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เพ่ือความปลอดภัยของคุณ

โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มฉิะนั้น
อาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได 
โปรดอานคูมือผูใชฉบับสมบูรณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใช
โทรศัพทไรสาย หรือในกรณีที่อาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

คํานึงถึงความปลอดภยัในการขับขี่
ยานพาหนะเปนอันดับแรก
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควร
ใชมอืจับสิ่งอ่ืนใด ซึ่งรบกวนการขับขี่
ยานพาหนะของคุณ สิ่งสําคัญอันดับ
แรกที่คุณควรคํานึงในขณะขับขี่ยาน
พาหนะ คือ ความปลอดภยับนทองถนน

สัญญาณรบกวน
โทรศัพทไรสายทุกประเภทอาจไดรับ
ผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะ
สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องได

ปดโทรศัพทขณะที่อยูในโรงพยาบาล
โปรดปฏบัิติตามขอหามตางๆ  ทั้งนี้
ควรปดโทรศัพทเมือ่อยูใกลอุปกรณ
ทางการแพทย

ปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน
โปรดปฏบัิติตามขอหามตางๆ  โทรศัพท
ไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
บนเครื่องบินได

ปดโทรศัพทขณะเติมน้ํามนั
หามใชโทรศัพทเมื่ออยูที่จุดเติมน้ํามัน
และหามใชโทรศัพท เมื่ออยูใกลกับ
น้ํามันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

ปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับจุดที่มีการ
ระเบิด
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ  หาม
ใชโทรศัพทในจุดที่กําลังมกีารระเบิด

การใชงานอยางถูกตอง
ใหใชงานตําแหนงปกติตามที่อธิบาย
ไวในคูมือผลิตภัณฑ อยาจับเสาอากาศ
โดยไมจําเปน

การบริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่
จะติดต้ังหรือซอมอุปกรณตางๆ ของ
เครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
ใชเฉพาะอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
ที่ผานการรับรองเทานั้น หามตอ
โทรศัพทกับอุปกรณที่ไมสามารถ
ใชงานรวมกันได

กันน้ํา
โทรศัพทมือถือของคุณไมสามารถ
กันน้ําได ควรเก็บไวในที่แหง

ทําสําเนาสํารอง
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึก
เปนลายลักษณอักษรสําหรับขอมูล
ทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครื่อง

การตอกับอุปกรณอ่ืนๆ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณ
ชนิดอ่ืนๆ กรุณาอานคูมือผูใชเพือ่
ศึกษารายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับความ
ปลอดภยั หามตอโทรศัพทเขากับ
อุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได
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การโทรฉุกเฉิน
โปรดตรวจสอบดูวา ไดเปดโทรศัพท
แลวและอยูในพื้นที่ใหบริการ กดปุม
วางสายซ้ําเทาที่จําเปน เพือ่ลบหนาจอ 
และยอนกลับไปที่หนาจอเริ่มตน กด
หมายเลขฉุกเฉิน จากนั้นกดปุมโทรออก 
แจงตําแหนงที่คุณอยู อยาเพิ่งวางสาย
จนกวาจะไดรับแจงใหวาง

■ ขอมูลเก ียวกบัโทรศพัทของคณุ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมอืนี้ไดรับการรับรองใหใช
กับเครือขาย EGSM 900, GSM 1800 และ GSM 1900 
โปรดติดตอขอขอมูล  เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือขาย
จากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ โปรด
ปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพตอความเปนสวนตัว 
และสิทธิตามกฎหมายของผูอ่ืน

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใช
งานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง ยกเวน
นาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมือ่การใช
งานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรืออันตราย

■ บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขาย
คุณตองสมัครใชบริการจากผูใหบริการระบบไรสายเพื่อ
ใชงานโทรศัพท คุณสมบัติหลายชนิดในโทรศัพทเครื่อง
นี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติการทํางานของเครือขายไรสาย 
บริการเสริมของระบบเครือขายดังกลาวอาจไมมีในบาง
เครือขาย หรือคุณอาจตองติดตอกับผูใหบริการโทร
ศัพทเพื่อสมัครขอใชบริการกอน จึงจะสามารถใช
บริการเสริมของระบบเครือขายได ผูใหบริการโทรศัพท
ของคุณอาจจําเปนตองใหคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใชบริการเสริมดังกลาว รวมถึงอธิบายถึงคาใชจาย
ในการใชบริการ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สง
ผลกระทบตอการใชงานบริการเสริมของระบบเครือขาย 
ตัวอยางเชน ระบบเครือขายบางแบบอาจจะไมรองรับ
ตัวอักษรของทุกภาษา และการบริการทั้งหมด

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใช
งานคุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ   ถาเปนเชนนั้น 
คุณสมบัติดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่องของคุณ 
เครื่องของคุณอาจไดรับการต้ังคาบางอยางไวเปนพิเศษ
แลว โดยการตั้งคานี้อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู 
ลําดับเมนู และไอคอนตางๆ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่ม
เติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทเครื่องนี้รองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ 
SSL) ที่ทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบาง
อยางในเครื่องรุนนี้ เชน ขอความตัวอักษร ขอความ
มลัติมีเดีย ขอความเสียง การบริการสงขอความทันใจ 
อีเมล การยกระดับสมรรถนะการแจงที่อยูของอุปกรณ
ลูกขาย การบริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ การดาวนโหลด
โปรแกรมประยุกต และขอมูลและการซิงโครไนซกับ
เซริฟเวอรอินเทอรเน็ตที่อยูระยะไกล จําเปนตองไดรับ
การสนับสนุนดวยเทคโนโลยีดังกลาวจากระบบเครือขาย

■ หนวยความจําทีใ่ชรวมกัน
โทรศัพทเครื่องนี้มีหนวยความจําสองแบบ คุณสมบัติ
ตอไปนี้อาจใชหนวยความจําแรกรวมกัน รายชื่อและ
เบอรโทรศัพท ขอความอักษร ขอความมัลติมีเดีย 
(แตไมมีไฟลแนบ) การสงขอความทันใจ กลุม เสียงที่มี
ชื่อกํากับ ปฏิทิน และบันทึกสิ่งที่ตองทํา หนวยความจํา
ที่สองใชงานโดยไฟลที่เก็บอยูใน คลังภาพ ไฟลแนบที่
ติดมากับขอความมัลติมีเดีย อีเมล และโปรแกรม
ประยุกต  JavaTM การใชคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง
หรือมากกวานี้จะลดจํานวนหนวยความจําที่เหลือสําหรับ
คุณสมบัติอ่ืนที่ใชหนวยความจํารวมกัน เชน การจัด
เก็บโปรแกรมประยุกต Java หลายโปรแกรม อาจใช
หนวยความจําทั้งหมดที่มีอยู และเครื่องอาจแสดงขอ
ความบนหนาจอวาหนวยความจําเต็ม  เมือ่คุณพยายาม
ใชคุณสมบัติอ่ืนที่ใชหนวยความจํารวมกัน ในกรณีนี้ 
ใหลบขอมูลหรือรายการบางอยางที่ใชพื้นที่หนวยความ
จํารวมกันนี้ออกเสียกอน คุณสมบัติบางอยาง เชน 
ขอความแบบอักษร อาจมีหนวยความจําที่กําหนดไวให
แนนอนแลว นอกเหนือจากจํานวนหนวยความจําที่ใช
รวมกันกับคุณสมบัติอ่ืนๆ 
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■ อุปกรณเพิ่มพิเศษ
ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณ
เสริมและอุปกรณเพิม่พิเศษ

• เก็บอุปกรณเสริมและอุปกรณเพิม่พิเศษท้ังหมดให
พนมือเด็ก

• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริมและ
อุปกรณเพิม่พิเศษใดๆ ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก 
อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการตดิตั งและการทาํงานของอปุกรณเสรมิ
ทุกชิ้นที่ติดต้ังในรถอยางสม่ําเสมอวาทํางานไดตาม
ปกติ

• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะติด
ต้ังอุปกรณเสริมในรถท่ีมีความซับซอนได  
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ขอมลูท่ัวไป

■ ภาพรวมของฟงกชัน
โทรศัพทโนเกีย 6111 มฟีงกชันหลายฟงกชนัซึ่งสะดวก

ตอการใชในชีวิตประจําวัน อยางเชน ปฏทิิน, นาฬกิา, 

นาฬิกาปลุก, วิทยุ และกลองถายรูปในตัว เครื่องโทรศัพท

ยังสนับสนุนฟงกชนัตางๆ ดังตอไปนี้

• Enhanced data rates for GSM evolution (EDGE) 

โปรดดูที่ “ขอมูลแพ็คเก็ต”, ในหนา 32

• Extensible hypertext markup language 

(XHTML) โปรดดูที่ “เว็บ”, ในหนา 48

• การสงขอความแบบเสียง โปรดดูที่ 

“การสงขอความคลิปเสียง Nokia Xpress”, 

ในหนา 15

• การสงขอความแบบดวน โปรดดูที่ 

“การสงขอความทันใจ (IM)”, ในหนา 17

• โปรแกรมอีเมล โปรดดูที่ “โปรแกรมอีเมล”, 

ในหนา 16

• คําสั่งเสียง โปรดดูที่ “การโทรออกดวยเสียง”, 

ในหนา 26 และ “คําสั่งเสียง”, ในหนา 31 

• Push to talk  โปรดดูที่ “สนทนา”, ในหนา 45

• คุณสมบัติพิเศษในรายชื่อสถานะของผูใช 

โปรดดูที่ “สถานะของผูใช”, ในหนา 24

• Java 2 Platform, Micro Edition (J2METM) 

โปรดดูที่ “แอปพลิเคชั่น”, ในหนา 52

• เทคโนโลยี Bluetooth โปรดดูที่ “เทคโนโลยีไรสาย 

Bluetooth”, ในหนา 31

■ รหัสผาน

รหัสโทรศัพท
รหัสโทรศัพท (5 - 10 หลัก) ใชปองกันการใชโทรศัพทโดย

ไมไดรับอนุญาต รหัสที่ต้ังไวคือ 12345 ในการเปลี่ยน

รหัสและต้ังคาใหเครื่องขอรหัสผาน โปรดดูที่ 

“ความปลอดภัย”, ในหนา 36 

รหัส PIN
รหัส PIN (Personal Identification Number) และรหัส 

UPIN (Universal Personal Identification Number) 

(4 ถึง 8 หลัก) ใชสําหรับปองกันการใชซมิการดของคุณ

โดยไมไดรับอนุญาต โปรดดูที่ “ความปลอดภัย”, ใน

หนา 36

รหัส PIN2 (4 ถึง 8 หลัก) อาจไดมาพรอมกับซิมการดบาง

อัน โดยคุณตองใชรหัสนี้ในการเขาใชฟงกชัน่บางอยาง 

คุณตองใชรหัส PIN ของโมดูลเพือ่เขาดูขอมูลในโมดูล

รักษาความปลอดภัย โปรดดูที่ “โมดูลปองกัน”, ใน

หนา 57

คุณตองใชรหัส PIN สําหรับลายเซ็นแบบดิจิตอล โปรดดู

ที่ “ลายเซ็นดิจิตอล”, ในหนา 59 

รหัส PUK
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) และรหัส UPUK 

(Universal Personal Unblocking Key) (8 หลัก) ใชใน

การเปลี่ยนรหัส PIN และ UPIN ที่ถูกบล็อคไว ตามลําดับ 

ในการเปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ถูกบล็อค จําเปนตองใชรหัส 

PUK2 หากรหัสนี้ไมไดมีใหพรอมกับซิมการด โปรดติด

ตอผูใหบริการในทองที่ของคุณเพือ่ขอทราบรหัส
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รหัสระบบ
คุณจําเปนตองใสรหัสระบบ (4 หลัก) เมื่อใช การจํากัด

การโทร โปรดดูที่ “ความปลอดภัย”, ในหนา 36

■ บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครือขายบางอยาง เชน 

บริการอินเตอรเน็ตเคลื่อนที่, MMS, Push to Talk, 

ขอความเสียงแบบ Nokia Xpress หรือการซิงโครไน

ซกับเซิรฟเวอรอินเตอรเน็ตระยะไกล  โทรศัพทของคุณ

ตองไดรับการต้ังคาคอนฟเกอเรชันที่ถูกตอง คุณสามารถ

รับการต้ังคาเปนขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชันโดย

ตรง เมื่อไดรับการตั้งคาแลว คุณตองบันทึกคาไวในโทร

ศัพทของคุณ ผูใหบริการอาจสงรหัส PIN มาใหดวย 

ซึ่งคุณจําเปนตองใชเพื่อบันทึกการตั้งคา สําหรับขอมูล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการต้ังคาที่มีใหใชได โปรดติดตอ

ผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ ตัวแทนจําหนาย Nokia 

ที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ หรือไปที่สวนสนับสนุน

ในเว็บไซดของ Nokia ที่ www.nokia-asia.com/support

เมื่อคุณไดรับขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน ขอความ 

ไดรับการตั้งคาการจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น

ในการบันทึกการตั้งคา ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ หาก

เครื่องแสดงขอความ ใส PIN ของการตั้งคา: ใหปอนรหัส 

PIN สําหรับการตั้งคา แลวเลือก ตกลง  โปรดสอบถาม

รหัส PIN จากผูใหบริการที่ใหบริการต้ังคา หากยังไมมี

การจัดเก็บการตั้งคาใดๆ ไว การต้ังคานี้จะถูกจัดเก็บ

และกําหนดใหเปนคาคอนฟเกอเรชันเริ่มตน หรือเครื่อง

อาจปรากฏขอความ ใชงานการตั้งคาการกําหนดคาที่

จัดเก็บไว?

หากไมตองการจัดเก็บการตั้งคาที่ไดรับ ใหเลือก ออก 

หรือ แสดง > ยกเลิก

ในการแกไขคาที่ต้ังไว โปรดดู “การจัดรูปแบบ”, ใน

หนา 36 

■ การดาวนโหลดขอมูลและ
โปรแกรม

คุณสามารถดาวนโหลดขอมูลใหม (เชน รูปแบบ) ลงใน

เครื่องได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เลือกฟงกชัน

ดาวนโหลด (เชน ใน เมนู คลังภาพ) ในการเขาใชฟงกชัน

ดาวนโหลด โปรดดูที่คําอธิบายของเมนูที่เกี่ยวของ คุณ

สามารถสอบถามการใชบริการแบบอ่ืน ราคา และภาษี

ตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือ
ไดและมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้ง

การปองกันที่เพียงพอตอซอฟตแวรที่เปน

อันตราย

■ การสนับสนนุและขอมูลการ
ติดตอของ Nokia

สําหรับขอมูลเลมนี้ในเวอรชันลาสุด รวมถึงดาวนโหลด 

บริการและขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับผลิตภณัฑ Nokia 

ของคุณ โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/support 

หรือเว็บไซต Nokia ในพื้นที่ของคุณ คุณอาจเลือก

ดาวนโหลดการตั้งคากําหนดฟรีเชน MMS, GPRS 

อีเมลหรือบริการอ่ืนๆ สําหรับโทรศัพทในรุนของคุณ

ไดที่ 

www.nokia-asia.com/phonesettings 

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ 

www.nokia-asia.com/contactus

ในการตรวจสอบสถานที่ต้ังของศูนยบริการ Nokia 

ที่อยูใกลที่สุดเพื่อขอรับบริการดานการบํารุงรักษา 

โปรดเขาไปที่ www.nokia-asia.com/repair
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การเริ่มตนใชงาน
1. การเริ่มตนใชงาน

■ การเปดหนากากแบบเลื่อน
ของโทรศัพท

ในการเปดหนากากแบบเลื่อนของโทรศัพท ใหดันสวน

บนของโทรศัพทขึ้น

■ การใสซิมการดและแบตเตอรี่
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากเครื่อง

ชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

เก็บซิมการดทั้งหมดใหพนมือเด็ก

สําหรับการใหบริการ และขอมูลเกี่ยวกับการใชบริการ

จากซิมการด กรุณาติดตอผูจําหนายซิมการด ซื่งอาจ

เปนผูใหบริการ ผูใหบริการระบบเครือขาย หรือผูจําหนาย

รายอ่ืนๆ

โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบใหใชกับแบตเตอรี่

BL-4B

ซิมการดและขั้วสัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย 

เนื่องจากการขูดขีดหรือดัดงอ คุณจึงควรถือ ใส หรือ

ถอดการดอยางระมัดระวัง

การใสซมิการด
1. ตรวจสอบใหแนใจวาหนากากเลื่อนของแผงชอง

เสยีบปดอยู

2. เลือ่นหนากากเพือ่เปดโทรศัพท

3. เปดชองใสซิมการด (1) ดานหลังของหนากากเลื่อน

4. เลือ่นที่วางซมิการดที่เปนโลหะขึ้นต้ังฉากกับฝา 

เพือ่ปลดซิมการด (2) ออก 

5. เปดที่วางซิมการด

6. สอดซิมการดในที่วางตามภาพ (ใหมุมตัดอยูดาน

บนขวา)
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การเริ่มตนใชงาน
7. ปดที่วางซิมการด แลวกดลงเบาๆ

8. ในการล็อคที่วางซิมการด ใหเลื่อนที่วางออกจาก

ฝาสวน (1)

9. ปดสวนที่วางซิมการด (2)

การใสแบตเตอร่ี
ขอสําคัญ: ใชแบตเตอรี่ของแทของ 
Nokia เสมอ โปรดดูที่ 

“คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่

ของ Nokia”, หนา 62 

1. เปดฝาชองเสียบ (1) 

2. กดปุมปลอยสีแดงเหนือชองเสียบ (2) แลวถอด

หนากากดานหลังของโทรศัพท (3) ออก

3. สังเกตขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่ แลวใสแบตเตอรี่

ในชองแบตเตอรี่

4. วางหนากากดานหลังใหตรงตําแหนงรับฝาของ

โทรศัพท (1) กดลงเบาๆ (2) เพือ่ปดหนากากดาน

หลัง

■ การชารจแบตเตอรี่
คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณ
ชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง

โดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุน

นี้เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่น

นอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและ

ทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับ

เครื่องเปนโมฆะไป

อุปกรณนี้ไดรับการออกแบบใหใชพลังงานจากเครื่อง

ชารจไฟฟาขนาด AC-4

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับ

การรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของ

คุณ 

1. เสียบเครื่องชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

2. เปดฝาชองเสียบ (1)

3. ตอสายจากเครื่องชารจเขากับชองดานลางของ

โทรศัพท  (2)

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาสองสามนาทีกวา

ที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฎขึ้นบนหนาจอ

หรือกอนที่จะสามารถโทรออกได
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การเร่ิมตนใชงาน
ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับประเภทของ

เครื่องชารจและแบตเตอรี่ที่ใช ตัวอยางเชน การชารจ

แบตเตอรี่ BL-4B ดวยเครื่องชารจ ACP-4 จะใชเวลา

ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย

■ การเปดและปดเครื่อง
คําเตือน: หามเปดโทรศัพทในสถานที่
หามใช หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิด

สัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย

กดปุมเปด/ปด

หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัส PIN หรือรหัส UPIN ให

ปอนรหัส (ปรากฎเปน ****) หลังจากนั้นเลือก ตกลง 

การตั้งคาเวลา เขตเวลา และวันท่ี
ปอนเวลาทองถิ่น เลือกเขตเวลาที่คุณอยู ซึ่งแสดง

ความแตกตางจากเวลามาตรฐานเมืองกรีนิช (GMT) 

และปอนวันที่ ดู “เวลาและวันที่”,ในหนา 30

บริการพลักแอนดเพลย
เมื่อคุณเปดเครื่องเปนครั้งแรกและโทรศัพทอยูในโหมด

สแตนดบาย เครื่องจะขอใหคุณรับการตั้งกําหนดคา

จากผูใหบริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

ใหตอบรับหรือปฏิเสธคําขอนี้ โปรดดูที่

"ตอเว็บสนับสนุนของผูใหบริการ" ในหนา 36 และ 

“บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, หนา xii 

■ เสาอากาศ
โทรศัพทรุนนี้มีเสาอากาศในตัว

หมายเหตุ: คุณไมควรจับเสาอากาศโดย
ไมจําเปนเมือ่เปดเครื่องอยู เชนเดียวกับ

อุปกรณสงสัญญาณวิทยุอ่ืนๆ เพราะการ

สัมผัสกับเสาอากาศอาจสงผลตอคุณภาพ

การโทร และยังอาจทําใหมีการใชพลังงาน

เกินกวาที่จําเปนอีกดวย การไมสัมผัส

บริเวณเสาอากาศระหวางการใชสายจะ

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเสา

อากาศและยืดอายุใชงานของแบตเตอรี่

■ สายคลอง

สอดสายคลองผานรูรอยที่อยูมุมขวาบนของโทรศัพท

ตามที่แสดงในภาพ
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โทรศัพทของคุณ
2. โทรศัพทของคุณ

■ ปุมและสวนประกอบตางๆ

1 ปุมเลือกดานซาย

2 ปุมโทรออก

3 ปุมเลือกตรงกลาง

4 ปุมเลื่อน 4 ทิศทาง

5 ปุมเลือกดานขวา

6 ปุมจบการทํางาน

7 ปุมกด

8 ปุมเพิ่มเสียงและ PTT และปุมซูมเขา 

9 ปุมลดระดับเสียง และปุมซูมออก

10 ปุมปลดกลองถายรูป

11 แฟลชกลองถายรูป

12 เลนสกลองถายรูป

13 กระจกสําหรับถายรูปตัวเอง

14 พอรตอินฟราเรด (IR)

15 ปุมเปด/ปด

16 ชองเสียบ Pop-PortTM 

17 ปุมปลดหนากากดานหลัง

18 ชองเสียบอุปกรณชารจ
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โทรศัพทของคุณ
■ โหมดสแตนดบาย
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงานแตผูใชยังไมปอนตัวอักษรใด

ลงไป โทรศัพทจะอยูในโหมดสแตนดบาย

หนาจอ
1. ระดับความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลูลาร

2. สถานะการชารจแบตเตอรี่

3. สัญลักษณ

4. ชื่อของเครือขายหรือโลโกระบบ

5. นาฬิกา

6. บริเวณจอแสดงผล

7. ปุมเลือกดานซาย: ไปท่ี หรือฟงกชันอ่ืนที่คุณเลือก 

8. ปุมเลือกตรงกลางคือ เมนู

9. ปุมเลือกดานขวา: ชื่อ หรือฟงกชันอ่ืนที่คุณเลือก

ในการกําหนดฟงกชันของปุมเลือกซายและขวา 

โปรดดูที่ “ทางลัดสวนตัว”, หนา 30  ผูใหบริการแต

ละรายอาจกําหนดชือ่เฉพาะเพือ่เขาใชงานบริการ

เฉพาะของผูใหบริการที่เว็บไซต

โหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู
ในโหมดสแตนดบาย หนาจอหลักจะแสดงรายการ

คุณสมบัติและขอมลูตางๆ ของโทรศัพทที่เลือกไว ซึ่งคุณ

สามารถเขาใชไดโดยตรง: ไอคอนทางลัด ฟงกชันเสียง

ปฏิทินและบันทึก เลื่อนขึ้นหรือลงเพือ่ใชงาน การเลื่อน

ในรายการ เลือก เลือก เพื่อเริ่มใชคุณสมบัติ หรือเลอืก ดู 
เพือ่ใหแสดงขอมูล ลูกศรซายและขวาที่ปรากฎตอน

ตนและทายบรรทัด แสดงวามีขอมูลเพิ่มเติม ใหเลื่อน

ซายหรือขวาเพื่อดูขอมูลนั้น ในการหยุดโหมดคนหา

การสแตนดบายที่ใชงานอยู ใหกด ออก 

เมือ่ตองการปดโหมดสแตนดบายแบบพเิศษ ใหเลือก  

ตัวเลือก > สแตนดบายแบบพิเศษ > ปด หรือ เมนู > 

การต้ังคา > จอแสดงผล > การต้ังคาโหมดสแตนด

บาย > สแตนดบายแบบพิเศษ > ปด  

ในการจดัและเปลี่ยนโหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู 

ทําไดโดยใชงานโหมดสํารวจแลวเลือก ตัวเลือก > 

สแตนดบายแบบพิเศษ > สแตนดบายพิเศษ > ตัวเลือก 

รวมถึงตัวเลือกตอไปนี้

ปรับแตงคา — ใชกําหนดหรือเปลี่ยนคุณสมบัติของ

โทรศัพทในโหมดสแตนดบาย

จัดวาง — ใชยายตําแหนงของคุณสมบัติตางๆ ใน

โหมดสแตนดบาย

ใชงานสแตนดบาย — เลือกปุมตางๆ เพื่อเปดใชงาน

โหมดคนหาสแตนดบาย

รายการปุมลัดสวนตัว
ปุมเลือกดานซายคือ ไปท่ี

ในการดูฟงกชันในรายการปุมลัดสวนตัว เลือก ไปท่ี  

ในการใชงานฟงกชัน เลือกฟงกชันนั้น

ในการดูรายการพรอมฟงกชันที่ม ีเลือก ไปท่ี > ตัวเลือก 

> เลือกตัวเลือก  ในการเพิม่ฟงกชันในรายการปุมลัด 

เลือก เลือก ในการลบฟงกชันนั้นออกจากรายการ เลือก 

ไมเลือก
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โทรศัพทของคุณ
ในการจัดเรียงฟงกชนัในรายการปุมลัดสวนตัวใหม เลือก 

ไปท่ี > ตัวเลือก > จัดวาง  เลือกฟงกชนัที่ตองการ เล่ือน 

และที่ซึง่คุณตองการยายฟงกชันไปไว

ปุมลัดในโหมดสแตนดบาย
• ในการเขาใชรายการเบอรที่โทรออก ใหกดปุมโทร

ออกหนึ่งครั้ง เลือ่นดูหมายเลขหรือรายชื่อที่คุณ

ตองการ หลังจากนั้นใหกดปุมโทรออก เพือ่โทร

ออกหมายเลขนั้น

• เมื่อตองการเปดเว็บเบราเซอร ใหกดคางไวที่ปุม 0 

• เมื่อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ให

กดคางไวที่ปุม 1 

• ใชปุมเลื่อนเปนปุมลัด โปรดดูที่ “ทางลัดสวนตัว”, 

หนา 30 

การประหยัดพลังงาน
โหมดประหยัดพลังงานจะทํางาน เมื่อไมมีการใชงาน

โทรศัพทในชวงระยะเวลาหนึ่ง คุณจะเห็นเฉพาะบริเวณ

จอแสดงผล และสามารถเลื่อนหนาจอลงได ในการใช

งานโหมดประหยัดพลังงาน โปรดดูที่ ประหยัดพลังงาน 

ใน “จอแสดงผล”, หนา 29  หากตองการยกเลิกการใช

ภาพพักหนาจอ ใหเปดฝาเลื่อน หรือกดปุมใดก็ได 

สัญลักษณ
คุณไดรับขอความแบบอักษรหรือขอความ

ภาพหนึ่งหรือหลายขอความ โปรดดูที่ 

“การอานและการตอบกลับขอความ SMS”, 

หนา 13 

คุณไดรับขอความมัลติมีเดียอยางนอยหนึ่ง

ขอความ โปรดดูที่ 

“การอานและการตอบกลับขอความ 

มัลติมีเดีย”, หนา 14 

มสีายเรียกเขาที่ไมไดรับสาย โปรดดูที่ 

“บันทึก”, หนา 28 

ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู โปรดดูที่ 

“การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด)”, หนา 7 

คุณจะไมไดยินเสียงโทรศัพทเมื่อมีสายเรียก

เขาหรือมขีอความแบบอักษร หากคุณต้ังคา

เสยีงเตือนโทรเขา และ เสียงขอความเขา 

ไวที่ ปด  โปรดดูที่ “แบบเสียง”, หนา 29 

ต้ังนาฬิกาปลุกไวที่ เปด โปรดดูที่ 

“นาฬิกาปลุก”, หนา 49 

, โทรศัพทรุนนี้จดทะเบียนกับเครือขาย 

GPRS หรือ EGPRS ดู “ขอมูลแพ็คเก็ต”, 

ในหนา 32

, การเชื่อมตอเครือขาย GPRS หรือ EGPRS 

ถูกติดต้ังไวแลว ดู “ขอมูลแพค็เก็ต”,ในหนา 

32 และ “การเบราสเพจ”,ในหนา 55

, การเชื่อมตอ GPRS หรือ EGPRS ถูกระงับ 

(พกัไว) ตัวอยางเชน หากมีสายเรียกเขา

หรือโทรออกในขณะที่มีการเชื่อมตอ 

EGPRS ผานการหมุนเลขหมาย

เมือ่มีการใชการเชื่อมตออินฟราเรด 

สัญลักษณนี้จะแสดงอยางตอเนื่อง

สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ Bluetooth 

โปรดดูที่ “เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth”, 

ในหนา 31 

ใชงานหรือพักการเชื่อมตอสนทนา โปรด

ดูที่ “สนทนา”, หนา 45 
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โทรศัพทของคุณ
■ การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด)
เมื่อตองการปองกันการกดปุมโดยไมต้ังใจ ใหเลือก เมนู 
และกด * ภายใน 3.5 วินาทีเพื่อล็อคปุมกด ในโหมด

สแตนดบาย ปดหนากากเลื่อนของโทรศัพท และเลือก 

ล็อคปุม เพื่อล็อคปุม

หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลื่อนเปดโทรศัพท หรือ

เลือก ปลด แลวกด *  หรือ ตกลง หากหนากากปดอยู 

หาก ปองกันปุมกด ต้ังไวที่ ล็อคปุมกด ปอนรหัสความ

ปลอดภัยหากเครื่องขอ 

ในการรับสายเมื่อปุมกดถูกล็อคอยู ใหกดปุมโทรออก

หรือเลื่อนเปดโทรศัพท เมือ่คุณวางสายหรือปฏเิสธ

ไมรับสาย ปุมกดจะล็อคโดยอัตโนมัติอีกครั้ง

สําหรับ ล็อคปุมอัตโนมัติ และ ปองกันปุมกด โปรดดูที่ 

“โทรศัพท”, หนา 35 

เมื่อล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลข

ฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องของคุณได
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 7



ฟงกชันการโทร
3. ฟงกชันการโทร

■ การโทรออก
1. ปอนหมายเลขโทรศัพทและรหัสพื้นที่

หากตองการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้ง
เพื่อเปนรหัสนําหนาการโทรตางประเทศ 

(เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกตาง

ประเทศ) หลังจากนั้นใหใสรหัสประเทศ รหัสพืน้ที่

โดยไมตองมีเลข 0 นําหนา (หากจําเปน) ตามดวย

หมายเลขโทรศัพท

2. เมื่อตองการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ใหกดปุม

โทรออก

3. ในการวางสายหรือยกเลิกการพยายามโทรออก 

ใหกดปุมจบการทํางาน

หากตองการรับสายหรือวางสายดวยการเปดหรือปดหนา

กากแบบเลื่อน โปรดดูที่ การจดัการสายของฝาสไลด ใน 

“การโทรออก”, หนา 34 

ในการโทรออกโดยใชชือ่ ใหคนหาชื่อหรือหมายเลข

โทรศัพทใน รายชื่อ  โปรดดูที่ “การคนหารายชื่อ”, หนา 23  

กดปุมโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

ในการโทรออกไปยังรายการหมายเลขที่คุณเพิ่งโทรออก

หรือพยายามโทรออก 20 หมายเลขลาสุด ใหกดปุม

โทรออกหนึ่งครั้งเมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย เมือ่

ตองการโทรออก ใหเลือกชื่อหรือหมายเลข แลวกดปุม

โทรออก

โทรดวน
กําหนดหมายเลขโทรศัพทใหเปนปุมโทรดวนไดโดยใช

ปุมหมายเลข 2 ถึง 9  โปรดดูที่ “โทรดวน”, หนา 27  

โทรติดตอหมายเลขนั้นดวยวิธใีดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้

• กดปุมโทรดวนแลวกดปุมโทรออก

• หากตั้งคา โทรดวน ไวที่ เปด กดปุมโทรดวนคาง

ไวจนกวาจะเริ่มการโทรนั้น โปรดดูที่ โทรดวน ใน 

“การโทรออก”, หนา 34 

■ การรับสายหรอืปฏเิสธไมรับ
สาย

ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก เมื่อตองการ

วางสาย ใหกดปุมจบการทํางานหรือปดหนากากเลื่อน 

โปรดดูที่ การจัดการสายของฝาสไลด ใน “การโทรออก”, 

หนา 34 

เมื่อตองการปฏิเสธไมรับสาย ใหกดปุมจบการทํางาน 

หรือหากโทรศัพทเปดอยู ใหปดโทรศัพท 

ในการปดเสียงแบบเสียงกริ่ง ใหเลือก เงียบ 

เคล็ดลับ: หากใชงาน โอนสายเมื่อสายไม

วาง โดยใหโอนสาย (เชน ไปยังระบบฝาก

ขอความเสียง) การปฏเิสธไมรับสายจะทํา

ใหสายเรียกเขานั้นถูกโอนไปดวยเชนกัน

โปรดดูที่ “การโทรออก”, หนา 34 

ถาคุณตอชุดหูฟงที่มปุีมที่ชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันได

เขากับโทรศัพทคุณสามารถรับสายและวางสายไดโดย

กดปุมที่ชุดหูฟง

สายเรียกซอน
เมื่อตองการรับสายเรียกซอนในระหวางที่สนทนากับ

สายอ่ืนอยู (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใหกดปุม 

โทร สายแรกจะถูกพกัสายไว เมื่อตองการวางสายที่

สนทนาอยู ใหกดปุมจบการทํางาน

โปรดดูการเปดใชงาน ต้ังคาสายเรียกซอน ที่

“การโทรออก”, หนา 34 
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ฟงกชันการโทร
■ ตัวเลอืกตางๆ ขณะสนทนา
คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู
ระหวางการใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะ

ดังมาก

ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใชไดขณะสนทนา คือ 

บริการเสริมจากระบบเครือขาย หากตองการรายละเอียด

เพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

ตัวเลือกที่ใชไดระหวางที่กําลังใชสาย มี ตัวเลือก ให

เลือกตอไปนี้

ตัวเลือกการโทรไดแก ปดเสียง หรือ เปดเสียง, รายชื่อ, 

รายชื่อ, เมนู, ล็อคปุมกด, บันทึกเสียง, ใชเสียงอัตโนมัติ, 

ลําโพง หรือ โทรศัพท 

ตัวเลือกบริการเสริมจากระบบเครือขาย ไดแก รับสาย 

หรือ ไมรับ, พักสาย หรือ เลิกพักสาย, โทรใหม, เพิม่สาย

ประชุม, วางสาย,วางทุกสาย และตัวเลือกตอไปนี้

สง DTMF — เพื่อสงตัวอักษรแทนเสียงเรียกเขา

สลับสาย — ใชสลับระหวางสายที่ใชอยูและสายที่พกัไว

สงสายตอ — เพื่อตอสายที่พักไวเขากับสายที่ใชอยู

และวางสายของคุณเองจากการสนทนา

ประชุมสาย — เพือ่การประชุมสาย โดยใหมีผูรวม

ประชุมสายไดสูงสุดถึงหาราย

โทรสวนตัว — เพื่อคุยสายเปนสวนตัวในระหวางการ

ประชุมสาย
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เขียนขอความ
4. เขียนขอความ

ในการปอนขอความ (ตัวอยางเชน ขณะเขียนขอความ) 

ใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบชวยสะกดคํา

อัตโนมัติ หากตองการใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 

ใหกดปุมตัวเลข 1-9 ซ้ําๆ จนพบตัวอักษรที่ตองการ 

สําหรับระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ คุณสามารถปอน

ตัวอักษรดวยการกดปุมเพียงครั้งเดีย

เมื่อเขียนขอความ  จะปรากฏที่ดานบนของ

หนาจอ แสดงถึงระบบชวยสะกดคําอัตโนมติั และ 

 จะปรากฏขึ้น แสดงถึงระบบปอนตัวอักษรแบบ

ปกติ , , หรือ  จะปรากฏถัดจากตัว

ชี้ระบบปอนขอความ เพื่อแสดงตัวพมิพ

ในการเปลี่ยนตัวพิมพและโหมดการปอนขอความ ใหกด 

#  แสดงโหมดตัวเลข หากตองการเปลี่ยนจาก

โหมดตัวอักษรเปนโหมดตัวเลข ใหกด # และคางไว แลว

เลือก โหมดหมายเลข

■ การตัง้คา
ในการต้ังภาษาที่ใชเขียน เลือก ตัวเลือก > ภาษาที่

เขียน ระบบตัวชวยสะกดคําจะนํามาใชไดเฉพาะใน

ภาษาที่ปรากฏในรายการเทานั้น

เลือก ตัวเลือก > เปดพจนานุกรม เพื่อเปดใชระบบตัว

ชวยสะกดคําหรือ ปดพจนานุกรม เพื่อปดระบบตัวชวย

สะกดคํา

■ ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ อิงกับพจนานุกรมใน

โทรศัพท ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคําใหมๆ ได

1. ในการเริ่มเขียนคํา ใชปุมตัวเลข 2-9 กดปุมแต

ละปุมเพียงหนึ่งครั้งเพือ่ปอนตัวอักษรทีละตัว 

คําจะเปลี่ยนหลังการกดแตละครั้ง

2. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเขียนคําอยางถูกตอง และ

ตองการยืนยัน ใหกด 0 เพื่อเพิม่ชองวาง หรือกด

ปุมเลื่อนปุมใดก็ได เลื่อนเพื่อเลื่อนเคอรเซอร

หากคําไมถูกตอง ใหกดปุม * ซ้ําๆ หรือเลือก ตัว
เลือก > ขอมูลที่ตรงกัน เมื่อคําที่ตองการปรากฏขึ้น 

ใหยืนยัน

หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวา

คําที่คุณตองการเขียนไมมีอยูในพจนานุกรม 

หากตองการเพิ่มคําลงในพจนานุกรม ใหเลือก 

สะกด ปอนคําโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 

แลวเลือก จดัเก็บ

3. เริ่มเขียนคําใหม

เขียนคําผสม
ปอนสวนแรกของคํา และเลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยัน 

เขียนสวนหลังของคํา และยืนยันคํานั้น

■ ระบบปอนตวัอักษรแบบปกติ
กดปุมตัวเลข 1-9 ซ้ําๆ จนกวาตัวอักษรที่ตองการปรากฏ

ขึ้น อักษรทั้งหมดที่มีอยูในปุมตัวเลขแตละปุมอาจไมได

พิมพไวบนปุมครบทุกตัวอักษร ตัวอักษรที่มีอยูจะขึ้นกับ

ภาษาที่ใขเขียนที่เลือกไว โปรดดู “การต้ังคา”, ในหนา 10

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณตองการปอน อยูในปุมเดียว

กับปุมที่คุณใชอยู ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึ้น

หรือกดปุมเลื่อนปุมใดก็ได หลังจากนั้นใหปอนตัว

อักษร

เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรพิเศษที่ใชอยูเสมอจะ

อยูที่ปุมตัวเลข 1
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เมนู
5. เมนู

โทรศัพทเครื่องนี้มีเมนูฟงกชนัหลายฟงกชันใหเลือก 

โดยจะจัดกลุมอยูในเมนูตางๆ 

1. หากตองการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู ในการเปลี่ยน
หนาจอเมนู ใหเลือก ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก > 

รายการ หรือ ตาราง 

2. เลื่อนไปยังเมนู แลวเลือกเมนูยอย (เชน การต้ังคา)

3. หากเมนูที่เลือกนั้นมีเมนูยอย ใหเลือกเมนูยอยที่

คุณตองการ เชน โทรออก

4. หากเมนูที่เลือกนั้นมีเมนูยอย ใหเลือกเมนูยอยที่

คุณตองการ (เชน รับไดทุกปุม)

5. เลือกต้ังคาที่ตองการ

6. หากตองการกลับไปที่เมนูระดับกอนหนานี้ ใหเลือก 

กลับ หากตองการออกจากเมนู ใหเลือก ออก

หากตองการจัดเรียงเมนูใหม ใหเลื่อนไปที่เมนูที่คุณ

ตองการยาย แลวเลือก ตัวเลือก > เรียบเรียง > ยาย  

เลื่อนไปยังจุดที่คุณตองการยายเมนู และเลือก ตกลง  

ในการบันทึกการเปลี่ยนนั้น ใหเลือก เสร็จ > ใช 
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การสงขอความ
6. การสงขอความ

บริการการสงขอความนี้จะใชไดในกรณีที่มีการเปดให

บริการโดยผูใหบริการเครือขายหรือผูใหบริการเทานั้น 

หมายเหตุ: ขณะสงขอความ ภาพ  

จะปรากฏขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นวาโทรศัพท

ของคุณไดสงขอความนั้นไปยังหมายเลข

ศูนยขอความที่ต้ังโปรแกรมไวในโทรศัพท

ของคุณแลว แตไมไดหมายความวาผูรับ

ปลายทางไดรับขอความของคุณแลว 

คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติม

เกี่ยวกับบริการรับสงขอความไดจากผู

ใหบริการ

ขอสําคัญ: ขอควรระวังในการเปดขอความ 

ขอความตางๆ อาจมีไวรัสหรืออาจทําให

โทรศัพทหรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได 

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกัน

ไดเทานั้นที่จะรับและแสดงขอความได 

ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกัน

ขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

■ ขอความแบบอักษร (SMS)
ดวยบริการ SMS (Short Message Service) คุณ

สามารถใชโทรศัพทของคุณสงและรับขอความแบบหลาย

สวนซึ่งประกอบดวยขอความแบบตัวอักษรซึ่งเปน

ขอความธรรมดาหลายขอความ (บริการเสริมจาก

ระบบเครือขาย)

กอนที่คุณจะสงขอความแบบอักษร หรือขอความอีเมล 

คุณตองบันทึกหมายเลขศูนยขอความของคุณกอน 

โปรดดูที่ “การต้ังคาขอความ”, หนา 20 

เมื่อตองการตรวจสอบการใชงานบริการอีเมล SMS และ

สมัครขอใชบริการ ใหติดตอผูใหบริการ

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษร

ที่มีความยาวมากกวาความยาวที่กําหนดของขอความ

เดียว โดยขอความที่ยาวขึ้นจะถูกสงเปนชุดขอความ

ต้ังแตสองขอความขึ้นไป ผูใหบริการจะคิดคาใชจาย

ตามจริง สําหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนักหรือ

เครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบาง

ภาษา เชน จีน จะใชพืน้ที่มากขึ้น ซึ่งอาจใหขอความนั้น

ยาวกวาจํานวนที่จะสงเปนขอความเดียวได 

ที่ดานบนของจอแสดงผล คุณจะเห็นสัญลักษณแสดง

ความยาวของขอความ แสดงจํานวนตัวอักษรที่ยัง

สามารถเขียนได เทียบกับจํานวนสูงสุดของตัวอักษรที่

โทรศัพทรองรับได 

การเขียนและสงขอความมัลติมีเดีย
ใชปุมสํารวจกระโดดจากชองปอนหนึ่งหรือปุมหนึ่งไปยัง

ชองหรือปุมถัดไป

1. เลือก เมนู > การสงขอความ > สรางขอความ > 

ขอความตัวอักษร 

2. ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับในชอง ถึง: หรือ

เลือก เพ่ิม เพือ่เลือกหมายเลขโทรศัพทจากรายการ

ตางๆ

3. ปอนขอความในชอง  ขอความ:  โปรดดูที่ 

“เขียนขอความ”, หนา 10 หากตองการแทรก

แบบขอความแบบอักษร รายชื่อ หรือรายการอื่นๆ 

ในขอความ ใหเลือก ตัวเลือก การสงขอความแบบ

หลายสวนหนึ่งขอความอาจเสียคาใชจายมากกวา

การสงขอความแบบตัวอักษรหนึ่งขอความ โปรดดูที่ 

“แบบขอความ”, หนา 13 

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง 
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การสงขอความ
การอานและการตอบกลับขอความ 
SMS

 จะปรากฏขึ้น เมื่อคุณไดรับขอความ SMS หรือ

อีเมล SMS กะพริบ  แสดงวาหนวยความจํา

ขอความเต็ม กอนที่คุณจะรับขอความใหมได คุณจะ

ตองลบขอความเกาๆ ในแฟมขอมูล ถาดเขา หากตอง

การดูขอความใหม ใหเลือก แสดง หากตองการดู

ขอความนั้นในภายหลัง ใหเลือกออก

ในการอานขอความในภายหลัง ใหเลือก เมนู > 

ขอความ > ถาดเขา  หากไดรับขอความหลายขอความ 

ใหเลือกขอความที่คุณตองการอาน  แสดงถึง

ขอความที่ยังไมไดอาน

ขณะอานขอความ ใหเลือก ตัวเลือก เพื่อลบหรือสงตอ

ขอความ เพือ่แกไขขอความเปนขอความแบบตัวอักษร

หรืออีเมล SMS หรือยายไปยังแฟมขอมูลอ่ืน หรือดูหรือ

ดึงขอมูลในขอความมาใช คุณยังสามารถคัดลอก

ขอความตั้งแตเริ่มตนไปไวในปฏทิินในเครื่องโทรศัพท

เพื่อเปนขอความเตือนความจําในการ

หากตองการตอบกลับขอความ เลือก ตอบกลับ > 

ขอความตัวอักษร, มัลติมเีดีย หรือ ขอความคลิปเสียง 

ปอนขอความตอบกลับ เมื่อคุณตอบกลับอีเมล ใหยืน

ยันหรือแกไขที่อยูอีเมลและชือ่เรื่องกอน

เมื่อตองการสงขอความไปยังหมายเลขที่ปรากฏ ใหเลือก 

สง หรือกดปุมโทรออก

แบบขอความ
โทรศัพทของคุณมีแบบขอความแบบอักษร  ซึ่ง

คุณสามารถใชไดในขอความแบบอักษรหรือขอความ

อีเมล SMS

ในการเขาดูรายการแบบขอความ ใหเลือก เมนู > 

ขอความ > รายการที่จัดเก็บ > แมแบบขอความ 

■ ขอความมัลตมีิเดีย (MMS)
ขอความมัลติมเีดียอาจประกอบดวยขอความ ภาพ เสียง 

บันทึกปฏิทิน นามบัตร หรือวิดีโอคลิป หากขอความนั้น

มขีนาดใหญเกินไป เครื่องอาจจะรับขอความไมได ระบบ

เครือขายบางระบบอาจยอมใหขอความแบบตัวอักษรมี

แอดเดรสของอินเตอรเน็ตไวดวย เพื่อใหคุณสามารถดู

ขอความมัลติมเีดียนั้นได

ในการตั้งคาสําหรับการสงขอความมัลติมีเดีย โปรดดูที่ 

“มลัติมีเดีย”, หนา 21  โปรดติดตอผูใหบริการระบบ เพื่อ

ตรวจสอบการใชงานและการเปนสมาชิกบริการขอความ

มลัติมีเดีย

คุณจะรับขอความมัลติมีเดียไมได หากคุณสนทนาสาย

อ่ืนอยู เลนเกมส หรือรันแอปพลิเคชั่น Java อ่ืนๆ หรือใช

งานการเบราสการเชื่อมตอผานทางขอมูล GSM เนื่อง

จากการสงขอความมัลติมีเดียอาจลมเหลวไดดวยสาเหตุ

หลายประการ ดังนั้นคุณไมควรใชวิธดัีงกลาวเพียงอยาง

เดียวในการติดตอสื่อสารที่สําคัญๆ

การเขียนและสงขอความมัลติมีเดีย
1. ใหเลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > 

มลัติมีเดีย 

2. หากตองการแตงขอความ ใหเลือกหนาตางปอน

ขอความ แทรก และจากตัวเลือกเหลานี้

ตัวอักษร — เพือ่เขียนขอความ

ภาพ, เสียง หรือ วิดีโอคลิป — เพื่อแทรกแฟม

จาก คลังภาพ หรือถายภาพใหมหรือบันทึกวิดีโอ

ใหมหรือคลิปเสียงใหมที่จะเพิ่มลงในขอความ

นามบัตร — เพื่อแทรกรายชือ่จาก ชื่อ

บันทึกปฏิทิน — เพื่อแทรกบันทึกยอจาก ปฏิทิน

ภาพนิ่ง — เพื่อแทรกภาพนิ่งลงในขอความ โทรศัพท

ของคุณสนับสนุนขอความมัลติมีเดียที่มีหลายหนา 

(ภาพนิ่ง) ภาพนิ่งแตละหนาอาจประกอบดวย

ขอความ ภาพ บันทึกปฏิทิน นามบัตร และแฟม
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การสงขอความ
เสียง  ในการเปดภาพนิ่งที่ตองการ หากขอความ

นั้นมีหลายภาพนิ่ง ใหเลือก ตัวเลือก > ภาพนิ่ง

กอนหนา หรือ ภาพนิ่งถัดไป ในการต้ังคาชวงเวลา

ระหวางภาพนิ่ง ใหเลือก ตัวเลือก > การจับเวลา

ภาพนิ่ง ในการยายสวนที่เปนภาพนิ่งที่อยูภายใน

ขอความ ใหเลือก ตัวเลือก ตัวเลือก > ใสตัวอักษร

กอน

3. ในการสงขอความ ใหเลือก สง ปอนเบอรโทรศัพท

ของผูรับในชอง ถึง: หรือเลือก บวก เพิ่ม เพื่อเลือก

เบอรโทรศัพทจากรายการตางๆ หรือจะใชวิธีปอน

ขอความลงในชอง หัวขอ: เลือกชอง การนําเสนอ: 

และ แกไข เพื่อเพิ่มหรือนําวัตถุมัลติมีเดียออก 

เลือก สง เพื่อยายขอความไปไวที่แฟมขอมูล 

ถาดออก เพื่อที่จะสง

ขณะที่สงขอความมัลติมีเดีย สัญลักษณที่เปนภาพ

เคลื่อนไหว  จะปรากฏขึ้น และคุณสามารถใช

ฟงกชันอ่ืนๆ ของโทรศัพทได หากไมสามารถสงขอ

ความนั้นได  เครื่องจะพยายามสงใหมอีก 2-3 ครั้ง 

หากไมสามารถสงขอความนั้นได  ขอความนั้นจะ

ยังคงอยูในแฟมขอมูล ถาดออก  และคุณสามารถ

สงขอความนั้นในภายหลังได

หากคุณเลือก จัดเก็บขอความที่สงแลว > ใช 

ขอความที่สงจะไดรับการจัดเก็บไวในแฟมขอมูล 

แฟมขอความที่สง  โปรดดูที่ “มัลติมีเดีย”, หนา 21  

เมื่อขอความถูกสงไป เมื่อขอความถูกสงไป ไมได 

หมายความวาระบบไดสงขอความนี้ไปถึงปลาย

ทางที่กําหนดไวแลว

การคุมครองดานลิขสิทธิจ์ะชวยปองกันการคัดลอก

การแกไข การโอน หรือการสงตอภาพ แบบเสียง (รวม

แบบเสียงกริ่ง) และเนื้อหาอ่ืนๆ ได

การอานและการตอบกลับขอความ
มัลติมีเดีย

ขอสําคัญ: ขอควรระวังในการเปดขอความ 

วัตถุขอความมัลติมเีดียอาจมีไวรัสหรือ

อาจทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพซีีของคุณ

เสยีหายได 

เมื่อไดรับขอความมัลติมีเดีย ขอความ ไดรับขอความ

มัลติมเีดียแลว จะปรากฏขึ้น

1. ในการอานขอความ ใหเลือก แสดง

ในการดูขอความนั้นในภายหลัง ใหเลือก ออก 

ในการอานขอความในภายหลัง ใหเลือก เมนู > 

ขอความ > ถาดเขา  ในรายการขอความ  

แสดงถึงขอความที่ยังไมไดอาน ใหเลือก

ขอความที่คุณตองการดู

2. ฟงกชันของปุมเลือกตรงกลางจะเปลี่ยนแปลงไป

ตามสิ่งที่แนบมากับขอความซึ่งปรากฏในขณะนั้น

ในการดูขอความทั้งหมด หากขอความที่ไดรับมี

การนําเสนอ เสียง หรือดูวิดีโอคลิป ใหเลือก เลน 

ในการดูนามบัตรหรือบันทึกปฏิทินหรือในการเปด

ดูลักษณะ ใหเลือก เปด 

3. หากตองการตอบกลับขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตอบกลับ > ขอความตัวอักษร, 
มัลติมีเดีย หรือ ขอความคลิปเสียง  
ปอนขอความตอบกลับ และเลือก สง  คุณสามารถ

สงขอความตอบกลับไดเฉพาะกับบุคคลที่สง

ขอความเริ่มตนมาใหคุณเทานั้น

เลือก ตัวเลือก เพื่อเขาสูตัวเลือกที่มีให

■ ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่

ไดรับ
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การสงขอความ
เขียนขอความดวน
เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความดวน 

เขียนขอความที่ตองการ ความยาวของขอความดวน

ตองไมเกิน 70 ตัวอักษร

รับขอความดวน
ขอความดวนที่ไดรับไมสามารถจดัเก็บโดยอัตโนมติั 

หากตองการอานขอความ ใหเลือก อาน หากตองการ

ดึงหมายเลขโทรศัพท ที่อยูอีเมล และที่อยูเว็บไซตจาก

ขอความปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลือก > ใชรายละเอียด 

หากตองการจัดเก็บขอความ ใหเลือก จัดเก็บ และแฟม

ขอมลูที่คุณตองการจดัเก็บขอความนั้น

■ การสงขอความคลิปเสียง 
Nokia Xpress

เมนูนี้ทําใหใชบริการขอความมัลติมีเดียสรางและสง

ขอความเสียงไดสะดวกงายดาย ตองใชบริการขอความ

มัลติมีเดียกอนจึงจะใชบริการนี้ได 

การเขียนและการสงขอความคลิป
เสียง
1. เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > 

ขอความคลิปเสียง เคร่ืองบันทึกจะเปดการทํางาน 

ในการใชเครื่องบันทึก โปรดดูที่ “เครื่องบันทึก”, หนา 

44  

2. เมื่อคุณจบการบันทึกเสียง ปอนหมายเลขโทรศัพท

ของผูรับในชอง ถึง: หรือเลือก เพ่ิม เพือ่เลือกหมาย

เลขโทรศัพทจากรายการตางๆ

3. เลื่อนลงไปยังชองขอความ และเลือก เลน เพื่อ

ตรวจสอบขอความนั้นกอนที่จะสง เลือก 

ตัวเลือก > แทนที่คลิปเสียง เพื่อบันทึกเสียงซ้ํา

จัดเก็บขอความ จัดเก็บไฟลเสียง เพือ่จัดเก็บการ

บันทึกเสียงไวใน คลังภาพ หรือ เพิม่เรื่อง เพื่อแทรก

เรื่องลงในขอความ

4. ในการสงขอความ เลือก สง 

การรับขอความคลิปเสียง
เมือ่โทรศัพทของคุณไดรับขอความคลิปเสียง ไดรับ 1 

ขอความคลิปเสียง จะปรากฎขึ้น เลอืก เลน เพื่อเปด

ขอความหรือเลือก แสดง > เลน หากคุณไดรับขอความ

มากกวาหนึ่งขอความ เลือก ตัวเลือก เพื่อดูตัวเลือกที่มี

ใหเลือก หากตองการฟงขอความในภายหลัง ใหเลือก 

ออก 

ในการบันทึกขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเกบ็ไฟล
เสียง และแฟมขอมูลที่คุณตองการจัดเก็บขอความ

■ หนวยความจําเต็ม
เมือ่คุณไดรับขอความแตหนวยความจําของขอความเต็ม 

หนวยความจําเต็ม ไมสามารถรับขอความ จะปรากฏขึ้น 

ในการลบขอความเกาๆ ออกกอน เลือก ตกลง > ใช 
และแฟมขอมูล เลื่อนไปยังขอความที่ตองการ และเลือก 

ลบ หากเลือกขอความตั้งแตหนึ่งขอความขึ้นไป เลือก 

เลือก  เลือกขอความที่คุณตองการลบ และเลือก 

ตัวเลือก > ลบที่เลือก 

■ แฟมขอมูล
เครื่องจะจัดเก็บขอความแบบตัวอักษรและขอความ

มลัติมีเดียที่ไดรับไวในแฟมขอมูล ถาดเขา

ขอความมัลติมเีดียที่ยังไมไดสงจะถูกยายไปเก็บไวใน

แฟมขอมูล ถาดออก

ถาคุณเลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > 

การต้ังคาทั่วไป > จัดเก็บขอความที่สง > ใช ขอความ

ที่สงแลวจะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล รายการที่สง 

ในการบันทึกขอความที่คุณกําลังเขียนและตองการสงใน

ภายหลังในแฟมขอมูล รายการที่จัดเก็บ  เลือก ตัวเลือก > 

จัดเก็บขอความ > ขอความที่จัดเก็บ  แสดงถึง

ขอความที่ยังไมไดสง
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การสงขอความ
ในการจัดขอความแบบตัวอักษร คุณสามารถเพิ่มแฟม

ขอมูลใหมสําหรับเก็บขอความของคุณ เลือก ขอความ > 

รายการที่จัดเก็บ

ในการเพิ่มแฟมขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > เพิม่แฟม

ขอมูล ในการลบหรือเปลี่ยนชื่อแฟมขอมูล ใหเลื่อนไป

ที่แฟมขอมูลที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ลบแฟม

ขอมูล หรือ เปลี่ยนชื่อแฟม 

ในการยายแฟมไปยังแฟมขอมูลอ่ืน ใหไฮไลตแฟมนั้น 

และเลือก ตัวเลือก > ยาย 

รายงานการสง มีขอมูลการสงของขอความที่คุณสง

■ โปรแกรมอีเมล
โปรแกรมอีเมลจะชวยใหคุณเขาใชบัญชีอีเมลของคุณ

ผานโทรศัพทได เมื่อคุณไมไดอยูในที่ทํางานหรือที่บาน 

โปรแกรมอีเมลแตกตางจากฟงกชันอีเมล SMS และ

อีเมลมัลติมีเดีย

โทรศัพทของคุณจะสนับสนุนอีเมลเซิรฟเวอร POP3 และ 

IMAP4 กอนที่คุณจะสงและเรียกคืนขอความอีเมล คุณ

จําเปนตองดําเนินการดังนี้ 

• จัดหาบัญชีอีเมลใหมหรือใชบัญชีปจจุบัน หาก

ตองการทราบเกี่ยวกับการใชงานของผูใชบัญชี

อีเมล โปรดติดตอผูใหบริการอีเมล 

• ในการต้ังคาที่จําเปนของอีเมล โปรดติดตอผูให

บริการอีเมล คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคา

อีเมลเปนขอความการจัดรูปแบบ โปรดดูที่ 

“บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, หนา xii นอกจากนี้ 

คุณยังสามารถปอนการต้ังคาดวยตัวคุณเอง 

โปรดดูที่ “การจัดรูปแบบ”, หนา 36  

ในการใชงานการตั้งคาอีเมล ใหเลือก เมนู > 

ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความอีเมล  

โปรดดูที่ “อีเมล”, หนา 21 

แอปพลิเคชั่นนี้ไมสามารถใชเสียงปุมกดได

การเขียนและการสงอเีมล
1. เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > สรางอีเมล  

2. ปอนที่อยูอีเมลของผูรับ หัวเรื่อง และขอความ

อีเมล

ในการแนบแฟมในอีเมล เลือก ตัวเลือก > แนบ 

แฟมใน คลังภาพ 

3. เลือก สง > สงตอนนี้ 

การดาวนโหลดอีเมล
1. หากคุณตองการเขาสูโปรแกรมอีเมล ใหเลือก 

เมนู > ขอความ > อีเมล

2. ในการดาวนโหลดขอความอีเมลที่สงไปยังบัญชี

อีเมลของคุณ ใหเลือก ดึง

ในการดาวนโหลดขอความอีเมล และสงอีเมลที่

จัดเก็บไวในแฟมขอมลู ถาดออก ใหเลือก 

ตัวเลือก > ดึงและสง 

ในการดาวนโหลดหัวขอของขอความอีเมลใหมที่สง

ไปยังบัญชีอีเมลของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > 

ตรวจสอบอีเมลใหม  จากนั้น ในการดาวนโหลด

อีเมลที่เลือก ใหทําเครื่องหมายเลือกอีเมล แลวเลือก 

ตัวเลือก > ดึง

3. ดึง ถาดเขา หากตองการดูขอความนั้นในภายหลัง

ใหเลือก กลับ  แสดงถึงขอความที่ยังไมได

อาน

การอานและการตอบกลับอเีมล
ขอสําคัญ: ขอควรระวังในการเปดขอ
ความ ขอความอีเมลอาจมไีวรัสหรือ

อาจทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพีซีของ

คุณเสียหายได

เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > ถาดเขา และขอความ

ที่ตองการ ขณะอานขอความ ใหเลือก ตัวเลือก เพื่อดู

ตัวเลือกที่มีใหเลือก
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การสงขอความ
ในการตอบกลับีเอีมล ใหเลือก ตอบกลับ > หนาจอ

วางขอความเดิม ในการตอบกลับผูรับหลายราย ให

เลือก ตัวเลือก > ตอบกลับทั้งหมด ยืนยันหรือแกไขที่

อยูอีเมลและหัวเรื่องแลวเขียนขอความตอบกลับของคุณ 

ในการสงขอความ ใหเลือก สง > สงตอนนี้ 

แฟมขอมูลถาดเขาและแฟมขอมูลอื่น
โทรศัพทของคุณจะจัดเก็บอีเมลซึ่งคุณดาวนโหลดจาก

บัญชีอีเมลของคุณไวในแฟมขอมูล ถาดเขา แฟมขอมูล

อ่ืนๆ ประกอบดวยแฟมขอมูลตอไปนี้ ฉบับราง เพื่อจัด

เก็บอีเมลที่ยังเขียนไมสมบูรณ  ที่เก็บถาวร เพื่อจัดการ

และจัดเก็บอีเมล ถาดออก เพื่อจัดเก็บอีเมลที่ยังไมไดสง

และ รายการที่สง เพือ่จัดเก็บอีเมลที่สงออกไปแลว

ในการจัดการแฟมขอมูลและอีเมลในแฟมขอมูลนั้น 

เลือก ตัวเลือก > จัดการแฟมขอมลู 

การลบขอความอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > ตัวเลือก > จัดการ

