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ความปลอดภยั

โปรดอานและปฏบิัติตามคําแนะนําตอไปน้ี มฉิะน้ันอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิด
กฎหมายได กรุณาอานขอมลูเพ่ิมเติมในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย หรือในกรณีท่ีอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับข่ียานพาหนะเปนอันดับแรก
ควรปฏบิัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับส่ิงอ่ืนใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู
สิ่งสําคญัอันดับแรกที่คุณควรคํานึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คือ ความปลอดภยับน
ทองถนน

สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายท้ังหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึง่จะสงผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื่องได

ปดโทรศพัทเม่ืออยูในบริเวณที่หามใชโทรศพัทไรสาย
โปรดปฏบิัติตามขอหามตางๆ ปดเครื่องขณะอยูบนเครื่องบิน, เมื่ออยูใกลกับอุปกรณ
ทางการแพทย, นํ้ามันเช้ือเพลิง, สารเคม ีหรือบริเวณท่ีมีการระเบิด

บริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะสามารถประกอบหรือซอมอุปกรณตางๆ ของ
เคร่ืองได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรองเทาน้ัน หามตอโทรศัพท
เขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได

กันนํ้า
โทรศัพทของคุณไมกันนํ้า ควรเก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง

4 ความปลอดภัย
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เริ่มตนการใชงาน

การใสซิมการดและแบตเตอร่ี
การถอดออกอยางปลอดภยั ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจ
คร้ังกอนถอดแบตเตอรี่

ซิมการดและขั้วสัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย เน่ืองจากการขดูขดีหรือดัดงอ คุณจึงควรถือ
ใส หรือถอดการดอยางระมัดระวัง

1 กดและเลื่อนฝาดานหลังไปทางดานลางของโทรศัพท แลวถอดฝาดานหลังออก (1)
2 ถอดแบตเตอรี่ (2)
3 เปดท่ีใสซมิการด (3), ใสซมิการดลงไปโดยใหหนาสัมผัสควํ่าลง (4) และปดท่ีใสซมิการด

(5)
4 ใสแบตเตอรี ่(6) และปดฝาดานหลังกลับเขาท่ี (7)

การใสการด microSD
ควรใช การด microSD ท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia วาใชกับเครือ่งรุนน้ีไดเทาน้ัน Nokia ใช
มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการรบัรองสําหรับการดหนวยความจํา แตการดบางยี่หออาจไม
สามารถใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีไดอยางสมบูรณ การดท่ีใชงานรวมกันไมได อาจทําใหการด
และโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูลท่ีจัดเก็บไวบนการดสูญหาย

โทรศัพทของคณุสนับสนุนการด microSD ท่ีมีความจุถึง 2 GB

การดหนวยความจําท่ีใชรวมกันไดอาจมีมาใหพรอมกับโทรศัพท และอาจใสไวในโทรศัพทแลว
หากไมมี ใหดําเนินการตอไปน้ี

1 เปดฝาชองใสการดหนวยความจํา

เริ่มตนการใชงาน 5
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2 ใสการดหนวยความจําลงในชองใสการดหนวยความจํา โดยใหบริเวณหนาสัมผัสหงายขึน้
และกดใหล็อคเขาท่ี

3 ปดฝาชองใสการดหนวยความจํา

การถอดการด microSD
ขอสําคัญ:  หามถอดการดหนวยความจําออกกลางคันเมื่อยังมีการใชการดอยู การกระทํา
กลาวอาจทําใหการดหนวยความจําและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูลท่ีจัดเก็บ
บนการดเสียหายได

คุณสามารถอดหรือเปลี่ยนการดหนวยความจําระหวางใชงานโทรศพัทโดยไมตองปดเคร่ือง แต
คุณตองแนใจวาไมมแีอปพลิเคช่ันท่ีกําลังเขาใชงานการดหนวยความจําในปจจุบัน

การชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจมาแลวเปนบางสวนจากโรงงานผลติ หากอุปกรณระบุวาประจุ
ไฟต่ํา ใหดําเนินการดังตอไปน้ี

1 เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง

2

เสียบสายอุปกรณชารจเขากับอุปกรณ
3 เมื่ออุปกรณระบุวาแบตเตอรี่มีประจไุฟเต็มแลว ใหถอดสายอุปกรณชารจออกจากอุปกรณ

แลวจึงถอดสายอุปกรณชารจออกจากชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง

คุณไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่เปนชวงระยะเวลาหนึ่ง และคุณสามารถใชอุปกรณขณะท่ีกําลัง
ชารจได หากแบตเตอรี่ไมมีประจุไฟเหลืออยูเลย อาจใชเวลาประมาณ 2-3 นาทีกอนท่ีตัวระบุการ
ชารจจะปรากฏขึน้บนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถดําเนินการโทรออกได

เสาอากาศ

6 เริ่มตนการใชงาน
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โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศอยูท้ังภายในและภายนอก หลีกเล่ียงการจับบริเวณเสาอากาศโดย
ไมจําเปนขณะท่ีเสาอากาศกําลังสงหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกําลงัสงหรือ
รบัสัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพของการสื่อสาร และทําใหมีการใชพลังงานสูงขึ้นขณะทํางาน
และอาจทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่สั้นลง

ในรูปภาพแสดงบริเวณเสาอากาศโดยกํากับดวยเครื่องหมายสีเทา

ชุดหูฟง

คําเตือน:
เมื่อคุณใชชุดหูฟง ความสามารถในการรับฟงเสียงรอบดานของคุณอาจไดรับผลกระทบ อยาใช
ชุดหูฟงหากมีโอกาสทําใหเกิดอันตรายตอความปลอดภยัของคุณ

หามเช่ือมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอ่ืนๆ เขากับชองเสียบ Nokia AV นอกเหนือจากท่ีไดรับ
อนุมัติโดย Nokia ใหใชงานกับเคร่ืองน้ีได โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดับเสียง

อยาเช่ือมตอผลิตภณัฑท่ีสรางสัญญาณออก เน่ืองจากผลิตภัณฑน้ีอาจทําใหเคร่ืองเสียหายได
อยาเชื่อมตอแหลงสัญญาณท่ีมีกําลังไฟฟาเขากับชองเสียบ Nokia AV

แมเหล็กและสนามแมเหลก็
เก็บโทรศัพทไวใหหางจากแมเหล็กหรือสนามแมเหล็ก

ปุมและสวนประกอบ

1 ปุมวางสาย/เปดปด

2 หูฟง

3 จอแสดงผล

4 ปุมเลือก

5 ปุม Navi™ ในท่ีน้ีจะเรียกเปนปุมเล่ือน
6 ปุมโทรออก

7 แผงปุมกด

เริ่มตนการใชงาน 7
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8 ชองเสียบชุดหูฟง/ชองเสียบ Nokia AV 
มม.)

9 ชองเสียบอุปกรณชารจ

10 เลนสกลองถายรูป

11 ชองเสียบ Micro USB
12 ลําโพง

13 ไมโครโฟน

14 ชองใสการดหนวยความจํา

15 รูรอยสายคลองขอมือ

ขนาด

นํ้าหนัก 64 กรัม ไมรวมแบตเตอรี่

ปริมาตร 65 ซซีี

ความยาว 109.6 มม.

