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หามทําซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดของเอกสารฉบับน้ี 
โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Nokia

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on และ Pop-Port 
เปนเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Nokia Corporation 
ชื่อผลิตภัณฑและบริษัทอื่นๆ ท่ีกลาวถงึในที่น้ีอาจเปนเครื่องหมายการคาหรือชื่อทางการคา
ของเจาของผลิตภัณฑน้ันๆ

Nokia tune เปนเคร่ืองหมายการคาดานเสียงของ Nokia Corporation

Bluetooth เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

ประกอบดวยซอฟตแวรเขารหัสขอความ RSA BSAFE หรือซอฟตแวรโปรโตคอล
รักษาความปลอดภัยจาก RSA Security

Java เปนเครื่องหมายการคาของบริษทั Sun Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑน้ีไดรับอนุญาตภายใต MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สําหรับ
การใชงานสวนตัวและไมใชเชิงพาณิชยในการเชื่อมตอกับขอมูลท่ีเขารหัส ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกคา และ (ii) สําหรับใชเชื่อมตอกับวดิีโอ 
MPEG-4 ของผูใหบริการที่ไดรับอนุญาต หามใชเพ่ืองานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ 
ขอมูลเพ่ิมเตมิรวมถงึขอมูลท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย การใชงานภายในและการใชงาน
เชิงพาณิชย สามารถดูไดจาก MPEG LA, LLC ท่ี <http://www.mpegla.com>
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โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดังน้ัน เราจึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
เปล่ียนแปลงและปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับน้ี
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

โนเกียจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการสูญเสียขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายอนัเกิดจาก
อุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางออมท่ีเกิดขึ้นไมวาจะโดยวิธีใดก็ตาม

เน้ือหาในเอกสารนี้ใหขอมูล “ตามสภาพท่ีเปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรง
หรือโดยนัย และมิไดจํากัดอยูท่ีการรับประกันความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑ
ท่ีจําหนาย หรือความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถปุระสงค ตลอดจนความถูกตอง
และเชื่อถือไดของขอมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทานั้น 
โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา

ผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนาย 
Nokia ใกลบานคณุ 

โทรศัพทเครื่องน้ีประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวร ซ่ึงสอดคลองตามกฎหมาย
และขอบังคับของการสงออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ หามกระทําการใดๆ 
ท่ีขดัแยงตอกฎหมาย

ฉบับท่ี 2
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ขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ 
มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปน
การผิดกฎหมายได โปรดอานคูมือผูใช
ฉบับสมบูรณสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่ท่ี
หามใชโทรศัพทไรสาย 
หรือในกรณีท่ีอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิด
อันตราย
คํานึงถึงความปลอดภัย
ในการขับขี่ยานพาหนะ
เปนอันดบัแรก
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น 
ไมควรใชมือจับสิ่งอื่นใด 
ซ่ึงรบกวนการขับขี่
ยานพาหนะของคณุ สิ่งสําคัญ
อนัดับแรกที่คุณควรคํานึงถึง
ในขณะขับขี่ยานพาหนะคอื
ความปลอดภัยบนทองถนน
สญัญาณรบกวน
โทรศัพทไรสายทุกประเภท
อาจไดรับผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวน ซ่ึงจะสงผล
ตอประสิทธิภาพการทํางาน
ของเครื่องได
ปดโทรศัพทขณะที่อยูใน
โรงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
ท้ังนี้ควรปดโทรศัพทเมื่ออยู
ใกลกับอุปกรณทางการแพทย

ปดโทรศัพทขณะที่อยู
บนเครือ่งบิน
โปรดปฏิบัตติามขอหามตางๆ  
อุปกรณไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนบนเครื่องบิน
ได
ปดโทรศัพทขณะเติมน้ํามัน
หามใชโทรศัพทเมื่ออยูท่ีจุด
เติมนํ้ามนั และหามใชโทรศัพท 
เมื่ออยูใกลกับนํ้ามันเชื้อเพลิง
หรือสารเคมี
ปดโทรศัพทเม่ืออยูใกลกับจุด
ที่มีการระเบิด
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ  
หามใชโทรศัพทในจุดท่ีกําลังมี
การระเบิด
การใชงานอยางถกูตอง
ใหใชโทรศัพทโดยถือท่ี
ตัวโทรศัพทตามที่อธิบายไว
ในคูมือผูใชเทานั้น อยาจับ
เสาอากาศโดยไมจําเปน
การบรกิารทีผ่านการรบัรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรอง
เทานั้นท่ีจะติดตั้งหรือซอม
อุปกรณตางๆ ของเครื่องได
อุปกรณเสรมิและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและ
แบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรอง
เทานั้น หามตอโทรศัพท
เขากับอุปกรณท่ีไมสามารถ
ใชงานรวมกันได
กันน้ํา
โทรศัพทมือถือของคุณไม
สามารถกันน้ําได ควรเก็บไว
ในท่ีแหง
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ทําสําเนาสํารอง
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือ
จดบันทึกเปนลายลักษณอักษร
สําหรับขอมูลสําคญัท้ังหมด
ท่ีจัดเก็บไวในเครื่อง
การตอกับอุปกรณอ่ืนๆ
เมื่อตองการตอโทรศัพท
กับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณา
อานคูมือของอุปกรณน้ันๆ 
เพ่ือศึกษารายละเอยีดขอมูล
เกี่ยวกับความปลอดภัย 
หามตอโทรศัพทเขากับอปุกรณ 
ท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได
การโทรฉุกเฉิน
โปรดตรวจสอบดูวาไดเปด
โทรศัพทแลวและอยูในพ้ืนท่ี
ใหบริการ กดปุมวางสายซ้ํา
เทาท่ีจําเปนเพ่ือลบหนาจอ
และยอนกลับไปท่ีหนาจอ
เร่ิมตน กดหมายเลขฉุกเฉิน 
จากนั้นกดปุมโทรออก 
แจงตําแหนงท่ีคุณอยู 
อยาเพิ่งวางสายจนกวา
จะไดรับแจงใหวาง

■ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพท
ของคุณ

โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือน้ีไดรับ
การรับรองใหใชบนเครือขาย EGSM 900 
และ GSM 1800 และ 1900 โปรดตดิตอ
ขอขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบเครือขาย
จากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพท
เครื่องนี้โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและ
เคารพตอความเปนสวนตัวและสิทธิตาม
กฎหมายของผูอื่น
เมื่อถายรูปหรือใชรูปภาพหรือวิดีโอคลิป 
โปรดเคารพขนบธรรมเนียมทองถิ่นรวมท้ัง

สิทธิสวนบุคคลของผูอื่น และไมกระทํา
การใดที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย

คําเตือน: คุณตองเปดเคร่ือง
กอนเริ่มใชงานคุณสมบัติตางๆ 
ของเคร่ืองยกเวนนาฬิกาปลุก 
หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงาน
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตราย

■บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย

คุณตองสมัครใชบริการของผูใหบริการ
โทรศัพทไรสายเพื่อใชงานโทรศัพท 
คุณสมบัติหลายชนิดในโทรศัพทเครื่องน้ีขึ้น
อยูกับคุณสมบัติการทํางานของเครือขาย
ไรสาย บริการเสริมของระบบเครือขาย
ดังกลาวอาจไมมีในทุกเครือขายหรือคุณ
อาจตองติดตอกับผูใหบริการโทรศัพท
เพ่ือสมัครขอใชบริการกอนจึงจะสามารถใช
บริการเสริมของระบบเครือขายได 
ผูใหบริการโทรศัพทของคุณอาจจําเปน
ตองใหคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการใชงาน
บริการดังกลาว รวมถึงอธิบายถึงคาใชจาย
ในการใชบริการ ในบางเครือขาย อาจมี
ขอจํากัดท่ีสงผลกระทบตอการใชงานบริการ
เสริมจากระบบเครือขายของคุณ 
ตัวอยางเชน ระบบเครือขายบางระบบ
อาจจะไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษาและ
บริการท้ังหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิก
หรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยาง
ในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติ
ดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง
ของคณุ เครื่องของคุณอาจไดรับการตั้งคา
เปนพิเศษสําหรับผูใหบริการระบบ 
โดยการตั้งคารวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู 
ลําดับเมนู และไอคอนตางๆ โปรดตดิตอ
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ขอขอมูลเพ่ิมเติมจากผูใหบริการโทรศัพท
ของคุณ
โทรศัพทเครื่องน้ีสนับสนุนโปรโตคอล 
WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ท่ีทํางานบน
โปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบางอยาง
ในเครื่องรุนนี้ เชน การสงขอความมัลติมีเดีย 
(MMS), การเบราส, โปรแกรมอีเมล, การสง
ขอความแบบดวน, คุณสมบัติแสดงสถานะ
ของผูติดตอ, การซิงโครไนซจากระยะไกล 
และการดาวนโหลดขอมูลผานเบราเซอร
หรือผาน MMS

■หนวยความจําท่ีใชรวมกัน
คุณสมบัติในโทรศัพทเครื่องน้ีซ่ึงใช
หนวยความจํารวมกันไดแก คลังภาพ, 
รายชื่อ, ขอความตัวอักษร, ขอความ
มัลตมิีเดียและการสงขอความทันใจ, อีเมล, 
ปฏิทิน, บันทึกท่ีตองทํา, โปรแกรมประยุกต
และเกม JavaTM และบันทึก การใชคุณสมบัติ
อยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวานี้จะลด
จํานวนหนวยความจําท่ีเหลือสําหรับ
คุณสมบัติอื่นท่ีใชหนวยความจํารวมกัน 
เชน การจัดเก็บโปรแกรมประยุกต Java 
หลายโปรแกรมอาจใชหนวยความจําท้ังหมด
ท่ีมีอยู และเคร่ืองอาจแสดงขอความ
บนหนาจอวาหนวยความเต็มเมื่อคณุ
พยายามใชคุณสมบัติอื่นท่ีใชหนวยความจํา
รวมกัน ในกรณีน้ี ใหลบขอมูลหรือรายการ
บางอยางท่ีใชพ้ืนท่ีหนวยความจํารวมกันนี้
ออกเสียกอน คณุสมบัตบิางอยาง เชน 
ขอความแบบอักษร อาจมีหนวยความจําท่ี
กําหนดไวใหแนนอนแลว นอกเหนือจาก
จํานวนหนวยความจําท่ีใชรวมกันกับ
คุณสมบัติอื่นๆ 

■อุปกรณเพิ่มพิเศษ
คําแนะนําท่ีควรปฏิบติัสําหรับการใช
อุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ

เสริมใดๆ ใหจับท่ีปล๊ักไฟและดึงออก 
อยาดึงท่ีสายไฟ

• ตรวจสอบการตดิตัง้และการทํางานของ
อปุกรณเสริมทุกชิ้นท่ีติดตั้งในรถ
อยางสม่ําเสมอวาทํางานไดตามปกติ

• เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัติผานการรับรอง
เทานั้นท่ีจะตดิตั้งอุปกรณเสริมในรถท่ีมี
ความซับซอนได
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ขอมูลทัว่ไป

■ภาพรวมของฟงกชัน
โทรศัพทโนเกีย 7370 มีฟงกชัน
หลายฟงกชันซึง่สะดวกตอการใช
ในชีวิตประจําวัน อยางเชน การสง
ขอความตัวอักษร การสงขอความ
มัลตมีิเดีย ปฏิทิน นาฬิกา นาฬิกาปลุก 
วิทย ุและกลองถายรูปในตัว 
เครื่องโทรศัพทยงัสนับสนุนฟงกชัน
ตางๆ ดังตอไปนี้:
• บรกิารออนไลนแบบพลักแอนดเพลย

เพื่อรับการตัง้กําหนดคา โปรดดูที่ 
“บริการพลักแอนดเพลย” หนา 17 
และ “การจัดรปูแบบ” หนา 58

• สแตนดบายแบบพเิศษ โปรดดูที่ 
“สแตนดบายแบบพิเศษ” หนา 19

• การสงขอความแบบเสยีง โปรดดูที่ 
“การสงขอความคลิปเสียง Nokia 
Xpress” หนา 33

• การสงขอความแบบดวน โปรดดูที่ 
“การสงขอความทันใจ (IM)” หนา 33

• โปรแกรมอีเมล โปรดดูที่ 
“โปรแกรมอีเมล” หนา 37

• การโทรออกโดยใชเสียงขัน้สูง 
โปรดดูที่ 
“การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสงู”หนา 
22 และ “คําสัง่เสยีง” หนา 52

• คุณสมบตัิพิเศษในรายชื่อสถานะ
ของผูใช โปรดดูที่ “สถานะของผูใช” 
หนา 44

• Java 2 Platform, Micro Edition 
(J2METM) โปรดดูที่ “แอปพลิเคชั่น” 
หนา 69

■รหัสผาน

รหัสโทรศัพท
รหัสโทรศัพท (5 - 10 หลัก) ใชปองกัน
การใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต 
รหัสที่ตัง้ไวคอื 12345 ในการเปลี่ยนรหัส
และตั้งคาใหเครื่องขอรหัสผาน โปรดดูที่ 
“ความปลอดภัย” หนา 58

รหัส PIN
รหัส PIN (Personal Identification 
Number) และรหัส UPIN (Universal 
Personal Identification Number) 
(4 - 8 หลัก) ใชสําหรับปองกันการใช
ซิมการดของคณุโดยไมไดรับอนุญาต 
โปรดดูที่ “ความปลอดภยั” หนา 58
รหัส PIN2 (4 - 8 หลัก) อาจไดมา
พรอมกับซมิการดบางอัน โดยคุณตองใช
รหัสนี้ในการเขาใชฟงกชันบางอยาง
คุณตองใชรหัส PIN ของโมดูลเพื่อเขาดู
ขอมูลในโมดูลรกัษาความปลอดภยั 
โปรดดูที่ “โมดูลปองกัน” หนา 75
คุณตองใชรหัส PIN สําหรบัลายเซ็น
แบบดิจิตอล โปรดดูที่ “ลายเซ็นดิจิตอล” 
หนา 76
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รหัส PUK
รหสั Personal Unblocking Key (PUK) 
และรหสั Universal Personal 
Unblocking Key (UPUK) (8 หลัก) 
ใชในการเปลี่ยนรหัส PIN หรอื UPIN 
ที่ถูกบล็อคไวตามลําดับ ในการเปลี่ยน
รหสั PIN2 ที่ถูกบล็อค จําเปนตองใช
รหสั PUK2 (8 หลัก) หากรหัสนีไ้มได
มีใหพรอมกับซิมการด โปรดติดตอ
ผูใหบรกิารในทองที่ของคุณเพือ่ขอ
ทราบรหัส

รหัสระบบ
คุณจําเปนตองใสรหัสระบบ (4 หลัก) 
เม่ือใช การจํากัดการโทร โปรดดูที่ 
“ความปลอดภัย” หนา 58

■บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
ในการใชบรกิารเสริมจากระบบเครือขาย
บางอยาง เชน บริการอินเตอรเน็ต
เคลื่อนที่, MMS, ขอความเสียงแบบ 
Nokia Xpress หรือการซิงโครไนซกับ
เซิรฟเวอรอินเตอรเนต็ระยะไกล 
โทรศัพทของคุณตองไดรับการตั้งคา
คอนฟเกอเรชันที่ถูกตอง คุณสามารถ
รับการตั้งคาเปนขอความการตั้งคา
คอนฟเกอเรชันโดยตรง เม่ือไดรบั
การตั้งคาแลว คุณตองบันทึกคาไวใน
โทรศัพทของคุณ ผูใหบรกิารอาจสง
รหสั PIN มาใหดวยซึ่งคุณจําเปนตองใช
เพื่อบันทึกการตั้งคา สําหรับขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัง้คาที่มีใหใชได 
โปรดติดตอผูใหบริการระบบ ผูใหบรกิาร 
ตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดการรับรอง
ใกลบานคุณ หรือไปท่ีสวนสนับสนุน

ในเว็บไซตของ Nokia ที่ www.nokia-
asia.com/support
เม่ือคุณไดรบัการตั้งคาเปนขอความ
การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน แตเครือ่ง
ไมไดจัดเก็บและใชงานคาดังกลาว
โดยอัตโนมัติ ขอความ ไดรับการตั้งคา 
จะปรากฏขึน้
ในการจัดเก็บการตัง้คา ใหเลือก 
แสดง > จดัเก็บ หากเครื่องแสดง
ขอความ ใส PIN ของการตั้งคา: ใหปอน
รหัส PIN สําหรบัการตั้งคา แลวเลือก 
ตกลง โปรดสอบถามรหัส PIN 
จากผูใหบริการที่ใหบรกิารตั้งคา 
หากยงัไมมีการจัดเก็บการตั้งคาใดๆ ไว 
การตั้งคานี้จะถูกจัดเก็บและกําหนดให
เปนคาคอนฟเกอเรชันเริ่มตน 
หรือเครื่องอาจปรากฏขอความ 
ใชงานการตั้งคาการกําหนดคา
ที่จัดเก็บไว?
หากไมตองการจัดเก็บการตัง้คาที่ไดรับ 
ใหเลือก ออก หรอื แสดง > ละทิ้ง

■การดาวนโหลดขอมูล
และโปรแกรม

คณุสามารถดาวนโหลดขอมูลใหม 
(เชน รปูแบบ) ลงในเครือ่งได 
(บริการเสริมระบบเครอืขาย) 
เลือกฟงกชันดาวนโหลด (เชน ในเมนู 
คลังภาพ) ในการเขาใชฟงกชัน
ดาวนโหลด โปรดดูที่คําอธิบายของ
เมนทูี่เกี่ยวของ คณุสามารถสอบถาม
การใชบริการแบบอื่น ราคา และภาษี
ตางๆ ไดจากผูใหบรกิารของคุณ
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ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะ
บริการที่คุณเชื่อถือไดและ
มีการรักษาความปลอดภัย
รวมทั้งการปองกันซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายเทานั้น

■การสนับสนุนและขอมูล
การติดต้ังของ Nokia

สําหรับขอมูลเลมนีใ้นเวอรชันลาสุด 
รวมถึงการดาวนโหลด บริการ 
และขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
Nokia ของคุณ โปรดดูที่ www.nokia-
asia.com/support หรอืเวบ็ไซต Nokia 
ในพื้นที่ของคุณ คุณอาจเลือก
ดาวนโหลดการตั้งคาคอนฟเกอเรชันฟรี 
เชน MMS, GPRS, อีเมล หรือบรกิาร
อ่ืนๆ สําหรบัโทรศัพทในรุนของคุณไดที่ 
www.nokia-asia.com/phonesettings
ในกรณทีี่คุณตองการความชวยเหลือ 
โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/
contactus
ในการตรวจสอบสถานที่ตั้งของ
ศูนยบริการ Nokia ที่อยูใกลที่สุดเพื่อ
ขอรับบรกิารดานการบํารุงรักษา 
โปรดเขาไปที่ www.nokia-asia.com/
repair
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1. การเร่ิมตนใชงาน

■การใสซิมการดและ
แบตเตอรี่

ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากเครื่องชารจทุกครั้ง
กอนถอดแบตเตอรี่
เก็บซมิการดทั้งหมดใหพนมือเด็ก
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ
และขอมูลตางๆ ในการใชบรกิาร
ซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซมิการด 
ซึ่งอาจเปนผูใหบรกิาร ผูใหบริการระบบ
เครอืขาย หรือผูจําหนายรายอื่นๆ
โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมา
เพื่อใหใชกับแบตเตอรี่ BL-4B
ซมิการดและหนาสัมผัสอาจเกดิ
ความเสยีหายไดงายเนื่องจากการขูดขดี 
หรอืดัดงอ จึงควรถือ ใส หรือถอดการด 
อยางระมัดระวัง
ในการถอดหนากากดานหลังออกจาก
ตัวเครื่อง ใหกดหนากาก แลวเลื่อนออก 
(1)

ถอดแบตเตอรี่ออกตามภาพ (2) เลื่อน 
(3) และเปด (4) ที่วางซิมการด 

สอดซมิการดลงในที่วางใหถูกดาน (5) 
ปดที่วางซิมการด (6) แลวเลื่อนที่วางซิม
เพือ่ล็อคซมิ (7)

ใสแบตเตอรี่กลับคนื (8) สังเกตขัว้สัมผัส
ของแบตเตอรี ่ใชแบตเตอรี่ของแทของ 
Nokia เสมอ โปรดดูที่ 
“คําแนะนําสําหรบัการตรว 
จสอบแบตเตอรีข่อง Nokia” หนา 81 
เลื่อนหนากากดานหลัง
กลับเขาที่ (9, 10)

■การชารจแบตเตอรี่
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจ
กอนที่จะใชกับเครือ่งโทรศัพท อุปกรณนี้
ไดรับการออกแบบใหใชพลังงานจาก
อุปกรณชารจ AC-3
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คําเตือน: เลือกใชแต
แบตเตอรี่ อุปกรณชารจและ 
อุปกรณเสริมที่ไดรบั
การรับรองโดย Nokia 
วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้
เทานั้น การใชอุปกรณ 
ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ 
อาจเปนอันตรายและทําให
การรับประกันหรือรับรอง
สําหรบัเครือ่งเปนโมฆะไป

หากตองการทราบแหลงจําหนาย 
อุปกรณเสรมิที่ไดรับการรับรอง สามารถ 
สอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ 
หากตองการถอดสายไฟออกจาก
อุปกรณเสรมิ ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก 
อยาดึงที่สายไฟ
1. เสียบอุปกรณชารจเขากับชองเสียบ

ปลั๊กไฟที่ผนงั

2. ตอสายจากอุปกรณชารจเขาที่
ชองดานลางของเครื่องโทรศัพท 

หากแบตเตอรีห่มด อาจตองใชเวลา
สองสามนาทีกวาที่สญัลักษณแสดง
การชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือ
กอนที่จะสามารถโทรออกได
ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึน้
อยูกับประเภทของอุปกรณชารจที่ใช 
การชารจแบตเตอรี่ BL-4B ดวยอุปกรณ
ชารจ AC-3 จะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 
20 นาทีเม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย

■การเปดและปดเคร่ือง
ในการเปดเครื่อง ใหหมุนสวนบนไป
ทางดานขวา (1) หรือหมุนไปทาง
ดานซายจนกวาจะเขาที่ 
ในการปดเครื่อง ใหหมุนสวนบนลงมา
ในทิศทางยอนกลับ (2)

ขอสําคัญ: เม่ือคุณเปดเครือ่ง
โทรศัพท ใหหมุนสวนบนของ
ตวัเครื่องไปทางดานซายหรือ
ดานขวา 180 องศา หามหมุน
สวนบนเกิน 180 องศา
หากคณุพยายามหมุนสวนบน
ขึน้ไปจนเกินชวง 180 องศา
เครื่องจะไดรับความเสยีหาย

หากตองการปดเสียงที่ดังขึ้นเมื่อคุณเปด
และปดเครื่องโทรศัพท โปรดดูที่ 
“แบบเสียง” หนา 49

■การเปดและปดเคร่ือง
คําเตือน: หามเปดโทรศัพท
ในสถานที่ที่หามใชโทรศัพท
ไรสาย หรือในกรณีที่อาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ
กอใหเกิดอันตราย
กดปุมเปด/ปดคางไว โปรดดูที่ 
“ปุมและสวนประกอบ ตางๆ” 
หนา 18
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หากเครือ่งขอใหคุณปอนรหัส PIN 
หรอืรหสั UPIN ใหปอนรหัส (ปรากฏ
เปน ****) หลังจากนัน้ เลือก ตกลง

ตั้งเวลา เขตเวลา และวันที่
ปอนเวลาทองถิ่น เลือกเขตเวลาของ
ที่ตั้งของคุณ ซึ่งเปนเขตเวลาที่ตรง
ตามมาตรฐานกรีนนชิ (GMT) และปอน
วันที่ โปรดดูที่ “เวลาและวันที่” 
ในหนา 50

บริการพลักแอนดเพลย
เม่ือคุณเปดเครื่องเปนครั้งแรกและ
โทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย 
เครือ่งจะขอใหคุณรับการตัง้กําหนดคา
จากผูใหบรกิารของคุณ (บรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขาย) ใหตอบรับหรือ
ปฏิเสธคําขอนี้ โปรดดูที่ 
“ตอเว็บสนับสนุนผูใหบริการ” หนา 58 
และ “บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” 
หนา 13

■เสาอากาศ
โทรศัพทรุนนีมี้เสาอากาศในตัว

หมายเหตุ: คณุไมควรจับ
เสาอากาศโดยไมจําเปนเมื่อ
เปดเครื่องอยู เชนเดียวกับ
อุปกรณสงสญัญาณอ่ืนๆ 
เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศ
อาจสงผลตอคุณภาพการโทร 
และยังอาจทําใหมีการใชพลัง
งานในการทํางานมากเกินกวา
ที่จําเปนอีกดวย หลีกเลี่ยง
การสัมผัสบรเิวณเสาอากาศ
ระหวางการใชสายจะเพิ่ม
ประสทิธิภาพการทํางานของ 
เสาอากาศและยืดอาย ุ
การใชงานของแบตเตอรี่

■สายคลองโทรศัพท
รอยสายคลองผานรูรอยสายโทรศัพท
ตามที่แสดงในภาพ แลวรัดสายใหแนน
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2. โทรศัพทของคณุ

■ปุมและสวนประกอบ
ตางๆ

หมายเหตุ: ปุมเขียนขอความ
อาจแตกตางกันตามตลาดที่
นําออกวางจําหนาย

1 หูฟง
2 ลําโพงเสียงคูระบบสเตอริโอ
3 ปุมเลือกดานซาย
4 ปุมเลือกตรงกลาง
5 ปุมเลือกดานขวา

6 ปุมปรับระดับเสียงและปุมซมู
7 ปุมสํารวจ 4 ทิศทาง
8 ปุมโทรออก
9 ปุมจบการทํางาน

10 ปุมกด
11 ไมโครโฟน
12 รรูอยสายคลองโทรศัพท
13 ชองเสียบอุปกรณชารจ
14 ชองเสียบ Pop-PortTM 
15 เลนสกลองถายรูป
16 ปุมเปด/ปด 
17 ปุมกลองถายรูป
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■โหมดสแตนดบาย
เม่ือโทรศัพทพรอมใชงานแตผูใชยังไม
ปอนตัวอักษรใดลงไป โทรศัพทจะอยูใน
โหมดสแตนดบาย

จอแสดงผล
1 ระดับความแรงของสญัญาณเครอืขาย 
เซลลูลาร

2 สถานะการชารจแบตเตอรี่
3 สญัลักษณ
4 ชื่อของเครอืขายหรือโลโกระบบ
5 นาฬิกา
6 หนาจอหลัก
7 ปุมเลือกดานซายคือ ไปที่ หรือเปน
ปุมลัดไปยงัฟงกชันอ่ืน โปรดดูที่ 
“ปุมเลือกดานซาย” หนา 51

8 ปุมเลือกตรงกลางคือ เมนู
9 ปุมเลือกดานขวาคือ ชื่อ หรอืเปน 
เปนทางลัดไปยังฟงกชันอ่ืน โปรดดูที่ 
“ปุมเลือกดานขวา” หนา 51 
ผูใหบริการแตละรายอาจกําหนด
ชื่อเฉพาะเพื่อเขาใชงานบริการเฉพาะ
ของผูใหบริการที่เว็บไซต

สแตนดบายแบบพิเศษ
ในโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ คุณจะมี
รายการคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท
ที่ไดเลือกไว รวมทั้งขอมูลบนหนาจอ
ซึง่คุณสามารถเขาใชไดโดยตรงเมื่ออยู
ในโหมดสแตนดบาย ในการเปดใชงาน
โหมด ใหเลือก เมนู > การตัง้คา > 
จอแสดงผล > การตั้งคาโหมด
สแตนดบาย > สแตนดบายแบบพิเศษ > 
สแตนดบายพิเศษ ในโหมดสแตนดบาย 
เลื่อนหนาจอขึน้หรือลงเพื่อเปดใชโหมด
ควบคุมในรายการ ในการเริ่มใช
คณุสมบตัิ ใหเลือก เลือก หรือหาก
ตองการแสดงขอมูล ใหเลือก ดู ลูกศร
ดานซายและดานขวาที่ปรากฏตอนตน
และตอนทายของบรรทัดแสดงวามีขอมูล
ใหอานตอโดยเลื่อนไปทางซายหรือขวา
เพือ่ดูขอมูลนัน้ หากตองการเลิกใชงาน
โหมดคนหาสแตนดบายพิเศษ ใหกดปุม 
ออก
ในการจัดและเปลี่ยนโหมดสแตนดบาย
แบบพเิศษ ใหเปดใชงานโหมดสํารวจ 
แลวเลือก ตัวเลือก > สแตนดบาย
แบบพเิศษ > สแตนดบายพเิศษ > 
ตัวเลือก แลวเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้:
ปรับแตงคา — เพือ่กําหนดหรือเปล่ียน
คณุสมบตัิของโทรศัพทในโหมด
สแตนดบาย
จัดวาง — เพือ่ยายตําแหนงของ
คณุสมบตัิตางๆ ในโหมดสแตนดบาย
ใชงานสแตนดบายพเิศษ — เพื่อเลือก
ปุมสําหรับเปดใชโหมดคนหา
สแตนดบาย หากตองการเปลี่ยน
การตั้งคา โปรดดูที่ 
“ใชงานสแตนดบายพิเศษ” หนา 51
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เม่ือตองการปดโหมดสแตนดบายแบบ
พิเศษ ใหเลือก ตัวเลือก > สแตนดบาย
แบบพิเศษ > ปด หรอื เมนู > 
การตั้งคา > จอแสดงผล > การตั้งคา
โหมดสแตนดบาย > สแตนดบายแบบ
พิเศษ > ปด

