเตอรี่ใหมจะสามารถทํางานได
เต็มประสิทธิภาพหลังจากผานการชารจ
และคายประจุอยางสมบูรณ 2-3 รอบ 
คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และคายประจุ
ไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะ
เส่ือมสภาพลงตามการใชงาน เมื่อสังเกต
เห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบาย
ของแบตเตอรี่ส้ันลงอยางเห็นไดชดั 
ใหเปล่ียนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่
ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia และชารจ
แบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับ
โทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia 
เทานั้น
หากจะใชแบตเตอรี่ที่เปล่ียนใหม
เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่
เปนเวลานาน คุณอาจตองเชื่อมตออุปกรณ
ชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลวเชื่อมตอ
อีกครั้งเพื่อเร่ิมชารจแบตเตอรี่
ถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบเมื่อไมได
ใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็ม
แลวคางไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจาก
การชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําให
อายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง 
หากคณุทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว 
แบตเตอรี่จะคายประจอุอกเองเมื่อเวลา
ผานไป

ในกรณีที่ไมมีประจุแบตเตอรี่เหลืออยูเลย 
สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอเมื่อเวลาผานไปสองสามนาที 
ซึ่งจะสามารถโทรออกไดหลังจากนั้น
คุณควรใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค
ที่ระบุเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย
อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจร
ของแบตเตอรี่อาจเกิดขึน้ไดเมื่อมวีัตถุ
ประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือ
ปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขัว้บวก (+) 
และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะ
เหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) 
เหตกุารณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน 
ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวใน
กระเปาเส้ือหรือในกระเปาเล็กๆ
การลัดวงจรขั้วแบตเตอรี่อาจทําให
แบตเตอรี่หรือขั้วตอเสียหายได
การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน 
การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศ
ที่รอนหรือหนาวจัด จะทําใหประสิทธิภาพ
และอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง 
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภูมิ
ระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) 
การใชแบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกินไป
อาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานได
ชั่วคราว แมวาแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุ
อยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางาน
ของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิ
ต่ํากวาจุดเยือกแขง็
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หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจาก
อาจเกิดการระเบิดได ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิด
ความเสียหายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน 
การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตาม
กฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลับมา
ใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับ
ขยะภายในบาน

■ คําแนะนําสําหรับ
การตรวจสอบแบตเตอรี่
ของ Nokia

โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง 
เพ่ือความปลอดภัยของคุณ ในการ
ตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่
ของแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่
จากตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาต
เทานั้น มองหาโลโกอุปกรณเสริมของแท
ของ Nokia บนกลองบรรจุ และตรวจสอบ
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปน้ี
การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถวน
สมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่
ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแท
รอยเปอรเซ็นต หากคุณมีเหตุผลอื่นใด
ที่เชื่อวาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่
ของแทของ Nokia คณุควรเลิกใชแบตเตอรี่
นี้และนําไปที่จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย 
Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อ
ขอความชวยเหลือ จุดบริการหรือตัวแทน
จําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตจะตรวจสอบ
วาแบตเตอรี่ดังกลาวเปนแบตเตอรี่ของแท
หรือไม หากไมสามารถตรวจสอบได 
ใหสงคนืแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา 

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อมองที่สติก๊เกอรโฮโลแกรม 

คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน (Nokia 
Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง 
และจะเห็นโลโกอุปกรณเสริมของแท
ของ Nokia (Nokia Original Enhancement) 
ในอีกมุมมองหนึ่ง 

2. เมื่อคณุหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติดสติก๊เกอร
โฮโลแกรมไปดานซาย ขวา ลาง และบน 
คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด 
ในแตละดานตามลําดบั 
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3. ขูดแถบสีดําที่ดานขางของสติ๊กเกอร
ออก คุณจะพบรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก 
เชน 12345678919876543210 ใหหมุน
แบตเตอรี่เพ่ือใหตวัเลขไมกลับหัว 
ใหอานรหัส 20 หลักนี้โดยเริ่มอานจาก
แถวบนตอดวยแถวลาง

4. ตรวจสอบรหัส 20 หลักวาถูกตองหรือไม 
โดยทําตามคําแนะนําในเว็บไซต 
www.nokiaoriginals.com/check 

