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คําประกาศเรื่องความสอดคลอง
บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดยถือเปนความรับผดิชอบของเราแตเพียงผูเดียววาผลิตภัณฑ 
หมายเลข Rm-111 สอดคลองกับบทบัญญัติของสภา: 1999/5/EC
คุณสามารถคัดลอกสําเนาของคําประกาศเรื่องความสอดคลองไดท่ี
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หามทําซํ้า สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเน้ือหาสวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดของเอกสารฉบับน้ีโดยไมไดรับอนุญาต
เปนลายลกัษณอักษรจาก Nokia

Nokia, Nokia Connecting People และ Navi เปนเคร่ืองหมายการคา หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ
บริษัท Nokia Corporation ช่ือผลิตภัณฑและบริษัทอื่นๆ ท่ีกลาวถึงในที่น้ีอาจเปนเคร่ืองหมายการคาหรือช่ือ
ทางการคาของเจาของผลิตภัณฑน้ันๆ

Nokia tune เปนเคร่ืองหมายการคาดานเสียงของ Nokia Corporation
หมายเลขสิทธิบัตรแหงสหรัฐอเมริกา 5818437 และสทิธบัิตรที่รอการจดทะเบียนอื่นๆ สงวนลิขสิทธิ์

Bluetooth เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษทั Bluetooth SIG, Inc.

 ประกอบดวยซอฟตแวรเขารหัสขอความ RSA BSAFE หรือซอฟตแวรโปรโตคอลรักษาความปลอดภัย
จาก RSA Security
โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดังน้ัน เราจึงขอสงวนสทิธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
สวนหน่ึงสวนใดของผลติภัณฑท่ีอธบิายไวในเอกสารฉบับน้ีโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
โนเกียจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการสูญเสยีขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายอนัเกิดจากอุบัตเิหตุ ความเสียหาย
ท่ีตามมา หรือความเสียหายทางออมท่ีเกิดข้ึนไมวาจะโดยวธิีใดก็ตาม
เน้ือหาในเอกสารนี้ใหขอมูล “ตามสภาพที่เปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย 
และมิไดจํากัดอยูท่ีการรับประกันความสามารถในการทํางานของผลติภัณฑท่ีจําหนาย หรือความเหมาะสม
ในการใชงานตามวัตถปุระสงค ตลอดจนความถกูตองและเชื่อถอืไดของขอมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจาก
ขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทาน้ัน โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายโนเกียใกลบานคุณ
โทรศัพทเคร่ืองน้ีประกอบดวยสนิคา, เทคโนโลยี หรือซอฟตแวร ซ่ึงสอดคลองตามกฎหมายและขอบังคับ
ของการสงออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ หามกระทําการใดๆ ท่ีขัดแยงตอกฎหมาย

ฉบับท่ี 1
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คูมือเร่ิมตนใชงานอยางรวดเร็ว

การเปดหรือปดโทรศัพท
กดปุมจบการทํางาน คางไวจนกวาเครื่องจะเปด
หรอืปด

การใสซิมการด
ในการเปดชองใสซิมการด เล่ือนฝาชองใสซิม
ไปทางดานซาย ใสซิมการดโดยหันหนาสัมผัส
สทีองบนตัวการดลง ใชฝาชองใสซิมกดซมิการด
เขาไปในชองใสซมิ กดฝาชองใสซิมจนกระทั่ง
ไดยินเสียงคลิก 
ปดฝาชองใสซิมโดยเล่ือนไปดานขวา 
ในการถอดซมิการด เล่ือนฝาชองใสซิมไปทาง
ดานซาย กดฝาชองใสซมิเขาไปจนกระทั่งไดยิน
เสียงคลิก ซิมการดจะถอดออกมา

การโทรออก
กดปุมเลือกตรงกลางคางไวเมื่ออยูในโหมด
สแตนดบาย และปอนหมายเลขโทรศัพท รวมทั้ง
ปอนรหสัพ้ืนที่ ในการปอนหมายเลขโทรศัพท 
ใหเล่ือนไปยังตวัเลขที่ตองการในแถบอักษร 
แลวเลือก เลอืก ทําเชนนี้ซ้ํากับเลขแตละหลัก

ในหมายเลขโทรศัพท คุณยังสามารถโทรออก
โดยใชรายชื่อ หรือโดยกดปุมโทรออกหนึ่งครั้ง
เพ่ือเปดหมายเลขโทรศัพทที่คุณเพ่ิงโทรออก 

การรับสาย ปฏิเสธไมรับสาย 
และวางสาย

กดปุมโทรออกเพือ่รบัสายเรยีกเขา เมือ่ไมตองการ
รบัสาย ใหกดปุมจบการทํางาน  เมื่อตองการ
วางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุมจบการทํางาน

การถายภาพ
เลือก เมนู > สือ่ > กลอง > จบัภาพ เครื่องจะ
จดัเก็บภาพถายไวใน คลงัภาพ > รูปถาย 
ในการถายภาพตอไป เลือก กลับ ในการสง
รปูถายเปนขอความมัลตมิีเดีย เลือก สง 
ในการดูตัวเลือกตางๆ เลือก ตัวเลือก
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การเขียนและการสงขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ และเลือก
ประเภทขอความจากรายการ ปอนขอความ 
ในการสงขอความ กดปุมโทรออก หรือเลือก 
ตัวเลอืก > สง กดหมายเลขโทรศพัทของผูรับ 
หรือเลือก ตัวเลอืก > คนหา เพ่ือคนหาหมายเลข
โทรศพัทใน รายชื่อ เลือก ตัวเลอืก > ยอมรับ 
เพ่ือสงขอความ

การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด)
เลือก เมนู หรอื ปลดลอ็ค จากนั้นกดปุมโทรออก 
ภายใน 1.5 วนิาทีเพ่ือล็อคหรือปลดล็อคปุมกด

การสงขอความคลปิเสียง
โดยใช Nokia Xpress 

ในการสรางและสงขอความคลิปเสยีง เลือก 
เมนู > ขอความคลิปเสียง เครื่องบนัทึกเสยีง
จะเปดขึ้น กดปุมเลือกตรงกลางเพื่อเริ่ม
การบันทึกเสียง
กดปุมเลือกตรงกลางอีกครั้งเพ่ือหยุดการบนัทึก
เสยีง เลือก สง เพ่ือปอนหมายเลขโทรศัพทผูรับ 
จากนั้นเลือก ตัวเลือก > ยอมรับ เพ่ือสงขอความ
ในขณะที่โทรศัพทของคุณรับขอความคลิปเสียง 
ขอความ ไดรับ 1 ขอความคลิปเสียง จะปรากฏขึ้น 

เลือก เลน เพ่ือเปดดูขอความ หรอืเลือก แสดง > 
เลน หากไดรับขอความ
มากกวาหนึ่งขอความ เลือก ตัวเลอืก เพ่ือหา 
ตัวเลือกที่สามารถใชได หากตองการฟง 
ขอความนั้นในภายหลัง ใหเลือก ออก
ในการบันทึกขอความ เลือก ตัวเลอืก > จดัเก็บ

การโทรออกดวยเสียงขัน้สูง
ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือกดานลาง
คางไว เครื่องจะสงสญัญาณเสยีงสัน้ๆ ตามดวย
ขอความ กรุณาเปลงเสยีง

เปลงเสยีงตามคําสัง่เสียงใหชัดเจน หากเครื่อง
สามารถจดจําเสียงได รายการชื่อที่ตรงกัน
จะปรากฏขึ้น เครื่องจะโทรออกไปยังรายช่ือ
ที่ตรงกับคําสัง่เสยีงมากที่สดุ หลังจากเวลา
ผานไป 1.5 วินาที เครื่องจะโทรออกหมายเลขนั้น 
ถาหมายเลขไมถูกตอง ใหเล่ือนไปยังรายช่ืออ่ืน 
แลวเลือกรายชื่อนั้นเพ่ือโทรออก
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การซิงโครไนซจากโทรศัพท
เลือก เมนู > การตัง้คา > การเชื่อมตอ > 
ถายโอนขอมลู > ซิงโครไนซเซิรฟเวอร > 
ขอมูลที่จะ Synchronise เลือกขอมูลที่จะ
ซิงโครไนซ แลวเลือก เสรจ็ 
เลือก เมนู > การตัง้คา > การเชื่อมตอ > 
ถายโอนขอมลู > ซิงโครไนซเซิรฟเวอร > 
ซิงโครไนซ ขอมลูทีท่ําเครื่องหมายของชุดที่
ใชงานจะถูกซงิโครไนซหลังจากที่มีการยืนยัน 
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี มิฉะน้ัน
อาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได 
โปรดอานคูมือผูใชฉบับสมบูรณสําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่ท่ีหามใช
โทรศัพทไรสาย หรือในกรณีท่ี
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
หรือกอใหเกิดอนัตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับข่ี
ยานพาหนะเปนอันดับแรก
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิน่ 
ไมควรใชมือจับสิ่งอืน่ใด ซ่ึงรบกวน
การขับข่ียานพาหนะของคุณ 
สิ่งสําคญัอันดับแรกที่คุณควรคํานึงถึง
ในขณะขับข่ียานพาหนะคือ
ความปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน
โทรศัพทไรสายทุกประเภทอาจไดรับ
ผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซ่ึงจะ
สงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน
ของเคร่ืองได

ปดโทรศัพทขณะที่อยูในโรงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
ท้ังน้ีควรปดโทรศัพทเม่ืออยูใกล
กับอุปกรณทางการแพทย

ปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเคร่ืองบิน
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนบนเครื่องบินได

ปดโทรศัพทขณะเติมนํ้ามัน
หามใชโทรศัพทเม่ืออยูท่ีจุดเติมนํ้ามัน 
และหามใชโทรศัพท เม่ืออยูใกล
กับนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือสารเคมี

ปดโทรศัพทเม่ืออยูใกลกบัจุดทีมี่
การระเบิด
โปรดปฏิบัตติามขอหามตางๆ หามใช
โทรศพัทในจุดที่กําลังมีการระเบิด

การใชงานอยางถูกตอง
ใหใชโทรศัพทโดยถือท่ีตัวโทรศัพท
ตามที่อธิบายไวในคูมือผูใชเทาน้ัน 
อยาจับเสาอากาศโดยไมจําเปน

การบริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ัน
ท่ีจะติดตั้งหรือซอมอปุกรณตางๆ 
ของเคร่ืองได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอร่ี
ท่ีไดรับการรับรองเทาน้ัน 
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณ
ท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได

กันนํ้า
โทรศพัทมือถือของคุณไมสามารถ
กันนํ้าได ควรเก็บไวในที่แหง

ทําสําเนาสํารอง
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึก
เปนลายลักษณอกัษรขอมูลสําคัญ
ท้ังหมดที่จัดเก็บไวในเคร่ือง

การตอกับอุปกรณอ่ืนๆ
เม่ือตองการตอโทรศพัทกับอปุกรณ
ชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมือของอุปกรณ
น้ันๆ เพื่อศึกษารายละเอียดขอมูล
เกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอ
โทรศัพทเขากับอปุกรณท่ีไมสามารถ
ใชงานรวมกันได
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การโทรฉุกเฉิน
โปรดตรวจสอบดูวาไดเปดโทรศัพทแลว
และอยูในพื้นที่ใหบริการ กดปุม
วางสายซํ้าเทาที่จําเปนเพื่อลบหนาจอ
และยอนกลบัไปที่หนาจอเริ่มตน 
กดปุมเลือกตรงกลางคางไว 
และกดหมายเลขฉุกเฉิน จากน้ันกดปุม
โทรออก แจงตําแหนงท่ีคุณอยู 
อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจง
ใหวาง
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ขอมูลทั่วไป
ขอมลูเกีย่วกบัโทรศัพท
ของคณุ

โทรศัพทไรสายที่อธบิายไวในคูมอืนี้ ไดรับ
การรับรองใหใชบนเครือขาย EGSM 900 และ 
GSM 1800/1900 โปรดตดิตอขอขอมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพท
ของคุณ
ขณะที่ใชคณุสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี ้
โปรดปฏิบัตติามกฏหมายและเคารพ
ตอความเปนสวนตัวและสทิธิตามกฎหมาย
ของผูอ่ืน

คําเตือน: คุณตองเปดเครือ่ง
กอนเริ่มใชงานคุณสมบัตติางๆ 
ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก 
หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงาน
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สญัญาณรบกวนหรืออันตราย

หนวยความจําที่ใชรวมกัน
คุณสมบตัิในโทรศัพทเครื่องนี้ซึง่ใชหนวยความจํา
รวมกัน ไดแก รายชื่อ, ขอความ, คําสัง่เสยีง และ
กลุมรายชื่อ SMS, ปฏทินิ และ บนัทกึสิง่ทีต่องทํา 
การใชคุณสมบตัิอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวานี้
จะลดจํานวนหนวยความจําที่เหลือ
สําหรับคุณสมบตัิอ่ืนที่ใชหนวยความจํารวมกัน 
เชน การจัดเก็บขอความมัลติมเีดียหลายๆ 
ขอความ อาจใชหนวยความจําทั้งหมดที่มีอยู 
และเครื่องอาจแสดงขอความบนหนาจอวา
หนวยความจําเต็ม เมื่อคุณพยายามใช
คุณสมบตัิอ่ืนที่ใชหนวยความจํารวมกัน 
ในกรณนีี้ ใหลบขอมูลหรือรายการบางอยาง
ที่ใชพ้ืนที่หนวยความจํารวมกนันี้ออกเสยีกอน 

คณุสมบัติบางอยาง เชน ขอความตวัอักษร 
อาจมหีนวยความจําที่กําหนดไวใหแนนอนแลว 
นอกเหนอืจากจํานวนหนวยความจําที่ใชรวมกัน
กับคุณสมบัตอ่ืินๆ
ไฟลตางๆ ในคลังภาพจะใชหนวยความจํา
ที่แตกตางกัน โปรดดูขอมลูเพ่ิมเติมที่ “คลังภาพ” 
ในหนา 42

รหัสผาน
• รหัสโทรศัพท (5 ถึง 10 หลกั): รหัสโทรศัพท

จะปองกันการใชโทรศพัทโดยไมไดรับอนญุา
ต รหสันี้จะใหมาพรอมกับโทรศัพท 
รหัสทีต่ั้งไว
คอื 12345 ในการเปลี่ยนรหสัและตั้งคา
ใหเครือ่งขอรหัสผาน โปรดดูที่ 
“การตั้งคาความปลอดภัย” ในหนา 41

• รหัส PIN (4 ถึง 8 หลัก): รหัส PIN 
(Personal Identification Number) 
ใชสําหรับปองกันการใชซิมการดของคุณ
โดยไมไดรับอนุญาต คุณอาจไดมาพรอมกับ
ซมิการด ถาคุณใชงานฟงกชัน ถามรหัส PIN  
ในเมนู การตั้งคาการปองกัน  เครื่องจะขอ
รหัสนีทุ้กครั้งที่เปดเครื่อง 

• รหัส PIN2 (4 ถึง 8 หลกั): รหสันี้อาจไดมา
พรอมกับซิมการด โดยคุณตองใชรหสันี้
เพ่ือเขาสูฟงกชันบางฟงกชัน

• รหัส PUK และ PUK2 (8 หลกั): รหสั PUK 
(Personal Unblocking Key) 
ใชในการเปลี่ยน
รหัส PIN ที่ถกูบล็อคไว จําเปนตองใชรหัส 
PUK2 ในการเปลี่ยนรหสั PIN2 
ที่ถกูบล็อคไว
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• รหัสระบบ (4 หลัก): คณุจําเปนตองใสรหัส
ระบบเมื่อใชฟงกชัน การจํากัดการโทรในเมนู 
การตั้งคาการปองกัน

• รหัส PIN ของโมดลู และรหัส PIN สําหรับ
ลายเซ็น: คณุตองใชรหสั PIN ของโมดูล
เพ่ือเขาดูขอมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัย 
โปรดดูที่ “โมดูลปองกัน” ในหนา 54
คุณตองใชรหัส PIN สําหรับลายเซ็นดิจิตอล 
โปรดดูที่ “โมดูลปองกัน” ในหนา 54

บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย

คุณตองสมัครใชบริการของผูใหบรกิารโทรศพัท
ไรสายเพื่อใชงานโทรศพัท คุณสมบตัิหลายชนิด
ในโทรศพัทเครือ่งนีข้ึน้อยูกับคณุสมบตักิารทํางาน
ของเครือขายไรสาย บริการเสริมของระบบ
เครือขายดังกลาวอาจไมมใีนทุกเครือขาย 
หรือคุณอาจตองตดิตอกับผูใหบริการโทรศัพท
เพ่ือสมคัรขอใชบริการกอน จึงจะสามารถ
ใชบริการเสริมของระบบเครือขายได ผูใหบรกิาร
โทรศพัทของคุณอาจจําเปนตองใหคําแนะนํา
เพ่ิมเติมสําหรับการใชงานบรกิารดังกลาว รวมถึง
อธบิายคาใชจายในการใชบริการ ในบางเครอืขาย 
อาจมขีอจํากดัทีส่งผลกระทบตอการใชงานบรกิาร
เสริมจากระบบเครือขายของคณุ ตวัอยางเชน 
ระบบเครือขายบางระบบอาจจะไมรองรับ
ตัวอักษรของทุกภาษา และการบริการทัง้หมด

บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครือขายบางอยา
ง เชน บริการอินเตอรเนต็เคล่ือนที,่ MMS 
หรือการซิงโครไนซ โทรศพัทของคุณตองไดรับ
การตั้งคาคอนฟเกอเรชันที่ถูกตอง คุณอาจรับ
การตั้งคาเปนขอความ การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน 
โดยตรง และคุณตองบนัทึกคาไวในโทรศพัท

ของคณุ ผูใหบริการอาจสงรหัส PIN มาใหดวย 
ซึ่งคุณจําเปนตองใชเพ่ือบันทึกการตัง้คา 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตั้งคาที่มี
ใหใชได โปรดติดตอผูใหบริการระบบ, 
ผูใหบรกิาร, 
ตัวแทนจําหนายโนเกียที่ไดรับการรับรอง
ใกลบานคุณ หรอืไปที่สวนสนับสนุนในเว็บไซต
ของโนเกียที่ www.nokia-asia.com/support
เมือ่คณุไดรับขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน 
ขอความ ไดรับการตั้งคาการจัดรูปแบบ 
จะปรากฏขึ้น หากตองการดูการตัง้คาที่ไดรบั 
เลือก แสดง
ในการบันทึกการตั้งคาที่ไดรับ เลือก จัดเก็บ 
หากเครื่องแสดงขอความ ใส PIN ของการตั้งคา: 
ใหปอนรหสั PIN สําหรับการตั้งคา แลวเลือก 
ตกลง เลือกตามนี้หากคุณตองการตั้งคานี้
ใหเปนคาเริ่มตน โปรดสอบถามรหัส PIN 
จากผูใหบริการ
หากไมตองการจัดเก็บการตั้งคาที่ไดรับ เลือก 
ยกเลกิ
ในการดูและแกไขคาที่ตั้งไว โปรดดูที่ 
“การตั้งคารูปแบบ” ในหนา 40

การดาวนโหลดขอมูล
และโปรแกรม

คุณสามารถดาวนโหลดขอมลู เชน ลักษณะ 
เสยีงเรียกเขา และไฟลวดิีโอ ลงในเครือ่งได 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เลือกฟงกชัน
ดาวนโหลด (เชน ในเมน ูคลังภาพ) ในการเขาใช
ฟงกชันดาวนโหลด โปรดดูที่คําอธิบายของเมนู
ที่เกี่ยวของ 
คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอ่ืน ราคา 
และภาษตีางๆ ไดจากผูใหบรกิารของคุณ
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ขอสําคัญ: ตดิตั้งและใชงานเฉพาะ
โปรแกรมซอฟตแวรจากแหลงที่มี
การรักษาความปลอดภัยรวมทั้ง
การปองกันที่เพียงพอตอซอฟตแวร
ที่เปนอันตราย

การสนับสนนุและขอมูล
การติดตอของ Nokia 

สําหรับขอมูลเลมนี้ในเวอรชันลาสุด รวมถงึ
ดาวนโหลด บริการและขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ Nokia ของคุณ โปรดดูที่ www.nokia-
asia.com/support หรือเว็บไซต Nokia ในพ้ืนที่
ของคุณ คณุอาจเลือกดาวนโหลดการตัง้คา
กําหนดฟรี เชน MMS, GPRS, อีเมล หรือบริการ
อ่ืนๆ สําหรับโทรศัพทในรุนของคุณไดที่ 
www.nokia-asia.com/phonesettings
ในกรณทีี่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที ่
www.nokia-asia.com/contactus
ในการตรวจสอบสถานที่ตั้งของศูนยบริการ 
Nokia ที่อยูใกลที่สดุเพ่ือขอรับบริการ
ดานการบํารงุรักษา โปรดเขาไปที่ 
www.nokia-asia.com/repair
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1. การเร่ิมตนใชงาน
การใสซิมการด

เก็บซมิการดทั้งหมดใหพนมือเด็ก หากตองการ
ทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมลูตางๆ 
ในการใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจําหนาย
ซิมการดของคุณ ซืง่อาจเปนผูใหบริการระบบ 
ผูใหบริการระบบเครือขาย หรือผูจําหนาย
รายอื่นๆ
ในการเปดชองใสซิมการด เล่ือนฝาชองใสซมิ
ไปทางดานซาย (1) และเปดฝา (2)

ใสซิมการดโดยหันหนาสัมผัสสทีองบนตัวการด
ลง และใหมุมตัดอยูดานใน

ปดฝาชองใสซิมและกดฝาชองใสซิมจนกระทัง่
ไดยินเสยีงคลิก 

ในการล็อกซิมการด เล่ือนฝาชองใสซิมไปทาง
ดานขวา ในการถอดซิมการด เล่ือนฝาชองใสซิม
ไปทางดานซาย
กดฝาชองใสซิมจนกระทั่งไดยินเสยีงคลิก 
ซิมการดจะถอดออกมา

การชารจแบตเตอรี่
คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ 
อุปกรณชารจ และอุปกรณเสรมิที่
ไดรับการรับรองจาก Nokia วา
สามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น 
การใชอุปกรณประเภทอ่ืนนอกเหนอื
จากนี้ อาจเปนอันตรายและทําให

1

2
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การรับประกันหรือรับรองสําหรับ
เครื่องเปนโมฆะไป
อุปกรณนีม้ีแบตเตอรี่ติดตัง้ภายใน
ชนิดไมสามารถถอดเปลี่ยนไดและ
สามารถชารจประจุใหมได หามแกะแบตเตอรี่
ออกจากเครื่อง เนื่องจากอาจทําใหโทรศัพท
เกิดความเสียหายได คุณควรนําเครื่อง
ไปยังศูนยบรกิารที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
เพ่ือเปล่ียนแบตเตอรี่กอนใหม
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจ
กอนที่จะใชกับเครื่องโทรศัพท โทรศพัทเครื่องนี้
ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหทํางานได เมื่อไดรับ
กระแสไฟจากอุปกรณชารจ AC-1, ACP-7, ACP-
12 หรือ LCH-12
1. เสียบอุปกรณชารจเขากับชองเสยีบปล๊ักไฟ 

AC ที่ผนัง หากคณุเปดเครื่องอยู หนาจอ
จะแสดงขอความ กําลังชารจ ครูหนึ่ง 
หากแบตเตอรีห่มด อาจตองใชเวลา
สองสามนาทีกวาทีส่ัญลักษณแสดงการ
ชารจจะปรากฎขึ้นบนหนาจอ หรือกอนที่จะ
สามารถโทรออกได

2. ตอสายจากอุปกรณชารจเขากับชองดานลาง
ของโทรศพัท

ระยะเวลาในการชารจขึ้นอยูกับอุปกรณชารจและ
แบตเตอรี่ที่ใช ตวัอยางเชน การชารจแบตเตอรี่
ดวยอุปกรณชารจ AC-1 จะใชเวลาประมาณ 
1 ช่ัวโมง 30 นาที เมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย

การเปดและปดเครื่อง
คําเตือน: หามเปดโทรศัพทใน
สถานที่ที่หามใชโทรศัพทไรสาย 
หรือในกรณีที่อาจกอใหเกดิสัญญาณ
รบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย

กดปุมจบการทํางานคางไวจนกวาเครื่องจะเปด
หรือปด 

หากเครื่องถามรหัส PIN หรือรหัสโทรศัพท 
ใหเล่ือนไปยังตัวเลขที่ตองการในแถบอักษร
แลวเลือกรหัส ทําเชนนี้ซ้ํากับเลขแตละหลัก 
หากปอนตัวอักษรผิด เลือก ลบ เพ่ือลบ
ตวัอักษรนัน้ เลือก ตัวเลือก > ยอมรับ
โปรดดู ถามรหัส PIN ใน 
“การตั้งคาความปลอดภัย” ในหนา 41 และ 
“รหัสผาน” ในหนา 11

ตําแหนงการทํางานปกติ
อุปกรณรุนนี้มเีสาอากาศในตัว ใหใชอุปกรณ
ในตําแหนงการทํางานตามปกติ
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หมายเหตุ: คุณไมควรจบัเสาอากาศ
โดยไมจําเปนเมื่อเปดเครื่องอยู 
เชนเดียวกับอุปกรณสงสัญญาณ
วิทยุอ่ืนๆ เพราะการสมัผัสกบั
เสาอากาศอาจมีผลตอคุณภาพ
การโทร และยังอาจทําใหมีการใช
พลังงานเกินกวาที่จําเปนอีกดวย 
หลกีเลี่ยงการสมัผสับรเิวณเสาอากาศ
ระหวางการใชสายจะชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานของ
เสาอากาศและยืดอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่

สายคลองขอมือ
ใสสายคลองตามที่แสดงในภาพ และรัดสาย
ใหแนน
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2. โทรศัพทของคุณ
ปุมตางๆ และชองเสียบ

หมายเหตุ: แผงปุมกดอาจแตกตาง
กันไปแลวแตตลาดที่วางจําหนาย

• หูฟง (1)
• จอภาพและกระจก (2)
• ปุมเลือกดานบน ปุมเลือกดานลาง 

ปุมเลือกตรงกลาง (3)
ฟงกชันของปุมตางๆ จะข้ึนกับขอความ
แนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเหนือปุมนั้นๆ 
โปรดดูที่ “โหมดสแตนดบาย” ในหนา 18

• ปุมหมุน NaviTM(4)
ปุมหมุนใชสําหรับเล่ือนดูแถบอักษร
ขณะพิมพขอความและตัวเลข เล่ือนไป
ตามรายการตางๆ และเบราสดูขอความ 
โปรดดูที่ “ปุมหมนุ” ในหนา 18

• ปุมจบการทํางาน (5) ใชวางสายที่ใชงานอยู
และออกจากฟงกชัน กดปุมจบการทํางาน
คางไวเพ่ือเปดหรือปดเครื่อง

• ปุมโทรออก (6) ใชโทรออกและรบัสาย
เรียกเขา เมือ่กดปุมนี้ในโหมดสแตนดบาย 
เครื่องจะแสดงรายการหมายเลขโทรออก
ลาสดุ

• ไฟแสดงกะพริบ (7)
• เลนสกลองถายรูป (8)
• แฟลชกลองถายรูป (9)
• ไมโครโฟน (10)
• ชองเสยีบอุปกรณเสริม (11) เชน 

ใชเสียบชุดหูฟง เปนตน
• ชองเสยีบอุปกรณชารจ (12)
• ลําโพง (13) 
• ชองใสซิมการด (14)
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ปุมหมุน
คุณสามารถใชปุมหมุนเพ่ือปอนตวัอักษร 
เล่ือนไปยังรายการตางๆ และเบราสดูขอความได 

ในการใชปุมหมนุ ใหหมุนในทิศทาง
ตามเข็มนาฬิกาหรอืทวนเข็มนาฬิกา
ปุมเลือกตรงกลางจะอยูที่กลางปุมหมุน
การใชปุมหมนุ:
กดปุมเลือกตรงกลางคางไวเพ่ือปอนหมายเลข
โทรศพัท
หมุนปุมหมนุเพ่ือเล่ือนไปยังตัวเลขในแถบอักษร
ซึ่งแสดงที่สวนลางของหนาจอ แลว เลอืก 
ทําเชนนี้ซ้ํากับเลขแตละหลักในหมายเลข
โทรศพัท
หากตองการโทรออก กดปุมโทรออก หรือเลือก 
ตัวเลอืก > โทรออก
หากตองการบันทกึหมายเลขโทรศพัทพรอมช่ือ 
เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ จากนัน้ปอนตัวอักษร
สําหรับช่ือทีละตัวจากแถบอักษร แลวเลือก 
ตัวเลอืก > ยอมรับ

โหมดสแตนดบาย
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงานและผูใชยังไมปอน
ตัวอักษรใดลงไป โทรศพัทจะอยูในโหมด
สแตนดบาย

• ระดับความแรงของสญัญาณเครือขาย
เซลลูลาร (1)

• ช่ือของเครือขายหรือโลโกระบบ (2)
• ระดับประจุแบตเตอรี่ (3)
• ปุมเลือกดานบน (4) คือ ไปที่
• ปุมเลือกตรงกลาง (5) คือ เมนู
• ปุมเลือกดานลาง (6) อาจใชแสดง ชื่อ
โปรดดู “สญัลักษณที่สําคญั” ในหนา 19

ภาพพืน้หลังและภาพพักหนาจอ
คุณสามารถตัง้คาโทรศพัทใหแสดงภาพพื้นหลัง 
หรือวอลลเปเปอร และภาพพักหนาจอ 
เมือ่โทรศัพทอยูในเมนูหลักได โปรดดู 
“การตั้งคาจอแสดงผล” ในหนา 35

การประหยัดพลังงาน
เพ่ือการประหยัดพลังงาน หนาจอและไฟบนแผง
ปุมกดจะถูกปดไปหลังจากเวลาผานไปสักครู 
ไฟแสดงกะพริบแสดงใหเห็นวาเปดใชงาน
โทรศพัทอยู การกดปุมครั้งแรกจะทําให
ไฟหนาจอสวางขึ้น
การยกเลิกการใชไฟแสดงกะพริบ 
(เอฟเฟกตแสง) จะชวยใหประหยัดพลังงาน
ไดเชนเดียวกัน โปรดดู “รูปแบบ” ในหนา 35
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สัญลักษณที่สําคัญ
คุณไดรับขอความแบบตวัอักษร
หรือขอความมลัตมิเีดยีอยางนอย
หนึง่ขอความ โปรดดทูี ่
“การอานและการตอบกลับขอความ 
SMS หรืออีเมล SMS” ในหนา 26 
หรือ 
“การอานและการตอบกลับขอความ 
มัลติมีเดีย” ในหนา 28

มีการล็อคปุมกดโทรศพัทไว 
โปรดดูที่ “การล็อคปุมกด 
(ล็อคปุมกด)” ในหนา 19

คุณจะไมไดยินเสยีงโทรศัพทเมื่อมี
สายเรยีกเขา หรือเมือ่มขีอความแบบ
ตัวอักษร หากคุณตั้งคา 
เสยีงเตือนโทรเขา ไวที่ ปด และ 
เสยีงขอความเขา ไวที่ ปด โปรดดูที่ 
“การตัง้เสียง” ในหนา 35

แสดงวาไดตั้งคานาฬิกาปลุกเปน เปด 
โปรดดูที่ “นาฬิกาปลุก” ในหนา 47

เมื่อเลือกโหมดบริการ (E)GPRS เปน 
ออนไลนตลอด และมีการใหบริการ 
(E)GPRS อยู สัญลักษณนีจ้ะปรากฏ
ข้ึนดานบนซายของจอแสดงผล 
โปรดดูที่ 
“การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต” 
ในหนา 38

ขณะที่มกีารเชื่อมตอกับ (E)GPRS 
สัญลักษณนีจ้ะปรากฏขึ้นดานบนซาย
ของจอแสดงผล โปรดดูที่ 
“การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต” 
ในหนา 38 และ “การเบราสเพจ” 
ในหนา 51

เครื่องจะหยุด (พัก) การเชื่อมตอ 
(E)GPRS ไวช่ัวคราว (ตัวอยางเชน 
หากมสีายโทรเขาหรอืมกีารโทรออก
ในระหวางการเชื่อมตอ (E)GPRS)

สัญลักษณ “เทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth” โปรดดูที ่
“เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth” 
ในหนา 37

เปดใชลําโพงอยู โปรดดู 
“ตวัเลือกขณะสนทนา” ในหนา 22

เครื่องของคุณมีการจํากัดการโทร
กับเฉพาะกลุม โปรดดูที่ 
“การตั้งคาความปลอดภัย” ในหนา 41

, ,  
มีการตอชุดหฟูง, แฮนดฟรี, 
เครื่องชวยฟง หรืออุปกรณเสริม
แบบเดียวกันเขากับโทรศพัท

การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด)
คณุสามารถล็อคปุมกดเพื่อปองกันการกดปุม
โดยไมเจตนาได
เลือก เมนู หรือ ปลดล็อค จากนั้นกดปุม 
โทรออก ภายใน 1.5 วินาที เพ่ือล็อคหรือ
ปลดล็อคปุมกด หากตั้งคา ปองกันปุมกด ไวที ่
ล็อคปุมกด เลือก ปลดลอ็ค และปุมโทรออก
ภายใน 1.5 วินาท ีและปอนรหัสความปลอดภัย
คณุสามารถรับสายเรียกเขาไดตามปกติ 
ขณะที่ล็อคปุมกดอยู เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธ
ไมรับสาย ปุมกดจะล็อคอีกครั้งโดยอัตโนมัติ
สําหรับ ล็อคปุมอัตโนมัต ิและ ปองกันปุมกด 
โปรดดูที่ “การตั้งคาเครื่อง” ในหนา 39
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หมายเหตุ: เมื่อล็อคปุมกดไว 
คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่งกําหนดไว
ในเครื่องของคณุได หากตองการ
ขอมลูเพ่ิมเติม ดู “การโทรฉุกเฉิน” 
ในหนา 67
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3. ฟงกชันการโทร
การโทรออก

1. กดปุมเลือกตรงกลางคางไวเมื่ออยูใน
โหมดสแตนดบาย และปอนหมายเลข
โทรศัพท รวมทั้งปอนรหสัพ้ืนที่ ในการปอน
หมายเลขโทรศัพท ใหเล่ือนไปยังตัวเลข
ที่ตองการในแถบอักษร แลวเลือกหมายเลข 
ทําเชนนีซ้้ํากบัเลขแตละหลักในหมายเลข
โทรศัพท ถาปอนตัวอักษรผิด เลือก ลบ  
เพ่ือลบตวัอักษรนัน้
สําหรับการโทรตางประเทศ ใหปอน
เครื่องหมาย + เพ่ือแทนรหัสการโทรออก
ตางประเทศ แลวใสรหสัประเทศ รหสัพ้ืนที่
โดยไมตองมเีลข 0 นําหนา ตามดวย
หมายเลขโทรศัพท

2. กดปุมโทรออกเพ่ือโทรไปยังหมายเลขนั้น
3. กดปุมจบการทํางานเพื่อวางสายหรือ

เพ่ือยกเลิกการโทรออก

การโทรออกโดยใชรายชื่อ
หากตองการคนหาชื่อหรอืหมายเลขโทรศัพท
ที่บันทึกไวใน รายช่ือ โปรดดูที่ “การคนหารายชื่อ” 
ในหนา 32 กดปุมโทรออกเพื่อโทรไปยัง
หมายเลขนั้น

การโทรออกไปยังหมายเลขที่คุณเพ่ิงโทรออก
ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมโทรออกหนึ่งครั้ง 
เพ่ือเขาใชรายการหมายเลขโทรศพัททีคุ่ณ
ไดโทรออก 20 หมายเลขลาสดุ เล่ือนดูหมายเลข
หรอืรายช่ือที่คุณตองการ หลังจากนั้นใหกดปุม 
โทรออก เพ่ือโทรไปยังหมายเลขนั้น

การโทรเขาระบบฝากขอความเสียง
ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือกตรงกลาง
คางไว เลือก 1 แลวกดปุมโทรออก โปรดดู
เพ่ิมเตมิที่ “การสงขอความคลิปเสียงโดยใช 
Nokia Xpress” ในหนา 29 หากอยูในระบบ
เครือขาย สญัลักษณ จะแสดงใหทราบวามี
ขอความเสียงขอความใหม เลือก ฟง เพ่ือโทรออก
ไปยังหมายเลขระบบฝากขอความเสยีง

การโทรออกไปยังหมายเลขอื่นขณะสนทนา 
(บริการเสรมิจากระบบเครือขาย)
ระหวางสนทนา เลือก ตัวเลือก > โทรใหม 
กดหมายเลขโทรศัพท หรือเลือก ตัวเลอืก > 
คนหา เพ่ือคนหาหมายเลขโทรศัพทในรายชื่อ 
เลือก โทรออก หรือกดปุมโทรออก สายแรก
ที่สนทนาอยูจะถูกพักไว หากคุณตองการ
สลับสายระหวางสายสนทนาสองสาย ใหกดปุม
โทรออก

การโทรออกดวยเสียงขั้นสูง
คณุสามารถโทรออกไดโดยพูดช่ือที่บันทึกไว
ในรายชื่อ คําสั่งเสยีงจะถูกบรรจุอยูในทุก
หมายเลขตามรายชื่อในโทรศพัทโดยอัตโนมตัิ

การโทรออกดวยเสียง
ถาแอปพลิเคช่ันกําลังรับหรือสงขอมูล
ผานทางการเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ต ใหปด
แอปพลิเคช่ันนีก้อนที่จะโทรออกดวยเสยีง
กอนจะใชคําสั่งเสยีง โปรดทราบวา คําสั่งเสยีง
จะข้ึนอยูกับภาษา สําหรับการตั้งคาภาษา โปรดดู 
ภาษาในการเลนเสียง ใน “การตั้งคาเครื่อง” 
ในหนา 39
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หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช
รายการเสยีงอาจจะเกิดปญหาขึ้นได 
ถาคุณอยูในที่ที่มีเสียงดังหรืออยู
ในสถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นจึง
ไมควรอาศยัการโทรออกโดยใชเสียง
เพียงอยางเดียวไมวาในสถานการณ
ใดๆ ก็ตาม

1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือกดานลาง
คางไว เครื่องจะสงสญัญาณเสียงสั้นๆ 
ตามดวยขอความ กรณุาเปลงเสียง
หากคุณใชชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันได
ที่มีปุมชุดหฟูง ใหกดปุมชุดหูฟงคางไว 
เพ่ือเริ่มการโทรออกโดยใชเสียง

2. เปลงเสยีงตามคําสั่งเสยีงใหชัดเจน 
หากเครื่องสามารถจดจําเสยีงได รายการชื่อ
ที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น เครือ่งจะโทรออกไป
ยังรายช่ือที่ตรงกับคําสัง่เสียงมากที่สดุ 
หลังจากเวลาผานไป 1.5 วินาที เครือ่งจะ
โทรออกหมายเลขนั้น หรือถาหมายเลข
ไมถูกตอง ใหเล่ือนไปยังรายช่ืออ่ืน แลวเลือก
รายชื่อนั้นเพ่ือโทรออก โปรดดูที่ 
“การโทรออกดวยเสยีงขั้นสงู” ในหนา 36

การรับสายหรือปฏเิสธ
ไมรับสาย

กดปุมโทรออกเพื่อรับสาย หากคุณตองการปด
เสยีงเรยีกเขา ใหกด เงียบ
เมื่อไมตองการรบัสาย ใหกดปุมจบการทํางาน 
สายที่ไมไดรับจะถกูโอน เมื่อคุณเปดใชงาน 
โอนสายเมื่อสายไมวาง โปรดดูที ่
“การตัง้คาการโทร” ในหนา 39

สายเรยีกซอน
คุณสามารถรับสายเรยีกเขาในขณะที่ใชสายอื่น
อยูได หากคุณเปดใชงานฟงกชัน 

ตั้งคาสายเรียกซอน  ในเมนู การตั้งคาการโทร 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) เมื่อตองการรับ
สายเรียกซอนเลือก รับสาย หรือกดปุม โทรออก 
สายแรกที่สนทนาอยูจะถกูพักไว

ตัวเลอืกขณะสนทนา
ตวัเลือกหลายตวัซ ึงคณุสามารถใชไดขณะสนทนา 
คือบริการเสริมจากระบบเครือขาย สําหรับขอมลู
เพ่ิมเติม กรุณาตดิตอผูใหบรกิารระบบของคณุ
ตัวเลือกขณะสนทนาไดแก ความดัง, ปดเสียง 
หรือ เปดเสียง, ใสตัวเลข, รายชื่อ, เมนู, 
บันทึกเสยีง, ล็อคปุมกด, ลําโพง หรือ โทรศพัท
ตัวเลือกของบริการเสริมจากระบบเครอืขาย
ไดแก รับสาย  และ ไมรับ, พักสาย หรือ 
เลิกพักสาย, โทรใหม, ประชุมสาย, วางสาย, 
วางทุกสาย และตัวเลือกตอไปนี้ 
สง DTMF — เพ่ือสงตัวอักษรแทนเสยีงเรียกเขา
สลับสาย — ใชสลับระหวางสายที่ใชอยู
และสายที่พักไว
สงสายตอ — เพ่ือตอสายที่พักไวเขากับสาย
ที่ใชอยู และวางสายของคณุเองจากการสนทนา
โทรสวนตัว — เพ่ือคยุสายเปนสวนตัวระหวาง
การประชุมสาย
โปรดดูขอมลูเพ่ิมเตมิไดที่คูมอืผูใชของโทรศพัท
รุนนี้ในสวนสนับสนุนของเวบ็ไซต Nokia ที ่
www.nokia-asia.com/support

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพท
ไวใกลหรูะหวางการใชลําโพง 
เนื่องจากเสยีงจะดังมาก 
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4. การเขยีนขอความ
ขณะที่กําลังเขียน เชน เขียนขอความ 
คุณสามารถปอนตัวอักษร ตวัเลขและตัวอักษร
พิเศษไดโดยการเลือกจากแถบอักษรที่แสดงไวที่
สวนลางของหนาจอ เล่ือนไปที่ตัวอักษรที่ตองการ 
และเลือกตัวอักษรนั้น
การเพิ่มความเร็วในการเลือก คุณสามารถใช
วิธกีารที่เรียกวาการชวยสะกดตัวอักษร ซึง่อักษร
ทีต่องใชสวนใหญจะอยูทีอ่ักษรเริม่ตนของรายการ
ตัวอักษร ตัวอักษรที่แนะนําใหจะข้ึนอยูกับ
ตัวอักษรที่ไดเลือกไวกอนหนา หากคณุ
ไมตองการใชการชวยสะกดตวัอักษร การแสดง
อักษรจะเปนแบบเรยีงตามลําดับ
ตัวอักษรที่มอียูจะข้ึนกับภาษาทีเ่ลือกไวในเมนู 
ภาษาที่ใชในเครื่อง โปรดดูที่ “การตัง้คาเครื่อง” 
ในหนา 39
นอกจากใชเพ่ือปอนอักษรแลว คุณยังสามารถ
ใชแถบอักษรเพื่อ:
• ในการกําหนดใชงานการชวยสะกดตวัอักษร 

เลือก  ในการปดการใชงานการชวย
สะกด เลือก  
เมื่อมีการใชงานการชวยสะกดตัวอักษร 

จะแสดงที่ดานบนของหนาจอและ
ตัวอักษรที่ชวยสะกดใหจะแสดงเปนสีน้ําเงิน

• การเลื่อนเคอรเซอรในขอความที่เขียน
หรอืหมายเลข เลือก  และหมนุตวัหมนุ 
ในการเขียนขอความตอ เลือก ใชตอ

• หากตองการเวนวรรค เลือก จากในแถบ
อักษร

• ในการเปลี่ยนเปนตัวอักษรพิมพใหญ 
เลือก 

• ในการปอนตัวอักษรพิมพเล็ก เลือก 

• ในการปอนตัวอักษรที่ลงเสยีงหนกั 
เลือก 

• ในการปอนหมายเลข เลือก 
• ในการปอนตัวอักษรพิเศษ เลือก 
ตวัเลือกอ่ืนๆ สามารถเลือกไดจาก ตัวเลือก
ในการใชขอความหรือหมายเลขที่เขียน เลือก 
ตัวเลอืก > ยอมรับ

เคล็ดลับสําหรับการเขยีน
ขอความ

คณุสามารถใชฟงกชันตอไปนี้เพ่ือเขียนขอความ
เมื่อตองการลบตัวอักษรที่อยูทางดานซาย
ของเคอรเซอร เลือก ลบ กดปุม ลบ คางไว 
เมื่อตองการลบตัวอักษรไปทางซายใหเร็วข้ึน
หากคุณตองการลบตวัอักษรทัง้หมดทันทีขณะที่
เขียนขอความ เลือก ตัวเลอืก > ลบหนาจอ
เลือก ตัวเลือก > เปดการวนซ้ํา เพ่ือเล่ือนไปยัง
ตวัอักษรแรกของแถบอักษร หากคุณหมุน
ตวัหมนุไปทางขวาจนสุดแถบอักษร (หรือหาก
คณุหมุนไปทางซายจนถึงตัวอักษรสุดทายของ
แถบอักษร)
ในการเปลี่ยนภาษาที่ใชปอนขอมูล เลือก 
ตัวเลอืก > ภาษาที่เขียน และเลือกภาษา
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5. การใชเมนู
เครื่องของคณุมีฟงกชันตางๆ มากมายที่จัดกลุม
ไวในเมนู 
เมนูฟงกชันสวนใหญจะมีขอความแสดงวธิีใช
สั้นๆ อยูดวย หากตองการอานวิธีใช ใหเล่ือนไปที่
เมนูฟงกชันที่ตองการ จากนั้นรอ
คุณสามารถกําหนดขอความชวยอธิบายใหเปด
หรือปดโดยใช เรียกใชขอความชวย ในเมนู 
การตั้งคาเครื่อง โปรดดูที่ “การตัง้คาเครื่อง” 
ในหนา 39

การเขาใชงานเมนูฟงกชัน
1. ในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู
2. เล่ือนไปยังเมนหูลักที่ตองการ (ตัวอยางเชน 

การตั้งคา) และเลือกเมนูนั้น
3. หากเมนูนั้นมเีมนยูอยอยูดวย เลือกเมนยูอย

ที่ตองการ (ตัวอยางเชน การตั้งคาโทร)
ถาเมนยูอยที่เลือกไวมีเมนูยอยลงไปอีก 
(ตัวอยางเชน เรยีกซ้ําอัตโนมัต)ิ ใหทําซ้ํา
ข้ันตอนนี้

4. เลือกฟงกชันที่คณุตองการ
เลือก กลบั เพ่ือยอนกลับไปยังเมนกูอนหนา 
หรือเลือก ออก หรือกดปุมจบการทํางาน
เพ่ือกลับสูโหมดสแตนดบาย
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6. การสงขอความ

บรกิารสงขอความนี้จะใชไดในกรณทีี่มีการเปด
ใหบริการโดยผูใหบริการเครือขายหรือผูใหบริการ
เทานั้น (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

หมายเหต:ุ ขณะสงขอความ เครือ่งจะ
แสดงขอความ สงขอความแลว ซึ่ง
แสดงใหเหน็วา โทรศพัทของคุณ
ไดสงขอความนั้นไปยังเบอรศูนย
ขอความที่ตั้งโปรแกรมไวในโทรศัพท
ของคุณแลว แตไมไดหมายความ
วาผูรบัปลายทางไดรบัขอความ
ของคุณแลว คุณสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเตมิเกีย่วกับบรกิาร
รับสงขอความไดจากผูใหบริการ