ทางลัดในโหมดสแตนดบาย
• ในการเขาใชรายการเบอรที่โทรออก 

ใหกดปุมโทรออกหนึ่งครั้ง เลื่อนดู
หมายเลขหรอืชื่อที่คุณตองการ 
จากนัน้กดปุมโทรออกเพื่อโทรไปยัง
หมายเลขดังกลาว

• เม่ือตองการเปดเว็บเบราเซอร 
ใหกดคางไวที่ปุม 0

• เม่ือตองการโทรไปยังระบบฝาก
ขอความเสียง ใหกดคางไวที่ปุม  1

• ใชปุมสํารวจเปนทางลัด โปรดดูที่ 
“ทางลัดสวนตัว” หนา 51

สัญลักษณ
คุณมีขอความที่ยังไมไดอาน
ในแฟมขอมูล ถาดเขา 
คุณมีขอความที่ยังไมไดสง 
ขอความท่ียกเลิก หรอืขอความ
ที่สงไมสําเร็จในแฟมขอมูล 
ถาดออก 
มีสายเรยีกเขาที่ไมไดรับสาย

 / โทรศัพทของคุณเชื่อมตอ
กับบริการสงขอความทันใจ
และสถานะการใชงานเปน
ออนไลนหรือออฟไลน

คณุไดรับขอความทันใจหนึ่ง
หรือหลายขอความและคุณ
กําลังเชื่อมตอกับบรกิารสง
ขอความทันใจ
ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู
เสยีงกริ่งจะไมดังขึ้นเมื่อมี
สายเรียกเขาหรือเมื่อไดรับ
ขอความตัวอักษร 
ตัง้นาฬิกาปลุกไวที่ เปด
ตวันับถอยหลังกําลังทํางาน
นาฬิกาจะทํางานเปนพืน้หลัง

 / เครื่องลงทะเบียนไปที่ระบบ
เครือขาย GPRS หรอื EGPRS

 / เริม่การเชื่อมตอ GPRS หรอื 
EGPRS 

 / การเชื่อมตอ GPRS หรอื 
EGPRS ถูกพกัไว (พกัสาย) 
เชน เม่ือมีสายเรียกเขาหรือ
มีการโทรออกระหวาง
การเชื่อมตอขอมูล EGPRS
กําลังเชื่อมตอ Bluetooth อยู
หากคณุมีสายโทรศัพท
สองสาย สัญลักษณนีแ้สดงวา
เครื่องเลือกสายที่สอง
โอนสายเรียกเขาทุกสาย
ไปยงัหมายเลขอื่น
กําลังใชงานลําโพงหรือ
เชื่อมตอมิวสิคแสตนดกับ
โทรศัพทอยู
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เครื่องของคุณมีการจํากดั
การโทรเฉพาะกลุม
เลือกรปูแบบที่มีการตั้งเวลาไว

, , หรือ 
มีการตออุปกรณเสรมิ ชุดหูฟง 
แฮนดฟร ีเครือ่งชวยฟง 
หรือมิวสิคแสตนดเขากับ
โทรศัพท

■การล็อคปุมกด 
(ลอ็คปุมกด)

หากตองการปองกันการกดปุมโดย
ไมตั้งใจ ใหเลือก เมนู และกดปุม * 
ภายใน 3.5 วินาทีเพื่อล็อคปุมกด
หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก 
ปลดล็อค และกดปุม * ภายใน 
1.5 วนิาที หากตั้ง ปองกันปุมกด ไวที่ 
ล็อคปุมกด คุณตองปอนรหัสโทรศัพท
หากเครือ่งขอ
ในการรับสายเมื่อปุมกดถูกล็อคอยู 
ใหกดปุมโทรออก เม่ือคุณวางสายหรือ
ปฏิเสธไมรับสาย ปุมกดจะล็อค
โดยอัตโนมัติอีกครั้ง
สําหรับ ล็อคปุมอัตโนมัติ และ ปองกัน
ปุมกด โปรดดูที่ “โทรศัพท” หนา 57
เม่ือล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออก
ไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่กําหนดไวใน
โทรศัพทของคุณ
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3. ฟงกชันการโทร

■การโทรออก
1. ปอนหมายเลขโทรศพัทและรหสัพ ืนท ี

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

2. หากตองการโทรออกไปยังหมายเลข
นั้น ใหกดปุมโทรออก

3. ในการวางสายหรอืยกเลกิการโทรออก
ใหกดปุมจบการทํางานหรอื
ปดเครื่อง

ในการคนหาชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท
ท่ีคณุจัดเก็บไวใน รายชื่อ โปรดดูที่ 
“การคนหารายชื่อ” หนา 43 กดปุม
โทรออกเพือ่โทรไปยังหมายเลขนั้น
หากตองการเขาใชรายการเบอรที่
โทรออก ใหกดปุมโทรออกหนึ่งครั้ง
เม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย 
หากตองการโทรออก ใหเลือกหมายเลข
หรือชื่อ แลวกดปุมโทรออก

โทรดวน
กําหนดหมายเลขโทรศัพทใหเปนปุม
โทรดวนไดโดยใชปุมหมายเลข 2 ถึง 9 
โปรดดูที่ “โทรดวน” หนา 47 โทรติดตอ
หมายเลขดังกลาวดวยวิธีใดวิธีหนึง่
ดังตอไปนี้:
• กดปุมโทรดวน แลวกดปุมโทรออก

• หากตั้งคา โทรดวน ไวที่ เปด 
ใหกดปุมคางไวที่ปุมโทรดวนจนกวา
ระบบจะเริม่การโทรนั้น โปรดดูที่ 
โทรดวน ใน “การโทรออก” หนา 56

การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสูง
คุณสามารถโทรออกไดโดยพดูชื่อที่
บันทึกไวในรายชื่อในโทรศัพท 
เสียงสัง่งานจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อของ
โทรศัพทโดยอัตโนมัติ
หากโปรแกรมกําลังรบัหรือสงขอมูลโดย
ใชการเชื่อมขอมูลแพคเก็ต ใหจบ
การทํางานของโปรแกรมกอนที่จะใช
การโทรออกโดยใชเสยีง
เสียงสัง่งานจะขึ้นอยูกับภาษา 
ในการตั้งคาภาษา โปรดดูที่ ภาษา
ในการเลนเสียง ใน “โทรศัพท” หนา 57

หมายเหตุ: การโทรออกโดย
ใชรายการเสยีงอาจจะเกิด
ปญหาขึน้ไดถาคุณอยูในที่ที่มี
เสยีงดังหรืออยูในสถานการณ
ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควรอาศัย
การโทรออกโดยใชเสียงเพียง
อยางเดียวไมวาใน
สถานการณใดๆ ก็ตาม

1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดคางไว
ที่ปุมเลือกดานขวา คณุจะไดยิน
เสียงสัน้ๆ และขอความ กรุณา
เปลงเสียง จะปรากฏขึ้น
หากคุณใชชุดหูฟงที่มีปุมควบคมุ
ซึ่งใชงานรวมกันได ใหกดปุมที่
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ชุดหูฟงคางไวเพือ่เริม่การโทรออก
โดยใชเสียง

2. เปลงเสียงตามเสยีงสั่งงานใหชัดเจน 
หากการเรยีกขอมูลดวยเสยีง
เปนผลสําเร็จ รายการชื่อที่ตรงกัน
จะปรากฏขึ้น โทรศัพทจะเลนเสยีง
สั่งงานของรายการแรกสุดที่ตรงกัน 
หลังจากนั้นประมาณ 1.5 วินาที 
โทรศัพทจะโทรออกไปยังหมายเลข
ดังกลาว หรือหากหมายเลข
ไมถูกตอง เครือ่งจะเลื่อนไปยงั
รายการอ่ืนและเลือกโทรออกไป
ยังรายการนั้น
การใชเสียงสั่งงานเพื่อเรียกใชงาน
ฟงกชันโทรศัพทที่เลือกไวนั้นจะ
คลายกบัการโทรออกโดยใชเสียง 
โปรดดูที่ เสียงสั่งงาน ใน 
“ทางลัดสวนตวั” หนา 51

■การรับสายหรือปฏิเสธ
ไมรับสาย

ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก
หรอืเปดโทรศัพท หากตองการวางสาย 
ใหกดปุมจบการทํางานหรือปดโทรศัพท
เม่ือตองการปฏิเสธไมรบัสายเรยีกเขา 
ใหกดปุมจบการทํางานหรือปดโทรศัพท 
ในการปฏิเสธไมรับสายเรียกเขาขณะที่
ฝาโทรศัพทยังปดอยู ใหกดปุมเปด/ปด
หากตองการปดเสียงเรยีกเขา ใหกดปุม
ปรับระดับเสียงหรือเลือก เงียบ

เคล็ดลับ: หากเปดใชงาน
ฟงกชัน โอนสายเมื่อสายไมวาง 
ใหโอนสาย (เชน ไปยังระบบ
ฝากขอความเสียง) การปฏเิสธ
ไมรบัสายเรยีกเขานัน้จะเปน
การโอนสายเชนนั้น โปรดดูที่ 
“การโทรออก” หนา 56

หากคณุตอชุดหูฟงแบบมีปุมสั่งงาน
ที่ใชงานรวมกันไดกับโทรศัพท 
คณุสามารถรบัสายและวางสายโดย
กดปุมที่ชุดหูฟงได

สายเรียกซอน
เม่ือตองการรับสายเรียกซอนในระหวาง
ที่สนทนากับสายอื่นอยู ใหกดปุม
โทรออก สายแรกจะถูกพกัไว 
เม่ือตองการวางสายที่สนทนาอยู 
ใหกดปุมจบการทํางาน
หากตองการใชฟงกชัน สายเรียกซอน 
โปรดดูที่ “การโทรออก” หนา 56

■ตัวเลอืกขณะสนทนา
ตวัเลือกหลายตัวที่คุณสามารถใชได
ขณะสนทนาคอืบริการเสรมิจากระบบ
เครือขาย หากตองการรายละเอียด
เพิม่เติม โปรดติดตอผูใหบริการหรือ
ผูใหบริการระบบ
ขณะสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ตวัเลือกการโทรไดแก ปดเสียง หรือ 
เปดเสยีง, รายชื่อ, เมนู, ล็อคปุมกด, 
บนัทึกเสียง, ลําโพง หรือ โทรศัพท
บริการเสรมิจากระบบเครือขายไดแก 
รบัสาย และ ปฏิเสธ, พักสาย หรอื 
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เลิกพักสาย, โทรใหม, เพิ่มสายประชุม, 
วางสาย, วางทุกสาย และตัวเลือก
ตอไปนี:้
สง DTMF — เพื่อสงตัวอักษรแทน
เสียงเรียกเขา
สลับสาย — เพื่อสลับระหวางสายที่ใชอยู
และสายที่พักไว
สงสายตอ — เพ ือตอสายท ีพกัไวเขากบั
สายท ีใชอย ูและวางสายของคณุเองจาก
การสนทนา
ประชุมสาย — เพือ่การประชุมสายโดยมี
ผูรวมประชุมสายไดสูงสุดถึงหาคน
โทรสวนตัว — เพือ่คยุสายสวนตัว
ระหวางการประชุมสาย

คําเตือน: โปรดอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวาง
การใชลําโพงเนือ่งจากเสียง
จะดังมาก
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4. การเขยีนขอความ
คุณสามารถปอนขอความ (เชน เม่ือจะ 
เขยีนขอความ) โดยใชระบบปอน
ตัวอักษรแบบปกติหรือระบบชวยสะกด 
คําอัตโนมัติ เม่ือคุณจะเขียนขอความ 
สัญลักษณแสดงการปอนขอความจะ 
ปรากฏที่ดานบนหนาจอ สัญลักษณ  
แสดงถึงระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 
สวนสัญลักษณ  แสดงถึงระบบ 
ชวยสะกดคําอัตโนมัติ ระบบชวยสะกด 
คําอัตโนมัติชวยใหคุณเขยีนขอความ 
ไดอยางรวดเร็วโดยใชปุมกดและ 
พจนานกุรมในตัว คณุสามารถปอน 
ตัวอักษรโดยกดปุมเพียงครั้งเดียว 
สัญลักษณ  แสดงถึงระบบชวย 
สะกดคําอัตโนมัตพิรอมฟงกชัน 
แนะนําคํา เครื่องจะสะกดคําและใสคํา 
ที่คาดวาจะใชกอนที่คณุจะปอนตวัอักษร 
ครบทั้งคํา
สัญลักษณ ,  หรือ  
จะปรากฏถัดจากสญัลักษณของระบบ
การปอนขอความ ซึ่งแสดงถึงรูปแบบ
ตัวอักษร ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร 
ใหกดปุม #
สัญลักษณ  แสดงโหมดหมายเลข 
ในการเปลี่ยนตวัอักษรเปนโหมด
หมายเลข ใหกดคางไวที่ปุม # แลวเลือก 
โหมดหมายเลข
ในการกําหนดภาษาที่เขยีนขณะเขียน
ขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > 
ภาษาที่เขียน

■ระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติ

ในการตั้งคาใชระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งคา
การทํานาย > การทํานาย > เปด

เคล็ดลับ: ในการตั้งคาใชงาน
หรือปดการใชงานระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติอยางรวดเรว็
ขณะเขยีนขอความ ใหกดปุม # 
สองครั้งหรอืกดคางไวที่ปุม 
ตัวเลือก

ในการเลือกประเภทการสะกดคํา 
ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งคาการทํานาย > 
ประเภทการทํานาย > ทั่วไป หรอื 
แนะนําคํา
1. เริม่เขียนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9  

กดทีละปุมเพียงหนึง่ครั้งในการปอน
ตวัอักษรแตละตัว เครือ่งจะแสดง * 
หรือตัวอักษรหากพบคําที่มี
ความหมายตางหาก ตัวอักษร
ที่ปอนจะแสดงเปนคําที่ขีดเสนใต
หากคณุเลือกประเภทการสะกดคํา
เปน แนะนําคํา เครื่องจะเริม่เดา
คําที่คุณกําลังปอนลงไป เม่ือคุณ 
ปอนตวัอักษรลงไป 2-3 ตัว และหาก
ตวัอักษรที่ปอนยังไมเปนคํา เครื่อง
จะพยายามสะกดเปนคําที่ยาวขึ้น 
เฉพาะตัวอักษรที่ปอนเทานั้นที่
ปรากฏเปนคําที่ขดีเสนใต
ในการแทรกตัวอักษรพิเศษ 
ใหกดคางไวที่ปุม * หรือเลือก 
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ตัวเลือก > ใสสญัลักษณ เลื่อนไปที่
ตัวอักษร แลวเลือก ใช
ในการเขยีนคําผสม ใหปอนสวนแรก 
ของคําลงไปและยืนยนัคําดังกลาว 
โดยการกดปุมสํารวจทันที เขยีน
สวนสดุทายของคําและยืนยัน 
คําดังกลาว
ในการใสเครื่องหมายมหัพภาพ 
ใหกดปุม 1

2. เม่ือเขยีนคําเสร็จและคําดังกลาว
ถูกตอง ใหยืนยันคํานั้นโดยกดปุม 0 
เพื่อเวนวรรค
หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกด
ปุม * ซ้ําหรือเลือก ตัวเลือก > ขอมูล
ที่ตรงกัน เม่ือคําที่คณุตองการ
ปรากฏขึ้น ใหเลือก ใช
หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้น
หลังคํา แสดงวาคําที่คุณตองการ 
เขียนไมมีอยูในพจนานุกรม 
ในการเพิม่คําลงในพจนานกุรม 
ใหเลือก สะกด จบคํา (ใชระบบ
ปอนตัวอักษรแบบปกต)ิ แลวเลือก 
จัดเก็บ

■ระบบปอนตัวอักษร
แบบปกติ

ในการตัง้คาใชระบบปอนตัวอักษรแบบ
ปกติ ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งคา
การทํานาย >การทํานาย > ปด
กดปุมหมายเลข 1 ถึง 9 ซ้ําๆ 
จนตัวอักษรที่ตัองการปรากฏ 
ตัวอักษรทั้งหมดที่มีอยูในปุมหมายเลข
แตละปุมอาจไมไดพมิพไวบนปุมครบ

ทุกตัวอักษร ตัวอักษรที่มีอยูจะขึน้
กับภาษาที่ใชเขยีนที่เลือกไว
หากตัวอักษรตัวถดัไปที่คณุตองการ
ปอนอยูในปุมเดียวกับปุมที่คุณใชอยู 
ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึ้น 
หรือกดปุมเลื่อนใดก็ไดเบาๆ 
หลังจากนั้น ใหปอนตัวอักษร
เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรพิเศษ
ที่ใชอยูเสมอจะอยูที่ปุม 1 สําหรับ
ตัวอักษรอ่ืนๆ ใหกดปุม *
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5. การเลื่อนดเูมนู
โทรศัพทเครื่องนี้มีเมนูฟงกชันหลาย
ฟงกชันใหเลือก โดยจะจัดกลุมอยูใน
เมนูตางๆ
1. หากตองการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู

ในการเปลี่ยนหนาจอเมน ูใหเลือก 
ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก > 
รายการ, ตาราง, ตารางในปายกํากับ 
หรอื แท็บ
ในการจัดเรียงเมนูใหม ใหเลื่อนไป
ที่เมนูที่ตองการยาย แลวเลือก 
ตัวเลือก > เรยีบเรยีง > ยาย 
เลื่อนไปยังตําแหนงที่ตองการยาย
เมนูไปไว แลวเลือก ตกลง 
ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
ใหเลือก เสร็จ > ใช

2. เลื่อนไปยังเมนู แลวเลือกตัวเลือก 
(เชน การตัง้คา)

3. หากเมนูที่เลือกมีเมนูยอย ใหเลือก
เมนูยอยที่คณุตองการ 
(เชน โทรออก)

4. หากเมนูยอยที่เลือกนั้นมีเมนูยอย 
ใหทําซ้ําขั้นตอนที่ 3

5. เลือกตั้งคาที่ตองการ
6. หากตองการกลับไปที่เมนูระดับ

กอนหนา ใหเลือก กลับ 
หากตองการออกจากเมน ูใหเลือก 
ออก



ขอความ

28 ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธ ิ์

6. ขอความ

คุณสามารถอาน เขียน สง และจัดเก็บ
ขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย 
อีเมล ขอความคลิปเสียง และขอความ
ดวน ขอความทั้งหมดจะถูกจัดเก็บ
ไวในแฟมขอมูล

■ขอความตัวอักษร (SMS)
ดวยบริการ SMS (Short Message 
Service) คุณสามารถใชโทรศัพท
ของคุณสงและรบัขอความตัวอักษร
รวมทั้งรับขอความท่ีมีภาพได 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย)
กอนที่คณุจะสงขอความตัวอักษรหรือ
ขอความอีเมล SMS คุณตองบนัทึก
หมายเลขศูนยขอความของคุณกอน 
โปรดดูที่ “การตั้งคาขอความ” หนา 40
เม่ือตองการตรวจสอบการใชงานบรกิาร
อีเมล SMS และสมัครขอใชบริการ 
ใหติดตอผูใหบรกิาร หากตองการจัดเก็บ
ที่อยูอีเมลไวใน รายชื่อ โปรดดูที่ 
“การจัดเก็บขอมูล” หนา 43
โทรศัพทของคณุสนบัสนนุการสง
ขอความตัวอักษรที่มีความยาวมากกวา
ความยาวที่กําหนดของขอความเดียว 
โดยขอความที่ยาวขึน้จะถูกสงเปนชุด
ขอความตั้งแตสองขอความขึ้นไป 
ผูใหบริการจะคิดคาใชจายตามจริง 
สําหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียง
หนักหรอืเครือ่งหมายอ่ืนๆ และตัวอักษร
จากภาษาที่เลือกบางภาษา เชน จีน 
จะใชพืน้ที่มากขึน้ ซึ่งอาจใหขอความนั้น

ยาวกวาจํานวนที่จะสงเปนขอความ
เดียวได 
สัญลักษณแสดงความยาวของขอความ
ที่ดานบนของจอแสดงผลจะแสดง
จํานวนตัวอักษรที่ยังเขยีนไดและจํานวน
ขอความที่ตองสง เชน 673/2 
หมายความวา คุณยงัสามารถปอน
ตัวอักษรลงไปไดอีก 673 ตัวอักษร
และเครื่องจะแบงสงขอความออกเปน
สองชุด

การเขียนและสงขอความ SMS
1. เลือก เมนู > ขอความ > 

สรางขอความ > ขอความตัวอักษร
2. ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับ

ในชอง ถงึ:  ในการดึงขอมูล
หมายเลขโทรศัพทจาก รายชื่อ 
ใหเลือก เพิ่ม > รายชื่อ ในการสง
ขอความถึงผูรับหลายคน ใหเพิ่ม
รายชื่อที่ตองการทีละชื่อ ในการสง
ขอความไปยังผูรับเปนกลุม ใหเลือก 
กลุมรายชื่อ แลวเลือกกลุมที่ตองการ 
หากตองการดึงขอมูลรายชื่อที่คุณ
เพิ่งสงขอความไป ใหเลือก เพิ่ม > 
ที่เพิ่งถูกใชงาน

3. เลื่อนหนาจอลง แลวเขียนขอความ
ลงในชอง ขอความ: โปรดดูที่ 
“การเขยีนขอความ” หนา 25
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ในการแทรกแมแบบขอความลงใน
ขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > 
ใชแมแบบขอความ
ในการดูตัวอยางการแสดงขอความ
ที่ผูรับจะไดรบั ใหเลือก ตัวเลือก > 
แสดงตัวอยาง

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง 
โปรดดูที่ “การสงขอความ” หนา 30

การอานและการตอบกลับ
ขอความ SMS
เม่ือคุณไดรับขอความ จะปรากฏ  ไดรับ 
1 ขอความ หรือจํานวนของขอความใหม
พรอมไดรับ ขอความ ที่จอแสดงผล
1. หากตองการดูขอความใหม ใหเลือก 

แสดง หากตองการดูขอความ
ดังกลาวในภายหลัง ใหเลือก ออก
หากตองการอานขอความ 
ในภายหลัง ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ถาดเขา หากไดรับ
ขอความมากวาหนึง่ขอความ 
ใหเลือกขอความท่ีคุณตองการอาน 
สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น
หากมีขอความที่คุณยังไมไดอานใน 
ถาดเขา

2. หากตองการดูรายการตัวเลือกที่
ใชไดขณะที่อานขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก

3. หากตองการตอบกลับขอความ 
ใหเลือก ตอบ > ขอความตัวอักษร, 
มัลติมีเดีย, ขอความดวน หรือ 
ขอความเสยีง

ในการสงขอความตัวอักษรไปยังที่
อยูอีเมล ใหปอนที่อยูอีเมลในชอง 
ถงึ: 
เลื่อนหนาจอลง แลวเขยีนขอความ
ลงในชอง ขอความ: โปรดดูที่ 
“การเขียนขอความ” หนา 25
หากคณุตองการเปลี่ยนประเภท
ขอความของขอความตอบกลับ 
ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภท
ขอความ

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

■ขอความซิม
ขอความซิมเปนขอความตัวอักษรที่ถูก
จัดเก็บไวในซิมการดของคณุ 
คณุสามารถคดัลอกหรอืยายขอความ
ดังกลาวไปเก็บไวที่หนวยความจํา
ของเครื่อง แตไมสามารถคัดลอกหรือ
ยายขอความจากเครื่องไปไวในซมิการด
ได ขอความที่รับจะถูกจัดเกบ็ไวใน
ความจําเครื่อง
ในการอานขอความซมิใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ตัวเลือก > ขอความซมิ

■ขอความมัลติมีเดีย (MMS)
หมายเหตุ: เฉพาะเครื่อง
ที่มีคณุสมบตัิที่ใชงานรวมกัน
ไดเทานั้นที่จะรับและแสดง
ขอความมัลติมีเดียได ลักษณะ
ขอความที่แสดงอาจแตกตาง 
กันขึน้กับโทรศัพทที่รับ 
ขอความ

หากตองการตรวจสอบขอมูลการใชงาน
และสมัครใชบริการสงขอความ



ขอความ

30 ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธ ิ์

มัลตมีิเดียซึ่งเปนบรกิารเสรมิจากระบบ
เครือขาย โปรดติดตอผูใหบริการ 
โปรดดูที่ “ขอความมัลติมีเดีย” หนา 41
ขอความมัลติมีเดียอาจประกอบดวย
ขอความ ภาพ เสยีง วดิีโอคลิป นามบตัร 
และบันทึกปฏิทิน หากขอความนั้น
มีขนาดใหญเกนิไป เครือ่งอาจจะรับ
ขอความไมได ระบบเครอืขายบางระบบ
อาจยอมใหขอความตวัอักษรมีที่อยูของ
อินเตอรเน็ตไวดวยเพ่ือใหคุณสามารถดู
ขอความมัลติมีเดียนั้นได
คุณจะรับขอความมัลตมีิเดียไมไดหาก
คุณสนทนาสายอื่นอยูหรอืใชงาน
การเบราสการเชื่อมตอผานทางขอมูล 
GSM เนื่องจากการสงขอความ
มัลตมีิเดียอาจลมเหลวไดดวยสาเหตุ
หลายประการ คณุจึงไมควรอาศัยวธีิการ
ดังกลาวเพยีงอยางเดียวในการตดิตอ
สื่อสารที่จําเปน

การเขียนและการสงขอความ 
MMS
หากไฟลภาพที่แทรกมีขนาดเกินขดี
จํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพ
มีขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง 
MMS ได
1. เลือก เมนู > ขอความ > 

สรางขอความ > มัลติมีเดีย
2. ปอนขอความ

โทรศัพทของคณุสนบัสนนุขอความ
มัลตมีิเดียที่มีหลายหนา (ภาพนิ่ง) 
ขอความอาจประกอบดวยบนัทึก
ปฏิทินและนามบัตรเปนสิ่งที่แนบ 
ภาพนิ่งชุดหนึ่งอาจประกอบดวย

ขอความ ภาพหนึ่งภาพ และ
ไฟลเสียงหนึ่งไฟล หรอืประกอบดวย
ขอความและวิดีโอคลิป ในการแทรก
ภาพนิง่ลงในขอความ ใหเลือก ใหม 
หรือเลือก ตัวเลือก > ใส > ภาพนิง่
ในการแทรกไฟลลงในขอความ 
ใหเลือก ใส หรอื ตัวเลือก > ใส

3. หากคุณตองการดูขอความกอนที่
จะสง ใหเลือก ตัวเลือก > 
แสดงตัวอยาง

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง 
โปรดดูที่ “การสงขอความ” หนา 30

5. ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับ
ในชอง ถงึ:  ในการดึงขอมูล
หมายเลขโทรศัพทจาก รายชื่อ 
ใหเลือก เพิ่ม > รายชื่อ ในการสง
ขอความถึงผูรับหลายคน ใหเพิ่ม
รายชื่อที่ตองการทีละชื่อ ในการสง
ขอความไปยังผูรับเปนกลุม ใหเลือก 
กลุมรายชื่อ แลวเลือกกลุมที่ตองการ 
หากตองการดึงขอมูลรายชื่อที่คุณ
เพิ่งสงขอความไป ใหเลือก เพิ่ม > 
ที่เพิ่งถูกใชงาน

การสงขอความ
การคุมครองดานลิขสิทธ์ิอาจหามมิให
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือ
การสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียง
เรียกเขา) และเนื้อหาบางสวนได
เม่ือคณุเขยีนขอความเสร็จและจะสง
ขอความ ใหเลือก สง เครื่องจะจัดเก็บ
ขอความไวในแฟมขอมูล ถาดออก 
และเริ่มตนการสงขอความ หากคณุเลือก 
จัดเก็บขอความที่สง > ใช ขอความที่
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สงแลวจะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล 
แฟมขอความที่สง  โปรดดูที่ 
“การตั้งคาทั่วไป” หนา 40

