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โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลง
และปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับน้ีโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา

โนเกียจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการสูญเสียขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหต ุ
ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางออมท่ีเกิดขึน้ไมวาจะโดยวิธีใดก็ตาม

เน้ือหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพที่เปน" โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรง
หรือโดยนัย และมิไดจํากัดอยูท่ีการรับประกันความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑท่ีจําหนาย 
หรือความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถุประสงค ตลอดจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูล
ในเอกสารนี ้นอกเหนอืจากขอบเขตท่ีกฎหมายระบไุวเทานัน้ โนเกยีขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลง
แกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตวัแทนจําหนาย Nokia 
ใกลบานคณุ 

โทรศัพทเครื่องนี้ประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวร ซ่ึงสอดคลองตามกฎหมาย
และขอบังคับของการสงออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ หามกระทําการใดๆ ท่ีขดัแยง
ตอกฎหมาย

ฉบับท่ี 1
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Nokia Care Online

การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care 
จัดเตรียมขอมูล เพ่ิมเติมเก่ียวกับบริการ
ออนไลนของเราไวใหกับคุณ
การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟว

เรียนรูวิธีตั้งคาโทรศัพทของคณุเปนครั้งแรก 
และคนหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ตางๆ ของโทรศัพท การสาธิตแบบอินเทอร
แอ็คทีฟจะแสดงคําแนะนําวธิีการใชโทรศัพท
ทีละขั้นตอน 
คูมือผูใช
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูล
โทรศัพทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามา
ตรวจสอบขอมูลลาสุดอยางสม่ําเสมอ

ซอฟตแวร 
ใชโทรศัพทของคุณใหเกิดประโยชนสูงสุด
รวมกับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและ
คอมพิวเตอร Nokia PC Suite เชื่อมตอ
โทรศัพทและคอมพิวเตอร เพ่ือใหคณุสามารถ
จัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ 
ในขณะที่แอปพลิเคชันอื่นๆ ชวยให
ซอฟตแวรน้ีทํางานไดอยางสมบูรณแบบย่ิงขึน้

การตั้งคา
ฟงกชันเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความ
มัลตมิีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพท
เคล่ือนท่ีและอีเมล* อาจตองการการตั้งคา
บางอยางกอนจึงจะใชฟงกชันเหลานี้ไดจัดสง
ขอมูลดังกลาวมาท่ีเครื่องโดยไมเสียคาใชจาย
ใดๆ 

*ไมมีในโทรศพัททุกเครือ่ง
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การสาธติแบบอินเทอรแอค็ทีฟว

ซอฟตแวร
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การตั้งคา



วิธีการใชโทรศัพท
สวนของ Set Up (การตัง้คา) ท่ี www.nokia-asia.com/setup จะชวยคุณเตรียมความพรอม
ของโทรศัพทกอนนํามาใช ทําความคุนเคยกับฟงกชันและคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทไดโดยการ
ดูท่ีสวน Guides and Demos (คูมือและการสาธิต) ของ www.nokia-asia.com/guides

วิธีการซิงโครไนซโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอร
การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันไดผานซอฟตแวร Nokia PC Suite 
เฉพาะจาก www.nokia-asia.com/pcsuite จะชวยใหคุณซิงโครไนซขอมูลท่ีอยูในปฏิทิน
และรายชื่อของคุณได

สถานที่ขอรับซอฟตแวรสําหรบัโทรศัพท 
ใชประโยชนเพ่ิมเตมิจากโทรศัพทพรอมดาวนโหลดจากสวน Software (ซอฟตแวร) ท่ี 
www.nokia-asia.com/software

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป
ดูท่ีสวน FAQ (คําถามที่พบบอย) ของ www.nokia-asia.com/faq เพ่ือดูคําตอบสําหรับคําถาม
เกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ รวมท้ังผลิตภัณฑและบริการอืน่ๆ ของ Nokia

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของ
สมัครออนไลนเพ่ือขอรับบริการของ Nokia Connections (การเชื่อมตอของ Nokia) ท่ี 
www.nokia-asia.com/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเร่ืองราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ โปรโมชั่น
ลาสุด และกิจกรรมที่กําลังจะจัดขึ้น

ในกรณีท่ีคุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูท่ี www.nokia-asia.com/contactus

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบริการซอมผลิตภัณฑ โปรดคลิกเขามาที่ 
www.nokia-asia.com/repair

คลกิเขามาดูรายละเอียดไดท ี่ www.nokia-asia.com/support
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ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ 
มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอนัตรายหรือเปน
การผิดกฎหมายได โปรดอานคูมือผูใช
ฉบับสมบูรณสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่
ท่ีหามใชโทรศัพทไรสาย หรือ
เมื่ออาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรืออนัตราย
คํานึงถึงความปลอดภัยในการ
ขบัขี่ยานพาหนะเปนอันดบัแรก
ปฏิบัตติามกฎหมายทองถิน่ ไมควร
ใชมือจับสิ่งอื่นใด ซ่ึงรบกวนการ
ขับข่ียานพาหนะของคณุ สิง่สําคญั
อนัดับแรกที่คุณควรคํานึงถึงใน
ขณะขับขี่ยานพาหนะคือความ
ปลอดภัยบนทองถนน
สัญญาณรบกวน
โทรศัพทไรสายทุกประเภทอาจ
ไดรบัผลกระทบจากสญัญาณรบกวน 
ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื่องได
ปดโทรศัพทขณะที่อยูใน
โรงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
ท้ังน้ีควรปดโทรศัพทเมื่ออยูใกล
กับอุปกรณทางการแพทย
ปดโทรศัพทขณะที่อยูบน
เครื่องบิน
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
อปุกรณไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได
ปดโทรศัพทขณะเติมน้ํามัน
หามใชโทรศัพทเมื่ออยูท่ีจุดเติม
นํามัน และหามใชโทรศัพท เมื่อ
อยูใกลกับนํ้ามันเชื้อเพลิงหรือ
สารเคมี

ปดโทรศัพทเม่ืออยูใกลกับ
จุดที่มีการระเบิด
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
หามใชโทรศัพทในจุดท่ีกําลัง
มีการระเบิด
การใชงานอยางถูกตอง
ใหใชโทรศพัทโดยถอืท่ีตวัโทรศพัท
ตามทีอ่ธิบายไวในคูมอืผูใชเทานัน้ 
อยาจับเสาอากาศโดยไมจําเปน
การบริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทานั้น
ท่ีจะติดตั้งหรือซอมอุปกรณตางๆ 
ของเคร่ืองได
 อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและ
แบตเตอรีท่ี่ไดรบัการรบัรองเทานัน้ 
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณ
ท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได
กันน้ํา
โทรศพัทมือถือของคณุไมสามารถ
กันน้ําได ควรเก็บไวในท่ีแหง
ทําสําเนาสํารอง
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจด
บันทึกเปนลายลักษณอักษร
สําหรับขอมูลสําคัญท้ังหมดที่
จัดเก็บไวในเครื่อง
การตอกับอุปกรณอื่นๆ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับ
อุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมือ
ของอปุกรณน้ันๆ เพ่ือศึกษา
รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย หามตอโทรศัพท
เขากับอุปกรณท่ีไมสามารถ
ใชงานรวมกันได
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การโทรฉุกเฉิน
โปรดตรวจสอบดวูาไดเปดโทรศพัท
แลวและอยูในพ้ืนท่ีใหบริการ 
กดปุมวางสายซ้ําเทาท่ีจําเปน
เพ่ือลบหนาจอและยอนกลับ
ไปท่ีหนาจอเริ่มตน กดหมายเลข
ฉุกเฉิน จากนั้นกดปุมโทรออก 
แจงตําแหนงท่ีคณุอยู อยาเพิ่ง
วางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

■ ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพท
ของคุณ

โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับน้ีไดรับ
การรับรองใหใชกับเน็ตเวิรก EGSM 900, 
GSM 1800 และ 1900 และ WCDMA 2000 
โปรดตดิตอขอขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบ
เครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องน้ี 
โปรดเคารพตอสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น และ
ไมกระทําการใดที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย 
รวมถึงลิขสิทธิ์
เมื่อคุณถายรูปหรือใชรูปภาพหรือวิดีโอคลิป 
โปรดเคารพขนบธรรมเนียมทองถิ่นรวมท้ัง
สิทธิสวนบุคคลของผูอืน่ และไมกระทําการใด
ท่ีเปนการละเมิดตอกฎหมาย

คําเตือน: คุณตองเปดเคร่ืองกอน
เร่ิมใชงานคุณสมบัติตางๆ ของ
เครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปด
เครื่อง เมื่อการใชงานโทรศัพท
ไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนหรืออันตราย

■ บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย

คุณตองสมคัรใชบริการของผูใหบริการโทรศพัท
ไรสายเพือ่ใชงานโทรศพัท คุณสมบติัหลายชนดิ
ในโทรศัพทเครื่องนี้ขึน้อยูกบัคุณสมบัติการ
ทํางานของเครือขายไรสาย บริการเสริมของ
ระบบเครือขายดังกลาวอาจไมมีในทุกเครือขาย
หรือคุณอาจตองติดตอกับผูใหบริการโทรศัพท
เพ่ือสมัครขอใชบริการกอนจึงจะสามารถใช
บริการเสริมของระบบเครือขายได ผูใหบริการ
โทรศัพทของคุณอาจจําเปนตองใหคําแนะนํา
เพ่ิมเตมิสําหรับการใชงานบริการดังกลาว 
รวมถึงอธิบายถึงคาใชจายในการใชบริการ 
ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดท่ีสงผลกระทบ
ตอการใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขาย
ของคุณ ตัวอยางเชน ระบบเครือขายบางระบบ
อาจจะไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษาและ
บริการทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิก
หรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครื่อง
ของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติดังกลาวจะไม
ปรากฏในเมนูบนเครื่องของคุณ เครื่องของคุณ
อาจไดรับการตั้งคาบางอยางไวเปนพิเศษแลว 
โดยการตั้งคานี้อาจรวมถึงการเปล่ียนแปลงชื่อ
เมนู ลําดับเมนู และไอคอนตางๆ โปรดติดตอ
ขอขอมลูเพิม่เตมิจากผูใหบรกิารโทรศพัทของคณุ
อปุกรณเครื่องน้ีสนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 
(HTTP และ SSL) ท่ีทํางานบนโปรโตคอล 
TCP/IP คณุสมบัตบิางอยางในเครื่องรุนนี้ เชน 
ขอความมัลติมีเดีย (MMS), การเบราส, 
การสงขอความทันใจ, คุณสมบัติแสดงสถานะ
ของผูติดตอ, การซิงโครไนซจากระยะไกล 
และการดาวนโหลดขอมูลผานเบราเซอรหรือ
ผาน MMS จําเปนตองไดรับการสนับสนุน
การใชเทคโนโลยีเหลานี้จากเครือขาย
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■ หนวยความจําท่ีใชรวมกัน
คุณสมบัติในโทรศัพทเครื่องน้ีซ่ึงใชหนวย
ความจํารวมกัน ไดแก คลังภาพ รายชื่อ 
ขอความตัวอักษร ขอความมัลตมิีเดีย ขอความ
ทันใจ ปฏิทิน บันทึกสิ่งท่ีตองทํา เกมส
และโปรแกรมประยกุต Java™ และแอปพลิเคชัน่
บันทึก การใชคณุสมบัตอิยางใดอยางหนึ่ง
หรือมากกวานี้จะลดจํานวนหนวยความจํา
ท่ีเหลือสําหรับคุณสมบัติอื่นท่ีใชหนวยความจํา
รวมกัน เชน การจัดเก็บโปรแกรมประยุกต 
Java หลายโปรแกรมอาจใชหนวยความจํา
ท้ังหมดที่มีอยู และเคร่ืองอาจแสดงขอความ
บนหนาจอวาหนวยความเต็มเมื่อคุณพยายาม
ใชคุณสมบัติอื่นท่ีใชหนวยความจํารวมกัน 
ในกรณีน้ี ใหลบขอมูลหรือรายการบางอยาง
ท่ีใชพ้ืนท่ีหนวยความจํารวมกันนี้ออกเสียกอน 
คุณสมบัติบางอยาง เชน ขอความแบบอักษร 
อาจมีหนวยความจําท่ีกําหนดไวใหแนนอนแลว 
นอกเหนือจากจํานวนหนวยความจําท่ีใช
รวมกันกับคุณสมบัติอืน่ๆ 

■ อปุกรณเพิ่มพิเศษ
คําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรบัการใช
อุปกรณเสริม:

• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ

เสริมใดๆ ใหจับท่ีปล๊ักไฟและดึงออก 
อยาดึงท่ีสายไฟ

• ตรวจสอบการตดิตัง้และการทํางานของ
อปุกรณเสริมทุกชิ้นท่ีติดตั้งในรถอยาง
สม่ําเสมอวาทํางานไดตามปกติ

• เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัติผานการรับรอง
เทานั้นท่ีจะตดิตั้งอุปกรณเสริมในรถท่ีมี
ความซับซอนได
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ขอมูลทั่วไป
■ รหัสผาน

รหัสโทรศัพท
รหัสโทรศัพท (5 - 10 หลัก) ใชปองกัน
การใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต 
รหัสที่ต้ังไวคือ 12345 ในการเปลี่ยนรหัส
และต้ังคาใหเคร่ืองขอรหัสผาน โปรดดูที่ 
”ความปลอดภัย” หนา 44 
หากคุณปอนรหัสโทรศัพทผิดหาครั้ง
ติดตอกัน เคร่ืองจะไมสนใจรหัสที่ปอน
หลังจากนั้น รอประมาณหานาที 
แลวปอนรหัสอีกครั้ง

รหัส PIN
รหัส PIN (Personal Identification 
Number) และรหัส UPIN (Universal 
Personal Identification Number) 
(4 ถึง 8 หลัก) ใชสําหรับปองกันการใช
ซิมการดของคุณโดยไมไดรับอนุญาต 
โปรดดูที่ ”ความปลอดภัย” หนา 44 
รหัส PIN มกัใหมาพรอมกับซิมการด 
ต้ังคาโทรศัพทใหขอรหัส PIN ทุกครั้ง
ที่เปดโทรศัพท
รหัส PIN2 (4 - 8 หลัก) อาจไดมา
พรอมกับซิมการดบางอัน โดยคุณตองใช
รหัสนี้ในการเขาใชฟงกชันบางอยาง
คุณตองใชรหัส PIN ของโมดูลเพื่อเขาดู
ขอมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัย 
โปรดดูที่ ”โมดูลปองกัน” หนา 72 

รหัส PIN ของโมดูลจะมาพรอมกับ
ซิมการด ในกรณีที่ซิมการดน้ันมโีมดูล
รักษาความปลอดภัย
คุณตองใชรหัส PIN สําหรับลายเซ็น
แบบดิจิตอล โปรดดูที่ ”ลายเซ็นดิจิตอล” 
หนา 73 รหัส PIN สําหรับลายเซ็นจะมา
พรอมกับซิมการด ในกรณีที่ซิมการดนั้น
มโีมดูลรักษาความปลอดภัย

รหัส PUK
รหัส Personal Unblocking Key (PUK) 
และรหัส Universal Personal 
Unblocking Key (UPUK) (8 หลัก) 
ใชในการเปลี่ยนรหัส PIN หรือ UPIN 
ที่ถูกบล็อคไว ตามลําดับ หากรหัสน้ี
ไมไดมใีหพรอมกับซิมการด โปรดติดตอ
ผูใหบริการในทองที่ของคุณเพื่อขอทราบ
รหัส

รหัสระบบ
คุณจําเปนตองใสรหัสระบบ (4 หลัก) 
เมือ่ใช การจํากัดการโทร โปรดดูที่ 
”ความปลอดภยั” หนา 44 ผูใหบริการ
ระบบจะแจงรหัสน้ีใหคุณทราบ 
หากคุณปอนรหัสระบบผิด 3 คร้ัง
ติดตอกัน รหัสผานจะถูกบล็อค โปรด
ติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ
โทรศัพทของคุณ
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■ บริการต้ังกําหนดคา
กอนใชการสงขอความมัลติมีเดีย, การสง
ขอความทันใจและการแสดงสถานะ
ผูติดตอ, การสนทนา, โปรแกรมอีเมล 
SMS, การซิงโครไนซ, การสตรีมขอมูล 
และเบราเซอร คุณตองต้ังการกําหนดคา
ที่เหมาะสมใหกับเคร่ือง  คุณอาจไดรับ
การตั้งคาโดยตรงในลักษณะของขอความ
การกําหนดคา จากนั้นจึงจัดเก็บลงใน
โทรศัพท  สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
บริการที่ใชได โปรดติดตอผูใหบริการ
ระบบ ผูใหบริการ หรือตัวแทนจําหนาย 
Nokia ที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
เมื่อคุณไดรับการตั้งคาเปนขอความ
การตั้งกําหนดคา แตเคร่ืองไมไดจัดเก็บ
และใชงานคาดังกลาวโดยอัตโนมัติ 
ขอความ ไดรับการตั้งคา จะปรากฏขึ้น
ในการบันทึกการต้ังคาที่ไดรับ ใหเลือก 
แสดง > จัดเก็บ หากเครื่องแสดง
ขอความ ใส PIN ของการตั้งคา: ใหปอน
รหัส PIN สําหรับการตั้งคา แลวเลือก 
ตกลง โปรดสอบถามรหัส PIN จากผูให
บริการที่ใหบริการต้ังคา
หากไมมีการจัดเก็บการตั้งคาใดๆ ไว 
การตั้งคานี้จะถูกจัดเก็บและกําหนด
ใหเปนคาคอนฟเกอเรชันเร่ิมตน หรือ
เคร่ืองอาจปรากฏขอความ ใชงาน
การตั้งคาการกําหนดคาที่จัดเก็บไว? 

ในการยกเลิกการตั้งคาที่ไดรับ ใหเลือก 
แสดง > ละทิ้ง

■ การดาวนโหลดเนื้อหา
คุณสามารถดาวนโหลดเนื้อหาใหม (เชน 
ลักษณะ) ลงในเครื่องได (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)  เลือกฟงกชัน
ดาวนโหลด (เชน ในเมนู คลังภาพ) 
ในการเขาใชฟงกชันดาวนโหลด โปรดดู
ที่คําอธิบายของเมนูที่เก่ียวของ 
คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการ
อ่ืนๆ ราคา และภาษตีางๆ ไดจากผูให
บริการของคุณ

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะ
บริการที่เช่ือถือได และมี
การรักษาความปลอดภัย
รวมทั้งการปองกันที่เพียงพอ
ตอซอฟตแวรที่เปนอันตราย

■ การสนับสนุนและขอมูล
การติดต้ังของ Nokia

สําหรับเวอรชันลาสุดของคูมอืน้ี ขอมูล
ดาวนโหลด บริการ และขอมูลเพิ่มเติม
ที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑ Nokia ของคุณ 
โปรดเยี่ยมชมที่ 
www.nokia.co.th/6151/support 
หรือเว็บไซต Nokia ในพื้นที่ของคุณ 
คุณยังสามารถเลือกดาวนโหลดการตั้ง
กําหนดคาฟรี เชน MMS, GPRS, อีเมล 
หรือบริการอ่ืนๆ สําหรับโทรศัพทในรุน
ของคุณไดที่ 
www.nokia-asia.com/phonesettings
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ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ 
โปรดดูที่ 
www.nokia-asia.com/contactus

ในการตรวจสอบสถานที่ต้ังของศูนย
บริการ Nokia ที่อยูใกลที่สุดเพื่อขอรับ
บริการดานการบํารุงรักษา โปรดเขาไป
ที่ www.nokia-asia.com/repair
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1. เริม่ตนใชงาน
■ ติดต้ัง ซิมการดและ

แบตเตอร่ี
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากเครื่องชารจทุกครั้งกอน
ถอดแบตเตอร่ี
เก็บซิมการดทั้งหมดใหพนมอืเด็ก
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ
และขอมูลตางๆ ในการใชบริการ
ซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการด 
ซ่ึงอาจเปนผูใหบริการ ผูใหบริการระบบ
เครือขาย หรือผูจําหนายรายอื่นๆ
โทรศัพทเคร่ืองน้ีจะใชไดกับแบตเตอรี่ 
BP-6M

ซิมการดและหนาสัมผัสอาจเกิดความ
เสียหายไดงาย เน่ืองจากการขูดขีด หรือ
ดัดงอ จึงควรถือ ใส หรือถอดการดอยาง
ระมัดระวัง
1. ใหถือโทรศัพทโดยดานหลังโทรศัพท

หันเขาหาคุณ เล่ือนฝาครอบ (1) 
ออกเพื่อถอดออกจากโทรศัพท (2)

2. เมือ่ตองการถอดแบตเตอรี่ออก 
ใหยกขึ้นตามภาพ (3) 

3. ในการปลดที่วางซิมการดออก คอยๆ 
ดึงตัวล็อค ของที่วางการด และ
เปดออก (4) ใสซิมการดลงในที่วาง
ซิมการด (5) โปรดตรวจสอบวา
ใสซิมการดอยางถูกตอง โดยที่
หนาสัมผัสสีทองของซิมการดหัน
ลงดานลาง

ปดที่วางซิมการด (6) และกดจนเขาที่
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4. ใสแบตเตอร่ีกลับคืน (7)

5. วางฝาดานหลังในตําแหนงที่ถูกตอง 
(8) 

6. เล่ือนฝาดานหลังกลับเขาที่ (9)

■ การใสการดหนวยความจํา
การด microSD 
ซ่ึงไมไดจัดสงให
พรอมกับโทรศัพท
ของคุณ สามารถ
ใชบรรจุเสียงเรียกเขา ลักษณะ แบบเสียง 
และกราฟกได หากคุณลบ บรรจุใหม 
หรือเปล่ียนการดน้ี ฟงกช่ันและ
คุณสมบัติเหลานี้อาจทํางานไดไมถูกตอง

ใชเฉพาะการด microSD ที่ใชรวมกับ
เคร่ืองรุนน้ีไดเทานั้น การดหนวย
ความจําอ่ืนๆ เชน MMC ขนาดยอ 
อาจไมสามารถบรรจุลงในชองใสการด
หนวยความจําไดพอดีและไมสามารถ
ใชรวมกับอุปกรณน้ีได การใชการด
หนวยความจําที่ใชรวมกันไมไดจะกอ
ใหเกิดความเสียหายกับการดหนวย
ความจํารวมทั้งตัวเครื่อง และขอมลู
ที่เก็บไวในการดอาจสูญหาย
ใชเฉพาะการด microSD ที่ไดรับ
การรับรองจาก Nokia สําหรับใชกับ
อุปกรณน้ีเทานั้น Nokia รองรับมาตรฐาน
ทางอุตสาหกรรมที่ไดรับการอนุมติั
สําหรับการดหนวยความจํา แตบางยี่หอ
อาจทํางานไมถูกตองหรือไมสามารถ
ใชงานรวมกันไดอยางเต็มที่กับอุปกรณน้ี 
คุณสามารถใชการดหนวยความจําเพื่อ
เพิม่หนวยความจําของ คลังภาพ โปรด
ดูที่ ”คลังภาพ” หนา 47

คุณสามารถใสหรือเปล่ียนการด
หนวยความจําไดโดยไมตองปดเครื่อง

ขอสําคัญ: หามถอดการด
หนวยความจําในขณะที่
กําลังมีการเขาใชการดน้ี 
การถอดการดออกในระหวาง
การทํางานอาจทําใหการด
หนวยความจํารวมทั้งเครื่อง
เกิดความเสียหายได และ
ขอมูลที่บันทึกไวในการด
ดังกลาวอาจสูญหาย
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ในการใสการดหนวยความจํา ใหเปด
ที่วางการดหนวยความจําตามภาพ (1) 
ใสการดหนวยความจําในที่วางการด 
(2) โปรดตรวจสอบวาใสการดหนวย
ความจําอยางถูกตอง ซ่ึงล็อคเขากับ
ที่วาง และบริเวณหนาสัมผสัสีทอง
ของการดหงายขึ้น ปดที่วางการด
หนวยความจํา

คุณสามารถใชการดหนวยความจํา
เพื่อจัดเก็บไฟลมัลติมเีดีย เชนวิดีโอคลิป 
ไฟลเสียง และภาพไวใน คลังภาพ
ในการจัดรูปแบบการดหนวยความจํา 
โปรดดูที่ ”ฟอรแมทการดหนวยความจํา” 
ในหนา 47

■ การชารจแบตเตอรี่
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจ
กอนที่จะใชกับอุปกรณน้ี  ใชโทรศัพท
รวมกับอุปกรณชารจที่ใชกําลังไฟ AC-3 
หรือ AC-4 ท ี่จัดสงให 

คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอร่ี 
อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริม
ที่ไดรับการรับรองโดย Nokia 
วาสามารถใชไดกับเคร่ืองรุนน้ี
เทานั้น การใชอุปกรณ
ประเภทอ่ืนนอกเหนือจากนี้ 
อาจเปนอันตรายและทําให
การรับประกันหรือรับรอง
สําหรับเคร่ืองเปนโมฆะ

หากตองการทราบแหลงจําหนาย
อุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง สามารถ
สอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ 
หากตองการถอดสายไฟออกจาก
อุปกรณเสริม ใหจับที่ปล๊ักไฟและดึงออก 
อยาดึงที่สายไฟ
1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชอง

เสียบปล๊ักไฟที่ผนัง

2. ตอสายจากอุปกรณชารจเขาที่ชอง
ดานลางของโทรศัพท อะแดปเตอร
อุปกรณชารจ CA-44 (ไมไดจัดสง
ใหพรอมกับโทรศัพท) สามารถใช
รวมกับอุปกรณชารจรุนเกากวาได
หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลา
สองสามนาทีกวาที่สัญลักษณแสดง
การชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
หรือกอนที่จะสามารถโทรออกได
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ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึ้น
อยูกับประเภทของเครื่องชารจและ
แบตเตอร่ีที่ใช ตัวอยางเชน การชารจ
แบตเตอร่ี BP-6M Li-Ion ดวยอุปกรณ
ชารจ AC-4 จะใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 
55 นาที เมือ่โทรศัพทอยูในโหมด
สแตนดบาย

■ การเปดและปดเคร่ือง
คําเตือน: หามเปดโทรศัพท
ในสถานที่ที่หามใชโทรศัพท
ไรสาย หรือเมื่ออาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตราย

กดปุมเปด/ปดคางไว ตามที่แสดงในภาพ

หากเคร่ืองขอใหคุณปอนรหัส PIN หรือ
รหัส UPIN ใหปอนรหัส หลังจากนั้นเลือก 
ตกลง
คุณสามารถเปดโทรศัพทไดโดยไมตอง
ใสซิมการดไว 

ตั้งเวลา เขตเวลา และวันที่
ปอนเวลาทองถ่ิน เลือกเขตเวลาของ
ที่ต้ังของคุณ ซ่ึงเปนเขตเวลาที่ตรงตาม
มาตรฐานกรีนนิช (GMT) และปอนวันที่ 
โปรดดูที่ ”วันและเวลา” หนา 34

บริการพลักแอนดเพลย
เมือ่คุณเปดเครื่องเปนคร้ังแรกและ
โทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย เคร่ือง
จะขอใหคุณรับการตั้งกําหนดคาจากผูให
บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ใหตอบรับหรือปฏิเสธคําขอนี้ 
โปรดดูที่ ตอเว็บสนับสนุนผูใหบริการ 
ใน ”การต้ังกําหนดคา” หนา 43 และ 
”บริการตั้งกําหนดคา” ในหนา xiv

■ การเปดเคร่ืองโดยไมมี
ซิมการด

หากตองการเปดเครื่องโดยไมมีซิมการด 
ใหตอบรับคําถาม เร่ิมตนโทรศัพทโดย
ไมมีซิมการด?  จากนั้นจึงใชคุณสมบัติ
ตางๆ ที่ไมจําเปนตองใชซิมการด 
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■ ตําแหนงการทํางานปกติ
ใหใชโทรศัพทในตําแหนงการทํางาน
ตามปกติ
โทรศัพทรุนน้ีมีเสาอากาศในตัว

หมายเหตุ: คุณไมควรจับ
เสาอากาศโดยไมจําเปนเมื่อ
เปดเครื่องอยู เชนเดียวกับ
อุปกรณสงสัญญาณวิทยุอ่ืนๆ 
เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศ
อาจสงผลตอคุณภาพการโทร 
และยังอาจทําใหมกีารใช
พลังงานในการทํางานมาก
เกินกวาที่จําเปนอีกดวย 
หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณ
เสาอากาศระหวางการใชสาย
จะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ของเสาอากาศและยืดอายุ
การใชงานของแบตเตอร่ี
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2. โทรศัพทของคุณ
■ ปุมตางๆ และสวนประกอบ

1. ปุมเปด/ปด  
2. หูฟง
3. ปุมเลือกดานซาย กลาง และขวา
4. ปุมวางสาย
5. ปุมเล่ือน 4 ทิศทาง
6. ปุมโทรออก
7. ปุมตัวเลข

8. ปุมสนทนา / อเนกประสงค
9. ลําโพง
10.ชองใสการดหนวยความจํา
11. ชองเสียบอุปกรณชารจ
12.ชองเสียบอุปกรณเสริมพิเศษ

13.ปุมปรับระดับเสียง
14.พอรตอินฟราเรด (IR)

15.เลนสกลองถายรูป
16.ปุมกลองถายรูป
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■ โหมดสแตนดบาย
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงานและคุณยัง
ไมปอนตัวอักษรใดลงไป โทรศัพท
จะอยูในโหมดสแตนดบาย

1. สัญลักษณโหมดเครือขาย
2. ระดับความแรงของสญัญาณเครอืขาย

เซลลูลาร
3. ระดับประจุแบตเตอร่ี
4. สัญลักษณ
5. ช่ือของระบบเครือขายหรือโลโกระบบ
6. นาฬิกา
7. หนาจอ
8. ปุมเลือกดานซายคือ ไปที่ หรือ

ทางลัดไปยังฟงกชันอ่ืน โปรดดูที่ 
”ปุมเลือกดานซาย” หนา 35

9. โหมดของปุมเลือกตรงกลาง คือ เมนู
10.ปุมเลือกขวา อาจเปน ช่ือ เพื่อเขาสู

รายการรายชื่อในเมนู รายช่ือ, 
ช่ือเฉพาะของผูใหบริการเพื่อเขาสู
เว็บไซตเฉพาะของผูใหบริการ 
หรือทางลัดสูฟงกชันที่คุณเลือก 
โปรดดูที่ ”ปุมเลือกดานขวา” หนา 35

โหมดสแตนดบายแบบพิเศษ

ในโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ หนาจอ
ของโทรศัพทจะแสดงหนาตางขอมูล
แยกเฉพาะ เชน ทางลัด (1) ฟงกชันเสียง 
(2) ปฏทิิน (3) และบันทึกผูใช (4) ในการ
เลือกวาตองการใหโหมดสแตนดบาย
แบบพิเศษแสดงหรือไม โปรดดูที่ 
สแตนดบายแบบพิเศษ ใน ”การต้ังคา 
โหมดสแตนดบาย” หนา 33