เมื่อตองการสรางขอความแบบตัวอักษร 
ใหปอนรหัส 20 หลัก เชน 
12345678919876543210 และสงไปยัง 
+44 7786 200276
การสรางขอความแบบตัวอักษร
• สําหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟค 

ยกเวนอินเดีย: ปอนรหัส 20 หลัก เชน 
12345678919876543210 และสงไปยัง 
+61 427151515

• สําหรับประเทศอินเดยี: ปอนคําวา 
Battery ตามดวยรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก 
เชน Battery 12345678919876543210 
และสงไปยัง 5555

โดยจะคิดคาใชจายตามการใหบริการใน
ประเทศและระหวางประเทศ
คุณควรไดรับขอความแจงวารหัสนั้นเปน
รหัสของแทหรือไม
หากคุณตองการความชวยเหลือในการ
ยืนยันรหัสแบตเตอรี่ โปรดติดตอศูนยบริการ
ของ Nokia ในพื้นที่ของคุณตามรายชื่อที่
ปรากฏในเว็บไซต www.nokia-asia.com/
carecentrelocator
จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณ
ไมใชแบตเตอรี่ของแท
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ 
Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
เปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม 
โปรดอยาใชแบตเตอรี่นี้อีก แตใหนํา
แบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือตวัแทน
จําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุด
เพ่ือขอความชวยเหลือ การใชแบตเตอรี่ที่
ไมไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลิต 
อาจเปนอันตรายและอาจทําใหเครื่อง
โทรศัพทของคุณดอยประสิทธิภาพและ
ทําใหเครื่องและอุปกรณเสริมเสียหายได 
รวมทั้งอาจสงผลตอการรับรองหรือ
การรับประกันอ่ืนใดที่ใชกับโทรศัพท
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia โปรดไปที่
เว็บไซต www.nokiaoriginals.com/battery 



อุปกรณเสริมของแท

76ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

20. อุปกรณเสรมิของแท

อุปกรณเสริม
แบบใหมสําหรับ
โทรศัพทของคุณ
มีจําหนายอยู
มากมาย 
คุณสามารถเลือกอุปกรณเสริมซึ่งเหมาะกับ
ความตองการในการติดตอส่ือสาร
ของคณุได
อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบาย
ไวในสวนถัดไป
กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่
ของคณุวามีอุปกรณใดจําหนายบาง ตอไปนี้
เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัตสํิาหรับการใช
อุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจาก

อุปกรณเสริม ใหจบัที่ปล๊ักไฟ
และดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการตดิตั้งและการทํางาน
ของอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ติดตั้ง
ในรถอยางสม่ําเสมอ

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ 
และอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง
จากผูผลติโทรศัพทเทานั้น การใช
อุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ 
อาจเปนอันตรายและทําให
การรับประกันหรือรับรองสําหรับ
โทรศัพทเปนโมฆะไป

■ พลังงาน

* เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงได 
โดยขึน้อยูกับซิมการด การตัง้คาระบบและ
คาที่ใช รูปแบบที่ใช รวมถึงสภาพแวดลอม 
การใชวิทยุ FM และแฮนดฟรีแบบในตัว 
จะสงผลตอเวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบาย

อุปกรณชารจขนาดเล็ก AC-3
อุปกรณชารจขนาดเล็กที่มีน้ําหนักเบา 
พรอมปลั๊กชารจขนาดเล็ก 

■ ระบบเสียง

ชุดหูฟงสเตอริโอ HS-23 ของ Nokia
ชุดหูฟงสเตอริโอขนาดเล็กที่มีน้ําหนักเบา 
พรอมการใชงานแฮนดฟรี, การควบคุม
ระดับเสียง, สนับสนุน Push to talk และ
หูฟงสวมใสสบายสําหรับฟงวิทยุ FM 
หรือเครื่องเลน MP3 ในโทรศพัทที่ใชงาน
รวมกันได

ประเภท เทคโนโลยี เวลาสนทนา* สแตนดบาย* 
BL-4C Li-Ion สูงถงึ 4 ชม. สงูถึง 350 ชม.
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ชดุหูฟงพรอมหนาจอ HS-6 ของ 
Nokia
ชุดหูฟงพรอมหนาจอของ Nokia ชวยใหคุณ
ควบคุมการใชงานไดโดยไมตองจับ
ตัวเครื่อง คุณสามารถใชโทรศัพทพรอมกับ
ฟงวิทยุ FM และเลนเครื่องเลน MP3 
ในเครื่องได หนาจอนี้จะแสดงขอมูลผูโทร
และขอมูลเพลง พรอมทั้งแสดงขอความ
เตือนเมื่อมีขอความเขา
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21. การดูแลและบํารงุรักษา

โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมา
โดยมีรูปลกัษณทีด่ีเยี่ยมและมฝีมือการผลิต
ที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณ
อยางดี คําแนะนําตอไปน้ีจะชวยใหคณุปฏบิัติ
ตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง ฝน ไอน้ํา ความชื้น 

และของเหลวทุกชนิดอาจมแีรเปนสาร
ประกอบซึ่งจะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกส
ขึ้นสนิม หากตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอด
แบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิท
ดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ทีม่ีฝุนหรือ
ที่สกปรก เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณ
สวนที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบ
ที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจาก
อุณหภมูิสูงจะทําใหอายุการทํางานของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง ทั้งยัง
อาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย 
และทําใหสวนที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจาก
เมื่อเคร่ืองกลับคืนสูอุณหภูมิปกติ ความชื้น
จะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซ่ึงอาจทําให
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพท
นอกเหนอืจากที่แนะนําไวในคูมอืผูใช
ฉบบันี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงาน
โดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจร
ภายในและกลไกที่ละเอียดออน
เกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคม ีน้ํายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาด
เครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอาจเขาไป
อุดตันในช้ินสวนที่เลื่อนไดของโทรศัพท
และอาจสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานของโทรศัพท

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาด
เลนส (เชน เลนสของกลองถายรูป 
พรอกซิมติี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง)

• ใชเสาอากาศที่ติดมากับเครื่องหรือ
เสาอากาศสําหรับเปลี่ยนที่ไดรับการรับรอง
เทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับ
การรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติม
เสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิด
ความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมาย
วาดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• ทําสําเนาขอมลูที่คุณตองการเก็บไว (เชน 

รายช่ือและบันทึกในปฏทิิน) กอนสง
โทรศัพทของคณุเขาศูนยบริการเสมอ

คําแนะนําขางตนทั้งหมดใชไดกับโทรศพัท 
แบตเตอรี่ แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอ่ืนๆ 
หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยัง
ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
เพื่อขอรับบริการ
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22. ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมช้ิีนสวน
อุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณ
ดังกลาวใหพนมือเด็ก

■ สภาพแวดลอมการทํางาน
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบของสถานที่ตางๆ 
และปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือเมื่อ
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย 
ใชโทรศัพทในสภาวะการทํางานตามปกติ 
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการ
ปลอยคลื่น RF เมือ่ใชในตําแหนงปกติใกลกับหู
หรือเมือ่อยูหางจากรางกายอยางนอย 2.2 ซม. 
(7/8 นิว้ ) เมือ่ใชซองหนังสําหรับพกพา 
อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศพัทเพื่อ
การพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้ไมควรมโีลหะ
เปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูใน
ระยะหางจากรางกายตามที่ระบไุวขางตน 
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับ
ระบบเครือขายที่มคีุณภาพเพื่อสงขอความ
หรือไฟลขอมลู ในบางกรณี จึงอาจมีการหนวง
การสงขอความหรือไฟลขอมูลไวจนกวา
จะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบ
ดูวาคุณปฏิบตัิตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหาง
ระหวางเครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสง
จะเสร็จสมบูรณ
ช้ินสวนของโทรศพัทเปนสื่อแมเหล็ก และอาจ
ดึงดูดวัตถุที่เปนโลหะ อยาวางบัตรเครดิต
หรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่นไวใกลโทรศัพท เพราะ
ขอมูลภายในอาจถูกลบได

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณ
วิทยุรวมทั้งโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณ
ทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณ
เพียงพอได หากมีขอสงสัย ขอแนะนําใหคุณ
ปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเครื่องมือ
ทางการแพทยวาอุปกรณช้ินนัน้ไดรับ
การปกปองจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม 
ปดโทรศัพทเมือ่อยูในสถานพยาบาลทีม่ีปาย
ประกาศหามใชโทรศัพทมือถือ เนื่องจาก
สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแหงนั้น
อาจกําลงัใชอุปกรณที่ไวตอสัญญาณ RF 
จากภายนอก

