
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

���������	
�������  Nokia 6125



คําประกาศเรื่องความสอดคลอง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดยถือเปนความรับผิดชอบของเราแตเพียงผูเดียววา ผลิตภัณฑ RM-178 

สอดคลองกับบทบัญญัติตอไปนี้ของสภา:1999/5/EC คุณสามารถคัดลอกสําเนาของคําประกาศเรื่องความสอด

คลองไดที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, PC Suite และโลโกของ Nokia Original Enhancements เปนเครื่องหมายการคา
หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation ช่ือผลิตภัณฑและบริษัทอื่นๆ ที่กลาวถึงในที่นี้อาจเปนเครื่อง
หมายการคาหรือช่ือทางการคาของเจาของผลิตภัณฑนั้นๆ

Nokia tune เปนเครื่องหมายการคาดานเสียงของ Nokia Corporation

สิทธิบัตรสหรัฐฯ เลขที่ 5818437 และสิทธิบัตรอื่นๆ ที่รอการพิจารณา ซอฟตแวรปอนขอความ T9 
ลิขสิทธิ์ © 1999-2006 Tegic Communications, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ประกอบดวยซอฟตแวรเขารหัสขอความ RSA BSAFE หรือซอฟตแวรโปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA 
Security

Java เปนเครื่องหมายการคาของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. 

ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใต MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สําหรับการใชงานสวนตัวและไมใชเชิงพาณิชย ในการ
เช่ือมตอกับขอมูลที่เขารหัสใหเปนไปตามขอกําหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกคาเพื่อใชในกิจกรรมสวนตัวและไมใชทาง
การคา และ (ii) สําหรับใชเช่ือมตอกับวิดีโอ MPEG-4 ของผูใหบริการวิดีโอทีไ่ดรับอนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอื่นใดนอกเหนือ
จากนี้ ขอมูลเพิ่มเติมรวมถึงขอมูลที่เก่ียวกับการสงเสริมการขาย การใชงานภายในและการใชงานเชิงพาณิชย สามารถดูไดจาก MPEG 
LA, LLC ที่ <http://www.mpegla.com>

ขอมูลที่รวมอยูในคูมือผูใชเลมนีจั้ดทําขึ้นสําหรับผลิตภัณฑ Nokia 6125 โนเกีย ดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้น 
เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑที่อธบิายไวในเอกสารฉบับนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

โนเกียจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการสูญเสียขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความ
เสียหายทางออมที่เกิดขึ้นไมวาจะโดยวิธีใดก็ตาม

0434
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. i

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/
http://www.mpegla.com


เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพที่เปน" โดยไมมี การรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดอยูที่การรับ
ประกันความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑทีจํ่าหนาย หรือความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถุประสงค ตลอดจนความ
ถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทานั้น โนเกียขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลง
แกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผลิตภัณฑที่วางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนาย Nokia ใกลบานคุณ

การควบคุมการสงออก โทรศัพทเครื่องนี้ประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวร ซ่ึงสอดคลองตามกฎหมายและขอบังคับของการ
สงออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ หามกระทําการใดๆ ที่ขดัแยงตอกฎหมาย
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.ii



Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. iii



สารบัญ

เพ่ือความปลอดภัยของคุณ ................................. viii
ขอมูลเก่ียวกับโทรศัพทของคุณ ................................. ix
บริการเสริมจากระบบเครือขาย ................................. ix
หนวยความจําที่ใชรวมกัน .........................................x

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

การปองกันลิขสิทธิ์..................................................  xi
บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน ....................................  xii
การดาวนโหลดขอมูลและโปรแกรม .........................  xii
การสนับสนุนและขอมลูการติดตอของ Nokia ..........  xii

1. การเร่ิมตนใชงาน ...............................................1
การติดต้ังซมิการดและแบตเตอรี่ ............................... 1
การชารจแบตเตอรี่................................................... 2
การใสการดหนวยความจํา ....................................... 2
การเปดและปดเครื่อง............................................... 3
ต้ังเวลา เขตเวลาและวันท..................................... 3
บริการพลักแอนดเพลย......................................... 3

เปดฝาพบั ............................................................... 4
ตําแหนงการทํางานปกติ........................................... 4
สายคลองขอมือ....................................................... 4

2. โทรศัพทของคุณ ................................................5
ปุมและสวนประกอบตางๆ ....................................... 5
โหมดสแตนดบาย .................................................... 6
โหมดสแตนดบายแบบพิเศษ................................. 6
ปุมลัดของโหมดสแตนดบาย ................................. 7
ภาพพกัหนาจอเพื่อประหยัดพลังงาน..................... 7

เครื่องหมายและไอคอน ............................................ 7
เครื่องหมาย......................................................... 7

การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด) ..................................... 8

3. ฟงกชันการโทร.................................................. 9
การโทรออก ............................................................  9
โทรดวน..................................................................  9
การโทรออกดวยเสียงขั้นสูง ......................................  9
การโทรออกดวยเสียง ..........................................  9

รับสาย หรือปฏเิสธไมรับสาย..................................  10
สายเรียกซอน....................................................  10

ตัวเลือกตางๆ ขณะสนทนา ....................................  10

4. เมนูโทรศัพท.................................................... 11
หนาจอเมนู ...........................................................  11
การเขาใชงานเมนูฟงกชัน ......................................  11

5. การสงขอความ ................................................ 12
ขอความแบบอักษร ...............................................  12
การปอนขอความ ..............................................  12
เขียนและสง ......................................................  13
อานและตอบกลับ .............................................  13

ขอความซิม ..........................................................  14
ขอความมลัติมีเดีย ................................................  14
เขียนและสง ......................................................  14
การสงขอความ .................................................  15
อานและตอบกลับ .............................................  15
หนวยความจําเต็ม.............................................  16
แฟมขอมูล ........................................................  16
ขอความโปสการด .............................................  16
ขอความดวน ....................................................  17

การสงขอความคลิปเสียง Nokia Xpress.................  17
การสงขอความคลิปเสียง ...................................  17
การรับขอความคลิปเสียง ...................................  17

ขอความทันใจ.......................................................  17
ลงทะเบียนกับบริการการสงขอความทันใจ ..........  18
การเขาสูบริการ .................................................  18
การเชื่อมตอ ......................................................  18
ชวง ..................................................................  19
การเพิ่มรายชื่อผูใชขอความทันใจ .......................  20
การบล็อคหรือยกเลิกการบล็อคขอความ .............  20
กลุมสนทนา ......................................................  20
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.iv



โปรแกรมอีเมล ......................................................  21
เขียนและสง......................................................  21
ดาวนโหลด .......................................................  21
อานและตอบกลับ .............................................  22
แฟมขอมูลถาดเขาและแฟมขอมูลอ่ืน..................  22
การลบขอความ ................................................  22

ขอความเสียง .......................................................  22
ขอความขอมูล ......................................................  22
คําสั่งขอใชบริการ..................................................  22
การลบขอความ ....................................................  23
การต้ังคาขอความ.................................................  23
การต้ังคาทั่วไป .................................................  23
ขอความแบบอักษร ...........................................  23
มัลติมีเดีย.........................................................  24
อีเมล................................................................  24

6. รายชื่อ ............................................................. 26
การคนหา.............................................................  26
การจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท ......................  26
การจัดเก็บหมายเลข รายการ หรือภาพ...................  26
การคัดลอกรายชื่อ ................................................  27
การแกไขรายละเอียดรายชื่อ ..................................  27
การลบรายชื่อหรือรายละเอียดรายชื่อ .....................  27
นามบัตร ..............................................................  27
สถานะของผูใช .....................................................  27
รายชื่อที่สมัครขอมูล..............................................  28
การเพิ่มรายชื่อ..................................................  28
การดู ...............................................................  28
การเลิกเขาดูขอมูล ............................................  28

การต้ังคา .............................................................  29
กลุมสนทนา .........................................................  29
โทรดวน ...............................................................  29
บริการและเบอรสวนตัว .........................................  29

7. บันทึกการโทร ................................................. 30
ขอมลูตําแหนงการใชงาน ......................................  30

8. การตั้งคา ......................................................... 31
รูปแบบ ................................................................  31
ลักษณะ ...............................................................  31
แบบเสียง .............................................................  31
จอแสดงผล ..........................................................  31

หนาจอหลกั ......................................................  31
หนาจอขนาดเล็ก ...............................................  33

เวลาและวันที่........................................................  33
ทางลัดสวนตัว.......................................................  33
ปุมเลือกดานซาย...............................................  33
ปุมเลือกดานขวา ...............................................  34
ปุมสํารวจ .........................................................  34
การเปดการทํางานของโหมดสแตนดบาย
แบบพิเศษ ........................................................  34
คําสั่งเสียง ........................................................  34

การเชื่อมตอ ..........................................................  34
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ...............................  34
อินฟราเรด ........................................................  35
ขอมูลแพค็เก็ต...................................................  36
สายเคเบิลขอมูล USB .......................................  38

การโทรออก ..........................................................  38
โทรศัพท ...............................................................  39
อุปกรณเพิ่มพิเศษ .................................................  39
การต้ังกําหนดคา...................................................  40
ความปลอดภัย......................................................  40
การต้ังคาเรียกคืนการตั้งคาด้ังเดิม ..........................  41

9. เมนูตามท่ีผูใหบริการกําหนด .......................... 42

10. คลังภาพ ........................................................ 43
ลางการดความจํา .................................................  43

11. มีเดีย.............................................................. 44
กลองถายรูป .........................................................  44
การถายภาพ .....................................................  44
การบันทึกวิดีโอคลิป ..........................................  44
การต้ังคากลองถายรูป .......................................  44

เครื่องเลนสือ่.........................................................  45
การต้ังคาสําหรับบริการเรียกดูขอมูล ...................  45

เครื่องเลนเพลง......................................................  45
การเลนแทร็คเพลง ............................................  45
การต้ังคา ..........................................................  45

วิทยุ .....................................................................  46
จัดเก็บชองสัญญาณ..........................................  46
ฟง....................................................................  46

เครื่องบันทึก .........................................................  47
การบันทึกเสียง .................................................  47
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. v



รายการการบันทึกเสียง ...................................... 47
การกําหนดแฟมขอมูลจัดเก็บ.............................. 47

อีควอไลเซอร ......................................................... 47
ขยายเสียงสเตอริโอ................................................ 48

12. สนทนา...........................................................49
การเชื่อมตอและการยุติการเชื่อมตอ ........................ 49
การโทรและการรับสนทนา ...................................... 49
การโทรไปยังชองสัญญาณหรือการโทรไปยังกลุม . 50
การโทรแบบตัวตอตัว ......................................... 50
การโทรสนทนาไปยังผูรับหลายคน....................... 50
การรับสายสนทนา ............................................. 50

คําขอโทรกลับ........................................................ 51
การสงคําขอโทรกลับ .......................................... 51
การตอบคําขอโทรกลบั ....................................... 51

การเพิ่มรายชื่อแบบตัวตอตัว................................... 51
ชองสนทนา ........................................................... 51
เพิ่มชอง ............................................................ 52
การรับคําเชิญ .................................................... 52

การต้ังคาสนทนา ................................................... 52

13. ตารางนัดหมาย ..............................................54
นาฬิกาปลุก .......................................................... 54
แบบเสียงเตือนและขอความ ............................... 54

ปฏิทิน................................................................... 54
การเพิม่บันทึก ................................................... 55
การเตือนบันทึก ................................................. 55

สิ่งที่ตองทํา............................................................ 55
สิ่งที่ตองทํา........................................................ 55

บันทึก ................................................................... 55
ตัวเลือก ............................................................ 55

ตัวจับเวลาถอยหลัง................................................ 56
นาฬิกาจับเวลา...................................................... 56

14. แอปพลิเคชั่น .................................................57
เกมส .................................................................... 57
การเรียกใช ........................................................ 57
ดาวนโหลด........................................................ 57
การต้ังคา .......................................................... 57

แหลงรวบรวม ........................................................ 57
การเปดใชแอปพลิเคชั่น ...................................... 57
ตัวเลือกอ่ืนๆ ของแอปพลิเคชั่น............................ 57

ดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น....................................  57

15. เว็บ ................................................................ 59
ขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี........................................  59
ผูใหบริการ............................................................  59
การเขาสูบริการ.....................................................  59
การต้ังคาบริการ ................................................  59
การเปดใชการต้ังคา...........................................  59
การเชื่อมตอกับบริการ .......................................  60

เบราเซอร..............................................................  60
ปุมตางๆ ของโทรศัพท .......................................  60
ตัวเลือก ............................................................  60
การโทรออกโดยตรง...........................................  60
การต้ังคาลักษณะเบราเซอร ...............................  60

การต้ังคาความปลอดภัย .......................................  61
คุกกี้ .................................................................  61
สคริปตผานการเชื่อมตอรับรอง...........................  61

บุคมารก...............................................................  61
การรับ ..............................................................  61

การต้ังคาการดาวนโหลด .......................................  62
ถาดรับขอความบริการ...........................................  62
การต้ังคา ..........................................................  62

หนวยความจําแคช ................................................  62
ความปลอดภยัของเบราเซอร .................................  62
โมดูลปองกัน.....................................................  62
ใบรับรอง ..........................................................  63
ลายเซ็นดิจิตอล .................................................  63

16. บริการซิม ...................................................... 65

17. การเชื่อมตอคอมพิวเตอร ............................. 66
พื้นที่จัดเก็บขอมูล USB .........................................  66
Nokia PC Suite....................................................  66
EGPRS, GPRS, HSCSD และ CSD ......................  66
แอปพลิเคชั่นการสื่อสารขอมลู................................  66

18. อุปกรณเสริมของแท ..................................... 67
แบตเตอรี่..............................................................  67
ชุดหูฟงแบบใชสาย................................................  67

Nokia Headset HS-5 .......................................  67
อุปกรณชารจไฟ ....................................................  67

Nokia Compact Charger AC-3 .......................  67
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.vi



19. ขอมูลอางอิง.................................................. 68
ขอมลูเก่ียวกับแบตเตอรี่ ........................................  68
การชารจและการคายประจุ ...............................  68
คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ 
Nokia ..............................................................  68

20. การดูแลและบํารุงรักษา ................................ 71

21. ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย.......... 72
ความปลอดภัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน...... 72
อุปกรณทางการแพทย............................................ 72
ยานพาหนะ ........................................................... 72
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด..................................... 73
การโทรฉุกเฉิน ....................................................... 73
รายละเอียดการรับรอง (SAR) ................................. 74

ดัชนี......................................................................75

โนเกียแครเซ็นเตอร .............................................77
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. vii



เพ่ือความปลอดภัยของคุณ

โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มฉิะนั้นอาจ
กอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได โปรดอาน
คูมือผูใชฉบับสมบูรณสําหรับขอมูลเพิม่เติม

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทไรสายในสถานที่หาม
ใช หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิด
อันตราย

คํานึงถึงความปลอดภยัในการขับขี่
ยานพาหนะเปนอันดับแรก
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใช
มอืจับสิ่งอ่ืนใด ซึ่งรบกวนการขับขี่ยาน
พาหนะของคุณ สิ่งสําคัญอันดับแรก
ที่คุณควรคํานึงในขณะขับขี่ยาน
พาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทอง
ถนน

สัญญาณรบกวน
โทรศัพทไรสายทุกประเภทอาจเปดรับ
สัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได

ปดโทรศัพทขณะที่อยูในโรงพยาบาล
โปรดปฏบัิติตามขอบังคับหรือกฎ
เกณฑตางๆ ควรปดโทรศัพทเมื่ออยู
ใกลกับอุปกรณทางการแพทย

ปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน
โปรดปฏบัิติตามขอหามตางๆ 
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนบนเครื่องบินได

ปดโทรศัพทขณะเติมน้ํามัน
หามใชโทรศัพทเมื่ออยูที่จุดเติมน้ํามัน 
และหามใชโทรศัพท เมื่ออยูใกลกับ
น้ํามันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

ปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับจุดที่มี
การระเบิด
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ หามใช
โทรศัพทในจุดที่กําลังมีการระเบิด

การใชงานอยางถูกตอง
ใหใชงานตําแหนงปกติตามที่อธิบายไว
ในคูมอืผลิตภัณฑ อยาจับเสาอากาศ
โดยไมจําเปน

การบริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะ
ติดต้ังหรือซอมอุปกรณตางๆ ของ
เครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
ใชเฉพาะอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่
ผานการรับรองเทานั้น หามตอโทรศัพท
เขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวม
กันได

กันน้ํา
โทรศัพทมือถือของคุณไมไดกันน้ํา 
ควรเก็บไวในที่แหง

ทําสําเนาสํารอง
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึก
ขอมูลสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวใน
เครื่องเปนลายลักษณอักษรเสมอ

การตอกับอุปกรณอ่ืนๆ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณ
ชนิดอ่ืนๆ กรุณาอานคูมือผูใชเพื่อ
ศึกษารายละเอียดขอมลูเก่ียวกับความ
ปลอดภัย หามตอโทรศัพทเขากับ
อุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได
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การโทรฉุกเฉิน
โปรดตรวจสอบดูวา ไดเปดโทรศัพท
แลวและอยูในพื้นที่ใหบริการ กดปุม
วางสายซ้ําเทาที่จําเปน เพื่อลบหนาจอ 
และยอนกลับไปที่หนาจอเริ่มตน กด
หมายเลขฉุกเฉิน จากนั้น กดปุมโทร 
แจงตําแหนงที่คุณอยู อยาเพิ่งวางสาย
จนกวาจะไดรับแจงใหวาง

■ ขอมูลเก ียวกบัโทรศพัทของคณุ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมอืนี้ไดรับการรับรองใหใช
กับเครือขาย EGSM 850, 900, 1800 และ 1900 โปรด
ติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูให
บริการโทรศัพทของคุณ

ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ โปรด
เคารพตอสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน และไมกระทําการ
ใดที่เปนการละเมดิตอกฎหมาย

เมื่อถายหรือใชรูปภาพ หรือวิดีโอคลปิ โปรดเคารพขนบ
ธรรมเนียมทองถิ่นรวมทั้งสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน และ
ไมกระทําการใดที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงาน
คุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกา
ปลุก หามเปดเครื่องเมื่อการใชงานโทรศัพท
ไรสายอาจกอใหเกิดสญัญาณรบกวนหรือ
อันตราย

■ บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขาย
คุณตองสมัครใชบริการจากผูใหบริการระบบไรสายเพือ่
ใชงานโทรศัพท คุณสมบัติหลายชนิดในโทรศัพทเครื่อง
นี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติการทํางานของเครือขายไรสาย 
บริการเสริม ของระบบเครือขายดังกลาวอาจไมมีในบาง
เครือขาย หรือคุณอาจตองติดตอกับผูใหบริการโทรศัพท
เพือ่สมัครขอใชบริการกอน จึงจะสามารถใชบริการเสริม
ของระบบเครือขายได ผูใหบริการ โทรศัพทของคุณอาจ
จําเปนตองใหคําแนะนําเพิม่เติมเกี่ยวกับการใชบริการ
เสริมดังกลาว รวมถึงอธิบายถึงคาใชจายในการใชบริการ 
ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการ
ใชงานบริการเสริมของระบบเครือขาย ตัวอยางเชน 
ระบบเครือขาย บางแบบอาจจะไมรองรับตัวอักษรของ
ทุกภาษา และการบริการทั้งหมด

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใช
งานคุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น 
คุณสมบัติดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่องของคุณ 
เครื่องของคุณอาจไดรับการต้ังคาบางอยางไวเปนพิเศษ
แลว โดยการตั้งคานี้อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู 
ลําดับเมนู และไอคอนตางๆ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่ม
เติมจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทเครื่องนี้รองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ 
SSL) ที่ทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบาง
อยางของเครื่องตองไดรับการสนบัสนุนจากระบบเครือ
ขายในการใชเทคโนโลยีเหลานี้ เชน บริการขอความ
มลัติมีเดีย (MMS) การเบราส แอปพลิเคชันอีเมล การ
สงขอความทันใจ การซิงโครไนซจากระยะไกล  และการ
ดาวนโหลดขอมลูผานเบราเซอรหรือผาน MMS
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■ หนวยความจําที่ใชรวมกัน
คุณสมบัติในโทรศัพทเครื่องนี้ซึ่งใชหนวยความจํารวมกัน 
ไดแก คลังภาพ รายชื่อ ขอความตัวอักษร ขอความ
มัลติมีเดีย ขอความทันใจ อีเมล ปฏิทิน บันทึกสิ่งที่ตองทํา 
และเกมสและโปรแกรม JavaTM การใชคุณสมบัติอยาง
ใดอยางหนึ่งหรือมากกวานี้จะลดจํานวนหนวยความจําที่
เหลือสําหรับคุณสมบัติอ่ืนที่ใชหนวยความจํารวมกัน เชน 
การจัดเก็บโปรแกรมประยุกต Java  หลายโปรแกรม อาจ
ใชหนวยความจําทั้งหมดที่มีอยู และเครื่องอาจแสดงขอ
ความบนหนาจอวาหนวยความจําเต็ม  เมื่อคุณพยายาม
ใชคุณสมบัติอ่ืนที่ใชหนวยความจํารวมกัน ในกรณีนี้ 
ใหลบขอมูลหรือรายการบางอยางที่ใชพื้นที่หนวยความ
จํารวมกันนี้ออกเสียกอน คุณสมบัติบางอยาง เชน ขอ
ความแบบอักษร อาจมหีนวยความจําที่กําหนดไวใหแน
นอนแลว นอกเหนอืจากจํานวนหนวยความจําที่ใชรวม
กันกับคุณสมบัติอ่ืนๆ
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ขอมลูท่ัวไป

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่โนเกีย

รุนนี้ โทรศัพทรุนนี้ไดรวมคุณสมบัติบางประการเอาไว 

เชน ปฏทิิน นาฬกิา นาฬกิาปลุก วิทยุ เครื่องเลนเพลง 

และกลองที่ติดต้ังภายในเครื่อง

■ รหสัผาน

รหัสโทรศัพท
รหัสโทรศัพท (5 - 10 หลัก) ใชปองกันการใชโทรศัพท

โดยไมไดรับอนุญาต รหัสที่ต้ังไวคือ 12345 ในการ

เปลี่ยนรหัสและต้ังคาใหเครื่องขอรหัสผาน โปรดดูที่ 

“ความปลอดภัย”, ในหนา 40

หากคุณปอนรหัสโทรศัพทผิดหาครั้งติดตอกัน เครื่องจะ

ไมสนใจรหัสที่ปอนหลังจากนั้น รอประมาณหานาที แลว

ปอนรหัสอีกครั้ง

รหัส PIN
รหัส Personal Identification Number (PIN) และรหัส 

Universal Personal Identification Number (UPIN) (4 

ถึง 8 หลัก) ใชสําหรับปองกันการใชซิมการดของคุณโดย

ไมไดรับอนุญาต โปรดดูที่ “ความปลอดภัย”, ในหนา 40 

รหัส PIN มกัมาพรอมกับซิมการด ในการตั้งใหโทรศัพท

ขอรหัส PIN โปรดดูที่ “ความปลอดภัย”, ในหนา 40

รหัส PIN2 (4 ถึง 8 หลัก) อาจไดมาพรอมกับซมิการด

บางอัน โดยคุณตองใชรหสันี้ในการเขาใชฟงกชันบาง

อยาง

คุณตองใชรหัส PIN ของโมดูลเพื่อเขาดูขอมลูในโมดูล

รักษาความปลอดภัย โปรดดูที่ “โมดูลปองกัน”,

ในหนา 62 รหัส PIN ของโมดูลจะมาพรอมกับซิมการด

ในกรณีที่ซิมการดนั้นมีโมดูลรักษาความปลอดภัย 

คุณตองใชรหัส PIN สําหรับลายเซ็นแบบดิจิตอล โปรด

ดูที่ “ลายเซ็นดิจิตอล”, ในหนา 63 รหัส PIN สําหรับลาย

เซน็จะมาพรอมกับซิมการด ในกรณีที่ซมิการดนั้นมี

โมดูลรักษาความปลอดภยั 

รหัส PUK
รหัส Personal Unblocking Key (PUK) และรหัส 

Universal Personal Unblocking Key (UPUK) (8 หลัก) 

ใชในการเปลี่ยนรหัส PIN และ UPIN ที่ถูกบล็อคไว ตาม

ลําดับ ในการเปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ถูกล็อค จําเปนตองใช

รหัส PUK2

หากรหัสนี้ไมไดมีใหพรอมกับซิมการด โปรดติดตอผูให

บริการในทองที่ของคุณเพื่อขอทราบรหัส

รหัสระบบ
คุณจําเปนตองใสรหัสระบบ (4 หลัก) เมื่อใช การจํากัด

การโทร โปรดดูที่ “ความปลอดภัย”, ในหนา 40 คุณ

สามารถขอรับรหัสผานนี้จากผูใหบริการของคุณ

หากคุณปอนรหัสระบบผิดติดตอกันสามครั้ง รหัสผาน

จะถูกบล็อค โปรดติดตอผูใหบริการหากตองการความ

ชวยเหลือ 

■ การปองกันลขิสิทธิ์
การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมใิหทําการคัดลอก 

การแกไข การโอน หรือการสงตอภาพ แบบเสียง และเนื้อ

หาบางสวนได
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■ บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครือขายบางอยาง เชน 

บริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ MMS หรือการซิงโครไนซกับ

เซิรฟเวอรอินเตอรเน็ตระยะไกล  โทรศัพทของคุณตอง

ไดรับการตั้งคาคอนฟเกอเรชันที่ถูกตอง คุณสามารถรับ

การต้ังคาเปนขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชันโดยตรง 

เมื่อไดรับการตั้งคาแลว คุณตองบันทึกคาไวในโทรศัพท

ของคุณ ผูให บริการอาจสงรหัส PIN มาใหดวย ซึ่งคุณ

จําเปนตองใชเพือ่บันทึกการตั้งคา สําหรับขอมูลเพิม่เติม

เก่ียวกับการต้ังคาที่มีใหใชได โปรดติดตอผูใหบริการ

ของคุณ

เมื่อคุณไดรับขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน ขอความ 

ไดรับการตั้งคาการจัดรูปแบบ จะปรากฏขึ้น 

ในการบันทึกการตั้งคา ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ หาก

เครื่องแสดงขอความ ใส PIN ของการตั้งคา: ใหปอนรหัส 

PIN สําหรับการตั้งคา แลวเลือก ตกลง ใน การรับรหัส 

PIN โปรดสอบถามรหัส PIN จากผูใหบริการที่ใหบริการ

ต้ังคา หากไมมีการจัดเก็บการต้ังคาใดๆ ไว การต้ังคานี้

จะถูกจัดเก็บและต้ังคาเปนการตั้งคาคอนฟเกอเรชันที่

ระบบกําหนด หรือเครื่องอาจปรากฏขอความ  ใชงาน

การต้ังคาการกําหนดคาที่จัดเก็บไว?

ในการยกเลิกการตั้งคาที่ไดรับ ใหเลือก แสดง > ละทิ้ง

ในการแกไขคาที่ต้ังไว โปรดดู “การต้ังกําหนดคา”, 

ในหนา 40

■ การดาวนโหลดขอมูลและ
โปรแกรม

คุณอาจจะสามารถดาวนโหลดขอมูล เชน ลักษณะ เสียง

โทน และวิดีโอคลิป มาไวที่โทรศัพท (บริการเสริมจาก

ระบบเครือขาย) เลือกฟงกชันดาวนโหลด (เชน ในเมนู 

คลังภาพ) ในการเขาใชฟงกชนัดาวนโหลด โปรดดูที่คํา

อธิบายของเมนูที่เก่ียวของ คุณสามารถสอบถามการใช

บริการแบบอื่น ราคา และภาษีตางๆ ไดจากผูใหบริการ

ของคุณ

ขอสาํคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได 
และมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการป

องกันที่เพียงพอตอซอฟตแวรที่เปน

อันตราย

■ การสนับสนนุและขอมูลการ
ติดตอของ Nokia

สําหรับขอมูลเลมนี้ในเวอรชันลาสุด รวมถึงดาวนโหลด 

บริการและขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับผลิตภณัฑ Nokia 

ของคุณ โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/6125/support 

หรือเว็บไซต Nokia ในพื้นที่ของคุณ คุณอาจเลือกดาวน

โหลดการตั้งคากําหนดฟรีเชน MMS, GPRS อีเมลหรือ

บริการอ่ืนๆ สําหรับโทรศัพทในรุนของคุณไดที่ 

www.nokia-asia.com/phonesettings 

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ 

www.nokia-asia.com/contactus

ในการตรวจสอบสถานที่ต้ังของศูนยบริการ Nokia ที่อยู

ใกลที่สุดเพื่อขอรับบริการดานการบํารุงรักษา โปรดเขา

ไปที่ www.nokia-asia.com/repair
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การเร่ิมตนใชงาน
1. การเริ่มตนใชงาน

■ การติดตั้งซิมการดและ
แบตเตอรี่

เก็บซิมการดทั้งหมดใหพนมือเด็ก หากตองการทราบ

เก่ียวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ ในการใชบริการ

ซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ ซื่งอาจ

เปนผูใหบริการ ผูใหบริการระบบเครือขาย หรือผูจําหนาย

รายอ่ืนๆ กอนใสซิมการดและถอดแบตเตอรี่ โปรดปด

โทรศัพทและถอดเครื่องชารจออกกอน

ซิมการดและหนาสัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย 

เนื่องจากการขดูขีด หรือดัดงอ จึงควรถือ ใส หรือถอด

การดอยางระมัดระวัง

หมายเหตุ: กอนถอดหนากาก ใหปด

โทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพท

จากเครื่องชารจและอุปกรณอ่ืน โปรด

หลีกเลี่ยงการสัมผสัถูกสวนประกอบที่

เปนอิเล็กทรอนิกสขณะที่เปลี่ยนหนา

กาก ควรเก็บโทรศัพทและใชโทรศัพท

โดยใสหนากากทั้งสองขางไวเสมอ

การใสซิมการด:

1. กดที่ดานบนสุดของหนากากดานหลังกอนเลื่อ

นเพื่อคลายล็อคหนากาก แลวคอยๆ เลื่อน

หนากากเพื่อถอดออกจากโทรศัพท

2. หลังจากถอดหนากากดานหลังออกแลว ใหสอด

ปลายนิ้วลงไปที่ใตแบตเตอรี่ และยกแบตเตอรี่ขึ้น

เชนที่แสดงในภาพ

3. ใชเล็บมือแตะตรงกลางของที่ใสซิมการดซึ่งทําดวย

โลหะ กอนคลายล็อค และเปดที่ใสซิมการด 

4. ใสซิมการดลงไปเชนที่แสดงในภาพ โดยใสสวนที่

เอียงของการดลงไปกอน และหนาสัมผัสสีทองของ

การดหงายขึ้น (หางจากโทรศัพท)

5. ปดที่ใสซิมการด หนาสัมผัสสทีองบนซิมการดตอง

ประกบกับหนาสัมผัสสีทองที่อยูภายในโทรศัพท 

คอยๆ กดที่ใสซมิการดลงไปในโทรศัพทจนล็อค

เขาที่

6. ใสแบตเตอรี่กลับเขาไป โดยวางตําแหนงของ

แบตเตอรี่ (ที่ปายชื่อหงายขึ้น) เพื่อใหหนาสัมผัส

2

3
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การเริ่มตนใชงาน
สีทองตรงกับที่อยูบนโทรศัพท เลื่อนแบตเตอรี่

เขาไปจนกระทั่งล็อคอยูกับที่ 

7. เลื่อนหนากากดานหลังเพื่อปดใหสนิท

■ การชารจแบตเตอรี่
คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ เครื่องชารจ 

และอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองโดย 

Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้

เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอก

เหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําให

การรับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่องเปน

โมฆะไป

โทรศัพทเครื่องนี้จะใชไดกับแบตเตอรี่ BL-4C ใชแบต

เตอรี่ของแทของ Nokia เสมอ โปรดดูที่ 

“คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia”, 

ในหนา 68

ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับ

เครื่องโทรศัพท โทรศัพทนี้ไดรับการออกแบบใหใชพลัง

งานจากเครื่องชารจไฟฟาขนาด AC-3

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับ

การรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของ

คุณ 

1. เสียบเครื่องชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

2. เสียบปลั๊กของเครื่องชารจเขากับแจ็คทรงกลมที่

ใตโทรศัพท หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลา

สองสามนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะ

ปรากฎขึ้นบนหนาจอ หรือกอนที่จะสามารถโทร

ออกได

3. ถอดเครื่องชารจออกจากโทรศัพทเมื่อชารจ

แบตเตอรี่จนเต็มแลว

คุณสามารถใชโทรศัพทในขณะที่ยังตอเครื่องชารจเอาไว 

ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับประเภทของ

เครื่องชารจและแบตเตอรี่ที่ใช ตัวอยางเชน การชารจ

แบตเตอรี่ BL-4C ดวยเครื่องชารจ AC-3 จะใชเวลา

ประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย

■ การใสการดหนวยความจํา
ใชการด microSD ที่ใช

รวมกับเครื่องรุนนี้ได

เทานั้น การดหนวย

ความจําชนิดอ่ืนจะไม

พอดีกับชองใสการดหนวยความจํา และไมสามารถใช

รวมกับโทรศัพทเครื่องนี้ การใชการดหนวยความจําที่

ใชรวมกันไมไดจะกอใหเกิดความเสียหายกับการดหนวย

ความจํารวมทั้งตัวเครื่อง และขอมูลที่เก็บไวในการดอาจ

สูญหาย

ใชเฉพาะการดหนวยความจําที่โนเกียอนุมัติ ในขณะที่

โนเกยีปฏบัิติตามมาตรฐานดานอุตสาหกรรมที่ไดรับการ

อนุมัติในการใชการดหนวยควาามจํา แตการใชงานรวม

กันไดอยางสมบูรณของโทรศัพททุกยี่หอนั้นเปนเรื่องที่รับ

6

7
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การเร่ิมตนใชงาน
ประกันไมได เนื่องจากคุณภาพของผลิตภณัฑยอมแตก

ตางกันในกลุมผูผลิตอ่ืน

คุณสามารถใชการดหนวยความจําเพื่อเพิ่มหนวยความ

จําของ คลังภาพ โปรดดูที่ “คลังภาพ”, ในหนา 43 คุณ

สามารถใสหรือเปลี่ยนการดหนวยความจําโดยไมจําเปน

ตองปดโทรศัพท

ขอสําคัญ: หามถอดการดหนวยความจํา
ในขณะที่กําลังมกีารเขาใชการดนี้ การดึง

การดออกในขณะที่กําลังมีการเขาใชการด

อาจทําใหการดหนวยความจําและโทรศัพท

เสียได และขอมูลที่จัดเก็บไวภายในการด

อาจหายไป

ในการใสการดหนวยความจํา ใหใชเล็บมืองัด โดยวาง

เล็บมือไวบริเวณจุดที่เขาถึงที่ใสการดหนวยความจําได 

และงัดเพื่อเปดที่ใสการดหนวยความจํา (1) ใสการด

หนวยความจําในที่ใสการด (2) โปรดตรวจสอบวาใส

การดหนวยความจําอยางถูกตอง โดยที่หนาสัมผสัสีทอง

ของซิมการดตองหงายขึ้น ปดที่ใสการดหนวยความจํา

(3) 

