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ความปลอดภัย

โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปน้ี มิฉะน้ันอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมใน
คูมือผูใชฉบับสมบูรณ

ปดโทรศัพทเม่ืออยูในบริเวณที่หามใชโทรศัพทไรสาย
ปดโทรศัพทเมื่อไมไดรับอนุญาตใหใชโทรศัพทมือ
หรือเมื่อโทรศัพทอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
หรืออันตราย ตัวอยางเชน บนเครื่องบิน, เมื่ออยูใกล
กับอุปกรณทางการแพทย, นํ้ามันเช้ือเพลิง, สารเคมี
หรือบริเวณท่ีมีการระเบิด

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับข่ียานพาหนะเปนอันดับ
แรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่ง
อ่ืนใด เม่ือคุณขับขีย่านพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับ
แรกท่ีคุณควรคํานึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คือ
ความปลอดภัยบนทองถนน

สญัญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึง่
จะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได
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บริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะสามารถ
ประกอบหรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

แบตเตอรี่และอุปกรณเสริมอ่ืนๆ
ใชแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมอ่ืนๆ ท่ี
ไดรับการรับรองจาก Nokia วาใชกับเคร่ืองรุนน้ีได
เทาน้ัน หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถ
ใชงานรวมกันได

เก็บโทรศัพทไวในที่แหง
โทรศัพทของคุณไมกันนํ้า ควรเก็บโทรศัพทไวในท่ี
แหง
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การสนับสนุน

เม่ือคุณตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีใชผลิตภัณฑของคุณ
หรือเมื่อคุณไมแนใจวาโทรศัพทของคุณควรทํางานอยางไร ให
ไปท่ี www.nokia.com/support หรือทางโทรศัพทมือถือของ
คุณท่ี nokia.mobi/support

หากการดําเนินการขางตนไมสามารถชวยแกปญหาได ใหปฏบิัติ
ตามขั้นตอนใดขัน้ตอนหน่ึงตอไปน้ี

• รีบูตโทรศัพทของคุณ ปดเคร่ือง แลวถอดแบตเตอรี่ออก
เมื่อเวลาผานไปสักครู ใหใสแบตเตอรีก่ลับคืน แลวเปด
เคร่ือง

• เรียกคืนการตั้งคาดั้งเดิม
• อัพเดตซอฟตแวรอุปกรณของคุณ

หากยังแกไขปญหาไมได โปรดติดตอ Nokia เพ่ือทําการซอม
บํารุง ไปท่ี www.nokia.co.th/repair กอนจะสงโทรศัพทไป
ซอมบํารุง ควรสํารองขอมูลในโทรศัพทของคุณกอนทุกคร้ัง

เริ่มตนการใชงาน

การใสซิมการดและแบตเตอรี่
การถอดออกอยางปลอดภยั ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกคร้ังกอนถอดแบตเตอรี่

การสนับสนุน 7
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ซมิการดและขั้วสัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย เน่ืองจาก
การขูดขีดหรือดัดงอ คุณจึงควรถือ ใส หรือถอดการดอยาง
ระมัดระวัง

1 เลื่อนฝาครอบดานหลังลง และถอดออก (1)
2 ถอดแบตเตอร่ี (2)
3 ใสซิมการด ตรวจสอบใหแนใจวาหันหนาสัมผัสบนการดลง

และมุมเอียงของซมิการดหันหนาไปทางดานลางของ
โทรศัพท (3, 4, 5)

4 ใสแบตเตอรี่และฝาครอบดานหลังกลับเขาท่ี (6, 7)

การใสการด microSD
ควรใช การด microSD ท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia วาใชกับ
เคร่ืองรุนน้ีไดเทาน้ัน Nokia ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการ
รับรองสําหรับการดหนวยความจํา แตการดบางยี่หออาจไม
สามารถใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีไดอยางสมบูรณ การดท่ีใช
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งานรวมกันไมได อาจทําใหการดและโทรศัพทชํารุดเสียหาย
และอาจทําใหขอมูลท่ีจัดเก็บไวบนการดสูญหาย

โทรศัพทของคณุสนับสนุนการด microSD ท่ีมีความจุถึง  GB

การดหนวยความจําท่ีใชรวมกันไดอาจมีมาใหพรอมกับโทรศัพท
และอาจใสไวในโทรศัพทแลว หากไมมี ใหดําเนินการตอไปน้ี

1 เปดฝาชองใสการดหนวยความจํา
2 ใสการดหนวยความจําลงในชองใสการดหนวยความจํา โดย

ใหบริเวณหนาสัมผัสหงายขึน้ และกดใหล็อคเขาท่ี
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3 ปดฝาชองใสการดหนวยความจํา

การถอดการด microSD
ขอสําคัญ:  หามถอดการดหนวยความจําออกกลางคันเม่ือยังมี
การใชการดอยู การกระทําดังกลาวอาจทําใหการดหนวยความ
จําและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูลท่ีจัดเก็บไว
บนการดเสียหายได

คณุสามารถอดหรือเปลี่ยนการดหนวยความจําระหวางใชงาน
โทรศัพทโดยไมตองปดเคร่ือง แตคุณตองแนใจวาไมมีแอปพลิ
เคช่ันท่ีกําลังเขาใชงานการดหนวยความจําในปจจุบนั

การชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจมาแลวเปนบางสวนจากโรงงาน
ผลิต หากโทรศัพทระบุวาประจุไฟต่ํา ใหดําเนินการดังตอไปน้ี

1 เสียบสายอุปกรณชารจเขากับปลั๊กไฟท่ีผนัง
2 เสียบสายอุปกรณชารจเขากับโทรศัพท

10 เริ่มตนการใชงาน
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3 เมื่อโทรศัพทระบุวาแบตเตอรี่มีประจุไฟเต็มแลว ใหถอด
สายอุปกรณชารจออกจากโทรศัพท แลวจึงถอดสาย
อุปกรณชารจออกจากชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง

คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่เปนชวงระยะเวลาหนึ่ง และคุณ
สามารถใชโทรศัพทขณะท่ีกําลังชารจได หากแบตเตอรี่ไมมี
ประจุไฟเหลืออยูเลย อาจใชเวลาประมาณ 2-3 นาทีกอนท่ีตัว
ระบุการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถ
ดําเนินการโทรออกได

การชารจโทรศัพทขณะฟงวิทยุอาจสงผลกระทบตอคุณภาพ
ของการรับสัญญาณ

เสาอากาศ GSM

เริ่มตนการใชงาน 11
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โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศอยูท้ังภายในและภายนอก หลีก
เล่ียงการจับบริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปนขณะท่ีเสาอากาศ
กําลังสงหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกําลังสง
หรือรับสัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพของการสื่อสาร และทําให
มกีารใชพลังงานสูงขึน้ขณะทํางาน และอาจทําใหอายุการใช
งานแบตเตอรี่สั้นลง

รูปภาพแสดงถึงบริเวณเสาอากาศ GSM ท่ีถูกทําเครื่องหมายเปน
สีเทา

ชุดหูฟง

คําเตือน:
เมื่อคุณใชชุดหูฟง ความสามารถในการรับฟงเสียงรอบดานของ
คุณอาจไดรับผลกระทบ อยาใชชุดหูฟงหากมีโอกาสทําใหเกิด
อันตรายตอความปลอดภยัของคุณ

หามเช่ือมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอ่ืนๆ เขากับชองเสียบ
Nokia AV นอกเหนือจากท่ีไดรับอนุมัติโดย Nokia ใหใชงานกับ
เคร่ืองน้ีได โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดับเสียง

อยาเช่ือมตอผลิตภัณฑท่ีสรางสัญญาณออก เน่ืองจาก
ผลิตภัณฑน้ีอาจทําใหเคร่ืองเสียหายได อยาเช่ือมตอแหลง
สัญญาณท่ีมีกําลังไฟฟาเขากับชองเสียบ Nokia AV

12 เริ่มตนการใชงาน
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การเชื่อมตอสายเคเบลิขอมูล USB
ตอสายเคเบิลขอมูล USB ท่ีใชรวมกันไดเขากับชองเสียบ USB
คณุอาจตองซื้อสายเคเบิลขอมูล USB แยกตางหาก

เริ่มตนการใชงาน 13
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ในการแกไขการตั้งคา USB ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > การ
เช่ือมตอ > สายเคเบลิขอมูล USB และโหมดที่ตองการ

แมเหล็กและสนามแมเหล็ก
เก็บโทรศัพทไวใหหางจากแมเหล็กหรือสนามแมเหล็ก

14 เริ่มตนการใชงาน
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ปุมและสวนประกอบ

1 หูฟง
2 จอแสดงผล
3 ปุมเลือก
4 ปุม Navi™ (ปุมเล่ือน)
5 ปุมโทรออก
6 แผงปุมกด
7 ปุมแผนที่
8 ปุมวางสาย/เปดปด
9 ไมโครโฟน

เริ่มตนการใชงาน 15
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10 เลนสกลองถายรูป
11 ลําโพง
12 รูรอยสายคลองขอมือ
13 ชองเสียบชุดหูฟง/ชองเสียบ Nokia AV (3.5 มม.)
14 ชองเสียบอุปกรณชารจ
15 ปุมจับภาพ
16 ชองเสียบสายเคเบิล Micro USB
17 ชองใสการดหนวยความจํา

16 เริ่มตนการใชงาน
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ขนาด

นํ้าหนัก 87.4 กรัมพรอมแบตเตอรี่

ปริมาตร 60.4 ซซีี

ความยาว 111.2 มม.

ความกวาง (สูงสุด) 45.7 มม.

ความสงู (สงูสุด) 13.7 มม.

รหัสผาน
รหัสโทรศัพทชวยปองกันไมใหมีการใชโทรศัพทของคุณโดยไม
ไดรับอนุญาต ซึ่งรหัสท่ีตั้งไวลวงหนาคือ 12345 คุณสามารถ
สรางและเปลี่ยนรหัส รวมท้ังตั้งใหโทรศัพทถามรหัสได คุณควร
เก็บรหัสไวเปนความลับ และเก็บไวในท่ีปลอดภยัแยกจากตัว
เคร่ือง หากคุณลืมรหัสและล็อคเคร่ืองไว คุณจะตองนําเครื่องไป
ท่ีศูนยบริการ โดยอาจมีการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมเติม และ
ขอมูลสวนบุคคลท้ังหมดในโทรศัพทของคุณอาจถูกลบ สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอศูนยบริการ Nokia Care หรือตัวแทน
จําหนายโทรศัพทของคุณ

รหัส PIN ท่ีใหมาพรอมกับซมิการดชวยปองกันการใชงานที่ไมได
รับอนุญาต ตองใชรหัส PIN2 ท่ีใหมาพรอมกับซมิการดเพ่ือเขาสู
บริการบางอยาง หากคุณปอนรหัส PIN หรือ PIN2 ผิดสามครั้ง

เริ่มตนการใชงาน 17
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ติดตอกัน เคร่ืองจะขอใหคุณใสรหัส PUK หรือ PUK2 หากคุณไมมี
รหัสดังกลาว โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ตองใช PIN โมดูลเพ่ือเขาใชขอมูลในโมดูลรักษาความปลอดภยั
ของซมิการดของคุณ อาจตองใช PIN สําหรับลายเซ็นเพ่ือลง
ลายเซ็นแบบดิจิตอล คณุจําเปนตองใสรหัสระบบเมือ่ใชการ
จํากัดการโทร

ในการกําหนดวิธีใชรหัสผานและการตั้งคาความปลอดภยัของ
โทรศัพท เลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย

การเปดหรือปด
กดปุมเปด/ปดคางไว

18 เริ่มตนการใชงาน
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หนาจอหลัก

1 ความแรงของสัญญาณเครือขาย
2 สถานะพลงังานแบตเตอร่ี
3 ตัวแสดง
4 ช่ือเครือขายหรือโลโกของผูใหบริการ
5 นาฬิกา
6 วันท่ี (หากปดการใชโหมดหนาจอหลัก)
7 จอแสดงผล
8 ฟงกชันของปุมเลือกดานซาย
9 ฟงกชันของปุมเล่ือน
10 ฟงกชันของปุมเลือกดานขวา
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การล็อคปุมกด

การล็อคปุมกด
เลือก เมนู และกด * ภายใน 2.5 วินาที

การปลดล็อคปุมกด
เลือก ปลดล็อค และกด * ภายใน 1.5 วินาที หากเครื่อง
รองขอ ใหปอนรหัสล็อค

การรับสายเมื่อมีการล็อคปุมกด
ใหกดปุมโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏเิสธไมรับสาย ปุมกด
จะล็อคโดยอัตโนมัติ

การต้ังลอ็คปุมกดอัตโนมัติ
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > ลอ็คปุมอัตโนมัติ >
เปด และตั้งระยะเวลาลอ็คปุมกดเมื่อครบกําหนดเวลา

เมื่อล็อคโทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินท่ีใชเปนทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได

การใชโทรศพัทโดยไมมีซิมการด
คณุสามารถใชคุณสมบัตบิางอยางในโทรศัพทของคุณไดโดย
ไมตองใสซิมการด เชน เกม คุณไมสามารถเลือกคุณสมบัติท่ีไม
สามารถใชในรูปแบบออฟไลนในเมนู

20 เริ่มตนการใชงาน
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แอปพลเิคชั่นที่ทํางานเบือ้งหลงั
การปลอยใหแอปพลิเคช่ันทํางานเปนพ้ืนหลงั จะทําใหใช
พลังงานแบตเตอรีส่ิ้นเปลอืงและลดอายุใชงานของแบตเตอรี่

แอปพลิเคช่ันท่ีมักจะทํางานเบื้องหลัง ไดแก แอปพลิเคช่ันวิทยุ
และเครื่องเลนเพลง เปนตน

การโทร

การโทรออกและรับสาย

การโทรออก
ปอนหมายเลขโทรศัพท พรอมท้ังรหัสประเทศและรหัสพ้ืนท่ี
หากจําเปน จากน้ัน กดปุมโทรออก

การรับสายเรียกเขา
ใหกดปุมโทรออก

การปฏิเสธสาย
ใหกดปุมวางสาย

การปรับระดับเสยีง
ขณะใชสาย ใหเล่ือนขึ้นหรือลง
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ลําโพง
หากทําได คุณอาจเลือก ลําโพง หรือ ปกติ เพ่ือใชลําโพงหรือ
ฟงของโทรศัพทขณะสนทนา

คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการ
ไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

ปุมลดัในการโทร

การกําหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมตัวเลข
เลือก เมนู > รายช่ือ > โทรดวน, เล่ือนไปท่ีหมายเลขท่ี
ตองการ (2-9) แลวเลือก กําหนด ปอนหมายเลขโทรศัพทท่ี
ตองการ หรือเลือก คนหา และรายช่ือท่ีจัดเก็บไว

การใชงานการโทรดวน
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก > โทรดวน > เปด

การโทรออกโดยใชการโทรดวน
ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมตวัเลขท่ีตองการคางไว

22 การโทร
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การเขียนขอความ

โหมดตัวอักษร
ในการปอนตัวอักษร (เชน ขณะเขียนขอความ) ใหใชระบบปอน
ตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนขอความ ใหกด ตัวเลือก คางไวเพ่ือสลับระหวาง
ระบบปอนขอความปกติ ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ  และระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติ ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  ระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัตไิมไดสนับสนุนทุกภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงดวยสัญลักษณ  และ 

ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม # ในการเปลี่ยนจาก
โหมดตัวอักษรเปนตัวเลข ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ  ใหกด
คางไวท่ีปุม # และเลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนจาก
โหมดหมายเลขเปนโหมดตัวอักษร ใหกดปุม # คางไว