เครื่องกระตุนหัวใจ
ผูผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ
แนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจาก
เครื่องนีอ้ยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) 
เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับ
เครื่องดงักลาว ซ่ึงขอแนะนําเหลานี้มขีอมูล
ตรงกับงานวจัิยจาก Wireless Technology 
Research สําหรับผูใชเครื่องควบคุมจังหวะ
การเตนของหัวใจ ควรปฏิบตัิดังนี้
• ถือโทรศัพทใหหางจากเครื่องควบคุมจังหวะ

การเตนของหัวใจอยางนอย 15.3 เซนตเิมตร 
(6 นิว้) ขณะที่โทรศัพทเปดอยู

• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ และ
• ใชโทรศพัทกับหูขางทีต่รงขามกับ

เครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ
เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณสงสัยวาอาจมสีัญญาณรบกวนเกิดขึ้น 
ใหปดเครื่องในทันที



ขอมูลเพิม่เติมเพื่อความปลอดภัย

80ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

อุปกรณชวยฟง
อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิด
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่อง
ชวยฟงได ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น 
คุณควรปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมผีลตอระบบอิเล็กทรอนิกส
ในรถที่ติดตั้งไมถูกตองหรือมกีารปองกัน
ไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามนัที่ควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุม
ความเร็วแบบอิเล็กทรอนกิส ระบบถุงลมนิรภัย 
โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผูผลิต
หรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ 
ที่ติดตั้งไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเช่ียวชาญเทานั้นเปนผูติดตัง้
หรือซอมแซมโทรศัพทในรถยนต การติดตั้ง
หรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิด
อันตรายและทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย 
ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้น
ของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดตั้ง
และทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลว
ที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับ
โทรศัพท ช้ินสวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริม
ตางๆ สําหรับรถยนตทีม่ีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกต
วาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัด
ที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดตั้งอุปกรณ
หรือวางโทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย 
หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก 
เนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณตางๆ ในบริเวณ
ที่ไมถูกตองแลว ถุงลมนิรภยัเกิดพองตัวขึ้น
อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสขึ้นได
คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน 
และควรปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบนิ 
การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบนิอาจกอใหเกิด
อันตรายตอการทํางานของเครื่องบนิ รวมทั้ง
เปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสาย
และยังผิดกฎหมายอีกดวย

■ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมือ่อยูในบริเวณที่อาจเกิดการ
ระเบดิได และควรปฏิบัติตามปายและ
คําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่
อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการ
แนะนําใหดับเครื่องยนต การเกิดประกายไฟ
ในพื้นที่เชนนั้นอาจกอใหเกิดการระเบดิหรือ
ไฟไหมทีอ่าจทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
ปดโทรศัพทเมือ่อยูในสถานที่ที่มีการเติม
เช้ือเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสในสถานี
บริการน้ํามัน และควรปฏิบตัิตามขอหาม
เกี่ยวกับการใชอุปกรณวทิยุในบริเวณคลังน้ํามัน 
สถานีเก็บน้ํามันและสถานีสงน้ํามนั โรงงานเคมี 
หรือบริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ 
บริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิดอาจไมไดถูก
ประกาศใหเห็นเดนชัด พื้นทีต่างๆ เหลานี้ ไดแก 
ช้ันใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถาย
สารเคม ียานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว 
(เชน โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณทีม่ีสารเคมี
หรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง 
หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ 

■ การโทรฉกุเฉนิ
ขอสําคัญ: โทรศัพทมือถือรวมถึง
โทรศัพทเครื่องนี้ดวยนัน้ทํางาน
โดยใชสญัญาณวทิยุ ระบบเครือขาย
แบบไรสาย ระบบเครือขาย
ภาคพื้นดิน รวมทั้งฟงกชันตางๆ 
ที่ผูใชตั้งโปรแกรมเอง ดวยเหตุนี้ 
จึงไมสามารถรับประกันการเช่ือมตอ
ในทุกสภาวะได คุณจึงไมควรวางใจ
วาโทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือ
สื่อสารทีด่ีที่สุดเสมอในยามจําเปน 
อาทิเชน เมือ่เกิดกรณีฉุกเฉนิ
ทางการแพทย
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ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดงันี้
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้น

ในขณะนี้ ตรวจสอบวามีสัญญาณเพียงพอ
หรือไม 
ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการด
ที่ใชไดลงในโทรศัพทเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปน
เพื่อใหหนาจอวางและพรอมสําหรับ
การโทรออก 