คุณสามารถใชการดหนวยความจําเพื่อจัดเก็บไฟลมัลติ

มีเดีย เชนวิดีโอคลิป ไฟลเสียง และภาพไวใน คลังภาพ

ในการถอดการดหนวยความ ใหใชเล็บมืองัด โดยวางเล็บ

มือไวบริเวณจุดที่เขาถึงที่ใสการดหนวยความจําได และ

งัดเพื่อเปดที่ใสการดหนวยความจํา ใชเล็บคอยๆ ดัน

การดใหเคลื่อนออกจากที่ใสการด กอนดึงการดออกมา 

ปดที่ใสการดหนวยความจํา

ในการจดัรูปแบบการดหนวยความจํา โปรดดูที่ 

“ลางการดความจํา”, ในหนา 43

■ การเปดและปดเครื่อง
กดคางไวที่ปุมจบการทํางานจนกระทั่งโทรศัพทเปดหรือ

ปด หากโทรศัพทถามถึงรหัส PIN ใหปอนรหัสดังกลาว 

และเลือก ตกลง

ตัง้เวลา เขตเวลาและวันท
ปอนเวลาทองถิ่น เลือกเขตเวลาของตําแหนงของคุณ

ในแงสวนตางเวลาโดยดูตามเวลามาตรฐานกรีนนิช 

(GMT) และพิมพวันที่ โปรดดูที่ “เวลาและวันที่”, 

ในหนา 33

บริการพลักแอนดเพลย
เมือ่คุณเปดโทรศัพทเปนครั้งแรกและโทรศัพทอยูใน

โหมดสแตนดบาย เครื่องจะขอใหคุณรับการต้ังกําหนด

คาจากผูใหบริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือ

ขาย) ใหตอบรับหรือปฏิเสธคําขอนี้ โปรดดูที่ ตอเว็บ

สนับสนุนของผูใหบริการ ใน “การต้ังกําหนดคา”, หนา 40 

และ “บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, ในหนา xii
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การเริ่มตนใชงาน
■ เปดฝาพับ
เมื่อคุณเปดฝาพับของโทรศัพท ฝาพบัจะเปดออก

ประมาณ 155 องศา อยาพยายามดันออกไปใหมาก

กวานี้

■ ตําแหนงการทํางานปกติ
ใหใชโทรศัพทใน

ตําแหนงการทํางาน

ตามปกติ 

โทรศัพทรุนนี้มีเสาอากาศภายใน 

หมายเหตุ: คุณไมควร จับเสาอากาศโดย
ไมจําเปนเมื่อเปดเครื่องอยู เชนเดียวกับ

อุปกรณสงสัญญาณวิทยุอ่ืนๆ เพราะ

การสัมผัสกับเสาอากาศอาจสงผลตอ

คุณภาพการโทร และยังอาจทําใหมีการใช

พลังงานเกินกวาที่จําเปนอีกดวย การไม

สัมผัสบริเวณเสาอากาศระหวางการใชสาย

จะชวยเพิ่มประสิทธภิาพการทํางานของ

เสาอากาศและยืดอายุใชงานของแบตเตอรี่

■ สายคลองขอมือ
ถอดหนากากดานหลังออกจากโทรศัพท และรอยเชือก

ลงไปเชนที่แสดงในภาพ
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โทรศัพทของคุณ
2. โทรศัพทของคุณ

■ ปุมและสวนประกอบตางๆ 

• หูฟง (1)

• หนาจอหลัก (2)

• ปุมโทร (3)

• ปุมเลือกซาย กลางและขวา (4)

• ปุมเลื่อนสี่ทิศทาง (5)

• ปุมจบการทํางานเพือ่วางสาย (กดปุมสั้นๆ) 

และเปดและปดโทรศัพท (กดปุมยาวๆ) (6)

• ปุมกด (7)

• เลนสกลองถายรูป (8)

• หนาจอขนาดเล็ก (9)

• ลําโพง (10)

• ปุมคลายล็อคกลอง (11)

• ชองใสการดหนวยความจํา (12)

• ชองเสียบ Pop-PortTM (13)

• ชองเสียบอุปกรณชารจ (14)

• พอรตอินฟราเรด (IR) (15)

• ปรับความดังเบาของเสียงไดดวยปุมเสียงลง/ขึ้น 

(กดปุมสั้นๆ) ใชการโทรดวยเสียงไดผานทางปุม

เสยีงลง (กดปุมยาวๆ) และใชการสนทนา (PTT) 

ไดดวยปุมเสียงขึ้น (กดปุมยาวๆ) (16)
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โทรศัพทของคุณ
■ โหมดสแตนดบาย
เมื่อคุณเปดโทรศัพท หนาจอแรกที่ปรากฏคือ หนาจอเริ่ม

ตน ซึง่แสดงใหทราบวา โทรศัพทของคุณอยูในโหมด

สแตนดบาย เมื่อโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย ปุม

เลือกจะเขาสูฟงกชันเฉพาะ และเครื่องหมายจะปรากฏ

บนหนาจอเริ่มตน เครื่องหมายจะแสดงสถานะของ

โทรศัพท 

• ความแรงของสัญญาณเครือขาย (1)

• เครื่องหมายแสดงความแรงของแบตเตอรี่ (2)

• นาฬิกา (3) — หากตั้งใหเวลาปรากฏบนหนาจอ 

โปรดดูที่ “เวลาและวันที”่, ใน “การต้ังคา”, หนา 33

• ชื่อของผูใหบริการหรือโลโกระบบ (4) 

• ปฏทิิน (5) — วันที่จะปรากฏหากตั้งใหปรากฏบน

หนาจอ และไมไดต้ังโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ 

โปรดดูที่ “โหมดสแตนดบายแบบพิเศษ”, ในหนา 6 

และ “เวลาและวันที่”, ในหนา 33

• สแตนดบายแบบพเิศษ (6) โปรดดูที่ 

“โหมดสแตนดบายแบบพเิศษ”, ในหนา 6

• ปุมเลือกซาย (7) คือ ไปที่ หรือทางลัดสูอีกฟงกชัน
หนึ่ง โปรดดูที่ “ปุมเลือกดานซาย”, ในหนา 33

• โหมดของปุมเลือกตรงกลาง (8) คือ เมนู

• ปุมเลือกขวา (9) อาจเปน ชื่อ เพื่อเขาสูรายการ

รายชื่อในเมนู รายชื่อ ชื่อเฉพาะของ ผูใหบริการ

เพื่อเขาสูเว็บไซตเฉพาะของผูใหบริการ หรือทางลัด

สูฟงกชันที่คุณเลือก โปรดดูที่ “ปุมเลือกดานขวา”, 

ในหนา 34

โหมดสแตนดบายแบบพิเศษ
ในโหมดสแตนดบายแบบพเิศษ โทรศัพทสามารถแสดง

หนาตางของรายการเนื้อหาแยกเฉพาะ เชน เครื่องหมาย

ทั่วไปและโลโกระบบ (1) ทางลัด (2) ฟงกชันเสียง (3) และ

ปฏทิิน (4) ในการเลือกวาตองการใหโหมดสแตนดบาย

แบบพิเศษแสดงหรือไม โปรดดูที่ สแตนดบายแบบพเิศษ 

ใน “การต้ังคาโหมดสแตนดบาย”, หนา 32

โหมดสแตนดบายแบบพิเศษอยูในพาสซีฟโหมดเมื่อปุม

เลือกกลาง (5) คือ เมนู คุณทําไดเพียงการดูเนื้อหา ใน

การเรียกใชโหมดนําทาง และเลื่อนดูเนื้อหา ใหใชปุมนํา

ทาง ในการเปลี่ยนปุมเพือ่เขาสูโหมดนําทาง โปรดดูที่ 

ใชงานสแตนดบาย ใน “การต้ังคาโหมดสแตนดบาย”, 

หนา 32 เมือ่เครื่องหมายลูกศรปรากฏ 

คุณจะสามารถเลื่อนราย

การไปทางซายและขวา
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โทรศัพทของคุณ
ในการเลือกกําหนดและจัดการเนื้อหาของโหมด

สแตนดบายแบบพิเศษ เลือก ตัวเลือก > 

สแตนดบายแบบพิเศษ โปรดดูที่ 

“การต้ังคาโหมดสแตนดบาย”, ในหนา 32

ในการออกจากโหมดนําทาง ใหเลือก ออก หากไมไดกด

ปุมใดภายในระยะเวลาที่กําหนด โทรศัพทจะเขาสู

พาสซีฟโหมดโดยอัตโนมัติ

รายการเนื้อหาในโหมด นําทาง
แถบปุมลัด — ในการเลือกปุมลัด ใหเลื่อนไปที่ฟงกชันที่

คุณตองการและเลือกฟงกชันนั้น ในการเปลี่ยนหรือจัด

การกับปุมลัดในโหมดนําทาง ใหเลือก ตัวเลือก > 

สแตนดบายแบบพิเศษ > ตัวเลือก > ปรับแตงคา เลื่อน

ไปที่หนาตางปุมลัด และ เลือก ตัวเลือก > เลือกลิงค 

หรือ จัดวางลิงค

แอปพลิเคชั่นเสียง — ในการเปดวิทยุหรือเครื่องเลนเพลง 

ใหเลื่อนและเลือก ในการเปลี่ยนแทร็คในเครื่องเลนเพลง

หรือชองสัญญาณในวิทยุ ใหเลื่อนซายหรือขวา ในการ

เริ่มตนคนหาชองสัญญาณของวิทยุ ใหกดปุมซายหรือ

ขวาคางไว

ปฏิทิน — เพื่อดูบันทึกของวันนี้ ใหเลือกบันทึกที่คุณตอง

การ เพื่อดูบันทึกของวันกอนหนาหรือวันถัดๆ ไป ใหเลื่อน

ซายหรือขวา

บันทึกของฉัน — เพือ่ปอนบันทึก ใหเลือกหนาตางขอมูล 

เขียนบันทึกของคุณ และจัดเก็บ

สถานะของฉัน — เพื่อเปลีย่นแปลงขอมูลสถานะของ

ผูใชของคุณ ใหเลือกรายการขอมูล

ตัวนับเวลาถอยหลัง — เพือ่เริ่มตนตัวนับเวลาถอยหลัง 

เลือกรายการขอมลู เวลาที่เหลือพรอมบันทึกจะปรากฏ

ขึ้น

สัญลักษณทั่วไป — เพื่อแสดงเครื่องหมายในโหมด

สแตนดบาย เชน วันที่ หนาจอขอมูลเผยแพร ขอความ

ขอมลู กลุมผูสนทนาที่ระบบตั้งไว และดัชนีเฉพาะกลุม 

วันที่จะปรากฏหากไมไดเลือกปฏทิินเปนขอมูลสําหรับ

สแตนดบายแบบพิเศษ

ปุมลัดของโหมดสแตนดบาย
ในการเขาใชรายการเบอรที่โทรออก ใหกดปุมโทรหนึ่ง

ครั้ง โปรดดูที่ “การโทรออก”, ในหนา 9

ในการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง (บริการเสริม

จากระบบเครือขาย) เมื่อคุณจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท

ของระบบฝากขอความเสียงไว ใหกดคางไวที่ปุม 1

ในการเชื่อมตอกับบริการเบราเซอร ใหกดคางไวที่ปุม 0

ในการตั้งคาฟงกชันปุมลัดสําหรับปุมนําทาง โปรดดูที่ 

ปุมสํารวจ ใน “ทางลดัสวนตัว”, หนา 33

ในการโทรออกดวยการกดปุมตัวเลขที่มีหมายเลข

โทรศัพทที่กําหนดไวให โปรดดูที่ “โทรดวน”, หนา 9

ในการสลับระหวางรูปแบบ ทั่วไป และรูปแบบ เงียบ 

ใหกดคางไวที่ #

ภาพพักหนาจอเพื่อประหยัดพลังงาน
ในการประหยัดพลังงาน ภาพพักหนาจอรูปนาฬิกา

ดิจิตอลจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ เมื่อไมมีการใชงาน

โทรศัพทในชวงระยะเวลาหนึ่ง โปรดดูที่ 

“ประหยัดพลังงาน”, ใน “หนาจอหลัก”, หนา 32 หรือ 

“ประหยัดพลังงาน”, ใน “หนาจอขนาดเล็ก”, หนา 33 

สําหรับขอมูลการเรียกใช ภาพพักหนาจอเพื่อประหยัด

พลังงาน

■ เครื่องหมายและไอคอน
โทรศัพทของคุณมตัีวระบุอยูสองชนิด: เครื่องหมาย

และไอคอน 

เคร่ืองหมาย
โปรดดูที่ “โหมดสแตนดบาย”, หนา 6 สําหรับขอมูล

เก่ียวกับเครื่องหมาย
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โทรศัพทของคุณ
ไอคอน
ไอคอนคือ ภาพแทนรายการหรือสถานการณเฉพาะใน

รูปของกราฟก รายการ ตอไปนี้อธิบายความหมายของ

แตละไอคอน

คุณมีขอความที่ยังไมไดอานอยูใน

แฟมขอมูล ถาดเขา

คุณมีขอความที่ยังไมไดสง ที่ยกเลิก 

หรือที่เสียในแฟมขอมลู ถาดออก

มสีายเรียกเขาที่ไมไดรับสาย 

คุณไดรับขอความทันใจหนึ่งหรือหลาย

ขอความ และคุณเชื่อมตอกับบริการขอ

ความทันใจแลว

ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู

ต้ังนาฬกิาปลุกไวที่ เปด

คุณจะไมไดยินเสียงโทรศัพทเมื่อมีสาย

เรียกเขา หรือเมื่อมีขอความแบบตัวอักษร

เครื่องกําลังนับเวลาถอยหลัง

การจบัเวลาจะทํางานอยูเปนพื้นหลัง

/ โทรศัพทลงทะเบียนเพื่อใชระบบเครือขาย 

GPRS หรือ EGPRS

/ การเชื่อมตอ GPRS หรือ EGPRS ถูก

สรางขึ้น

/ เครื่องกําลังระงับ ( พัก) การเชื่อมตอ GPRS 

หรือ EGPRS ไวชัว่คราว ตัวอยางเชน เมื่อ

มีการโทรเขาหรือการโทรออกในระหวาง

การเชื่อมตอการโทรแบบ EGPRS หรือ 

GPRS

เมื่อมีการใชการเชื่อมตออินฟราเรด 

สัญลักษณนี้จะแสดงอยางตอเนื่อง

ใชการเชื่อมตอ Bluetooth อยูในขณะนี้ 

หากคุณมีสายโทรศัพทสองสาย สัญลักษณ

นี้แสดงวาเครื่องเลือกสายที่สอง

โอนสายเรียกเขาทุกสายไปยังหมายเลขอื่น

มกีารใชงานลําโพง หรือมีการตออุปกรณ

เสริมเพื่อฟงเพลงเขากับโทรศัพท

เครื่องของคุณมีการจํากัดการโทรกับ

เฉพาะกลุม

เลอืกรูปแบบที่มีการต้ังเวลาไว

■ การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด)
ล็อคปุมกดทําใหปุมกดไมทํางานเพื่อปองกันการเผลอ

กดปุม

• ในการล็อคปุมกด เลอืก เมนู แลวกด * ภายใน 3.5 

วินาที

• ในการปลดล็อคปุมกด เลือก ปลด และกด * ภายใน 

1.5 วินาที

หาก ปองกันปุมกด ต้ังไวที่ ล็อคปุมกด ใหปอนรหัสความ

ปลอดภยัหากเครื่องขอ

ในการรับสายเมื่อปุมกดถูกล็อคอยู ใหกดปุมโทร เมื่อ

คุณวางสายหรือปฏเิสธไมรับสาย ปุมกดจะถูกลอ็คโดย

อัตโนมัติอีกครั้ง

เมื่อล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลข

ฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องของคุณได 

กดหมายเลขฉุกเฉิน จากน้ันกดปุมโทร

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ ปองกันปุมกด โปรดดูที่ “โทรศัพท”, 

หนา 39
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ฟงกชันการโทร
3. ฟงกชันการโทร

■ การโทรออก
1. ปอนหมายเลขโทรศัพทและรหัสพื้นที่ ในการลบตัว

อักษรที่ไมถูกตอง ใหเลือก ลบ

หากตองการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้ง

เพื่อเปนรหัสนําหนาการโทรตางประเทศ 

(เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกตาง

ประเทศ) หลังจากนั้นใหใสรหัสประเทศ รหัสพื้นที่

โดยไมตองมีเลข 0 นําหนา หากจําเปน ตามดวย

หมายเลขโทรศัพท

2. เมื่อตองการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ใหกดปุม

โทร

3. ในการวางสาย หรือยกเลิกการพยายามโทรออก 

ใหกดปุมจบการทํางาน หรือเลือก ตัวเลือก > วาง

สาย

■ โทรดวน
กําหนดหมายเลขโทรศัพทใหเปนหนึ่งในปุมโทรดวนได

โดยใชปุมหมายเลข 2 ถึง  9 โทรติดตอหมายเลขนั้นดวย

หนึ่งในวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

• กดปุมโทรดวน แลวกดปุมโทร

• หากตั้งคา โทรดวน ไวที่ เปด ใหกดปุมโทรดวนคาง

ไวจนกวาจะเริ่มการโทรนั้น โปรดดูที่ โทรดวน ใน 

“การโทรออก”, หนา 38

■ การโทรออกดวยเสยีงขัน้สูง
คุณสามารถโทรออกไดดวยการพูดชือ่ที่จัดเก็บไวใน

รายการรายชื่อของโทรศัพท คําสั่งเสียงจะถูกเพิ่มลงใน

ทุกรายการที่อยูในรายการรายชื่อของโทรศัพทโดย

อัตโนมติั

การโทรออกดวยเสียง
หากแอปพลิเคชัน่ที่สงหรือรับขอมูลใชการเชื่อมตอขอมูล

แพค็เก็ต ใหเลิกใชแอปพลิเคชั่นนั้นกอนใชการโทรออก

ดวยเสียง

คําสั่งเสียงจะขึ้นอยูกับภาษา ในการต้ังภาษา ใหเลือก

ภาษาในการเลนเสียง โปรดดูที่ “โทรศัพท”, ในหนา 39

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการ
เสียงอาจจะเกิดปญหาขึ้นได ถาคุณอยูใน

ที่ซึ่งมีเสียงดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน 

ดังนั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใช

เสียงเพียงอยางเดียวไมวาในสถานการณ

ใดก็ตาม

1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือกดานขวาคางไว 

คุณจะไดยินเสียงสั้นๆ และขอความ กรุณาเปลง

เสยีง จะปรากฏขึ้น

หากคุณใชชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันไดที่มีปุมชุดหูฟง 

ใหกด ปุมชุดหูฟงคางไว เพื่อเริ่มการโทรออกโดยใช

เสยีง

2. พดูคําสั่งเสียงใหชดัเจน หากโทรศัพทจดจํารายการ

เสยีงไดสําเร็จ รายการพรอมคําที่ตรงกันจะปรากฏ 

โทรศัพทจะเลนคําสั่งเสียงที่ตรงกันจากดานบนสุด

ของรายการ และโทรศัพทจะหมนุไปยังเบอรนั้น

หลังผานไป 1.5 วินาที หรือหากเบอรที่ปรากฏไมใช

เบอรที่ถูกตอง โทรศัพทจะเลื่อนลงมาอีกเบอรหนึ่ง

และพยายามโทรติดตอ

การใชคําสั่งเสียงเพือ่ใชฟงกชันที่เลือกในโทรศัพท

นั้นจะคลายกบัการโทรดวยเสียง โปรดดูที่ เสียงสั่ง

งาน ใน “ทางลัดสวนตัว”, หนา 33
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ฟงกชันการโทร
■ รบัสาย หรอืปฏิเสธไมรับสาย
• เปดฝาพบั หรือกดปุมโทรเพือ่รับสาย ในการปด

เสียงเรียกเขา เลือก เงียบ หากเปดฝาพบัหรือหาก

ปดฝาพบั ใหกดปุมเสียงขึ้น/ลง

• ในการปฏเิสธที่จะรับสายเรียกเขาเมื่อเปดฝาพับ 

ใหกดปุมจบการทํางาน

หากเรียกใช โอนสายเมื่อสายไมวาง ในศูนยฝากขอความ

เสียงของคุณ สายจะถูกโอนไปไวที่ขอความเสียงของคุณ 

หากไมไดเรียกใชตัวเลือกนี้ สายจะถูกปฏิเสธ ถาคุณตอ

ชุดหูฟงที่มีปุมที่ชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันไดเขากับโทรศัพท 

คุณสามารถรับสายและวางสายไดโดยกดปุมชุดหูฟง

สายเรียกซอน
สายเรียกซอนเปนบริการเสริมของระบบเครือขาย ใน

การรับสายเรียกซอนในระหวางที่สนทนากับสายอ่ืนอยู 

ใหกดปุมโทร สายแรกจะถูกพักสายไว เมื่อตองการวาง

สายที่สนทนาอยู ใหกดปุมจบการทํางาน

ในการเปดใชงาน ต้ังคาสายเรียกซอน โปรดดูที่ 

“การโทรออก”, ในหนา 38

■ ตวัเลือกตางๆ ขณะสนทนา
ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใชไดขณะสนทนา คือ 

บริการเสริมจากระบบเครือขาย หากตองการราย

ละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

ในการเพิ่มหรือลดความดังของเสียงในขณะที่โทร 

ใหกดปุมเสียงขึ้นหรือลงที่อยูดานขางของโทรศัพท

เลือก ตัวเลือก ในขณะที่โทรและคุณอาจใชตัวเลือก

ตางๆ ตอไปนี้ได

สง DTMF — เพือ่สงตัวอักษรแทนเสียงเรียกเขา

สลบัสาย — ใชสลับระหวางสายที่ใชอยูและสายที่พักไว

สงสายตอ — เพือ่ตอสายที่พกัไวเขากับสายที่ใชอยูและ

วางสายของคุณเองจากการสนทนา

ประชมุสาย — เพื่อการประชุมสาย โดยใหมีผูรวม

ประชมุสายไดสูงสุดถึงหาราย

โทรสวนตัว — เพื่อคุยสายเปนสวนตัวในระหวางการ

ประชมุสาย

โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง เนื่อง

จากเสยีงจะดังมาก
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เมนูโทรศัพท
4. เมนูโทรศัพท

คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพทถูกจัดเปนกลุมตามฟงกชัน 

และเขาถึงไดผานเมนูหลักของโทรศัพทของคุณ เมนู

หลักแตละเมนูประกอบดวยเมนูยอยและรายการที่คุณ

สามารถเลือกหรือดูขอมูล และเลือกกําหนดคุณสมบัติ

ของโทรศัพทตามความตองการ เลื่อนเพื่อเขาสูเมนูและ

เมนูยอยเหลานี้ 

อาจไมสามารถใชเมนูบางเมนูได แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับ

เครือขายของคุณ สําหรับขอมลูเพิ่มเติม โปรดติดตอผู

ใหบริการของคุณ

■ หนาจอเมนู
โทรศัพทของคุณอาจมหีนาจอเมนูสองแบบ: รายการ และ 

ตาราง

ในหนาจอแบบ รายการ ภาพจะเปนตัวเปดของเมนูทุก

เมนู เลื่อนเพือ่สํารวจผานเมนูตางๆ ในขณะที่คุณเลื่อน

ผานเมนู หมายเลขเมนูจะปรากฏที่มมุบนขวาของหนาจอ 

ใตหมายเลขเมนูคือแถบเลื่อนพรอมแท็บ แท็บจะเลื่อน

ขึ้นหรือลงในขณะที่คุณเลื่อนผานเมนู เพื่อใหคุณมอง

เห็นตําแหนงปจจบัุนของคุณในโครงสรางเมนู

ในหนาจอแบบ ตาราง ไอคอนเมนูหลายๆ ไอคอนจะ

ปรากฏบนหนาจอเดียว ใชปุมนําทางสี่ทิศทางเพื่อเลื่อน

ผานไอคอน ชื่อของเมนูจะปรากฏที่ดานบนสุดของหนา

จอ และไอคอนสําหรับเมนูที่เลือกจะปรากฏเปนเคาราง

ในการเปลี่ยนหนาจอเมนู ใหเลือก ตัวเลือก > มุมมอง

เมนูหลัก > รายการ หรือ ตาราง

■ การเขาใชงานเมนูฟงกชัน
1. เลอืก เมนู และเมนูที่คุณตองการ

2. หากเมนูมีเมนูยอย ใหเลือกเมนูยอยที่คุณตองการ

3. หากเมนูที่เลือกนั้นมีเมนูยอยอีก ใหเลือกเมนูยอย

ที่คุณตองการ 

4. ในการกลับไปที่เมนูระดับกอนหนานี้ ใหเลือก กลับ 

ในการออกจากเมนู ใหเลือก ออก
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 11



การสงขอความ
5. การสงขอความ

คุณสามารถใชขอความเคลื่อนที่เพื่อติดตอกับเพือ่น 

ครอบครัว และธุรกิจตลอดเวลาไดดวยการใชบริการขอ

ความสั้น (SMS) ซึ่งเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย 

แตไมสามารถใชคุณสมบัติการสงขอความทุกคุณสมบัติ

กับเครือขายไรสายทุกเครือขาย โปรดติดตอผูใหบริการ

หากตองการทราบขอมูลความพรอมใชของบริการ และ

ขอมูลการสมัครขอรับบริการ

เมื่อสงขอคาวม โทรศัพทอาจแสดงคําวา สงขอความแลว 

ซึ่งแสดงใหเห็นวา โทรศัพทของคุณไดสงขอความนั้นไป

ยังหมายเลขศูนยขอความที่ต้ังโปรแกรมไวในโทรศัพท

ของคุณแลว แตไมไดหมายความวาผูรับปลายทางไดรับ

ขอความของคุณแลว คุณสามารถสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรับสงขอความไดจากผูใหบริการ

■ ขอความแบบอักษร
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษร

ที่มคีวามยาวมากกวาความยาวที่กําหนดของขอความ

เดียว โดยขอความที่ยาวขึ้นจะถูกสงเปนชุดขอความตั้ง

แตสองขอความขึ้นไป ผูใหบริการจะคิดคาใชจายตาม

จริง สัญลักษณความยาวของขอความจะปรากฏที่ดาน

บนสุดของหนาจอของโทรศัพท สัญลักษณนี้จะชวยให

คุณทราบวามีตัวอักษรเหลืออยูในขอความมากนอยเพยีง

ใดในขณะที่คุณกําลังพิมพขอความ เนื่องจากระบบจะ

นับตัวอักษรถอยหลังจาก 913 

สําหรับตัวอักษรที่มเีครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่อง

หมายอ่ืนๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา เชน 

จีน จะใชพืน้ที่มากขึ้น ซึ่งอาจทําใหขอความนั้นยาวกวา

จํานวนที่จะสงเปนขอความเดียวได 

คุณสามารถใชตัวอยางขอความที่กําหนดไวลวงหนาเพือ่

ชวยในการเขียนขอความแบบอักษร กอนสงขอความหรือ

ขอความอเีมลใด คุณจําเปนตองจัดเก็บการตั้งคาบาง

คาของขอความ โปรดดูที่ “การต้ังคาขอความ”, ใน

หนา 23

เมื่อตองการตรวจสอบการใชงานบริการอีเมล SMS และ

สมัครขอใชบริการ ใหติดตอผูใหบริการ 

การปอนขอความ
ในการปอนขอความในขณะที่เขียนขอความ ใหใชระบบ

ปอนตัวอักษรแบบปกติหรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 

เมื่อใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ ใหกดปุมตัวเลข 1  

ถึง 9 ซ้ําจนกระทั่งตัวอักษรที่คุณตองการปรากฏ ในระบบ

ชวยสะกดคําอัตโนมัติ คุณสามารถปอนตัวอักษรไดโดย

การกดปุมครั้งเดียว

เมื่อคุณเขียนขอความ  จะปรากฏขึ้นที่ดานซาย

บนสุดของหนาจอ แสดงถึงระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 

และ  จะปรากฏขึ้น แสดงถึงระบบปอนตัวอักษร

แบบปกติ   หรือ  ที่ปรากฏติดกับ

สัญลักษณของระบบการปอนขอความ แสดงถึงลักษณะ

ตัวพิมพ ในการ เปลี่ยนลักษณะตัวพมิพ ใหกดปุม # 

 แสดงถึงโหมดตัวเลข ในการ เปลี่ยนจากโหมด

ตัวอักษรเปนตัวเลข ใหกดคางไวที่ปุม # และเลือก โหมด

หมายเลข

การต้ังคา
ในการตั้งภาษาที่ใชเขียนเปนภาษาอื่นที่ไมใชภาษาที่

เลือกไว ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน ระบบชวย

สะกดคําอัตโนมัติจะนํามาใชไดเฉพาะกับภาษาที่ปรากฏ

ในรายการเทานั้น

ในการตั้งตัวเลือกสําหรับระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 

ใหเลือก ตัวเลือก > ใชตัวชวยสะกดคํา หรือต้ังตัวเลือก

สําหรับระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ เลือก ตัวเลือก > 

ไมใชตัวชวยสะกดคํา
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.12



การสงขอความ
ในการตั้งคาใชงานหรือไมใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมติั

ไดอยางรวดเร็วเมื่อเขียนขอความ ใหกดปุม # สองครั้ง 

หรือเลือกคางไวที่ ตัวเลือก

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติชวยใหคุณเขียนขอความได

อยางรวดเร็ว โดยใชปุมกดของโทรศัพทและพจนานุกรม

ในตัว

1. เริ่มตนเขียนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 และกดแตละปุม

หนึ่งครั้งสําหรับตัวอักษรแตละตัว คําจะเปลี่ยนไป

หลังจากกดแตละปุม

2. เมื่อคุณเขียนคําหนึ่งเสร็จแลวและคํานั้นถูกตอง 

ใหกด 0

3. หากคําที่ปรากฏไมถูกตอง ใหกดปุม * ซํ้าๆ หรือ

เลือก  ตัวเลือก > ขอมูลที่ตรงกัน เมื่อคําที่คุณ

ตองการปรากฏขึ้น ใหเลือก ใช

4. หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวาคําที่

คุณตองการเขียนไมมีอยูในพจนานุกรม ในการเพิ่ม

คําลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด โทรศัพทจะ

แสดงคําที่ปอน เขียนคํานั้นใหเสร็จ (ใชระบบปอน

ตัวอักษรแบบปกติ) แลวจึง จัดเก็บ

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมตัวเลข 1 ถึง 9 ซ้ําจนตัวอักษรที่คุณตองการปรากฏ 

ตัวอักษรทั้งหมดที่มอียูในปุมตัวเลขแตละปุมอาจไมได

พิมพไวบนปุมครบทุกตัวอักษร ตัวอักษรที่มีอยูจะขึ้นกับ

ภาษาที่ใชเขียนที่เลือกไว โปรดดูที่ “การต้ังคา”, 

ในหนา 12

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณตองการปอน อยูในปุมเดียว

กับปุมที่คุณใชอยู ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึ้น 

หรือกดปุมนําทางปุมใดก็ได หลังจากนั้นใหปอนตัวอักษร

ในการเขาสูเครื่องหมายวรรคตอนและอักขระพเิศษที่ใช

กันบอยที่สุด กด 1 ในการเวนวรรค ใหกดปุม 0

หากคุณตองการตัวอักษรอ่ืน กด *

เขียนและสง
1. เลอืก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ

ตัวอักษร และพิมพเบอรโทรศัพทของผูรับลงในชอง 

ถึง: 

2. ในการดึงเบอรโทรศัพทจาก รายชื่อ เลือก เพ่ิม > 

รายชื่อ ในการสงขอความเดียวกันนี้ไปใหกับผูรับ

หลายๆ คน ใหเพิ่มรายชื่อที่คุณตองการทีละรายชือ่

3. ในการสงขอความไปใหกับหลายๆ คนในกลุม ให

เลอืก กลุมรายชื่อ และกลุมที่ตองการ ในการดึงราย

ชื่อที่คุณเพิง่สงขอความไปให เลือก เพ่ิม > ที่เพิง่

ถูกใชงาน

4. เลือ่นลงและพมิพขอความ โปรดดูที่ 

“การปอนขอความ”, ในหนา 12

5. ในการแทรกแมแบบขอความลงในขอความแบบ

อักษร เลือก ตัวเลือก > ใชแมแบบขอความ และ

แมแบบขอความที่คุณตองการแทรก

6. ในการดูลักษณะของขอความที่จะปรากฏตอผูรับ 

เลอืก ตัวเลือก > แสดงตัวอยาง

7. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

อานและตอบกลับ
เมือ่คุณไดรับขอความ คําวา ไดรับ 1 ขอความ หรือ ไดรับ 

N ขอความ จะปรากฏ โดย N คือจํานวนขอความใหม

1. ในการดูขอความใหม ใหเลือก แสดง 

ในการดูขอความนั้นในภายหลัง ใหเลือก ออก

ในการอานขอความในภายหลัง ใหเลือก เมนู > 

ขอความ > ถาดเขา 

หากไดรับขอความ มากกวาหนึ่งขอความ ใหเลือก

ขอความที่คุณตองการอาน  แสดงถึงขอความ

ที่ยังไมไดอานใน ถาดเขา

2. ขณะอานขอความ ใหเลือก ตัวเลือก เพือ่ลบหรือ

สงตอขอความ เพื่อแกไขขอความเปนขอความ

แบบตัวอักษรหรือเปนอีเมล SMS หรือเพื่อยายไป
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ยังแฟมขอมูลอ่ืน หรือดูหรือดึงขอมลูในขอความ

มาใชได และคุณยังสามารถคัดลอกขอความตั้งแต

เริ่มตนไปไวในปฏทิินในเครื่องโทรศัพท เพื่อเปนขอ

ความเตือนความจํา 

3. ในการตอบกลับขอความ เลือก ตอบ > ขอความ

ตัวอักษร มัลติมีเดีย  โปสการด ขอความดวน หรือ 

ขอความคลปิเสียง 

ในการสงขอความแบบอักษรไปยังที่อยูอีเมล ให

ปอนที่อยูอีเมลลงในชอง ถึง: 

4. เลื่อนลง และเขียนขอความของคุณในชอง 

ขอความ: โปรดดูที่ “การปอนขอความ”, ในหนา 12 

หากคุณตองการเปลี่ยนประเภทของขอความที่จะ

ใชเปนขอความตอบกลับ ใหเลือก ตัวเลือก > 

เปลี่ยนประเภทขอฯ

5. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

■ ขอความซิม
ขอความซิมคือขอความแบบอักษรที่จัดเก็บไวบนซิม

การดของคุณ คุณสามารถคัดลอกหรือยายขอความ

เหลานั้นไปไวที่หนวยความจําโทรศัพท แตไมสามารถ

ยายมาที่หนวยความจําซิมการด ขอความที่ไดรับจะถูก

จัดเก็บไวในหนวยความจําโทรศัพท

ในการอานขอความซิม ใหเลือก เมนู > ขอความ > ตัว
เลือก > ขอความซิม

■ ขอความมัลตมีิเดีย
หมายเหตุ: เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติขอ
ความมัลติมีเดียหรืออีเมลที่ใชรวมกันไดเทา