ขอความแบบตัวอักษร (SMS)
เครื่องของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบ
ตัวอักษรที่มคีวามยาวมากกวา 160 ตัวอักษร 
หากขอความของคุณมีความยาวเกินที่จํากัดไว 
160 ตวัอักษร และมีภาพแนบมาดวย เครื่องจะ
แบงสงขอความออกเปนสองขอความขึ้นไป
หรอืมากกวา (การสงขอความแบบหลายสวน) 
การเรียกเก็บคาบริการจะขึ้นอยูกับจํานวน
ขอความธรรมดาที่ใชในการสงขอความแบบ
หลายสวน
ที่ดานบนของหนาจอจะปรากฏสญัลักษณแสดง
ความยาวของขอความที่นบัถอยหลังจาก 160 
ตัวอยางเชน 10/2 หมายความวาคุณยังสามารถ
ปอนตวัอักษรใหกับขอความไดอีก 10 ตัวอักษร 
โดยเครื่องจะแบงสงขอความออกเปน 2 ขอความ 
โปรดทราบวาการใชตวัอักษรพิเศษ (Unicode) 
เชน ë, â, á, ì จะใชพ้ืนที่มากกวา

กอนสงขอความ คุณตองบันทึกการตั้งคาขอความ
บางอยางไว โปรดดู “การตั้งคาขอความตัวอักษร 
และขอความอีเมล SMS” ในหนา 30

หมายเหตุ: เฉพาะโทรศัพทที่มี
คณุสมบัติแสดงขอความภาพเทานั้น
ที่จะรับและแสดงขอความภาพได

ฟงกชันขอความตัวอักษรจะใชหนวยความจํา
ที่ใชรวมกัน โปรดดูที่ “หนวยความจําที่ใชรวมกัน” 
ในหนา 11

การเขียนและสงขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ  > 
ขอความตัวอักษร ปอนขอความ ในการสง
ขอความ กดปุมโทรออกหรือเลือก ตัวเลือก > สง 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ที่เพ่ิงถกูใชงาน — เพ่ือสงขอความไปยัง
หมายเลขโทรศัพทที่เพ่ิงโทรออก
ไปที่เบอรโทรศพัท — เพ่ือปอนหมายเลข
โทรศัพทของผูรับโดยใชปุมหมุน
ไปที่ผูรับหลายคน — เพ่ือสงขอความไปยังผูรบั
มากกวาหนึง่คน
ไปที่อยูอีเมล — เพ่ือสงขอความเปนอีเมล
ผานรูปแบบการสง — เพ่ือเลือกการสงรูปแบบ
ขอความ
จากนั้นเลือก ตัวเลือก > ยอมรับ เพ่ือสงขอความ
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การอานและการตอบกลับขอความ 
SMS หรืออเีมล SMS
เมื่อคุณไดรบัขอความหรืออีเมล SMS สญัลักษณ 

 พรอมดวยจํานวนขอความใหมตามดวย 
ไดรับ __ ขอความ จะแสดง หากสัญลักษณ  
กะพริบข้ึนบนหนาจอแสดงผล แสดงวา
หนวยความจําขอความเตม็ คณุจะตองลบ
ขอความเกาๆ ออกกอน จึงจะสามารถรบัขอความ
ใหมได
1. กด แสดง เมือ่ตองการดขูอความใหม หรอื 

เลอืก ออก เมือ่ตองการดขูอความในภายหลัง 
หากคุณไดรบัขอความมากกวาหนึ่งขอความ 
เลือกขอความทีคุ่ณตองการอาน ขอความ
แบบตัวอักษรหรืออีเมล SMS ที่ยังไมไดอาน
จะแสดงดวยสญัลักษณ 

2. ขณะอานขอความ เลือก ตัวเลือก และดู
ตัวเลือกตางๆ ที่สามารถใชได

3. เลือก ตอบกลบั และเลือกประเภทขอความ
เพ่ือตอบกลับ เมือ่คณุตอบกลับอีเมล SMS 
ใหยืนยันหรอืแกไขที่อยูอีเมลและช่ือเรื่อง
กอน จากนัน้จึงเขียนขอความตอบกลับ

4. ในการสงขอความ กดปุมโทรออกหรือเลือก 
ตัวเลอืก > สง เลือก ตัวเลือก > ยอมรับ 
เพ่ือสงขอความไปยังหมายเลขโทรศัพทที่
แสดงอยู

แฟมขอมูลถาดเขาและแฟมขอมูล
รายการที่สง
เครื่องจะจดัเก็บขอความแบบตวัอักษรและ
ขอความมลัตมิีเดียที่ไดรบัไวในแฟมขอมูล 
ถาดเขา และจดัเก็บขอความแบบตวัอักษร
และขอความมัลตมิีเดียที่สงแลวไวในแฟมขอมูล 
แฟมขอความที่สง ขอความตวัอักษรจะถูกกํากับ
ดวยสัญลักษณ 

คุณอาจจดัเก็บขอความแบบตวัอักษรที่คณุ
ตองการสงภายหลังไวในแฟมขอมูล 
ขอความอักษรที่เก็บ, แฟมสวนตัว หรอื 
แมแบบขอความ

แบบขอความ
เครื่องของคุณมีแบบขอความตวัอักษรใหเลือกใช
ไดซึ่งจะมสีัญลักษณ  กํากับอยู และรูปแบบ
ขอความภาพที่กํากับโดยสัญลักษณ 
ในการเขาดูรายการแบบขอความ เลือก เมน ู> 
ขอความ > ขอความที่ถูกจดัเก็บ > 
ขอความตัวอักษร > แมแบบขอความ

แฟมขอมูลรายการที่ถูกจัดเก็บ
และแฟมสวนตัว
คุณสามารถจดัขอความของคุณได โดยยาย
ขอความบางขอความไปที่แฟมขอมูล 
ขอความที่ถูกจัดเก็บ หรือเพ่ิมแฟมขอมูลใหม
สําหรับขอความของคุณ หากตองการยาย
ขอความไปยังแฟมที่เลือกไว เลือก ตัวเลอืก > 
ยายขอความ
ในการเพิ่มหรือลบแฟมขอมูล เลือก เมนู >  
ขอความ > ขอความที่ถกูจัดเกบ็ > 
ขอความตัวอักษร > แฟมสวนตวั 
หากคณุยังไมไดจดัเก็บแฟมขอมูลอ่ืนใดไว เลือก 
เพ่ิม หรือ เลือก ตัวเลือก > เพ่ิมแฟมขอมูล 
เมือ่ตองการลบแฟมขอมูลใหเล่ือนไปที่แฟมขอมูล
ที่คุณตองการจะลบ และเลือก ตัวเลือก > 
ลบแฟมขอมูล



การสงขอความ

ลขิสิทธ์ิ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ  27

ขอความมัลติมีเดีย (MMS)
หมายเหตุ: เฉพาะเครือ่งที่มี
คุณสมบตัิแสดงขอความมลัตมิีเดีย
ที่ใชงานรวมกนัไดเทานั้น ที่จะรับ
และแสดงขอความมัลตมิีเดียได

ขอความมัลติมเีดียอาจประกอบดวย ขอความ 
เสยีง และภาพหรอืวดิโีอคลปิ โทรศพัทของคุณ
จะรองรับขนาดของขอความมัลตมิีเดียไดสงูสดุ 
300 กิโลไบต หากขอความมีภาพซึ่งเปนรูปแบบ
ที่ใชงานรวมกนัได โทรศัพทจะปรับขนาดภาพ
ลดลงเพื่อใหพอดีกบัพ้ืนที่หนาจอ
ฟงกชันขอความมลัตมิีเดียจะใชหนวยความจํา
ที่ใชรวมกัน โปรดดู “หนวยความจําที่ใชรวมกัน” 
ในหนา 11
หาก ใหรับมัลติมีเดีย ตั้งไวที ่ใช หรอื 
ในเครือขายเดียวกัน 
ผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการอาจ
คิดคาใชจายสําหรับขอความทุกขอความที่
คุณรบัก็ได คาที่ระบบตั้งไวเริม่แรกสําหรบั
รับขอความมัลตมิีเดีย คือ ทํางาน โปรดดู 
“การตั้งคาขอความมัลติมีเดีย” ในหนา 30
การสงขอความมัลตมิีเดียจะรองรบัรูปแบบ
ดังตอไปนี้
• ภาพ: JPEG, GIF, WBMP, BMP และ PNG
• เสียง: เสยีงเรียกเขาแบบ Scalable 

Polyphonic MIDI (SP-MIDI), เสียง AMR 
เสียงแบบ Monophonic และเสยีง ACC/MP3

• วิดีโอคลิปในรูปแบบ 3gp พรอมกับ
ความละเอียด SubQCIF และ QCIF 
และเสยีง AMR

เครื่องอาจไมรองรับรูปแบบไฟลแปลงทั้งหมด
ของรูปแบบไฟลที่กลาวมาแลวก็ได หากขอความ
ที่ไดรับประกอบดวยออบเจกตที่เครือ่งไมรองรับ 

สวนประกอบเหลานั้นจะถูกแทนที่ดวยช่ือไฟล 
และขอความ รูปแบบออบเจกตที่ไมสนับสนุน
คณุไมสามารถรับขอความมลัตมิีเดียไดระหวางที่
กําลังใชสาย 
เนื่องจากการสงขอความมัลติมเีดียอาจลมเหลว
ไดดวยสาเหตุหลายประการ ดังนั้นคณุไมควรใช
วธิีดังกลาวเพียงอยางเดียวในการติดตอสือ่สาร
ที่สําคัญๆ

การเขียนและสงขอความมัลติมีเดีย
ในการตั้งคาสําหรบัการสงขอความมัลติมเีดีย 
โปรดดูที่ “การตั้งคาขอความมัลติมเีดีย” 
ในหนา 30 โปรดติดตอผูใหบริการระบบ
หรือผูใหบรกิารเพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน
และการเปนสมาชิกบริการขอความมลัตมิีเดีย
การคุมครองดานลิขสทิธิ์อาจหามมใิห
ทําการคดัลอก การแกไข การโอน หรอืการสงตอ
ภาพ เสียงเรียกเขา และเน้ือหาบางสวนได
1. เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > 

ขอความมัลตมิีเดีย
2. ในการปอนขอความ โปรดดูที ่

“การเขียนขอความ” ในหนา 23
หากตองการแทรกไฟลลงในขอความ เลือก 
ตัวเลอืก > แทรก และเลือกประเภทของไฟล
ที่ตองการแทรก
ในการยายสวนทีเ่ปนขอความตัวอักษรไปที่
ดานบนหรอืดานลางของขอความ เลือก 
ตัวเลอืก > ใสตัวอักษรกอน หรือ 
ใสตัวอักษรทีหลัง
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงและรับ
ขอความมัลตมิีเดียที่มหีลายหนา (ภาพนิ่ง) 
หากตองการแทรกภาพนิง่ลงในขอความ 
เลือก ตัวเลือก > แทรก > ภาพนิง่ 
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สไลดแตละภาพอาจประกอบดวยขอความ 
ภาพ และคลิปเสยีง
หากขอความมีภาพนิ่งหลายภาพ เลือก 
ภาพนิ่งกอนหนา, ภาพนิง่ถดัไป, หรือ 
รายการภาพนิง่ เพ่ือเปดภาพนิ่งที่ตองการ
ในการตั้งคาชวงเวลาระหวางภาพนิ่งเลือก 
ตัวเลอืก > การจับเวลาภาพนิง่
คุณสามารถเลือกใชตัวเลือกตอไปนี้ได: ลบ 
เพ่ือลบภาพ ภาพนิง่ หรือคลิปเสียงออกจาก
ขอความ แสดงตวัอยาง หรือจัดเก็บขอความ 
ในฟงกชัน ตัวเลือกอ่ืนๆ คณุสามารถเลือกใช
ตัวเลือกตอไปนี้ได: ใสช่ือ, ใสเบอร, 
รายละเอียดขอความ และ แกไขหัวเรื่อง

3. ในการสงขอความกดปุม โทรออก หรือ
เลือก ตัวเลือก > สงถึง เพ่ือเลือกการสง
แบบ: ที่เพ่ิงถูกใชงาน, ไปที่เบอรโทรศัพท, 
ไปที่อยูอีเมลหรือ ไปที่ผูรบัหลายคน

4. ปอนหมายเลขโทรศพัทของผูรับ 
(ที่อยูอีเมล) หรือเลือก ตัวเลอืก > คนหา 
เพ่ือคนหาใน รายชื่อ เลือก ตัวเลอืก > 
ยอมรับ ขอความนั้นจะถูกยายไปที่
แฟมขอมูล ถาดออก สําหรับสงในขณะสง
ขอความ สัญลักษณภาพเคลื่อนไหว  
จะปรากฏขึ้นที่หนาจอ โดยที่คณุยังสามารถ
ใชงานฟงกชันอ่ืนๆ ที่มีในเครื่องได หากยัง
ไมสามารถสงไดขอความนั้นจะยังคงถูกเก็บ
ไวใน ถาดออก และคุณสามารถสงขอความ
นั้นไดอีกในภายหลัง

การอานและการตอบกลับขอความ 
มัลติมเีดีย

ขอสําคัญ: ขอควรระวงัในการเปด
ขอความ ในขอมูลอาจมซีอฟตแวร
ทีเ่ปนอนัตรายหรอือาจทําใหโทรศพัท
หรอืเครื่องพีซขีองคุณเสยีหายได

เมือ่เครื่องของคุณไดรับขอความมัลติมีเดีย 
สัญลักษณภาพเคลื่อนไหว  จะปรากฎ
ที่หนาจอเมื่อคุณไดรับขอความนั้นแลวสัญลักษณ 

 และ ไดรับขอความมลัตมิีเดียแลว 
จะแสดงขึ้น 
สัญลักษณ  กําลังกะพริบแสดงวา
หนวยความจําของขอความมัลติมีเดียเต็ม 
โปรดดูที ่“หนวยความจําของขอความ 
มลัติมเีดียเตม็” ในหนา 29

หมายเหตุ: เฉพาะเครื่องที่มี
คุณสมบัติทีใ่ชงานรวมกันไดเทานั้น
ที่จะรับและแสดงขอความมัลติมเีดีย
ได ลักษณะขอความทีแ่สดงอาจ
แตกตางกันข้ึนกับโทรศัพทที่
รับขอความ

1. เลือก แสดง เมื่อตองการอานขอความใหม 
หรือกด ออก เมือ่ตองการอานขอความ
ในภายหลัง

2. หากตองการอานขอความในภายหลัง: 
เลือก เมนู > ขอความ > ถาดเขา ขอความ
มัลติมเีดียที่ยังไมไดอานจะแสดงดวย
สัญลักษณ

3. เล่ือนดูขอความนั้น เลือก ตัวเลอืก 
เพ่ือเขาใชตวัเลือกที่สามารถใชได

แฟมขอมูลถาดเขา, ถาดออก, 
รายการที่จัดเก็บ และรายการที่สง
เครื่องจะจัดเก็บขอความมลัติมีเดียที่ไดรับไวใน
แฟมขอมลู ถาดเขา ขอความมัลติมเีดียที่ยัง
ไมไดสงจะถูกยายไปเกบ็ไวในแฟมขอมูล 
ถาดออก คุณสามารถจัดเกบ็ขอความมลัติมีเดีย
ไวในแฟม ขอความมัลตมิีเดีย ใน 
แฟมเก็บขอความ ขอความมัลตมิีเดียที่สงแลว
จะถกูจัดเก็บไวในแฟมขอมูล แฟมขอความที่สง 
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ถาตัง้คา จัดเกบ็ที่สงแลว ไวที่ ใช โปรดดูที่ 
“การตั้งคาขอความมัลติมีเดีย” ในหนา 30 
ขอความมัลติมเีดียจะถกูกํากบัดวยสญัลักษณ 

หนวยความจําของขอความ
มัลติมีเดียเต็ม
เมื่อคุณมีขอความมัลตมิีเดียใหมที่รออยู 
แตหนวยความจําของขอความเตม็ สญัลักษณ 

 กะพริบ และมีขอความ 
ความจํามัลติมเีดียเตม็ดูขอความที่รออยู 
ปรากฏขึ้น  หากตองการดูขอความที่รออยู เลือก 
แสดง หากตองการบันทึกขอความ เลือก 
ตัวเลือก > จัดเกบ็ขอความ หากตองการลบ
ขอความเกาๆ เลือกแฟมขอมูล แลวเลือก
ขอความเกาที่จะลบ หากตองการยกเลิกขอความ
ที่รออยู เลือก ออก > ใช ถาคุณเลือก ไม 
คุณจะสามารถดูขอความได

การสงขอความคลปิเสยีงโดยใช
 Nokia Xpress

บรกิารขอความมลัติมีเดียนีใ้ชเพ่ือสรางและสง
ขอความคลิปเสยีงไดอยางสะดวกงายดาย 
คุณตองเปดใชงานบริการสงขอความมัลติมเีดีย
กอน คุณจึงจะใชบรกิารนี้ได 

การสรางและสงขอความคลิปเสียง
1. เลือก เมนู > ขอความคลิปเสียง เครื่องบนัทึก

เสยีงจะเปดขึ้น ในการใชเครื่องบันทึกเสียง 
โปรดดู “เครื่องบันทึกเสียง” ในหนา 45 

2. เมื่อคุณจบการบันทึกเสียง หนาจอจะแสดง 
ขอความพรอมใช  เลือก สง 
และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้:
ที่เพ่ิงถูกใชงาน — เพ่ือสงขอความไปยัง
หมายเลขโทรศัพทที่เพ่ิงถูกใชงาน

ไปที่เบอรโทรศพัท — เพ่ือปอนหมายเลข
โทรศัพท
ไปที่อยูอีเมล — เพ่ือปอนที่อยูอีเมลของผูรับ
ไปที่ผูรับหลายคน — เพ่ือสงขอความไปยัง
ผูรบัหลายคน
จากนั้นเลือก ตัวเลือก > ยอมรับ 
และขอความจะถกูสงไป

3. ถายังไมตองการสงขอความในทันที เลือก 
ตวัเลือก และ:
เลน — เพ่ือตรวจดูขอความกอนสง
ระดับเสียง — เพ่ือเพ่ิมหรือลดระดับความดัง
ในการบันทึก
ลําโพง — เพ่ือสงเสียงใหออกทางลําโพง
แทนที่คลิปเสยีง  — เพ่ือบันทึกขอความใหม
จดัเก็บขอความ — เพ่ือจัดเก็บขอความ
ไวในคลังภาพ
จดัเก็บไฟลเสียง — เพ่ือจัดเก็บคลิปเสยีง
จากขอความ
แกไขหัวเรื่อง — เพ่ือแกไขหัวเรื่องของ
ขอความ
รายละเอียดขอความ — เพ่ือดูรายละเอียด
ขอความ

การรับขอความคลิปเสียง
ในขณะที่โทรศัพทของคุณรับขอความคลิปเสียง 
ขอความ ไดรับ 1 ขอความคลิปเสยีง จะปรากฏขึ้น 
เลือก เลน เพ่ือเปดดูขอความ หรือเลือก แสดง > 
เลน หากไดรับขอความมากกวาหนึ่งขอความ 
เลือก ตัวเลือกเพ่ือหาตวัเลือกที่สามารถใชได 
หากตองการฟงขอความนั้นในภายหลัง เลือก 
ออก
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หากตองการบันทกึขอความ เลือก ตัวเลอืก > 
จัดเก็บ และแฟมขอมลูที่ตองการจัดเก็บ
ขอความไว

ขอความขอมูล
ดวยบริการเสรมิจากระบบของขอความขอมลู 
คุณสามารถรับขอความในหวัขอตางๆ ไดจาก
ผูใหบริการของคุณ ขอความเหลานี้ ไดแก 
สภาพอากาศหรือสภาพการจราจร หากตองการ
ขอมลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหวัขอตางๆ และหมายเลข
หัวขอที่เกี่ยวของกนั โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ

คําส่ังขอใชบริการ
เลือก เมนู > ขอความ > คําสัง่ขอใชบริการ 
ปอนและสงคําขอบริการ (โดยทั่วไปรูจักกัน
ในช่ือคําสัง่ USSD) เชน คําสั่งการใชงานบริการ
เสริมจากระบบเครือขาย ไปยังผูใหบริการของคณุ

การลบขอความทั้งหมด
ออกจากแฟมขอมลู

หากตองการลบขอความทั้งหมดออกจาก
แฟมขอมูล เลือก เมนู > ขอความ > ลบขอความ 
เลือกแฟมขอมลูที่คุณตองการลบขอความ 
และเลือก ใช เพ่ือยืนยัน หากในแฟมขอมูล
มีขอความที่ยังไมไดเปดอาน เครื่องจะถามวาคุณ
ตองการลบขอความเหลานั้นดวยหรือไม

การตั้งคาขอความ
การตั้งคาขอความจะสงผลตอการสง การรบั 
และการอานขอความ

การตั้งคาขอความตัวอกัษร
และขอความอีเมล SMS
เลือก เมนู > ขอความ >การตั้งคาขอความ > 
ขอความตัวอักษร
รูปแบบการสง —  หากซิมการดของคุณรองรับ
การทํางานของชุดรูปแบบขอความมากกวา
หนึ่งชุด เลือกชุดที่คณุตองการใช
บันทึกขอความที่สง > ใช — ตัง้คาเครื่อง
ใหจัดเก็บขอความตัวอักษรที่สงแลวไวใน
แฟมขอมลู รายการที่สง
การสงซ้ําอัตโนมัต ิ— เพ่ือตั้งเปดหรอืปด
การสงขอความซ้ําโดยอัตโนมัติ

การตั้งคาขอความมัลติมเีดีย
หากตัง้คา ใหรับมัลติมีเดีย ไวที ่ใช หรอื 
ในเครือขายเดียวกัน ผูใหบรกิารระบบหรือ
ผูใหบรกิารอาจคิดคาใชจายสําหรับขอความ
ทุกขอความที่คุณรับก็ได คาที่ระบบตัง้ไวเริ่มแรก
สําหรับรับขอความมัลตมิีเดีย คือ ทํางาน
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > 
ขอความมัลติมีเดีย และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้:
จัดเก็บที่สงแลว > ใช — ตั้งคาเครื่องใหจดัเก็บ
ขอความมัลติมีเดียที่สงแลวไวในแฟมขอมูล 
แฟมขอความที่สง
รายงานผลการสง > ใช — เพ่ือขอใหระบบสงผล
การสงขอความใหกับเครื่องของคณุ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)
คาจับเวลาภาพนิ่ง —  เพ่ือกําหนดเวลาที่ระบบ
ไวใหกับสไลดในขอความมัลตมิีเดีย
ใหรับมัลติมีเดีย — เลือก ใช, ในเครือขายเดียวกัน 
หรือไม เพ่ือใชบริการมัลติมีเดีย หาก 
ใหรับมัลติมีเดีย ตั้งไวที่ ใช หรอื 
ในเครือขายเดียวกัน ผูใหบรกิารระบบหรือ
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ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายสําหรับขอความ
ทุกขอความที่คุณรบัก็ได คาที่ระบบตั้งไวเริม่แรก
สําหรับรับขอความมลัตมิีเดีย คือ ทํางาน
มัลตมิีเดียที่เขามา — เลือก ดึงขอมูล เพ่ือตั้งคา
เครื่องใหดึงขอความมัลติมเีดียที่ไดรับ
โดยอัตโนมัต ิหรอืเลือก ปฏิเสธ หากคณุ
ไมตองการเก็บขอความมัลติมเีดียที่ไดรับนัน้ไว 
เครื่องจะไมแสดงคานี้ หากตั้งคา ใหรับมลัติมีเดีย 
ไวที่ ไม
การตัง้กําหนดคา — เลือก การจัดรูปแบบ 
และผูใหบรกิารที่ระบบตั้งไวสําหรับเรียกดู
ขอความมัลติมเีดีย เลือก บัญชี เพ่ือดูบญัชีที่ระบุ
โดยผูใหบริการ หากมีบญัชีปรากฏขึ้นมากกวา
หนึง่คา เลือกบัญชีที่คุณตองการใช คุณอาจ
ไดรับการตั้งคาเปนขอความคอนฟเกอเรชัน
จากผูใหบริการ ในการรับการตั้งคาเปนขอความ
คอนฟเกอเรชัน โปรดดูที่ 
“บริการตัง้คาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา 12 
หากคุณตองการตั้งคาแบบเลือกเอง โปรดดูที่ 
“การตั้งคารูปแบบ” ในหนา 40
ใหรบัโฆษณา —  เพ่ือเลือกวาคุณตองการรับ
ขอความโฆษณาหรอืไม เครื่องจะไมแสดงคานี้ 
หากตั้งคา ใหรบัมัลติมเีดีย ไวที่ ไม