3. ปอนหมายเลขฉกุเฉินเพื่อแจงตําแหนง
ปจจุบันทีคุ่ณอยู ซ่ึงหมายเลขฉุกเฉิน
ในแตละพื้นที่จะแตกตางกันไป

4. กดปุมโทรออก
ในกรณีทีคุ่ณกําลังใชฟงกชันอ่ืนอยู คุณจะตอง
ปดฟงกชันเหลานั้นกอนจึงจะสามารถ
โทรฉุกเฉนิได หากเครื่องอยูในโหมดออฟไลน
หรือโหมดที่ใชบนเครื่องบิน คุณตองเปลี่ยน
รูปแบบเพื่อใชงานฟงกชันโทรศัพทกอนโทร
แบบฉุกเฉิน โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉบบันี้
หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการ
ระบบของคุณ
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูล
ตางๆ ที่ถูกตองใหไดมากที่สุด โทรศัพทมอืถือ
ของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภท
เดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสาย
จนกวาจะไดรับแจงใหวาง
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■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนํา
ระหวางประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและ
สงสัญญาณวิทยุ ซ่ึงไดรับการออกแบบ
และไดรับการผลิตไมใหเกินความถี่สัญญาณ
คลื่นวทิยุที่แนะนําโดยขอกําหนดระหวาง
ประเทศ (ICNIRP) ขอจํากัดนี้เปนสวนหนึ่งของ
คําแนะนําและระดับ RF ทีไ่ดรับอนุญาต 
ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดยหนวยงานทางดาน
วิทยาศาสตรที่เปนหนวยงานอิสระ ตามระยะ
เวลาและการประเมินผลจากการศึกษาดาน
วิทยาศาสตร ขอแนะนํานี้ยังรวมถึงระดับ
ความปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับ
อายุหรือสขุภาพ
มาตรฐานของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่
นี้ใชหนวยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) 
ขอกําหนดที่กําหนดไวในคําแนะนําระหวาง
ประเทศคอื 2.0 วตัต/กิโลกรัม (W/kg)* 
การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการทํางาน
แบบมาตรฐาน ซ่ึงเครื่องจะสงคลื่นความถี่
ที่ระดับพลังงานสงูสุดที่แนะนําใหใชใน
คลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ แมวา SAR 
จะวดัที่ระดับพลังงานสูงสุด ระดับ SAR 
ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด 
เนื่องจากเครื่องไดรับการออกแบบมาใหใชได
หลายระดบัพลังงาน และจะใชพลังงาน
ที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว 
โดยทั่วไป ยิ่งคุณอยูใกลสถานีสงสัญญาณ
เทาใด ก็ยิ่งใชพลังงานของโทรศัพทนอยลง
เทานั้น

คา SAR สงูสุดของเครื่องโทรศัพทเครื่องนี้
ขณะใชทดสอบกับหู คือ 0.75 W/kg
คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนด
ในการทดสอบและที่รายงานของแตละประเทศ
และระบบเครือขาย การใชอุปกรณเสริมของ
โทรศัพทอาจทําใหคา SAR แตกตางกัน 
คุณสามารถดูขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคา SAR 
ไดในสวนของขอมูลผลิตภณัฑที่ 
www.nokia-asia.com
* คา SAR สําหรับโทรศัพทจะจํากัดอยูที่ 2.0 W/kg 
ซ่ึงเปนคาเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว 
ขอจํากัดนี้สอดคลองกับความปลอดภยั
ที่ใหสําหรับบุคคลทั่วไปและความแตกตาง
ของหนวยวัด คา SAR แตกตางกันไป
โดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงานของ
แตละประเทศและระบบเครือขาย สําหรับขอมูล 
SAR ในพื้นที่อ่ืน โปรดดูขอมูลผลติภัณฑที่ 
www.nokia-asia.com
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โนเกียแครเซ็นเตอร

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นีอ้าจเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

เลขที่ สาขา ช้ัน ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ
กรุงเทพฯ
1 ฟวเจอรปารค

รังสิต
ใตดิน หองบเีอฟ 32 ชั้นใตดิน 

ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 
เลขที่ 161 หมูท่ี 2 ถ.พหลโยธิน 
ต.ประชาธิปตย อ.ธัญญบรีุ 
จ.ปทุมธานี 12130