เมื่อตองการตั้งคาภาษาที่ใชเขยีน ใหเลือก ตัวเลอืก > ภาษาที่
เขียน

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 2-9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรท่ีตัองการปรากฏ ตัวอักษร
ท่ีมีอยูจะขึน้กับภาษาท่ีใชเขียนท่ีเลือกไว
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หากตัวอักษรตัวถดัไปท่ีคุณตองการปอนอยูในปุมเดียวกับปุม
ตัวเลขท่ีคุณใชอยู ใหรอจนกระท่ังเคอรเซอรปรากฏขึ้น และปอน
ตัวอักษร

ในการปอนเคร่ืองหมายวรรคตอนและตวัอักษรพิเศษท่ีใชบอยๆ
กด 1 ซ้ําๆ ในการเขาถึงรายการตัวอักษรพิเศษ กด * ในการใส
ชองวาง กด 0

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิจะใชพจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณ
สามารถเพิ่มคําใหมได

1 เร่ิมเขยีนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุมแตละปุมเพียงหน่ึงคร้ัง
ในการปอนตัวอักษรแตละตัว

2 ในการยืนยันคํา เล่ือนไปทางขวาหรือเวนวรรค

• หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม* ซ้ําๆ และเลือกคํา
จากรายการ

• หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึน้หลังคํา แสดงวาคําท่ีคุณ
ตองการเขียนไมมีอยูในพจนานุกรม หากตองการเพ่ิม
คําลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด ปอนคําโดยใช
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ แลวเลือก จัดเก็บ

• หากตองการเขยีนคําประสม ใหปอนสวนแรกของคํา
กอน และกดปุมเล่ือนไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขียนสวน
สุดทายของคํา หลังจากน้ันใหยืนยัน

24 การเขียนขอความ
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3 เร่ิมเขยีนคําถัดไป

การปอนขอความภาษาไทย
การปอนขอความแบบเดิม

การเขียนขอความเปนภาษาไทย 
เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ ไปท่ีชอง
ขอความ และเลือก ตัวเลอืก > ภาษาที่เขียน > ไทย

การสลบัเปนการปอนอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข
กด #

คณุสามารถใสสระหรือพยัญชนะหลังจากท่ีเขียนอักขระนําภาษา
ไทยตามรูปแบบภาษาไทยเทาน้ัน

ตัวอยางเชน หากตองการเขยีน "คิดถึง U" ใหทําดังตอไปน้ี

1 กด 1 - 1 - 1 - 1 เพ่ือเลือก ค
2 กด * เล่ือนขวาเพื่อเลือกสระ  สําหรับ คิ และเลือก ใช
3 กด 5 หน่ึงคร้ัง เพ่ือเลือก ด
4 กด 5 - 5 - 5 เพ่ือเลือก ถ
5 กด * จากน้ัน กดปุมเล่ือนไปทางขวาสามครั้ง เพ่ือเลือกสระ

สําหรับ ถึ แลวเลือก ใช
6 กด 2 - 2 เพ่ือเลือก ง
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7 กด # เพ่ือเปลี่ยนเปนตัวพิมพใหญภาษาอังกฤษ และกด 0
เพ่ือเวนวรรค

8 กด 8 - 8 เพ่ือเลือก U

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติภาษาไทยแบบเดียวกับท่ีอธิบาย
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัตดิวยอักขระละติน โดยมีขอยกเวนตอ
ไปน้ี

การยืนยันคํา
เล่ือนไปทางขวา

การใสเวนวรรค
เล่ือนไปทางขวา

การคนหาคําที่ตรงกันถัดไปหรือกอนหนา
เล่ือนลงหรือขึ้น

การสํารวจเมนู

ฟงกชันโทรศัพทจะจัดกลุมอยูในเมนูตางๆ ซึ่งในที่น้ีไมได
อธิบายฟงกชันเมนูหรือรายการตัวเลือกไวท้ังหมด

ในหนาจอหลัก ใหเลือก เมนู และเมนูและเมนูยอยท่ีตองการ

26 การสํารวจเมนู
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การออกจากระดับเมนูปจจุบัน
เลือก ออก หรือ กลับ

การกลบัไปที่หนาจอหลกั
ใหกดปุมวางสาย

การเปลีย่นมุมมองเมนู
เลือก เมนู > ตัวเลอืก > มุมมองเมนูหลัก

ขอความ

สรางและรับขอความ เชน ขอความตัวอักษรและมัลติมีเดีย ดวย
โทรศัพทของคุณ บริการรับสงขอความสามารถใชได หากเครือ
ขายหรือผูใหบริการของคุณสนับสนุนเทาน้ัน

ขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย
คณุสามารถสรางขอความและแนบไฟลไปกับขอความ เชน
รูปภาพ ได โทรศัพทของคุณจะเปลี่ยนขอความตวัอักษรเปน
ขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีไฟลแนบมาดวย

ขอความตัวอักษร
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรท่ีมี
ความยาวมากกวาความยาวที่กําหนดของขอความเดียว สําหรับ
ขอความที่มีความยาวมาก เคร่ืองจะแบงสงขอความออกเปนสอง
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ขอความขึน้ไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามน้ัน สําหรับตัว
อักษรท่ีมีเคร่ืองหมายเสียงหนัก เคร่ืองหมายอื่นๆ หรือตัวอักษร
จากภาษาท่ีเลือกบางภาษาจะใชพ้ืนท่ีมากขึน้ ซึง่อาจจํากัด
จํานวนตัวอักษรท่ีสามารถสงเปนขอความเดียวไดนอยลง

จํานวนตัวอักษรท่ีเหลืออยูท้ังหมดและจํานวนของขอความที่
จําเปนตองสงจะแสดงขึ้น

ในการสงขอความ จะตองมีการจัดเก็บหมายเลขศูนยฝาก
ขอความที่ถูกตองไวในเครื่อง โดยปกติ หมายเลขน้ีตั้งไวเปนคา
เร่ิมตนในซมิการดของคุณ

ในการตั้งหมายเลขดวยตนเอง ใหทําดังน้ี

1 เลือก เมนู > ขอความ > เพิ่มเติม > การต้ังคา
ขอความ > ขอความตัวอักษร > ศนูยขอความ

2 ปอนช่ือและหมายเลขที่ผูใหบริการใหมา

ขอความมัลติมีเดีย
ขอความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ และคลิปเสียงหรือ
วิดีโอคลิป

เฉพาะเคร่ืองท่ีมีคุณสมบัติท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ันท่ีจะรับและ
แสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความท่ีแสดงอาจแตก
ตางกันขึ้นกับโทรศัพทท่ีรับขอความ

28 ขอความ
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ขนาดของขอความ MMS อาจจํากัดตามเครือขายแบบไรสาย
หากไฟลภาพท่ีแทรกมีขนาดเกินขีดจํากัดน้ี เคร่ืองอาจกําหนด
ใหภาพมีขนาดเล็กลงเพ่ือใหสามารถสงทาง MMS ได

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ
ขอความอาจมีซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือส่ิงอ่ืนท่ีอาจทําความ
เสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ

สําหรับขอมลูการใชงานและการสมัครใชบริการสงขอความ
มัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ

การสรางขอความ 
1 เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ
2 เขยีนขอความของคุณ

ในการปอนอักขระพิเศษหรือสัญลักษณย้ิม ใหเลือก ตัว
เลอืก > ใสสัญลักษณ
ในการแนบออปเจ็กตไปยังขอความ ใหเลือก ตัวเลอืก >
แทรกออปเจ็กต ประเภทของขอความจะเปลี่ยนเปน
ขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ

3 ในการเพิ่มผูรับ ใหเลือก สงถึง และผูรับ
ในการปอนหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอีเมลดวยตนเอง ให
เลือก เบอรโทรหรืออีเมล ปอนหมายเลขโทรศัพท หรือ
เลือก อีเมล และปอนท่ีอยูอีเมล

4 เลือก สง
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ขอความมัลติมีเดียจะแสดงโดยไอคอนที่ดานบนของหนาจอ

ผูใหบริการอาจคิดคาบริการแตกตางกันโดยขึน้อยูกับประเภท
ของขอความ หากตองการรายละเอียด โปรดติดตอผูใหบริการ

ขอความดวน
ขอความดวน คือ ขอความตัวอักษรท่ีปรากฏทันทีท่ีไดรับ

เลือก เมนู > ขอความ

1 เลือก เพ่ิมเติม > ขอความอื่น > ขอความดวน
2 เขยีนขอความของคุณ
3 เลือก สงถึง และรายช่ือ

ขอความเสยีง Nokia Xpress 
สรางและสงขอความเสียงโดยใช MMS ดวยวิธีท่ีสะดวก

เลือก เมนู > ขอความ

1 เลือก เพ่ิมเติม > ขอความอื่น > ขอความคลปิเสียง
เคร่ืองบันทึกเสียงเปด

2 ในการบันทึกขอความ ใหเลือก 
3 ในการหยุดการบันทึก ใหเลือก 
4 เลือก สงถึง และรายช่ือ
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Nokia Mail
เขาถึงบัญชีอีเมลของคุณ โดยใชโทรศพัทของคุณเพ่ืออาน
เขียน และสงอีเมล โปรแกรมอีเมลน้ีแตกตางจากฟงกชันอีเมล
SMS

ฟงกชันน้ีมีในบางภูมภิาคเทาน้ัน

คณุตองมีบัญชีอีเมลจากผูใหบริการอีเมลกอนจึงจะสามารถใช
อีเมลได คณุสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการและการตัง้คาท่ีถูก
ตองไดจากผูใหบริการอีเมลของคุณ คุณอาจไดรับการตั้ง
กําหนดคาอีเมลเปนขอความการกําหนดคา

ตัวชวยต้ังคาอีเมล
ตวัชวยตั้งคาอีเมลจะเปดอัตโนมัติถาไมมีการกําหนดการตั้งคา
เมลใดๆ ในเครื่อง ในการเพิ่มบัญชีอีเมล เลือก เมนู >
ขอความ และ อีเมล > บญัชีใหม โปรดปฏบิัติตามคําแนะนํา

การเขียนและสงอีเมล
คณุอาจเขียนอีเมลกอนเช่ือมตอกับบริการอีเมล

1 เลือก เมนู > ขอความ > เพิ่มเติม > อีเมล และ สราง
อีเมล

2 ปอนท่ีอยูอีเมลของผูรับ หัวขอ และขอความอีเมล ในการ
แนบไฟล ใหเลือก ตัวเลอืก > ใส
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3 หากมีการกําหนดบัญชีอีเมลไวมากกวาหน่ึงบัญชี ใหเลือก
บัญชีท่ีคุณตองการสงอีเมล

4 เลือก สง

การอานและตอบอีเมล
ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ
ขอความอาจมีซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือส่ิงอ่ืนท่ีอาจทําความ
เสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ

เลือก เมนู > ขอความ

ดาวนโหลดหัวขออีเมล
เลือกบัญชีอีเมลของคุณ

ดาวนโหลดอีเมลและสิ่งที่แนบกับอีเมล
เลือกอีเมลและ เปด หรือ ดึงขอมูล

การตอบหรือสงตออีเมล
เลือก ตัวเลอืก > ตอบกลับ หรือ สงตอ

การยกเลกิการเชื่อมตอจากบญัชีอีเมลของคุณ
เลือก ตัวเลอืก > ตัดการเชื่อมตอ การเชื่อมตอกับบัญชีอีเมล
จะยุติลงโดยอัตโนมัติหลังจากท่ีไมมกีารเคลื่อนไหวใดๆ สักพัก
หน่ึง

32 ขอความ
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ขอความเสยีง
ศนูยฝากขอความเสียงเปนบริการเครือขายท่ีคุณอาจจําเปนตอง
สมัครใชบริการ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

โทรไปยังศูนยฝากขอความของคุณ
กด 1 คางไว

แกไขหมายเลขศูนยฝากขอความของคุณ
เลือก เมนู > ขอความ > เพิ่มเติม > ขอความเสียง และ เบอร
ศนูยขอฯ เสียง

การต้ังคาขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และ เพิ่มเติม > การต้ังคาขอความ

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

การต้ังคาท่ัวไป  — จดัเก็บสําเนาของขอความที่สงในโทรศัพท
ของคุณ ใชเขียนทับขอความเดิมหากหนวยความจําขอความ
เต็ม และใชตั้งคาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขอความ
ขอความตัวอักษร  — ใหมีรายงานการสง ตั้งคาศูนยขอความ
สําหรับ SMS และอีเมล SMS เลือกประเภทอักขระท่ีรองรับ และตั้ง
คาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขอความแบบตัวอักษร
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ขอความมัลติมีเดีย  — ใหมีรายงานการสง ตั้งคาลักษณะของ
ขอความมัลติมีเดีย ใหมีการรับขอความมัลติมีเดียและโฆษณา

ตั้งคาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขอความแบบมัลติมีเดีย
ขอความบริการ  — เรียกใชงานขอความบริการ และใชเพ่ือตั้ง
คาท่ีตองการท่ีเก่ียวกับขอความบริการ

รายชื่อ

คณุสามารถจัดเก็บช่ือและหมายเลขโทรศัพทไวในหนวยความ
จําเครื่องและในซิมการด คุณสามารถจัดเก็บรายช่ือพรอมดวย
หมายเลขโทรศัพทและรายการขอความไวในหนวยความจํา
เคร่ือง ช่ือและหมายเลขโทรศัพทท่ีจัดเก็บไวในซมิการดจะ
แสดงโดย 

เลือก เมนู > รายช่ือ > ช่ือ

การเพิ่มรายชื่อ
เลือก ตัวเลอืก > เพ่ิมรายชื่อใหม

การเพิ่มรายละเอียดใหกับรายชื่อ
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาหนวยความจําท่ีใชคือ โทรศัพท
หรือ เคร่ืองและซิม เล่ือนไปที่รายช่ือ และเลือก ขอมูล > ตัว
เลอืก > เพิ่มขอมูล
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การคนหารายชื่อ
เลือก ช่ือ เลื่อนดูรายช่ือหรือปอนตัวอักษรตัวแรกของชื่อ

การคัดลอกรายชื่อระหวางหนวยความจําเครื่องและ
มการด

เลือก ช่ือ เลื่อนไปที่รายช่ือ และเลือก ตัวเลอืก > เพิ่มเติม >
คัดลอกรายชื่อ คณุสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพทไดเพียง
หมายเลขเดียวสําหรับช่ือแตละช่ือในซิมการด

ในการเลือกซมิการดหรือหนวยความจําของเครื่องเพ่ือจัดเก็บ
รายช่ือของคุณ ในการเลือกวิธีแสดงช่ือและหมายเลขโทรศัพท
ในรายชื่อ และในการดูพ้ืนท่ีหนวยความจําสําหรับจัดเก็บรายช่ือ
ใหเลือก การตั้งคา และตัวเลือกท่ีเหมาะสม

คณุสามารถสงและรับขอมูลรายช่ือของบุคคลในรูปแบบของ
นามบัตรจากเครื่องท่ีใชงานรวมกันได ซึง่สนับสนุนมาตรฐาน
vCard

การสงนามบัตร
เลือกรายช่ือ ตัวเลือก > เพิ่มเติม > นามบัตร และประเภท

สง
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บันทึกการโทร 

ในการดูขอมูลเก่ียวกับการโทร ขอความ ขอมูล และการซิงโคร
ไนซของคุณ เลือก เมนู > บนัทึก และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีให
เลือก

หมายเหตุ: คาใชจายจริงท่ีผูใหบริการเรียกเก็บสําหรับการโทร
และบริการน้ันอาจแตกตางกัน ขึน้กับคุณสมบัติของเครือขาย
การปดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี และอ่ืนๆ

การตั้งคา 

รูปแบบ
รอสาย แตไมสามารถทําใหโทรศัพทดังได โทรศัพทของคุณมี
กลุมการตั้งคาท่ีหลากหลายเรียกวารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับ
แตงเสียงเรียกเขาสําหรับเหตุการณและสภาพแวดลอมท่ีแตก
ตางกัน

เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ

เลือกรูปแบบที่ตองการ และจากตัวเลือกตอไปน้ี

ใชงาน  — เปดใชงานรูปแบบ
ปรับต้ังคา  — ปรับการตั้งคารูปแบบ

36 บนัทึกการโทร

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



ต้ังเวลา  — ตั้งรูปแบบเพื่อใชงานในเวลาท่ีกําหนด เมื่อหมด
เวลาท่ีตั้งใหกับรูปแบบ เคร่ืองจะใชรูปแบบกอนหนาน้ีท่ีไมไดตั้ง
เวลาไว

แบบเสียง
คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใชงาน
ได

เลือก เมนู > การต้ังคา > แบบเสียง คุณสามารถพบการตั้งคา
เดียวกันไดในเมนู รูปแบบ

จอแสดงผล
ในการดูหรือปรับภาพพ้ืนหลัง ขนาดตัวอักษร หรือคุณสมบัติ
อ่ืนๆ เก่ียวกับจอแสดงผลของโทรศัพท เลือก เมนู > การต้ัง
คา > จอแสดงผล

วันและเวลา
เลือก เมนู > การต้ังคา > วันและเวลา

การต้ังวันและเวลา
เลือก การต้ังคาวันและเวลา

การต้ังรูปแบบวันและเวลา
เลือก รูปแบบวันที่และเวลา
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การอัพเดตเวลาอัตโนมัติตามเขตเวลาปจจุบัน
เลือก รับขอมูลเวลาอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ทางลัด
ดวยทางลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครื่องท่ีใชงา
บอยๆ ไดอยางรวดเร็ว

เลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว

การกําหนดฟงกชันโทรศพัทใหกับปุมเลือก
เลือก ปุมเลือกดานขวา หรือ ปุมเลือกดานซาย และฟงกชัน
จากรายการ

การเลือกฟงกชันทางลัดสําหรับปุมเลื่อน
เลือก ปุมสํารวจ เลื่อนไปยังทิศทางที่ตอง และเลือก เปลีย่น
หรือ กําหนด และฟงกชันจากรายการ

การซิงโครไนซและการสํารองขอมูล
เลือก เมนู > การต้ังคา > ซิงคและสํารอง

เลือกจากรายการตอไปน้ี
การซิงโครไนซ  — สรางขอมูลสวนตัวสํารองไวในเซริฟเวอร
ของ Nokia กอนเริ่มการสํารองขอมูล คุณตองตั้งคาบัญชี My
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Nokia ของคุณ เลือก เชื่อมตอ และจะนําคุณเขาสูขัน้ตอนการ
สํารองขอมูล
การสลบัโทรศพัท  — ซิงโครไนซหรือคัดลอกขอมูลท่ีเลือก
เชน รายช่ือ รายการปฏิทิน บันทึก หรือขอความของคุณ ระหวาง
โทรศัพทของคุณและอุปกรณอ่ืน
สรางขอมูลสํารอง  — สํารองขอมูลท่ีเลือก
เรียกขอมูลสํารอง  — เรียกคืนขอมูลจากขอมูลสํารอง ในการดู
รายละเอียดของไฟลสํารอง เลือก ตัวเลือก > รายละเอียด
ถายโอนขอมูล  — ซงิโครไนซหรือคัดลอกขอมูลท่ีเลือก
ระหวางโทรศัพทของคุณและเซิรฟเวอรเครือขาย (บริการ

ขาย)

การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณมีคุณสมบัติท่ีหลากหลายซึ่งชวยใหคุณเช่ือม
ตอกับอุปกรณอ่ืนเพ่ือสงและรับขอมูล

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth จะชวยใหคุณเช่ือมตอโทรศัพทของคุณ
เขากับอุปกรณหรืออุปกรณเสริม Bluetooth ท่ีใชรวมกันไดท่ีอยู
ภายในระยะ 10 เมตร (32 ฟุต) ผานทางคลื่นวิทยุ

เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth
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การต้ังคาการเชื่อมตอ Bluetooth
1 เลือก ช่ือโทรศพัทของฉัน และปอนช่ือใหกับโทรศัพท

ของคุณ
2 เลือก Bluetooth > ใช  แสดงวากําลังเปดใชงานการ

เช่ือมตอ Bluetooth
3 ในการเช่ือมตอโทรศัพทเขากับอุปกรณเสริมเสียง ใหเลือก

ตออุปกรณเสริมเสียง และอุปกรณท่ีคุณตองการเชื่อมตอ
ดวย

4 ในการจับคูโทรศัพทของคณุกับอุปกรณ Bluetooth อ่ืนท่ีอยู
ในระยะ ใหเลือก อุปกรณท่ีจับคูแลว > เพ่ิมอุปกรณใหม
เลื่อนไปยังอุปกรณท่ีพบ และเลือก เพ่ิม
ปอนรหัสผาน (ไมเกิน 16 ตัวอักษร) บนเครื่องของคุณ และ
ยอมใหเช่ือมตอกับอุปกรณ Bluetooth อีกเคร่ือง

หากคุณกังวลในเรื่องความปลอดภยั ใหเลิกใชงานฟงกชัน
Bluetooth หรือตั้งคา การมองเห็นโทรศัพท เปน ไมแสดง
ยอมรับการสื่อสาร Bluetooth จากคนท่ีคุณไวใจเทาน้ัน

การเชื่อมตอเครื่องพีซขีองคุณกับอินเทอรเน็ต
คุณสามารถใชเทคโนโลย ีBluetooth ในการเช่ือมตอเคร่ืองพีซี
ท่ีใชงานรวมกันไดเขากับอินเทอรเน็ตโดยไมจําเปนตองใช
ซอฟตแวร PC Suite โทรศัพทของคณุตองสามารถเชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) และเครื่องพีซีจะ
ตองสนับสนุนเทคโนโลยี Bluetooth หลังจากเช่ือมตอกับบริการ
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จุดเชื่อมตอเครือขาย (NAP) และจับคูกับเคร่ืองพีซแีลว โทรศัพท
ของคุณจะเปดการเชื่อมตอขอมลูแพคเก็ตเขากับอินเทอรเน็ต
โดยอัตโนมัติ

โทรศัพทน้ีเปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 +
EDR ท่ีสนับสนุนรูปแบบดังตอไปน้ี: การเขาใชงานท่ัวไป, แฮนด
ฟรี, ชุดหูฟง, Push ออปเจ็กต, ถายโอนไฟล, การติดตอเครือขาย
แบบ Dial-Up, พอรตอนุกรม, การเขาใชงานซมิ และการแลก
เปลี่ยนออปเจ็กตท่ัวไป คณุควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนน้ี
ท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia เทาน้ัน เพ่ือสรางความม่ันใจในการ
ใชงานระหวางอุปกรณท่ีรองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรด
ตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือดูวาอุปกรณน้ันๆ 
ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีไดหรือไม

คณุสมบัตท่ีิใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพ่ิมการใชพลังงาน
แบตเตอรี่และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

ขอมูลแพคเก็ต
General Packet Radio Service (GPRS) คือบริการเครือขายท่ีชวย
ใหโทรศัพทมือถือสามารถสงและรับขอมูลผานเครือขายบนพื้น
ฐานของอินเทอรเน็ตโพรโทคอล (IP)

ในการกําหนดวิธีใชบริการ เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อม
ตอ > ขอมูลแพคเก็ต > เชื่อมขอมูลแพคเก็ต และจากตัว
เลือกตอไปน้ี:
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เม่ือตองการ  — เพ่ือติดตัง้การเช่ือมตอขอมูลแพคเกจเมื่อแอป
พลิเคช่ันตองการ การเช่ือมตอจะยุติเมื่อยกเลกิแอปพลิเคช่ัน
ออนไลนตลอด  —  เพ่ือเชื่อมตอเขากับเครือขายขอมูลแพค
เกจโดยอัตโนมัติเมือ่คุณเปดโทรศัพท

การโทรและโทรศพัท
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก

การโอนสายเรียกเขา
เลือก การโอนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) สําหรับ
รายละเอียด โปรดติดตอผูใหบริการ

การโทรซ้ําอัตโนมัติสิบครั้งหลังจากพยายามโทรแลว
ไมสําเร็จ

เลือก เรียกซ้ําอัตโนมัติ > เปด

การรับการแจงเตือนสายเรียกเขาขณะที่คุณกําลังสนทนา
เลือก สายเรียกซอน > ใชงาน (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

การแสดงหรือซอนหมายเลขของคุณกับคูสนทนา
เลือก สงขอมูลผูโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท
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การกําหนดภาษาที่แสดง
เลือก การต้ังคาภาษา > ภาษาท่ีใชในเครื่อง

อุปกรณเสริม
เมนูน้ีจะใชไดก็ตอเมื่อโทรศัพทเช่ือมตออยูกับอุปกรณเสริมท่ีใช
รวมกันได

เลือก เมนู > การต้ังคา > อุปกรณเสริม เลือกอุปกรณเสริม
และตัวเลือก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอุปกรณเสริมน้ันๆ

การจัดรูปแบบ
คณุสามารถจัดรูปแบบโทรศพัทของคุณดวยการตั้งคาท่ีจําเปน
สําหรับบริการบางอยางใหทํางานไดอยางถูกตอง ผูใหบริการ
อาจสงการตั้งคาดังกลาวใหแกคุณ

เลือก เมนู > การต้ังคา > การต้ังกําหนดคา และจากตัวเลือก
ตอไปน้ี:
ต้ังกําหนดคาที่ต้ังไว  — เพ่ือดูรายช่ือผูใหบริการท่ีจัดเก็บไวใน
เคร่ือง แลวกําหนดคาผูใหบริการเริ่มตน
ใชคาที่ต้ังในทุกแอปฯ  — เพ่ือเปดใชงานการตั้งกําหนดคาเริ่ม
ตนกับแอปพลิเคช่ันท่ีสนับสนุน
จุดเชื่อมตอที่ตองการ  — เพ่ือดูจุดเช่ือมตอท่ีจัดเก็บไว
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ต้ังคาจัดการอุปกรณ  — เพ่ือยินยอมหรือปดก้ันโทรศัพทจาก
การรับการอัพเดตซอฟตแวรของเครื่อง ตัวเลือกน้ีอาจไมมีใน
เคร่ืองของคุณ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับโทรศัพทรุนท่ีคุณใช
การต้ังคาสวนบคุคล  — เพ่ือเพ่ิมบัญชีสวนตัวใหมสําหรับ
บริการตางๆ ดวยตนเอง และเพ่ือใชงานหรือลบบัญชีน้ัน ในการ
เพ่ิมบัญชีสวนตัวใหม ใหเลือก เพิ่มใหม หรือ ตัวเลือก > เพ่ิม
ใหม เลือกประเภทบริการ แลวปอนคาพารามิเตอรท่ีกําหนด ใน
การเปดใชบัญชีสวนตัว ใหเล่ือนไปที่บัญชีดังกลาว แลวเลือก
ตัวเลือก > ใชงาน

การเรียกคืนคาด้ังเดิม 
ในการเรียกคืนคาโทรศัพทกลับเปนคาท่ีตั้งมาจากโรงงาน เลือก
เมนู > การต้ังคา > เรียกต้ังคาด้ังเดิม และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปน้ี
การต้ังคาเทาน้ัน  — รีเซ็ตการตั้งคาท่ีตองการท้ังหมดโดยไม
ลบขอมูลสวนตัว
ทั้งหมด  — รีเซต็การตั้งคาท่ีตองการท้ังหมด และลบขอมูลสวน
ตัวท้ังหมด เชน รายชื่อ ขอความ ไฟลสื่อ และรหัสการใชงาน

เมนูระบบ

เขาใชพอรทัลเพ่ือไปยังบริการท่ีผูใหบริการระบบจัดให สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอผูใหบริการระบบของคุณ ผูใหบริการ
สามารถอัพเดตเมนูน้ีดวยขอความบริการ
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คลังภาพ

คุณสามารถจัดการภาพถาย คลิปวิดีโอ และไฟลเพลงไดในคลัง
ภาพ

การดูขอมูลในคลังภาพ
เลือก เมนู > คลังภาพ

แอปพลิเคชั่น

นาฬิกาปลุก
คณุสามารถตั้งนาฬิกาปลุกใหดังในเวลาที่ตองการได

การต้ังปลุก
1 เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > นาฬิกาปลุก
2 ตั้งปลุก และใสเวลาปลุก
3 ในการเปดตั้งปลกุตามวันท่ีเลือกในสัปดาห ใหเลือก ปลุก

ซ้ํา: > เปด และวัน
4 เลือกเสียงปลุก หากคุณเลือกวิทยุเปนเสียงปลุก ใหเช่ือม

ตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท
5 ตั้งระยะหมดเวลาสําหรับการเลื่อนปลุก และเลือก จัดเก็บ
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การหยุดเสยีงปลกุ
เลือก หยุด หากคุณปลอยใหเคร่ืองสงเสียงปลุกตอไปเปนเวลา
หน่ึงนาที หรือเลือก เลือ่นไป เสียงปลุกจะหยุดดังในชวงเวลาที่
ตั้งไว แลวสงเสียงปลุกใหมอีกคร้ัง

ปฏิทินและสิง่ที่ตองทํา
เลือก เมนู > ปฏิทิน วันปจจุบันจะมีกรอบลอมรอบ หากมีบันทึก
ใดๆ ตั้งไวสําหรับวันน้ันๆ วันดังกลาวจะปรากฏเปนตัวทึบ

การเพิ่มบันทึกปฏิทิน
เล่ือนไปท่ีวันท่ี และเลือก ตัวเลอืก > สรางบนัทึก

การดูรายละเอียดของบนัทึก
เล่ือนไปท่ีบันทึก และเลือก ดูขอมูล

การลบบนัทึกทั้งหมดออกจากปฏิทิน
เลือก ตัวเลอืก > ลบบันทึก > บนัทึกทั้งหมด

การดูสิง่ที่ตองทํา
เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > สิ่งที่ตองทํา

สิ่งท่ีตองทําจะแสดงและเรียงลําดับตามความสําคญั หาก
ตองการเพ่ิม ลบ หรือสงบันทึก เมื่อตองการเลือกบันทึกใหอยูใน
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สถานะเสร็จ หรือเรียงส่ิงท่ีตองทําตามกําหนดเวลา ใหเลือก 
ตัวเลอืก

พิเศษ
โทรศัพทของคุณอาจมีเกมสและแอปพลิเคช่ัน Java™ ท่ี
ออกแบบขึน้เปนพิเศษสําหรับโทรศัพทของคุณ

เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > พิเศษ

การเปดเกมสหรือแอปพลเิคชั่น
เลือก เกมสรวม หรือ การดความจํา และเกมสหรือแอปพลิ
เคช่ัน

การดูจํานวนหนวยความจําที่มีอยูสําหรับการติดต้ังเกมส
และแอปพลเิคชั่น
เลือก ตัวเลอืก > สถานะความจํา

การดาวนโหลดเกมสหรือแอปพลิเคชั่น
เลือก ตัวเลือก > ดาวนโหลด > ดาวนโหลดเกมส หรือ 
ดาวนโหลดแอปฯ

โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคช่ัน  J2ME™ Java กอนท่ีจะ
ดาวนโหลด โปรดตรวจสอบใหแนใจวาแอปพลิเคช่ันน้ีใชงาน
รวมกับโทรศัพทของคุณได
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ขอสําคัญ:  ตดิตั้งและใชแอปพลิเคช่ันและซอฟตแวรอ่ืนๆ จาก
แหลงท่ีเช่ือถือไดเทาน้ัน แอปพลิเคช่ันจากแหลงท่ีไมนาเช่ือถือ
อาจมีซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายซึง่สามารถเขาถึงขอมูลท่ีเก็บไว
ในโทรศัพทของคุณ ซึ่งทําใหเกิดความเสียหายทางการเงินหรือ
ความเสียหายกับโทรศัพทของคุณได