ความกวาง (สงูสุด) 46.9 มม.

ความสูง (สูงสุด) 14.4 มม.

การเปดและปดเครื่อง
กดปุมเปด/ปดคางไว

การควบคุมระดับเสียง

คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลง
ในระดบัเสียงปกติ และอยาถือโทรศพัทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

ในการปรับระดับเสียงของหูฟงหรือลําโพงในระหวางท่ีใชสายหรือขณะฟงไฟลเสียงหรือวิทยุ FM
ใหเล่ือนขึ้นหรือลง

โหมดสแตนดบาย
เม่ือโทรศัพทพรอมใชงาน และคุณไมไดปอนตวัอักษรใดๆ โทรศัพทจะอยูในโหมดพรอมทํางาน

8 เริ่มตนการใชงาน
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1 ความแรงของสัญญาณเครือขาย

2 ระดับประจุแบตเตอรี่

3 ช่ือระบบเครือขายหรือโลโกระบบ

4 หนาท่ีของปุมเลือก

ปุมเลือกซาย ไปที่ ชวยใหคุณเขาสูฟงกชันในรายการปุมลัดสวนตัวของคุณ เมื่อดูรายการ เลือก
ตัวเลอืก > เลือกตัวเลือก เพ่ือดูฟงกชันท่ีใชงานได หรือเลือก ตัวเลอืก > จัดวาง เพ่ือจัดการ
ฟงกชันในรายการปุมลัดของคุณ

การลอ็คปุมกด

การลอ็คปุมกด
เลือก เมนู และกด * ภายใน 3.5 วินาทีเพ่ือล็อคปุมกด

การปลดลอ็คปุมกด
เลือก ปลดล็อค และกด * ภายใน 1.5 วินาที หากเปดใชการล็อคปุมกดไว ใหปอนรหัสโทรศัพท
เมื่อเคร่ืองแสดงขอความใหปอน

การต้ังล็อคปุมกดอัตโนมัติ
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > ล็อคปุมอัตโนมัติ > ล็อคปุมกด และตั้งระยะเวลาล็อค
ปุมกดเมือ่ครบกําหนดเวลา

การรับสายเม่ือมีการล็อคปุมกด
ใหกดปุมโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏเิสธไมรับสาย ปุมกดจะล็อคโดยอัตโนมัติ

เมื่อล็อคโทรศัพทหรือปุมกดไว คณุสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินท่ีใชเปนทางการซึง่
กําหนดไวในเครื่องได

ฟงกชันท่ีไมตองใชซิมการด
ฟงกชันในโทรศัพทบางฟงกชันสามารถใชไดโดยไมตองใสซิมการดในเครื่อง เชน ตารางนัด
หมายและเกมส บางฟงกชันปรากฏเปนสีทึบอยูในเมนู และใชงานไมได

แอปพลิเคชั่นที่ทํางานเบื้องหลงั
การปลอยใหแอปพลิเคชั่นทํางานเปนพ้ืนหลงั จะทําใหใชพลังงานแบตเตอรี่ส้ินเปลอืงและลด
อายุใชงานของแบตเตอรี่

เริ่มตนการใชงาน 9
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เก่ียวกับโทรศพัทของคุณ
โทรศัพทไรสายท่ีอธิบายไวในคูมือฉบับน้ีไดรับการรับรองใหใชใน เครือขาย (E)GSM 850, 900,
1800, และ 1900 MHz และเครือขาย UMTS 900/2100 โปรดติดตอขอรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซตอินเทอรเน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไว
ลวงหนาแลวและอาจยอมใหเขาเว็บไซตของบริษัทอ่ืนได เว็บไซตเหลาน้ีไมไดอยูในเครือของ
Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลาน้ี หากคุณเขาใชเว็บไซต
ดังกลาว ควรใชความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภยัหรือเน้ือหาของเว็บไซต

คําเตือน:
คุณตองเปดเคร่ืองกอนเริม่ใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเคร่ือง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเคร่ือง
เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ขณะท่ีใชโทรศัพทเคร่ืองน้ี คณุควรเคารพตอกฎหมายและจารีตประเพณีทองถิ่นท้ังหมด ความ
เปนสวนตัว สิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน และลิขสิทธิ์ การคุมครองดานลิขสิทธิ์จะชวยปองกันการ
ลอก การแกไข หรือการโอนภาพ เพลง และเน้ือหาบางสวนได

คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับขอมูลสําคัญท้ังหมดท่ีจัดเก็บ
ไวในเครื่องดวยเสมอ

เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ โปรดอานคูมือของอุปกรณน้ันๆ เพ่ือศึกษาขอมูล
โดยละเอียดเก่ียวกับความปลอดภยั หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกัน
ได

รูปภาพที่ปรากฏในคูมือฉบบัน้ีอาจแตกตางจากภาพที่ปรากฏบนหนาจอโทรศัพทของคณุ

โปรดดูขอมูลท่ีสําคัญอ่ืนๆ เก่ียวกับโทรศัพทไดจากคูมือผูใช

โหมดเครือขาย
ในการเลือกประเภทเครือขายท่ีตองการใช เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > โหมด
เครือขาย คณุไมสามารถเขาใชงานตัวเลอืกน้ีระหวางสนทนา

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริม่ใชงานโทรศัพท บางคุณสมบัติ
ไมสามารถทํางานไดบนทุกเครือขาย คุณสมบัติตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะกับผู
ใหบริการกอนจึงจะสามารถใชงานได บริการเสริมจากระบบเครือขายเกี่ยวของกับการรับสง
ขอมูล โปรดตรวจสอบคาธรรมเนียมในระบบเครือขายหลักของคุณและเมื่อใชบริการขามเครือ
ขายจากผูใหบริการของคุณ ผูใหบริการสามารถใหคําอธิบายถึงคาบริการท่ีเรียกเก็บ ในบางเครือ
ขาย อาจมีขอจํากัดท่ีสงผลกระทบตอการใชงานคุณสมบัตบิางอยางของโทรศัพทเคร่ืองน้ีท่ีตอง
ไดรับการสนับสนุนจากระบบเครือขาย เชน การสนับสนุนสําหรับเทคโนโลยีเฉพาะ เชน
โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ท่ีทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรในภาษาตางๆ
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ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลกิหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครื่องของ
คุณ ถาเปนเชนน้ัน คณุสมบัตเิหลาน้ีจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมีรายการ
ท่ีกําหนดเอง เชน ช่ือเมนู ลําดับของเมนู และไอคอน

หนวยความจําที่ใชรวมกัน
คณุสมบัติในโทรศัพทเคร่ืองน้ี ซึง่ใชหนวยความจํารวมกันน้ัน ไดแก ขอความมัลติมีเดีย (MMS),
แอปพลิเคช่ันอีเมล, ขอความทันใจ การใชคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงหรือมากกวาน้ีจะลด
จํานวนหนวยความจําท่ีเหลือสําหรับคุณสมบัติอ่ืน หากโทรศัพทของคุณแสดงขอความวาหนวย
ความจําเต็ม ใหลบขอมูลบางอยางท่ีจัดเก็บไวในคุณสมบัตหินวยความจําท่ีใชรวมกันออก