เมือ่สแตนดบายแบบพิเศษอยูในสถานะ
วาง หากตองการเขาสูโครงสรางเมนู 
ใหเลือก เมนู (5) หากตองการเขาใชงาน
คุณสมบัติตางๆ ในสแตนดบายแบบ
พเิศษ ใหเล่ือนขึ้นหรือลง
ในการเปลี่ยนปุมเพื่อใชเขาสูโหมด
นําทาง โปรดดูที่ ใชงานสแตนดบาย
พเิศษ ใน ”การตั้งคาโหมดสแตนดบาย” 
หนา 33 เมื่อเคร่ืองหมายลูกศร (6) 
ปรากฏ คุณจะสามารถเลื่อนรายการ
ไปทางซายและขวา
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รายการขอมูลในโหมดสํารวจ
แถบปุมลัด — เพื่อเลือกทางลัด โดยเล่ือน
ไปทางซายหรือขวาและเลือกฟงกชัน
ที่ตองการ 
ในการเปลี่ยนหรือจัดการกับทางลัด
เมื่ออยูในโหมดนําทาง ใหเลือก 
ตัวเลือก > สแตนดบายแบบพิเศษ > 
สแตนดบายพิเศษ > ตัวเลือก > 
ปรับแตงคา > ตัวเลือก > เลือกลิงค 
หรือ จัดวางลิงค
แอปพลิเคช่ันเสียง — เพื่อเปดวทิยุ
หรือเครื่องเลนเพลง ใหเล่ือนและเลือก 
ในการเปลี่ยนแทร็คในเครื่องเลนเพลง
หรือชองสัญญาณในวิทยุ ใหเล่ือนซาย
หรือขวา หากตองการเริ่มคนหาสถานี
วิทยุ ใหกดปุมเล่ือนซายหรือขวาคางไว
ปฏิทิน — เพือ่ดูบันทึกของวันน้ี และ
เลือกที่ตองการ ในการดูบันทึกของวัน
กอนหนาหรือวันถัดไป ใหเล่ือนซาย
หรือขวา
บันทึกของฉัน — เพื่อปอนบันทึก 
เลือกหนาตางขอมูล เขียนบันทึกของคุณ 
และจัดเก็บไว
ตัวนับเวลาถอยหลัง — เพื่อเร่ิมตน
ตัวนับเวลาถอยหลัง เลือกรายการขอมูล 
เวลาที่เหลือพรอมบันทึกจะปรากฏขึ้น
สัญลักษณทั่วไป — เพื่อแสดงเครื่องหมาย
ในโหมดสแตนดบาย เชน วันที่ หนาจอ
ขอมูลเผยแพร ขอความขอมลู กลุม
ผูสนทนาที่ระบบตั้งไว และดัชนีเฉพาะกลุม 
วันที่จะปรากฏหากไมไดเลือกปฏทิินเปน
ขอมูลสําหรับสแตนดบายแบบพิเศษ

ปุมลัดของโหมดสแตนดบาย
• ในการเขาใชรายการเบอรที่โทรออก 

ใหกดปุมโทรออกหนึ่งคร้ัง โปรดดูที่ 
”การโทรออก” หนา 11

• ในการโทรไปยังระบบฝากขอความ
เสียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
เมือ่คุณจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท
ของระบบฝากขอความเสียงไว ใหกด
คางไวที่ปุม 1

• ในการเชื่อมตอกับบริการเบราเซอร 
ใหกดคางไวที่ปุม 0

• ในการต้ังฟงกชันทางลัดสําหรับ
ปุมเลือก โปรดดูที่ ปุมสํารวจ ใน 
”ทางลัดสวนตัว” หนา 35

• ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกดเบาๆ 
ที่ปุมเปด/ปดเพื่อเปดรายการรูปแบบ 
เล่ือนไปยังรูปแบบที่ตองการ และ
เลือกรูปแบบน้ัน

ประหยัดพลังงาน
ในการต้ังคาฟงกชันประหยัดพลังงาน
เปน เปด โปรดดูที่ ประหยัดพลังงาน ใน 
”จอแสดงผล”หนา 33

สัญลักษณ
คุณมีขอความที่ยังไมไดอาน
ในแฟมขอมูล ถาดเขา
คุณมีขอความที่ยังไมไดสง 
ขอความที่ยกเลิก หรือขอความ
ที่สงไมสําเร็จในแฟมขอมูล 
ถาดออก
มีสายเรียกเขาที่ไมไดรับสาย
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 / โทรศัพทของคุณเช่ือมตอ
กับบริการสงขอความแบบดวน 
และสถานะการใชงานเปน
ออนไลนหรือออฟไลน
คุณไดรับขอความทันใจหน่ึง
หรือหลายขอความและคุณ
กําลังเช่ือมตอกับบริการสง
ขอความทันใจ
ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู
เสียงกริ่งจะไมดังขึ้นเมื่อมสีาย
เรียกเขาหรือเมื่อไดรับขอความ
ตัวอักษร โปรดดูเพิ่มเติมที่ 
”แบบเสียง” หนา 33

ต้ังนาฬิกาปลุกไวที่ เปด
ตัวนับถอยหลังกําลังทํางาน
นาฬิกาจะทํางานเปนพื้นหลัง

 / โทรศัพทลงทะเบียนเพื่อใช
ระบบเครือขาย GPRS, EGPRS 
หรือ WCDMA

 / การเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพคเก็ตจะเร่ิมขึ้น

 / หยุด (พัก) การเชื่อมตอขอมูล
แบบแพคเก็ต เชน เมือ่มีสาย
เรียกเขาหรือมีสายโทรออก
ระหวางการเชื่อมตอขอมูล
แบบแพคเก็ต
เมือ่มีการใชการเช่ือมตอ
อินฟราเรด สัญลักษณน้ี
จะแสดงอยางตอเน่ือง
กําลังเช่ือมตอ Bluetooth อยู

หากคุณมีสายโทรศัพทสองสาย 
สัญลักษณน้ีแสดงวาเคร่ือง
เลือกสายที่สอง
โอนสายเรียกเขาทุกสายไปยัง
หมายเลขอ่ืน
มีการใชงานลําโพง หรือมีการ
ตออุปกรณเสริมเพื่อฟงเพลง
เขากับโทรศัพท
เคร่ืองของคุณมีการจํากัด
การโทรเฉพาะกลุม
เลือกรูปแบบที่มีการตั้งเวลาไว

, ,  หรือ 
มีการตออุปกรณเสริม ชุดหูฟง 
แฮนดฟรี เคร่ืองชวยฟง หรือ
มิวสิคแสตนดเขากับโทรศัพท

 หรือ 
ใชงานหรือพกัการเชื่อมตอ 
การสนทนาอยู

■ การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด)
หากตองการปองกันการกดปุมโดย
ไมต้ังใจ ใหเลือก เมนู และกด * ภายใน 
3.5 วินาที เพื่อล็อคปุมกด หรือเลือก 
ล็อค
หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก 
ปลดล็อค และกดปุม * ภายใน 1.5 วินาที 
หากตั้งคา ปองกันปุมกด ไวเปน ล็อค
ปุมกด ใหเลือก ปลดล็อค กด * และ
ปอนรหัสความปลอดภัย 



โทรศัพทของคุณ

10 ลขิสิทธ์ิ © 2006 Nokia สงวนลขิสทิธ์ิ

ในการรับสายเมือ่ปุมกดถูกล็อคอยู 
ใหกดปุมโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือ
ปฏิเสธไมรับสาย ปุมกดจะล็อคโดย
อัตโนมัติอีกครั้ง
สําหรับ ล็อคปุมอัตโนมัติ และ ปองกัน
ปุมกด โปรดดูที่ ”โทรศัพท” หนา 42

เมื่อล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออก
ไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่กําหนดไวใน
โทรศัพทของคุณ
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3. ฟงกชันการโทร
■ การโทรออก
1. ปอนหมายเลขโทรศัพทและรหัสพื้นที่

ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * 
สองครั้งเพื่อเปนรหัสนําหนาการโทร
ตางประเทศ (เคร่ืองหมาย + จะแทน
รหัสการโทรออกตางประเทศ) 
แลวตามดวยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่
โดยไมตองกดเลข 0 นําหากจําเปน 
แลวตามดวยหมายเลขโทรศัพท

2. หากตองการโทรออกไปยัง
หมายเลขนั้น ใหกดปุมโทรออก

3. ในการวางสายหรอืยกเลกิการโทรออก
 ใหกดปุมจบการทํางาน

ในการคนหาช่ือหรือหมายเลขโทรศัพท
ที่คุณจัดเก็บไวใน รายชื่อ โปรดดูที่ 
”ยายหรือคัดลอกรายชื่อ” หนา 28 กด
ปุมโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น
เมื่อตองการเขาใชรายการหมายเลข
โทรศัพทที่คุณโทรออกหรือพยายามที่จะ
โทรออกลาสุด ใหกดปุมโทรออกหนึ่งคร้ัง 
ขณะอยูในโหมดสแตนดบาย เม่ือตองการ
โทรออกไปยังหมายเลขนั้น ใหเล่ือนดู
หมายเลขหรือรายช่ือที่คุณตองการ 
หลังจากนั้นใหกดปุมโทรออก

โทรดวน
กําหนดหมายเลขโทรศัพทใหเปนปุม
โทรดวนไดโดยใชปุมหมายเลข 3 ถึง 9 
โปรดดูที่ ”โทรดวน” หนา 29 โทรติดตอ
หมายเลขดังกลาวดวยวิธีใดวิธีหน่ึงดัง
ตอไปน้ี:

• กดปุมโทรดวนแลวกดปุมโทร
• หากตั้งคา โทรดวน ไวที่ เปด ให

กดปุมคางไวที่ปุมโทรดวนจนกวา
ระบบจะเร่ิมการโทรนั้น โปรดดูที่ 
”การโทรออก” หนา 41

การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสูง
หากตองการโทรออก เลือกและกด ช่ือ 
คางไวและพดูช่ือในรายชื่อที่คุณตองการ
โทร  โทรศัพทจะเชื่อมโยงรายการเสียง
เสมอืนกับรายชื่อแตละช่ือในหนวย
ความจําของโทรศัพทโดยอัตโนมัติ

การโทรออกดวยเสียง
หากโปรแกรมกําลังรับหรือสงขอมูล
โดยใชการเช่ือมขอมูลแพคเก็ต ใหจบ
การทํางานของโปรแกรมกอนที่จะใช
การโทรออกโดยใชเสียงในระบบ GSM 
ในระบบ WCDMA สามารถสงขอมลูเสียง
และขอมูลทั่วไปไดพรอมกัน
เสียงสั่งงานจะขึ้นอยูกับภาษา ในการ
ต้ังคาภาษา โปรดดูที่ ภาษาในการ
เลนเสียง ใน ”โทรศัพท” หนา 42
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หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช
รายการเสียงอาจจะเกิดปญหา
ขึ้นได ถาคุณอยูในที่ซ่ึงมี
เสียงดังหรืออยูในสถานการณ
ฉุกเฉิน ดังน้ันจึงไมควรอาศัย
การโทรออกโดยใชเสียงเพยีง
อยางเดียวไมวาในสถานการณ
ใดก็ตาม

1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดคางไว
ที่ปุมเลือกดานขวา คุณจะไดยิน
เสียงสั้นๆ และขอความ กรุณา
เปลงเสียง จะปรากฏขึ้น
หากคุณใชชุดหูฟงที่มีปุมควบคุม
ซ่ึงใชงานรวมกันได ใหกดปุมที่ชุด
หูฟงคางไวเพื่อเร่ิมการโทรออกโดย
ใชเสียง

2. เปลงเสียงตามเสียงสั่งงานใหชัดเจน 
หากการเรียกขอมลูดวยเสียงเปน
ผลสําเร็จ รายการชื่อที่ตรงกัน
จะปรากฏขึ้น โทรศัพทจะเลนเสียง
สั่งงานของรายการแรกสุดที่ตรงกัน 
หลังจากนั้นประมาณ 1.5 วนิาที 
โทรศัพทจะโทรออกไปยังหมายเลข
ดังกลาว หรือหากหมายเลข
ไมถูกตอง เคร่ืองจะเล่ือนไปยัง
รายการอื่นและเลือกโทรออกไปยัง
รายการนั้น

การใชเสียงสั่งงานเพือ่เรียกใชงาน
ฟงกชันโทรศัพทที่เลือกไวน้ันจะ
คลายกับการโทรออกโดยใชเสียง 
โปรดดูที่ เสียงสั่งงาน ใน ”ทางลัด 
สวนตัว” หนา 35

■ การรับสายหรือปฏิเสธ
ไมรับสาย

ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก 
ในการปดแบบเสียงกริ่งช่ัวคราวกอน
รับสาย ใหเลือก เงียบ
ในการวางสายหรือปฏิเสธไมรับสาย 
ใหกดปุมจบการทํางาน

สายเรียกซอน
ขณะสนทนา ใหกดปุมโทรออก เพื่อรับ
สายเรียกซอน สายแรกจะถูกพักไว เมื่อ
ตองการวางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุม
จบการทํางาน
หากตองการใชฟงกชัน สายเรียกซอน 
โปรดดูที่ ”การโทรออก” หนา 41

■ ตัวเลือกท่ีสามารถใชได
ระหวางทีก่ําลงัใชสายสนทนา

ตัวเลือกหลายตัวที่คุณใชไดขณะสนทนา
คือบริการเสริมจากระบบเครือขาย 
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรด
ติดตอผูใหบริการหรือผูใหบริการระบบ
ตัวเลือกการโทรไดแก ปดเสียง หรือ 
เปดเสียง, รายชื่อ, เมนู, ล็อคปุมกด, 
บันทึกเสียง, ลําโพง หรือ โทรศัพท 
ตัวเลือกบริการเสริมจากระบบเครือขาย 
ไดแก รับสาย ปฏิเสธ, พกัสาย หรือ 
เลิกพักสาย, โทรใหม, เพิ่มสายประชุม, 
วางสาย, วางทุกสาย และตัวเลือกตอไปน้ี:



ฟงกชันการโทร

ลขิสิทธ์ิ © 2006 Nokia สงวนลขิสทิธ์ิ 13

สง DTMF — เพือ่สงตัวอักษรแทนเสียง
เรียกเขา 
สลับสาย — ใชสลับระหวางสายที่ใชอยู
และสายที่พักไว
สงสายตอ — เพื่อตอสายที่พกัไวเขากับ
สายที่ใชอยูและวางสายของคุณเองจาก
การสนทนา
ประชุมสาย — เพื่อทําการโทรสําหรับ
ประชุมสาย ที่สามารถพูดคุยไดพรอม
กับ 5 คน
โทรสวนตัว — เพื่อคุยสายเปนสวนตัว
ในระหวางการประชุมสาย

คําเตือน: โปรดอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวาง
การใชลําโพง เน่ืองจากเสียง
จะดังมาก 
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4. เขยีนขอความ
หากตองการปอนขอความ เชน ขณะ
เขียนขอความโดยใชระบบปอนตัวอักษร
แบบปกติ หรือระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติ ในการใชระบบปอนตัวอักษร
แบบปกติ ใหกดปุมตัวเลข 1 ถึง 9 ซํ้า
จนพบตัวอักษรที่ตองการ ในระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติ คุณสามารถปอน
ตัวอักษรไดโดยการกดปุมคร้ังเดียว
เมื่อคุณเขียนขอความ  จะปรากฏขึ้น
ที่ดานบนสุดของหนาจอ แสดงถึง
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมติั และ  
จะปรากฏขึ้น แสดงถึงระบบปอน
ตัวอักษรแบบปกติ   หรือ

 ที่ปรากฏติดกับสัญลักษณ
ของระบบการปอนขอความ แสดงถึง
ลักษณะตัวพิมพ เมื่อตองการเปลี่ยน
ขนาดตัวพมิพ ใหกดปุม #  แสดงถึง
โหมดตัวเลข ในการเปลี่ยนตัวอักษร
เปนโหมดหมายเลข ใหกดคางไวที่ปุม # 
แลวเลือก โหมดหมายเลข

■ การต้ังคา
ในการต้ังภาษาในการเขยีนขณะเขียน
ขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษา
ที่เขียน
การตั้งเปดระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
หรือแปลงเปนระบบปอนตัวอักษรทั่วไป 
ใหเลือก ตัวเลือก > ใชตัวชวยสะกดคํา 
หรือ ไมใชตัวชวยสะกดคํา

เคล็ดลับ: ในการตั้งคาใชงาน
หรือไมใชระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติไดอยางรวดเร็ว 
ใหกดปุม # สองครั้ง หรือเลือก
คางไวที่ ตัวเลือก

■ ระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติชวยใหคุณ
เขยีนขอความไดอยางรวดเร็ว โดยใช
ปุมกดและพจนานุกรมในตัว
1. หากตองการเริ่มเขียนคํา ใชปุม 2 ถึง 

9 กดทีละปุมเพียงหน่ึงคร้ังในการ
ปอนตัวอักษรแตละตัว เคร่ืองจะ
แสดง * หรือตัวอักษรหากพบคํา
ที่มคีวามหมายตางหาก ตัวอักษร
ที่ปอนจะแสดงเปนคําที่ขีดเสนใต
ในการแทรกตัวอักษรพิเศษ ใหกด
คางไวที่ปุม * หรือเลือก ตัวเลือก > 
ใสสัญลักษณ เล่ือนไปที่ตัวอักษร 
แลวเลือก ใช

2. เมือ่เขียนคําเสร็จและคําดังกลาว
ถูกตอง ใหยืนยันคําน้ันโดยกดปุม 0 
เพือ่เวนวรรค > ใหยืนยันคําน้ัน
โดยกดปุม 0 เพือ่เวนวรรค (ในกรณี
ใชสะกดคําภาษาไทย จบหน่ึงคํา
ใหกดไปทางขวาเพือ่เวนวรรคได 
หรือหากเวนวรรคตอไปอีกให กด # 
เปล่ียนเปน abc, ABC กอนเพือ่ที่จะ
กด 0 เวนวรรคได)
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หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม * 
ซํ้าหรือเลือก ตัวเลือก > ขอมูล
ที่ตรงกัน เมื่อคําที่คุณตองการ
ปรากฏขึ้น ใหเลือก ใช
หากเคร่ืองหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา 
แสดงวาคําที่คุณตองการเขียนไมมี
อยูในพจนานุกรม ในการเพิ่มคํา
ลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด 
จบคํา (ใชระบบปอนตัวอักษร
แบบปกต)ิ แลวเลือก จัดเก็บ

■ ระบบปอนตัวอกัษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 1 ถึง 9 ซํ้าๆ จน
ตัวอักษรที่ตัองการปรากฏ ตัวอักษร
ทั้งหมดที่มีอยูในปุมหมายเลขแตละปุม
อาจไมไดพิมพไวบนปุมครบทุกตัวอักษร 
ตัวอักษรที่มีอยูจะขึ้นกับภาษาที่ใชเขียน
ที่เลือกไว โปรดดูที่ ”การต้ังคา” หนา 14

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณตองการปอน 
อยูในปุมเดียวกับปุมที่คุณใชอยู ใหรอ
จนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึ้น หรือกด
ปุมเล่ือนสักครูในทิศทางใดก็ได จากน้ัน
จึงปอนตัวอักษร
เคร่ืองหมายวรรคตอนและ อักษรพิเศษ
ที่ใชอยูเสมอจะอยูที่ปุม 1 สําหรับ
ตัวอักษรอ่ืนๆ ใหกดปุม *
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5. สํารวจเมนู
โทรศัพทเคร่ืองน้ีมเีมนูฟงกชันหลาย
ฟงกชันใหเลือก โดยจะจัดกลุมอยูใน
เมนูตางๆ
1. หากตองการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู

หากตองการเปล่ียนมมุมองเมนู 
ใหเลือก ตัวเลือก > มุมมองเมนู
หลัก > รายการ หรือ ตาราง
ในการจัดเรียงเมนูใหม ใหเล่ือน
ไปที่เมนูที่ตองการยาย แลวเลือก 
ตัวเลือก > เรียบเรียง > ยาย 
เล่ือนไปยังตําแหนงที่ตองการยาย
เมนูไปไว แลวเลือก ตกลง ในการ
บันทึกการเปลี่ยนแปลง ใหเลือก 
เสร็จ > ใช

2. เล่ือนไปยังเมนู แลวเลือกตัวเลือก 
(เชน การต้ังคา)

3. หากเมนูที่เลือกมีเมนูยอย ใหเลือก
เมนูยอยที่คุณตองการ (เชน โทรออก)

4. หากเมนูยอยที่เลือกน้ันมีเมนูยอย 
ใหทําซํ้าขั้นตอนที่ 3

5. เลือกการตั้งคาที่ตองการ
6. หากตองการกลับไปที่เมนูระดับ

กอนหนา ใหเลือก กลับ หากตองการ
ออกจากเมนู ใหเลือก ออก

เมนู เมนูยอย และตัวเลือกการตั้งคา
จะไดรับการกําหนดหมายเลขไว 
หากตองการเขาใชเมนูบางเมนู ใหใช
หมายเลขปุมลัดดังกลาว 
หากตองการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู 
กดหมายเลขปุมลัดของเมนูฟงกชัน
ที่ตองการอยางรวดเร็ว ภายใน 2 วินาที 
ในการเขาใชฟงกชันเมนูในระดับเมนู 1 
ใหปอน 0 และ 1
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6. ขอความ

คุณสามารถอาน เขียน สง และจัดเก็บ
ขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย 
ขอความ SMS, ขอความคลิปเสียง และ
ขอความดวนได  ขอความทั้งหมดจะถูก
จัดเก็บไวในแฟมขอมูล

■ ขอความตัวอกัษร (SMS)
ดวยบริการ SMS (Short Message 
Service) คุณสามารถสงและรับขอความ
ตัวอักษรได (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

กอนที่คุณจะสงขอความตัวอักษรหรือ
ขอความอีเมล SMS คุณตองบันทึก
หมายเลขศูนยขอความของคุณกอน 
โปรดดูที่ ”การต้ังคาขอความ” หนา 24

หากตองการตรวจสอบการใชงานบริการ
อีเมล SMS และสมคัรขอใชบริการ โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ  หากตองการ
จัดเก็บที่อยูอีเมลไวใน รายช่ือ โปรดดูที่ 
”จัดเก็บหมายเลขและรายการขอความ” 
หนา 27

โทรศพัทของคุณสนับสนุนการสงขอความ
ตัวอักษรที่มีความยาวมากกวาความยาว
ที่กําหนดของขอความเดียว ผูใหบริการ
จะคิดคาใชจายตามจริง สําหรับตัวอักษร
ที่มีการเนนเสียงหนักหรือเครื่องหมาย
อ่ืนๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือก
บางภาษา เชน จีน จะใชพื้นที่มากขึ้น 

ซ่ึงอาจใหขอความนั้นยาวกวาจํานวน
ที่จะสงเปนขอความเดียวได 
ที่ดานบนของหนาจอ คุณจะเห็น
สัญลักษณแสดงความยาวของขอความ
ที่นับถอยหลังจากจํานวนตัวอักษรสูงสุด
ที่ใชไดในโทรศัพทเคร่ืองน้ี 

การเขียนและการสงขอความ SMS
1. เลือก เมนู > ขอความ > สราง

ขอความ > ขอความตัวอักษร
2. ปอนเบอรโทรศัพทของผูรับลงในชอง 

ถึง: ในการดึงขอมลูหมายเลข
โทรศัพทจาก รายช่ือ ใหเลือก เพิ่ม > 
รายช่ือ ในการสงขอความถึงผูรับ
หลายคน ใหเพิ่มรายชื่อที่ตองการ
ทีละช่ือ เล่ือนไปทางขวาเพื่อเพิ่ม
รายช่ือใหมดวยตนเองใน ถึง: ในการ
สงขอความไปยังผูรับเปนกลุม 
ใหเลือก กลุมรายชื่อ แลวเลือกกลุม
ที่ตองการ หากตองการดึงขอมูล
รายช่ือที่คุณเพิ่งสงขอความไป 
ใหเลือก เพิ่ม > ที่เพิ่งถูกใชงาน

3. เล่ือนลง และเขียนขอความของคุณ
ในชอง ขอความ: โปรดดูที่ ”การเขียน 
ขอความ” หนา 14

ในการแทรกแมแบบลงในขอความ 
ใหเลือก ตัวเลือก > ใชแมแบบ
ขอความ
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4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง และ
กดปุมโทร โปรดดูที่ ”สงขอความ” 
หนา 20

การอานและการตอบกลับ
ขอความ SMS
ไดรับ 1 ขอความ หรือจํานวนขอความ
ใหมพรอมคําวา ไดรับ  ขอความ จะ
ปรากฏบนหนาจอเมื่อคุณไดรับขอความ
1. หากตองการดูขอความใหม ใหเลือก 

แสดง หากตองการดูขอความ
ดังกลาวในภายหลัง ใหเลือก ออก
หากตองการอานขอความในภายหลัง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > ถาดเขา 
หากไดรบัขอความมากวาหนึ่งขอความ 
ใหเลือกขอความที่คุณตองการอาน 
สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นหากมี
ขอความที่คุณยังไมไดอานใน ถาดเขา

2. หากตองการดูรายการตัวเลือกที่
ใชไดขณะที่อานขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก และคุณยังสามารถคัดลอก
ขอความตั้งแตเร่ิมตนไปไวในปฏิทิน
ในเคร่ืองโทรศัพท เพื่อเปนขอความ
เตือนความจํา

3. หากตองการตอบกลับขอความ 
ใหเลือก ตอบ > ขอความตัวอักษร, 
มัลติมเีดีย, ขอความดวน หรือ 
ขอความเสียง
ในการสงขอความแบบอักษรไปยัง
ที่อยูอีเมล ใหปอนที่อยูอีเมลลงใน
ชอง ถึง:

เล่ือนลง และเขียนขอความของคุณ
ในชอง ขอความ: โปรดดูที่ ”การเขียน 
ขอความ” หนา 14

หากคุณตองการเปลี่ยนประเภท
ขอความของขอความตอบกลับ 
ใหเลือก ตัวเลือก > เปล่ียนประเภท
ขอความ 

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง และ
กดปุมโทร

■ ขอความซิม
ขอความซิมเปนขอความตัวอักษรที่ถูก
จัดเก็บไวในซิมการดของคุณ คุณสามารถ
คัดลอกหรือยายขอความดังกลาวไปเก็บ
ไวที่หนวยความจําของเครื่อง แตไม
สามารถคัดลอกหรือยายขอความจาก
เคร่ืองไปไวในซิมการดได ขอความที่รับ
จะถูกจัดเก็บไวในความจําเครื่อง
ในการอานขอความซิม ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ตัวเลือก > ขอความซิม

■ ขอความมัลติมีเดีย
หมายเหตุ: เฉพาะเครื่องที่มี
คุณสมบัติที่ใชงานรวมกันได
เทานั้นที่จะรับและแสดง
ขอความมลัติมีเดียได ลักษณะ
ขอความที่แสดงอาจแตกตางกัน
ขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ
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หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ 
และการสมัครขอใชบริการเสริมการสง
ขอความมลัติมีเดียน้ี โปรดติดตอผูให
บริการระบบหรือผูใหบริการ โปรดดูที่ 
”ขอความมัลติมีเดีย” หนา 25

ขอความมลัติมีเดียอาจประกอบดวย
ขอความ ภาพ เสียง วิดีโอคลิป นามบัตร 
และบันทึกปฏิทิน หากขอความนั้นมี
ขนาดใหญเกินไป เคร่ืองอาจจะรับ
ขอความไมได ระบบเครือขายบางระบบ
อาจยอมใหขอความตัวอักษรมีที่อยูของ
อินเทอรเน็ตไวดวยเพื่อใหคุณสามารถดู
ขอความมลัติมีเดียน้ันได
การสงขอความมัลติมีเดียจะรองรับ
รูปแบบดังตอไปน้ี:

• รูปภาพ: JPEG, GIF, GIF เคลื่อนไหว 
และ WBMP

• เสียง: เสียง AMR

• วิดีโอคลิป: รูปแบบ .3gp พรอม H.263 
หรือวิดีโอ MPEG (ความละเอียด 
QCIF), WB หรือเสียง AMR

• อื่นๆ: vCard (นามบตัร) และ vCalendar 
(บันทึกปฏิทิน)

เคร่ืองอาจไมรองรับรูปแบบไฟลแปลง
ทั้งหมดของรูปแบบไฟลที่กลาวมาแลว
ก็ได
คุณสามารถรับขอความมัลติมีเดียระหวาง
ใชสาย ใชแอปพลิเคชั่น Java อ่ืนๆ 
หรือใชงานการเบราสผานทางขอมูล 
WCDMA

การเขียนและสงขอความ
มลัติมีเดีย
เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของ
ขอความ MMS หากไฟลภาพที่แทรก
มขีนาดเกินขีดจํากัดน้ี เคร่ืองอาจกําหนด
ใหภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถ
สงทาง MMS ได
1. เลือก เมนู > ขอความ > สราง

ขอความ > มลัติมีเดีย
2. ปอนขอความ

โทรศัพทของคุณสนับสนุนขอความ
มลัติมีเดียที่มหีลายหนา (ภาพน่ิง) 
ขอความอาจประกอบดวยบันทึก
ปฏิทินและนามบัตรเปนสิ่งที่แนบ 
ภาพนิ่งชุดหนึ่งอาจประกอบดวย
ขอความ ภาพหนึง่ภาพ และไฟลเสียง
หน่ึงไฟล หรือประกอบดวยขอความ
และวิดีโอคลิป ในการแทรกภาพนิ่ง
ลงในขอความ ใหเลือก ใหม หรือ
เลือก ตัวเลือก > ใส > ภาพน่ิง
ในการแทรกไฟลลงในขอความ 
ใหเลือก ใส หรือ ตัวเลือก > ใส
คุณสามารถดึงรูปภาพและวดีิโอคลิป
จาก คลังภาพ, หรือหากตองการดู
โดยตรงจากชองดูภาพ เลือก 
ตัวเลือก > ใส > ภาพ > ภาพใหม 
หรือ ใส > วิดีโอคลิป > วิดีโอ
คลิปใหม

3. หากคุณตองการดูขอความกอนที่จะ
สง ใหเลือก ตวัเลอืก > แสดงตัวอยาง
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4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง และ
กดปุมโทร โปรดดูที่ ”สงขอความ” 
หนา 20

5. ปอนเบอรโทรศัพทของผูรับลงในชอง 
ถึง: ในการดึงขอมูลหมายเลข
โทรศัพทจาก รายช่ือ ใหเลือก เพิ่ม > 
รายชื่อ ในการสงขอความถึงผูรับ
หลายคน ใหเพิม่รายช่ือที่ตองการ
ทีละช่ือ ในการสงขอความไปยังผูรับ
เปนกลุม ใหเลือก กลุมรายชื่อ แลว
เลือกกลุมที่ตองการ หากตองการดึง
ขอมูลรายชื่อที่คุณเพิ่งสงขอความไป 
ใหเลือก เพิ่ม > ที่เพิ่งถูกใชงาน