แอปพลิเคช่ันท่ีดาวนโหลดอาจจัดเก็บอยูใน คลังภาพ แทน 
แอปพลิเคช่ัน

กลองและวิดีโอ
โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ
1200x1600 พิกเซล

โหมดกลอง

การใชฟงกชันภาพน่ิง
ในหนาจอหลัก ใหกดปุมถายภาพ

การขยายหรือยอ
เล่ือนขึน้หรือลง

การถายภาพ
กดปุมถายภาพ
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การต้ังโหมดภาพตัวอยางและเวลา
เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > เวลาแสดงภาพตัวอยาง

ในการเปดใชตัวตัง้เวลา หรือการถายภาพเปนชุดตอเน่ืองอยาง
รวดเร็ว ใหเลือก ตัวเลอืก และตัวเลือกท่ีตองการ

โหมดวิดีโอ

การใชฟงกชันวิดีโอ
กดปุมถายภาพคางไว

การเริ่มบันทึกวิดีโอคลิป
กดปุมถายภาพ

การสลบัระหวางโหมดกลองและโหมดวิดีโอ
ในโหมดกลองหรือวิดีโอ ใหเล่ือนไปทางซายหรือขวา

วิทยุ FM
การทํางานของวิทยุ FM ขึน้กับสายเสาอากาศที่ไมใชเสาอากาศ
ของโทรศัพทมือถือ ดังน้ัน คณุตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริม
ท่ีใชงานรวมกันไดเขากับเคร่ืองโทรศัพทเพ่ือการใชงานวิทยุ FM
ไดอยางเหมาะสม

แอปพลิเคชั่น 49

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการ
ไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > วิทยุ หรือในหนาจอหลัก ให
กด* คางไว

การคนหาสถานีขางเคียง
กดปุมเล่ือนไปทางซายหรือขวาคางไว

การจัดเก็บสถานี
คนหาสถานีท่ีตองการ แลวเลือก ตัวเลอืก > จัดเก็บสถานี

การสลบัระหวางสถานีที่จัดเก็บไว
เล่ือนไปทางซายหรือทางขวาเพื่อสลับไปมาระหวางสถานี หรือ
กดปุมตัวเลขของที่ตัง้สถานีในตําแหนงหนวยความจําท่ีตรงกัน

การปรับระดับเสยีง
เล่ือนขึน้หรือลง

การเปดฟงวิทยุไวเปนพื้นหลงั
ใหกดปุมวางสาย
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การปดวิทยุ
กดปุมวางสายคางไว

เครื่องบนัทึกเสียง
เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > เครื่องบันทึก

การเริ่มบันทึก
เลือกไอคอนบันทึก

การเริ่มบันทึกเสียงขณะสนทนา
เลือก ตัวเลอืก > เพ่ิมเติม > บนัทึกเสียง ขณะบันทึกการ
สนทนา ใหถือเคร่ืองไวใกลหูตามปกต ิการบันทึกเสียงจะไดรับ
การจัดเก็บไวใน เสียงบันทึก แฟมขอมูลใน คลังภาพ

การฟงการบันทึกเสยีงลาสดุ
เลือก ตัวเลอืก > เลนที่บนัทึกลาสดุ

การสงการบันทึกเสยีงลาสุดไปในขอความมัลติมีเดีย
เลือก ตัวเลอืก > สงที่บันทึกลาสุด

เครื่องเลนสือ่
โทรศัพทของคณุมีเครื่องเลนสื่อสําหรับฟงเพลงหรือไฟล MP3
หรือไฟลเสียง AAC อ่ืนๆ
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คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการ
ไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > เครื่องเลนสือ่

การเริ่มหรือหยุดเลนช่ัวคราว
กดปุมเล่ือน

การขามไปยังจุดเริ่มตนของเพลงปจจุบนั
เล่ือนไปทางซาย

การขามไปยังเพลงกอนหนา
เล่ือนไปทางซายสองครั้ง

การขามไปยังเพลงถัดไป
เล่ือนไปทางขวา

การกรอกลับเพลงที่กําลงัเลนอยู
กดปุมเล่ือนไปทางซายคางไว

การเดินหนาเพลงที่กําลงัเลนอยูอยางเร็ว
กดปุมเล่ือนไปทางขวาคางไว
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การปรับระดับเสยีง
เล่ือนขึน้หรือลง

การปดหรือเปดเสียงเครื่องเลนสือ่
กด #

การเปดฟงเครื่องเลนสื่อไวเปนพื้นหลงั
ใหกดปุมวางสาย

การปดเครื่องเลนสือ่
กดปุมวางสายคางไว

แผนที่

เก่ียวกับแผนที่

 เลือก เมนู > แผนท่ี

ดวยแผนที่ คณุสามารถเรียกดูแผนท่ีของเมืองและประเทศตางๆ
คนหาที่อยูและสถานที่ท่ีนาสนใจ และดูตําแหนงปจจุบันของคุณ
ได หากทําได นอกจากน้ีคุณยังสามารถวางแผนเสนทาง และ
รับคําแนะนําสําหรับการนําทางแบบเลี้ยวตอเล้ียว

หากมีแผนท่ีอยูในโทรศัพทของคุณหรือในการดหนวยความจําท่ี
ใสไว คณุสามารถเรียกดูแผนที่ดังกลาวไดโดยไมตองใชการ
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เช่ือมตออินเทอรเน็ต หากคุณเรียกดูพ้ืนท่ีท่ีไมอยูในแผนที่ท่ี
ดาวนโหลดไวในเครือ่งของคุณ จะมีการดาวนโหลดแผนท่ี
สําหรับพ้ืนท่ีน้ันมาทางอินเทอรเน็ตโดยอัตโนมัติ เคร่ืองอาจขอ
ใหคุณเลือกจุดเช่ือมตอท่ีตองการใชกับการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต

การดาวนโหลดแผนที่อาจเก่ียวของกับการสงขอมูลจํานวนมาก
ผานเครือขายผูใหบริการของคุณ ติดตอผูใหบริการของคุณ หาก
ตองการทราบขอมูลเก่ียวกับคาบริการการสงขอมูล

บางบริการอาจไมมีในบางประเทศ และอาจมีใหบริการในบาง
ภาษาเทาน้ัน

เมื่อคุณเปดแผนที ่ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
ตําแหนงปจจุบัน  — ดูท่ีตั้งปจจุบันของคุณ
ตําแหนงลาสุด  — ดูท่ีตั้งท่ีคุณเรียกดู
คนหาที่อยู  — คนหาที่อยูเฉพาะ
นําทางฉันไปที ่ — ดูทิศทางของปลายทาง ซึง่แสดงเปนเสน
ตรง
ตําแหนงที่จัดเก็บ  — คนหาที่ตั้งท่ีคุณจัดเก็บไวในโทรศัพท
วางแผนเสนทาง  — วางแผนเสนทาง
การต้ังคา  — กําหนดการตั้งคาแผนที่

54 แผนท่ี

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



การทําแผนที่เกือบท้ังหมดน้ันจะไมถูกตองแมนยําและไมเสร็จ
สมบูรณในบางอาณาเขต โปรดอยาเชื่อถือตอแผนที่ท่ีคุณ
ดาวนโหลดมาเพื่อใชในโทรศัพทน้ีเพียงอยางเดยีวเทาน้ัน

บทนํา
เก่ียวกับวิธีระบุตําแหนง
แผนที่จะแสดงที่ตั้งของคุณบนแผนที่โดยใช GPS หรือ A-GPS

Global Positioning System (GPS) เปนระบบการนําทางดวย
ดาวเทียมซึง่ใชในการคํานวณที่ตั้งของคุณ Assisted GPS (A-
GPS) เปนบริการเสริมจากระบบเครือขายท่ีใชขอมูลเครือขายเพ่ือ
ปรับปรุงความเร็วและความถูกตองแมนยําของการระบุตําแหนง
GPS

การดาวนโหลดขอมูล A-GPS ตองมีการถายโอนขอมูลจํานวน
มากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ ขณะขามเครือขาย ซึ่ง
อยูนอกเครือขายของผูใหบริการของคุณ คาใชจายในการถาย
โอนขอมูลอาจสูงกวาท่ีคาด ดังน้ัน ตามคาท่ีตั้งไว เคร่ืองจะไม
ใช A-GPS ขณะขามเครือขาย แตจะหมายความวาการคํานวณที่
ตัง้ของคุณใชเวลานานกวาเมื่อใช A-GPS

หากตองการอนุญาตใหใช A-GPS ขณะขามเครือขาย ใหเลือก
เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > GPS > GPS ทาง
อินเทอรเน็ต โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพ่ือขอขอมูลเก่ียว
กับคาใชจายในการถายโอนขอมูล
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Global Positioning System (GPS) ดําเนินการโดยรัฐบาลของ
สหรัฐอเมริกา ซึง่เปนผูรับผิดชอบความถูกตองแมนยําและการ
บํารุงรักษาแตเพียงผูเดียว ความถูกตองแมนยําของขอมูลระบุ
ตําแหนงสามารถไดรับผลกระทบจากการปรับดาวเทียม GPS ท่ี
กระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
นโยบาย GPS ฝายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรม
การวางแผนเพื่อการนํารองระบบวิทยุแหงรัฐบาลกลาง ความถูก
ตองแมนยํายังอาจไดรับผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณิตท่ี
ไมมีประสิทธิภาพของดาวเทียมดวย ความพรอมใชประโยชน
และคุณภาพของสัญญาณ GPS จะไดรับผลกระทบจากที่ตั้งของ
คุณ อาคาร ส่ิงกีดขวางตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ บริเวณ
ในอาคารหรอืช้ันใตดินอาจไมมีสัญญาณ GPS และสัญญาณอาจ
ออนลงเมือ่ผานวัสดุตางๆ เชน คอนกรีตหรือโลหะ

GPS ไมสามารถนํามาใชเพ่ือวัดตําแหนงท่ีตัง้อยางละเอียด
แมนยําได และคุณไมควรใชขอมูลท่ีตัง้จากเคร่ืองรับ GPS และ
เครือขายวิทยุเซลลูลารเพียงอยางเดยีวเพื่อหาตําแหนงและ
นําทาง

มเิตอรวัดการเดินทางอาจมีขอจํากัดดานความถูกตองและขอผิด
พลาดในการปดเศษ ความถูกตองแมนยําอาจไดรับผลกระทบ
จากคุณภาพและบริการของสัญญาณ GPS

ตัวรับ GPS
หากอุปกรณของคุณมีตัวรับ GPS ภายใน คุณสามารถใชตัวรับดัง
กลาวกับแผนที่ได
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การใชตัวรับ GPS ภายในอาจทําใหแบตเตอรี่ในเครื่องหมดเร็วขึน้

การใชตัวรับ GPS ภายนอก
1 ชารจตัวรับ GPS ท่ีใชงานรวมกันไดของคุณใหเต็ม และเปด

สวิตช
2 ตั้งคาการเช่ือมตอ Bluetooth ระหวางอุปกรณของคุณกับตัว

รับ GPS
3 ตั้งตัวรับ GPS ไวในตําแหนงท่ีไมมีสิ่งกีดขวางไปยังทองฟา
4 เปดแอปพลิเคช่ันแผนที่ และเลือกตัวรับ GPS ภายนอก

กระบวนการน้ีอาจใชเวลาหลายนาทีในการเร่ิมการเช่ือมตอ GPS
คร้ังแรก การเช่ือมตอคร้ังตอมาจะเร็วขึน้ แตหากคุณไมไดใช
งาน GPS เปนเวลาหลายวัน หรือคุณอยูไกลจากตําแหนงลาสุดท่ี
คุณใช GPS มาก ก็อาจตองใชเวลาสักครูเพ่ือหาสัญญาณ
ดาวเทียมท่ีแรง

นอกจากนี้ คุณสามารถใชแผนท่ีโดยไมมีตัวรับ GPS เพ่ือเรียกดู
แผนที่ คนหาที่อยูและท่ีตั้ง ตลอดจนวางแผนเสนทาง

การนําทางไปยังปลายทางของคุณ
การวางแผนเสนทาง
วางแผนการเดินทาง และสรางเสนทางของคุณ และแสดงบน
แผนที่กอนเริ่มออกเดินทาง

เลือก เมนู > แผนท่ี
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1 เลือก วางแผนเสนทาง
2 เลือก จุดเร่ิมตน และเลือกตําแหนงปจจุบันของคุณ

ตําแหนงท่ีจัดเก็บและตําแหนงลาสุด สถานที่จากแผนที่
หรือท่ีอยูเฉพาะเปนจุดเริ่มตนของเสนทาง

3 เลือก ปลายทาง และเลือกจุดส้ินสุดของเสนทาง

การแสดงเสนทางบนแผนที่
เลือก ตัวเลอืก > แสดงเสนทาง > แผนที่

การนําทางไปยังปลายทาง
เลือก ตัวเลือก > แสดงเสนทาง > ตัวเลือก > เริ่มตนการ
ทาง

การดูรายละเอียดของเสนทาง
เลือก ตัวเลอืก > เสนทาง > รายละเอียดเสนทาง

การลบเสนทาง
เลือก ตัวเลอืก > เสนทาง > ลบเสนทาง

การนําทางไปยังปลายทาง
คณุสามารถคนหาเสนทางแบบเลีย้วตอเล้ียวขณะขับรถหรือเดนิ
เทา

เลือก เมนู > แผนท่ี
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1 เลือก วางแผนเสนทาง และสรางเสนทาง
2 เลือก ตัวเลือก > แสดงเสนทาง > ตัวเลอืก > เริ่มตน

การนําทาง
3 ยอมรับการปฏเิสธความรับผิดชอบที่แสดง หากเครื่องขอ
4 เลือกภาษาสําหรับเสียงแนะนํา หากเครื่องแจง

การดาวนโหลดไฟลเสียงแนะนําอาจทําใหมีการสงขอมูลจํานวน
มาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคณุ

การเปดเสยีงแนะนําซ้ํา
เลือก ซ้ํา

การปดเสียงแนะนํา
เลือก ตัวเลอืก > ปดเสยีง

หากคุณออกนอกเสนทางที่กําหนด โทรศัพทจะวางแผนเสน
ใหมใหโดยอัตโนมัติ

การหยุดการนําทาง
เลือก หยุด

แผนที่ 59
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การนําทางดวยการเดินเทา
เลือก การต้ังคา > การต้ังคาเสนทาง > การเลอืกเสนทาง >
เดินเทา ซึง่จะใชเสนทางที่คุณสรางขึน้มาสําหรับการนําทาง
ดวยการเดินเทา

มุมมองการนําทางสําหรับการขับรถ

1 เสนทาง
2 ท่ีตั้งและทิศทางที่คุณกําลังเคลื่อนท่ี
3 เขม็ทิศ

60 แผนท่ี
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มุมมองการนําทางสําหรับการเดิน

1 ท่ีตั้งของคุณ
2 เสนทางที่จะติดตาม
3 เขม็ทิศ
4 เสนทางเดนิเทาของคุณ — แสดงเสนทางที่คุณเคยเดนิ
5 ปลายทาง

การดูทิศทางไปยังปลายทางของคุณ
หากคุณอยูบนถนนที่มีสภาพทุรกันดาร หรือคุณไมมีแผนท่ีของ
พ้ืนท่ีน้ันดาวนโหลดไวในโทรศพัทของคุณ คุณสามารถดู
ทิศทางไปยังปลายทางของคุณได

แผนที่ 61
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เลือก เมนู > แผนท่ี

1 เลือก นําทางฉันไปที่
2 ในการตั้งปลายทางของคุณ ใหเลือกตวัเลือกท่ีเหมาะสม
3 เลือกท่ีตั้งท่ีตองการ