หมายเหตุ: ขณะที่โทรศัพท
กําลังสงขอความ สญัลักษณ
ภาพเคลื่อนไหว  
จะปรากฏขึน้ ซึง่เปน
การแสดงวาโทรศัพทไดสง
ขอความดังกลาวไปที่
หมายเลขศูนยขอความท่ีตั้ง
โปรแกรมไวในเครื่องของคณุ
แลว แตไมไดหมายความวา
ผูรบัปลายทางไดรับขอความ
ของคณุแลว คณุสามารถ
สอบถามขอมูลเพิม่เติม
เกีย่วกับบริการสงขอความ
ไดจากผูใหบรกิาร

การสงขอความมัลติมีเดียจะใชเวลานาน
กวาการสงขอความตัวอักษร ในขณะที่
กําลังสงขอความ คุณยังสามารถใชงาน
ฟงกชันอ่ืนๆ ของโทรศัพทได หากมี
การขดัจังหวะในขณะสงขอความ 
เครือ่งจะพยายามสงใหมอีก 2-3 ครั้ง 
หากไมสามารถสงขอความดังกลาวได 
ขอความจะยังคงอยูในแฟมขอมูล 
ถาดออก  คณุสามารถสงขอความ
นั้นใหมในภายหลังได

การยกเลิกการสงขอความ
ในการยกเลิกการสงขอความในแฟม
ขอมูล ถาดออก ใหเลื่อนไปยงัขอความ
ที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ยกเลิกการสง

การอานและการตอบกลับ
ขอความมัลติมีเดีย

ขอสําคัญ : ควรใชความ
ระมัดระวังในการเปดขอความ 
ขอมูลในขอความมัลติมีเดีย
อาจมีซอฟตแวรที่เปน
อันตรายหรืออาจทําให
โทรศัพทหรอืเครือ่งพซีี
ของคณุเสียหายได 

เม่ือคุณไดรบัขอความมัลติมีเดีย
ขอความใหม จะปรากฏ ไดรบัขอความ
มัลติมีเดียแลว หรือจํานวนขอความใหม
พรอมทั้งไดรับ ขอความ ที่จอแสดงผล
1. ในการอานขอความ ใหเลือก แสดง 

หากตองการดูขอความดังกลาว
ในภายหลัง ใหเลือก ออก
หากตองการอานขอความ 
ในภายหลัง ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ถาดเขา เลื่อนไปยงั
ขอความที่คณุตองการดู แลวเลือก
ขอความดังกลาว สัญลักษณ  
จะปรากฏขึน้หากคุณมีขอความที่ยัง
ไมไดอานใน ถาดเขา

2. ในการดขูอความท ังหมดหากขอความ
ที่คุณไดรับมีการนําเสนอดวย 
ใหเลือก เลน
ในการดูไฟลในการนําเสนอหรือสิ่งที่
แนบ ใหเลือก ตัวเลือก > วัตถ ุหรือ 
สิง่ที่แนบ

3. หากตองการตอบกลับขอความ 
ใหเลือก ตัวเลือก > ตอบกลับ > 
ขอความตัวอักษร, มัลตมีิเดีย, 
ขอความดวน หรือ ขอความเสยีง 
เขยีนขอความตอบกลับ
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หากคุณตองการเปลี่ยนประเภท
ขอความของขอความตอบกลับ 
ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภท
ขอความ ประเภทขอความใหม
อาจจะไมรองรับขอมูลที่คุณใส
ทั้งหมด

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง 
โปรดดูที่ “การสงขอความ” หนา 30

■หนวยความจําเต็ม
เม่ือคุณไดรบัขอความ แตหนวยความจํา
ของขอความเต็ม ขอความ 
หนวยความจําเต็ม ไมสามารถรบั
ขอความ จะปรากฏขึน้ ในการลบ
ขอความเกาออกกอน ใหเลือก ตกลง > 
ใช และแฟมขอมูล เลื่อนไปยังขอความ
ที่ตองการ แลวเลือก ลบ หากเลือก
ขอความตั้งแตหนึ่ง ขอความขึ้นไป 
ใหเลือก เลือก เลือกขอความทั้งหมด
ที่คณุตองการลบ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ลบที่เลือก

■แฟมขอมูล
เครื่องจะจัดเก็บขอความท่ีไดรับไวใน
แฟมขอมูล ถาดเขา 
ขอความที่ยังไมไดสงจะถูกจัดเก็บไวใน
แฟมขอมูล ถาดออก 
หากตองการตั้งคาเครื่องใหจัดเก็บ
ขอความที่สงแลวไวในแฟมขอมูล 
รายการที่สง โปรดดูที่ จัดเก็บขอความ
ที่สง ใน “การตัง้คาทั่วไป” หนา 40
ในการแกไขและสงขอความที่คุณเขยีนแ
ละจัดเก็บไวในแฟมขอมูล แบบราง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > แบบราง

คุณสามารถยายขอความไปไวใน
แฟมขอมูล รายการที่จัดเก็บ  ในการจัด
เมนูยอย รายการที่จัดเก็บ ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > รายการที่จัดเก็บ 
หากตองการเพิ่มแฟมขอมูล ใหเลือก 
ตัวเลือก > เพิม่แฟมขอมูล ในการลบ
หรือเปล่ียนชื่อแฟมขอมูล ใหเลือก 
ตัวเลือก > ลบแฟมขอมูล หรือ 
เปลี่ยนชื่อแฟม
โทรศัพทเครื่องนี้มีแมแบบขอความ 
หากคุณตองการสรางแมแบบขอความ
ใหม ใหจัดเก็บขอความเปนแมแบบ 
ในการเขาดูรายการแมแบบ ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > รายการที่จัดเก็บ > 
แมแบบ

■ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรที่
ปรากฏขึน้ทันทีที่ไดรบั เครื่องจะ
ไมจัดเก็บขอความดวนไวโดยอัตโนมัติ

การเขียนขอความดวน
เลือก เมนู > ขอความ > 
เขียนขอความ > ขอความดวน 
การเขยีนขอความ ความยาวสงูสุด
ของขอความดวนคือ 70 ตัวอักษร 
หากตองการใสขอความกะพริบลงใน
ขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > 
ใสตวัอักษรกะพริบ เพื่อกําหนด
เครื่องหมาย ตัวอักษรหลังเครือ่งหมาย
จะกะพริบจนกระทั่งคณุใสเครื่องหมาย
ที่สอง
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การรับขอความดวน
ขอความดวนที่ไดรบัจะแสดงดวย
ขอความ ขอความ: พรอมกับคํา
เพียงไมกี่คําตั้งแตจุดเริม่ตนขอความ 
ในการอานขอความ ใหเลือก อาน 
หากตองการนําหมายเลขโทรศัพท  
ที่อยูอีเมล และที่อยูเว็บไซตจากขอความ
ปจจุบันมาใช ใหเลือก ตัวเลือก > 
ใชขอมูล ในการจัดเก็บขอความ ใหเลือก 
จัดเก็บ และเลือกแฟมขอมูลที่คุณ
ตองการเก็บขอความไว

■การสงขอความคลปิเสียง 
Nokia Xpress

เมนูนีท้ําใหใชบรกิารขอความมัลติมีเดีย
สรางและสงขอความคลิปเสียงไดสะดวก
งายดาย คุณตองเปดใชบรกิารสง
ขอความมัลติมีเดียกอน คุณจึงจะ
สามารถ ใชขอความคลิปเสียงได

การสรางขอความคลิปเสียง
1. เลือก เมนู > ขอความ > 

เขยีนขอความ > ขอความคลิปเสยีง 
เครือ่งบันทึกเสียงจะเปดการทํางาน 
ในการใชเครือ่งบันทึก โปรดดูที่ 
“เครื่องบนัทึก” หนา 65

2. เปลงเสียงขอความ
3. ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรบั

ในชอง ถึง: ในการดึงขอมูล
หมายเลขโทรศัพทจาก รายชื่อ 
ใหเลือก เพิ่ม > รายชื่อ ในการสง
ขอความถึงผูรับหลายคน ใหเพิม่
รายชื่อท่ีตองการทีละชื่อ ในการสง
ขอความไปยงัผูรับเปนกลุม ใหเลือก 

กลุมรายชื่อ แลวเลือกกลุมที่ตองการ 
หากตองการดึงขอมูลรายชื่อที่คุณ
เพิง่สงขอความไป ใหเลือก เพิ่ม > 
ที่เพิง่ถกูใชงาน

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

การรับขอความคลิปเสียง
เม่ือโทรศัพทของคุณไดรับขอความ
คลิปเสียง ขอความ ไดรับ ขอความ 
จะปรากฏขึน้ ในการเปดขอความ 
ใหเลือก เลน หรือหากไดรบัขอความ
มากกวาหนึง่ขอความ ใหเลือก แสดง > 
เลน หากตองการฟงขอความนัน้
ในภายหลัง ใหเลือก ออก ในการดู
ตวัเลือกที่ใชได ใหเลือก ตัวเลือก 

■การสงขอความทันใจ (IM)
การสงขอความทันใจ (บรกิารเสริมจาก
ระบบเครือขาย)  เปนวิธีการสงขอความ
แบบสัน้และงายไปยังผูสนทนาที่
ออนไลนโดยสงผานโปรโตคอล TCP/IP 
คณุจะใชการสงขอความทันใจได
ก็ตอเม่ือคุณสมัครขอใชบริการนีแ้ลว 
หากตองการทราบเกี่ยวกับรายละเอียด
ตางๆ ของบริการ คาบริการ และ
การสมัครเขาใชบริการ โปรดสอบถาม
จากผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ 
ซึง่คุณจะไดรบั ID เฉพาะของคุณ
รหัสผาน และการตั้งคาดวย
ในการตั้งคาที่จําเปนของบริการสง
ขอความทันใจ โปรดดูที่ ตั้งคา
การเชื่อมตอ ใน “การเขาสูเมนู IM” 
หนา 34 ไอคอนและขอความบนหนาจอ
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อาจแตกตางกันขึน้กับบรกิารสงขอความ
ทันใจ
ขณะที่คุณเชื่อมตอกับบรกิารสงขอความ
ทันใจ คณุยังสามารถใชฟงกชันอ่ืนๆ 
ของโทรศัพทและใหการสนทนาโดยใช
ขอความทันใจทํางานเปนพืน้หลังได 
การสนทนาโดยใชขอความทันใจ
อาจทําใหสิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากกวา
ปกติและคุณอาจตองตอโทรศัพทเขากับ
อุปกรณชารจ ทั้งนีค้วามสิ้นเปลือง
ดังกลาวขึน้อยูกับระบบเครือขายดวย

การเขาสูเมนู IM
หากตองการเขาสูเมนู สนทนา ขณะที่
คุณยงัออฟไลนอยู ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > สนทนา หากมีการตั้งคา
ชุดการเชื่อมตอมากกวาหนึง่ชุดสําหรับ
บริการสงขอความทันใจ ใหเลือกชุด
คาที่ตองการ หากมีการกําหนดคาไว
เพียงชุดเดียว เครื่องจะเลือกชุดคานั้น
โดยอัตโนมัติ
ตัวเลือกตอไปนีจ้ะปรากฏขึน้:
ล็อกอิน — เพื่อเชื่อมตอกับบริการสง
ขอความทันใจ ในการตัง้คาโทรศัพท
ใหเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ
โดยอัตโนมัติเม่ือคุณเปดเครื่อง ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > สนทนา เชื่อมตอ
ไปยงับริการสงขอความทันใจ แลวเลือก 
การตั้งคาสวนตัว > ล็อกอินอัตโนมัติ > 
เม่ือเปดเครือ่ง
การสนทนาเกา — เพื่อดู ลบ หรือเปล่ียน
ชื่อการสนทนาที่คุณไดจัดเก็บในระหวาง
ที่สนทนาโดยใชขอความทันใจ

ตั้งคาการเชื่อมตอ — เพื่อแกไข
การตั้งคาที่จําเปนสําหรับการสง
ขอความและการแสดงสถานะ
การเชื่อมตอ

การเชื่อมตอกับบริการ IM
ในการเชื่อมตอกับบริการสงขอความทัน
ใจ ใหเขาสูเมน ูสนทนา แลวเลือกบริการ
สงขอความทันใจที่ตองการหากจําเปน 
แลวเลือก ล็อกอิน เม่ือเชื่อมตอกับ
บริการโทรศัพทแลว ขอความ 
ล็อกอินแลว จะปรากฏขึน้
หากตองการยกเลิกการเชื่อมตอกับ
บริการสงขอความทันใจ ใหเลือก ออก

การเริ่มตน IM
เปดเมนู สนทนา และเชื่อมตอกับบริการ 
เริ่มตนบริการดวยวิธีการตางๆ:
• เลือก การสนทนา เพือ่ดูรายการ

ขอความทันใจที่อานแลวและ
ขอความใหมหรือคําเชิญใหรบัสง
ขอความทันใจในระหวางการรับสง
ขอความทันใจที่ใชงานอยู เลื่อนไปท่ี
ขอความหรอืคําเชิญ แลวเลือก เปด
สัญลักษณ  แสดงถึงขอความ
ทันใจใหมและสญัลักษณ  
แสดงถึงขอความทันใจที่อานแลว
สัญลักษณ  แสดงถึงขอความ
กลุมใหมและสัญลักษณ  
แสดงถึงขอความกลุมที่อานแลว
สัญลักษณ  แสดงถึงคําเชิญ
ไอคอนและขอความบนหนาจอ
อาจแตกตางกันขึน้กับบริการสง
ขอความทันใจ
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• เลือก รายชื่อสนทนา เพือ่ดูรายชื่อ
ที่คุณไดเพิม่ เลื่อนไปยังรายชื่อที่คุณ
ตองการสนทนา แลวเลือก สนทนา 
หรอืหากสญัลักษณ  ปรากฏขึน้
ถัดจากชื่อ ใหเลือก เปด
สัญลักษณ  แสดงรายชื่อที่
ออนไลนและสัญลักษณ  แสดง 
รายชื่อท่ีออฟไลนในหนวยความจํา 
รายชื่อของโทรศัพท
สัญลักษณ  แสดงวารายชื่อนั้น
ถูกกันไว โปรดดูที่ “การบล็อคและ 
การยกเลิกการบล็อคขอความ”
หนา 37
สัญลักษณ  แสดงวาคณุไดรับ
ขอความใหมจากรายชื่อ
คุณสามารถเพิ่มผูสนทนาใหมเขาไป
ในรายชื่อได โปรดดูที่ 
“รายชื่อสําหรับ IM” หนา 36

• เลือก กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ 
(จะเปนสีทึบหากระบบเครือขาย
ไมรองรับการใชกลุมสนทนา) 
เพื่อดูรายการบุคมารคของกลุม
สาธารณะที่ผูใหบริการระบบหรือ
ผูใหบรกิารมีให ในการเริม่สนทนา 
ใหเลื่อนไปที่กลุมสนทนา แลวเลือก 
เขารวม ปอนชื่อในหนาจอ ซึง่เปน
ชื่อที่ตองการใชในการสนทนา 
เม่ือคุณเขารวมในการสนทนาของ
กลุมนั้นแลว คุณสามารถเริ่มตน
สนทนาในกลุมได นอกจากนี ้
คุณยังสรางกลุมสวนตัวไดดวย 
โปรดดูที่ “กลุมสนทนา” หนา 37

• เลือก คนหา > ผูสนทนา หรือ 
กลุมสนทนา เพื่อคนหาผูสนทนา

หรือกลุมสาธารณะขอความทันใจ
รายอื่นที่อยูในระบบเครือขายนีโ้ดย
แยกตามชื่อ หมายเลขโทรศัพท 
ชื่อในหนาจอ หรือที่อยูอีเมล 
หากคณุเลือก กลุมสนทนา คณุจะ
สามารถคนหากลุมไดตามสมาชิก
ในกลุมหรือตามชื่อกลุมสนทนา 
หวัขอ หรอื ID
ในการเริ่มตนสนทนาเมื่อคุณพบ
ผูสนทนาหรือกลุมสนทนาที่คุณตอง
การแลว ใหเลือก ตัวเลือก > 
สนทนา หรือ เขากลุม

• เริม่การสนทนาจาก รายชื่อ โปรดดูที่ 
“การดูรายชื่อที่สมัครขอมูล” หนา 46

การรับหรือปฏิเสธคําเชิญ
ในโหมดสแตนดบาย เม่ือคุณไดเชื่อมตอ
กับบริการสงขอความทันใจ และคุณ
ไดรับคําเชิญสนทนาใหม ขอความ 
ไดรับคําเชิญใหม จะปรากฏขึน้ 
ในการอานขอความ ใหเลือก อาน 
หากคณุไดรับคําเชิญมากกวาหนึ่ง
คําเชิญ ใหเลื่อนไปยงัคําเชิญที่ตองการ 
แลวเลือก เปด 
ในการเขารวมการสนทนากลุมสวนตวั 
ใหเลือก ยอมรับ ปอนชื่อในหนาจอ 
ซึง่เปนชื่อที่ตองการใชในการสนทนา
ในการปฏิเสธหรอืลบคําเชิญ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ปฏิเสธ หรือ ลบ คุณสามารถ
ปอนเหตุผลในการปฏิเสธได

การอานขอความทันใจที่ไดรับ
ในโหมดสแตนดบาย เม่ือคุณเชื่อมตอ
กับบริการสงขอความทันใจ และไดรบั
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ขอความใหมที่ไมใชขอความ
ในการสนทนาปจจุบัน ขอความ 
มีขอความทันใจ ใหม จะปรากฏขึ้น 
ในการอานขอความ ใหเลือก อาน
หากไดรบัขอความมากวาหนึ่งขอความ 
จํานวนขอความตามดวย มีขอความ
ทันใจ ใหม จะปรากฏขึ้น เลือก อาน 
เลื่อนไปยงัขอความ แลวเลือก เปด
ขอความใหมที่ไดรับระหวางการสนทนา
จะถูกเก็บไวใน สนทนา > การสนทนา 
หากคุณไดรับขอความจากบุคคลที่ไมได
มีรายชื่ออยูใน รายชื่อสนทนา ID 
ของผูสงจะปรากฏขึน้ หากผูสงนั้น
มีรายชื่ออยูในหนวยความจํา
ของโทรศัพท และเครื่องตรวจพบ
รายชื่อนั้น ชื่อของบคุคลดังกลาว
จะปรากฏขึน้ หากตองการจัดเก็บชื่อ
ผูสนทนาใหมที่ไมมีชื่อในหนวยความจํา
ของโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > 
จัดเก็บในรายการ

การเขารวมในการสนทนา
หากตองการเขารวมการสนทนา 
ใหเลือก เขียน หรือเริ่มเขยีนขอความ
เขียนขอความ ในการสงขอความ 
ใหเลือก สง หรือกดปุมโทรออก ขอความ
จะอยูบนหนาจอและขอความที่ตอบกลับ
จะแสดงอยูดานลางขอความของคุณ

การแกไขสถานะการใชงาน
ของคุณ
1. เปดเมน ูสนทนา และเชื่อมตอกับ

บริการสงขอความทันใจ

2. หากตองการดูและแกไขชื่อใน
หนาจอหรือขอมูลการใชงานสวนตัว
ของคุณ ใหเลือก การตั้งคาสวนตัว

3. หากตองการใหผูที่สงขอความทันใจ
รายอ่ืนๆ ทั้งหมดสามารถเห็นคุณได
เม่ือคณุออนไลน ใหเลือก การใชงาน
ของผูใช > สนทนาไดกับทุกคน
หากตองการใหเฉพาะบคุคลที่อยู
ในรายชื่อสําหรับสงขอความทันใจ
ของคุณเทานั้นที่จะเห็นคณุได
เม่ือคณุออนไลน ใหเลือก การใชงาน
ของผูใช > พรอมติดตอ
หากตองการแสดงสถานะเปน
ออฟไลน ใหเลือก การใชงาน
ของผูใช > โชวเปนออฟไลน

เม่ือคณุเชื่อมตอกับบริการสงขอความ
ทันใจ สัญลักษณ  แสดงวาคุณ
ออนไลนอยูและสัญลักษณ  แสดงวา
บุคคลอื่นไมสามารถมองเห็นคณุได

รายช่ือสําหรับ IM
ในการเพิ่มรายชื่อในกลุมสําหรับการสง
ขอความทันใจ ใหเชื่อมตอกับบริการสง
ขอความ แลวเลือก รายชื่อสนทนา 
ในการเพิ่มชื่อใหรายชื่อ ใหเลือก 
ตัวเลือก > เพิ่มผูสนทนาใหม หรอื เพิ่ม 
(หากคุณยังไมมีชื่อที่จะเพิม่) > ใส ID 
โดยผูใช, คนจากเซิรฟเวอร, คดัจาก
เซิรฟเวอร หรือ ตามเบอรมือถือ 
เลื่อนไปยังชื่อผูสนทนา ในการเริ่ม
การสนทนา ใหเลือก สนทนา หรือ 
ตัวเลือก และจากตัวเลือกที่สามารถ
เลือกใชได
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การบล็อคและ
การยกเลิกการบล็อคขอความ
ในการบล็อคขอความ ใหเชื่อมตอกับ
บรกิารสงขอความทันใจ แลวเลือก 
การสนทนา > รายชื่อสนทนา หรอื
เขารวมหรือเริ่มการสนทนา เลื่อนไปยัง
ชื่อที่คุณตองการบล็อคขอความเขา 
แลวเลือก ตัวเลือก > กันผูสนทนา > 
ตกลง
ในการยกเลิกการบล็อค ใหเชื่อมตอกับ
บรกิารสงขอความทันใจ แลวเลือก 
รายชื่อท่ีถูกปดกั้น เลื่อนไปยังชื่อที่คุณ
ตองการยกเลิกการบล็อคขอความ 
แลวเลือก ไมบล็อค

กลุมสนทนา
คุณสามารถสรางกลุมสวนตัวใน
การสนทนาโดยใชขอความทันใจได 
หรอืใชกลุมสาธารณะที่ผูใหบรกิารมีให 
กลุมสวนตัวจะมีอยูในระหวางสนทนา
โดยใชขอความทันใจเทานั้น 
กลุมสนทนาจะถูกจัดเก็บไวในเซิรฟเวอร
ของผูใหบรกิาร หากเซิรฟเวอรที่คณุ
ล็อกอินไมสนับสนุนบริการกลุม เมนทูี่
เกี่ยวของกับกลุมทั้งหมดจะกลายเปน
สีทึบ
กลุมสาธารณะ
คุณสามารถกําหนดบุคมารค
กลุมสาธารณะที่ผูใหบริการมีใหได 
เชื่อมตอบริการสงขอความทันใจ 
แลวเลือก กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ 
เลื่อนไปที่กลุมที่คณุตองการสนทนา 
แลวเลือก เขารวม หากคุณไมมีชื่อ
ในกลุม ใหปอนชื่อในหนาจอของคณุ

ซึง่ใชเปนชื่อเลนในกลุม หากตองการ
ลบกลุมออกจากรายชื่อกลุม ใหเลือก 
ตัวเลือก > ลบกลุม
ในการคนหากล ุม ใหเลอืก กล ุมสนทนา > 
คนหากล ุม คณุจะสามารถคนหา
กล ุมสนทนาไดตามสมาชกิในกล ุม 
หรอืตามช ือกล ุมสนทนา หวัขอ หรอื ID
การสรางกลุมสวนตัว
ใหเชื่อมตอกับบริการสงขอความทันใจ 
แลวเลือก กลุมสนทนา > เพิ่มกลุม 
ปอนชื่อของกลุมและชื่อในหนาจอที่คุณ
ตองการใช เลือกสมาชิกกลุมสวนตัว
ในรายชื่อ และเขียนคําเชิญ

■โปรแกรมอีเมล
โปรแกรมอีเมลใช EGPRS (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) เพื่อชวยใหคุณ
เขาใชบัญชีอีเมลจากโทรศัพทเม่ือคุณ
ไมไดอยูที่ทํางานหรือที่บาน โปรแกรม
อีเมลแตกตางจากฟงกชันอีเมล SMS 
ในการใชฟงกชันอีเมลกับโทรศัพทของ
คณุ คุณตองใชระบบอีเมลที่ใชงาน
รวมกันได
โทรศัพทของคุณสนับสนุนอีเมล
เซริฟเวอร POP3, IMAP4 และ SMTP 
กอนที่คณุจะสงหรือรับอีเมล คุณตอง
ดําเนนิการตอไปนี้: 
• จัดหาบัญชีอีเมลใหมหรอืใชบัญชี

อีเมลเดิม โปรดติดตอผูใหบริการ
อีเมลของคุณเพื่อขอบัญชีอีเมล 

• โปรดสอบถามผ ูใหบรกิารอีเมลของคณุ
เกี่ยวกับการตัง้คาสําหรับอีเมล 
คณุจะไดรับการตั้งกําหนดคาอีเมล
เปนขอความการจัดรูปแบบ 
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โปรดดูที่ 
“บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” 
หนา 13 นอกจากนี้ คุณยงัสามารถ
ปอนการตั้งคาดวยตนเอง โปรดดูที่ 
“การจัดรูปแบบ” หนา 58
ในการใชงานการตั้งคาอีเมล ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความอีเมล โปรดดูที่ 
“ขอความอีเมล” หนา 41

โปรแกรมนี้ไมสามารถใชเสยีง
ปุมกดได

การเขียนและการสงอีเมล
1. เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 

สรางอีเมล
2. ปอนที่อยูอีเมลของผูรับ หัวเรื่อง 

และขอความอีเมล
หากตองการแนบไฟลไปกับอีเมล 
ใหเลือก ตัวเลือก > แนบ และไฟล
จาก คลังภาพ

3. เลือก สง > สงตอนนี้

การดาวนโหลดอีเมล 
1. หากตองการเขาสูโปรแกรมอีเมล 

ใหเลือก เมนู > ขอความ > อีเมล
2. ในการดาวนโหลดขอความอีเมลที่สง

ไปยงับัญชีอีเมลของคณุ ใหเลือก ดึง
ในการดาวนโหลดขอความอีเมลใหม
และสงอีเมลที่จัดเก็บไวในแฟมขอมูล 
ถาดออก ใหเลือก ตัวเลือก > 
ดึงและสง
ในการดาวนโหลดหัวขอของ
ขอความอีเมลใหมที่สงไปที่บัญชี

อีเมลของคณุ ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตรวจสอบอีเมลใหม จากนั้น 
ในการดาวนโหลดอีเมลที่เลือก 
ใหทําเครือ่งหมายเลือกอีเมลที่
ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ดึง

3. เลือกขอความใหมใน ถาดเขา 
หากตองการดูขอความนั้นใน
ภายหลัง ใหเลือก กลับ สัญลักษณ 

 แสดงถึงขอความที่ยังไมไดอาน

การอานและการตอบกลับ
อีเมล

ขอสําคัญ: ควรใช
ความระมัดระวังในการเปด
ขอความ ขอความอีเมลอาจมี
ซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือ
อาจทําใหโทรศัพทหรือเครือ่ง
พีซีของคณุเสียหายได

1. เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 
ถาดเขา และขอความที่ตองการ

2. ในการตอบกลับอีเมล ใหเลือก 
ตอบกลับ > ขอความเดิม หรือ 
หนาจอวาง หากตองการตอบกลับ
ไปที่ผูรบัหลายคน ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตอบกลับทั้งหมด 
ยืนยันหรอืแกไขที่อยูและหัวเรือ่ง
อีเมล แลวเขียนขอความตอบกลับ
ของคุณ

3. ในการสงขอความ ใหเลือก สง > 
สงตอนนี้



ขอความ

ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธ 39

แฟมขอมูลถาดเขาและแฟม
ขอมูลอ่ืน
โทรศัพทของคุณจะจัดเก็บอีเมลซึง่คุณ
ดาวนโหลดจากบัญชีอีเมลในแฟมขอมูล 
ถาดเขา ใน แฟมขอมูลอ่ืนๆ ประกอบ
ดวยแฟมขอมูลตอไปนี้: ฉบับราง 
เพื่อจัดเก็บอีเมลที่ยงัเขียนไมเสร็จ 
ที่เก็บถาวร เพื่อจัดการและจัดเก็บอีเมล 
ถาดออก เพื่อจัดเก็บอีเมลที่ยงัไมไดสง 
รายการที่สง เพื่อจัดเก็บอีเมลที่สงออก
ไปแลว
ในการจัดการแฟมขอมูลและอีเมลใน
แฟมขอมูลนั้น ใหเลือก ตัวเลือก > 
จัดการแฟมขอมูล

การลบขอความอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 
ตัวเลือก > จัดการแฟมขอมูล 
และแฟมขอมูลที่ตองการ เลือกขอความ
ที่คุณตองการลบ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ลบ
การลบอีเมลออกจากเครือ่งของคณุ
จะไมเปนการลบอีเมลนัน้ออกจาก
เซิรฟเวอรอีเมล หากตองการใหเครื่อง
ลบอีเมลออกจากเซิรฟเวอรอีเมล 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 
ตัวเลือก > การตั้งคาเพิ่มเติม > 
ทิ้งสําเนา: > ลบขอความที่ดึงแลว

■ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสรมิ
จากระบบเครอืขาย และคณุจําเปนตอง 
สมัครเปนสมาชิกกอน หากตองการ
ทราบขอมูลเพิม่เตมิและหมายเลขของ

ระบบฝากขอความเสียง โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคณุ
ในการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง 
ใหเลือก  เมนู > ขอความ > ขอความ
เสยีง > เรียกฟงขอความเสียง 
หากตองการปอน คนหา หรือแกไข
หมายเลขขอความเสยีง ใหเลือก 
เบอรศูนยขอความเสียง
หากไดรับการรองรับจากระบบเครือขาย 
สญัลักษณ  แสดงถึงขอความเสยีง
ขอความใหม ในการโทรไปยังเบอรศูนย
ขอความเสียง ใหเลือก ฟง

■ขอความขอมูล
ขอความขอมูล เปนบริการเสริมจาก 
ระบบเครือขาย ทําใหคุณสามารถรับ 
ขอมูลในเรื่องตางๆ จากผูใหบริการ
ของคณุได หากตองการทราบขอมูล
เกี่ยวกับบรกิาร หวัขอตางๆ รวมทั้ง
หมายเลขที่สัมพันธกับขอมูลหัวขอนั้นๆ 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

■คําสั่งขอใชบริการ
เลือก เมนู > ขอความ > คําสั่งขอใช
บริการ ปอนและสงคําขอบริการ 
(โดยทั่วไปรูจักกันในชื่อคําสั่ง USSD) 
ไปยงัผูใหบริการของคณุ เชน คําสั่ง
การใชงานบริการเสริมจากระบบ
เครือขาย

■การลบขอความ
ในการลบขอความ ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > ลบขอความ > ตามขอความ 
เพือ่ลบทีละขอความ ตามโฟลเดอร 
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เพื่อลบขอความทั้งหมดออกจาก
แฟมขอมูลหรือ ลบขอความท้ังหมด 
หากในแฟมขอมูลมีขอความที่ยังไมได
เปดอาน เครื่องจะถามวาคุณตองการลบ
ขอความเหลานั้นดวยหรือไม

■การต้ังคาขอความ

การตั้งคาทั่วไป
การตั้งคาทั่วไปเปนการตั้งคาปกติ
ที่ใชกับขอความตัวอักษรและขอความ
มัลตมีิเดีย
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > การตั้งคาทั่วไป และเลือก
จากตวัเลือกตอไปนี้:
จัดเก็บขอความที่สง > ใช — เพื่อตั้งคา
เครื่องใหจัดเก็บขอความท่ีสงแลวไวใน
แฟมขอมูล แฟมขอความที่สง
แทนที่ในรายการที่สง > อนุญาต — 
เพื่อตั้งคาเครื่องแทนที่ขอความที่สงแลว
ขอความเกาดวยขอความท่ีสงใหม
เม่ือหนวยความจําขอความเตม็ 
การตั้งคาดังกลาวจะปรากฏขึน้ตอเมื่อ
คุณตั้งคา จัดเก็บขอความที่สง > ใช
ขนาดอักษร — เพื่อเลือกขนาดตัวอักษร
ที่จะใชในขอความ
รอยยิ้มแบบกราฟก > ใช — เพือ่ตัง้คา
เครื่องใหแทนที่รอยยิ้มแบบตัวอักษร
ดวยภาพกราฟก

ขอความตัวอักษร
การตั้งคาขอความตัวอักษรจะสงผล
ตอการสง การรับ และการดูขอความ
อีเมล SMS

เลือก เมนู > ขอความ > การตัง้คา
ขอความ > ขอความตัวอักษร และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี:้
รายงานผลการสง > ตองการ — เพื่อขอ
ใหระบบเครือขายสงผลการสงขอความ
ใหกับเครื่องของคุณ (บรกิารเสริม
จากระบบเครอืขาย)
ศูนยขอความ > เพิม่ศูนย — เพื่อตั้งคา
หมายเลขโทรศัพทและช่ือของศูนย
ขอความที่ตองใชในการสงขอความ
ตัวอักษร คุณจะไดรับหมายเลขดังกลาว
จากผูใหบริการ
ศูนยขอความที่ใช — เพื่อเลือกศูนย
ขอความที่ใช
ศูนยขอความอีเมล > เพิ่มศูนย — 
เพื่อตั้งคาหมายเลขโทรศัพทและช่ือของ
ศูนยอีเมลสําหรับการสงอีเมล SMS
ศูนยอีเมลที่ใช — เพื่อเลือกศูนยอีเมล 
SMS ที่ตองการใช
อายขุอความ — เพือ่เลือกระยะเวลา
ที่ระบบเครือขายพยายามสงขอความ
ของคุณ
สงในแบบ — เพื่อเลือกรูปแบบขอความ
ที่จะสง: ขอความ, เพจตามตัว หรอื 
โทรสาร (บรกิารเสรมิจากระบบ
เครือขาย)
ใชขอมูลแพคเก็ต > ใช — เพือ่ตั้งคา 
GPRS เปนบริการเสริม SMS
ตัวอักษรที่สนับสนนุ > เต็ม — เพื่อเลือก
ตัวอักษรทั้งหมดในขอความที่จะสง
สําหรบัดู หากคณุเลือก ลด ตัวอักษรที่มี
เครื่องหมายเสียงหนักหรอืเครือ่งหมาย
อ่ืนๆ อาจถูกแปลงกลับเปนตัวอักษรอ่ืน 
เม่ือจะเขียนขอความ คุณสามารถ
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ตรวจสอบตัวอยางการแสดงขอความที่
ผูรับจะไดรบัโดยใหเครื่องแสดงตวัอยาง
ขอความ โปรดดูที่ 
“การเขียนและสงขอความ SMS” หนา 
28
ใชศูนยเดิม > ตองการ — เพื่อใหผูที่ได
รับขอความสามารถสงขอความ
ตอบกลับผานศูนยขอความของคุณได 
(บริการเสรมิจากระบบเครือขาย)

ขอความมัลติมเีดีย
การตั้งคาขอความจะสงผลตอการสง 
การรบัและการดูขอความมัลติมีเดีย
คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาสําหรับ
สงขอความมัลตมีิเดียเปนขอความ
การตั้งคาการจัดรปูแบบ โปรดดูที่ 
“บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” หนา 13 
นอกจากนี้ คุณยงัสามารถปอนการตั้งคา
ดวยตนเอง โปรดดูที่ “การจัดรูปแบบ” 
หนา 58
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความมัลติมีเดีย และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้:
รายงานผลการสง > ตองการ — เพื่อขอ
ใหระบบเครือขายสงผลการสงขอความ
ใหกบัเครื่องของคุณ (บรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขาย)
คาที่ใชจับเวลาภาพนิ่ง — เพื่อกําหนด
เวลาที่ตั้งไวระหวางภาพนิ่งในขอความ
มัลติมีเดีย
ใหรบัมัลติมีเดีย — เพือ่รบัหรือกัน
ขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ใช หรอื ไม 
หากคุณเลือก เครอืขายเดียวกัน 
คุณไมสามารถรับขอความมัลติมีเดีย

เม่ือคุณอยูนอกระบบเครือขาย 
คาที่ตั้งไวของบรกิารสงขอความ
มัลติมีเดียโดยปกติแลวคือ เครอืขาย
เดียวกัน เมนูที่คุณสามารถใชไดนัน้
ขึน้อยูกับเครื่องโทรศัพทที่คุณใช
มัลติมีเดียที่เขามา — เพื่อใหเครือ่งรับ
ขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ 
รบัดวยตนเองเมื่อเครื่องถาม หรอืปฏิเสธ
ไมรับขอความ เครื่องจะไมแสดง
การตั้งคานี้หากตั้งคา ใหรับมัลติมีเดีย 
ไวที่ ไม
ใหรับโฆษณา — เพื่อรับหรือปฏิเสธ
ไมรับขอความโฆษณา เครื่องจะไมแสดง
คานีห้ากตั้งคา ใหรับมัลติมีเดีย ไวที่ ไม 
หรือ มัลติมีเดียที่เขามา ตัง้ไวที่ ปฏิเสธ
การตั้งกําหนดคา > การจัดรปูแบบ — 
จะปรากฏเฉพาะการจัดรปูแบบที่รองรบั
การสงขอความมัลติมีเดีย เลือก
ผูใหบริการ คาที่ตั้งมา หรือ การตั้งคา
สวนบุคคล สําหรับการสงขอความ
มัลติมีเดีย เลือก บัญชี และบัญชีบริการ
สงขอความมัลติมีเดียที่มีในการจัด
รปูแบบที่ใชงาน

ขอความอีเมล
การตั้งคาจะสงผลตอการสง การรับ 
และการดูอีเมล
คณุอาจไดรับการตั้งกําหนดคาของ
โปรแกรมอีเมลเปนขอความการจัด
รปูแบบ โปรดดูที่ 
“บริการตัง้คาคอนฟเกอเรชัน” หนา 13 
นอกจากนี ้คุณยังสามารถปอนการตัง้คา
ดวยตนเอง โปรดดูที่ “การจัดรูปแบบ” 
หนา 58
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ในการเปดใชการตั้งคาโปรแกรมอีเมล 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > การตัง้คา
ขอความ > ขอความอีเมล และเลือก
จากตวัเลือกตอไปนี้:
การจัดรูปแบบ — เลือกคาที่คุณตองการ
ใชงาน
บัญชี — เลือกบัญชีที่ไดรับจาก
ผูใหบริการ
ชื่อผูใช — ปอนชื่อหรือชือ่เลน
ที่อยูอีเมล — ปอนที่อยูอีเมลของคณุ
รวมถึงลายเซ็น — กําหนดใหลายเซ็น
ปรากฏที่ตอนทายของอีเมล
โดยอัตโนมัติเม่ือคุณเขยีนขอความ
ตอบกลับที่ที่อยู — ปอนที่อยูอีเมลที่คุณ
ตองการสงการตอบกลับ
ชื่อผูใช SMTP — ปอนชื่อที่คณุตองการ
ใชกับเมลที่สงออก
รหัสผาน SMTP — ปอนรหัสผานที่คณุ
ตองการใชกับเมลที่สงออก
แสดงหนาตางการติดตอ — เลือก ใช 
เพื่อดําเนินการตรวจสอบผูใชดวยตนเอง
สําหรับการเชื่อมตออินทราเนต็
ประเภทเซริฟเวอรที่เขามา — เลือก 
POP3 หรือ IMAP4 ตามประเภทของ
ระบบอีเมลที่คุณตองการใช หากเครื่อง
ของคุณรองรับทั้งสองประเภท ใหเลือก 
IMAP4
การตั้งคาเมลขาเขา — เลือกตวัเลือก
ที่มีอยูสําหรับ POP3 หรือ IMAP4
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7. รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลข
โทรศัพท (รายชื่อ) ทั้งในหนวยความจํา
ของโทรศัพทและในหนวยความจําของ
ซิมการด
หนวยความจําของโทรศัพทสามารถ
จัดเก็บรายชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพท
และรายการขอความหลายรายการ 
นอกจากนี้ คุณยงัสามารถจัดเก็บภาพ
สําหรับชื่อจํานวนหนึ่งได
หนวยความจําซิมการดสามารถจัดเกบ็
ชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพทหนึง่
หมายเลข รายชื่อท่ีจัดเก็บไวใน
หนวยความจําซิมการดจะแสดงโดย 

■การคนหารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ เลื่อนดูรายชื่อ 
หรอืปอนตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณ
กําลังคนหา

■การบันทึกชื่อและ
หมายเลขโทรศัพท

ชื่อและหมายเลขโทรศัพทจะถูกจัดเก็บ
ในหนวยความจําที่ใชอยู ในการจัดเก็บ
ชื่อและหมายเลขโทรศัพท ใหเลือก 
เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > 
เพิ่มรายชื่อใหม ปอนชื่อ นามสกุล 
และหมายเลขโทรศัพท

■การจัดเกบ็ขอมลู
ในหนวยความจําของโทรศัพท 
คณุสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท
และรายการขอความสัน้ไดหลากหลาย
ประเภทตอรายชื่อหนึง่รายชื่อ 
นอกจากนี ้
คณุยังสามารถเลือกแบบเสียง
หรือวดิีโอคลิปสําหรับแตละรายชื่อ
ไดอีกดวย
หมายเลขแรกที่บันทึกจะไดรับการตั้งคา
เปนหมายเลขหลักโดยอัตโนมัติ มีกรอบ
ลอมรอบสัญลักษณของประเภท
หมายเลขนั้น (เชน ) เม่ือคณุ
เลือกชื่อจากรายชื่อ (เชน เพือ่โทรออก) 
เครื่องจะเลือกใชหมายเลขหลัก 
นอกเสยีจากวาคุณจะเลือกหมายเลขอ่ืน
1. ตรวจดูวาหนวยความจําที่ใชคือ 

โทรศัพท หรือ เครือ่งและซมิ 
โปรดดูที่ “การตัง้คา” หนา 46

2. คนหาชื่อที่คณุตองการเพิ่มขอมูล 
แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > 
เพิม่ขอมูล เลือกจากตัวเลือก
ที่มีใหเลือก
ในการคนหา ID จากเซิรฟเวอรของ
ผูใหบริการหากคณุเชื่อมตอกบั
บริการสถานะของผูใชแลว ใหเลือก 
ID ผูใช > คนหา โปรดดูที่ 
“สถานะของผูใช” หนา 44 หากพบ
เพยีง ID เดียว ขอมูลนีจ้ะถูกจัดเก็บ
โดยอัตโนมัติ หรือหากตองการ
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จัดเก็บ ID ใหเลือก ตัวเลือก > 
จัดเก็บ ในการปอน ID ใหเลือก ใส ID 
โดยผูใช ปอน ID แลวเลือก ตกลง 
เพื่อจัดเก็บ

■การคัดลอกรายชื่อ
คนหารายชื่อท่ีคุณตองการคัดลอก 
แลวเลือก ตัวเลือก > คัดลอก 
คุณสามารถคดัลอกชื่อและหมายเลข
โทรศัพทจากหนวยความจําของเครือ่ง
ไปยงัหนวยความจําของซิมการด 
หรือจากซมิการดไปยังเครื่องได 
หนวยความจําซิมการดสามารถจัดเก็บ
ชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพทหนึ่ง
หมายเลข

■การแกไขรายละเอียด
รายชื่อ

คนหารายชื่อท่ีคุณตองการแกไข 
แลวเลือก ขอมูล ในการแกไขชื่อ 
หมายเลข รายการขอความ หรอื
เปลี่ยนภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข 
ในการเปลี่ยนประเภทหมายเลข ใหเลื่อน
ไปยงัหมายเลขที่ตองการ แลวเลือก 
ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภท 
ในการกําหนดหมายเลขที่เลือกใหเปน
หมายเลขที่ตั้งไว ใหเลือก ตั้งเปนคา
ที่ตัง้มา คุณจะแกไข ID ไมไดหาก ID 
นั้นอยูในรายการ รายชื่อสนทนา หรือ 
รายชื่อที่สมัครขอมูล 

■การลบรายชื่อ
หากตองการลบรายชื่อทั้งหมดและ
รายละเอียดในรายชื่อออกจาก

หนวยความจําของโทรศัพทหรือ
หนวยความจําของซิมการด ใหเลือก 
เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้งหมด > 
จากความจําเครื่อง หรือ จากซิมการด 
แลวยืนยันโดยใชรหัสโทรศัพท
ในการลบรายชื่อ ใหคนหารายชื่อ
ที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ลบชื่อ
ในการลบหมายเลข รายการขอความ 
หรือภาพที่แนบกับรายชื่อ ใหคนหา
รายชื่อ แลวเลือก ขอมลู เลื่อนไปที่
รายละเอียดที่ตองการ แลวเลือก 
ตัวเลือก > ลบ และเลือกจากตวัเลือก
ที่มีให การลบภาพออกจากรายชื่อ
ไมไดเปนการลบภาพออกจาก คลังภาพ

■สถานะของผูใช
ดวยบรกิารสถานะผูใช (บริการเสริมจาก
ระบบเครอืขาย) คุณสามารถแสดง
สถานะผูใชของคุณใหกับผูใชอ่ืน เชน 
ครอบครัว เพื่อน และเพือ่นรวมงาน 
ที่มีเครื่องที่ใชงานรวมกันไดและเขาใช
บริการนี้ สถานะของคณุประกอบดวย
การใชงานของผูใช ขอความสถานะ 
และโลโกสวนตัว ผูสนทนาอื่นที่เขาใช
บริการนี้และขอดูขอมูลของคุณสามารถ
ดูสถานะของคุณได ขอมูลที่ตองการ
จะปรากฏใน รายชื่อที่สมัครขอมูล 
ในเมน ูรายชื่อ ของผูดู คุณสามารถ
ปรับแตงขอมูลที่คุณตองการใหผูอ่ืน
ทราบ รวมท้ังควบคุมไดวาจะใหใครเห็น
สถานะของคุณได
คุณจะใชบรกิารสถานะผูใชไดก็ตอเมื่อ
คุณสมัครขอใชบริการนีแ้ลว 
หากตองการทราบเกี่ยวกับรายละเอียด
ตางๆ ของบรกิาร คาบริการ 
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และการสมัครเขาใชบริการ 
โปรดสอบถามจากผูใหบริการหรอื
ผูใหบรกิารระบบซึง่คณุจะไดรบั ID 
รหสัผานเฉพาะของคุณ และการตัง้คา
ของการบริการดังกลาวนี้ดวย โปรดดูที่ 
“การจัดรปูแบบ” หนา 58
ขณะที่คุณเชื่อมตอกับบริการสถานะ 
คุณยังสามารถใชฟงกชันอ่ืนๆ 
ของโทรศัพทและใหบรกิารแสดงสถานะ
ทํางานเปนพืน้หลังได หากคุณยกเลิก
การเชื่อมตอกับบรกิารนี้ เครื่องจะแสดง
สถานะของคุณใหผูดูขอมูลทราบเปน
ชวงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ขึน้กับ
ผูใหบรกิาร
เลือก เมนู > รายชื่อ > สถานะของผูใช 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้
ตอไปท่ี'บริการปจจุบัน' หรือ 
ตัดการเชื่อมตอกับบรกิาร — 
เพื่อเชื่อมตอหรือยกเลิกการเชื่อมตอกับ
บรกิาร
ดูสถานะผูใช > สถานะสวนตัว หรือ 
สถานะสวนรวม — เพื่อดูสถานะปจจุบนั
แกไขสถานะผูใช > การใชงานของผูใช, 
ขอความสถานะของผูใช, โลโกสถานะ 
หรอื แสดงให — เพื่อเปล่ียนสถานะ
ของผูใช
ผูดูของฉัน > ผูดูปจจุบัน, รายชื่อสวนตัว 
หรอื รายชื่อที่ปดกั้น — เพือ่ดูบคุคล
ที่สมัครเขาดูขอมูลสถานะของคุณหรือ
ถูกกันไวไมใหเขาดูขอมูลสถานะของคุณ
การตั้งคา > แสดงสถานะใน
สแตนดบาย, ประเภทเชื่อมตอ หรือ 
ตั้งคาสนทนาและสถานะ

■รายชื่อท่ีสมคัรขอมลู
คณุสามารถสรางรายชื่อของบุคคลที่คุณ
ตองการดูขอมูลสถานะของผูใช คุณจะดู
ขอมูลนีไ้ดก็ตอเม่ือบุคคลนั้นหรอืระบบ
เครือขายนัน้อนุญาต เม่ือตองการดู
รายชื่อที่สมัครขอมูล ใหเลื่อนดูรายชื่อ
หรือใชเมนู รายชื่อที่สมัครขอมูล
ตรวจดูวาหนวยความจําที่ใชคือ 
โทรศัพท หรือ เครือ่งและซมิ โปรดดูที่ 
“การตั้งคา” หนา 46
เม่ือตองการเชื่อมตอกับบริการสถานะ
ของผูใช ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > 
สถานะของผูใช > ตอไปที่'บริการ
ปจจุบนั'

การเพ่ิมชื่อในรายชื่อที่
สมัครขอมูล
1. เลือก เมนู > รายชื่อ > รายชื่อที่

สมัครขอมูล หากคุณไมไดเชื่อมตอ
กับบริการสถานะของผูใช เครือ่งจะ
ถามวาคุณตองการเชื่อมตอในขณะนี้
หรือไม

2. หากคณุไมมีรายชื่อในรายการ 
ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > 
เขาดูขอมูลใหม รายชื่อจะปรากฏขึน้

3. เลือกรายชื่อจากรายการ หากรายชื่อ
มี ID ที่บันทึกไว เครื่องจะเพิ่ม
รายชื่อนั้นลงในรายชื่อที่เขาดูขอมูล 
หากรายชื่อนั้นมี ID มากกวาหนึ่งคา 
ใหเลือกเพยีง ID เดียว หลังจากที่
สมัครเขาดูขอมูลรายชื่อ ขอความ 
เปดใชการเขาดูขอมูล จะปรากฏขึน้
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เคล็ดลับ: ในการสมัครเขาดู
ขอมูลของรายชื่อจากรายการ 
รายชื่อ ใหคนหาชื่อที่คณุ
ตองการ แลวเลือก ขอมูล > 
ตัวเลือก > ขอขอมูลปจจุบัน > 
แบบเขาดูขอมูล
หากคณุตองการดูเฉพาะขอมูล
สถานะของผูใชแตยังไมได
สมัครเขาดูขอมูลรายชื่อดังกลาว 
ใหเลือก ขอขอมูลปจจุบัน > 
หนึง่ครั้งเทานั้น

การดูรายช่ือที่สมคัรขอมูล
ในการดูขอมูลสถานะผูใช โปรดดู
เพิ่มเติมที่ “การคนหารายชื่อ” หนา 43
1. เลือก เมนู > รายชื่อ > รายชื่อที่

สมัครขอมูล
ขอมูลสถานะของรายชื่อแรกใน
รายการรายชื่อท่ีสมัครขอมูลจะ
ปรากฏขึ้น ขอมูลที่บุคคลนั้นตองการ
แสดงใหบุคคลอื่นทราบอาจมีทั้ง
ขอความและไอคอน
ไอคอน ,  หรือ  แสดงถึง
สถานะของบุคคลที่วางอยู ไมปรากฏ
ใหบุคคลอื่นเห็น และไมวาง
ไอคอน  แสดงวาไมมีขอมูล
สถานะของบุคคลนัน้

2. เลือก ตัวเลือก > ดูขอมูล เพื่อดู
ขอมูลของชื่อท่ีเลือกหรือ ตัวเลือก > 
เขาดูขอมูลใหม, สงขอความ, 
สงนามบัตร หรือ เลิกเขาดูขอมูล

การยกเลิกการเขาดูขอมูล
ในการยกเลิกการเขาดูขอมูลจาก
รายการ รายชื่อ เลือกรายชื่อและ 
ตัวเลือก > เลิกเขาดูขอมูล > ตกลง
ในการยกเลิกการเขาดูขอมูลจากเมน ู
รายชื่อที่สมัครขอมูล โปรดดูที่ 
“การดูรายชื่อที่สมัครขอมูล” หนา 46

■นามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมูลรายชื่อของ
บุคคลในรูปแบบของนามบัตรจากเครือ่ง
ที่ใชงานรวมกันซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน 
vCard ได
ในการสงนามบัตร ใหคนหาชื่อที่มีขอมูล
ที่คุณตองการสง แลวเลือก ขอมูล > 
ตัวเลือก > สงนามบัตร > 
ทางมัลติมีเดีย, SMS หรือ ทาง 
Bluetooth
หลังจากไดรบันามบัตรแลว ใหเลือก 
แสดง > จัดเก็บ เพือ่จัดเก็บนามบตัร
ไวในหนวยความจําของโทรศัพท 
หากไมตองการเก็บนามบัตร ใหเลือก 
ออก > ใช

■การตั้งคา
เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา 
และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้:
ความจําที่ใช — เพือ่เลือกหนวยความจํา
ของซิมการดหรอืหนวยความจําของ
โทรศัพทที่คณุตองการใชสําหรับรายชื่อ 
เลือก เครือ่งและซิม เพื่อเรียกดูชื่อและ
หมายเลขจากหนวยความจําทั้งสองแบบ 
ในกรณีนี ้เม่ือคุณบนัทึกชื่อและ
หมายเลข 
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ชื่อและหมายเลขจะไดรบัการจัดเก็บไว
ในหนวยความจําของโทรศัพท
แสดงกลุมรายชื่อ — เพือ่เลือกวิธีแสดง
ชื่อและหมายเลขโทรศัพทใน รายชื่อ 
การแสดงชื่อ — เพื่อเลือกวาจะแสดงชื่อ
หรอืนามสกุลของผูตดิตอกอน
ขนาดอักษร — เพือ่ตั้งคาขนาดตัวอักษร
ของรายชื่อผูติดตอ
สถานะหนวยความจํา — ใชดูขนาดของ
หนวยความจําที่ใชแลวและ
หนวยความจํา ที่ยงัไมไดใช

■กลุมสนทนา
เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม เพื่อจัดการ
ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่จัดเก็บใน
หนวยความจําไวในกลุมผูโทรซึ่งมีเสียง
เรียกเขาและภาพของกลุมตางกัน

■โทรดวน
ในการกําหนดหมายเลขใหกับปุม
โทรดวน ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > 
โทรดวน แลวเลื่อนไปท่ีปุมโทรดวน
ที่คุณตองการ
เลือก กําหนด ลักษณะอาจมีแบบเสียง
ที่จะดังขึ้นเมื่อคณุเปดและปดเครือ่ง 
หากตองการปดแบบเสียง ใหเปลี่ยน
การตั้งคาใน แบบเสียงอ่ืน: โปรดทราบ
วาการตั้งคาดังกลาวจะเปนการปดเสียง
เตือนเชนกัน หากไดกําหนด 
หมายเลขใดหมายเลขหนึง่ใหกับปุมไว
แลว ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน เลือก 
คนหา และช่ือที่คณุตองการกําหนด 
หากกําหนดฟงกชัน โทรดวน ไวที่ไมใช 
เครือ่งจะถามวาคณุตองการใชงาน

ฟงกชันนี้หรอืไม โปรดดูเพิ่มเติมที่ 
โทรดวน ใน “การโทรออก” หนา 56
ในการโทรออกโดยใชปุมโทรดวน 
โปรดดูที่ “โทรดวน” หนา 22

■ขอมูลบริการและ
เบอรสวนตัว

เลือก เมนู > รายชื่อ และเลือกจาก
เมนยูอยตอไปนี้:
หมายเลขขอมูล — เพือ่โทรไปที่
หมายเลขใหบริการขอมูลของ
ผูใหบริการหากหมายเลขนั้นมี
ในซิมการดของคณุ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)
เบอรบริการ — เพื่อโทรไปที่เบอรบริการ
ของผูใหบริการหากหมายเลขนั้นมีใน
ซมิการดของคุณ (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครือขาย)
เบอรสวนตวั — เพื่อดูหมายเลข
โทรศัพทที่อยูในซมิการดหากหมายเลข
นัน้มีในซมิการดของคุณ
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8. บันทึกการโทร

เครื่องจะบันทึกหมายเลขโทรศัพทที่
ไมไดรับสาย ที่ไดรับ และที่โทรออก
หากเปดเครื่องอยูและใชภายในพื้นที่
บริการของระบบเครือขาย
ในการดูขอมูลการโทรของคุณ ใหเลือก 
เมนู > บนัทึก > เบอรที่ไมไดรับสาย, 
เบอรที่ไดรบัสาย หรือ เบอรที่โทรออก 
ในการดูหมายเลขที่ไมไดรับสายและ
หมายเลขที่ไดรับสาย รวมทั้งหมายเลข
ที่โทรออกลาสุดตามลําดับ ใหเลือก 
บันทึกการโทร ในการดูชื่อที่คุณไดสง
ขอความไปลาสุด ใหเลือก ผูรับขอความ
ในการดูขอมูลในการติดตอลาสุด
โดยประมาณ ใหเลือก เมนู > บันทึก > 
เวลาการโทร, ตัวนับขอมูลแพคเก็ต หรือ 
ตัวจับเวลาตอแพคเก็ต
ในการดูจํานวนขอความตวัอักษรและ
ขอความมัลติมีเดียที่คุณสงและไดรบั 
ใหเลือก เมนู > บันทึก > ตัวนับขอความ