รหัสผาน
รหัสความปลอดภัยจะชวยปองกันการใชโทรศัพทของคุณโดยไมไดรับอนุญาต รหัสท่ีตั้งไวลวง
หนาคือ 12345 คณุสามารถสรางและเปลี่ยนรหัส และตั้งใหโทรศัพทขอรหัส เก็บรหัสไวเปน
ความลับและในที่ท่ีปลอดภัยแยกจากเครื่องโทรศัพท หากคุณลืมรหัสและโทรศัพทของคุณถูก
ล็อค คณุตองสงโทรศัพทของคุณเขารับบริการและอาจมีคาธรรมเนียมเพ่ิมเติม สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม ติดตอศูนย Nokia Care หรือผูจัดจําหนายโทรศัพทของคุณ

รหัส PIN ท่ีใหมาพรอมกับซิมการดชวยปองกันการใชงานท่ีไมไดรับอนุญาต ตองใชรหัส PIN2 ท่ี
ใหมาพรอมกับซิมการดเพ่ือเขาสูบริการบางอยาง หากคุณปอนรหัส PIN หรือ PIN2 ผิดสามครั้ง
ติดตอกัน เคร่ืองจะขอใหคณุใสรหัส PUK หรือ PUK2 หากคุณไมมีรหัสดังกลาว โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ

ตองใช PIN โมดูลเพ่ือเขาใชขอมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัยของซมิการดของคุณ อาจตอง
ใช PIN สําหรับลายเซ็นเพ่ือลงลายเซ็นแบบดิจิตอล คุณจําเปนตองใสรหัสระบบเมื่อใชการจํากัด
การโทร

เมื่อตองการตั้งคาวิธีท่ีโทรศัพทใชรหัสผานและการตั้งคาความปลอดภยั เลือก เมนู > การตั้ง
คา > ความปลอดภัย

การอัพเดตซอฟตแวรโดยใชเครือ่งคอมพิวเตอรของคุณ
อัพเดตซอฟตแวรอาจมีคุณสมบัติใหมๆ และฟงกชันท่ีปรับปรุงใหม ซึ่งไมมีใหตอนท่ีคุณซื้อ
โทรศัพท นอกจากน้ี การอัพเดตซอฟตแวรยังอาจปรับปรงุประสิทธิภาพการทํางานของโทรศัพท
ใหดีขึ้น

Nokia Software Updater คือแอปพลิเคช่ัน PC ท่ีชวยใหคุณสามารถอัพเดตซอฟตแวรของ
โทรศัพทของคุณได ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพท คุณจําเปนตองใชเคร่ือง
คอมพิวเตอรท่ีใชรวมกันได การเช่ือมตอบรอดแบนดอินเทอรเน็ต และสายเคเบิลขอมูล USB ท่ีใช
งานรวมกันได เพ่ือเช่ือมตอโทรศัพทของคุณกับเครือ่งพิวเตอร

หากตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม ตรวจสอบบันทึกท่ีเก่ียวของกับเวอรชันของซอฟตแวรลาสุด
และดาวนโหลดแอปพลิเคช่ัน Nokia Software Updater โปรดดูท่ี www.nokia.co.th/
softwareupdate หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ

ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพท ใหปฏิบัติดังน้ี
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1 ดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลเิคช่ัน Nokia Software Updater ลงในเครือ่งคอมพิวเตอรของ
คุณ

2 เช่ือมตอโทรศัพทของคณุกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB และเปดแอป
พลิเคช่ัน Nokia Software Updater แอปพลิเคชั่น Nokia Software Updater จะแนะนําให
คุณสํารองไฟล อัพเดตซอฟตแวร และเรียกคืนไฟลของคุณ

การสนับสนุน
เมื่อคุณตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชงานผลิตภัณฑของคุณ หรือคุณไมแนใจเก่ียวกับ
การใชงานโทรศัพทของคุณ โปรดดูท่ีคูมือผูใชหรือหนาการสนับสนุนท่ี www.nokia.com/
support หรือเว็บไซต Nokia ภายในประเทศของคุณ หรือจากมือถือของคุณท่ี
www.nokia.mobi/support

หากการดําเนินการขางตนไมสามารถชวยแกปญหาได ใหปฏบิัตติามขั้นตอนดังตอไปน้ี

• เร่ิมโทรศัพทใหม: ปดเคร่ือง แลวถอดแบตเตอรี ่เมื่อเวลาผานไปสักครู ใหใสแบตเตอรี่กลับ
คืน แลวเปดเคร่ือง

• อัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทของคุณเปนประจําเพ่ือสมรรถนะสูงสุดในการใชงานและรับคุณ
สมบัติใหมๆ ท่ีมีดวยแอปพลิเคช่ัน Nokia Software Updater โปรดดูท่ี www.nokia.co.th/
softwareupdate หรือเว็บไซต Nokia ภายในประเทศของคุณ โปรดจําไววาควรสํารอง
ขอมูลโทรศัพทของคุณกอนการอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท

• ตัง้คากลับไปเปนคาเดิมท่ีตั้งมาจากโรงงานดังท่ีไดอธิบายไวในคูมือผูใช

หากยังไมสามารถแกไขปญหาได โปรดติดตอ Nokia เพ่ือทําการซอมแซม โปรดดูท่ี
www.nokia.co.th/repair กอนจะสงโทรศัพทไปซอมแซม ควรสํารองขอมูลในโทรศัพทกอน
ทุกคร้ัง
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การโทร

การโทรออกและรับสาย

การโทรออก
ปอนหมายเลขโทรศัพท พรอมท้ังรหัสประเทศและรหัสพ้ืนท่ี หากจําเปน จากน้ัน กดปุมโทรออก

การรับสายเรียกเขา
ใหกดปุมโทรออก

การปฏิเสธสาย
ใหกดปุมวางสาย

การปรับระดับเสยีง
ขณะใชสาย ใหเล่ือนขึ้นหรือลง

ลําโพง
หากทําได คุณอาจเลือก ลําโพง หรือ ปกติ เพ่ือใชลําโพงหรือหูฟงของโทรศัพทขณะสนทนา

ปุมลัดในการโทร

การกําหนดหมายเลขโทรศพัทใหกับปุมตัวเลข
เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรดวน, เลื่อนไปที่หมายเลขที่ตองการ (2-9) แลวเลือก กําหนด ปอน
หมายเลขโทรศัพทท่ีตองการ หรือเลือก คนหา และรายช่ือท่ีจัดเก็บไว

การใชงานการโทรดวน
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก > โทรดวน > เปด

การโทรออกโดยใชการโทรดวน
ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมตวัเลขท่ีตองการคางไว

การโทร 13
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การเขียนขอความ

โหมดตัวอักษร
ในการปอนตัวอักษร (เชน ขณะเขยีนขอความ) ใหใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติ

เม่ือคุณเขียนขอความ ใหกด ตัวเลอืกคางไวเพ่ือสลับระหวางระบบปอนขอความปกติ ซึง่แสดง
ดวยสัญลักษณ  และระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ  ระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติไมไดสนับสนุนทุกภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงดวยสัญลักษณ  และ 

ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม # ในการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเปนตัวเลข ซึ่งแสดง
ดวยสัญลักษณ  ใหกดคางไวท่ีปุม # และเลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนจากโหมด
หมายเลขเปนโหมดตัวอักษร ใหกดปุม # คางไว

เม่ือตองการตั้งคาภาษาที่ใชเขยีน ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 2-9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรท่ีตัองการปรากฏ ตัวอักษรท่ีมีอยูจะขึ้นกับภาษาที่ใชเขียน
ท่ีเลือกไว

หากตัวอักษรตัวถัดไปท่ีคุณตองการปอนอยูในปุมเดียวกับปุมตัวเลขที่คุณใชอยู ใหรอจนกระทั่ง
เคอรเซอรปรากฏขึน้ และปอนตัวอักษร

หากตองการเขาใชงานเครื่องหมายวรรคตอนท่ีใชบอย และตัวอักษรแบบพิเศษ ใหกด 1 ซ้ําๆ 
ในการเขาใชงานรายการตัวอักษรแบบพิเศษ ใหกด *

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติจะใชพจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึง่คุณสามารถเพิ่มคําใหมได

1 เร่ิมเขียนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุมแตละปุมเพียงหน่ึงคร้ังในการปอนตัวอักษรแตละตัว
2 ในการยืนยันคํา เลื่อนไปทางขวาหรือเวนวรรค

• หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม* ซ้ําๆ และเลือกคําจากรายการ
• หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวาคําท่ีคณุตองการเขยีนไมมีอยูใน

พจนานุกรม หากตองการเพ่ิมคําลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด ปอนคําโดยใชระบบ
ปอนตัวอักษรแบบปกต ิแลวเลือก จัดเก็บ

• หากตองการเขียนคําประสม ใหปอนสวนแรกของคํากอน และกดปุมเลื่อนไปทางขวา
เพ่ือยืนยัน เขยีนสวนสุดทายของคํา หลังจากน้ันใหยืนยัน

3 เร่ิมเขียนคําถัดไป

14 การเขียนขอความ
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การปอนขอความภาษาไทย
การปอนขอความแบบเดิม

การเขียนขอความเปนภาษาไทย 
เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ ไปท่ีชองขอความ และเลือก ตัวเลือก >
ภาษาท่ีเขียน > ไทย

การสลับเปนการปอนอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข
กด #

คณุสามารถใสสระหรือพยัญชนะหลังจากท่ีเขยีนอักขระนําภาษาไทยตามรูปแบบภาษาไทย
เทาน้ัน

ตัวอยางเชน หากตองการเขียน "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 เพ่ือเลือกสระสําหรับ ถึ แลวเลือก ใช
6 กด 2 - 2 เพ่ือเลือก ง
7 กด # เพ่ือเปลี่ยนเปนตัวพิมพใหญภาษาอังกฤษ และกด 0 เพ่ือเวนวรรค
8 กด 8 - 8 เพ่ือเลือก U

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติภาษาไทยแบบเดียวกับท่ีอธิบายระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติดวย
อักขระละติน โดยมีขอยกเวนตอไปน้ี

การยืนยันคํา
เล่ือนไปทางขวา

การใสเวนวรรค
เล่ือนไปทางขวา

การคนหาคําที่ตรงกันถัดไปหรือกอนหนา
เล่ือนลงหรือขึ้น

การเขียนขอความ 15
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การสํารวจเมนู

ฟงกชันของโทรศัพทจะจัดกลุมอยูในเมนูตางๆ แตในท่ีน้ีจะกลาวถึงฟงกชันของเมนูหรือรายการ
ตัวเลือกเพียงบางรายการ

ในโหมดพรอมทํางาน ใหเลือก เมนู แลวเลือกเมนูและเมนูยอยท่ีตองการ เลือก ออก หรือ
กลับ เพ่ือออกจากเมนูในระดับปจจุบนั กดปุมวางสายเพื่อกลับไปยังโหมดพรอมทํางานโดยตรง
หากจะเปลี่ยนมุมมองเมนู ใหเลือก เมนู > ตัวเลอืก > มุมมองเมนูหลัก

16 การสํารวจเมนู
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ขอความ

คุณสามารถอาน เขยีน สง และบันทึกขอความ มัลติมีเดีย เสียง และขอความ Flash และอีเมล
บริการรับสงขอความสามารถใชได หากเครือขายหรือผูใหบรกิารของคุณสนับสนุนเทาน้ัน

ขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย
คณุสามารถสรางขอความและแนบไฟลไปกับขอความ เชน รูปภาพ ได โทรศัพทของคุณจะ
เปลี่ยนขอความตัวอักษรเปนขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเม่ือมีไฟลแนบมาดวย

ขอความตัวอักษร
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรท่ีมีความยาวมากกวาความยาวที่
กําหนดของขอความเดียว สําหรับขอความที่มีความยาวมาก เคร่ืองจะแบงสงขอความออกเปน
สองขอความขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามน้ัน สําหรับตัวอักษรท่ีมีเคร่ืองหมายเสียง
หนัก เคร่ืองหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใชพ้ืนท่ีมากขึน้ ซึ่งอาจจํากัด
จํานวนตัวอักษรท่ีสามารถสงเปนขอความเดียวไดนอยลง

จํานวนตัวอักษรท่ีเหลอือยูท้ังหมดและจํานวนของขอความที่จําเปนตองสงจะแสดงขึน้

ในการสงขอความ จะตองมีการจัดเก็บหมายเลขศูนยฝากขอความที่ถูกตองไวในเครื่อง โดย
ปกติ หมายเลขนี้ตั้งไวเปนคาเริ่มตนในซมิการดของคุณ ในการตั้งหมายเลขดวยตัวเอง เลือก
เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความตัวอักษร > ศนูยขอความ > เพิ่มศูนย
แลวปอนชื่อและหมายเลขท่ีไดมาจากผูใหบริการ

ขอความมัลติมีเดีย
ขอความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ และคลิปเสียงหรือวิดีโอคลิป

เฉพาะเคร่ืองท่ีมีคุณสมบัติท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ันท่ีจะรับและแสดงขอความมัลตมิีเดียได
ลกัษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทท่ีรับขอความ

ขนาดของขอความ MMS อาจจํากัดตามเครือขายแบบไรสาย หากไฟลภาพที่แทรกมีขนาดเกิน
ขดีจํากัดน้ี เคร่ืองอาจกําหนดใหภาพมขีนาดเล็กลงเพ่ือใหสามารถสงทาง MMS ได

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรท่ีเปน
อันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ีอาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซีของคณุ

สําหรับขอมูลการใชงานและการสมัครใชบรกิารสงขอความมัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ คุณยังสามารถดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาได

การสรางขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดีย
1 เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
2 หากตองการเพ่ิมผูรับ ใหเล่ือนไปที่ชอง ถึง: แลวปอนเบอรโทรของผูรับ หรือท่ีอยูอีเมล หรือ

เลือก เพิ่ม เพ่ือเลือกผูรับจากตัวเลือกท่ีมีให เลือก ตัวเลือก เพ่ือเพ่ิมผูรับและหัวเรื่อง รวม
ท้ังกําหนดตัวเลือกในการสง