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

2 เซ็นทรัล
ปนเกลา

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

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

3 ซีคอนสแควร G เลขที่ 1060-1 ซีคอนสแควร 
904 หมู 6 ถนนศรีนครินทร 
หนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ

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

ตางจังหวัด
4 เชยีงใหม 

(ตรงขาม 
เชียงใหม 
แอรพอรต 
พลาซา)

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

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

5 พัทยา 
(ริม ถ.สขุุมวิท 
กอนถึงแยก
พัทยากลาง)

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

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

6 ขอนแกน 
(บริเวณ
ทางออกหาง
เทสโก โลตัส)

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

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

7 หาดใหญ 
(ปากทางเขา
โรงพยาบาล
กรุงเทพ)

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

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

ขนาด
ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง (สูงสุด) ความหนา (สงูสุด)
77 ซซีี 97 กรัม 85 มม. 45 มม. 24 มม.
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ดัชนี

B
Bluetooth 39

การตั้งคา 40
การตั้งคาการเชื่อมตอ 39

C
Circuit switched data 72
CSD 72

E
EGPRS 40

H
High-speed circuit switched data 72
HSCSD ดูที่ High-speed circuit switched data

I
IM ดูที่ การสงขอความทันใจ
IMAP4 23
IR ดูที่ อินฟราเรด 4

M
MMS ดูที่ ขอความมลัติมีเดีย

P
PIN 2
POP3 23
PTT 57

กลุม 61
การขอใหติดตอกลับ 59
การตั้งคา 62

การติดตอแบบกลุม 59
การติดตอแบบตัวตอตัว 59
คําเชิญ 62
โทรแบบเรียกออก 58
ปุม 4
รายช่ือการติดตอแบบตัวตอตวั 60

Push to talk ดูที ่PTT

S
SMS 13

แบบขอความ 15

U
UPIN xi, xii, 2, 43

W
Wireless Markup Language 63
WML 63

X
XHTML 63

ก
กลองถายรูป 46
การขอใหติดตอกลับ 59
การเขียนขอความ 10
การเชื่อมตอ PC 72
การซิงโครไนซ 51
การดาวนโหลด

ขอมูล xii
แอปพลิเคชัน xii

การดูแล 78
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การตั้งคา
Bluetooth 40
EGPRS 40
การเชื่อมตอ 38
การตั้งคาการโทร 37
การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน 3, 42
การตั้งคาโทรศัพท 38
การตั้งคาโมเด็ม 41
ขอความ 26
ขอมูลแพ็คเก็ต 40
ตั้งคาการใชงานกลับไปตามเดิม 43
ถาดรับขอมูล 67
นาฬิกา 37
แบบเสียง 35
ปุมลัด 36
ปุมลัดสวนตัว 36
รูปแบบ 35
ลักษณะ 35
วนัที่ 37
เวลา 37
หนาจอภายนอก 37
หนาจอภายใน 36
อินฟราเรด 40
อุปกรณเสริม 41

การตั้งคาขอความ
MMS 26
SMS 26
ขอความแบบตัวอักษร 26
ขอความมัลติมเีดีย 26
อีเมล 27
อีเมล SMS 26

การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน 42
การตั้งคาจากโรงงาน 43
การตั้งคานาฬิกา 37
การตั้งคาโมเด็ม 41
การตั้งคาระบบปองกัน 42
การตั้งคาวนัที่ 37
การตั้งคาเวลา 37
การตั้งคาสคริปต 65

การตั้งคาหนาจอภายใน 36
การติดตอแบบกลุม 59
การติดตัง้

ซิมการด 1
แบตเตอรี่ 1

การติดตัง้ซิมการด 1
การโทร

การตั้งคา 37
การโทรออกดวยเสียง 33
การปฏิเสธสาย 8
การรับสาย 8
ตัวเลือกระหวางการใชสาย 9
ตางประเทศ 8
โทรดวน 8
ฟงกชัน 8
รายการโทรลาสุด 34
สายเรียกซอน 9

การโทรฉุกเฉิน 80
การโทรออกดวยเสียง 32
การบํารุงรักษา 78
การเปดและปด 2
การรักษาความปลอดภยั

โมดูล 68, 69
การล็อคโทรศัพท ดูที่ การล็อคปุมกด
การล็อคปุมกด 7
การเลื่อนดู 12
การวางสาย 8
การสงขอความ 13
การสงขอความคลิปเสียง 19
การสงขอความทันใจ 19