การตั้งคาขนาดอักษร
ในการเลือกขนาดอักษรที่จะใชอานหรือเขียน
ขอความ เลือก เมนู > ขอความ > 
การตัง้คาขอความ > การตัง้คาอ่ืนๆ > 
ขนาดอักษร

ตัวนับจํานวนขอความ
ในการดูจํานวนขอความที่คุณสงและไดรับ เลือก 
เมนู > ขอความ > ตวันับจํานวนขอความ เลือก 
ขอความที่สง หรือ ขอความที่รับ หรือเลือก 
ลางตัวนับ เพ่ือตัง้ตัวนับใหม
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7. รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บช่ือและหมายเลขโทรศัพท 
(รายชื่อ) ทั้งในหนวยความจําของโทรศพัทและ
ในหนวยความจําของซิมการด หนวยความจํา
ของโทรศัพทสามารถบันทึกช่ือและหมายเลข
โทรศพัทได และสามารถเพิ่มรายละเอียด เชน 
ขอความแบบตวัอักษรและรายการเสียงตางๆ 
ใหกับแตละรายชื่อได นอกจากนี้ คณุยังสามารถ
บันทึกภาพพรอมรายชื่อได ฟงกชัน รายชื่อ 
จะใชหนวยความจํารวมกัน โปรดดู 
“หนวยความจําที่ใชรวมกัน” ในหนา 11
รายชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่จัดเก็บไวใน
หนวยความจําของซิมการดจะแสดงดวย
สัญลักษณ 

การตั้งคารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา > ความจําที่ใช, 
แสดงกลุมรายชื่อหรือ สถานะหนวยความจํา

การคนหารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > ช่ือ > ตัวเลอืก >คนหา

การจัดเก็บชื่อและหมายเลข
โทรศัพท (เพ่ิมรายชื่อ)

เลือก เมนู > รายชื่อ > ช่ือ > ตัวเลอืก > 
เพ่ิมรายช่ือใหม ปอนช่ือ และเลือก ตัวเลอืก > 
ยอมรับ จากนั้นปอนหมายเลขโทรศพัท และเลือก 
ตัวเลอืก > ยอมรับ อีกครัง้

การจดัเก็บ, แกไขหรือ
ลบขอมูล

คุณสามารถจดัเก็บ แกไขหรือลบหมายเลข
โทรศพัท, ภาพและรายการขอความสัน้
หลายประเภทในรายชื่อในโทรศพัท
หมายเลขแรกที่บันทึกจะไดรับการตั้งคา
เปนหมายเลขหลักโดยอัตโนมัติ และจะมีกรอบ
ลอมรอบสญัลักษณประเภทของหมายเลขนั้น 
(ตวัอยางเชน ) เมื่อคุณเลือกช่ือจากรายชื่อ 
(อยางเชน เพ่ือโทรออก) เครื่องจะเลือกใช
หมายเลขหลัก นอกเสยีจากวาคุณจะเลือก
หมายเลขอื่น
1. ตรวจสอบใหแนใจวาหนวยความจําที่ใชคือ 

โทรศัพท หรือ เครื่องและซิม
2. เล่ือนดูช่ือที่บันทกึในหนวยความจําภายใน

ของโทรศัพทเพ่ือเลือกรายชื่อที่คณุตองการ
เพ่ิมขอมลู และเลือก ขอมลู เล่ือนไปยัง
ขอมูลที่ตองการและเลือกจากตวัเลือก
ตอไปนี้:
ดู — เพ่ือดูขอมูลของรายชื่อที่เลือก
เพ่ิมรายละเอียด — เพ่ือเพ่ิมรายละเอียด
ลงในช่ือที่ตองการ
แกไขเบอร — เพ่ือแกไขหมายเลขโทรศัพท
ที่เลือกไว
แกไขช่ือ — เพ่ือแกไขช่ือที่เลือกไว
แกไขรายละเอียด — เพ่ือแกไขรายละเอียด
ที่เลือกไว
ลบ — เพ่ือลบรายละเอียดที่เลือกไว
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สงขอความ — เพ่ือสงขอความไปยัง
หมายเลขที่เลือกไว
ตั้งเปนคาที่ตัง้มา — เพ่ือตั้งหมายเลขที่
เลือกไวใหเปนหมายเลขหลัก
เปล่ียนประเภท — เพ่ือเปลี่ยนประเภทของ
หมายเลขที่เลือกไว
คัดลอกเบอร — เพ่ือคัดลอกหมายเลข
ที่เลือกไว
สงนามบัตร — เพ่ือสงนามบัตรไปยัง
หมายเลขที่เลือกไว
เปล่ียนภาพ — เพ่ือเปล่ียนภาพที่แนบอยูกบั
รายชื่อ
จัดเก็บเขาคลังภาพ— เพ่ือบันทึกภาพไวใน
คลังภาพ
ลบช่ือ — เพ่ือลบรายละเอียดของ
รายชื่อ
เลนคําสั่งเสยีง — เพ่ือฟงรายการเสยีงของ
รายชื่อที่เลือกไว

การคัดลอกรายชื่อ
คุณสามารถคัดลอกรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท
จากหนวยความจําของโทรศัพท ไปยัง
หนวยความจําในซิมการด หรือจากซิมการด
ไปยังโทรศพัทได โปรดสังเกตวาขอความ
ที่จัดเก็บอยูในหนวยความจําของโทรศัพท เชน 
ที่อยูอีเมล จะไมถูกคัดลอกไปยังซมิการด
1. เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตวัเลือก > 

คัดลอก
2. เลือกทิศทางการคัดลอก 

จากเครื่องไปซิมการด หรอื 
จากซมิการดไปเครื่อง

3. เลือก ทีละช่ือ, ทั้งหมด หรือ เบอรที่ตัง้ไว 
หากคุณเลือก ทีละช่ือ ใหเล่ือนไปที่ช่ือ

ที่คณุตองการคัดลอก แลวเลือก คัดลอก 
เบอรที่ตัง้ไว จะปรากฏขึ้น หากคุณคดัลอก
จากโทรศพัทไปยังซมิการด เฉพาะเบอรหลัก
เทานั้นที่จะถูกคัดลอก 

4. ในการเลือกวาจะลบหรอืเก็บรายช่ือ
และเบอรเดิมไวหรือไม เลือก รักษาตนฉบับ 
หรือ ลบตนฉบับ หากคณุเลือก ทั้งหมด หรอื 
เบอรที่ตัง้ไว เลือก ใช เมื่อ 
คดัลอกรายชื่อหรอืไม? หรือ 
ยายรายชื่อหรือไม? จะแสดง

การสงและการรับนามบตัร
เมื่อคุณรบันามบตัร เลือก แสดง > จัดเก็บ 
เพ่ือบันทึกนามบัตรในหนวยความจําของ
โทรศัพท หากตองการยกเลิกนามบัตร เลือก 
ออก > ใช
ในการสงนามบตัร คนหาชื่อ และหมายเลข
โทรศัพทที่คณุตองการสงจาก รายชื่อ เลือก 
ขอมลู > ตัวเลอืก > สงนามบัตร > 
ทางมัลตมิีเดีย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
SMS (บรกิารเสริมจากระบบเครอืขาย) หรือ
ทาง Bluetooth > สงเบอรตามคาที่ตั้งมา หรือ 
สงขอมลูทั้งหมด
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8. การบันทึก

เครื่องจะบนัทึกหมายเลขโทรศัพทที่ไมไดรับสาย 
ที่ไดรับ และท่ีโทรออก รวมถึงระยะเวลาของ
การสนทนาโดยประมาณ การโทรจะไดรับ
การบันทึก หากระบบเครือขายสนบัสนนุฟงกชัน
เหลานี้เทานั้น โดยที่เครื่องตองเปดอยู และอยูใน
พ้ืนที่บริการของระบบ
เมื่อคุณเลือก ตัวเลือก ในเมนู 
เบอรที่ไมไดรับสาย เบอรที่ไดรับสาย และ 
เบอรที่โทรออก คุณสามารถดูวันและเวลา
ที่ใชสาย แกไข หรือลบหมายเลขออกจากรายการ
หมายเลขโทรศัพทได นอกจากนี้คณุยังสามารถ
บันทึกหมายเลขดังกลาวลงใน รายชื่อ หรือสง
ขอความไปยังผูโทรตามหมายเลขนั้นได

ตัวนบัและตัวนบัเวลา
หมายเหตุ: คาใชจายจรงิในการโทร
และบริการที่แสดงในใบเรียกเกบ็
คาบรกิารจากผูใหบริการอาจ
แตกตางกันไป ทั้งนีข้ึ้นอยูกับ
คุณสมบัตขิองเครือขาย การปดเศษ 
ภาษี และปจจัยอ่ืนๆ

เลือก เมนู > บันทึก > แสดงเวลาที่ใชสาย, 
ตัวนับขอมูลแบบแพคเก็ต หรือ 
ตัวจับเวลาการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต 
เพ่ือดูขอมลูโดยประมาณในการตดิตอสื่อสาร
ครั้งลาสดุของคณุ
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9.  การตั้งคา

รูปแบบ
เครื่องของคุณมกีลุมการตั้งคาและรูปแบบตางๆ 
ซึ่งคุณสามารถปรับแตงเสียงโทรศัพท
ตามเหตุการณและสภาพแวดลอมที่ตางกันได
เลือก เมนู > การตัง้คา > รูปแบบ และ รูปแบบ
ในการใชงานรูปแบบที่เลือกไว  เลือก ใชงาน
การปรบัตั้งคารูปแบบ เลือก ปรับตัง้คา 
และการตั้งคาที่คณุตองการเปลี่ยน สําหรับ
การตัง้คาแบบเสยีง โปรดดูที่ “การตัง้เสียง” 
ในหนา 35 เลือก เอฟเฟกตแสง เพ่ือใหไฟกะพริบ
ทํางานขณะเปดโทรศพัทและไฟที่จอแสดงผลปด 
ในการเปลี่ยนช่ือรูปแบบ เลือก ช่ือรูปแบบ 
ยกเวนรูปแบบ ทั่วไป จะไมสามารถเปลี่ยนช่ือได
ในการตัง้รปูแบบใหทํางานในระยะเวลาหนึง่
ไมเกิน 24 ช่ัวโมง เลือก ตั้งเวลา และตัง้เวลา
สิน้สุดการตัง้คารูปแบบน้ัน

ลักษณะ
ลักษณะเปนชุดทีป่ระกอบดวยภาพพักหนาจอ 
ภาพพ้ืนหลัง เสยีงเรียกเขา ฉากหลัง 
และโครงสรางส ีเพ่ือปรับแตงโทรศพัทของคุณ
ตามสถานการณและสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน
เลือก เมนู > การตัง้คา > ลักษณะ ในการเลือกใช
ลักษณะ เลือก เลือกลักษณะ เพ่ือดูแฟมขอมูล 
ลักษณะในคลังภาพ เปดแฟมขอมูล และเล่ือน
ไปยังลักษณะ เลือก ตัวเลอืก > ใชลักษณะ 
ในการดาวนโหลดลักษณะใหม เลือก 
ดาวนโหลดลักษณะ

การต้ังเสียง
คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาของรูปแบบที่ใชงาน
ที่เลือกไวแลวได
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตัง้คาแบบเสยีง 
และจากตวัเลือกตอไปนี้: เสียงเตือนโทรเขา, 
แบบเสยีงกริ่ง, ระดับเสยีงกริง่, การสั่นเตือน, 
เสียงขอความเขา, เสียงปุมกด และ เสยีงเตือน 
คณุสามารถคนหาคาเดียวกนัไดในเมนู รูปแบบ 
โปรดดูที่ “รูปแบบ” ในหนา 35 เลือก เตอืนสําหรบั 
เพ่ือตั้งคาใหเครื่องสงเสียงเตือน เมื่อมีหมายเลข
ของผูที่คุณไดกําหนดไวเฉพาะกลุมโทรเขามา 
เล่ือนไปยังกลุมเบอรที่คณุตองการเลือก 
หรือเลือก ทุกสาย > เลือก

การต้ังคาแสง
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตัง้แสงสวาง > ใช 
หรือ ไมใช เพ่ือเปดหรือปดแสงไฟ 

การต้ังคาจอแสดงผล
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตัง้คาจอแสดงผล
ภาพพ้ืนหลัง — เพ่ือแสดงภาพพื้นหลัง เมื่อ
โทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย
ภาพพักหนาจอ — เพ่ือเลือกภาพเคลื่อนไหว
หรือภาพนิง่เปนภาพพักหนาจอได โดยเลือกจาก 
กราฟก เลือก เวลาพักจอ และเวลาที่ตองการให
ภาพพักหนาจอทํางานเมื่อถึงเวลาที่กําหนด เลือก 
เปด เพ่ือใชงานภาพพักหนาจอ
โครงสรางสี— เพ่ือเปล่ียนสีของสวนประกอบ
อ่ืนๆ ของหนาจอได
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สีแบบอักษรสถานะวาง — เพ่ือเปลี่ยนสีของ
ตัวอักษรในโหมดสแตนดบาย
โลโกระบบ — เพ่ือตัง้คาโทรศพัทใหแสดงโลโก
ระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การตั้งคาเวลาและวันท่ี
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตัง้คาเวลาและวันที่
นาฬิกา — เพ่ือตั้งคาโทรศัพทใหแสดงนาฬิกาใน
โหมดสแตนดบาย ปรับเวลานาฬิกา และเลือกเขต
เวลาพรอมทั้งรูปแบบเวลา
วันที ่— เพ่ือตัง้คาโทรศัพทใหแสดงวนัที่ใน
โหมดสแตนดบาย ตั้งคาวันที่ และเลือกรูปแบบ
วันที่รวมทั้งตัวคัน่วันที่
รับขอมูลเวลาอัตโนมตั ิ— เพ่ือตั้งเคร่ืองใหแกไข
วันเวลาตามเขตเวลาปจจุบนัโดยอัตโนมัติ 
(บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย)

ทางลัดสวนตัว
ดวยทางลัดสวนตวั คณุสามารถเขาใชฟงกชัน
ในเครือ่งที่ใชงานบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว

ปุมเลือกดานลาง
เลือก เมนู > การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > 
ปุมเลือกดานลาง เพ่ือกําหนดฟงกชันของเครือ่ง
จากรายการที่กําหนดไวแลวใหเปนปุมเลือก
ดานลาง โปรดดูที่ “โหมดสแตนดบาย” ในหนา 18 
เมนูนีไ้มปรากฏในโทรศพัทบางรุน

การโทรออกดวยเสียงขั้นสูง
โทรศพัทของคุณมคีุณสมบัตใินการบันทึก
รายการเสยีงซึ่งชวยใหคณุโทรออกโดยใช
เสยีงพูดและใชฟงกชันตางๆ ของโทรศัพทได

กอนจะใชฟงกชันเสยีงสัง่งาน โปรดทราบวา 
คําสั่งเสยีงจะขึ้นอยูกับภาษา สําหรบัการตั้งคา
ภาษา โปรดดู ภาษาในการเลนเสียง ใน 
“การตั้งคาเครือ่ง” ในหนา 39
คําสั่งเสยีงจะถูกแนบเขาไปยังฟงกชัน
ในโทรศัพทอัตโนมัติและช่ือที่เขียนไวในรายชื่อ
จะถกูแปลงเปนรายการเสยีงโดยอัตโนมตัในการเ
ปดและใชงานเสียงสั่งงาน โปรดดูที่ 
“การโทรออกดวยเสียง” ในหนา 21 ิ
ในการใชเสยีงสัง่งาน เลือก เมนู > การตั้งคา > 
ทางลัดสวนตวั > เสียงสั่งงาน เล่ือนไปตาม
ฟงกชันของโทรศัพท และเลือก ตัวเลอืก 
และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี:้
แกไข — เพ่ือเปลี่ยนคําสั่งเสยีงของฟงกชัน
โทรศพัท และปอนช่ือใหม
ลบ — เพ่ือยกเลิกการใชเสียงสั่งงานจากฟงกชัน
ที่เลือก
เพ่ิมทั้งหมด — เพ่ือเปดใชงานเสยีงสัง่งานของ
ฟงกชันโทรศัพททั้งหมดจากรายการเสียงสั่งงาน
ลบทั้งหมด — เพ่ือยกเลิกการใชเสยีงสัง่งานของ
ฟงกชันโทรศัพททั้งหมดจากรายการคําสัง่เสียง

การเชื่อมตอ
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณที่ใชงาน
รวมกันไดผานทางการเชื่อมตอ Bluetooth รวมทั้ง
กําหนดการตัง้คาใหกับการเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพ็คเก็ตไดอีกดวย
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เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
โทรศัพทเครื่องนี้
เปนไปตามมาตรฐาน 
Bluetooth 
Specification 1.1 
ซึ่งสนบัสนนุ
รูปแบบตอไปนี้: 
รูปแบบชุดหฟูง, 
รูปแบบแฮนดฟรี, 
รูปแบบ Push 
ออบเจกต, รปูแบบการโอนไฟล, รปูแบบการตดิตอ
เน็ตเวริก คณุควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้
ที่ไดรับการรับรองจากโนเกียเทานั้น เพ่ือสราง
ความมั่นใจในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับ
เทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษทั
ผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือดูวาอุปกรณนัน้ๆ ใชงาน
รวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
ทั้งนี้ อาจมขีอจํากัดในการใชเทคโนโลยี 
Bluetooth ในบางพ้ืนที่ โปรดตรวจสอบกับ
เจาหนาที่ในทองถิ่นหรือผูใหบรกิารของคณุ
คุณสมบตัิที่ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth 
หรอืการกําหนดใหคณุสมบัติใดๆ ทํางานอยู
โดยไมแสดงผลบนหนาจอในขณะใชคุณสมบัติอ่ืน 
จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและ
จะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรีส่ั้นลง
เทคโนโลยี Bluetooth ใชสําหรับการเชื่อมตอ
แบบไรสายระหวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่อยู
ภายในระยะสงูสุด 10 เมตร การเชื่อมตอ 
Bluetooth สามารถใชเพ่ือสงรปูภาพ วิดีโอ 
ขอความ นามบัตร บันทึกปฏิทิน หรือเช่ือมตอ
แบบไรสายกับอุปกรณที่ใชรวมกันได ดวยการใช
เทคโนโลยี Bluetooth เชน คอมพิวเตอร ทั้งนี้
คอมพิวเตอรที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth บางเครื่อง
อาจไมสามารถใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ได

การต้ังคาการเชื่อมตอ Bluetooth
1. เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 

Bluetooth
2. ในการใชงานฟงกชัน Bluetooth เลือก 

Bluetooth > ใช
3. เลือก คนหาอุปกรณเพ่ิมพิเศษ

ดานระบบเสยีง เพ่ือคนหาอุปกรณดานเสยีง
ที่ใช Bluetooth ที่ใชงานรวมกันไดและเลือก
อุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอกับโทรศัพท 
หรือเลือก อุปกรณที่จับคูแลว เพ่ือคนหา
อุปกรณ Bluetooth ทีพ่บ หากไมมีรายชื่อ 
เลือก ใหม เพ่ือแสดงรายการอุปกรณ 
Bluetooth ที่พบ เล่ือนไปยังอุปกรณ 
และเลือก จับคู

4. ปอนรหัสผาน Bluetooth ของอุปกรณเพ่ือ
เช่ือมตอ (จับคู) แลวเช่ือมตออุปกรณนั้นกับ
โทรศัพทของคุณในการเริ่มใชงานอุปกรณ
ดังกลาว คุณจะตองปอนรหัสผานนี้เฉพาะ
เมื่อคุณเช่ือมตอกับอุปกรณนี้เปนครั้งแรก
เทานั้น

การเชือ่มตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
Bluetooth เลือกจากตวัเลือกตอไปนี:้
อุปกรณที่ใชอยู — เพ่ือตรวจสอบการเชื่อมตอ 
Bluetooth ที่เปดใชงานในปจจบุัน หากคุณ
ตองการปดการเชื่อมตอกับอุปกรณที่เลือก 
เลือก เลิกเชื่อมตอ
อุปกรณที่จับคูแลว — เพ่ือดูรายการอุปกรณ 
Bluetooth ที่จับคูกับโทรศัพทในขณะนัน้ เล่ือนไป
ยังอุปกรณที่ตองการ
เลือก ตัวเลือก เพ่ือเขาใชฟงกชันที่สามารถ
เขาใชได ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับสถานะของอุปกรณ
และการเชื่อมตอ Bluetooth ดวย เลือก ระบุช่ือยอ 
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(คุณเห็นเพียงผูเดียวเทานัน้) เพ่ือตั้งช่ือใหกับ
อุปกรณที่เลือก เลือก เช่ือมเอง ไมยืนยัน > ใช 
หากคุณตองการใหโทรศพัทเช่ือมตอกับอุปกรณ
ที่เลือกโดยอัตโนมัติ หรือ ไม หากคุณตองการ
ใหขออนุญาตกอนที่จะเช่ือมตอได เลือก 
ลบการจับคู หากคุณตองการลบการจบัคู
กับอุปกรณ เลือก จบัคูอุปกรณใหม ถาตองการ
จับคูอุปกรณอ่ืน การเชื่อมตอ Bluetooth จะมี
สัญลักษณ  ปรากฏขึน้ที่ดานบนของ
จอแสดงผลเมื่อเปดใชงาน

การตั้งคา Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
Bluetooth > การตั้งคา Bluetooth เพ่ือกําหนด
วิธีการที่เครื่องโทรศพัทปรากฏในอุปกรณ 
Bluetooth อ่ืน  เลือก การปรากฏของเครื่อง และ 
แสดงทั้งหมด เพ่ือใหโทรศัพทของคุณ
ปรากฏในอุปกรณ Bluetooth อ่ืนๆ ทั้งหมด หรือ 
ไมแสดง เพ่ือแสดงเครื่องเฉพาะกบัอุปกรณที่
จับคูแลวเทานั้น หากเปนไปได ใหใชโหมด
ไมแสดง เลือก ช่ือโทรศัพทของฉัน เพ่ือเปล่ียน
ช่ืออุปกรณ Bluetooth ของโทรศพัทของคุณ

ขอมูลแพคเก็ต
GPRS (General Packet Radio Service) 
เปนบริการเสริมจากระบบเครือขายที่ชวยใหผูใช
โทรศพัทเคล่ือนที่สามารถสงและรับขอมูล
ผานเครอืขายที่เช่ือมตอกับ Internet Protocal 
(IP) ได (E)GPRS (Enhanced GPRS) คลายกับ 
GPRS แตมีความเร็วในการเชื่อมตอมากกวา 
หากตองการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการใชงาน 
(E)GPRS ความเร็วในการถายโอนขอมูล 
การสมคัรเปนสมาชิกและคาบริการ โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณ บันทึกการตั้งคา (E)GPRS 
ของโปรแกรมตางๆ ที่ใชกบั (E)GPRS กอน

การเชื่อมตอขอมลูแบบแพคเก็ต
เลือก เมนู > การตัง้คา > การเชื่อมตอ > 
ขอมูลแพคเก็ต > เช่ือมตอแพคเก็ต และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้
เมือ่ตองการ—  เพ่ือตั้งคาใหการลงทะเบียน
และการเช่ือมตอ (E)GPRS เริ่มตนข้ึน 
เมือ่แอปพลิเคชันนัน้ตองการใช (E)GPRS 
และจะหยุดการเชื่อมตอเมื่อคุณปดแอปพลิเคชัน
ออนไลนตลอด— เพ่ือตัง้คาเครื่องใหลงทะเบียน
ไปที่ระบบขอมูลแพคเก็ตโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณ
เปดเครื่อง
GPRS และ (E)GPRS ไมไดแสดงดวยสญัลักษณ
ตางกัน แตสญัลักษณของ GPRS และ (E)GPRS 
จะเหมอืนกัน