สงขอความ
การคุมครองดานลิขสิทธ์ิอาจหามมิให
คัดลอก แกไข โอน หรือสงตอ ภาพ เพลง 
(รวมถึงแบบเสียงกร่ิง) และเนื้อหาอ่ืน
เมื่อคุณเขียนขอความเสร็จแลว ในการ
สงขอความนั้น ใหเลือก สง หรือกดปุม
โทรออก เคร่ืองจะจัดเก็บขอความไว
ในแฟมขอมลู ถาดออก และเร่ิมตน
การสงขอความ หากคุณเลือก จัดเก็บ
ขอความที่สง > ใช ขอความที่สงแลว
จะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล แฟม
ขอความที่สง โปรดดูที่ ”ทั่วไป” 
หนา 24

หมายเหตุ: เมือ่โทรศัพทกําลัง
สงขอความ  ที่เปนภาพ
เคลื่อนไหวจะแสดงขึ้น ซ่ึงเปน
การแสดงวาโทรศัพทไดสง
ขอความดังกลาวไปที่หมายเลข
ศูนยขอความที่ต้ังโปรแกรมไว
ในเครื่องของคุณแลว แตไมได
หมายความวาผูรับปลายทาง
ไดรับขอความของคุณแลว 
คุณสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการสง
ขอความไดจากผูใหบริการ

การสงขอความมลัติมีเดียจะใชเวลานาน
กวาการสงขอความตัวอักษร ในขณะที่
กําลังสงขอความ คุณยังสามารถใชงาน
ฟงกชันอ่ืนๆ ของโทรศัพทได หากมี
การขัดจังหวะในขณะสงขอความ 
เคร่ืองจะพยายามสงใหมอีก 2-3 คร้ัง 
หากไมสามารถสงขอความดังกลาวได 
ขอความจะยังคงอยูในแฟมขอมูล ถาดออก 
คุณสามารถสงขอความนั้นใหมใน
ภายหลังได

การยกเลิกการสงขอความ
เมือ่โทรศัพทจัดเก็บขอความไวในแฟม
ขอมูล ถาดออก ขอความ กําลังสง
ขอความ หรือ กําลังสงขอความ จะ
ปรากฏขึ้น ในการยกเลิกการสงขอความ
แบบอักษร ใหเลือก ยกเลิก
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ในการยกเลิกขอความมัลติมเีดียในแฟม
ขอมูล ถาดออก ใหเล่ือนไปยังขอความ
ที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ยกเลิกการสง

การอานและการตอบกลับ
ขอความมัลติมีเดีย

ขอสําคัญ: ขอควรระวังในการ
เปดขอความ ขอมูลในขอความ
มัลติมเีดียอาจมีซอฟตแวรที่
เปนอันตรายหรืออาจทําให
โทรศัพทหรือเครื่องพีซีของคุณ
เสียหายได 

ไดรับขอความมัลติมเีดียแลว หรือจํานวน
ขอความใหมพรอมคําวา ไดรับ  ขอความ 
จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณไดรับขอความ
มัลติมเีดียใหม
1. ในการอานขอความ ใหเลือก แสดง 

หากตองการดูขอความดังกลาวใน
ภายหลัง ใหเลือก ออก
หากตองการอานขอความในภายหลัง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > ถาดเขา 
เล่ือนไปยังขอความที่คุณตองการดู 
แลวเลือกขอความดังกลาว สัญลักษณ

 จะปรากฏขึ้นหากคุณมีขอความ
ที่ยังไมไดอานใน ถาดเขา

2. ในการดูขอความท้ังหมดหากขอความ
ท่ีคุณไดรับมีการนําเสนอดวย ใหเลือก 
เลน
ในการดูไฟลในการนําเสนอหรือสิ่ง
ที่แนบ ใหเลือก ตัวเลือก > วัตถุ หรือ 
สิ่งที่แนบ

3. หากตองการตอบกลับขอความ 
ใหเลือก ตัวเลือก > ตอบกลับ > 
ขอความตัวอักษร, มัลติมเีดีย, 
ขอความดวน หรือ ขอความเสียง 
เขยีนขอความตอบกลับ
หากคุณตองการเปลี่ยนประเภท
ขอความของขอความตอบกลับ 
ใหเลือก ตัวเลือก > เปล่ียนประเภท
ขอความ ประเภทขอความใหมอาจจะ
ไมรองรับขอมลูที่คุณใสทั้งหมด

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง และ
กดปุมโทร โปรดดูที่ ”สงขอความ” 
หนา 20

■ หนวยความจําเต็ม
เมือ่คุณกําลังรับขอความ และหนวย
ความจําสําหรับขอความเต็ม ขอความ 
หนวยความจําเต็ม ไมสามารถรับ
ขอความ จะแสดงขึ้น  ในการลบขอความ
เกาออกกอน ใหเลือก ตกลง > ใช และ
เลือกโฟลเดอร  เล่ือนไปยังขอความ
ที่ตองการ แลวเลือก ลบ หากเลือก
ขอความต้ังแตหน่ึงขอความขึ้นไป 
ใหเลือก เลือก  เลือกขอความทั้งหมด
ที่คุณตองการลบ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ลบที่เลือก 
หากตองการเพิ่มหนวยความจําที่วาง
ของเครื่อง ใหลบรูปภาพ เสียงเรียกเขา 
หรือขอมูลอ่ืนๆ ในหนวยความจํา
ของเครื่อง
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■ แฟมขอมูล
เคร่ืองจะจัดเก็บขอความที่ไดรับไวใน
แฟมขอมูล ถาดเขา
ขอความที่ยังไมไดสงจะถูกจัดเก็บไวใน
แฟมขอมูล ถาดออก
หากตองการตั้งคาเครื่องใหจัดเก็บ
ขอความที่สงแลวไวในแฟมขอมูล 
รายการที่สง โปรดดูที่ จัดเก็บขอความ
ที่สง ใน ”ทั่วไป” หนา 24

ในการจัดเก็บขอความที่คุณเขยีนและ
ตองการสงภายหลังไวในโฟลเดอร 
ฉบับราง ใหเลือกเมนู > ขอความ > 
ฉบับราง
คุณสามารถยายขอความไปไวในแฟม
ขอมูล รายการที่จัดเก็บ ในการจัด
ระเบียบแฟมขอมูลยอย รายการที่จัดเก็บ 
ของคุณ เลือก เมนู > ขอความ > 
รายการที่จัดเก็บ > ขอความที่จัดเก็บ
หรือแฟมขอมูลที่คุณเพิ่ม หากตองการ
เพิ่มแฟมขอมลูยอยใหมสําหรับขอความ
ของคุณ เลือก ตัวเลือก > เพิ่มแฟม
ขอมูล ในการลบหรือเปล่ียนช่ือแฟม
ขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > ลบแฟม
ขอมูล หรือ เปล่ียนช่ือแฟม
โทรศัพทของคุณมีแมแบบ  คุณสามารถ
สรางแมแบบใหม ใหจัดเก็บหรือบันทึก
ขอความเปนแมแบบ  ในการเขาดู
รายการแมแบบ ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > รายการที่จัดเก็บ > แมแบบ

■ ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตัวอักษร
ที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ไดรับ เคร่ืองจะไม
จัดเก็บขอความดวนไวโดยอัตโนมัติ

การเขียนขอความดวน
เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > 
ขอความดวน ปอนเบอรโทรศัพทของ
ผูรับลงในชอง ถึง: เขียนขอความของคุณ
ลงในชอง ขอความ: ความยาวสูงสุดของ
ขอความดวนคือ 70 ตัวอักษร ในการ
สงขอความ ใหเลือก สง

การรับขอความดวน
ขอความดวนที่ไดรับจะแสดงดวยคําวา 
ขอความ: พรอมทั้งแสดงสวนแรกของ
ขอความเปนบางคํา ในการอานขอความ 
ใหเลือก อาน หากตองการนําหมายเลข
โทรศัพท ที่อยูอีเมล และที่อยูเว็บไซต
จากขอความปจจุบันมาใช ใหเลือก 
ตัวเลือก > ใชขอมลู

■ ขอความคลิปเสียง
เมนูน้ีทําใหใชบริการขอความมัลติมีเดีย
สรางและสงขอความเสียงไดสะดวก
งายดาย คุณตองเปดใชบริการสง
ขอความมัลติมีเดียกอน คุณจึงจะสามารถ
ใชขอความคลิปเสียงได
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การสงขอความคลิปเสียง
1. เลือก เมนู > ขอความ > เขยีน

ขอความ > ขอความคลิปเสียง 
เคร่ืองบันทึกเสียงจะเปดการทํางาน 
ในการใชเคร่ืองบันทึก โปรดดูที่ 
”เคร่ืองบันทึก” หนา 53

2. ในการดูตัวเลือกที่มีอยู ใหเลือก 
ตัวเลือก

3. ปอนเบอรโทรศัพทของผูรับลงในชอง 
ถึง: ในการดึงขอมูลหมายเลข
โทรศัพทจาก รายช่ือ ใหเลือก เพิ่ม > 
รายชื่อ ในการสงขอความถึงผูรับ
หลายคน ใหเพิม่รายช่ือที่ตองการ
ทีละช่ือ ในการสงขอความไปยัง
ผูรับเปนกลุม ใหเลือก กลุมรายชื่อ 
แลวเลือกกลุมที่ตองการ หาก
ตองการดึงขอมูลรายช่ือที่คุณเพิง่
สงขอความไป ใหเลือก เพิ่ม > 
ที่เพิ่งถูกใชงาน

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

การรับขอความคลิปเสียง
เมื่อโทรศัพทไดรับขอความคลิปเสียง 
จํานวนขอความและขอความ ไดรับ  
ขอความ จะปรากฏ ในการเปดขอความ 
ใหเลือก เลน หรือหากไดรับขอความ
มากกวาหนึ่งขอความ ใหเลือก แสดง > 
เลน หากตองการฟงขอความนั้นใน
ภายหลัง ใหเลือก ออก เลือก ตัวเลือก 
เพื่อดูตัวเลือกที่มีใหเลือก

■ ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริม
จากระบบเครือขาย และคุณจําเปนตอง
สมคัรเปนสมาชิกกอน หากตองการ
ทราบขอมูลเพิ่มเติมและหมายเลขของ
ระบบฝากขอความเสียง โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณ
ในการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > ขอความ
เสียง > เรียกฟงขอความเสียง หาก
ตองการปอน คนหา หรือแกไขหมายเลข
ขอความเสียง ใหเลือก เบอรศูนย
ขอความเสียง
หากไดรับการรองรับจากระบบเครือขาย 
สัญลักษณ  แสดงถึงขอความเสียง
ขอความใหม ในการโทรไปยังเบอรศูนย
ขอความเสียง ใหเลือก ฟง

■ ขอความขอมูล
ขอความขอมลู เปนบริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย ทําใหคุณสามารถรับ
ขอมูลในเร่ืองตางๆ จากผูใหบริการ
ของคุณได หากตองการทราบขอมลู
เก่ียวกับบริการ หัวขอตางๆ รวมทั้ง
หมายเลขที่สัมพันธกับขอมูลหัวขอ
น้ันๆ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
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■ คําส่ังขอใชบริการ
เลือก เมนู > ขอความ > คําสั่งขอใช
บริการ ปอนและสงคําขอบริการ (โดย
ทั่วไปรูจักกันในช่ือคําสั่ง USSD) ไปยัง
ผูใหบริการของคุณ เชน คําสั่งการใชงาน
บริการเสริมจากระบบเครือขาย

■ การลบขอความ
ในการลบทีละขอความ เลือก เมนู > 
ขอความ > ลบขอความ > ตามขอความ 
และแฟมขอมูลที่คุณตองการลบขอความ 
เล่ือนไปยังขอความที่ตองการ แลวเลือก 
ลบ หากตองการเลือกมากกวาหน่ึง
ขอความ เลือก ตัวเลือก > เลือก 
เลือกขอความทั้งหมดที่คุณตองการลบ 
แลวเลือก ตัวเลือก > ลบที่เลือก
ในการลบทุกขอความจากแฟมขอมูล 
เลือก เมนู > ขอความ > ลบขอความ > 
ตามโฟลเดอร และเลือกแฟมขอมลู
ที่จะลบ เคร่ืองจะถามวาคุณตองการ
ลบขอความหรือไม โดยขึ้นอยูกับ
แฟมขอมูลน้ันๆ
ในการลบทุกขอความจากแฟมขอมูล
ทั้งหมด ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
ลบขอความ > ลบขอความทั้งหมด > ใช

■ การตั้งคาขอความ

ทั่วไป
การตั้งคาทั่วไปเปนการตั้งคาปกติที่ใช
กับขอความตัวอักษรและขอความ
มลัติมีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > การตั้งคาทั่วไป และเลือก
จากตัวเลือกตอไปน้ี:

จัดเก็บขอความที่สง > ใช — เพื่อต้ังคา
เคร่ืองใหจัดเก็บขอความที่สงแลวไวใน
แฟมขอมูล แฟมขอความที่สง
แทนที่ในรายการที่สง — เพื่อเลือกวา
จะใหแทนที่ขอความเมื่อขอความถูกสง
ไปและหนวยความจําขอความเต็ม
ขนาดอักษร — เพื่อเลือกขนาดตัวอักษร
ที่ใชในขอความ
รอยยิ้มแบบกราฟก > ใช — เพื่อต้ัง
โทรศัพทใหแทนที่รอยยิ้มแบบตัวอักษร
ดวยภาพกราฟก

ขอความตัวอักษรและอีเมล SMS
การตั้งคาขอความตัวอักษรจะสงผล
ตอการสง การรับ และการดูขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความตัวอักษร และเลือก
จากตัวเลือกตอไปน้ี:

รายงานผลการสง > ตองการ — เพื่อขอ
ใหระบบเครือขายสงผลการสงขอความ
ใหกับเคร่ืองของคุณ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)
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ศูนยขอความ > เพิ่มศูนย — เพื่อต้ังคา
เบอรโทรศัพทและช่ือของศูนยขอความ
ที่ตองใชสําหรับการสงขอความตัวอักษร 
คุณจะไดรับหมายเลขดังกลาวจากผูให
บริการ หากคุณเลือก ศูนยขอความซิม 
คุณสามารถดูขอมูลของศูนยขอความ
ในซิม
ศูนยขอความที่ใช — เพื่อเลือกศูนย
ขอความที่จะใช
ศูนยขอความอีเมล > เพิ่มศูนย — เพื่อ
ต้ังคาหมายเลขโทรศัพทและช่ือของศูนย
อีเมลสําหรับการสงอีเมล SMS หากคุณ
เลือก ศูนยอีเมลในซิม คุณจะสามารถดู
ขอมูลของศูนยอีเมลในซิม
ศูนยอีเมลที่ใช — เพือ่เลือกศูนยอีเมล 
SMS ที่ตองการใช
อายุขอความ — เพื่อเลือกระยะเวลาที่
ระบบเครือขายพยายามสงขอความ
ของคุณ
สงในแบบ — เพื่อเลือกรูปแบบขอความ
ที่จะสง: ขอความ, เพจตามตัว หรือ 
โทรสาร (บริการเสรมิจากระบบเครือขาย)

ใชขอมูลแพคเก็ต > ใช — เพื่อต้ังคา 
GPRS หรือ WCDMA เปนบริการเสริม 
SMS ที่เลือก
ตัวอักษรที่สนับสนุน > เต็ม — เพื่อเลือก
ตัวอักษรทั้งหมดในขอความที่จะสงใน
ขณะที่ดู

ใชศูนยเดิม > ตองการ — เพือ่ใหผูที่
ไดรับขอความสามารถสงขอความตอบ
กลับผานทางศูนยขอความของคุณได 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ขอความมัลติมีเดีย
การตั้งคาขอความจะสงผลตอการสง 
การรับ และการดูขอความมลัติมีเดีย
คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาสําหรับ
สงขอความมัลติมีเดียเปนขอความการ
ต้ังคาการจัดรูปแบบ โปรดดูที่ ”บริการ 
ต้ังกําหนดคา” หนา xiv นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถปอนการต้ังคาดวยตนเอง 
โปรดดูที่ ”การตั้งกําหนดคา” หนา 43

เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความมัลติมีเดีย และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

รายงานผลการสง > ตองการ — เพื่อ
ขอใหระบบเครือขายสงผลการสง
ขอความใหกับเครื่องของคุณ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)

ขนาดภาพ (มลัติมีเดีย) — เพื่อระบุขนาด
ภาพในขอความมัลติมีเดีย
คาที่ใชจับเวลาภาพนิ่ง — เพือ่กําหนด
เวลาที่ต้ังไวระหวางภาพนิ่งในขอความ
มลัติมีเดีย
ใหรับมัลติมเีดีย — เพือ่รับหรือปดกั้น
ขอความมัลติมีเดีย เลือก ใช หรือ ไม 
หากคุณเลือก ในเครือขายเดียวกัน 
คุณไมสามารถรับขอความมัลติมีเดีย
เมือ่คุณอยูนอกระบบเครือขาย คาที่ต้ังไว
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ของบริการสงขอความมัลติมีเดียโดย
ปกติแลวคือ ในเครือขายเดียวกัน 
มัลติมเีดียที่เขามา — เพื่อใหเคร่ืองรับ
ขอความมลัติมีเดียโดยอัตโนมัติ รับดวย
ตนเองเมื่อเครื่องถาม หรือปฏเิสธไมรับ
ขอความ เคร่ืองจะไมแสดงการตั้งคานี้
หากตั้งคา ใหรับมลัติมีเดีย ไวที่ ไม
ใหรับโฆษณา — เพื่อรับหรือปฏเิสธไมรับ
ขอความโฆษณา เคร่ืองจะไมแสดงคานี้
หากตั้งคา ใหรับมลัติมีเดีย ไวที่ ไม หรือ 
มัลติมเีดียที่เขามาต้ังไวที่ ปฏิเสธ
การตั้งกําหนดคา > การจัดรูปแบบ — 
จะปรากฏเฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับ
การสงขอความมัลติมีเดีย เลือกผูให
บริการ คาที่ต้ังมา หรือ การตั้งคา
สวนบุคคล สําหรับการสงขอความ
มัลติมเีดีย เลือก บัญชี และบัญชีบริการ
สงขอความมลัติมีเดียที่มใีนการจัด
รูปแบบที่ใชงาน
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7. รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บช่ือและหมายเลข
โทรศัพท (รายช่ือ) ทั้งในหนวยความจํา
ของโทรศัพทและในหนวยความจําของ
ซิมการด
หนวยความจําของโทรศัพทสามารถ
จัดเก็บรายชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพท
และรายการขอความหลายรายการ 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกภาพ
หรือวิดีโอคลิปพรอมรายชื่อจํานวนหนึ่ง
ได คุณยังสามารถใชวิดีโอคลิปที่จัดเก็บ
ไวกับรายช่ือเปนเสียงเรียกเขาสําหรับ
รายชื่อไดดวย
หนวยความจําซิมการดสามารถจัดเก็บชื่อ
พรอมหมายเลขโทรศัพทหน่ึงหมายเลข
กับช่ือน้ัน รายชื่อที่จัดเก็บไวในหนวย
ความซิมการดจะแสดงโดย 

■ การคนหารายชื่อ
เลือก เมนู > รายช่ือ > ช่ือ เล่ือนดูรายช่ือ 
หรือปอนตัวอักษรตัวแรกของชื่อ

■ การบนัทึกชื่อและหมายเลข
โทรศัพท

ช่ือและหมายเลขโทรศัพทจะถูกจัดเก็บ
ในหนวยความจําที่ใชอยู ในการจัดเก็บ
ช่ือและหมายเลขโทรศัพท ใหเลือก 
เมนู > รายช่ือ > ช่ือ > ตัวเลือก > 

เพิม่รายชื่อใหม ปอนช่ือ นามสกุล และ
เบอรโทรศัพท

■ จดัเก็บหมายเลขและรายการ
ขอความ

ในหนวยความจําของโทรศัพท 
คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท
และรายการขอความสั้นไดหลากหลาย
ประเภทตอรายช่ือหน่ึงรายชื่อ
หมายเลขแรกที่บันทึกจะไดรับการตั้งคา
เปนหมายเลขหลักโดยอัตโนมัติ มกีรอบ
ลอมรอบสัญลักษณของประเภทหมายเลข
น้ัน (ตัวอยางเชน ) เมื่อคุณเลือกช่ือ
จากรายชื่อ (เชน เพื่อโทรออก) เคร่ือง
จะเลือกใชหมายเลขหลัก นอกเสียจากวา
คุณจะเลือกหมายเลขอื่น
1. ตรวจดูวาหนวยความจําที่ใชคือ 

โทรศัพท หรือ เคร่ืองและซิม 
2. คนหารายชื่อที่ตองการเพิ่มหมายเลข

หรือรายการขอความใหมลงไป 
แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > 
เพิม่ขอมลู

3. ในการเพิ่มหมายเลข ใหเลือก 
หมายเลข และประเภทหมายเลขใด
ประเภทหนึ่งตอไปน้ี
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ในการเพิ่มขอมลูอ่ืน ใหเลือกประเภท
ขอความ ภาพหรือวิดีโอคลิปจาก 
คลังภาพ หรือภาพใหม
ในการคนหา ID จากเซิรฟเวอรของ
ผูใหบริการหากคุณเช่ือมตอกับ
บริการสถานะของผูใชแลว ใหเลือก 
ID ผูใช > คนหา หากพบเพียง ID 
เดียว ขอมูลน้ีจะถูกจัดเก็บโดย
อัตโนมัติ หรือหากตองการจัดเก็บ ID 
ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ ในการ
ปอน ID ใหเลือกใส ID โดยผูใช ปอน 
ID แลวเลือก ตกลง เพื่อจัดเก็บ
ในการเปลี่ยนประเภทหมายเลข 
ใหเล่ือนไปยังหมายเลขที่ตองการ 
แลวเลือก ตวัเลอืก > เปล่ียนประเภท 
ในการกําหนดหมายเลขที่เลือกให
เปนหมายเลขที่ต้ังไว ใหเลือก 
ต้ังเปนคาที่ต้ังมา 

4. ปอนหมายเลขหรือรายการขอความ 
แลวจัดเก็บ โดยเลือก จัดเก็บ

■ ยายหรือคัดลอกรายชื่อ
คุณสามารถยายและคัดลอกรายช่ือจาก
หนวยความจําของเครื่องไปยังหนวย
ความจําของซิมการด หรือในทางกลับกัน  
หนวยความจําของซิมการดสามารถ
จัดเก็บช่ือพรอมหมายเลขโทรศัพท
หน่ึงหมายเลขกับช่ือน้ัน 
หากตองการยายหรือคัดลอกรายชื่อ
ที่ละครั้ง เลือก เมนู > รายช่ือ > ช่ือ 
เล่ือนไปยังรายชื่อและเลือก ตัวเลือก > 
ยายรายชื่อหรือ คัดลอกรายชื่อ

หากตองการยายหรือคัดลอกรายชื่อ
ที่เลือก ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > ช่ือ 
เล่ือนไปยังรายชื่อและเลือก ตัวเลือก > 
เลือก จากเลื่อนไปยังรายชื่ออ่ืนๆ 
ทั้งหมด และเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือก 
ยายที่เลือก หรือ คัดลอกที่เลือก
หากตองการยายหรือคัดลอกรายชื่อ
ทั้งหมด ใหเลือก เมนู > รายช่ือ > 
ยายรายชื่อ หรือ คัดลอกรายช่ือ

■ การแกไขรายละเอียดรายชื่อ
คนหารายชื่อที่คุณตองการแกไข 
แลวเลือก ขอมูล ในการแกไขช่ือ 
หมายเลข รายการขอความ หรือเปล่ียน
ภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข คุณจะ
แกไข ID ไมไดหาก ID น้ันอยูในรายการ 
รายช่ือสนทนา 

■ การลบรายชื่อ
หากตองการลบรายชื่อทั้งหมดและ
รายละเอียดในรายชื่อออกจากหนวย
ความจําของโทรศัพทหรือหนวยความจํา
ของซิมการด ใหเลือก เมนู > รายช่ือ > 
ลบรายชื่อทั้งหมด > จากความจําเครื่อง 
หรือ จากซิมการด แลวยืนยันโดยใชรหัส
โทรศัพท
ในการลบรายชื่อ ใหคนหารายชื่อ
ที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ลบช่ือ
ในการลบหมายเลข รายการขอความ 
หรือภาพที่แนบกับรายชื่อ ใหคนหา
รายช่ือ แลวเลือก ขอมูล เล่ือนไปยัง



รายชื่อ

ลขิสิทธ์ิ © 2006 Nokia สงวนลขิสทิธ์ิ 29

ขอมูลที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ลบ > ลบเบอร, ลบขอมูลหรือ ลบภาพ 
การลบภาพออกจากรายชื่อไมไดเปน
การลบภาพออกจาก คลังภาพ

■ นามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมลูรายช่ือของ
บุคคลในรูปแบบของนามบัตรจากเครื่อง
ที่ใชงานรวมกันซ่ึงสนับสนุนมาตรฐาน 
vCard ได
ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อซ่ึงมี
ขอมูลที่คุณตองการสง แลวเลือก 
ขอมูล > ตัวเลือก > สงนามบัตร > 
ทางมัลติมเีดีย, SMS, ทางอินฟราเรด 
หรือ ทาง Bluetooth

หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก 
แสดง > จัดเก็บ เพือ่จัดเก็บนามบัตร
ในหนวยความจําของโทรศัพท หาก
ไมตองการเก็บนามบัตร ใหเลือก 
ออก > ใช

■ การต้ังคา
เลือก เมนู > รายช่ือ > การต้ังคา และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

ความจําที่ใช — เพื่อเลือกหนวยความจํา
ของซิมการดหรือหนวยความจําของ
โทรศัพทที่คุณตองการใชสําหรับรายชื่อ 
เลือก เคร่ืองและซิม เพื่อเรียกดูช่ือและ
หมายเลขจากหนวยความจําทั้งสองแบบ 
ในกรณีน้ี เมือ่คุณบันทึกช่ือและหมายเลข 

ช่ือและหมายเลขจะไดรับการจัดเก็บไว
ในหนวยความจําของโทรศัพท
แสดงกลุมรายชื่อ — เพื่อเลือกวิธีแสดง
ช่ือและหมายเลขโทรศัพทใน รายช่ือ
การแสดงชื่อ — เพื่อเลือกวาจะแสดงชื่อ
หรือนามสกุลของผูติดตอกอน
ขนาดอักษร — เพื่อต้ังคาขนาดตัวอักษร
ของรายชื่อผูติดตอ
สถานะหนวยความจํา — ใชดูขนาดของ
หนวยความจําที่ใชแลวและหนวยความจํา
ที่ยังไมไดใช

■ กลุมสนทนา
เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม เพือ่จัดการ
ช่ือและหมายเลขโทรศัพทที่จัดเก็บใน
หนวยความจําไวในกลุมผูโทรซ่ึงมีเสียง
เรียกเขาและภาพของกลุมตางกัน

■ โทรดวน
เพือ่กําหนดหมายเลขเปนปุมโทรดวน
เลือก เมนู > รายช่ือ > โทรดวน 
แลวเลื่อนไปที่หมายเลขโทรดวนที่คุณ
ตองการ
เลือก กําหนด หรือหากไดกําหนด
หมายเลขใดหมายเลขหนึ่งใหกับปุม
ไวแลว ใหเลือก ตัวเลือก > เปล่ียน เลือก 
คนหา และช่ือที่คุณตองการกําหนด 
หากกําหนดฟงกชัน โทรดวนไวที่ไมใช 
เคร่ืองจะถามวาคุณตองการใชงาน
ฟงกชันน้ีหรือไม โปรดดูเพิ่มเติมที่ 
โทรดวน ใน ”การโทรออก” หนา 41
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ในการโทรออกโดยใชการโทรดวน
โปรดดูที่ ”โทรดวน” หนา 11

■ หมายเลขบริการและ
หมายเลขโทรศัพท

เลือก เมนู > รายช่ือ และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปน้ี
เบอรบริการ — เพื่อโทรไปที่หมายเลข
บริการของผูใหบริการ หากหมายเลข
น้ันมีในซิมการดของคุณ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

เบอรสวนตัว — เพื่อดูเบอรโทรศัพท
ที่กําหนดใหกับซิมการดของคุณ ซ่ึงจะ
ปรากฏเฉพาะเมือ่เบอรน้ันรวมอยูบน
ซิมการดของคุณ
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8. บันทึก

ในการดูขอมลูสายตางๆ ของคุณ 
เลือก เมนู > บันทึก > เบอรที่ไมได
รับสาย, เบอรที่ไดรับสาย หรือ เบอร
ที่โทรออก ในการดูสายที่ไมไดรับ
และสายที่รับลาสุด และเบอรที่โทรออก
โดยเรียงตามลําดับกอนหลัง ใหเลือก 
บันทึกการโทร ในการดูช่ือที่คุณไดสง
ขอความไปลาสุด ใหเลือก ผูรับขอความ
ในการดูขอมลูในการติดตอลาสุดโดย
ประมาณ ใหเลือก เมนู > บันทึก > 
เวลาการโทร, ตัวนับขอมูลแพคเก็ต หรือ 
ตัวจับเวลาตอแพคเก็ต
ในการดูจํานวนขอความตัวอักษรและ
ขอความมลัติมีเดียที่คุณสงและรับ 
ใหเลือก เมนู > บันทึก > 
บันทึกขอความ

หมายเหตุ: คาใชจายจริง
ในการโทรและบริการที่แสดง
ในใบเรียกเก็บคาบริการจาก
ผูใหบริการอาจตางกัน ขึ้นอยู
กับคุณสมบัติของเครือขาย 
การปดเศษ ภาษี และปจจัย
อ่ืนๆ
หมายเหตุ: ตัวจับเวลา
บางประเภท รวมทั้งตัวจับ
เวลาอายุใชงาน สามารถตั้ง
เวลาใหมไดดวยการอัปเกรด
บริการหรือซอฟตแวร
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9. การต้ังคา 

■ รูปแบบ
โทรศัพทของคุณมีกลุมการตั้งคาแบบ
ตางๆ ที่เรียกวารูปแบบ ซ่ึงคุณสามารถ
ปรับแตงสําหรับเหตุการณและสภาพ
แวดลอมที่ตางกันได
เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ และ
รูปแบบที่ตองการ เลือกจากตัวเลือก
ตอไปน้ี:

ใชงาน — เพือ่ใชงานรูปแบบที่เลือก
ปรับต้ังคา — เพื่อปรับต้ังคารูปแบบ 
เลือกการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยน 
แลวเปล่ียน 
ต้ังเวลา — เพื่อต้ังรูปแบบใหทํางาน
ในระยะเวลาหนึ่งไมเกิน 24 ช่ัวโมง 
และต้ังเวลาสิ้นสุด เมื่อหมดเวลาที่ต้ัง
ใหกับรูปแบบ เคร่ืองจะใชงานรูปแบบ
กอนหนานี้ที่ไมไดต้ังเวลาไว