แฟมขอมูล และแฟมขอมลูที่ตองการ เลือกขอความที่

คุณตองการลบ ในการลบรายการดังกลาว ใหเลือก 

ตัวเลือก > ลบ 

การลบอีเมลออกจากเครื่องของคุณจะไมเปนการลบ

อีเมลนั้นออกจากเซิรฟเวอรอีเมล หากตองการใหเครื่อง

ลบอีเมลออกจากเซิรฟเวอรอีเมล ใหเลือก เมนู > 

ขอความ > อีเมล > ตัวเลือก > การต้ังคาเพิ่มเติม > 

ทิ้งสําเนา: > ลบขอความที่ดึงแลว 

■ การสงขอความทันใจ (IM) 
การสงขอความทันใจ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

เปนวิธีการสงขอความแบบสั้นและงายไปยังผูสนทนาที่

ออนไลน

คุณจะใชการสงขอความทันใจไดก็ตอเมื่อคุณสมัครขอ

ใชบริการนี้แลว หากตองการทราบเกี่ยวกับรายละเอียด

ตางๆ ของบริการ คาบริการ และการสมัครเขาใชบริการ

โปรดสอบถามจากผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ ซึ่ง

คุณจะไดรับ ID และรหัสผานเฉพาะของคุณ และการ

ต้ังคาดวย

ในการตั้งคาที่จําเปนของบริการสงขอความทันใจ 

โปรดดูที่ การต้ังคาการเชื่อมตอ ใน “การเขาสูเมนู IM”, 

หนา 17  ไอคอนและขอความบนหนาจออาจแตกตาง

กัน ขึ้นกับบริการสงขอความทันใจ

การสนทนาโดยใชขอความทันใจอาจทําใหสิ้นเปลือง

แบตเตอรี่มากกวาปกติ และคุณอาจตองตอโทรศัพท

เขากับเครื่องชารจแบตเตอรี่ ทั้งนี้ความสิ้นเปลืองดังกลาว

ขึ้นอยูกับระบบเครือขายดวย

การเขาสูเมนู IM
หากตองการเขาสูเมนูในขณะออฟไลน ใหเลือก เมนู > 

ขอความ > สนทนา  หากมีการต้ังคาชุดการเชื่อมตอ

มากกวาหนึ่งชุดสําหรับบริการสงขอความทันใจ ใหเลอืก

ชุดคาที่ตองการ หากมกีารกําหนดคาไวเพียงชุดเดียว 

เครื่องจะเลือกชุดคานั้นโดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

ล็อกอิน — เพื่อเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ

การสนทนาเกา — เพื่อดู ลบ หรือเปลี่ยนชื่อการสนทนา

ขอความทันใจที่คุณไดจัดเก็บในระหวางที่สนทนาโดยใช

ขอความทันใจ

การต้ังคาการเชื่อมตอ — เพื่อแกไขการตั้งคาที่จําเปน

สําหรับการสงขอความและการแสดงสถานะการเชื่อมตอ

การเช่ือมตอกับบริการ IM
ในการเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ ใหเขาสูเมนู 

สนทนา  ใชงานบริการสงขอความทันใจ และเลือก 

ล็อกอิน  เมื่อเชื่อมตอบริการกับโทรศัพทแลว ขอความ 

ล็อกอินแลว จะปรากฏขึ้น

ในการยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ 

ใหเลือก ออก
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การสงขอความ
การเร่ิมตน IM
เปดเมนู ขอความทันใจ และเชื่อมตอกับบริการ เริ่มตน

บริการดวยวิธีการตางๆ 

โดยเลือก การสนทนา เพือ่ดูรายการขอความทันใจใหม

และขอความทันใจที่อานแลวหรือคําเชิญใหรับสงขอ

ความทันใจในระหวางการรับสงขอความทันใจที่ใชงาน

อยู เลื่อนไปที่ขอความหรือคําเชญิที่ตองการ และเลือก 

เปด เพือ่อานขอความ

 แสดงถึงขอความกลุมใหม และ  ขอความ

กลุมที่อานแลว  แสดงถึงขอความทันใจใหม และ

 แสดงถึงขอความทันใจที่อานแลว  แสดง

ถึงคําเชิญ

ไอคอนและขอความบนหนาจออาจแตกตางกัน ขึ้นกับ

บริการสงขอความทันใจ

เลือก รายชื่อ IM เพื่อดูรายชื่อที่คุณไดเพิ่ม เลื่อนไปยัง

รายชื่อที่คุณตองการเริ่มตนสนทนา และเลือก  สนทนา 

หรือ เปด หากมรีายชื่อใหมปรากฎขึ้นในรายชื่อ ในการ

เพิ่มชื่อ โปรดดูที่ “รายชื่อสําหรับ IM”, หนา 19  

แสดงรายชื่อที่ออนไลนและ  ออฟไลนในหนวย

ความจําของรายชื่อในโทรศัพท  แสดงวารายชื่อ

นั้นถูกกันไว  แสดงรายชื่อที่คุณไดสงขอความ

ใหมแลว

เลือก กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ เพื่อแสดงรายการ

บุคมารกของกลุมสาธารณะที่ผูใหบริการระบบมีให ใน

การเริ่มรับสงขอความทันใจกับกลุม หเลื่อนไปที่กลุมใด

กลุมหนึ่งและเลือก เขารวม  ปอนชื่อในหนาจอ ซึ่งเปน

ชื่อที่ตองการใชในการสนทนา เมื่อคุณเขารวมในการ

สนทนาของกลุมนั้นแลว คุณสามารถเริ่มตนสนทนา

ในกลุมได ในการสรางกลุมสวนตัว โปรดดูที่ “กลุม”, 

หนา 19 

เลือก คนหา > ผูสนทนา หรือ กลุมสนทนา เพือ่คนหา

ผูสนทนาหรือกลุมสาธารณะขอความทันใจรายอื่นที่อยู

บนระบบเครือขายนี้ แยกตามหมายเลขโทรศัพท ชื่อใน

หนาจอ ที่อยูอีเมล หรือชื่อ หากคุณเลือก กลุมสนทนา

คุณจะสามารถคนหากลุมสนทนาไดตามสมาชิกในกลุม 

หรือตามชือ่กลุมสนทนา หัวขอ หรือ ID

ในการเริ่มสนทนาเมือ่คุณพบผูสนทนาหรือกลุมสนทนา

ที่คุณตองการแลว ใหเลือก ตัวเลือก > สนทนา หรือ 

เขากลุม 

ในการเริ่มสนทนาจาก รายชื่อ โปรดดูที่ 

“การดูรายชื่อที่สมคัรขอมูล”, หนา 25 

การรับหรือปฏิเสธคําเชิญ
ในโหมดสแตนดบาย เมื่อคุณไดเชื่อมตอกับบริการ

สงขอความทันใจ และคุณไดรับคําเชิญสนทนาใหม 

ขอความ ไดรับคําเชิญใหม จะปรากฏขึ้น ในการอาน

ขอความ ใหเลือก อาน หากคุณไดรับคําเชิญมากกวา

หนึ่งคําเชิญ ใหเลื่อนไปยังคําเชิญที่ตองการ และเลือก 

เปด ในการเขารวมการสนทนากลุมสวนตัว เลือก 

ยอมรับ และปอนชื่อในหนาจอ หรือปฏิเสธหรือลบ

คําเชิญ เลือก ตัวเลือก > ปฏเิสธ หรือ ลบ 

การอานขอความทันใจที่ไดรับ
ในโหมดสแตนดบาย เมื่อคุณเชื่อมตอกับบริการสง

ขอความทันใจ และไดรับขอความใหมที่ไมใชขอความ

ในการสนทนาปจจุบัน ขอความ มีขอความทันใจ ใหม 

จะปรากฏขึ้น ในการอานขอความ ใหเลือก อาน หาก

คุณไดรับขอความหลายขอความ ใหเลื่อนไปที่ขอความ

นั้น และเลือก เปด 

ขอความใหมที่ไดรับระหวางการสนทนาจะถูกจัดเก็บ

ไวใน สนทนา > การสนทนา  หากคุณไดรับขอความจาก

บุคคลที่ไมไดมรีายชื่ออยูใน รายชือ่ IM ID ผูสงจะปรากฏ

ขึ้น ในการจัดเก็บชื่อผูสนทนาใหมที่ไมมชีื่อในหนวย

ความจําในโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกใน

รายการ
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การสงขอความ
การเขารวมในการสนทนา
ในการเขารวมหรือเริ่มตนรับสงขอความทันใจ ใหเลือก 

เขียน  เขียนขอความ และเลือก สง หรือกดปุมโทร

ออกเพื่อสงขอความ เลือก ตัวเลือก เพื่อเขาสูตัวเลือก

ที่มีใหเลือก

การแกไขสถานะการใชงานของคณุ
1. เปดเมนู สนทนา และเชื่อมตอกับบริการสง

ขอความทันใจ

2. ในการดูและแกไขชื่อในหนาจอหรือขอมูลการ

ใชงานสวนตัวของคุณ เลือก การต้ังคาสวนตัว

3. เมื่อตองการใหผูที่สงขอความทันใจรายอ่ืนๆ ทั้ง

หมดสามารถเห็นคุณไดหากคุณออนไลน ใหเลือก 

การใชงานของผูใช > สนทนาไดกับทุกคน 

เมื่อตองการใหเฉพาะบุคคลที่มีรายชื่ออยูในรายชื่อ

สําหรับสงขอความทันใจของคุณเทานั้นที่จะเห็น

คุณไดหากคุณออนไลน เลือก การใชงานของผูใช > 

สนทนาไดกับรายชื่อ 

เมื่อตองการแสดงสถานะเปนออฟไลน ใหเลือก 

การใชงานของผูใช > โชวเปนออฟไลน 

เมื่อคุณเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ  แสดง

วาคุณออนไลนอยู และ  แสดงวาบุคคลอ่ืนไม

สามารถมองเห็นคุณได

รายช่ือสําหรับ IM
ในการเพิม่ชื่อใหรายชือ่ในกลุมสําหรับการสงขอความ

ทันใจ ใหเชื่อมตอกับบริการสงขอความ และเลือก รายชื่อ 

IM  ในการเพิม่ผูสนทนาในรายชื่อ เลือก ตัวเลือก > 

เพิ่มผูสนทนาใหม หรือ เพ่ิม (หากคุณไมมีชื่อที่จะเพิ่ม) > 

ใส ID โดยผูใช, คนหาจากเซริฟเวอร คัดลอกจาก

เซิรฟเวอร หรือ ตามเบอรมอืถือ 

เลื่อนไปยังชื่อผูสนทนา ในการเริ่มตนสนทนา ใหเลือก 

สนทนา หรือ ตัวเลือก และจากตัวเลือกที่มีใหเลือก

การบล็อคและยกเลิกการบล็อค
ขอความ
ในการบล็อคขอความ ใหเชื่อมตอกับบริการสงขอความ

ทันใจ และเลือก การสนทนา > รายชื่อ IM  เขารวมหรือ

เริ่มการสนทนา เลื่อนไปยังชื่อที่คุณตองการบล็อคขอ

ความเขา และเลือก ตัวเลือก > กันผูสนทนา > ตกลง 

ในการยกเลิกการบล็อค ใหเชื่อมตอกับบริการสงขอความ

ทันใจ และเลือก รายชื่อที่ถูกปดกั้น เลื่อนไปยังชื่อผู

สนทนาที่คุณตองการยกเลิกการบล็อคขอความ และ

เลือก เลิกบล็อค

กลุม
คุณสามารถสรางกลุมสวนตัวในการสนทนาโดยใชขอ

ความทันใจได หรือใชกลุมสาธารณะที่ผูใหบริการมีให 

กลุมสวนตัวจะมีอยูในระหวางการสนทนาโดยใชขอ

ความทันใจเทานั้น กลุมสนทนาจะถูกจัดเก็บในเซิรฟเวอร

ของผูใหบริการ หากเซิรฟเวอรที่คุณล็อกอินไมสนับสนุน

บริการกลุม เมนูที่เกี่ยวของกับกลุมทั้งหมดจะกลาย

เปนสีทึบ

กลุมสาธารณะ
กลุมสนทนา — คุณสามารถกําหนดบุคมารกกลุม

สาธารณะที่ผูใหบริการมีใหได ใหเชื่อมตอกับบริการ

สงขอความทันใจ และเลือก กลุมสาธารณะ เลื่อนไป

ที่กลุมที่คุณตองการสนทนาแลวเลือก เขารวม หากคุณ

ไมมีชื่อในกลุม ใหปอนชื่อในหนาจอของคุณซึ่งใชเปน

ชื่อเลนในกลุม ในการลบกลุมออกจากรายชื่อกลุม ให

เลือก ตัวเลือก > ลบกลุม  

ในการคนหากลุม ใหเลือก กลุมสนทนา > กลุม

สาธารณะ > คนหากลุม  คุณจะสามารถคนหากลุม

สนทนาไดตามสมาชิกในกลุม หรือตามชื่อกลุมสนทนา

หัวขอ หรือ ID
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การสงขอความ
การสรางกลุมสวนตัว
ใหเชือ่มตอกับบริการสงขอความทันใจ และเลือก   กลุม

สนทนา > เพิ่มกลุม  ปอนชื่อของกลุมและชื่อในหนาจอ

ที่คุณตองการใช เลือกสมาชิกกลุมสวนตัวในรายชื่อและ

เขียนคําเชิญ

■ ขอความเสียง
ศูนยฝากขอความเสียงจะขึ้นอยูกับบริการเสริมของ

เครือขายและคุณอาจจําเปนตองสมัครรับบริการนี้ 

สําหรับรายละเอียด โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ในการโทรเขาศูนยฝากขอความเสียง เลือก เมนู > 

ขอความ > ขอความเสียง > เรียกฟงขอความเสียง 

ในการปอน คนหาหรือแกไขหมายเลขศูนยฝาก

ขอความเสียงของคุณ ใหเลือก หมายเลขศูนย

รับฝากขอความเสียง

หากระบบเครือขายสนับสนุน  จะแสดงให

ทราบวามีขอความเสียงใหมเขามา เลือก ฟง เพื่อฟง

หมายเลขศูนยฝากขอความเสียงของคุณ

■ ขอความขอมูล
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความขอมูล ขอความขอมูล 

เปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย คุณจะไดรับขอมูล

ในเรื่องตางๆ จากผูใหบริการของคุณ หากตอง

การทราบขอมูลเกี่ยวกับบริการ หัวขอตางๆ รวมทั้งหมาย

เลขที่สัมพันธกับขอมูลหัวขอนั้นๆ โปรดติดตอผู

ใหบริการของคุณ

■ คําสั่งขอใชบรกิาร 
เลือก เมนู > ขอความ > คําสั่งขอใชบริการ  ปอนและ

สงคําขอบริการ (โดยทั่วไปรูจักกันในชื่อคําสั่ง USSD)

ไปยังผูใหบริการของคุณ เชน คําสั่งการใชงานบริการ

เสริมจากระบบเครือขาย

■ การลบขอความ
ในการลบขอความ ใหเลือก เมนู > ขอความ > ลบขอ

ความ > ตามขอความ เพื่อลบทีละขอความ ตาม

โฟลเดอร เพือ่ลบขอความทั้งหมดออกจากแฟมขอมูล

หรือ ลบขอความทั้งหมด  และหากในแฟมขอมลู

มีขอความที่ยังไมไดเปดอาน เครื่องจะถามวาคุณตอง

การลบขอความเหลานั้นดวยหรือไม

■ การตั้งคาขอความ

การตัง้คาท่ัวไป
เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > การต้ัง

คาทั่วไป และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

จัดเก็บขอความที่สง > ใช — ต้ังคาเครื่องใหจัดเก็บ

ขอความที่สงแลวไวในแฟมขอมูล รายการที่สง 

แทนที่ในขอความสงออก > แทนที่ — ใหแทนที่ขอความ

เมื่อขอความถูกสงไปและหนวยความจําขอความเต็ม

ขนาดอักษร — เปลี่ยนขนาดแบบอักษรที่จะใชสําหรับ

อานและเขียนขอความ ขนาดใหฆ มีสําหรับแบบ

อักษรละตินเทานั้น

รอยยิ้มแบบกราฟก > ใช — ใหแทนที่รอยยิ้มแบบตัว

อักษรดวยภาพกราฟก

ขอความตวัอกัษรและอเีมล SMS
การต้ังคาขอความจะสงผลตอการสง การรับ และการ

ดูขอความ

เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความ

ตัวอักษร และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

รายงานผลการสง — เพื่อขอใหระบบเครือขายสงผล

การสงขอความใหกับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจาก

ระบบเครือขาย)
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การสงขอความ
ศูนยขอความ และ ศูนยขอความอีเมล — เพื่อแกไขชื่อ

และหมายเลขของขอความและศูนยสงอีเม หมายเลข

สงมาจากผูใหบริการระบบ

ศูนยขอความที่ใช หรือ ศูนยอีเมลที่ใช — เพือ่เลือกศูนย

ขอความที่ใช

อายุขอความ — เพือ่เลือกระยะเวลาที่เครือขายจะ

พยายามสงขอความของคุณ 

สงในแบบ — เพื่อเลือกรูปแบบของขอความที่จะสง: 

ขอความ, เพจตามตัว หรือ โทรสาร (บริการเสริมจาก

ระบบเครือขาย)

ใชขอมลูแพคเก็ต > ใช — เพื่อใช GPRS เปนวิธีสง SMS 

ที่เลือกใช

ตัวอักษรที่สนับสนุน > เต็ม — เพือ่เลือกตัวอักษรทั้ง

หมดในขอความที่จะสงในขณะที่เปดู หากคุณเลือก ลด 

ตัวอักษรพรอมเครื่องหมายเนนเสียงและเครื่องหมาย

อ่ืนๆ อาจถูกแปลงเปนตัวอักษรอ่ืน เมื่อเขียนขอความ 

คุณสามารถตรวจสอบวาขอความจะไปถึงผูรับหรือไม

ไดดวยการแสดงตัวอยางขอความนั้นกอน โปรดดูที่ 

“การเขียนและสงขอความมัลติมเีดีย”, หนา 12

ใชศูนยเดิม > ใช — เพือ่อนุญาตใหผูรับขอความของ

คุณสงขอความตอบกลับโดยใชศูนยขอความของคุณ 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

มัลติมีเดีย
การต้ังคาขอความจะสงผลตอการสง การรับ และการดู

ขอความมัลติมีเดีย

เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความ

มัลติมีเดีย และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

รายงานผลการสง — เพื่อขอใหระบบเครือขายสงผลการ

สงขอความใหกับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย)

คาที่ใชจับเวลาภาพนิ่ง — เพื่อกําหนดเวลาที่ต้ังไว

ระหวางภาพนิ่งในขอความมัลติมีเดีย

ใหรับมัลติมีเดีย > ใช หรือ ไม — เพื่อรับหรือกันขอความ

มลัติมีเดีย หากคุณเลือก ในเครือขายเดียวกัน คุณจะไม

ไดรับขอความมัลติมีเดียหากคุณไมไดอยูนอกเครือขาย

เดียวกันของคุณ

มลัติมีเดียที่เขามา > ดึงขอมูล ดึงดวยตัวเอง หรือ ปฏเิสธ 

— เพื่อรับขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ รับดวย

ตนเองเมื่อเครื่องถาม หรือปฏเิสธไมรับขอความ

ใหรับโฆษณา — เพื่อรับหรือปฏิเสธไมรับขอความ

โฆษณา เครื่องจะไมแสดงคานี้ หากตั้งคา ใหรับมัลติ

มเีดีย ไวที่ ไม 

การต้ังกําหนดคา > การจัดรูปแบบ — เฉพาะการจัด

รูปแบบที่รองรับการสงขอความมัลติมีเดียจะปรากฏขึ้น 

เลือกผูใหบริการ คาที่ต้ังมา หรือ การต้ังคาสวนบุคคล 

สําหรับการสงขอความมัลติมีเดีย เลือก บัฆชี และเลือก

บัญชีบริการสงขอความมัลติมีเดียที่มใีนการจัดรูปแบบที่

ใชงาน

อเีมล
การต้ังคาจะสงผลตอการสง การรับ และการดูอีเมล

คุณอาจไดรับการต้ังกําหนดคาของโปรแกรมอีเมลเปน

ขอความการจัดรูปแบบ โปรดดูที่ 

“บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, หนา xii นอกจากนี้ คุณ

ยังสามารถปอนการต้ังคาดวยตัวคุณเอง โปรดดูที่ 

“การจัดรูปแบบ”, หนา 36 

เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความ

อีเมล และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

การจัดรูปแบบ — เลือกคาที่คุณตองการใชงาน

บัฆชี  — เลือกบัญชทีี่ไดรับจากผูใหบริการ

ชื่อผูใช — ปอนชื่อหรือชื่อเลน

ที่อยูอีเมล — ปอนที่อยูอีเมล

รวมถึงลายเซ็น — กําหนดใหลายเซ็นปรากฏที่ตอนทาย

ของอีเมลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเขียนขอความ
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การสงขอความ
ตอบกลับที่ที่อยู  — ปอนที่อยูอีเมลที่คุณตองการสง

การตอบกลับ

ชื่อผูใช SMTP — ปอนชื่อที่คุณตองการใชกับเมลที่สง

ออก

รหัสผาน SMTP — ปอนรหัสผานที่คุณตองการใชกับ

เมลที่สงออก

แสดงหนาตางการติดตอ > ใช — เพื่อดําเนินการตรวจ

สอบผูใชดวยตนเองสําหรับการเชื่อมตออินทราเน็ต

ประเภทเซิรฟเวอรที่เขามา > POP3 หรือ IMAP4 — 

ตามประเภทของระเบบอีเมลที่คุณตองการใช หาก

เครื่องของคุณรองรับไดทั้งสองประเภท ใหเลือก IMAP4

การต้ังคาเมลขาเขา — เลือกตัวเลือกที่มีอยูสําหรับ 

POP3 หรือ IMAP4
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รายช่ือ
7. รายช่ือ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท (รายชือ่) 

ทั้งในหนวยความจําของโทรศัพทและในหนวยความจํา

ของซิมการด

หนวยความจําของโทรศัพทสามารถจัดเก็บรายชื่อพรอม

หมายเลขโทรศัพทและรายการขอความหลายรายการ 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเก็บภาพสําหรับชื่อจํานวน

หนึ่งได

ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่จัดเก็บในหนวยความจําของ

ซิมการดนี้แสดงโดย  

■ การคนหารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ เลื่อนดูรายชื่อ หรือปอนตัว

อักษรตัวแรกของชื่อที่คุณกําลังคนหา

■ การบันทกึชือ่และหมายเลข
โทรศพัท

ชื่อและหมายเลขโทรศัพทจะถูกจัดเก็บในหนวยความจํา

ที่ใชอยู เลือก เมนู > รายชือ่ > ชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่ม

รายชื่อใหม  ปอนชื่อและหมายเลขโทรศัพท

■ การจัดเก็บรายละเอียด
ในหนวยความจําของรายชื่อในโทรศัพท คุณสามารถจดั

เก็บหมายเลขโทรศัพท และรายการขอความสั้นไดหลาก

หลายประเภทตอรายชื่อหนึ่งรายชื่อ

หมายเลขแรกที่บันทึกจะไดรับการต้ังคาเปนหมายเลข

หลักโดยอัตโนมัติ มีกรอบลอมรอบสัญลักษณของ

ประเภทหมายเลขนั้น (ตัวอยางเชน ) เมื่อคุณ

เลือกชื่อจากรายชื่อ (อยางเชน เพื่อโทรออก) เครื่องจะ

เลือกใชหมายเลขหลัก นอกเสียจากวาคุณจะเลือก

หมายเลขอื่น

1. ตรวจดูวาหนวยความจําที่ใชคือ โทรศัพท หรือ 

เครื่องและซิม  โปรดดูที่ “การต้ังคา”, หนา 25  

2. เลือ่นไปยังชื่อที่ตองการเพิ่มหมายเลขหรือรายการ

ขอความลงไป แลวเลือก ขอมลู > ตัวเลือก > เพิ่ม

รายละเอียด 

3. ในการเพิ่มหมายเลข ใหเลือก หมายเลข และ

ประเภทหมายเลขใดประเภทหนึ่งตอไปนี้

ในการเพิ่มขอมลูอ่ืนๆ ใหเลือกประเภทขอความ 

หรือภาพจาก คลังภาพ

ในการคนหา ID จากเซิรฟเวอรของผูใหบริการ 

หากคุณเชื่อมตอกับบริการสถานะของผูใชแลว 

ใหเลือกID ผูใช > คนหา โปรดดูที่ 

“สถานะของผูใช”, หนา 24  หากพบเพยีง ID เดียว 

ขอมูลนี้จะถูกจดัเก็บโดยอัตโนมติั หรือหากตองการ

จัดเก็บ ID ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ ในการปอน 

ID เลือก ใส ID โดยผูใช 

ในการเปลี่ยนประเภทของหมายเลข เลื่อนไปยัง

หมายเลขที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน

ประเภท ในการกําหนดหมายเลขที่เลือกใหเปน

หมายเลขหลัก ใหเลือก ต้ังเปนคาที่ต้ังมา

4. ปอนหมายเลขหรือรายการขอความ แลวจัดเก็บ 

โดยเลือก จัดเก็บ

5. เมือ่ตองการกลับไปสูโหมดสแตนดบาย เลือก 

กลับ > ออก
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■ การคัดลอกรายชื่อ
คนหารายชื่อที่คุณตองการคัดลอก และเลือก ตัวเลือก > 

คัดลอก คุณสามารถคัดลอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท

จากหนวยความจําของเครื่องไปยังหนวยความจําของซิม

การด หรือจากซิมการดไปยังเครื่องได หนวยความจํา

ของซิมการดสามารถจัดเก็บชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพท

หนึ่งหมายเลข

■ การแกไขรายละเอียดรายชื่อ
1. คนหารายชื่อที่คุณตองการแกไข เลือก ขอมูล 

และเลื่อนไปที่ชื่อ หมายเลขโทรศัพท หรือรายการ

ขอความ หรือภาพที่ตองการ

2. ในการแกไขชื่อ หมายเลข หรือรายการขอความ 

หรือเปลี่ยนรูปภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข

คุณจะแกไข ID ไมได หาก ID นั้นอยูในรายการ 

รายชื่อ IM หรือ รายการ รายชื่อที่สมคัรขอมลู 

■ การลบช่ือหรือรายละเอียด
รายชื่อ

หากตองการลบรายชื่อทั้งหมดและรายละเอียดในรายชื่อ

ออกจากหนวยความจําของโทรศัพทหรือหนวยความจํา

ของซิมการด ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > ลบรายชือ่

ทั้งหมด > จากความจําเครื่อง หรือ จากซิมการด  แลว

ยืนยันโดยใชรหัสโทรศัพท

ในการลบรายชื่อ ใหคนหารายชื่อที่ตองการ และเลือก

ตัวเลือก > ลบชื่อ

ในการลบหมายเลข รายการขอความ หรือภาพที่แนบ

กับรายชื่อ ใหคนหารายชื่อ และเลือก ขอมูล เลื่อนไปที่

รายละเอียดที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ลบ > ลบ

เบอร ลบรายละเอียด หรือ ลบภาพ  การลบภาพออก

จากรายชือ่ไมไดเปนการลบภาพออกจาก คลังภาพ

■ นามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมูลรายชื่อของบุคคลในรูปแบบ

ของนามบัตรจากเครื่องที่ใชงานรวมกันซึ่งสนับสนุน

มาตรฐาน vCard ได

ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชือ่ซึ่งมขีอมูลที่คุณตอง

การสง แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > สงนามบัตร > 

ทางมัลติมเีดีย SMS อินฟราเรด หรือ ทาง Bluetooth 

หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก แสดง > จดัเก็บ 

เพื่อจัดเก็บนามบัตรในหนวยความจําของโทรศัพท 

หากไมตองการเก็บนามบัตร ใหเลือก ออก > ใช

■ สถานะของผูใช
ดวยบริการสถานะของผูใช (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย) คุณสามารถแสดงสถานะผูใชของคุณให

กับผูใชอ่ืนที่มเีครื่องที่ใชงานรวมกันไดและเขาใชบริการ

นี้ สถานะของคุณประกอบดวยการใชงานของผูใช ขอ

ความสถานะ และโลโกสวนตัว ผูสนทนาอื่นที่เขาใช

บริการนี้และขอดูขอมูลของคุณสามารถดูสถานะของคุณ

ได ขอมูลที่ตองการจะปรากฏใน รายชือ่ที่สมัครขอมูล 

ในเมนู รายชื่อ ของผูดู คุณสามารถปรับแตงขอมูลที่

คุณตองการใหผูอ่ืนทราบ รวมทั้งควบคุมไดวาจะให

ใครเห็นสถานะของคุณได

คุณจะใชบริการสถานะผูใชไดก็ตอเมือ่คุณสมคัรขอใช

บริการนี้แลว หากตองการทราบเกี่ยวกับรายละเอียด

ตางๆ ของบริการ คาบริการ และการสมัครเขาใชบริการ 

โปรดสอบถามจากผูใหบริการระบบเครือขายซึ่งคุณจะได

รับ ID และรหัสผานเฉพาะของคุณ และการต้ังคาของ

การบริการดังกลาวนี้ดวย โปรดดูที่ “การจัดรูปแบบ”, 

หนา 36 

ขณะที่คุณเชื่อมตอกับบริการสถานะ คุณยังสามารถใช

ฟงกชันอ่ืนๆ ของโทรศัพทและใหบริการแสดงสถานะ

ทํางานเปนพื้นหลังได หากคุณยกเลิกการเชื่อมตอกับ

บริการนี้ เครื่องจะแสดงสถานะของคุณใหผูดูขอมูล

ทราบเปนชวงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นกับผูใหบริการ
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เลือก เมนู > รายชื่อ > สถานะของผูใช และเลือกจาก

ตัวเลือกตอไปนี้

เชื่อมตอไปที่'บริการปจจุบัน' หรือ เลิกเชื่อมตอกับบริการ 

— เพือ่เชื่อมตอหรือยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการ

ดูสถานะผูใช — เพื่อดูสถานะใน สถานะสวนตัว และ 

สถานะสวนรวม

แกไขสถานะผูใช > การใชงานของผูใช ขอความสถานะ

ของผูใช โลโกสถานะของผูใช หรอื แสดงให — เพือ่

เปลี่ยนสถานะของผูใช

ผูดูของฉัน > ผูดูปจจุบัน รายชื่อสวนตัว หรือ รายชื่อที่

ถูกปดกั้น

การต้ังคา > แสดงสถานะปจจุบันในหนาจอหลัก 

ประเภทการเชื่อมตอ หรือ การต้ังคาสถานะ

■ รายชื่อทีส่มัครขอมูล
คุณสามารถสรางรายชื่อของบุคคลที่คุณตองการดูขอมลู

สถานะของผูใช คุณจะดูขอมลูนี้ไดก็ตอเมื่อบุคคลนั้น

หรือระบบเครือขายนั้นอนุญาต เมื่อตองการดูรายชือ่ที่

สมัครขอมูล ใหเลื่อนดูรายชื่อหรือใชเมนู รายชื่อที่สมัคร

ขอมลู

ตรวจดูวาหนวยความจําที่ใชคือ โทรศัพท หรือ เครื่อง

และซิม  โปรดดูที่ “การต้ังคา”, หนา 25 

เมื่อตองการเชือ่มตอกับบริการสถานะของผูใช ใหเลือก 

เมนู > รายชื่อ > สถานะของผูใช > เชื่อมตอไปที่บริการ

ปจจุบัน'