การตั้งคาโมเด็มขอมลูแบบแพคเก็ต
คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องที่ใชเทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth ไปยังเครือ่งคอมพิวเตอรที่ใชรวมกัน
ได และใชโทรศพัทเปนโมเด็มเพ่ือใชงาน
การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตจากคอมพิวเตอร
ในการกําหนดการตั้งคาการเชื่อมตอจาก
เครื่องคอมพิวเตอรของคุณ เลือก เมนู > 
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > 
การตั้งคาขอมูลแบบแพคเก็ต และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้:
จุดเช่ือมตอที่ใช — เพ่ือใชจดุเช่ือมตอที่คุณ
ตองการ
แกไขจุดเช่ือมตอ — เพ่ือเปล่ียนการตัง้คา
จุดเช่ือมตอ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งคาการเชื่อมตอ
ขอมูลแพคเก็ต (ช่ือจุดเช่ือมตอ) ที่เครือ่ง
คอมพิวเตอร โดยใชซอฟตแวร Nokia Modem 
Options โปรดดูที่ “Nokia PC Suite” ในหนา 59 
หากคณุไดตั้งคาไวที่เครื่องคอมพิวเตอรและ
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โทรศัพท ระบบจะเลือกใชการตัง้คาใน
เครื่องคอมพิวเตอร

การต้ังคาการโทร
เลือก เมนู > การตัง้คา > การตั้งคาโทร 
และจากตวัเลือกตอไปนี:้
การโอนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) — 
สําหรับรายละเอียด กรุณาตดิตอผูใหบริการ
เรียกซ้ําอัตโนมตัิ > เปด — เครื่องพยายาม
โทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพทหมายเลขหนึ่ง
ไดสงูสดุ 10 ครั้ง โดยอัตโนมัต ิหลังจากพยายาม
โทรแลวแตไมสําเรจ็
ตั้งคาสายเรียกซอน > ใชงาน — ระบบเครือขาย
จะแจงใหคณุทราบถงึสายเรียกเขาขณะที่คุณใช
สายอื่นอยู (บรกิารเครอืขาย) โปรดดูที่ 
“สายเรยีกซอน” ในหนา 22
ขอมูลการโทร > ใช — เครือ่งจะแสดงระยะเวลา
และคาโทรโดยประมาณแบบยอ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ของการโทรหลังจากทีคุ่ณ
โทรในแตละครั้ง
สงขอมูลผูโทร (บริการเสรมิจากระบบเครือขาย) 
— เลือก ใช หรือ ตามคาของระบบ

การต้ังคาเครื่อง
เลือก เมนู > การตัง้คา > การตั้งคาเครื่อง 
และจากตวัเลือกตอไปนี:้
การตัง้คาภาษา > ภาษาที่ใชในเครื่อง — 
เพ่ือกําหนดภาษาที่แสดงในเครื่องโทรศพัท
ของคุณ
การตัง้คาภาษา > ภาษาที่เขียน — เพ่ือ
กําหนดภาษาทีใ่ชในการเขียนขอความตางๆ 
ในเครื่อง

การตั้งคาภาษา > ภาษาในการเลนเสยีง — 
เพ่ือเลือกภาษาที่ใชในการเลนเสียง
สถานะหนวยความจํา — เล่ือนดูหนวยความจํา
ที่เหลือ หนวยความจําที่ใชทั้งหมด และ
หนวยความจําที่ใชกับฟงกชันแตละฟงกชันใน
รายการ
ล็อคปุมอัตโนมัติ— เพ่ือตั้งคาปุมกดใหล็อค
โดยอัตโนมตัิ หลังจากผานเวลาหนวงตามทีต่ั้งไว 
เมื่อโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย และไมมี
การใชฟงกชันใดๆ ของเคร่ือง
ปองกันปุมกด — ปอนรหสัโทรศัพท และเลือก 
ล็อคปุมกด เพ่ือกําหนดใหตองปอนรหสัโทรศัพท
เมื่อคุณปลดล็อคปุมกด
เมื่อล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินของทางการได โปรดดูที่ 
“การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด)” ในหนา 19
แสดงขอมูลระบบ > ใช — เพ่ือรับขอมลูจาก
ระบบเครือขาย ซึง่ข้ึนกบัระบบเครือขายที่
เครื่องใชอยูดวย (บรกิารเสริมจากระบบเครอืขาย)
ขอความตอนรบั — ปอนขอความที่ตองการ
แสดงอยางสัน้ๆ เมือ่เปดเครื่อง ในการบันทกึ 
เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ
การเลือกผูใหบรกิาร > อัตโนมัต ิ— เครื่องจะ
เลือกระบบเครอืขายที่มใีนพ้ืนที่ของคณุโดย
อัตโนมัต ิเมื่อเลือกตัวเลือก เลือกเอง คุณจะ
สามารถเลือกระบบเครอืขายซึง่มีขอตกลง
ในการใหบริการขามเครือขายกับผูใหบริการ
ระบบของคุณ
ยืนยันบริการซิม— โปรดดูที่ “บริการซมิ” 
ในหนา 57
เรียกใชขอความชวย — เพ่ือกําหนดให
เครื่องแสดงขอความวิธีใช
เสียงเปดเครื่อง— เพ่ือกําหนดใหเครื่องเลนเสยีง
เปดเครื่องเมื่อเปดเครื่อง
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การตั้งคาอุปกรณเสริม
เมนูการตั้งคาอุปกรณเสริมจะปรากฏขึ้น เมื่อตอ
เครื่องกับอุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกนัได เชน 
อุปกรณชารจหรือแฮนดฟรี
เลือก เมนู > การตัง้คา > ตัง้คาอุปกรณเพ่ิมพิเศษ 
คุณสามารถเลือกเมนูอุปกรณเสริมได
หากเชื่อมตออุปกรณเสริมนัน้กับโทรศัพท 
คุณสามารถเลือกตวัเลือกบางรายการดังตอไปนี้ 
โดยขึ้นอยูกับอุปกรณเสรมิที่คุณใช: 
รูปแบบที่ตัง้ไว หรอื รับอัตโนมัติ

การตั้งคารูปแบบ
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครือขาย
บางประเภทตองการตัง้กําหนดคาที่ถูกตอง
ในเครือ่ง คณุอาจไดรับการตัง้คาเปนขอความ
การจัดรูปแบบจากผูใหบรกิาร หรือปอนการตั้งคา
ดวยตัวคณุเองก็ได เครื่องสามารถจดัเก็บ
การตั้งกําหนดคาไดสงูสดุ 10 คาจากผูใหบริการ
ตางๆ และคุณสามารถจัดการคาดังกลาวได
ภายในเมนูนี้
ในการจัดเก็บการตั้งคาที่ไดรับเปนขอความ
การจดัรูปแบบจากผูใหบรกิาร โปรดดูที่ 
“บรกิารตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา 12
คุณสามารถดูการตัง้คาและแกไขขอมูลบางสวน
ไดในแอปพลิเคชันตางๆ
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตัง้กําหนดคา 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
การตั้งคาเริม่ตน — เพ่ือดูรายชื่อผูใหบริการ
ที่จัดเก็บอยูในเครื่อง (ผูใหบริการที่ระบบตั้งไว
จะมีแถบสกีํากับไว) และเพ่ือเลือกผูใหบริการ
รายอื่นเปนคาที่ตั้งไว เล่ือนไปที่ผูใหบริการ 
และเลือก ขอมลูเพ่ือดูรายชื่อพรอมทั้ง
โปรแกรมที่สนับสนุน ในการลบผูใหบริการ
ออกจากรายการ เลือก ตัวเลือก > ลบ

ใชคาเริ่มตนในทุกแอพพลิเคช่ัน — เพ่ือกําหนด
โปรแกรมที่จะใชการตัง้คาจากผูใหบรกิาร
ที่ระบบตั้งไว
จุดเช่ือมตอที่ตองการ — เพ่ือเลือกจุดเช่ือมตออ่ืน 
โดยทั่วไปแลวเครื่องจะใชจุดเช่ือมตอจาก
ผูใหบรกิารระบบที่คุณตองการ
ตอเวบ็สนับสนุนของผูใหบริการ — 
เพ่ือดาวนโหลดการตัง้คาคอนฟเกอเรชันจาก
ผูใหบรกิารของคณุ ถาผูใหบริการให
การสนับสนุน
การตั้งคาสวนบคุคล — เพ่ือเพ่ิมบัญชีสวนตัว
รายใหมสําหรับบริการตางๆ และเพ่ือใชงาน 
ในการเพิ่มบัญชีสวนตัวใหม หากคุณไมได
เพ่ิมรายใดไว เลือก เพ่ิมใหม หรอืเลือก 
ตัวเลือก > เพ่ิมใหม เลือกประเภทบริการ 
จากนั้นเลือกและปอนการตั้งคาที่จําเปนแตละ
รายการ พารามเิตอรจะแตกตางกันตามประเภท
บริการที่เลือกไว ในการลบหรอืใชบญัชีสวนตวั 
ใหเล่ือนไปยังรายการนัน้ และเลือก ตัวเลอืก > 
ลบ หรือ ใชงาน
การปอนการตัง้คาดวยตนเอง
ในการปอน ดู และแกไขการตั้งคาดวยตนเอง 
เลือก เมนู > การตัง้คา > การตั้งกําหนดคา > 
การตั้งคาสวนบคุคล

ในการเพิ่มการจัดรูปแบบใหม เลือก เพ่ิมใหม 
หรือเลือก ตัวเลือก > เพ่ิมใหม เลือกประเภท
โปรแกรมประเภทใดประเภทหนึ่งจากรายการ 
และปอนคาที่จําเปนทั้งหมด ในการเปดใช
การตั้งคา เลือก กลบั > ตัวเลอืก > ใชงาน
ในการดูหรือแกไขการตัง้คาที่ผูใชกําหนด 
เลือกโปรแกรมที่คุณตองการดูและเลือก
การตั้งคาที่จะแกไข
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การต้ังคาความปลอดภัย
เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย
ที่ใชควบคุมการโทร (เชน จํากัดการโทร 
เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) การโทรออกยังคง
ใชไดในการโทรไปยังเบอรโทรฉุกเฉินตามที่ตั้งไว
ในเครื่อง
เลือก เมนู > การตัง้คา > การตั้งคาการปองกัน 
และจากตวัเลือกตอไปนี:้
ถามรหัส PIN — เพ่ือตัง้คาใหเครือ่งถามรหัส 
PIN ทกุครั้งที่คุณเปดเครือ่ง ในซมิการด
บางประเภท คุณจะยกเลิกการทํางานของฟงกชัน
ถามรหัส PIN ไมได
การจํากัดการโทร —  เพ่ือจํากัดการรับสายและ
โทรออกจากโทรศพัท (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ซึ่งคณุตองใชรหสัระบบ
จํากัดเบอร —  เพ่ือจํากัดการโทรออกไปยัง
หมายเลขที่เลือกไว หากซมิการดของคุณ
สนับสนุนการใชฟงกชันนี้
เฉพาะกลุม — เพ่ือระบกุลุมผูโทรที่คุณสามารถ
ติดตอและผูที่สามารถติดตอคุณได (บรกิารเสริม
จากระบบเครือขาย)
ระดับการปองกัน — หากคณุเลือก โทรศัพท 
โทรศัพทจะถามรหสัโทรศัพททุกครัง้ที่ใสซิมการด
ใหมลงไป
หากคุณเลือก หนวยความจํา เครื่องจะถามรหัส
โทรศัพทเมือ่เลือกหนวยความจําของซิมการด 
และเมือ่คณุตองการเปลี่ยนหนวยความจําที่ใช
รหสัผาน —  เพ่ือเปล่ียนรหัสโทรศัพท, รหัส PIN, 
รหสั PIN2 หรือรหสัระบบ
รหสัที่ใช — เพ่ือเลือกวาจะตองมีการใชรหสั PIN 
หรอื UPIN หรือไม

เรียกคืนการต้ังคาด้ังเดิม
ของเครื่อง

ในการรีเซ็ตการตั้งคาเมนูกลับไปยังคาเดิม 
เลือก เมนู > การตั้งคา > 
เรียกคืนการตั้งคาดั้งเดิมของเครื่อง
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10. คลังภาพ

ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการภาพกราฟก, ภาพ, 
วิดีโอคลิป, เสยีงที่บันทึก และแบบเสียงตางๆ ได 
โดยไฟลเหลานี้จะอยูในแฟมขอมลูตางๆ
เครื่องของคณุสนับสนุนระบบ DRM (Digital 
Rights Management) เพ่ือปองกันขอมูลที่ไดรับ 
อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเง่ือนไขของขอมูล
และรหัสเขาใชงานทุกครั้งกอนรับขอมูลนั้น 
เนื่องจากการรับขอมูลดังกลาวอาจมีการคิดคา
ธรรมเนียม
การคุมครองดานลิขสทิธิ์อาจหามมใิหทําการ
คัดลอก แกไข โอน หรือสงตอภาพ เสียงเรียกเขา 
และเนื้อหาบางสวนได
1. เลือก เมนู > คลังภาพ รายการแฟมขอมลู

จะปรากฏขึ้น 
2. เล่ือนไปยังแฟมขอมูลที่ตองการ และเลือก 

เปด เพ่ือดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมูล หรือ
เลือก ตัวเลือก เพ่ือเขาใชตัวเลือกที่สามารถ
ใชได

3. หากคุณเปดแฟมขอมูลอยู เลือกไฟลที่
ตองการดูแลวเลือก เปด หรือเลือก ตัวเลือก 
เพ่ือใชฟงกชันที่ใชได
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11. สื่อ

การปองกันลิขสทิธิ์จะปองกันมใิหทําการคัดลอก 
แกไข โอน หรอืการสงตอภาพ เพลง (รวมถึง
เสียงเรียกเขา) และเนื้อหาบางสวนได

กลอง
คุณสามารถถายภาพหรือบันทึกวดิีโอคลิป
โดยใชกลองขนาด 2 ลานพิกเซลในตัวเครื่องได 
เลนสและแฟลชของกลองจะอยูดานหลังเครื่อง
โทรศัพท โดยที่หนาจอเครื่องจะทําหนาที่เปนชอง
มองภาพ กลองจะสรางภาพในรปูแบบไฟล JPEG 
และวิดีโอคลิปในรูปแบบ 3GP 
โปรดเคารพสทิธิสวนบุคคลของผูอ่ืน และปฏิบัติ
ตามกฎหมาย, ขอกําหนด และธรรมเนียมปฏบิัติ
ในทองถิ่น เมื่อบันทึกภาพและใชภาพถายหรือ
วิดโีอคลิป

การถายภาพ
เมื่อใชแฟลชใหอยูหางจากวัตถทุี่ตองการถาย
ในระยะที่เหมาะสม หามใชแฟลชเมื่อบุคคล
หรอืสตัวอยูในระยะใกล และอยาใหมือหรือวัตถุ
อ่ืนใดบังแฟลชขณะถายภาพ
เลือก เมนู > สือ่ > กลอง > จับภาพ 
เครื่องจะจัดเก็บภาพถายไวใน คลังภาพ > 
รูปถาย ในการถายภาพตอไปเลือก กลับ 
ในการสงรูปถายเปนขอความมลัตมิีเดีย เลือก สง 
ในการดูตวัเลือกตางๆ เลือก ตัวเลอืก
หากมีแสงนอย หรือตองใชไฟแฟลชกลอง เลือก 
ตัวเลือก > เปดโหมดกลางคืน หรือ เปดไฟแฟลช

การบันทึกวิดีโอคลิป
เลือก เมนู > สื่อ >กลอง ในการเลือกโหมด
วดิีโอ ใหเล่ือนไปทางซายหรือขวา หรือเลือก 
ตัวเลอืก > วิดีโอ และเลือก บันทกึ ในการหยุด
บนัทึกช่ัวคราว เลือก พัก และเมือ่ตองการเริ่ม
กลับมาบันทึกใหม เลือก ใชตอ หากตองการ
หยุดการบันทึก เลือก หยุด เครื่องจะจัดเกบ็
ภาพถายไวใน คลังภาพ > วิดีโอคลิป ในการดู
ตวัเลือกตางๆ เลือก ตัวเลือก

เคร่ืองเลนส่ือ
คณุสามารถใช เครื่องเลนสื่อ เพ่ือดู เลน และ
ดาวนโหลดไฟลตางๆ เชน รูปภาพ เสยีง วิดีโอ
และภาพเคลื่อนไหวได นอกจากนี้ คณุสามารถ
รบัชมวิดีโอทีเ่รียกขอมูลมาจากเซิรฟเวอรของ
ระบบเครือขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
ไดอีกดวย 
เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนสื่อ > เปดคลังภาพ, 
บุคมารก, ไปที่ที่อยู หรือ ดาวนโหลดมีเดีย 

การต้ังคาโทรศัพทสําหรับบริการ
เรียกขอมลู
คณุสามารถรับการตั้งคาการเรยีกขอมลูเปน
ขอความการจดัรปูแบบจากผูใหบริการที่มี
บริการที่คุณตองการใช ในการรับการตั้งคา
เปนขอความการจัดรูปแบบ โปรดดูที่ 
“บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา 12 โปรดดู 
“การตั้งคารูปแบบ” ในหนา 40 นอกจากนี้
คณุสามารถแกไขการตั้งคาดวย Nokia PC Suite 
ไดอีกดวย
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เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนสือ่ > 
การตั้งคากระแส และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้:
การจัดรูปแบบ — เพ่ือใชการจัดรูปแบบ
บัญชี — เพ่ือเปดใชบัญชี

เคร่ืองเลนเพลง
โทรศพัทของคุณมเีครือ่งเลนเพลงสําหรับฟง
แทร็คเพลง เสยีงที่บนัทึกไว หรือไฟล MP3 หรือ 
AAC ซึ่งคุณไดโอนมายังเคร่ืองดวยโปรแกรม 
Nokia Audio Manager ไฟลเพลงจะถูกตรวจพบ
และเพ่ิมโดยเขาไปในรายการแทร็คที่กําหนด
เปนคาเริ่มตนอัตโนมัติ

การเลนแทร็คเพลง
1. เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนเพลง 

รายละเอียดของแทร็คแรกในรายการแทร็ค
ที่ระบบตั้งไวจะปรากฏขึ้น
ในการใชปุมภาพกราฟก , ,  
หรือ  บนหนาจอ ใหเล่ือนไปซายหรือ
ขวาไปยังปุมที่ตองการ และเลือกปุมนั้น

2. ในการเลนแทร็ค ใหเล่ือนไปยังแทร็คที่คณุ
ตองการ แลวเลือก 
ในการขามไปยังตอนตนของแทร็คถัดไป 
เลือก  ในการขามไปยังตอนตน
ของแทร็คกอนหนา เลือก  สองครั้ง
ในการกรอกลับขณะกําลังเลนเพลงนัน้อยู 
เลือกและกดคางไวที่ปุม  หากตองการ
เลนแทร็คที่เลนอยูไปขางหนาอยางรวดเร็ว 
เลือกและกดคางไวที่ปุม  ปลอยปุม
เมื่อถึงตําแหนงที่คุณตองการ

3. หากตองการหยุดการเลน เลือก

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับ
เสียงปานกลาง การรบัฟงเสียง
ทีด่ังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปน
อันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ
โปรดอยาถือโทรศพัทไวใกลหู
ระหวางการใชลําโพง เนือ่งจากเสียง
จะดังมาก

การตั้งคาเคร่ืองเลนเพลง
ใน เครือ่งเลนเพลง มตีัวเลือกที่ใชงานได
ตอไปนี้
ความดัง — เพ่ือเปล่ียนระดับความดัง 
กดปุมเล่ือนไปทางซายหรือขวา
เลนผาน Bluetooth — เพ่ือใชเช่ือมตอไปยัง
อุปกรณเสริมดานเสยีงผานการเชื่อมตอ 
Bluetooth
รายการชื่อเพลง — ใชดูแทร็คทั้งหมดที่อยูใน
รายการชื่อเพลง ในการเลนแทรค็ ใหเล่ือนไปยัง
แทร็คที่ตองการ แลวเลือก เลน เลือก ตัวเลอืก > 
ปรับแทรคใหมหมด หรือ แกรายการชื่อเพลง 
เพ่ือปรับรายการชื่อเพลงใหม (เชน หลังจากเพิ่ม
แทรคใหมลงในรายการ) หรือเพ่ือเปล่ียนรายการ
แทรคที่ปรากฏเมื่อคุณเปด เมนูเครื่องเลนเพลง  
หากมรีายการแทรคหลายรายการในเครื่อง
ตัวเลือกการเลน > สุมเพลง > ใช — เพ่ือใช
เลนแทรคในรายการชื่อเพลงแบบสุมเลน เลือก 
เลนซํ้า > แทรคที่เลนอยู หรือ ทุกแทรค 
เพ่ือเลนแทรคที่เลนอยูหรือรายการชื่อเพลง
ทั้งหมดซ้ํา
ลําโพง หรือ ชุดหฟูง — เพ่ือใชฟงเครื่องเลน
เพลงผานทางลําโพงหรอืชุดหฟูงที่ตอเขากับ
โทรศพัท
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เคลด็ลับ: เมื่อใชชุดหฟูง คุณสามารถ
ขามไปยังแทร็คถัดไปไดโดยการ
กดปุมชุดหฟูง

สง — ใชสงไฟลที่เลือกโดยใช MMS หรือ
การเชื่อมตอ Bluetooth
ดาวนโหลดเพลง — เพ่ือใชเช่ือมตอกับบริการ
เบราเซอรที่เกี่ยวของกับแทร็คที่เลนอยูได 
ฟงกชันนี้ใชไดก็ตอเมือ่มแีอดเดรสของบริการ
อยูในแทร็คเทานัน้
สถานะหนวยความจํา — เพ่ือใชดูขนาดของ
หนวยความจําที่ยังไมไดใชและขนาด
หนวยความจําที่ใชไปแลว

วิทยุ
หากคุณตองการฟงวทิยุจากโทรศัพท ใหตอ
ชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันไดเขาที่โทรศพัท ถาชุด
หูฟงไดตอกับโทรศัพทโดยตรง สายชุดหฟูง
จะทํางานเหมือนเปนเสาอากาศ ดังนั้นควร 
ปลอยสายเอาไว คุณภาพของสัญญาณวิทยุ 
จะข้ึนอยูกับการถายทอดสญัญาณของสถานีวิทยุ
ในบรเิวณนั้นๆ ในการเปดวิทยุ เลือก เมนู > 
สือ่ > วิทยุ ตวัเลขสถานี ช่ือสถานี (หากคณุ
ไดจัดเก็บขอมูลสถานีไว) และความถี่ของสถานี
นั้นจะปรากฏขึ้น หากคุณไดับันทกึขอมลูสถานี
วิทยุไว ใหเล่ือนแลวเลือกตําแหนงของสถานีวิทยุ
ตั้งแต 1 ถงึ 20

คนหาสถานีวิทยุและบันทึกชอง
รายการวิทยุ
เมื่อวิทยุเปดอยู เลือก  หรือ  และ
เลือก เลอืก เพ่ือเปล่ียนยานความถี่วทิยุครั้งละ 
0.05 เมกะเฮิรตซ หรือเลือก เลอืก คางไว 
เพ่ือเริ่มคนหาสถานีวิทยุ เครื่องจะหยุดการคนหา
เมื่อพบสถาน ีในการบนัทึกสถานี เลือก 