■ โหมดบนเครื่องบิน
คุณสามารถยกเลิกใชการทํางานความถี่
คลื่นวิทยุทั้งหมด โดยยังเขาสูเกมส
ออนไลน ปฏิทิน และหมายเลขโทรศัพท
ได  ใชโหมดบนเครื่องบินในสถานที่ที่ไว
ตอการรับคลื่นวิทยุ เชน เมื่อขึ้นเครื่องบิน
หรือในโรงพยาบาล เมือ่เปดใชงานโหมด
บนเครื่องบิน  จะปรากฏขึ้น

เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ > 
บนเครื่อง > ใชงาน หรือ ปรับต้ังคา
หากตองการยกเลิกใชงานโหมดบน
เคร่ืองบิน ใหเลือกรูปแบบอ่ืนแบบใดก็ได
ในโหมดบนเครื่องบิน คุณสามารถใช
การโทรฉุกเฉินได  ปอนหมายเลขฉุกเฉิน 
และกดปุมโทรออก และใช เมื่อไดรับ
คําถาม ออกจากรูปแบบบนเคร่ือง? 
โทรศัพทจะพยายามโทรฉุกเฉิน
เมือ่วางสายการโทรฉุกเฉินแลว โทรศัพท
จะเปลี่ยนไปเปนโหมดรูปแบบทั่วไปโดย
อัตโนมัติ

■ ลกัษณะ
ลักษณะมีองคประกอบหลายอยาง
สําหรับการปรับแตงโทรศัพทของคุณ 
เชน ภาพพื้นหลัง ภาพพกัหนาจอ โทนสี 
และแบบเสียงกริ่ง
เลือก เมนู > การตั้งคา > ลักษณะ และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

เลือกลักษณะ — เพื่อต้ังคาลักษณะใน
โทรศัพท รายการแฟมขอมลูใน คลังภาพ 
จะปรากฏขึ้น เปดแฟมขอมูล ลักษณะ 
แลวเลือกลักษณะ
ที่โหลดรูปแบบ — เพื่อเปดรายการลิงค
สําหรับดาวนโหลดลักษณะเพิ่มเติม
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■ แบบเสียง
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาของรูปแบบ
ใชงานที่เลือกไวได
เลือก เมนู > การต ังคา > แบบเสยีง > 
เสยีงเตือนโทรเขา, แบบเสยีงกริ ง, 
ระดับเสยีงกริ ง, วดีิโอของสายเขา:, 
การส ันเตือน, ตัวเลือกเสยีงสนทนา, 
เสยีงแจงสนทนา, เสยีงสนทนาโทรกลบั, 
เสยีงขอความเขา:, เสยีงเตือนสนทนา, 
เสยีงปุ มกด, แบบเสยีงอื น:, เสยีงแอป
พลิเคช ัน: หรือ เตือนสําหรับ: คณุสามารถ
พบการต ังคาเดยีวกนัไดในเมนู รูปแบบ
ในการต้ังคาใหโทรศัพทสงเสียงกร่ิง
เฉพาะจากหมายเลขโทรศัพทที่เปนของ
กลุมผูโทรที่เลือกไว ใหเลือกเตือนสําหรับ 
เล่ือนไปยังกลุมเบอรโทรที่คุณตองการ
หรือ ทุกสาย แลวเลือก เลือก

■ จอแสดงผล
ดวยการต้ังคาหนาจอ คุณสามารถ
ปรับแตงหนาจอโทรศัพทของคุณได

โหมดสแตนดบาย
ใชงานหรือยกเลิกใชงาน
สแตนดบายพิเศษจากสถานะวาง
ในการใชงานสแตนดบายแบบพิเศษ 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > จอแสดงผล > 
การตั้งคาโหมดสแตนดบาย > 
สแตนดบายแบบพิเศษ > สแตนดบาย
พิเศษ

ในการยกเลิกใชงานสแตนดบายแบบ
พเิศษ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
จอแสดงผล > การตั้งคาโหมด
สแตนดบาย > สแตนดบายแบบพิเศษ > 
ปด

การตั้งคาโหมดสแตนดบาย
เลือก เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผล > 
การตั้งคาโหมดสแตนดบาย และเลือก
จากตัวเลือกตอไปน้ี:

สแตนดบายแบบพิเศษ > สแตนดบาย
พเิศษ — เพื่อแสดงโหมดสแตนดบาย
แบบพิเศษ เลือก ตัวเลือก และเลือก
จากตัวเลือกตอไปน้ี:

• ปรับแตงคา — เพื่อเปล่ียนแปลง
เน้ือหาที่จอแสดงผล

• จัดวาง — เพื่อเรียบเรียงเน้ือหาบนจอ
แสดงผลอีกครั้ง

• ใชงานสแตนดบายพิเศษ — เพื่อ
เปล่ียนแปลงปุมที่ใชเขาสูโหมด
สํารวจ การต้ังคาที่เหมือนกันน้ียังอยู
ในโหมด ทางลัดสวนตัว โปรดดูที่ 
”ใชงานสแตนดบายพิเศษ” หนา 35

ภาพพื้นหลัง — เพื่อต้ังใหโทรศัพท
แสดงภาพหรือสไลดเปนภาพพืน้หลัง
เมือ่โทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย 
เลือก ภาพพื้นหลัง > ภาพ หรือ ชุดสไลด 
เล่ือนไปที่ภาพหรือสไลด และเลือก 
เลือก เพื่อใชงานภาพหรือสไลด
เปนภาพพื้นหลัง เลือก เปดกลอง 
เพือ่สรางภาพใหม  ในการดาวนโหลด
ภาพกราฟกเพิ่มเติม ใหเลือก 
ดาวนโหลดภาพ
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สีแบบอักษรสแตนดบาย — เพื่อเลือกสี
ของขอความที่ปรากฏบนจอแสดงผลใน
โหมดสแตนดบาย
ไอคอนปุมสํารวจ — เพื่อต้ังไอคอน
ปุมเล่ือนที่จะแสดงในโหมดสแตนดบาย
โลโกระบบ — เพื่อต้ังโทรศัพทใหแสดง
หรือซอนโลโกระบบ
แสดงขอมูลระบบ > ใช — เพื่อรับขอมูล
จากผูใหบริการระบบ ซ่ึงขึ้นกับระบบ
เครือขายที่เคร่ืองใชอยูดวย (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

ภาพพักหนาจอ
ในการเลือกภาพพักหนาจอจาก 
คลังภาพ, เลือก เมนู > การตั้งคา > 
จอแสดงผล > ภาพพกัหนาจอ > ภาพ
พักหนาจอ > ภาพ, ชุดสไลด, วดีิโอคลิป 
หรือ เปดกลอง, นาฬิกาอะนาล็อก 
หรือ นาฬิกาดิจิตอลหากตองการ
ดาวนโหลดภาพพกัหนาจอเพิ่ม ใหเลือก 
ดาวนโหลดภาพ ในการเลือกเวลา
หลังจากที่ภาพพักหนาจอทํางาน 
ใหเลือก เวลาพักจอ ในการใชงานภาพ
พักหนาจอ ใหเลือก เปด

ประหยัดพลังงาน
ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
จอแสดงผล > ประหยัดพลังงาน 
นาฬิกาดิจิตอลจะปรากฏขึ้นเมื่อไมมี
การใชฟงกชันใดๆ ของเครื่องโทรศัพท
ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง

โหมดพัก
ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
มากที่สุด ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > 
จอแสดงผล > โหมดพกั หนาจอจะ
เปล่ียนเปนสีดําเมือ่ไมมีการใชฟงกชัน
ใดๆ ของเครื่องโทรศัพทช่ัวระยะ
เวลาหนึ่ง

ขนาดอักษร
ในการกําหนดขนาดอักษรสําหรับ
การอานและเขียนขอความ ดูรายชื่อ
และเว็บเพจ ใหเลอืก เมนู > การตัง้คา > 
จอแสดงผล > ขนาดอักษร

■ วนัและเวลา
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาเวลา 
เขตเวลา และวันที่ เลือกที่ เมนู > 
การตั้งคา > วันและเวลา > นาฬิกา, 
วันที่ หรือ รับขอมูลวันเวลาอัตโนมติั 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เมือ่เดินทางไปยังเขตเวลาที่แตกตางกัน 
เลือก เมนู > การตั้งคา > วันและเวลา > 
นาฬิกา > เขตเวลา และเลือกเขตเวลา
ของที่ต้ังของคุณ ซ่ึงเปนเขตเวลาที่ตรง
ตามมาตรฐานกรีนนิช (GMT) หรือ พกัิด
เวลาสากล (UTC) วันและเวลาจะถูกตั้ง
ตามเขตเวลา และชวยใหโทรศัพทของ
คุณสามารถแสดงเวลาการสงที่ถูกตอง
ของขอความตัวอักษรหรือขอความ
มลัติมีเดียที่ไดรับ ตัวอยางเชน GMT -5 
หมายถึงเขตเวลาสําหรับนิวยอรค 
(สหรัฐฯ), 5 ช่ัวโมงทางตะวันตกของ
กรีนนิช/ลอนดอน (สหราชอาณาจักร) 
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สําหรับอินเดีย (นิวเดลี) ใช GMT +5.5 
สําหรับไทย/อินโดนีเซีย/เวียดนาม 
ใช GMT +7 สําหรับสิงคโปร/มาเลเซีย/
ฟลิปปนส ใช GMT +8 สําหรับ
ออสเตรเลีย (ซิดนีย) ใช GMT +10 
และสําหรับนิวซีแลนดใช GMT +12

■ ทางลดัสวนตัว
ดวยทางลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใช
ฟงกชันในเครื่องที่ใชงานบอยๆ ไดอยาง
รวดเร็ว

ปุมเลือกดานซาย
ในการเลือกฟงกชันจากรายการ
สําหรับปุมเลือกดานซาย ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > 
ปุมเลือกดานซาย โปรดดูเพิ่มเติมที่ 
”โหมดสแตนดบาย” หนา 7

ในการเปดการทํางานของฟงกชันใน
โหมดสแตนดบายหากปุมเลือกดานซาย
เปน ไปที่ ใหเลือก ไปที่ และฟงกชันที่
ตองการบนรายการทางลัดสวนตัว
ของคุณ เลือก ตัวเลือก และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปน้ี:

เลือกตัวเลือก — เพือ่เพิ่มฟงกชันลงใน
รายการทางลัด หรือนําฟงกชันหน่ึง
ออก เล่ือนไปที่ฟงกชัน แลวเลือก เลือก 
หรือ ไมเลือก
จัดวาง — เพื่อเรียบเรียงฟงกชันบน
รายการทางลัดสวนตัวของคุณอีกครั้ง 
เล่ือนไปยังฟงกชันที่คุณตองการยาย 

แลวเลือก ยาย เล่ือนไปยังตําแหนงที่คุณ
ตองการยายฟงกชันไปไว แลวเลือก ตกลง

ปุมเลือกดานขวา
ในการเลือกฟงกชันจากรายการ
สําหรับปุมเลือกดานขวา ใหเลือก 
เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว > 
ปุมเลือกดานขวา โปรดดูเพิม่เติมที่ 
”โหมดสแตนดบาย” หนา 7

ปุมสํารวจ
ในการเลือกฟงกชันทางลัดสําหรับ
ปุมเล่ือน ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
ทางลัดสวนตัว > ปุมสํารวจ เล่ือนไปยัง
ปุมที่ตองการ แลวเลือก เปล่ียน และ
เลือกฟงกชันจากรายการ  ในการลบ
ฟงกชันทางลัดออกจากปุม ใหเลือก 
(วาง) จากรายการของฟงกชัน  ในการ
กําหนดฟงกชันใหกับปุมอีกครั้ง ใหเลือก 
กําหนด โปรดดูที่ ”ปุมลัดของโหมด 
สแตนดบาย” หนา 8

ใชงานสแตนดบายพิเศษ
ในการเลือกปุมเพื่อเขาสูโหมดสํารวจ
ของสแตนดบายแบบพเิศษ ใหเลือก 
เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว > 
ใชงานสแตนดบายพิเศษ > ปุม
สํารวจขึ้น, ปุมสํารวจลง หรือ ปุมสํารวจ
ขึ้น/ลง



การตั้งคา

36 ลขิสิทธ์ิ © 2006 Nokia สงวนลขิสทิธ์ิ

คําส่ังเสียง
คุณสามารถโทรออกไปยังรายชื่อและ
สั่งใหฟงกชันในเครื่องทํางานโดยใช
คําสั่งเสียง เสียงสั่งงานจะขึ้นอยูกับภาษา 
ในการต้ังคาภาษา โปรดดูที่ ภาษาในการ
เลนเสียง ใน ”โทรศัพท” หนา 42

เสียงคําสั่งจะถูกเปดใชงานตามคา
ที่ต้ังไว เลือก เมนู > การต้ังคา > 
ทางลัดสวนตัว > เสียงสั่งงาน และเลือก
โฟลเดอร เล่ือนไปที่ฟงกชัน สัญลักษณ

 แสดงวาฟงกชันรายการเสียงกําลัง
ทํางาน ในการเลนคําสั่งเสียงที่ใชอยู 
ใหเลือก เลน สําหรับการใชคําสั่งเสียง 
โปรดดูที่ ”การโทรออกโดยใชเสียง 
ขั้นสูง” หนา 11 
ในการจัดการคําสั่งเสียง ใหเล่ือนไปที่
ฟงกชันโทรศัพท แลวเลือกจากตัวเลือก
ตอไปน้ี:

แกไข หรือ ลบ — เพื่อเปล่ียนหรือยกเลิก
การใชคําสั่งเสียงของฟงกชันที่เลือก  เมื่อ
คุณแกไขขอความรายการเสียง โทรศัพท
จะจัดการเชื่อมโยงกับรายการเสียงใหม
เพิ่มทั้งหมด หรือ ลบทั้งหมด — เพื่อเปด
หรือปดการทํางานของคําสั่งเสียงสําหรับ
ฟงกชันทั้งหมดในรายการคําสั่งเสียง 
เพ่ิมทัง้หมด หรือ ลบทั้งหมด จะไมปรากฏ
หากมีการเปดใชงาน (หรือไมเปดใชงาน) 
คําสั่งเสียงทั้งหมด

■ การเชื่อมตอ
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทกับ
อุปกรณที่ใชงานรวมกันไดโดยใชการ

เช่ือมตออินฟราเรด เทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB 
(CA-53 หรือ DKU-2) นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถกําหนดการตั้งคาใหกับการ
เช่ือมตอขอมูลแบบแพคเก็ตไดอีกดวย

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
โทรศัพทเคร่ืองน้ีเปนไปตามมาตรฐาน 
Bluetooth Specification 2.0 ซ ึ่งสนับ
สนุนรูปแบบตอไปน้ี: รูปแบบแฮนดฟรี, 
รปูแบบชุดหูฟง, รูปแบบ Push ออบเจกต, 
รูปแบบการโอนไฟล, รูปแบบการติดตอ
เน็ตเวิรกแบบ Dial-Up, รูปแบบการ
เขาใชซิม และรูปแบบพอรตอนุกรม 
คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนน้ี
ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น 
เพื่อสรางความมั่นใจในการใชงานระหวาง
อุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth 
โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณ
อ่ืนๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับ
โทรศัพทรุนน้ีไดหรือไม
ทั้งน้ี อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี 
Bluetooth ในบางพื้นที่ โปรดตรวจสอบ
กับเจาหนาที่ในทองถ่ินหรือผูใหบริการ
ของคุณ
คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth 
หรือใหคุณสมบัติใดๆ ทํางานอยูโดยไม
แสดงผลบนหนาจอในขณะใชคุณสมบัติ
อ่ืน จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น
และอายุการใชงานแบตเตอร่ีจะลดลง 
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณ
เช่ือมตอระหวางโทรศัพทกับอุปกรณ 
Bluetooth ที่ใชงานรวมกันไดภายใน
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ระยะทาง 10 เมตร (32 ฟตุ) เน่ืองจาก
อุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth 
จะติดตอสื่อสารกันโดยใชคลื่นวิทยุ 
โทรศัพทของคุณและอุปกรณอ่ืนๆ จึงไม
จําเปนตองอยูที่เดียวกันในระยะการ
มองเห็นไดโดยตรง แมวาการเชื่อมตอ
อาจไดรับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางหรือ
สัญญาณรบกวน เชน ผนัง หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืน

การต้ังคาการเชือ่มตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
Bluetooth และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้
Bluetooth > ใช หรือ ไมใช — เพื่อใชงาน
หรือไมใชงานฟงกชัน Bluetooth  
แสดงวามีการใชงานการเชื่อมตอ 
Bluetooth  เมื่อใชงานเทคโนโลยี 
Bluetooth เปนคร้ังแรก เคร่ืองจะขอ
ใหคุณปอนช่ือของโทรศัพทคุณ  ใชช่ือ
เฉพาะที่งายตอระบุไดจากบุคคลอื่น 
คนอุปกรณเพิม่พิเศษเสียง — เพื่อคนหา
อุปกรณดานเสียงที่ใช Bluetooth ที่
ใชงานรวมกันได เลือกอุปกรณที่คุณ
ตองการเชื่อมตอกับโทรศัพท
อุปกรณที่จับคูแลว — เพือ่คนหาอุปกรณ 
Bluetooth ที่อยูภายในรัศม ีเลือก ใหม 
เพื่อแสดงรายการอุปกรณ Bluetooth 
ในรัศมี เล่ือนไปท่ีอุปกรณ แลวเลือก จบัคู 
ปอนรหัสผาน Bluetooth ของอุปกรณ
เพื่อเช่ือมโยง (จับคู) อุปกรณกับโทรศัพท 
คุณจะตองปอนรหัสผานนี้เฉพาะเมื่อคุณ
เช่ือมตอกับอุปกรณน้ีเปนครั้งแรกเทานั้น 
เคร่ืองของคุณจะทําการเชื่อมตอกับ

อุปกรณดังกลาว จากนั้นคุณสามารถ
เร่ิมตนการโอนขอมูลได

การเชื่อมตอ Bluetooth 
แบบไรสาย
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
Bluetooth ในการตรวจสอบวากําลัง
ใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth ใดอยู
ในขณะนั้น ใหเลือก อุปกรณที่ใชอยู 
ในการดูรายการอุปกรณ Bluetooth 
ที่กําลังจับคูกับโทรศัพทในขณะนี้ 
ใหเลือก อุปกรณที่จับคูแลว
เลือก ตัวเลือก เพื่อเขาใชตัวเลือก
ที่ใชงานไดโดยขึ้นกับสถานะของอุปกรณ
และการเชื่อมตอ Bluetooth เลือก 
เช่ือมตอ > ระบุช่ือยอ, ตออัตโนมัติ 
ไมตองยืนยัน, ลบการจับคู หรือ จับคู
อุปกรณใหม

การตั้งคา Bluetooth
ในการกําหนดวิธีที่โทรศัพทของคุณจะ
แสดงในอุปกรณ Bluetooth อ่ืน ใหเลือก 
เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > 
Bluetooth > การมองเห็นโทรศัพท หรือ 
ช่ือโทรศัพทของฉัน
การใชงานโทรศัพทในโหมด Hidden 
เปนวิธีที่ปลอดภัยที่สุด หากตองการ
หลีกเลี่ยงซอฟตแวรที่อาจทําใหเคร่ือง
เสียหายได
หามตอบรับการเชื่อมตอ Bluetooth 
จากแหลงขอมูลที่คุณยังไมสามารถ
วางใจได
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หรือคุณอาจเลือกปดการทํางานของ 
Bluetooth ได ซ่ึงจะไมสงผลตอการ
ใชงานอื่นของโทรศัพท

อินฟราเรด
คุณสามารถสงหรือรับขอมูลไปยังหรือ
จากโทรศัพทหรืออุปกรณรับสงขอมลู
ที่ใชรวมกันได (เชน คอมพิวเตอร) 
ผานทางพอรตอินฟราเรด (IR) ของ
โทรศัพท ในการเชื่อมตอผาน IR น้ัน 
คุณจะตองตอโทรศัพทของคุณเขากับ
อุปกรณที่สามารถรองรับ IrDA ได 
อยาใหเครื่องปลอยลําแสง IR (อินฟราเรต) 
เขาตาผูอ่ืน หรือสรางความรบกวน
อุปกรณ IR อ่ืนๆ อุปกรณนี้เปนผลิตภัณฑ
เลเซอรระดับ 1
เมื่อมกีารสงหรือรับขอมูล โปรดตรวจดู
ใหแนใจวาพอรต IR ของอุปกรณที่ใช
ในการสงและการรับหันเขาหากัน และ
ไมมีสิ่งใดกีดขวางระหวางอุปกรณ
ในการเปดการทํางานของพอรต IR ของ
โทรศัพท ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > อินฟราเรด
ในการยกเลิกใชงานการเชื่อมตอ IR 
ใหเลือก เมนู > การตัง้คา > การเชือ่มตอ > 
อินฟราเรด เมื่อเครื่องแสดงขอความ 
ยกเลิกใชงานอินฟราเรด? ใหเลือก ใช
หากเครื่องไมเริ่มสงขอมูลภายใน 2 วินาที
หลังจากกําหนดใหพอรต IR ทํางานแลว 
การเชื่อมตอน้ันจะถูกยกเลิกและจะตอง
เร่ิมใหมอีกครั้ง

สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ IR

เมือ่สัญลักษณ  ปรากฏขึ้นอยาง
ตอเนื่อง แสดงวามีการใชงานการเชื่อมตอ
ผาน IR และโทรศัพทของคุณพรอม
สําหรับสงหรือรับขอมูลผานพอรต IR แลว
เมือ่สัญลักษณ  กะพริบ แสดงวา
โทรศัพทของคุณพยายามเชื่อมตอกับ
อุปกรณอีกเครื่องหน่ึงอยูหรือเช่ือมตอ
ไมได

ขอมูลแพคเก็ต
WCDMA และขอมูลแพคเก็ต (GPRS) เปน
บริการเสริมจากระบบเครือขายที่ชวยให
ผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่สามารถสงและรับ
ขอมูลผานเครือขายที่เช่ือมตอกับ 
Internet Protocol (IP) ได WCDMA 
และ GPRS เปนบริการเสริมเกี่ยวกับ
ขอมูลที่ใชการเชื่อมตอแบบไรสาย 
เพือ่เขาใชระบบเครือขายขอมูล เชน 
อินเทอรเน็ต
Enhanced GPRS (EGPRS) คลายกับ 
GPRS แตมีความเร็วในการเชื่อมตอ
มากกวา หากตองการสอบถามขอมูล
เก่ียวกับ EGPRS ที่มี รวมถึงความเร็ว
ในการโอนขอมลู โปรดติดตอผูใหบริการ
ระบบหรือผูใหบริการของคุณ
แอปพลิเคช่ันที่อาจใช WCDMA หรือ 
(E)GPRS คือ MMS, การสตรีมวิดีโอ, 
การเบราส, SyncML ระยะไกล, การ
ดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Java และ
การโทรออกดวยพซีี 
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โปรดสังเกตวาเมือ่คุณเลือก GPRS เปน
บริการเสริมขอมูล โทรศัพทจะใช EGPRS 
แทน GPRS หากใช EGPRS ในระบบ
เครือขายได คุณจะเลือกระหวาง EGPRS 
และ GPRS ไมได แตในบางแอปพลิเคช่ัน 
คุณอาจเลือก GPRS หรือ ขอมูล GSM 
(ขอมลูที่สลับวงจร หรือ CSD)

การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
เลอืก เมนู > การตัง้คา > การเชือ่มตอ > 
ขอมูลแพคเก็ต > การเชื่อมขอมูลแพคเก็ต 
และตัวเลือกตอไปน้ี
ออนไลนตลอด เพื่อต้ังโทรศัพทใหลง
ทะเบียนเครือขายขอมลูแพคเก็ตโดย
อัตโนมัติเมื่อคุณเปดโทรศัพท  หรือ  
แสดงวาบริการขอมูลแพคเก็ตพรอมให
บริการแลว
หากคุณรับสายสนทนาหรือขอความ
ตัวอักษร หรือโทรออกในระหวางที่มี
การเชื่อมตอขอมลูแพคเก็ต หรือ  
แสดงวาการเชื่อมตอขอมลูแพคเก็ตถูก
ระงับ (หรือพัก) ไวช่ัวคราว
เมื่อตองการ เพื่อลงทะเบียนและ
สรางการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเมื่อ
แอปพลิเคชั่นที่ใชขอมลูแพคเก็ตตองการ
การเชื่อมตอน้ี และเพื่อปดการเชื่อมตอ
เมื่อคุณใชแอปพลิเคช่ันเสร็จแลว

การตั้งคาขอมลูแบบแพคเก็ต
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทผานการ
เช่ือมตอเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth 
อินฟราเรด หรือสายเคเบิลขอมูล USB 

ไปยังเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได และ
ใชโทรศัพทเปนเหมือนโมเด็มเพื่อใชงาน
การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตจากเครื่องพีซี
ในการกําหนดการตั้งคาสําหรับการ
เช่ือมตอขอมูลแพคเก็ตจากเครื่องพีซี
ของคุณ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > 
การตั้งคาขอมูลแพคเก็ต > จุดเช่ือมตอ
ที่ใช และเปดใชงานจุดเช่ือมตอที่คุณ
ตองการ เลือก แกไขจุดเช่ือมตอ > 
ช่ือยอจุดเช่ือมตอ ใสช่ือเพื่อเปล่ียน
การตั้งคาจุดเช่ือมตอ แลวเลือก ตกลง 
เลือก จุดเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต ใสช่ือ
จุดเช่ือมตอ (APN) เพื่อเร่ิมการเชื่อมตอ
กับระบบเครือขาย แลวเลือก ตกลง
นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งคาบริการ
ขอมูลแพคเก็ต (ช่ือจุดเช่ือมตอ) ที่เคร่ือง
คอมพิวเตอร โดยใชซอฟตแวร Nokia 
Modem Options โปรดดูที่ ”Nokia PC 
Suite” หนา 75 หากคุณต้ังคาไวทั้งที่
โทรศัพทและเครื่องคอมพิวเตอร ระบบจะ
เลือกใชการตั้งคาจากเครื่องคอมพิวเตอร

การโอนขอมูล
ซิงโครไนซปฏิทิน ขอความรายชื่อและ
บันทึกของคุณเขากับอุปกรณอ่ืนที่ใช
รวมกันได (เชน โทรศัพทเคลื่อนที่) 
เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได 
หรือเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
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รายชื่อพันธมิตร
ในการคัดลอกหรือซิงโครไนซขอมูลจาก
โทรศัพทของคุณ ช่ืออุปกรณและการ
ต้ังคาจะตองอยูในรายชื่อพันธมติรใน
รายชื่อที่จะถายโอน หากคุณไดรับขอมูล
จากอุปกรณอ่ืน (เชน จากโทรศัพท
เคลื่อนที่ท่ีใชงานรวมกันได) เครื่องจะเพิ่ม
พันธมิตรน้ันลงในรายชื่อโดยอัตโนมัติ
โดยใชขอมูลรายช่ือจากอุปกรณดังกลาว 
ซิงคกับเซิรฟฯ และ ซิงคกับพีซี เปน
ตัวเลือกเดิมที่อยูในรายการ
ในการเพิ่มพันธมติรใหมลงในรายการ 
(เชน อุปกรณเคร่ืองใหม) ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ถายโอน
ขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อที่โอน > 
ซิงคโทรศัพท หรือ คัดลอกโทรศัพท และ
ใสการตั้งคาตามประเภทของการถายโอน
ในการแกไขการตั้งคาการคัดลอกและ
การซิงโครไนซ ใหเลือกช่ือจากรายชื่อ
พันธมิตรและ ตัวเลือก > แกไข
ในการลบคูคา ใหเลือกรายชื่อจากราย
การคูคาและ ตัวเลือก > ลบ และยืนยัน 
ลบรายช่ือที่ถายโอน? คุณไมสามารถลบ 
ซิงคกับเซิรฟฯ หรือ ซิงคกับพซีี

การถายโอนขอมูลดวยอุปกรณ
ที่ใชรวมกันได
เมื่อมกีารซิงโครไนซขอมลู จะมีการใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือ
อินฟราเรด อุปกรณอ่ืนจะอยูในโหมด
สแตนดบาย

ในการเริ่มถายโอนขอมูล ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ถายโอน
ขอมูล และคูคาการโอนจากรายชื่อ
ที่ไมใช ซิงคกับเซิรฟฯ หรือ ซิงคกับพีซี 
และตามการตั้งคา ขอมูลที่เลือกจะถูก
คัดลอกหรือซิงโครไนซ และตองเปด
การทํางานของอีกอุปกรณหน่ึงเพื่อใชรับ
ขอมูลดวย

ซิงโครไนซ จากเครื่องพีซี
ที่ใชรวมกันได
กอนจะซิงโครไนซขอมูลจากปฏิทิน 
บันทึก และรายชื่อจากเครื่องพีซีที่ใช
รวมกันได คุณตองติดตั้งซอฟตแวร 
Nokia PC Suite ของโทรศัพทลงใน
เคร่ืองพซีีกอน ใชเทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth อินฟราเรด หรือสายเคเบิล
ขอมูล USB เพือ่การซิงโครไนซ และ
เร่ิมตนการซิงโครไนซจากเครื่องพีซี

ซิงโครไนซ จากเซิรฟเวอร
ในการใชเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล 
คุณตองสมัครเพือ่ขอรับบริการการ
ซิงโครไนซ สําหรับขอมลูเพิม่เติมและ
การตั้งคาที่จําเปนสําหรับบริการน้ี 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ คุณ
อาจไดรับการตั้งคาในรูปของขอความ
คอนฟเกอเรชัน โปรดดูที่ ”บริการตั้ง 
กําหนดคา” หนา xiv และ ”การจัด 
รูปแบบ” หนา 43
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หากคุณไดจัดเก็บขอมูลไวบนเซิรฟเวอร
อินเทอรเน็ตระยะไกลแลว ในการ
ซิงโครไนซโทรศัพทของคุณ ใหเร่ิมตน
การซิงโครไนซจากโทรศัพท
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
ถายโอนขอมลู > ซิงคกับเซิรฟฯ 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการตั้งคา ใหเลือก เร่ิม
ซิงโครไนซ หรือ กําลังเร่ิมคัดลอก
หากรายชื่อหรือปฏิทินเต็ม การซิงโครไนซ
เปนครั้งแรกหรือหลังจากการซิงโครไนซ
ถูกขัดจังหวะอาจใชเวลา 30 นาทีกอนจะ
เสร็จสมบูรณในกรณีที่รายชื่อหรือปฏิทิน
เต็ม

สายเคเบิลขอมูล USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมูลเพื่อ
โอนขอมูลระหวางการดหนวยความจํา
ที่อยูในเคร่ืองและคอมพวิเตอรหรือ
เคร่ืองพิมพที่ใชงานรวมกันไดที่รองรับ 
PictBridge ซ่ึงคุณยังสามารถใชสาย
เคเบิลขอมูล USB รวมกับ Nokia PC 
Suite ได
ในการเปดใชงานการดหนวยความจํา
สําหรับการถายโอนขอมูลหรือการพิมพ
ภาพ ใหเช่ือมตอสายเคเบิลขอมูล USB 
เมื่อโทรศัพทแสดงขอความ เช่ือมตอ
สายเคเบิลขอมูล USB แลว เลือกโหมด, 
ใหเลือก ตกลง และเลือกจากโหมด
ตอไปน้ี:

โหมดที่ต้ังไว — เพื่อใชโทรศัพทในการ
ติดตอกับแอปพลิเคชั่นทางพีซีที่มี
โปรแกรม Nokia PC Suite ติดตั้งไว

การพิมพ — เพื่อใชโทรศัพทกับ
เคร่ืองพมิพที่มีคุณสมบัติการใชงาน 
PictBridge 
แหลงเก็บขอมลู — เพื่อเช่ือมตอกับพีซี
ที่ไมมีซอฟตแวร Nokia และใชโทรศัพท
เปนอุปกรณแหลงจัดเก็บขอมูล 
ในการเปลี่ยนโหมด USB ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > สายเคเบิล
ขอมูล USB > โหมดที่ต้ังไว, การพมิพ 
หรือ แหลงเก็บขอมูล

■ การโทรออก
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

การโอนสาย — เพื่อโอนสายเรียกเขา 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณ
อาจโอนสายไมไดหากมีการใชฟงกชัน
จํากัดการโทรบางฟงกชัน โปรดดูที่ 
การจํากัดการโทร ใน ”ความปลอดภัย” 
หนา 44

เรียกซ้ําอัตโนมัติ > เปด — เพื่อใหเคร่ือง
พยายามโทรออกไปหมายเลขไดสูงสุด 
10 คร้ัง หลังจากการโทรครั้งแรกไมติด 
รับไดทุกปุม > เปด — เพือ่ต้ังใหโทรศัพท
รับสายเรียกเขาเมื่อกดปุมใดก็ได 
ยกเวนปุมเปด/ปดและปุมวางสาย
โทรดวน > เปด — เพื่อโทรตามชื่อและ
หมายเลขโทรศัพทที่กําหนดใหกับปุม 
2 ถึง 9 ซ่ึงเปนปุมโทรดวนไดดวยการ
กดปุมหมายเลขที่ตรงกับปุมโทรดวน
คางไว
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สายเรียกซอน > ใชงาน — เพือ่ใหระบบ
เครือขายแจงใหคุณทราบถึงสายเรียกเขา
ขณะที่คุณกําลังใชสายอยู (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) โปรดดูที่ ”สาย 
เรียกซอน” หนา 12

ขอมูลการโทร > ใช — เพื่อใหแสดง
ระยะเวลาและคาโทร (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) โดยประมาณแบบยอ
ของการโทรในแตละคร้ัง
สงขอมูลผูโทร > ใช — แสดงหมายเลข
โทรศัพทของบุคคลที่คุณโทรหา (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) ในการใชการ
ต้ังคาตามที่ผูใหบริการกําหนด ใหเลือก 
ตามคาของระบบ
สายใชโทรออก — เพือ่เลือกสาย 1 หรือ 2 
เพื่อการโทรออกหากซิมการดของคุณ
รองรับฟงกชันดังกลาว (บริการจาก
เครือขาย)

■ โทรศัพท
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

การตั้งคาภาษา — เพื่อกําหนดภาษา
ที่ใชแสดงในเครื่อง เลือก ภาษาที่ใชใน
เคร่ือง หากคณุเลือก อัตโนมัติ โทรศัพท
จะเลือกภาษาตามขอมูลในซิมการด
ในการเลือกภาษาที่ใชในการด USIM 
ภาษาที่ใชในซิม
ในการกําหนดภาษาที่ใชในการเลนเสียง 
ใหเลือก ภาษาในการเลนเสียง โปรดดูที่ 

”การโทรออกดวยเสียง” หนา 11 และ 
เสียงสั่งงาน ใน ”ทางลัดสวนตัว” หนา 35

สถานะหนวยความจํา — ใชดูปริมาณ
หนวยความจําที่ใชไปและที่เลือกใหใชได
ล็อคปุมอัตโนมัติ — เพื่อต้ังคาปุมกด
ใหล็อคโดยอัตโนมัติ หลังจากผานเวลา
หนวงตามที่ต้ังไว เมือ่โทรศัพทอยูใน
โหมดสแตนดบาย และไมมีการใช
ฟงกชันใดๆ ของเคร่ือง เลือก ล็อคปุมกด 
และต้ังเวลา
ปองกันปุมกด — เพื่อกําหนดใหตองปอน
รหัสโทรศัพทเมื่อคุณยกเลิกการล็อคปุม
กด ปอนรหัสโทรศัพท แลวเลือก 
ล็อคปุมกด
เมือ่ล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออก
ไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่กําหนดไวใน
โทรศัพทของคุณ 
ขอความตอนรับ — เพื่อเขียนขอความ
ที่คุณตองการใหแสดงสั้นๆ เมือ่เปด
เคร่ือง
โหมดเครือขาย — เพื่อเลือกโหมดคู 
(UMTS และ GSM), UMTS หรือ GSM 
คุณไมสามารถใชงานตัวเลือกนี้ใน
ระหวางใชสายสนทนาได
เลือกผูใหบริการ > อัตโนมัติ — เพื่อ
ต้ังคาโทรศัพทใหเลือกระบบเครือขายที่มี
ในพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมัติ ดวยการ
ต้ังคา เลือกเอง คุณจะสามารถเลือก
ระบบเครือขายที่มขีอตกลงในการให
บริการขามเครือขายกับผูใหบริการระบบ
ของคุณ
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ยืนยันบริการซิม — โปรดดูท่ี ”บริการซิม” 
ในหนา 74

ตัวชวยแนะนําเมนู — เพื่อเลือกวา
ใหเคร่ืองแสดงขอความวิธีใชหรือไม
เสียงเปดเครื่อง — เพื่อเลือกวาให
โทรศัพทสงเสียงเมือ่เปดโทรศัพทหรือไม
ถามบนเครื่อง — เพื่อเลือกวาขอความ 
เปดใชงานรูปแบบบนเครื่อง? จะปรากฏ
ทุกครั้งหรือไมเมือ่เปดโทรศัพทที่ต้ัง
โหมดบนเครื่องบินไวกอนปดโทรศัพท 
โปรดดูที่ ”โหมดบนเครื่องบิน” หนา 32

■ อุปกรณเพิ่มพิเศษ
เมนูน้ีจะปรากฏขึ้น เมื่อโทรศัพทได
เช่ือมตอกับอุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกัน
ไดเทานั้น
เลือก เมนู > การต้ังคา > อุปกรณเพิ่ม
พิเศษ
คุณสามารถเลือกตัวเลือกบางรายการ
ดังตอไปน้ี ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอุปกรณเพิ่ม
พิเศษที่คุณใช:
รูปแบบที่ต้ังไว — เพื่อเลือกรูปแบบที่คุณ
ตองการใชงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณ
เช่ือมตอกับอุปกรณเพิ่มพิเศษ
รับอัตโนมัติ — เพือ่ต้ังคาเครื่องใหรับสาย
เรียกเขาโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น 5 วินาที 
หากตั้งเสียงเตือนโทรเขา ไวที่ ดังสั้น
หน่ึงคร้ัง หรือ ปด การรับสายอัตโนมัติ
จะถูกปด

■ การตั้งกําหนดคา
คุณสามารถกําหนดคาโทรศัพทของคุณ
ดวยการตั้งคาที่จําเปนเพือ่ใหบริการ
บางอยางทํางานไดอยางถูกตอง  
บริการที่สนับสนุนคือการรับสงขอความ
มลัติมีเดีย การสงขอความทันใจ การ
ซิงโครไนซ การสตรีมขอมูล การสนทนา 
ขอความทันใจ และเว็บ  ผูใหบริการของ
คุณอาจสงการตั้งคาดังกลาวใหคุณดวย 
”บริการตั้งกําหนดคา”หนา xiv

หากตองการสอบถามขอมลูเกี่ยวกับ
บรกิารที่มี รวมถึงการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน 
โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูให
บริการของคุณ 
เลือก เมนู > การต้ังคา > การต้ัง
กําหนดคา และจากตัวเลือกตอไปน้ี:

การตั้งกําหนดคาที่ต้ังไว — เพื่อดูรายช่ือ
ผูใหบริการที่จัดเก็บอยูในเครื่อง เล่ือน
ไปที่ผูใหบริการ แลวเลือก ขอมูล เพือ่ดู
แอปพลิเคช่ันที่การต้ังกําหนดคาของผูให
บริการสนับสนุน ในการต้ังการจัดรูปแบบ
ของผูใหบริการเปนคาเร่ิมตน ใหเลือก 
ตัวเลือก > ต้ังเปนคาที่ต้ังไว ในการลบ
การตั้งกําหนดคา ใหเลือก ลบ
ใชคาที่ต้ังไวในทุกแอปพลิฯ — เพือ่ใช
การตั้งกําหนดคาที่ระบบกําหนดกับ
แอปพลิเคช่ันที่สนับสนุน
จุดเช่ือมตอที่ตองการ — เพือ่ดูจุด
เช่ือมตอที่บันทึกไว เล่ือนไปยังจุด
เช่ือมตอที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ขอมูล เพื่อดูช่ือผูใหบริการ บริการเสริม 
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และจุดเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต หรือ
หมายเลขติดตอ GSM

ตอเว็บสนับสนุนผูใหบริการ — เพื่อ
ดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาจากผูให
บริการของคุณหากผูใหบริการสนับสนุน
การตั้งคาสวนบุคคล — เพื่อเพิ่มบัญชี
สวนตัวรายใหมสําหรับบริการตางๆ 
และเพื่อใชหรือลบบัญชีเหลานั้น ในการ
เพิ่มบัญชีสวนตัวใหมหากคุณไมไดเพิ่ม
รายการใดไว ใหเลือก เพิ่มใหม หรือ
เลือก ตัวเลือก > เพิม่ใหม เลือกประเภท
บริการ จากนั้น ใหเลือกและปอนการตั้งคา
ที่จําเปนแตละรายการ พารามเิตอรจะ
แตกตางกันตามประเภทบริการที่เลือกไว 
ในการลบหรือการใชบัญชีสวนตัว ใหเล่ือน
ไปยังรายการนั้น แลวเลือก ตัวเลือก > 
ลบ หรือ ใชงาน

■ ความปลอดภัย
เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษา
ความปลอดภัยที่ใชควบคุมการโทร 
(เชน จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และ
จํากัดเบอร) การโทรออกยังคงใชได
ในการโทรไปยังหมายเลขโทรฉุกเฉิน
ตามที่ต้ังไวในเคร่ือง
เลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

ถามรหัส PIN และ ถามรหัส UPIN — เพื่อ
ตั้งคาโทรศัพทใหถามรหัส PIN หรือ UPIN 
กอนทุกครั้งที่เปดโทรศัพท ซิมการด
บางชนิดจะไมอนญุาตใหคุณปดฟงกชันนี้

การจํากัดการโทร — เพือ่จํากัดสาย
เรียกเขาและสายโทรออกจากโทรศัพท
ของคุณ (บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย) 
โดยเครื่องจะถามรหัสระบบ
จํากัดเบอร — เพื่อสราง แกไข และใชงาน
รายการเบอรโทรศัพทหรือเลขนําหนา 
เมือ่ใชงานรายการนี้ คุณสามารถโทร
หรือสงขอความไปยังเบอรในรายการนี้
เทานั้น หากซิมการดไมสนับสนุน
ตัวเลือกน้ี จํากัดเบอร จะถูกซอน 
เฉพาะกลุม — เพือ่ระบุกลุมผูโทรที่คุณ
สามารถติดตอและผูที่สามารถติดตอคุณ
ได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ระดับการปองกัน > โทรศัพท — เพื่อให
เคร่ืองถามรหัสโทรศัพททุกครั้งที่มีการใส
ซิมการดอันใหมลงในเครื่อง หากคุณ
เลือก ระดับการปองกัน > หนวยความจํา 
เคร่ืองจะถามรหัสโทรศัพทเมื่อเลือก
หนวยความจําของซิมการดและเมื่อคุณ
ตองการเปลี่ยนหนวยความจําที่ใช
รหัสผาน — เพื่อเปล่ียนรหัสโทรศัพท 
รหัส PIN รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ
รหัสที่ใช — เพื่อเลือกวาจะใชงานรหัส 
PIN หรือรหัส UPIN

ใบรับรองสิทธ์ิ หรือ ใบรับรองผูใช — เพือ่
ดูรายการใบรับรองสิทธ์ิและใบรับรอง
ผูใชที่ดาวนโหลดมายังโทรศัพทของคุณ 
โปรดดูที่ ”ใบรับรอง” หนา 72

การตั้งคาการปองกัน — เพื่อดู ขอมูล
โมดูลปองกัน เปดใชงาน ถาม PIN โมดูล 
หรือเปล่ียน PIN โมดูลและ PIN ที่ลงนาม
ไว โปรดดูเพิ่มเติมที่ ”รหัสผาน” หนา xi
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■ การจัดการลิขสิทธิ์ของขอมูล
แบบดิจิตอล

การจัดการลิขสิทธ์ิของขอมลูแบบดิจิตอล 
(DRM) คือ การคุมครองดานลิขสิทธ์ิ ที่ใช
เพื่อปองกันการแกไขและจํากัดการโอน
ไฟลที่มีการปองกัน เมื่อคุณดาวนโหลด
ไฟลที่มีการปองกัน เชน เสียง วิดีโอ 
ลักษณะ หรือเสยีงเรียกเขา มายังโทรศัพท
ของคุณ ไฟลน้ันไมตองเสียคาใชจาย 
แตจะถูกบล็อกไว คุณตองจายเงินเพือ่ซ้ือ
สิทธิใชงานไฟล และสิทธิการใชจะถูกสง
ไปที่เคร่ืองของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณ
ดาวนโหลดไฟล 
หากตองการดูการอนุญาตใชสําหรับไฟล
ที่มีการปองกัน ใหเล่ือนไปที่ไฟล และ
เลือก ตัวเลือก > สิทธิการใช ตัวอยาง
เชน คุณสามารถดูวิดีโอไดเปนจํานวน
ก่ีคร้ังและสิทธิการฟงเพลงของคุณ
เหลืออีกที่วัน 
หากตองการขยายเวลาใชงานของไฟล 
เลือก ตัวเลือกและเลือกตัวเลือก
ที่เก่ียวของสําหรับประเภทไฟล เชน 
เรียกใชงานลักษณะ คุณสามารถสงไฟล
บางประเภทที่มีการปองกันใหกับเพื่อน
ได และเพื่อนสามารถที่จะซ้ือสิทธิการใช
เปนของตนเอง 
โทรศัพทน้ีสนับสนุน OMA DRM 1.0

■ การเรียกคืนคาด้ังเดิม
ในการเรียกคืนการตั้งคาด้ังเดิมของเมนู 
ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > เรียกคืนคา
ด้ังเดิม ปอนรหัสโทรศัพท 



เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด

46 ลขิสิทธ์ิ © 2006 Nokia สงวนลขิสทิธ์ิ

10. เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด
เมนูน้ีชวยใหคุณเขาใชพอรทัลไปยัง
บริการที่ผูใหบริการระบบมีใหได โดยชื่อ
และไอคอนขึ้นกับผูใหบริการนั้น สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอผูใหบริการ
ระบบของคุณ หากเมนูน้ีไมปรากฏ 
หมายเลขของเมนูอ่ืนจะเปล่ียนแปลง
ตามลําดับ
ผูใหบริการสามารถอัปเดตเมนูน้ีดวย
ขอความบริการ สําหรับขอมลูเพิม่เติม 
โปรดดูที่ ”ถาดรับบริการ” หนา 71



คลังภาพ

ลขิสิทธ์ิ © 2006 Nokia สงวนลขิสทิธ์ิ 47

11. คลังภาพ

ในเมนูน้ี คุณสามารถจัดการภาพกราฟก, 
ภาพ, เสียงที่บันทึก และแบบเสียงตางๆ 
ได โดยไฟลดังกลาวจะอยูในแฟมขอมูล
ตางๆ 
เคร่ืองของคุณสนับสนุนระบบรหัส
เขาใชงานเพื่อปองกันขอมูลที่ไดรับ 
อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไข
ของขอมูลและรหัสเขาใชงานทุกครั้ง
กอนรับขอมูลน้ัน เน่ืองจากการรับขอมูล
ดังกลาวอาจมีการคิดคาธรรมเนียม
ไฟลที่จัดเก็บไวใน คลังภาพ จะใช
หนวยความจําที่อยูในการด microSD 
ของคุณเปนหลัก คุณสามารถจัดเก็บ
ภาพ ลักษณะ กราฟก แบบเสียงกร่ิง 
คลิปวิดีโอ และคลิปเสียงใน คลังภาพ
ในการจัดการไฟลและแฟมขอมูล ใหทํา
ดังน้ี:

1. เลือก เมนู > คลังภาพ รายการแฟม
ขอมูลจะปรากฏขึ้น หากใสการด
หนวยความจําลงในโทรศัพทแลว 
แฟมขอมูล การดความจํา, (ไมลาง) 
หรือช่ือการดหนวยความจําจะ
ปรากฏ

2. เล่ือนไปยังแฟมขอมูลที่ตองการ 
ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมูล 
ใหเลือก เปด สําหรับตัวเลือกตางๆ 
ที่นํามาใชได เลือก ตัวเลือก

3. เล่ือนไปที่ไฟลที่ตองการดู และเลือก 
เปด สําหรับตัวเลือกตางๆ ที่นํามา
ใชได เลือก ตัวเลือก

การคุมครองดานลิขสิทธ์ิอาจหามมใิห
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน 
หรือการสงตอภาพ เพลง (รวมถึง
เสียงเรียกเขา) และเน้ือหาบางสวนได

■ ฟอรแมทการดหนวยความจํา
ในการลางการดความจําการดใหม 
ใหเลือก เมนู > คลังภาพ เล่ือนไปที่
แฟมขอมูลการดความจํา และเลือก 
ตัวเลือก > ลางการดความจํา
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12. สื่อ

คุณสามารถถายภาพหรือบันทึก
วิดีโอคลิปสดโดยใชกลองถายรูป 
1.3  ลานพิกเซลที่มีอยูในเครื่อง 

■ กลองถายรูป
กลองถายรูปจะสรางภาพในรูปแบบ .jpg 
และคุณสามารถใชดิจิตอลซูมไดสูงถึง 
4 เทา 

การถายภาพ
1. ในการเปดชองดูภาพ ใหเลือก เมนู > 

สื่อ > กลอง
หากเลือก วิดีโอ เปนโหมดที่ระบบ
ต้ังไว ใหเลือก ตัวเลือก > ภาพน่ิง
ในการซูมยอหรือขยายภาพ ใหกดปุม
ปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง หรือเล่ือน
ไปทางซายหรือขวา
ในการถายภาพสี่ภาพติดตอกัน
อยางรวดเร็ว ใหเลือก ตัวเลือก > 
เปดถายภาพตอเน่ือง หากภาพที่ถาย
มีความละเอียดสูง คุณจะถายภาพ
ตอเน่ืองไดนอยลง

2. ในการถายภาพ กดปุมกลอง หรือ
เลือก จับภาพ 

ภาพจะถูกจัดเก็บไวใน คลังภาพ > 
รูปถาย หรือเวนแตคุณไดต้ังคา
ใหโทรศัพทใชการดหนวยความจํา
เพือ่จัดเก็บภาพถาย

3. หากตองการถายรูปตอไป กดปุม
กลองหลังจากไฟแสดงสถานะจัดเก็บ
ภาพหยุดเคลื่อนไหวแลว หากตองการ
สงภาพถายเปนขอความมัลติมเีดีย 
ใหเลือก ตัวเลือก > สง

เคล็ดลับ: ในการเปดใช
กลองถายรูป ใหกดปุมกลอง 

เคร่ืองของคุณรองรับการถายภาพที่มี
ความละเอียด 1280 x 960 พิกเซล 
แตความละเอียดของภาพที่ปรากฏใน
คูมือเลมน้ีอาจแตกตางไปจากของจริง

การตั้งคากลองถายรูป
เลือก เมนู > สื่อ > กลอง > ตัวเลือก > 
การตั้งคา คุณสามารถกําหนด คุณภาพ
ของภาพ ขนาดภาพ คุณภาพคลิปวิดีโอ 
ความยาววิดีโอคลิป เสียงกลองถายรูป 
ช่ือที่ต้ังไว ที่เก็บภาพและวดีิโอ และ 
โหมดตามคาที่ต้ังไว ใน ที่เก็บภาพ
และวิดีโอ คุณสามารถเลือกแฟมขอมูล
หรือการดหนวยความจําที่จะใชจัดเก็บ
ภาพถายและคลิปวิดีโอ
อุปกรณน้ีสนับสนุนขนาดวิดีโอตอไปน้ี:  
SubQCIF (128x96 พิกเซล) และ QCIF 
(176x144 พิกเซล)
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■ วิดีโอ
คุณสามารถบันทึกวิดีโอคลิปในรูปแบบ 
.3gp  เวลาการบันทึกที่มีอยูจะขึ้นอยูกับ
ความยาวของวดีิโอคลิปและการตั้งคา
คุณภาพ
ความยาวและขนาดไฟลของคลิปอาจ
แตกตางกันขึ้นอยูกับคุณภาพที่เลือกและ
หนวยความจําที่เหลืออยู  หากตองการ
ต้ังคุณภาพของวิดีโอคลิปของคุณ 
เลือก เมนู > สื่อ > วิดีโอ > ตัวเลือก > 
การตั้งคา > คุณภาพของภาพ > สูง, 
ปกติ หรือ ธรรมดา
หากตองการเลือกจํากัดขนาดไฟล 
เลือก เมนู > สื่อ > วิดีโอ > ตัวเลือก > 
การตั้งคา > ความยาววิดีโอคลิป คาที่
ต้ังมา หมายถึงขนาดของไฟลจะถูกจํากัด
เพื่อใสในขอความมัลติมีเดียได (ขนาด
ของขอความมัลติมเีดียจะแตกตางกัน
ในแตละอุปกรณ) คาสูงสุด หมายถึง
การใชหนวยความจําทั้งหมดที่วางอยู  
หนวยความจําที่วางจะขึ้นอยูกับสวน
ที่ใชในการจัดเก็บวิดีโอคลิป

บันทึกวิดีโอคลิป
เลือก เมนู > สื่อ > วิดีโอ >บันทึก  
คุณสามารถกดปุมกลองคางไวเชนกัน  
หากตองการพักการบันทึก ใหเลือก พกั 
หากตองการเริ่มการบันทึกตอ ใหเลือก 
ใชตอ หากตองการหยุดการบันทึก 
ใหเลือก หยุด  เคร่ืองจะเก็บไฟลที่บันทึก
น้ันไวใน คลังภาพ > วิดีโอคลิป ในการ
เปล่ียนโฟลเดอรที่ใชจัดเก็บสิ่งที่บันทึก 

โปรดดูที่ ”การตั้งคากลองถายรูป” 
หนา 48

ในการซูมยอหรือขยายภาพ ใหกดปุม
ปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง หรือเล่ือน
ไปทางซายและขวา

สงวิดีโอคลิป
เลือก เมนู > สื่อ > เคร่ืองเลนสื่อ > 
เปดคลังภาพ > วิดีโอคลิป เล่ือนไปที่
วิดีโอคลิปที่คุณตองการสง และเลือก 
ตัวเลือก > สง เลือกรูปแบบที่คุณ
ตองการใชเมือ่สงวิดีโอคลิป และเลือก สง

■ เคร่ืองเลนส่ือ
คุณสามารถใชเคร่ืองเลนสื่อเพื่อดู เลน 
และดาวนโหลดไฟลตางๆ เชน รูปถาย 
เสียง วดีิโอ และภาพเคลื่อนไหวได 
นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับชมวิดีโอ
ที่เรียกขอมูลมาจากเซิรฟเวอรของ
ระบบเครือขาย (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

เลือก เมนู > สื่อ > เคร่ืองเลนสื่อ > 
เปดคลังภาพ, บุคมารค, ไปที่ที่อยู หรือ 
ดาวนโหลดมีเดีย

โปรเกรสซีฟดาวนโหลด
โปรเกรสซีฟดาวนโหลดชวยใหคุณดู
วิดีโอไดขณะกําลังดาวนโหลดและจัดเก็บ
ที่ฉากหลัง การเลนจะเร่ิมทันทีเมือ่ขอมลู
ที่ไดสํารองจัดเก็บช่ัวคราวไวเพียงพอ 
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เลือก เมนู > สื่อ > เคร่ืองเลนสื่อ > 
เปดคลังภาพ, บุคมารค, ไปที่ที่อยู หรือ 
ดาวนโหลดมีเดีย
หากตองการรับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเขาใชงานวิดีโอ โปรดดู 
”การดาวนโหลดเนื้อหา” หนา xii

การตั้งคาโทรศัพทสําหรับ
บริการเรียกขอมลู
คุณอาจไดรับขอมูลการตั้งคาสําหรับ
การเรียกดูขอมูลเปนขอความการตั้งคา
คอนฟเกอเรชันจากผูใหบริการระบบ
หรือผูใหบริการ โปรดดูที่ ”บริการต้ัง 
กําหนดคา” หนา xiv นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถปอนการตั้งคาดวยตนเอง 
โปรดดูที่ ”การต้ังกําหนดคา” หนา 43

ในการใชงานการตั้งคา ใหดําเนินการ
ดังน้ี:

1. เลือก เมนู > สื่อ > เคร่ืองเลนสื่อ > 
การตั้งคากระแส > การจัดรูปแบบ 
เฉพาะการกําหนดคาที่รองรับบริการ
สตรีมขอมูลเทานั้นที่จะแสดงขึ้น

2.  เลือกผูใหบริการ, คาที่ต้ังมา หรือ 
การตั้งคาสวนบุคคล สําหรับการ
สตรีมขอมูล

3. เลือก บัญชี และบัญชีบริการการเรียก
ขอมูลที่มีอยูในการต้ังกําหนดคา
ที่ใชงาน

■ เคร่ืองเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีเครื่องเลนเพลงสําหรบั
ฟงแทร็คเพลง เสียงที่บันทึกไว หรือไฟล 
mp3, mp4 หรือ aac อ่ืนๆ ซ่ึงคุณไดโอน
มายังเครื่องดวยโปรแกรม Nokia Audio 
Manager ไฟลรูปแบบ .mp3 และ .aac 
ถูกจัดเก็บไวในการดหนวยความจําหรือ
ในแฟมขอมูล คลังภาพ ไฟลเพลงที่
จัดเก็บในแฟมขอมลู ไฟลเพลง และใน
ตําแหนงอ่ืน เชน แฟมขอมูลของการด
หนวยความจํา จะถูกตรวจพบและเพิม่
โดยอัตโนมัติเขาไปในรายการแทร็ค
ที่ระบบต้ังไว

การเลนแทร็คเพลงที่โอนมายัง
โทรศัพท
1. เลือก เมนู > สื่อ > เคร่ืองเลนเพลง 

รายละเอียดของแทร็คแรกในรายการ
แทร็คที่ระบบต้ังไวจะปรากฏขึ้น
ในการใชปุมภาพกราฟก , , 

 หรือ  บนหนาจอ ใหเล่ือนไป
ทางซายหรือขวาไปยังปุมที่ตองการ 
และเลือกปุมน้ัน

2. ในการเลนแทร็ค ใหเล่ือนไปยังแทร็ค
ที่คุณตองการ แลวเลือก
ในการปรับระดับเสียง ใหใชปุมปรับ
ระดับเสียงที่ดานขางของโทรศัพท
ในการขามไปยังตอนตนของแทร็ค
ถัดไป ใหเลือก  ในการขามไปยัง
ตอนตนของแทร็คกอนหนา ใหเลือก

 สองครั้ง
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หากตองการกรอกลับในขณะกําลัง
เลนแทร็ค ใหเลือกและกดคางไว  
หากตองการเดินหนาอยางรวดเร็ว
ขณะเลนแทร็คปจจุบัน ใหเลือก
และกดคางไว  ปลอยปุมเมื่อถึง
ตําแหนงที่คุณตองการ

3. หากตองการหยุดการเลน ใหเลือก
คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับ
เสียงปานกลาง การรับฟงเสียง
ที่ดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจ
เปนอันตรายตอการไดยินเสียง
ของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพท
ไวใกลหูระหวางการใชลําโพง 
เน่ืองจากเสียงจะดังมาก

การตั้งคาเครื่องเลนเพลง
ในเมนู เคร่ืองเลนเพลง คุณอาจใช
ตัวเลือกตอไปน้ีได:
เลนผาน bluetooth — ใชเช่ือมตอไปยัง
อุปกรณเพิ่มพเิศษดานเสียงผานการ
เช่ือมตอ Bluetooth

รายการชื่อเพลง — ใชดูแทร็คทั้งหมด
ที่อยูในรายการแทร็ค ในการเลนแทร็ค 
ใหเล่ือนไปยังแทร็คที่ตองการ แลวเลือก 
เลน
เลือก ตัวเลือก > ปรับแทรคใหมหมด 
หรือ แกรายการชื่อเพลง เพื่อปรับ
รายการแทร็ค (เชน หลังจากเพิ่มแทร็ค
ใหมลงในรายการ) หรือเพื่อเปล่ียน
รายการแทร็คที่ปรากฏเมื่อคุณเปดเมนู 
เคร่ืองเลนเพลง หากมีรายการแทร็ค
หลายรายการในเครื่อง

ตัวเลือกการเลน > สุมเพลง > ใช — ใช
เลนแทร็คในรายการแทร็คแบบสุมเลน 
เลือก เลนซํ้า > แทรคที่เลนอยู หรือ 
ทุกแทรค เพือ่เลนแทร็คที่เลนอยูหรือ
รายการแทร็คทั้งหมดซ้ํา
ระบบปรับเสียงสื่อ — เปดรายการ
ชุดมเีดียอีควอไลเซอร โปรดดูที่ 
”อีควอไลเซอร” หนา 54

ลําโพงหรือ ชุดหูฟง — ใชฟงเพลงทาง
ลําโพงหรือชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันได
ที่ตอเขากับโทรศัพท

เคล็ดลับ: เมื่อใชชุดหูฟง ให
กดปุมหูฟงเพื่อขามไปยังแทร็ค
ตอไป

สง — เพื่อสงไฟลที่เลือกโดยใช MMS 
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือการ
เช่ือมตออินฟราเรด
ดาวนโหลดเพลง — เพื่อเช่ือมตอกับ
บริการเบราเซอรที่เก่ียวของกับแทร็ค
ที่เลนอยู ฟงกชันน้ีใชไดก็ตอเมือ่มีที่
อยูของบริการอยูในแทร็คเทานั้น
สถานะความจํา — ใชดูขนาดของหนวย
ความจําที่ใชแลวและหนวยความจํา
ที่ยังไมไดใช

■ วทิยุ
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตาง
หากจากเสาอากาศของอุปกรณไรสาย 
ดังน้ัน คุณตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณ
เสริมที่ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่อง
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โทรศัพทเพื่อการใชงานวิทยุ FM ได
อยางเหมาะสม