นั้นที่สามารถรับและแสดงขอความ

มัลติมีเดีย ลักษณะขอความที่แสดงอาจ

แตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

ขอความมัลติมีเดียอาจประกอบดวยขอความ ภาพ เสียง 

บันทึกปฏิทิน นามบัตร หรือวิดีโอคลิป หากขอความนั้น

มีขนาดใหญเกินไป เครื่องอาจจะรับขอความไมได

ระบบเครือขายบางระบบอาจยอมใหขอความแบบ

ตัวอักษรมีแอดเดรสของอินเตอรเน็ตไวดวย เพื่อใหคุณ

สามารถดูขอความมัลติมีเดียนั้นได

การสงขอความมัลติมีเดีย (บริการเสริมจากระบบเครือ

ขาย) จะรองรับรูปแบบดังตอไปนี้:

• รูปภาพ: JPEG, GIF, GIF ที่เปนภาพเคลื่อนไหวและ 

WBMP

• เสียง: AMR และออดิโอ 13K

• วิดีโอคลิป: รูปแบบ 3GPP และ 3GPP2 หรือวิดีโอ 

MPEG และออดิโอ AMR หรือออดิโอ 13K

เครื่องอาจไมรองรับรูปแบบไฟลแปลงทั้งหมดของรูปแบบ

ไฟลที่กลาวมาแลวก็ได

คุณจะรับขอความมลัติมีเดียไมได หากคุณสนทนาสาย

อ่ืนอยู เลนเกมส หรือรันแอปพลิเคชั่น Java อ่ืนๆ หรือ

ใชงานการเบราสการเชื่อมตอผานทางขอมลู GSM เนื่อง

จากการสงขอความมัลติมีเดียอาจลมเหลวไดดวยสาเหตุ

หลายประการ ดังนั้นคุณไมควรใชวิธดัีงกลาวเพียงอยาง

เดียวในการติดตอสื่อสารที่สําคัญๆ

เขียนและสง
เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของขอความมัลติมีเดีย 

หากไฟลภาพที่แทรกมขีนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจ

กําหนดใหภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทางขอ

ความมัลติมีเดียได

ในการตั้งคาสําหรับการสงขอความมัลติมีเดีย โปรดดูที่ 

“มัลติมีเดีย”, หนา 24 โปรดติดตอผูใหบริการระบบ 

เพื่อตรวจสอบการใชงานและการเปนสมาชิกบริการขอ

ความมัลติมีเดีย

1. ใหเลอืก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > 

มัลติมีเดีย

2. เขียนขอความ โปรดดูที่ “การปอนขอความ”, 

ในหนา 12
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โทรศัพทของคุณสนับสนุนขอความมัลติมีเดียที่มี

หลายหนา (ภาพนิ่ง) ขอความอาจประกอบดวย

บันทึกปฏิทินและนามบัตรในรูปของสิ่งที่แนบ 

สไลดอาจประกอบดวยขอความ ภาพหนึ่งภาพ 

และคลิปเสียงหนึ่งคลิป หรือขอความและวิดีโอคลิป 

3. ในการแทรกสไลดลงในขอความ เลือก ใหม หรือ
เลือก ตัวเลือก > ใส > ภาพนิ่ง

4. ในการดูขอความนั้นกอนที่จะสง ใหเลือก ตัว
เลือก > แสดงตัวอยาง

5. เลื่อนลงและเลือก สง  โปรดดูที่ “การสงขอความ”, 

ในหนา 15

6. ปอนเบอรโทรศัพทของผูรับลงในชอง ถึง:  

ในการดึงเบอรโทรศัพทจาก รายชื่อ เลือก เพ่ิม > 

รายชือ่

ในการสงขอความไปใหกับผูรับหลายๆ คน ใหเพิ่ม

รายชือ่ที่ตองการทีละรายชื่อ 

ในการสงขอความไปใหกับหลายๆ คนในกลุม ให

เลือก กลุมรายชื่อ และกลุมที่ตองการ

ในการดึงรายชื่อที่คุณเพิ่งสงขอความไปให เลือก

เพ่ิม > ที่เพิง่ถูกใชงาน

การสงขอความ
เมื่อคุณเขียนขอความเสร็จแลว ในการสงขอความนั้น 

ใหเลือก สง หรือ กดปุมโทร โทรศัพทจะจัดเก็บขอความ

ไวในแฟมขอมูล ถาดออก และโทรศัพทจะเริ่มสงขอความ 

หากคุณเลือก จัดเก็บขอความที่สง > ใช ขอความที่สงจะ

ไดรับการจัดเก็บไวในแฟมขอมูล แฟมขอความที่สง 

โปรดดูที่ “การต้ังคาทั่วไป”, ในหนา 23

หมายเหตุ: เมื่อโทรศัพทกําลังสงขอความ 

 ซึ่งเปนภาพเคลื่อนไหวจะปรากฏ 

การรับขอความที่แทจริงจะขึ้นอยูกับหลายป

จจัยดวยกัน คุณสามารถสอบถามราย

ละเอียดเพิม่เติมเกี่ยวกับบริการรับสง

ขอความไดจากผูใหบริการ

การสงขอความมัลติมีเดียจะใชเวลานาน

กวาการสงขอความแบบตัวอักษร ในขณะที่กําลังสงขอ

ความ คุณสามารถใชฟงกชันอ่ืนๆ ของโทรศัพท หากมี

การขัดจังหวะในขณะสงขอความ เครื่องจะพยายามสง

ใหมอีก 2-3 ครั้ง หากไมสามารถสงขอความนั้นได 

ขอความนั้นจะยังคงอยูในแฟมขอมูล ถาดออก โดยที่

คุณสามารถสงขอความนั้นในภายหลังได

ในการยกเลิกการสงขอความที่อยูในแฟมขอมลู ถาดออก 

ใหเลื่อนไปที่ขอความที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > 

ยกเลิกการสง

อานและตอบกลับ
ขอสําคัญ: ขอควรระวังในการเปดขอ
ความ วัตถุขอความมัลติมีเดียอาจมีไวรัส

หรืออาจทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพซีีของ

คุณเสียหายได 

เมือ่คุณไดรับขอความมัลติมีเดีย ขอความ ไดรับขอความ

มลัติมีเดียแลว หรือ ไดรับ N ขอความ จะปรากฏขึ้น โดย 

N หมายถึงจํานวนของขอความใหม

1. ในการอานขอความ ใหเลือก แสดง 

ในการดูขอความนั้นในภายหลัง ใหเลือก ออก

ในการอานขอความในภายหลัง ใหเลือก เมนู > 

ขอความ > ถาดเขา ในรายการขอความ  แสดง

ถึงขอความที่ยังไมไดอาน ใหเลือกขอความที่คุณ

ตองการดู

2. ในการดูขอความทั้งหมด หากขอความที่ไดรับมกีาร

นําเสนอดวย ใหเลือก เลน

ในการดูไฟลที่อยูในการนําเสนอหรือสิ่งที่แนบ 

ใหเลือก ตัวเลือก > วัตถุ หรือ สิ่งที่แนบ
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3. ในการตอบกลับขอความ ใหเลือก ตอบกลับ > 

ขอความตัวอักษร  มัลติมีเดีย โปสการด 

ขอความดวน หรือ ขอความคลิปเสียง เขียนขอ

ความตอบกลับ

หากคุณตองการเปลี่ยนประเภทของขอความที่จะ

ใชเปนขอความตอบกลับ ใหเลือก ตัวเลือก > 

เปลี่ยนประเภทขอฯ ขอความในประเภทใหมอาจ

ไมสนับสนุนเนื้อหาทั้งหมดที่คุณเพิ่ม

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง โปรดดูที่ 

“การสงขอความ”, ในหนา 15

หนวยความจําเต็ม
เมื่อคุณไดรับขอความแตหนวยความจําของขอความเต็ม 

หนวยความจําเต็ม ไมสามารถรับขอความ จะปรากฏขึ้น 

ในการลบขอความเกาออกกอน เลือก ตกลง > ใช และ
แฟมขอมูล เลื่อนไปที่ขอความที่ตองการ และเลือก ลบ

หากคุณตองการลบมากกวาหนึ่งขอความในครั้งหนึ่งๆ 

ใหเลื่อนไปที่ขอความหนึ่งที่คุณตองการลบและเลอืก 

ตัวเลือก > เลือก เลื่อนไปที่ขอความอื่นๆ ที่คุณตองการ

ลบทีละขอความ และเลือก เลือก หรือหากคุณตองการ

ลบขอความทั้งหมด เลือก ตัวเลือก > เลือกทั้งหมด 

เมื่อคุณเลือกขอความที่คุณตองการลบเสร็จแลว เลือก 

ตัวเลือก > ลบที่เลือก

แฟมขอมูล
เครื่องจะจัดเก็บขอความแบบตัวอักษรและขอความ

มัลติมีเดียที่ไดรับไวในแฟมขอมูลถาดเขา

ในการต้ังคาโทรศัพทใหจัดเก็บขอความที่สงไวในแฟม

ขอมูล รายการที่สง โปรดดูที่ จัดเก็บขอความที่สง ใน 

“การต้ังคาทั่วไป”, หนา 23

ในการดูขอความที่คุณตองการสงในภายหลัง และจัด

เก็บขอมูลดังกลาวเปนฉบับรางไวในแฟมขอมูล ฉบับราง 

เลือก เมนู > ขอความ > ฉบับราง

คุณสามารถยายขอความมาไวที่แฟมขอมูล รายการที่

จัดเก็บ ในการจดัระเบียบแฟมขอมูลยอย รายการที่จัด

เก็บ ของคุณ ใหเลือก เมนู > ขอความ > รายการที่จัด

เก็บ > ขอความที่จัดเก็บ หรือแฟมขอมูลที่คุณเพิ่ม 

ในการเพิ่มแฟมขอมูลสําหรับขอความของคุณ ใหเลือก 

ตัวเลือก > เพิ่มแฟมขอมูล ในการลบหรือเปลี่ยนชื่อ

แฟมขอมูล ใหเลื่อนไปที่แฟมขอมูลที่ตองการ แลวเลือก 

ตัวเลือก > ลบแฟมขอมูล หรือ เปลี่ยนชื่อแฟม

โทรศัพทของคุณมีแมแบบ ในการสรางแมแบบใหม 

ใหจัดเก็บหรือบันทึกขอความเปนแมแบบ ในการเขาดู

รายการแบบขอความ ใหเลือก เมนู > ขอความ > ราย

การที่จัดเก็บ > แมแบบ

ขอความโปสการด
การสงขอความโปสการดเปนบริการเสริมจากระบบเครือ

ขาย หากผูใหบริการสนับสนุนคุณสมบัตินี้ คุณสามารถ

สรางและสงขอความมัลติมีเดียไปที่บริการโปสการด 

หลังจากนั้น ขอความจะถูกพิมพออกมาเปนโปสการด

เพื่อนําสงตามที่อยูทางไปรษณียของผูรับ สําหรับขอมูล

ความพรอมใหบริการของขอความโปสการด โปรดติดตอ

ผูใหบริการของคุณ 

ในการสงขอความโปสการด ใหทําดังตอไปนี้:

1. เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > โปสการด 

และพิมพชื่อของผูรับลงในชอง ผูรับ: 

2. ในการดึงชื่อผูรับจาก รายชือ่ เลือก คนหา คุณไม

สามารถดึงชื่อผูรับจากรายการรายชื่อของคุณ เวน

แตไดพิมพที่อยูตามไปรษณียของผูรับลงใน รายชือ่ 

แลว

3. หากคุณดึงรายชื่อผูรับจาก รายชือ่ แลว ราย

ละเอียดที่อยูทางไปรษณียจะถูกแทรกลงในชอง

ที่อยูทางไปรษณียที่เหมาะสม หากคุณพมิพชื่อผู

รับดวยตัวเอง คุณตองพมิพขอมูลที่เหมาะสมลง

ในชองที่อยูทางไปรษณีย
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4. ในการแทรกรูปภาพลงในโปสการด ใหเลื่อนลงไป

ที่ชอง ภาพ: และเลือก ใส > เปดภาพ  ภาพใหม หรือ 

เปดคลังภาพ และภาพที่คุณตองการ แลวเลือก ใส

5. เลื่อนลงไปที่ชอง ขอความตอนรับ: และพิมพขอ

ความที่คุณตองการสําหรับใชเปนขอความตอนรับ

ของคุณ ขอความตอนรับตองมีตัวอักษรไมเกิน 200 

ตัว 

6. ในการดูลกัษณะของขอความที่จะปรากฏตอผูรับ 

เลือก ตัวเลือก > แสดงตัวอยาง

7. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความแบบอักษรที่จะแสดงบนหนา

จอโทรศัพททันทีที่ไดรับ ขอความดวนจะไมไดรับการจัด

เก็บโดยอัตโนมัติ

การเขียนขอความดวน
เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > ขอความดวน 

ปอนเบอรโทรศัพทของผูรับลงในชอง ถึง: เขียนขอความ

ของคุณลงในชอง  ขอความ:  ขอความดวนยาวไดไมเกิน 

70 ตัวอักษร ในการสงขอความ ใหเลือก สง

การรับขอความดวน
ขอความดวนที่ไดรับจะแสดงดวย ขอความ: ตามดวย

คําไมกี่คําจากตอนตนของขอความ ในการอานขอความ 

ใหเลือก อาน ในการแยกเบอรโทรศัพท ที่อยูอีเมล และ

ที่อยูเว็บไซตจากขอความปจจุบัน ใหเลือก ตัวเลือก > 

ใชขอมลู

■ การสงขอความคลิปเสียง 
Nokia Xpress

คุณสามารถใชบริการขอความมัลติมีเดียเพื่อสรางและสง

ขอความเสียงไดโดยสะดวก ตองเปดใชบริการรับสง

ขอความมัลติมีเดียกอนจึงจะสามารถใชขอความคลิป

เสียงได

การสงขอความคลิปเสียง
1. เลอืก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > 

ขอความคลิปเสียง และ  เพื่อเริ่มบันทึก 

2. ในการหยุดบันทึก เลือก  และหนาจอ

ขอความจะปรากฏขึ้น

3. ในการดูตัวเลือกที่มีอยู ใหเลือก ตัวเลือก

4. ปอนเบอรโทรศัพทของผูรับลงในชอง ถึง:  

ในการดึงเบอรโทรศัพทจาก รายชื่อ เลือก เพ่ิม > 

รายชื่อ 

ในการสงขอความไปใหกบัผูรับหลายๆ คน เพิม่

รายชื่อที่คุณตองการทีละรายชือ่

ในการสงขอความไปใหกับหลายๆ คนในกลุม 

ใหเลือก กลุมรายชื่อ และกลุมที่ตองการ

ในการดึงรายชื่อที่คุณเพิง่สงขอความไปให เลือก 

เพ่ิม > ที่เพิ่งถูกใชงาน

5. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

การรับขอความคลิปเสียง
เมือ่โทรศัพทไดรับขอความคลิปเสียง ขอความ ไดรับ 1 

ขอความคลิปเสียง หรือ ไดรับ N ขอความ จะปรากฏขึ้น 

โดยที่ N หมายถึงจํานวนของขอความใหม ในการเปด

ขอความ ใหเลือก เลน หรือหากคุณไดรับมากกวาหนึ่ง

ขอความ ใหเลือก แสดง > เลน ในการฟงขอความใน

ภายหลัง ใหเลือก ออก เลือก ตัวเลือก เพื่อดูตัวเลือก

ที่มีใหเลือก 

■ ขอความทนัใจ
คุณสามารถใชขอความตัวอักษรในระดับถัดไปไดดวย

การใชการสงขอความทันใจ (IM) (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย) เมื่อใชงานแบบไรสาย คุณสามารถสงขอความ

ทันใจใหกับเพื่อนและครอบครัวไดโดยไมตองคํานึงถึง

ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่หรือแพล็ตฟอรม (เชน อินเทอร
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เน็ต) ที่พวกเขากําลังใช ตราบเทาที่คุณใชบริการการ

สงขอความทันใจเดียวกัน

กอนเร่ิมตนใชการสงขอความทันใจ คุณตองสมัครขอรับ

บริการการสงขอความตัวอักษรจากผูใหบริการไรสายของ

คุณกอน และลงทะเบียนบริการการสงขอความทันใจที่

คุณตองการใช คุณยังตองมีชื่อผูใชและรหัสผานกอน

จึงจะใชการสงขอความทันใจได 

โปรดดูที่ “ลงทะเบียนกับบริการการสงขอความทันใจ”, 

หนา 18 สําหรับขอมลูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: คุณอาจไมสามารถเขาใชคุณ
สมบัติทั้งหมดที่อธิบายในคูมือเลมนี้ แตทั้ง

นี้จะตองขึ้นอยูกับทั้งผูใหบริการขอความทัน

ใจและผูใหบริการไรสายของคุณ

ในการต้ังคาที่จําเปนของบริการสงขอความทันใจ โปรด

ดูที่ การต้ังคาการเชื่อมตอ ใน “การเขาสูบริการ”, หนา 18 

ไอคอนและขอความบนหนาจออาจแตกตางกัน ขึ้นกับ

บริการสงขอความทันใจ

ขณะที่คุณเชื่อมตอกับบริการสงขอความแบบดวน คุณ

ยังสามารถใชฟงกชันอ่ืนๆ ของโทรศัพทและใหการ

สนทนาโดยใชขอความแบบดวนทํางานเปนพื้นหลังได 

การสนทนาโดยใชขอความทันใจอาจทําใหสิ้นเปลือง

แบตเตอรี่มากกวาปกติ และคุณอาจตองตอโทรศัพท

เขากับเครื่องชารจแบตเตอรี่ ทั้งนี้ความสิ้นเปลอืงดัง

กลาวขึ้นอยูกับระบบเครือขายดวย

ลงทะเบียนกบับริการการสงขอความ
ทันใจ
คุณสามารถลงทะเบียนกับผูใหบริการขอความทันใจ

ที่คุณเลือกใชผานทางอินเทอรเน็ต ในระหวางขั้นตอน

การลงทะเบียน คุณจะมีโอกาสสรางชื่อผูใชและรหัส

ผานที่คุณเลอืก สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงชื่อ

เขาระบบเพื่อขอรับบริการการสงขอความทันใจ โปรด

ติดตอผูใหบริการไรสายของคุณ

การเขาสูบริการ
ในการเขาสูเมนู สนทนา ในขณะที่ยังออฟไลนอยู เลือก 

เมนู > ขอความ > สนทนา (สนทนา อาจถูกแทนที่ดวย

คําอ่ืน แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับผูใหบริการ) หากมีการต้ัง

คาชุดการเชื่อมตอมากกวาหนึ่งชดุสําหรับบริการสงขอ

ความทันใจ ใหเลือกการตั้งคาในชุดที่คุณตองการ 

หากมีการกําหนดคาไวเพียงชุดเดียว เครื่องจะเลือกชุด

คานั้นโดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น

ล็อกอิน — เพือ่เชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ ใน

การต้ังโทรศัพทใหเชื่อมตอกับบริการการสงขอความทัน

ใจโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปดโทรศัพท ในขณะที่กําลังล็อก

อิน ใหเลื่อนไปที่ ล็อกอินอัตโนมัติ: และเลือก เปลี่ยนคา 

> เปด หรือเลือก เมนู > ขอความ > สนทนา เช่ือมตอ

กับบริการการสงขอความทันใจ และเลือก ตัวเลือก > 

การต้ังคา > ล็อกอินอัตโนมัติ > เมื่อเปดเครื่อง

การสนทนาเกา — เพื่อดู ลบหรือเปลี่ยนชื่อการสนทนา

ที่คุณจัดเก็บในระหวางชวงของการสงขอความทันใจ

การต้ังคาการเชื่อมตอ — เพื่อแกไขการตั้งคาที่จําเปน

สําหรับการสงขอความและการแสดงสถานะการเชื่อมตอ

การเช่ือมตอ
ในการเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ ใหเขาสูเมนู 

สนทนา เลือกบริการสงขอความทันใจหากจําเปน และ

เลือก ล็อกอิน เมื่อเชื่อมตอบริการกับโทรศัพทแลว ขอ

ความ ล็อกอินแลว จะปรากฏขึ้น

ในการยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ 

ใหเลือก ตัวเลือก > ออก
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ชวง
เมื่อเชื่อมตอกับบริการการสงขอความทันใจแลว ผูอ่ืน

จะเห็นสถานะของคุณในบรรทัดสถานะ: สถานะ: ออน

ไลน สถานะ: ไมวาง หรือ สถานะ: ออฟไลน — เพื่อ

เปลี่ยนสถานะของตัวเอง เลือก เปลี่ยนคา

ใตบรรทัดสถานะ คือ แฟมขอมลูสามแฟมที่มีรายชื่อ

ของคุณและแสดงสถานะของรายชื่อเหลานั้น: การ

สนทนา, ออนไลน และ ออฟไลน  ในการขยายแฟมขอมูล 

ใหไฮไลตแฟมขอมูล และเลือก ขยาย (หรือกดและเลื่อน

ไปทางขวา) ในการยอโฟลเดอร ใหเลือก ยอ (หรือกด

และเลื่อนไปทางซาย)

การสนทนา — แสดงรายการขอความทันใจใหมและขอ

ความทันใจที่อานแลวหรือคําเชิญใหรับสงขอความทันใจ

ในระหวางการรับสงขอความทันใจที่ใชงานอยู

 แสดงขอความกลุมขอความใหม

 แสดงขอความกลุมที่อานแลว

 แสดงขอความทันใจขอความใหม

 แสดงขอความทันใจที่อานแลว

 แสดงถึงคําเชิญ

ไอคอนและขอความบนหนาจออาจแตกตางกัน ขึ้นกับ

บริการสงขอความทันใจที่คุณเลือก

ออนไลน — แสดงจํานวนของรายชื่อที่ออนไลนอยู 

ออฟไลน — แสดงจํานวนของรายชื่อที่ออฟไลนอยู

ในการเริ่มตนการสนทนา ใหขยายแฟมขอมลู ออนไลน  

หรือ ออฟไลน และเลื่อนไปที่รายชื่อที่คุณตองการสนทนา

และเลือก สนทนา  ในการตอบรับคําเชิญหรือตอบกลับ

ขอความ ใหขยายแฟมขอมูล การสนทนา และเลื่อนไปที่

รายชื่อที่คุณตองการสนทนาและเลือก เปด ในการเพิ่ม

รายชื่อ โปรดดูที่ “การเพิม่รายชื่อผูใชขอความทันใจ”, 

ในหนา 20

กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ (จะมองไมเห็นหากเครือ

ขายไมสนับสนุนกลุม) — รายการบุคมารกสําหรับกลุม

สาธารณะที่ผูใหบริการจัดไวใหจะปรากฏ ในการเริ่มรับ

สงขอความทันใจกับกลุม ใหเลือ่นไปที่กลุมใดกลุมหนึ่ง

และเลือก เขารวม ปอนชือ่ในหนาจอ ซึง่เปนชื่อที่คุณ

ตองการใชเปนชือ่เลนในการสนทนา เมื่อคุณเขารวม

ในการสนทนาของกลุมนั้นแลว คุณสามารถเริ่มตน

สนทนาในกลุมได คุณสามารถสรางกลุมสวนตัวไดดวย 

โปรดดูที่ “กลุมสนทนา”, ในหนา 20

คนหา > ผูสนทนา หรือ กลุมสนทนา — เพื่อคนหาผู

สนทนาหรือกลุมสาธารณะขอความทันใจรายอื่นที่อยูบน

ระบบเครือขายนี้ แยกตามหมายเลขโทรศัพท ชื่อใน

หนาจอ ที่อยูอีเมล หรือชื่อ หากคุณเลือก กลุมสนทนา 

คุณจะสามารถคนหากลุมสนทนาไดตามสมาชิกในกลุม 

หรือตามชื่อกลุมสนทนา หัวขอ หรือ ID

ตัวเลือก > สนทนา หรือ เขากลุม — เพื่อเริ่มตนการ

สนทนาเมื่อคุณพบผูสนทนาหรือกลุมสนทนาที่คุณตอง

การ

การรับหรือปฏิเสธคําเชิญ
ในโหมดสแตนดบาย เมือ่คุณไดเชือ่มตอกับบริการสง

ขอความทันใจ และคุณไดรับคําเชิญสนทนาใหม ขอ

ความ ไดรับคําเชิญใหม จะปรากฏขึ้น ในการอานขอ

ความ ใหเลือก อาน หากคุณไดรับคําเชิญมากกวาหนึ่ง

คําเชิญ ใหเลื่อนไปยังคําเชิญที่ตองการ และเลือก เปด 

ในการรวมการสนทนาของกลุมสวนตัว เลือก ยอมรับ 

และพมิพชื่อในหนาจอที่คุณตองการใชเปนชื่อเลนของ

คุณ ในการปฏิเสธหรือลบคําเชิญ ใหเลือก ตัวเลือก > 

ปฏิเสธ หรือ ลบ

อานขอความทันใจ
ในโหมดสแตนดบาย เมือ่คุณเชื่อมตอกับบริการสงขอ

ความทันใจ และไดรับขอความใหมที่ไมใชขอความใน

การสนทนาปจจุบัน ขอความ มีขอความทันใจ ใหม จะ

ปรากฏขึ้น  ในการอานขอความ เลือก อาน

หากคุณรับขอความมากกวาหนึ่งขอความ คําวา มี N 

ขอความทันใจ ใหม จะปรากฏบนหนาจอ โดยที่ N 

หมายถึงจํานวนของขอความใหม เลือก อาน เลื่อนไป

ที่ขอความและเลือก เปด
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การสงขอความ
ขอความใหมที่ไดรับระหวางการสนทนาจะถูกจัดเก็บไว

ใน สนทนา > การสนทนา หากคุณไดรับขอความจาก

บุคคลที่ไมไดมีรายชื่ออยูใน รายชื่อ IM ทั้งนี้ ID ผูสงจะ

ปรากฏขึ้น ในการจัดเก็บชื่อผูสนทนาใหมที่ไมมีชือ่ใน

หนวยความจําในโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ

ในรายการ

การเขารวมในการสนทนา
ในการเขารวมหรือเริ่มตนชวงของขอความทันใจ เขียน

ขอความของคุณ และเลือก สง หรือกดปุมเลื่อน เลือก 

ตัวเลือก เพื่อดูตัวเลือกที่มีใหเลือก

หากคุณไดรับขอความใหมในขณะที่สนทนากับบุคคล

หนึ่งที่ไมไดมีสวนรวมในการสนทนาปจจุบัน  จะ

ปรากฏขึ้น และโทรศัพทจะสงเสียงแจงเตือน

เขียนขอความของคุณ และเลือก สง หรือกดปุมโทร 

ขอความของคุณจะปรากฏขึ้น และขอความที่ใชตอบ

กลับจะปรากฏใตขอความของคุณ

การเพ่ิมรายช่ือผูใชขอความทันใจ
เมื่อเชื่อมตอกับบริการขอความทันใจแลว ในเมนูหลัก

ของขอความทันใจ เลือก ตัวเลือก > เพิ่มผูสนทนาใหม

เลือก ตามเบอรมือถือ ใส ID โดยผูใช  คนหาจาก

เซิรฟเวอร หรือ คัดลอกจากเซิรฟเวอร (ขึ้นอยูกับ

ผูใหบริการ) เมื่อเพิ่มรายชื่อนั้นแลว โทรศัพทจะแสดง

ขอความยืนยัน

เลื่อนไปยังชื่อผูสนทนา ในการเริ่มตนการสนทนา เลือก 

สนทนา

การบล็อคหรือยกเลิกการบล็อค
ขอความ
เมื่อคุณอยูในการสนทนาและตองการบล็อคขอความ 

เลือก ตัวเลือก > กันผูสนทนา คําถามยืนยันจะปรากฏ

ขึ้น เลือก ตกลง เพื่อบล็อกขอความจากรายชื่อนี้

ในการบล็อกขอความจากรายชื่อเฉพาะที่อยูในรายการ

รายชื่อของคุณ เลื่อนไปที่รายชื่อใน การสนทนา  ออนไลน  

หรือ ออฟไลน และเลือก ตัวเลือก > กันผูสนทนา > 

ตกลง

ในการปลดบล็อกรายชื่อ ในเมนูหลักของผูใชขอความ

ทันใจ เลือก ตัวเลือก > รายชื่อที่ถูกปดก้ัน เลื่อนไปที่ราย

ชื่อที่คุณตองการปลดบล็อก และเลือก เลิกบล็อค > 

ตกลง

กลุมสนทนา
คุณสามารถสรางกลุมสวนตัวในการสนทนาโดยใชขอ

ความทันใจได หรือใชกลุมสาธารณะที่ผูใหบริการมใีห 

กลุมสวนตัวจะมีอยูในระหวางการสนทนาโดยใชขอ

ความทันใจเทานั้น และกลุมจะถูกจัดเก็บไวใน

เซิรฟเวอรของผูใหบริการ หากเซิรฟเวอรที่คุณล็อกอิน

ไมสนับสนุนบริการกลุม เมนูที่เกี่ยวของกับกลุมทั้งหมด

จะกลายเปนสีจาง

สาธารณะ
คุณสามารถกําหนดบุคมารคกลุมสาธารณะที่ผูใหบริการ

มีใหได เชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ และเลือก 

กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ เลื่อนไปที่กลุมที่คุณตอง

การสนทนา แลวเลือก เขารวม หากคุณไมมีชื่อในกลุม 

ใหปอนชื่อในหนาจอของคุณซึ่งใชเปนชื่อเลนในกลุม 

ในการลบกลุมออกจากรายชื่อกลุม ใหเลือก ตัวเลือก > 

ลบกลุม 

ในการคนหากลุม ใหเลือก กลุมสนทนา > 

กลุมสาธารณะ > คนหากลุม คุณจะสามารถคนหากลุม

สนทนาไดตามสมาชิกในกลุม หรือตามชื่อกลุมสนทนา 

หัวขอ หรือ ID

สวนตัว
เชื่อมตอเขากับบริการขอความทันใจ และจากเมนูหลัก 

เลือก กลุมสนทนา > เพิ่มกลุม ปอนชือ่ของกลุมและ

ชื่อในหนาจอที่คุณตองการใชเปนชื่อเลนของคุณ 

เลือกสมาชิกกลุมสวนตัวในรายชื่อ และเขียนคําเชิญ
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การสงขอความ
■ โปรแกรมอีเมล
ขอสําคัญ: ใชความระวังในการเปดขอ
ความ ขอความอีเมลอาจมีไวรัสหรืออาจ

ทําใหโทรศัพทหรือเครื่องพซีีของคุณเสีย

หายได 

โปรแกรมอีเมลที่ใช EGPRS หรือ GPRS (บริการเสริม

จากระบบเครือขาย) จะชวยใหคุณเขาใชอีเมลแอคเคาท

ของคุณผานโทรศัพทได เมื่อคุณไมไดอยูในที่ทํางาน

หรือที่บาน โปรแกรมอีเมลแตกตางจากฟงกชันอีเมล 

SMS ในการใชฟงกชันอีเมลในโทรศัพท คุณตองใชระบบ

อีเมลที่ใชงานรวมกันได

คุณสามารถเขียน สง และอานอีเมลดวยโทรศัพทของคุณ 

รวมท้ังจัดเก็บและลบอีเมลในเครื่องพซีีที่ใชรวมกันได 

โทรศัพทของคุณจะสนับสนุนอี-เมลเซิรฟเวอร POP3 และ 

IMAP4 กอนที่คุณจะสงและเรียกคืนขอความอีเมล คุณ

จําเปนตองดําเนินการดังนี้ 

• จัดหาบัญชีอีเมลใหมหรือใชบัญชีปจจุบัน หากตอง

การทราบเกี่ยวกับการใชงานของผูใชบัญชอีีเมล 

โปรดติดตอผูใหบริการอีเมล 

• ติดตอผูใหบริการอี-เมลสําหรับการต้ังคาที่ตองใช

กับอีเมล คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาอีเมลเปน

ขอความการตั้งกําหนดคา 

โปรดดูที่ “บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, หนา xii  

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนการตั้งคาดวยตัว

คุณเอง โปรดดูที่ “การต้ังกําหนดคา”, ในหนา 40 

ในการใชงานการตั้งคาอีเมล ใหเลือก เมนู > 

ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความอีเมล 

โปรดดูที่ “อีเมล”, ในหนา 24

แอปพลิเคชั่นนี้ไมสามารถใชเสียงปุมกดได

เขียนและสง
1. เลอืก เมนู > ขอความ > อีเมล > สรางอีเมล

2. ปอนอี-เมลแอดเดรสของผูรับ และเลือก ตกลง

3. ปอนหัวขอใหกับอีเมล และ เลือก ตกลง

4. พมิพขอความอีเมล โปรดดูที่ “การปอนขอความ”, 

ในหนา 12

ในการแนบแฟมในอีเมล เลือก ตัวเลือก > แนบ 

และแฟมที่คุณตองการจาก คลังภาพ

5. ในการสงขอความอีเมลทันที เลือก สง > สงตอนนี้

ในการบันทึกอีเมลในแฟมขอมูล ถาดออก 

เพือ่สงในภายหลัง เลือก สง > สงภายหลัง

ในการแกไขหรือเขียนอีเมลตอในภายหลัง เลือก 

ตัวเลือก > จัดเก็บในฉบับราง อีเมลจะถูกจัดเก็บ

ไวใน แฟมขอมูลอ่ืนๆ > ฉบับราง

ในการสงอีเมลภายหลัง ใหเลือก เมนู > ขอความ > 

อีเมล > ตัวเลือก > สงตอนนี้ หรือ ดึงและสง

ดาวนโหลด
1. ในการดาวนโหลดขอความอีเมลที สงไปที บัญชีอีเมล

ของคุณแลว เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > ดึง

2. ในการดาวนโหลดขอความอี-เมลขอความใหม 

และสงอีเมลที่จัดเก็บไวในแฟมขอมูล ถาดออก 

ใหเลือก ตัวเลือก > ดึงและสง

3. ในการดาวนโหลดหัวขอของขอความอีเมลใหมที่

สงไปยังอีเมลแอคเคาทของคุณกอน ใหเลือก 

ตัวเลือก > ตรวจสอบอเีมลใหม

4. ในการดาวนโหลดอีเมลที่เลือก ใหเลือกอีเมลที่คุณ

ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ดึง

5. เลอืกขอความใหมใน ถาดเขา ในการดูขอความใน

ภายหลัง เลือก กลับ  แสดงถึงขอความที่ยังไม

ไดอาน
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การสงขอความ
อานและตอบกลับ
1. เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > ถาดเขา > 

ตัวเลือก เพื่อดูตัวเลือกที่มีใหใช

2. ในการตอบกลับอีเมล ใหเลือก ตอบกลับ > 

ขอความเดิม หรือ หนาจอวาง ในการตอบกลับ

อีเมลหลายๆ ฉบับ ใหเลือก ตัวเลือก > 

ตอบกลับทั้งหมด 

3. ยืนยันหรือแกไขที่อยูอีเมลและหัวเรื่องแลวเขียน

ขอความตอบกลับของคุณ ในการสงขอความ 

ใหเลือก สง > สงตอนนี้

แฟมขอมูลถาดเขาและแฟมขอมูลอืน่
โทรศัพทของคุณจะจัดเก็บอีเมลซึ่งคุณดาวนโหลดจาก

บัญชีอีเมลของคุณไวในแฟมขอมูล ถาดเขา 

แฟมขอมูลอ่ืนๆ ประกอบดวยแฟมขอมลูตอไปนี้ ฉบับราง 

เพื่อจดัเก็บอีเมลที่ยังเขียนไมสมบูรณ  ที่เก็บถาวร 

เพื่อจดัการและจัดเก็บอีเมล ถาดออก เพื่อจัดเก็บอี

เมลที่ยังไมไดสง และ รายการที่สง เพ่ือจัดเก็บอีเมลที่สง

ออกไปแลว

ในการจัดการแฟมขอมูลและอีญเมลในแฟมขอมูลนั้น 

เลือก ตัวเลือก > จัดการแฟมขอมูล

การลบขอความ
1. เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > ตัวเลือก > 