เสนตรงจะแสดงเสนทางที่ตรงท่ีสุดและระยะทางที่สั้นท่ีสุดไป
ยังปลายทางของคุณ เสนทางจะไมมีการระบุสิ่งกีดขวางบนเสน
ทาง เชน อาคารและสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ หรือระดับความ
ความสูงท่ีแตกตาง

เพ่ือเปนการชวยระบุวาคุณอยูท่ีใดและมุงหนาไปยังทิศทางที่ถูก
ตอง จะมีจุดสีแดงแสดงบนเสนทางที่คุณเดินหรือขบัรถผานมา
แลว

เว็บหรืออินเทอรเน็ต 

คณุสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตตางๆ โดยใชเบราเซอร
ของโทรศัพท ลกัษณะของเว็บเพจอาจแตกตางกันเน่ืองมาจาก
ขนาดของหนาจอ คุณอาจไมสามารถดูรายละเอียดท้ังหมดของ
เว็บเพจได

ท้ังน้ีขึน้อยูกับโทรศัพทของคุณ ฟงกชันการเบราสเว็บอาจแสดง
เปนเว็บหรืออินเทอรเน็ตในเมนู ตอจากน้ีไปจะเรียกวา เว็บ

62 เว็บหรืออินเทอรเน็ต
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ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการท่ีคุณเช่ือถือและใหความปลอดภยั
ท่ีเพียงพอ และปองกันอันตรายตอซอฟตแวร

คณุสามารถสอบถามการใหบริการเหลาน้ี ราคา และคําแนะนํา
ตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

คณุอาจไดรับการตั้งกําหนดคาท่ีจําเปนตอการเบราสเปน
ขอความการจัดรูปแบบจากผูใหบริการของคุณ

การเชื่อมตอกับบริการเว็บ

เลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรือในโหมดสแตนดบาย ใหกด
0 คางไว

หลังจากเช่ือมตอกับบริการ คุณสามารถเริม่การเรียกดูเพจตางๆ
ได ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกันไปตามบริการน้ันๆ
ปฏิบัติตามขอความท่ีปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพทของคุณ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

บริการซมิ

ซมิการดของคุณอาจมีบริการเสริม คณุสามารถเขาใชงานเมนูน้ี
ไดก็ตอเมื่อซมิการดของคณุสนับสนุน ช่ือและเน้ือหาของเมนูจะ
ตางกันไปตามซิมการดท่ีใช

บริการซิม 63
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อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

คําเตือน:
เลือกใชแตแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมท่ีไดรับการ
รับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเคร่ืองรุนน้ีเทาน้ัน การใช
อุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากน้ี อาจเปนอันตรายและทําให
การรับประกันหรือรับรองสําหรับเคร่ืองเปนโมฆะไป โดยเฉพาะ
อยางย่ิง การใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ท่ีไมไดรับการรับรอง
อาจเสี่ยงกับการลุกไหม การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรอง
สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ

อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนายอยูมากมาย
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี www.nokia.co.th/
accessories

64 อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia
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ขอกําหนดที่ควรปฏิบตัิสําหรับการใชอุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปลั๊ก

ไฟและดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ
• ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณเสริมท่ีไดติดตั้งใน

พาหนะไดรับการติดตัง้อยางแนนหนาและทํางานอยาง
ตอง

• เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัติผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะติดตั้ง
อุปกรณเสริมในรถที่ติดตั้งยากได

แบตเตอรี่

ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-5C ไมเกิน 12.5 ช่ัวโมง ไมเกิน 490 ช่ัวโมง

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลาโดย
ประมาณ และจะเปนไปตามการประมาณการตอเมื่ออยูภายใตขอ
กําหนดที่เหมาะสมของเครือขายเทาน้ัน เวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบายขึ้นอยูกับซิมการด คุณสมบัติท่ีใช อายุและขอ
กําหนดของแบตเตอรี ่อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอร่ี ขอกําหนด
ของเครือขาย และปจจัยอ่ืนๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและ
เวลาสแตนดบายอาจสั้นกวาท่ีระบุไวขางตนอยางมาก เสียงเรียก
เขา การจัดการสายดวยระบบแฮนดฟรี การใชในโหมดดิจิตอล
และคุณสมบัติอ่ืนๆ จะใชพลงังานจากแบตเตอร่ี และระยะเวลาท่ี

อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia 65
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ใชอุปกรณในการโทรจะสงผลตอเวลาสแตนดบาย ในทํานอง
เดียวกัน ระยะเวลาที่เปดเคร่ืองรวมท้ังท่ีอยูในโหมดสแตนดบาย
ก็มีผลตอระยะเวลาในการสนทนาดวยเชนกัน

เคล็ดลับเพื่อส่ิงแวดลอม

ตอไปน้ีคือเคล็ดลับเก่ียวกับวิธีท่ีคณุจะสามารถชวยปกปอง
แวดลอมได

ประหยัดพลังงาน
เม่ือคุณชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลวและถอดอุปกรณชารจออก
จากโทรศัพท ใหถอดปลั๊กอุปกรณชารจออกจากเตารับท่ีผนัง
ดวยเชนกัน

คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่บอยคร้ังมากนัก หากคุณดําเนิน
การดังตอไปน้ี

• ปดและปดการใชงานแอปพลิเคชั่น บริการ และการเชื่อมตอ
เมื่อไมใชงาน

• ลดความสวางของหนาจอ

66 เคลด็ลับเพื่อสิ่งแวดลอม
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• ตั้งคาใหโทรศัพทเขาสูโหมดประหยัดพลังงานหลังจาก
ระยะเวลาขัน้ต่ําท่ีไมมีการใชงาน หากมีโหมดดังกลาวอยูใน
โทรศัพทของคุณ

• ปดการใชงานเสียงท่ีไมจําเปน เชน เสียงปุมกดและเสียง
เรียกเขา

การหมุนเวียนมาใชใหม
วัสดุสวนใหญของโทรศัพท Nokia สามารถนํากลับมาใชใหมได
ตรวจสอบวิธีการนําผลิตภณัฑ Nokia ของคุณกลับมาใชใหม
ไดท่ี www.nokia.com/werecycle หรือตรวจสอบบนโทรศัพท
มือถือ www.nokia.mobi/werecycle

นําบรรจุภัณฑและคูมือผูใชของคุณกลับมาหมุนเวียนใชใหมตาม
ระเบียบการหมุนเวียนมาใชใหมของทองถิ่นของคณุ

การเรียนรูเพิ่มเติม
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุณลักษณะทางสิ่งแวดลอม
ของอุปกรณของคุณ โปรดดูท่ี www.nokia.com/
ecodeclaration

เคลด็ลับเพื่อสิ่งแวดลอม 67
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ขอมลูผลิตภัณฑและความปลอดภัย

ขอมลูทัว่ไป
เกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศพัทไรสายทีอ่ธบิายไวในคูมือฉบับนี้ไดรับการรับรองใหใชใน เครือขาย (E)GSM 850,
900, 1800 และ 1900 MHz โปรดติดตอขอรับขอมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูให
บริการโทรศพัทของคณุ

โทรศพัทของคณุอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซตอินเทอรเน็ตจากบริษัทภายนอกตดิตั้งไว
ลวงหนาแลวและอาจยอมใหเขาเว็บไซตของบริษัทอื่นได เว็บไซตเหลานี้ไมไดอยูในเครือ
ของ Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอเวบ็ไซตเหลานี้ หากคณุเขาใช
เวบ็ไซตดังกลาว ควรใชความระมัดระวังในเร่ืองของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของเว็บไซต

คําเตือน:
คณุตองเปดเคร่ืองกอนเร่ิมใชงานคณุสมบัตติางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬกิาปลุก หามเปด
เคร่ือง เม่ือการใชงานโทรศพัทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออนัตราย

ขณะทีใ่ชโทรศพัทเคร่ืองนี้ คณุควรเคารพตอกฎหมายและจารีตประเพณีทองถิ่นทั้งหมด
ความเปนสวนตัว สิทธิสวนบคุคลของผูอ่ืน และลิขสิทธิ์ การคุมครองดานลขิสทิธิ์จะชวย
ปองกนัการคัดลอก การแกไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางสวนได

คณุควรทําสําเนาสาํรองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอกัษรสําหรับขอมูลสําคัญทั้งหมดที่จัด
เกบ็ไวในเครื่องดวยเสมอ

เมื่อตองการตอโทรศพัทกับอปุกรณชนิดอ่ืนๆ โปรดอานคูมือของอุปกรณนั้นๆ เพื่อศกึษา
ขอมูลโดยละเอยีดเกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอโทรศพัทเขากับอุปกรณทีไ่มสามารถใช
งานรวมกนัได

รูปภาพที่ปรากฏในคูมือฉบับนี้อาจแตกตางจากภาพทีป่รากฏบนหนาจอโทรศพัทของคุณ
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โปรดดขูอมูลที่สําคญัอื่นๆ เกี่ยวกบัโทรศพัทไดจากคูมือผูใช

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเร่ิมใชงานโทรศพัท บาง
คณุสมบัตไิมสามารถทํางานไดบนทุกเครือขาย คณุสมบตัติางๆ อาจตองการใหคุณทําขอ
ตกลงเฉพาะกับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใชงานได บริการเสริมจากระบบเครือขาย
เกีย่วของกับการรับสงขอมูล โปรดตรวจสอบคาธรรมเนียมในระบบเครือขายหลักของคณุและ
เมื่อใชบริการขามเครือขายจากผูใหบริการของคณุ ผูใหบริการสามารถใหคําอธิบายถงึคา
บริการที่เรียกเก็บ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงานคณุสมบัตบิาง
อยางของโทรศัพทเคร่ืองนี้ที่ตองไดรับการสนับสนุนจากระบบเครือขาย เชน การสนับสนุน
สาํหรับเทคโนโลยีเฉพาะ เชน โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ทีท่าํงานบนโปรโตคอล
TCP/IP และตัวอกัษรในภาษาตางๆ

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงานคณุสมบตับิางอยางในเคร่ือง
ของคณุ ถาเปนเชนนั้น คณุสมบัตเิหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศพัทของคณุอาจมี
รายการทีก่ําหนดเอง เชน ชื่อเมนู ลําดบัของเมนู และไอคอน

หนวยความจาํทีใ่ชรวมกัน
คณุสมบัตใินโทรศพัทเคร่ืองนี้ ซึ่งใชหนวยความจํารวมกันนั้น ไดแก ขอความมัลติมีเดยี
(MMS), แอปพลเิคชัน่อีเมล, ขอความทันใจ การใชคณุสมบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวานี้
จะลดจํานวนหนวยความจําที่เหลือสําหรับคณุสมบตัอิื่น หากโทรศัพทของคณุแสดงขอความ
วาหนวยความจําเตม็ ใหลบขอมูลบางอยางที่จัดเก็บไวในคณุสมบัตหินวยความจําทีใ่ชรวมกัน
ออก

การจัดการสิทธิแบบดิจิตอล

เจาของเนื้อหาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธดิจิิตอล (DRM) แบบตางๆ เพื่อปกปอง
ทรัพยสินทางปญญาของตน รวมถงึลิขสิทธิ์ โทรศพัทนี้ใชซอฟตแวร DRM หลายประเภทเพื่อ
เขาสูเนื้อหาทีม่ี DRM ปองกันไว ดวยโทรศพัทเครื่องนี้ คณุสามารถเขาสูเนื้อหาที่มีการปองกัน
ดวย WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0 ได หาก
ซอฟตแวร DRM บางซอฟตแวรไมสามารถปองกันเนื้อหาได เจาของเนื้อหาอาจขอใหยกเลกิ
ความสามารถของซอฟตแวร DRM ในการเขาสูเนื้อหาใหมที่ DRM น้ันปองกันไว การยกเลิกอาจ
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ปองกันการนําเนื้อหาที่มี DRM ปองกันไวบางเนื้อหาทีอ่ยูในโทรศพัทของคณุมาใชอกีคร้ัง การ
ยกเลิกซอฟตแวร DRM ไมมีผลตอการใชเนื้อหาที่มีการปองกันดวย DRM ประเภทอื่นหรือการ
ใชเนื้อหาทีไ่มมี DRM ปองกันไว

แบตเตอรี่
ขอมลูเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ
โทรศพัทของคณุใชพลงังานจากแบตเตอรี่ชนิดทีส่ามารถชารจประจุใหมได แบตเตอร่ีที่ไดรับ
การออกแบบใหใชกับโทรศพัทรุนนี้คือ BL-5C Nokia อาจผลติแบตเตอร่ีรุนอืน่ที่ใชงานไดกับ
โทรศพัทรุนนี้ โทรศพัทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงานจากอุปกรณชารจตอไปนี้
AC-3 หมายเลขรุนของอุปกรณชารจทีถู่กตองนั้นอาจแตกตางกันไปตามประเภทของปลั๊ก
เสียบ ความแตกตางของปลัก๊เสียบจะระบุไวดวยคาใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K
หรือ UB

แบตเตอร่ีสามารถนํามาชารจและคายประจุแบตเตอร่ีไดเปนรอยครั้ง แตแบตเตอร่ีกจ็ะคอยๆ
เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสงัเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สัน้ลง
อยางเห็นไดชัด ใหเปลีย่นแบตเตอร่ีกอนใหม ใชแบตเตอร่ีที่ไดรับการรับรองจาก Nokia
เทานั้น และชารจแบตเตอร่ีโดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศพัทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก
Nokia เทานั้น

หากใชแบตเตอร่ีเปนคร้ังแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอร่ีเปนเวลานาน คณุอาจตองเชื่อมตอ
อปุกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลวเชื่อมตออีกคร้ังเพื่อเร่ิมชารจแบตเตอร่ี หากแบตเตอรี่
หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทกีวาทีส่ัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือ
กอนที่จะสามารถโทรออกได

การถอดออกอยางปลอดภัย ปดโทรศพัท และปลดการเชื่อมตอโทรศพัทจากอุปกรณชารจทุก
คร้ังกอนถอดแบตเตอรี่

การชารจที่เหมาะสม ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตวัเคร่ืองเมื่อไมไดใชงาน ไม
ควรเสียบแบตเตอร่ีที่ชารจเตม็แลวคางไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานาน
เกนิไปจะทําใหอายกุารใชงานของแบตเตอรี่สัน้ลง หากคณุทิ้งแบตเตอรี่ทีช่ารจเตม็ไว
แบตเตอร่ีจะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป
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หลีกเลีย่งอณุหภูมิทีร่อนหรือหนาวจัด พยายามเกบ็แบตเตอร่ีไวในทีท่ี่มีอณุหภูมิระหวาง 15°C
และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภูมิที่รอนหรือหนาวจัดทําใหประสิทธภิาพและอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกนิไปอาจทําใหโทรศพัทไมสามารถใชงานได
ชัว่คราว ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากดัเมื่ออยูทีอ่ณุหภูมิต่าํกวาจุดเยือกแข็ง

หามลดัวงจร การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกดิขึ้นไดเม่ือมีวัตถปุระเภทโลหะ เชน เหรียญ
คลิป หรือปากกามาสมัผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือน
แถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตกุารณเชนนี้อาจเกิดข้ึนได เชน ในกรณีทีค่ณุพก
แบตเตอร่ีสาํรองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเลก็ๆ การลดัวงจรเชนนี้อาจทาํใหแบตเตอร่ี
หรือวัตถสุําหรับเชือ่มตอเกิดความเสยีหายได

การทิ้ง หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได การกําจัด
แบตเตอร่ีตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลบัมาใชใหม ถาเปนไปได และไม
ควรทิง้รวมกับขยะภายในบาน