ตัวเลอืก > จัดเก็บสถานี ปอนช่ือสถานี แลวเลือก 
ตัวเลอืก > ยอมรับ

การใชวิทยุ
เมื่อเปดวทิยุ เลือก  หรือ  เพ่ือเล่ือน
ไปยังชองที่บนัทึกไวแลวกอนหนานี้หรอืถดัไป 
หรือเลือก ตัวเลอืก และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้: 
ปด — เพ่ือปดวิทยุ
ความดัง — เพ่ือตั้งระดับเสียงของวิทยุ
สถานี — เพ่ือดูรายการสถาน ีเลือก ตัวเลอืก 
เพ่ือเปล่ียนช่ือหรือเพ่ือลบสถานี
ลําโพง — (หรือ ชุดหูฟง) เพ่ือใชในการฟงวทิยุ
ผานลําโพง (หรือชุดหูฟง) ตอชุดหูฟงเขากับ
โทรศัพท สายของชุดหฟูงจะทําหนาที่เหมือนเปน
เสาอากาศของวิทยุ
ตัง้ความถี่ — ปอนคาความถี่ของสถานีวทิยุทีคุ่ณ
ตองการฟง คุณสามารถปอนคาความถี่ตั้งแต 
87.5 เมกะเฮริตซ  ถงึ 108.0 เมกะเฮริตซ  
ในการตั้งคาความถี่ เลือก ตัวเลือก > ยอมรับ

เคร่ืองบันทึกเสียง
คณุสามารถบันทึกคําพูด เสยีง หรือสายที่ใชงาน
ไดถงึ 60 นาที ซึ่งสามารถใชบันทึกช่ือและ
หมายเลขโทรศัพทสําหรับใชในภายหลัง
เครื่องบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูล
หรือเช่ือมตอ GPRS อยู

การบันทึก
1. เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบนัทึกเสยีง
2. ในการเริ่มบันทึกเสียง ใชปุมหมุนเพ่ือทํา

แถบสทีี่ปุมบันทึกเสมือนจริง  และเลือก
ปุมนั้นดวยปุมเลือกตรงกลาง ในการเริ่ม
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บันทึกเสียงระหวางสนทนา เลือก 
ตัวเลอืก > บนัทึกเสยีง ขณะบนัทึก
การสนทนา ผูใชสายทุกคนจะไดยินเสยีงบี๊บ
เบาๆ ทุก 5 วินาที โดยประมาณ

3. ในการหยุดบันทึกเสยีงช่ัวคราว ใชปุมหมุน
เพ่ือทําแถบสีที่ปุมหยุดช่ัวคราว และ
เลือกปุมนั้นดวยปุมเลือกตรงกลาง 
ในการบันทึกเสยีงตอ ใหเลือกปุมบันทึก  
อีกครั้ง

4. ในการหยุดการบนัทึก ใชปุมหมุนเพ่ือทํา
แถบสีที่ปุมหยุดเสมือนจรงิ  และเลือก
ปุมนั้นดวยปุมเลือกตรงกลาง การบนัทึก
เสยีงจะไดรับการจดัเก็บไวในแฟมขอมลู 
เสยีงบันทึก ของเมน ูคลังภาพ

5. ในการฟงเสียงที่บันทกึลาสดุ เลือก 
ตัวเลอืก > สงเลนซ้ําลาสุด

6. ในการสงเสยีงที่บันทึกลาสดุ เลือก 
ตัวเลอืก > สงเลนซ้ําลาสุด

รายการที่บันทึก
เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบนัทึกเสียง > 
ตัวเลอืก > รายการที่บันทึก รายการแฟมขอมูล
ที่ใชงานไดใน คลังภาพ จะปรากฏขึ้น เปด 
เสยีงบันทึก เพ่ือดูรายการพรอมทั้งเสียงที่บันทึก 
เลือก ตัวเลือก เพ่ือเลือกตัวเลือกบางรายการ
ของไฟลใน คลังภาพ โปรดดู “คลังภาพ” 
ในหนา 42
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12. ตารางนัดหมาย

นาฬิกาปลุก
คุณสามารถตั้งใหเครื่องปลุกตามเวลาทีก่ําหนด
ได เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกาปลุก 
ในการตัง้เวลาปลุก เลือก เวลาปลุก และปอน
เวลาปลุก ในการเปลี่ยนเวลาปลุกเมือ่ตัง้คา
เวลาปลุกไว เลือก เปด เลือก เตอืนซ้ํา เพ่ือตั้งให
โทรศัพทแจงเตือนคณุเมื่อถึงวันที่เลือกในสปัดาห
เลือก เสยีงปลุก และเสยีงปลุกตัง้แตเริ่มแรก 
ในการปรับตั้งคาเสียงปลุก เลือกเสียงในเสยีงหนึ่ง
จากรายการในคลังภาพ

การหยุดเสียงปลุก
เครื่องจะสงเสียงปลุกและขอความ ปลุก! 
จะกะพริบพรอมแสดงเวลาปลุกบนหนาจอ
แสดงผล เลือก หยุด เมื่อตองการหยุดเสยีงปลุก 
หากคุณปลอยใหเครื่องสงเสียงเตือนตอไปเปน
เวลาหนึ่งนาที หรือเลือก เลือ่นไป เสียงเตือน
จะหยุดเปนเวลาสบินาที และจะดังอีกครั้ง
หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศพัทอยู 
เครื่องจะเปดเองและมีเสียงปลุกดังข้ึน หากคุณ
เลือก หยุด เครื่องจะถามวาคุณตองการเปด
เครื่องหรือไม เลือก ไม เพ่ือปดเครื่อง หรือกด ใช 
เพ่ือโทรออกหรือรับสาย หามเลือก ใช ในกรณีที่
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสญัญาณรบกวน
หรอือันตรายได

ปฏทิิน
ปฏิทินใชหนวยความจําที่ใชรวมกัน โปรดดูที่ 
“หนวยความจําที่ใชรวมกัน” ในหนา 12

เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน 
วนัที่ปจจบุันจะแสดงอยูในกรอบ หากมบีันทึก
ที่ตัง้ไวสําหรบัวันนัน้ วันดังกลาวจะปรากฏ
เปนตัวทึบ หากคุณตองการดูบนัทึกของวันนั้น 
เลือก ดู ในการดูทีละสปัดาห เลือก ตัวเลอืก > 
ดูอาทิตย ในการดูบันทึกเพียงอันเดียว เลือก ดู
คณุอาจใชตัวเลือกอ่ืนๆ ของการแสดงผลปฏิทิน
ในการสราง, ลบ, แกไข, ยาย และ ทําบันทึกซ้ํา 
บนัทึกไปยังวันอ่ืน หรือสงบันทึกไปยังปฏิทินของ
โทรศัพทเครื่องอ่ืน ขอความตัวอักษร หรือ 
ขอความมัลตมิีเดีย ในการ การตัง้คา คุณสามารถ
ตัง้คาวันที่ เวลา เขตเวลา รปูแบบวันที่หรือเวลา 
หรือวันแรกของสัปดาห ในตัวเลือก 
ลบบันทึกอัตโนมัติ 
คณุสามารถตั้งคาใหเครื่องลบบันทึก
เดิมโดยอัตโนมัตหิลังจากถึงเวลาที่กําหนด
ในการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน เลือก
การแสดงผลเปนเดือนหรือสัปดาห และ 
ตัวเลอืก > ลบบนัทึกทั้งหมด

การสรางบันทึกปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน 
เล่ือนไปยังวนัที่คุณตองการ แลวเลือก 
ตัวเลอืก > สรางบนัทึก เลือกประเภทบันทึก
ไดดังนี้  นัดหมาย,  โทร,  วันเกิด, 

 บันทึกหรือ  เตือนความจํา

เสียงเตือนบันทึก
โทรศัพทจะสงเสียงบี๊บ และแสดงบันทกึ เมือ่มี
สญัลักษณ  บันทกึเตือนการโทรบนหนาจอ 
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เมื่อตองการโทรออกไปยังหมายเลขนั้นใหกดปุม
โทรออกในการปดเสียงเตือนและดูบนัทึก เลือก ดู 
หากคุณเลือก เลื่อนไป เครือ่งจะสงเสยีงแจง
เตือนอีกครั้งหลังจาก 10 นาที แตถาตองการ
หยุดเสยีงเตือนโดยไมดูบนัทึกเตือนความจํานั้น 
เลือก ออก

ส่ิงท่ีตองทํา
คุณอาจจัดเก็บบันทึกงานซึ่งคณุตองทํา โดยเลือก
ระดับความสําคญัของบันทึกนั้น แลวทํา
เครื่องหมายเปนเสร็จสมบรูณเมือ่คุณทําเสร็จแลว 
คุณสามารถจัดเรียงบนัทึกตามลําดับความสําคัญ
หรือตามวันที่ ฟงกชันสิง่ที่ตองทําใช
หนวยความจํารวมกัน โปรดดูที่ 
“หนวยความจําที่ใชรวมกัน” ในหนา 11
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > สิ่งที่ตองทํา
ในการสรางบันทึก เลือก เพ่ิมบันทึก หรือเลือก 
ตัวเลอืก > เพ่ิม ปอนบนัทึก และเลือก 
ตัวเลอืก > จดัเก็บ เลือกลําดับความสําคัญ
วันที่และเวลา ถาตองการเสียงเตือนบนัทึก
ในการแกไขบันทึก ใหดูบันทึกแลวเลือก แกไข
หรือเล่ือนไปยังบันทกึและเลือก ดู หรือเลือก 
ตัวเลอืก  เพ่ือดูตัวเลือกที่มีอยู

บันทึก
คุณสามารถใชโปรแกรมนี้เขียนและสงบนัทึก
ไปยังโทรศัพทที่ใชงานรวมกันได โดยผานทาง
เทคโนโลยไรสาย Bluetooth, SMS หรือ MMS 
แอปพลิเคชันนี้ใชหนวยความจําที่ใชรวมกัน 
โปรดดูที่ “หนวยความจําที่ใชรวมกัน” ในหนา 12
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > บันทึก 
ในการสรางบันทึก เลือก เพ่ิมบันทึก หรือเลือก 
ตัวเลอืก > สรางบันทึก ปอนบันทึก และเลือก 
ตัวเลอืก > จดัเก็บ

หรือเล่ือนไปยังบนัทึกและเลือก ดู หรอืเลือก 
ตัวเลือก  เพ่ือดูตวัเลือกที่มอียู

การซิงโครไนซ
ซิงโครไนซขอมูลปฏิทิน รายชื่อและบนัทึกกับ
อุปกรณที่ใชงานรวมกันไดอ่ืน เชน โทรศัพท
เคล่ือนที ่เครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได หรือ
เซริฟเวอรอินเตอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) 
หากคณุจัดเก็บขอมูลไวในเซิรฟเวอรอินเตอรเน็ต
ระยะไกล คุณจะสามารถซิงโครไนซขอมูล
ในเครื่องของคุณ โดยเริ่มการซิงโครไนซ
จากเครื่องของคุณได นอกจากนี้ คุณสามารถ
ซิงโครไนซขอมูลรายช่ือในเครื่องโทรศัพท ปฏทิิน
และบันทึกเพ่ือใหสอดคลองกับขอมูลในเครื่องพีซี
ที่ใชงานรวมกันได โดยเริม่การซิงโครไนซ
จากเครื่องพีซ ีขอมูลรายช่ือในซิมการดจะไมได
รับการซิงโครไนซ

การซงิโครไนซจากโทรศัพท
กอนการซิงโครไนซจากโทรศัพท คุณตองสมัคร
ขอรับบรกิารซิงโครไนซ และรับการตั้งคา
คอนฟเกอเรชันจากผูใหบริการของคุณ 
หากตองการสอบถามขอมลูเกี่ยวกับบริการที่ม ี
รวมถึงการตั้งคาบริการซิงโครไนซ โปรดตดิตอ
ผูใหบรกิารของคณุ 
ในการเริ่มการซิงโครไนซจากเครื่องโทรศัพท
ของคณุ ใหทําตามขั้นตอนดังนี้
1. เรียกใชการตัง้คาการเช่ือมตอที่คณุตองการ

ใชกับการซิงโครไนซ โปรดดูที่ 
“การตั้งคาการซิงโครไนซ 
จากโทรศัพทของคุณ” ในหนา 49

2. เลือก เมนู > การตัง้คา > การเชื่อมตอ > 
ถายโอนขอมลู > ซิงโครไนซเซิรฟเวอร > 
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ขอมูลที่จะ Synchronise เลือกขอมูลที่จะ
ซิงโครไนซ แลวกด เสรจ็ 

3. เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
ถายโอนขอมูล > ซิงโครไนซเซิรฟเวอร > 
ซิงโครไนซ ขอมลูทีท่ําเครื่องหมายของชุด
ที่ใชงานจะถูกซิงโครไนซหลังจากที่มี
การยืนยัน

การตั้งคาการซงิโครไนซ
จากโทรศัพทของคุณ
คุณอาจไดรบัการตัง้คาการซิงโครไนซเปน
ขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน หากตองการ
สอบถามขอมูลเกี่ยวกับบริการที่มี รวมถึง
การตัง้คาบริการซิงโครไนซ โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคุณ ในการรับการตัง้คาเปน
ขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน โปรดดูที่ 
“บริการตัง้คาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา 12 
ในการปองกัน โปรดดูที่ “การตัง้คารูปแบบ” 
ในหนา 40
เลือก เมนู > การตัง้คา >การเชื่อมตอ > 
ถายโอนขอมลู >ซงิโครไนซเซิรฟเวอร > 
การตัง้คาซงิโครไนซ เลือก การจัดรูปแบบ 
เล่ือนไปยังผูใหบริการที่คุณตองการใชงาน แลว 
เลือก บัญชี เพ่ือดูบัญชีที่ระบุโดยผูใหบริการ 
หากมีบัญชีปรากฏขึ้นมากกวาหนึ่งคา เลือกบญัชี
ที่คุณตองการใช

การซงิโครไนซจากเครื่องพีซี
ที่ใชงานรวมกันได
ในการซงิโครไนซรายช่ือ ปฏิทิน และบันทึกจาก
เครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได ใหใชการเชื่อมตอ 
Bluetooth คณุจําเปนตองใชชุดโปรแกรม Nokia 
PC Suite ของเครื่องโทรศพัทที่ติดตัง้ไวใน
เครื่องพีซี เริ่มการซิงโครไนซจากเครื่องพีซ ี
โดยใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 

โปรดตรวจสอบวาโทรศัพทอยูในโหมด
สแตนดบาย และไดตัง้คาวนัที่และเวลาไว

การซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร
ในการใชเซิรฟเวอรอินเตอรเน็ตระยะไกล คุณตอง
สมัครสมาชิกบริการการซิงโครไนซ หากตองการ
ทราบขอมูลเพ่ิมเติมและการตั้งคาที่จําเปนของ
บริการนี้ โปรดตดิตอผูใหบริการของคุณ คุณอาจ
ไดรับการตั้งคาเปนขอความการตั้งคา
คอนฟเกอเรชัน โปรดดูที ่
“บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา 12 และ 
“การตั้งคาอุปกรณเสริม” ในหนา 40
หากคุณจดัเก็บขอมลูไวในเซิรฟเวอรอินเตอรเนต็
ระยะไกล คณุจะสามารถซิงโครไนซขอมลู
ในเครื่องโทรศพัทของคุณ โดยใชคุณสมบัติ
การซิงโครไนซจากเครื่องโทรศัพทของคุณได
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
ถายโอนขอมูล > ซิงคกับเซิรฟเวอร ข้ึนอยูกับ
การตั้งคา เลือก เริ่มซิงโครไนซ หรอื 
กําลังเริ่มคัดลอก

การซิงโครไนซในครั้งแรกหรือหลังจาก
การซิงโครไนซถูกขัดจังหวะการทํางาน
อาจใชเวลาถึง 30 นาทีจึงจะเสรจ็สมบูรณ 
ในกรณีที่หนวยความจําของรายชื่อหรือปฏิทนิ
เต็ม

การซิงโครไนซอุปกรณตออุปกรณ
ในการคัดลอกหรือซิงโครไนซขอมูลจากโทรศัพท
ของคุณ ช่ืออุปกรณและการตั้งคาจะตองอยู
ในรายชื่อพันธมติรในการสงรายช่ือ หากคุณ
รบัขอมูลจากเครื่องอ่ืน (เชน โทรศัพทเคล่ือนที่
ที่ใชงานรวมกันได) เครื่องจะเพ่ิมพันธมิตรนั้น
ลงในรายชื่อโดยอัตโนมัติ โดยใชขอมลูรายช่ือ
จากเครือ่งนั้น ซิงคกับเซิรฟเวอร และ ซิงคกับพีซี 
เปนรายการเดิมที่มีอยูในรายชื่อ



ตารางนัดหมาย

50 ลขิสิทธ์ิ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธ ิ์

ในการเพ่ิมพันธมิตรใหมใหกับกลุมรายช่ือ 
(เชน อุปกรณใหม) เลือก เมนู > การตัง้คา > 
การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมูล > ตัวเลือก > 
เพ่ิมรายช่ือที่โอน > ซงิคโทรศัพท หรือ 
คัดลอกโทรศพัท และปอนการตั้งคาตามประเภท
ของการสงขอมลู
ในการแกไขการตั้งคาการคัดลอกและซิงโครไนซ 
ใหเลือกรายชื่อจากรายชื่อพันธมิตร และเลือก 
ตัวเลอืก > แกไข
ในการลบพันธมติร เลือกรายชื่อจากรายชื่อ
พันธมิตร และ ตัวเลือก > ลบ และยืนยัน 
ลบรายชื่อทีถ่ายโอน? คุณไมสามารถลบ 
ซิงคกับเซริฟเวอร หรือ ซิงคกับพีซี

การสงขอมลูกับอุปกรณที่ใชงาน
รวมกันได
เมื่อมีการซิงโครไนซขอมลู จะมีการใชเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth โดยอุปกรณอีกเครื่องหน่ึง
จะอยูในโหมดสแตนดบาย
ในการเริ่มการโอนขอมลู เลือก เมนู > 
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมลู 
และเลือกพันธมิตรที่ไมใช ซิงคกับเซริฟเวอร หรือ 
ซิงคกับพีซ ีทีต่องการสงขอมูลจากรายชื่อ 
เครื่องจะคดัลอกหรือซิงโครไนซขอมูลที่เลือกตาม
การตั้งคา อุปกรณอีกเครื่องหน่ึงจะตองเปดใช
สําหรับรับขอมูลเชนเดียวกัน

การสงขอมลูโดยไมตองใสซิมการด
คุณสามารถสงขอมูลจากเครื่องของคณุไดโดย
ไมตองใสซิมการด
เปดโทรศัพทโดยไมตองใสซิมการด และเลือก 
ถายโอน และจากตัวเลือกตอไปนี้:
ถายโอนรายชื่อ — เพ่ือเลือกรายชื่อที่ไมใช 
ซิงคกับเซริฟเวอร และ ซิงคกับพีซ ีจากรายชื่อ

พันธมิตรเพ่ือสงขอมูลจากเครื่องของคุณ 
โทรศพัทจะเริ่มการซิงโครไนซหรือคัดลอก
รับขอมูล > ทาง Bluetooth — เพ่ือรบัขอมูล
จากโทรศัพทเครื่องอ่ืน
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13. เว็บ

คุณสามารถเขาใชบริการอินเตอรเน็ตแบบ
เคล่ือนที่ตางๆ โดยใชเบราเซอรของโทรศัพท
โปรดตรวจสอบการใชงานบรกิารเหลานี้ ราคา
รวมทั้งภาษ ีกับผูใหบริการที่มบีริการตามที่
คุณตองการใช
คุณสามารถใชคณุสมบัติเบราเซอรของโทรศัพท
เพ่ือดูบรกิารตางๆ ที่ใชภาษา Wireless Markup 
Language (WML) หรือ extensible HyperText 
Markup Language (XHTML) ในเพจตางๆ ได 
โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกตางกันตามขนาด
ของหนาจอ โปรดทราบวา คณุอาจดูรายละเอียด
ทั้งหมดของเวบ็เพจในอินเตอรเน็ตไมได 

ขอสําคญั: เลือกใชเฉพาะบริการ
ทีคุ่ณเช่ือถือได และมีการรักษา
ความปลอดภัยรวมทัง้การปองกัน
ซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานัน้

การต้ังคาโทรศัพทสําหรับ
บริการ

โทรศัพทของคณุอาจมีขอมูลการตั้งคาบริการ
บางประเภทจัดเก็บไว โดยเครือ่งจะไดรับ
การตัง้คาเพ่ิมเตมิเปนขอความการตั้งคา
คอนฟเกอเรชันจากผูใหบริการระบบหรือ
ผูใหบริการที่มีบริการที่คุณตองการใช
ในการรบัการตั้งคาเปนขอความการตั้งคา
คอนฟเกอเรชัน โปรดดูที่ 
“บริการตัง้คาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา 12 และ 
“การตั้งคารูปแบบ” ในหนา 40

โปรดติดตอขอขอมูลเพ่ิมเตมิและการตั้งคา
ที่เหมาะสมจากผูใหบริการที่มีบริการที่คุณ
ตองการ

การเชื่อมตอบริการ
ตรวจดูใหแนใจวาการตัง้คาบริการเวบ็ของบริการ
ที่คณุตองการใชนั้นทํางานอยู เมื่อตองการใช
การตั้งคา เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคา > 
การตั้งกําหนดคา > การจดัรูปแบบ แลวเลือกชุด
คาการจัดรูปแบบทีคุ่ณตองการ
ในการเชื่อมตอกับเว็บ ใหคณุเลือกทําตาม
ข้ันตอนตอไปนี้:
• เปดหนาเริ่มตน เชน โฮมเพจของผูใหบริการ: 

เลือก เมนู และเลือก เว็บ และ โฮมเพจ
• เลือกบุคมารกของบรกิาร: เลือก เมนู > 

เว็บ > บุคมารก  และเลือกบุคมารก 
หากบุคมารกไมทํางานเมื่อใชการตัง้คา
บริการที่ใชอยูปจจุบนั ใหใชชุดการตัง้คา
บริการอื่น และลองอีกครั้ง

• เลือก URL ลาสุด: เลือก เมนู > เวบ็ > 
ที่อยูเว็บลาสดุ

• ปอนแอดเดรสของบริการ:
เลือก เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู ปอนทีอ่ยู
ของบริการ แลวเลือก ตัวเลอืก > ยอมรับ

การเบราสเพจ
หลังจากคุณเช่ือมตอเขากับบริการ คณุสามารถ
เริ่มเบราสเพจตางๆ ได ฟงกชันของปุมโทรศพัท
อาจแตกตางกันไปตามบริการนั้นๆ ใหทําตาม
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ขอความแนะนําบนหนาจอโทรศัพท สําหรบั
ขอมลูเพ่ิมเติม โปรดตดิตอผูใหบริการของคุณ
หากเครื่องไดเลือก GPRS เปนบริการเสริมขอมลู 
สัญลักษณ  ปรากฏขึ้นที่ดานบนซายของ
หนาจอในระหวางการเบราส หากคุณรับสาย
หรือขอความแบบตัวอักษร หรือโทรออก
ในระหวางการเชื่อมตอ (E)GPRS สญัลักษณ 

ตอจะปรากฏขึ้นที่ดานบนซายของหนาจอซึ่ง
แสดงวาหยุด (พัก) การเชื่อมตอ (E)GPRS 
ไวช่ัวคราว หลังการสนทนา เครื่องจะพยายาม
เช่ือมตอ (E)GPRS ใหมอีกครั้ง

การใชปุมบนเครื่องโทรศัพท
ขณะเบราส
• ใชปุมหมุนเพ่ือเบราสดูเพจ
• ในการเลือกรายการที่ไฮไลตไว กดปุม 

โทรออก หรือเลือก ตัวเลือก เพ่ือเปดลิงค
เช่ือมโยง

• ในการปอนตัวอักษร หมายเลข หรือตวัอักษร
พิเศษ ใหกดปุมเลือกกลางเพ่ือเลือกตัวอักษร
ทีละตัวจากแถบอักษร