จัดการแฟมขอมูล และแฟมขอมูลที่ตองการ

2. เลือกขอความที่คุณตองการลบ และเลอืก 

ตัวเลือก > ลบ

การลบอีเมลออกจากเครื่องของคุณจะไมเปนการลบ

อีเมลนั้นออกจากเซิรฟเวอรอีเมลดวย  ในการต้ังใหเครื่อง

ลบอีเมลออกจากเซิรฟเวอรอีเมล ใหเลือก เมนู > 

ขอความ > อีเมล > ตวัเลือก > การต้ังคาเพิม่เติม > 

ทิ้งสําเนา:  > ลบขอความที่ดึงแลว

■ ขอความเสยีง
หากคุณสมัครเพื่อขอรับบริการวอยซเมล (บริการเสริม

จากระบบเครือขาย) ผูใหบริการของคุณจะใหหมายเลข

ศูนยฝากขอความเสียงกับคุณ คุณตองจัดเก็บหมายเลข

นี้ไวในโทรศัพทเพื่อใชวอยซเมล เมือ่ คุณรับขอความเสียง 

โทรศัพทจะแจงใหทราบดวยการสงเสียงบ๊ีป แสดงขอ

ความ หรือทั้งสองอยาง หากคุณไดรับขอความมากกวา

หนึ่งขอความ โทรศัพทจะแสดงจํานวนขอความที่ไดรับ

ในการโทรไปยงัระบบฝากขอความเสียง ใหเลือก เมนู > 

ขอความ > ขอความเสียง > เรียกฟงขอความเสียง 

ในการพิมพ คนหา หรือแกไขหมายเลขศูนยรับฝาก

ขอความเสียง ใหเลือก หมายเลขศูนยรับฝากขอความ

เสียง

หากระบบเครือขายนี้สนับสนุน  แสดงวามี

ขอความเสียงใหม เลือก ฟง เพื่อโทรไปยังระบบฝาก

ขอความเสียง

■ ขอความขอมูล
ทั้งนี้ ขอความขอมูล เปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย 

คุณจะไดรับขอความตัวอักษรขนาดสั้นจากผูใหบริการ

ของคุณ หากตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับบริการ หัวขอ

ตางๆ รวมทั้งหมายเลขที่สัมพนัธกับขอมูลหัวขอนั้นๆ 

โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

■ คําสัง่ขอใชบริการ
ใชโปรแกรมแกไข คําสั่งขอใชบริการ เพือ่พมิพและสงคํา

ขอรับบริการ (หรือที่รูจักในชื่อคําสั่ง USSD) ใหกับผูให

บริการของคุณ โปรดติดตอผูใหบริการหากตองการ

ขอมูลเกี่ยวกับคําสั่งขอใชบริการเฉพาะ  เลือก เมนู > 

ขอความ > คําสั่งขอใชบริการ
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การสงขอความ
■ การลบขอความ
ในการลบทีละขอความ เลือก เมนู > ขอความ > ลบ

ขอความ > ตามขอความ และแฟมขอมลูที่คุณตองการ

ลบขอความ เลื่อนไปที่ขอความที่คุณตองการลบ และ

เลือก ลบ 

หากคุณตองการลบหลายๆ ขอความพรอมๆ กัน ใหเลือ่น

ไปที่ขอความหนึ่งที่คุณตองการลบ และเลือก ตัวเลือก > 

เลือก เลื่อนไปที่ขอความอ่ืนแตละขอความที่คุณตอง

การลบและเลอืก เลือก หรือหากคุณตองการลบทุกขอ

ความ เลือก ตัวเลือก > เลือกทั้งหมด เมื่อคุณเลือกขอ

ความที่ตองการลบเสร็จแลว เลือก ตัวเลือก > ลบที่เลือก

ในการลบทุกขอความจากแฟมขอมูล เลือก เมนู > 

ขอความ > ลบขอความ > ตามโฟลเดอร และแฟมขอมูล

ที่คุณตองการลบขอความ ขึ้นอยูกับแฟมขอมลู โทรศัพท

จะถามวาคุณตองการลบขอความหรือไม ในการลบ ให

เลือก ใช หรือหากแฟมขอมูลประกอบดวยขอความที่ยัง
ไมไดอานหรือขอความที่กําลังรอสง โทรศัพทจะถามวา

คุณตองการเก็บขอความไวหรือไม ในการเก็บขอความ

เหลานี้ไว ใหเลือก ใช

ในการลบทุกขอความจากแฟมขอมูลทั้งหมด ใหเลือก 

เมนู > ขอความ > ลบขอความ > ลบขอความทั้งหมด > 

ใช

■ การตั้งคาขอความ

การตั้งคาท่ัวไป
การต้ังคาทั่วไปเปนการตั้งคาปกติสําหรับขอความตัว

อักษรและขอความมลัติมีเดีย

เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > การต้ัง

คาทั่วไป และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

จัดเก็บขอความที่สง > ใช — เพื่อต้ังคาเครื่องใหจัดเก็บ

ขอความที่สงแลวไวในแฟมขอมูล แฟมขอความที่สง

แทนที่ในขอความสงออก — เพื่อเลือกวาจะแทนที่ขอ

ความเมื่อขอความถูกสงไปและหนวยความจําขอความ

เต็มหรือไม

ขนาดอักษร — เพื่อเลือกขนาดตัวอักษรที่ใชในขอความ

รอยยิ้มแบบกราฟก > ใช — เพื่อต้ังโทรศัพทใหแทนที่

รอยยิ้มแบบตัวอักษรดวยภาพกราฟก

ขอความแบบอกัษร
การต้ังคาขอความตัวอักษรจะสงผลตอการสง การรับ 

และการดูขอความและขอความอี-เมล SMS

เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความ

ตัวอักษร และเลือกจากหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้:

รายงานผลการสง — เพือ่ขอใหระบบเครือขายสงผล

การสงขอความใหกับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจาก

ระบบเครือขาย)

ศูนยขอความ > เพิ่มศูนย — เพื่อต้ังคาเบอรโทรศัพท

และชือ่ของศูนยขอความที่ตองใชสําหรับการสงขอความ

ตัวอักษร โดยที่คุณจะไดรับหมายเลขดังกลาวจากผูให

บริการของคุณ หากคุณเลือก ศูนยขอความซิม คุณ

สามารถดูขอมลูของศูนยขอความในซิม

ศูนยขอความที่ใช — เพื่อเลือกศูนยขอความที่จะใช

ศูนยขอความอีเมล > เพิม่ศูนย — เพื่อกําหนดเบอร

โทรศัพทและชื่อของศูนยขอความอีเมลสําหรับสงอีเมล 

SMS หากคุณเลือก ศูนยอีเมลซิม คุณจะสามารถดู

ขอมูลของศูนยอีเมลในซิม

ศูนยอีเมลที่ใช — เพื่อเลือกศูนยขอความอีเมล SMS ที่ใช

อายุขอความ — เพื่อเลือกระยะเวลาที่ระบบพยายาม

สงขอความของคุณ

สงในแบบ > ขอความ > เพจตามตัว หรือ โทรสาร — เพือ่

เลือกรูปแบบของขอความที่จะสง (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย)

ใชขอมูลแพคเก็ต > ใช — เพือ่ต้ังคา GPRS เปน SMS 

bearer ที่เลือก
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การสงขอความ
ตัวอักษรที่สนับสนุน > เต็ม — เพื่อเลือกตัวอักษรทั้ง

หมดในขอความที่จะสงในขณะที่ดู หากคุณเลือก ลด 

ตัวอักษรพรอมตัวเนนเสียงและเครื่องหมายอื่นๆ อาจ

ถูกแปลงเปนตัวอักษรอ่ืน เมื่อเขียนขอความ คุณสามารถ

ตรวจสอบลักษณะของขอความที่จะปรากฏตอผูรับได

ดวยการแสดงตัวอยางขอความ โปรดดูที่ “เขียนและสง”, 

ในหนา 13

ใชศูนยเดิม > ตองการ — เพือ่ใหผูที่ไดรับขอความ

สามารถสงขอความตอบกลับผานทางศูนยขอความของ

คุณได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

มัลติมีเดีย
การต้ังคาขอความมัลติมีเดียจะสงผลตอการสง การรับ 

และการดูขอความมัลติมีเดีย

คุณอาจไดรับการตั้งคาคอนฟเกอเรชันสําหรับการสงขอ

ความมัลติมีเดียเปนขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน 

โปรดดูที่ “บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, ในหนา xii นอก

จากนี้ คุณยังสามารถปอนการต้ังคาดวยตัวคุณเอง โปรด

ดูที่ “การต้ังกําหนดคา”, ในหนา 40

เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความ

มัลติมีเดีย และเลือกจากหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้:

รายงานผลการสง > ตองการ — เพื่อขอใหระบบเครือ

ขายสงผลการสงขอความใหกับเครื่องของคุณ (บริการ

เสริมจากระบบเครือขาย)

ขนาดภาพ (มลัติมีเดีย) — เพือ่กําหนดขนาดภาพที่

ระบบต้ังไวและนํามาใชในขอความมลัติมีเดีย

คาที่ใชจับเวลาภาพนิ่ง — เพือ่กําหนดเวลาที่ต้ังไว

ระหวางภาพนิ่งในขอความมัลติมีเดีย

ใหรับมัลติมเีดีย > ใช หรือ ไม — เพือ่รับหรือกันขอความ

มัลติมีเดีย หากคุณเลือก ในเครือขายเดียวกัน คุณจะไม

ไดรับขอความมัลติมีเดียหากคุณไมไดอยูนอกเครือขาย

เดียวกันของคุณ คาท่ีระบบต้ังไวเริ่มแรกสําหรับบริการ

ขอความมัลติมีเดีย คือ ในเครือขายเดียวกัน

มัลติมเีดียที่เขามา — เพือ่อนุญาตใหเครื่องรับขอความ

มัลติมเีดียโดยอัตโนมัติ รับดวยตนเองเมื่อเครื่องถาม 

หรือปฏิเสธไมรับขอความ เครื่องจะไมแสดงคานี้ หาก

ต้ังคา ใหรับมัลติมีเดีย ไวที่ ไม

ใหรับโฆษณา — เพือ่รับหรือปฏเิสธไมรับขอความ

โฆษณา การต้ังคานี้จะไมแสดงถา ใหรับมลัติมีเดีย ถูก

ต้ังเปน ไม หรือ มัลติมีเดียที่เขามา ถูกต้ังเปน ปฏเิสธ

การต้ังกําหนดคา > การจัดรูปแบบ — เฉพาะการจัดรูป

แบบที่รองรับการสงขอความมัลติมีเดียจะปรากฏขึ้น 

เลือกผูใหบริการ คาที่ต้ังมา หรือ การต้ังคาสวนบุคคล 

สําหรับการสงขอความมัลติมีเดีย เลือก บัญช ีและ

เลือกบัญชีบริการสงขอความมลัติมีเดียที่มีในการตั้ง

กําหนดคาที่ใชงาน

อีเมล
การต้ังคาอีเมลจะสงผลตอการสง การรับ และการดู

อีเมล

คุณอาจไดรับการต้ังกําหนดคาของโปรแกรมอีเมลเปน

ขอความการจัดรูปแบบ 

โปรดดูที่ “บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, ในหนา xii นอก

จากน้ี คุณยังสามารถปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเอง 

โปรดดูที่ “การต้ังกําหนดคา”, ในหนา 40

ในการใชงานการตั้งคาโปรแกรมอีเมล ใหเลือก เมนู > 

ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความอีเมล และ

เลือกจากหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้:

การจัดรูปแบบ — เลือกคาที่คุณตองการใชงาน

บัญช ี — เลือกบัญชีที่ไดรับจากผูใหบริการ

ชื่อผูใช — ปอนชื่อหรือชื่อเลน

ที่อยูอีเมล — ปอนที่อยูอีเมลของคุณ

รวมถึงลายเซ็น — คุณสามารถกําหนดใหลายเซ็นปรากฏ

ที่ตอนทายของอีเมลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเขียนขอความ

ตอบกลับที่ที่อยู  — ปอนที่อยูอีเมลที่คุณตองการสงการ

ตอบกลับ
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การสงขอความ
ชื่อผูใช SMTP — ปอนชื่อที่คุณตองการใชกับเมลที่สง

ออก

รหัสผาน SMTP — ปอนรหัสผานที่คุณตองการใชกับเมล

ที่สงออก

แสดงหนาตางการติดตอ — เลือก ใช เพือ่ดําเนินการ

ตรวจสอบผูใชดวยตนเองสําหรับการเชื่อมตออินทราเน็ต

ประเภทเซิรฟเวอรที่เขามา — เลือก POP3 หรือ IMAP4 

โดยขึ้นอยูกับประเภทระบบอี-เมลที่คุณกําลงัใชอยู หาก

เครื่องของคุณรองรับไดทั้งสองประเภท ใหเลอืก IMAP4

การต้ังคาเมลขาเขา — เลือกตัวเลือกที่มอียูสําหรับ 

POP3 หรือ IMAP4
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รายช่ือ
6. รายช่ือ

ใน รายชื่อ คุณสามารถจัดเก็บและจัดการขอมูลเกี่ยวกับ

รายชื่อ เชน ชื่อ เบอรโทรศัพทและที่อยู คุณสามารถจัด

เก็บชื่อและเบอรโทรศัพทไวในหนวยความจําภายในของ

โทรศัพท หนวยความจําของ ซิมการด หรือทั้งสองสวน 

ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่จัดเก็บในหนวยความจําของ

ซิมการดนี้แสดงโดย  

■ การคนหา
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชือ่ และเลื่อนผานรายการรายชื่อ

หรือพิมพอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณพยายามคนหา

■ การจดัเก็บชือ่และหมายเลข
โทรศัพท

ชื่อและหมายเลขโทรศัพทจะถูกจัดเก็บในหนวยความจํา

ที่ใชอยู เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > เพิม่

รายชื่อใหม และพิมพนามสกุล ชื่อ และเบอรโทรศัพท

■ การจดัเก็บหมายเลข รายการ 
หรือภาพ

ในหนวยความจําของรายชือ่ในโทรศัพท คุณสามารถ

จัดเก็บหมายเลขโทรศัพท และรายการขอความสั้นได

หลากหลายประเภทตอรายชื่อหนึ่งรายชื่อ คุณยัง

สามารถกําหนดแบบเสยีงกริ่งหรือวิดีโอคลิปใหกับรายชื่อ 

เมื่อ คุณไดรับสายเรียกเขาจากรายชื่อที่คุณกําหนดวิดีโอ

คลิปให วิดีโอคลิปจะปรากฏบนหนาจอขนาดเล็กที่ดาน

หนาของโทรศัพท

หมายเลขแรกที่จัดเก็บจะไดรับการตั้งคาเปนหมายเลข

หลักโดยอัตโนมัติ และจะมีกรอบลอมรอบสัญลักษณของ

ประเภทหมายเลขนั้น (ตัวอยางเชน ) เมื่อคุณ

เลือกชื่อ เบอรโทรศัพทที่ระบบตั้งไวจะถูกนํามาใชเวน

แตคุณเลือกเบอรอ่ืน

1. ตรวจดูวาหนวยความจําที่ใชคือ โทรศัพท หรือ 

เครื่องและซิม 

2. เลื่อนไปยังชื่อที่ตองการเพิม่หมายเลขหรือรายการ

ขอความลงไป แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > 

เพิ่มขอมูล

3. ในการเพิ่มหมายเลข ใหเลือก หมายเลข และ

ประเภทหมายเลขใดประเภทหนึ่ง

4. ในการเพิ่มขอมูลอ่ืน ใหเลือกประเภทขอความ 

ภาพจาก คลังภาพ หรือภาพใหม

5. ในการคนหา ID จากเซิรฟเวอรของผูใหบริการ 

(หากคุณเชื่อมตอกับบริการสถานะของผูใชแลว) 

ใหเลือก ID ผูใช > คนหา โปรดดูที่ 

“สถานะของผูใช”, ในหนา 27 หากพบเพียง ID เดียว 

ขอมูลนี้จะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมติั หรือหากตอง

การจัดเก็บ ID ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ ในการ

พิมพ ID เลือก ใส ID โดยผูใช พิมพ ID และเลือก 

ตกลง

6. ในการเปลี่ยนประเภทของหมายเลข เลื่อนไปยัง

หมายเลขที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน

ประเภท ในการกําหนดหมายเลขที่เลือกใหเปน

หมายเลขหลัก ใหเลือก ต้ังเปนคาที่ต้ังมา

7. ปอนหมายเลขหรือรายการขอความ แลว จัดเก็บ 

โดยเลือก จัดเก็บ

8. ในการกลับไปสูโหมดสแตนดบาย เลือก กลับ > 

ออก
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รายช่ือ
■ การคัดลอกรายชื่อ
คนหารายชื่อที่คุณตองการคัดลอก และเลือก ตัวเลือก > 

คัดลอกรายชือ่ คุณสามารถคัดลอกชือ่และหมายเลข

โทรศัพทจากหนวยความจําของเครื่องไปยังหนวยความ

จําของซิมการด หรือจากซิมการดไปยังเครื่องได หนวย

ความจําของซิมการดสามารถจัดเก็บชื่อพรอมหมายเลข

โทรศัพทหนึ่งหมายเลข

■ การแกไขรายละเอียดรายชือ่
1. คนหารายชื่อที่คุณตองการแกไข เลือก ขอมูล และ

เลื่อนไปที่ชื่อ หมายเลขโทรศัพท รายการขอความ 

หรือภาพที่คุณตองการ

2. ในการแกไขชื่อ เบอรโทรศัพท หรือรายการขอความ 

หรือเปลี่ยนภาพ เลือก ตัวเลือก > แกไขชื่อ  แกไข

เบอร  แกไขขอมูล หรือ เปลี่ยนภาพ

คุณไมสามารถแกไข ID หาก ID นั้นอยูในรายการ 

รายชือ่ IM หรือรายการ รายชื่อที่สมคัรขอมูล

■ การลบรายช ือหรอืรายละเอยีด
รายชื่อ

ในการลบรายชื่อทั้งหมดและรายละเอียดในรายชื่อออก

จากหนวยความจําของโทรศัพทหรือหนวยความจําของ

ซิมการด ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้งหมด > 

จากความจําเครื่อง หรือ จากซิมการด แลวยืนยันโดย

ใชรหัสโทรศัพท

ในการลบรายชื่อ ใหคนหารายชื่อที่ตองการ และเลือก 

ตัวเลือก > ลบชื่อ

ในการลบหมายเลข รายการขอความ หรือภาพที่แนบ

กับรายชื่อ ใหคนหารายชื่อ และเลือก ขอมูล เลื่อนไปที่

รายละเอียดที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ลบ > ลบ

เบอร ลบขอมูล หรือ ลบภาพ การลบ ภาพออกจากรายชื่อ

ไมไดเปนการลบภาพออกจาก คลังภาพ

■ นามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมูลรายชื่อของบุคคลในรูปแบบ

ของนามบัตรจากเครื่องที่ใชงานรวมกันซึง่สนับสนุน

มาตรฐาน vCard ได

ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อซึ่งมีขอมูลที่คุณตอง

การสง แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > สงนามบัตร > 

ทางมัลติมีเดีย  SMS, ทางอินฟราเรด หรือ ทาง 

Bluetooth

หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก แสดง > จดัเก็บ 

เพือ่จัดเก็บนามบัตรในหนวยความจําของโทรศัพท 

ในการ ยกเลิกการจัดเก็บนามบัตร ใหเลือก ออก > ใช

■ สถานะของผูใช
ดวยบริการสถานะของผูใช (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย) คุณสามารถแสดงสถานะผูใชของคุณใหกับ

ผูใชอ่ืนที่มีเครื่องที่ใชงานรวมกันไดและเขาใชบริการนี้ 

สถานะของคุณประกอบดวยการใชงานของผูใช ขอความ

สถานะ และโลโกสวนตัว ผูสนทนาอื่นที่เขาใชบริการนี้

และขอดูขอมูลของคุณสามารถดูสถานะของคุณได 

ขอมูลที่ตองการจะปรากฏใน รายชื่อที่สมัครขอมูล ในเมนู 

รายชื่อ ของผูดู คุณสามารถปรับแตงขอมูลที่คุณตอง

การใหผูอ่ืนทราบ รวมท้ังควบคุมไดวาจะใหใครเห็น

สถานะของคุณได

คุณจะใชบริการสถานะผูใชไดก็ตอเมื่อคุณสมัครขอใช

บริการนี้แลว หากตองการทราบเกี่ยวกับรายละเอียด

ตางๆ ของบริการ คาบริการ และการสมคัรเขาใชบริการ 

โปรดสอบถามจากผูใหบริการ ซึ่งคุณจะไดรับ ID และ

รหัสผานเฉพาะของคุณ และการตั้งคาของการบริการดัง

กลาวนี้ดวย โปรดดูที่ “การต้ังกําหนดคา”, ในหนา 40

ขณะที่คุณเชื่อมตอกับบริการสถานะ คุณยังสามารถ

ใชฟงกชันอ่ืนๆ ของโทรศัพทและใหบริการแสดงสถานะ

ทํางานเปนพืน้หลังได หากคุณยกเลิกการเชื่อมตอกับ

บริการนี้ เครื่องจะแสดงสถานะของคุณใหผูดูขอมูล

ทราบเปนชวงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นกับผูใหบริการ
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รายช่ือ
เลือก เมนู > รายชื่อ > สถานะของผูใช และจากตัวเลือก

ตอไปนี้:

เชื่อมตอไปที่'บริการปจจุบัน' หรือ เลิกเชื่อมตอกับบริการ 

เพื่อเชื่อมตอหรือยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการ

ดูสถานะผูใช สถานะสวนตัว หรือ สถานะสวนรวม — 

เพื่อดูสถานะผูใชของคุณ

แกไขสถานะผูใช > การใชงานของผูใช ขอความสถานะ

ของผูใช โลโกสถานะของผูใช หรอื แสดงให — เพื่อ

เปลี่ยนสถานะของผูใช

ผูดูของฉัน > ผูดูปจจุบัน, รายชือ่สวนตัว หรือ รายชื่อ

ที่ถูกปดกั้น — เพือ่ดูบุคคลที่สมัครขอใชบริการหรือที่ถูก

ปดกั้นจากขอมูลสถานะผูใชของคุณ

การต้ังคา > แสดงสถานะปจจุบันในโหมดสแตนดบาย  

ประเภทการเชื่อมตอ หรือ การต้ังคา IM และสถานะของ

ฉัน

■ รายชื่อที่สมัครขอมูล
คุณสามารถสรางรายการรายชื่อที่คุณตองการใหแสดง

ขอมูลสถานะของผูใช คุณจะดูขอมลูนี้ไดก็ตอเมื่อบุคคล

นั้นหรือระบบเครือขายนั้นอนุญาต ในการดูรายชือ่ที่

สมัครขอมลู ใหเลื่อนดูรายชื่อหรือใชเมนู รายชื่อที่สมัคร

ขอมูล

ตรวจดูวาหนวยความจําที่ใชคือ โทรศัพท หรือ เครื่อง

และซิม

ในการเชื่อมตอกับบริการสถานะของผูใช ใหเลือก เมนู > 

รายชื่อ > สถานะของผูใช > เชื่อมตอไปที่'บริการปจจบัุน'

การเพ่ิมรายช่ือ
1. เลือก เมนู > รายชื่อ > รายชื่อที่สมัครขอมูล

2. หากคุณไมมีรายชื่ออยูในรายการ ใหเลือก เพ่ิม 

หรือเลือก ตัวเลือก > เขาดูขอมูลใหม รายการของ

รายชื่อจะปรากฏขึ้น

3. เลือกรายชื่อจากรายการและหากไมไดจัดเก็บ ID 

ผูใชของรายชื่อนั้นไว รายชื่อจะถูกเพิ่มในรายการ

รายชื่อที่สมัครขอมูล

4. ในการสมัครใหกับรายชื่อจากรายการ รายชื่อ 

ใหคนหารายชื่อที่คุณตองการ และเลือก ขอมูล > 

ตัวเลือก > ขอขอมูลปจจบัุน > แบบเขาดูขอมูล

หากคุณตองการดูขอมูลสถานะผูใชเพียงอยางเดียว

แตไมไดสมัครใหกับรายชื่อ ใหเลือก ขอขอมูล

ปจจุบัน > หนึ่งครั้งเทานั้น

การดู
ในการดูขอมูลสถานะผูใช โปรดดูที่ “การคนหา”, หนา 26

1. เลือก เมนู > รายชื่อ > รายชื่อที่สมัครขอมลู

ขอมูลสถานะของรายชื่อแรกในรายการรายชื่อที่

สมัครขอมูลจะปรากฏขึ้น ขอมูลที่บุคคลนั้นตอง

การแสดงใหผูอ่ืนทราบอาจมทีั้งขอความและ

ไอคอนบางตัวตอไปนี้:

   หรือ  แสดงถึงสถานะของบุคคล

ที่วางอยู สวนตัวและไมวาง

 แสดงวาไมมีขอมูลสถานะของบุคคลนั้น

2. เลือก ตัวเลือก > ดูขอมูล เพือ่ดูขอมูลของรายชื่อ

ที่เลือก หรือเลือก ตัวเลือก > เขาดูขอมูลใหม  

สงขอความ  สงนามบัตร หรือ เลิกเขาดูขอมูล

การเลิกเขาดูขอมูล
ในการเลิกเขาดูขอมูลจากรายการ รายชื่อ ใหเลือกราย

ชื่อและ ตัวเลือก > เลิกเขาดูขอมลู > ตกลง

ในการเลิกเขาดูขอมูลจากเมนู รายชื่อที่สมัครขอมลู 

โปรดดูที่ “การดู”, ในหนา 28
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รายช่ือ
■ การตั้งคา
เลือก เมนู > รายชื่อ > การต้ังคา และเลือกจากหนึ่ง

ในตัวเลือกตอไปนี้:

ความจําที่ใช — เพื่อเลือกหนวยความจําของซิมการด

หรือหนวยความจําของโทรศัพทที่คุณตองการใชสําหรับ

รายชื่อ เลือก เครื่องและซิม เพื่อเรียกดูชื่อและเบอร

โทรศัพทจากหนวยความจําทั้งสอง ในกรณีนี้ เมื่อคุณ

บันทึกชื่อและหมายเลข ชื่อและหมายเลขจะไดรับการ

จัดเก็บไวในหนวยความจําของโทรศัพท

แสดงกลุมรายชื่อ — เมือ่ตองการเลือกวิธีแสดงชื่อและ

หมายเลขโทรศัพทใน รายชื่อ

การแสดงชื่อ — เพื่อเลอืกวาตองการใหชื่อหรือนามสกุล

ของรายชื่อปรากฏกอน

ขนาดอักษร — เพื่อต้ังคาขนาดอักษรสําหรับรายการ

รายชื่อ

สถานะหนวยความจํา — ใชดูขนาดของหนวยความจํา

ที่ใชแลว และขนาดหนวยความจําที่ยังไมไดใช

■ กลุมสนทนา
เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม เพื่อจัดการชื่อและหมาย

เลขโทรศัพทที่จัดเก็บในหนวยความจําไวในกลุมผูโทรซึ่ง

มีเสียงเรียกเขาและภาพของกลุมตางกัน

■ โทรดวน
ในการกําหนดหมายเลขใหกับปุมโทรดวน ใหเลือก 

เมนู > รายชื่อ > โทรดวน และเลื่อนไปที่ปุมโทรดวนที่

คุณตองการ

เลือก กําหนด หากไดกําหนดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง

ใหกับปุมไวแลว ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน เลือก 
คนหา และรายชือ่ที่คุณตองการกําหนด หากกําหนด

ฟงกชัน โทรดวน ไวที่ไมใช เครื่องจะถามวาคุณตองการ

ใชงานฟงกชันนี้หรือไม 

ในการโทรออกโดยใชการโทรดวน โปรดดูที่ “โทรดวน”, 

หนา 9

■ บริการและเบอรสวนตวั
เลือก เมนู > รายชื่อ และเลือกจากหนึ่งในตัวเลือก

ตอไปนี้:

เบอรบริการ — เพื่อโทรไปที่หมายเลขบริการของผูให

บริการ หากหมายเลขนั้นมีในซิมการดของคุณ (บริการ

เสริมจากระบบเครือขาย)

เบอรสวนตัว — เพื่อดูเบอรโทรศัพทที่กําหนดใหกับซิม

การดของคุณ ซึ่งจะปรากฏเฉพาะเมื่อเบอรนั้นรวมอยู

บนซิมการดของคุณ
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บันทึกการโทร
7. บนัทึกการโทร

เครื่องจะบันทึกเบอรโทรศัพทที่ไมไดรับสาย ที่ไดรับ 

และที่โทรออก รวมถึงระยะเวลาของการสนทนาโดย

ประมาณ เครื่องจะบันทึกเบอรโทรศัพทที่ไมไดรับสาย

และที่ไดรับไวเฉพาะเมื่อระบบเครือขายสนับสนุนฟงกชัน

นี้เทานั้น โดยที่เครื่องตองเปดอยู และอยูในพื้นที่บริการ

ของระบบ

ในการดูขอมลูสายตางๆ ของคุณ เลือก เมนู > บันทึก > 

เบอรที่ไมไดรับสาย  เบอรที่ไดรับสาย หรือ เบอรที่โทรออก 

ในการดูสายที่ไมไดรับและสายที่รับลาสุด และเบอรที่โทร

ออกโดยเรียงตามลําดับกอนหลัง ใหเลือก บันทึกการโทร 

ในการดูรายชือ่ที่คุณเพิง่สงขอความไปให ใหเลือก 

ผูรับขอความ

ในการดูขอมลูคราวๆ บนการสื่อสารลาสุดของคุณ ให

เลือก เมนู > บันทึก > เวลาการโทร  ตัวนับขอมูลแบบ

แพคเก็ต หรือ ตัวจับเวลาการตอแพคเก็ต

ในการดูจํานวนขอความตัวอักษรและขอความมลัติมีเดีย

ที่คุณไดสงและรับ ใหเลือก เมนู > บันทึก > บันทึก

ขอความ

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและ
บริการที่แสดงในใบเรียกเก็บคาบริการจากผู

ใหบริการอาจตางกัน ขึ้นอยูกับคุณสมบัติ

ของเครือขาย การปดเศษ ภาษี และปจจัย

อ่ืนๆ

ตัวนับเวลาบางประเภทสามารถรีเซ็ตไดดวยการอัปเกรด

บริการหรือซอฟตแวร

■ ขอมูลตําแหนงการใชงาน
ระบบเครือขายสามารถสงคําขอใหคุณแสดงตําแหนง 

และคุณจะมั่นใจไดวา ระบบเครือขายจะสงขอมูล

ตําแหนงของโทรศัพทคุณก็ตอเมื่อคุณอนุมัติเทานั้น 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรด ติดตอผูใหบริการ

ของคุณเพื่อสมัครใชบริการและเพือ่ตกลงเกี่ยวกับการสง

ขอมูลตําแหนง บาง เครือขายอนุญาตใหคุณขอทราบ

ตําแหนงของโทรศัพท (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการยอมรับหรือปฏิเสธคําขอใหแสดงตําแหนง ใหเลือก 

ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ หากคุณไมไดรับคําขอ โทรศัพท

อาจยอมรับหรือไมยอมรับคําขอโดยอัตโนมัติ ตามขอ

ตกลงที่คุณทําไวกับผูใหบริการระบบเครือขาย เครื่องจะ

แสดงขอความ ขอตําแหนงหายไป 1 ในการดูคําขอให

แสดงตําแหนงที่คุณไมไดรับ ใหเลือก แสดง

ในการดูขอมูลของการแจงเตือนสวนตัวและคําขอ 10 

รายการลาสุด หรือในการลบรายการดังกลาว ใหเลือก 

เมนู > บันทึก > วางตําแหนง > ล็อกตําแหนง > เปด

แฟม หรือ ลบทั้งหมด
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การตั้งคา
8. การตั้งคา

ใชเมนูนี้เพื่อต้ังหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ลักษณะ ปุมลัด

สวนบุคคล การต้ังคาเวลาและวันที่ การต้ังคาการโทร 

การต้ังคาโทรศัพท การต้ังคาหนาจอหลัก การต้ังคาหนา

จอขนาดเล็ก การต้ังคาแบบเสียง การต้ังคาอุปกรณเพิ่ม

พิเศษ การต้ังคากําหนดคา การต้ังคาความปลอดภัย 

และการเรียกคืนเปนการตั้งคาจากโรงงาน

■ รูปแบบ
โทรศัพทของคุณมีกลุมการต้ังคาแบบตางๆ ที่เรียกวา

รูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแตงแบบเสียงโทรศัพท

สําหรับเหตุการณและสภาพแวดลอมที่ตางกันได

เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ และรูปแบบ

• ในการใชงานรูปแบบที่เลือก ใหเลือก ใชงาน

• ในการกําหนดรูปแบบในแบบที่ตองการ เลือก 

ปรับต้ังคา และเลือกการตั้งคาที่คุณตองการ

เปลี่ยนแปลง: และทําการเปลี่ยนแปลง 

• ในการตั้งรูปแบบใหทํางานในระยะเวลาหนึ่ง 

(ไมเกิน 24 ชั่วโมง) ใหเลือก ต้ังเวลา และต้ังเวลา

สิ้นสุดการตั้งคารูปแบบนั้น เมือ่หมดเวลาที่ต้ังให

กับรูปแบบ เครื่องจะใชงานรูปแบบกอนหนานี้ที่

ไมไดต้ังเวลาไว

■ ลักษณะ
คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของหนาจอ

โทรศัพทไดดวยการเรียกใชลักษณะ ลักษณะอาจรวม

ภาพสําหรับภาพพื้นหลัง แบบเสียงกริ่ง ภาพพักหนาจอ 

และโครงสี ลักษณะจะถูกจัดเก็บไวใน คลังภาพ

เลือก เมนู > การต้ังคา > ลักษณะ และเลือกหนึ่งตัว

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

เลือกลักษณะ — เพือ่ต้ังคาลักษณะในโทรศัพท 

รายการแฟมขอมูลใน คลังภาพ จะเปดออก เปดแฟม

ขอมูล ลักษณะ และเลือกลักษณะ

ดาวนโหลดลักษณะ — เพื่อเปดรายการลิงคสําหรับ

ดาวนโหลดลักษณะเพิ่มเติม 

โปรดดูที่ “การต้ังคาการดาวนโหลด”, ในหนา 62

■ แบบเสยีง
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาของรูปแบบใชงานที่เลือกไว