การร่ัว หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, เจาะ หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอร่ี ใน
กรณีทีส่ารในแบตเตอรี่ร่ัวออกมา ควรดแูลปองกันไมใหของเหลวนั้นสมัผัสกับผิวหนังหรือ
ดวงตา หากสมัผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ใหลางบริเวณนั้นดวยน้ําสะอาดทันที หรือรีบไปพบ
แพทย

ความเสียหาย หามดดัแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถแุปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือ
นําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทาํใหเกิดการระเบิดได

การใชอยางถูกตอง ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคเทานั้น การใชแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจ
ทาํใหเกดิการลุกไหม การระเบิด หรืออันตรายอืน่ๆ หากโทรศพัทหรือแบตเตอร่ีตกหลนโดย
เฉพาะบนพืน้ผิวที่แข็ง และคณุเชื่อวาแบตเตอร่ีไดชํารุดเสยีหาย ใหนําไปที่ศนูยบริการเพือ่
ตรวจสอบกอนนําไปใชตอ อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอร่ีทีช่ํารุดเสียหาย โปรดเก็บ
แบตเตอร่ีใหพนมือเดก็เล็ก
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การดูแลโทรศัพทของคุณ
คณุควรดแูลโทรศพัท แบตเตอร่ี อปุกรณชารจ และอปุกรณเสริมดวยความระมัดระวัง 
คาํแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคณุปฏิบัตติามเงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง

• เกบ็โทรศพัทไวในทีแ่หง การจับตวัของไอน้ํา ความเปยกชืน้ และของเหลวทกุประเภท
หรือความชุมชื้น จะทําใหเกดิองคประกอบของแร ซ่ึงอาจทําใหวงจรอิเลก็ทรอนิกสสึก
กรอนได หากตวัเคร่ืองเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเคร่ืองแหงสนิทดี
กอน
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• อยาใชหรือเก็บโทรศพัทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทาํใหอุปกรณสวนที่
สามารถขยับไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสยีหายได

• อยาเกบ็โทรศพัทไวในอุณหภูมิทีส่งู เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทาํใหอายุการใชงานของ
โทรศพัทสั้นลง แบตเตอร่ีอาจเสื่อมสภาพ และทาํใหพลาสตกิงอหรือละลายได

• อยาเกบ็โทรศพัทไวในอณุหภูมิทีเ่ย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิม่ข้ึนจนถงึอุณหภูมิ
ปกติ ความชื้นจะกอตวัขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหอุปกรณและแผงวงจร
อเิลก็ทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเคร่ืองโทรศพัทนอกเหนือจากทีแ่นะนําไวในคูมือผูใช

• การดดัแปลงที่ไมไดรับการรับรองอาจทาํใหโทรศพัทเสียหายและยังเปนการฝาฝน
กฎหมายวาดวยอปุกรณวทิยุสื่อสารอกีดวย

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศพัท การใชงานโดยไมถนอมเคร่ืองอาจทาํใหแผงวงจร
ภายในและกลไกเกดิความเสียหายได

• ใชแตผาแหงที่นุมสะอาดทาํความสะอาดพื้นผิวของโทรศพัทเทานั้น

• อยาทาสีโทรศพัท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณที่สามารถขยับไดตดิขัด และไมสามารถ
ทํางานไดตามปกติ

• ปดโทรศพัทและถอดแบตเตอร่ีออกจากเปนระยะๆ เพือ่ประสทิธิภาพในการทํางาน
สูงสุด

• เกบ็โทรศพัทไวใหหางจากแมเหล็กหรือสนามแมเหล็ก

• ในการเก็บรักษาขอมูลสําคัญของคณุใหปลอดภัย ใหจัดเก็บขอมูลนั้นไวแยกไวสองที่
เปนอยางนอย เชน ในโทรศพัท การดหนวยความจํา หรือคอมพวิเตอร หรือจดบนัทึก
ขอมูลสําคัญลงในกระดาษ

การนํากลับมาใชใหม
สงคนืผลิตภัณฑอเิลก็ทรอนิกส แบตเตอร่ี และวัสดบุรรจุภัณฑทีใ่ชแลวไปยังจุดคดัแยกขยะ
เฉพาะทุกคร้ัง วธิีนี้จะชวยปองกนัการกําจัดขยะที่ไมมีการควบคมุ และชวยรณรงคการรีไซเคลิ
วสัดใุชแลวตางๆ โปรดตรวจสอบขอมูลเกีย่วกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑและวิธกีาร
รีไซเคลิผลติภัณฑ Nokia ของคณุไดที่ www.nokia.com/werecycle หรือทางโทรศัพท
มือถือ ที ่nokia.mobi/werecycle
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เกี่ยวกับการจัดการสิทธ์ิแบบดิจติอล
ขณะทีใ่ชโทรศพัทเคร่ืองนี้ คณุควรเคารพตอกฎหมายและจารีตประเพณีทองถิ่นทั้งหมด
ความเปนสวนตัว สิทธิสวนบคุคลของผูอ่ืน และลิขสิทธิ์ การคุมครองดานลขิสทิธิอ์าจชวย
ปองกนัการคัดลอก การแกไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางสวนได

เจาของเนื้อหาสามารถใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์แบบดจิิตอล (DRM) ประเภทอ่ืนๆ เพื่อ
ปกปองทรัพยสนิทางปญญา รวมถึงลขิสทิธิไ์ด อปุกรณนี้จะใชซอฟตแวร DRM หลากหลาย
ประเภทในการเขาถงึขอมูลที่ปองกนัดวย DRM และดวยอปุกรณนี้ คณุจึงสามารถเขาถงึขอมูล
ทีไ่ดรับการปองกันดวย WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock และ OMA
DRM 2.0 หากซอฟตแวร DRM บางอยางไมสามารถปกปองเนื้อหาได เจาของเนื้อหาสามารถ
ขอใหเพิกถอนความสามารถของซอฟตแวร DRM ในการเขาถงึขอมูลที่ปองกนัดวย DRM ใหม
ได นอกจากนี้ การเพิกถอนยังอาจปองกันการตออายุของขอมูลที่ปองกันดวย DRM ในอปุกรณ
ของคณุแลว การเพกิถอนซอฟตแวร DRM นี้จะไมสงผลกระทบตอการใชเนื้อหาที่ไดรับการ
ปกปองดวย DRM ประเภทอื่น หรือการใชเนื้อหาทีไ่มไดรับการปองกันดวย DRM

เนื้อหาที่ปองกันดวยการจัดการสทิธิ์แบบดจิิตอล (DRM) จะมาพรอมกับสทิธิการใชที่เก่ียวของ
ซึ่งทาํหนาทีร่ะบุถงึสทิธิของคณุในการใชเนื้อหา

วธิีการถายโอนขอมูลแบบอื่นๆ อาจไมโอนรหสัการใชที่จําเปนตองถูกเรียกคนืพรอมเนื้อหา
เพื่อใหคุณสามารถใชเนื้อหาที่ปองกนัดวย OMA DRM ไดตอไปหลงัจากจัดรูปแบบหนวยความ
จําโทรศพัทแลว คณุอาจจําเปนตองเรียกคืนรหัสการใชในกรณีทีไ่ฟลในโทรศพัทของคณุเสยี

หากโทรศพัทมีเนื้อหาที่ปองกันดวย WMDRM ทั้งรหัสการใชและเนื้อหาจะหายไปหากคณุจัด
รูปแบบหนวยความจําของโทรศพัท คณุอาจสูญเสียรหสัการใชและเนื้อหาหากไฟลใน
โทรศพัทของคุณเสีย การสูญหายของรหัสการใชหรือเนื้อหาอาจจํากดัความสามารถในการใช
เนื้อหาเดยีวกันบนโทรศพัทของคณุอีกคร้ัง สาํหรับขอมูลเพิ่มเติม ตดิตอผูใหบริการของคุณ

รหสัการใชบางอยางอาจจะเชื่อมตอกบัซิมการดใดซิมการดหนึ่ง และเนื้อหาที่ไดรับการ
ปองกันไวจะเขาถึงไดเฉพาะเมื่อใสซิมการดดังกลาวไวในเครื่องแลวเทานั้น
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ขอมลูเพิม่เติมดานความปลอดภัย
พืน้ผิวของโทรศัพทเคร่ืองนี้ปราศจากสารนิกเกิล

เด็กเล็ก
เคร่ืองของคุณ รวมทั้งอปุกรณเสริม ไมใชของเลน อปุกรณเหลานั้นอาจมีชิ้นสวนขนาดเล็ก
โปรดเก็บใหพนมือเด็กเลก็

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศพัทเคร่ืองนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใชในตําแหนงปกตทิี่หูหรือ
เมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 1.5 เซนตเิมตร (5/8 นิ้ว) ซองสําหรับพกพา อปุกรณเหน็บ
เข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเคร่ือง
อยูหางจากรางกายตามระยะหางที่กําหนดขางตน

โทรศพัทเคร่ืองนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายทีม่ีคณุภาพเพื่อสงไฟลขอมูลหรือ
ขอความ อาจมีความลาชาในการสงไฟลขอมูลหรือขอความ จนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมี
คณุภาพ ปฏิบตัติามคาํแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวางเคร่ือง จนกวาการสงจะเสร็จสมบรูณ

ชิน้สวนของโทรศพัทเปนสือ่แมเหล็ก วัตถทุี่ทาํจากโลหะอาจดงึดูดเขาหาโทรศพัท อยาวาง
บตัรเครดติหรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่นไวใกลโทรศพัท เพราะขอมูลที่เกบ็ไวภายในอาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทาํงานของอุปกรณสําหรับรับหรือสงสัญญาณวทิยุรวมทัง้โทรศพัทมือถืออาจกอใหเกิด
สญัญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทยทีไ่มมีการปองกันสัญญาณเพยีง
พอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลติเคร่ืองมือทางการแพทยนั้นๆ หากไมแนใจวา
อปุกรณนั้นไดรับการปองกันพลงังานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอยางเพยีงพอหรือไม ปด
โทรศพัทในกรณีทีม่ีปายประกาศใหคณุดาํเนินการดงักลาว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลอาจใชอปุกรณที่มีความไวตอพลังงานคลื่นความถ่ี RF จากภายนอก

อุปกรณทางการแพทยทีป่ลูกถายไวในรางกาย
ผูผลิตอปุกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศพัทมือถืออยูหางจากอุปกรณทางการ
แพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย เชน เคร่ืองควบคุมการเตนของหัวใจหรือเคร่ืองกระตุนการ
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ทาํงานของหวัใจ อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพือ่หลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิด
กบัเคร่ืองดงักลาว สาํหรับผูใชอุปกรณทางการแพทยดงักลาว ควรปฏิบัตดิงันี้

• เกบ็โทรศัพทใหอยูหางจากอปุกรณทางการแพทยมากกวา 15.3 เซนตเิมตร (6 นิ้ว)
เสมอ

• ไมควรเกบ็โทรศพัทไวในกระเปาเสื้อ

• ใชโทรศัพทกบัหูขางที่ตรงขามกับอุปกรณทางการแพทย

• ปดโทรศพัทเคลือ่นที่ หากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณรบกวน

• ทําตามคาํแนะนําจากผูผลติสาํหรับอุปกรณทางการแพทยดงักลาว

หากคณุมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชโทรศัพทไรสายรวมกบัอปุกรณทางการแพทยทีป่ลูกถายไว
ในรางกาย โปรดปรึกษากบัแพทยที่ใหคําปรึกษาดานสขุภาพของคณุ

เครื่องชวยฟง
อปุกรณไรสายแบบดจิิตลับางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกบัเคร่ืองชวยฟงได

ยานพาหนะ
สญัญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเลก็ทรอนิกสในยานพาหนะที่ตดิตั้งไมถูกตองหรือมีการ
ปองกนัไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคมุดวยอเิลก็ทรอนิกส, ระบบเบรก ABS, ระบบ
ควบคมุความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถงุลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับ
บริษัทผูผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณเสริมตางๆ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูใหบริการหรือตดิตัง้อุปกรณในยานพาหนะ การติดตั้งหรือ
การซอมแซมที่ไมถกูตองอาจกอใหเกิดอันตรายและทาํใหการรับประกนัของคณุเปนโมฆะ
ดวย ควรตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอวาอุปกรณทกุชิ้นของโทรศพัทมือถอืในยานพาหนะไดรับ
การตดิตัง้และทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บหรือพกของเหลวทีต่ิดไฟได แกส หรือวัตถุระเบดิ
ไวรวมกบัโทรศพัท ชิน้สวนของโทรศพัท หรืออุปกรณเสริมตางๆ โปรดสงัเกตวาถุงลมนิรภัยจะ
พองตวัออกดวยแรงอดัที่แรงมาก อยาวางโทรศพัทหรืออปุกรณเสริมไวในบริเวณทีถ่งุลม
นิรภัยอาจพองตัวออก
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ควรปดโทรศพัทกอนทีจ่ะข้ึนเคร่ืองบนิ การใชโทรศพัทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกดิ
อนัตรายตอการทํางานของเครื่องบนิ และยังผิดกฎหมายอกีดวย

บริเวณทีอ่าจเกิดการระเบดิ
ปดโทรศัพทในบริเวณใดๆ ก็ตามที่อาจเกดิการระเบิดได ปฏิบัตติามคําแนะนําทุกประการทีม่ี
การประกาศใหทราบ ประกายไฟในบริเวณดงักลาวอาจทําใหเกิดการระเบิดหรือลุกไหมอัน
เปนเหตใุหบาดเจ็บหรือเสียชีวติได ปดโทรศพัททีส่ถานที่บริการเชื้อเพลิง เชน บริเวณใกลกับ
ปมกาซที่สถานีบริการ สังเกตขอหามในคลงัเกบ็เชื้อเพลิง ที่เกบ็และบริเวณที่มีการจายเชื้อ
เพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิดการลุกลามของการระเบดิได บริเวณที่อาจเกดิการระเบิดได
มักมีเคร่ืองหมายแสดงใหเห็นอยางชดัเจน แตไมเสมอไป บริเวณดงักลาวรวมถึงบริเวณที่คณุ
อาจไดรับแจงใหดบัเครื่องยนต ใตดาดฟาบนเรือ ระบบอํานวยความสะดวกในการขนถายหรือ
จัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่อากาศมีการปนเปอนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคตางๆ เชน เม็ด
วสัดขุนาดเล็ก ฝุนหรือผงโลหะ คณุควรตรวจสอบกบัผูผลิตยานพาหนะที่ใชกาซปโตรเลยีม
เหลว (เชน โพรเพนหรือบวิเทน) เพื่อตรวจสอบวาโทรศพัทเคร่ืองนี้สามารถใชในบริเวณใกล
เคยีงกับยานพาหนะดงักลาวไดอยางปลอดภัยหรือไม

การโทรฉกุเฉนิ
ขอสําคัญ:  โทรศพัทเคร่ืองนี้ทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบ
เครือขายภาคพื้นดนิ รวมทัง้ฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตัง้โปรแกรมเอง หากโทรศพัทของคุณ
สนับสนุนสายสนทนาผานอินเทอรเน็ต (สายอนิเทอรเน็ต) ใหเปดใชงานทั้งสายอินเทอรเน็ต
และโทรศพัทมือถือ เคร่ืองอาจพยายามตอการโทรฉุกเฉนิผานทัง้เครือขายเซลลลูารและผาน
ผูใหบริการสายอนิเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไมสามารถรับประกันไดวาจะสามารถ
เชื่อมตอไดในทกุสภาวะ คณุจึงไมควรวางใจวาโทรศพัทไรสายจะเปนเคร่ืองมือสือ่สารทีด่ี
ทีส่ดุเสมอในยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉกุเฉิน ใหปฏิบัตดิงันี้