3 เล่ือนไปที่ชอง ตัวอักษร: แลวปอนเน้ือหาของขอความ

ขอความ 17
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4 ในการแนบขอมูลไปกับขอความ ใหเลื่อนไปที่แถบสิ่งท่ีแนบที่อยูดานลางของจอภาพ 
แลวเลือกประเภทของขอมูลท่ีตองการ

5 หากตองการสงขอความ ใหกด สง

ประเภทของขอความจะแสดงอยูท่ีดานบนของจอภาพ และจะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติ ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับเน้ือหาของขอความ

ผูใหบริการอาจคิดคาบรกิารแตกตางกัน ขึน้อยูกับประเภทของขอความ กรุณาตรวจสอบ
ละเอียดตางๆ จากผูใหบริการของคุณ

ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรท่ีปรากฏขึน้ทันทีท่ีไดรับ

1 ในการเขียนขอความดวน ใหเลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความดวน
2 ปอนเบอรโทรของผูรับ เขยีนขอความ (ไดสูงสุด 70 ตัวอักษร) แลวเลือก สง

ขอความคลิปเสียง Nokia Xpress
การสรางและการสงขอความคลิปเสียงโดยใช MMS แบบงายๆ

1 เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความคลปิเสียง เคร่ืองบนัทึกเสียงจะเปด
ขึน้

2 บันทึกขอความ
3 ใสหมายเลขโทรศัพทหน่ึงหมายเลขหรือมากกวาน้ันในชอง ถึง: หรือเลือก เพิ่ม เพ่ือดึง

หมายเลข
4 ในการสงขอความเบอร ใหเลือก สง

อีเมล
เขาถึงบัญชีอีเมล POP3 หรือ IMAP4 โดยใชโทรศพัทของคุณเพ่ืออาน เขียน และสงอีเมล การใช
แอปพลิเคชั่นอีเมลสงอีเมลไมเหมือนกับการสงอีเมลเปนขอความตัวอักษร

กอนท่ีคณุจะสามารถใชอีเมล โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีการตั้งคาท่ีถูกตอง คุณสามารถ
สมัครใชบัญชีอีเมลใหมหรือใชบัญชีปจจุบัน หากผูใหบริการอีเมลปจจุบันของคุณอนุญาตใหเขา
ใชงานอีเมลแบบเคลื่อนท่ี Nokia อาจตั้งคาตางๆ ไวให โปรดทําตามคําแนะนําท่ีปรากฏ หรือ
เลือกผูใหบริการอีเมลของคุณดวยตนเอง หากตองการตรวจสอบความพรอมใหบริการและการ
ตั้งคาของบัญชีอีเมล โปรดติดตอผูใหบริการอีเมล คณุอาจไดรับการตัง้กําหนดคาอีเมลเปน
ขอความการกําหนดคา

การเขาใชงานแอปพลิเคชั่นอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ และ อีเมล หรือบัญชีอีเมลปจจุบัน

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรท่ีเปน
อันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ีอาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซีของคณุ

18 ขอความ

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์18

ราย



ขอความทันใจ
ดวยขอความทันใจ (IM, บริการเครือขาย) คณุสามารถสงขอความส้ันไปยังผูใชท่ีออนไลนอยูได
คณุตองสมัครเปนสมาชิกของบริการและลงทะเบียนท่ีบริการ IM ซึ่งคุณตองการใช คุณสามารถ
สอบถามเกี่ยวกับบริการน้ี ราคา และคําแนะนําตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ เมนูอาจแตกตาง
กันไปตามผูใหบริการ IM ของคุณ

ในการเช่ือมตอกับบริการ เลือก เมนู > ขอความ > สนทนา และทําตามคําแนะนําบนจอแสดง
ผล

ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย ท่ีคุณจําเปนตองสมัครเปนสมาชิก
กอน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

การโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง
กด 1 คางไว

การแกไขหมายเลขระบบฝากขอความเสยีง
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความเสยีง > เบอรศูนยขอฯ เสียง

การต้ังคาขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ และเลือกจากรายการตอไปน้ี

การต้ังคาทั่วไป  — บันทึกสําเนาของขอความท่ีสงในโทรศัพทของคุณ ใชเขียนทับขอความ
เดิมหากหนวยความจําขอความเต็ม และใชตั้งคาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขอความ
ขอความตัวอักษร  — ใหมีรายงานการสง ตั้งคาศนูยขอความสําหรับ SMS และอีเมล SMS 
เลือกประเภทอักขระท่ีรองรับ และตั้งคาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขอความแบบตัวอักษร
ขอความมัลติมีเดีย  — ใหมีรายงานการสง ตั้งคาลักษณะของขอความมัลติมีเดีย ใหมีการรับ
ขอความมัลติมีเดียและโฆษณา แลตั้งคาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขอความแบบมัลติมีเดีย
ขอความบริการ  — เรียกใชงานขอความบริการ และใชเพ่ือตัง้คาท่ีตองการท่ีเก่ียวกับขอความ
บริการ

ขอความ 19
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รายชือ่

เลือก เมนู > รายช่ือ

คุณสามารถจัดเก็บช่ือและหมายเลขโทรศัพทไวในหนวยความจําโทรศัพทและหนวยความจํา
ของซิมการด คณุสามารถจัดเก็บรายชื่อพรอมดวยหมายเลขโทรศัพทและรายการขอความไวใน
หนวยความจําโทรศัพท ช่ือและหมายเลขโทรศัพทท่ีจัดเก็บไวในหนวยความจําของซมิการด
แสดงโดย 

การเพิ่มรายชื่อ
เลือก ช่ือ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม

การเพิ่มรายละเอียดใหกับรายชื่อ
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาหนวยความจําท่ีใชคือ โทรศพัท หรือ เครื่องและซิม เลือก ชื่อ เลื่อน
ไปท่ีช่ือ และเลือก ขอมูล > ตัวเลอืก > เพิ่มขอมูล

การคนหารายชื่อ
เลือก ช่ือ และเลื่อนดูรายช่ือหรือปอนตัวอักษรตัวแรกของชื่อ

การคัดลอกรายชื่อระหวางหนวยความจําเครื่องและหนวยความจําของซิมการด
เลือก ช่ือ เลื่อนไปที่รายช่ือ และเลือก ตัวเลือก > คัดลอกรายชื่อ คุณสามารถจัดเก็บหมายเลข
โทรศัพทไดเพียงหมายเลขเดียวสําหรับช่ือแตละช่ือในหนวยความจําของซิมการด

ในการเลือกหนวยความจําของซมิการดหรือเคร่ืองเพ่ือจัดเก็บรายช่ือของคุณ ในการเลือกวิธี
แสดงช่ือและหมายเลขโทรศัพทในรายช่ือ และในการดูพ้ืนท่ีหนวยความจําสําหรับจดัเก็บรายช่ือ
ใหเลือก การต้ังคา

คุณสามารถสงและรับขอมูลรายช่ือของบุคคลในรปูแบบของนามบัตรจากเครื่องท่ีใชงานรวมกัน
ได ซึง่สนับสนุนมาตรฐาน vCard

การสงนามบัตร
เลือก ช่ือ คนหารายชื่อท่ีมีขอมูลท่ีคุณตองการจะสง แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > สง
นามบัตร