การเพิ่มช่ือในรายชื่อท่ีสมัครขอมูล
1. เลือก เมนู > รายชื่อ > รายชื่อที่สมัครขอมูล 

2. หากคุณไมมีรายชื่อในรายการ ใหเลือก เพ่ิม หรือ

เลือก ตัวเลือก > เขาดูขอมลูใหม รายการของ

รายชือ่จะปรากฏขึ้น

3. เลอืกรายชื่อจากรายการและหากไมไดจดัเก็บ ID 

ผูใชของรายชือ่นั้นไว รายชื่อจะไปเพิ่มในรายการ

รายชื่อที่สมัครขอมูล

การดูรายช่ือท่ีสมัครขอมูล
ในการดูขอมูลสถานะผูใช โปรดดูที่ “การคนหารายชื่อ”, 

หนา 23 

1. เลอืก เมนู > รายชื่อ > รายชื่อที่สมัครขอมูล 

ขอมูลสถานะของรายชือ่แรกในรายการรายชื่อที่

สมคัรขอมูลจะปรากฏขึ้น ขอมูลที่บุคคลนั้นตองการ

แสดงใหผูอ่ืนทราบอาจมีทั้งขอความและไอคอน

บางตัวตอไปนี้

   หรือ  แสดงถึงสถานะของบุคคล

ที่วางอยู สวนตัวและไมวาง

 แสดงวาไมมีขอมูลสถานะของบุคคลนั้น

2. เลอืก ขอมลู เพื่อดูขอมูลของรายชื่อที่เลือก หรือ

เลอืก  ตัวเลือก > เขาดูขอมลูใหม สนทนา สง

ขอความ สงนามบัตร หรือ เลิกเขาดูขอมูล

การเลิกเขาดูขอมูล
ในการเลิกเขาดูขอมูลรายชื่อจากรายการ รายชื่อ ให

เลือกรายชื่อและ ขอมลู > ID ผูใช > ตัวเลือก > เลิก

เขาดูขอมูล > ตกลง 

ในการเลิกเขาดูขอมูล ใหใชเมนู รายชื่อที่สมัครขอมูล  

โปรดดูที่ “การดูรายชื่อที่สมัครขอมูล”, หนา 25 

■ การตัง้คา
เลือก เมนู > รายชื่อ > การต้ังคา และเลือกจากตัวเลือก

ตอไปนี้ 

ความจําที่ใช — เพื่อเลือกหนวยความจําของซิมการด

หรือหนวยความจําของโทรศัพทที่คุณตองการใชสําหรับ

รายชื่อ
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แสดงกลุมรายชือ่ — เมื่อตองการเลือกวิธีแสดงชื่อและ

หมายเลขโทรศัพทในรายชื่อ

การแสดงชื่อ — เพื่อดู นามสกุลกอน หรือดู ชื่อกอน ใน

รายชื่อในกลุม

ขนาดอักษร — เปลี่ยนขนาดแบบอักษรที่จะใชสําหรับ

อานและเขียนขอความ ขนาดใหฆ มีสําหรับแบบอักษร

ละตินเทานั้น

สถานะหนวยความจํา — ใชดูขนาดของหนวยความจํา

ที่ใชแลว และขนาดหนวยความจําที่ยังไมไดใช

■ กลุมสนทนา
เลือกเมนู > รายชื่อ > กลุม เพือ่จัดการชื่อและหมายเลข

โทรศัพทที่จัดเก็บในหนวยความจําไวในกลุมผูโทรซึ่งมี

เสียงเรียกเขาและภาพของกลุมตางกัน

■ การโทรออกดวยเสียง
คุณสามารถโทรออกโดยการเปลงเสียงตามรายการเสยีง

ซึ่งไดเพิ่มไวในหมายเลขโทรศัพทแลว คําพูดใดๆ เชน 

ชื่อบุคคล ก็ใชเปนรายการเสียงได โดยคุณจะสราง

รายการเสียงไดจํานวนจํากัด 

กอนจะตอสายโดยใชรายการเสียง โปรดสังเกตวา

• รายการเสียงไมไดขึ้นอยูกับภาษา แตจะขึ้นอยู

กับเสียงของผูพูด

• คุณตองพูดชื่อใหตรงกับที่คุณบันทึกไว

• รายการเสียงจะไวตอเสียงรอบขาง ควรบันทึกเสียง

และโทรออกโดยใชรายการเสียงในที่เงียบ

• ชื่อที่สั้นมากจะใชไมได ใหใชชือ่ที่ยาวและหลีกเลี่ยง

การใชชื่อที่คลายกันกับหมายเลขอื่นๆ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการ
เสียงอาจจะเกิดปญหาขึ้นได ถาคุณอยูใน

ที่ซึ่งมเีสียงดังหรืออยูในสถานการณ

ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออก

โดยใชเสียงเพยีงอยางเดียวไมวาใน

สถานการณใดก็ตาม

การเพิ่มและจัดการรายการเสียง
จัดเก็บหรือคัดลอกรายชื่อที่คุณตองการเพิ่มรายการเสียง

ไวในหนวยความจําของโทรศัพท นอกจากนี้ คุณยัง

สามารถเพิม่รายการเสียงไวในซิมการด แตหากคุณ

เปลี่ยนซิมการดใหม คุณตองลบรายการเสียงเดิมกอน

จะสามารถเพิม่รายการใหม

1. คนหารายชื่อที่คุณตองการเพิ่มรายการเสียง

2. เลือก ขอมูล แลวเลื่อนไปที่หมายเลขโทรศัพท

ที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > เพิ่มรายการเสียง 

3. เลือก เร่ิม แลวออกเสียงคําที่คุณตองการบันทึก

เปนรายการเสียงใหชัดเจน หลังการบันทึก เครื่อง

จะเลนรายการเสียงที่บันทึกไว

จะปรากฏตอจากหมายเลขโทรศัพทที่มี

รายการเสียงไวใน รายชือ่

ในการตรวจสอบรายการเสียง ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > 

รายการเสียง  เลื่อนไปยังรายชือ่ที่มีรายการเสียงที่คุณ

ตองการ และเลือกตัวเลือกเพื่อฟง ลบ หรือเปลี่ยน

รายการเสียงที่บันทึกไว

การโทรออกโดยใชรายการเสียง
หากโทรศัพทกําลงัรันแอปพลิเคชั่น ซึ่งสงหรือรับขอมูล

โดยใชการเชื่อมตอขอมูลแบบแพค็เก็ต คุณตองรัน

แอปพลิเคชั่นนั้นใหเสร็จกอนที่จะใชการโทรออกดวย

เสียง

1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดคางไวที่ปุมปรับลด

ระดับเสียง หรือปุมเลือกดานขวา คุณจะไดยินเสียง

สั้นๆ และขอความ กรุณาเปลงเสียง จะปรากฏขึ้น
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รายช่ือ
2. เปลงรายการเสียงใหชัดเจน เครื่องจะเลนรายการ

เสียงที่บันทึกไว และโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท

ของรายการเสียงนั้นหลังจากผานไป 1.5 วินาที

หากคุณใชชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันไดที่มปุีมชุดหูฟง ให

กดปุมชุดหูฟงคางไว เพื่อเริ่มการโทรออกโดยใชเสียง

■ โทรดวน
ในการกําหนดหมายเลขใหกับปุมโทรดวน ใหเลือก 

เมนู > รายชื่อ > โทรดวน และเลื่อนไปที่ปุมโทรดวน

ที่คุณตองการ

เลือก กําหนด หากไดกําหนดหมายเลขใดหมายเลข

หนึ่งใหกับปุมไวแลว ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน  เลือก 

คนหา รายชื่อกอน แลวจึงเลือกหมายเลขที่คุณตองการ

กําหนด หากกําหนดฟงกชั่นโทรดวน ไวที่ไมใช เครื่อง

จะถามวาคุณตองการใชงานฟงกชันนี้หรือไม โปรดดู

เพิ่มเติมที่ โทรดวน ใน “การโทรออก”, หนา 34 

ในการโทรออกโดยใชชื่อปุมโทรดวน โปรดดูที่ “โทรดวน”, 

ในหนา 8

■ ขอมูลบริการและเบอรสวนตวั
เลือก เมนู > รายชื่อ และเลือกจากเมนูยอยหนึ่งตอไปนี้

หมายเลขขอมูล — เพื่อโทรไปที่หมายเลขใหบริการ

ขอมลูของผูใหบริการ หากหมายเลขนั้นมีในซิมการด

ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เบอรบริการ — เพื่อโทรไปที่หมายเลขบริการของผูให

บริการ หากหมายเลขนั้นมีในซิมการดของคุณ (บริการ

เสริมจากระบบเครือขาย)

เบอรสวนตัว — เพื่อดูหมายเลขโทรศัพทที่อยูในซิมการด 

หากหมายเลขนั้นมใีนซิมการดของคุณ
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บันทึก
8. บนัทึก

โทรศัพทจะบันทึกหมายเลขโทรศัพทที่ไมไดรับสาย ที่ได

รับ และที่โทรออก รวมถึงผูรับขอความ และระยะเวลา

ของการสนทนาโดยประมาณ

โทรศัพทจะบันทึกขอมูลหากเครื่องเปดอยู และใชภาย

ในพืน้ที่บริการของระบบเครือขายและระบบสนับสนุน

ฟงกชันนี้เทานั้น

■ รายการโทรลาสุด
เลือก เมนู > บันทึก > บันทึกการโทร เบอรที่ไมไดรับสาย 

เบอรที่ไดรับสาย เบอรที่โทรออก หรือ ผูรับขอความ เพื่อ

ดูรายการโทร เลือก ตัวเลือก เพือ่ดูเวลาที่ใชในการ

โทร แกไข ดูหรือโทรไปยังหมายเลขโทรศัพทที่เครื่อง

บันทึกไว เพิม่หมายเลขนั้นลงในหนวยความจํา หรือลบ

หมายเลขนั้นออกจากรายการ นอกจากนี้ คุณสามารถ

สงขอความแบบอักษรไดดวย เมือ่ตองการลบรายการ

ที่โทรลาสุด เลือก ลบรายการบันทึก 

■ ตวันบัและตัวจับเวลา
หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและ
บริการที่แสดงในใบเรียกเก็บคาบริการจาก

ผูใหบริการอาจตางกัน ขึ้นอยูกับคุณสมบัติ

ของเครือขาย การปดเศษ ภาษี และปจจัย

อ่ืนๆ

ตัวจับเวลาบางประเภท สามารถตั้งเวลาใหมไดดวยการ

อัปเกรดบริการหรือซอฟตแวร

เลือก เมนู > บันทึก > เวลาการโทร ตัวนับขอมูลแบบ

แพคเก็ต หรือ ตัวจับเวลาการตอแพคเก็ต  เพื่อดู

ขอมูลโดยประมาณในการติดตอสื่อสารครั้งลาสุดของ

คุณ

■ ขอมูลตําแหนงการใชงาน
เครือขายอาจสงการหาตําแหนงที่คุณตองการ คุณ

สามารถมั่นใจไดวา เครือขายจะจัดสงขอมูลการหา

ตําแหนงของโทรศัพทของคุณเฉพาะกรณีที่คุณอนุญาต

เทานั้น (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ติดตอผูให

บริการระบบเพื่อสมัครเปนสมาชิก และเพื่อตอบรับ

การจัดสงขอมลูการหาตําแหนง

หากตองการตอบรับหรือปฏเิสธคําขอหาตําแหนง ให

เลือก ยอมรับ หรือ ไมรับ  หากคุณไมไดรับคําขอ โทร

ศัพทอาจยอมรับหรือไมใหรับคําขอโดยอัตโนมัติ ตาม

ขอตกลงที่คุณทําไวกับผูใหบริการระบบเครือขาย เครื่อง

จะแสดงขอความ ขอตําแหนงหายไป 1 หากตองการดู

คําขอหาตําแหนงที่ไมไดรับ ใหเลือก แสดง

ในการดูขอมูลของการแจงเตือนสวนตัวและคําขอ 10 

รายการลาสุด หรือในการลบรายการดังกลาว ใหเลือก 

เมนู > บันทึก > ตําแหนง > ล็อกตําแหนง > เปดแฟม 

หรือ ลบทั้งหมด 
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การต้ังคา
9. การตั้งคา

■ รูปแบบ
โทรศัพทของคุณมีกลุมการตั้งคาแบบตางๆ ที่เรียกวา

รูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแตงแบบเสียงโทรศัพท

สําหรับเหตุการณและสภาพแวดลอมที่ตางกันได

เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ  เลื่อนไปที่รูปแบบ 

และเลือกรูปแบบนั้น

ในการใชงานรูปแบบที่เลอืก ใหเลือก ใชงาน 

ในการตั้งรูปแบบใหทํางานในระยะเวลาหนึ่งไมเกิน 24 

ชั่วโมง ใหเลือก ต้ังเวลา และต้ังเวลาสิ้นสดุการตั้งคา

รูปแบบนั้น เมื่อหมดเวลาที่ต้ังใหกับรูปแบบ เครื่องจะ

ใชงานรูปแบบกอนหนานี้ที่ไมไดต้ังเวลาไว

ในการปรับต้ังคารูปแบบ ใหเลือก ปรับต้ังคา  เลือกการ

ต้ังคาที่คุณตองการเปลี่ยน แลวเปลี่ยน 

■ ลักษณะ
ลักษณะมีองคประกอบหลายอยางสําหรับการปรับแตง

โทรศัพทของคุณ เชน ภาพพื้นหลัง ภาพพักหนาจอ โทนสี 

และแบบเสียงกริ่ง

เลือก เมนู > การต้ังคา > ลักษณะ และเลือกจากตัว

เลือกตอไปนี้

เลือกลักษณะ — เพื่อต้ังคาลักษณะในโทรศัพท รายการ

แฟมขอมูลใน คลังภาพ จะปรากฏขึ้น เปดแฟมขอมูล 

ลักษณะ และเลือกลักษณะ

ดาวนโหลดลักษณะ — เพือ่เปดรายการลิงคสําหรับ

ดาวนโหลดลักษณะเพิม่เติม โปรดดูที่ 

“การดาวนโหลดแฟม”, หนา 56 

■ แบบเสยีง
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาของรูปแบบใชงานที่เลือก

ไวได

เลือก เมนู > การต้ังคา > แบบเสียง เลือกและเปลี่ยนตัว

เลือกแบบเสียง คุณสามารถพบการตั้งคาเดียวกันได

ในเมนูรูปแบบ โปรดดูที่ “รูปแบบ”, หนา 29 

ในการตั้งคาใหโทรศัพทสงเสียงกริ่งเฉพาะจากหมาย

เลขโทรศัพทที่เปนของกลุมผูโทรที่เลือกไว ใหเลือก 

เตือนสําหรับ เลื่อนไปยังกลุมผูโทรที่คุณตองการ หรือ 

ทุกสาย และเลือก เลือก  เลือก จัดเกบ็ เพือ่จัดเก็บ

การต้ังคาหรือ ยกเลิก เพื่อออกจากการตั้งคาโดย

ไมเปลี่ยนแปลง

หากคุณเลือกแบบเสียงกริ่งในระดับที่สูงที่สุด แบบ

เสียงกริ่งจะดังขึ้นจนถึงขีดสุดในเวลาไมก่ีวินาที 

■ จอแสดงผล

การตั้งคาโหมดสแตนดบาย
เลือก เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผล > การต้ังคา

โหมดสแตนดบายและเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

สแตนดบายแบบพิเศษ — เพื่อสลับโหมดสแตนดบาย

แบบพเิศษระหวางใชและไมใช และเพื่อจัดและปรับแตง

โหมดสแตนดบายแบบพิเศษ โปรดดูที่ 

“โหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู”, หนา 5 

ภาพพื้นหลัง — เพื่อเพิ่มภาพพื้นหลังใหกับจอแสดงผล

ในโหมดสแตนดบายในการใชงานหรือเลิกใชงานภาพ

พืน้หลังใหเลือก เปด หรือ ปด เลือก รูปถาย เพื่อเลือกภาพ

จาก คลังภาพ หรือ ชุดสไลด และแฟมขอมลูใน  คลังภาพ 

เพือ่ใชภาพในแฟมขอมูลเปนชุดสไลด ในการดาวนโหลด
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การต้ังคา
ภาพอ่ืนเพือ่คลังภาพไวเปนภาพพืน้หลัง ใหเลือก 

ดาวนโหลดภาพ 

สีแบบอักษรสถานะวาง — เพื่อเลือกสีของขอความที่

ปรากฏบนจอแสดงผลในโหมดสแตนดบาย

ไอคอนปุมสํารวจ > เปด — เพื่อแสดงไอคอนของ ปุมลัด

ปุมสํารวจปจจบัุนในโหมดสแตนดบาย เมื่อไมใชสแตนด

บายแบบพิเศษ

โลโกระบบ — เพื่อต้ังโทรศัพทใหแสดงหรือซอนโลโก

ระบบ เมนูจะเปนสีทึบ หากคุณไมไดจัดเก็บโลโกระบบ 

สําหรับขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับโลโกระบบ โปรดติดตอผู

ใหบริการระบบ ผูใหบริการระบบเครือขาย

แสดงขอมูลระบบ > ใช — เพื่อแสดงขอมลูเฉพาะของ

ระบบ หากไดรับจากเครือขาย

การตั้งคาอืน่ๆ ใหจอแสดงผล
เลือก เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผล และเลือกจาก

ตัวเลือกตอไปนี้

ภาพพักหนาจอ > เปด — เพื่อใชงานภาพพักหนาจอ

สําหรับจอแสดงผลหลัก ในการตั้งเวลาใหภาพพักหนา

จอทํางาน ใหเลือก เวลาพกัจอ  เลือก ภาพพักหนาจอ 

เพื่อเลือก ภาพ, ชุดสไลด หรือ วิดีโอคลิป จาก คลังภาพ 

หรือ นาฬิกาดิจิตอล เพื่อใชเปนภาพพักหนาจอ ในการ

ดาวนโหลดรูปถายไวเปนภาพพักหนาจอ ใหเลือก 

ดาวนโหลดภาพ 

ประหยัดพลังงาน > เปด — เพือ่ประหยัดพลังงาน

แบตเตอรี่ นาฬิกาดิจิตอลจะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีการ

ใชฟงกชันใดๆ ของเครื่องโทรศัพทชัว่ระยะเวลาหนึ่ง

ขนาดอักษร > ขอความ รายชื่อ หรือ เว็บ — เพื่อต้ัง

ขนาดอักษร

■ เวลาและวนัที่
ในการเปลี่ยนเวลา เขตเวลา และการตั้งคาวันที่ 

เลือก เมนู > การต้ังคา > วันและเวลา > นาฬิกา, วันที ่

หรือ รับขอมูลวันที่และเวลาอัตโนมัติ (บริการเสริม

จากระบบเครือขาย)

เมื่อเดินทางไปยังเขตเวลาอื่น ใหเลือก เมน > การต้ัง

คา > เวลาและวันท > นาฬิกา > เขตเวลา และเขต
เวลาของตําแหนงของคุณในแงสวนตางเวลาโดยดูตาม

เวลามาตรฐานกรีนนิช (GMT) หรือเวลามาตรฐาน

สากล (UTC) เวลาและวันที่จะถูกต้ังตามเขตเวลา และ

ชวยใหโทรศัพทของคุณแสดงผลเวลาสงขอความที่ไดรับ

หรือขอความมัลติมีเดียที่ถูกตอง ตัวอยางเชน GMT - 5 

หมายถึง เขตเวลาสําหรับนิวยอรก (สหรัฐฯ) 5 ชั่วโมงทาง

ตะวันตกของกรีนนิช/ลอนดอน (สหราชอาณาจักร) 

สําหรับอินเดีย (นิวเดลี) ใช GMT +5.5 สําหรับไทย/อินโด

นีเซีย/เวียดนาม ใชGMT +7 สําหรับสิงคโปร/มาเลเซีย/

ฟลิปปนส ใช GMT +8 สําหรับออสเตรเลีย (ซิดนีย) ใช 

GMT +10 และสําหรับนิวซแีลนดใช GMT+12

■ ทางลดัสวนตวั
ดวยทางลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครื่อง

ที่ใชงานบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว

ปุมเลือกดานซายและขวา
ในการตั้งฟงกชันโทรศัพทจากรายการที่กําหนดไวลวง

หนาใหเปนปุมเลือกดานซายหรือปุมเลือกดานขวา ให

เลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว > ปุมเลือก

ดานซาย หรือ ปุมเลือกดานขวา  โปรดดูที่ 

“โหมดสแตนดบาย”, หนา 5  เมนูเหลานี้อาจไมปรากฏ 

ขึ้นอยูกับผูใหบริการของคุณ
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การต้ังคา
ปุมสํารวจ
ในการกําหนดฟงกชันโทรศัพทจากรายการที่กําหนดไว

ลวงหนาใหกับปุมสํารวจ ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > 

ทางลัดสวนตัว > ปุมสํารวจ 

การเปดใชโหมดสแตนดบาย
ในการเลือกปุมที่จะนํามาเปดใชโหมดสแตนดบาย 

ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว > 

ใชงานสแตนดบาย

คําส่ังเสียง
ในการใชงานฟงกชันโทรศัพทโดยการพดูรายการเสียง 

ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว > เสียง

สั่งงาน เลือกแฟมขอมูล เลื่อนไปยังฟงกชันที่คุณตองการ

เพิ่มรายการเสียง และเลือก เพ่ิม แสดงรายการ

เสียง

ในการเพิม่คําสั่งเสียง โปรดดูที่ 

“การเพิ่มและจัดการรายการเสียง”, หนา 26  

ในการเพิม่คําสั่งเสียง โปรดดูที่ 

“การโทรออกโดยใชรายการเสยีง”, หนา 26 

■ การเชื่อมตอ
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณที่ใชงานรวมกัน

ไดโดยใชการเชื่อมตออินฟราเรด เทคโนโลยีไรสาย 

Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB นอกจากนี้ คุณ

ยังสามารถกําหนดการตั้งคาใหกับการเชื่อมตอขอมูล

แบบแพ็คเก็ตไดอีกดวย

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth 

Specification 1.1 ซึ่งสนับสนุนรูปแบบตอไปนี้ รูปแบบ

การเขาใชซิม, รูปแบบ Push ออบเจกต, รูปแบบการโอน

แฟม, รูปแบบการติดตอเน็ตเวิรกแบบ Dial-Up รูปแบบ

ชุดหูฟง รูปแบบแฮนดฟรี รูปแบบแอปพลิเคชั่นการคน

พบบริการ รูปแบบการเขาใชทั่วไป รูปแบบพอรตอนุกรม 

และรูปแบบการแลกเปลี่ยนออบเจ็กตทั่วไป คุณควรใช

เฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก 

Nokia เทานั้น เพือ่สรางความมัน่ใจในการใชงานระหวาง

อุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบ

กับบริษัทผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใช

งานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม

ทั้งนี้ อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี Bluetooth ใน

บางพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับเจาหนาที่ในทองถิ่นหรือ

ผูใหบริการของคุณ

คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือใหคุณสมบัติ

ใดๆ ทํางานอยูโดยไมแสดงผลบนหนาจอในขณะใชคุณ

สมบัติอ่ืน จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและ

อายุการใชงานแบตเตอรี่จะลดลง 

เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเชื่อมตอระหวาง

โทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth ที่ใชงานรวมกันไดภาย

ในระยะทาง 10 เมตร เนื่องจากอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี 

Bluetooth จะติดตอสื่อสารกันโดยใชคลื่นวิทยุ โทรศัพท

ของคุณและอุปกรณอ่ืนๆ จึงไมจําเปนตองอยูที่เดียวกัน

ในระยะการมองเห็นไดโดยตรง แมวาการเชื่อมตออาจ

ไดรับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณรบกวน เชน 

ผนัง หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืน

การตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth  

เลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

Bluetooth > ใช หรือ ไมใช — เพื่อใชงานหรือไมใชงาน

ฟงกชัน Bluetooth  แสดงวามีการใชงานการ

เชือ่มตอ Bluetooth

คนหาอุปกรณเพิ่มพเิศษดานระบบเสียง — เพื่อคนหา

อุปกรณเสียงที่ใชงานรวมกันไดกับ Bluetooth เลือก

อุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอกับโทรศัพท

อุปกรณที่จับคูแลว — เพื่อคนหาอุปกรณ Bluetooth 

ในพื้นที่ เลือก ใหม เพื่อแสดงรายการอุปกรณ Bluetooth 

ที่พบ เลื่อนไปยังอุปกรณ และเลือก จับคู ปอนรหัสผาน 
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การต้ังคา
Bluetooth ของอุปกรณเพื่อเชื่อมโยง (จับคู) อุปกรณกับ

โทรศัพท คุณจะตองปอนรหัสผานนี้เฉพาะเมือ่คุณเชื่อม

ตอกับอุปกรณนี้เปนครั้งแรกเทานั้น เครื่องของคุณจะ

เชื่อมตอกับอุปกรณดังกลาว จากน้ันคุณสามารถเริ่ม

โอนขอมูลได

การเช่ือมตอ Bluetooth แบบไรสาย
เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth  

ในการตรวจสอบวากําลังใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth 

ใดอยูในขณะนั้น ใหเลือก อุปกรณที่ใชอยู  ในการดู

รายการอุปกรณ Bluetooth ที่กําลังจับคูกับโทรศัพท

ในขณะนี้ ใหเลือก อุปกรณที่จับคูแลว

เลือก ตัวเลือก เพือ่เขาใชฟงกชันบางฟงกชันตอไปนี้ 

โดยขึ้นกับสถานะของอุปกรณและการเชื่อมตอ 

Bluetooth ดวย เลือก ระบุชื่อยอ, เชื่อมตออัตโนมัติโดย

ไมมีการยืนยัน, ลบการจับคู หรือ จับคูอุปกรณใหม

การตั้งคา Bluetooth
ในการกําหนดวิธีที่โทรศัพทของคุณจะปรากฏในอุปกรณ 

Bluetooth อ่ืน ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อม

ตอ > Bluetooth > การต้ังคา Bluetooth > การปรากฏ

ของเครื่อง หรือ ชื่อโทรศัพทของฉัน 

หากคุณเปนหวงเรื่องความปลอดภัย ใหไมใช Bluetooth 

หรือต้ัง การปรากฏของเครื่อง เปน ไมแสดง  ยอมรับ

เฉพาะการสื่อสารจาก Bluetooth ของผูอ่ืนที่คุณตกลง

เทานั้นเสมอ

อินฟราเรด
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหสงหรือรับขอมูลผานพอรต

อินฟราเรด (IR) ในการเชื่อมตอผาน IR นั้น คุณจะตองตอ

โทรศัพทของคุณเขากับอุปกรณที่สามารถรองรับ IrDA ได 

รวมทั้งสงหรือรับขอมูลไปยังหรือจากโทรศัพทหรือ

อุปกรณรับสงขอมูลที่ใชรวมกันได (เชน คอมพิวเตอร) 

ผานทางพอรต IR ของโทรศัพท

อยาหันแสง IR (อินฟราเรด) เขาที่นัยนตาของบุคคลใด

หรือไปรบกวนอุปกรณ IR อ่ืนๆ อุปกรณอินฟราเรดเปน

ผลิตภณัฑเลเซอรประเภทชั้น 1

เมื่อมีการสงหรือรับขอมลู โปรดตรวจดูใหแนใจวาพอรต 

IR ของอุปกรณที่ใชในการสงและการรับหันเขาหากัน 

และไมมสีิ่งใดกีดขวางระหวางอุปกรณ

ในการใชงานพอรต IR ของโทรศัพทเพือ่รับขอมูลโดยใช 

IR ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > 

อินฟราเรด 

ในการยกเลิกใชงานการเชื่อมตอ IR ใหเลือก เมนู > 

การต้ังคา > การเชื่อมตอ > อินฟราเรด  เมือ่เครื่อง

แสดงขอความ ยกเลิกใชงานอินฟราเรด? ใหเลือก ใช 

หากเครื่องไมเริ่มสงขอมูลภายใน 2 นาทีหลังจากกําหนด

ใหพอรต IR ทํางานแลว การเชื่อมตอนั้นจะถูกยกเลิก และ

จะตองเริ่มใหมอีกครั้ง

สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ IR
เมื่อ  ปรากฏขึ้นอยางตอเนื่อง แสดงวามีการใช

งานการเชื่อมตอผาน IR และโทรศัพทของคุณพรอม

สําหรับสงหรือรับขอมูลผานพอรต IR แลว

เมื่อ กะพริบ แสดงวาโทรศัพทของคุณพยายาม

เชื่อมตอกับอุปกรณอีกเครื่องหนึ่งอยู หรือเชื่อมตอไมได

ขอมูลแพ็คเก็ต
ขอมูลแพค็เก็ต GPRS (General Packet Radio Service) 

เปนบริการเสริมจากระบบเครือขายที่ชวยใหผูใชโทรศัพท

เคลื่อนที่สามารถสงและรับขอมูลผานเครือขายที่เชื่อมตอ

กับ Internet Protocol (IP) ได GPRS เปนบริการเสริม

เกี่ยวกับขอมูลที่ใชการเชื่อมตอแบบไรสาย เพือ่เขาใช

ระบบเครือขายขอมูล เชน อินเตอรเน็ต

Enhanced GPRS (EGPRS) คลายกับ GPRS แตมี

ความเร็วในการเชื่อมตอมากกวา หากตองการสอบถาม

ขอมูลเกี่ยวกับ EGPRS และความเร็วในการโอนขอมลู 

โปรดติดตอผูใหบริการระบบเครือขายของคุณ
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.32



การต้ังคา
แอปพลิเคชั่นที่สามารถใช EGPRS ได คือ MMS วิดีโอ

ที่เรียกขอมูล สนทนา การเบราส อีเมล SyncML ระยะ

ไกล การดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Java และการเชือ่ม

ตอกับเครื่องพซีี

โปรดสังเกตวาเมื่อคุณเลือก GPRS เปนบริการเสริม

ขอมลู โทรศัพทจะใช EGPRS แทน GPRS หากมี EGPRS 

ในระบบเครือขาย คุณจะเลือกระหวาง EGPRS และ 

GPRS ไมได แตในบางแอปพลิเคชั่น คุณอาจเลอืก 

GPRS หรือ ขอมูล GSM (ขอมูลที่สลับวงจร หรือ CSD)

การตั้งคาขอมูลแพ็คเก็ต
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทกับเครื่องคอมพิวเตอรที่