หมายเหตุ: คาใชจายจริง
ในการโทรและบริการที่แสดง
ในใบเรียกเก็บคาบรกิารจาก
ผูใหบรกิารอาจแตกตางกันไป 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของ
เครอืขาย การปดเศษ ภาษี 
และปจจัยอ่ืนๆ
ตัวจับเวลาบางประเภท
สามารถตั้งเวลาใหมได
ดวยการอัปเกรดบริการ
หรือซอฟตแวร
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9. การตั้งคา

■รูปแบบ
โทรศัพทของคุณมีกลุมการตั้งคา
แบบตางๆ ที่เรียกวารูปแบบ ซึ่งคุณ
สามารถปรบัแตงแบบเสยีงโทรศัพท
สําหรับเหตุการณและสภาพแวดลอม
ที่ตางกันได
เลือก เมนู > การตั้งคา > รปูแบบ 
รูปแบบท่ีตองการและเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
ใชงาน — เพื่อใชงานรูปแบบท่ีเลือก
ปรบัตั้งคา — เพือ่ปรบัตั้งคารูปแบบ 
เลือกการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยน 
แลวเปลี่ยน 
ตั้งเวลา — เพือ่ตัง้คารูปแบบใหทํางาน
ในระยะเวลาหนึง่ไมเกิน 24 ชั่วโมง 
และต้ังเวลาสิ้นสุด เม่ือหมดเวลาที่ตั้ง
ใหกบัรูปแบบ เครื่องจะใชงานรปูแบบ
กอนหนานีท้ี่ไมไดตั้งเวลาไว

■ลกัษณะ
ลักษณะมีองคประกอบหลายอยาง
สําหรับการปรบัแตงโทรศัพทของคณุ 
เชน ภาพพืน้หลัง ภาพพักหนาจอ 
โครงสรางสี และแบบเสียงกริง่
เลือก เมนู > การตั้งคา > ลักษณะ 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้
เลือกลักษณะ — เพือ่ตั้งคาลักษณะ
ในโทรศัพท รายการแฟมขอมูลใน 

คลังภาพ จะปรากฏขึ้น เปดแฟมขอมูล 
ลักษณะ แลวเลือกลักษณะ
ที่โหลดรปูแบบ — เพือ่เปดรายการลิงค
สําหรับดาวนโหลดลักษณะเพิ่มเติม

■แบบเสียง
คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาของรปูแบบ
ใชงานที่เลือกไวได
เลือก เมนู > การตั้งคา > แบบเสียง 
คณุสามารถพบการตั้งคาเดียวกันไดใน
เมน ูรูปแบบ โปรดดูที่ “รูปแบบ” หนา 49
ในการตั้งคาใหโทรศัพทสงเสียงกริ่ง
เฉพาะจากหมายเลขโทรศัพทที่เปน
ของกลุมผูโทรที่เลือกไว ใหเลือก 
เตอืนสําหรับ เลื่อนไปยังกลุมเบอรโทร
ที่คุณตองการหรือ ทุกสาย แลวเลือก 
เลือก 
เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บ
การตั้งคาหรือ ยกเลิก เพือ่ออกจาก
การตั้งคาโดยไมเปลี่ยนแปลง
หากคณุเลือกระดับความดังเสียงกริง่
สงูสุด แบบเสยีงกริ่งจะปรบัเปนระดับ
เสยีงดังสุดหลังจากนั้น 2-3 วนิาที
ลักษณะอาจมีแบบเสียงที่จะดังขึน้
เม่ือคุณเปดและปดเครื่อง หากตองการ
ปดแบบเสยีง ใหเปลี่ยนการตัง้คาใน 
แบบเสยีงอ่ืน: โปรดทราบวาการตั้งคา
ดังกลาวจะเปนการปดเสียงเตือนเชนกัน
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■จอแสดงผล
ดวยการตั้งคาหนาจอ คุณสามารถ
ปรับแตงหนาจอโทรศัพทของคณุได

การตั้งคาโหมดสแตนดบาย
เลือก เมนู > การตั้งคา > จอแสดงผล > 
การตั้งคาโหมดสแตนดบาย และเลือก
จากตวัเลือกตอไปนี้:
สแตนดบายแบบพเิศษ — เพื่อสลับ
การเปดใชงานหรือปดใชงานโหมด
สแตนดบายแบบพเิศษและเพือ่จัดและ
ปรับตั้งคาโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ 
โปรดดูที่ “สแตนดบายแบบพิเศษ” 
หนา 19
ภาพพื้นหลัง — เพื่อเพิ่มภาพพืน้หลัง
ใหกับจอแสดงผลในโหมดสแตนดบาย
ภาพเคลื่อนไหวฝาหมุน — เพื่อตั้งคา
โทรศัพทใหแสดงภาพเคลื่อนไหว
เม่ือคณุเปดหรือปดเครื่อง
สีแบบอักษรสแตนดบาย — เพือ่เลือกสี
ของขอความที่ปรากฏบนจอแสดงผล
ในโหมดสแตนดบาย
โลโกระบบ — เพือ่ตัง้โทรศัพทใหแสดง
หรือซอนโลโกระบบ เมนูนีจ้ะเปนสทีึบ
หากคุณไมไดจัดเกบ็โลโกระบบไว 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัโลโก
ระบบ โปรดติดตอผูใหบริการระบบ
แสดงขอมูลระบบ > ใช — เพื่อแสดง
ขอมูลเฉพาะของระบบหากไดรับจาก
เครือขาย

ภาพพักหนาจอ
ในการเลือกภาพพักหนาจอจาก 
คลังภาพ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
จอแสดงผล > ภาพพกัหนาจอ > 
ภาพพกัหนาจอ > ภาพ, ชุดสไลด, 
วิดีโอคลิป หรือ เปดกลอง หากตองการ
ดาวนโหลดภาพพักหนาจอเพิ่ม ใหเลือก 
ดาวนโหลดภาพ ในการเลือกเวลา
หลังจากที่ภาพพักหนาจอทํางาน 
ใหเลือก เวลาพกัจอ ในการใชงาน
ภาพพกัหนาจอ ใหเลือก เปด

ประหยัดพลังงาน
ในการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ 
ใหเลือก เมนู > การตัง้คา > 
จอแสดงผล > ประหยัดพลังงาน วันที่
และนาฬิกาดิจิตอลจะปรากฏขึ้นเมื่อไมมี
การใชฟงกชันใดๆ ของเครื่องโทรศัพท
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง

ขนาดอักษร
ในการกําหนดขนาดตัวอักษรเพือ่อาน
และเขียนขอความ รวมทั้งขนาด
ตัวอักษรสําหรับดูรายชื่อและเว็บเพจ 
ใหเลือก เมนู > การตัง้คา > 
จอแสดงผล > ขนาดอักษร

■เวลาและวันท่ี
ในการเปลี่ยนเวลา เขตเวลา 
และการตั้งคาวันที่ เลือก เมนู > 
การตั้งคา > วันและเวลา > นาฬิกา วันที่ 
หรือ รบัขอมูลวันที่และเวลาอัตโนมัติ 
(บรกิารเสรมิจากระบบเครือขาย)
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เม่ือเดินทางไปยังเขตเวลาอื่น ใหเลือก 
เมน > การตั้งคา > เวลาและวันท > 
นาฬกิา > เขตเวลา 
และเขตเวลาของตําแหนงของคุณในแงส
วนตางเวลา
โดยดูตามเวลามาตรฐานกรีนนชิ (GMT) 
หรอื เวลามาตรฐานสากล (UTC) 
เวลาและวันที่จะถูกตั้งตาม เขตเวลา 
และชวยใหโทรศัพทของคุณแสดงผล
เวลาสงขอความท่ีไดรับหรือขอความมัล
ติมีเดียที่ถูกตอง ตวัอยางเชน GMT - 5 
หมายถึง เขตเวลาสําหรับนวิยอรก 
(สหรัฐฯ) 5 
ชั่วโมงทางตะวันตกของกรีนนิช/
ลอนดอน (สหราชอาณาจักร) 
สําหรับอินเดีย (นิวเดลี) ใช GMT +5.5 
สําหรับไทย/อินโดนีเซีย/เวียดนาม 
ใชGMT +7 สําหรับสงิคโปร/มาเลเซีย/
ฟลิปปนส ใช GMT +8 
สําหรับออสเตรเลีย (ซดินยี) ใช GMT 
+10 และสําหรบันิวซแีลนดใช GMT+12

■ทางลัดสวนตัว
ดวยทางลัดสวนตัว คณุสามารถเขา
ใชฟงกชันในเครื่องที่ใชงานบอยๆ 
ไดอยางรวดเร็ว

ปุมเลือกดานซาย
ในการเลือกฟงกชันจากรายการสําหรบั
ปุมเลือกดานซาย ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > 
ปุมเลือกดานซาย โปรดดูเพิม่เตมิที่ 
“โหมดสแตนดบาย” หนา 19
หากปุมเลือกดานซายคอื ไปที่ 
เพื่อใชงานฟงกชัน ใหเลือก ไปที่ และ

ฟงกชันที่ตองการในรายการทางลัด
สวนตัว เลือก ตัวเลือก และเลือกจาก
ตวัเลือกตอไปนี้:
เลือกตัวเลือก — เพือ่เพิม่ฟงกชันลงใน
รายการทางลัดหรือเพือ่ลบฟงกชัน 
เลื่อนไปที่ฟงกชัน แลวเลือก เลือก หรอื 
ไมเลือก
จัดวาง — เพือ่จัดเรยีงฟงกชัน
ในรายการทางลัดสวนตัว เลื่อนไปยงั
ฟงกชันที่คุณตองการยาย แลวเลือก 
ยาย เลื่อนไปยังตําแหนงที่คุณตองการ
ยายฟงกชันไปไว แลวเลือก ตกลง

ปุมเลือกดานขวา
ในการเลือกฟงกชันจากรายการสําหรับ
ปุมเลือกดานขวา ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > ปุมเลือก
ดานขวา โปรดดูเพิ่มเติมที่ 
“โหมดสแตนดบาย” หนา 19

ปุมสํารวจ
ในการเลือกฟงกชันทางลัดสําหรบัปุม
สํารวจ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
ทางลัดสวนตัว > ปุมสํารวจ เลื่อนไปยัง
ปุมที่ตองการ แลวเลือก เปล่ียน 
และฟงกชันจากรายการ ในการลบ
ฟงกชันทางลัดออกจากปุม ใหเลือก 
(วาง) ในการกําหนดฟงกชันใหกับ
ปุมใหม ใหเลือก กําหนด โปรดดูที่ 
“ทางลัดในโหมดสแตนดบาย” หนา 20

ใชงานสแตนดบายพิเศษ
ในการเลือกปุมสําหรบัสั่งใชงานโหมด
สํารวจสแตนดบายพิเศษ ใหเลือก 
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เมนู > การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > 
ใชงานสแตนดบายพเิศษ > 
ปุมสํารวจขึน้, ปุมสํารวจลง หรือ 
ปุมสํารวจขึน้/ลง

คําส่ังเสียง
คุณสามารถโทรออกไปยังรายชื่อและสั่ง
ใหฟงกชันในเครือ่งทํางานโดยใชคําสั่ง
เสียง เสยีงสั่งงานจะขึน้อยูกับภาษา 
ในการตัง้คาภาษา โปรดดูที่ ภาษา
ในการเลนเสียง ใน “โทรศัพท” หนา 57
ในการเลือกฟงกชันโทรศัพทใหทํางาน
ดวยคําสัง่เสยีง ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > 
เสียงสั่งงาน และแฟมขอมูล เลื่อนไปที่
ฟงกชัน สัญลักษณ  แสดงวาฟงกชัน
รายการเสยีงกําลังทํางาน หากตองการ
ใชงานรายการเสยีง ใหเลือก เพิ่ม 
ในการเลนคําสั่งเสียงที่ใชอยู ใหเลือก 
เลน สําหรับการใชคําสั่งเสียง โปรดดูที่ 
“การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสงู” หนา 22
ในการจัดการคําสั่งเสียง ใหเลื่อนไปที่
ฟงกชันโทรศัพท แลวเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี:้
แกไข หรือ ลบ — เพือ่เปลี่ยนหรอืยกเลิก
การใชคําสัง่เสียงของฟงกชันที่เลือก
เพิ่มทั้งหมด หรือ ลบทั้งหมด — เพื่อใช
หรือยกเลิกคําสัง่เสียงของฟงกชัน
โทรศัพททั้งหมดในรายการคําสัง่เสียง

■การเชื่อมตอ
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทกับ
อุปกรณที่ใชงานรวมกนัไดโดยใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือ

สายเคเบิลขอมูล USB นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถกําหนดการตั้งคา
ใหกับการเชื่อมตอ EGPRS ไดอีกดวย

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน 
Bluetooth Specification 2.0 
ซึ่งสนบัสนนุรูปแบบตอไปนี้: การเขาใช
ทั่วไป, การแลกเปลี่ยนออบเจ็กตทั่วไป, 
แฮนดฟรี, ชุดหูฟง, การวางขอมูล, 
การโอนไฟล, การเชื่อมตอเครือขาย
ผานอุปกรณ Dial-Up, การเขาใชซิม 
และพอรตอนุกรม คุณควรใชเฉพาะ
อุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรบัการรับรอง
จาก Nokia เทานั้น เพื่อสรางความมั่นใจ
ในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับ
เทคโนโลย ีBluetooth โปรดตรวจสอบ
กับบรษิัทผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพือ่ดูวา
อุปกรณนัน้ๆ ใชงานรวมกับโทรศัพท
รุนนี้ไดหรือไม
ทั้งนี ้อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี 
Bluetooth ในบางพื้นที่ โปรดตรวจสอบ
กับเจาหนาที่ในทองถิ่นหรอืผูใหบริการ
ของคุณ
คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth 
หรือใหคณุสมบัตใิดๆ ทํางานอยูโดย
ไมแสดงผลบนหนาจอในขณะใช
คุณสมบัติอ่ืนจะสิ้นเปลืองพลังงาน
แบตเตอรี่มากขึ้นและอายุการใชงาน
แบตเตอรี่จะลดลง
เทคโนโลย ีBluetooth ชวยใหคณุ
เชื่อมตอระหวางโทรศัพทกับอุปกรณ 
Bluetooth ที่ใชงานรวมกันไดภายใน
ระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต) เนื่องจาก
อุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth 



การต้ังคา

ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธ 53

จะตดิตอสือ่สารกันโดยใชคลื่นวิทย ุ
โทรศัพทของคุณและอุปกรณอ่ืนๆ 
จึงไมจําเปนตองอยูที่เดียวกันในระยะ
การมองเห็นไดโดยตรง แมวา
การเชื่อมตออาจไดรับผลกระทบ
จากสิ่งกีดขวางหรือสญัญาณรบกวน 
เชน ผนัง หรอือุปกรณอิเล็กทรอนกิสอ่ืน

การตั้งคาการเชื่อมตอ 
Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
Bluetooth และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
Bluetooth > ใช หรือ ไมใช — 
เพื่อใชงานหรอืไมใชงานฟงกชัน 
Bluetooth สัญลักษณ  แสดงวา
มีการใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth
คนอุปกรณเพิม่พิเศษเสียง — เพือ่คนหา
อุปกรณเสียง Bluetooth ที่ใชงานรวมกัน
ได เลือกอุปกรณที่คณุตองการเชื่อมตอ
กับโทรศัพท
อุปกรณที่จับคูแลว — เพื่อคนหา
อุปกรณ Bluetooth ที่อยูภายในรัศมี 
เลือก ใหม เพือ่แสดงรายการอุปกรณ 
Bluetooth ในรัศมี เลื่อนไปที่อุปกรณ 
แลวเลือก จบัคู ปอนรหัสผาน Bluetooth 
ของอุปกรณ (ไดถึง 16 ตัวอักษร) เพือ่
เชื่อมโยง (จับคู) อุปกรณกับโทรศัพท 
คุณจะตองปอนรหัสผานนี้เฉพาะเมื่อคุณ
เชื่อมตอกบัอุปกรณนีเ้ปนครัง้แรก
เทานั้น เครื่องของคุณจะทําการเชื่อมตอ
กับอุปกรณดังกลาว จากนั้นคุณสามารถ
เริ่มตนการโอนขอมูลได

การเชื่อมตอไรสาย Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
Bluetooth ในการตรวจสอบวา
กําลังใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth 
ใดอยูในขณะนัน้ ใหเลือก อุปกรณ
ที่ใชอยู ในการดูรายการอุปกรณ 
Bluetooth ที่กําลังจับคูกับโทรศัพท
ในขณะนี ้ใหเลือก อุปกรณที่จับคูแลว
เลือก ตัวเลือก เพือ่เขาใชตัวเลือก
ที่ใชงานไดโดยขึน้กับสถานะของ
อุปกรณและการเชื่อมตอ Bluetooth

การตั้งคา Bluetooth
ในการกําหนดวิธีที่โทรศัพทของคุณ
จะปรากฏในอุปกรณ Bluetooth อ่ืน 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > Bluetooth > การตัง้คา 
Bluetooth > การมองเห็นโทรศัพท หรือ 
ชื่อโทรศัพทของฉัน
หากคณุกังวลเรื่องความปลอดภัย ใหปด
การใชฟงกชัน Bluetooth หรือตั้งคา 
การมองเห็นโทรศัพท เปน ไมแสดง 
ยอมรบัเฉพาะการสือ่สารจาก Bluetooth 
ของผูอ่ืนที่คณุตกลงเทานัน้เสมอ

ขอมูลแพคเก็ต (GPRS)
ขอมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet 
Radio Service) เปนบริการเสรมิ
จากระบบเครือขายที่ชวยใหผูใช
โทรศัพทเคลื่อนที่สามารถสงและรบั
ขอมูลผานเครือขายที่เชื่อมตอกับ 
Internet protocol (IP) ได และชวยให
เขาใชระบบเครอืขายขอมูล เชน 
อินเตอรเนต็
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แอปพลิเคชั่นที่สามารถใชขอมูล
แพคเก็ตไดคือ MMS, การเรียกขอมูล
วิดีโอ, การเบราส, อีเมล, SyncML 
ระยะไกล, การดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น 
Java และการเชื่อมตอกับเครื่องพีซี
ในการกําหนดวิธีใชบรกิาร ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
ขอมูลแพคเก็ต > การเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ต เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
เม่ือตองการ — เพือ่ตัง้คาการเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ตใหเริม่ตนเมื่อ
แอปพลิเคชั่นนั้นตองการ การเชื่อมตอ
จะหยุดทํางานเมื่อคุณปดแอปพลิเคชั่น
ออนไลนตลอด — เพือ่ตัง้คาเครื่องให
เชื่อมตอกับระบบเครือขายขอมูล
แพคเก็ตโดยอัตโนมัตเิม่ือคุณเปดเครื่อง 
สัญลักษณ  หรือ  แสดงวา
สามารถใชบริการ GPRS หรือ EGPRS 
ได หากคุณรบัสายหรือไดรบัขอความ 
ตัวอักษร หรือโทรออกขณะทําการ
เชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต สัญลักษณ  
หรือ  แสดงวาการเชื่อมตอ GPRS 
หรือ EGPRS ถูกพักไว (พักสาย)

การตั้งคาโมเด็ม
คุณสามารถตอโทรศัพทเขากับเครื่อง
พีซีที่ใชงานรวมกันไดผานเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล 
USB และใชโทรศัพทเปนโมเด็ม
เพื่อใชงานการเชื่อมตอ EGPRS 
จากเครื่องพซีี
ในการกําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอ 
EGPRS จากเครือ่งพซีี ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ขอมูล
แพคเก็ต > การตัง้คาขอมูลแพคเก็ต > 

จุดเชื่อมตอที่ใช และเปดใชจุดเชื่อมตอ
ที่คุณตองการ เลือก แกไขจุดเชื่อมตอ > 
ชื่อยอจุดเชื่อมตอ ใสชื่อเพือ่เปลี่ยน
การตั้งคาจุดเชื่อมตอ แลวเลือก ตกลง 
เลือก จุดเชื่อมตอขอมูลแพคเกต็ 
ใสชื่อจุดเชื่อมตอ (APN) เพื่อเริ่ม
การเชื่อมตอกับระบบเครอืขาย EGPRS 
แลวเลือก ตกลง
นอกจากนี้ คุณยงัสามารถตั้งคาบริการ
การโทรแบบ EGPRS (ชื่อจุดเชื่อมตอ) 
ที่เครื่องพีซีโดยใชซอฟตแวร Nokia 
Modem Options โปรดดูที่ “Nokia PC 
Suite” หนา 79 หากคุณตั้งคาไวทั้งที่
โทรศัพทและเครื่องคอมพิวเตอร ระบบ
จะเลือกใชการตัง้คาจากเครื่อง
คอมพิวเตอร

การถายโอนขอมูล
ซิงโครไนซปฏิทิน ขอความรายชื่อและ
บันทึกของคณุเขากับอุปกรณอ่ืนที่ใช
รวมกันได (เชน โทรศัพทเคลื่อนที่) 
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได 
หรือเซิรฟเวอรอินเตอรเนต็ระยะไกล 
(บรกิารเสรมิจากระบบเครือขาย)
โทรศัพทของคุณสามารถถายโอนขอมูล
กับเครือ่งคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอ่ืน
ที่ใชงานรวมกันไดเม่ือใชโทรศัพท
โดยไมใชซิมการด โปรดทราบวาเมื่อคุณ
ใชโทรศัพทโดยไมใชซิมการด ฟงกชัน
บางฟงกชันในเมนูจะปรากฏเปนสทีึบ 
ซึ่งคุณไมสามารถใชงานฟงกชันดังกลาว
ได และคุณก็ไมสามารถซิงโครไนซ
ดวยเซริฟเวอรอินเตอรเนต็ระยะไกลได
หากไมมีซิมการด
รายชือ่พันธมิตร
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ในการคัดลอกหรือซิงโครไนซขอมูล
จากโทรศัพทของคุณ ชื่ออุปกรณและ
การตั้งคาจะตองอยูในรายชื่อพันธมิตร
ในรายชื่อที่จะถายโอน หากคุณไดรับ
ขอมูลจากอุปกรณอ่ืน (เชน จาก
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชงานรวมกันได) 
เครือ่งจะเพิ่มพันธมิตรนั้นลงในรายชื่อ
โดยอัตโนมัติโดยใชขอมูลรายชื่อจาก
อุปกรณดังกลาว ซิงคกับเซิรฟฯ และ 
ซิงคกับพีซี เปนตวัเลือกเดิมที่อยู
ในรายการ
ในการเพิ่มพันธมิตรใหมลงในรายการ 
(เชน อุปกรณเครื่องใหม) ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
ถายโอนขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อ
ที่โอน > ซิงคโทรศัพท หรือ คดัลอก
โทรศัพท และใสการตั้งคาตามประเภท
ของการถายโอน
ในการแกไขการตั้งคาการคดัลอกและ
การซงิโครไนซ ใหเลือกชื่อจากรายชื่อ
พันธมิตรและ ตัวเลือก > แกไข
หากตองการลบพนัธมิตรออก ใหเลือก
ชื่อจากรายชื่อพันธมิตรและ ตัวเลือก > 
ลบ และยืนยนั ลบรายชื่อที่ถายโอน? 
คุณไมสามารถลบ ซงิคกับเซิรฟฯ หรือ 
ซิงคกับพีซี

การถายโอนขอมูลดวยอุปกรณ
ที่ใชรวมกันได
สําหรับการซงิโครไนซ เราจะใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรอื
การเชื่อมตอสายเคเบลิ อุปกรณอ่ืน
จะอยูในโหมดสแตนดบาย

ในการเริ่มถายโอนขอมูล ใหเลือก 
เมนู > การตัง้คา > การเชื่อมตอ > 
ถายโอนขอมูล และคูคาการโอนจาก
รายชื่อที่ไมใช ซิงคกับเซริฟฯ หรอื 
ซงิคกับพซีี และตามการตั้งคา ขอมูล
ที่เลือกจะถูกคดัลอกหรอืซงิโครไนซ 
และตองเปดการทํางานของอีกอุปกรณ
หนึ่งเพื่อใชรับขอมูลดวย

การซิงโครไนซจากเครื่องพีซี
ที่ใชรวมกันได
กอนจะซิงโครไนซขอมูลจากปฏิทิน 
บนัทึก และรายชื่อจากเครือ่งพซีีที่ใช
รวมกันได คณุตองติดตั้งซอฟตแวร 
Nokia PC Suite ของโทรศัพทลง
ในเครื่องพีซกีอน ใชเทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB 
สําหรับการซิงโครไนซและเริ่มตน
การซิงโครไนซจากเครื่องพีซี

การซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร
ในการใชเซริฟเวอรอินเตอรเน็ต
ระยะไกล คณุตองสมัครเพือ่ขอรับบรกิาร
การซิงโครไนซ สําหรับขอมูลเพิม่เติม
และการตั้งคาที่จําเปนสําหรบับรกิารนี้ 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ คุณอาจ
ไดรับการตั้งคาในรูปของขอความ
คอนฟเกอเรชัน โปรดดูที่ 
“บริการตัง้คาคอนฟเกอเรชัน” หนา 13 
และ “การจัดรูปแบบ” หนา 58
หากคณุไดจัดเก็บขอมูลไวบนเซริฟเวอร
อินเตอรเนต็ระยะไกลแลว 
ในการซิงโครไนซโทรศัพทของคุณ 
ใหเริ่มตนการซิงโครไนซจากโทรศัพท
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เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
ถายโอนขอมูล > ซิงคกบัเซิรฟฯ 
ทั้งนีข้ึ้นอยูกับการตั้งคา ใหเลือก 
เริ่มซิงโครไนซ หรือ กําลังเริ่มคดัลอก
การซิงโครไนซเปนครั้งแรกหรือหลังจาก
การซิงโครไนซถูกขดัจังหวะ อาจใช
เวลา 30 นาทีกอนจะเสรจ็สมบูรณ
ในกรณทีี่รายชื่อหรือปฏิทินเต็ม

สายเคเบิลขอมลู USB
คุณสามารถใชสายเคเบลิขอมูล USB 
เพื่อโอนถายขอมูลระหวางโทรศัพท
และเครื่องพีซี หรือเครือ่งพิมพที่
สนับสนุน PictBridge ที่ใชรวมกันได 
ซึ่งคุณยงัสามารถใชสายเคเบิลขอมูล 
USB รวมกบั Nokia PC Suite ได
ในการเปดใชการโอนถายขอมูลหรือ
การพิมพภาพ ใหเชื่อมตอสายขอมูล 
เม่ือโทรศัพทแสดงขอความ เชื่อมตอ
สายเคเบิลขอมูล USB แลว เลอืกโหมด 
ใหเลือก ตกลง เลือกจากโหมดตอไปนี:้
โหมดที่ตัง้ไว — เพื่อใชเคเบิลสําหรับ 
PC Suite
การพิมพ — เพื่อพิมพรปูภาพจาก
โทรศัพทโดยตรงโดยใชเครื่องพิมพที่
ใชรวมกันได
ในการเปลี่ยนโหมด USB ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
สายเคเบิลขอมูล USB > โหมดที่ตั้งไว, 
การพิมพ หรือ แหลงเก็บขอมูล

■การโทรออก
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

การโอนสาย — เพื่อโอนสายเรียกเขา 
(บรกิารเสรมิจากระบบเครือขาย) 
คุณอาจโอนสายไมไดหากมีการใช
ฟงกชันจํากดัการโทรบางฟงกชัน 
โปรดดูที่ การจํากัดการโทร ใน 
“ความปลอดภัย” หนา 58
รับไดทุกปุม > เปด — เพื่อรับสาย
เรียกเขาโดยกดปุมใดก็ไดยกเวนปุม
เปด/ปด ปุมกลองถายรูป ปุมเลือก
ดานขวาและปุมเลือกดานซาย
เรียกซ้ําอัตโนมัติ > เปด — เพือ่ใหเครื่อง
พยายามโทรออกไปหมายเลขนัน้ได
สูงสุด 10 ครั้ง
โทรดวน > เปด — เพื่อโทรไปยังชื่อ
และหมายเลขโทรศัพทที่กําหนดไวที่
ปุมโทรดวน 2 ถึง 9 โดยกดปุมตวัเลข
ที่ตรงกันคางไว
สายเรยีกซอน > ใชงาน — เพื่อใหระบบ
เครือขายแจงใหคณุทราบถึงสาย
เรียกเขาขณะที่คุณกําลังใชสายอยู 
(บรกิารเสรมิจากระบบเครือขาย) 
โปรดดูที่ “สายเรียกซอน” หนา 23
ขอมูลการโทร > ใช — เพื่อแสดงระยะ
เวลาและคาโทร (บริการเสริมจาก
ระบบเครอืขาย) โดยประมาณ
สงขอมูลผูโทร > ใช — แสดงหมายเลข
โทรศัพทของบุคคลที่คุณโทรหา (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) ในการใช
การตั้งคาตามที่ผูใหบรกิารกําหนด 
ใหเลือก ตามคาของระบบ
สายใชโทรออก — เพือ่เลือกสาย 1 หรอื 
2 เพื่อการโทรออกหากซิมการดของคุณ
รองรับฟงกชันดังกลาว (บริการเสริม
จากระบบเครอืขาย)
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การจัดการโทรดวยฝาหมุน —เพื่อตั้งคา
เครือ่งใหรบัสายเมื่อคุณเปดโทรศัพท
และวางสายเมื่อคุณปดเครื่อง