1 หากยังไมไดเปดโทรศพัท ใหเปดข้ึนในขณะนี ้ตรวจสอบวามีสญัญาณเพียงพอหรือไม
ข้ึนอยูกบัโทรศัพทของคุณ คณุอาจจําเปนตองดาํเนินการดงันี้

• ใสซิมการดที่ใชไดลงในโทรศพัท หากโทรศพัทของคณุจําเปนตองใชซิมการด

• ปดการจํากดัการโทรทีค่ณุไดเปดใชไวในโทรศพัท
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• เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากรูปแบบออฟไลนหรือรูปแบบบนเครื่องบินมาเปนรูป
แบบทีใ่ชงานในปจจุบนั

2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวางและพรอมสําหรับการโทรออก

3 ปอนหมายเลขฉุกเฉนิเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันที่คณุอยู ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแตละ
พื้นที่จะแตกตางกันไป

4 กดปุมโทร

ขณะทีโ่ทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคณุตองใหขอมูลตางๆ ที่ถกูตองใหไดมากทีสุ่ด โทรศพัทมือถือ
ของคณุอาจเปนเคร่ืองมือสื่อสารเพยีงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหต ุอยาเพิ่งวางสายจนกวา
จะไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทางคลื่นวทิยุ

เคร่ืองโทรศพัทของคณุจะเปนตวัรับและสงสัญญาณวทิยุ ซึ่งไดรับการออกแบบมาไมใหเกนิ
ความถ่ีสัญญาณคลื่นวิทยุทีแ่นะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทาํข้ึนโดย
ICNIRP ซึ่งเปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดบัความปลอดภัยที่ออกแบบมา
เพื่อคุมครองผูใชทกุคน โดยไมข้ึนกับอายุหรือสุขภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศพัทเคลือ่นที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR (Specific Absorption
Rate) ขอกําหนด SAR ทีก่ําหนดไวในคาํแนะนํา ICNIRP คอื 2.0 วตัต/กโิลกรัม (W/kg) ซ่ึงเปน
คาเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเย่ือผิว การทดสอบ SAR จัดทาํข้ึนในสภาพการทํางานแบบ
มาตรฐาน ซึ่งเคร่ืองจะสงคลื่นความถ่ีที่ระดบัพลังงานสูงสุดที่แนะนําใหใชในคลื่นความถี่
ทัง้หมดที่ทาํการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศพัทอาจต่ํากวาคาสงูสดุ เนื่องจาก
เคร่ืองนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่
กาํหนดไว คาทีเ่ปลี่ยนแปลงขึ้นกบัปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคณุกับสถานีเครือขาย
หลัก

คา SAR ที่สูงทีสุ่ดภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สาํหรับการใชโทรศพัททีห่คูอื 0.80 วัตต/กก.
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การใชอปุกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR แตกตางกนัไปโดยขึ้นอยูกบัขอ
กาํหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแตละประเทศและระบบเครือขาย คณุสามารถดขูอมูลเพิม่
เตมิเก่ียวกับคา SAR ไดในขอมูลผลติภัณฑที ่www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)
เคร่ืองวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดดูกลืนพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR)
อนัเนื่องมาจากเคร่ืองวิทยุคมนาคมเทากับ 0.80 วตัต/กก. ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยตอสขุภาพมนุษยจากการใชเคร่ืองวทิยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาตปิระกาศกาํหนด

ขอมลูศูนยบริการ Nokia

ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

ฟวเจอรปารค รังสิต หอง 32 ชั้นใตดนิ เลขที่ 161 หมู 2
ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย
อาํเภอธัญบรีุ ปทมุธานี 12130

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. - 
น.
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ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

เซ็นทรัลพลาซา
ปนเกลา

หอง 421 เลขที ่7/145 ถนนบรมราช
ชนนี แขวงอรุณอมัรินทร เขต
บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363

0-2884-5695

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

ส. - อา. 10.30 น. - 
น.

ซีคอนสแควร หอง 1007 ชัน้ 1 ซีคอนสแควร เลขที่
904 หมู 6 ถนนศรีนครินทร เขตหนอง
บอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. - 
น.

เอสพลานาด หอง 321-323 ชัน้ 3 เอสพลานาด
เลขที่ 99 แขวงรัชดาภิเษก เขต
ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363

0-2660-9290

จ. - อา. 10.00 น. - 
น.
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ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

พระราม 3 หอง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลข
ที่ 79/290 ถนนสาธุประดษิฐ แขวง
ชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
10120

0-2741-6363

0-2673-7102

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

อา. 10.00 น. - 20.30 น.

MBK เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนด ียูนิต 5-6
อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร
ถ.พญาไท แขวงวงัใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 
น.

เชียงใหม 201/1 ถนนมหิดล หายยา อําเภอ
เมือง เชยีงใหม 50100

0-5320-3321-3

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

พัทยา 353/43 (ซอยสขุุมวิท พัทยา9) หมู 9
ถนนสขุุมวิท ตาํบลหนองปรือ อําเภอ
บางละมุง ชลบุรี 20260

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
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ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

ขอนแกน 356/1 อาคารซี.พ.ีแลนด หมู 12 ถนน
มิตรภาพ ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง
ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ
อาํเภอหาดใหญ สงขลา 90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูล
เพิ่มเติม กรุณาติดตอโนเกีย แครไลน: 02-255-2111

การรับประกันอยางจํากัดโดยผูผลิต
การประกันคณุภาพอยางจํากดันี้ถือเปนสวนเสริม และไมมีผลกระทบตอสิทธิตามกฎหมาย
(ตามบทบัญญตัแิหงกฎหมาย) ภายใตกฎหมายภายในที่ใชบงัคับที่เกี่ยวกบัการขาย
ผลิตภัณฑเพื่อการบริโภค

Nokia Corporation ("Nokia") ไดกําหนดการประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้สําหรับบุคคลทีไ่ด
ซื้อผลิตภัณฑ Nokia ทีร่วมอยูในชดุผลติภัณฑที่จัดจําหนาย ("ผลิตภัณฑ")

Nokia รับประกนัวาในระหวางระยะเวลาการประกันคณุภาพ Nokia หรือบริษัททีไ่ดรับมอบ
หมายจาก Nokia จะแกไขความบกพรองในเวลาที่มีเหตผุลทางการคาในวัสดุ การออกแบบ
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และคณุภาพตามวิชาชพีอยางไมคดิคาบริการโดยการซอม หรือ หากทาง Nokia พจิารณาแต
เพียงผูเดยีวเห็นจําเปนวาใหเปลี่ยนผลิตภัณฑใหมใหแทนตามการประกันคณุภาพอยางจํากัด
นี้ (เวนแตกฎหมายจะกาํหนดไวเปนอยางอื่น) การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะมีความ
สมบูรณและสามารถใชบงัคบัไดในประเทศทีค่ณุไดซื้อผลติภัณฑทีมุ่งผลิตเพือ่จําหนายใน
ประเทศนี้เทานั้น

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ
ระยะเวลาการประกันคณุภาพจะเริ่มตนตัง้แตเวลาทีซ่ื้อผลติภัณฑเดมิโดยผูใชที่ซ้ือเปนคน
แรก ผลติภัณฑอาจประกอบไปดวยสวนตางๆ หลายสวน และแตละสวนอาจมีระยะเวลาการรับ
ประกันที่แตกตางกันไป (ตอไปนี้จะเรียกวา "ระยะเวลาการรับประกัน") ทัง้นี้ ระยะเวลาการรับ
ประกันจะเปนดงันี้:

a) สิบสอง (12) เดอืนสาํหรับโทรศพัทเคลื่อนทีแ่ละอุปกรณเสริม (ไมวาจะรวมอยูในกลอง
โทรศพัทเคลื่อนที่หรือขายเปนผลติภัณฑแยกตางหาก) นอกจากชิ้นสวนและอปุกรณใชสิ้น
เปลอืงตามทีร่ะบุใน (b) และ (c) ขางลางนี้

b) หก (6) เดอืนสําหรับชิ้นสวนใชสิ้นเปลอืงและอปุกรณเสริม: แบตเตอร่ี อุปกรณชารจ
แบตเตอร่ี แทนวางแบบตัง้โตะ ชดุหูฟง สายเคเบิล และซอง และ

c) เกาสิบ (90) วันสําหรับสื่อบันทกึซอฟตแวรที่จัดให เชน ซีดีรอม หรือการดหนวยความจํา

ตามที่กฎหมายภายในประเทศของคณุจะอนุญาต ระยะเวลาการประกันคณุภาพนี้จะไมมีการ
ขยายหรือตอ หรือกระทาํการใดๆ ทีม่ีผลกระทบที่เกีย่วกับการขายชวงในภายหลัง การซอม
หรือการเปลีย่นใหแทนในผลติภัณฑ อยางไรกด็ี สาํหรับชิน้สวนทีไ่ดรับการซอมจะไดรับการ
ประกันคณุภาพตามระยะเวลาการประกันคณุภาพเดมิ หรือเปนเวลาหกสิบ (60) วนัตัง้แตวนัที่
ซอม แลวแตวาระยะเวลาใดจะยาวนานกวา

วธิีการขอรับบริการตามการรับประกนั
ในกรณีทีค่ณุตองการใชสิทธิตามการประกนัคุณภาพอยางจํากัดนี้ คณุสามารถตดิตอศนูยการ
ตดิตอของ Nokia (ในกรณีทีม่ีศนูยนี้ โปรดพิจารณาอตัราคาโทรศพัทภายในประเทศที่ใช)
และ/หรือในกรณีทีจ่ําเปน ใหสงคนืผลติภัณฑของคณุหรือชิ้นสวนที่มีปญหา (ในกรณีที่ไมมี
ปญหาทั้งผลิตภัณฑ) ไปทีศ่นูยใหความชวยเหลอืของ Nokia หรือสถานที่ใหบริการที่กาํหนด
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โดย Nokia ขอมูลเกี่ยวกบัศูนยใหความชวยเหลอืของ Nokia สถานที่ใหบริการที่กําหนดโดย
Nokia และศนูยการติดตอของ Nokia สามารถหาไดที่เว็บเพจของ Nokia ในทองที่หากมี

คณุตองสงคนืผลิตภัณฑหรือชิน้สวนทีม่ีปญหา (ในกรณีที่ไมมีปญหาทั้งผลิตภัณฑ) ไปทีศ่นูย
ใหความชวยเหลอืของ Nokia หรือสถานทีใ่หบริการที่กาํหนดโดย Nokia กอนสิน้ระยะเวลา
การประกันคณุภาพ

เมื่อใชสิทธิตามการประกันคณุภาพอยางจํากัด คณุตองแสดง: a) ผลิตภัณฑ (หรือชิน้สวนทีม่ี
ปญหา) b) หลักฐานการซื้อตนฉบับที่ไมมีการแกไขและสามารถอานออกได ทีม่ีการระบุอยาง
ชดัเจนถงึชื่อและที่อยูของผูขาย วันทีแ่ละสถานที่ที่ซ้ือ ประเภทผลิตภัณฑ และ IMEI หรือ
เลขลําดบัอปุกรณอืน่ๆ

การประกันคณุภาพนี้จะสามารถขยายไดเฉพาะกบัผูใชเดมิทีซ่ื้อผลติภัณฑเปนคนแรกและ
ไมมีการมอบหรือโอนไปยังผูซื้อ/ผูใชถดัไป

สิ่งทีไ่มครอบคลุมถงึ
1. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลุมถึงคูมือผูใชหรือซอฟตแวรของบคุคล
ภายนอก การตั้งคา เนื้อหา ขอมูล หรือลงิค ไมวาจะถูกรวม/ดาวนโหลดในผลติภัณฑหรือไม
ไมวาจะถกูรวมในระหวางการตดิตัง้ การประกอบ การขนสง หรือในเวลาใดๆ ในระหวางสาย
การสงมอบหรือโดยประการอื่น และตามวิธกีารที่คณุกําหนด ในการขยายตามที่กฎหมายที่ใช
บงัคบัอนุญาต Nokia จะไมรับประกันวาซอฟตแวรของ Nokia จะเปนไปตามขอกําหนดของ
คณุ จะสามารถทาํงานรวมกับอุปกรณฮารดแวรหรือซอฟตแวรประยุกตตางๆ ที่กาํหนดโดย
บคุคลภายนอก รวมทัง้จะไมรับประกันวาการทํางานของซอฟตแวรดงักลาวนี้จะไมมีการติดขัด
หรือปราศจากขอบกพรองหรือขอบกพรองตางๆ ในซอฟตแวรจะสามารถแกไขไดหรือจะไดรับ
การแกไข

2. การรับประกันอยางจํากัดนี้ไมครอบคลมุถึง ก) การสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใชงานตาม
ปกต ิ(ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพยีง การสกึหรอเสื่อมสภาพของเลนสถายภาพ แบตเตอร่ีหรือ
จอภาพ) ข) คาขนสง ค) ความบกพรองจากการใชงานโดยขาดความระมัดระวัง (ซ่ึงรวมถึงแต
ไมจํากัดเพยีง ความบกพรองที่เกิดจากสิ่งของมีคม การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก
ฯลฯ) ง) ความบกพรองหรือความเสียหายที่เกดิจากการใชผลิตภัณฑอยางไมถกูตอง ซึ่งรวม
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ถงึการใชงานที่ขัดกับขอแนะนําการใชทีใ่หโดย Nokia (เชน การใชที่ระบุอยูในคูมือผูใชของ
ผลิตภัณฑ) และ/หรือ จ) การกระทาํอ่ืนๆ ทีอ่ยูนอกเหนือการควบคุมอยางเหมาะสมของ Nokia

3. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลุมถึงขอบกพรองหรือขอบกพรองที่ถูกกลาว
อางที่เกิดข้ึนโดยขอเทจ็จริงทีว่ามีการใชผลิตภัณฑกบั หรือเชื่อมตอกับ ผลติภัณฑ อปุกรณ
เสริม ซอฟตแวร และ/หรือ การบริการทีไ่มไดผลิต จัดหาหรือไดรับอนุญาตจาก Nokia และได
มีการใชนอกเหนือจากวตัถุประสงคที่กาํหนดใหใช ขอบกพรองตางๆ อาจเกิดจากไวรัส
คอมพิวเตอร จากการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตของคณุหรือของบุคคลภายนอกไปยังการ
บริการ บญัชอีืน่ๆ ระบบคอมพวิเตอรหรือเครือขายตางๆ การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตนี้อาจ
เกดิขึ้นจากการการเจาะระบบ การขโมยรหัสผานหรือวิธีการอืน่ๆ ทีห่ลากหลาย

4. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลุมถึงขอบกพรองที่เกดิข้ึนโดยขอเท็จจริงที่
วาแบตเตอร่ีเกิดการลัดวงจรหรือซีลของแบตเตอรี่ถูกปด หรือเซลลแตกหรือแสดงรองรอยการ
ถกูทาํลาย หรือมีการใชแบตเตอร่ีในอุปกรณอืน่นอกเหนือจากที่กาํหนดใหใช

5. การประกนัคณุภาพอยางจํากดันี้จะไมใชบงัคบัในกรณีที่ผลิตภัณฑถูกเปด ปรับเปลีย่น หรือ
ซอมโดยบุคคลอืน่ใดทีม่ิใชศนูยใหรับบริการทีไ่ดรับมอบหมาย ในกรณีที่มีการซอมโดยใช
อะไหลที่ไมไดรับการอนุญาตใหใช หรือในกรณีที่เลขลําดบัของผลติภัณฑ รหสัวันที่ของ
อปุกรณเสริมโทรศพัทเคลื่อนที่ หรือหมายเลข IMEI ถูกดงึออก ลบ ทําใหเลือน แกไข หรือไม
สามารถอานได ในวิธใีดๆ กต็าม และการพิจารณาดังกลาวนี้จะอยูในดลุยพนิิจแตเพียงผูเดยีว
ของ Nokia

6. การประกนัคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมสามารถใชได ในกรณีที่ผลติภัณฑโดนละอองน้ํา
ความชืน้ หรือความรอนจัด หรือเง่ือนไขทางสิ่งแวดลอมทีรุ่นแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในเงื่อนไขดงักลาว มีการกดักรอน การออกซิเดชัน การเปอนอาหารหรอืของเหลว หรือ
ไดรับผลจากเคมีภัณฑ

ขอความสําคัญอื่น
ผูใหบริการอิสระทีเ่ปนบุคคลภายนอกจะจัดหาซิมการดและเครือขายเซลลลูารและ/หรือเครือ
ขายหรือระบบอื่นๆ ทีใ่ชกับผลติภัณฑ ดงันั้น Nokia จะไมรับผิดชอบในการประกันคณุภาพกับ
การดาํเนินการมีพรอมใช การครอบคลุมของการบริการ การบริการ หรือพิสยัของเครือขายเซล
ลลูารหรือเครือขายหรือระบบอ่ืนๆ กอนที่จะมีการซอมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ ผูใหบริการอาจ
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จําเปนตองปลดลอ็ค SIM หรือล็อคอื่นๆ ทีไ่ดมีการเพิม่เพื่อล็อคผลิตภัณฑกับเครือขายหรือผู
ใหบริการเฉพาะ ในกรณีดงักลาวนี้ Nokia จะไมรับผิดชอบในความลาชาในการซอมตามการ
ประกันคณุภาพหรือการที่ Nokia ไมสามารถทําการซอมตามการประกันคณุภาพไดอยาง
สมบูรณซ่ึงมีสาเหตุจากความลาชาของผูใหบริการหรือความลมเหลวในการปลดล็อค SIM
หรือลอ็คอืน่ๆ ได

โปรดจําไววาใหทาํการสํารองสาํเนาตางๆ หรือเกบ็เอกสารที่มีขอมูลและเนื้อหาที่สําคัญทีเ่กบ็
อยูในผลิตภัณฑของคณุ เนื่องจากเนื้อหาหรือขอมูลอาจสญูหายในระหวางการซอมหรือการ
เปลีย่นผลติภัณฑ ตามขอกําหนดในขอ "ขอจํากัดความรับผิดของ Nokia" และตามทีก่ฎหมาย
อนุญาต Nokia ไมวาในกรณีใดๆ จะไมรับผิดชอบ ทัง้โดยชดัแจงหรือโดยปริยาย ในความเสยี
หายหรือความสูญหาย หรือความลมเหลวไมวาจะเกิดข้ึนจากความสูญหาย ความเสียหาย
หรือความลมเหลวของเนื้อหาหรือขอมูลในระหวางการซอมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ

ชิน้สวนหรืออปุกรณอืน่ทัง้หมดของผลิตภัณฑที่ Nokia เปลี่ยนใหใหมจะเปนกรรมสทิธิข์อง
Nokia ในกรณีทีผ่ลติภัณฑทีถู่กสงกลับคนืถูกพบวาไมอยูภายใตเง่ือนไขและขอผูกพันของ
การประกันคุณภาพอยางจํากดันี้ ทาง Nokia และบริษัทที่ใหบริการที่ไดรับมอบหมายขอสงวน
สทิธิทีจ่ะคดิคาบริการ ในขณะทีซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ Nokia อาจใชผลิตภัณฑหรือชิน้
สวนใหม เทยีบเทาของใหม หรือที่ไดรับการปรับปรุงสภาพใหมแลว

ผลิตภัณฑของคณุอาจมีองคประกอบเฉพาะประเทศ ซึ่งรวมถึงซอฟตแวร ในกรณีทีผ่ลิตภัณฑ
มีการสงออกอกีครั้งจากประเทศปลายทางเดิมไปยังอกีประเทศหนึ่ง ผลติภัณฑอาจมีองค
ประกอบเฉพาะประเทศทีไ่มถือวาเปนขอบกพรองตามการประกนัคุณภาพอยางจํากัดนี้

ขอจํากัดความรับผิดของ Nokia
การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้เปนการแกไขเฉพาะประการเดยีวของคณุตอ Nokia และเปน
ความรับผิดเฉพาะประการเดียวของ Nokia ในขอบกพรองในผลติภัณฑของคุณ อยางไรก็ดี
การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้ไมแยกหรือจํากัด i) สิทธิตามกฎหมาย (ขอกําหนดของ
กฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใชบังคบั หรือ ii) สิทธใิดๆ ของคณุตอผูจําหนายผลิตภัณฑ

การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะใชแทนทีค่วามรับผิดและการประกนัคณุภาพของ Nokia
อืน่ๆ ไมวาโดยปากเปลา ลายลักษณอกัษร โดยขอกาํหนด (ไมบังคบั) โดยขอสัญญา โดยการ
ละเมิด หรือโดยประการอื่น ซึ่งรวมถงึแตไมจํากัด และในกรณีที่อนุญาตตามกฎหมายทีใ่ช
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บงัคับ ขอกาํหนด การประกันคณุภาพ หรือเง่ือนไขโดยปริยายใดๆ ทีเ่กี่ยวกบัคณุภาพและ
ความสมบูรณที่เหมาะสมกบัสภาพการใชงาน ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะไมรับผิดชอบ
สาํหรับความเสียหายหรือสูญหาย หรือความลมเหลวของขอมูล การสูญเสียกําไร การสูญเสยี
การใชผลิตภัณฑหรือการทาํงาน การสูญเสยีทางธรุกิจ การสูญเสยีในการทําสญัญา การสูญ
เสียรายได หรือการสูญเสียรายรับที่คาดไว ตนทนุหรือคาใชจายทีเ่พิม่ข้ึน หรือสําหรับความ
เสียหายหรือความเสียหายทางออม ความเสยีหายหรือความสญูเสียที่เกดิข้ึน หรือความเสีย
หายหรือความสูญเสยีพิเศษ ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะรับผิดจํากดัเฉพาะมูลคาของ
ผลิตภัณฑที่จําหนาย ขอจํากัดดงักลาวจะไมใชกับการบาดเจ็บหรือเสียชวีิตที่เกิดจากการ
ละเมิดที่ไดรับการพิสูจนวาเปนของ Nokia

ขอกาํหนดตามกฎหมาย
การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้อยูภายใตขอกําหนดของกฎหมายที่กาํหนดเงื่อนไขหรือการ
ประกันคณุภาพโดยปริยายใหกับการประกนัคณุภาพอยางจํากัดนี้ซึ่งไมสามารถปฏิเสธ จํากัด
หรือปรับเปลีย่น หรือไมสามารถปฏิเสธ จํากัดหรือปรับเปลีย่นเวนแตกระทาํอยางจํากดั ในกรณี
ทีข่อกาํหนดตามกฎหมายดงักลาวใชบังคบั และ Nokia สามารถปฏิบัตติามได ความรับผิดตาม
ขอกําหนดดังกลาวจะมีอยูอยางจํากัด โดยมีทางเลือกในกรณีของสนิคา: เปลีย่นสินคาหรือ
สิง่ของที่เทียบเทาสินคา ซอมสนิคา ชําระราคาคาเปลี่ยนสนิคาหรือการไดมาในสินคาทีเ่ทา
เทียมกัน หรือชําระราคาในการซอมสนิคา และในกรณีของการบริการ: ใหบริการอีกคร้ัง หรือ
ชาํระราคาในการที่ตองใหบริการอีกครั้ง

หมายเหตุ: ผลติภัณฑของคณุเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสซึ่งมีเทคโนโลยีทีม่ีความซับซอน
Nokia ขอแนะนําใหคณุทาํความคุนเคยกบัคูมือผูใชและคําแนะนําที่ใหมาพรอมกับผลติภัณฑ
โดยทาํหมายเหตไุวดวยวาผลติภัณฑอาจมีเลนสกลองถายรูป หนาจอที่มีความคมชัดสูง และ
ชิน้สวนอืน่ๆ ดงักลาว ซึ่งอาจถูกขีดขวนหรืออาจเสียหายไดหากไมใชความระมัดระวงัอยางดี

ขอมูลการประกนัคณุภาพ ขอกาํหนด และคณุภาพของผลติภัณฑทัง้หมดอาจมีการ
เปลีย่นแปลงโดยไมมีการแจงใหทราบ
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คาํประกาศเรื่องความสอดคลอง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศใน
ทีน่ี้วา RM-586 ผลติภัณฑนี้สอดคลองกบั
ขอกําหนดทีจ่ําเปนและบทบญัญตัิ
Directive 1999/5/EC ที่เกีย่วของอื่นๆ คณุ
สามารถอานสําเนาของประกาศเรื่องความ
สอดคลองไดที่ http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ
Navi เปนเคร่ืองหมายการคา หรือ
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบยีนของบริษัท
Nokia Corporation Nokia tune เปน
เคร่ืองหมายการคาดานเสียงของ Nokia
Corporation ผลิตภัณฑอืน่และชือ่บริษัท
อืน่ที่กลาวถงึในที่นี้อาจเปน
เคร่ืองหมายการคาหรือชื่อทางการคาของ
เจาของผลิตภัณฑน้ันๆ

หามทาํซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บ
เนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของ
เอกสารฉบบันี้ในรูปแบบใดๆ โดยไมไดรับ
อนุญาตเปนลายลกัษณอักษรจาก Nokia
กอน Nokia ดําเนินนโยบายในการพฒันา
อยางตอเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เปลีย่นแปลงและปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใด

ของผลิตภัณฑทีอ่ธบิายไวในเอกสารฉบับนี้
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ประกอบดวยซอฟตแวรเขารหสัขอความ
RSA BSAFE หรือซอฟตแวรโปรโตคอลรักษา
ความปลอดภัยจาก RSA Security

Java และเคร่ืองหมายทีม่ีสญัลักษณ Java
ทัง้หมดเปนเคร่ืองหมายการคาหรือ
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบยีนของบริษัท
Sun Microsystems, Inc.

ผลติภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใต MPEG4
Visual Patent Portfolio License (i) เพือ่ใช
งานสวนตวัและไมใชเชงิพาณิชยในการ
เชือ่มตอกับขอมูลที่เขารหสัตามขอกําหนด
ของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกคา
เพือ่ใชในกจิกรรมสวนตวัและไมใชทางการ
คา และ (ii) เพื่อใชเชื่อมตอกับวดิีโอ
MPEG-4 ของผูใหบริการวดิโีอที่ไดรับ
อนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอ่ืนใด
นอกเหนือจากนี้ ขอมูลเพิม่เตมิรวมถึงขอมูล
ทีเ่กี่ยวกับการสงเสริมการขาย การใชงาน
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ภายในและการใชงานเชงิพาณิชย สามารถ
ดไูดจาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต http://
www.mpegla.com

ตามขอบขายสงูสุดทีอ่นุญาตโดยกฎหมาย
ทีใ่ชบงัคับ ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด
Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia
จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูล
หรือรายได หรือความเสียหายพิเศษโดย
อบุัตกิารณ อันเปนผลสืบเนื่องหรือความเสีย
หายทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุด

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพที่
เปน" โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะ
โดยชัดแจงหรือโดยนัย ซึ่งรวมถงึและมิได
จํากดัเพยีงการรับประกนัโดยนัยถึงความ
สามารถในการทาํงานของผลติภัณฑที่
จําหนาย และความเหมาะสมในการใชงาน
ตามวัตถุประสงค ตลอดจนความถูกตอง
ความเชื่อถือไดหรือขอมูลในเอกสารนี้ นอก
เหนือจากขอบเขตที่กฎหมายที่นํามาใชระบุ
ไวเทานั้น Nokia ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้
ทกุเมื่อโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ผลิตภัณฑ คณุสมบตัิ แอปพลิเคชั่น และ
บริการบางอยางอาจแตกตางไปตามภูมิภาค
สาํหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอตัวแทน
จําหนาย Nokia หรือผูใหบริการของคณุ
เคร่ืองรุนนี้ประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี
หรือซอฟตแวรซึ่งอยูภายใตบังคบัของ
กฎหมายและขอบงัคบัดานการสงออกของ

สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ หามกระทํา
การใดๆ ที่ขัดแยงตอกฎหมาย

แอปพลเิคชั่นของบริษัทอื่นทีม่าพรอมกบั
โทรศัพท อาจถกูสรางขึ้นและอาจเปนของ
บคุคลหรือนิตบิุคคลที่ไมใชกิจการในเครือ
หรือมีสวนเกี่ยวของกับ Nokia ทัง้นี้ Nokia
ไมไดเปนเจาของลิขสิทธิห์รือสิทธิใ์น
ทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรมจากผู
ผลติรายอืน่เหลานี้ ดงันั้น Nokia จึงไมมีสวน
รับผิดชอบในการใหการสนับสนุนผูใช ความ
สามารถในการใชงานของแอปพลเิคชัน่
เหลานี้ หรือขอมูลที่แสดงในแอปพลิเคชั่น
หรือสือ่เหลานี้ นอกจากนี้ Nokia ไมได
ใหการรับประกนัใดๆ สําหรับแอปพลิเคชัน่
องบริษัทเหลานี้

ดวยการใชแอปพลเิคชั่นตางๆ คณุใหการ
รับรองวา แอปพลเิคชัน่เหลานั้นไดรับการ
จัดเตรียมใหในแบบทีเ่ปนโดยไมมีการรับ
ประกันใดๆ อยางชัดแจงหรือเปนนัยยะ ตาม
ขอบขายสูงสดุที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํา
มาใช คณุยังใหการรับรองตอไปนี้อีกวา ทั้ง
NOKIA รวมทั้งบริษัทพนัธมิตรจะไมใหการ
รับประกันใดๆ ไมวาจะระบุไวอยางชดัแจง
หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแตไมจํากัด
เฉพาะการรับประกันของชื่อสินคา โอกาส
ทางการคา หรือความเหมาะสมของ
วัตถุประสงคพิเศษ หรือรับประกนัวา
ซอฟตแวรนี้จะไมลวงละเมิดการจดสทิธิ
บตัร ลขิสทิธิ ์เคร่ืองหมายการคา หรือสทิธิ์
อ่ืนใดของบุคคลทีส่าม
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คาํประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA
อปุกรณของคณุอาจกอใหเกิดสญัญาณ
รบกวนคลืน่วิทยุหรือโทรทัศนได (เชน เมื่อ
ใชโทรศพัทในบริเวณใกลเคยีงกบัอปุกรณ
รับสญัญาณ) FCC หรือ IC อาจรองขอใหคณุ
หยุดใชโทรศัพท หากสญัญาณรบกวนดงั
กลาวนี้ยังมีอยู หากคณุตองการสอบถาม
เพิ่มเติม โปรดตดิตอศนูยบริการในพื้นทีข่อง
คณุ โทรศพัทเคร่ืองนี้สอดคลองตาม Part
15 ของกฎ FCC การทาํงานของเครื่องข้ึนอยู
กบัเงื่อนไข 2 ประการ ดงันี้ (1) โทรศพัทรุน
น้ีตองไมกอใหเกดิสญัญาณรบกวนทีเ่ปน
อนัตราย และ (2) โทรศพัทรุนนี้ตองยอมรับ
สญัญาณรบกวนทุกชนิดทีไ่ดรับ รวมถึง
สญัญาณรบกวนทีอ่าจทาํใหเกิดการทาํงาน
ทีไ่มพึงประสงค การแกไขหรือดดัแปลงอ่ืน
ใดทีไ่มไดรับอนุญาตโดยตรงจาก Nokia
อาจทาํใหผูใชไมมีสทิธิใ์ชงานโทรศพัท
เคร่ืองนี้อกีตอไป
เคร่ืองโทรคมนาคมและอปุกรณนี้ มีความ
สอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิค เลขที่
กทช. มท. 004-2548 และขอกาํหนดอื่น
ของ กทช

ั ี่
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