ใชงานรวมกันไดโดยใชการเชื่อมตอผานเทคโนโลยีไรสาย 

Bluetooth อินฟราเรด หรือสายเคเบิลขอมูล USB และ

ใชโทรศัพทเปนโมเด็มเพื่อใช EGPRS สําหรับการเชื่อม

ตอขอมลูแพค็เก็ตจากเครื่องคอมพิวเตอร

ในการกําหนดการตั้งคาสําหรับการเชือ่มตอขอมูลแพ็ค

เก็ตจากเครื่องคอมพิวเตอร ใหเลอืก เมนู > การต้ังคา > 

การเชือ่มตอ > ขอมูลแพคเก็ต > การต้ังคาขอมลูแบบ

แพคเก็ต > จุดเชื่อมตอที่ใช ใชงานจุดเชื่อมตอที่คุณ

ตองการใช และเลือก แกไขจุดเชื่อมตอ เลือก ชื่อยอจุด

เชื่อมตอ ปอนชื่อเพื่อเปลี่ยนการตั้งคาจุดเชื่อมตอ 

และเลือก ตกลง  เลือก ชื่อยอจุดเชื่อมตอ ปอนชื่อจุด

เชื่อมตอ (APN) เพือ่เริ่มการเชื่อมตอกับเครือขายขอมูล

แพ็คเก็ต แลวเลือก ตกลง 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถกําหนดการตั้งคาใหกับการ

เชื่อมตอขอมูลแบบแพค็เก็ต (ชื่อจุดเชื่อมตอ) ไวที่

เครื่องคอมพวิเตอร โดยใชซอฟตแวร Nokia Modem 

ตัวเลือก โปรดดูที่ “PC Suite”, ในหนา 61 หากคุณได

ต้ังคาไวที่เครื่องคอมพิวเตอรและโทรศัพท ระบบจะเลอืก

ใชการต้ังคาในเครื่องคอมพวิเตอร

การถายโอนขอมูลและการซิงโครไนซ
ซิงโครไนซปฏิทิน ขอมูลรายชื่อและบันทึกของคุณเขา

กับอุปกรณอ่ืนที่ใชรวมกันได (เชน โทรศัพทเคลื่อนที่

เครื่องพีซีที่ใชรวมกันได หรือเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ต

ระยะไกล (บริการของเครือขาย))

รายชื่อคูคา
ในการคัดลอกหรือซิงโครไนซขอมูลจากโทรศัพทของ

คุณ ชื่อของอุปกรณและการตั้งคาตองอยูในรายการของ

คูคาในการโอนรายชื่อ หากคุณไดรับขอมูลจากอุปกรณ

อ่ืน (เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชรวมกันได) คูคาจะถูกเพิม่

ลงในรายชื่อใหโดยอัตโนมัติ โดยใชขอมูลรายชื่อจาก

อุปกรณอ่ืน ซิงคกับเซิรฟเวอร และ ซิงคกับพซี ีเปน

รายการเดิมที่ปรากฏในรายชื่อ

ในการเพิ่มคูคารายใหมลงในรายชื่อ (เชน อุปกรณใหม)

เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ถายโอน

ขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่มรายชือ่ > ซิงคโทรศัพท หรือ 

คัดลอกโทรศัพท และปอนการตั้งคาตามประเภทของ

การโอน 

ในการแกไขการตั้งคาการคัดลอกและการซิงโครไนซ

ใหเลือกรายชื่อจากรายชื่อคูคา และ ตัวเลือก > แกไข

ในการลบคูคา ใหเลือกรายชื่อจากรายชื่อคูคาและ 

ตัวเลือก > ลบ และยืนยัน ลบรายชื่อที่ถายโอน?  คุณ

ไมสามารถลบ ซิงคกับเซิรฟเวอร หรือ ซงิคกับพซีี

การโอนขอมูลดวยอปุกรณท่ีใชรวม
กนัได
สําหรับการซิงโครไนซ เราจะใชเทคโนโลยีไรสาย

Bluetooth หรืออินฟราเรด อุปกรณอ่ืนจะอยูในโหมด

สแตนดบาย

ในการเริ่มตนโอนขอมูล เลือก เมนู > การต้ังคา > การ

เชือ่มตอ > ถายโอนขอมูล และคูคาการโอนจาก

รายชื่อ ที่ไมใช ซิงคกับเซิรฟเวอร หรือ ซิงคกับพีซ ีและ

ตามการตั้งคา ขอมูลที่เลือกจะถูกคัดลอกหรือซิงโครไนซ
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การตั้งคา
และตองเปดการทํางานของอีกอุปกรณหนึ่งเพือ่ใชรับ

ขอมูลดวย

การโอนขอมูลโดยไมใชซิมการด
โทรศัพทอนุญาตใหคุณโอนขอมลูไดเมือ่ยังไมไดใส

ซิมการด

สลับเพือ่เปดโทรศัพทในขณะที่ยังไมไดใสซิมการด 

และเลือก ถายโอน และจากตัวเลือกตอไปนี้:

ถายโอนรายชื่อ — เพื่อเลือกรายชื่อ ที่ไมใช ซิงคกับ

เซิรฟเวอร และ ซงิคกับพซีี จากรายชื่อคูคาเพื่อโอน

ขอมูลจากโทรศัพทของคุณ โทรศัพทจะเริ่มตนชวง

ของการซินโครไซหรือคัดลอก

รับขอมลู > ทาง Bluetooth หรือ อินฟราเรด — 

เพื่อรับขอมูลจากโทรศัพทเครื่องอ่ืน

ซิงโครไนซจากเคร่ืองพีซีท่ีใชรวม
กันได
กอนจะซิงโครไนซขอมูลจากปฏิทิน บันทึกและรายชื่อ

จากเครื่องพซีีที่ใชรวมกันได คุณตองติดต้ังซอฟตแวร

Nokia PC Suite ของโทรศัพทลงบนเครื่องพีซีกอน

ใชเทคโนโลยไรสาย Bluetooth อินฟราเรดหรือสาย

เคเบิลขอมูล USB เพื่อการซิงโครไนซ และเริ่มตนการซิง

โครไนซจากเครื่องพซีี

ซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร
ในการใชเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล คุณตอง

สมัครเพื่อขอรับบริการการซิงโครไนซ สําหรับขอมูล

เพิ่มเติมและการตั้งคาที่จําเปนสําหรับบริการนี้ โปรด

ติดตอผูใหบริการของคุณ คุณอาจขอรับการต้ังคาใน

รูปของขอความคอนฟเกอเรชนั โปรดดูที่ 

“บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, หนา  และ 

“การจัดรูปแบบ”, หนา 36

หากคุณไดจัดเก็บขอมูลไวบนเซริฟเวอรอินเทอรเน็ต

ระยะไกลแลว ในการซิงโครไนซโทรศัพทของคุณ 

ใหเริ่มตนการซิงโครไนซจากโทรศัพทของคุณ

เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ถายโอน

ขอมูล > ซิงคกับเซิรฟเวอร เลือก เริ่มซิงโครไนซ หรือ 

กําลังเริ่มคัดลอก โดยใหดูการต้ังคาเปนสําคัญ

การซิงโครไนซเปนครั้งแรกหรือหลังจากการซิงโครไนซ

ถูกขัดจังหวะ อาจใชเวลา 30 นาทีกอนจะเสร็จสมบูรณ

ในกรณีที่รายชื่อหรือปฏิทินเต็ม 

สายเคเบิลขอมูล USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB เพื่อโอนขอมูล

ระหวางโทรศัพทและเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันได 

หรือเครื่องพมิพที่สนับสนุน PictBridge คุณยังสามารถ

ใชสายเคเบิลขอมูล USB รวมกับ Nokia PC Suite

ในการเปดใชงานโทรศัพทสําหรับการโอนขอมูลหรือการ

พิมพรูปภาพ ใหเชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล เมื่อโทรศัพท

แสดงขอความ เชื่อมตอสายเคเบิลขอมลู USB แลว 

เลือกโหมด ใหเลือก ตกลง เลือกจากโหมดตอไปนี้:

โหมดที่ต้ังไว — เพื่อใชสายเคเบิลสําหรับ PC Suite

การพมิพ — เพื่อพิมพรูปภาพจากโทรศัพทโดยตรงโดย

ใชเครื่องพิมพที่ใชรวมกันได

ในการเปลี่ยนโหมด USB เลือก เมนู > การต้ังคา > 

การเชื่อมตอ > เคเบิลขอมูล USB > โหมดที่ต้ังไว หรือ 

การพมิพ

■ การโทรออก
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก และเลือกจากตัวเลือก

ตอไปนี้

การโอนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — เพื่อ

โอนสายเรียกเขา คุณอาจโอนสายไมได หากมีการใช

ฟงกชันจํากัดการโทรบางฟงกชัน โปรดดูที่ 

การจํากัดการโทร ใน “ความปลอดภยั”, หนา 36  

xii
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การต้ังคา
รับไดทุกปุม > เปด — เพือ่รับสายที่เรียกเขามา เพยีงกด

ปุมใดปุมหนึ่งสั้นๆ ยกเวนปุมวางสาย ปุมปลอยกลอง 

และปุมเลือกทางซายและทางขวา

เรียกซ้ําอัตโนมัติ > เปด — เพื่อใหเครื่องพยายามโทร

ออกไปหมายเลขนั้นไดสูงสุดสิบครั้ง หลังจากพยายาม

โทรแลวแตไมสําเร็จ

โทรดวน > เปด — เพื่อใชงานโทรดวน ในการตั้งคา

โทรดวน โปรดดูที่ “โทรดวน”,ในหนา 27  หากตองการโทร 

ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว

ต้ังคาสายเรียกซอน > ใชงาน — เพื่อใหระบบเครือขาย

แจงใหคุณทราบถึงสายเรียกเขาขณะที่คุณใชสายอ่ืนอยู 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรดดูที่ 

“สายเรียกซอน”, หนา 8 

ขอมลูการโทร > ใช — เพื่อใหแสดงระยะเวลาและคาโทร 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โดยประมาณแบบยอ

ของการโทรในแตละครั้ง

สงขอมูลผูโทร > ตามคาของระบบ, ใช หรือ ไมใช 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

สายใชโทรออก — เพื่อเลือกสาย 1 หรือ 2 เพื่อการโทร

ออก หากซิมการดของคุณสนับสนุน (บริการเสริมจาก

ระบบเครือขาย)

การจัดการสายของฝาสไลด — เพื่อเปลี่ยนฟงกชัน

การเปดฝาสไลดเพื่อรับสายและวางสายเมื่อฝาสไลด

ถูกเปดหรือปด

■ โทรศพัท
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท และเลือกจากตัว

เลือกตอไปนี้ 

การต้ังคาภาษา — เพื่อต้ังคาภาษาที่แสดงบนหนาจอ

โทรศัพทของคุณ ใหเลอืก ภาษาที่ใชในเครื่อง หากคุณ

เลือก อัตโนมัติ เครื่องจะเลือกภาษาตามขอมูลบนซิม

การด 

หากตองการเลือกภาษาในซิมการด ใหเลือก 

ภาษาที่ใชในซิม 

สถานะหนวยความจํา — เพื่อดูหนวยความจําที่วางอยู 

และหนวยความจําที่ถูกใชแลวใน คลังภาพ, ขอความ, 

แอปพลิเคชั่น และ บุคมารก

ล็อคปุมอัตโนมติั — เพื่อต้ังคาปุมกดใหล็อคโดยอัตโนมัติ 

หลังจากผานเวลาหนวงตามที่ต้ังไว เมื่อโทรศัพทอยูใน

โหมดสแตนดบาย และไมมีการใชฟงกชันใดๆ ของเครื่อง 

เลือก ล็อคปุมกด คุณสามารถตั้งคาเวลาไดต้ังแต 5 

วินาทีถึง 60 นาที

ปองกันปุมกด — เพื่อกําหนดใหตองปอนรหัสโทรศัพท

เมือ่คุณยกเลิกการล็อคปุมกด ปอนรหัสและเลือก 

ล็อคปุมกด เมื่อเปดใชล็อคปุมกด คุณยังสามารถโทร

ติดตอเบอรฉุกเฉินทางการที่ต้ังโปรแกรมไวในเครื่องได

แสดงขอมลูระบบ > ใช — เพือ่รับขอมูลจากผูให

บริการระบบ ซึ่งขึ้นกับระบบเครือขายที่เครื่องใชอยูดวย 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ขอความตอนรับ — ปอนขอความตอนรับใหแสดงอยาง

สั้นๆ เมื่อเปดเครื่อง

การเลือกผูใหบริการ > อัตโนมัติ — เพื่อต้ังคาโทรศัพท

ใหเลือกระบบเครือขายที่มีในพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมัติ 

การต้ังคา เลือกเอง ทําใหคุณสามารถเลือกระบบ

เครือขายที่มขีอตกลงในการใหบริการขามเครือขายกับ

ผูใหบริการระบบของคุณ

ยืนยันบริการซิม — โปรดดูที่ “บริการซิม”, หนา 60

เรียกใชขอความชวย — เพื่อเลือกวาใหเครื่องแสดง

ขอความวิธีใชหรือไม

เสียงเปดเครื่อง — เพื่อเลือกวาใหเครื่องสงเสียงเมื่อเปด

เครื่องหรือไม
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การต้ังคา
■ อุปกรณเพิ่มพิเศษ
เมนูนี้จะปรากฏขึ้น เมือ่โทรศัพทไดเชื่อมตอกับอุปกรณ

เสริมที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น

เลือก เมนู > การต้ังคา > อุปกรณเพิม่พิเศษ  คุณ

สามารถเลือกเมนูอุปกรณเพิ่มพเิศษได หากเชื่อมตอ

อุปกรณนั้นกับโทรศัพท คุณสามารถเลือกตัวเลือกบาง

รายการดังตอไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุปกรณเสริมที่คุณใช

รูปแบบที่ต้ังไว — เพื่อเลือกรูปแบบที่คุณตองการใชงาน

โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมตอกับอุปกรณเพิ่มพิเศษ

ที่เลือกไว

รับอัตโนมติั — เพื่อต้ังคาเครื่องใหรับสายเรียกเขาโดย

อัตโนมัติหลังจากนั้น 5 วินาที หากตั้ง เสียงเตือนโทรเขา 

ไวที่ ดังสั้นหนึ่งครั้ง หรือ ปด การรับสายอัตโนมัติจะ

ถูกปด

แสงสวาง — เพือ่ต้ังคาแสงสวางเปน เปด  เลือก อัตโนมติั 

เพื่อเปดใชแสงสวางเปนเวลา 15 วินาทีหลังการกดปุม

โทรขอความ > ใชโทรขอความ > ใช — เพื่อใชการต้ังคา

โทรขอความแทนที่การต้ังคาชุดหูฟงหรือเครื่องชวยฟง

■ การจดัรปูแบบ
คุณสามารถจัดรูปแบบโทรศัพทของคุณดวยการตั้งคาที่

จําเปนสําหรับบริการบางอยางเพื่อใหทํางานไดอยางถูก

ตอง บริการตางๆ ไดแก เบราเซอร การสงขอความ

มัลติมีเดีย การซงิโครไนซกับเซิรฟเวอรอินเตอรเน็ต

ระยะไกล   สถานะผูใช และโปรแกรมอีเมล ใชการต้ังคา

จากซิมการดของคุณ หรือจากผูใชบริการเปนขอความ

การจัดรูปแบบ หรือปอนการต้ังคาสวนตัวเอง คุณ

สามารถเก็บผูใหบริการไวในโทรศัพทไดมากถึง 20 

ราย และจัดการไดภายในเมนูนี้

ในการจัดเก็บการตั้งคาที่ไดรับเปนขอความการจัดรูป

แบบจากผูใหบริการ โปรดดูที่ 

“บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, หนา xii 

เลือก เมนู > การต้ังคา > การต้ังกําหนดคา และเลือก

จากตัวเลือกตอไปนี้

การต้ังคาเริ่มตน — เพือ่ดูรายชื่อผูใหบริการที่จัดเก็บ

อยูในเครื่อง เลื่อนไปที่ผูใหบริการ และเลือก ขอมูล 

เพื่อดูแอปพลิเคชันที่การต้ังกําหนดคาของผูใหบริการ

สนับสนุน ในการต้ังการจัดรูปแบบของผูใหบริการ

เปนคาเริ่มตน ใหเลือก ตัวเลือก > ต้ังเปนคาที่ต้ังไว  

ในการลบการตั้งกําหนดคา เลือก ตัวเลือก > ลบ

ใชคาเริ่มตนในทุกแอพพลิเคชั่น — เพือ่ใชการต้ัง

กําหนดคาเริ่มตนที่ระบบกําหนดกับแอปพลิเคชันที่

สนับสนุน

จุดเชือ่มตอที่ตองการ — เพื่อดูจุดเชื่อมตอที่บันทึกไว 

เลื่อนไปยังจุดเชื่อมตอที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > 

รายละเอียด เพื่อดูชื่อผูใหบริการ บริการเสริมขอมูล 

และจุดเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ต หรือหมายเลขติดตอ 

GSM

ตอเว็บสนับสนุนของผูใหบริการ — เพื่อดาวนโหลด

การต้ังกําหนดคาจากผูใหบริการของคุณ

การต้ังคาสวนบุคคล — เพื่อเพิ่มบัญชีสวนตัวรายใหม

สําหรับบริการตางๆ และเพื่อใชหรือลบ ในการเพิม่บัญชี

สวนตัวใหม หากคุณไมไดเพิม่รายการใดไว ใหเลือก 

เพ่ิมใหม  หรือเลือก ตัวเลือก > เพิม่ใหม  เลือกประเภท

บริการ จากนั้น ใหเลือกและปอนการต้ังคาที่จําเปนแตละ

รายการ พารามิเตอรจะแตกตางกันตามประเภทบริการ

ที่เลือกไว ในการลบหรือใชบัญชีสวนตัว ใหเลื่อนไปยัง

รายการนั้น และเลือก ตัวเลือก > ลบ หรือ ใชงาน 

■ ความปลอดภัย
เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใช

ควบคุมการโทร (เชน จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และ

จํากัดหมายเลข) การโทรออกยังคงใชไดในการโทรไป

ยังหมายเลขโทรฉุกเฉินตามที่ต้ังไวในเครื่อง

เลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย และเลือก

จากตัวเลือกตอไปนี้
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การต้ังคา
ถามรหัส PIN — เพือ่ต้ังเครื่องใหถามรหัส PIN ทุกครั้ง

ที่คุณเปดเครื่อง ซิมการดบางชนิดจะไมอนุญาตใหคุณ

ปดฟงกชันนี้

การจํากัดการโทร — เพื่อจํากัดสายเรียกเขาและสาย

โทรออก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โดยเครื่อง

จะถามรหัสในการจํากัดการโทร

จํากัดเบอร — เพื่อจํากัดการโทรออกไปยังหมายเลข

ที่เลือกไว หากซิมการดของคุณสนับสนุนการใชฟงกชันนี้

เฉพาะกลุม — เพือ่ระบุกลุมผูโทรที่คุณสามารถติดตอ

และผูที่สามารถติดตอคุณได (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย) 

ระดับการปองกัน > โทรศัพท — เพื่อใหเครื่องถาม

รหัสโทรศัพททุกครั้งที่มีการใสซิมการดอันใหมในเครื่อง 

เลือก หนวยความจํา และเครื่องจะถามรหัสโทรศัพท

เมื่อเลือกหนวยความจําของซิมการด และเมื่อคุณตอง

การเปลี่ยนหนวยความจําที่ใช

รหัสผาน — เพือ่กําหนดรหัส PIN หรือรหัส UPIN ที่ใช 

หรือเปลี่ยนรหัสโทรศัพท รหัส PIN รหัส UPIN รหัส PIN2 

และรหัสระบบ

รหัสที่ใช — เพื่อเลือกวาควรใชงานรหัส PIN หรือรหัส 

UPIN หรือไม

คําขอรหัส PIN2 — เพื่อเลือกวาตองใชรหัส PIN2 เมื่อ

ใชคุณสมบัติของโทรศัพทบางอยางซึ่งอยูภายใตรหัส  

PIN2 ดวยหรือไม (ขึ้นอยูกับซิมการด)

ใบรับรองสิทธิ์ และ ใบรับรองผูใช — เพื่อดูรายการใบ

รับรองสิทธิ์และใบรับรองผูใชที่ดาวนโหลดมายัง

โทรศัพทของคุณ โปรดดูที่ “ใบรับรอง”, หนา 58 

การต้ังคาการปองกัน — โปรดดูที่ “โมดูลปองกัน”, 

หนา 57 

■ การตัง้คาเรยีกคืนการตัง้คา
ดัง้เดิม

ในการตั้งคาเรียกคืนการตั้งคาด้ังเดิมของเมนู ใหเลือก 

เมนู > การต้ังคา > เรียกคืนการตั้งคาด้ังเดิม  ปอนรหัส

โทรศัพท ขอมูลที่คุณปอนหรือดาวนโหลดไมไดถูกลบ 

เชน ชื่อและเบอรโทรศัพทที่จัดเก็บไวใน รายชื่อ 
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เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด
10. เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด

เมนูนี้ชวยใหคุณเขาใชพอรทัลไปยังบริการที่ผูใหบริการ

ระบบมีใหได โดยชื่อและไอคอนขึ้นกับผูใหบริการนั้น  

สําหรับขอมูลเพิม่เติม กรุณาติดตอผูใหบริการระบบ

ของคุณ หากเมนูนี้ไมปรากฏ หมายเลขของเมนูถัดไป

จะเปลี่ยนตามลําดับ

ผูใหบริการสามารถอัปเดตเมนูนี้ดวยขอความบริการ 

สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรดดูที่ “ถาดรับขอความบริการ”, 

หนา 57 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.38



คลังภาพ
11. คลังภาพ

ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการภาพกราฟก รูปถาย เสียง

บันทึก วิดีโอคลิป ลกัษณะและแบบเสียงตางๆ ได โดย

แฟมเหลานี้จะอยูในแฟมขอมูลตางๆ

เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสเขาใชงานเพื่อปองกัน

ขอมลูที่ไดรับ อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงือ่นไขของ

ขอมลูและรหัสเขาใชงานทุกครั้งกอนรับขอมูลนั้น เนื่อง

จากการรบัขอมูลดังกลาวอาจมีการคิดคาธรรมเนียม

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหคัดลอก แกไข โอน 

หรือสงตอ ภาพ เพลง (รวมถึงแบบเสียงกริ่ง) และเนื้อหา

อ่ืน

แฟมที่จัดเก็บไวใน คลังภาพ ใชหนวยความจําของเครื่อง

ไดสูงสุด 23 MB ขึ้นกับขนาดของซอฟตแวรที่โทรศัพท

คุณ

ในการดูรายชื่อแฟมในแฟมขอมลู ใหเลือก เมนู > คลัง

ภาพ 

ในการดูตัวเลือกที่มีอยูของแฟมขอมูล ใหเลือกแฟม

ขอมลู > ตัวเลือก  

ในการดูรายชื่อแฟมในแฟมขอมลู ใหเลือกโฟลเดอร > 

เปด 

ในการดูตัวเลือกที่มีอยูของแฟม ใหเลือกแฟม > ตัวเลือก 
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มีเดีย
12. มีเดีย

การคุมครองดานลิขสิทธิอ์าจหามมิใหคัดลอก แกไข โอน 

หรือสงตอ ภาพ เพลง (รวมถึงแบบเสียงกริ่ง) และเนื้อหา

อ่ืน

■ กลองถายรูป
คุณสามารถถายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิปโดยใชกลอง

ถายภาพในตัวได กลองถายรูปจะสรางภาพในรูปแบบ

แฟม JPEG และวิดีโอคลิปในรูปแบบ 3GP

เมื่อถายหรือใชรูปภาพ หรือวิดีโอคลิป โปรดเคารพขนบ

ธรรมเนียมทองถิ่นรวมทั้งสทิธิสวนบุคคลของผูอ่ืน และ

ไมกระทําการใดที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย

รักษาระยะหางที่ปลอดภัยเมื่อใชแฟลช ไมใชแฟลชกับ

คนหรือสัตรวในระยะใกล ไมบังแฟลชขณะถายรูป

โหมดกลองและการซูม

ในการใชกลองในโหมดภาพนิ่ง , ใหกดปุม

คลายกลองหรือเลือก เมนู > สื่อ > กลอง ในการเริ่ม

ใชกลองในโหมดวิดีโอ  ใหกดปุมคลาย

กลองคางไว

ในการใชกลอง ใหถือโทรศัพทในแนวนอน กดตําแหนง

ปุมสํารวจซายหรือขวาเพื่อเปลีย่นระหวางโหมดกลอง 

(ภาพนิ่ง) และโหมดวิดีโอ  ในโหมดกลอง กดปุมสํารวจ

ขึ้นและลง หรือปุมปรับระดับเสียงเพือ่ซูมเขาและออก

การถายภาพ
ในการถายภาพ ใหเลือก จบัภาพ หรือกดปุมปลอยกลอง 

โทรศัพทจะจัดเก็บภาพถายไวใน คลังภาพ > รูปถาย  

หากตองการถายภาพอีกภาพ ใหเลือก กลับ หากตอง

การสงภาพถายเปนขอความมัลติมีเดีย ใหเลอืก สง  

หากตองการถายรูปตัวเอง ใหหันกลองเขาหาตัว ใช

กระจกเลก็ๆ ขางเลนสกลองเปนชองดูภาพ แลวกดปุม

ปลอยกลอง 

เลือก ตัวเลือก เพื่อ เปดโหมดกลางคืน หากแสงมดื 

เปดไฟแฟลช เพื่อใชงานไฟแฟลชของกลอง เปดตัวต้ัง

เวลา เพื่อใชงานตัวต้ังเวลา และ เปดถายภาพตอเนื่อง 

เพื่อถายรูปเปนชุดตอเนื่องอยางรวดเร็ว

การบันทึกวิดีโอคลิป
ในการเริ่มบันทึกวิดีดอ ใหเลือก บนัทึก หรือกดปุมปลอย

กลอง หากตองการพักการบันทึก ใหเลือก พัก  หาก

ตองการเริ่มการบันทึกใหม ใหเลือก ใชตอ  หากตองการ

หยุดการบันทึกเลือก หยุด เครื่องจะจัดเก็บแฟมที่บันทึก

นั้นไวใน คลังภาพ > วิดีโอคลิป 

ขณะบันทึก ไฟแฟลชของกลองจะติดเปนแสงสลัว แสดง

ใหเห็นวากําลังบันทึกวิดีโอ

เลือก ตัวเลือก > ปดเสียง เพือ่ปองกันไมใหบันทึกเสียง 
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มีเดีย
การตั้งคากลองถายรูป
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา เพื่อกําหนดพารามิเตอร

ตอไปนี้ใหกับภาพ วิดีโอและกลอง

คุณภาพของภาพ — เพื่อกําหนดอัตราบีบอัดหรือ

คุณภาพของภาพยิ่งคุณภาพของภาพสูง ก็ย่ิงใชอัตรา

การบีบอัดตํ่าคุณภาพของภาพที่สูงกวาใชพื้นที่หนวย

ความจํามากกวา

ขนาดภาพ — เพือ่กําหนดขนาดความละเอียดของภาพ

ความละเอียดของภาพแสดงดวยการคูณจํานวนจุด

แนวนอน (ความกวาง) กับจํานวนจุดแนวตั้ง (ความสูง) 

ย่ิงมีความละเอียดสูงก็ย่ิงมีคุณภาพของภาพสูง

คุณภาพคลิปวิดีโอ — เลือกคุณภาพสูง กลาง หรือตํ่า 

คุณภาพคลิปวิดีโอสูงใชพื้นที่หนวยความจํามากกวา

ความยาววิดีโอคลิป — เลือก คาที่ต้ังมา เพื่อจํากัด

ความยาววิดีโอใหเปนขนาดที่สามารถสง MMS หรือเลือก 

คาสูงสุด เพื่อใหใชหนวยความจําที่มอียูสําหรับวิดีโอคลิป

เสียงกลองถายรูป — เมื่อใชงาน เสยีงจะเลนเมื่อคุณ

ถายรูป และเมือ่คุณเริ่มใชตัวจับเวลา

ชื่อที่ต้ังไว — เพือ่กําหนดชื่อที่ต้ังไวสําหรับรูปถายหรือ

วิดีโอคลิป ใชชื่อที่ต้ังไวลวงหนาหรือปอนชื่อเอง

โหมดตามคาที่ต้ังไว — เลือก ภาพนิ่ง หรือ วิดีโอ เปน

โหมดตามคาที่ต้ังไวเมือ่ใชงาน กลอง 

■ เครือ่งเลนสือ่
คุณสามารถใช เครื่องเลนสื่อ เพื่อดู เลน และดาวนโหลด

แฟมตางๆ เชน รูปภาพ เสียง วิดีโอและภาพเคลื่อนไหวได 

นอกจากนี้ คุณสามารถรับชมวิดีโอที่เรียกขอมูลมาจาก

เซิรฟเวอรของระบบเครือขาย (บริการเสริมของระบบ

เครือขาย)

เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนสื่อ > เปดคลังภาพ 

บุคมารก ไปที่ที่อยู หรือ ดาวนโหลดมีเดีย 

ขณะเรียกขอมูลเสียงและวิดีโอ คุณสามารถกรอกลับ 

(Rew) หรือเลนเดินหนาอยางรวดเร็ว (FF) ไดโดยการ

เลื่อนไปทางซายหรือขวา ในการกําหนดความยาว

ของการกระโดดขาม ใหเลือก เดินหนา/กลับ

การตั้งคาโทรศัพทสําหรับบริการเรียก
ขอมูล
คุณอาจไดรับการต้ังกําหนดคาที่จําเปนสําหรับการเรียกดู

ขอมูลเปนขอความการจัดรูปแบบจากผูใหบริการระบบ

เครือขาย โปรดดูที่ “บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, 

หนา xii นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนการต้ังคาดวย

ตัวคุณเอง โปรดดูที่ “การจัดรูปแบบ”, หนา 36 

ในการใชงานการตั้งคา ใหดําเนินการดังนี้

1. เลอืก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนสื่อ > การต้ังคากระแส 

2. เลอืก การจัดรูปแบบ  เฉพาะการจดัรูปแบบที่รอง

รับบริการการเรียกดึงขอมลูเทานั้นที่จะปรากฏขึ้น 

เลอืกผูใหบริการ คาที่ต้ังมา หรือ การต้ังคาสวน

บุคคล สําหรับการเรียกขอมูล

3.  เลือก บัญช ีและบัญชีบริการการเรียกขอมูลที่มีอยู

ในการตั้งกําหนดคาที่ใชงาน

■ เครื่องเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมเีครื่องเลนเพลงสําหรับฟงแทร็คเพลง 

เสียงที่บันทึกไว หรือแฟม MP3, MP4 หรือ AAC อ่ืนๆ 

ซึ่งคุณไดโอนมายังเครื่องดวยโปรแกรม Nokia Audio 

Manager แฟม MP3 กับ AACจะถูกจัดเก็บอยูในแฟม

ขอมูล คลังภาพ  แฟมเพลงที่จัดเก็บในแฟมขอมูล 

ไฟลเพลง และในตําแหนงอ่ืน เชน แฟมขอมลูของ

หนวยความจําโทรศัพท จะถูกตรวจพบและเพิ่มโดย

อัตโนมัติเขาไปในรายการแทร็คที่กําหนดเปนคาเริ่มตน
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การเลนแทร็คเพลง
1. เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนเพลง  รายละเอียด