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับ
เสียงปานกลาง การรับฟงเสียง
ที่ดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจ
เปนอันตรายตอการไดยินเสียง
ของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพท
ไวใกลหูระหวางการใชลําโพง 
เน่ืองจากเสียงจะดังมาก

เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ 
ในการใชปุมภาพกราฟก , ,  
หรือ  บนหนาจอ ใหเล่ือนไปทางซาย
หรือขวาไปยังปุมที่ตองการ และเลือก
ปุมน้ัน

การบันทึกสถานีวิทยุ
1. ในการเริ่มคนหาสถานี ใหเลือกและ

กดคางไวที่ปุม  หรือ  ในการ
เปล่ียนความถี่วิทยุคร้ังละ 0.05 MHz 
ใหกดปุม  หรือ  เบาๆ

2. ในการจัดเก็บสถานีไปที่ตําแหนง
หนวยความจํา 1 ถึง 9 ใหกดปุม
ตัวเลขที่ตรงกันคางไว ในการจัดเก็บ
ชองสัญญาณไปที่ตําแหนงหนวย
ความจํา 10 ถึง 20 ใหกดปุม 1 หรือ 
2 สั้นๆ และกดปุมตัวเลขที่ตองการ
คางไว 0 ถึง 9

3. ปอนช่ือสถานีแลวเลือก ตกลง

การฟงวิทยุ
เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ ในการเลื่อน
ไปยังชองสัญญาณที่ตองการ ใหเลือก  
หรือ  หรือกดปุมชุดหูฟง ในการเลือก
ตําแหนงของสถานีวิทยุ ใหกดหมายเลข
ของสถานีน้ันๆ ในการปรับระดับเสียง 
ใหกดปุมปรับระดับเสียง
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

ปด — เพื่อปดวิทยุ
จัดเก็บสถานี — เพือ่ปอนช่ือชอง
สัญญาณและจัดเก็บชองสัญญาณใหม
Visual Radio — เพือ่ต้ังคาวาจะใช
โปรแกรม Visual Radio หรือไม ชอง
สัญญาณวิทยุบางชองสัญญาณอาจสง
ขอมูลที่เปนอักษรหรือภาพกราฟกที่คุณ
สามารถดูไดโดยใชโปรแกรม Visual 
Radio

หมายเหตุ: คุณสมบัติน้ี
ไมมีอยูในผลิตภัณฑของคุณ 
ขึ้นอยูกับการสมัคร (บริการ
เครือขาย)

ต้ังคา Visual Radio — เพื่อเลือกตัวเลือก
สําหรับ Visual Radio ในการตั้งคาวา
จะใหโปรแกรม Visual Radio เร่ิมตน
โดยอัตโนมัติหรือไมเมือ่คุณเปดวิทยุ 
ใหเลือก ใชงานบริการ visual > อัตโนมติั
สถานี — เพื่อเลือกรายชื่อชองสัญญาณ
ที่จัดเก็บไว ในการลบหรือเปล่ียนช่ือ
ชองสัญญาณ ใหเล่ือนไปที่ชองสัญญาณ
ที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ลบสถานี หรือ เปล่ียนช่ือ



ส่ือ

ลขิสิทธ์ิ © 2006 Nokia สงวนลขิสทิธ์ิ 53

โมโน หรือ สเตอริโอ — เพือ่ฟงวิทยุ
ดวยเสียงโมโนโฟนิคหรือเสียงสเตอริโอ
ลําโพง หรือ ชุดหูฟง — เพื่อฟงวิทยุ
โดยใชลําโพงหรือชุดหูฟง ชุดหูฟง
ตองตออยูกับโทรศัพท สายของชุดหูฟง
ทําหนาที่เปนเสาอากาศวิทยุ
ต้ังความถี่ — เพื่อปอนความถี่ของชอง
สัญญาณวิทยุที่ตองการ
คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขา
ไดตามปกติขณะฟงวิทยุ ขณะสนทนา 
เสียงจากวิทยุจะถูกปด
เมื่อโปรแกรมที่ใชการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ตหรือ HSCSD กําลังสงหรือ
รับขอมูล อาจจะรบกวนสัญญาณวิทยุได

■ เคร่ืองบนัทึก
คุณสามารถบันทึกคําพูด เสียงหรือ
สายปจจุบัน และจัดเก็บไวใน คลังภาพ 
หรือการดหนวยความจํา ฟงกชันน้ีมี
ประโยชนในการบันทึกช่ือและหมายเลข
โทรศัพทเพื่อจดลงสมุดตอไปในภายหลัง
เคร่ืองบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสาย
ขอมูลหรือเช่ือมตอ GPRS อยู

การบันทึกเสียง
1. เลือก เมนู > สื่อ > เคร่ืองบันทึก

ในการใชปุมภาพกราฟก ,  
หรือ  บนหนาจอ ใหเล่ือนไป
ทางซายหรือขวาไปยังปุมที่ตองการ
และเลือกปุมน้ัน

2. ในการเริ่มบันทึกเสียง ใหเลือก  
ในการเริ่มบันทึกขณะสนทนา 
ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกเสียง 
ขณะบันทึกการสนทนา ผูใชสาย
ทุกคนจะไดยินเสียงบ๊ีพเบาๆ ทุก 
5 วนิาทีโดยประมาณ ขณะที่บันทึก 
ใหถือโทรศัพทในตําแหนงปกติ
แนบกับหู

3. ในการจบการบันทึกเสียง ใหเลือก  
เสียงที่บันทึกจะถูกจัดเก็บไวใน 
คลังภาพ > เสียงบันทึก

4. ในการฟงเสียงที่บันทึกลาสุด ใหเลือก 
ตัวเลือก > เลนซํ้าลาสุด

5. ในการสงเสียงบันทึกลาสุดโดยใช
อินฟราเรด เทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth หรือขอความมลัติมีเดีย 
ใหเลือก ตัวเลือก > สงเลนซํ้าลาสุด

รายการการบันทึกเสียง
เลือก เมนู > สื่อ > เคร่ืองบันทึก > 
ตัวเลือก > รายการที่บันทึก รายการ
ในแฟมขอมูล คลังภาพ จะปรากฏขึ้น 
เปด เสียงบันทึก เพื่อดูรายการที่มี
เสียงบันทึก เลือก ตัวเลือก เพือ่เลือก
ตัวเลือกของไฟลใน คลังภาพ โปรดดูที่ 
”คลังภาพ” หนา 47

การกําหนดแฟมขอมลูจัดเก็บ
ในการใชแฟมขอมูลอ่ืนที่ไมใช เสียง
บันทึก เปนแฟมขอมูลที่ระบบต้ังไวใน 
คลังภาพ เลือก เมนู > สื่อ > เคร่ือง
บันทึก > ตัวเลือก > เลือกความจํา 
เล่ือนไปยังแฟมขอมูล และเลือก ตั้ง
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■ อีควอไลเซอร
คุณสามารถควบคุมคุณภาพของเสียง
ขณะใชเครื่องเลนเพลงไดโดยขยายหรือ
ลดแบนดความถี่
เลือก เมนู > สื่อ > อีควอไลเซอร
ในการใชชุดการควบคุม ใหเล่ือนไปที่
ชุดอีควอไลเซอรชุดใดชุดหน่ึง และ
เลือก ใชงาน
ในการดู แกไข หรือเปล่ียนช่ือชุดที่เลือก 
ใหเลือก ตัวเลือก > ดู, แกไข หรือ 
เปล่ียนช่ือ คุณสามารถแกไขหรือเปล่ียน
ช่ือชุดอีควอไลเซอรไดบางชุดเทานั้น
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13. สนทนา

หมายเหตุ: คุณสมบัติน้ี
ไมมอียูในผลิตภัณฑของคุณ 
ขึ้นอยูกับการสมัคร (บริการ
เครือขาย)

Push to talk (PTT) ผานเครือขาย
เซลลูลารเปนบริการสื่อสารวิทยุแบบ
สองทางที่ใชผานระบบเครือขาย
เซลลูลาร GSM/GPRS (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) PTT ใชติดตอสื่อสาร
ทางเสียงไดโดยตรง ในการเชื่อมตอ 
ใหกดปุม PTT

คุณสามารถใช PTT เพื่อพดูคุยกับ
บุคคลอ่ืนหรือกลุมบุคคลที่มีเคร่ืองที่ใช
คุณสมบัติน้ีได เมือ่สายของคุณตอไดแลว 
ผูรับสายของคุณไมจําเปนตองรับสาย 
ผูเขารวมควรยืนยันถึงการตอบรับการ
ติดตอตามความเหมาะสม เน่ืองจาก
ไมมีเครื่องยืนยันเลยวาผูรับไดยินเสียง
การติดตอของคุณ
โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูให
บริการของคุณ เพื่อตรวจสอบขอมลู
การใชงาน คาบริการ และการเปน
สมาชิกบริการน้ี โปรดทราบวาบริการ
ขามเครือขายอาจมีขอจํากัดมากกวา
การติดตอแบบปกติ
กอนที่คุณจะใชบริการ PTT ได คุณตอง
กําหนดการตั้งคาบริการ PTT ที่จําเปน 
โปรดดูที่ ”การต้ังคาสนทนา” หนา 59

ในขณะที่เช่ือมตอบริการ PTT คุณ
สามารถใชฟงกชันอ่ืนๆ ของเคร่ืองได 
บริการ PTT จะไมถูกนํามาเชื่อมตอ
เขากับการสื่อสารดวยเสียงแบบเดิม 
ดังน้ัน บริการหลายอยางที่สามารถ
นํามาใชรวมกับบริการสายสนทนาแบบ
เดิม (เชน ศูนยรับฝากขอความเสียง) 
จะไมสามารถนํามาใชกับการสื่อสาร PTT

■ เชื่อมตอไปยังบริการสนทนา
ในการเชื่อมตอกับบริการสนทนา 
ใหเลือก เมนู > สนทนา > เปดการ
สนทนา สัญลักษณ  หมายถึงการ
เช่ือมตอการสนทนา สวนสัญลักษณ  
หมายถึงไมสามารถใชบริการดังกลาวได
ช่ัวคราว  โทรศัพทจะพยายามเชื่อมตอ
กับบริการอีกครั้งโดยอัตโนมติัจนกวา
คุณจะยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการ
สนทนา  หากคุณเพิ่มชองสนทนาไวใน
โทรศัพทแลว คุณจะเขารวมในชอง
สนทนาที่ทํางานอยูโดยอัตโนมัติ และ
หากคุณไดเลือกรายชื่อ กลุมรายชื่อ 
หรือชอง เปนการทํางานที่ต้ังไวสําหรับ
ปุมสนทนา ช่ือของรายการที่เลือกจะ
แสดงใหเห็นในโหมดสแตนดบาย
ในการยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการ
สนทนา ใหเลือก ปดการสนทนา
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■ การโทรออกและรับ
โทรสนทนา 

ต้ังคาโทรศัพทใหใชลําโพงหรือหูฟง
สําหรับการสื่อสารแบบ PTT เมือ่เลือก
หูฟงไว คุณสามารถใชโทรศัพทโดยถือ
ไวที่หูไดตามปกติ

คําเตือน: โปรดอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวาง
การใชลําโพง เน่ืองจากเสียง
จะดังมาก

เมื่อเช่ือมตอกับบริการ PTT แลว คุณ
สามารถโทรออกหรือรับสายชองสัญญาณ 
สายกลุม หรือการติดตอแบบตัวตอตัว 
การติดตอแบบตัวตอตัว คือ การติดตอ
กับบุคคลอ่ืนเพยีงคนเดียว
กดคางไวที่ปุม PTT ตลอดการพดูคุย
ของคุณ และถือโทรศัพทไวดานหนา
ตัวคุณเพื่อใหเห็นหนาจอ เมื่อพูดคุย
เสร็จแลว ใหคลายปุม PTT การพูดคุย
จะจัดตามลําดับที่เขามากอนจะมสีิทธ์ิ
พูดกอน เมื่อมบุีคคลใดหยุดการสนทนา 
คนแรกที่กดปุม PTT จะพูดเปนคนถัดไป
ในการตรวจสอบสถานะล็อกอินของ
รายชื่อ ใหเลือก เมนู > สนทนา > 
รายการรายชื่อ บริการนี้ขึ้นอยูกับ
ผูใหบริการระบบเครือขายหรือผูให
บริการและใหบริการเฉพาะรายชื่อ
ที่สมัครไวเทานั้น ,  หรือ  
แสดงวารายชื่อน้ันพรอม ไมไดล็อก
เขาสูบริการ PTT หรือไมทราบ  
แสดงวา รายชื่อไมตองการใหรบกวน 
คุณไมสามารถโทรติดตอรายชื่อ 

แตสามารถสงคําขอใหรายช่ือน้ัน
โทรกลับ
ในการสมัครเขาดูขอมูลของรายชื่อน้ัน 
ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อดูขอมลู 
หรือหากเลือกรายชื่อต้ังแตหน่ึงช่ือขึ้นไป 
ใหเลือก เพิ่มที่เลือก

การโทรไปยังชองสัญญาณหรือ
การโทรไปยังกลุม
ในการโทรไปยังชองสัญญาณ ใหเลือก
รายการชอง ในเมนูสนทนา เล่ือนไปยัง
ชองสัญญาณที่ตองการ และกดปุม PTT

ในการโทรไปยังกลุมจาก รายชื่อ ผูรับ
ตองเช่ือมตอกับบริการ PTT กอน เลือก 
เมนู > รายช่ือ > กลุม เล่ือนไปยังกลุม
ที่ตองการ และกดปุม PTT 

การโทรแบบตัวตอตัว
ในการเริ่มตนโทรแบบตัวตอตัวจาก
รายการรายชื่อที่คุณไดเพิ่มที่อยู PTT 
ใหเลือก รายการรายชื่อ เล่ือนไปยังช่ือ
ผูติดตอและกดปุม PTT

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกผูติดตอจาก 
รายช่ือ
ในการโทรแบบตัวตอตัวจากรายการ
ของชองสัญญาณสนทนา ใหเลือก 
รายการชอง รายการชอง และเล่ือนไปยัง
ชองซ่ึงตองการ เลือก สมาชิก เล่ือน
ไปยังรายชื่อที่ตองการ และกดปุม PTT
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ในการโทรแบบตัวตอตัวจากรายชื่อ
คําขอโทรกลับที่ไดรับ เลือก ถาดเขา
โทรกลับ เล่ือนไปยังรายชื่อที่ตองการ
และกดปุม PTT

การติดตอสนทนาไปยังผูรับ
หลายคน
คุณสามารถเลือกรายช่ือสนทนาหลายชื่อ
จากรายการรายชื่อ ผูรับไดรับสาย
เรียกเขาและตองยอมรับสายเพือ่เขารวม
เลือก เมนู > สนทนา > รายการรายชื่อ 
และเลือกรายชื่อที่ตองการ ในการ
โทรออก ใหกดปุม PTT รายชื่อที่ยอม
รับสายจะปรากฏ

การรับโทรสนทนา
เคร่ืองจะสงเสียงสัญญาณสั้นๆ แจงให
คุณทราบวามีโทรสนทนา ขอมูลตางๆ 
ของผูโทรจะปรากฎขึ้น เชน ชองสัญญาณ
หรือช่ือเลน (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

หากคุณไดต้ังคาโทรศัพทใหแจงใหคุณ
ทราบวามีสายแบบตัวตอตัว ใหยอมรับ
หรือปฏิเสธสาย
หากคุณกดปุม PTT เพือ่พยายามตอบรับ
สายในขณะที่ยังคุยกับสมาชิกอีกคนหนึ่ง 
คุณจะไดยินเสียงโทน และคําวา กําลัง
รอคิว จะปรากฏคางหากคุณยังกดปุม 
PTT อยู กดคางไวที่ปุม PTT และรอให
บุคคลอ่ืนหยุดกอน แลวคุณจึงเร่ิมพดู
ตอได

■ คําขอโทรกลับ
หากคุณโทรแบบตัวตอตัวและไมไดรับ
การตอบ คุณสามารถสงคําขอให
บุคคลนั้นโทรกลับมาหาคุณได

การสงคําขอโทรกลับ
คุณสามารถสงคําขอโทรกลับดวยวิธีการ
ดังตอไปน้ี:

• ในการสงคําขอโทรกลับจากรายการ
รายช่ือในเมนู สนทนา ใหเลือก 
รายการรายชื่อ เล่ือนไปยังรายชื่อ
และเลือก ตัวเลือก > สงขอความ
โทรกลับ

• ในการสงคําขอโทรกลับจาก รายชื่อ 
ใหคนหารายชื่อท่ีตองการ เลือก ขอมลู 
เล่ือนไปที่ที่อยูของ PTT และเลือก 
ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ

• ในการสงคําขอโทรกลับจากรายการ
ชองในเมนู สนทนา เลือก รายการชอง 
และเลื่อนไปยังชองที่ตองการ เลือก 
สมาชิก เล่ือนไปยังรายชื่อที่ตองการ
และเลือก ตัวเลือก > สงขอความ
โทรกลับ

• ในการสงคําขอโทรกลับจากรายชื่อ
ที่สงคําขอโทรกลับในเมนู สนทนา 
ใหเลือก ถาดเขาโทรกลับ เล่ือน
ไปยังรายชื่อและเลือก ตัวเลือก > 
สงขอความโทรกลับ
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การตอบคําขอโทรกลับ
เมื่อมคีนสงคําขอโทรกลับมาใหคุณ จะมี
ขอความ ไดรับคําขอโทรกลับ ปรากฎขึ้น
ในโหมดสแตนดบาย เลือก ดู รายการ
รายชื่อบุคคลที่สงคําขอโทรกลับมาให
กับคุณจะปรากฏ
ในการโทรแบบตัวตอตัว ใหกดปุม PTT

ในการสงคําขอการติดตอกลับไปยังผูสง 
ใหเลือก ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ
ในการลบคําขอ ใหเลือก ลบ
ในการดูแอดเดรส PTT ของผูสง ใหเลือก 
ดู
ในการบันทึกช่ือใหมหรือที่อยู PTT ใน
รายชื่อ ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บเปน 
หรือ เพิ่มเขาในช่ือ

■ การเพิ่มรายชื่อแบบตัวตอตัว
คุณสามารถจัดเก็บช่ือของบุคคลที่คุณ
พูดคุยแบบตัวตอตัวอยูเปนประจําดวย
วิธีการดังตอไปน้ี:

• ในการเพิ่มที่อยูสนทนาใหกับช่ือใน 
รายชื่อ ใหคนหารายชื่อที่ตองการ 
เลือก ขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่ม
ขอมูล > ที่อยูสนทนา

• ในการเพิ่มผูสนทนาในรายชื่อ PTT 
ใหเลือก เมนู > สนทนา > 
รายการรายชื่อ > ตัวเลือก > 
เพิ่มช่ือ

• ในการเพิ่มรายชื่อจากรายการชอง 
ใหเช่ือมตอกับบริการสนทนา เลือก 
รายการชอง แลวเล่ือนไปยังชองที่
ตองการ เลือก สมาชิก เล่ือนไปยัง
สมาชิกที่มีขอมลูรายช่ือที่คุณตองการ
จัดเก็บ และเลือก ตัวเลือก ในการ
เพิม่รายชื่อใหม ใหเลือก จัดเก็บเปน 
ในการเพิ่มที่อยูสนทนาลงในชื่อใน 
รายช่ือ ใหเลือก เพิ่มเขาในช่ือ 

■ ชองสนทนา
เมือ่คุณติดตอไปที่ชอง สมาชิกทุกคน
ในชองจะไดยินเสียงพรอมกัน
มชีองสนทนาสามชองดังน้ี:

• ชองที่จัดเตรียมไว — ชองถาวร
ที่สรางโดยผูใหบริการ

• ชองสาธารณะ — สมาชิกชองทุกคน
สามารถเชิญบุคคลอ่ืนได

• ชองสวนตัว — เฉพาะบุคคลที่ไดรับ
คําเชิญจากผูสรางชองสามารถ
เขารวมได

เพ่ิมชอง
ในการเพิ่มชองสาธารณะหรือชองสวนตัว 
ใหเลือกเมนู > สนทนา > เพิ่มชอง 
และแกไขการต้ังคาในชองแบบฟอรม
สถานะของชอง: — เลือก ใชงาน หรือ 
ไมใชงาน
ช่ือเลนในชอง: — ปอนช่ือเลนของคุณ
สําหรับชอง
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ความปลอดภัยของชอง: — เลือก 
ชองสาธารณะ หรือ ชองสวนตัว
ในการสงคําเชิญไปยังกลุมอ่ืน ใหเลือก 
ใช เมือ่เครื่องแสดงขอความ คุณสามารถ
สงคําเชิญโดยใชขอความแบบตัวอักษร
หรืออินฟราเรด
ในการเพิ่มชองโดยปอนที่อยูชอง
ดวยตัวเอง ใหเลือก เมนู > สนทนา > 
เพิ่มชอง > ตัวเลือก > แกไขที่อยูดวย
ตนเอง ปอนที่อยูของชองตามขอมูล
ของผูใหบริการของคุณ

รับคําเชิญ
เมื่อคุณไดรับคําเชิญไปยังกลุม ไดรับ
คําเชิญจากชอง: จะปรากฏขึ้น
1. ในการดูรายชื่อที่สงคําเชิญและ

ที่อยูของชองหากกลุมไมใชชอง
สวนตัว ใหเลือก ดู

2. ในการเพิ่มชองลงในเครื่องของคุณ 
ใหเลือก จัดเก็บ

3. ในการต้ังคาสถานะสําหรับชอง 
ใหเลือก ใชงาน หรือ ไมใชงาน

ในการปฏิเสธคําเชิญ ใหเลือก ดู > 
ละทิ้ง > ใช

■ การต้ังคาสนทนา
การตั้งคา PTT ม ี2 ประเภท ไดแก 
การตั้งคาเพื่อการเชื่อมตอกับบริการ 
และการตั้งคาเพื่อใชงาน
คุณอาจไดรับการตั้งคาเพือ่เช่ือมตอกับ
บริการจากผูใหบริการระบบหรือผูให

บริการ โปรดดูที่ ”บริการต้ังกําหนดคา” 
หนา xiv คุณสามารถปอนการต้ังคา
ดวยตัวคุณเองได โปรดดูที่ ”การจัด 
รูปแบบ” หนา 43

ในการเลือกการตั้งคาสําหรับการ
เช่ือมตอกับบริการ ใหเลือก เมนู > 
สนทนา > การต้ังกําหนดคา และจาก
ตัวเลือกตอไปน้ี
การจัดรูปแบบ — เพือ่เลือกผูใหบริการ 
คาที่ต้ังมา หรือ การตั้งคาสวนบุคคล 
สําหรับบริการสนทนา เฉพาะการ
กําหนดคาที่รองรับบริการสนทนาเทานั้น
ที่จะปรากฏขึน้ 
บัญชี — เพื่อเลือกบัญชีบริการสนทนา
ที่มใีนการต้ังกําหนดคาที่ใชงาน
นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปน้ี ช่ือผูใชสนทนา, ช่ือเลน
ที่ต้ังไว, รหัสผานสนทนา, โดเมน และ 
ที่อยูเซิรฟเวอร
ในการแกไขการต้ังคาสนทนาสําหรับ
ใชงาน ใหเลือก เมนู > สนทนา > 
การตั้งคาสนทนา และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปน้ี:

การโทร 1 ตอ 1 > เปด — เพื่อต้ังคา
โทรศัพทใหตอบรับสายเรียกเขาแบบ
ตัวตอตัว ในการโทรออกแตไมรับสาย
ที่โทรแบบตัวตอตัว ใหเลือก ปด 
ผูใหบริการอาจนําเสนอบริการที่แทนที่
การตั้งคาเหลานี้ ในการตั้งโทรศัพท
ใหแจงคุณถึงการติดตอแบบตัวตอตัว
ดวยเสียงเรียกเขา ใหเลือกแจงเตือน
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ฟงกชันปุมสนทนาที่ต้ังไว — เพื่อเลือก
การทํางานที่ต้ังไวของปุมสนทนา  คุณ
สามารถตั้งปุมใหเพื่อ รายการรายชื่อ 
หรือ รายการชอง หรือเพื่อติดตอสนทนา
กับรายชื่อ ชอง หรือกลุมที่เลือก
แสดงสถานะล็อกอิน > ใช — เพือ่ให
หรือไมใหสงสถานะล็อกอิน
สถานะสนทนาเมื่อเปด > ใช > หรือ 
ถามกอน เพื่อต้ังโทรศัพทใหเช่ือมตอ
กับบริการสนทนาโดยอัตโนมติัเมือ่คุณ
เปดเครื่อง
การสนทนาเมื่ออยูตปท. — เพื่อ
สลับเปดหรือปดบริการสนทนาเมื่อใช
โทรศัพทนอกเครือขายโฮม
สงที่อยูสนทนา > ไม — เพือ่ซอนที่อยู
การสนทนาจากการโทร
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14. ตารางนัดหมาย

■ นาฬิกาปลุก
คุณสามารถตั้งโทรศัพทใหปลุกตาม
เวลาที่กําหนดได เลือก เมนู > ตาราง
นัดหมาย > นาฬิกาปลุก
ในการต้ังเวลาปลุก ใหเลือก เวลาปลุก 
แลวปอนเวลาปลุก และเลือก ตกลง 
ในการเปลี่ยนเวลาปลุกเมื่อต้ังเวลาปลุก
ไว ใหเลือก เปด
ในการต้ังใหโทรศัพทแจงเตือนคุณเมื่อถึง
วันที่เลือกในสัปดาห ใหเลือก เตือนซํ้า
ในการเลือกเสียงปลุกหรือต้ังสถานีวิทยุ
เปนเสียงปลุก ใหเลือก เสียงปลุก หาก
คุณเลือกวิทยุเปนเสียงปลุก ใหตอชุด
หูฟงเขากับโทรศัพท โทรศัพทจะใช
สถานีที่คุณฟงลาสุดเปนเสียงปลุก 
โดยเสียงวิทยุจะออกทางลําโพง หาก
คุณถอดชุดหูฟงออกหรือปดโทรศัพท 
เสียงปลุกที่ต้ังไวเร่ิมแรกจะถูกใชแทน
วิทยุ
ในการต้ังการหมดเวลาเลื่อน ใหเลือก 
การหมดเวลาเลื่อน และเลือกเวลา

การหยุดเสียงปลุก
โทรศพัทจะสงเสยีงปลุก และมขีอความ
กะพริบวา ปลุก! หยุด พรอมกบัแสดงเวลา
ปจจุบันบนหนาจอแมวาจะปดโทรศพัท
ไวก็ตาม หากตองการปดเสยีงปลุก 

ใหเลือก หากคณุปลอยใหเครื อง
สงเสยีงปลุกตอไปเปนเวลาหน ึงนาทหีรือ
เลือก เลื่อนไป เสยีงปลุกจะหยดุดัง
ในชวงเวลาท ีตั งไวใน การหมดเวลาเล ือน 
และจะสงเสยีงปลุกใหมอีกคร ัง
หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพท
อยู เคร่ืองจะเปดเองและมีเสียงปลุก
ดังขึ้น หากคุณเลือก หยุด โทรศัพท
จะแสดงขอความถามวาคุณตองการเปด
ใชงานโทรศัพทเพื่อโทรหรือไม เลือก ไม 
เพือ่ปดโทรศัพทหรือ ใช เพื่อโทรออก
และรับสายที่โทรเขา หามเลือก ใช 
เมือ่การใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได

■ ปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน 
วันปจจุบันจะถูกระบุดวยกรอบในการ
แสดงผลตามเดือน  หากมบัีนทึกที่ต้ังไว
 สําหรับวันน้ัน วันดังกลาวจะปรากฏ
เปนตัวหนา หากตองการดูบันทึกของ
วันน้ัน ใหเลือก ดู ในการดูทีละสัปดาห 
ใหเลือก ตัวเลือก > ดูอาทิตย ในการ
ลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน ใหเลือก
การแสดงผลเปนเดือนหรือสัปดาห 
แลวเลือก ตัวเลือก > ลบบันทึกทั้งหมด
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คุณอาจใชตัวเลือกอ่ืนๆ ของมมุมอง
ปฏิทินเปนวัน เพือ่ทําบันทึก, ลบ, แกไข, 
ยาย หรือทําบันทึกซํ้า, คัดลอกบันทึก
ไปยังวันอ่ืน, สงบันทึกโดยใชเทคโนโลยี 
Bluetooth หรืออินฟราเรด หรือสง
บันทึกไปยังปฏิทินของโทรศัพทเคร่ือง
อ่ืนที่ใชรวมกันไดในรูปแบบขอความ
แบบตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดีย  
ใน การต้ังคา คุณสามารถตั้งคาวันที่ 
เวลา เขตเวลา รูปแบบวันและเวลา 
ตัวคั่นวันที่ มมุมองที่ต้ังไว หรือวันแรก
ของสัปดาห  ใน ลบบันทึกอัตโนมัติ ิ 
คุณสามารถตั้งใหเครื่องลบบันทึกเกา
โดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กําหนด

การสรางบันทึกปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน 
เล่ือนไปยังวันที่คุณตองการ และเลือก 
ตัวเลือก > สรางบันทึก เลือกประเภท
ของบันทึกดังตอไปน้ี: นัดหมาย

 โทร  วันเกิด  บันทึก หรือ
 เตือนความจํา แลวปอนขอมูลบันทึก

ลงในชอง

การเตือนบันทึก
โทรศัพทจะสงเสียงบ๊ีพและแสดงบันทึก 
เมื่อมบัีนทึกเตือนการโทร  ที่หนาจอ 
เมื่อตองการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น 
ใหกดปุมโทรออก ในการปดเสียงแจง
เตือนและดูบันทึก ใหเลือก ดู ในการหยุด
เสียงปลุกประมาณ 10 นาที ใหเลือก 
เลื่อนไป

ในการปดเสียงแจงเตือนโดยไมดูบันทึก 
ใหเลือก ออก

■ ส่ิงท่ีตองทํา
หากคุณตองการจัดเก็บบันทึกงานที่ตอง
ทํา ใหเลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
สิ่งที่ตองทํา
ในการจัดทําบันทึกหากยังไมมบัีนทึก 
ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > เพิ่ม 
เขยีนบันทึก เลือก จัดเก็บ และลําดับ
ความสําคัญ และตั้งวันครบกําหนดและ
เสียงปลุกสําหรับบันทึก
ในการดูบันทึก ใหเล่ือนไปยังบันทึก
ที่ตองการ แลวเลือก ดู
อีกทั้งยังสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อลบ
บันทึกที่เลือกไว และลบบันทึกทั้งหมด
ที่คุณทําเครื่องหมายเปนเสร็จสมบูรณ 
คุณสามารถจัดเรียงบันทึกตามลําดับ
ความสําคัญหรือตามวันครบกําหนด 
สงบันทึกไปยังโทรศัพทเคร่ืองอ่ืนเปน
ขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดีย 
จัดเก็บบันทึกเปนบันทึกปฏิทิน หรือ
เขาใชปฏทิินได
ขณะที่ดูบันทึก คุณสามารถเลือกตัวเลือก
เพือ่แกไขวันสิ้นสุดหรือลําดับความ
สําคัญของบันทึก หรือทําเครื่องหมาย
บันทึกนั้นเปนเสร็จสมบูรณไดดวย
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■ บันทึก
ในการเขียนและสงบันทึก ใหเลือก 
เมนู > ตารางนัดหมาย > บันทึก
ในการจัดทําบันทึกหากยังไมมีบันทึก 
ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > 
สรางบันทึก เขียนขอความและเลือก 
จัดเก็บ
ตัวเลือกอ่ืนๆ สําหรับการบันทึกรวมถึง
การลบและการแกไขบันทึก ขณะที่แกไข
บันทึก คุณสามารถออกจากโปรแกรม
แกไขขอความโดยไมตองบันทึกการ
เปล่ียนแปลง คุณสามารถสงบันทึกไปยัง
เคร่ืองที่ใชงานรวมกันไดผานอินฟราเรด, 
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth, ขอความ
แบบตัวอักษร หรือขอความมัลติมีเดีย 
หากบันทึกยาวเกินกวาที่จะสงขอความ
เปนตัวอักษรได เคร่ืองจะขอใหคุณลบ
จํานวนตัวอักษรที่เกินมาออกจากบันทึก
ของคุณ