กลุม 23
การปฏิเสธคําเชิญ 21
การรับคําเชิญ 21
เขารวมในการสนทนา 22
บริการ 20
รายช่ือ 22
เร่ิมตน 20
สถานะการใชงาน 22
อาน 21
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การสงขอความแบบดวน
การกัน 22
การยกเลิกการกัน 22

การสั่นเตือน 35
เกมส 55

ข
ขนาดตัวพิมพ 10
ขอความ

การตั้งคา 10
การตั้งคาขอความ 26
การเขียน 10
การเขียน SMS 14
การเขียนขอความแบบตวัอักษร 14
การสงขอความคลิปเสียง 19
ขนาดตัวพิมพ 10
ขอความขอมลู 25
ขอความดวน 18
ขอความเสียง 25
คําสั่งขอใชบริการ 25
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 10
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 10, 11
ลบ 25
สัญลักษณแสดงความยาว 14

ขอความขอมลู 25
ขอความดวน 18
ขอความที่สงให 66
ขอความแบบตัวอักษร 13

แบบขอความ 15
ขอความมัลติมเีดยี 15
ขอความเสียง 25
ขอมูล

การซิงโครไนซ 51
การสื่อสาร 72
ถาดรับ 66

ขอมูลการใช 34
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

ประเภท 76
ขอมูลตําแหนง 67

ขอมูลแพ็คเก็ต 40, 72
ขอมูลสําหรับติดตอ xiii
ขอมูลสําหรับติดตอของ Nokia xiii

ค
คลังภาพ 45
ความปลอดภัย

SAR 82
การโทรฉุกเฉิน 80
ขอมูลเพิ่มเติม 79
คําแนะนํา viii
เครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ 79
บริเวณที่มกีารระเบดิ 80
ยานพาหนะ 80
รายละเอียดการรับรอง (SAR) 82
สภาพแวดลอมการทํางาน 79
อุปกรณชวยฟง 80
อุปกรณทางการแพทย 79

ความแรงของสัญญาณ 5
คา SAR 82
คาคอนฟเกอเรชัน

บริการตั้งคา xii
คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่
ของ Nokia 74
คุกกี้ 65
เครือขาย

ช่ือบนจอแสดงผล 5
เครื่องกระตุนหวัใจ 79
เครื่องคดิเลข 52
เครื่องบนัทึก 47

ช
ชองเสียบ Pop-Port 4
ชารจแบตเตอรี่ 2
ช่ือ โปรดดูที่ รายชื่อ
ชุดโปรแกรม PC Suite 72
ชุดหูฟงพรอมหนาจอ HS-6 ของ Nokia 77
ชุดหูฟงสเตอริโอ HS-23 ของ Nokia 76
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ด
ดาวนโหลด

ไฟล 66
แอปพลิเคชัน 56, 66

ต
ตั้งคา

การแสดงผล 36
ตั้งคาการแสดงผล 36
ตัวตอตัว

การติดตอ 59
รายชื่อ 60

ตัวนับ 34
ตัวนับเวลา 34
ตัวนับเวลาถอยหลัง 54
ตําแหนงการใชงาน 67
ตําแหนงการทํางาน 3

ถ
ถายภาพ 46

ท
โทร PTT แบบเรียกออก 58
โทรดวน 8, 32, 33
โทรศัพท

การดูแล 78
การตั้งคา 38
การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน 42
การบํารุงรักษา 78
ปรับแตง 35
ปุม 4
เปด 1
รหัส xi
สวนประกอบตางๆ 4

น
นามบตัร 30
นาฬิกาจับเวลา 53
นาฬิกาปลุก 49

บ
บริการ 63

ขอความ 66
คําสั่งขอใช 25
หมายเลขบริการ 33

บริการซอมแซม xiii
บริการซิม 71
บริการบํารุงรักษา xiii
บริการแบบพลักแอนดเพลย 3
บริเวณที่มกีารระเบดิ 80
บันทึก 50

ปฏิทิน 50
บันทึกการใช 34
บุคมารค 66
เบราเซอร

การตั้งคาการแสดง 64
การตั้งคาสคริปต 65
การเบราสเพจ 64
คุกกี้ 65
ตั้งคา 63
บุคมารค 66
โมดูลรักษาความปลอดภยั 68, 69
ลายเซ็นแบบดิจิตอล 69
หนวยความจําแคช 67