20 รายชื่อ
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บันทึกการโทร 

ในการดูขอมูลเก่ียวกับการโทร ขอความ ขอมูล และการซิงโครไนซของคุณ เลือก เมนู >
บนัทึก และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

หมายเหตุ: คาใชจายจริงท่ีผูใหบริการเรยีกเก็บสําหรับการโทรและบริการน้ันอาจแตกตางกัน
ขึน้กับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี และอ่ืนๆ

บนัทึกการโทร 21
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การตั้งคา 

รูปแบบ
โทรศัพทของคุณมีกลุมการตั้งคาแบบตางๆ ท่ีเรียกวารูปแบบ ซึง่คุณสามารถปรับแตงเสียงเรียก
เขาสําหรับเหตุการณและสภาพแวดลอมท่ีตางกันได

เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ, รูปแบบที่ตองการ และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
ใชงาน  — เพ่ือใชงานรูปแบบที่เลือก
ปรับต้ังคา  — เพ่ือเปลี่ยนการตั้งคารูปแบบ
ต้ังเวลา  — เพ่ือตั้งคารูปแบบที่จะใชงานช่ัวระยะเวลาหนึ่ง เมื่อหมดเวลาที่ตั้งใหกับรูปแบบ
เคร่ืองจะใชงานรูปแบบกอนหนาน้ีท่ีไมไดตั้งเวลาไว

แบบเสียง
คุณสามารถเปลี่ยนการตัง้คาแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใชงานได

เลือก เมนู > การตั้งคา > แบบเสยีง คณุสามารถคนหาการตัง้คาท่ีเหมือนกันน้ีไดในเมนู 
รูปแบบ

จอแสดงผล
ในการดูหรือปรับภาพพื้นหลัง ขนาดตัวอักษร หรือคุณสมบัติอ่ืนๆ เก่ียวกับจอแสดงผลของ
โทรศัพท เลือก เมนู > การตั้งคา > จอแสดงผล

วันและเวลา
เลือก เมนู > การตั้งคา > วันและเวลา

การต้ังวันและเวลา
เลือก การต้ังคาวันและเวลา

การต้ังรูปแบบวันและเวลา
เลือก รูปแบบวันที่และเวลา

การต้ังโทรศัพทใหอัพเดตเวลาและวันที่อัตโนมัติตามเขตเวลาปจจุบนั
เลือก รับขอมูลเวลาอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ทางลดั
ดวยทางลัดสวนตัว คณุสามารถเขาใชฟงกชันในเครื่องท่ีใชงานบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว

เลือก เมนู > การตั้งคา > ทางลดัสวนตัว

22 การตั้งคา
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การกําหนดฟงกชันโทรศพัทใหกับปุมเลือก
เลือก ปุมเลือกดานขวา หรือ ปุมเลอืกดานซาย และฟงกชันจากรายการ

การเลอืกฟงกชันทางลัดสําหรับปุมเลื่อน
เลือก ปุมสํารวจ เล่ือนไปยังทิศทางที่ตอง และเลือก เปลีย่น หรือ กําหนด และฟงกชันจาก
รายการ

การซิงโครไนซและการสํารองขอมูล
เลือก เมนู > การต้ังคา > ซิงคและสํารอง แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

การสลับโทรศัพท  — ซงิโครไนซและคดัลอกขอมูลท่ีเลือกไวระหวางโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทเคร่ืองอ่ืนโดยใชเทคโนโลยี Bluetooth

สรางขอมูลสํารอง  — สรางการสํารองขอมูลท่ีเลือกไวไปท่ีการดหนวยความจําหรือไปท่ี
อุปกรณภายนอก
เรียกขอมูลสํารอง  — เลือกไฟลสํารองขอมูลท่ีจัดเก็บไวในการดหนวยความจําหรือในอุปกรณ
ภายนอก แลวเรียกคืนขอมูลเหลาน้ันลงบนโทรศัพท เลือก ตัวเลือก > ขอมูล สําหรับขอมูล
เก่ียวกับไฟลสํารองขอมูลท่ีเลือกไว
ถายโอนขอมูล  — ซงิโครไนซและคัดลอกขอมูลท่ีเลือกไวระหวางโทรศัพทของคุณกับอุปกรณ
เคร่ืองอ่ืน เคร่ืองพีซ ีหรือเซิรฟเวอรเครือขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณมีคุณสมบัติท่ีหลากหลายซึง่ชวยใหคุณเช่ือมตอกับอุปกรณอ่ืนเพ่ือสงและรับ
ขอมูล

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลย ีBluetooth ชวยใหคุณเช่ือมตอระหวางโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth ท่ีใชงานรวม
กันไดโดยใชคล่ืนวิทยุภายในระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต)

โทรศัพทน้ีเปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ท่ีสนับสนุนรูปแบบดังตอไป
น้ี: การเขาใชงานท่ัวไป, แฮนดฟรี, ชุดหูฟง, Push ออปเจ็กต, การโอนไฟล, การติดตอเครือขาย
แบบ Dial-Up, พอรตอนุกรม, การเขาใชซิม, การแลกเปลี่ยนอ็อปเจกตท่ัวไป, การกระจายเสียง
ขัน้สูง, รีโมทคอนโทรลภาพและเสียง และการกระจายเสียง/ภาพทั่วไป คุณควรใชเฉพาะ
อุปกรณเสริมของรุนน้ีท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia เทาน้ัน เพ่ือสรางความมั่นใจในการใชงาน
ระหวางอุปกรณท่ีรองรับเทคโนโลย ีBluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือ
ดูวาอุปกรณน้ันๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีไดหรือไม

คณุสมบัติท่ีใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพ่ิมการใชพลังงานแบตเตอรี่และลดอายกุารใชงาน
ของแบตเตอรี่

การต้ังคาการเชื่อมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth แลวปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปน้ี

1 เลือก ช่ือโทรศัพทของฉัน แลวปอนช่ือสําหรับโทรศัพท

การต้ังคา 23
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2 ในการเปดใชการเช่ือมตอ Bluetooth ใหเลือก Bluetooth > ใช สัญลักษณ  แสดงวา
Bluetooth กําลังทํางาน

3 ในการเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณดานเสียง ใหเลือก ตออุปกรณพิเศษเสียง แลวเลือก
อุปกรณท่ีตองการเช่ือมตอ

4 ในการจับคูโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth ท่ีอยูในระยะเชื่อมตอ ใหเลือก อุปกรณที่จับคู
แลว > เพิ่มอุปกรณใหม
เล่ือนไปยังอุปกรณท่ีตรวจพบ แลวเลือก เพิ่ม
ปอนรหัสผาน (ไดถึง 16 ตัวอักษร) ในโทรศัพทของคุณ แลวอนุญาตใหเช่ือมตอกับ
อุปกรณ Bluetooth เคร่ืองอ่ืน

หากคุณกังวลเก่ียวกับความปลอดภัย ใหปดฟงกชัน Bluetooth หรือกําหนดคา การมองเห็น
โทรศัพท เปน ไมแสดง รับการเชื่อมตอ Bluetooth จากเครื่องของผูท่ีสามารถเชื่อถือไดเทาน้ัน