■โทรศัพท
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี:้ 
การตั้งคาภาษา — เพื่อกําหนดภาษา
ที่ใชแสดงในเครื่อง เลือก ภาษาที่ใช
ในเครื่อง หากคณุเลือก อัตโนมัติ 
โทรศัพทจะเลือกภาษาตามขอมูลใน
ซิมการด 
ในการเลือกภาษาที่ใชในการด USIM 
ใหเลือก ภาษาที่ใชในซิม
ในการกําหนดภาษาที่ใชในการเลนเสยีง 
ใหเลือก ภาษาในการเลนเสียง โปรดดูที่ 
“การโทรออกโดยใชเสียงขัน้สูง” หนา 22 
และ เสียงสั่งงาน ใน “ทางลัดสวนตัว” 
หนา 51
ปองกันปุมกด — เพื่อกําหนดให
ตองปอนรหัสโทรศัพทเม่ือคุณปลดล็อค
ปุมกด ปอนรหัสโทรศัพท แลวเลือก 
ล็อคปุมกด
ล็อคปุมอัตโนมัติ — เพื่อตั้งคาปุมใหล็อค
โดยอัตโนมัติหลังจากผานเวลาหนวง
ตามที่ตั้งไวเม่ือโทรศัพทอยูในโหมด
สแตนดบายและไมมีการใชฟงกชันใดๆ 
ของเครือ่ง เลือก ล็อคปุมกด และต้ังเวลา
เม่ือล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออก
ไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่กําหนดไวใน
โทรศัพทของคุณ 
ขอความตอนรับ — เพือ่ปอนขอความ
ที่คุณตองการใหแสดงอยางสั้น
เม่ือเปดเครื่อง

เลือกผูใหบรกิาร > อัตโนมัติ — เพื่อ
ตัง้คาโทรศัพท ใหเลือกระบบเครอืขาย
ที่มีในพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมัติ ดวย
การตั้งคา เลือกเอง คุณจะสามารถเลือก
ระบบเครือขายที่มีขอตกลงในการให
บริการขามเครือขายกับผูใหบริการ
ระบบของคุณ
ยนืยันบริการซมิ — โปรดดูที่ 
“บริการซมิ” หนา 78
เลือกทํางานวิธีใช — เพือ่เลือกวาให
เครื่องแสดงขอความวธีิใชหรือไม
เสยีงเปดเครื่อง — เพือ่เลือกวาใหเครื่อง
สงเสียงเมื่อเปดเครื่องหรือไม
เสยีงปุมปด — เพือ่เลือกวาใหเครื่อง
สงเสียงเมื่อปดเครื่องหรือไม เมนูที่คุณ

สามารถใชไดนัน้ขึน้อยูกับโทรศัพท
ที่คุณใช

■ อุปกรณเพิ่มพิเศษ
เมนนูี้หรือตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้น
เม่ือไดเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณเสริม
ที่ใชงานรวมกันไดเทานัน้
เลือก เมนู > การตั้งคา > อุปกรณเพิม่
พเิศษ คุณสามารถเลือกตวัเลือก
บางรายการดังตอไปนี ้ทั้งนี้ขึน้อยูกับ
อุปกรณเสรมิที่คุณใช:
รปูแบบท่ีตั้งไว — เพื่อเลือกรูปแบบ
ที่คุณตองการใชงานโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณเชื่อมตอกับอุปกรณเพิ่มพิเศษ    
รบัอัตโนมัติ — เพื่อตั้งคาเครื่อง
ใหรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติหลังจาก
นัน้ 5 วินาที หากตั้งเสยีงเตือนโทรเขา 
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ไวที่ ดังสั้นหนึง่ครั้ง หรือ ปด การรับสาย
อัตโนมัติจะถูกปด
โทรขอความ > ใชโทรขอความ > ใช — 
เพื่อใชการตั้งคาโทรขอความแทน
การตั้งคาชุดหูฟงหรอืเครื่องชวยฟง

■การจัดรูปแบบ
คุณสามารถจัดรปูแบบโทรศัพทของคณุ
ดวยการตั้งคาที่จําเปนสําหรับบริการ
บางอยางใหทํางานไดอยางถูกตอง 
บริการตางๆ ไดแก การสงขอความ
มัลตมีิเดีย, การสงขอความทันใจ, 
การซิงโครไนซ, โปรแกรมอีเมล, 
คากระแส และเบราเซอร ผูใหบรกิาร
ของคุณอาจสงการตั้งคาดังกลาวใหคณุ

โปรดดูที่ “บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” 
หนา 13
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้ง
กําหนดคา และจากตัวเลือกตอไปนี:้
การตั้งกําหนดคาที่ตั้งไว — เพื่อดู
รายชื่อผูใหบริการที่จัดเก็บอยูในเครือ่ง 
เลื่อนไปที่ผูใหบรกิาร แลวเลือก ขอมูล 
เพื่อดูแอปพลิเคชั่นที่การตั้งกําหนดคา
ของผูใหบริการสนับสนุน ในการตั้ง
การจัดรูปแบบของผูใหบรกิารเปนคา
เริ่มตน ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนคา
ที่ตัง้ไว ในการลบการตั้งกําหนดคา 
ใหเลือก ลบ
ใชคาที่ตั้งไวในทุกแอปพลิฯ — เพื่อใช
การตั้งกําหนดคาเริม่ตนที่ระบบกําหนด
กับแอปพลิเคชั่นที่สนบัสนุน
จุดเชื่อมตอที่ตองการ — เพื่อดูจุด
เชื่อมตอที่บันทึกไว เลื่อนไปยงัจุด

เชื่อมตอที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > 
ขอมูล เพือ่ดูชื่อผูใหบรกิาร บริการเสรมิ
ขอมูล และจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต 
หรือหมายเลขติดตอ GSM
ตอเว็บสนบัสนนุผูใหบรกิาร — เพือ่
ดาวนโหลดการตัง้กําหนดคาจาก
ผูใหบรกิารของคุณ
การตั้งคาสวนบุคคล — เพือ่เพิม่บญัชี
สวนตัวรายใหมสําหรบับริการตางๆ 
และเพื่อใชหรอืลบ ในการเพิ่มบัญชี
สวนตัวใหมหากคณุไมไดเพิม่รายการ
ใดไว ใหเลือก เพิ่มใหม หรอืเลือก 
ตัวเลือก > เพิม่ใหม เลือกประเภท
บริการ จากนั้น ใหเลือกและปอน
การตั้งคาที่จําเปนแตละรายการ 
พารามิเตอรจะแตกตางกันตามประเภท
บริการที่เลือกไว ในการลบหรือการใช
บัญชีสวนตัว ใหเลื่อนไปยังรายการนั้น 
แลวเลือก ตัวเลือก > ลบ หรือ ใชงาน

■ความปลอดภัย
เม่ือคณุใชงานคณุสมบัตกิารรักษา
ความปลอดภัยที่ใชควบคุมการโทร (เชน 
จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และจํากัด
เบอร) การโทรออกยังคงใชไดในการโทร
ไปยังหมายเลขโทรฉุกเฉินตามที่ตั้งไวใน
เครื่อง
เลอืก เมนู > การต ังคา > ความปลอดภยั 
และเลอืกจากตวัเลอืกตอไปน ี:
ถามรหัส PIN และ ถามรหัส UPIN — 
เพื่อตั้งเครื่องใหถามรหสั PIN หรือ 
UPIN ทุกครั้งที่คุณเปดเครื่อง ซิมการด
บางชนิดจะไมอนุญาตใหคุณปดฟงกชัน
นี้
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คําขอรหัส PIN2 — เพือ่เลือกวาตองใช
รหสั PIN2 เม่ือใชคุณสมบัติของ
โทรศัพทบางอยางซึง่อยูภายใตรหสั 
PIN2 ดวยหรอืไม ซมิการดบางชนิด
จะไมอนุญาตใหคุณปดฟงกชันนี้
การจํากัดการโทร — เพื่อจํากัดสาย
เรียกเขาและสายโทรออกจากโทรศัพท
ของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครอืขาย) โดยเครือ่งจะถามรหสัระบบ
จํากัดเบอร — เพื่อจํากัดการโทรออก
ไปยังหมายเลขที่เลือกไวหากซิมการด
ของคุณสนับสนุนการใชฟงกชันนี้
เฉพาะกลุม — เพื่อระบกุลุมผูโทรที่คณุ
สามารถติดตอและผูที่สามารถติดตอ
คุณได (บรกิารเสรมิจากระบบเครือขาย)
ระดับการปองกัน > โทรศัพท — เพื่อให
เครือ่งถามรหัสโทรศัพททุกครั้งที่มี
การใสซิมการดอันใหมลงในเครื่อง 
หากคุณเลือก หนวยความจํา เครื่องจะ
ถามรหัสโทรศัพทเม่ือเลือกหนวย
ความจําของซมิการดและเมื่อคุณ
ตองการเปลี่ยนหนวยความจําที่ใช
รหสัผาน — เพือ่เปลี่ยนรหัสโทรศัพท, 
รหสั PIN, รหัส UPIN, รหัส PIN2 
หรอืรหสัระบบ
รหสัที่ใช — เพือ่เลือกวาควรใชงานรหัส 
PIN หรอืรหัส UPIN
ใบรับรองสิทธ์ิ หรอื ใบรับรองผูใช — 
เพื่อดูรายการใบรับรองสทิธ์ิและ
ใบรับรองผูใชที่ดาวนโหลดไวในโทรศัพ
ทของคุณ โปรดดูที่ “ใบรบัรอง” หนา 76
การตั้งคาการปองกนั — เพือ่ดู ขอมูล
โมดูลปองกัน เปดใชงาน ถาม PIN โมดูล 

หรือเปลี่ยน PIN โมดูลและ PIN ที่ลงนาม
ไว โปรดดูเพิ่มเติมที่ “รหัสผาน” หนา 12

■การเรียกคืนคาดั้งเดิม
ในการเรียกคืนการตั้งคาดั้งเดิมของเมน ู
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > เรียกคืนคา
ดั้งเดิม ปอนรหัสโทรศัพท ขอมูลที่คุณ
ปอนหรือดาวนโหลดไมไดถูกลบ เชน 
ชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่จัดเก็บไวใน 
รายชื่อ
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10. เมนตูามที่ผูใหบริการกําหนด
เมนนูี้ชวยใหคุณเขาใชพอรทัลไปยัง
บริการที่ผูใหบรกิารระบบมีใหได โดยชื่อ
และไอคอนขึน้กับผูใหบริการนัน้ สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม กรณุาติดตอผูใหบรกิาร
ระบบของคุณ หากเมนูนีไ้มปรากฏ 
หมายเลขของเมนูถัดไปจะเปลี่ยน
ตามลําดับ
ผูใหบริการสามารถอัปเดตเมนนูี้ดวย
ขอความบริการ สําหรับขอมูลเพิม่เตมิ 
โปรดดูที่ “ถาดรับบริการ” หนา 74



คลังภาพ

ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธ 61

11. คลังภาพ

ในเมนนูี้ คุณสามารถจัดการรูปถาย 
วิดีโอคลิป ไฟลเพลง ลักษณะ ภาพ
กราฟก แบบเสยีง เสียงบันทึก และไฟล
ที่ไดรับ โดยไฟลดังกลาวจะอยูในแฟม
ขอมูลตางๆ
เครือ่งของคุณสนับสนุนระบบรหัส
เขาใชงานเพื่อปองกันขอมูลที่ไดรับ 
อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไข
ของขอมูลและรหสัเขาใชงานทุกครั้ง
กอนรับขอมูลนั้น เนื่องจากการรบัขอมูล
ดังกลาวอาจมีการคดิคาธรรมเนียม
การคุมครองดานลิขสิทธ์ิอาจหามมิให
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือ
การสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสยีง
เรียกเขา) และเนื้อหาบางสวนได
ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมูล 
ใหเลือก เมนู > คลังภาพ
ในการดูตัวเลือกที่มีอยูในแฟมขอมูล 
ใหเลือกแฟมขอมูล > ตัวเลือก
ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมูล 
ใหเลือกแฟมขอมูล > เปด
ในการดูตัวเลือกที่มีไวสําหรับไฟล 
ใหเลือกไฟล > ตัวเลือก
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12. มีเดยี

เม่ือถายรปูหรือใชรูปภาพหรือวิดีโอคลิป 
โปรดเคารพขนบธรรมเนียมทองถิ่น
รวมทั้งสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน และ
ไมกระทําการใดที่เปนการละเมิดตอ
กฎหมาย

■กลองถายรูป
คุณสามารถถายภาพหรือบันทึก
วิดีโอคลิปโดยใชกลองถายภาพในตัวได 

การถายภาพรวดเร็ว
ถือโทรศัพทในแนวนอน หากตองการ
ใชกลองในโหมดภาพนิง่  ใหกดปุม
กลองถายรปู (1) หรือหากจะเริ่มใช
ในโหมดวิดีโอ  ใหกดปุม
กลองถายรปูคางไว ใชปุมปรบัระดับ
เสียง (2) ในการซูมภาพเขาและออก 
ในการถายรปู เริม่หรือพักการบนัทึก
วิดีโอ ใหกดปุมกลองถายรูป หาก
ตองการเลิกใชงาน ใหกดปุมเปด/ปด 
เครื่องจะจัดเก็บรูปถายไวใน คลังภาพ > 
รูปถาย และเก็บภาพเคลื่อนไหวไวใน 
วิดีโอคลิป

การถายภาพ
ในการเริ่มใชกลองถายรูป ใหกดปุม
กลองถายรูป แลวเลือก เมนู > สื่อ > 
กลอง
ในการใชกลอง ใหถือโทรศัพทใน
แนวนอน ในตําแหนงแนวนอน กดปุม
สํารวจซายหรอืขวาเพื่อเปล่ียนระหวาง
โหมดกลอง (ภาพนิ่ง) และโหมดวิดีโอ 
สําหรบัการซมูเขาและซูมออกในโหมด
กลอง ใหกดปุมสํารวจขึ้นและลง หรอื
กดปุมปรับระดับเสยีง 

ในการถายภาพ ใหเลือก จับภาพ หรือ
กดปุมกลองถายรูป โทรศัพทจะจัดเก็บ
รูปถายไวใน คลังภาพ > รูปถาย 
หากตองการถายภาพอีกภาพ ใหเลือก 
กลับ หากตองการสงภาพถายเปน
ขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก ตัวเลือก > 
สง
เลือก ตัวเลือก เพื่อตั้งคา เปดโหมด
กลางคืน หากแสงมืด เปดตัวตั้งเวลา 
เพื่อใชงานตัวตัง้เวลา เปดถายภาพ
ตอเนื่อง เพื่อถายรูปเปนชุดตอเนื่อง
อยางรวดเร็ว ดวยการตัง้คาขนาดภาพ
ใหญสดุ คุณสามารถถายภาพได 3 ภาพ
ตามลําดับ สวนการตัง้คาขนาดภาพ
แบบอ่ืน คณุสามารถถายภาพได 5 ภาพ
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เครือ่งของคุณรองรับการถายภาพที่มี
ความละเอียด 1280 x 960 พกิเซล 
แตความละเอียดของภาพที่ปรากฏ
ในคูมือเลมนีอ้าจแตกตางไปจากของจรงิ

การบันทึกวิดีโอคลิป
ในการเลือกโหมดวิดีโอ ใหเลื่อนซาย
หรอืขวาในตําแหนงแนวนอน หรอืเลือก 
ตัวเลือก > วิดีโอ ในการเริ่มบันทึกวิดีโอ 
ใหเลือก บันทึก หากตองการพัก
การบนัทึก ใหเลือก พัก หากตองการเริ่ม
การบนัทึกตอ ใหเลือก ใชตอ หาก
ตองการหยุดการบันทึก ใหเลือก หยุด 
เครือ่งจะเก็บไฟลที่บันทึกนั้นไวใน 
คลังภาพ > วิดีโอคลิป

ฟลเตอรกลองถายรูป
ในการใชฟลเตอรกับกลองถายรูป 
ใหเลือก ตัวเลือก > เอฟเฟกต > สีเท็จ, 
เฉดสเีทา, ซีเปย, เนกาทีฟ หรือ 
โซลาไรส 

การตั้งคากลองถายรูป
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคากลอง
ถายรูป ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

■เคร่ืองเลนสื่อ
คุณสามารถใชเครือ่งเลนสื่อเพือ่ดู เลน 
และดาวนโหลดไฟลตางๆ เชน รปูถาย 
เสียง วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหวได 
นอกจากนี้ คุณยงัสามารถรับชมวิดีโอ
ที่เรียกขอมูลมาจากเซิรฟเวอรของระบบ
เครอืขาย (บริการเสริมจากระบบ
เครอืขาย)

เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องเลนสื่อ > 
เปดคลังภาพ, บุคมารค, ไปที่ที่อยู หรือ 
ดาวนโหลดมีเดีย

การตั้งคาโทรศัพทสําหรับ
บริการเรียกขอมูล
คณุอาจไดรับการตั้งกําหนดคาที่จําเปน
สําหรับการเรียกดูขอมูลเปนขอความ
การจัดรปูแบบจากผูใหบริการของคุณ 
โปรดดูที่ “บรกิารตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” 
หนา 13 นอกจากนี้ คณุยังสามารถ
ปอนการตั้งคาดวยตนเอง โปรดดูที่ 
“การจัดรูปแบบ” หนา 58
ในการใชงานการตั้งคาใหดําเนินการ
ดังนี้:
1. เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องเลนสื่อ > 

การตั้งคากระแส
2. เลือก การจัดรูปแบบ เฉพาะการจัด

รปูแบบที่รองรบับริการการเรียกดึง
ขอมูลเทานั้นที่จะปรากฏขึน้ 
เลือกผูใหบรกิาร คาที่ตัง้มา หรือ 
การตั้งคาสวนบุคคล สําหรบั
การเรียกขอมูล

3. เลือก บัญชี และบญัชีบริการ
การเรียกขอมูลที่มีอยูในการตั้ง
กําหนดคาที่ใชงาน

■วิทยุ
วทิย ุFM จะใชเสาอากาศแยกตางหาก
จากเสาอากาศของอุปกรณไรสาย ดังนั้น 
คณุตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมที่
ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพท
เพือ่การใชงานวิทยุ FM ไดอยาง
เหมาะสม
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คําเตอืน : ควรฟงเพลงใน
ระดบัเสยีงปานกลางการรบัฟง 
เสยีงท ีดงัเกนิไปอยางตอเน ือง
อาจเปนอันตรายตอการไดยนิ
เสยีงของคณุ โปรดอยาถอื
โทรศพัทไวใกลหรูะหวาง
การใชลําโพง เน ืองจากเสยีง
จะดงัมาก

เลือก เมนู > สือ่ > วิทยุ
ในการใชปุมภาพกราฟก , ,  
หรือ  บนหนาจอ ใหเลื่อนไปทางซาย
หรือขวาไปยังปุมที่ตองการ และเลือกปุม
นั้น

การบันทึกความถี่วิทยุ
1. ในการเริม่คนหาสถาน ีใหเลือกและ

กดคางไวที่ปุม  หรือ  
ในการเปลี่ยนความถี่วิทยุครั้งละ 
0.05 MHz ใหกดปุม  หรือ  
เบาๆ

2. ในการจัดเก็บสถานีไปที่ตําแหนง
หนวยความจํา 1 ถึง 9 ใหกดปุม
ตัวเลขที่ตองการคางไว 
ในการจัดเก็บสถานีไปที่ตําแหนง
หนวยความจํา 10 ถึง 20 ใหกดปุม 1 
หรือ 2 เบาๆ แลวกดปุมหมายเลข
ที่ตองการคางไว 0 ถึง 9

3. ปอนชื่อสถานวีิทยุ

การฟงวิทยุ
เลือก เมนู > สือ่ > วิทย ุในการเลื่อนไป
ยังสถานีวิทยุที่ตองการ ใหเลือก  
หรือ  หรือกดปุมหฟูง ในการเลือก
สถานีวิทยุ ใหกดปุมหมายเลขที่ตรงกัน

แลวปลอย ในการปรับระดับเสยีง 
ใหกดปุมปรบัระดับเสียง
เลือกจากตวัเลือกตอไปนี้:
ปด — เพือ่ปดวทิยุ
จัดเก็บสถาน ี— เพื่อบันทึกสถานีวิทยุ
สถานีใหม
Visual Radio — เพื่อกําหนดวาจะใช
โปรแกรม Visual Radio หรือไม 
(บรกิารเสรมิจากระบบเครือขาย) 
โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรอื
ผูใหบรกิารของคุณเพือ่ตรวจสอบขอมูล
การใชงานและคาบริการ สถานีวิทยุ
บางสถานีอาจสงขอมูลที่เปนอักษรหรอื
ภาพกราฟกที่คุณสามารถดูไดโดยใช
โปรแกรม Visual Radio
ตั้งคา Visual Radio — เพื่อเลือก
ตัวเลือกสําหรบั Visual Radio 
ในการกําหนดใหโปรแกรมเริ่มตนขึ้น
โดยอัตโนมัตเิม่ือคุณเปดวิทยุ ใหเลือก 
ใชงานบรกิาร Visual > อัตโนมัต ิ
ในการเขาใชเว็บไซตที่มีรายชื่อของ
สถานีวทิย ุใหเลือก ไดเรกทอรีสถาน ี
และหากมีรายการ ID ของ Visual radio 
จะปรากฏขึ้น
สถาน ี— เพื่อเลือกรายการสถานี
ที่บันทึกไว ในการลบหรือเปล่ียนชื่อ
สถานี ใหเลื่อนไปที่สถานีที่ตองการ 
แลวเลือก ตัวเลือก > ลบสถานี หรือ 
เปลี่ยนชื่อ
โมโน หรือ สเตอรโิอ — เพื่อฟงวิทยุ
ในระบบเสียงโมโนหรือสเตอริโอ
ลําโพง หรือ ชุดหูฟง — เพื่อฟงวิทยุ
ผานลําโพงหรอืชุดหูฟง ชุดหูฟงตองตอ



มเีดยี

ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธ 65

อยูกับโทรศัพท สายของชุดหูฟง
ทําหนาที่เปนเสาอากาศวทิยุ
ตั้งความถี่ — เพื่อปอนความถี่ของ
สถานวีิทยทุี่ตองการ
คุณสามารถโทรออกหรือรับสาย
เรียกเขาไดตามปกติขณะฟงวิทย ุ
ขณะสนทนา เสยีงจากวิทยุจะถูกปด
เม่ือโปรแกรมที่ใชการเชื่อมตอขอมูล
แพคเก็ตหรือ HSCSD กําลังสงหรอืรบั
ขอมูล อาจจะรบกวนสญัญาณวิทยุได

■เคร่ืองบันทึก
คุณสามารถบันทึกคําพูด เสยีง หรือสาย
ที่สนทนาและจัดเก็บการบันทึกไวใน 
คลังภาพ ฟงกชันนี้มีประโยชน
ในการบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท
เพื่อจดลงสมุดตอไปในภายหลัง
เครือ่งบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสาย
ขอมูลหรือเชื่อมตอ GPRS อยู

การบันทึกเสียง
1. เลือก เมนู > สื่อ > เครือ่งบันทึก

ในการใชปุมภาพกราฟก ,  
หรอื  บนหนาจอ ใหเลื่อนไป
ทางซายหรือขวาไปยงัปุมที่ตองการ
และเลือกปุมนั้น

2. ในการเริ่มบันทึกเสยีง ใหเลือก  
ในการเริ่มบันทึกขณะสนทนา 
ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกเสยีง 
ขณะบนัทึกการสนทนา ผูใชสาย
ทุกคนจะไดยินเสยีงบี๊พเบาๆ 
ขณะที่บันทึก ใหถือโทรศัพทใน

ตําแหนงปกติแนบกับห ูในการหยุด
การบันทึกเสียง ใหเลือก 

3. ในการจบการบันทึกเสียง ใหเลือก 
 เสยีงที่บนัทึกจะถูกจัดเก็บไวใน 

คลังภาพ > เสียงบนัทึก
ในการฟงเสยีงที่บันทึกลาสุด 
ใหเลือก ตัวเลือก > เลนซ้ําลาสุด
ในการสงเสยีงบันทึกลาสุด ใหเลือก 
ตัวเลือก > สงเลนซ้ําลาสดุ
หากตองการดูรายการเสียงบนัทึก
ใน คลังภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > 
รายการที่บันทึก > เสยีงบันทึก

■ขยายเสียงสเตอริโอ
การขยายเสยีงสเตอริโอจะเพ่ิม
ประสทิธิภาพเสยีงของโทรศัพท
โดยการใชเอฟเฟกตเสียงสเตอรโิอ 
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคา ใหเลือก 
เมนู > สื่อ > ขยายเสียงสเตอริโอ
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13. ตารางนดัหมาย

■นาฬิกาปลกุ
คุณสามารถตัง้โทรศัพทใหปลุกตามเวลา
ที่กําหนดได เลือก เมนู > ตาราง
นัดหมาย > นาฬิกาปลุก
ในการตัง้เวลาปลุก ใหเลือก เวลาปลุก 
และปอนเวลาปลุก ในการเปลี่ยน
เวลาปลุกเมื่อตั้งเวลาปลุกไว ใหเลือก 
เปด
ในการตัง้ใหโทรศัพทแจงเตือนคุณ
เม่ือถึงวันที่เลือกในสปัดาห ใหเลือก 
เตือนซ้ํา
ในการเลือกเสียงปลุกหรือตั้งสถานีวิทยุ
เปนเสียงปลุก ใหเลือก เสยีงปลุก 
หากคุณเลือกวิทยุเปนเสียงปลุก ใหตอ
ชุดหฟูงเขากับโทรศัพท โทรศัพทจะใช
สถานีที่คุณฟงลาสดุเปนเสียงปลุก 
โดยเสียงวิทยจุะออกทางลําโพง หากคุณ
ถอดชุดหูฟงออกหรือปดโทรศัพท 
เสียงปลุกที่ตั้งไวเริ่มแรกจะถูกใชแทน
วิทยุ
ในการตัง้การหมดเวลาเลื่อน ใหเลือก 
การหมดเวลาเลื่อน และเวลา

การหยุดเสียงปลุก
โทรศัพทจะสงเสียงปลุก และมีขอความ
กะพริบวา ปลุก! พรอมกับแสดงเวลา
ปจจุบนับนหนาจอแมวาจะปดโทรศัพท
ไวก็ตาม หากตองการปดเสียงปลุก 
ใหเลือก หยุด หากคุณปลอยใหเครือ่ง
สงเสียงปลุกตอไปเปนเวลาหนึง่นาที

หรือเลือก เล่ือนไป เสียงปลุกจะหยุดดัง
ในชวงเวลาที่ตั้งไวใน การหมดเวลา 
เลื่อน และจะสงเสียงปลุกใหมอีกครั้ง
หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพท
อยู เครื่องจะเปดเองและมีเสียงปลุก
ดังขึ้น หากคุณเลือก หยุด โทรศัพท
จะแสดงขอความถามวาคุณตองการเปด
ใชงานโทรศัพทเพื่อโทรหรือไม เลือก ไม 
เพื่อปดโทรศัพทหรือ ใช เพือ่โทรออก
และรับสายที่โทรเขา หามเลือก ใช 
เม่ือการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอ
ใหเกิดสญัญาณรบกวนหรอือันตรายได

■ปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน 
วันที่ปจจุบันจะแสดงอยูในกรอบ หากมี
การบันทึกที่ตั้งไวสําหรับวนันั้น 
วันดังกลาวจะปรากฏเปนตัวหนา 
และสวนตนของบันทึกจะปรากฏขึน้
ที่ดานลางของปฏิทิน หากคุณตองการดู
บันทึกของวันนั้น ใหเลือก ดู ในการดู
ทีละสัปดาห ใหเลือก ตัวเลือก > 
ดูอาทิตย ในการลบบันทึกทั้งหมด
ในปฏทิิน ใหเลือกการแสผงผลเปนเดือน
หรือสัปดาห แลวเลือก ตัวเลือก > 
ลบบันทึกทั้งหมด
ตัวเลือกอ่ืนๆ สําหรับการดูวนัอาจเปน
การสรางบนัทึก ลบ แกไข ยาย หรอืใช
บันทึกซ้ํา เปนการคัดลอกบันทึกไปยัง
วันอ่ืน สงบันทึกดวยเทคโนโลย ี
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Bluetooth หรือสงบันทึกไปยังปฏิทิน
ของโทรศัพทเครื่องอ่ืนที่ใชงานรวมกัน
ไดในรปูแบบขอความตัวอักษรหรือ
ขอความมัลติมีเดีย ใน การตั้งคา 
คุณสามารถตั้งคาวันที่ เวลา เขตเวลา 
รูปแบบวนัและเวลา ตวัคั่นวนัที่ 
การแสดงรายการตามคาดั้งเดิม 
หรอืวันแรกของสัปดาห   ใน ลบบันทึก
อัตโนมัติ คุณสามารถตั้งคาใหโทรศัพท
ลบบันทึกเกาโดยอัตโนมัติหลังจาก
ถงึเวลาที่กําหนด

การสรางบันทึกปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน 
เลื่อนไปยังวันที่ แลวเลือก ตัวเลือก > 
สรางบนัทึก และเลือกประเภท
ของบันทึกดังตอไปนี้: นัดหมาย, 

 โทร,  วันเกิด,  บันทึก หรือ 
 เตือนความจํา ปอนขอมูลลงในชอง

การแจงเตือนบันทึก
โทรศัพทจะแสดงบันทึกและหากตัง้คาไว 
โทรศัพทจะสงเสยีงบี๊พดวย เม่ือมีบันทึก
เตือนการโทร  ที่หนาจอ เม่ือตองการ
โทรออกไปยังหมายเลขนัน้ ใหกดปุม
โทรออก ในการปดเสียงแจงเตือนและดู
บันทึก ใหเลือก ดู ในการหยดุเสียงปลุก
ประมาณ 10 นาที ใหเลือก เล่ือนไป
ในการปดเสียงแจงเตือนโดยไมดูบันทึก 
ใหเลือก ออก

■สิ่งท่ีตองทํา
หากคณุตองการจัดเก็บบันทึกงานที่ตอง
ทํา ใหเลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
สิง่ที่ตองทํา
ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก 
ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > เพิ่ม 
ปอนขอมูลลงในชอง แลวเลือก จัดเก็บ
ในการดูบันทึก ใหเลื่อนไปยังบันทึก
ที่ตองการ แลวเลือก ดู นอกจากนี ้
คณุยังสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อแกไข
ลักษณะตางๆ ขณะที่ดูบันทึกไดอีกดวย
นอกจากนี ้คุณสามาถเลือกตวัเลือกเพือ่
ลบบันทึกที่เลือกไว และลบบันทึก
ทั้งหมดที่คุณทําเครื่องหมายเปนเสร็จ
บรูณ คุณสามารถจัดเรยีงบันทึก
ตามลําดับความสําคัญหรือตามวนั
ครบกําหนด สงบนัทึกไปยังโทรศัพท
เครื่องอ่ืนเปนขอความตัวอักษรหรือ
ขอความมัลติมีเดีย จัดเก็บบนัทึก
เปนบันทึกปฏิทิน หรือเขาใชปฏิทินได

■บนัทึก
ในการเขยีนและสงบนัทึก ใหเลือก 
เมนู > ตารางนัดหมาย > บันทึก
ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก 
ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > 
สรางบันทึก เขียนขอความและเลือก 
จดัเก็บ
ตวัเลือกอ่ืนๆ สําหรับการบันทึกคอื
การลบและการแกไขบันทึก ขณะที่แกไข
บนัทึก คณุสามารถออกจากโปรแกรม
แกไขขอความโดยไมตองบนัทึก
การเปลี่ยนแปลง คุณสามารถสงบันทึก
ไปยงัเครื่องที่ใชงานรวมกันโดยใช
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เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ขอความ
ตัวอักษร หรือขอความมัลติมีเดีย

■ตัวจับเวลาถอยหลัง
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
ตัวนับถอยหลัง ปอนเวลาปลุกเปน
ชั่วโมง นาที และวินาที และเลือก ตกลง 
หากคุณตองการ คุณสามารถเขียน
ขอความบันทึกของคณุเองซึง่จะปรากฏ
ขึ้นเม่ือหมดเวลา หากตองการเริม่
การจับเวลา ใหเลือก เริ่ม หากตองการ
เปลี่ยนเวลาที่ตั้งไว ใหเลือก เปลี่ยนเวลา 
หากคุณตองการหยดุตัวจับเวลา 
ใหเลือก หยดุนบั
หากถึงเวลาเตอืน ขณะที่โทรศัพทอยู
ในโหมดสแตนดบาย เครื่องจะสงเสียง
เตือนและกะพริบขอความบันทึกหาก
ตั้งไว หรือ หมดเวลาที่ตั้ง กดปุมใดก็ได
เพื่อหยุดเสียงเตือน หากไมไดกดปุมใด 
เสียงเตือนจะหยุดอัตโนมัติภายใน 
60 วินาที แตหากตองการปดเสยีง
แจงเตือนและลบบันทึก ใหเลือก ออก 
หากตองการเริ่มจับเวลาแบบถอยหลัง
อีกครั้ง ใหเลือก เริม่ใหม

■นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือ
รอบเวลาโดยใชนาฬกิาจับเวลา ในขณะ
จับเวลา คุณยังสามารถใชงานฟงกชัน
อ่ืนไดดวยเชนกัน หากตองการ
ตั้งนาฬิกาจับเวลาใหทํางานเปนพื้นหลัง
ของหนาจอ ใหกดปุมจบการทํางาน
การใชนาฬิกาจับเวลาหรือใหนาฬิกาจับ
เวลาทํางานอยูโดยไมปรากฏบนหนาจอ

ขณะที่ใชงานคณุสมบัตอ่ืินๆ อยู
จะสิน้เปลืองพลังงานแบตเตอรีแ่ละทําให
อายกุารใชงานของแบตเตอรี่สัน้ลง 
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬกิา 
และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้:
เวลาที่แยกไว — เพื่อวัดคาเวลา
ในรอบนั้น ในการเริ่มจับเวลา ใหเลือก 
เริ่ม เลือก แยก ทุกครั้งที่คุณตองการ
บันทึกเวลาระหวางรอบ ในการหยุด
จับเวลา ใหเลือก หยุด
ในการจัดเกบ็เวลาที่จับได ใหเลือก 
จัดเก็บ
ในการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ใหเลือก 
ตัวเลือก > เริม่ เวลาใหมนี้จะเดินตอ
จากเวลาเดิมที่จับเวลาไว ในการตัง้เวลา
ใหมโดยไมจัดเก็บไว ใหเลือก 
ตั้งเวลาใหม
รอบเวลา — เพือ่บนัทึกรอบเวลา
จับเวลาตอ — เพือ่ดูเวลาที่คุณตัง้ไวเปน
พื้นหลัง
เวลาลาสุด — เพือ่ดูเวลาที่จับครัง้ลาสุด
หากยังไมไดตัง้เวลาใหมใหนาฬิกา
จับเวลา
แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพื่อดูหรือ
ลบเวลาที่บันทึกไว
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14. แอปพลิเคชั่น

■การเขาเลนเกมส
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณมีเกมส
ใหมาดวย
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เกมส 
เลื่อนไปยังเกมสที่ตองการ แลวเลือก 
เปด
ในการตั้งคาเสียง แสงสวาง และการสั่น
ใหเกมส ใหเลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > 
ตัวเลือก > การตั้งคาแอปพลิฯ
โปรดดูตวัเลือกที่เกี่ยวของกับเกมสไดที่ 
“ตวัเลือกอ่ืนๆ ของแอปพลิเคชั่น” 
หนา 69

■การเปดใชแอปพลิเคชั่น
ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณ
ประกอบดวยแอปพลิเคชั่น Java 
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > รวม 
เลื่อนไปยังแอปพลิเคชั่นที่ตองการ 
แลวเลือก เปด

■ตัวเลอืกอ่ืนๆ 
ของแอปพลิเคชัน่

ลบ — เพื่อลบแอปพลิเคชั่นออกจาก
โทรศัพท
ขอมูล — เพือ่ดูขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับ
แอปพลิเคชั่น
ตรวจสอบเวอรชั่น — เพื่อตรวจสอบวา
เวอรชันใหมของแอปพลิเคชั่นนี้จะ

ดาวนโหลดไดจาก เว็บ หรือไม 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย)
เขาสูแอปพลิเคชั่น — เพื่อจํากัด
แอปพลิเคชั่นจากการเขาสูระบบ
เครือขาย ประเภทการเขาใชตางๆ 
จะปรากฏขึน้ เลือกการอนุญาตอยางใด
อยางหนึง่สําหรับแตละประเภท
เวบ็เพจ — เพือ่ใหรายละเอียดเพิม่เติม
หรือขอมูลของแอปพลิเคชั่นเพิ่มเติม
จากเว็บเพจ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) โดยจะปรากฏขึ้นตอเมื่อ
แอปพลิเคชั่นนั้นมีที่อยูอินเตอรเน็ตแลว

■การดาวนโหลด
แอปพลเิคชั่น

โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชั่น 
J2ME Java กอนที่จะดาวนโหลด 
โปรดตรวจสอบวาแอปพลิเคชั่นนี้ใชงาน
ไดกับโทรศัพทของคุณ

ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชงาน
เฉพาะแอปพลิเคชั่น
ซอฟตแวรอ่ืนใดจากแหลงที่มี
การรกัษาความปลอดภยัและ
มีการปองกันจากซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายเทานัน้

คณุสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น 
Java ใหมๆ ไดหลายวิธีดังนี้
ใชโปรแกรม Nokia Application Installer 
จาก PC Suite เพื่อดาวนโหลด
แอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพทของคุณ 
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หรือเลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > 
ตัวเลือก > การดาวนโหลด > 
‘ดาวนโหลดแอปฯ รายการบุคมารค
ที่มีอยูจะปรากฏขึ้น โปรดดูที่ “บุคมารค” 
หนา 72
คุณสามารถสอบถามการใชบริการ
แบบอ่ืน ราคา และภาษีตางๆ ไดจาก
ผูใหบริการของคณุ
โทรศัพทของคณุอาจมีบุคมารคที่โหลด
ไวแลวสําหรับไซตที่ไมเปนพนัธมิตร
กับ Nokia ทั้งนี้ Nokia จะไมรับรองหรอื
รับประกันใดๆ ตอการใชงานไซต
ดังกลาว หากคุณเลือกการเขาใชไซต
เหลานัน้ คุณควรจะยดึถือตาม
ขอควรระวังสําหรับความปลอดภัย
หรือเนื้อหาดังที่ทานทําตอไซตอินเตอร
เน็ตใดๆ
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15. เว็บ

คุณสามารถเขาใชบริการอินเตอรเนต็
เคลื่อนที่ตางๆ โดยใชเบราเซอรของ
โทรศัพท 

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะ
บริการที่คณุเชื่อถือไดและมี
การรักษาความปลอดภัย
รวมทั้งการปองกันซอฟตแวรที่
เปนอันตรายเทานัน้

คุณสามารถสอบถามการใชบริการ
เหลานี้ รวมทั้งราคา ภาษี  และคําแนะนํา
ตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ
คุณสามารถใชคุณสมบัติเบราเซอรของ
โทรศัพทเพื่อดูบริการตางๆ ที่ใช ภาษา 
Wireless Markup Language (WML) 
หรอื Extensible Hypertext Markup 
Language (XHTML) ในเพจตางๆ ได 
โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกตางกัน
ตามขนาดของหนาจอ คุณอาจดู
รายละเอียดทั้งหมดของเวบ็เพจ
ในอินเตอรเน็ตไมได 

■การตั้งคาการดูขอมูล
คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาที่ตองใช
ในการเบราสเปนขอความการจัดรปูแบบ
จากผูใหบรกิารระบบเครอืขายที่นําเสนอ
บรกิารที่คุณตองการใช โปรดดูที่ 
“บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” หนา 13 
นอกจากนี้ คุณยงัสามารถปอนการตั้ง
กําหนดคาทั้งหมดดวยตัวคุณเอง 
โปรดดูที่ “การจัดรูปแบบ” หนา 58

■การเชื่อมตอกับบริการ
ตรวจดูใหแนใจวาการตัง้กําหนดคาของ
บริการที่คุณตองการใชนั้นทํางานอยู
1. ในการเลือกการตั้งคาสําหรับ

การเชื่อมตอกับบริการ ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตั้ง
กําหนดคา

2. เลือก การจัดรูปแบบ เฉพาะการจัด
รปูแบบที่รองรบับริการเบราสเทานั้น
ที่จะปรากฏขึ้น เลือกผูใหบรกิาร 
คาที่ตั้งมา หรือ การตัง้คาสวนบคุคล 
เพือ่เบราส โปรดดูที่ 
“การตั้งคาการดูขอมูล” หนา 71

3. เลือก บัญชี และบริการเบราสที่มีอยู
ในการตั้งกําหนดคาที่ใชงาน

4. เลือก แสดงหนาตางการติดตอ > ใช 
เพือ่ดําเนนิการตรวจสอบผูใชดวย
ตนเองสําหรับการเชื่อมตอ
อินทราเนต็

เชื่อมตอกับบรกิารโดยวิธีการใดวธีิการ
หนึ่งตอไปนี:้
• เลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรอื

ในโหมดสแตนดบาย ใหกดคางไวที่
ปุม 0

• ในการเลือกบุคมารคของบริการ 
ใหเลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค

• ในการเลือก URL ลาสุด ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > ที่อยูเว็บลาสดุ
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• ในการปอนที่อยูของบรกิาร ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู ปอนที่อยู
ของบริการ แลวเลือก ตกลง

■การเบราสเพจ
หลังจากคณุเชื่อมตอกบับริการ 
คุณสามารถเริม่การเบราสเพจตางๆ ได 
ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกัน
ไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตามขอความ
ที่ปรากฏบนหนาจอแสดงผลที่โทรศัพท
ของคุณ สําหรบัขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบรกิารของคุณ

การเบราสดวยปุมโทรศัพท
ในการเบราสดูเพจ ใหเลื่อนไปตาม 
ทิศทางตางๆ
ในการเลือกรายการที่ไฮไลตไว ใหกดปุม
โทรออก หรือเลือก เลือก
ในการปอนตวัอักษรและตัวเลข 
ใหกดปุม 0 ถึง 9  ในการปอนตัวอักษร
พิเศษ ใหกดปุม *

ตัวเลือกตางๆ ในขณะเบราส
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
โฮมเพจ — เพื่อกลับไปยังหนาแรก
ทางลัด — เพือ่เปดรายการตัวเลือก
รายการใหมที่จะใชกับเพจนัน้โดยเฉพาะ 
ตัวเลือกนี้จะใชไดก็ตอเมื่อในเพจมี
ทางลัด
เพิ่มบุคมารค — เพื่อจัดเก็บเพจดังกลาว
เปนบุคมารค
บุคมารค — เพื่อเขาสูรายการบุคมารค 
โปรดดูที่ “บุคมารค” หนา 72

ตัวเลือกเพจ — เพื่อแสดงรายการ
ตัวเลือกของเพจที่ใชงานอยู
ประวัต ิ— เพื่อรับรายการที่แสดง URL 
ที่เขาใชลาสุด
ดาวนโหลด — เพื่อแสดงรายการ
บุคมารคสําหรบัดาวนโหลด
ตัวเลือกอ่ืน ๆ  — เพื่อแสดงรายการ
ตัวเลือกอ่ืนๆ
รีโหลด — เพื่อโหลดซ้ําและอัปเดตเพจ
ปจจุบันอีกครัง้
ผูใหบรกิารของคุณอาจมีตัวเลือกอ่ืนๆ 
ใหอีก

การโทรออกโดยตรง
ขณะเบราส คณุสามารถโทรออก 
และจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท
จากเพจได

■บุคมารค
คุณสามารถจัดเก็บที่อยูของเพจเปน
บุคมารคในหนวยความจําของโทรศัพท
1. ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 

บุคมารค หรอืเม่ืออยูในโหมด
สแตนดบาย ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
บุคมารค

2. เลื่อนไปท่ีบุคมารคและเลือก
บุคมารคดังกลาว หรือกดปุม
โทรออกเพือ่ทําการเชื่อมตอ
กับเพจที่เชื่อมโยงกับบุคมารค

3. เลือก ตัวเลือก เพื่อดู แกไข ลบ 
หรือสงบุคมารค เพือ่สรางบุคมารค
ใหม หรือเพื่อจัดเก็บบุคมารคไวใน
แฟมขอมูล
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โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่โหลด
ไวแลวสําหรบัไซตที่ไมเปนพันธมิตรกับ 
Nokia ทั้งนี้ Nokia จะไมรับรองหรือ
รับประกนัใดๆ ตอการใชงานไซต
ดังกลาว หากคณุเลือกการเขาใชไซต
เหลานั้น คุณควรจะยึดถือตาม
ขอควรระวังสําหรบัความปลอดภัยหรือ
เนื้อหาดังที่คุณทําตอไซตอินเตอรเนต็
ใดๆ

การรับบุคมารค
เม่ือคุณมีบุคมารคที่สงมาเปนบุคมารค 
ขอความ ไดรับ 1 บุคมารค จะปรากฏขึ้น 
ในการดูบุคมารคดังกลาว ใหเลือก แสดง

■การตั้งคาลกัษณะ
เบราเซอร

ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกอ่ืน ๆ > การตั้งคาลักษณะ 
หรอืในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > การตัง้คา > การตั้งคา
ลักษณะเบราเซอร และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
การตัดคํา > ใช — เพือ่กําหนดให
ขอความปรากฏบนหนาจอในบรรทัด
ถัดไป หากคณุเลือก ไมใช ขอความ
จะถูกตัดใหสั้นลง
ขนาดอักษร — เพือ่กําหนดขนาด
ตัวอักษร
แสดงภาพ > ไมแสดง — เพื่อซอนภาพ
ในเพจ ซึง่จะชวยเพิม่ความเร็วใน
การเบราสดูเพจที่มีรูปภาพจํานวนมาก
การแจงเตือน > แจงการเชื่อมตอ
ที่ไมรับรอง > แสดง — เพื่อตั้งคา

โทรศัพทใหแจงเตือนเมื่อการเชื่อมตอ
แบบรบัรองเปลี่ยนเปนการเชื่อมตอ
ที่ไมรับรองขณะเบราส
การแจงเตือน > แจงรายการที่
ไมรับรอง > แสดง — เพื่อตั้งคาโทรศัพท
ใหแจงเตือนเมื่อเพจที่รับรองมรีายการที่
ไมรับรอง การแจงเตอืนเหลานี้ไมได
รบัรองวาการเชื่อมตอนัน้ปลอดภัย 
สําหรับขอมูลเพิม่เติม โปรดดูที่ 
“ความปลอดภยัของ เบราเซอร” หนา 75
การเขารหัสตัวอักษร > การเขารหัส
เนือ้หา — เพื่อเลือกการเขารหัสสําหรบั
เนือ้หาเพจเบราเซอร
การเขารหัสตัวอักษร > ที่อยูเว็บ 
Unicode (UTF-8) > ใช — เพื่อตั้งคา
โทรศัพทใหสง URL เปนการเขารหัส 
UTF-8 คณุอาจตองใชการตั้งคานี้
เม่ือคุณเขาใชเว็บเพจที่ใชภาษา
ตางประเทศ
ขนาดหนาจอ > แบบเต็มจอ หรือ 
ขนาดเล็ก — เพือ่ตัง้คาขนาดหนาจอ
JavaScript > ใช — เพือ่เรยีกใชงาน 
Java scripts

■การตั้งคาการปองกนั

คุกก้ี
คกุกี้ คอื ขอมูลที่เวบ็ไซตจัดเก็บใน
หนวยความจําแคชของโทรศัพท คุกกี้
จะถูกบันทึกไวจนกวาคุณจะลบขอมูล
ในหนวยความจําแคช โปรดดูที่ 
“หนวยความจําแคช” หนา 75
ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตวัเลือกอ่ืน ๆ > การปองกัน > การตัง้คา
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คุกกี ้หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตัง้คา
การปองกัน > คุกกี้ ในการรับหรอื
ปองกันโทรศัพทไมใหรบัคุกกี้ ใหเลือก 
ใหรับได หรือ ปฏิเสธ

สคริปตผานการเชื่อมตอ
แบบรับรอง
คุณสามารถเลือกใหรบัสคริปตจากเพจ
ที่มีความปลอดภัย โทรศัพทเครื่องนี้
สนับสนุนสคริปต WML
ขณะเบราส หากตองการใหรบัสคริปต 
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > 
การปองกัน > ตั้งคา WMLScript 
หรือในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตัง้คา
การปองกัน > WMLScript ตอแบบ
รับรอง > ใหรบัได

■การต้ังคาการดาวนโหลด
ในการจัดเก็บไฟลที่ดาวนโหลดทั้งหมด
โดยอัตโนมัติใน คลังภาพ ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > การตั้งคา > การตัง้คา
การดาวนโหลด > จัดเก็บอัตโนมัติ > 
เปด

■ถาดรับบริการ
โทรศัพทสามารถรบัขอความบริการ
ที่สงมาจากผูใหบรกิารของคุณได 
(บริการเสริมจากระบบเครอืขาย) 
ขอความบริการเปนการแจงขอมูล 
(เชน หัวขอขาว) และอาจมีขอความ
ตัวอักษรหรอืท่ีอยูของบรกิาร

หากตองการเขาใช ถาดรับบริการ 
ในโหมดสแตนดบาย เม่ือคุณไดรับ
ขอความบรกิาร ใหเลือก แสดง หากคณุ
เลือก ออก ขอความจะถูกยายไปที่ 
ถาดรับบริการ หากตองการเขาใช 
ถาดรับบริการ ในภายหลัง ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > ถาดรับบริการ
หากตองการเขาใช ถาดรับบริการ 
ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตัวเลือกอ่ืน ๆ > ถาดรับบริการ เลื่อนไป
ยังขอความที่คุณตองการ และเมื่อ
ตองการใชงานเบราเซอรและดาวนโหลด
เนื้อหาที่เลือกไว ใหเลือก ดึงขอมลู 
ในการแสดงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
การแจงบริการหรอืลบขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ขอมูล หรือ ลบ

การตั้งคาถาดรับบริการ
เลือก เมนู > เว็บ > การตัง้คา > 
ตั้งคาถาดรับบริการ
ในการกําหนดวาตองการรับขอความ
บริการหรือไม ใหเลือก ขอความ
บริการ > ใช หรือ ไมใช
ในการตั้งคาใหโทรศัพทรับขอความ
บริการเฉพาะจากผูจัดทําเนื้อหาที่ไดรับ
การรับรองจากผูใหบริการเทานั้น 
ใหเลือก ปองกันขอความ > ใช 
หากตองการดูรายการผูจัดทําเนื้อหาที่
ไดรับการรบัรอง ใหเลือก ชองที่เชื่อถือ
ได
ในการตั้งคาโทรศัพทใหใชเบราเซอร
จากโหมดสแตนดบายโดยอัตโนมัติ
เม่ือไดรับขอความบรกิาร ใหเลือก 
เชื่อมตออัตโนมัติ > ใช หากคณุเลือก 
ไมใช โทรศัพทจะใชงานเบราเซอร



เว็บ

ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธ 75

เฉพาะหลังจากคุณเลือก ดึงขอมูล 
เม่ือเครื่องไดรบัขอความบรกิารเทานั้น

■หนวยความจําแคช
แคช คอื หนวยความจําสําหรบัจัดเก็บ
ขอมูลไวชั่วคราว หากคณุพยายามเขาใช
หรอืเขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองการ
รหสัผาน ใหลบแคชของเครื่อง
หลังการใชแตละครั้ง ขอมูลหรือบริการ
ที่คุณเขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวใน
หนวยความจําแคช
ในการลบแคชขณะที่เบราส ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตวัเลือกอ่ืน ๆ > ลบขอมูล
ในแคช ในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก 
เมนู > เว็บ > ลบขอมูลในแคช

■ความปลอดภัยของ 
เบราเซอร

คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติ
ความปลอดภัยกับบริการบางประเภท 
เชน บริการดานธนาคารหรือการซือ้
สินคาออนไลน สําหรับการเชื่อมตอ
ประเภทนี้ คุณจําเปนตองใชใบรับรอง
และโมดูลระบบปองกันซึง่อาจมีอยูใน
ซิมการดของคณุ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ

โมดูลปองกัน
โมดูลปองกนัจะปรบัปรุงบรกิาร
ดานความปลอดภัยของแอปพลิเคชั่น
ที่ตองใชในการเชื่อมตอเบราเซอรและ
ใชงานลายเซน็แบบดิจิตอล โมดูล
ปองกันอาจประกอบดวยใบรับรอง 
รวมทั้งปุมสวนตัวและปุมทั่วไป 

ผูใหบริการจะจัดเกบ็ใบรบัรองไวใน
โมดูลปองกัน
ในการดูหรอืเปลี่ยนการตั้งคาการปองกั
น ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
ความปลอดภัย > การตั้งคาการปองกัน 
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ใบรับรอง
ขอสําคัญ: แมวาการใช
ใบรบัรองจะชวยใหความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของในการเชื่อมตอ
ระยะไกลและการติดตั้ง
ซอฟตแวรลดนอยลงอยางเห็น
ไดชัด แตคุณควรใชใบรับรอง
อยางถูกตองเพือ่ใหไดรบั
ประโยชนจากการรักษา
ความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
ใบรบัรองมิไดใหการปองกัน
ความปลอดภัยแตอยางใด 
หากแตเปนที่การจัดการ
ใบรบัรองตางหากที่ตองมี
ใบรบัรองของแทที่ถูกตอง 
หรือนาเชื่อถือเพื่อ
ความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น 
ใบรบัรองมีอายุการใชงาน
แบบจํากัด หากใบรับรองที่
หมดอายหุรือใบรบัรองที่ไม
สามารถใชไดปรากฏขึน้ 
แมวาใบรับรองนัน้จะถูกตอง
อยูแลว ใหตรวจสอบวา
วันเวลาปจจุบันในเครื่อง
ของคุณใหถูกตอง
กอนที่จะเปลี่ยนแปลง
การตั้งคาใบรับรอง คุณตอง
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณ
สามารถเชื่อถือขอมูลของ
เจาของใบรบัรองนีไ้ด 
และตรวจสอบวาใบรับรอง
ดังกลาวเปนของเจาของที่อยู
ในรายชื่อ

ใบรบัรองมีอยู 3 แบบ ไดแก ใบรับรอง
เซิรฟเวอร ใบรับรองสทิธ์ิ และใบรับรอง
ผูใช คณุสามารถขอรบัใบรบัรอง
ไดจากผูใหบริการของคณุ ผูใหบริการ
จะจัดเก็บใบรับรองสิทธ์ิและใบรบัรอง
ผูใชไวในโมดูลปองกัน
ในการดูรายการใบรับรองสิทธ์ิหรือ
ใบรบัรองผูใชที่ดาวนโหลดมายัง
โทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > ความปลอดภัย > 
ใบรบัรองสิทธ์ิ หรือ ใบรับรองผูใช
สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นระหวาง
การเชื่อมตอ หากการสงผานขอมูล
ระหวางโทรศัพทและเซริฟเวอรที่ให
ขอมูลถูกเขารหัสไว
อยางไรก็ตาม ไอคอนความปลอดภัย
ไมไดแสดงวาการสงขอมูลระหวาง
เกตเวยและเซิรฟเวอรเนื้อหา (หรือที่ซึง่
จัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) 
จะปลอดภัย ขึ้นกับผูใหบรกิารวาจะมี
ระบบปองกันใหกบัการสงขอมูลระหวาง
เกตเวยและเซิรฟเวอรเนื้อหาหรือไม

ลายเซ็นดิจิตอล
คุณสามารถสรางลายเซ็นดิจิตอลดวย
โทรศัพทของคุณไดหากซิมการดของ
คุณมีโมดูลปองกัน การใชลายเซน็
ดิจิตอลเหมือนกบัการเซ็นชื่อลงบน
เอกสารใบเรยีกเก็บสญัญา หรอืเอกสาร
อ่ืนๆ 
ในการใชลายเซ็นดิจิตอล ใหเลือกลิงค
ของเพจ เชน ชื่อหนงัสอืที่คุณตองการ
ซื้อและราคาของหนงัสอืนัน้ ขอความ
ที่จะเซ็นซึ่งอาจมีจํานวนเงินและวันที่
รวมอยูดวยจะปรากฏขึน้
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ตรวจสอบวาขอความที่สวนหัวถูก อาน 
และไอคอนลายเซ็นดิจิตอล  
จะปรากฏขึ้น
หากลายเซน็ดิจิตอลไมปรากฏขึน้
แสดงวามีการละเมิดความปลอดภัย 
และคุณไมควรปอนขอมูลสวนตัวเชน 
PIN ที่ลงนามไว
ในการตกลงรับขอความ ใหอานขอความ
ทั้งหมดกอน หลังจากนั้นใหคุณเลือก 
ตกลงรับ
ขอความนัน้อาจไมพอดีภายในหนาจอ
เดียว ดังนั้น จึงควรตรวจสอบใหแนใจวา
ไดเลื่อนไปอานขอความทั้งหมดแลว
กอนตกลงรบั
เลือกใบรบัรองผูใชที่คณุตองการใช 
ปอน PIN ที่ลงนามไว (โปรดดูที่ 
“รหัสผาน” หนา 12) แลวเลือก ตกลง 
ไอคอนลายเซ็นแบบดิจิตอลจะหายไป 
และบรกิารจะแสดงขอมูลยืนยัน
การสัง่ซือ้
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16. บริการซิม