■ เคร่ืองคิดเลข
เคร่ืองคิดเลขในโทรศัพทสามารถบวก 
ลบ คูณ หาร หาคาเลขยกกําลังสอง หาราก 
และแปลงคาสกุลเงินตางๆ

หมายเหตุ: เคร่ืองคิดเลขนี้มี
ขอจํากัดในดานความถูกตอง
และไดรับการออกแบบมา
สําหรับการคํานวณอยางงาย

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > เคร่ือง
คิดเลข เมือ่ 0 ปรากฏขึ้น ใหปอนเลข
จํานวนแรกที่ตองการคํานวณ กดปุม # 
เพือ่ใสจุดทศนิยม เลือก ตัวเลือก > 
บวก, ลบ, คูณ, หาร, ยกกําลังสอง, 
หาสแควรรูท หรือ เปล่ียนเครื่องหมาย 
ปอนตัวเลขจํานวนที่สอง สําหรับผลลัพธ
รวม ใหเลือก ผลลัพธ หากตองการเริ่ม
การคํานวณครั้งใหม กอนอ่ืนใหเลือก
และกดคางไวที่ปุม ลบ

การแปลงสกุลเงิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
เคร่ืองคิดเลข หากตองการบันทึกอัตรา
แลกเปลี่ยน ใหเลือก ตัวเลือก > อัตรา
แลกเปลี่ยน เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหน่ึง
ท่ีปรากฏบนหนาจอ ปอนอัตราแลกเปลี่ยน
โดยกดปุม # เพือ่ใสจุดทศนิยมและเลือก
ตกลง เคร่ืองจะยังคงบันทึกอัตรา
แลกเปลี่ยนน้ันเอาไวจนกวาจะมีอัตรา
แลกเปลี่ยนใหมมาแทนที่ ในการแปลง
สกุลเงิน ใหปอนจํานวนเงินที่ตองการ
แปลง แลวเลือก ตัวเลือก > เปน
สกุลหน่ึง หรือ เปนสกุลสอง

หมายเหตุ: เมือ่คุณเปล่ียน
แปลงสกุลเงินหลัก คุณตอง
ปอนอัตราใหม เน่ืองจากเครื่อง
จะต้ังคาอัตราแลกเปลี่ยนที่
กําหนดไวกอนหนาใหเปนศูนย 
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■ ตัวจับเวลา
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ตัวนับ
ถอยหลัง ปอนเวลาปลุกเปนช่ัวโมง นาที 
และวินาที และเลือก ตกลง หากคุณ
ตองการ คุณสามารถเขียนขอความ
บันทึกของคุณเองซ่ึงจะปรากฏขึน้เมื่อ
หมดเวลา หากตองการเร่ิมการจับเวลา 
ใหเลือก เริ่ม หากตองการเปล่ียนเวลา
ท่ีตั้งไว ใหเลือก เปล่ียนเวลา หากตองการ
หยุดตัวนับเวลา ใหเลือก หยุดนับ
หากถึงเวลาเตือน ขณะที่โทรศัพทอยู
ในโหมดสแตนดบาย เคร่ืองจะสงเสียง
เตือนและกะพริบขอความบันทึกหาก
ต้ังไว หรือ หมดเวลาที่ต้ัง กดปุมใดก็ได
เพื่อหยุดเสียงเตือน หากไมไดกดปุมใด 
เสียงเตือนจะหยุดอัตโนมัติภายใน 
30 วินาที หากตองการปดเสียงแจงเตือน
และลบบันทึก ใหเลือก ออก หาก
ตองการเริ่มจับเวลาแบบถอยหลังอีกครั้ง 
ใหเลือก เริ่มใหม

■ นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือ
รอบเวลาโดยใชนาฬิกาจับเวลา ในขณะ
จับเวลา คุณยังสามารถใชงานฟงกชัน
อ่ืนไดดวยเชนกัน หากตองการตั้งนาฬิกา
จับเวลาใหทํางานเปนพื้นหลังของหนาจอ 
ใหกดปุมจบการทํางาน
การใชนาฬิกาจับเวลาหรือใหนาฬิกาจับ
เวลาทํางานอยูโดยไมปรากฏบนหนาจอ
ขณะที่ใชงานคุณสมบัติอ่ืนๆ อยูจะ

สิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทําให
อายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง 
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกา 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

เวลาที่แยกไว — เพื่อวัดคาเวลาในรอบ
น้ัน ในการเริ่มจับเวลา ใหเลือก เริ่ม เลือก 
แยก ทุกครั้งที่คุณตองการบันทึกเวลา
ระหวางรอบ ในการหยุดจับเวลา ใหเลือก 
หยุด
ในการจัดเก็บเวลาที่จับได ใหเลือก 
จัดเก็บ
ในการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ใหเลือก 
ตัวเลือก > เร่ิม เวลาใหมน้ีจะเดินตอ
จากเวลาเดิมที่จับเวลาไว ในการตั้ง
เวลาใหมโดยไมจัดเก็บไว ใหเลือก 
ต้ังเวลาใหม
หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลาใหทํางาน
เปนพืน้หลังของหนาจอ ใหกดปุมจบ
การทํางาน
รอบเวลา — เพื่อบันทึกรอบเวลา หาก
ตองการตั้งนาฬิกาจับเวลาใหทํางาน
เปนพืน้หลังของหนาจอ ใหกดปุม
จบการทํางาน
จับเวลาตอ — เพื่อดูเวลาที่คุณต้ังไว
เปนพืน้หลัง
เวลาลาสุด — เพื่อดูเวลาที่จับคร้ังลาสุด 
หากยังไมไดต้ังเวลาใหมใหนาฬิกาจับ
เวลา
แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพื่อดูหรือลบ
เวลาที่บันทึกไว
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15. แอปพลิเคชั่น 

■ เกม
นอกจากเกมสที่ติดตั้งไวใหลวงหนาแลว 
การด microSD สามารถบรรจุเกมส
ไดดวย 

การเขาเลนเกมส
เลือก เมนู > แอปพลิเคช่ัน > เกมส 
เล่ือนไปยังเกมสที่ตองการ แลวเลือก 
เปด หรือกดปุมโทรออก
โปรดดูตัวเลือกที่เก่ียวของกับเกมส
ที่ ”ตัวเลือกแอปพลิเคช่ัน” หนา 65

แหลงดาวนโหลดเกมส
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั น > ตวัเลอืก > 
การดาวนโหลด > ดาวนโหลดเกมส 
รายการบ ุคมารคท ีใชไดจะแสดงข ึน 
โปรดดู ”บุ คมารค” หนา 69

ขอสําคัญ: ติดตั้งและใช
แอปพลิเคช่ันกับซอฟตแวรอ่ืน
จากแหลงที่มคีวามปลอดภัย
เพียงพอและมกีารปองกัน
จากซอฟตแวรที่เปนอันตราย
เทานั้น

การตั้งคาเกม
ในการต้ังคาเสียง แสงสวาง และการสั่น
ใหเกมส ใหเลือก เมนู > แอปพลิเคช่ัน > 
ตัวเลือก > การตั้งคาแอปพลิฯ

■ แหลงรวบรวม
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณ
ประกอบดวยแอปพลิเคชั่น Java 

การเปดใชแอปพลิเคชั่น
เลือก เมนู > แอปพลิเคช่ัน > รวม เล่ือน
ไปยังแอปพลิเคช่ัน และเลือก เปด หรือ
กดปุม

ตัวเลือกแอปพลิเคชั่น
ลบ — เพื่อลบแอปพลิเคชั่นออกจาก
โทรศัพท
ขอมูล — เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
แอปพลิเคช่ันน้ัน
ตรวจสอบเวอรช่ัน — เพื่อตรวจสอบวา
เวอรชันใหมของแอปพลิเคช่ันน้ีจะ
ดาวนโหลดจาก เว็บ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

เวบ็เพจ — เพื่อใหรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือขอมูลของแอปพลิเคช่ันเพิม่เติม
จากเว็บเพจ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) โดยจะปรากฏขึ้นตอเมือ่
แอปพลิเคช่ันน้ันมทีี่อยูอินเทอรเน็ตแลว
เขาสูแอปพลิเคช่ัน — เพื่อจํากัด
แอปพลิเคชั่นจากการเขาสูระบบเครือขาย 
ประเภทการเขาใชตางๆ จะปรากฏขึ้น 
เลือกการอนุญาตอยางใดอยางหนึ่ง
สําหรับแตละประเภท
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การดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น
โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคช่ัน 
J2ME™ Java กอนที่จะดาวนโหลด 
โปรดตรวจสอบวาแอปพลิเคช่ันน้ีใชงาน
ไดกับโทรศัพทของคุณ

ขอสําคัญ: ติดตั้งและใช
แอปพลิเคช่ันกับซอฟตแวร
อ่ืนจากแหลงที่มคีวามปลอดภยั
เพียงพอและมกีารปองกัน
จากซอฟตแวรที่เปนอันตราย
เทานั้น

คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคช่ัน 
Java ใหมๆ ไดหลายวิธี ดังน้ี:

• เลือก เมนู > แอปพลิเคช่ัน > 
ตัวเลือก > การดาวนโหลด > 
ดาวนโหลดแอปฯ และรายการ
บุคมารคที่มอียูจะปรากฏ โปรดดูที่ 
”บุคมารค” หนา 69

คุณสามารถสอบถามการใชบริการ
แบบอื่น ราคา และภาษีตางๆ ไดจาก
ผูใหบริการของคุณ

• ใชฟงกชันการดาวนโหลดเกมส โปรด
ดูที่ ”แหลงดาวนโหลดเกมส” 
หนา 65

• ใช Nokia Application Installer 
จากชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 
เพื่อดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นลงใน
โทรศัพทของคุณ

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่โหลด
ไวแลวสําหรับไซตที่ไมเปนพันธมติรกับ 
Nokia ทั้งน้ี Nokia จะไมรับรองหรือ
รับประกันใดๆ ตอการใชงานไซต
ดังกลาว หากคุณเลือกการเขาใชไซต
เหลานั้น คุณควรจะยึดถือตาม
ขอควรระวังสําหรับความปลอดภัย
หรือเน้ือหาดังที่คุณทําตอไซตอินเตอร
เน็ตใดๆ
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16. เว็บ

คุณสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ต
เคลื่อนที่ตางๆ โดยใชเบราเซอรของ
โทรศัพท 

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะ
บริการที่เช่ือถือได และมีการ
รักษาความปลอดภัยรวมทั้ง
การปองกันที่เพียงพอตอ
ซอฟตแวรที่เปนอันตราย

คุณสามารถสอบถามการใชบริการ
เหลานี้ รวมทั้งราคา ภาษี และคําแนะนํา
ตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ 
คุณสามารถใชคุณสมบัติเบราเซอร
ของโทรศัพทเพื่อดูบริการตางๆ ที่ใช
ภาษา Wireless Markup Language 
(WML) หรือ extensible HyperText 
Markup Language (XHTML) ในเพจ
ตางๆ ได โดยลักษณะที่ปรากฏ
อาจแตกตางกันตามขนาดของหนาจอ 
คุณอาจดูรายละเอียดทั้งหมดของ
เว็บเพจในอินเทอรเน็ตไมได 

■ ขั้นตอนพื้นฐานในการเขาใช
และการใชงานบริการ

1. จัดเก็บการต้ังคาบริการที่ตองใช
ในการเขาถึงบริการที่คุณตองการใช 
โปรดดูที่ ”การต้ังคาการดูขอมูล” 
หนา 67

2. เช่ือมตอเขากับบริการ โปรดดูที่ 
”การเชื่อมตอกับบริการ” หนา 67

3. เร่ิมตนการเบราสเพจของบริการ 
โปรดดูที่ ”การเบราสเพจ” หนา 68

4. เมือ่คุณเบราสเสร็จเรียบรอยแลว 
ใหยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการ 
ในการยุติการเชื่อมตอ โปรดดูที่ 
”ตัวเลือกตางๆ ในขณะเบราส” 
หนา 68

■ การตั้งคาการดูขอมูล
คุณอาจไดรับการตั้งคาคอนฟเกอเรชันที่
ตองใชในการเบราสเปนขอความการ
ต้ังคาคอนฟเกอเรชัน จากผูใหบริการ
ระบบหรือผูใหบริการที่นําเสนอบริการ
ที่คุณตองการใช โปรดดูที่ ”บริการตั้ง 
กําหนดคา” หนา xiv นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถปอนการตั้งกําหนดคาทั้งหมด
ดวยตัวคุณเอง โปรดดูที่ ”การจัด 
รูปแบบ” หนา 43

■ การเชื่อมตอกับบริการ
อันดับแรก ตรวจดูใหแนใจวาการตั้งคา
คอนฟเกอเรชันของบริการที่คุณตองการ
ใชน้ันทํางานอยู
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1. ในการเลือกการตั้งคาสําหรับการ
เช่ือมตอกับบริการ ใหเลือก เมนู > 
เว็บ > การตั้งคา > การต้ังกําหนดคา

2. เลือก การจัดรูปแบบ เฉพาะการตั้ง
กําหนดคาที่รองรับบริการเบราส
เทานั้นที่จะปรากฏขึ้น เลือกผูให
บริการ คาที่ต้ังมา หรือ การตั้งคา
สวนบุคคล เพื่อเบราส โปรดดูที่ 
”การต้ังคาการดูขอมูล” หนา 67

3. เลือก บัญชี และบริการเบราส
ที่มีอยูในการตั้งกําหนดคาที่ใชงาน

4. เลือก แสดงหนาตางการติดตอ > ใช 
เพื่อดําเนินการตรวจสอบผูใชดวย
ตนเองสําหรับการเชื่อมตอ
อินทราเน็ต

จากนั้น ใหเช่ือมตอกับบริการโดยเลือก
ทําตามขั้นตอนตอไปน้ี
• เลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรือ

ในโหมดสแตนดบาย ใหกดคางไว
ที่ปุม 0

• ในการเลือกบุคมารคของบริการ 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค

• ในการเลือก URL ลาสุด ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > ที่อยูเว็บลาสุด

• ในการปอนที่อยูของบริการ ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู ปอนที่อยู
ของบริการ แลวเลือก ตกลง

■ การเบราสเพจ
หลังจากคุณเช่ือมตอกับบริการ คุณ
สามารถเริ่มการเบราสเพจตางๆ ได 

ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกัน
ไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตามขอความ
ที่ปรากฏบนหนาจอแสดงผลที่โทรศัพท
ของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
หากคุณเลือกขอมูลแพคเก็ตเปนบริการ
เสริมขอมูล สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น
ที่ดานบนซายของหนาจอในขณะที่
เบราส หากคุณรับสายหรือขอความ
แบบตัวอักษร หรือโทรออกในระหวาง
การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต  จะ
ปรากฏขึ้นที่ดานบนขวาของหนาจอ 
ซ่ึงแสดงวาหยุด (พัก) การเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ตไวช่ัวคราว หลังจากโทรเสร็จ
เรียบรอยแลว เคร่ืองจะพยายามเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ตใหมอีกครั้ง

การเบราสดวยปุมโทรศัพท
ในการเบราสดูเพจ ใหเล่ือนไปตาม
ทิศทางตางๆ
ในการเลือกรายการที่ไฮไลตไว ใหกดปุม
โทรออก หรือเลือก เลือก
ในการปอนตัวอักษรและตัวเลข ใหกดปุม 
0 ถึง 9 ในการปอนตัวอักษรพเิศษ 
ใหกดปุม *

ตัวเลือกตางๆ ในขณะเบราส
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

โฮมเพจ — เพื่อกลับไปยังหนาแรก
ทางลัด — เพื่อเปดรายการตัวเลือก
รายการใหมที่จะใชกับเพจน้ันโดยเฉพาะ 
ตัวเลือกนี้จะใชไดก็ตอเม่ือในเพจมีทางลัด
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เพิ่มบุคมารค — เพื่อจัดเก็บเพจดังกลาว
เปนบุคมารค
บุคมารค — เพื่อเขาสูรายการบุคมารค 
โปรดดูที่ ”บุคมารค” หนา 69

ตัวเลือกเพจ — เพื่อแสดงรายการ
ตัวเลือกของเพจที่ใชงานอยู
ประวติั — เพื่อรับรายการที่แสดง URL 
ลาสุดที่เยี่ยมชม
ตัวเลือกอ่ืนๆ — เพือ่แสดงรายการ
ตัวเลือกอ่ืนๆ
รีโหลด — เพื่อโหลดซ้ําและอัปเดต
เพจปจจุบันอีกครั้ง
จบการทํางาน — เพือ่ตัดการเชื่อมตอ
กับบริการ
ผูใหบริการของคุณอาจมตัีวเลือกอ่ืนๆ 
ใหอีก

การโทรออกโดยตรง
เบราเซอรสนับสนุนฟงกชัน ซ่ึงคุณ
สามารถเขาใชงานไดขณะเบราส 
คุณอาจตอสายโทรศัพท สงแบบเสียง 
DTMF และบันทึกช่ือและเบอรโทรศัพท
จากเพจขณะที่สนทนาได

■ บุคมารค
คุณสามารถจัดเก็บที่อยูของเพจเปน
บุคมารคในหนวยความจําของโทรศัพท
1. ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 

บุคมารค หรือเมื่ออยูในโหมด
สแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
บุคมารค

2. เล่ือนไปที่บุคมารคและเลือกบุคมารค
ดังกลาว หรือกดปุมโทรออกเพื่อทํา
การเชื่อมตอกับเพจที่เช่ือมโยงกับ
บุคมารค

3. เลือก ตัวเลือก เพื่อดู แกไข ลบ หรือ
สงบุคมารค เพื่อสรางบุคมารคใหม หรือ
เพือ่จัดเก็บบุคมารคไวในแฟมขอมลู

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่โหลด
ไวแลวสําหรับไซตที่ไมเปนพันธมติรกับ 
Nokia ทั้งน้ี Nokia จะไมรับรองหรือ
รบัประกันใดๆ ตอการใชงานไซตดังกลาว 
หากคุณเลือกการเขาใชไซตเหลานั้น 
คุณควรจะยึดถือตามขอควรระวังสําหรับ
ความปลอดภัยหรือเน้ือหาดังที่ทานทํา
ตอไซตอินเทอรเน็ตใดๆ

รับบุคมารค
เมือ่คุณไดรับขอความบุคมารคที่สงเปน
แบบบุคมารค ไดรับ 1 บุคมารค 
จะปรากฏขึ้น  ในการจัดเก็บบุคมารค 
ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ 

■ การตั้งคาลักษณะเบราเซอร
ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือก
อ่ืนๆ > การตั้งคาลักษณะ หรือในโหมด
สแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เวบ็ > 
การตั้งคา > การตั้งคาลักษณะเบราเซอร 
และจากตัวเลือกตอไปน้ี
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การตัดคํา > ใช — เพื่อกําหนดให
ขอความปรากฏบนหนาจอในบรรทัด
ตอไป หากคุณเลือก ไมใช ขอความ
จะถูกตัดใหสั้นลง
ขนาดอักษร > ขนาดเล็กพิเศษ, เล็ก 
หรือ กลาง — เพื่อต้ังขนาดอักษร
แสดงภาพ > ไมแสดง — เพื่อซอนภาพ
ในเพจ ซ่ึงจะชวยเพิ่มความเร็วในการ
เบราสดูเพจที่มีรูปภาพจํานวนมาก
การแจงเตือน > แจงการเชื่อมตอที่ไม
รับรอง > แสดง — เพื่อต้ังคาโทรศัพท
ใหแจงเตือนเมื่อการเชื่อมตอแบบรับรอง
เปล่ียนเปนการเชื่อมตอที่ไมรับรองขณะ
เบราส
การแจงเตือน > แจงรายการทีไ่มรับรอง > 
แสดง — เพื่อต้ังโทรศัพทใหแจงเตือนเมื่อ
หนาเพจที่มีการเขารหัสที่มีรายการที่ไม
ปลอดภยั การแจงเตือนเหลานี้ไมได
รับรองวาการเชื่อมตอน้ันปลอดภัย 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 
”ความปลอดภัยของเบราเซอร” หนา 72

การเขารหัสตัวอักษร > การเขารหัส
เน้ือหา — เพื่อเลือกการเขารหัสสําหรับ
เน้ือหาเพจเบราเซอร
การเขารหัสตัวอักษร > ที่อยูเว็บ 
Unicode (UTF-8) > ใช — เพื่อต้ังคาให
เคร่ืองสง URL เปนการเขารหัส UTF-8 
คุณอาจตองใชการตั้งคานี้เมื่อคุณเขาใช
เว็บเพจที่ใชภาษาตางประเทศ

ขนาดหนาจอ > แบบเต็มจอ หรือ 
ขนาดเล็ก — เพื่อต้ังคาเคาโครงหนาจอ
JavaScript > ใช — เพื่อเรียกใชงาน 
Java scripts

■ การตั้งคาการปองกัน

คุกก้ี
คุกกี้ คือ ขอมูลที่เว็บไซตจัดเก็บใน
หนวยความจําแคชของโทรศัพท คุกกี้
จะถูกบันทึกไวจนกวาคุณจะลบขอมูล
ในหนวยความจําแคช โปรดดูที่ 
”หนวยความจําแคช” หนา 71

ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกอ่ืนๆ > ระบบปองกัน > 
การตั้งคาคุกกี้ หรือในโหมดสแตนดบาย 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > 
การตั้งคาการปองกัน > คุกกี้ ในการรับ
หรือปองกันโทรศัพทไมใหรับคุกกี้ 
ใหเลือก ใหรับได หรือ ปฏิเสธ

สคริปตผานการเชื่อมตอรับรอง
คุณสามารถเลือกใหรับสคริปตจากเพจ
ที่มคีวามปลอดภยั โทรศัพทเคร่ืองน้ี
สนับสนุนสคริปต WML

ขณะเบราส หากตองการใหรับสคริปต 
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืนๆ > 
ระบบปองกัน > ต้ังคา WMLScript 
หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > การต้ังคา > การตั้งคา
การปองกัน > WMLScript ตอแบบ
รับรอง > ใหรับได
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■ การต้ังคาการดาวนโหลด
ในการจัดเก็บไฟลที่ดาวนโหลดทั้งหมด
โดยอัตโนมัติใน คลังภาพ ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตั้งคา
การดาวนโหลด > จัดเก็บอัตโนมัติ > 
เปด

■ ถาดรับบริการ
โทรศัพทสามารถรับขอความบริการ 
(ขอความที่สงให) ที่มาจากผูให
บริการระบบ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ขอความบริการเปนการแจง
ขอมูล (เชน หัวขอขาว) และอาจมี
ขอความตัวอักษรหรือที่อยูของบริการ
หากตองการเขาใช ถาดรับบริการ 
ในโหมดสแตนดบาย เมือ่คุณไดรับ
ขอความบริการ ใหเลือก แสดง หากคุณ
เลือก ออก ขอความจะถูกยายไปที่ 
ถาดรับบริการ หากตองการเขาใช 
ถาดรับบริการ ในภายหลัง ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > ถาดรับบริการ
หากตองการเขาใช ถาดรับบริการ ขณะ
เบราส ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือก
อ่ืนๆ > ถาดรับบริการ เล่ือนไปยัง
ขอความที่คุณตองการ และเมื่อตองการ
ใชงานเบราเซอรและดาวนโหลดเนื้อหา
ที่เลือกไว ใหเลือก ดึงขอมูล ในการ
แสดงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการ
แจงบริการหรือลบขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ขอมูล หรือ ลบ 

การตั้งคาถาดรับบริการ
เลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคา > ต้ังคา
ถาดรับบริการ
ในการกําหนดวาตองการรับขอความ
บรกิารหรือไม ใหเลือก ขอความบริการ > 
ใช หรือ ไมใช
ในการต้ังคาใหโทรศัพทรับขอความ
บริการเฉพาะจากผูจัดทําเนื้อหาที่ไดรับ
การรับรองจากผูใหบริการเทานั้น 
ใหเลือก ปองกันขอความ > ใช หาก
ตองการดูรายการผูจัดทําเนื้อหาที่ไดรับ
การรับรอง ใหเลือก ชองที่เช่ือถือได
ในการต้ังคาโทรศัพทใหใชเบราเซอร
จากโหมดสแตนดบายโดยอัตโนมัติ
เมือ่ไดรับขอความบริการ ใหเลือก 
เช่ือมตออัตโนมัติ > ใช หากคุณเลือก 
ไมใช โทรศัพทจะใชงานเบราเซอร
เฉพาะหลังจากคุณเลือก ดึงขอมูล เมื่อ
เคร่ืองไดรับขอความบริการเทานั้น

■ หนวยความจําแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บ
ขอมูลไวช่ัวคราว หากคุณพยายาม
เขาใชหรือเขาดูขอมลูที่เปนความลับ
ที่ตองการรหัสผาน ใหลบแคชของเคร่ือง
หลังการใชแตละคร้ัง ขอมลูหรือบริการ
ที่คุณเขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวย
ความจําแคช
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ในการลบแคชขณะที่เบราส ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืนๆ > ลบขอมูล
ในแคช ในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > ลบขอมลูในแคช

■ ความปลอดภยัของเบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติความ
ปลอดภยักับบริการบางประเภท เชน 
บริการดานธนาคารหรือการซื้อสินคา
ออนไลน สําหรับการเชื่อมตอประเภทนี้ 
คุณจําเปนตองใชใบรับรองและโมดูล
ระบบปองกันซ่ึงอาจมีอยูในซิมการด
ของคุณ สําหรับขอมลูเพิม่เติม โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ

โมดูลปองกัน
โมดูลปองกันจะปรับปรุงบริการดาน
ความปลอดภัยของแอปพลิเคช่ันที่ตอง
ใชในการเชื่อมตอเบราเซอรและใชงาน
ลายเซ็นแบบดิจิตอล โมดูลปองกันอาจ
ประกอบดวยใบรับรอง รวมทั้งปุมสวนตัว
และปุมทั่วไป ผูใหบริการจะจัดเก็บใบ
รับรองไวในโมดูลปองกัน
ในการดูหรือเปล่ียนการตั้งคาการ
ปองกัน ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
ความปลอดภัย > การต้ังคาการปองกัน 

ใบรับรอง
ขอสําคัญ: โปรดทราบวา
แมการใชใบรับรองจะชวย
ใหความเสี่ยงเกี่ยวกับการเชื่อม
ตอระยะไกลและการติดต้ัง

ซอฟตแวรลดนอยลงอยางเห็น
ไดชัด แตคุณควรใชใบรับรอง
อยางถูกตองเพื่อใหไดรับ
ประโยชนจากความปลอดภยั
ที่เพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมไิดให
การปองกันความปลอดภัย
แตอยางใด หากแตเปนที่การ
จัดการใบรับรองตางหากที่ตอง
มีใบรับรองของแทที่ถูกตอง 
หรือนาเช่ือถือ เพื่อความ
ปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น 
ใบรับรองมอีายุการใชงาน
แบบจํากัด หากใบรับรอง
ที่หมดอายุหรือใบรับรองที่
ไมสามารถใชไดปรากฏขึน้ 
แมวาใบรับรองน้ันจะถูกตอง
อยูแลว ใหตรวจสอบวาวนั
เวลาปจจุบันในเครื่องของคุณ
ใหถูกตอง
กอนที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
ใบรับรอง คุณตองตรวจสอบ
ใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถือ
ขอมลูของเจาของใบรับรองนี้ได 
และตรวจสอบวาใบรับรอง
ดังกลาวเปนของเจาของที่อยู
ในรายชื่อ

ใบรับรองมีอยู 3 แบบ ไดแก: ใบรับรอง
เซิรฟเวอร ใบรับรองสิทธ์ิ และใบรับรอง
ผูใช คุณสามารถขอรับใบรับรองไดจาก
ผูใหบริการของคุณ ผูใหบริการจะจัด
เก็บใบรับรองสิทธ์ิและใบรับรองผูใช
ไวในโมดูลปองกัน
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ในการดูรายการใบรับรองสิทธ์ิหรือใบ
รับรองผูใชที่ดาวนโหลดมายังโทรศัพท
ของคุณ ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > 
ความปลอดภัย > ใบรับรองสิทธ์ิ หรือ 
ใบรับรองผูใช
สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นระหวาง
การเชื่อมตอ หากการสงผานขอมูล
ระหวางโทรศัพทและเซิรฟเวอรที่ให
ขอมูลถูกเขารหัสไว
อยางไรก็ตาม ไอคอนความปลอดภยั
ไมไดแสดงวาการสงขอมลูระหวาง
เกตเวยและเซิรฟเวอรเน้ือหา (หรือ
ที่ซ่ึงจัดเก็บแหลงขอมลูที่ตองการ) 
จะปลอดภัย ขึ้นกับผูใหบริการวาจะมี
ระบบปองกันใหกับการสงขอมูลระหวาง
เกตเวยและเซิรฟเวอรเน้ือหาหรือไม

ลายเซ็นดิจิตอล
คุณสามารถสรางลายเซ็นดิจิตอลดวย
โทรศัพทของคุณไดหากซิมการดของคุณ
มีโมดูลปองกัน การใชลายเซ็นดิจิตอล
เหมือนกับการเซ็นช่ือลงบนเอกสารใบ
เรียกเก็บสัญญา หรือเอกสารอื่นๆ 

ในการใชลายเซ็นดิจิตอล ใหเลือกลิงค
ของเพจ เชน ช่ือหนังสือที่คุณตองการ
ซ้ือและราคาของหนังสือน้ัน ขอความ
ที่จะเซ็น ซ่ึงอาจมีจํานวนเงินและวันที่
รวมอยูดวย จะปรากฏขึ้น
ตรวจสอบวาขอความที่สวนหัวถูก อาน 
และไอคอนลายเซ็นดิจิตอล  จะ
ปรากฏขึ้น
หากลายเซ็นดิจิตอลไมปรากฏขึ้นแสดงวา
มกีารละเมดิความปลอดภัย และคุณ
ไมควรปอนขอมูลสวนตัวเชน PIN ที่
ลงนามไว
ในการตกลงรับขอความ ใหอานขอความ
ทั้งหมดกอน หลังจากนั้นใหคุณเลือก 
ตกลงรับ
ขอความน้ันอาจไมพอดีภายในหนาจอ
เดียว ดังน้ัน จึงควรตรวจสอบใหแนใจวา
ไดเล่ือนไปอานขอความทั้งหมดแลวกอน
ตกลงรับ
เลือกใบรับรองผูใชที่คุณตองการใช ปอน 
PIN ที่ลงนามไว (โปรดดูที่”รหัสผาน” 
หนา xiii) แลวเลือก ตกลง ไอคอน
ลายเซ็นแบบดิจิตอลจะหายไป และ
บริการจะแสดงขอมลูยืนยันการสั่งซ้ือ
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17. บริการซมิ