การเชื่อมตอเครื่องพีซีกับอินเทอรเน็ต
ใชเทคโนโลยี Bluetooth ในการเชื่อมตอเครื่องพีซีท่ีใชงานรวมกันไดกับอินเทอรเน็ตโดยไม
ตองลงซอฟตแวร PC Suite โทรศัพทของคุณตองไดรับการเปดใชงานจากผูใหบริการซึ่ง
สนับสนุนใชงานอินเทอรเน็ตไดและเครื่องพีซีของคณุตองสนับสนุน Bluetooth PAN (Personal
Area Network) หลังจากเช่ือมตอกับบริการจุดเชื่อมตอเครือขาย (NAP) ของโทรศัพทและจับคู
กับเคร่ืองพีซีแลว โทรศัพทจะเปดการเช่ือมตอขอมูลแบบแพคเก็ตกับอินเทอรเน็ตโดยอัตโนมัติ

ขอมูลแพคเก็ต
ขอมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet Radio Service) เปนบริการเสริมจากระบบเครือขายท่ีชวย
ใหผูใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีสามารถสงและรับขอมูลผานเครือขายท่ีเช่ือมตอกับ Internet
protocol (IP) ได

ในการกําหนดวิธีใชบริการ ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต >
เช่ือมขอมูลแพคเก็ต แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
เม่ือตองการ  — เพ่ือสรางการเช่ือมตอขอมูลแบบแพคเก็ตเม่ือแอปพลิเคช่ันตองการใชการ
เช่ือมตอดังกลาว การเช่ือมตอจะปดลงเมื่อคณุปดแอปพลิเคช่ัน
ออนไลนตลอด  —  เพ่ือเช่ือมตอกับเครือขายขอมูลแพคเก็ตโดยอัตโนมัตเิมื่อคุณเปดเครื่อง

คุณสามารถใชโทรศัพทเปนโมเด็มโดยเช่ือมตอโทรศัพทกับเครื่องพีซีท่ีใชรวมกันไดผาน
เทคโนโลย ีBluetooth สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดูไดจากเอกสาร Nokia PC Suite

การโทรและโทรศัพท
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก

การโอนสายเรียกเขา
เลือก การโอนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) สําหรับรายละเอียด โปรดติดตอผูใหบริการ

การโทรซ้ําอัตโนมัติสบิครั้งหลงัจากพยายามโทรแลวแตไมสําเร็จ
เลือก เรียกซ้ําอัตโนมัติ > เปด
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การรับการแจงเตือนสายเรียกเขาขณะที่คุณกําลังสนทนา
เลือก สายเรียกซอน > ใชงาน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การแสดงหรือซอนหมายเลขของคุณกับคูสนทนา
เลือก สงขอมูลผูโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การกําหนดภาษาท่ีแสดง
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศพัท > การต้ังคาภาษา > ภาษาที่ใชในเครื่อง

เสียงสั่งงานและการโทรออกดวยเสยีง
ใชโทรศัพทของคุณโดยพูดเสียงสั่งงาน และโทรออกโดยพูดช่ือท่ีจัดเก็บไวในรายชื่อ

เสียงสั่งงานและการโทรออกดวยเสียงจะขึ้นอยูกับภาษา การจดจําเสียงไมไดรองรับในทุกภาษา
ในการตรวจดูวาระบบรองรบัภาษาใดบางน้ัน เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศพัท > การต้ังคา
ภาษา > ภาษาในการจดจําเสยีง ในการตั้งคาภาษาที่ใหระบบจดจํา ใหเลือกภาษาที่ตองการ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกดิปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในท่ีท่ีมีเสียงดัง
หรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังน้ันจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียงอยางเดียวไม
วาในสถานการณใดก็ตาม

การฝกใหเครื่องจดจําเสียงของคุณ
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศพัท > การจดจําเสยีง > การฝกจดจําเสยีง

การเปดใชงานเสยีงสั่งงานของฟงกชัน
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศพัท > การจดจําเสยีง > เสยีงสัง่งาน คุณสมบัติ 
และฟงกชัน  แสดงวามีการใชงานเสียงสั่งงาน

การเลนเสียงสัง่งานที่ใชงานอยู
เล่ือนไปที่ฟงกชันท่ีตองการ และเลือก เลน

การจัดการเสียงสั่งงาน
เล่ือนไปที่ฟงกชัน และเลือก ตัวเลือก

การใชเสยีงสั่งงานหรือการโทรออกดวยเสียง
ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือกดานขวาคางไว เสียงสั้นๆ จะดังขึน้ และ กรุณา เปลงเสยีง
จะปรากฏขึน้ พูดคําสั่งหรือช่ือท่ีคุณตองการติดตอ หากการเรียกขอมูลดวยเสียงสําเร็จ รายการ
ช่ือท่ีตรงกันจะปรากฏขึ้น โทรศัพทจะเลนเสียงสั่งงานของรายการแรกสุดท่ีตรงกัน หากรายการ
น้ันไมใชรายการท่ีตองการ ใหเลื่อนไปยังรายการอื่น

อุปกรณเพ่ิมพิเศษ
เมนูน้ีหรือตัวเลือกตางๆ ตอไปน้ีจะแสดงขึ้นหากมีการเช่ือมตอโทรศัพทกับอุปกรณเพ่ิมพิเศษ
สําหรับโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีใชงานรวมกันได
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เลือก เมนู > การตั้งคา > อุปกรณเพิ่มพิเศษ เลือกอุปกรณเพ่ิมพิเศษ แลวเลือกตัวเลือก 
ซึง่จะขึ้นอยูกับอุปกรณเพ่ิมพิเศษท่ีคุณเลือก

การจัดรูปแบบ
คุณสามารถจดัรูปแบบโทรศัพทของคณุดวยการตั้งคาท่ีจําเปนสําหรับบริการบางอยางใหทํางาน
ไดอยางถูกตอง ผูใหบริการอาจสงการตั้งคาดังกลาวใหแกคุณ

เลือก เมนู > การตั้งคา > การต้ังกําหนดคา และจากตัวเลือกตอไปน้ี:
ต้ังกําหนดคาที่ต้ังไว  — เพ่ือดูรายช่ือผูใหบริการท่ีจัดเก็บไวในเครื่อง แลวกําหนดคาผูให
บริการเริ่มตน
ใชคาที่ต้ังในทุกแอปฯ  — เพ่ือเปดใชงานการตั้งกําหนดคาเริ่มตนกับแอปพลิเคช่ันท่ีสนับสนุน
จุดเชื่อมตอที่ตองการ  — เพ่ือดูจุดเชื่อมตอท่ีจัดเก็บไว
ต้ังคาจัดการอุปกรณ  — เพ่ือยินยอมหรือปดก้ันโทรศัพทจากการรับการอัพเดตซอฟตแวรของ
เคร่ือง ตวัเลือกน้ีอาจไมมีในเครื่องของคุณ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับโทรศัพทรุนท่ีคุณใช
การต้ังคาสวนบคุคล  — เพ่ือเพ่ิมบัญชีสวนตัวใหมสําหรับบรกิารตางๆ ดวยตนเอง และเพ่ือใช
งานหรือลบบัญชีน้ัน ในการเพิ่มบัญชีสวนตัวใหม ใหเลือก เพิ่มใหม หรือ ตัวเลือก > เพิ่มใหม
เลือกประเภทบริการ แลวปอนคาพารามิเตอรท่ีกําหนด ในการเปดใชบัญชีสวนตวั ใหเล่ือนไปที่
บัญชีดังกลาว แลวเลือก ตัวเลอืก > ใชงาน