ตัวเลือกตางๆ ในขณะเบราส
เลือก ตัวเลือก และตวัเลือกตอไปนี้อาจใชงานได: 
โฮมเพจ, เพ่ิมบุคมารก, บุคมารก, ตวัเลือกเพจ, 
ประวตั,ิ ดาวนโหลด, ตัวเลือกอ่ืน ๆ , รีโหลด และ 
จบการทํางาน ผูใหบริการอาจเสนอตวัเลือกอ่ืนๆ 
ไวดวย

การโทรออกโดยตรง
เบราเซอรสนับสนุนฟงกชัน ที่คุณสามารถ
เขาใชงานไดขณะเบราส คุณอาจตอสายสนทนา 
และจดัเก็บช่ือและหมายเลขโทรศพัทจากเพจได

หนวยความจําแคช
เพ่ือลบแคชเลือกทําดังนี:้
• ขณะเบราส เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน 

ๆ > ลบขอมลูในแคช
• เมือ่อยูในโหมดแสตนดบาย เลือก เมนู > 

เวบ็ > ลบขอมูลในแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูล
ไวช่ัวคราว หากคุณพยายามเขาใชหรือเขาดู
ขอมูลที่เปนความลับที่ตองการรหัสผาน ใหลบ
แคชของเคร่ืองหลังการใชแตละครัง้ ขอมูลหรือ
บริการที่คุณเขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวใน
หนวยความจําแคช

การสิ้นสุดการเช่ือมตอบริการ
หากคณุตองการหยุดการเบราสและสิน้สดุ
การเชื่อมตอ เลือก ตัวเลอืก > จบการทํางาน 
หรือ กดปุมจบการทํางานสองครั้ง หรือกดปุม
จบการทํางานคางไว

การตั้งคาลักษณะ
ขณะเบราส เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ  > 
การตั้งคาลักษณะ หรือในโหมดสแตนดบาย เลือก 
เมนู > เว็บ >การตัง้คา > การตั้งคาลักษณะ
เบราเซอร เลือกจากตวัเลือกตอไปนี้:
การตัดคํา — หากคุณเลือก ใช ขอความจะตดั
ไปขึ้นบรรทัดใหม หากคณุเลือก ไมใช ขอความ
นั้นจะถูกตัดใหสั้นลง
แสดงภาพ — หากคุณเลือก ไมแสดง ภาพที่
ปรากฏบนเพจจะไมปรากฏขึ้น
การแจงเตือน — เลือก เตอืนเช่ือมที่ไมรับรอง > 
ใช เพ่ือตั้งคาใหเครื่องสงเสยีงเตือน
เมือ่การเชื่อมตอที่มกีารรักษาความปลอดภัยได
เปล่ียนเปนแบบที่ไมมีการรักษาความปลอดภัย
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ในระหวางการเบราส เลือก 
เตือนรายการที่ไมรับรอง > ใช เพ่ือตั้งคาใหเครื่อง
สงเสียงเตือนเมื่อมีขอมูลความปลอดภัยอยูในเพจ
ที่มีการรักษาความปลอดภัย การเตือนนี้ไมได
รับรองวาการเชื่อมตอนั้นจะเปนการเชื่อมตอที่
ปลอดภัยหรือไม หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม ดู 
“ระบบปองกันเบราเซอร” ในหนา 54
การเขารหัสตัวอักษร — เพ่ือเลือกชุดตัวอักษร
ที่เครื่องจะใชเพ่ือแสดงเพจเบราเซอรที่ไมมี
ขอมูลนั้น หรือเพ่ือเลือกวาจะใชการเขา
รหสั UTF-8 ทุกครัง้หรือไม เมื่อจะสงที่อยูของ
เว็บไซตไปยังโทรศัพทที่ใชงานรวมกันได

คุกกี้
คุกกี้ คือ ขอมูลที่เว็บไซตบันทึกในหนวยความจํา
แคชในโทรศพัทของคุณ ขอมูลนี้อาจเปนขอมูล
ผูใชของคณุหรือการตัง้คาการเบราส คุกกี้จะถูก
บันทึกไวจนกวาคุณจะลบขอมูลในหนวยความจํา
แคช โปรดดูที่ “หนวยความจําแคช” ในหนา 52
ขณะเบราส เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > 
การปองกัน > การตั้งคาคุกกี ้หรอืใน
โหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > เว็บ > 
การตัง้คา > การตั้งคาการปองกัน > คุกกี้ > 
ใหรบัได หรือ ไมใหรับ

บุคมารก
ขณะเบราส เลือก ตัวเลือก > บุคมารก 
หรอืในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > เวบ็ > 
บุคมารก เล่ือนไปที่บุคมารกที่คุณตองการใช 
และเลือกบุคมารกนั้นเพ่ือเช่ือมตอกับเพจของ
บุกมารก หรือเลือก ตัวเลอืก เพ่ือดูช่ือและที่อยู
ของบุคมารกที่เลือกไว แกไขหรือลบบุคมารก
ที่เลือกไว หรือสงไปยังโทรศพัทเครือ่งอ่ืนโดยตรง 
โดยสงเปนแบบบุคมารก หรือสงเปนขอความ
แบบตวัอักษร หรือสรางบุคมารกใหม

โทรศัพทของคุณอาจมบีุคมารกที่โหลดไวแลว
สําหรับไซตที่ไมไดเปนพันธมติรกับ Nokia ทัง้นี้
Nokia จะไมรับรองหรือรับประกันใดๆ ตอการ
ใชงานไซตดังกลาว หากคุณเลือกการเขาถงึ
เว็บไซตเหลานั้น คณุควรจะยึดถือตาม
ขอควรระวงัสําหรับความปลอดภัยหรือเนื้อหา
ดังที่ทานทําตอไซตอินเตอรเน็ตใดๆ

การรับบุคมารก
เมื่อคุณไดรับขอความบุคมารกแลว (ที่สง
เปนแบบบุคมารก) ขอความ ไดรับ 1 บุคมารก 
จะปรากฏบนหนาจอ เลือก แสดง เพ่ือดูบุคมารก
นัน้ ในการบนัทึกบุคมารก เลือก จัดเก็บ 
ในการดูรายละเอียดทั้งหมด เลือก ตัวเลอืก > ดู 
ในยกเลิกบุคมารก เลือก ลบ 

การดาวนโหลดไฟล
เมื่อคุณตองการดาวนโหลดแบบเสียง ภาพ
กราฟก วิดีโอหรือลักษณะตางๆ ลงในโทรศัพท
ของคุณ (บรกิารเสริมจากระบบเครอืขาย) เลือก 
เมนู > เวบ็ > ดาวนโหลด
เลือก ดาวนโหลดเสยีงกริ่ง, ดาวนโหลดภาพ, 
ดาวนโหลดวดิีโอ หรือ ดาวนโหลดลักษณะ

ขอสําคัญ: ติดตัง้และใชงานเฉพาะ
แอปพลิเคชันซอฟตแวรอ่ืนใดจาก
แหลงที่มกีารรักษาความปลอดภัย
และมีการปองกันจากซอฟตแวรที่
เปนอันตรายเทานัน้

คณุสามารถสอบถามการใหบริการตางๆ, ราคา 
รวมทั้งภาษี จากผูใหบริการของคุณได 
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ถาดรับขอมูล
โทรศพัทสามารถรับขอความบริการ (ขอความ
ที่สงให) ที่มาจากผูใหบริการระบบ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ขอความบรกิารเปนการแจง
ขอมลู เชน หัวขอขาว และขอความแบบตัวอักษร 
หรือที่อยูของบริการ
หากคุณตองการเขาใชงาน ถาดรับขอความ
บริการ เมือ่คุณไดรับขอความบรกิาร เลือก แสดง 
หากคุณเลือก ออก ขอความจะถูกยายไปไวใน 
ถาดรับขอความบริการ ในการเขาสู ถาดรับ
ขอความบริการ ภายหลัง เลือก เมนู > เว็บ> 
ถาดรับขอความบริการ
ในการเขาสู ถาดรบัขอความบริการ ขณะเบราส 
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอ่ืน ๆ > 
ถาดรับขอความบริการ เล่ือนไปยังขอความ
ที่ตองการ เลือก โหลด เพ่ือเรียกใชเบราเซอรและ
ดาวนโหลดขอมลูที่เลือกไว เลือก ตัวเลอืก > 
ขอมลู เพ่ือแสดงขอมูลอยางละเอียดในการแจง
บริการ หรือเลือก ลบ เพ่ือลบขอมลูนั้น

การตั้งคาถาดรับขอความบริการ
เลือก เมนู > เวบ็ > การตั้งคา > 
การตั้งคาถาดรับขอความบริการ 
และเลือกจากตัวเลือก ตอไปนี้
ขอความบริการ > ใช (หรือ ไมใช) — เพ่ือตั้งคา
ใหโทรศพัทรับ (หรือไมรับ) ขอความบริการ
ปองกันขอความ > ใช — เพ่ือตัง้คาใหโทรศพัท
รับขอความบริการเฉพาะจากผูจดัทําขอมูล
ที่ไดรับการรับรองจากผูใหบริการเทานั้น 
เมื่อตองการดูรายชื่อผูจัดทําขอมูลที่ไดรับ
การรับรอง เลือก ชองที่เช่ือถอืได
เช่ือมตออัตโนมัต ิ— หากคุณตัง้โทรศัพทใหรบั
ขอความบริการ และเลือก ใช คุณสามารถตัง้ให

เครื่องเปดเบราเซอรโดยอัตโนมัตจิากโหมด
สแตนดบาย เมือ่เครื่องไดรับขอความบริการ

ระบบปองกันเบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติการรักษา
ความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เชน 
บริการดานธนาคาร หรือการซื้อสนิคาออนไลน 
สําหรับการเชื่อมตอประเภทนี้ คุณตองใช
ใบรับรองและโมดูลรกัษาความปลอดภัยซึ่งอาจ
ใชไดจากซิมการดของคุณ โปรดตดิตอผูใหบรกิาร
เพ่ือขอทราบขอมลูเพ่ิมเตมิ

โมดูลปองกัน
โมดูลปองกันประกอบดวยใบรบัรอง รวมทั้ง
คียสวนตัวและคยีที่ใชทัว่ไป วตัถุประสงคของ
โมดูลปองกันคือ การปรับปรุงบริการดาน
ความปลอดภัยของโปรแกรมที่เกี่ยวของกับ
การเชื่อมตอเบราเซอร และใหคุณใชงานลายเซ็น
ดิจิตอลได ผูใหบริการจะจัดเก็บใบรับรองไว
ในโมดูลปองกัน
เลือก เมนู > เว็บ > การตัง้คา > 
การตั้งคาการปองกัน > การตั้งคาการปองกัน 
และ เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
ขอมูลโมดูลปองกัน — เพ่ือแสดงชื่อโมดูลปองกัน 
สถานะ บริษัทผูผลิต และหมายเลขผลิตภัณฑ
ถาม PIN โมดูล — เพ่ือตั้งเครื่องใหถามรหัส PIN 
ของโมดูล ขณะใชบริการที่มอียูในโมดูลรักษา
ความปลอดภัย
เปล่ียน PIN โมดูล — เพ่ือเปล่ียนรหสั PIN 
ของโมดูล ในกรณีที่ใชงานไดโดยโมดูลรักษา
ความปลอดภัย
เปล่ียน PIN ที่ลงนามไว — เพ่ือเปล่ียน PIN 
ที่ลงนามไว
โปรดดูที ่“รหัสผาน” ในหนา 11
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ใบรับรอง
ใบรับรองมอียู 3 แบบ คอื ใบรับรองเซริฟเวอร 
ใบรับรองสทิธิ์ และใบรบัรองผูใช
• เครื่องจะใชใบรับรองเซริฟเวอรเพ่ือสราง

การเชื่อมตอที่มีความปลอดภัยกบัเซิรฟเวอร
เนื้อหา เครื่องจะรับใบรับรองเซิรฟเวอรจาก
ผูใหบริการกอนที่จะเริม่การเช่ือมตอ และจะ
ตรวจสอบความถูกตองโดยใชใบรับรองสิทธิ์
ที่จัดเก็บไวในเครื่องโทรศัพท แตจะไมมี
การจดัเก็บใบรับรองเซิรฟเวอร
สญัลักษณความปลอดภัย  จะปรากฏ
ข้ึนระหวางการเชื่อมตอ หากการสงขอมูล
ระหวางโทรศพัทและเซิรฟเวอรเนือ้หา
ถูกเขารหัสไว
อยางไรก็ตาม ไอคอนความปลอดภัยไมได
แสดงวาการสงขอมลูระหวางเกตเวยและ
เซิรฟเวอรเนื้อหา (หรือที่ที่จัดเกบ็แหลง
ขอมูลที่ตองการ) จะปลอดภัย ข้ึนกับผูให
บรกิารวาจะมีระบบปองกันใหกับการสง
ขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรเนื้อหา
หรอืไม

• บรกิารบางบริการตองใชใบรับรองสทิธิ์ เชน 
บรกิารดานการธนาคาร เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองของใบรับรองอ่ืน ผูใหบริการ
อาจจัดเก็บใบรบัรองสทิธิ์ไวในโมดูล
รักษาความปลอดภัย หรืออาจดาวนโหลด
ใบรับรองนัน้จากระบบเครือขาย หากบริการ
นั้นใชใบรบัรองสทิธิ์ได

• เจาหนาที่ผูออกใบรบัรองจะเปนผูออก
ใบรับรองใหผูใช คุณจําเปนตองใชใบรับรอง
ผูใชเมือ่จะสรางลายเซน็ดิจิตอล โดย
ใบรับรองนีจ้ะเช่ือมโยงผูใชกับคียสวนตัว
ที่กําหนดไวในโมดูลรกัษาความปลอดภัย

ขอสําคัญ: แมวาการใชใบรับรอง
จะชวยใหความเสี่ยงที่เกี่ยวของใน
การเชื่อมตอระยะไกลและการตดิตัง้
ซอฟตแวรลดนอยลงอยางเห็นไดชัด 
แตคุณควรใชใบรับรองอยางถูกตอง
เพ่ือใหไดรับประโยชนจากการรักษา
ความปลอดภัยที่มีประสทิธิภาพ
เพ่ิมมากขึ้น ใบรับรองมิไดให
การปองกันความปลอดภัย
แตอยางใด โปรแกรมจดัการใบรบัรอง
ควรประกอบดวยใบรับรองที่ถูกตอง 
เปนของแท หรอืเช่ือถือได เพ่ือใหใช
งานการรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสทิธิภาพมากขึ้นได
ใบรับรองมีอายุการใชงานแบบจํากัด 
หากใบรบัรองทีห่มดอายุหรือ
ใบรับรองที่ไมถกูตองปรากฏขึ้น 
แมวาใบรับรองนั้นจะถูกตองอยูแลว 
ใหตรวจสอบวาวันเวลาปจจุบัน
ในเครื่องของคุณถูกตอง
กอนที่จะเปล่ียนแปลงคาของ
ใบรับรอง คณุตองตรวจสอบใหแนใจ
วาคุณสามารถเชื่อถือขอมูลของ
เจาของใบรับรองนี้ได และ
ตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาว
เปนของเจาของที่แสดงรายการไว

ลายเซน็ดิจิตอล
คณุสามารถสรางลายเซน็ดิจิตอลดวยโทรศัพท
ของคุณได หากซิมการดของคุณมีโมดูลปองกัน 
ลายเซ็นนี้จะไดรับการตดิตามตรวจสอบกลับไป
หาคุณโดยใชจากคยีสวนตัวในโมดูลรักษา
ความปลอดภัย และใบรับรองผูใชซึ่งคุณนํามาใช
กับลายเซ็น ลายเซ็นแบบดิจติอลจะเปนลายเซ็น
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เดียวกับที่คุณเซน็ช่ือลงบนเอกสารใบเรียกเก็บ 
สัญญา หรอืเอกสารอื่นๆ 
ในการใชลายเซ็นดิจิตอล เลือกลิงคของเพจ เชน 
ช่ือหนังสอืที่คุณตองการซื้อ และราคาหนังสอื 
ขอความที่ตองเซ็น (ตัวอยางเชน จํานวน วันที่) 
จะปรากฏขึ้น
ตรวจสอบวาขอความที่เปนสวนหวั คอื อาน 
และไอคอนลายเซ็นดิจิตอล  จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: หากไอคอนลายเซน็
ดิจติอลไมปรากฏขึ้น แสดงวามี
การละเมดิการรักษาความปลอดภัย 
และคณุไมควรเขาดูขอมูลสวนบคุคล
ในขณะนี้ เชน การเขารหสั PIN

ในการเซน็ขอความ ใหอานขอความทั้งหมดกอน 
หลังจากนั้นใหคณุเลือก ตกลงรบั
ขอความนั้นอาจไมปรากฏภายในหนาจอเดียว 
ดังนั้น โปรดเลื่อนดูขอความและอานขอความ
ทั้งหมดกอนที่จะเซ็น
เลือกใบรับรองผูใชที่คุณตองการใช ปอนรหสั PIN 
สําหรับลายเซ็น (โปรดดูที่ “รหัสผาน” ในหนา 11)
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14. บริการซิม

นอกเหนือจากฟงกชันตางๆ ที่มีในเครื่อง
โทรศัพทแลว ซิมการดจะใหบริการเสรมิซึ่งคุณ
สามารถเขาใชไดในเมนูนี ้โดยที่เมนูนี้จะ
ปรากฏขึ้นตอเมือ่ซิมการดของคุณมีบริการเสริม
เพ่ิมเติม สวนช่ือและเน้ือหาของเมนูนี้จะข้ึนอยูกับ
ซิมการด
หากตองการทราบเกีย่วกับอัตราการใหบริการ 
และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซมิการด 
โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ ซึง่อาจ
เปนผูใหบรกิารระบบ ผูใหบริการ หรือผูจําหนาย
รายอื่นๆ
ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับผูใหบริการ ในการตัง้ใหโทรศพัท
ใหแสดงขอความยืนยันการทํางานที่จะสงระหวาง
เครื่องของคุณและระบบเครือขาย เมือ่คุณใช
บรกิารซิม เลือก เมนู > การตั้งคา > 
การตัง้คาเครื่อง > ยืนยันบริการซิม > แสดง
ในการใชบรกิารเหลานี ้คุณอาจตองสงขอความ 
หรอืโทรติดตอ ซึ่งคุณจะตองรบัผิดชอบ
คาใชจายนี้
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15. หมายเลขโทรศัพท

ฟงกชันนี้จะชวยใหคุณสามารถเขาใชหมายเลข
โทรศพัทได โดยสามารถโทรออกหรอืสัง่งานอื่นๆ 
ไปยังหมายเลขโทรศัพทที่ปอนเขาไป
เลือก เมนู > รายการตัวเลข และปอนหมายเลข
โทรศพัทที่ตองการ เลือก ตัวเลอืก และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้
จัดเก็บ — เพ่ือเพ่ิมหมายเลขโทรศัพทไวใน
รายชื่อ
เล่ือนเคอรเซอร — เพ่ือเปล่ียนเปน
โหมดเคอรเซอร
เพ่ิมในรายชื่อ —  เพ่ือเพ่ิมหมายเลขโทรศัพท
ไวในรายชื่อ ซึ่งไดถูกจัดเก็บไวในสมุดรายชื่อ
ในโทรศพัท
สงขอความ — เพ่ือสรางขอความและสงไปยัง
หมายเลขนัน้
โทรออก — เพ่ือโทรออกไปยังหมายเลขนั้น
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16. การเชื่อมตอเคร่ืองกับเครื่องพซีี
คุณสามารถสงและรับอีเมล และเขาใชงาน
อินเตอรเนต็เมือ่เช่ือมตอเครื่องเขากับเครื่องพีซี
ทีใ่ชงานรวมกนัได ผานทางสายขอมลู คณุสามารถ
ใชเครือ่งโทรศัพทนี้กับโปรแกรมสือ่สารดาน
ขอมูลและการเชื่อมตอกับเครื่องพีซีได 
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 
ในการซงิโครไนซรายช่ือ ปฏิทิน บนัทึก และ
บันทึกสิ่งที่ตองทําระหวางเครื่องโทรศพัทของคุณ
และเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันไดหรือเซิรฟเวอร
อินเตอรเนต็ระยะไกล (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)
คุณสามารถคนหาขอมลูเพ่ิมเตมิและไฟลที่
ดาวนโหลดได เชน ชุดโปรแกรม PC Suite 
ในสวนสนับสนุนในเว็บไซตของโนเกียที่ 
www.nokia-asia.com/support

Nokia PC Suite
ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ประกอบดวย
โปรแกรมตอไปนี้ (ตามลําดับตัวอักษร)
• Backup 

สํารองขอมูลและเรียกคนืไฟลโทรศพัท
ไดอยางสะดวก

• Synchronize 
ซิงโครไนซรายชื่อ ปฏิทนิและรายการ
ที่ตองทํา และบันทกึ

• File manager 
จัดการไฟลรายชื่อ ภาพ คลิป และเสยีง

• Create wallpapers
แปลงภาพเปนภาพพ้ืนหลัง ขอความ
มัลตมิีเดียและภาพถายบุคคลที่ใชกับ
โทรศัพทได

• View multimedia
เลนขอความมัลติมีเดียและไฟลเสียงและ
ไฟลภาพบนเครื่องพีซี

• Create ringing tones
แปลงเสยีงเรียกเขา MIDI เปนเสียงเรียกเขา
แบบ Scalable polyphonic

• Add contacts
สรางรายชื่อใหมและแกไขรายละเอียด
รายช่ือ

• Send text messages
สงขอความแบบตวัอักษรจากเครือ่งพีซี

• Store images
รบัภาพใหมและคลิปวิดีโอโดยอัตโนมตัิ
จากเครือ่งของคณุทุกครั้งที่ตอเขา

• Connect to the Internet
ตอเครื่องพีซีเขาอินเตอรเน็ตโดยใชการตอ
จากระบบเครอืขายของโทรศพัทของคุณ

การคุมครองดานลิขสทิธิ์อาจหามมใิห
ทําการคดัลอก การแกไข การโอน หรอืการสงตอ
ภาพ แบบเสียง และเนื้อหาบางสวนได

(E)GPRS, HSCSD และ CSD
คณุสามารถใชบริการขอมูล (E)GPRS 
(Enhanced GPRS), GPRS (General Packet 
Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit 
Switched Data) และ CSD (Circuit Switched 
Data, ขอมูล GSM)
โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ 
เพ่ือดูขอมลูเกี่ยวกับการใชงานและการเปน
สมาชิกบรกิารขอมูล
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การใชบริการ HSCSD จะสิน้เปลืองพลังงานจาก
แบตเตอรีข่องโทรศัพทเรว็ข้ึนกวาการใช
สายสนทนาหรือการใชสายขอมูลปกติ คุณอาจ
จําเปนตองตอโทรศัพทเขากับเครื่องชารจสําหรับ
ชวงเวลาที่มีการถายโอนขอมูล
โปรดดู “การตัง้คาโมเด็มขอมูลแบบแพคเก็ต” 
ในหนา 38

แอปพลิเคชันการส่ือสาร
ดานขอมูล

โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสือ่สาร
ดานขอมูลจากในเอกสารที่ใหมาดวย
ในระหวางทีเ่ช่ือมตอเคร่ืองเขากับเครื่อง
คอมพิวเตอร คณุไมควรโทรออกหรอืตอบรับ
สายเรยีกเขา เนื่องจากอาจทําใหการทํางาน
ขัดของได
เพ่ือประสทิธิภาพการทํางานทีด่ีข้ึนในระหวาง
ที่ใชสายสงขอมูล ใหวางโทรศพัทบนพ้ืนผิวที่
ไมเคล่ือนโดยคว่ําโทรศัพทลง อยาเคล่ือนยาย
โทรศพัทโดยถือไปมาระหวางสงขอมูล
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17. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่
การชารจและการคายประจุ