ได

เลือก เมนู > การต้ังคา > แบบเสียง และแกไขการตั้ง

คาที่มอียู คุณสามารถคนหาการตั้งคาชุดเดียวกันนี้

ไดเมื่อเลือกกําหนดรูปแบบในเมนู รูปแบบ โปรดดูที่ 

“รูปแบบ”, ในหนา 31

ในการตั้งคาใหโทรศัพทสงเสียงกริ่งเฉพาะจากหมายเลข

โทรศัพทที่เปนของกลุมผูโทรที่เลือกไว ใหเลือก เตือน

สําหรับ: เลื่อนไปยังกลุมผูโทรที่คุณตองการ หรือ ทุกสาย 

และเลือก เลือก

■ จอแสดงผล
เมือ่ใชการต้ังคาหนาจอ คุณจะสามารถเลือกกําหนด

ลักษณะของหนาจอที่จะปรากฏ

หนาจอหลัก
คุณสามารถเลือกการตั้งคาหนาจอสําหรับหนาจอทัก

ทาย (หนาจอหลัก)
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 31



การตั้งคา
การต้ังคาโหมดสแตนดบาย
เลือก เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผลหลัก > การต้ังคา

โหมดสแตนดบาย และเลือกหนึ่งตัวเลือกจากตัวเลือก

ตอไปนี้:

สแตนดบายแบบพิเศษ > สแตนดบายพิเศษ — เพือ่

แสดงโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ เลือก ตัวเลือก จาก

หนึ่งตัวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ปรับแตงคา — เพือ่เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

• จัดวาง — เพื่อเรียบเรียงเนื้อหาบนจอแสดงผล

อีกครั้ง

• ใชงานสแตนดบาย — เพื่อเปลี่ยนแปลงคียที่ใช

เขาสูโหมดสํารวจ การต้ังคาที่เหมอืนกันนี้ยังอยู

ในโหมด ทางลัดสวนตัว 

โปรดดูที่ “การเปดการทํางานของโหมดสแตนดบาย

แบบพิเศษ”, ในหนา 34

ภาพพื้นหลัง — เพือ่แสดงภาพบนพืน้หลัง (ภาพพื้นหลัง) 

บนหนาจอทักทาย เลือก ภาพพื้นหลัง > ภาพ หรือ ชุด

สไลด และภาพหรือสไลดจาก คลังภาพ หรือ เปดกลอง 

ในการดาวนโหลดภาพกราฟกเพิ่มเติม ใหเลือก ดาวน

โหลดภาพ

ภาพเคลือ่นไหวฝาพบั — เพือ่เลือกวาจะแสดงภาพเคลือ่น

ไหวหรือไมเมือ่เปดและปดฝาพบั ภาพเคลือ่นไหวฝาพบั

จะมองเห็นไดเฉพาะเมือ่ภาพดงักลาวไดรับการสนับสนนุ

และถกูเลอืกจากชุดลกัษณะทีใ่ชงานอยูในโทรศัพทของ

คุณ โปรดดูที ่“ลักษณะ”, ในหนา 31

สีแบบอักษรโหมดสแตนดบาย — เพื่อเลือกสีของขอ

ความที่ปรากฏบนจอแสดงผลในโหมดสแตนดบาย

ไอคอนปุมสํารวจ — เพือ่ต้ังไอคอนปุมเลื่อนที่จะแสดง

ในโหมดสแตนดบาย

โลโกระบบ — เพื่อต้ังโทรศัพทใหแสดงหรือซอนโลโก

ระบบ

แสดงขอมูลระบบ > ใช — เพื่อรับขอมูลจากผูให

บริการระบบ ซึง่ขึ้นกับระบบเครือขายที่เครื่องใชอยูดวย 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ภาพพักหนาจอ
ในการเลือกภาพพักหนาจอ เลือก คลังภาพ > เมนู > 

การต้ังคา > จอแสดงผลหลัก > ภาพพักหนาจอ > ภาพ

พักหนาจอ > ภาพ  ชุดสไลด,เปดกลอง, วิดีโอคลิป, 

นาฬกิาอะนาล็อก หรือ นาฬิกาดิจิตอล ในการดาวน

โหลดภาพพักหนาจอภาพอื่น ใหเลือก ดาวนโหลดภาพ 

ในการตั้งเวลาใหภาพพักหนาจอทํางาน ใหเลือก เวลา

พักจอ ในการใชงานภาพพักหนาจอ ใหเลอืก เปด

ประหยัดพลงังาน
ในการประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ ใหเลือก เมนู > 

การต้ังคา > จอแสดงผลหลัก > ประหยัดพลังงาน > เปด 

นาฬกิาดิจิตอลจะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีการใชฟงกชันใดๆ 

ของเครื่องโทรศัพทชั่วระยะเวลาหนึ่ง

ขนาดอักษร
คุณสมบัตินี้อนุญาตใหคุณเลือกขนาดอักษรสําหรับ 

ขอความ  รายชื่อ และ เว็บ เลือก เมนู > การต้ังคา > 

จอแสดงผลหลัก > ขนาดอักษร และหนึ่งในตัวเลือก

ตอไปนี้:

ขอความ — เพือ่เลือกขนาดอักษรที่คุณตองการใชกับ

ขอความ เลือก ขนาดเล็กพิเศษ  ขนาดปกติ หรือ ขนาด

ใหญ

รายชื่อ — เพื่อเลือกขนาดอักษรที่คุณตองการใชแสดง

ชื่อของรายชือ่ เลือก ขนาดปกติ หรือ ขนาดใหญ

เว็บ — เพือ่เลือกขนาดอักษรที่คุณตองการใหแสดงเพจ

ของอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ เลือก ขนาดเล็กพเิศษ  ขนาด

เล็ก หรือ ขนาดใหญ
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การตั้งคา
หนาจอขนาดเล็ก
คุณสามารถเลือกการตั้งคาหนาจอสําหรับหนาจอขนาด

เล็กที่อยูดานหนาโทรศัพท

ภาพพ้ืนหลัง
เลือก เมนู > การต้ังคา > จอเล็ก > ภาพพื้นหลัง > ภาพ

พื้นหลัง > ภาพ หรือ ชุดสไลด และภาพหรือสไลดจาก 

คลงัภาพ หรือ เปดกลอง เพื่อถายภาพ ในการดาวนโหลด

ภาพกราฟกเพิ่มเติม ใหเลอืก ดาวนโหลดภาพ

ภาพพักหนาจอ
เลือก เมนู > การต้ังคา > จอเล็ก > ภาพพักหนาจอ > 

ภาพพกัหนาจอ > ภาพ  ชุดสไลด  วิดีโอคลิป, นาฬิกา

อะนาล็อก  นาฬกิาดิจติอล หรือ เปดกลอง ในการดาวน

โหลดภาพพกัหนาจอภาพอื่น ใหเลือก ดาวนโหลดภาพ 

ในการตั้งเวลาใหภาพพักหนาจอทํางาน ใหเลือก เวลา

พักจอ ในการใชงานภาพพักหนาจอ ใหเลือก เปด

ประหยัดพลังงาน
ในการประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ ใหเลือก เมนู > 

การต้ังคา > จอเล็ก > ประหยัดพลังงาน > เปด นาฬิกา

ดิจติอลจะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีการใชฟงกชันใดๆ ของ

เครื่องโทรศัพทชั่วระยะเวลาหนึ่ง

ภาพเคลื่อนไหวฝาพับ
ในการเลือกวาจะใหภาพเคลื่อนไหวปรากฏหรือไมเมื่อ

เปดและปดฝาพับ เลือก เมนู > การต้ังคา > จอเล็ก > 

ภาพเคลื่อนไหวฝาพับ > เปด

ภาพเคลื่อนไหวฝาพับจะมองเห็นไดเฉพาะเมื่อไดรับการ

สนับสนุนและถูกเลือกจากชดุลักษณะที่ใชงานอยูใน

โทรศัพท โปรดดูที่ “ลักษณะ”, ในหนา 31

■ เวลาและวันที่
ในการเปลี่ยนเวลา เขตเวลา และการตั้งคาวันที่ 

เลือก เมนู > การต้ังคา > วันและเวลา > นาฬิกา วันที่ 

หรือ รับขอมูลวันที่และเวลาอัตโนมัติ 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เมือ่เดินทางไปยังเขตเวลาอื่น ใหเลือก เมน > 

การต้ังคา > เวลาและวันท > นาฬิกา > เขตเวลา 
และเขตเวลาของตําแหนงของคุณในแงสวนตางเวลา

โดยดูตามเวลามาตรฐานกรีนนิช (GMT) หรือ

เวลามาตรฐานสากล (UTC) เวลาและวันที่จะถูกต้ังตาม

เขตเวลา และชวยใหโทรศัพทของคุณแสดงผล

เวลาสงขอความที่ไดรับหรือขอความมัลติมีเดียที่ถูกตอง 

ตัวอยางเชน GMT - 5 หมายถึง เขตเวลาสําหรับนิวยอรก 

(สหรัฐฯ) 5 ชั่วโมงทางตะวันตกของกรีนนิช/ลอนดอน 

(สหราชอาณาจักร) 

สําหรับอินเดีย (นิวเดลี) ใช GMT +5.5 สําหรับไทย/

อินโดนีเซีย/เวียดนาม ใชGMT +7 สําหรับสิงคโปร/

มาเลเซยี/ฟลิปปนส ใช GMT +8 สําหรับออสเตรเลีย 

(ซิดนีย) ใช GMT +10 และสําหรับนิวซีแลนดใช 

GMT+12

■ ทางลัดสวนตัว
คุณสามารถตั้งโทรศัพทเพื่อใหเขาสูฟงกชันที่คุณใชบอย

ที่สุดไดผานคุณสมบัติ ทางลัดสวนตัว 

ปุมเลือกดานซาย
ในการเลือกฟงกชันจากรายการสําหรับปุมเลือกดานซาย 

ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว > ปุมเลือก

ดานซาย โปรดดูเพิ่มเติมที่ “โหมดสแตนดบาย”, ในหนา 6

ในการเปดการทํางานของฟงกชันในโหมดสแตนดบาย

หากปุมเลือกดานซายเปน ไปท่ี ใหเลือก ไปท่ี และฟงก

ชันที่ตองการบนรายการทางลัดสวนตัวของคุณ

เลือก ตัวเลือก จากตัวเลือกตอไปนี้:
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การตั้งคา
เลือกตัวเลือก — เพือ่เพิ่มฟงกชันลงในรายการทางลัด 

หรือนําฟงกชันหนึ่งออก เลื่อนไปที่ฟงกชัน และเลือก 

เลือก หรือ ไมเลือก

จัดวาง — เพื่อเรียบเรียงฟงกชันบนรายการทางลัดสวน

ตัวของคุณอีกครั้ง เลื่อนไปที่ฟงกชันที่คุณตองการยาย 

และเลือก ยาย เลื่อนไปยังจุดที่คุณตองการยายฟงกชัน 

และเลือก ตกลง ทําซ้ําขั้นตอนนี้หากคุณตองการยาย

ไปอีกฟงกชันหนึ่ง เมือ่คุณเรียงลําดับฟงกชันในแบบ

ที่คุณตองการเสร็จแลว เลือก เสร็จ > ใช

ปุมเลือกดานขวา
ในการต้ังฟงกชันเฉพาะ (จากรายการที่กําหนดไวลวง

หนา) ใหกับปุมเลือกขวา เลือก เมนู > การต้ังคา > ทาง

ลัดสวนตัว > ปุมเลือกดานขวา ใชฟงกชัน นี้ไดเฉพาะเมือ่

ผูใหบริการของคุณสนับสนุน

ปุมสํารวจ
ปุมนี้ชวยใหคุณเลื่อนขึ้น ลง ซายและขวาได ในการกํา

หนดฟงกชันโทรศัพทอ่ืน (จากรายการที่กําหนดไวลวง

หนา) ใหกับปุมนําทาง ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > ทาง

ลัดสวนตัว > ปุมสํารวจ เลื่อนไปที่ปุมที่คุณตองการ เลือก 

เปลี่ยนคา และฟงกชันจากรายการ ในการลบฟงกชัน

ทางลัดออกจากปุม ใหเลือก (วาง) ในการกําหนด

ฟงกชันใหกับปุมใหม ใหเลือก กําหนด 

การเปดการทํางานของโหมดสแตนด
บายแบบพิเศษ
ฟงกชันนี้อนุญาตใหคุณเลือกวิธีการเรียกใชโหมดสแตนด

บายแบบพิเศษ เลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวน

ตัว > ใชงานสแตนดบาย > ปุมสํารวจขึ้น ปุมสํารวจลง 

หรือ ปุมสํารวจขึ้น/ลง

คําส่ังเสียง
คุณสามารถโทรติดตอรายชื่อและใชฟงกชันตางๆ ใน

โทรศัพทไดดวยการพูดคําสั่งเสียง คําสั่งเสียงจะขึ้นอยู

กับภาษา ในการตั้งภาษา ใหเลือก ภาษาในการเลนเสียง 

โปรดดูที่ “โทรศัพท”, ในหนา 39

ในการเลือกฟงกชันตางๆ ของโทรศัพทที่จะเปดการ

ทํางานดวยคําสั่งเสียง ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > ทาง

ลัดสวนตัว > เสียงสั่งงาน และแฟมขอมลู เลื่อนไปที่ฟงก

ชันที่คุณตองการ  แสดงวาแท็กเสียงถูกเปดการ

ทํางานแลว ในการปดการทํางานของคําสั่งเสียง เลือก 

ตัวเลือก > ลบ ในการเปดการทํางานของแท็กเสียง ให

เลือก เพ่ิม ในการเลนคําสัง่เสียงที่ถูกเปดการทํางาน 

ใหเลือก เลน ในการใชคําสั่งเสียง 

โปรดดูที่ “การโทรออกดวยเสียงขั้นสูง”, ในหนา 9

ในการจัดการกับคําสั่งเสียง ใหเลื่อนไปที่ฟงกชันของ

โทรศัพท และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

แกไข หรือ ลบ — เพื่อเปลี่ยนหรือปดการทํางานของ

คําสั่งเสียงสําหรับฟงกชันที่เลือก

ลบทั้งหมด — เพื่อปดการทํางานของคําสั่งเสียงของทุก

ฟงกชันในรายการคําสั่งเสียง

■ การเชือ่มตอ
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณที่ใชงานรวมกัน

ได โดยใชการเชือ่มตออินฟราเรด เทคโนโลยีไรสาย 

Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB  (CA-53) รวมทั้ง

กําหนดการตั้งคาใหกับการเชื่อมตอการโทรแบบ EGPRS 

หรือ GPRS ไดอีกดวย

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth 

Specification 2.0 ซึ่งสนับสนุนรูปแบบตอไปนี้ รูปแบบ

แฮนดฟรี, รูปแบบ Push ออบเจกต, รูปแบบการโอนไฟล, 

รูปแบบการติดตอเน็ตเวิรกแบบ Dial-Up, รูปแบบการ

เขาใชซิม, รูปแบบพอรตอนุกรม และรูปแบบอุปกรณการ
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.34
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เชื่อมประสานโดยคน คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริม

ของรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อสราง

ความมั่นใจในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับ

เทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิต

อุปกรณอ่ืนๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับ

โทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม

ทั้งนี้ อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี Bluetooth ใน

บางพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับเจาหนาที่ในทองถิ่นหรือ

ผูใหบริการของคุณ

คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือใหคุณสมบัติ

ใดๆ ทํางานคางไวที่พื้นหลังในขณะใชคุณสมบัติอ่ืน จะ

สิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและอายุการใชงาน

แบตเตอรี่จะลดลง 

เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเชื่อมตอระหวาง

โทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth ที่ใชงานรวมกันไดภาย

ในระยะทาง 10 เมตร (33 ฟุต) เนื่องจากอุปกรณที่ใช

เทคโนโลยี Bluetooth จะติดตอสื่อสารกันโดยใชคลื่นวิทย ุ

โทรศัพทของคุณและอุปกรณอ่ืนๆ จึงไมจําเปนตองอยู

ที่เดียวกันในระยะการมองเห็นไดโดยตรง แมวาการเชื่อม

ตออาจไดรับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณ

รบกวน เชน ผนัง หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืน

ในการตั้งการเชื่อมตอ Bluetooth ใหทําดังตอไปนี้:

1. เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth 

2. ในการเปดหรือปดการทาํงานฟงกชัน Bluetooth 

เลือก Bluetooth > ใช หรือ ไมใช แสดงวามี

การใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth

3. ในการคนหาอุปกรณเสียง Bluetooth ที่ใชงานรวม

กันได เลือก คนหาอุปกรณเพิม่พิเศษดานระบบ

เสียง เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอกับ

โทรศัพท

ในการคนหาอุปกรณ Bluetooth ในพืน้ที่ เลือก 

อุปกรณที่จับคูแลว  เลือก ใหม เพือ่แสดงรายการ
อุปกรณ Bluetooth ที่พบ เลื่อนไปยังอุปกรณ และ

เลือก จับคู

4. ปอนรหัสผาน Bluetooth ของอุปกรณเพื่อเชื่อมโยง 

(จับคู) อุปกรณกับโทรศัพท คุณจะตองปอนรหัส

ผานนี้เฉพาะเมื่อคุณเชื่อมตอกับอุปกรณนี้เปนครั้ง

แรกเทานั้น เครื่องของคุณจะเชื่อมตอกับอุปกรณ

ดังกลาว จากน้ันคุณสามารถเริ่มโอนขอมูลได

การตั้งคา
ในการกําหนดวิธีที่โทรศัพทของคุณจะปรากฏในอุปกรณ 

Bluetooth อ่ืน ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อม

ตอ > Bluetooth > การต้ังคา Bluetooth > การปรากฏ

ของเครื่อง หรือ ชื่อโทรศัพทของฉัน

การใชโทรศัพทในโหมดซอนจะปลอดภัยกวาหากตอง

การหลีกเลี่ยงซอฟตแวรอันตราย

หามยอมรับการเชื่อมตอ Bluetooth จากแหลงที่คุณไม

เชือ่ถือ

ปดฟงกชัน Bluetooth ในฐานะตัวเลือกหนึ่ง การทําเชน

นี้จะไมสงผลตอฟงกชันอ่ืนของโทรศัพท

การเชื่อมตอ
เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth 

ในการตรวจสอบวากําลังใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth 

ใดอยูในขณะนั้น ใหเลือก อุปกรณที่ใชอยู ในการดูราย

การอุปกรณ Bluetooth ที่กําลังจับคูกับโทรศัพทในขณะนี้ 

ใหเลือก อุปกรณที่จบัคูแลว

เลือก ตัวเลือก เพือ่เขาสูตัวเลือกที่มีอยู ซึ่งจะขึ้นอยูกับ

สถานะของอุปกรณและการเชื่อมตอ Bluetooth 

อนิฟราเรด
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหสงหรือรับขอมูลผานพอรต

อินฟราเรด (IR) ในการเชื่อมตอผาน IR นั้น คุณจะตอง

ตอโทรศัพทของคุณเขากับอุปกรณที่สามารถรองรับ IrDA 

ได คุณสามารถสงหรือรับขอมูลไปยังหรือจากโทรศัพท

หรืออุปกรณรับสงขอมลูที่ใชรวมกันได (เชน คอมพิว

เตอร) ผานทางพอรต IR ของโทรศัพท
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 35



การตั้งคา
อยาหันแสง IR (อินฟราเรด) เขาที่นัยนตาของบุคคลใด

หรือไปรบกวนอุปกรณ IR อ่ืนๆ อุปกรณนี้เปนผลติภัณฑ

เลเซอรระดับ 1

เมื่อมีการสงหรือรับขอมูล โปรดตรวจดูใหแนใจวาพอรต 

IR ของอุปกรณที่ใชในการสงและการรับหันเขาหากัน 

และไมมีสิ่งใดกีดขวางระหวางอุปกรณ

ในการเปดใชงานของพอรต IR ของโทรศัพท ใหเลือก 

เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > อินฟราเรด

ในการยกเลิกใชงานการเชื่อมตอ IR ใหเลือก เมนู > 

การต้ังคา > การเชื่อมตอ > อินฟราเรด เมื่อเครื่องแสดง

ขอความ ยกเลิกใชงานอินฟราเรด? ใหเลือก ใช

หากเครื่องไมเริ่มสงขอมลูภายใน 2 นาทีหลังจากกําหนด

ใหพอรต IR ทํางานแลว การเชื่อมตอนั้นจะถูกยกเลิก 

และจะตองเริ่มใหมอีกครั้ง

สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ IR

เม่ือ  ปรากฏขึ้นอยางตอเนื่อง แสดงวามีการใช

งานการเชื่อมตอผาน IR และโทรศัพทของคุณพรอม

สําหรับสงหรือรับขอมูลผานพอรต IR แลว

เมื่อ  กะพริบ แสดงวาโทรศัพทของคุณพยายาม

เชื่อมตอกับอุปกรณอีกเครื่องหนึ่งอยู หรือเชื่อมตอไมได

ขอมูลแพ็คเก็ต
ขอมูลแพ็คเก็ต GPRS (General Packet Radio Service) 

เปนบริการเสริมจากระบบเครือขายที่ชวยใหผูใชโทรศัพท

เคลื่อนที่สามารถสงและรับขอมูลผานเครือขายที่เชื่อมตอ

กับ Internet Protocol (IP) ได GPRS เปนบริการเสริม

เก่ียวกับขอมลูที่ใชการเชื่อมตอแบบไรสาย เพื่อเขาใช

ระบบเครือขายขอมลู เชน อินเตอรเน็ต

Enhanced GPRS (EGPRS) คลายกับ GPRS แตมี

ความเร็วในการเชื่อมตอมากกวา หากตองการสอบถาม

ขอมูลเกี่ยวกับ EGPRS หรือ GPRS ที่มี รวมถึงความ

เร็วในการโอนขอมูล โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือ

ผูใหบริการของคุณ

โปรแกรมที่สามารถใช EGPRS หรือ GPRS ได คือ MMS  

วิดีโอที่เรียกขอมูล  การเบราส  อีเมล  SyncML ระยะไกล  

การดาวนโหลดแอปพลิเคชัน Java และการเชื่อมตอ

กับเครื่องพซีี

โปรดสังเกตวาเมือ่คุณเลือก GPRS เปนบริการเสริม

ขอมูล โทรศัพทจะใช EGPRS แทน GPRS หากมี EGPRS 

ในระบบเครือขาย คุณจะเลือกระหวาง EGPRS และ 

GPRS ไมได แตในบางแอปพลิเคชั่น คุณอาจเลือก 

GPRS หรือ ขอมูล GSM (ขอมลูที่สลับวงจรหรือ CSD)

ในการกําหนดวิธีการใชบริการ เลือก เมนู > การต้ังคา > 

การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > การเชื่อมตอขอมูล

แบบแพคเก็ต และหนึ่งในตัวเลือกตอไปน้ี:

เมื่อตองการ — เพื่อต้ังการลงทะเบียนขอมูลแบบ

แพคเก็ตและการเชื่อมตอที่จะสรางขึ้นเมื่อโปรแกรมที่ใช

ขอมูลแบบแพคเก็ตตองการและปดเมื่อคุณใชโปรแกรม

เสร็จแลว

ออนไลนตลอด — เพือ่ต้ังโทรศัพทใหลงทะเบียนเครือ

ขายขอมูลแพคเก็ตโดยอัตโนมัติเมือ่คุณเปดโทรศัพท  

หรือ  แสดงวาบริการ GPRS หรือ EGPRS พรอมให

บริการแลว

หากคุณรับสายสนทนาหรือขอความตัวอักษร หรือโทร

ออกในระหวางที่มีการเชือ่มตอ GPRS หรือ EGPRS 

เครื่องหมาย  หรือ  แสดงวาการเชื่อมตอ GPRS 

หรือ EGPRS ถูกระงับ (หรือพัก) ไวชั่วคราว

การต้ังคาขอมูลแพคเก็ต
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทผานการเชื่อมตอ

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth อินฟราเรด หรือสายเคเบิล

ขอมูล USB ไปยังเครื่องพีซทีี่ใชงานรวมกันไดและใช

โทรศัพทเปนเหมือนโมเด็มเพื่อใชงานการเชื่อมตอ 

EGPRS หรือ GPRS จากเครื่องพีซี

ในการกําหนดการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอ EGPRS หรือ 

GPRS จากเครื่องพซีีของคุณ ใหเลือก เมนู > การต้ัง

คา > การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > การต้ังคาขอมูล

แบบแพคเก็ต > จุดเชื่อมตอที่ใช และเปดใชงานจุดเชื่อม
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การตั้งคา
ตอที่คุณตองการใช เลอืก แกไขจุดเชื่อมตอ > ชื่อยอ

จุดเชื่อมตอ ปอนชื่อเพือ่เปลี่ยนแปลงการตั้งคาจดุเชื่อม

ตอ และเลือก ตกลง เลือก จุดเชื่อมตอขอมลูแบบแพค

เก็ต ปอนชื่อจุดเชื่อมตอ (APN) เพือ่เริ่มสรางการเชื่อม

ตอกับเครือขาย EGPRS หรือ GPRS แลวเลือก ตกลง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งคาบริการการโทรแบบ 

EGPRS หรือ GPRS (ชื่อจุดเชื่อมตอ) ที่เครื่อง

คอมพิวเตอร โดยใชซอฟตแวร One Touch Access 

โปรดดูที่ “Nokia PC Suite”, ในหนา 66 หากคุณ

ไดต้ังคาไวที่เครื่องคอมพิวเตอรและโทรศัพท ระบบจะ

เลือกใชการต้ังคาในเครื่องคอมพิวเตอร

การถายโอนขอมูลและการซิงโครไนซ
ซิงโครไนซขอมูลจากปฏทิิน รายชื่อ และบันทึกกับ

อุปกรณอ่ืนที่ใชรวมกันได (เชน โทรศัพทเคลื่อนที่) เครื่อง

พีซีที่ใชรวมกันได หรืออินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรระยะไกล 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

โทรศัพทของคุณอนุญาตใหโอนยายขอมูลดวยเครื่อง

พีซีที่ใชรวมกันได หรืออุปกรณอ่ืนที่ใชรวมกันไดเม่ือ

ใชโทรศัพทที่ไมมซีิมการด โปรดต้ังขอสังเกตวา เมือ่คุณ

ใชโทรศัพทที่ไมมซีิมการด บางฟงกชันจะปรากฏเปน

สีจางในเมนูและไมสามารถใชได คุณไมสามารถ

ซิงโครไนซกับอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรระยะไกลเมือ่ไมมี

ซิมการด

ในการคัดลอกหรือซงิโครไนซขอมลูจากโทรศัพทของคุณ 

ชื่อของอุปกรณและการตั้งคาตองอยูในรายการคูคาภาย

ในรายชื่อที่จะโอน หากคุณรับขอมูลจากอุปกรณอ่ืนที่ใช

รวมกันได คูคาจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อใหโดยอัตโนมติั 

โดยใชขอมูลรายชื่อจากอุปกรณนั้น ซิงคกับเซิรฟเวอร 

และ การต้ังคาซิงฯ PC เปนรายการตัวเลือกด้ังเดิมที่

ปรากฏในรายการ

ในการเพิม่คูคาใหมลงในรายการ เชน อุปกรณใหม ให

เลือก เมนู > การต้ังคา > การเช่ือมตอ > ถายโอน

ขอมลู > ตัวเลือก > เพิม่รายชื่อ > ซิงคโทรศัพท หรือ 

คัดลอกโทรศัพท และปอนการตั้งคาตามประเภทการ

ถายโอนขอมูล

ในการแกไขการตั้งคาการคัดลอกและการซิงโครไนซ ให

เลือกรายชื่อจากรายการคูคาและเลือก ตัวเลือก > แกไข

ในการลบคูคาที่เลือก เลือก ตัวเลือก > ลบ > ตกลง คุณ

ไมสามารถลบ ซิงคกบัเซิรฟเวอร และ ซิงคโทรศัพท

การถายโอนขอมูลดวยอุปกรณที่ใชรวม
กันได
สําหรับการซิงโครไนซ เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth จะ

ถูกนํามาใช อีกอุปกรณหนึ่งอยูในโหมดสแตนดบาย

ในการเริ่มตนการถายโอนขอมูล ใหเลือก เมนู > การต้ัง

คา > การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมลู และคูคาการถาย

โอนจากรายการ ที่ไมใช ซิงคกับเซิรฟเวอร หรือ ซิงคกับ

พซีี ตามการตั้งคานั้น ขอมูลที่เลอืกจะถูกคัดลอกหรือถูก

ซิงโครไนซ ตองเปดใชงานอีกอุปกรณหนึ่งดวยเพือ่การ

รับขอมูล

การซิงโครไนซจากเครื่องพีซีที่ใชงานรวม
กันได
ในการซงิโครไนซขอมลูจากปฏิทิน บันทึก และรายชื่อ

จากเครื่องพีซีที่ใชรวมกัน ใหใชเทคโนโลยีไรสาย 

Bluetooth คุณยังจําเปนตองติดต้ังชุดซอฟตแวร

โปรแกรม Nokia PC Suite ในเวอรชันที่ถูกตองสําหรับ

โทรศัพทของคุณบนเครื่องคอมพิวเตอร โปรดดูที่ 

“การเชื่อมตอคอมพิวเตอร”, ในหนา 66 สําหรับขอมูล

เก่ียวกับชุดซอฟตแวรโปรแกรม Nokia PC Suite

นอกจากนี้ คุณสามารถซิงโครไนซขอมูลในรายชื่อ ปฏิทิน 

และบันทึกในเครื่อง เพื่อใหสอดคลองกับขอมลูในเครื่อง

พซีีที่ใชงานรวมกันไดของคุณ โดยเริ่มการซิงโครไนซจาก

เครื่องพีซี

การซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร
ในการใชอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรระยะไกล คุณตองสมัคร

รับบริการการซิงโครไนซกอน สําหรับขอมูลเพิ่มเติมและ

การต้ังคาสําหรับบริการนี้ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ 

คุณอาจไดรับการต้ังคาเปนขอความการตั้งคา

คอนฟเกอเรชัน โปรดดูที่ “บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, 

ในหนา xii และ “การต้ังกําหนดคา”, ในหนา 40
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การตั้งคา
หากคุณจัดเก็บขอมลูไวในเซิรฟเวอรอินเตอรเน็ตระยะ

ไกล คุณจะสามารถซิงโครไนซขอมูลในเครื่องโทรศัพท

ของคุณ โดยใชคุณสมบัติการซิงโครไนซจากเครื่อง

โทรศัพทของคุณได

เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ถายโอน

ขอมูล > ซิงคกับเซิรฟเวอร ขึ้นอยูกับการต้ังคา ใหเลือก 

เริ่มซิงโครไนซ หรือ กําลังเริ่มคัดลอก

หากรายชื่อหรือปฏิทินเต็ม การซิงโครไนซอาจใชเวลาสูง

สุดไมเกิน 30 นาทีในการทําการซิงโครไนซใหเสร็จเมื่อ

ซิงโครไนซเปนครั้งแรกหรือหลังจากการซิงโครไนซถูกขัด

จังหวะ

สายเคเบิลขอมูล USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB เพือ่ถายโอนขอมลู

ระหวางการดหนวยความจําที่อยูในโทรศัพทและเครื่อง

พีซีที่ใชรวมกันไดหรือเครื่องพมิพที่สนับสนุน PictBridge 

คุณยังสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB รวมกับ Nokia 

PC Suite

ในการเปดใชงานการดหนวยความจําสําหรับการถาย

โอนขอมูลหรือการพิมพภาพ ใหเชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล

เมื่อโทรศัพทแสดง เชือ่มตอสายเคเบิลขอมูล USB แลว 

เลือกโหมด เลือก ตกลง และหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้:

โหมดที่ต้ังไว — เพือ่ใชสายเคเบิลสําหรับชุดโปรแกรม 

Nokia PC Suite

การพิมพ — เพื่อพมิพภาพจากโทรศัพทโดยตรงโดยใช

เครื่องพิมพที่ใชรวมกันได

แหลงเก็บขอมูล — เพือ่เปดใชงานการดหนวยความจํา

สําหรับการถายโอนขอมลู

ในการเปลี่ยนโหมด USB ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > 

การเชื่อมตอ > เคเบิลขอมลู USB > โหมดที่ต้ังไว, การ

พิมพ หรือ แหลงเก็บขอมลู

■ การโทรออก
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก และเลือกหนึ่งใน

ตัวเลือกตอไปนี้:

การโอนสาย — เพื่อโอนสายเรียกเขา (บริการเสริมจาก

ระบบเครือขาย) ไมสามารถใชทั้งการโอนสายและการ

หามโทรในเวลาเดียวกัน โปรดดูที่ การจํากัดการโทร ใน 

“ความปลอดภัย”, หนา 40 

รับไดทุกปุม > เปด — เพื่อรับสายโทรเขาโดยกดปุมใด

ก็ไดสั้นๆ ยกเวนปุมเลือกดานซายและปุมเลือกดานขวา 

ปุมระดับเสียง ปุมกลอง หรือปุมจบการทํางาน

รับสายโดยการเปดฝา > เปด — เพือ่ต้ังใหโทรศัพทรับ

สายเมือ่คุณเปดฝาพบั หากไมใชการต้ังคานี้ คุณตองกด

ปุมโทรหลังจากเปดฝาพบั 

เรียกซ้ําอัตโนมติั > เปด — เพื่อใหเครื่องพยายามโทร

ออกไปหมายเลขนั้นไดสูงสุดสิบครั้ง หลังจากพยายาม

โทรแลวแตไมสําเร็จ

โทรดวน > เปด และชื่อและเบอรโทรศัพทที่มอบหมาย

ใหกับปุมโทรดวน 2 ถึง 9 ในการโทร ใหกดปุมตัวเลข

ที่ตองการคางไว

ต้ังคาสายเรียกซอน > ใชงาน — เพื่อใหระบบเครือขาย

แจงใหคุณทราบถึงสายเรียกเขาขณะที่คุณใชสายอ่ืนอยู 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรดดูที่ 

“สายเรียกซอน”, ในหนา 10

ขอมูลการโทร > ใช — เพื่อใหแสดงระยะเวลาและคาโทร 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โดยประมาณแบบ

ยอของการโทรในแตละครั้ง

สงขอมูลผูโทร > ใช — เพื่อแสดงเบอรโทรศัพทของคุณ

ใหกับบุคคลที่คุณโทรติดตอ (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย) ในการใชการต้ังคาที่เห็นพองรวมกับผูให

บริการของคุณ ใหเลือก ตามคาของระบบ
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การตั้งคา
■ โทรศพัท
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท และเลือกหนึ่งใน

ตัวเลือกตอไปนี้:

การต้ังคาภาษา > ภาษาที่ใชในเครื่อง — เพื่อต้ังภาษา

สําหรับจอแสดงผลของโทรศัพท หากคุณเลือก อัตโนมัติ 

โทรศัพทจะเลือกภาษาตามขอมูลที่อยูบนซมิการด

• ในการเลือกภาษาสําหรับการด USIM ใหเลือก 

ภาษาที่ใชในซิม

• ในการตั้งภาษาสําหรับการเลนเสียง ใหเลือก 

ภาษาในการเลนเสียง โปรดดูท่ี 

“การโทรออกดวยเสียง”, ในหนา 10 และ 

เสียงสั่งงาน ใน “ทางลัดสวนตัว”, หนา 33

สถานะหนวยความจํา — เพื่อดูหนวยความจําที่วางอยู

และหนวยความจําที่ใชสําหรับแตละฟงกชันในรายการ

ปองกันปุมกด — เพื่อกําหนดใหตองปอนรหัสโทรศัพท

เมื่อคุณยกเลิกการล็อคปุมกด ปอนรหัสและเลือก ล็อค

ปุมกด เมื่อล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมาย

เลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องของคุณ

ได

ถามโหมดบนเครื่อง — เพือ่ต้ังใหโทรศัพทถามวาควรใช 

โหมดเครื่องบิน ทุกครั้งที่เปดโทรศัพทหรือไม ใน โหมด

เครื่องบิน การเชื่อมตอวิทยุทั้งหมดจะถูกปด โหมดเครื่อง

บิน ควรนํามาใชในพืน้ที่ที่ไวตอการปลอยสัญญาณวิทยุ

ขอความตอนรับ — เพื่อเขียนขอความตอนรับที่คุณตอง

การใหแสดงอยางยอๆ เมื่อเปดเครื่อง

การเลอืกผูใหบริการ > อัตโนมัติ — เพื่อต้ังคาโทรศัพท

ใหเลือกระบบเครือขายที่มใีนพืน้ที่ของคุณโดยอัตโนมติั 

การต้ังคา เลือกเอง ทําใหคุณสามารถเลือกระบบเครือ

ขายที่มีขอตกลงในการใหบริการขามเครือขายกับผูให

บริการของคุณ

ยืนยันบริการซิม — ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อซิม

การดของคุณสนับสนุน โปรดดูที่ “บริการซิม”, ในหนา 65

ตัวชวยแนะนําเมนู — เพื่อเลือกวาใหเครื่องแสดงขอ

ความวิธีใชหรือไม

เสียงเปดเครื่อง — เพื่อเลือกวาใหเครื่องสงเสียงเปด

เครื่องเมื่อเปดเครื่องหรือไม

เสียงปุมปด — เพื่อเลือกวาใหเครื่องสงเสียงปดเครื่อง

เมือ่ปดเครื่องหรือไม เมนูนี้จะมองเห็นไดเฉพาะเมื่อมี

แบบเสยีงอยูใน ลักษณะ หรือเปนสวนหนึ่งของฟงกชัน

การปดเครื่องของผูใหบริการ

■ อุปกรณเพิ่มพิเศษ
เมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อโทรศัพทเชื่อมตอหรือไดเชื่อม

ตอกับอุปกรณเสริมเคลื่อนที่ที่ใชงานรวมกันได ที่ไมใช

อุปกรณชารจเทานั้น

เลือก เมนู > การต้ังคา > อุปกรณเพิม่พิเศษ คุณสามารถ

เลือกเมนูอุปกรณเสริมไดหากเชื่อมตออุปกรณเสริมนั้น

กับโทรศัพท คุณสามารถเลือกตัวเลือกบางรายการดัง

ตอไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุปกรณเพิม่พิเศษท่ีคุณใช

รูปแบบที่ต้ังไว — เพือ่เลือกรูปแบบที่คุณตองการใชงาน

โดยอัตโนมติั เมื่อคุณเชื่อมตอกับอุปกรณเพิ่มพิเศษท่ี

เลือกไว

รับอัตโนมัติ — เพื่อต้ังคาเครื่องใหรับสายเรียกเขาโดย

อัตโนมัติหลังจากนั้น 5 วินาที หากตั้ง เสียงเตือนโทรเขา 

ไวที่ ดังสั้นหนึ่งครั้ง หรือ ปด การรับสายอัตโนมัติจะถูกปด

แสงสวาง — เพือ่ต้ังคาแสงสวางเปน เปด เลือก อัตโนมัติ

เพือ่เปดใชแสงสวางเปนเวลา 15 วินาทีหลังการกดปุม

เครื่องจับไฟเครื่องยนต > เปด — เพื่อปดโทรศัพทโดย

อัตโนมัติประมาณ 20 วินาทีหลังจากที่ดับเครื่องยนต 

เมือ่ตอโทรศัพทเขากับชุดอุปกรณในรถยนต

โทรขอความ > ใชโทรขอความ > ใช — เพือ่ใชการต้ัง

คาโทรขอความแทนที่การต้ังคาชุดหูฟง
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การตั้งคา
■ การตัง้กําหนดคา
คุณสามารถตั้งกําหนดคาโทรศัพทของคุณดวยการตั้งคา

ที่จําเปนสําหรับบริการบางอยางเพือ่ใหทํางานไดอยาง

ถูกตอง บริการที่สนับสนุนคือการรับสงขอความ

มัลติมีเดีย การสงขอความแบบดวน การซิงโครไนซ

แอปพลิเคชันอีเมล การเรียกขอมูล การสนทนา 

และเบราเซอร ผูใหบริการของคุณอาจสงการตั้งคา

เหลานี้มาใหในรูปของขอความการกําหนดคา

ในการจัดเก็บการตั้งกําหนดคาที่ไดรับในรูปของขอความ

การกําหนดคา โปรดดูที่ “บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, 

ในหนา xii

เลือก เมนู > การต้ังคา > การต้ังกําหนดคา และหนึ่งใน

ตัวเลือกตอไปนี้:

การต้ังคาเริ่มตน — เพื่อดูรายชื่อผูใหบริการที่จัดเก็บอยู

ในเครื่อง เลื่อนไปที่ผูใหบริการ และเลือก ขอมูล เพือ่ดู

แอปพลเิคชันที่การต้ังกําหนดคาของผูใหบริการสนับสนุน 

ในการต้ังกําหนดคาของผูใหบริการเปนคาเริ่มตน ให

เลือก ตัวเลือก > ต้ังเปนคาที่ต้ังไว ในการลบการตั้ง

กําหนดคา เลือก ลบ

ใชคาเริ่มตนในทุกแอพพลิเคชั่น — เพื่อใชการต้ังกําหนด

คาเริ่มตนที่ระบบกําหนดกับแอปพลิเคชันที่สนับสนุน

จุดเชื่อมตอที่ตองการ — เพื่อดูจดุเชื่อมตอที่บันทึกไว 

เลื่อนไปยังจุดเชือ่มตอที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > 

ขอมูล เพื่อดูชื่อผูใหบริการ บริการเสริมขอมูล และจุด

เชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ต หรือหมายเลขติดตอ GSM

ตอเว็บสนับสนุนของผูใหบริการ — เพือ่ดาวนโหลดการ

ต้ังกําหนดคาจากผูใหบริการของคุณหากผูใหบริการของ

คุณสนับสนุน

การต้ังคาสวนบุคคล — เพื่อเพิ่มบัญชีสวนตัวรายใหม

สําหรับบริการตางๆ ดวยตัวคุณเอง และเพือ่ใชหรือลบ

บัญชีเหลานั้น ในการเพิม่บัญชีสวนตัวใหม หากคุณไม

ไดเพิม่รายการใดไว ใหเลือก เพ่ิมใหม หรือเลือก ตัว
เลือก > เพิม่ใหม เลือกประเภทบริการ จากน้ันใหปอน

การต้ังคาที่จําเปนแตละรายการ พารามเิตอรจะแตก

ตางกันตามประเภทบริการที่เลือกไว ในการลบหรือใช

บัญชสีวนตัว ใหเลื่อนไปยังรายการนั้น และเลือก ตัว
เลือก > ลบ หรือ ใชงาน

■ ความปลอดภัย
เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใช

ควบคุมการโทร (เชน จํากัดการโทร เฉพาะกลุม และ

จํากัดหมายเลข) การโทรออกยังคงใชไดในการโทรไป

ยังหมายเลขโทรฉุกเฉินตามที่ต้ังไวในเครื่อง

เลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย และเลือกหนึ่ง

ในตัวเลือกตอไปนี้:

ถามรหัส PIN — เพื่อต้ังเครื่องใหถามรหัส PIN ทุกครั้งที่

คุณเปดเครื่อง ซิมการดบางชนิดจะไมอนุญาตใหคุณ

ปดฟงกชันนี้

การจํากัดการโทร — เพื่อจํากัดสายเรียกเขาและสาย

โทรออก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โดยเครื่อง

จะถามรหัสในการจํากัดการโทร

จํากัดเบอร — เพื่อจํากัดการโทรออกไปยังหมายเลขที่

เลือกไว หากซิมการดของคุณสนับสนุนการใชฟงกชันนี้

เฉพาะกลุม — เพื่อระบุกลุมผูโทรที่คุณสามารถติดตอ

และผูที่สามารถติดตอคุณได (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย)

ระดับการปองกัน > โทรศัพท — เพื่อใหเครื่องถามรหัส

โทรศัพททุกครั้งที่มีการใสซิมการดอันใหมในเครื่อง เลือก 

หนวยความจํา เครื่องจะถามรหัสโทรศัพทเมื่อเลือก

หนวยความจําของซิมการด และเมือ่คุณตองการเปลี่ยน

หนวยความจําที่ใช

รหัสผาน — เพือ่กําหนดรหัส PIN หรือรหัส UPIN ที่ใช 

หรือเปลี่ยนรหัสโทรศัพท รหัส PIN รหัส UPIN รหัส PIN2 

และรหัสสําหรับการหามโทร

รหัสที่ใช — เพือ่เลือกวาควรใชงานรหัส PIN หรือรหัส 

UPIN หรือไม
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การตั้งคา
ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผูใช — เพื่อดูรายการใบรับ

รองสิทธิ์และใบรับรองผูใชที่ดาวนโหลดมายังโทรศัพท

ของคุณ โปรดดูที่ “ใบรับรอง”, ในหนา 63

การต้ังคาการปองกัน — เพือ่ดู ขอมูลโมดูลปองกัน ใช

งาน ถาม PIN โมดูล หรือเปลี่ยนรหัส PIN ของโมดูลและ

รหัส PIN ที่ใชลงนาม โปรดดูที่ “รหัสผาน”, ในหนา xi

■ การตั้งคาเรยีกคืนการตั้งคา
ดั้งเดมิ

ในการคืนคาการตั้งคาเมนูบางคากลับเปนคาด้ังเดิม 

ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > เรียกคืนการตั้งคาด้ังเดิม 

และพิมพรหัสโทรศัพท ขอมูลที่คุณพิมพหรือดาวน

โหลดจะไมถูกลบ ตัวอยางเชน ชื่อและเบอรโทรศัพทใน 

รายชื่อ จะไมไดรับผลกระทบ
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เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด
9. เมนูตามที่ผูใหบรกิารกําหนด

ผูใหบริการของคุณอาจตั้งโปรแกรมเมนูเฉพาะของผูให

บริการลงในโทรศัพทของคุณ หากมีเมนูนี้อยูในโทรศัพท

ของคุณ ฟงกชันทั้งหมดของเมนูนี้จะขึ้นอยูกับผูใหบริการ 

โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการโทรศัพทของ

คุณ
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คลังภาพ
10. คลังภาพ

ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการภาพกราฟก ภาพ เสียงที่

บันทึก และแบบเสียงตางๆ ได โดยแฟมเหลานี้จะอยูใน

แฟมขอมูลตางๆ

เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสเขาใชงานเพื่อปองกัน

ขอมลูที่ไดรับ อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงือ่นไขของ

ขอมลูและรหัสเขาใชงานทุกครั้งกอนรับขอมูลนั้น เนื่อง

จากการรับขอมูลดังกลาวอาจมีการคิดคาธรรมเนยีม

แฟมที่ถูกจัดเก็บไวใน คลังภาพ จะใชหนวยความจําที่มี

ความจุประมาณ 11 MB ในโทรศัพท คุณสามารถใช

การดหนวยความจําที่ใชงานรวมกันไดเพื่อเพิ่มหนวย

ความจําในการจัดเก็บรูปภาพ ลักษณะ ภาพกราฟก  

เสียงเรียกเขา วิดีโอคลิปและคลิปเสียงใน คลังภาพ

ในการจัดการแฟมและแฟมขอมูล ใหทําดังตอไปนี้:

1. เลือก เมนู > คลังภาพ รายการแฟมขอมูลจะ

ปรากฏขึ้น หากใสการดหนวยความจําลงใน

โทรศัพทแลว แฟมขอมูล การดความจํา (ไมลาง) 

หรือชื่อการดหนวยความจําจะปรากฏ

2. เลื่อนไปที่แฟมขอมูลที่คุณตองการ ในการดูราย

ชื่อไฟลในแฟมขอมูล ใหเลือก เปด สําหรับตัวเลือก

ตางๆ ที่นํามาใชได เลือก ตัวเลือก

3. เลื่อนไปที่ไฟลที่ตองการดู และเลอืก เปด สําหรับ

ตัวเลือกตางๆ ที่นํามาใชได เลือก ตัวเลือก

■ ลางการดความจํา
ในการลางการดความจําการดใหม ใหเลือก เมนู > 

คลงัภาพ เลื่อนไปที่แฟมขอมูลการดความจํา และเลือก 

ตัวเลือก > ลางการดความจํา
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 43



มีเดีย
11. มีเดีย

■ กลองถายรูป
คุณสามารถถายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิปโดยใชกลอง

ถายภาพในตัวได กลอง ถายรูปจะสรางภาพในรูปแบบ

แฟม JPEG และวิดีโอคลิปในรูปแบบ 3GPP เลนสของ

กลองถายรูปอยูที่ดานหนาของโทรศัพท หนาจอสีและ

หนาจอขนาดเล็กที่ดานหนาโทรศัพทจะทําหนาที่เปน

ชองดูภาพ 

เมื่อถายหรือใชรูปภาพ หรือวิดีโอคลิป โปรดเคารพขนบ

ธรรมเนียมทองถิ่นรวมทั้งสทิธิสวนบุคคลของผูอ่ืน และ

ไมกระทําการใดที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย

การถายภาพ
1. เลือก เมนู > สื่อ > กลอง > จับภาพ หรือกดปุม

กลองและเลือก จับภาพ

ภาพถายจะถูกจัดเก็บไวใน คลังภาพ > รูปถาย หรือ

เวนแตคุณไดต้ังคาใหโทรศัพทใชการดหนวยความ

จําเพื่อจัดเก็บภาพถาย

2. ในการถายภาพตอไป ใหเลือก กลับ

3. ในการยอเขาหรือขยายออก ใหกดปุมนําทางสี่ทิศ

ทางขึ้นหรือลง

4. ในการถายภาพหาภาพติดตอกันอยางรวดเร็ว 

ใหเลือก ตัวเลือก > เปดถายภาพตอเนื่อง > ตอ

เนื่อง ในการถายภาพอื่น เลือก ตัวเลือก > ภาพ

ใหม 

หากภาพที่ถายมีความละเอียดสูง คุณจะถายภาพ

ตอเนื่องไดนอยลง

5. ในการสงภาพถายเปนขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก 

สง

6. ในการตั้งนาฬกิาต้ังเวลาเพือ่ใหหนวงเวลาจับภาพ 

10 วินาที เลือก ตัวเลือก > เปดตัวต้ังเวลา > เริ่ม

เสียงบ๊ีปจะดังขึ้นในขณะที่ตัวต้ังเวลาทํางาน และ

เสียงบ๊ัปจะดังถี่ขึ้นเมื่อกลองกําลังจะจับภาพ หลัง

จากหมดเวลาที่หนวงไว กลองจะถายภาพและจัด

เก็บภาพนั้นไวใน คลังภาพ > รูปถาย

7. ในการถายภาพเมื อมแีสงนอยและกลองตองใชเวลา

เปดรับแสงนานขึ้นเพื่อถายภาพที่มีคุณภาพดี เลือก 

ตวัเลือก > เปดโหมดกลางคืน

8. ในการถายภาพตัวเอง ใหปดฝาพับเพื่อใชหนาจอ

ขนาดเล็กเปนชองดูภาพ และกดปุมคลายล็อค

กลอง

โทรศัพท Nokia รุนนี้สนับสนุนความละเอียดในการจับ

ภาพที่ 1280 x 1024 พิกเซล ความละเอียดของภาพใน

วัสดุเหลานี้อาจปรากฏแตกตางกัน

การบันทึกวิดีโอคลิป
เลือก เมนู > สื่อ > กลอง > ตัวเลือก > วิดีโอ > บันทึก 

ในการพักการบันทึก ใหเลือก พัก ในการเริ่มการบันทึก

ใหม ใหเลือก ใชตอ ในการหยุดการบันทึก เลือก หยุด 

เครื่องจะจัดเก็บเสียงที่บันทึกนั้นไวใน คลังภาพ > 

วิดีโอคลิป ในการดูตัวเลือกตางๆ ใหเลือก ตัวเลือก

การต้ังคากลองถายรูป
เลือก เมนู > สื่อ > กลอง > ตัวเลือก > การต้ังคา และ

แกไขการตั้งคาที่มีอยู
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■ เครือ่งเลนสือ่
คุณสามารถใชเครื่องเลนสื่อเพื่อดู เลน และดาวนโหลด

ไฟลตางๆ เชน รูปภาพ เสียง วิดีโอและภาพเคลื่อนไหวได 

นอกจากนี้ คุณสามารถรับชมวิดีโอที่เรียกขอมูลมาจาก

เซิรฟเวอรของระบบเครือขาย (บริการเสริมของระบบ

เครือขาย)

เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนสื่อ > เปดคลังภาพ บุค

มารก ไปที่ที่อยู หรือ ดาวนโหลดมีเดีย 

การตั้งคาสําหรับบริการเรียกดูขอมูล
คุณอาจไดรับขอมลูการต้ังกําหนดคาสําหรับการเรียก

ดูขอมูลในรูปของขอความการตั้งกําหนดคาจากผูให

บริการเครือขายหรือผูใหบริการ โปรดดูที่ 

“บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, ในหนา xii ในการปอน

การต้ังคาดวยตนเอง โปรดดูที่ “การต้ังกําหนดคา”, 

ในหนา 40

เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนสื่อ > การต้ังคากระแส 

และหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้:

การจัดรูปแบบ— เฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับการ

เรียกดูขอมูลเทานั้นที่จะปรากฏขึ้น เลอืกผูใหบริการ 

คาที่ต้ังมา หรือ การต้ังคาสวนบุคคล

บัญชี — เลือกบัญชบีริการการเรียกดูขอมูลที่อยูในการ

ต้ังกําหนดคาที่ใชงาน

■ เครือ่งเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีเครื่องเลนเพลงสําหรับฟงแทร็คเพลง 

เสียงที่บันทึกไว หรือแฟม MP3, MP4, WMA (Windows 

Media Audio), AAC, AAC+ หรือ eAAC+ แฟมอ่ืนๆ 

ซึ่งคุณไดโอนมายังเครื่องดวยโปรแกรม Nokia Audio 

Manager แฟมเพลงจะถูกตรวจจับและเพิ่มลงในราย

การแทร็คที่ระบบตั้งไวใหโดยอัตโนมัติ

การเลนแทร็คเพลง
1. เลอืก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนเพลง รายละเอียด

ของแทร็คแรกในรายการแทร็คที่ระบบตั้งไวจะ

ปรากฏขึ้น

2. ในการเลนแทร็ค ใหเลื่อนไปยังแทร็คที่คุณตองการ 

แลวเลือก 

3. ในการขามไปยังตอนตนของแทร็คถัดไป ให

เลอืก  

ในการขามไปยังตอนตนของแทร็คกอนหนา ให

เลอืก  สองครั้ง

4. ในการกรอกลับในขณะกําลังเลนเพลงนั้นอยู ให

เลอืกและกดคางไวที่ปุม  

ในการเลนแทร็คที่เลนอยูไปขางหนาอยางรวดเร็ว 

ใหเลือกและกดคางไวที่ปุม  ปลอยปุมเมื่อถึง

ตําแหนงที่คุณตองการ

5. ในการหยุดการเลน ใหเลือก 

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ 

การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่อง

อาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของ

คุณ โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู

ระหวางการใชลําโพง เนื่องจากเสียงจะ

ดังมาก

การตั้งคา
ในเมนู เครื่องเลนเพลง คุณอาจใชตัวเลือกตอไปนี้ได:

รายการชื่อเพลง — ใชดูแทร็คทั้งหมดที่อยูในรายการ

แทร็ค ในการเลนแทร็ค ใหเลื่อนไปยังแทร็คที่ตองการ 

แลวเลือก เลน เลือก ตัวเลือก > ปรับแทรคใหมหมด 

หรือ แกรายการชือ่เพลง เพือ่ปรับรายการแทร็ค (เชน 

หลังจากเพิ่มแทร็คใหมลงในรายการ) หรือเพื่อเปลี่ยน

รายการแทร็คที่ปรากฏเมื่อคุณเปดเมนู เครื่องเลนเพลง 

หากมีรายการแทร็คหลายรายการในเครื่อง
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ตัวเลือกการเลน > สุมเพลง > ใช — ใชเลนแทร็คในราย

การแทร็คแบบสุมเลน เลือก เลนซ้ํา > แทรคที่เลนอยู หรือ 

ทุกแทรค เพื่อเลนแทร็คที่เลนอยูหรือรายการแทร็ค

ทั้งหมดซ้ํา

ระบบปรับเสียงสื่อ — เปดรายการชุดมีเดียอีควอไลเซอร 

โปรดดูที่ “อีควอไลเซอร”, ในหนา 47

สง — เพื่อสงแฟมที่เลือกโดยใช MMS หรือการเชื่อมตอ

อินฟราเรด

เว็บเพจ — เพือ่เชื่อมตอกับบริการเบราเซอรที่เก่ียวของ

กับแทร็คที่เลนอยูได ฟงกชนันี้ใชไดก็ตอเมื่อมทีี่อยูของ

บริการอยูในแทร็คเทานั้น

สถานะหนวยความจํา — ใชดูขนาดของหนวยความจํา

ที่ใชแลว และขนาดหนวยความจําที่ยังไมไดใช

■ วทิยุ
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสาอากาศ

ของอุปกรณไรสาย ดังนั้น คุณตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณ

เพิ่มพิเศษที่ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพื่อ

การใชงานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม

หมายเหตุ: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ 
การรับฟง เสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่อง

อาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ

เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ ในการใชปุมภาพกราฟก  

  หรือ  บนหนาจอของโทรศัพท ใหเลื่อน

ไปทางซายหรือขวาไปยังปุมที่ตองการ และเลือกปุมนั้น

จัดเก็บชองสัญญาณ
1. ในการเริ่มตนคนหาชองสัญญาณ ใหเลือกและกด 

 หรือ  คางไว ในการเปลี่ยนความถี่ของ

วิทยุทีละขั้นๆ ละ 0.05 MHz ใหกด  หรือ 

2. ในการจัดเก็บสถานีไปที่ตําแหนงหนวยความจํา 

1 ถึง 9 ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว

3. ในการจดัเกบ็ชองสญัญาณไปท ีตําแหนงหนวยความ

จํา 10 ถึง 20 ใหกดปุม 1 หรือ 2 สัน้ๆ และกดปุมตัว

เลขที่ตองการคางไว (0 ถึง 9)

4. พิมพชื่อชองสัญญาณ แลว เลือก ตกลง

ฟง
1. เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ 

2. ในการเลื่อนไปยังชองสัญญาณที่ตองการ ใหเลือก 

 หรือ  หรือกดปุมชุดหูฟง

3. ในการเลือกตําแหนงของชองสัญญาณวิทยุ ใหกด

ปุมตัวเลขที่ตรงกันสั้นๆ

4. เลือก ตัวเลือก และหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้:

ปด — เพื่อปดวิทยุ

จัดเก็บสถาน ี— เพื่อปอนชื่อชองสัญญาณใหม

และจดัเก็บชองสัญญาณนั้น

Visual Radio — เพือ่ต้ังคาวาจะใชโปรแกรม Visual 

Radio หรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 

ในการตรวจสอบความพรอมใหบริการและคา

บริการ โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายหรือผูให

บริการของคุณ ชองสัญญาณวิทยุบางชอง

สัญญาณอาจสงขอมูลที่เปนอักษรหรือภาพกราฟก

ที่คุณสามารถดูไดโดยใชโปรแกรม Visual Radio

ต้ังคา Visual Radio — เพือ่เลือกตัวเลือกสําหรับ 

Visual Radio ในการต้ังคาวาจะใหโปรแกรม Visual 

Radio เริ่มตนโดยอัตโนมัติหรือไมเมื่อคุณเปดวิทยุ 

ใหเลือก ใชงานบริการ visual > อัตโนมัติ

สถาน ี— เพื่อเลือกรายชื่อชองสัญญาณที่จัดเก็บไว 

ในการลบหรือเปลี่ยนชื่อชองสัญญาณ ใหเลื่อนไป

ที่ชองสัญญาณที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > 

ลบสถานี หรือ เปลี่ยนชื่อ

โมโน หรือ สเตอริโอ — เพื่อฟงวิทยุดวยเสียงโมโน

โฟนิคหรือเสียงสเตอริโอ
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ลําโพง หรือ ชดุหูฟง — เพือ่ฟงวิทยุโดยใชลําโพง

หรือชุดหูฟง ตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท สายของชุด

หูฟงจะทําหนาที่เหมอืนกับเสาอากาศของวิทยุ

ต้ังความถี่ — เพื่อปอนความถี่ของชองสัญญาณ

วิทยุที่ตองการ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาไดตามปกติ

ขณะฟงวิทยุ ขณะสนทนา เสียงจากวิทยุจะถูกปด

เมื่อโปรแกรมที่ใชการเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ตหรือ 

HSCSD กําลังสงหรือรับขอมูล อาจจะรบกวนสัญญาณ

วิทยุได

■ เครือ่งบันทกึ
คุณสามารถบันทึกบางสวนของคําพูด เสียงหรือสายที่ใช

งานอยู ซึ่งจะชวยในการบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท 

เพื่อบันทึกในภายหลัง

เครื่องบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูล EGPRS 

หรือการเชื่อมตอ GPRS อยู 

การบันทึกเสียง
1. เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก

2. ในการเริ่มบันทึกเสียง เลือก  

ในการเริ่มบันทึกระหวางการโทร ใหเลือก 

ตัวเลือก > บันทึกเสียง ในขณะที่ บันทึกสาย คู

สนทนาทั้งหมดของสายจะไดยินเสียงบ๊ีปเบาๆ 

ขณะที่บันทึก ใหถือโทรศัพทในตําแหนงปกติ

แนบกับหู

3. ในการหยุดการบันทึก เลือก 

การบันทึกเสียงจะไดรับการจัดเก็บไวใน คลังภาพ > 

เสียงบันทึก

4. ในการฟงขอความที่บันทึกไวลาสุด ใหเลือก 

ตัวเลือก > เลนซ้ําลาสุด

5. ในการสงเสียงบันทึกลาสุดโดยใชอินฟราเรดหรือ

ขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลือก > สงเลน

ซ้ําลาสุด

รายการการบันทึกเสียง
1. เลอืก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก > ตัวเลือก > 

รายการที่บันทึก 

รายการแฟมขอมูลใน คลังภาพ จะปรากฏขึ้น 

2. เปด เสียงบันทึก เพื่อดูรายการพรอมทั้งเสียงบันทึก

3. เลอืก ตัวเลือก เพือ่เลือกตัวเลือกสําหรับแฟมใน 

คลังภาพ โปรดดูที่ “คลังภาพ”, ในหนา 43

การกําหนดแฟมขอมูลจัดเก็บ
ในการใชแฟมขอมูลอ่ืนที่ไมใช เสียงบันทึก เปนแฟม

ขอมูลที่ระบบต้ังไวใน คลังภาพ เลือก เมนู > สื่อ > 

เครื่องบันทึก > ตัวเลือก > เลือกความจํา และแฟม

ขอมูลจากรายการ

■ อีควอไลเซอร
คุณสามารถควบคุมคุณภาพของเสียงขณะใชเครื่องเลน

เพลงไดโดยขยายหรือลดแบนดความถี่

1. เลอืก เมนู > สื่อ > อีควอไลเซอร

2. ในการใชชุดการควบคุม ใหเลื่อนไปที่ชุด

อีควอไลเซอรชดุใดชุดหนึ่ง และเลือก ใชงาน

3. ในการดู แกไข หรือเปลี่ยนชื่อชุดที่เลือก ใหเลือก 

ตัวเลือก > ดู แกไข หรือ เปลี่ยนชื่อ 

คุณสามารถแกไขหรือเปลี่ยนชื่อชุดอีควอไลเซอรได

บางชุดเทานั้น
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■ ขยายเสยีงสเตอรโิอ
ฟงกชันนี้นํามาใชไดเฉพาะเมื่อเชื่อมตอโทรศัพทเคลื่อนที่ 

Nokia เขากับชุดหูฟงสเตอริโอที่ใชรวมกันได

ในการยกระดับเสียงที่นํามาใชไดในสเตอริโอดวย

เอฟเฟคการขยายเสียงสเตอริโอ ใหเลือก เมนู > สื่อ > 

การขยายเสียงสเตอริโอ > เปด
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สนทนา
12. สนทนา

Push to talk (PTT) over cellular คือ บริการสื่อสารทาง

วิทยุแบบสองทางที่ใชผานระบบเครือขาย GSM/GPRS 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) PTT ทําใหเกิดการสื่อ

สารดวยเสียงโดยตรง ในการเชื่อมตอ ใหกดปุมระดับ

เสียงขึ้น

คุณสามารถใชสนทนาเพื่อพูดคุยกับบุคคลอ่ืนหรือกลุม

บุคคลที่มเีครื่องที่ใชคุณสมบัตินี้ได เมือ่สายของคุณตอ

ไดแลว ผูรับสายของคุณไมจําเปนตองรับสาย ผูเขารวม

ควรยืนยันถึงการตอบรับการติดตอตามความเหมาะสม 

เนื่องจากไมมีเครื่องยืนยันอ่ืนใดเลยวาผูรับไดยินเสียง

การติดตอของคุณ

โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ เพื่อตรวจสอบขอมูลการ

ใชงาน คาบริการ และการเปนสมาชิกบริการนี้ โปรด

ทราบวาบริการขามเครือขายอาจมีขอจํากัดมากกวาการ

ติดตอแบบปกติ

กอนที่คุณจะใชบริการสนทนา คุณตองระบุการต้ังคา

บริการสนทนาที่จําเปนกอน โปรดดูที่ 

“การต้ังคาสนทนา”, ในหนา 52

ขณะที่คุณเชื่อมตอกับบริการสนทนาคุณยังสามารถ

ใชฟงกชันอ่ืนๆ ของโทรศัพท บริการ PTT จะไมถูกนํามา

เชื่อมตอเขากับการสื่อสารดวยเสียงแบบเดิม ดังนั้น 

บริการหลายอยางที่สามารถนํามาใชรวมกับบริการสาย

สนทนาแบบเดิม (เชน ศูนยรับฝากขอความเสียง) จะไม

สามารถนํามาใชกบัการสือ่สาร PTT

■ การเชื่อมตอและการยุตกิาร
เชื่อมตอ

ในการเชื่อมตอบริการ PTT เลือก เมนู > สนทนา > เปด

การสนทนา  แสดงการเชื่อมตอการสนทนา  

แสดงวาใชบริการไมไดชั่วคราว โทรศัพทจะลองเชื่อมตอ

กับบริการอีกครั้งโดยอัตโนมัติ จนกวาคุณจะยกเลิกการ

เชือ่มตอจากบริการ Push to talk หากคุณเพิม่ชอง

สัญญาณลงในโทรศัพท คุณจะเขารวมชองสัญญาณ

ที่ใชงานอยูไดโดยอัตโนมัติ และชือ่ชองสัญญาณที่ระบบ

ต้ังไวจะปรากฏในโหมดสแตนดบาย

ในการยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการสนทนา ใหเลือก 

ปดการสนทนา

■ การโทรและการรับสนทนา
ต้ังคาโทรศัพทใหใชลําโพงหรือชุดหูฟงสําหรับการสื่อสาร

แบบ PTT เมื่อเลือกชุดหูฟงแลว คุณก็ยังสามารถใช

โทรศัพทโดยถือไวที่หูไดตามปกติ

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหู
ระหวางการใชลําโพง เนื่องจากเสยีงจะดัง

มาก

เมือ่เชื่อมตอกับบริการ PTT แลว คุณสามารถโทรออก

หรือรับสายชองสัญญาณ สายกลุม หรือการติดตอแบบ

ตัวตอตัว การติดตอแบบตัวตอตัว คือ การติดตอกับ

บุคคลอ่ืนเพยีงคนเดียว

กดคางไวที่ปุมปรับเพิ่มระดับเสียงตลอดการพูดคุยของ

คุณ และถือโทรศัพทไวดานหนาตัวคุณเพื่อใหเห็นหนาจอ 

เมือ่จบการสนทนา ใหปลอยปุมปรับเพิม่ระดับเสียง การ

พดูคุยจะจดัตามลําดับที่เขามากอนจะมีสิทธิ์พดูกอน 
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สนทนา
เมื่อมีบุคคลใดหยุดการสนทนา คนแรกที่กดปุมที่ใช

สําหรับ PTT จะพดูเปนคนถัดไป

ในการตรวจสอบสถานะล็อกอินของรายชื่อ ใหเลือก 

เมนู > สนทนา > รายการรายชื่อ บริการนี้ขึ้นอยูกับผูให

บริการระบบของคุณและใหบริการเฉพาะรายชื่อที่สมคัร

ไวเทานั้น 

 แสดงวารายชือ่นั้นพรอม

 แสดงวา รายชื่อนั้นยังไมไดล็อกเขาสูบริการ PTT

 แสดงวา รายชือ่นั้นเปนรายชือ่ที่ไมรูจัก

 แสดงวา รายชือ่นั้นไมตองการใหใครมารบกวน 

คุณไมสามารถโทรติดตอรายชื่อ แตสามารถสงคําขอให

รายชื่อนั้นโทรกลับ

ในการสมัครเขาดูขอมูลของรายชื่อนั้น ใหเลือก ตัว
เลือก > เพิม่รายชื่อดูขอมูล หรือหากเลือกหนึ่งหรือ

หลายรายชื่อ ใหเลือก เพิ่มที่เลือก

การโทรไปยังชองสัญญาณหรือ
การโทรไปยังกลุม
ในการโทรไปยังชองที่เปนคาเริ่มตน ใหกดปุมปรับเพิ่ม

ระดับเสียง เสียงสัญญาณจะแสดงวาเขาใชไดแลว และ

โทรศัพทจะแสดงชื่อเลนและชื่อชองสัญญาณของคุณ 

โปรดดูที่ “ชองสนทนา”, ในหนา 51

ในการโทรไปยังชองสัญญาณที่ไมใชคาเริ่มตน เลือก 

รายการชอง ในเมนูสนทนา เลื่อนไปยังชองสัญญาณ

ที่ตองการ และกดปุมปรับเพิ่มระดับเสียง

ในการโทรไปยังกลุมจาก รายชื่อ ผูรับตองเชื่อมตอกับ

บริการ PTT กอน เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม เลื่อนไปยัง

กลุมที่ตองการ และกดปุมปรับเพิม่ระดับเสียง 

การโทรแบบตัวตอตัว
ในการเริ่มตนการโทรแบบตัวตอตัวจากรายการรายชื่อ

ที่คุณไดเพิ่มที่อยู PTT ใหเลือก รายการรายชื่อ เลื่อนไป

ยังรายชื่อ และกดปุมปรับเพิม่ระดับเสียง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกรายชื่อจาก รายชื่อ