ของแทร็คแรกในรายการแทร็คที่ระบบตั้งไวจะ

ปรากฏขึ้น

ในการใชปุมภาพกราฟก     หรือ 

 บนหนาจอ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

ไปยังปุมที่ตองการ และเลือกปุมนั้น

2. ในการเลนแทร็ค ใหเลื่อนไปยังแทร็คที่คุณตองการ 

แลวเลือก

ในการปรับระดับเสียง ใหใชปุมปรับระดับเสียงที่

ดานขางของโทรศัพท

ในการขามไปยังตอนตนของแทร็คถัดไป ให

เลือก  ในการขามไปยังตอนตนของแทร็ค

กอนหนา ใหเลือก  สองครั้ง

ในการกรอกลับในขณะกําลังเลนเพลงนั้นอยู ให

เลือกและกดคางไวที่ปุม  หากตองการเลน

แทร็คที่เลนอยูไปขางหนาอยางรวดเร็ว ใหเลือก

และกดคางไวที่ปุม  ปลอยปุมเมือ่ถึงตําแหนง

ที่คุณตองการ

3. ในการหยุดการเลน ใหเลือก 

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ 
การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่อง

อาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของ

คุณ โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู

ระหวางการใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะ

ดังมาก

ตัวเลือกเครื่องเลนเพลง
เลือก เครื่องเลนเพลง > ตัวเลือก  อาจมีบางคุณสมบัติ

ตอไปนี้

เลนผาน Bluetooth — ใชเชื่อมตอไปยังอุปกรณเสริม

ดานเสียงผานการเชื่อมตอ Bluetooth

รายการชื่อเพลง — ใชดูแทร็คทั้งหมดที่อยูในรายการ

แทร็ค ในการเลนแทร็ค ใหเลื่อนไปยังแทร็คที่ตองการ 

แลวเลือก เลน

เลือก ตัวเลือก > ปรับแทรคใหมหมด หรือ แกรายการ

ชื่อเพลง เพื่อปรับรายการแทร็ค (เชน หลังจากเพิม่แทร็ค

ใหมลงในรายการ) หรือเพือ่เปลี่ยนรายการแทร็คที่

ปรากฏเมื่อคุณเปดเมนู เครื่องเลนเพลง หากมีรายการ

แทร็คหลายรายการในเครื่อง

ตัวเลือกการเลน > สุมเพลง > ใช — ใชเลนแทร็คใน

รายการแทร็คแบบสุมเลน เลือก เลนซ้ํา > แทรคที่เลนอยู 

หรือ ทุกแทรค เพื่อเลนแทร็คที่เลนอยูหรือรายการ

แทร็คทั้งหมดซ้ํา เลือก แหลงเสียง เพือ่เปลี่ยนไป
ยังแฟมขอมูลที่มีไฟลเพลง

ระบบปรับเสียงสื่อ — เปดรายการชุดมีเดียอีควอไลเซอร 

โปรดดูที่ “อีควอไลเซอร”, หนา 44 

ลําโพง หรือ ชุดหูฟง — ใชฟงเพลงทางลําโพงหรือชดุหู

ฟงที่ใชงานรวมกันไดที่ตอเขากับโทรศัพท

เคล็ดลับ: เมื่อใชชุดหูฟง คุณสามารถขาม
ไปยังแทร็คถัดไปไดโดยการกดปุมชุดหูฟง

อยางรวดเร็ว

สง — ใชสงแฟมที่เลือกโดยใช MMS เทคโนโลยีไรสาย 

Bluetooth หรือการเชื่อมตออินฟราเรด

เว็บเพจ — เพื่อเชื่อมตอไปยังที่อยูเว็บที่แนบมากับแฟม

ปจจุบันในรายการชือ่เพลง

ดาวนโหลดเพลง — ใชเชื่อมตอกับบริการเบราเซอรที่

เกี่ยวของกับแทร็คที่เลนอยูได ฟงกชันนี้ใชไดก็ตอเมื่อมี

ที่อยูของบริการอยูในแทร็คเทานั้น
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สถานะหนวยความจํา — ใชดูขนาดของหนวยความจํา

ที่ใชแลว และขนาดหนวยความจําที่ยังไมไดใช

■ วิทยุ
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสาอากาศ

ของอุปกรณไรสาย ดังนั้น คุณตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณ

เสริมที่ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพือ่การใช

งานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ 
การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่อง

อาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของ

คุณ โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู

ระหวางการใชลําโพง เนื่องจากเสียง

จะดังมาก

การฟงวิทยุ
1. เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ  ตัวเลขสถานี ชื่อของ

สถานีวิทยุ (หากคุณไดจัดเก็บขอมูลสถานีไว) 

และความถี่ของสถานีวิทยุนั้นจะปรากฏขึ้น

ในการใชปุมภาพกราฟก    หรือ 

 บนหนาจอ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

ไปยังปุมที่ตองการ และเลือกปุมนั้น

2. หากคุณบันทึกสถานีวิทยุไวแลว ใหเลือก  หรือ 

 เพื่อเลื่อนไปยังสถานีวิทยุที่คุณตองการฟง

หาคลื่นความถี่วิทยุ
1. เมื่อเปดใชวิทยุ ใหเลือก  หรือ  เพื่อ

เปลี่ยนคลื่นความถี่วิทยุครั้งละ 0.05 MHz หรือ

เลือกและกดคางไวที่ปุม  หรือ  เพือ่

เริ่มคนหาสถานี เครื่องจะหยุดการคนหาเมื่อพบ

สถานี

2. ในการจัดเก็บสถานีไปที่ตําแหนงหนวยความจํา 1 

ถึง 9 ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว

ในการจัดเก็บสถานีไปที่ตําแหนงหนวยความจํา 10 

ถึง 20 ใหกดปุม 1 หรือ 2 ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการ

คางไว 0 ถึง 9 

3. ปอนชื่อสถานี แลวเลือก ตกลง

ฟงกชันพื้นฐานของวิทยุ
เมือ่เปดวิทยุ ใหดําเนินการดังนี้

เมือ่ตองการปดวิทยุ เลือก ตัวเลือก > ปด 

ในการบันทึกสถานีที่คุณพบ ใหเลือก ตัวเลือก > 

จัดเก็บสถานี  โปรดดูที่ “หาคลื่นความถี่วิทยุ”, ในหนา 43 

คุณสามารถจัดเก็บสถานีวิทยุไดถึง 20 สถานี

ในการกําหนดใหมีการใชโปรแกรม Visual Radio หรือไม 

ใหเลือก ตัวเลือก > Visual Radio สถานีวิทยุบาง

สถานีอาจสงขอมูลที่เปนอักษรหรือภาพกราฟกที่คุณ

สามารถดูไดโดยใชโปรแกรม Visual Radio

ในการเลือกตัวเลือกสําหรับ visual radio ใหเลือก 

ตัวเลือก > ต้ังคา Visual Radio  ในการกําหนดให

โปรแกรม Visual Radio เริ่มตนขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณ

เปดวิทยุ ใหเลือก ใชงานบริการ visual > อัตโนมัติ 

โดยผูใช ถามกอน  

เลือก ตัวเลือก > ต้ังคา Visual Radio > ไดเรกทอรี

สถานี เพือ่เขาใชเว็บไซตที่มีรายชื่อของสถานีวิทยุ และ

หากมี จะมี visual radio ID ซึ่งสามารถรับไดในภูมิภาค

ของคุณ

ในการเลือกรายการสถานีที่บันทึกไว ใหเลือก ตัวเลือก > 

สถานี ในการลบหรือเปลี่ยนชื่อสถานี หรือปอน ID ของ

สถานี Visual Radio ใหเลื่อนไปที่สถานีที่ตองการ และ

เลือก ตัวเลือก > ลบสถานี เปลี่ยนชื่อ หรือ ID บริการ 

Visual 

ในการฟงวิทยุในระบบเสียงโมโนหรือสเตอริโอ ใหเลือก 

ตัวเลือก > โมโน หรือ สเตอริโอ 
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ในการฟงวิทยุผานลําโพงหรือชุดหูฟง ใหเลือก ตัวเลือก
> ลําโพง หรือ ชุดหูฟง  ตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท สาย

ของชุดหูฟงจะทําหนาที่เหมือนกับเสาอากาศของวิทยุ 

ในการปอนความถี่ของสถานีวิทยุที่ตองการ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ต้ังความถี่

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาไดตามปกติ

ขณะฟงวิทยุ ขณะสนทนา เสียงจากวิทยุจะถูกปด

เมื่อโปรแกรมที่ใชการเชื่อมตอขอมลูแพค็เก็ต กําลังสง

หรือรับขอมูล อาจจะรบกวนสัญญาณวิทยุได

■ เครื่องบันทึก
คุณสามารถบันทึกคําพดู เสียง หรือสายที่สนทนา

ไดเปนเวลา 60  นาที หากมหีนวยความจําเพียงพอ

เครื่องบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูลหรือ

เชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ตอยู 

การบันทึกเสียง
1. เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก 

ในการใชปุมภาพกราฟก   หรือ  

บนหนาจอ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวาไปยังปุม 

ที่ตองการ และเลือกปุมนั้น

2. ในการเริ่มบันทึกเสียง เลือก  ในการเริ่มบันทึก

ระหวางการโทร ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกเสียง 

ขณะบันทึกการสนทนา ผูใชสายทุกคนจะไดยิน

เสียงบ๊ีพเบาๆ ทุก 2 วินาทีโดยประมาณ ขณะที่

บันทึก ใหถือโทรศัพทในตําแหนงปกติแนบกับหู

3. ในการหยุดการบันทึกเสียง ใหเลือก  การ

บันทึกเสียงจะไดรับการจัดเก็บไวใน คลังภาพ > 

เสียงบันทึก 

ตัวเลือกหลังบันทึก
ในการฟงขอความที่บันทึกไวลาสุด ใหเลือก ตัวเลือก > 

เลนซ้ําลาสุด 

ในการสงเสียงบันทึกลาสุดโดยใชเทคโนโลยีไรสาย 

Bluetooth หรือการเชื่อมตออินฟราเรด ใหเลอืก 

ตัวเลือก > สงเลนซ้ําลาสุด 

เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องบันทึก > ตัวเลือก > รายการ

ที่บันทึก รายการแฟมขอมูลใน คลังภาพ จะปรากฏขึ้น 

เปด เสียงบันทึก เพือ่ดูรายการพรอมทั้งเสียงบันทึก เลือก 

ตัวเลือก เพื่อเลือกตัวเลือกสําหรับแฟมใน คลังภาพ  

โปรดดูที่ “คลังภาพ”, หนา 39 

■ อีควอไลเซอร
คุณสามารถควบคุมคุณภาพของเสยีงขณะใชเครื่องเลน

เพลงไดโดยขยายหรือลดแบนดความถี่

เลือก เมนู > สื่อ > อีควอไลเซอร 

ในการใชชุดการควบคุม ใหเลื่อนไปที่ชุดอีควอไลเซอร

ชุดใดชุดหนึ่ง และเลือก ใชงาน

ในการดู แกไข หรือเปลี่ยนชื่อชดุที่เลือก ใหเลือก 

ตัวเลือก > ดู แกไข หรือ เปลี่ยนชื่อ  คุณสามารถแกไข

หรือเปลี่ยนชื่อชุดอีควอไลเซอรไดบางชุดเทานั้น
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13. สนทนา

เลือก เมนู > สนทนา 

Push to talk over cellular (PTT) คือ บริการสื่อสาร

ทางวิทยุแบบสองทางที่ใชผานระบบเครือขาย GSM/

GPRS (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

คุณสามารถใชสนทนาเพื่อพูดคุยกับบุคคลอ่ืนหรือกลุม

บุคคลที่มเีครื่องที่ใชคุณสมบัตินี้ได ขณะที่คุณเชื่อมตอ

กับบริการสนทนาคุณยังสามารถใชฟงกชันอ่ืนๆ ของ

โทรศัพท 

โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการของคุณ 

เพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน คาบริการ และการเปน

สมาชิกบริการนี้ โปรดทราบวาบริการขามเครือขายอาจ

มีขอจํากัดมากกวาการติดตอแบบปกติ

กอนที่คุณจะใชบริการสนทนา คุณตองระบุการต้ังคา

บริการสนทนาที่จําเปนกอน โปรดดู “การต้ังคาสนทนา”, 

หนา 48 และ “การต้ังกําหนดคา”, หนา 48  

■ สนทนา
เมื่อคุณติดตอไปที่กลุม สมาชิกทุกคนในกลุมจะไดยิน

เสียงพรอมกัน 

มีชองสนทนาหลายประเภท ดังนี้

กลุมสาธารณะ — สมาชิกทุกคนของชองสามารถเชิญ

บุคคลอ่ืนได

กลุมสวนตัว — เฉพาะบุคคลที่ไดรับคําเชิญจากผูสราง

ชองสามารถเขารวมได

ชองที่กําหนดไว — ชองถาวรที่ผูใหบริการสราง

คุณสามารถตั้งสถานะของแตละชองเปน คาที่ต้ังมา, 

รับฟง หรือ ไมใชงาน, คาที่ต้ังมา และ รับฟง เปนชอง

ที่ใชงาน เมือ่คุณกดปุมปรับเพิม่ระดับเสียงเพื่อโทรแบบ

ชอง เครื่องจะโทรไปที่ชองที่เปนคาเริ่มตน หากคุณยัง

ไมไดเลื่อนไปยังชองหรือรายชือ่อ่ืน 

เพ่ิมชอง
ในการเพิ่มชอง ใหเลือก เมนู > สนทนา > เพิ่มชอง และ

ปอนการตั้งคาในชองแบบฟอรม

สถานะของชอง: — เลือก คาที่ต้ังมา เพือ่เชื่อมตอชอง

นี้เมื่อเริ่มสนทนา รับฟง เพื่อต้ังใชงานชอง หรือ ไมใชงาน 

เพือ่ไมใชชองนี้

ความปลอดภัยชอง: — เลือก กลุมสาธารณะ หรือ 

กลุมสวนตัว 

ในการสงคําเชญิไปยังชองนั้น ใหเลือก ใช เมื่อโทรศัพท
ขอคําเชิญ คุณสามารถสงคําเชิญโดยใชขอความแบบ

อักษร หรือ IR

ในการเพิ่มชองที่กําหนดไว ใหเลือก เมนู > สนทนา > 

เพิม่ชอง > ตัวเลือก > แกไขที่อยูดวยตนเอง  ปอน 

ที่อยูชอง: ที่ไดรับจากผูใหบริการของคุณ

การรับคําเชิญ
1. เมือ่คุณไดรับคําเชิญแบบขอความแบบอักษรไปยัง

ชองขอความ ไดรับคําเชิฆจากชอง: จะปรากฏขึ้น

2. ในการดูชื่อเลนของบุคคลที่สงคําเชิญมาและที่อยู

ชอง หากชองนั้นไมใชกลุมสวนตัว ใหเลือก ดู

3. ในการเพิ่มชองลงในโทรศัพทของคุณ ใหเลือก 
จดัเก็บ 

4. ในการตั้งสถานะใหกับชอง เลือก คาที่ต้ังมา, รับฟง 

หรือ ไมใชงาน 
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ในการไมใหรับคําเชิญ เลือก ออก > ใช หรือเลือก ดู > 

ไมเก็บ > ใช 

■ การสลับเปดและปดสนทนา
ในการเชื่อมตอบริการสนทนา เลือก เมนู > สนทนา  > 

เปดการสนทนา หรือกดปุมสนทนา (ปุมปรับเพิ่มระดับ

เสียง)   แสดงการเชื่อมตอสนทนา  แสดงวา

ใชบริการไมไดชั่วคราว หากคุณเพิ่มชองลงในโทรศัพท 

คุณจะเขารวมชองที่ใชงานอยูไดโดยอัตโนมตั (คาที่ต้ังมา 

และ รับฟง)  และชือ่ชองที่เปนคาเริ่มตนจะปรากฏใน

โหมดสแตนดบาย

ในการยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการสนทนา ใหเลือก 

ปดการสนทนา 

■ การโทรและการรบัสนทนา
คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู
ระหวางการใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะดัง

มาก

ในการโทรไปยังชอง โทรแบบตัวตอตัว หรือโทรไปยัง

ผูรับหลายคน คุณตองกดปุมสนทนา (ปุมปรับเพิม่

ระดับเสียง) ตราบที่คุณพูด ในการฟงคําโตตอบ ปลอย

ปุมสนทนา (ปุมปรับเพิ่มระดับเสียง) การพดูคุยจะจดั

ตามลําดับที่เขามากอนจะมสีิทธิพ์ูดกอน เมื่อมีบุคคลใด

หยุดการสนทนา คนแรกที่กดปุมปรับเพิม่ระดับเสียง

จะพูดเปนคนถัดไป

คุณสามารถตรวจสอบสถานะล็อกอินของรายชื่อไดใน 

เมนู > สนทนา > รายชื่อในกลุม  บริการนี้ขึ้นอยูกับ

ผูใหบริการระบบเครือขายและใหบริการเฉพาะรายชื่อที่

สมัครไวเทานั้น ในการสมัครเขาดูขอมูลของรายชือ่นั้น 

ใหเลือก ตัวเลือก > เพิม่รายชื่อดูขอมลู หรือหากเลือก

รายชื่อต้ังแตหนึ่งชือ่ขึ้นไป เพิม่ที่เลือก 

 หรือ  แสดงวาบุคคลนั้นวางอยู หรือไมทราบ 

 แสดงวาบุคคลนั้นไมตองการใหรบกวน แตรับคํา

ขอโทรกลับได  แสดงวาบุคคลนั้นปดสนทนา

การโทรออกชอง 
ในการโทรไปยังชองที่เปนคาเริ่มตน ใหกดปุมปรับเพิม่

ระดับเสียง เสียงสัญญาณจะแสดงวาเขาใชไดแลว และ

โทรศัพทจะแสดงชื่อเลนและชื่อชองของคุณ

ในการโทรไปยังชองที่ไมใชคาเริ่มตน เลือก รายการชอง 

ในเมนูสนทนา เลื่อนไปยังชองที่ตองการ และกดปุมปรับ

เพิ่มระดับเสียง

การโทรแบบตัวตอตัว
ในการเริ่มโทรแบบตัวตอตัวจากรายชื่อในกลุมซึ่งคุณเพิ่ม

ไวในที่อยูสนทนา ใหเลือก รายชื่อ หรือ เมนู > สนทนา > 

รายการรายชื่อ  เลื่อนไปยังรายชื่อ และกดปุมปรับเพิ่ม

ระดับเสียง

ในการเริ่มโทรแบบตัวตอตัวจากรายการของชองสนทนา 

ใหเลือก รายการชอง ใหเลื่อนไปที่ชองซึ่งตองการ และ

เลือก สมาชิก  เลื่อนไปยังรายชื่อที่ตองการและกดปุม

ปรับเพิ่มระดับเสียง

ในการเริ่มโทรแบบตัวตอตัวจากรายชื่อคําขอโทรกลับที่

ไดรับ เลือก ถาดเขาโทรกลับ เลือ่นไปยังชื่อเลนที่ตองการ 

และกดปุมปรับเพิ่มระดับเสียง

การโทรสนทนาไปยังผูรับหลายคน
คุณสามารถเลือกรายชื่อสนทนาไดหลายชื่อจากรายการ

รายชื่อ ผูรับไดรับสายเรียกเขาและจําเปนตองรับสายเพือ่

รวมสนทนา หากผูใหบริการระบบเครือขายสนับสนุน

คุณอาจเลือกรายชื่อกับหมายเลขโทรศัพทโดยไมตองใช

หมายเลขสนทนาไดดวย สําหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณา

ติดตอผูใหบริการระบบของคุณ 

1. เลือก เมนู > สนทนา > รายชือ่ในกลุม และเลอืก

รายชื่อที่ตองการ 

2. กดปุมปรับเพิ่มระดับเสียงสั้นๆ เพื่อเริ่มโทร รายชื่อ

ที่เขารวมสนทนาจะปรากฎขึ้น ทันทีที่บุคคลเหลา

นั้นเขารวม 
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3. กดคางไวที่ปุมปรับเพิม่ระดับเสียงเพื่อสนทนา 

ปลอยปุมปรับเพิ่มระดับเสียงเพือ่ฟงคําพูดโตตอบ

4. กดปุมจบการทํางานเพือ่สิ้นสุดการโทร

การรับสายสนทนา
เสียงสัญญาณสั้นๆ แจงใหคุณทราบวามีสายสนทนา

เรียกเขา ขอมลูตางๆ ของผูโทรจะปรากฎขึ้น เชน ชองทาง 

หมายเลขโทรศัพท หรือชื่อเลน (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย) 

คุณสามารถรับหรือปฏิเสธการโทรเขาแบบตัวตอตัวได 

หากคุณไดต้ังคาโทรศัพทใหแจงเตือนคุณถึงการโทรแบบ

ตัวตอตัว

เมื่อคุณกดปุมปรับเพิ่มระดับเสียงขณะที่ผูโทรกําลังพูด 

คุณจะไดยินเสียงกําลังรอคิว และขอความ กําลังรอคิว 

จะปรากฎขึ้น กดคางไวที่ปุมปรับเพิม่ระดับเสียง และรอ

ใหบุคคลอ่ืนพูดเสร็จกอน แลวคุณจึงเริ่มพูดตอได

■ คําขอโทรกลับ
หากคุณโทรแบบตัวตอตัวและไมไดรับการตอบ คุณ

สามารถสงคําขอใหบุคคลนั้นโทรกลับมาหาคุณได

การสงคําขอโทรกลับ
คุณสามารถสงคําขอโทรกลับดวยวิธีดังตอไปนี้

ในการสงคําขอโทรกลับจากรายชื่อในกลุมในเมนู 

สนทนา เลือก รายการรายชื่อ  เลื่อนไปยังรายชื่อ และ

เลือก ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ 

ในการสงคําขอโทรกลับจาก รายชื่อ คนหารายชื่อที่

ตองการ และเลือก ขอมูล  เลื่อนไปยังที่อยูสนทนา และ

เลือก ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ 

ในการสงคําขอโทรกลับจากรายการชองในเมนูสนทนา 

เลือก รายการชอง และเลื่อนไปยังชองที่ตองการ เลือก 

สมาชิก เลื่อนไปยังรายชื่อที่ตองการ และเลือก 

ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ 

ในการสงคําขอโทรกลับจากรายการคําขอโทรกลับในเมนู 

สนทนา เลือก ถาดเขาโทรกลับ  เลื่อนไปยังรายชื่อและ

เลือก ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ 

การตอบคําขอโทรกลับ
เมือ่มีคนสงคําขอโทรกลับมาใหคุณ จะมีขอความ 

ไดรับคําขอโทรกลับ ปรากฎขึ้นในโหมดสแตนดบาย 

ในการเปด ถาดเขาโทรกลับ เลือก ดู  รายการชื่อเลน
ของบุคคลที่สงคําขอโทรกลับจะปรากฏขึ้น

ในการโทรกลับแบบตัวตอตัว ใหเลือกคําขอที่ตองการ

และกดปุมปรับเพิม่ระดับเสียง

ในการสงคําขอการติดตอกลับไปยังผูสง ใหเลอืก 

ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ

ในการลบคําขอ ใหเลือกลบ

ในการจดัเก็บรายชื่อใหมหรือเพิ่มที่อยูสนทนาไวใน

รายชื่อจากคําขอขอความโทรกลับที่ไดรับ ใหเลือก 

ตัวเลือก > จัดเก็บเปน หรือ เพิ่มเขาในชื่อ 

■ การเพิ่มรายชื่อแบบตัวตอตัว
คุณสามารถจัดเก็บชื่อของบุคคลที่คุณพูดคุยแบบตัว

ตอตัวอยูเปนประจําดวยวิธีการดังตอไปนี้

ในการเพิ่มที่อยูสนทนาใหกับชื่อใน รายชื่อ ใหคนหาราย

ชื่อที่ตองการ เลือก ขอมูล > ตัวเลือก > เพิม่รายละเอียด 

> ที่อยูสนทนา  รายชื่อจะปรากฎในรายชื่อผูสนทนา

ก็ตอเมื่อไดปอนที่อยูสนทนาแลวเทานั้น

ในการเพิ่มผูสนทนาในรายชือ่ เลือก เมนู > สนทนา > 

รายการรายชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มชื่อ 

ในการเพิ่มรายชื่อจากรายการชอง ใหเชื่อมตอกับบริการ

สนทนา เลือก รายการชอง และเลื่อนไปยังชองที่ตองการ 

เลือก สมาชกิ เลือ่นไปยังสมาชิกที่มีขอมูลรายชื่อที่

คุณตองการจัดเก็บและเลือกตัวเลือก ในการเพิ่มราย

ชื่อใหม ใหเลือก จัดเก็บเปน ในการเพิม่ที่อยูสนทนาให

กับชื่อใน รายชื่อ เลือก เพิ่มเขาในชื่อ 
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สนทนา
■ การตัง้คาสนทนา
เลือก เมนู > สนทนา > การต้ังคาสนทนา 

การโทร 1 ตอ 1 > เปด — เพือ่เลือกโทรศัพทใหตอบรับ

สายเรียกเขาแบบตัวตอตัว หากตองการโทรแตไมรับโทร

แบบตัวตอตัว ใหเลือก ปด ผูใหบริการอาจนําเสนอบริการ

ซึ่งแทนที่การต้ังคาเหลานี้ ในการต้ังโทรศัพทใหแจงคุณ

ถึงการโทรแบบตัว-ตอ-ตัวดวยเสียงเรียกเขา ใหเลอืกแจง

ชองที่รับฟง > เปด — เพื่อใชงานชองที่รับฟง

แสดงสถานะล็อกอิน — เพื่อใหหรือไมใหสงสถานะ

ล็อกอิน 

สถานะสนทนาเมือ่เปดเครื่อง > ใช หรือ ถามกอน — 

เพื่อต้ังโทรศัพทใหเชื่อมตอกับบริการสนทนาโดย

อัตโนมัติเมื่อคุณเปดเครื่อง

การสนทนาเมื่ออยูตางประเทศ — เพือ่สลับเปดหรือปด

บริการสนทนาเมื่อโทรศัพทถูกใชนอกระบบเครือขาย

สงที่อยูสนทนา > ไม — เพือ่ซอนที่อยูสนทนาของคุณ

จากชองและโทรแบบตัวตอตัว

■ การตัง้กําหนดคา
คุณอาจไดรับการตั้งคาเพื่อเชื่อมตอกับบริการจากผูให

บริการของคุณ โปรดดูที่ “บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, 

หนา xii คุณสามารถปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเอง 

โปรดดูที่ “การจัดรูปแบบ”, หนา 36 

ในการเลือกการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอกับบริการ ให

เลือก เมนู > สนทนา > การต้ังกําหนดคา  เลือกจาก

ตัวเลือกตอไปนี้

การจัดรูปแบบ — เพื่อเลือกผูใหบริการ คาที่ต้ังมา หรือ 

การต้ังคาสวนบุคคล สําหรับบริการสนทนา เฉพาะ

การจัดรูปแบบที่รองรับบริการสนทนาเทานั้นที่จะปรากฏ

ขึ้น

บัฆช ี— เพือ่เลือกบัญชีบริการสนทนาที่มีในการตั้ง

กําหนดคาที่ใชงาน

พารามิเตอรอ่ืนๆ ไดแก ชื่อผูใชสนทนา, ชื่อเลนที่ต้ังไว 

รหัสผานสนทนา, โดเมน และ ที่อยูเซริฟเวอร 

■ เวบ็
เลือก เมนู > สนทนา > เว็บ เพือ่เขาสูเว็บไซต

อินเตอรเน็ตของผูใหบริการสนทนาของคุณ
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14. ตารางนัดหมาย

■ นาฬิกาปลุก
คุณสามารถตั้งโทรศัพทใหปลุกตามเวลาที่กําหนดได

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬกิาปลุก 

ในการตั้งเวลาปลุก ใหเลือก เวลาปลุก แลวปอนเวลาปลุก

ในการเปลี่ยนเวลาปลุกเมือ่ต้ังคาเวลาปลุกไว ใหเลือก

เปด ในการตั้งใหโทรศัพทแจงเตือนคุณเมื่อถึงวันที่เลือก

ในสัปดาห ใหเลือกเตือนซ้ํา

ในการเลือกเสียงปลุก หรือต้ังสถานีวิทยุเปนเสียงปลุก 

ใหเลือก เสียงปลุก หากคุณเลอืกวิทยุเปนเสียงปลุก ให

ตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท โทรศัพทจะใชสถานีที่คุณ

ฟงลาสุดเปนเสียงปลุก โดยเสียงวิทยุจะออกทางลําโพง 

หากคุณถอดชุดหูฟงออกหรือปดโทรศัพท เสียงปลุกที่

ต้ังไวเริ่มแรกจะถูกใชแทนวิทยุ 

ในการตั้งการหมดเวลาเลื่อน ใหเลือก การหมดเวลาเลื่อน 

การหยุดเสียงปลุก
โทรศัพทจะสงเสียงปลุก และมีขอความกะพริบวา ปลกุ! 