เบอรศูนยขอความ 13
แบตเตอรี่ 76

การคายประจุ 73
การชารจ 2, 73
การติดตั้ง 1
สถานะการชารจ 5

แบบขอความ 15
แบบเสียง 35
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ป
ปฏิทิน 49
ปลดล็อคปุมกด 7
ปุม Push to talk 4
ปุม

การล็อคปุมกด 7
ปุม PTT 4
ปุม Push to talk 4
ปุมกด 4
ปุมจบการทํางาน 4
ปุมโทรออก 4
ปุมปรับระดับเสียง 4
ปุมเลือก 4, 5
ปุมเลื่อน 4
เปด/ปด 4
ล็อคปุมกด 7

ปุมกด 4
ปุมจบการทํางาน 4
ปุมโทรออก 4
ปุมปรับระดับเสียง 4
ปุมลัด 36

ในโหมดสแตนดบาย 5
ปุมเลื่อน 6
รายการสวนตัว 5

ปุมลัดสวนตัว 36
ปุมเลือก 4, 5
ปุมเลื่อน 4

กําหนดฟงกชันให 36
ปุมเลื่อน ดูที่ ปุมเลื่อน
เปด/ปด

ปุม 4

ฝ
ฝายบริการ xiii
ฝายบริการของ Nokia xiii
ฝายบริการลูกคา xiii

พ
พลังงาน

การประหยัด 6
พอรตอินฟราเรด 4

ฟ
ฟงกชัน

การโทร 8
ภาพรวม xi

แฟมขอมูล
ถาดออก 17
ถาดเขา 17, 24
รายการที่จัดเก็บ 15, 17
รายการที่สง 17
อ่ืนๆ 24
แฟมขอมูลสวนตัว 15

ไฟ 41
ไฟลวิดีโอ 46

ภ
ภาพถาย 46
ภาพพักหนาจอ 6
ภาพพื้นหลัง 35
ภาษา 10
ภาษาทีใ่ชเขียน 10

ม
เมนู

การเลื่อน 12
การเลื่อนดู 12

เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด 44
ไมโครโฟน 4

ย
ยานพาหนะ 80
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ร
รหัส PIN xi
รหัส PUK xii
รหัส

PIN xi
PUK xii
โทรศัพท xi
รหัสผาน xi
รหัสระบบ xii

รหัสผาน SMTP 27
รหัสผาน xi
รหัสระบบ xii
ระบบเครือขาย

EGSM ix
GSM ix
บริการ ix

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 10
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 11
ระบบเสียง 76
รายการการบันทึกเสียง 48
รายการโทรลาสุด 34
รายชื่อ

กลุม 32
การตั้งคา 31
การโทรดวน 33
การโทรออกดวยเสียง 32
แกไขรายละเอียด 29
คนหา 28
คัดลอก 29
ช่ือที่เขาดขูอมูล 31
นามบัตร 30
บนัทึกชื่อ 28
บนัทึกเบอรโทรศัพท 28
บนัทึกภาพหนึ่งภาพ 28
บนัทึกรายการ 28
บนัทึกหมายเลข 28
ลบ 29
ลบรายละเอียดรายชื่อ 29
สถานะของผูใช 30

หมายเลขโทรศพัท 33
หมายเลขบริการ 33

รายช่ือที่เขาดูขอมลู
ดูรายช่ือ 31
เพิ่มรายชื่อ 31
ยกเลิกการเขาดูขอมูล 31

รายละเอียดการรับรอง 82
รูปแบบ 35

ล
ลบ

ขอความ 25
อีเมล 25

ล็อคปุมกด 7
ลักษณะ 35
ลายเซ็นแบบดิจิตอล 69
ลําโพง 4, 9
เลนสกลองถายรูป 4

ว
วิทยุ 46
วิทยุ FM 46
เวบ็

เช่ือมตอ 63
บุคมารค 66

ส
สคริปตผานทางการเชื่อมตอแบบที่มกีาร
รักษาความปลอดภัย 65
สถานะของผูใช 30
สมุดโทรศัพท 28
สวนประกอบตางๆ 4
สัญลักษณ 6
สัญลักษณแสดงสถานะ 5
สายคลอง 3
สายคลองขอมือ 3
สิ่งที่ตองทํา 50
สื่อ 46
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เสาอากาศ 3
เสียง

คําสั่ง 32
รายการเสียง 32

เสียงเตือนบันทึก 50
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