ในการเริ่มโทรแบบตัวตอตัวจากรายการของชอง

สัญญาณสนทนา ใหเลือก รายการชอง และเลื่อนไปยัง

ชองที่คุณตองการ เลือก สมาชิก เลื่อนไปยังรายชื่อที่

ตองการ และกดปุมปรับเพิ่มระดับเสียง

ในการเริ่มโทรแบบตัวตอตัวจากรายชื่อคําขอโทรกลับ

ที่ไดรับ เลือก ถาดเขาโทรกลับ เลื่อนไปยังรายชื่อที่ตอง

การและกดปุมปรับเพิม่ระดับเสียง

การโทรสนทนาไปยังผูรับหลายคน
คุณสามารถเลือกรายชื่อสนทนาไดหลายชื่อจากรายการ

รายชื่อ ผูรับไดรับสายเรียกเขาและตองยอมรับสายเพือ่

เขารวม

เลือก เมนู > สนทนา > รายการรายชื่อ และเลอืกรายชื่อ

ที่ตองการ ในการโทรออก ใหกดปุมปรับเพิม่ระดับเสียง 

รายชื่อที่ยอมรับสายจะปรากฏ

การรับสายสนทนา
เสียงสัญญาณสั้นๆ แจงใหคุณทราบวามีสายสนทนา

เรียกเขา ขอมูลตางๆ ของผูโทรจะปรากฎขึ้น เชน ชอง

สัญญาณหรือชื่อเลน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

หากคุณไดต้ังคาโทรศัพทใหแจงใหคุณทราบกอนวามี

สายแบบตัวตอตัว ใหยอมรับหรือปฏิเสธสาย

หากคุณกดปุมปรับเพิม่ระดับเสียงเพื่อพยายามตอบรับ

สายในขณะที่ยังคุยกับสมาชิกอีกคนหนึ่ง คุณจะไดยนิ

เสียงโทน และคําวา กําลังรอคิว จะปรากฏคางหากคุณ

ยังกดปุมปรับเพิ่มระดับเสียงอยู กดคางไวที่ปุมปรับเพิ่ม

ระดับเสียง และรอใหบุคคลอ่ืนหยุดกอน แลวคุณจึงเริ่ม

พูดตอได
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สนทนา
■ คําขอโทรกลับ
หากคุณโทรแบบตัวตอตัวและไมไดรับการตอบ คุณ

สามารถสงคําขอใหบุคคลนั้นโทรกลับมาหาคุณได

การสงคําขอโทรกลับ
คุณสามารถสงคําขอโทรกลับดวยวิธีดังตอไปนี้:

• ในการสงคําขอโทรกลับจากรายชื่อในกลุมในเมนู 

สนทนา เลือก รายการรายชื่อ 

เลื่อนไปยังรายชื่อและเลอืก ตัวเลือก > สงขอความ

โทรกลับ

• ในการสงคําขอโทรกลับจาก รายชื่อ ใหคนหาราย

ชื่อที่ตองการ เลือก ขอมูล เลื่อนไปที่ที่อยูของ PTT 

และเลือก ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ

• ในการสงคําขอโทรกลับจากรายการชองสัญญาณ

ในเมนู สนทนา เลอืก รายการชอง และเลื่อนไปยัง

ชองสัญญาณที่ตองการ เลือก สมาชิก เลื่อนไปยัง

รายชือ่ที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > สงขอ

ความโทรกลับ

• ในการสงคําขอโทรกลับจากรายการคําขอโทรกลับ

ในเมนู สนทนา เลอืก ถาดเขาโทรกลับ เลื่อนไปยัง

รายชือ่และเลือก ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ

การตอบคําขอโทรกลับ
เมื่อมีคนสงคําขอโทรกลับมาใหคุณ จะมีขอความ ไดรับ

คําขอโทรกลับ ปรากฎขึ้นในโหมดสแตนดบาย เลือก ดู 
รายการรายชื่อบุคคลที่สงคําขอโทรกลับมาใหกับคุณจะ

ปรากฏ

• ในการติดตอกลับแบบตัวตอตัว ใหกดปุมปรับเพิ่ม

ระดับเสียง

• ในการสงคําขอโทรกลับไปยังผูสง ใหเลือก ตัว
เลือก > สงขอความโทรกลับ

• ในการลบคําขอ ใหเลือก ลบ

• ในการดูที่อยู PTT ของผูสง ใหเลือก ตัวเลือก > 

ดูที่อยูสนทนา

• ในการจัดเก็บรายชื่อใหมหรือเพิ่มที่อยูสนทนาไวใน

รายชื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บเปน หรือ เพิม่

เขาในชื่อ

■ การเพิ่มรายชื่อแบบตัวตอตัว
คุณสามารถจัดเก็บชื่อของบุคคลที่คุณพูดคุยแบบตัว

ตอตัวอยูเปนประจําดวยวิธีการดังตอไปนี้:

• ในการเพิ่มที่อยูสนทนาใหกับชื่อใน รายชื่อ ใหคน

หารายชื่อที่ตองการ เลือก ขอมูล > ตัวเลือก > 

เพิม่ขอมูล > ที่อยูสนทนา

• ในการเพิ่มผูสนทนาในรายชือ่ เลือก เมนู > 

สนทนา > รายการรายชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มชื่อ

• ในการเพิ่มรายชื่อจากรายการชอง ใหเชื่อมตอกับ

บริการสนทนา เลือก รายการชอง และเลื่อนไปยัง

ชองที่ตองการ เลือก สมาชิก เลื่อนไปยังสมาชิกที่มี

ขอมูลรายชื่อที่คุณตองการจัดเก็บและเลือก ตัว
เลือก ในการเพิม่รายชื่อใหม ใหเลือกจัดเก็บเปน 

ในการเพิ่มที่อยูสนทนาใหกับชื่อใน รายชื่อ เลือก 

เพิม่เขาในชือ่

■ ชองสนทนา
เมือ่คุณติดตอไปที่กลุม สมาชกิทุกคนในกลุมจะไดยิน

เสียงพรอมกัน

มชีองสนทนาสามชองดังนี้:

ชองที่กําหนดไว — ชองถาวรที่ผูใหบริการสราง

ชองสาธารณะ — สมาชิกทุกคนของชองสามารถเชิญ

บุคคลอ่ืนได

ชองสวนตัว — เฉพาะบุคคลที่ไดรับคําเชิญจากผูสราง

ชองสามารถเขารวมได
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สนทนา
เพ่ิมชอง
ในการเพิ่มชองสาธารณะหรือชองสวนตัว ใหเลือก 

สนทนา > เมนู > เพิ่มชอง และแกไขการตั้งคาในชอง

แบบฟอรม:

สถานะของชอง: — เลือก ใชงาน หรือ ไมใชงาน เมื่อคุณ

กดปุมปรับเพิ่มระดับเสียงเพื่อโทรแบบชองเครื่องจะโทร

ไปที่ชองที่เปนคาเริ่มตน หากคุณยังไมไดเลื่อนไปยังชอง

หรือรายชื่ออ่ืน

ชื่อเลนในชอง: — ปอนชื่อเลนของคุณสําหรับชอง

ความปลอดภยัชอง: — เลือก ชองสาธารณะ หรือ ชอง

สวนตัว

ในการสงคําเชิญไปยังกลุม ใหเลือก ใช เมื่อโทรศัพทขอ
คําเชิญ คุณสามารถสงคําเชิญโดยใช MMS หรืออิน

ฟราเรด

ในการเพิ่มชองที่กําหนดไว ใหเลือก เมนู > สนทนา > 

เพิ่มชอง > ตัวเลือก > แกไขที่อยูดวยตนเอง ปอนที่อยู

ของชองตามขอมูลของผูใหบริการของคุณ

การรับคําเชิญ
เมื่อคุณไดรับคําเชิญเปนขอความแบบอักษรไปยังกลุม 

ขอความ ไดรับคําเชิญจากชอง: จะปรากฏขึ้น

1. ในการดูรายชือ่ที่สงคําเชญิและที่อยูของชองหาก

กลุมไมใชชองสวนตัว ใหเลือก ดู

2. ในการเพิ่มชองลงในโทรศัพทของคุณ ใหเลือก 

จัดเก็บ

3. ในการต้ังสถานะใหกับชอง เลือก ใชงาน หรือ 

ไมใชงาน

4. ในการปฏเิสธคําเชิญ ใหเลือก ดู > ละทิ้ง > ใช

■ การตั้งคาสนทนา
การต้ังคาการสนทนาแบงออกเปนสองแบบ: การต้ังคา

เพื่อการเชื่อมตอกับบริการ และการตั้งคาเพื่อใชงาน

คุณอาจไดรับการต้ังคาเพื่อเชื่อมตอกับบริการจากผูให

บริการระบบหรือผูใหบริการ โปรดดูที่ 

“บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, ในหนา xii คุณสามารถ

ปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเอง โปรดดูที่ 

“การต้ังกําหนดคา”, ในหนา 40

ในการเลือกการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอกับบริการ 

ใหเลือก เมนู > สนทนา > การต้ังกําหนดคา และหนึ่ง

ในตัวเลือกตอไปนี้:

การจัดรูปแบบ — เพื่อเลือกผูใหบริการ คาที่ต้ังมา หรือ 

ต้ังคาสวนบุคคล สําหรับบริการสนทนา เฉพาะการตั้ง

กําหนดคาที่รองรับบริการสนทนาเทานั้นที่จะปรากฏขึ้น 

บัญช ี— เพือ่เลือกบัญชีบริการสนทนาที่มใีนการตั้ง

กําหนดคาที่ใชงาน

คุณยังสามารถเลือกจากตัวเลือกอ่ืนๆ ที่มไีดเชนกัน

ในการแกไขการตั้งคาการสนทนาที่จะนํามาใช ใหเลือก 

เมนู > สนทนา > การต้ังคาสนทนา และหนึ่งในตัวเลือก

ตอไปนี้

การโทร 1 ตอ 1 > เปด — เพื่อเลือกโทรศัพทใหตอบรับ

สายเรียกเขาแบบตัวตอตัว ในการโทรแตไมรับโทรแบบ

ตัวตอตัว ใหเลือก ปด ผูใหบริการอาจนําเสนอบริการ

ซึ่งแทนที่การต้ังคาเหลานี้ ในการตั้งโทรศัพทใหแจงคุณ

ทราบถึงการโทรแบบตัวตอตัวกอนดวยเสียงเรียกเขา 

ใหเลือก แจงเตือน

เลือกฟงกชนัปุมสนทนาที่ต้ังไวแลว > เปดรายชื่อ  เปด

รายการชอง โทรรายชื่อ/กลุม หรือ โทรชองสนทนา

แสดงสถานะล็อกอิน > ใช — เพื่อใหหรือไมใหสงสถานะ

ล็อกอิน
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สนทนา
สถานะสนทนาเมื่อเปดเครื่อง > ใช หรือ ถามกอน — เพือ่

ต้ังโทรศัพทใหเชื่อมตอกับบริการสนทนาโดยอัตโนมัติเมื่อ

คุณเปดเครื่อง

การสนทนาเมื่ออยูตางประเทศ — เพื่อสลับเปดหรือปด

บริการสนทนาเมื่อโทรศัพทถูกใชนอกระบบเครือขาย

สงที่อยูสนทนา > ไม — เพื่อซอนที่อยูการสนทนาจาก

การโทร
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ตารางนัดหมาย
13. ตารางนัดหมาย

โทรศัพทเคลื่อนที่ Nokia ของคุณมีคุณสมบัติที่มี

ประโยชนมากมายสําหรับใชจัดการกับชีวิตประจําวันของ

คุณ คุณสมบัติตอไปนี้รวมอยูใน ตารางนัดหมาย: 

นาฬิกาปลุก ปฏทิิน สิ่งที่ตองทํา บันทึก ตัวจับเวลา

ถอยหลังและนาฬกิาจับเวลา

■ นาฬิกาปลุก
นาฬิกาปลุกใชรูปแบบเวลาที่ต้ังไวสําหรับนาฬิกา 

นาฬิกาปลุกยังคงเดินอยูเมือ่คุณปดโทรศัพทหากยังมี

แบตเตอรี่เหลือพอ 

ในการต้ังปลุก เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกา

ปลุก > เวลาปลุก และพิมพเวลาปลุก ในการเปลี่ยนเวลา

ปลุกเมื่อต้ังคาเวลาปลุกไว ใหเลือก เปด ในการตั้งให

โทรศัพทแจงเตือนคุณเมื่อถึงวันที่เลือกในสัปดาห ให

เลือก เตือนซ้ํา

ในการเลือกแบบเสียงที่ใชปลุกหรือต้ังชองสัญญาณวิทยุ

ที่จะใชเปนแบบเสียงปลุก เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย

> นาฬิกาปลุก > เสียงปลุก หากคุณเลือกวิทยุเปนเสียง

ปลุก ใหตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท โทรศัพทจะใชสถานี

ที่คุณฟงลาสุดเปนเสียงปลุก โดยเสียงวิทยุจะออกทาง

ลําโพง หากคุณถอดชดุหูฟงออกหรือปดโทรศัพท เสียง

ปลุกที่ต้ังไวเริ่มแรกจะถูกใชแทนวิทยุ

ในการต้ังการหมดเวลาเลื่อน ใหเลือก การหมดเวลาเลื่อน 

และเวลาที่คุณตองการ

แบบเสียงเตือนและขอความ
โทรศัพทจะสงเสียงปลุก และมีขอความกะพริบวา ปลุก! 

พรอมกับแสดงเวลาปจจุบันบนหนาจอ แมวาจะปด

โทรศัพทไวก็ตาม ในการหยุดเสียงปลุก ใหเลือก หยุด 

หากคุณปลอยใหเครื่องสงเสียงปลุกตอไปเปนเวลาหนึ่ง

นาที หรือเลือก เลื่อนไป เสียงปลุกจะหยุดดังในชวง

เลื่อนเวลาที่เลือกไว และจะสงเสยีงปลุกใหมอีกครั้ง

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปด

เองและมีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลือก หยุด โทรศัพท

จะแสดงขอความถามวาคุณตองการเปดใชงานโทรศัพท

เพื่อโทรหรือไม เลอืก ไม เพือ่ปดโทรศัพท หรือ ใช เพื่อ
โทรออกและรับสายที่โทรเขา หามเลือก ใช เมือ่การใช
งานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ

อันตรายได

■ ปฏทิิน
ปฏทิินชวยคุณติดตามระบบแจงเตือน เชน การโทรออก

ของคุณ การประชมุและวันเกิด

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏทิิน

วันปจจุบันจะปรากฏในกรอบในการดูเดือน หากมีบันทึก

ที่ต้ังไวสําหรับวันนั้น วันดังกลาวจะปรากฏเปนตัวหนา 

ในการดูบันทึกของวันนั้น ใหเลอืก ดู ในการดูทีละสัปดาห 
ใหเลือก ตัวเลือก > ดูอาทิตย ในการลบบันทึกทั้งหมด

ในปฏทิิน ใหเลือกการแสดงผลเปนเดือนหรือสัปดาห 

และเลือก ตัวเลือก > ลบบันทึกทั้งหมด

ตัวเลือกอ่ืนสําหรับการดูวันในปฏทิินสามารถทําบันทึก

ยอ ลบ แกไข หรือยายบันทึกยอ คัดลอกบันทึกไปยังวัน

อ่ืน สงบันทึกโดยใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือสง

บันทึกไปยังปฏทิินของโทรศัพทที่ใชรวมกันไดเครื่องอ่ืนใน

รูปของขอความแบบตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดีย ใน 

การต้ังคา คุณสามารถตั้งคาวันและเวลา ในตัวเลือก ลบ

บันทึกอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งคาใหโทรศัพทลบบันทึก

เกาโดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กําหนด
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ตารางนัดหมาย
การเพ่ิมบันทึก
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏทิิน วันที่ที่คุณตอง

การ และ ตัวเลือก > สรางบันทึก และหนึ่งในบันทึกชนิด

ตางๆ ตอไปนี้:  นัดหมาย  โทร   วันเกิด 

 บันทึก หรือ  เตือนความจํา

การเตือนบันทึก
โทรศัพทจะสงเสียงบ๊ีพและแสดงบันทึก เมื่อบันทึกเตือน

การโทรปรากฏบนหนาจอและคุณตองการโทรออกไปยัง

หมายเลขนั้น ใหกดปุมโทร ในการ ปดเสียงแจงเตือน

และดูบันทึก ใหเลือก ดู ในการหยุดเสียงปลุกประมาณ 

10 นาที ใหเลือก เล่ือนไป ในการปดเสียงแจงเตือน

โดยไมดูบันทึก ใหเลือก ออก

■ สิ่งที่ตองทํา
คุณสามารถจัดเก็บบันทึกของงานที่คุณตองทํา เลือก

ระดับความสําคัญใหกับบันทึก และเลือกแสดงวาบันทึก

นั้นๆ ทําแลวเมื่อคุณทําเสร็จแลว คุณสามารถเรียง

บันทึกตามลําดับความสําคัญหรือตามวันที่

ส่ิงท่ีตองทํา
1. เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > สิ่งที่ตองทํา

2. หากไมไดเพิ่มบันทึกใด เลือก เพ่ิมบันทึก หรือเลือก 

ตัวเลือก > เพ่ิม 

3. เขียนบันทึก เลือกลําดับความสําคัญ กําหนดวัน

ครบกําหนดและชนิดการเตือนใหกับบันทึก และ

เลือก จัดเก็บ

4. ในการดูบันทึกแตละรายการ ใหเลื่อนไปยังบันทึก

ที่ตองการ และเลือก ดู

ตัวเลือก
นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อลบบันทึกที่

เลือกไว และลบบันทึกทั้งหมดที่คุณทําเครื่องหมายเปน

เสร็จสมบูรณ คุณสามารถจัดเรียงบันทึกตามลําดับ

ความสําคัญหรือตามวันครบกําหนด สงบันทึกไปยัง

โทรศัพทเครื่องอ่ืนเปนขอความแบบตัวอักษรหรือขอ

ความมลัติมีเดีย จัดเก็บบันทึกเปนบันทึกปฏิทิน หรือ

เขาใชปฏิทินได

ขณะท่ีดูบันทึก คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อแกไข

วันครบกําหนดหรือลําดับความสําคัญของบันทึก หรือ

ทําเครื่องหมายบันทึกนั้นเปนเสร็จสมบูรณไดดวย

■ บันทกึ
ใช บันทึก เพื่อเขียนและสงบันทึกผานทาง SMS หรือ 

MMS ไปใหกับอุปกรณที่ใชรวมกันได

1. เลอืก เมนู > ตารางนัดหมาย > บันทึก

2. ในการจัดทําบันทึกหากยังไมไดเพิ่มบันทึก ใหเลือก 

เพ่ิมบันทึก หรือเลือก ตัวเลือก > สรางบันทึก 

3. เขียนขอความ และเลือก จัดเก็บ

4. ในการดูบันทึกแตละรายการ ใหเลือ่นไปยังบันทึก

ที่ตองการ และเลือก ดู

ตวัเลือก
ตัวเลือกอ่ืนๆ สําหรับการบันทึก คือ การลบและการ

แกไขบันทึก ขณะที่แกไขบันทึก คุณสามารถออกจาก

โปรแกรมแกไขขอความ โดยไมตองบันทึกการเปลี่ยน

แปลง คุณสามารถสงบันทึกไปยังเครื่องที่ใชงานรวม

กันไดผานอินฟราเรด เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth 

ขอความแบบตัวอักษร หรือขอความมัลติมีเดีย
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ตารางนัดหมาย
■ ตวัจับเวลาถอยหลัง
1. เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ตัวจับเวลา > 

ตัวนับเวลาแบบทั่วไป ปอนเวลาปลุกเปนชั่วโมง 

นาที และวินาที และเลือก ตกลง

คุณสามารถเขียนขอความบันทึกของคุณเอง ซึ่ง

จะปรากฏเมื่อหมดเวลา

2. ในการเริ่มจับเวลา ใหเลือก เร่ิม 

3. ในการเปลี่ยนเวลาที่ต้ังไว ใหเลือก เปลี่ยนเวลา

4. ในการหยุดตัวจับเวลา ใหเลือก หยุดนับ

หากถึงเวลาเตือนขณะที่โทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย 

เครื่องจะสงเสียงเตือน และกะพริบขอความบันทึก 

(หากตั้งไว) หรือ หมดเวลาที่ต้ัง กดปุมใดก็ไดเพื่อหยุด

เสียงเตือน หากไมไดกดปุมใด เสียงเตือนจะหยุด

อัตโนมัติภายใน 60 วินาที แตหากตองการปดเสียง

แจงเตือนและตองการลบบันทึก ใหเลือก ออก 

ในการเริ่มจับเวลาแบบถอยหลังอีกครั้ง ใหเลือก เร่ิมใหม

■ นาฬิกาจบัเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือรอบเวลาโดยใช

นาฬิกาจับเวลา ในขณะจับเวลา คุณยังสามารถใชงาน

ฟงกชันอ่ืนไดดวยเชนกัน ในการตั้งนาฬกิาจับเวลาให

ทํางานเปนพืน้หลังของหนาจอ ใหกดปุมจบการทํางาน

การใชนาฬิกาจับเวลาหรือใหนาฬิกาจับเวลาทํางานอยู

โดยไมปรากฏบนหนาจอขณะที่ใชงานคุณสมบัติอ่ืนๆ 

อยูจะสิ้นเปลอืงพลังงานแบตเตอรี่และทําใหอายุการใช

งานของแบตเตอรี่สั้นลง

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกาจับเวลา และ

เลือกหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้:

เวลาที่แยกไว — เพือ่วัดคาเวลาในรอบนั้น

• ในการเริ่มจับเวลา ใหเลือก เร่ิม

• ในการวัดคาเวลาในรอบ เลือก แยกเวลา

• ในการหยุดจับเวลา ใหเลือก หยุด

• ในการจัดเก็บเวลาที่จับได ใหเลือก จัดเก็บ

• ในการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ใหเลือก ตัวเลือก > เริ่ม 

เวลาใหมนี้จะเดินตอจากเวลาเดิมที่จบัเวลาไว

• ในการตั้งเวลาใหมโดยไมจัดเก็บไว ใหเลือก 

ต้ังเวลาใหม > ใช

• ในการตั้งนาฬกิาจับเวลาใหทํางานเปนพื้นหลัง

ของหนาจอ ใหกดปุมจบการทํางาน

รอบเวลา — เพือ่บันทึกรอบเวลา ในการตั้งนาฬิกาจบั

เวลาใหทํางานเปนพืน้หลังของหนาจอ ใหกดปุมจบการ

ทํางาน

จับเวลาตอ — เพื่อดูเวลาที่คุณต้ังไวเปนพืน้หลัง

เวลาลาสุด — เพื่อดูเวลาที่จับครั้งลาสุด หากยังไมไดต้ัง

เวลาใหมใหนาฬิกาจับเวลา

แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพื่อดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว
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แอปพลเิคช่ัน
14. แอปพลิเคช่ัน

■ เกมส
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณมีบางเกมสใหมาดวย 

การเรียกใช
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เกมส เลื่อนไปที่เกมสที่

คุณตองการ และเลือก เปด

โปรดดูตัวเลือกที่เก่ียวของกับเกมสที่ “ตัวเลือกอ่ืนๆ 

ของแอปพลิเคชั่น”, ในหนา 57

ดาวนโหลด
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > ดาวนโหลด > 

ดาวนโหลดเกมส รายการบุคมารกที่ใชไดจะปรากฏขึ้น

ขอสําคัญ: ติดต้ังและใชแอปพลิเคชั่นกับ
ซอฟตแวรอ่ืนจากแหลงที่มีความปลอดภัย

เพียงพอและมีการปองกันจากซอฟตแวรที่

เปนอันตรายเทานั้น

การตั้งคา
ในการตั้งคาเสียง แสงสวาง และการสั่นใหกับเกมส ให

เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > การต้ังคา

แอปพลิฯ 

■ แหลงรวบรวม
ซอฟตแวรโทรศัพทของคุณไดรวมแอปพลิเคชั่น Java 

บางแอปพลิเคชัน่ เชน เครื่องคิดเลข 

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากัดใน
ดานความถูกตองและไดรับการออกแบบมา

สําหรับการคํานวณอยางงาย

การเปดใชแอปพลิเคช่ัน
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > แหลงรวบรวม เลื่อนไปที่

แอปพลิเคชั่น และเลือก เปด หรือกดปุมโทร

ตวัเลือกอืน่ๆ ของแอปพลิเคช่ัน
ลบ — เพื่อลบแอปพลิเคชั่นหรือชุดแอปพลิเคชั่นออก

จากโทรศัพท

ขอมูล — เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นนั้น

ตรวจสอบเวอรชั่น — เพื่อตรวจสอบวาเวอรชันใหมของ

แอปพลิเคชันนี้จะดาวนโหลดจาก เว็บ (บริการเสริมจาก

ระบบเครือขาย) ไดหรือไม

เขาสูแอปพลิเคชั่น — เพื่อจํากัดแอปพลิเคชั่นจากการ

เขาสูระบบเครือขาย ประเภทการเขาใชตางๆ จะปรากฏ

ขึ้น ในแตละประเภท เลือกการอนุญาตชนิดใดชนิดหนึ่ง

ดังตอไปนี้

เว็บเพจ—  เพือ่ใหขอมูลเพิม่เติม หรือรายละเอียดเพิ่ม

เติมของแอปพลิเคชั่นนั้นจากเพจในอินเตอรเน็ต 

(บริการเสริมของระบบเครือขาย) โดยจะปรากฏขึ้นตอ

เมือ่แอปพลิเคชั่นนั้นมทีี่อยูอินเตอรเน็ตแลว

ดาวนโหลดแอปพลิเคช่ัน
ขอสําคัญ: ติดต้ังและใชแอปพลิเคชั่นกับ
ซอฟตแวรอ่ืนจากแหลงที่มีความปลอดภยั

เพียงพอและมีการปองกันจากซอฟตแวรที่

เปนอันตรายเทานั้น

โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชัน J2ME Java 

ดูใหแนใจวา แอปพลิเคชั่นนั้นเขากันไดกับโทรศัพท

ของคุณกอนดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นนั้น (บริการเสริม

จากระบบเครือขาย) 
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แอปพลิเคช่ัน
คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชัน Java ใหมๆ ได

หลายวิธี ดังนี้:

• เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > ดาวน

โหลด > ดาวนโหลดแอปฯ และรายการบุคมารค

ที่มอียูจะปรากฏ 

คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอ่ืน ราคา 

และภาษีตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

• ใชฟงกชันการดาวนโหลดเกมส โปรดดูที่ 

“ดาวนโหลด”, ในหนา 57

• ใช Nokia Application Installer จากชุดโปรแกรม 

Nokia PC Suite เพือ่ดาวนโหลดแอปพลิเคชันลง

ในโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่โหลดไวแลวสําหรับเว็บ

ไซตที่ไมไดเปนพันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไมรับ

รองหรือรับประกันใดๆ ตอการใชงานไซตดังกลาว หาก

คุณเลือกการเขาถึงเว็บไซตเหลานั้น คุณควรจะยึดถือ

ตามขอควรระวังสําหรับความปลอดภยัหรือเนื้อหา 

เชนเดียวกับเว็บไซตอินเตอรเน็ตปกติ
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เว็บ
15. เว็บ

โทรศัพทของคุณมีเบราเซอรอยูภายในเครื่องที่คุณ

สามารถใชเพือ่เชื่อมตอกับบริการที่เลือกบนอินเทอรเน็ต

เคลื่อนที่ บางคุณสมบัติในการเขาสูบริการอินเทอรเน็ต

แบบไรสายจะขึ้นอยูกับเครือขาย และบางคุณสมบัติอาจ

ไมมีใหใช โปรดติดตอขอขอมูลเพิม่เติมจากผูใหบริการ

โทรศัพทของคุณ

■ ขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เทคโนโลยีที่เรียกวา wireless application protocol 

(WAP) คือ การเชื่อมโยงอุปกรณ world wide web 

(WWW) เขากับคอมพิวเตอรสวนบุคคล ชุมชนเคลื่อนที่

เริ่มตนพฒันา WAP เมื่อหลายปกอนหนานี้เพือ่เปดชอง

ทางเขาสูอินเทอรเน็ตใหกับผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่

ไซต WAP สวนใหญประกอบดวยขอความและไฮเปอร

ลิงค บางเพจอาจประกอบดวยกราฟกความละเอียดตํ่า 

หรือตองการใหปอนขอมูล ผูใหบริการของคุณและคนอื่น

สามารถเลือกออกแบบไซต WAP ไดตามที่พวกเขาเลือก 

ดังนั้นไซตจึงมีความหลากหลายเหมอืนกับเว็บเพจบนอิน

เทอรเน็ต

เนื้อหาของอินเทอรเน็ตบนคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ

คุณนั้นเรียกวาเว็บเพจ สวนเนื้อหาของอินเทอรเน็ตบน

โทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณนั้นเรียกวา เพจ, WAP การด

หรือเดคของการด คุณอาจไมสามารถดูรายละเอียดทั้ง

หมดของเพจอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ เพราะเพจจะปรากฏ

แตกตางกันตามขนาดของหนาจอ

■ ผูใหบริการ
เนื่องจากเนื้อหาของอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ถูกออกแบบ

มาเพือ่ดูผานโทรศัพทของคุณ ผูใหบริการของคุณจงึ

กลายเปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ของคุณดวย 

มคีวามเปนไปไดที่ผูใหบริการของคุณไดสรางโฮมเพจไว 

พรอมๆ กับกําหนดคาเบราเซอร WAP เพื่อใหไปที่เพจ

นี้เมื่อคุณล็อกเขาสูอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ เมื่ออยูที่โฮม

เพจของผูใหบริการแลว คุณอาจพบลิงคไปยังไซตอ่ืนๆ

■ การเขาสูบรกิาร

การตั้งคาบริการ
คุณอาจไดรับการต้ังคาคอนฟเกอเรชันที่ตองใชในการ

เบราสเปนขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน จากผูให

บริการระบบหรือผูใหบริการที่นําเสนอบริการที่คุณตอง

การใช โปรดดูที่ “บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน”, 

ในหนา xii นอกจากนี้ 

คุณยังสามารถปอนการตั้งกําหนดคาทั้งหมด

ดวยตัวคุณเอง โปรดดูที่ “การต้ังกําหนดคา”, ในหนา 40

การเปดใชการต้ังคา
ดูใหแนใจวา การต้ังคา เว็บ ของบริการที่คุณตองการ

ใชถูกเปดใชแลว

1. เลอืก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การต้ังกําหนดคา 

> การจัดรูปแบบ

เฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับบริการการเบราสเทา

นั้นที่จะปรากฏขึ้น

2. เลอืกผูใหบริการหรือ การต้ังคาสวนบุคคล เพื่อ

เบราส 
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เว็บ
3. เลือก บัญชี และบริการเบราสที่มีอยูในการตั้ง

กําหนดคาที่ใชงาน

4. หากคุณตองการตรวจสอบความถูกตองของการ

เชื่อมตออินทราเน็ตดวยตัวเอง ใหเลือก แสดงหนา

ตางการติดตอ > ใช

การเช่ือมตอกับบริการ
มีวิธกีารเชื่อมตอเขากับบริการอยูหลายวิธี

• ในการเปดโฮมเพจของบริการ เลือก เมนู > เว็บ > 

โฮมเพจ หรือในโหมดสแตนดบาย ใหกด 0 คางไว

• ในการเลือกบุคมารค ใหเลือก เมนู > เว็บ > 

บุคมารก

• ในการเลือกเว็บไซตที่ดูลาสุด ใหเลอืก เมนู > เว็บ > 

ที่อยูเว็บลาสุด

• ในการปอนแอดเดรสของบริการ ใหเลือก เมนู > 

เว็บ > ไปที่ที่อยู ปอนที่อยูของบริการ และเลือก 

ตกลง

■ เบราเซอร
คุณไมจําเปนตองกําหนดคาเบราเซอรบนโทรศัพทดวย

ตัวคุณเอง เพราะโดยปกติผูใหบริการจะเปนผูจัดการ

เรื่องนี้เองเมื่อคุณสมัครขอรับบริการคุณสมบัตินี้ โปรด

ติดตอผูใหบริการของคุณหากคุณมีปญหาเมื่อใช

เบราเซอร

หลังจากคุณเชื่อมตอกับบริการ คุณสามารถเริ่มการ

เบราสเพจตางๆ ได ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตาง

กันไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติ ตามขอความที่ปรากฏ

บนหนาจอแสดงผลที่โทรศัพทของคุณ สําหรับขอมลู

เพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

หากเลือก EGPRS หรือ GPRS เปนบริการเสริมขอมูล 

 หรือ  จะปรากฏที่ดานบนซายของหนาจอ

ในขณะที่เบราส หากคุณรับสายหรือขอความแบบตัว

อักษร หรือโทรออกในระหวางการเชื่อมตอ EGPRS หรือ 

GPRS  หรือ  จะปรากฏขึ้นที่ดานบนขวาของ

หนาจอเพื่อแสดงวาหยุด (พกั) การเชื่อมตอ EGPRS หรือ 

GPRS ไวชั่วคราว หลังจากโทรเสร็จเรียบรอยแลว เครื่อง

จะพยายามตอ EGPRS หรือ GPRS ใหมอีกครั้ง

ปุมตางๆ ของโทรศัพท
• ในการเบราสผานเพจ ใหกดปุมเลื่อนไปในทิศทาง

ใดก็ได

• ในการเลือกรายการที่ไฮไลตไว ใหกดปุมโทร

• ในการปอนตัวอักษรและตัวเลข กดปุม 0 ถึง 9 

• ในการปอนตัวอักษรพิเศษ ใหกดปุม *

ตัวเลือก
นอกจากตัวเลือกที่มีบนโทรศัพท ผูใหบริการของคุณ

อาจมีตัวเลือกอ่ืนๆ ใหอีก

การโทรออกโดยตรง
เบราเซอรสนับสนุนฟงกชัน ซึ่งคุณสามารถเขาใชงาน

ไดขณะเบราส คุณสามารถโทรออกหรือจดัเก็บชื่อและ

เบอรโทรศัพทจากเพจ

การต้ังคาลักษณะเบราเซอร
ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > การ

ต้ังคาลักษณะ หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > 

เว็บ > การต้ังคา > การต้ังคาลักษณะเบราเซอร และหนึ่ง

ในตัวเลือกตอไปนี้:

การตัดคํา > ใช — เพื่อกําหนดใหขอความปรากฏบน

หนาจอในบรรทัดตอไป หากคุณเลือก ไมใช ขอความจะ

ถูกตัดใหสั้นลง

ขนาดอักษร — เพื่อกําหนดขนาดอักษรใหกับเพจ

อินเทอรเน็ตของโทรศัพทเคลื่อนที่

แสดงภาพ > ไมแสดง — เพื่อซอนภาพในเพจ ซึ่งจะชวย

เพิ่มความเร็วในการเบราสดูเพจที่มรีูปภาพจํานวนมาก
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เว็บ
การแจงเตือน > แจงเตือนการเชื่อมตอที่ไมรับรอง > 

แสดง — เพื่อต้ังใหโทรศัพทแจงเตือนเมื่อมีการเปลี่ยน

แปลงการเชื่อมตอที่มีการเขารหัสเปนแบบถอดรหัส

ระหวางที่เบราส

การแจงเตือน > แจงเตือนรายการที่ไมรับรอง > แสดง — 

เพื่อต้ังโทรศัพทใหแจงเตือนเมื่อหนาเพจที่มีการเขารหัส

มีรายการที่ไมปลอดภัย การแจงเตือนเหลานี้ไมไดรับ

รองวาการเชื่อมตอนั้นปลอดภัย สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม 