ซิมการดของคุณอาจมีบริการเพิ่มเติม 
คุณสามารถเขาใชงานเมนูน้ีไดก็ตอเมือ่
ซิมการดของคุณสนับสนุน ช่ือและเน้ือหา
ของเมนูจะตางกันไปตามซิมการดที่ใช

หมายเหตุ: สําหรับการพรอม
ใหบริการ อัตรา และขอมลู
การใชบริการซิม ใหติดตอ
ผูจําหนายซิมการด เชน 
ผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ 
หรือผูจําหนายรายอื่น

ในการต้ังใหโทรศัพทแสดงขอความ
ยืนยันการทํางานที่จะสงระหวางเครื่อง
ของคุณและระบบเมื่อคุณใชบริการซิม 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > 
ยืนยันบริการซิม > แสดง
ในการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตองสง
ขอความ หรือโทรติดตอ ซ่ึงคุณจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายนี้
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18. การเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร
คุณสามารถเขาใชงานอินเทอรเน็ตเมื่อ
เช่ือมตอเครื่องเขากับพีซีที่ใชงานรวมกัน
ได ผานพอรต IR, เทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth หรือสายขอมลู USB  คุณ
สามารถใชเคร่ืองโทรศัพทน้ีกับ
แอปพลิเคชั่นการสื่อสารดานขอมูล
และการเชื่อมตอกับเคร่ืองพีซีได
หลากหลายแบบ 

■ Nokia PC Suite 
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC 
Suite ในการซิงโครไนซรายช่ือ ปฏิทิน 
บันทึก และบันทึกสิ่งที่ตองทําระหวาง
โทรศัพทของคุณกับเคร่ืองคอมพิวเตอร
ที่ใชงานรวมกันไดหรือเซิรฟเวอร
อินเทอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) คุณอาจคนหาขอมลู
เพิ่มเติมรวมทั้ง PC Suite ไดจากสวน
สนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia ที่ 
www.nokia.co.th/6151/support 

■ EGPRS, HSCSD, CSD, 
และ WCDMA

ดวยโทรศัพทเคร่ืองน้ี คุณสามารถใช
บริการคลื่นวิทยุแพ็คเก็ตทั่วไป (GPRS), 
GPRS ขั้นสูง (EGPRS), บริการขอมูลสลับ
วงจร (ขอมูล GSM), บริการขอมูลสลับ
วงจรความเร็วสูง (HSCSD) และแพ็คเก็ต 
WCDMA และบริการขอมลูสลับวงจร 

โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูให
บริการ เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการใชงาน
และการเปนสมาชิกบริการขอมูล
การใชบริการ HSCSD จะสิ้นเปลือง
พลังงานจากแบตเตอรี่ของโทรศัพท
เร็วขึ้นกวาการใชสายสนทนาหรือการ
ใชสายขอมูลปกติ คุณอาจจําเปนตอง
ตอโทรศัพทเขากับอุปกรณชารจระหวาง
ที่โอนขอมลู
โปรดดูที่ ”การต้ังคาขอมูลแบบแพคเก็ต” 
หนา 39

■ แอปพลิเคชั่นการสื่อสาร
ขอมลู

โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการใชแอปพลิเคชั่น
การสื่อสารขอมูลจากเอกสารที่ใหมาดวย
ไมแนะนําใหโทรออกหรือรับสายเขา
ระหวางที่เช่ือมตอโทรศัพทกับเคร่ือง
คอมพิวเตอรเพราะอาจทําใหการทํางาน
ขัดของได
เพือ่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นระหวางการใช
โทรศัพทเพื่อรับสงขอมูล ใหวางโทรศัพท
บนพืน้ผิวที่มัน่คง โดยใหดานแผงปุม
คว่ําลง อยายายโทรศัพทโดยถือไวในมอื
ระหวางใชโทรศัพทรับสงขอมูล
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19. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่
■ การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจาก
แบตเตอร่ีชนิดที่สามารถชารจประจุใหม
ได แบตเตอรี่ใหมจะสามารถทํางาน
ไดเต็มประสิทธิภาพหลังจากผาน
การชารจและคายประจุอยางสมบูรณ 
2-3 รอบ คุณสามารถชารจแบตเตอร่ีและ
คายประจุไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่
จะเสื่อมสภาพลงตามการใชงาน เมื่อสังเกต
เห็นวาเวลาการสนทนาและคอยสายของ
แบตเตอร่ีสั้นลงกวาปกติ ใหเปล่ียน
แบตเตอร่ีกอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับ
การรบัรองจาก Nokia และชารจแบตเตอรี่
โดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนน้ี
ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น
หากใชแบตเตอรี่ท่ีเปลี่ยนใหมเปนครัง้แรก 
หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานานๆ 
คุณอาจจําเปนตองเช่ือมตอกับอุปกรณ
ชารจ และปลดการเชื่อมตอ และเช่ือมตอ
ใหมอีกครั้งเพื่อเร่ิมการชารจ
ถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบและ
โทรศัพทเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบ
แบตเตอร่ีที่ชารจเต็มแลวคางไวกับ
อุปกรณชารจ เน่ืองจากการชารจเปน
เวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้ง
แบตเตอร่ีที่ชารจเต็มไว แบตเตอร่ีจะ
คายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลา
สองสามนาทีกวาที่สัญลักษณแสดง
การชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือ
กอนที่จะสามารถโทรออกได
คุณควรใชแบตเตอร่ีตามวตัถุประสงคที่
ระบุเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย
อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของ
แบตเตอรี่โดยอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นไดเมือ่
มวีัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป 
หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก 
(+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะ
เหมือนแถบโลหะที่อยูบนแบตเตอร่ี) 
เหตุการณเชนน้ีอาจเกิดขึ้นได เชน 
ในกรณีที่คุณพกแบตเตอร่ีสํารองไวใน
กระเปาเสื้อหรือในกระเปาถือ การลัด
วงจรอาจทําใหขัว้แบตเตอร่ีหรือสวนที่ใช
ในการเชื่อมตอชํารุดเสียหายได
การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน 
การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศ
ท่ีรอนหรือหนาวจัด จะทําใหประสิทธิภาพ
และอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง 
พยายามเก็บแบตเตอร่ีไวในที่ท่ีมีอุณหภูมิ
ระหวาง 15°C ถึง 25°C (59°F ถึง 77°F) 
การใชแบตเตอร่ีที่รอนหรือเย็นเกินไป
อาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานได
ช่ัวคราว แมวาแบตเตอรี่น้ันจะมีประจุ
อยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพการ
ทํางานของแบตเตอรี่จะถูกจํากัด
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อยางมากทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัด
เมื่ออยูที่อุณหภูมิตํ่ากวาจุดเยือกแข็ง
หามโยนแบตเตอร่ีลงในกองไฟเนื่องจาก
อาจเกิดการระเบิดได ซ่ึงแบตเตอรี่ที่เกิด
ความเสียหายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน 
การกําจัดแบตเตอร่ีตองเปนไปตาม
กฎหมายของทองถ่ิน กรุณานํากลับมา
ใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้ง
รวมกับขยะภายในบาน

■ คําแนะนําสําหรับการตรวจ
สอบแบตเตอรี่ของ Nokia

โปรดใชแบตเตอร่ีของแทของ Nokia 
ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ 
ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซ้ือ
เปนแบตเตอร่ีของแทของ Nokia หรือ
ไม ใหซ้ือแบตเตอร่ีจากตัวแทนจําหนาย 
Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น มองหา
โลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia 
บนกลองบรรจุ และตรวจสอบสตื๊กเกอร
โฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปน้ี
การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบ
ถวนสมบูรณไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่
ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแท หากคุณ
มีเหตุผลอ่ืนใดที่เช่ือวาแบตเตอรี่ของคุณ
ไมใชแบตเตอร่ีของแทของ Nokia คุณ
ควรเลิกใชแบตเตอร่ีน้ีและนําไปที่จุด
บริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia 
ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความ
ชวยเหลือ จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย 
Nokia ที่ไดรับอนุญาตจะตรวจสอบวา
แบตเตอร่ีดังกลาวเปนแบตเตอร่ีของแท

หรือไม หากไมสามารถตรวจสอบได 
ใหสงคืนแบตเตอร่ีไปยังที่ที่คุณซ้ือมา 

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมือ่มองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรมบน

ฉลาก คุณควรจะเห็นรูปมือประสาน
กันของ Nokia (Nokia Connecting 
Hands) ในมุมมองหน่ึง และจะเห็น
โลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia 
(Nokia Original Enhancement) 
ในอีกมุมมองหนึ่ง

2. เมือ่คุณหันสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
ไปดานซาย ขวา ลาง และบน 
คุณควรจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด 
ในแตละดานตามลําดับ

3. ขูดแถบที่ดานขางของสติ๊กเกอรออก 
คุณจะพบรหัสแบตเตอร่ี 20 หลัก 
เชน 12345678919876543210 
หมุนแบตเตอร่ีเพื่อใหตัวเลขไม
กลับหัว อานรหัส 20 หลักนี้ โดยเร่ิม
อานจากแถวบนตอดวยแถวลาง
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4. ตรวจสอบรหัส 20 หลักวาถูกตอง
หรือไม โดยทําตามคําแนะนํา
ในเวบ็ไซต 
www.nokiaoriginals.com/check

เมื่อตองการสรางขอความแบบตัวอักษร 
ใหปอนรหัส 20 หลัก เชน 123456789
19876543210 และสงไปยัง +44 7786 
200276

การสรางขอความแบบตัวอักษร
• สําหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟก 

ยกเวนอินเดีย: ปอนรหัส 20 หลัก 
เชน 12345678919876543210 
และสงไปยัง +61 427151515

• สําหรับประเทศอินเดียเทานั้น: 
ปอนคําวา “Battery” ตามดวยรหัส
แบตเตอร่ี 20 หลัก เชน Battery 
12345678919876543210 และ
สงไปยัง 5555

โดยจะคิดคาใชจายตามอัตราการให
บริการในประเทศและระหวางประเทศ
คุณควรไดรับขอความแจงวารหัสน้ัน
เปนรหัสของแทหรือไม
หากคุณตองการความชวยเหลือ
ในการยืนยันรหัสแบตเตอร่ี โปรดติดตอ
ศูนยบริการของ Nokia ในพืน้ที่ของคุณ
ตามรายชื่อที่ปรากฏในเว็บไซต 
www.nokia-asia.com/carecentrelocator

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณ
ไมใชแบตเตอรี่ของแท
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอร่ี 
Nokia ของคุณที่มสีติ๊กเกอรโฮโลแกรม
เปนแบตเตอร่ีของแทของ Nokia หรือไม 
โปรดอยาใชแบตเตอร่ีน้ีอีก แตใหนํา
แบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือตัวแทน
จําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกล
ที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือ การใช
แบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรองจาก
บริษทัผูผลิตอาจเปนอันตรายและ
อาจทําใหเคร่ืองโทรศัพทของคุณดอย
ประสิทธิภาพและทําใหเคร่ืองและ
อุปกรณเสริมเสียหายได รวมทั้งอาจ
สงผลตอการรับรองหรือการรับประกัน
อ่ืนใดที่ใชกับโทรศัพท
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia โปรดไปที่
เวบ็ไซต 
www.nokiaoriginals.com/battery 

www.nokiaoriginals.com/check
www.nokia-asia.com/carecentrelocator
www.nokiaoriginals.com/battery
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20. อุปกรณเสรมิของแทจาก Nokia

อุปกรณเพ่ิมพิเศษ
แบบใหมสําหรับ
โทรศัพทของคณุมี
จําหนายอยูมากมาย
หลายแบบ  คุณสามารถ
เลือกอุปกรณเพ่ิมพิเศษซ่ึงเหมาะกับความ
ตองการในการติดตอสื่อสารของคุณได
อุปกรณเพ่ิมพิเศษบางอยางมรีายละเอียด
กลาวถึงในสวนตอจากนี้
โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นท่ี
ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนายบาง

ขอกําหนดทีเ่หมาะสมบางประการเกี่ยวกับอปุก
รณเสรมิและอปุกรณเพ่ิมพิเศษ
• เก็บอุปกรณเสริมและอปุกรณเพ่ิมพิเศษ

ท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจาก

อุปกรณเสริมใดๆ ใหจับท่ีปล๊ักไฟและ
ดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของ
อุปกรณเสริมทุกชิ้นท่ีติดตั้งในรถอยาง
สม่ําเสมอวาทํางานไดตามปกติ

• เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัติผานการรับรอง
เทานั้นท่ีจะติดตั้งอุปกรณเสริมในรถท่ีมี
ความซับซอนได

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณ
เพ่ิมพิเศษท่ีไดรับการรับรองจากผูผลิต
โทรศัพทเทานั้น  การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําให
การรับประกันหรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปน
โมฆะไป

■ แบตเตอรี่

* เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงไดโดย
ข ึ้นอยูกับซิมการด การตัง้คาระบบและ
การใชงาน รูปแบบการใชงาน รวมถึง
สภาพแวดลอม  การใชวิทยุ FM และแฮนดฟร ี
แบบในตัว จะสงผลตอเวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบาย

■ ชุดหูฟงไรสาย

ชุดหูฟง Nokia Bluetooth 
BH-200
รวมหวงคลองหูเพ่ือความสะดวกสบาย พรอม
ปุมตางๆ เพ่ือการควบคุมอยางคลองแคลว 
ชุดหูฟง Nokia Bluetooth BH-200 ใหเสียง
ท่ีชัดเจนและงายตอการใชงาย โดยเชื่อมตอ
กับโทรศัพทของคุณผานทางเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth ความเรียบงายที่เปยม
ประสิทธิภาพ:  สองรางวัลการออกแบบ
ยอดเยี่ยม

ประเภท GSM
ระยะเวลา
สนทนา*

ระยะเวลา
สแตนด
บาย GSM*

BP-6M สูงถึง 
4.5 ช่ัวโมง

สงูถงึ 
250 ช่ัวโมง
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ชุดหูฟง Nokia Bluetooth 
BH-700
ชุดหูฟง Nokia Bluetooth BH-700 ท่ีสงางาม
นํ้าหนักเบา เติมเตม็ความเรียบงายและความ
สะดวกไดอยางลงตัว  ดวยหวงคลองหูท่ีเปน
อุปกรณเสริมเพ่ือเพ่ิมความกระชับและสาย
คลองท่ีเก็บชุดหูฟงเพ่ือไมใชงาย ชุดหูฟงนี้
จึงชวยใหคุณสามารถควบคุมสายสนทนา
ท้ังหมดไดอยางครบถวนดวยสไตลท่ีเปน
ของคุณเอง

■ อุปกรณติดรถยนต

ชุดอุปกรณในรถยนตแบบพิเศษ
ของ Nokia CK-7W
การส่ือสารแบบแฮนดฟรี ชุดอุปกรณในรถ
แบบพิเศษของ Nokia CK-7W ชวยใหคุณ
ติดตอสื่อสารแบบแฮนดฟรีไดสะดวกขณะ
อยูในรถยนต  อุปกรณน้ีจะเชื่อมตอแบบ
ไรสายกบัโทรศัพทมือถือท่ีใชงานรวมกัน
ไดผานทางเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือ
เชื่อมตดิกับแทนวางมือถือท่ีใชงานรวมกัน
ไดผานทางชอง Pop-Port™

■ ขอมลู

สายเคเบิลเชื่อมตอ CA-53 
ของ Nokia
สายเคเบิลสําหรับเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรและ
โทรศัพท Nokia ท่ีใชงานรวมกันได  ชวยให
สามารถใชงานการถายโอนขอมูลและการ
ซิงโครไนซกับพีซีท่ีใชงานรวมกันได เชน 
ปฏทินิ สมุดโทรศพัท บนัทกึ รายการสิง่ทีต่องทํา 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับคุณสมบัติของ Nokia PC Suite  
รองรับความเร็วการถายโอนขอมูลสูงสุดและ
มาตรฐาน USB 2.0 
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21. การดูแลและการบํารุงรักษา
โทรศัพทของคณุไดรับการออกแบบมาโดยมี
รูปลักษณท่ีดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตท่ีประณีต 
คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคณุอยางดี 
คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติตาม
เงือ่นไขการรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บโทรศพัทไวในทีแ่หง ฝน ไอน้ํา ความชืน้ 

และของเหลวทุกชนิดอาจมีแรเปนสาร
ประกอบซ่ึงจะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกส
ขึ้นสนิม หากตัวเคร่ืองเปยกชื้น ใหถอด
แบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิท
ดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในบริเวณที่มีฝุน
หรือท่ีสกปรก เน่ืองจากอาจทําใหอุปกรณ
สวนท่ีถอดเขาออกไดและสวนประกอบ
ท่ีเปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีรอนจัด เน่ืองจาก
อุณหภูมิสูงจะทําใหอายุการทํางาน
ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง ท้ังยัง
อาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และ
ทําใหสวนท่ีเปนพลาสตกิละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีเย็นจัด เน่ืองจาก
เมื่อเครื่องกลับคืนสูอณุหภูมปิกติ ความชื้น
จะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซ่ึงอาจทําให
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพท
นอกเหนอืจากทีแ่นะนําไวในคูมือผูใชฉบบันี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศพัท การใชงาน
โดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจร
ภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความ
เสียหายได

• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือ
ผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาด
เครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เน่ืองจากสีอาจเขาไป
อดุตนัในชิ้นสวนท่ีเล่ือนไดของโทรศัพท
และอาจสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานของโทรศัพท

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาด
เลนส (เชน เลนสของกลองถายรูป 
พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอร
แสง)

• ใชเสาอากาศที่ตดิมากับเครื่องหรือ
เสาอากาศสําหรับเปล่ียนท่ีไดรับการรับรอง
เทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการ
รับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ 
อาจทําใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย 
และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณ
สื่อสารวทิยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• ทําสําเนาขอมูลท่ีคุณตองการเก็บไว 

(เชน รายชื่อและบันทึกในปฏิทิน) กอนสง
โทรศัพทของคุณเขาศูนยบริการเสมอ

คําแนะนําขางตนท้ังหมดใชไดกับโทรศัพท 
แบตเตอรี่ แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ 
หากอปุกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยัง
ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
เพ่ือขอรับบริการ
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22. ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย
เครื่องของคุณและอุปกรณเสริมอาจมชีิ้นสวน
อุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณ
ดังกลาวใหพนมือเด็ก

■ ความปลอดภยัดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน

ปฏิบัตติามกฎระเบียบของสถานที่ตางๆ และ
ปดโทรศัพทในสถานที่หามใชหรือเมือ่อาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายเสมอ 
ใชโทรศัพทในสภาวะการทํางานตามปกติ
เทานั้น โทรศัพทเครื่องน้ีเปนไปตามคําแนะนํา
ในการปลอยคล่ืน RF เมื่อใชท้ังในตําแหนง
ปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกาย
อยางนอย 2.2 เซนติเมตร (7/8 น้ิว) เมื่อใช
ซองสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขัด 
หรือท่ีวางโทรศัพทเพ่ือการพกพา วัสดุตางๆ 
เหลานี้ไมควรมโีลหะเปนสวนประกอบ และ
ควรใหเครื่องอยูในระยะหางจากรางกายตามที่
ระบุไวขางตน โทรศัพทเครื่องน้ีตองใชการ
เชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคณุภาพเพ่ือสง
ขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมี
การหนวงการสงขอความหรือไฟลขอมูลไว
จนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ โปรด
ตรวจสอบดูวาคุณปฏิบัติตามคําแนะนํา
เกี่ยวกับระยะหางระหวางเครื่องท่ีกลาวไว
ขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ
ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก อุปกรณ
ท่ีทําดวยเหล็กอาจถูกดูดติดกับเครื่อง อยาวาง
บัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่นไวใกล
โทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวทิยุ
รวมท้ังโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนตอการทํางานของอปุกรณทางการแพทย
ท่ีไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได หากมี
ขอสงสัย ขอแนะนําใหคุณปรึกษากับแพทย
หรือผูผลิตเคร่ืองมือทางการแพทยวาอุปกรณ
ชิ้นนั้นไดรับการปกปองจากสัญญาณ RF 
ภายนอกหรือไม ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถาน
พยาบาลท่ีมีปายประกาศหามใชโทรศัพทมอืถือ 
เน่ืองจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล
แหงน้ันอาจกําลังใชอุปกรณท่ีไวตอสัญญาณ 
RF จากภายนอก

เครื่องกระตุนหัวใจ
ผูผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ
แนะนําวาควรใหโทรศัพทมอืถืออยูหางจาก
เครื่องดังกลาวอยงนอย 15.3 เซนติเมตร 
(6 น้ิว) เพ่ือหลีกเล่ียงสัญญาณรบกวนที่อาจ
เกิดขึ้น ซ่ึงขอแนะนําเหลานี้มีขอมูลตรงกับ
งานวิจัยจาก Wireless Technology Research 
สําหรับผูใชเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของ
หัวใจ ควรปฏิบัติดังน้ี:

• ใหอุปกรณอยูหางจากเครื่องวัดการเตน
ของหัวใจมากกวา 15.3 เซนตเิมตร (6 น้ิว)

• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับเคร่ือง

ควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจเพ่ือลด
สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึน้

หากคณุสงสัยวามีคล่ืนรบกวน ใหปดเคร่ือง
ของคุณและนําเครื่องออกหาง
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อุปกรณชวยฟง
อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได 
ในกรณีท่ีมีสัญญาณรบกวนเกดิขึน้ คุณควร
ปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกส
ในเครื่องยนตของยานพาหนะที่ติดตั้ง
ไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน 
ระบบฉีดน้ํามันท่ีควบคุมดวยอเิล็กทรอนิกส 
ระบบเบรก ABS แบบอิเล็กทรอนิกส ระบบ
ถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม
กับบริษัทผูผลิตหรือตวัแทนจําหนายรถหรือ
อุปกรณเสริมตางๆ ท่ีติดตั้งไวในรถของคุณ
ชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นจึงจะสามารถใหบริการ
ติดตั้งหรือซอมแซมโทรศัพทในพาหนะของคณุ 
การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอ
ใหเกิดอนัตรายและทําใหการรับประกันเปน
โมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวา
อุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนต
ไดรับการติดตั้งและทํางานอยางถูกตอง อยา
เก็บของเหลวท่ีติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิด
ไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท และ
อุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตท่ีมีถุงลม
นิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัว
ออกดวยแรงอัดท่ีแรงมาก ดังน้ัน คุณไมควร
ติดตั้งอุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถือไวเหนือ
ถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณท่ีถุงลมนิรภัย
อาจพองตัวออก การติดตั้งอุปกรณไรสายไว
ในรถอยางผิดวิธีอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรง
ในขณะที่ถุงลมนิรภัยพองตวัออกได

หามใชโทรศัพทขณะอยูในเครื่องบิน ควรปด
โทรศัพทของคุณกอนจะขึ้นเคร่ืองบิน การใช
เครื่องมือติดตอสื่อสารไรสายในเครื่องบินอาจ
กอใหเกิดอนัตรายตอการทํางานของเครื่องบิน 
รวมท้ังเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพท
ไรสายและยังผิดกฏหมายอีกดวย

■ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณท่ีอาจเกิดการ
ระเบิดได และควรปฏิบัตติามปายและ
คําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจ
เกิดการระเบิดรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนํา
ใหดับเคร่ืองยนต การเกิดประกายไฟในพ้ืนท่ี
เชนนั้นอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหม
ท่ีอาจทําใหรางกายเกิดการบาดเจ็บหรือถึง
กระทั่งเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่
ท่ีมีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกส
ในสถานีบริการน้ํามัน และควรปฏิบัติตาม
ขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุในบริเวณ
คลังนํ้ามัน สถานีเก็บนํ้ามันและสถานีสงนํ้ามัน 
โรงงานเคมี หรือบริเวณท่ีกําลังเกิดการระเบิด 
ท้ังน้ี บริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิดอาจไมได
ถูกประกาศใหเห็นเดนชัด พ้ืนท่ีตางๆ เหลานี้ 
ไดแก ชั้นดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถาย
สารเคมี ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว 
(เชน โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณท่ีมี
สารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช 
ฝุนละออง หรือผงโลหะปนอยูในอากาศ
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■ การโทรฉกุเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทไรสายรวมถึง
โทรศัพทเครื่องน้ีดวยนั้นทํางาน
โดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบเครือขาย
แบบไรสาย ระบบเครือขายภาค
พ้ืนดิน รวมท้ังฟงกชันตางๆ ท่ีผูใช
ตั้งโปรแกรมเอง ดวยเหตุน้ี จึงไม
สามารถรับประกันการเชื่อมตอ
ในทุกสภาวะได คุณจึงไมควรวางใจ
วาโทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือ
สื่อสารที่ดีท่ีสุดเสมอในยามจําเปน 
อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน
ทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังน้ี
1. เปดโทรศัพท หากโทรศัพทปดอยู 

ตรวจสอบวามีสัญญาณเพียงพอหรือไม 
ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการด
ท่ีใชไดลงในโทรศัพทใหเรียบรอยเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาท่ีจําเปน
เพ่ือลบหนาจอใหวางและพรอมสําหรับ
การโทรออก 

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินท่ีใชเปนทางการ
เพ่ือแจงตําแหนงปจจุบันท่ีคณุอยู ซ่ึง
หมายเลขฉุกเฉินในแตละพ้ืนท่ีจะแตกตาง
กันไป

4. กดปุมโทรออก
ในกรณีท่ีคุณกําลังใชการทํางานอื่นอยู คุณ
จะตองปดการทํางานเหลานั้นกอนจึงจะ
สามารถโทรฉุกเฉินได โปรดศึกษาจากคูมือ
ผูใชฉบับน้ีหรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเตมิจาก
ผูใหบริการระบบของคุณ

ขณะท่ีโทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองระบุ
ขอมูลตางๆ ท่ีถูกตองใหไดมากที่สุด โทรศัพท
มือถือของคณุอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียง
ประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่ง
วางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง
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■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําระหวาง
ประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ
โทรศพัทของคณุจะเปนตวัรับและสงสญัญาณ
วิทยุ ซ่ึงไดรับการออกแบบและไดรับการผลิต
ไมใหเกนิความถี่สัญญาณคล่ืนวิทยุท่ีแนะนํา
โดยขอกําหนดระหวางประเทศ (ICNIRP) 
ขอจํากัดนี้เปนสวนหนึ่งของคําแนะนําและ
ระดับ RF ท่ีไดรับอนุญาต ขอแนะนํานี้จัดทํา
ขึ้นโดยหนวยงานอิสระทางดานวิทยาศาสตร 
ตามระยะเวลาและการประเมนิผลจากการ
ศึกษาดานวิทยาศาสตร ขอแนะนํานี้ยังรวมถึง
ระดับความปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไม
ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ
มาตรฐานของการเปดรับคล่ืนโทรศัพท
เคล่ือนท่ีน้ีใชหนวยวัดของ SAR (Specific 
Absorption Rate) ซ่ึงกําหนดไวในคําแนะนํา
ระหวางประเทศโดยจํากัดเพียง 2.0 วตัต/
กิโลกรัม (W/kg)* การทดสอบ SAR จัดทํา
ขึ้นในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซ่ึง
เครื่องจะสงคล่ืนความถี่ท่ีระดับพลังงาน
สูงสุดท่ีแนะนําใหใชในคล่ืนความถี่ท้ังหมด
ท่ีทําการทดสอบ แมวา SAR จะวดัท่ีระดับ
พลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใช
โทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เน่ืองจาก
เครื่องไดรับการออกแบบมาใหใชไดหลาย
ระดับพลังงาน และจะใชพลังงานท่ีสามารถ
เขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว โดยท่ัวไป 
ยิ่งคุณอยูใกลสถานีสงสัญญาณเทาใด ก็ยิ่ง
ใชพลังงานของโทรศัพทนอยลงเทานั้น
คา SAR สูงสุด ของเคร่ืองโทรศัพทรุนนี้ขณะ
ใชทดสอบกับหูคือ 1.02 W/kg ขณะท่ีอาจ
มีความแตกตางระหวางระดับ SAR ของ
เครื่องโทรศัพทแบบตางๆ และที่ตําแหนง
แตกตางกัน โดยจะเปนไปตามคําแนะนํา
ระหวางประเทศในการปลอยคล่ืน RF

* SAR สําหรับโทรศัพทจะจํากัดอยูท่ี 2.0 วัตต/
กิโลกรัม (W/kg) ซ่ึงเปนคาเฉล่ียเกนิสิบกรัม
ของเนื้อเยื่อผิว ขอจํากัดนี้สอดคลองกับความ
ปลอดภัยท่ีใหสําหรับบุคคลทั่วไปและความ
แตกตางของหนวยวัด คา SAR แตกตางกันไป
โดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงานของแตละ
ประเทศและระบบเครือขาย สําหรับขอมูล SAR 
ในพ้ืนท่ีอื่น โปรดดูขอมูลผลิตภัณฑท่ี 
www.nokia.com
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โนเกียแครเซ็นเตอร
เลขที่ สาขา ชัน้ ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ
กรุงเทพฯ
1 ฟวเจอร

ปารครังสิต
ใตดิน หองบีเอฟ 32 ช้ันใตดิน 

ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 
เลขที ่161 หมูท่ี 2 ถ.พหลโยธิน 
ต.ประชาธิปตย อ.ธัญญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130

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

2 เซ็นทรัล
ปนเกลา

4 หอง 421 ช้ัน 4 

ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
ปนเกลา ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมรินทร  
เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 
10700

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

3 ซีคอน
สแควร

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

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

ตางจังหวัด
4 เชียงใหม 

(ตรงขาม 
เชียงใหม 
แอรพอรต 
พลาซา)

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

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

5 พัทยา 
(ริม ถ.สุขุมวิท 
กอนถึงแยก
พัทยากลาง)

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

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

6 ขอนแกน 
(บริเวณ
ทางออก
หางเทสโก
โลตัส)

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

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

7 หาดใหญ 
(ปากทาง
เขาโรง
พยาบาล
กรุงเทพ)

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

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

ขนาด

ปริมาตร นํ้าหนัก ความยาว ความกวาง (สูงสุด) ความหนา (สูงสุด)

95 ซีซี 98 กรัม 108 มม. 47 มม. < 19 มม.
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