พรอมกับแสดงเวลาปจจุบันบนหนาจอ แมวาจะปด

โทรศัพทไวก็ตาม เมื่อตองการปดเสียงปลุก ใหเลือก

หยุด หรือเปดโทรศัพท หากคุณปลอยใหเครื่องสงเสียง

ปลุกตอไปเปนเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก เล่ือนไป เสียง

ปลุกจะหยุดดังในชวงเลื่อนเวลาที่เลือกไว และจะสง

เสียงปลุกใหมอีกครั้ง

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปด

เองและมีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลือก หยุด โทรศัพท

จะแสดงขอความถามวาคุณตองการเปดใชงานโทรศัพท

เพื่อโทรหรือไม เลือก ไม เพือ่ปดโทรศัพท หรือ ใช เพื่อ
โทรออกและรับสายที่โทรเขา หามเลือก ใช เมื่อการใช
งานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ

อันตรายได

■ ปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน 

วันที่ปจจบัุนจะแสดงอยูในกรอบ หากมีบันทึกที่ต้ังไว

สําหรับวันนั้น วันดังกลาวจะปรากฏเปนตัวหนา หาก

คุณตองการดูบันทึกของวันนั้น ใหเลือก ดู ในการดูทีละ
สัปดาห ใหเลือก ตัวเลือก > ดูอาทิตย  ในการลบบันทึก

ทั้งหมดในปฏทิิน ใหเลือกการแสดงผลเปนเดือนหรือ

สัปดาห และเลือก ตัวเลือก > ลบบันทึกทั้งหมด

ตัวเลือกอ่ืน ๆ  สําหรับการดูวันอาจเปน สรางบันทึก, 

ลบ, แกไข หรือ ยาย บันทึก, คัดลอก ไปยังวันอ่ืน,  

สงบันทึก เปนขอความแบบอักษรหรือขอความ

มลัติมีเดีย ผานอินฟราเรดหรือ Bluetooth สงบันทึก

ไปยังปฏิทินของโทรศัพทที่ใชรวมกันได ใน การต้ังคา 

คุณสามารถตั้งคาวันและเวลา ใน ลบบันทึกอัตโนมัติ 

คุณสามารถตั้งคาใหโทรศัพทลบบันทึกเกาโดยอัตโนมัติ

หลังจากถึงเวลาที่กําหนด

การสรางบันทึกปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน  เลื่อนไปยัง

วันที่คุณตองการ และเลอืก ตัวเลือก > สรางบันทึก 

เลือกประเภทของบันทึกดังตอไปนี้

 นัดหมาย  โทร  วันเกิด  บันทึก หรือ 

 เตือนความจํา 
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การแจงเตือนบันทึก
โทรศัพทจะสงเสียงบ๊ีพและแสดงบันทึก เมื่อมีบันทึก

เตือนการโทร  บนหนาจอ เมื่อตองการโทรออกไป

ยังหมายเลขนั้น ใหกดปุมโทรออก ในการปดเสียงแจง

เตือนและดูบันทึก ใหเลือก ดู ในการหยุดเสียงปลุก
ประมาณ 10  นาที ใหเลือก เล่ือนไป ในการปดเสียง

แจงเตือน โดยไมดูบันทึก ใหเลือก ออก

■ สิง่ที่ตองทํา
หากคุณตองการจัดเก็บบันทึกงานที่ตองทํา เลือก เมนู > 

ตารางนัดหมาย > สิ่งที่ตองทํา 

ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก 

เพ่ิมบนัทึก หรือเลือก ตัวเลือก > เพิ่ม เขียนบันทึก และ

เลือก ความสําคัญ, เสนตาย และประเภทสัญญาณเตือน

สําหรับบันทึก จากนั้นเลือก จัดเกบ็

ในการดูบันทึกแตละรายการ ใหเลื่อนไปยังบันทึกที่

ตองการ และเลือก ดู

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อลบบันทึก

ที่เลือกไว และลบบันทึกทั้งหมดที่คุณทําเครื่องหมาย

เปนเสร็จสมบูรณ คุณสามารถจัดเรียงบันทึกตามลําดับ

ความสําคัญหรือตามวันครบกําหนด สงบันทึกไปยังโทร

ศัพทเครื่องอ่ืนเปนขอความแบบตัวอักษรหรือขอความ

มัลติมีเดียผาน IR หรือ Bluetooth  จดัเก็บบันทึกเปน

บันทึกปฏิทิน หรือเขาใชปฏทิินได

ขณะที่ดูบันทึก คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อแกไข วัน

ครบกําหนดหรือลําดับความสําคัญของบันทึก หรือทํา

เครื่องหมายบันทึกนั้นเปนเสร็จสมบูรณไดดวย

■ บันทึก
หากตองการใชแอปพลิเคชั่นนี้เขียนและสงบันทึก เลือก 

เมนู > ตารางนัดหมาย > บันทึก  ในการจัดทําบันทึก 

หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก เพ่ิมบันทึก หรือเลือก 

ตัวเลือก > สรางบันทึก  เขียนขอความ และเลือก จัดเก็บ 

ตัวเลือกอ่ืนๆ สําหรับการบันทึก คือ การลบและการแกไข

บันทึก ขณะที่แกไขบันทึก คุณสามารถออกจากโปรแกรม

แกไขขอความ โดยไมตองบันทึกการเปลี่ยนแปลง คุณ

สามารถสงบันทึกไปยังอุปกรณที่ใชงานรวมกันไดโดยใช 

ขอความตัวอักษร ขอความมลัติมีเดีย หรือดวย IR หรือ 

Bluetooth อินฟราเรด หากบันทึกยาวเกินกวาที่จะ

สงขอความเปนตัวอักษรได เครื่องจะขอใหคุณลบจํา

นวนตัวอักษรที่เกินมาออกจากบันทึกของคุณ

■ เครือ่งคิดเลข
เครื่องคิดเลขในโทรศัพทสามารถบวก ลบ คูณ หาร หา

คาเลขยกกําลังสอง หาสแควรรูท และแปลงคาสกุลเงนิ

ตางๆ

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนอัตราแลก
เปลี่ยนพืน้ฐาน คุณตองปอนอัตราแลก

เปลี่ยนใหม เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

ที่ต้ังไวกอนหนาถูกลบออกไปแลว

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > เครื่อง

คิดเลข  เมื่อตัวเลข 0 ปรากฏบนจอ ใหปอนเลขจํานวน

แรกที่ตองการคํานวณ กดปุม # เพื่อใสจุดทศนิยม เลือก 

ตัวเลือก > บวก, ลบ, คูณ, หาร, ยกกําลังสอง, 

หาสแควรรูท หรือ เปลี่ยนเครื่องหมาย  ปอนตัวเลข

จํานวนที่สอง สําหรับผลลพัธรวมใหเลือก ผลลัพธ ทํา
ซ้ําขั้นตอนนี้มากเทาที่จําเปน เมื่อตองการเริ่มการ

คํานวณครั้งใหม ใหเลือกและกดคางไวที่ปุม ลบ
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หากตองการแปลงสกุลเงนิ ใหเลือก เมนู > ตาราง

นัดหมาย > เครื่องคิดเลข  หากตองการบันทึกอัตราแลก

เปลี่ยน ใหเลือก ตัวเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน เลือกตัว

เลือกใดตัวเลือกหนึ่งที่ปรากฏบนหนาจอ ปอนอัตรา

แลกเปลี่ยน โดยกดปุม # เพื่อใสจดุทศนิยม และเลือก

ตกลง  เครื่องจะยังคงบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเอา

ไวจนกวาจะมีอัตราแลกเปลี่ยนใหมมาแทนที่ หากตอง

การแปลงสกุลเงินใหปอนจํานวนที่ตองการจะแปลง

และเลือก ตัวเลือก > เปนสกุลหนึ่ง หรือ เปนสกุลสอง 

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน
หลัก คุณตองปอนอัตราใหม เนื่องจาก

เครื่องจะต้ังคาอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนด

ไวกอนหนาใหเปนศูนย

■ ตัวจับเวลาถอยหลงั
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ตัวจับเวลา  ปอนเวลา

ปลุกเปนชั่วโมง นาที และวินาที และเลือก ตกลง หาก

คุณตองการ คุณสามารถเขียนขอความบันทึกของคุณ

เองซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา หากตองการเริ่ม

การจับเวลา ใหเลือก เริ่ม หากตองการเปลี่ยนเวลาที่ต้ัง

ไว ใหเลือก เปลี่ยนเวลา หากคุณตองการหยุดตัวจับเวลา 

ใหเลือก หยุดนับ

หากถึงเวลาเตือน ขณะที่โทรศัพทอยูในโหมดสแตนด

บาย เครื่องจะสงเสียงเตือน และกะพริบขอความบันทึก

หากตั้งไว หรือ หมดเวลาที่ต้ัง กดปุมใดก็ไดเพื่อหยุด

เสียงเตือน หากไมไดกดปุมใด เสียงเตือนจะหยุดอัต

โนมัติภายใน 60 วินาที แตหากตองการปดเสียงแจง

เตือนและตองการลบบันทึก ใหเลอืกออก หากตอง

การเริ่มจับเวลาแบบถอยหลังอีกครั้ง ใหเลือก เร่ิมใหม 

■ นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือรอบเวลาโดยใช

นาฬิกาจับเวลา ในขณะจับเวลา คุณยังสามารถใชงาน

ฟงกชันอ่ืนไดดวยเชนกัน หากตองการตั้งนาฬิกาจับ

เวลาใหทํางานเปนพื้นหลังของหนาจอ ใหกดปุมจบการ

ทํางาน

การใชนาฬกิาจับเวลาหรือใหนาฬิกาจับเวลาทํางาน

อยูโดยไมปรากฏบนหนาจอขณะที่ใชงานคุณสมบัติอ่ืนๆ 

อยูจะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทําใหอายุการใช

งานของแบตเตอรี่สั้นลง 

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกาจับเวลา และ

เลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้

เวลาที่แยกไว — เพือ่วัดคาเวลาในรอบนั้น ในการเริ่ม

จับเวลา ใหเลือก เร่ิม เลือก แยกเวลาทุกครั้งที่คุณ
ตองการบันทึกเวลาระหวางรอบ ในการหยุดจับเวลา 

ใหเลือก หยุด ในการจัดเก็บเวลาที่จับได ใหเลือก จัดเก็บ 

ในการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ใหเลือก ตัวเลือก > เริ่ม เวลา

ใหมนี้จะเดินตอจากเวลาเดิมที่จับเวลาไว ในการตั้งเวลา

ใหมโดยไมจัดเก็บไว ใหเลือก ต้ังเวลาใหม หากตองการ

ต้ังนาฬิกาจบัเวลาใหทํางานเปนพืน้หลังของหนาจอ ให

กดปุมจบการทํางาน

รอบเวลา — เพื่อบันทึกรอบเวลา หากตองการตั้งนาฬิกา

จับเวลาใหทํางานเปนพืน้หลังของหนาจอ ใหกดปุมจบ

การทํางาน

จับเวลาตอ — เพื่อดูเวลาที่คุณต้ังไวเปนพื้นหลัง

เวลาลาสุด — เพือ่ดูเวลาที่จับครั้งลาสุด หากยังไมได

ต้ังเวลาใหมใหนาฬิกาจับเวลา

แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพือ่ดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว
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แอปพลิเคช่ัน
15. แอปพลิเคช่ัน

■ เกม
ซอฟตแวรในเครื่องของคุณรวมถึงเกม 

การเขาเลนเกม
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เกมส  เลือ่นไปที่เกม

ที่ตองการ และเลือก เปด

โปรดดูตัวเลือกที่เกี่ยวของกับเกมที่ “ตัวเลือกอ่ืนๆ 

ของแอปพลเิคชั่น”, ในหนา 52

การดาวนโหลดเกม
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > ดาวนโหลด > 

ดาวนโหลดเกมส  รายการบุคมารกที่ใชไดจะปรากฏขึ้น 

หาตองการเขาใชรายการของบุคมารกในเมนู เว็บ โปรด

ดูที่ “บุคมารก”, หนา 56 

ขอสําคัญ: ติดต้ังและใชแอปพลิเคชั่นกับ
ซอฟตแวรอ่ืนจากแหลงที่มีความปลอดภัย

เพยีงพอและมกีารปองกันจากซอฟตแวรที่

เปนอันตรายเทานั้น

การตั้งคาเกม
ในการต้ังคาเสียง แสงสวาง และการสั่นใหเกม ใหเลือก 

เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > การต้ังคาแอปพลิฯ 

■ แหลงรวบรวม
ซอฟตแวรในเครื่องของคุณรวมถึงแอปพลิเคชันจาวา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาสําหรับ

โทรศัพท Nokia รุนนี้

การเปดใชแอปพลิเคช่ัน
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > แหลงรวบรวม  เลื่อนไปยัง

แอปพลิเคชั่นที่ตองการ และเลือก เปด

ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคช่ัน
ลบ — เพือ่ลบแอปพลิเคชั่นหรือชุดแอปพลิเคชั่นออก

จากโทรศัพท

รายละเอียด — เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

แอปพลิเคชันนั้น

ตรวจสอบเวอรชั่น — เพือ่ตรวจสอบวาเวอรชันใหมของ

แอปพลิเคชันนี้จะดาวนโหลดจาก เว็บ (บริการเสริมจาก

ระบบเครือขาย)

เขาสูแอปพลิเคชัน่ — เพือ่จํากัดแอปพลิเคชั่นจากการ

เขาสูระบบเครือขาย ประเภทการเขาใชตางๆ จะปรากฏ

ขึ้น ในแตละประเภท เลือกการอนญุาตชนิดใดชนิดหนึ่ง

ดังตอไปนี้

เว็บเพจ —  จะใหขอมูลเพิ่มเติม หรือรายละเอียดเพิ่มเติม

ของแอปพลิเคชั่นนั้นจากเว็บเพจในอินเตอรเน็ต ซึ่งระบบ

เครือขายตองสนับสนุนคุณสมบัตินี้ โดยจะปรากฏขึ้น

ตอเมื่อแอปพลิเคชั่นนั้นมีที่อยูอินเตอรเน็ตแลว
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แอปพลเิคช่ัน
การดาวนโหลดแอปพลิเคช่ัน
โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชัน Java J2METM  

กอนที่จะดาวนโหลด โปรดตรวจสอบวาแอปพลิเคชัน่นี้

ใชงานไดกับโทรศัพทของคุณ

ขอสําคัญ: ติดต้ังและใชแอปพลิเคชั่นกับ
ซอฟตแวรอ่ืนจากแหลงที่มีความปลอดภัย

เพียงพอและมีการปองกันจากซอฟตแวรที่

เปนอันตรายเทานั้น

คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Java ใหมๆ  ได

หลายวิธี ดังนี้

เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > ดาวนโหลด > 

ดาวนโหลดแอปฯ  รายการบุคมารกที่ใชไดจะปรากฏขึ้น 

เลือกบุคมารกที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมตอกับเพจที่ตองการ 

คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอ่ืน ราคา และ

ภาษีตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

ใชฟงกชันการดาวนโหลดเกมส โปรดดูที่ 

“การดาวนโหลดเกม”, หนา 52 

ใช Nokia Application Installer จากชุดโปรแกรม PC 

Suite เพือ่ดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทของคุณอาจมบุีคมารกที่โหลดไวแลวสําหรับเว็บ

ไซตที่ไมไดเปนพันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไมรับรอง

หรือรับประกันใดๆ ตอการใชงานไซตดังกลาว หากคุณ

เลือกการเขาถึงเว็บไซตเหลานั้น คุณควรจะยึดถือตาม

ขอควรระวังสําหรับความปลอดภยัหรือเนื้อหาที่จะมีตอ

เว็บไซตใดๆ
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เว็บ
16. เว็บ

คุณสามารถเขาใชบริการอินเตอรเน็ตเคลื่อนที่ตางๆ โดย

ใชเบราเซอรของโทรศัพท 

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได 
และมีการรักษาความปลอดภยัรวมทั้งการ

ปองกันซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานั้น

คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี้ รวมทั้งราคา 

ภาษีและคําแนะนําตางๆ จากผูใหบริการของคุณ

คุณสามารถใชคุณสมบัติเบราเซอรของโทรศัพทเพือ่ดู

บริการตางๆ ที่ใชภาษา Wireless Markup Language 

(WML) หรือ extensible HyperText Markup Language 

(XHTML) ในเพจตางๆ ได โดยลักษณะที่ปรากฏอาจ

แตกตางกันตามขนาดของหนาจอ คุณอาจดูรายละเอียด

ทั้งหมดของเว็บเพจในอินเตอรเน็ตไมได 

■ การตัง้คาการดขูอมูล
คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาที่ตองใชในการเบราสเปน

ขอความการจัดรูปแบบ จากผูใหบริการระบบเครือขาย

ที่นําเสนอบริการที่คุณตองการใช โปรดดูที่ 

“บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, หนา xii นอกจากนี้ คุณ

ยังสามารถปอนการต้ังกําหนดคาทั้งหมดดวยตัวคุณเอง 

โปรดดูที่ “การจัดรูปแบบ”, หนา 36 

■ การเชือ่มตอกับบริการ
อันดับแรก ตรวจดูใหแนใจวาการตั้งกําหนดคาของ

บริการที่คุณตองการใชนั้นทํางานอยู

1. ในการเลือกการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอกับบริการ 

ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การต้ังกําหนด

คา 

2. เลือก การจัดรูปแบบ  เฉพาะการจัดรูปแบบที่รอง

รับบริการการเบราสเทานั้นที่จะปรากฏขึ้น เลือกผู

ใหบริการ คาที่ต้ังมา หรือ การต้ังคาสวนบุคคล

 เพื่อเบราส โปรดดูที่ “การต้ังคาการดูขอมูล”, 

หนา 54 

เลือก บัฆช ีและบริการเบราสที่มีอยูในการตั้ง

กําหนดคาที่ใชงาน

เลือก แสดงหนาตางการติดตอ > ใช เพื่อดําเนิน

การตรวจสอบผูใชดวยตนเองสําหรับการเชื่อมตอ

อินทราเน็ต

ในการเชื่อมตอกับบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ 

หรือในโหมดสแตนดบาย ใหกดคางไวที่ปุม 0 

ในการเลือกบุคมารคของบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > 

บุคมารก 

ในการเลือก URL ลาสุด ใหเลือก เมนู > เว็บ > ที่อยูเว็บ

ลาสุด 

ในการปอนแอดเดรสของบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > 

ไปที่ที่อยู ปอนที่อยูของบริการ และเลือก ตกลง 
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เว็บ
■ การเบราสเพจ
หลังจากคุณเชื่อมตอกับบริการ คุณสามารถเริ่มการ

เบราสเพจตางๆ ได ฟงกชนัของปุมโทรศัพทอาจแตก

ตางกันไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตามขอความที่ปรากฏ

บนหนาจอแสดงผลที่โทรศัพทของคุณ สําหรับขอมูล

เพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

หากคุณเลือกขอมลูแพ็คเก็ตเปนบริการเสริมขอมูล 

จะปรากฏขึ้นที่ดานบนซายของจอในระหวาง

การเบราส หากคุณรับสายหรือขอความแบบตัวอักษร 

หรือโทรออกในระหวางการเชื่อมตอขอมูลแพค็เก็ต  

iจะปรากฏขึ้นที่ดานบนขวาของหนาจอ ซึ่งแสดงวาหยุด 

(พัก) การเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ตไวชั่วคราว หลังจาก

โทรเสร็จเรียบรอยแลว เครื่องจะพยายามตอขอมูล

แพ็คเก็ตใหมอีกครั้ง

การเบราสดวยปุมโทรศัพท
ใชปุมสํารวจเบราสดูเพจ

ในการเลือกรายการที่ไฮไลตไว ใหกดปุมโทรออก หรือ

เลือก เลือก

ในการปอนตัวอักษรและตัวเลข กดปุม 0 ถึง 9  ในการ

ปอนตัวอักษรพิเศษ ใหกดปุม *

ตัวเลือกตางๆ ในขณะเบราส
นอกจากตัวเลือกที่มีบนโทรศัพท ผูใหบริการของคุณ

อาจมตัีวเลือกอ่ืนๆ ใหอีก 

การโทรออกโดยตรง
เบราเซอรสนับสนุนฟงกชัน ซึ่งคุณสามารถเขาใชงาน

ไดขณะเบราส คุณสามารถโทรออก และจัดเก็บชื่อและ

หมายเลขโทรศัพทจากเพจ

■ การตัง้คาลักษณะเบราเซอร
ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > 

การต้ังคาลักษณะ หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 

เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การต้ังคาลักษณะเบราเซอร 

และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

การตัดคํา > ใช — เพือ่กําหนดใหขอความปรากฏบน

หนาจอในบรรทัดตอไป หาคุณเลือก ไมใช ขอความ

จะถูกตัดใหสั้นลง

ขนาดอักษร — เพื่อต้ังขนาดตัวอักษร

แสดงภาพ > ไมแสดง — เพือ่ซอนภาพในเพจ ซึ่งจะชวย

เพิม่ความเร็วในการเบราสดูเพจที่มีรูปภาพจํานวนมาก

การแจงเตือน > แจงเตือนการเชื่อมตอที่ไมรับรอง > 

แสดง — เพื่อต้ังใหโทรศัพทแจงเตือนเมือ่มีการเปลี่ยน

แปลงการเชื่อมตอที่มีการเขารหัสเพื่อถอดรหัสระหวาง

เบราส

การแจงเตือน > แจงเตือนรายการที่ไมรับรอง > แสดง — 

เพือ่ต้ังโทรศัพทใหแจงเตือนเมื่อหนาเพจที่มีการเขารหัส

ที่มีรายการที่ไมปลอดภัย การแจงเตือนเหลานี้ไมได

รับรองวาการเชือ่มตอนั้นปลอดภยั สําหรับขอมลูเพิ่มเติม 

โปรดดูที่ “ความปลอดภยัของเบราเซอร”, หนา 57 

การเขารหัสตัวอักษร > การเขารหัสเนื้อหา — เพื่อเลือก

การเขารหัสสําหรับเนื้อหาเพจเบราเซอร

การเขารหัสตัวอักษร > ที่อยูเว็บ Unicode (UTF-8) > ใช 

— เพื่อต้ังโทรศัพทใหสง URL เปนการเขารหัส UTF-8 

คุณอาจตองใชการต้ังคานี้เมื่อคุณเขาใชเว็บเพจที่ใช

ภาษาตางประเทศ

JavaScript > ใช — เพือ่ใหเบราเซอรรับการทํางานของ 

JavaScript
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เว็บ
■ คุกกี้
คุกกี้ คือ ขอมูลที่เว็บไซตจัดเก็บในหนวยความจําแคช

ของโทรศัพท คุกกี้จะถูกจัดเก็บไวจนกวาคุณจะลบขอมูล

ในหนวยความจําแคช โปรดดูที่ “หนวยความจําแคช”, 

หนา 57 

ขณะที่เบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > 

การปองกัน > การต้ังคาคุกกี้ หรือในโหมดสแตนดบาย 

ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การต้ังคา

การปองกัน > คุกกี้  เมือ่ตองการใหรับหรือปองกัน

โทรศัพทไมใหคุกกี้ เลือก ใหรับได หรือ ไมใหรับ

■ สครปิตผานการเช ือมตอรบัรอง
คุณสามารถเลือกใหรับสคริปตจากเพจที่ความปลอดภัย

หรือไม โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนสคริปต WML

1. ขณะที่เบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > 

การต้ังคาการปองกัน > ต้ังคา WMLScript 

หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > 

การต้ังคา > การต้ังคาการปองกัน > WMLScript 

ผานการเชื่อมตอรับรอง 

2. ในการใหรับสคริปต เลือก ใหรับได

■ บุคมารก
คุณสามารถจัดเก็บที่อยูเพจเปนบุคมารกในหนวย

ความจําของโทรศัพท

1. ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > บุคมารก หรือใน

โหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > บุคมารก 

2. เลือกบุคมารก หรือกดปุมโทรออกเพื่อเชื่อมตอไป

ยังเพจของบุคมารก

3. เลือก ตัวเลือก เพือ่ดู แกไข ลบ หรือสงบุคมารก 

เพื่อสรางบุคมารกใหม หรือจัดเก็บบุคมารกลง

ในแฟมขอมูล

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารกที่โหลดไวแลวสําหรับเว็บ

ไซตที่ไมไดเปนพนัธมิตรกับ Nokia Nokia จะไมรับรอง

หรือรับประกันใดๆ ตอการใชงานไซตดังกลาว หากคุณ

เลือกการเขาถึงเว็บไซตเหลานั้น คุณควรจะยึดถือตาม

ขอควรระวังสําหรับความปลอดภัยหรือเนื้อหา เชนเดียว

กับเว็บไซตอินเตอรเน็ตปกติ

การรับบุคมารก
เมื่อคุณไดรับบุคมารกที่สงเปนบุคมารก ขอความ ไดรับ 1 

บุคมารก จะปรากฏขึ้น ในการจัดเก็บบุคมารก ใหเลือก 

แสดง ในการยกเลิกบุคมารกทันทีที่คุณไดรับบุคมารก 

เลือก ออก

■ การดาวนโหลดแฟม
ในการดาวนโหลดแบบเสียง รูปถาย เกมส หรือ

แอปพลิเคชั่นมายังโทรศัพท (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย) ใหเลือก เมนู > คลังภาพ หรือ แอปพลิเคชั่น > 

ตัวเลือก > ดาวนโหลด และเลือกการดาวนโหลดที่มี

ใหโหลด

ขอสําคัญ: ติดต้ังและใชแอปพลิเคชั่นกับ
ซอฟตแวรอ่ืนจากแหลงที่มีความปลอดภัย

เพียงพอและมีการปองกันจากซอฟตแวรที่

เปนอันตรายเทานั้น

ในการจัดเก็บแฟมที่ดาวนโหลดทั้งหมดโดยอัตโนมติั 

คลังภาพ ใหเลอืก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การต้ังคา

การดาวนโหลด > จัดเก็บอัตโนมัติ > ใช 
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เว็บ
■ ถาดรบัขอความบรกิาร 
โทรศัพทสามารถรับขอความบริการ (ขอความที่สงให) 

ที่มาจากผูใหบริการระบบ (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย) ขอความบริการเปนการแจงขอมูล เชน หัวขอ

ขาว และขอความบริการอาจมีขอความแบบอักษร หรือ

ที่อยูของบริการ

หากตองการเขาใช ถาดรับขอความบริการ ในโหมด

สแตนดบาย เมื่อคุณไดรับขอความบริการ ใหเลือก แสดง  

หากคุณเลือก ออก จะถูกยายไปที่ ถาดรับขอความ

บริการ  หากตองการเขาใช ถาดรับขอความบริการ ใน

ภายหลัง ใหเลอืก เมนู > เว็บ > ถาดรับขอความบริการ 

หากตองการเขาใช ถาดรับขอความบริการ ขณะเบราส 

ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > ถาดรับขอความ

บริการ  เลื่อนไปยังขอความที่คุณตองการและเมื่อตอง

การใชงานเบราเซอรกับดาวนโหลดเนื้อหาที่เลือกไว 

ใหเลือก โหลด  ในการแสดงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ

การแจงบริการ หรือลบขอความนั้น ใหเลือก ตัวเลือก > 

ขอมลู หรือ ลบ 

การตั้งคาถาดรับขอความบริการ
เลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การต้ังคาถาดรับ

ขอความบริการ 

ในการกําหนดวาตองการรับขอความบริการหรือไม ให

เลือก ขอความบริการ > ใช หรือ ไมใช 

ในการตั้งคาใหโทรศัพทรับขอความบริการเฉพาะจาก

ผูจัดทําเนื้อหาที่ไดรับการรับรองจากผูใหบริการเทานั้น 

เลือก ปองกันขอความ > ใช เมื่อตองการดูรายการผูจัด

ทําเนื้อหาที่ไดรับการรับรอง ใหเลือก ชองที่เชื่อถือได

ในการตั้งคาโทรศัพทใหใชเบราเซอรจากโหมด

สแตนดบายโดยอัตโนมัติ เมื่อไดรับขอความบริการ ให

เลือก เชื่อมตออัตโนมัติ > ใช หากคุณเลือก ไมใช 

โทรศัพทจะใชงานเบราเซอรเฉพาะหลังจากคุณเลือก 

โหลด เมื่อเครื่องไดรับขอความบริการเทานั้น

■ หนวยความจําแคช
แคช คือ ตําแหนงหนวยความจําที่ใชจัดเก็บขอมูลไว

ชั่วคราว หากคุณพยายามเขาใชหรือเขาดูขอมูลที่เปน

ความลบัที่ตองการรหัสผาน ใหลบแคชหลังใชแตละครั้ง 

ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใชงานจะถูกจดัเก็บไวในแคช

ในการลบแคช ขณะที่เบราส เลือก ตัวเลือก > 

ตัวเลือกอ่ืน ๆ > ลบขอมูลในแคช ในโหมดสแตนด

บาย ใหเลือก เมนู > เวบ็ > ลบขอมูลในแคช 

■ ความปลอดภัยของเบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติความปลอดภัยกับบริการ

บางประเภท เชน บริการดานธนาคาร หรือการซื้อสินคา

ออนไลน สําหรับการเชือ่มตอประเภทนี้ คุณจําเปนตองใช

ใบรับรองและโมดูลระบบปองกันซึ่งอาจมีอยูในซิมการด

ของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

ของคุณ

โมดูลปองกัน
โมดูลปองกันจะปรับปรุงบริการดานความปลอดภัยของ

แอปพลิเคชั่นที่ตองใชในการเชื่อมตอเบราเซอร และ

ใชงานลายเซ็นแบบดิจิตอล โมดูลปองกันอาจประกอบ

ดวยใบรับรอง รวมทั้งปุมสวนตัวและปุมทั่วไป ผูใหบริการ

จะจัดเก็บใบรับรองไวในโมดูลปองกัน โปรดดูเพิ่มเติมที่ 

“รหัสผาน”, หนา xi 

เลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภยั > การต้ังคา

การปองกัน และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

ขอมูลโมดูลปองกัน — เพื่อแสดงชื่อโมดูลปองกัน สถานะ 

บริษัทผูผลิต และชุดหมายเลขผลิตภัณฑ

ถาม PIN โมดูล — เพื่อต้ังโทรศัพทใหถาม PIN โมดูล 

ขณะใชบริการที่อยูในโมดูลปองกัน ปอนรหัสและเลือกใช 

ในการยกเลิกการถาม PIN โมดูล ใหเลือก ไมใช
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เว็บ
เปลี่ยน PIN โมดูล — เพือ่เปลี่ยน PIN โมดูล ในกรณีที

 โมดูลปองกันใหทําได ปอนรหัส PIN โมดูลปจจุบัน จาก

นั้นจึงปอนรหัสใหม 2 ครั้ง

เปลี่ยน PIN ที่ลงนามไว — เพือ่เปลี่ยนรหัส PIN ที่ลง

นามไวสําหรับลายเซ็นแบบดิจติอล เลือก PIN ที่ลงนาม

ไวซึ่งคุณตองการเปลี่ยน ปอนรหัส PIN โมดูลปจจุบัน 

จากนั้นจึงปอนรหัสใหม 2 ครั้ง 

ใบรับรอง
ขอสําคัญ: โปรดทราบวาแมการใชใบ
รับรองจะชวยใหความเสี่ยงเกี่ยวกับการ

เชื่อมตอระยะไกลและการติดต้ังซอฟตแวร

ลดนอยลงอยางเห็นไดชัด แตคุณควรใชใบ

รับรองอยางถูกตองเพื่อใหไดรับประโยชน

จากความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น ใบรับรอง

มิไดใหการปองกันความปลอดภัยแตอยาง

ใด หากแตเปนผูจัดการใบรับรองที่ทําใหมี

ความปลอดภยัเพิม่ขึ้นตามใบรับรองของ

แท ที่ถูกตอง หรือนาเชื่อถือ ใบรับรองมี

อายุการใชงานจํากัด หากใบรับรองหมด

อายุหรือใบรับรองที่ไมถูกตองปรากฏขึ้น 

แมวาใบรับรองนั้นจะถูกตองอยูแลว ให

ตรวจสอบวาวันและเวลาปจจุบันในเครื่อง

ของคุณถูกตอง

กอนที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งคาใบรับรอง 

คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถ

เชื่อถือเจาของใบรับรองนี้ได 

และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของ

เจาของที่อยูในรายชื่อ

ใบรับรองมีอยู 3 แบบ ไดแก ใบรับรองเซิรฟเวอร 

ใบรับรองสิทธิ ์และใบรับรองผูใช  คุณสามารถขอรับ

ใบรับรองไดจากผูใหบริการของคุณ ผูใหบริการจะจัด

เก็บใบรับรองสิทธิ์และใบรับรองผูใชไวในโมดูลปองกัน

ดวย

ในการดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองผูใชที่

ดาวนโหลดมายังโทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมนู > 

การต้ังคา > ความปลอดภยั > ใบรับรองสิทธิ์ หรือ 

ใบรับรองผูใช 

สัญลักษณความปลอดภัย จะปรากฏขึ้นระหวาง

การเชื่อมตอ หากการสงขอมูลระหวางโทรศัพทและ

เซิรฟเวอรเนื้อหาถูกเขารหัสไว

อยางไรก็ตาม ไอคอนความปลอดภยัไมไดแสดงวา

การสงขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรเนื้อหา 

(หรือที่ซึ่งจัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) จะปลอดภยั ขึ้น