อุปกรณนีม้ีแบตเตอรี่ติดตัง้ภายในชนิดไม
สามารถถอดเปลี่ยนได หามแกะแบตเตอรี่
ออกจากเครื่อง เนื่องจากอาจทําใหโทรศัพท
เกิดความเสียหายได คุณควรนําเครื่องไปยัง
ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคณุเพ่ือ
เปล่ียนแบตเตอรีก่อนใหม
หากใชแบตเตอรี่ที่เปล่ียนใหมเปนครัง้แรก 
หรอืหากไมไดใชแบตเตอร่ีเปนเวลานานๆ 
คุณอาจจําเปนตองเช่ือมตอกับอุปกรณชารจ 
และปลดการเชื่อมตอและเชื่อมตอใหมอีกครั้ง
เพ่ือเริ่มการชารจ
ถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบและโทรศัพท
เมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสยีบแบตเตอรี่ที่ชารจ
เต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจาก
การชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุ
การใชงานของแบตเตอรี่สัน้ลง หากคณุทิ้ง
แบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุ
ออกเองเมื่อเวลาผานไป
ในกรณทีี่ไมมีประจุแบตเตอรี่เหลืออยูเลย 
เมื่อเวลาผานไปสองสามนาที สญัลักษณแสดง
การชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรอืกอนทีจ่ะ
มีการใชโทรศัพท

คําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรบัการใช
อปุกรณเสรมิ
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมอืเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจาก

อุปกรณเสรมิใดๆ ใหจับที่ปล๊ักไฟและดึงออก 
อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการตดิตั้งและการทํางานของ
อุปกรณเสริมทุกช้ินทีต่ิดตั้งในรถอยาง
สม่ําเสมอวาทํางานไดตามปกติ

• เฉพาะผูที่มีคณุสมบัติผานการรับรองเทานั้น
ที่จะติดตัง้อุปกรณเสริมในรถที่มีความ
ซบัซอนได

คําแนะนําสําหรับการ
ตรวจสอบแบตเตอรี่ของ 
Nokia

โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง 
เพ่ือความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบวา
แบตเตอรี่ที่ซือ้เปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia 
หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย 
Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น มองหาโลโก
อุปกรณเสริมของแทของ Nokia บนกลองบรรจ ุ
และตรวจสอบสติก๊เกอรโฮโลแกรมโดยใชข้ันตอน
ตอไปนี้
การตรวจสอบตาม 4 ข้ันตอนจนครบถวนสมบูรณ 
ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปน
แบตเตอรี่ของแท หากคณุมีเหตุผลอ่ืนใดที่เช่ือวา
แบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแทของ 
Nokia คุณควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้และนําไปที่
จดุบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับ
อนุญาตที่ใกลทีสุ่ดเพ่ือขอความชวยเหลือ 
จดุบริการหรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับ
อนุญาตจะตรวจสอบวาแบตเตอรี่ดังกลาวเปน
แบตเตอรี่ของแทหรือไม หากไมสามารถ
ตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่
คณุซื้อมา 
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การตรวจสอบสต๊ิกเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อมองที่สติก๊เกอรโฮโลแกรมบนฉลาก 

คุณควรจะเห็นรูปมือประสานกันของ Nokia 
(Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง 
และจะเหน็โลโกอุปกรณเสริมของแทของ 
Nokia (Nokia Original Enhancement) 
ในอีกมุมมองหนึ่ง

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

3. ขูดแถบที่ดานขางของสติก๊เกอรออก 
คุณจะพบรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก เชน 
12345678919876543210 หมุนแบตเตอรี่
เพ่ือใหตัวเลขไมกลับหัว อานรหัส 20 หลักนี้
โดยเริ่มอานจากแถวบนตอดวยแถวลาง

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

เมือ่ตองการสรางขอความแบบตัวอักษร 
ใหปอนรหสั 20 หลัก เชน  123456789198765
43210 และสงไปที ่+44 7786 200276
ในการเขียนขอความแบบตัวอักษร
• สําหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟกยกเวน

อินเดีย: ปอนรหัส 20 หลัก เชน 123456789
19876543210 และสงไปยัง +61 427151515

• สําหรับประเทศอินเดียเทานัน้ ปอนคําวา 
“Battery” ตามดวยรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก 
เชน Battery 12345678919876543210 
และสงไปที่ 5555

โดยจะคิดคาใชจายตามอัตราการใหบริการใน
ประเทศและระหวางประเทศ
คุณควรไดรับขอความแจงวารหัสนั้นเปนรหสั
ของแทหรอืไม
หากคณุตองการความชวยเหลือในการยืนยันรหัส
แบตเตอร่ี โปรดติดตอศนูยบริการของ Nokia 
ในพ้ืนที่ของคุณตามรายชื่อที่ปรากฎในเว็บไซต 
www.nokia-asia.com/carecentrelocator
จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณ
ไมใชของแท
หากคณุไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี ่Nokia 
ของคณุที่มีสติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่
ของแทของ Nokia หรือไม โปรดอยาใช
แบตเตอร่ีนี้อีก แตใหนําแบตเตอรี่ไปยัง

www.nokia-asia.com/carecentrelocator
www.nokiaoriginals.com/check
www.nokiaoriginals.com/check
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จุดบริการหรอืตวัแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับ
อนุญาตที่ใกลที่สดุ เพ่ือขอความชวยเหลือ 
การใชแบตเตอรี่ที่ไมไดรบัการรับรองจากบริษัท
ผูผลิต อาจเปนอันตรายและอาจทําใหโทรศัพท
ของคุณดอยประสทิธิภาพและทําใหเครื่องและ
อุปกรณเสรมิเสยีหายได รวมทั้งอาจสงผล
ตอการรบัรองหรือการรับประกันอ่ืนใดที่ใช
กับโทรศัพท
หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia โปรดไปที่เว็บไซต
www.nokiaoriginals.com/battery 

www.nokiaoriginals.com/battery 
www.nokiaoriginals.com/battery 
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18. อุปกรณเสริมของแท
อุปกรณเสริมแบบใหม 
สําหรับโทรศพัทของ
คุณมีจําหนายอยู
มากมาย คณุสามารถ
เลือกอุปกรณเสริมซึ่ง
เหมาะกับความตองการในการตดิตอสื่อสาร
ของคุณได
อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบายไว
ในสวนถัดไป
กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่
ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนายบาง

คําแนะนําที่ควรปฏบัิติสําหรับการใช
อุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอปุกรณเสรมิ

ใดๆ ใหจับที่ปล๊ักไฟและดึงออกอยาดึงที่
สายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของ
อุปกรณเสริมทุกช้ินที่ติดตั้งในรถอยาง
สม่ําเสมอวาทํางานไดตามปกติ

• เฉพาะผูที่มคีุณสมบัติผานการรับรองเทานัน้
ที่จะตดิตั้งอุปกรณเสริมในรถที่มีความ
ซับซอนได

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณ
เสริมที่ไดรับการรับรองจากผูผลิตโทรศัพทเทานั้น 
การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ 
อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรือ
รับรองสําหรับโทรศพัทเปนโมฆะไป

แบตเตอรี่

* เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงได โดยขึ้นอยู
กับซิมการด การตัง้คาระบบและคาที่ใช รูปแบบ
ที่ใช รวมถึงสภาพแวดลอม การใชวิทยุ FM 
และแฮนดฟรแีบบในตัว จะสงผลตอเวลาสนทนา
และเวลาสแตนดบาย

อุปกรณชารจ

อุปกรณชารจแบบเก็บสายได (AC-1)
อุปกรณชารจน้ําหนักเบา มีแรงดันไฟฟาหลาย
ระบบสําหรับชารจแบตเตอรี่ในโทรศัพท

ชุดหูฟง

ชุดหูฟง Nokia Classic (HS-14)
ชุดหูฟงมีสไตลดวยปุมควบคุมรโีมทคอนโทรล
สําหรับรับสายและวางสาย ทําใหเพ่ิม
ความสะดวกสบายและใชงานงายมากขึ้น

ประเภ
ท

เทคโน
โลยี

เวลา
สนทนา 
*

สแตนดบา
ย *

BL-8N Li-Ion สงูถึง 
2.8-3.3 
ช.ม.

สูงถึง 7-12 
วัน
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19. การดแูลและการบํารุงรักษา
โทรศพัทของคณุไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณ
ท่ีดีเย่ียมและมีฝมือการผลิตท่ีประณีต คุณจึงควรดูแล
โทรศพัทของคณุอยางดี คําแนะนําตอไปน้ีจะชวยใหคุณ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บโทรศพัทไวในที่แหง ฝน ไอนํ้า ความชื้น 

และของเหลวทุกชนิด อาจมีแรเปนสารประกอบ 
ซ่ึงจะทําใหวงจรอเิล็กทรอนิกสข้ึนสนิม หาก
ตัวเคร่ืองเปยกช้ืนใหถอดแบตเตอร่ีออกและปลอย
ใหเคร่ืองแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอร่ี
กลับเขาไป

• อยาพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง ทาง 
Nokia แนะนําใหคุณนําเคร่ืองไปยังศนูยบริการ
ท่ีไดรับการรับรองที่ใกลท่ีสุด

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ท่ีมีฝุนหรือท่ีสกปรก 
เน่ืองจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกได
และสวนประกอบที่เปนอเิล็กทรอนิกสเสยีหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เน่ืองจาก
อุณหภูมิสูงจะทําใหอายุการทํางานของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสั้นลง ท้ังยังอาจทําใหแบตเตอร่ี
ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนที่เปนพลาสตกิละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เน่ืองจากเม่ือ
เคร่ืองกลบัคนืสูอณุหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวข้ึน
ภายในเครื่อง ซ่ึงอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเคร่ืองโทรศัพท
นอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับน้ี

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงาน
โดยไมถนอมเคร่ืองอาจทําใหแผงวงจรภายใน
และกลไกที่ละเอยีดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือ
ผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เน่ืองจากสีอาจเขาไปอุดตัน
ในช้ินสวนที่เลื่อนไดของโทรศพัทและอาจสงผล
ตอประสิทธภิาพในการทํางานของโทรศัพท

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส 
(เชน เลนสของกลองถายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร 
และเลนสเซนเซอรแสง)

• ใชเสาอากาศที่ตดิมากับเคร่ืองหรือเสาอากาศ
สําหรับเปลี่ยนที่ การใชเสาอากาศที่ไมไดรับ
การรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ 
อาจทําใหโทรศพัทเกิดความเสียหาย และยังเปน
การผดิกฎหมายวาดวยอปุกรณสื่อสารวทิยุอีกดวย

• ใชอปุกรณชารจในอาคารเทาน้ัน
• ทําสําเนาขอมูลท่ีคุณตองการเก็บไว (เชน รายชื่อ

และบันทึกในปฏิทิน) กอนสงโทรศพัทของคณุ
เขาศูนยบริการเสมอ

คําแนะนําขางตนทั้งหมดใชไดกับโทรศพัท แบตเตอร่ี 
แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ หากอุปกรณใด
ทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับ
การรับรองท่ีใกลท่ีสุดเพื่อขอรับบริการ
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20. ขอมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับความปลอดภัย
เคร่ืองของคุณ และอปุกรณเสริมอาจมีช้ินสวนอุปกรณ
ขนาดเลก็บรรจุอยู โปรดเก็บอปุกรณดังกลาวใหพน
มือเด็ก

ความปลอดภัยดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ตางๆ และปด
โทรศัพทในสถานที่หามใช หรือเม่ืออาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออนัตรายเสมอ ใชโทรศัพท
ในสภาวะการทํางานตามปกติเทาน้ัน โทรศัพทเคร่ืองน้ี
เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เม่ือใช
ในตําแหนงปกตใิกลกับหูหรือเม่ืออยูหางจากรางกาย
อยางนอย 1.5 เซนติเมตร เม่ือใชซองสําหรับ
พกพา อปุกรณเหน็บเข็มขัด หรือท่ีวางโทรศพัท
เพื่อการพกพา วัสดุตางๆ เหลาน้ีไมควรมีโลหะเปน
สวนประกอบ และควรใหเคร่ืองอยูในระยะหางจาก
รางกายตามที่ระบุไวขางตน
โทรศัพทเคร่ืองน้ีตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขาย
ท่ีมีคุณภาพเพื่อสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี 
จึงอาจมีการหนวงการสงขอความหรือไฟลขอมูลไวจน
กวาจะเช่ือมตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวา
คุณปฏิบัติตามคําแนะนําเกีย่วกับระยะหางระหวาง
เคร่ืองท่ีกลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ
ช้ินสวนของโทรศัพทเปนสือ่แมเหล็กอุปกรณท่ีทําดวย
เหล็กอาจถูกดูดตดิกับเคร่ือง และบุคคลที่ใชเคร่ือง
ชวยฟงอยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอืน่
ไวใกลโทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้ง
โทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอ
การทํางานของอุปกรณทางการแพทยท่ีไมมีการปองกัน
สัญญาณเพยีงพอได หากมีขอสงสัย ขอแนะนําใหคุณ
ปรึกษาแพทยหรือผูผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย 
วาอปุกรณช้ินน้ันไดรับการปองกันจากสัญญาณ RF 
ภายนอกหรือไม ปดโทรศัพทเม่ืออยูในสถานพยาบาล

ท่ีมีปายประกาศหามใชโทรศพัทมือถือ เน่ืองจาก
สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแหงน้ันอาจกําลังใช
อุปกรณท่ีไวตอสัญญาณ RF จากภายนอก

เครื่องกระตุนหัวใจ
ผูผลิตเคร่ืองควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจแนะนํา
วา ควรใหโทรศัพทมือถอือยูหางจากเครื่องดังกลาว
อยางนอย 6 น้ิว (15.3 เซนตเิมตร) เพื่อหลีกเลี่ยง
สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ซ่ึงขอแนะนําเหลาน้ี
มีขอมูลตรงกับงานวิจัยจาก Wireless Technology 
Research สําหรับผูใชเคร่ืองควบคมุจังหวะการเตน
ของหัวใจ ควรปฏิบัตดิังน้ี
• ถืออปุกรณอยูหางจากเครื่องควบคุมจังหวะ

การเตนของหัวใจมากกวา 6 น้ิว (15.3 เซนตเิมตร) 
• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกับเคร่ืองควบคุม

จังหวะการเตนของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่
อาจเกิดข้ึน

หากสงสัยวามีคลื่นรบกวน ใหปดเคร่ืองของคุณและ
นําเคร่ืองออกหาง

อุปกรณชวยฟง
อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนกับเคร่ืองชวยฟงได ในกรณีท่ีมี
สัญญาณรบกวนเกิดข้ึน คุณควรปรึกษาผูใหบริการ
ระบบของคุณ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเลก็ทรอนิกส
ในเคร่ืองยนตของยานพาหนะที่ติดตั้งไมถูกตองหรือ
มีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉดีนํ้ามันที่ควบคุม
ดวยอิเลก็ทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุม
ความเร็วแบบอิเลก็ทรอนิกส ระบบถุงลมนิรภัย 
โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผูผลิตหรือ
ตัวแทนจําหนายยานพาหนะหรืออุปกรณเสริมตางๆ 
ของคุณท่ีติดตั้งไว
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ชางผูเช่ียวชาญเทาน้ันจึงจะสามารถใหบริการตดิตัง้
หรือซอมแซมโทรศัพทในพาหนะของคุณ การติดตั้ง
หรือการซอมแซมไมถกูตองอาจกอใหเกดิอนัตรายและ
ทําใหการรบัประกันเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยาง
สมํ่าเสมอวาอุปกรณทุกช้ินของโทรศัพทมือถือใน
รถยนตไดรับการติดตั้งและทํางานอยางถูกตอง 
อยาเก็บของเหลวท่ีติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิด
ไวรวมกับโทรศัพท ช้ินสวนของโทรศัพท และอุปกรณ
เสริมตางๆ สําหรับรถยนตท่ีมีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกต
วาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอดัที่แรงมาก 
ดังน้ัน คณุไมควรติดตัง้อุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถือ
ไวเหนือบริเวณถงุลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัย
อาจพองตัวออก หากติดตัง้อุปกรณไรสายไวในรถ
อยางผิดวธิี อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสจากการที่
ถุงลมนิรภัยพองตัวออกได
หามใชโทรศัพทขณะอยูในเคร่ืองบิน ควรปดโทรศัพท
ของคุณกอนจะข้ึนเคร่ืองบิน การใชเคร่ืองมือตดิตอ
สื่อสารไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอ
การทํางานของเครื่องบิน รวมทั้งเปนการรบกวน
เครือขายของโทรศพัทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเม่ืออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได 
และควรปฏิบัตติามปายและคําแนะนําตางๆ 
อยางเครงครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึง
บริเวณที่มีการแนะนําใหดับเครื่องยนต การเกิด
ประกายไฟในพื้นท่ีเชนน้ันอาจทําใหเกิดการระเบิด
หรือไฟไหม ท่ีอาจทําใหรางกายเกิดการบาดเจ็บหรือ
กระท่ังเสียชีวิต ปดโทรศพัทเม่ืออยูในสถานที่ท่ีมี
การเตมิเช้ือเพลงิ เชน ใกลเคร่ืองสูบแกสในสถานี
บริการนํ้ามัน และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับ
การใชอปุกรณวทิยุในบริเวณคลงัน้ํามัน สถานีเกบ็น้ํามัน
และสถานสีงน้ํามันโรงงานเคมี หรือบริเวณที่กําลังเกิด
การระเบิด ท้ังน้ี บริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิดอาจไมไดมี
ประกาศใหเห็นเดนชัด พื้นท่ีตางๆ เหลาน้ีไดแก 
ช้ันดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี 
ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพน
หรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ 
เชน เมลด็พืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยู
ในอากาศ

การโทรฉุกเฉิน
ขอสําคัญ: โทรศัพทไรสายรวมถงึ
โทรศัพทเคร่ืองน้ีทํางานโดยใชสัญญาณ
วทิยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบ
เครือขายภาคพื้นดิน รวมทั้งการทํางาน
ตางๆ ท่ีผูใชตัง้โปรแกรมเอง ดวยเหตุน้ี 
จึงไมสามารถรับประกันการเชื่อมตอ
ในทุกสภาวะได คุณจึงไมควรวางใจวา
โทรศัพทไรสายจะเปนเคร่ืองมือสื่อสาร
ท่ีดีท่ีสุดเสมอในยามจําเปน อาทิเชน 
เม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉกุเฉิน ใหปฏบัิติดงันี้
1. เปดโทรศพัท หากโทรศพัทปดอยูตรวจสอบวา

มีสัญญาณเพียงพอหรือไม
ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการดที่ใชไดลง
ในโทรศพัทเสียกอน

2. กดปุมวางสาย  หลายคร้ังเทาที่จําเปนเพื่อลบ
หนาจอใหวางและพรอมสําหรับการโทรออก

3. กดปุมเลือกกลางคางไว แลวเลือกตัวเลขของ
หมายเลขฉุกเฉนิในพื้นที่ของคุณ (เชน 112, 911 
หรือหมายเลขฉุกเฉินอื่นๆ ) ทีละหมายเลข
จากแถบอกัษร ซ่ึงอาจแตกตางกันไปตามสถานที่

4. กดปุมโทรออก
ในกรณีท่ีคณุกําลังใชการทํางานอื่นอยู คุณจะตองปด
การทํางานเหลาน้ันกอนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได 
หากเคร่ืองอยูในลักษณะออฟไลนท่ีลักษณะที่ใช
บนเคร่ืองบิน คุณตองเปลี่ยนรูปแบบเปนการใชงาน
รูปแบบโทรศพัทกอนที่จะสามารถใชการโทรแบบ
ฉกุเฉิน โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉบับน้ีหรือสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการระบบของคุณ

ในการโทรฉกุเฉินโดยไมใสซิมการด
หากตองการโทรฉุกเฉินในขณะที่ไมมีซิมการดอยู
ในโทรศพัท ใหกดปุมโทรออกคางไว 1.5 วินาที 
เคร่ืองจะถามคุณวาตองการโทรฉุกเฉินหรือไม
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคณุตองระบุขอมูลตางๆ 
ท่ีถูกตองใหไดมากที่สุด โทรศพัทมือถือของคุณอาจเปน
เคร่ืองมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ 
อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจง
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รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเคลื่อนที่รุนน้ีตรงตามคําแนะนําระหวาง
ประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวทิยุ

เคร่ืองโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณ
วิทยุ ซ่ึงไดรับการออกแบบและไดรับการผลติไมใหเกิน
ความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุท่ีแนะนําโดยขอกําหนด
ระหวางประเทศ (ICNIRP) ขอจํากัดน้ีเปนสวนหน่ึงของ
คําแนะนําและระดับ RF ท่ีไดรับอนุญาต ขอแนะนําน้ี
ถูกพัฒนาโดยหนวยงานอสิระทางดานวิทยาศาสตร 
ตามระยะเวลาและการประเมินผลจากการศึกษา
ดานวิทยาศาสตร ขอแนะนําน้ียังรวมถึงระดับ
ความปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมข้ึนกบัอายุและ
สุขภาพ

มาตรฐานของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนท่ีน้ีใช
หนวยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) 
ซ่ึงกําหนดไวในคําแนะนําระหวางประเทศโดยจํากัด
เพียง 2.0 วตัต/กิโลกรัม (W/kg)* การทดสอบ SAR 
จัดทําขึ้นในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซ่ึงเคร่ือง
จะสงคลื่นความถี่ท่ีระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนําใหใชใน
คลื่นความถี่ท้ังหมดที่ทําการทดสอบ แมวา SAR 
จะวัดที่ระดับพลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะ
ใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสดุ เน่ืองจากเครื่องไดรับ
การออกแบบมาใหใชไดหลายระดับพลงังาน และจะใช
พลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว 
โดยทั่วไป ย่ิงคุณอยูใกลสถานีสงสัญญาณเทาใด ก็ย่ิงใช
พลังงานของโทรศัพทนอยลงเทาน้ัน

คา SAR สูงสุดของเคร่ืองโทรศพัทรุนน้ีขณะใชทดสอบ
กับหูคือใชงานใกลกับหูจะเทากับ 0.65 W/kg

คา SAR อาจแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกบัขอกําหนด
ท่ีรายงานของแตละประเทศและการทดสอบ รวมทั้ง
ระบบเครือขาย การใชอุปกรณเสริมของเคร่ืองอาจ
ทําใหคา SAR แตกตางจากนี้ ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
SAR อาจมีไวใหในหัวขอขอมูลของผลติภัณฑท่ีเวบ็ไซต 
www.nokia-asia.com

* คา SAR สําหรับโทรศัพทจะจํากัดอยูท่ี 2.0 วตัต/
กิโลกรัม ซ่ึงเปนคาเฉลีย่เกินสิบกรัมของเน้ือเย่ือผิว 
ขอจํากัดน้ีสอดคลองกับความปลอดภัยท่ีใหสําหรับ
บุคคลทั่วไปและความแตกตางของหนวยวดั คา SAR 
แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงานของ
แตละประเทศและระบบเครือขาย สําหรับขอมูล SAR 
ในพื้นที่อื่น โปรดดูขอมูลผลิตภัณฑท่ี 
www.nokia.com

www.nokia-asia.com
www.nokia-asia.com
www.nokia-asia.com
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โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขท่ี สาขา ชั้น ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ
กรุงเทพฯ

1 ฟวเจอร
ปารครังสิต

ใตดิน หองบีเอฟ 32 ชั้นใตดิน 
ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 
เลขที่ 161 หมูที่ 2 ถ.พหลโยธิน 
ต.ประชาธิปตย อ.ธัญญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130

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

2 เซ็นทรัล
ปนเกลา

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

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

3 ซีคอน
สแควร

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

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

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

ตางจังหวัด
4 เชียงใหม 

(ตรงขาม 
เชียงใหม 
แอรพอรต 
พลาซา)

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

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

5 พัทยา 
(ริม ถ.สุขุมวิท 
กอนถึงแยก
พัทยากลาง)

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

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

6 ขอนแกน 
(บริเวณ
ทางออก
หาง
เทสโก โลตัส)

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

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

7 หาดใหญ 
(ปากทาง
เขาโรง
พยาบาล
กรุงเทพ)

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

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