โปรดดูที่ “ความปลอดภัยของเบราเซอร”, หนา 62

การเขารหัสตัวอักษร > การเขารหัสเนื้อหา — เพือ่เลือก

การเขารหัสสําหรับเนื้อหาเพจเบราเซอร

การเขารหัสตัวอักษร > ที่อยูเว็บ Unicode (UTF-8) > ใช 

— เพือ่ต้ังโทรศัพทใหสง URL เปนการเขารหัส UTF-8 

คุณอาจตองใชการต้ังคานี้เมื่อคุณเขาใชเว็บเพจที่สราง

ในภาษาตางประเทศ

ขนาดหนาจอ > แบบเต็มจอ หรอื ขนาดเล็ก— เพือ่ต้ังคา

เคาโครงหนาจอ

JavaScript > ใช — เพื่อใชสคริปต Java

■ การตั้งคาความปลอดภยั

คุกกี้
คุกกี้ คือ ขอมลูที่เว็บไซตจัดเก็บในหนวยความจําแคช

ของโทรศัพท คุกกี้จะถูกจัดเก็บไวจนกวาคุณจะลบขอมลู

ในหนวยความจําแคช โปรดดูที่ “หนวยความจําแคช”, 

ในหนา 62

ขณะที่เบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > 

ระบบปองกัน > การต้ังคาคุกกี้ หรือในโหมดส

แตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > 

การต้ังคาการปองกัน > คุกก้ี เมื่อตองการใหรับหรือปอง

กันโทรศัพทไมใหรับคุกก้ี เลือก ใหรับได หรือ ปฏิเสธ

สคริปตผานการเชื่อมตอรับรอง
คุณสามารถเลือกใหรับสคริปตจากเพจที่ความปลอดภยั

หรือไม โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนสคริปต WML ขณะที่

เบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > การต้ังคา

การปองกัน > WMLScript ผานการเชื่อมตอรับรอง หรือ

ในโหมดสแตนดบาย เลอืก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > 

การต้ังคาการปองกัน > WMLScript ผานการเชื่อม

ตอรับรอง ใน การอนุญาตใหรบัสคริปต เลือก ใหรับได

■ บุคมารก
คุณสามารถจัดเก็บที่อยูเพจเปนบุคมารกในหนวยความ

จําของโทรศัพท

1. ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > บุคมารก หรือใน

โหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > บุคมารก

2. เลือ่นไปที่บุคมารค และเลือกบุคมารคนั้น หรือกด

ปุมโทรเพื่อทําการเชื่อมตอกับเพจของบุคมารค

3. เลอืก ตัวเลือก เพือ่ดู แกไข ลบ หรือสงบุคมารก 

เพือ่สรางบุคมารกใหม หรือยายบุคมารกไปไวที่

แฟมขอมูล

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่โหลดไวแลวสําหรับเว็บ

ไซตที่ไมไดเปนพันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไมรับรอง

หรือรับประกันใดๆ ตอการใชงานไซตดังกลาว หากคุณ

เลือกการเขาถึงเว็บไซตเหลานั้น คุณควรจะยึดถือตาม

ขอควรระวังสาํหรับความปลอดภัยหรือเนื้อหา เชนเดียว

กับเว็บไซตอินเตอรเน็ตปกติ

การรับ
เมือ่คุณไดรับบุคมารคที่สงเปนบุคมารค ขอความ ไดรับ 1 

บุคมารก จะปรากฏขึ้น บุคมารคที่ไดรับจะถูกจัดเก็บไวใน 

บุคมารก โดยอัตโนมัติ ในการดูบุคมารค เลือก แสดง > 

บุคมารก
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■ การตัง้คาการดาวนโหลด
ในการจัดเก็บแฟมที่ดาวนโหลดทั้งหมดโดยอัตโนมัติ 

คลังภาพ ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การต้ังคา

การดาวนโหลด > จัดเก็บอัตโนมติั > เปด

■ ถาดรับขอความบริการ
โทรศัพทสามารถรับขอความบริการ (ขอความที่สงให) 

ที่มาจากผูใหบริการระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือ

ขาย) ขอความบริการคือการประกาศ (เชน หัวขอขาว) 

ขอความเหลานี้อาจประกอบดวยขอความตัวอักษรหรือที่

อยูของบริการ

ในการเขาใช ถาดรับขอความบริการ ในโหมดสแตนด

บาย เมื่อคุณไดรับขอความบริการ ใหเลือก แสดง หาก

คุณเลือก ออก จะถูกยายไปที่ ถาดรับขอความบริการ 

ในการเขาใช ถาดรับขอความบริการ ในภายหลัง ใหเลือก 

เมนู > เว็บ > ถาดรับขอความบริการ

การต้ังคา
เลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การต้ังคาถาดรับขอ

ความบริการ

ในการกําหนดวาตองการรับขอความบริการหรือไม ให

เลือก ขอความบริการ > ใช หรือ ไมใช

ในการต้ังคาใหโทรศัพทรับขอความบริการเฉพาะจากผู

จัดทําเนื้อหาที่ไดรับการรับรองจากผูใหบริการเทานั้น 

เลือก ปองกันขอความ > ใช เมื่อตองการดูรายการผูจัด

ทําเนื้อหาที่ไดรับการรับรอง ใหเลือก ชองที่เชื่อถือได

ในการต้ังคาโทรศัพทใหใชเบราเซอรจากโหมดสแตนด

บายโดยอัตโนมัติ เมื่อไดรับขอความบริการ ใหเลือก 

เชื่อมตออัตโนมัติ > ใช หากคุณเลือก ไมใช โทรศัพทจะ

ใชงานเบราเซอรเฉพาะหลังจากคุณเลือก ดึงขอมลู เมื่อ

เครื่องไดรับขอความบริการเทานั้น

■ หนวยความจําแคช
แคช คือ ตําแหนงหนวยความจําที่ใชจัดเก็บขอมูลไว

ชั่วคราว หากคุณพยายามเขาใชหรือเขาดูขอมูลที่เปน

ความลับที่ตองการรหัสผาน ใหลบแคชหลังใชแตละครั้ง 

ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในแคช

ในการลางแคช ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > ลบ

ขอมูลในแคช ในขณะที่เบราส

ในการลางแคช ใหเลือก เมนู > เว็บ > ลบขอมูลในแคช 

ในขณะที่อยูในโหมดสแตนดบาย

■ ความปลอดภัยของเบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติความปลอดภัยกับบริการ

บางประเภท เชน บริการดานธนาคาร หรือการซื้อสินคา

ออนไลน สําหรับการเชื่อมตอประเภทนี้ คุณจําเปนตอง

ใชใบรับรองและโมดูลระบบปองกันซึ่งอาจมีอยูในซิม

การดของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูให

บริการของคุณ

โมดลูปองกัน
โมดูลปองกันจะปรับปรุงบริการดานความปลอดภยัของ

แอปพลิเคชั่นที่ตองใชในการเชื่อมตอเบราเซอร และใช

งานลายเซ็นแบบดิจิตอล โมดูลปองกันอาจประกอบ

ดวยใบรับรอง รวมท้ังปุมสวนตัวและปุมทั่วไป ผูใหบริการ

จะจัดเก็บใบรับรองไวในโมดูลปองกัน 

เลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย > การต้ังคา

การปองกัน และเลือกหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้:

ขอมูลโมดูลปองกัน — เพื่อแสดงชื่อโมดูลความปลอดภัย 

บริษัทผูผลิต และชุดหมายเลขผลิตภณัฑ

ถาม PIN โมดูล — เพื่อต้ังโทรศัพทใหถาม PIN โมดูล 

ขณะใชบริการที่อยูในโมดูลปองกัน ปอนรหัสและเลือก 

ใช ในการยกเลิกการถาม PIN โมดูล ใหเลือก ไมใช
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เปลี่ยน PIN โมดูล — เพื่อเปลี่ยน PIN โมดูล ในกรณีที่

โมดูลปองกันใหทําได ปอนรหัส PIN โมดูลปจจุบัน จาก

นั้นจึงปอนรหัสใหม 2 ครั้ง

เปลี่ยน PIN ที่ลงนามไว — เพื่อเปลี่ยนรหัส PIN ที่ลงนาม

ไวสําหรับลายเซ็นแบบดิจิตอล เลือก PIN ที่ลงนามไวซึ่ง

คุณตองการเปลี่ยน ปอนรหัส PIN โมดูลปจจุบัน จากนั้น

จึงปอนรหัสใหม 2 ครั้ง

โปรดดูที่ “รหัสผาน”, ในหนา xi

ใบรับรอง
ขอสําคัญ: โปรดทราบวาแมการใช
ใบรับรองจะชวยใหความเสี่ยงเกี่ยวกับการเ

ชื่อมตอระยะไกลและการติดต้ังซอฟต

แวรลดนอยลงอยางเห็นไดชัด แตคุณควร

ใชใบรับรองอยางถูกตองเพื่อใหไดรับประ

โยชนจากความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น 

ใบรับรองมิไดใหการปองกันความปลอดภัย

แตอยางใดหากแตเปนผูจัดการใบรับรองที่

ทําใหมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นตามใบรับรอง

ของแท ที่ถูกตอง หรือนาเชือ่ถือ ใบรับรอง

มีอายุการใชงานจํากัด หากใบรับรอง

หมดอายุหรือใบรับรองที่ไมถูกตองปรากฏขึ้

น แมวาใบรับรองนั้นจะถูกตองอยู

แลว ใหตรวจสอบวาวันและ

เวลาปจจุบันในเครื่องของคุณถูกตอง

กอนที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งคาใบรับรอง 

คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถ

เชื่อถือเจาของใบรับรองนี้ได และตรวจสอบ

วาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูในรายชื่อ

ใบรับรองมีอยู 3 แบบ ไดแก ใบรับรองเซิรฟเวอร ใบรับรอง

สิทธิ์ และใบรับรองผูใช คุณ สามารถขอรับใบรับรองได

จากผูใหบริการของคุณ ผูใหบริการจะจัดเก็บใบรับรอง

สิทธิ์และใบรับรองผูใชไวในโมดูลปองกันดวย

ในการดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองผูใชที่ดาวน

โหลดมายังโทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > 

ความปลอดภัย > ใบรับรองสิทธิ ์หรือ ใบรับรองผูใช

สัญลักษณความปลอดภยั  จะปรากฏขึ้นระหวางการ

เชือ่มตอ หากการสงขอมูลระหวางโทรศัพทและเซิรฟเวอร

เนื้อหาถูกเขารหัสไว

อยางไรก็ตาม ไอคอนความปลอดภัยไมไดแสดงวาการ

สงขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรเนื้อหา (หรือที่ซึ่ง

จัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) จะปลอดภัย ขึ้นกับผูให

บริการวาจะมีระบบปองกันใหกับการสงขอมูลระหวาง

เกตเวยและเซิรฟเวอรเนื้อหาหรือไม

ลายเซ็นดิจิตอล
คุณสามารถสรางลายเซ็นดิจิตอลดวยโทรศัพทของคุณ

ได หากซิมการดของคุณมีโมดูลปองกัน การใชลายเซ็น

ดิจิตอลเหมือนกับการเซ็นชื่อลงบนเอกสารใบเรียกเก็บ 

สัญญา หรือเอกสารอื่นๆ 

ในการจดัทําลายเซ็นดิจิตอล ใหเลือกลิงคของเพจ เชน 

ชื่อหนังสือที่คุณตองการซื้อและราคาของหนังสือนั้น 

ขอความที่จะเซ็น ซึ่งอาจมีจํานวนเงินและวันที่รวมอยู

ดวย จะปรากฏขึ้น

ตรวจสอบวาขอความสวนหัวถูก อาน และไอคอนลาย

เซน็ดิจิตอล  จะปรากฏขึ้น

หากไอคอนลายเซ็นดิจิตอลไมปรากฏขึ้น แสดงวามกีาร

ละเมิดความปลอดภัย และคุณไมควรปอนขอมูลสวนตัว 

เชน PIN ที่ลงนามไว

ในการตกลงรับขอความ ใหอานขอความทั้งหมดกอน 

หลังจากนั้นใหคุณเลือก ตกลงรับ
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ขอความนั้นอาจไมพอดีภายในหนาจอเดียว ดังนั้น 

จึงควรตรวจสอบใหแนใจวาไดเลื่อนไปอานขอความ

ทั้งหมดแลวกอนตกลงรับ

เลือกใบรับรองผูใชที่คุณตองการใช ปอน PIN ที่ลงนามไว 

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

ลายเซ็นดิจติอลจะหายไป และบริการจะแสดงขอมูล

ยืนยันการสั่งซื้อ
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16. บริการซิม

ซิมการดของคุณอาจมีบริการเพิ่มเติมที่คุณเขาใชงานได 

เมนูนี้จะปรากฎขึ้นตอเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุน 

ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะตางกันไปตามซิมการดที่ใช

สําหรับขอมูลความพรอมใหบริการ อัตรา และขอมลูการ

ใชบริการซิม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ในการตั้งใหโทรศัพทแสดงขอความยืนยันการทํางานที่จะ

สงระหวางเครื่องของคุณและระบบ เมื่อคุณใชบริการซิม 

ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > ยืนยันบริการ

ซิม > แสดง 

ตัวเลือกนี้จะปรากฎขึ้นตอเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุน

ในการเขาสูบริการเหลานี้ อาจจําเปนตองสงขอความ

หรือโทรออกซึ่งคุณอาจถูกเรียกเก็บคาบริการ
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17. การเช่ือมตอคอมพิวเตอร

คุณสามารถสงและรับอีเมล และเขาใชงานอินเตอรเน็ต 

เมื่อเชื่อมตอโทรศัพทเขากับเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได

ผานการเชื่อมตออินฟราเรด Bluetooth หรือสายขอมูล 

USB (CA-53) คุณสามารถใชโทรศัพทนี้กับ

แอปพลิเคชั่นการสื่อสารขอมูลและการเชื่อมตอกับ

เครื่องคอมพิวเตอรได

■ พื้นที่จดัเก็บขอมูล USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB เพือ่ถายโอนขอมลู

ระหวางการดหนวยความจําที่อยูในโทรศัพทและเครื่อง

พีซีที่ใชรวมกันได โปรดดูที่ “สายเคเบิลขอมูล USB”, ใน

หนา 38 หลังจากถายโอนขอมูลแลว ใหแนใจวา คุณ

สามารถถอดปลั๊กสายเคเบิลขอมูล USB ออกจากเครื่อง

พีซีไดอยางปลอดภยั

■ Nokia PC Suite
ซอฟตแวร Nokia PC Suite เปนซอฟตแวรสําหรับ

โทรศัพทของคุณ Nokia PC Suite คือ คอลเลกชันของ

เครื่องมืออันทรงพลังที่คุณสามารถใชจัดการกับคุณ

สมบัติและขอมูลที่อยูในโทรศัพทของคุณ แตละ

คอมโพเนนตคือโปรแกรมแยกตางหากที่รวมสวนของ

วิธีใชออนไลน ซอฟตแวร Nokia PC Suite คําแนะนํา

ในการติดต้ัง และเอกสารอื่นๆ นั้นเปนสวนที่ไมเสีย

คาใชจายและสามารถดาวนโหลดไดจากสวนที่ชื่อ 

ดาวนโหลดซอฟตแวร ของเว็บไซต Nokia: www.nokia-

asia.com/pcsuite

■ EGPRS, GPRS, HSCSD และ 
CSD

คุณสามารถใช GPRS ขั้นสูง (EGPRS), general packet 

radio service (GPRS) ขอมูลสลับวงจรความเร็วสูง 

(HSCSD) ขอมูลสลับวงจร (CSD) และ ขอมูล GSM 

รวมกับโทรศัพทของคุณ

โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อดูขอมลูเกี่ยวกับการใชงาน

และการเปนสมาชิกบริการขอมูล

การใชบริการ HSCSD จะสิ้นเปลืองพลังงานจาก

แบตเตอรี่ของโทรศัพทเร็วขึ้นกวาการใชสายสนทนาหรือ

การใชสายขอมูลปกติ คุณอาจจําเปนตองตอโทรศัพท

เขากับเครื่องชารจระหวางที่โอนขอมูล โปรดดูที่ 

“การต้ังคาขอมูลแพคเก็ต”, ในหนา 36

■ แอปพลเิคช ันการส ือสารขอมูล
โปรดดูขอมูลเก่ียวกับการใชแอปพลเิคชั่นการสื่อสาร

ขอมูลจากเอกสารที่ใหมาดวย

ไมแนะนําใหโทรออกหรือรับสายเขาระหวางที่เชื่อมตอ

โทรศัพทกับเครื่องคอมพวิเตอร เพราะอาจทําใหการทํา

งานขัดของได
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18. อุปกรณเสริมของแท

อุปกรณเสริมแบบใหม

สําหรับโทรศัพทของคุณ

มีจําหนายอยูมากมาย 

คุณสามารถเลือก

อุปกรณเสริมซึ่งเหมาะ

กับความตองการในการติดตอสื่อสารของคุณได

อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบายไวในสวนถัดไป

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพืน้ที่ของคุณวา

มีอุปกรณใดจําหนายบาง

ตอไปน้ีเปนคําแนะนําท่ีควรปฏิบัตสิําหรับ
การใชอปุกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก

• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม 

ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการติดต้ังและการทํางานของอุปกรณ

เสริมทุกชิ้นที่ติดต้ังในรถอยางสม่ําเสมอ

• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะ

ติดต้ังอุปกรณเสริมในรถที่ติดต้ังยากได

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่

ไดรับการรบัรองจากผูผลิตโทรศัพทเทานั้น การใช

อุปกรณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตราย

และทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปน

โมฆะไป

■ แบตเตอรี่

* เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงได โดยขึ้นอยูกับซมิ

การด การต้ังคาระบบและคาที่ใช รูปแบบที่ใช รวมถึง

สภาพแวดลอม การใชวิทยุ FM และแฮนดฟรีแบบในตัว 

จะสงผลตอเวลาสนทนาและเวลาสแตนดบาย

■ ชุดหูฟงแบบใชสาย

Nokia Headset HS-5 
ชุดหูฟงที่ใชงานงายและสะดวกสบายพรอมรีโมท

คอนโทรล

■ อุปกรณชารจไฟ

Nokia Compact Charger AC-3
อุปกรณชารจขนาดเล็กกะทัดรัด น้ําหนักเบาพรอมปลั๊ก

เสียบขนาดเล็กลง

ประเภท เทคโน
โลยี

เวลาสน
ทนา*

เวลารอสาย*

BL-4C Li-ion ไมเกิน 2-
5 ชั่วโมง

ไมเกิน 160-
280 ชั่วโมง
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19. ขอมลูอางอิง

■ ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถ

ชารจประจุใหมได แบตเตอรี่ใหมจะสามารถทํางานได

เต็มประสิทธิภาพหลังจากผานการชารจและคายประจุ

อยางสมบูรณ 2-3 รอบ คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และ

คายประจุไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพ

ลงตามการใชงาน เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนา

และสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด 

ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการ

รับรองจาก Nokia และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณ

ชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia 

เทานั้น

หากใชแบตเตอรี่สํารองเปนครั้งแรกหรือหากไมไดใช

แบตเตอรี่ติดตอกันเปนเวลานานคุณอาจจําเปนตองตอ

เครื่องชารจ กอนถอดออกและตอเขาไปใหมเพื่อเริ่มตน

การชารจแบตเตอรี่

ถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบเมื่อไมไดใชงาน และ

ไมควรทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไวในเครื่องชารจ เนื่องจาก

การชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของ

แบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว 

แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาสองสามนาทีกวาที่

สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฎขึ้นบนหนาจอ หรือ

กอนที่จะสามารถโทรออกได

คุณควรใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคที่ระบุไวเทานั้น 

อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย

อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจ

เกิดขึ้นไดเมือ่มีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือ

ปากกามาสัมผสัโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของ

แบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลังของ

แบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน ในกรณี

ที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปา

เล็กๆ การลัดวงจรขั้วแบตเตอรี่ดังกลาวอาจทําให

แบตเตอรี่หรือวัตถุสําหรับการเชื่อมตอเกิดความเสียหาย

ได

การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน การทิ้งไวใน

รถที่จอดอยูในสภาพอากาศที่รอนหรือหนาวจัด จะทํา

ใหประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง 

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภมูิระหวาง 

15°C ถึง 25°C (59°F ถึง 77°F) การใชแบตเตอรี่

ที่รอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถ

ทํางานไดชั่วคราวแมวาแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู

เต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่

จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภมูิตํ่ากวาจุดเยือกแข็ง

หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการ

ระเบิดได ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความเสียหายแลวอาจ

ระเบิดไดเชนกัน การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตาม

กฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปน

ไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน

■ คาํแนะนาํสาํหรบัการตรวจสอบ
แบตเตอรี่ของ Nokia

โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความ

ปลอดภยัของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปน

แบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่

จากตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น มอง

หาโลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia บนกลองบรรจุ 

และตรวจสอบสตื๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปนี้
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การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมได

รับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแท

รอยเปอรเซ็นต หากคุณมีเหตุผลอ่ืนใดที่เชื่อวาแบตเตอรี่

ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia คุณควรเลิก

ใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย 

Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือ 

จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาต

จะตรวจสอบวาแบตเตอรี่ดังกลาวเปนแบตเตอรี่ของแท

หรือไม หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืน

แบตเตอรี่ไปยังที่ซึ่งคุณซื้อมา 

โฮโลแกรมของแท
1. เมื่อมองที่สต๊ิกเกอรโฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือ

ประสานกัน (Nokia Connecting Hands) ในมุม

มองหนึ่ง และจะเห็นโลโกอุปกรณเสริมของแทของ 

Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุม

มองหนึ่ง

2. เมื่อคุณหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติดสต๊ิกเกอรโฮโลแกรม

ไปดานซาย ขวา ลาง และบน คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 

และ 4 จุด ในแตละดานตามลําดับ

3. ขูดแถบสีดําที่ดานขางของสติ๊กเกอรออก คุณจะพบ

รหัสแบตเตอรี่ 20-หลัก เชน 123456789198765

43210 ใหหมุนแบตเตอรี่เพื่อใหตัวเลขไมกลับหัว 

ใหอานรหัส 20-หลักนี้โดยเริ่มอานจากแถวบน

ตอดวยแถวลาง

4. ตรวจสอบรหัส 20-ตัววาถูกตองหรือไม โดยทําตาม

ขั้นตอนที่ www.nokiaoriginals.com/check

ในการสรางขอความแบบอักษร ปอนรหัส 20-หลัก เชน  

12345678919876543210 และสงไปที่ +44 7786 

200276

ในการเขียนขอความแบบอักษร

• สําหรับประเทศแถบเอเชียแปซฟิกที่ไมใชประเทศ

อินเดีย ใหปอนรหัส 20-หลัก เชน 123456789198

76543210 และสงไปที่ +61 427151515

• เฉพาะประเทศอินเดีย ใหปอนคําวา "Battery" 

แลวตามดวยรหัสแบตเตอรี่ 20-หลัก เชน Battery 

12345678919876543210 และสงไปที่ 5555

โดยจะคิดคาใชจายตามการใหบริการในประเทศและ

ระหวางประเทศ
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คุณควรไดรับขอความแจงวารหัสนั้นเปนรหัสของแทหรือ

ไม

หากคุณตองการความชวยเหลือในการยืนยันรหัส

แบตเตอรี่ โปรดติดตอศูนยบริการของ Nokia ในพื้นที่

ของคุณตามรายชื่อที่ปรากฎในเว็บไซต www.nokia-

asia.com/carecentrelocator

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใชของแท

หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของ

คุณที่มีสต๊ิกเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ 

Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น ใหนําแบตเตอรี่

ไปยังจดุบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับ

อนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือ การใช

แบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลิต อาจเปน

อันตรายและอาจทําใหโทรศัพทของคุณดอยประสิทธิ

ภาพและทําใหเครื่องและอุปกรณเสริมเสียหายได รวม

ทั้งอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกันอ่ืนใดที่ใช

กับโทรศัพท

ในการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ 

Nokia โปรดไปที่ www.nokiaoriginals.com/battery 
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การดูแลและบํารุงรักษา
20. การดูแลและบํารุงรักษา

โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่
ดีเยี่ยมและมีฝมอืการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแล
โทรศัพทของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณ
ปฏิบัติตามเงือ่นไขการรับประกันไดอยางถูกตอง

• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง ฝน ไอน้ํา ความชื้น และ
ของเหลวทุกชนิดอาจมีแรเปนสารประกอบ ซึ่งจะ
ทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสขึ้นสนิม หากตัวเครื่อง
เปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่อง
แหงสนิทดีกอน แลวจงึคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก 
เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกได
และสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิ
สูงจะทําใหอายุการทํางานของอปุกรณ
อิเล็กทรอนิกสสั้นลง ทั้งยังอาจทําใหแบตเตอรี่
ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่อง
กลับคืนสูอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภาย
ในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสีย
หายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอก
เหนือจากที่แนะนําไวในคูมอืผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดย
ไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไก
ที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซัก
ฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอาจเขาไปอุดตันใน
ชิ้นสวนที่เลื่อนไดของโทรศัพท และอาจสงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของโทรศัพท

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส 
(เชน เลนสของกลองถายรูป พรอกซิมต้ีิเซ็นเซอร 
และเลนสเซ็นเซอรแสง)

• ใชเสาอากาศสํารองที่ติดมากับเครื่องหรือเสา
อากาศสําหรับเปลี่ยนที่ไดรับการรับรองเทานั้น 

การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง 
หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิดความ
เสยีหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณ
สื่อสารวิทยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

• ทําสําเนาขอมูลที่คุณตองการเก็บไว (เชน รายชื่อ 
และบันทึกในปฏิทิน) กอนสงโทรศัพทของคุณเขา
ศูนยบริการเสมอ

คําแนะนําขางตนทั้งหมดใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี่ 
แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอ่ืนๆ หากอุปกรณใดทํางาน
ไมถูกตอง ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกล
บานคุณเพื่อขอรับบริการ
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21. ขอมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

เครื่องของคุณ รวมท้ังอุปกรณเสริมอาจมชีิ้นสวน

อุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวให

พนมือเด็ก

■ ความปลอดภยัดานสภาพแวด
ลอมในการทํางาน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ตางๆ และปดโทรศัพท
ในสถานที่หามใช หรือเมื่ออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
หรืออันตราย ใชโทรศัพทในสภาวะการทํางานตามปกติ 
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น 
RF เมือ่ใชในตําแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจาก
รางกายอยางนอย 2.2 ซม. (7/8 นิ้ว) เมือ่ใชซองหนัง
สําหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท
เพื่อการพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้ไมควรมีโลหะเปนสวน
ประกอบ และควรใหเครื่องอยูในระยะหางจากรางกาย
ตามที่ระบุไวขางตน 

โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่
มีคุณภาพเพื่อสงขอความหรือไฟลขอมลู ในบางกรณี 
จึงอาจมีการหนวงการสงขอความหรือไฟลขอมูลไวจน
กวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวา
คุณปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวาง
เครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ 

เนื่องจากชิ้นสวนบางชิ้นของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก 
วัตถุที่ทําจากโลหะอาจดึงดูดเขาหาโทรศัพท อยาวาง
บัตรเครดิตหรือสื่อที่มีแถบแมเหล็กไวใกลโทรศัพท ทั้งนี้
เนื่องจากขอมูลที่เก็บไวภายในแถบแมเหล็กอาจถูกลบได

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมท้ัง
โทรศัพทมอืถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการ
ทํางานของอุปกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกัน
สัญญาณเพยีงพอได หากมีขอสงสัย ขอแนะนําใหคุณ
ปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยวา
อุปกรณชิ้นนั้นไดรับการปกปองจากสัญญาณ RF ภาย
นอกหรือไม ใหปดเครื่องของคุณในสถานที่ใหบริการ

รักษาพยาบาลในกรณีที่มีปายประกาศใหคุณดําเนินการ
ดังกลาว เนื่องจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล
แหงนั้นอาจกําลังใชอุปกรณที่ไวตอสัญญาณ RF จาก
ภายนอก

เคร่ืองกระตุนหัวใจ
ผูผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจแนะนําวา 
ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจากเครื่องนี้อยางนอย 
15.3 ซม. (6 นิ้ว) เพือ่หลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจ
เกิดกับเครื่องดังกลาว ซึ่งขอแนะนําเหลานี้มีขอมลูตรง
กับงานวิจัยจาก Wireless Technology Research ผูที่
กําลังใชเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจควร
ปฏบัิติดังตอไปนี้:

• ถือโทรศัพทใหหางจากเครื่องควบคุมจังหวะการ
เตนของหัวใจอยางนอย 15.3 ซม. (6 นิ้ว)

• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ 

• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับเครื่องควบคุม
จังหวะการเตนของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวน
ที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณสงสัยวาอาจเกิดสัญญาณรบกวนขึ้น ใหปด
โทรศัพทและวางโทรศัพทออกไปหางๆ

อุปกรณชวยฟง
อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได ในกรณีที่มี
สัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผูใหบริการ
ระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถ
ที่ติดต้ังไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน 
ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก 
ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และ
ระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิม่เติมกับ
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บริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริม
ตางๆ ที่ติดต้ังไวในรถของคุณ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดต้ังหรือซอมแซม
โทรศัพทในรถยนต การติดต้ังหรือการซอมแซมไมถูก
ตองอาจกอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันเปน
โมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณ
ทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดต้ังและ
ทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส 
หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท 
หรืออุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตที่มถีุงลมนิรภยั 
โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภยัจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่
แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดต้ังอุปกรณหรือวางโทรศัพท
มือถือไวเหนือถุงลมนิรภยั หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัย
อาจพองตัวออก การติดต้ังอุปกรณไรสายไวในรถอยาง
ผิดวิธีอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงในขณะที่ถุงลม
นิรภัยพองตัวออกได

คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปด
โทรศัพทกอนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสาย
ในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของ
เครื่องบิน รวมท้ังเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพท
ไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

■ บรเิวณทีอ่าจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และ
ควรปฏิบัติตามปายและคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด 
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะ
นําใหดับเครื่องยนต การเกิดประกายไฟในพื้นที่เชนนั้น
อาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหมที่อาจทําใหบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่ที่มีการเติม
เชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสบูแกสในสถานีบริการน้ํามัน 
และควรปฏบัิติตามขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุใน
บริเวณคลังน้ํามัน สถานีเก็บน้ํามนัและสถานีสงน้ํามัน 
โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ 
บริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิดอาจไมไดถูกประกาศใหเห็น
เดนชัด พื้นที่ตางๆ เหลานี้ ไดแก ชั้นใตดาดฟาเรือ สถาน
ที่เก็บหรือขนถายสารเคม ียานพาหนะที่ใชแกสปโตร
เลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มี
สารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือ
ผงโลหะปะปนอยูในอากาศ

■ การโทรฉุกเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทไรสายรวมถึงโทรศัพท
เครื่องนี้ดวยนั้นทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ 
ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขาย
ภาคพืน้ดิน รวมท้ังฟงกชันตางๆ ที่ผูใชต้ัง
โปรแกรมเอง ดวยเหตุนี้ จึงไมสามารถรับ
ประกันการเชือ่มตอในทุกสภาวะได คุณ
จึงไมควรวางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปน
เครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยา
มจําเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุก
เฉินทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังน้ี:
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นใน

ขณะนี้ ตรวจสอบวามีสัญญาณเพียงพอหรือไม 

ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการดที่ใชไดลง
ในโทรศัพทเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพือ่ใหหนาจอ
วางและพรอมสําหรับการโทรออก 

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพือ่แจงตําแหนงปจจุบันที่
คุณอยู ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแตละพืน้ที่จะแตก
ตางกันไป

4. กดปุมโทร

ในกรณีที่คุณกําลังใชฟงกชันอ่ืนอยู คุณจะตองปดฟงก
ชันเหลานั้นกอนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได โปรดศึกษา
จากคูมอืผูใชฉบับนี้หรือสอบถามขอมลูเพิ่มเติมจากผูให
บริการระบบของคุณ

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่
ถูกตองใหไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปน
เครื่องมือสื่อสารเพยีงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ 
อยาเพิง่วางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง
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ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเคลื่อนที่รุนนี้ตรงตามคําแนะนําระหวางประเทศ
ของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ 
ซึ่งไดรับการออกแบบและไดรับการผลิตไมใหเกินความถี่
สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดยขอกําหนดระหวาง
ประเทศ (ICNIRP) ขอจํากัดนี้เปนสวนหนึ่งของคํา
แนะนําและระดับ RF ที่ไดรับอนุญาตสําหรับบุคคลทั่วไป 
ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดยหนวยงานทางดานวทิยาศาสตร
ที่เปนหนวยงานอิสระ ตามระยะเวลาและการประเมิน
ผลจากการศึกษาดานวิทยาศาสตร ขอแนะนํานี้ยัง
รวมถึงระดับความปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึ้น
กับอายุและสุขภาพ

มาตรฐานของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใช
หนวยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) 
ขอกําหนดที่กําหนดไวในคําแนะนําระหวางประเทศคือ 
2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg)* การทดสอบ SAR จดัทําขึ้น
ในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะสง
คลื่นความถี่ที่ระดับพลงังานสูงสุดที่แนะนําใหใชในคลื่น
ความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ แมวา SAR จะวัดที่ระดับ
พลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพท
อาจตํ่ากวาคาสงูสุด เนื่องจากเครื่องไดรับการออกแบบ
มาใหใชไดหลายระดับพลังงาน และจะใชพลังงานที่
สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว โดยทั่วไป 
ยิ่งคุณอยูใกลสถานีสงสัญญาณเทาใด ก็ยิ่งใชพลงั
งานของโทรศัพทนอยลงเทานั้น

คา SAR สูงสดุสําหรับโทรศัพทเมื่อทําการทดสอบโดย
ใชงานใกลกับหูจะเทากับ 0.64 วัตต/กิโลกรัม

คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่
รายงานของแตละประเทศและขอกําหนดในการทดสอบ 
รวมทั้งระบบเครือขายดวย การใชอุปกรณเสริมอาจมี
ผลทําใหคา SAR แตกตางไป สําหรับขอมูลเพิม่เติม
เก่ียวกับ SAR โปรดดูที่ขอมูลผลิตภณัฑจาก
www.nokia-asia.com

* คา SAR สําหรับโทรศัพทจะจํากัดอยูที่ 2.0 วัตต/
กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกิน 10 กรัมของเนื้อ
เย่ือผิว ขอจํากัดนี้สอดคลองกับความปลอดภัยที่ให
สําหรับบุคคลทั่วไปและความแตกตางของหนวยวัด คา 
SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงาน
ของแตละประเทศและระบบเครือขาย สําหรับขอมูล SAR 
ในพื้นที่อ่ืน โปรดดูที่ขอมูลผลิตภณัฑจาก
www.nokia.com
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โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขที่ สาขา ชัน้ ท่ีอยู 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 เชยีงใหม 

(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
หาง
เทสโก 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)
85 ซีซี 98 กรัม 90 มม. 46 มม. 23.6 มม.
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