กับผูใหบริการวาจะมรีะบบปองกันใหกับการสงขอมูล

ระหวางเกตเวยและเซริฟเวอรเนื้อหาหรือไม
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ลายเซ็นดิจติอล
คุณสามารถสรางลายเซ็นดิจิตอลดวยโทรศัพทของคุณได 

หากซิมการดของคุณมโีมดูลปองกัน การใชลายเซ็น

ดิจติอลเหมอืนกับการเซ็นชื่อลงบนเอกสารใบเรียกเก็บ 

สัญญา หรือเอกสารอ่ืนๆ 

ในการใชลายเซ็นดิจิตอล ใหเลือกลิงคของเพจ เชน ชื่อ

หนังสือที่คุณตองการซื้อและราคาของหนังสือนั้น 

ขอความที่จะเซ็น ซึ่งอาจมีจํานวนเงนิและวันที่รวม

อยูดวย จะปรากฏขึ้น

ตรวจสอบวาขอความสวนหัวถูก อาน และไอคอน

ลายเซ็นดิจิตอล  จะปรากฏขึ้น

หากไอคอนลายเซ็นดิจิตอลไมปรากฏขึ้น แสดงวามีการ

ละเมิดความปลอดภัย และคุณไมควรปอนขอมูลสวนตัว 

เชน PIN ที่ลงนามไว

ในการตกลงรับขอความ ใหอานขอความทั้งหมดกอน 

หลังจากนั้นใหคุณเลือก ตกลงรับ

ขอความนั้นอาจไมพอดีภายในหนาจอเดียว ดังนั้น 

จึงควรตรวจสอบใหแนใจวาไดเลื่อนไปอานขอความ

ทั้งหมดแลวกอนตกลงรับ

เลือกใบรับรองผูใชที่คุณตองการใช ปอน PIN ที่ลงนามไว 

(โปรดดูที่ “รหัสผาน”, หนา xi) และเลือก ตกลง  ไอคอน

ลายเซ็นดิจิตอลจะหายไป และบริการจะแสดงขอมูล

ยืนยันการสั่งซื้อ
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บริการซิม
17. บรกิารซิม

ซิมการดของคุณอาจมีบริการเพิ่มเติมที่คุณเขาใชงานได 

เมนูนี้จะปรากฎขึ้นตอเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุน 

ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะตางกันไปตามซมิการดที่ใช

หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ 

ในการใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการด

ของคุณ ซื่งอาจเปนผูใหบริการ ผูใหบริการระบบ

เครือขาย หรือผูจําหนายรายอื่นๆ

ในการต้ังใหโทรศัพทแสดงขอความยืนยันการทํางานที่จะ

สงระหวางเครื่องของคุณและระบบ เมื่อคุณใชบริการซิม 

ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > ยืนยันบริการ

ซิม > แสดง 

ในการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตองสงขอความ หรือ

โทรติดตอ ซึ่งคุณจะตองรับผิดชอบคาใชจายนี้
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การเช่ือมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร
18. การเช่ือมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร

คุณสามารถสงและรับอีเมล และเขาใชงานอินเตอรเน็ต 

เมื่อเชื่อมตอโทรศัพทเขากับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงาน

รวมกันไดผานการเชื่อมตออินฟราเรด เทคโนโลยีไรสาย 

Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB คุณสามารถใช

โทรศัพทนี้กับแอปพลิเคชั่นการสื่อสารขอมูลและการ

เชื่อมตอกับเครื่องคอมพวิเตอรได

■ PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม PC Suite ในการซิงโครไนซ

 รายชื่อ ปฏิทิน สิ่งที่ตองทํา และ บันทึก ระหวางโทรศัพท

ของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดหรือ

เซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย)

คุณอาจคนหาขอมูลเพิม่เติม เกี่ยวกับ PC Suite ไดจาก

สวนสนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia ที่ 

www.nokia-asia.com/support

■ ขอมูลแพ็คเก็ต HSCSD และ 
CSD

ดวยการใชโทรศัพท คุณสามารถใชขอมูลแพ็คเก็ต 

ขอมลูสลับวงจรความเร็วสูง (HSCSD) และขอมูลสลบั

วงจร (CSD ขอมูล GSM)

โปรดติดตอผูใหบริการระบบเครือขาย เพื่อดูขอมูล

เกี่ยวกับการใชงานและการเปนสมาชิกบริการขอมูล

การใชบริการ HSCSD จะสิ้นเปลืองพลังงานจาก

แบตเตอรี่ของโทรศัพทเร็วขึ้นกวาการใชสายสนทนาหรือ

การใชสายขอมูลปกติ คุณอาจจําเปนตองตอโทรศัพท

เขากับเครื่องชารจระหวางที่โอนขอมูล โปรดดูที่ 

“ขอมลูแพ็คเก็ต”, หนา 32 

■ แอปพลิเคชั่นการสื่อสารขอมูล
โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการใชแอปพลิเคชั่นการสื่อสาร

ขอมูลจากเอกสารที่ใหมาดวย ไมแนะนําใหโทรออก

หรือรับสายเขาระหวางที่เชื่อมตอโทรศัพทกับเครื่อง

คอมพวิเตอร เพราะอาจทําใหการทํางานขัดของได 

เพือ่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นระหวางใชโทรศัพทรับสงขอมูล 

ใหวางโทรศัพทบนพืน้ผิวที่มั่นคง โดยใหดานแผงปุม

คว่ําลง อยายายโทรศัพทโดยถือไวในมือระหวางใช

โทรศัพทรับสงขอมลู
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ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอร่ี
19. ขอมลูเก่ียวกับแบตเตอรี่

■ การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถ

ชารจประจุใหมได แบตเตอรี่ใหมจะสามารถทํางาน

ไดเต็มประสิทธภิาพหลังจากผานการชารจและคายประจุ

อยางสมบูรณ 2-3 รอบ คุณสามารถชารจแบตเตอรี่

และคายประจุไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะเสื่อม

สภาพลงตามการใชงาน เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการ

สนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็น

ไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับ

การรับรองจาก Nokia และชารจแบตเตอรี่โดยใช

อุปกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก 

Nokia เทานั้น

ถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบเมื่อไมไดใชงาน และ

ไมควรทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไวในเครื่องชารจ เนื่อง

จากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใช

งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจ

เต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจอุอกเองเมื่อเวลาผานไป

คุณควรใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคที่ระบุไวเทานั้น 

อยาใชอุปกรณชารจหรอืแบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย

อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจ

เกิดขึ้นไดเมือ่มีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป 

หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) 

ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลัง

ของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน 

ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือใน

กระเปาเล็กๆ การลัดวงจรขั้วแบตเตอรี่ดังกลาวอาจ

ทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสําหรับการเชื่อมตอเกิดความ

เสียหายได

การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน การทิ้งไวในรถ

ที่จอดอยูในสภาพอากาศที่รอนหรือหนาวจัด จะทําให

ประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง 

และสงผลตอประสิทธภิาพในการชารจของแบตเตอรี่ 

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภมูิระหวาง 15°C 

ถึง 25°C (59°F ถึง 77°F) การใชแบตเตอรี่ที่รอนหรือ

เย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานได

ชั่วคราว แมวาแบตเตอรี่นั้นจะมปีระจุอยูเต็มแลวก็ตาม 

ประสทิธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมจีํากัดเมื่ออยู

ที่อุณหภูมตํ่ิากวาจุดเยือกแข็ง

หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการ

ระเบิดได ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความเสียหายแลวอาจ

ระเบิดไดเชนกัน การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตาม

กฎหมายของทองถิ่น  กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปน

ไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน

■ คาํแนะนาํสาํหรบัการตรวจสอบ
แบตเตอรี่ของ Nokia

โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อ

ความปลอดภยัของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่

ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม ใหซือ้

แบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาต

เทานั้น มองหาโลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia 

บนกลองบรรจุ และตรวจสอบสตื๊กเกอรโฮโลแกรมโดย

ใชขั้นตอนตอไปนี้

การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมได

รับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแท

รอยเปอรเซ็นต หากคุณมีเหตุผลอ่ืนใดที่เชื่อวาแบตเตอรี

ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia คุณควรเลิกใช

แบตเตอรี่นี้และนําไปที่จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย 

Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพือ่ขอความชวยเหลือ 

จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาต

จะตรวจสอบวาแบตเตอรี่ดังกลาวเปนแบตเตอรี่ของแท

หรือไม หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอรี่

ไปยังที่ซึ่งคุณซื้อมา 
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ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่
โฮโลแกรมของแท
1. เมื่อมองที่สต๊ิกเกอรโฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือ

ประสานกัน (Nokia Connecting Hands) ใน

มุมมองหนึ่ง และจะเห็นโลโกอุปกรณเสริมของ

แทของ Nokia (Nokia Original Enhancement) 

ในอีกมุมมองหนึ่ง

2. เมื่อคุณหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติดสต๊ิกเกอรโฮโลแกรม

ไปดานซาย ขวา ลาง และบน คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 

และ 4 จุด ในแตละดานตามลําดับ

3. ขูดแถบสีดําที่ดานขางของสติ๊กเกอรออก คุณจะ

พบรหัสแบตเตอรี่ 20 -หลัก เชน 123456789198

76543210 ใหหมุนแบตเตอรี่เพื่อใหตัวเลขไมกลับ

หัว ใหอานรหัส 20 -หลักนี้โดยเริ่มอานจากแถวบน

ตอดวยแถวลาง

4. ตรวจสอบรหัส 20-วาถูกตองหรือไม โดยทําตาม

ขั้นตอนที่ www.nokiaoriginals.com/check

ในการสรางขอความแบบอักษร ปอนรหัส 20- หลัก เชน  

12345678919876543210 และสงไปที่ +44 7786 

200276

ในการเขียนขอความแบบอักษร

• สําหรับประเทศแถบเอเชียแปซฟิกที่ไมใชประเทศ

อินเดีย ใหปอนรหัส 20- หลัก เชน 12345678919

876543210 และสงไปที่ +61 427151515

• เฉพาะประเทศอินเดีย ใหปอนคําวา "Battery" 

แลวตามดวยรหัสแบตเตอรี่ 20- หลัก เชน Battery 

12345678919876543210 และสงไปที่ 5555

โดยจะคิดคาใชจายตามการใหบริการในประเทศและ

ระหวางประเทศ

คุณควรไดรับขอความแจงวารหัสนั้นเปนรหัสของแทหรือ

ไม

หากคุณตองการความชวยเหลือในการยืนยันรหัส

แบตเตอรี่ โปรดติดตอศูนยบริการของ Nokia ในพื้นที่

ของคุณตามรายชื่อที่ปรากฎในเว็บไซต 

www.nokia-asia.com/carecentrelocator
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ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอร่ี
จะทําอยางไร หากแบตเตอร่ีของคุณไมใช
ของแท
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของ

คุณที่มีสต๊ิกเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ 

Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น ใหนําแบตเตอรี่

ไปยังจดุบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับ

อนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือ การใช

แบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลิต อาจ

เปนอันตรายและอาจทําใหโทรศัพทของคุณดอย

ประสิทธิภาพและทําใหเครื่องและอุปกรณเสริมเสียหาย

ได รวมทั้งอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกัน

อ่ืนใดที่ใชกับโทรศัพท

หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่

ของแทของ Nokia โปรดไปที่

www.nokiaoriginals.com/battery 
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20. อุปกรณเสริมของแท

อุปกรณเสริมแบบใหม

สําหรับโทรศัพทของคุณ

มีจําหนายอยูมากมาย 

คุณสามารถเลือก

อุปกรณเสริมซึ่งเหมาะ

กับความตองการในการติดตอสื่อสารของคุณได

อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบายไวในสวนถัดไป

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพืน้ที่ของคุณวามี

อุปกรณใดจําหนายบาง

ตอไปน้ีเปนคําแนะนําท่ีควรปฏิบัตสิําหรับ
การใชอปุกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก

• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม 

ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการติดต้ังและการทํางานของอุปกรณ

เสริมทุกชิ้นที่ติดต้ังในรถอยางสม่ําเสมอ

• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะ

ติดต้ังอุปกรณเสริมในรถที่ติดต้ังยากได

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่

ไดรับการรบัรองจากผูผลิตโทรศัพทเทานั้น การใช

อุปกรณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตราย

และทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปน

โมฆะไป

■ แบตเตอรี่

* เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงได โดยขึ้นอยูกับ

ซิมการด การต้ังคาระบบและคาที่ใช รูปแบบที่ใช รวมถึง

สภาพแวดลอม การใชวิทยุ FM และแฮนดฟรีแบบในตัว 

จะสงผลตอเวลาสนทนาและเวลาสแตนดบาย

■ ในอาคาร

อปุกรณชารจแบบพกพา (AC-4)
อุปกรณชารจขนาดเล็กและน้ําหนักเบาพรอมปลั๊กที่

มขีนาดเล็กกวาเดิมเพือ่ชวยชารจแบตเตอรี่ในโทรศัพท

ใหไดอยางรวดเร็ว 

■ ในอาคารและพาหนะ

ชุดหูฟง Nokia Classic 
(HS-23)
ชุดหูฟงขนาดเล็กและมีน้ําหนักเบาพรอมฟงกชันของ

แฮนดฟรี ปุมควบคุมเสียง สนับสนุน push to talk และ

หูฟงที่ใชงานไดสะดวกเพือ่ฟงวิทยุระบบเอฟเอ็มหรือ

เครื่องเลน MP3 ในโทรศัพทที่ใชรวมกันได

ประเภท เทคโน
โลยี

เวลา
สนทนา*

สแตนดบาย*

BL-4B Li-ion สูงถึง 200 
mins

สูงถึง 300 
ชั่วโมง
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21. การดูแลและการบํารงุรักษา

โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมรูีปลักษณที่

ดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแล

โทรศัพทของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง

• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง ฝน ไอน้ํา ความชื้น และ

ของเหลวทุกชนิดอาจมีแรเปนสารประกอบ ซึ่งจะ

ทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสขึ้นสนิม หากตัวเครื่อง

เปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่อง

แหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก 

เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกได

และสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภมูิ

สูงจะทําใหอายุการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอ

นิกสสั้นลง ทั้งยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย 

และทําใหสวนที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่อง

กลับคืนสูอุณหภมูิปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายใน

เครื่อง ซึ่งอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหาย

ได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือ

จากที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไม

ถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่

ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซัก

ฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอาจเขาไปอุดตันใน

ชิ้นสวนที่เลื่อนไดของโทรศัพท และอาจสงผลตอ

ประสิทธิภาพการทํางานของโทรศัพท

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส 

(เชน เลนสของกลองถายรูป พรอกซิมิต้ีเซ็นเซอร 

และเลนสเซ็นเซอรแสง)

• ใชเสาอากาศสํารองที ติดมากบัเครื องหรอืเสาอากาศ

สําหรับเปลี่ยนที่ไดรับการรับรองเทานั้น การใชเสา

อากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอ

เติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิดความเสีย

หาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณ

สื่อสารวิทยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

• ทําสําเนาขอมูลที่คุณตองการเก็บไว (เชน รายชื่อ 

และบันทึกในปฏทิิน) กอนสงโทรศัพทของคุณเขา

ศูนยบริการเสมอ

คําแนะนําขางตนทั้งหมดใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ 

แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอ่ืนๆ หากอุปกรณใดทํางาน

ไมถูกตอง ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกล

บานคุณเพื่อขอรับบริการ
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22. ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวน

อุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวให

พนมือเด็ก

■ ความปลอดภัยดานสภาพ
แวดลอมในการทํางาน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ตางๆ และปดโทรศัพท

ในสถานที่หามใช หรือเมื่ออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน

หรืออันตราย ใชโทรศัพทในสภาวะการทํางานตามปกติ 

โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น 

RF เมื่อใชในตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจาก

รางกายอยางนอย 1.5 ซม. เมื่อใชซองหนังสําหรับ

พกพา อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพือ่การ

พกพา วัสดุตางๆ เหลานี้ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ 

และควรใหเครื่อง-อยูในระยะหางจากรางกายตามที่

ระบุไวขางตน โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับ

ระบบเครือขายที่มีคุณภาพเพือ่สงขอความหรือไฟล

ขอมลู ในบางกรณี จึงอาจมีการหนวงการสงขอความ

หรือไฟลขอมลูไวจนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ 

โปรดตรวจสอบใหมั่นใจวา คุณปฏิบัติตามคําแนะนํา

เกี่ยวกับระยะหางระหวางเครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวา

การสงจะเสร็จสมบูรณ

เนื่องจากชิ้นสวนบางชิน้ของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก 
วัตถุที่เปนโลหะจึงอาจดูดติดกับเครื่องโทรศัพทได และ
ผูใชอุปกรณชวยฟงไมควรถือโทรศัพทไวใกลกับหูที่ใส
อุปกรณชวยฟงอยู อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อที่มีแถบ
แมเหล็กไวใกลโทรศัพท ทั้งนี้เนื่องจากขอมูลที่เก็บไว
ภายในแถบแมเหล็กอาจถูกลบได

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้ง

โทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการ

ทํางานของอุปกรณทางการแพทยที่ไมมกีารปองกัน

สัญญาณเพียงพอได หากมีขอสงสัย ขอแนะนําใหคุณ

ปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยวา

อุปกรณชิ้นนั้นไดรับการปกปองจากสัญญาณ RF ภาย

นอกหรือไม ใหปดเครื่องของคุณในสถานที่ใหบริการ

รักษาพยาบาลในกรณีที่มีปายประกาศใหคุณดําเนิน

การดังกลาว เนื่องจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล

แหงนั้นอาจกําลังใชอุปกรณที่ไวตอสัญญาณ RF จาก

ภายนอก

เคร่ืองกระตุนหัวใจ
ผูผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจแนะนําวา 

ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจากเครื่องนี้อยางนอย15.3

ซม. (6 นิ้ว) เพือ่หลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับ

เครื่องดังกลาว ซึ่งขอแนะนําเหลานี้มีขอมลูตรงกับงาน

วิจัยจาก Wireless Technology Research ผูที่กําลัง

ใชเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจควรปฏิบัติดัง

ตอไปนี้

• ถือโทรศัพทใหหางจากเครื่องควบคุมจังหวะการ

เตนของหัวใจอยางนอย 15.3 ซม. (6 นิ้ว)

• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ

• ใชโทรศัพทกับหขูางท ีตรงขามกบัเคร ืองควบคมุจงัหวะ

การเตนของหัวใจเพือ่ลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิด

ขึ้น

หากคุณสงสัยวาอาจเกิดสัญญาณรบกวนขึ้น ใหปด

โทรศัพทและวางโทรศัพทออกไปหางๆ
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อุปกรณชวยฟง
อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิด

สัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได ในกรณีที่มี

สัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผูใหบริการ

ระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่

ติดต้ังไมถูกตองหรือมกีารปองกันไมเพยีงพอ เชน ระบบ

ฉีดน้ํามันที่ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS 

ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเลก็ทรอนิกส และระบบถุง

ลมนิรภยั โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผูผลิต

หรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ที่ติดต้ัง

ไวในรถของคุณ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดต้ังหรือซอมแซม

โทรศัพทในรถยนต การติดต้ังหรือการซอมแซมไมถูกตอง

อาจกอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันเปนโมฆะ

ดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้น

ของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดต้ังและทํางาน

อยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือ

วัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท 

หรืออุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตที่มีถุงลมนิรภัย 

โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัด

ที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดต้ังอุปกรณหรือวาง

โทรศัพทมอืถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุง

ลมนิรภยัอาจพองตัวออก -การติดต้ังอุปกรณไรสายไว

ในรถอยางผิดวิธอีาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงในขณะที่

ถุงลมนิรภยัพองตัวออกได

คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปด

โทรศัพทกอนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายใน

เครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่อง

บิน รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสาย

และยังผิดกฎหมายอีกดวย

■ บรเิวณทีอ่าจเกิดการระเบิด

ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และ

ควรปฏิบัติตามปายและคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด 

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะ

นําใหดับเครื่องยนต การเกิดประกายไฟในพื้นที่เชนนั้น

อาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหมที่อาจทําใหบาดเจบ็

หรือเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่ที่มีการเติม

เชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสในสถานีบริการน้ํามัน 

และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุใน

บริเวณคลังน้ํามนั สถานีเก็บน้ํามันและสถานีสงน้ํามัน 

โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ 

บริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิดอาจไมไดถูกประกาศใหเห็น

เดนชัด พืน้ที่ตางๆ เหลานี้ ไดแก ชั้นใตดาดฟาเรือ 

สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี ยานพาหนะที่ใชแกส

ปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่

มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือ

ผงโลหะปะปนอยูในอากาศ

■ การโทรฉุกเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทไรสายรวมถึงโทรศัพท
เครื่องนี้ดวยนั้นทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ 
ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขาย
ภาคพืน้ดิน รวมทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผูใชต้ัง
โปรแกรมเอง ดวยเหตุนี้ จึงไมสามารถรับ
ประกันการเชือ่มตอในทุกสภาวะได คุณ
จึงไมควรวางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปน
เครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจํา
เปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการ
แพทย
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ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความปลอดภยั
ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัตดิังน้ี
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจ

สอบวามีสัญญาณเพียงพอหรือไม ในบางเครือขาย 

คุณอาจตองใสซิมการดที่ใชไดลงในโทรศัพทเสีย

กอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอ

วางและพรอมสําหรับการโทรออก 

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันที่

คุณอยู ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแตละพื้นที่จะแตก

ตางกันไป

4. กดปุมโทรออก

ในกรณีที่คุณกําลังใชฟงกชันอ่ืนอยู คุณจะตองปด
ฟงกชันเหลานั้นกอนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได หาก
เครื่องอยูในโหมดออฟไลนหรือโหมดที่ใชบนเครื่องบิน 
คุณตองเปลี่ยนรูปแบบเพือ่ใชงานฟงกชนัโทรศัพทกอน
โทรแบบฉุกเฉิน โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉบับนี้หรือสอบ
ถามขอมูลเพิม่เติมจากผูใหบริการระบบของคุณ

ในกรณีที่คุณกําลังใชฟงกชันอ่ืนอยู คุณจะตองปด

ฟงกชันเหลานั้นกอนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได โปรด

ศึกษาจากคูมือผูใชฉบับนี้หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติม

จากผูใหบริการระบบของคุณ

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่

ถูกตองใหไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปน

เครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ

 ุ อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

■ รายละเอียดการรบัรอง (SAR)

โทรศัพทเคลื่อนที่รุนนี้ตรงตามคําแนะนําระหวางประเทศ

ของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ 

ซึ่งไดรับการออกแบบและไดรับการผลิตไมใหเกินความถี่

สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดยขอกําหนดระหวาง

ประเทศ (ICNIRP) ขอจํากัดนี้เปนสวนหนึ่งของคําแนะนํา

และระดับ RF ที่ไดรับอนุญาตสําหรับบุคคลทั่วไป ขอ

แนะนํานี้จัดทําขึ้นโดยหนวยงานทางดานวิทยาศาสตร

ที่เปนหนวยงานอิสระ ตามระยะเวลาและการประเมินผล

จากการศึกษาดานวิทยาศาสตร ขอแนะนํานี้ยังรวมถึง

ระดับความปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุ

และสุขภาพ

มาตรฐานของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใช

หนวยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) 

ขอกําหนดที่กําหนดไวในคําแนะนําระหวางประเทศคือ 

2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg)* การทดสอบ SAR จัดทําขึ้น

ในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะสงคลืน่

ความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนําใหใชในคลื่นความ

ถ่ีทั้งหมดที่ทําการทดสอบ แมวา SAR จะวัดที่ระดับ

พลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจ

ตํ่ากวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่องไดรับการออกแบบมา

ใหใชไดหลายระดับพลังงาน และจะใชพลังงานที่สามารถ

เขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว โดยทั่วไป ย่ิงคุณอยู

ใกลสถานีสงสัญญาณเทาใด ก็ย่ิงใชพลังงานของ

โทรศัพทนอยลงเทานั้น

คา SAR สูงสดุสําหรับโทรศัพทเมื่อทําการทดสอบโดย

ใชงานใกลกับหูจะเทากับ 0.84 W/kg

คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่ราย

งานของแตละประเทศและขอกําหนดในการทดสอบ 

รวมทั้งระบบเครือขายดวย การใชอุปกรณเสริมอาจมีผล

ทําใหคา SAR แตกตางไป สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

SAR โปรดดูขอมูลผลิตภณัฑที่ www.nokia-asia.com

* คา SAR สําหรับโทรศัพทจะจํากัดอยูที่ 2.0 วัตต/กิโล

กรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกิน 10 กรัมของเนื้อเยื่อผิว 

ขอจํากัดนี้สอดคลองกับความปลอดภัยที่ใหสําหรับ

บุคคลทั่วไปและความแตกตางของหนวยวัด คา SAR 

แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงานของ

แตละประเทศและระบบเครือขาย สําหรับขอมลู SAR 

ในพื้นที่อ่ืน โปรดดูขอมลูผลิตภัณฑที่ www.nokia.com
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ความปลอดภัยของเบราเซอร 57
ความปลอดภัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 67
คําขอโทรกลับ 47
คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia 62
คําสั่งขอใชบริการ 20
คําสั่งเสียง 31
คุกกี้ 56
คลังภาพ 39
เครื่องกระตุนหัวใจ 67
เครื่องคิดเลข 50
เครื่องเลนเพลง 41
เครื่องเลนสือ่ 41
เครื่องบันทึก 44

จ
จอแสดงผล 29

ช
ชุดหูฟง Nokia Classic (HS-23) 65
ชอความ

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 10

ซ
ซิงโครไนซจากเครื่องพีซีที่ใชรวมกันได 34
ซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร 34

ถ
ถาดรับขอความบริการ 57

ต
ตัวพิมพ 10
ตัวจับเวลาถอยหลัง 51
ตัวนับและตัวจับเวลา 28
ตัวเลือกตางๆ ขณะสนทนา 9
ตัวเลือกตางๆ ในขณะเบราส 55
ตัวเลือกเครื่องเลนเพลง 42
ตัวเลือกอ่ืนๆ ของแอปพลิเคชั่น 52
ตัวเลือกหลังบันทึก 44
ตารางนัดหมาย 49
ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณเ
สริม 65
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ท
ทางลัดสวนตัว 30
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth 31
โทรดวน 8, 27
โทรศัพท 35
โทรศัพทของคุณ 4

น
นามบัตร 24
นาฬิกาปลุก 49
นาฬิกาจับเวลา 51
โนเกียแครเซ็นเตอร 74
ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้

 69
ในอาคาร 65
ในอาคารและพาหนะ 65

บ
บันทึก 28, 50
บุคมารก 56
บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน xii
บริการพลักแอนดเพลย 3
บริการซิม 60
บริการเสริมจากระบบเครือขาย ix
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด 68
แบตเตอรี ่65
แบบขอความ 13
แบบเสียง 29
ใบรับรอง 58

ป
ปฏิทิน 49
ปุมเลือกดานซายและขวา 30
ปุมและสวนประกอบตางๆ 4
ปุมลัดในโหมดสแตนดบาย 6
ปุมสํารวจ 31
โปรแกรมอีเมล 16

พ
เพิ่มชอง 45
เพื่อความปลอดภัยของคุณ viii

ฟ
ฟงกชันพื้นฐานของวิทย ุ43
ฟงกชันการโทร 8

แฟมขอมูล 15
แฟมขอมูลถาดเขาและแฟมขอมูลอ่ืน 17

ภ
ภาพรวมของฟงกชัน xi
ภาษา 10
ภาษาที่เขียน 10

ม
มัลติมเีดีย 21
มีเดีย 40
เมนู

การสํารวจ 11
เลื่อ 11

เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด 38
โมดูลปองกัน 57

ย
ยานพาหนะ 68

ร
รูปแบบ 29
รายการปุมลัดสวนตัว 5
รายการโทรลาสุด 28
รายชื่อ 23
รายชื่อที่สมัครขอมูล 25
รายชื่อคูคา 33
รายชื่อสําหรับ IM 19
รายละเอียดการรับรอง (SAR) 69
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 10
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมติั 10
รหัส PIN xi
รหัส PUK xi
รหัสผาน xi
รหัสโทรศัพท xi
รหัสระบบ xii

ล
ลักษณะ 29
ลายเซน็ดิจิตอล 59

ว
วิทย ุ43
เว็บ 48, 54
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ส
สถานะของผูใช 24
สคริปตผานการเชือ่มตอรับรอง 56
สัญลักษณ 6
สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ IR 32
สายคลองขอมือ 3
สายเคเบิลขอมูล USB 34
สายเรียกซอน 8
สนทนา 45
สิ่งที่ตองทํา 50
เสาอากาศ 3

ห
หาคลื่นความถี่วิทย ุ43
หนาจอ 5
หนวยความจําที่ใชรวมกัน ix
หนวยความจําเต็ม 15
หนวยความจําแคช 57
โหมดกลองและการซูม 40
โหมดสแตนดบาย 5
โหมดสแตนดบายที่ใชงานอยู 5
แหลงรวบรวม 52

อ
อินฟราเรด 32
อีควอไลเซอร 44
อีเมล 21
อุปกรณทางการแพทย 67
อุปกรณชารจแบบพกพา (AC-4) 65
อุปกรณชวยฟง 68
อุปกรณเพิ่มพเิศษ x, 36
อุปกรณเสริมของแท 65
แอปพลิเคชั่น 52
แอปพลิเคชั่นการสื่อสารขอมูล 61

ฮ
โฮโลแกรมของแท 63
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โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขท่ี สาขา ชัน้ ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ
กรุงเทพฯ
1 ฟวเจอร

ปารครังสิต
ใตดิน หองบีเอฟ 32 ชั้นใตดิน 

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

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

2 เซ็นทรัล
ปนเกลา

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

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

3 ซีคอน
สแควร

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

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

เสาร - อาทิตย 
และวัน
นักขัตฤกษ 
10:00-21:00

ตางจังหวัด
4 เชียงใหม 

(ตรงขาม 
เชียงใหม 
แอรพอรต 
พลาซา)

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

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

5 พทัยา 
(ริม ถ.สุขุมวิท 
กอนถึงแยก
พทัยากลาง)

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

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

6 ขอนแกน 
(บริเวณ
ทางออก
หางเทสโก 
โลตัส)

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

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

7 หาดใหญ 
(ปากทาง
เขาโรง
พยาบาล
กรุงเทพ)

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

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

ขนาด
ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง (สูงสุด) ความหนา (สูงสุด)
76 ซีซี 92 กรัม 84 มม. 47 มม. 23 มม.
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