ซิมการดของคุณอาจมีบริการเพิ่มเติม 
คุณสามารถเขาใชงานเมนูนีไ้ดก็ตอเมื่อ
ซิมการดของคุณสนับสนุน ชื่อและ
เนื้อหาของเมนจูะตางกันไปตาม
ซิมการดที่ใช
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบรกิาร
และขอมูลตางๆ ในการใชบริการ
ซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการด 
ซึ่งอาจเปนผูใหบริการ ผูใหบรกิารระบบ
เครือขาย หรือผูจําหนายรายอ่ืนๆ
ในการตัง้ใหโทรศัพทแสดงขอความ
ยืนยันการทํางานที่จะสงระหวางเครือ่ง
ของคุณและระบบเมื่อคุณใชบรกิารซิม 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > 
ยืนยันบริการซิม > แสดง
ในการใชบริการเหลานี ้คุณอาจตอง
สงขอความหรือโทรติดตอ ซึ่งคุณจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายนี้
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17. การเชื่อมตอกับเคร่ืองคอมพิวเตอร
คุณสามารถสงและรับอีเมล และ
เขาใชงานอินเตอรเน็ตเมื่อเชื่อมตอ
โทรศัพทเขากับเครื่องคอมพวิเตอร
ที่ใชงานรวมกนัไดผานการเชื่อมตอ 
Bluetooth หรือสายเคเบลิขอมูล USB  
คุณสามารถใชโทรศัพทนี้กับ
แอปพลิเคชั่นการสื่อสารขอมูลและ
การเชื่อมตอกับเครือ่งคอมพิวเตอรได

■Nokia PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC 
Suite ในการซิงโครไนซรายชื่อ ปฏิทิน 
บันทึก และบันทึกสิง่ที่ตองทําระหวาง
โทรศัพทของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร
ที่ใชงานรวมกนัไดหรือเซิรฟเวอร
อินเตอรเนต็ระยะไกล (บริการเสริม
จากระบบเครอืขาย) คุณอาจคนหา
ขอมูลเพิ่มเติมรวมทั้ง PC Suite 
ไดจากสวนสนับสนุนในเว็บไซตของ 
Nokia ที่ www.nokia-asia.com/support

■EGPRS, HSCSD และ CSD
ดวยโทรศัพทเครือ่งนี ้คุณสามารถใช
บรกิารขอมูล EGPRS (enhanced 
GPRS), GPRS (General packet radio 
service), ขอมูลสลับวงจรความเรว็สูง 
(HSCSD) และขอมูลสลับวงจร (CSD, 
ขอมูล GSM)
โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือ
ผูใหบรกิารเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกบั
การใชงานและการเปนสมาชิกบริการ
ขอมูล

การใชบริการ HSCSD จะสิ้นเปลือง
พลังงานจากแบตเตอรีข่องโทรศัพท
เรว็ขึ้นกวาการใชสายสนทนาหรอื
การใชสายขอมูลปกต ิคุณอาจจําเปน
ตองตอโทรศัพทเขากับอุปกรณชารจ
ระหวางที่โอนขอมูล โปรดดูที่ 
“การตั้งคาโมเด็ม” หนา 54

■แอปพลเิคชั่นการสื่อสาร
ขอมูล

โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการใชแอปพลิเคชั่
นการสื่อสารขอมูลจากเอกสารที่ใหมาดว
ย
ไมแนะนําใหโทรออกหรือรับสายเขา
ระหวางที่เชื่อมตอโทรศัพทกับเครื่อง
คอมพวิเตอรเพราะอาจทําใหการทํางาน
ขดัของได
เพือ่ประสทิธิภาพที่ดีขึ้นระหวางการใช
โทรศัพทเพื่อรับสงขอมูล ใหวาง
โทรศัพทบนพื้นผิวที่ม่ันคง โดยให
ดานแผงปุมคว่ําลง อยายายโทรศัพท
โดยถือไวในมือระหวางใชโทรศัพทรับสง
ขอมูล
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18. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

■การชารจและ
การคายประจุ

โทรศัพทของคณุใชพลังงานจาก
แบตเตอรีช่นิดที่สามารถชารจประจุใหม
ได แบตเตอรี่ใหมจะสามารถทํางาน
ไดเต็มประสิทธิภาพหลังจากผาน
การชารจและคายประจุอยางสมบูรณ
2-3 รอบ คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และ
คายประจุไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่
จะเสื่อมสภาพลงตามการใชงาน 
เม่ือสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและ
คอยสายของแบตเตอรี่สัน้ลงกวาปกติ 
ใหเปลี่ยนแบตเตอรีก่อนใหม 
ใชแบตเตอรี่ที่ไดรบัการรับรองจาก 
Nokia และชารจแบตเตอรีโ่ดยใช
อุปกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนนี้
ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น
หากใชแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหมเปน
ครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่
เปนเวลานานๆ คุณอาจจําเปนตอง
เชื่อมตอกับอุปกรณชารจ และปลด
การเชื่อมตอ และเชื่อมตอใหมอีกครัง้
เพื่อเริ่มการชารจ
ถอดเครือ่งชารจออกจากเตาเสยีบและ
โทรศัพทเม่ือไมไดใชงาน ไมควรเสยีบ
แบตเตอรีท่ี่ชารจเตม็แลวคางไวกับ
อุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจ
เปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใช
งานของแบตเตอรีส่ั้นลง หากคุณทิ้ง
แบตเตอรีท่ี่ชารจเตม็ไว แบตเตอรี่จะคาย
ประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลา
สองสามนาทีกวาที่สัญลักษณแสดง
การชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรอื
กอนที่จะสามารถโทรออกได
คุณควรใชแบตเตอรีต่ามวัตถุประสงค
ที่ระบเุทานัน้ อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย
อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของ
แบตเตอรี่โดยอุบัติเหตอุาจเกิดขึน้ไดเม่ือ
มีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป 
หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก 
(+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะ
เหมือนแถบโลหะท่ีอยูบนแบตเตอรี)่ 
เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน 
ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไว
ในกระเปาเสื้อหรอืในกระเปาถือ 
การลัดวงจรอาจทําใหขั้วแบตเตอรีห่รือ
สวนที่ใชในการเชื่อมตอชํารุดเสียหายได
การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น 
เชน การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพ
อากาศที่รอนหรือหนาวจัด จะทําให
ประสิทธิภาพและอายกุารใชงาน
ของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บ
แบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 
15ฐC และ 25ฐC (59ฐF และ 77ฐF) 
การใชแบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกิน
ไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางาน
ไดชั่วคราว แมวาแบตเตอรี่นัน้จะมีประจุ
อยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพ
การทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัด
เม่ืออยูที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแขง็
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หามโยนแบตเตอรีล่งในกองไฟเนื่องจาก
อาจเกดิการระเบดิได ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิด
ความเสยีหายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน 
การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตาม
กฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลับ
มาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้ง
รวมกบัขยะภายในบาน

■คําแนะนําสําหรับการตรว
จสอบแบตเตอรี่ของ 
Nokia

โปรดใชแบตเตอรีข่องแทของ Nokia 
ทุกครัง้ เพื่อความปลอดภัยของคุณ 
ในการตรวจสอบวาแบตเตอรีท่ี่ซือ้
เปนแบตเตอรีข่องแทของ Nokia หรือไม 
ใหซือ้แบตเตอรีจ่ากตวัแทนจําหนาย 
Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น มองหา
โลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia 
บนกลองบรรจุ และตรวจสอบสตืก๊เกอร
โฮโลแกรมโดยใชขัน้ตอนตอไปนี้
การตรวจสอบตาม 4 ขัน้ตอน
จนครบถวนสมบูรณไมไดรับประกนั
วาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่
ของแท หากคุณมีเหตุผลอ่ืนใดที่เชื่อวา
แบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท
ของ Nokia คุณควรเลิกใชแบตเตอรี่
นี้และนําไปที่จุดบรกิารหรือตัวแทน
จําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกล
ที่สุดเพื่อขอความชวยเหลือ จุดบริการ
หรอืตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับ
อนุญาตจะตรวจสอบวาแบตเตอรี่
ดังกลาวเปนแบตเตอรี่ของแทหรือไม 
หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคนื
แบตเตอรี่ไปยังที่ที่คณุซือ้มา 

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เม่ือมองที่สติก๊เกอรโฮโลแกรม

บนฉลาก คุณควรจะเห็นรูปมือ
ประสานกันของ Nokia (Nokia 
Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง 
และจะเห็นโลโกอุปกรณเสรมิของแท
ของ Nokia (Nokia Original 
Enhancement) ในอีกมุมมองหนึง่

2. เม่ือคุณหันสติก๊เกอรโฮโลแกรม
ไปดานซาย ขวา ลาง และบน 
คณุควรจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด 
ในแตละดานตามลําดับ

3. ขดูแถบที่ดานขางของสติ๊กเกอรออก 
คณุจะพบรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก 
เชน 12345678919876543210 
หมุนแบตเตอรี่เพื่อใหตัวเลขไม
กลับหัว อานรหัส 20 หลักนี้
โดยเริ่มอานจากแถวบนตอดวย
แถวลาง
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4. ตรวจสอบรหัส 20 หลักวาถูกตอง
หรือไม โดยทําตามคําแนะนํา
ในเว็บไซต 
www.nokiaoriginals.com/check

เม่ือตองการสรางขอความแบบตัวอักษร 
ใหปอนรหัส 20 หลัก เชน 123456789
19876543210 และสงไปยัง +44 7786 
200276
การสรางขอความแบบตวัอักษร
• สําหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟก 

ยกเวนอินเดีย: ปอนรหัส 20 หลัก 
เชน 12345678919876543210 
และสงไปยัง +61 427151515

• สําหรับประเทศอินเดียเทานัน้: 
ปอนคําวา “Battery” ตามดวยรหัส
แบตเตอรี ่20 หลัก เชน Battery 
12345678919876543210 
และสงไปยัง 5555

โดยจะคดิคาใชจายตามอัตราการให
บริการในประเทศและระหวางประเทศ

คุณควรไดรับขอความแจงวารหสันั้น
เปนรหัสของแทหรอืไม
หากคุณตองการความชวยเหลือ
ในการยืนยนัรหัสแบตเตอรี ่โปรดติดตอ
ศูนยบริการของ Nokia ในพื้นที่ของคณุ
ตามรายชื่อที่ปรากฏในเว็บไซต 
www.nokia-asia.com/
carecentrelocator
จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณ
ไมใชแบตเตอรี่ของแท
หากคุณไมสามารถยนืยันไดวา
แบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอร
โฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ 
Nokia หรือไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่
นี้อีก แตใหนําแบตเตอรี่ไปยังจุดบริการ
หรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับ
อนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อขอความชวยเหลื
อ การใชแบตเตอรีท่ี่ไมไดรับการรับรอง
จากบริษัทผูผลิตอาจเปนอันตรายและ
อาจทําใหเครื่องโทรศัพทของคณุ
ดอยประสิทธิภาพและทําใหเครื่องและ
อุปกรณเสริมเสียหายได รวมทั้งอาจ
สงผลตอการรับรองหรอืการรับประกัน
อ่ืนใดที่ใชกับโทรศัพท
หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ Nokia 
โปรดไปที่เว็บไซต 
www.nokiaoriginals.com/battery 

www.nokiaoriginals.com/check
www.nokiaoriginals.com/check
www.nokia-asia.com/carecentrelocator
www.nokiaoriginals.com/battery
www.nokiaoriginals.com/battery
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19. อุปกรณเสริมของแท
อุปกรณเสริมแบบ
ใหมสําหรับโทรศัพท
ของคุณมีจําหนาย
อยูมากมาย 
คุณสามารถเลือกอุปกรณเสรมิซึ่ง
เหมาะกบัความตองการในการติดตอ
สื่อสารของคณุได
อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบาย
ไวในสวนถัดไป
กรุณาตรวจสอบกบัตัวแทนจําหนาย
ในพื้นที่ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนาย
บาง ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติ
สําหรับการใชอุปกรณเสรมิ
• เก็บอุปกรณเสรมิทั้งหมดใหพน

มือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจาก

อุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและ
ดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางาน
ของอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ที่
ติดตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ 
และอปุกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง
จากผูผลิตโทรศัพทเทาน้ัน การใช
อุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากน้ี 
อาจเปนอันตรายและทําให
การรับประกันหรือรับรองสําหรับ
โทรศัพทเปนโมฆะไป

■พลงังาน

* เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงได
โดยขึ้นอยูกบัซิมการด การตั้งคาระบบ
และคาที่ใช รูปแบบท่ีใช รวมถึงสภาพ
แวดลอม การใชวทิย ุFM และแฮนดฟรี
แบบในตัว จะสงผลตอเวลาสนทนา
และเวลาสแตนดบาย

อุปกรณชารจแบบพกพา AC-3
อุปกรณชารจขนาดเล็กและมีน้ําหนักเบา 
พรอมปล๊ักที่มีขนาดเล็กกวาเดิม

■ระบบเสียง

ชุดหูฟงระบบสเตอริโอแบบ
แฟชั่น HS-31
เพิม่สไตลในตวัคุณดวยชุดหูฟงแบบ
แฟชั่นจากโนเกีย

ประ
เภท

เทคโน
โลยี

เวลา
สนทนา *

สแตนด
บาย *

BL-4B Li-lon สูงถึง 3.4 
- 3.6 ช.ม.

สงูถึง 7 - 
12 วัน
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20. การดูแลและการบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมา
โดยมีรูปลักษณท่ีดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิต
ท่ีประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณ
อยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณ
ปฏิบัตติามเงื่อนไขการรับประกัน
ไดอยางถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง ฝน ไอนํ้า 

ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร
เปนสารประกอบซึ่งจะทําใหวงจร
อิเล็กทรอนิกสขึ้นสนิม หากตัวเคร่ือง
เปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและ
ปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึง
คอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในบริเวณท่ี
มีฝุนหรือท่ีสกปรก เน่ืองจากอาจทําให
อุปกรณสวนท่ีถอดเขาออกไดและสวน
ประกอบท่ีเปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีรอนจัด 
เน่ืองจากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายุ
การทํางานของอุปกรณอเิล็กทรอนิกส
สั้นลง ท้ังยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุด
เสียหาย และทําใหสวนท่ีเปนพลาสติก
ละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีเย็นจัด 
เน่ืองจากเมือ่เครื่องกลับคืนสูอุณหภูมิ
ปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง 
ซ่ึงอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่อง
โทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนําไวใน
คูมือผูใชฉบับน้ี

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท 
การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําให
แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออ
นเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทํา
ความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เน่ืองจากสีอาจเขาไป
อุดตันในชิ้นสวนท่ีเล่ือนไดของโทรศัพท
และอาจสงผลตอประสิทธิภาพ
ในการทํางานของโทรศัพท

• ใชผาแหง สะอาด และนุม
ทําความสะอาดเลนส (เชน เลนสของ
กลองถายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร 
และเลนสเซนเซอรแสง)

• ใชเสาอากาศที่ติดมากับเคร่ืองหรือ
เสาอากาศสําหรับเปล่ียนท่ีไดรับ
การรับรองเทานั้น การใชเสาอากาศ
ท่ีไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง 
หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําให
โทรศัพทเกิดความเสียหาย และยังเปน
การผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณสื่อสาร
วิทยุอกีดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• ทําสําเนาขอมูลท่ีคุณตองการเก็บไว 

(เชน รายชื่อและบันทึกในปฏิทิน) 
กอนสงโทรศัพทของคุณเขาศูนยบริการ
เสมอ

คําแนะนําขางตนท้ังหมดใชไดกับโทรศัพท 
แบตเตอรี่ แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ 
หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง 
ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรอง
ใกลบานคุณเพ่ือขอรับบริการ
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21. ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
เครื่องของคุณและอปุกรณเสริมอาจมีชิ้นสว
นอุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู 
โปรดเก็บอุปกรณ
ดังกลาวใหพนมือเด็ก

■ ความปลอดภยัดาน
สภาพแวดลอมใน
การทํางาน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ตางๆ 
และปดโทรศัพทในสถานที่หามใชหรือ
เมื่ออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ
อันตรายเสมอ ใชโทรศัพทในสภาวะ
การทํางานตามปกติเทานั้น โทรศัพท
เครื่องน้ีเปนไปตามคําแนะนําในการปลอย
คล่ืน RF เมื่อใชท้ังในตําแหนงปกติใกลกับหู
หรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 2.2 
เซนติเมตร (7/8 น้ิว) เมื่อใชซองสําหรับ
พกพา อุปกรณเหน็บเข็มขดั หรือท่ีวาง
โทรศัพทเพ่ือการพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้
ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควร
ใหเครื่องอยูในระยะหางจากรางกายตามที่
ระบุไวขางตน 
โทรศัพทเครื่องน้ีตองใชการเชื่อมตอกับ
ระบบเครือขายท่ีมีคุณภาพเพื่อสงขอความ
หรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมี
การหนวงการสงขอความหรือไฟลขอมูลไว
จนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ 
โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏิบัตติามคําแนะนํา
เกี่ยวกับระยะหางระหวางเครื่องท่ีกลาวไว
ขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ
ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก 
อุปกรณท่ีทําดวยเหล็กอาจถูกดูดติดกับ
เครื่อง อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บ
แมเหล็กอื่นไวใกลโทรศัพท เพราะขอมูล
ภายในอาจถูกลบได

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณ
วทิยุรวมท้ังโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณ
ทางการแพทยท่ีไมมีการปองกันสัญญาณ
เพียงพอได หากมีขอสงสัย ขอแนะนําใหคณุ
ปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเคร่ืองมือ
ทางการแพทยวาอุปกรณชิ้นนั้นไดรับ
การปกปองจากสัญญาณ RF ภายนอก
หรือไม ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานพยาบาล
ท่ีมีปายประกาศหามใชโทรศัพทมือถือ 
เน่ืองจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล
แหงน้ันอาจกําลังใชอุปกรณท่ีไวตอสัญญาณ 
RF จากภายนอก

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

ของหัวใจมากกวา 15.3 เซนตเิมตร 
(6 น้ิว) 

• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับ

เครื่องควบคมุจังหวะการเตนของหัวใจ
เพ่ือลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากคณุสงสัยวามีคล่ืนรบกวน ใหปดเคร่ือง
ของคุณและนําเครื่องออกหาง
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อุปกรณชวยฟง
อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอาจกอ
ใหเกดิสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได 
ในกรณีท่ีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควร
ปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบ
อิเล็กทรอนิกสในเครื่องยนตของยานพาหนะ
ท่ีติดตั้งไมถูกตองหรือมีการปองกัน
ไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันท่ีควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS 
แบบอิเล็กทรอนิกส ระบบถุงลมนิรภัย 
โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเตมิกับบริษัทผูผลิต
หรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริม
ตางๆ ท่ีติดตั้งไวในรถของคุณ
ชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นจึงจะสามารถให
บริการติดตั้งหรือซอมแซมโทรศัพทใน
พาหนะของคณุ การติดตัง้หรือการซอมแซม 
ไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตราย และทําให 
การรับประกันเปนโมฆะดวย 
ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอปุกรณ
ทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับ
การติดตั้งและทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บ
ของเหลวท่ีตดิไฟได แกส หรือวัตถุระเบิด
ไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท 
และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนต
ท่ีมีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัย
จะพองตวัออกดวยแรงอัดท่ีแรงมาก ดังนั้น 
คุณไมควรติดตั้งอปุกรณหรือวางโทรศัพท
มือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณ
ท่ีถุงลมนิรภัยอาจพองตวัออก การติดตั้ง
อุปกรณไรสายไวในรถอยางผิดวิธีอาจกอ
ใหเกดิอนัตรายรายแรงในขณะที่ถงุลมนิรภัย
พองตวัออกได
หามใชโทรศัพทขณะอยูในเครื่องบิน ควรปด
โทรศัพทของคุณกอนจะขึน้เครื่องบิน การใช
เครื่องมือติดตอสื่อสารไรสายในเครื่องบิน
อาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของ

เครื่องบิน รวมท้ังเปนการรบกวนเครือขาย
ของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมาย
อีกดวย

■ บริเวณท่ีอาจเกดิการ
ระเบิด

ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณท่ีอาจเกิด
การระเบิดได และควรปฏิบัติตามปายและ
คําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณท่ี
อาจเกิดการระเบิดรวมถึงบริเวณท่ีมีการ
แนะนําใหดับเคร่ืองยนต การเกิดประกายไฟ
ในพ้ืนท่ีเชนนั้นอาจกอใหเกิดการระเบิดหรือ
ไฟไหมท่ีอาจทําใหรางกายเกิดการบาดเจ็บ
หรือถงึกระทั่งเสียชีวติ ปดโทรศัพทเมื่ออยู
ในสถานที่ท่ีมีการเติมเชื้อเพลิง เชน 
ใกลเครื่องสูบแกสในสถานีบริการน้ํามัน 
และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับ
การใชอปุกรณวิทยุในบริเวณคลังนํ้ามัน 
สถานีเก็บนํ้ามันและสถานีสงนํ้ามัน 
โรงงานเคมี หรือบริเวณท่ีกําลังเกิด
การระเบิด ท้ังน้ี บริเวณท่ีเสี่ยงตอการระเบิด
อาจไมไดถูกประกาศใหเห็นเดนชัด พ้ืนท่ี
ตางๆ เหลานี้ ไดแก ชั้นดาดฟาเรือ สถานที่
เก็บหรือขนถายสารเคมี ยานพาหนะที่ใช
แกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือ
บิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรือ
อนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง 
หรือผงโลหะปนอยูในอากาศ
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■การโทรฉุกเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทไรสาย
รวมถึงโทรศัพทเครื่องน้ีทํางาน
โดยใชสัญญาณวิทยุระบบ
เครือขายแบบไรสาย ระบบ
เครือขายภาคพื้นดิน รวมท้ัง
การทํางานตางๆ ท่ีผูใช
ตั้งโปรแกรมเอง ดวยเหตุน้ี 
จึงไมสามารถรับประกัน
การเชื่อมตอในทุกสภาวะได 
คุณจงึไมควรวางใจวาโทรศัพท
ไรสายจะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดี
ท่ีสุดเสมอในยามจําเปน อาทิเชน 
เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน
ทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังน้ี
1. เปดโทรศัพท หากโทรศัพทปดอยู 

ตรวจสอบวามีสัญญาณเพียงพอหรือไม 
ในบางเครือขาย คณุอาจตองใสซิมการด
ท่ีใชไดลงในโทรศัพทใหเรียบรอย
เสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาท่ีจําเปน
เพ่ือลบหนาจอใหวางและพรอมสําหรับ
การโทรออก 

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินท่ีใชเปนทางการ
เพ่ือแจงตําแหนงปจจุบันท่ีคุณอยู 
ซ่ึงหมายเลขฉุกเฉินในแตละพ้ืนท่ี
จะแตกตางกันไป

4. กดปุมโทรออก
ในกรณีท่ีคุณกําลังใชการทํางานอืน่อยู 
คุณจะตองปดการทํางานเหลานั้นกอน
จึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได โปรดศึกษา
จากคูมือผูใชฉบับน้ีหรือสอบถามขอมูล
เพ่ิมเติมจากผูใหบริการระบบของคุณ
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคณุตองระบุ
ขอมลูตางๆ ท่ีถูกตองใหไดมากที่สุด 
โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเคร่ืองมือ

สื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ 
อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง
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■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําระหวาง
ประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ
โทรศัพทของคุณจะเปนตวัรับและสงสัญญา
ณวิทยุ ซ่ึงไดรับการออกแบบและไดรับ
การผลิตไมใหเกินความถี่สัญญาณคล่ืนวิทยุ
ท่ีแนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ 
(ICNIRP) ขอจํากัดนี้เปนสวนหนึ่งของ
คําแนะนําและระดับ RF ท่ีไดรับอนุญาต 
ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดยหนวยงานอสิระ
ทางดานวทิยาศาสตร ตามระยะเวลา
และการประเมินผลจากการศึกษาดาน
วิทยาศาสตร ขอแนะนํานี้ยังรวมถึงระดับ
ความปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึน้กับ
อายุหรือสุขภาพ
มาตรฐานของการเปดรับคล่ืนโทรศัพท
เคล่ือนท่ีน้ีใชหนวยวัดของ SAR (Specific 
Absorption Rate) ซ่ึงกําหนดไวในคําแนะนํา
ระหวางประเทศโดยจํากัดเพียง 2.0 วัตต/
กิโลกรัม (W/kg)* การทดสอบ SAR 
จัดทําขึ้นในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน 
ซ่ึงเคร่ืองจะสงคล่ืนความถี่ท่ีระดับพลังงาน
สูงสุดท่ีแนะนําใหใชในคล่ืนความถี่ท้ังหมดที่
ทําการทดสอบ แมวา SAR จะวัดท่ีระดับ
พลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใช
โทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เน่ืองจาก
เครื่องไดรับการออกแบบมาใหใชไดหลาย
ระดับพลังงาน และจะใชพลังงานท่ีสามารถ
เขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว 
โดยทั่วไป 
ยิ่งคุณอยูใกลสถานีสงสัญญาณเทาใด 
ก็ยิ่งใชพลังงานของโทรศัพทนอยลงเทานั้น
คา SAR สูงสุด ของเครื่องโทรศัพทรุนนี้
ขณะใชทดสอบกับหูคือ 0.66 W/kg 
ขณะที่อาจมีความแตกตางระหวางระดับ 
SAR ของเคร่ืองโทรศัพทแบบตางๆ 
และที่ตําแหนงแตกตางกัน โดยจะเปนไป
ตามคําแนะนําระหวางประเทศในการปลอย
คล่ืน RF

* SAR สําหรับโทรศัพทจะจํากัดอยูท่ี 
2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉล่ีย
เกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว ขอจํากัดนี้
สอดคลองกับความปลอดภัยท่ีใหสําหรับ
บุคคลทั่วไปและความแตกตางของหนวยวัด 
คา SAR แตกตางกันไปโดยขึน้อยูกับ
ขอกําหนดที่รายงานของแตละประเทศ
และระบบเครือขาย สําหรับขอมูล SAR 
ในพ้ืนท่ีอื่น โปรดดูขอมูลผลิตภัณฑท่ี 
www.nokia.com
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โนเกียแครเซ็นเตอร
เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ

กรุงเทพฯ
1 ฟวเจอร

ปารครังสิต
ใตดิน หองบเีอฟ 32 ชั้นใตดนิ 

ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 
เลขท่ี 161 หมูท่ี 2 ถ.พหลโยธนิ 
ต.ประชาธิปตย อ.ธัญญบรุี 
จ.ปทุมธานี 12130

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

2 เซ็นทรลั
ปนเกลา

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

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

3 ซีคอน
สแควร

G เลขท่ี 1060-1 ซีคอนสแควร 
904 หมู6 ถนนศรีนครนิทร 
หนองบอน เขตประเวศ 
กรงุเทพฯ

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

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

ตางจังหวัด
4 เชียงใหม 

(ตรงขาม 
เชียงใหม 
แอรพอรต 
พลาซา)

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

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

5 พัทยา 
(ริม ถ.สุขุมวทิ 
กอนถึงแยก
พัทยากลาง)

353/43 หมูท่ี 9 ถ.สุขุมวทิ 
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 
จ.ชลบรุี 20260

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

6 ขอนแกน 
(บรเิวณ
ทางออก
หาง
เทสโก โลตัส)

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

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

7 หาดใหญ 
(ปากทาง
เขาโรง
พยาบาล
กรุงเทพ)

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

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

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

~73 ซีซี ~104 กรัม ~88 มม. ~43 มม. ~23 มม.