การต้ังคาการใชงานกลบัไปตามเดิม
ในการเรียกคนืคาโทรศพัทกลับเปนคาท่ีตั้งมาจากโรงงาน เลือก เมนู > การต้ังคา > เรียกคืน
คาด้ังเดิม และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

คืนการต้ังคาเทาน้ัน  — เพ่ือตั้งคาท่ีตองการท้ังหมดอีกคร้ังโดยไมลบขอมูลสวนตัว
เรียกคืนทั้งหมด  — เพ่ือตั้งคาท่ีตองการท้ังหมดอีกคร้ังและลบขอมูลสวนตัวท้ังหมด เชน 
รายช่ือ ขอความ ไฟลมีเดียไฟลสื่อ และรหัสการใชงาน
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เมนูระบบ

เขาใชพอรทัลเพ่ือไปยังบริการท่ีผูใหบริการระบบจัดให สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอผูให
บริการระบบของคุณ ผูใหบริการสามารถอัพเดตเมนูน้ีดวยขอความบริการ
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คลังภาพ

เคร่ืองของคุณรองรับระบบ DRM (Digital Rights Management) เพ่ือปองกันขอมูลท่ีไดรับ
อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของขอมูลและรหัสเขาใชงานทุกคร้ังกอนรบัขอมูลน้ัน
เน่ืองจากการรับขอมูลดังกลาวอาจมีการคิดคาธรรมเนียม

การจัดการสิทธิแบบดิจิตอล

เจาของเนื้อหาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธิดิจิตอล (DRM) แบบตางๆ เพ่ือปกปองทรัพยสิน
ทางปญญาของตน รวมถึงลิขสิทธิ์ โทรศัพทน้ีใชซอฟตแวร DRM หลายประเภทเพื่อเขาสูเน้ือหา
ท่ีมี DRM ปองกันไว ดวยโทรศัพทเคร่ืองน้ี คุณสามารถเขาสูเน้ือหาที่มีการปองกันดวย WMDRM
10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0 ได หากซอฟตแวร DRM 
บางซอฟตแวรไมสามารถปองกันเน้ือหาได เจาของเน้ือหาอาจขอใหยกเลกิความสามารถของ
ซอฟตแวร DRM ในการเขาสูเน้ือหาใหมท่ี DRM น้ันปองกันไว การยกเลิกอาจปองกันการนํา
เน้ือหาที่มี DRM ปองกันไวบางเน้ือหาที่อยูในโทรศัพทของคณุมาใชอีกครั้ง การยกเลิก
ซอฟตแวร DRM ไมมีผลตอการใชเน้ือหาที่มีการปองกันดวย DRM ประเภทอื่นหรือการใชเน้ือหาที่
ไมมี DRM ปองกันไว

ขอมูลท่ีไดรับการปองกันดวย Digital rights management (DRM) มาพรอมกับสิทธิการใชท่ี
เก่ียวของ ซึง่กําหนดสิทธขิองคุณในการใชขอมูลน้ัน

หากโทรศัพทของคุณมีขอมูลท่ีปองกันดวย OMA DRM เมื่อจะสํารองขอมูลท้ังรหัสการใชและ
ขอมูลน้ัน ใหใชฟงกช่ันการสํารองขอมูลจากโปรแกรม Nokia PC Suite

หากโทรศัพทมีเน้ือหาท่ีปองกันดวย WMDRM ท้ังรหัสการใชและเน้ือหาจะหายไปหากคุณจัดรูป
แบบหนวยความจําของโทรศัพท คุณอาจสูญเสียรหัสการใชและเน้ือหาหากไฟลในโทรศัพท
ของคุณเสีย การสูญหายของรหัสการใชหรือเน้ือหาอาจจํากัดความสามารถในการใชเน้ือหา
เดียวกันบนโทรศัพทของคุณอีกคร้ัง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ติดตอผูใหบริการของคุณ

การดูขอมูลในคลังภาพ
เลือก เมนู > คลงัภาพ
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© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์28



ส่ือ

กลองและวิดีโอ
โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ 1200x1600 พิกเซล

โหมดกลอง

การใชฟงกชันภาพน่ิง
เลือก เมนู > สื่อ > กลอง

การขยายหรือยอ
เล่ือนขึ้นหรือลง

การถายภาพ
เลือก จับภาพ

การต้ังโหมดภาพตัวอยางและเวลา
เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > เวลาแสดงภาพตัวอยาง

ในการเปดใชตัวตั้งเวลา หรือการถายภาพเปนชุดตอเน่ืองอยางรวดเร็ว ใหเลือก ตัวเลือก และ
เลือกท่ีตองการ

โหมดวิดีโอ

การใชฟงกชันวิดีโอ
เลือก เมนู > สื่อ > วิดีโอ

การเริ่มบันทึกวิดีโอคลปิ
เลือก บันทึก

ขณะบันทึก การเลือกใชวิดีโอคุณภาพต่ําลงจะทําใหบนัทึกภาพในระยะเวลาที่นานขึน้ ในการ
เปลี่ยนการตั้งคาคุณภาพ และตั้งคาเวลาสูงสุดของวิดโีอคลิป เลือก เมนู > สื่อ > กลอง > 
ตัวเลือก > การตั้งคา > คุณภาพคลิปวิดีโอ หรือ ความยาววิดีโอคลิป

การสลับระหวางโหมดกลองและโหมดวิดีโอ

ในโหมดกลองหรือวิดีโอ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

วิทยุ FM

เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ หรือหากเครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน ใหกดปุม * คางไว
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การคนหาสถานีขางเคียง
กดปุมเล่ือนไปทางซายหรือขวาคางไว

การจัดเก็บสถานี
คนหาสถานีท่ีตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี

การสลับระหวางสถานีที่จัดเก็บไว
เล่ือนไปทางซายหรือทางขวาเพื่อสลับไปมาระหวางสถานี หรือกดปุมตัวเลขของท่ีตั้งสถานีใน
ตําแหนงหนวยความจําท่ีตรงกัน

การปรับระดับเสียง
เล่ือนขึ้นหรือลง

การเปดฟงวิทยุไวเปนพื้นหลงั
ใหกดปุมวางสาย

การปดวิทยุ
กดปุมวางสายคางไว

เครื่องบันทึกเสยีง

การเริ่มบนัทึก
เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องบันทึก และปุมบันทึกบนหนาจอ

การเริ่มบนัทึกเสยีงขณะสนทนา
เลือก ตัวเลอืก > บันทึกเสยีง ขณะบันทึกการสนทนา ใหถือเคร่ืองไวใกลหูตามปกต ิการบันทึก
เสียงจะไดรับการจัดเก็บไวใน เสียงบันทึก แฟมขอมูลใน คลังภาพ

การฟงการบนัทึกเสียงลาสดุ
เลือก ตัวเลือก > เลนที่บันทึกลาสุด

การสงการบนัทึกเสียงลาสุดไปในขอความมัลติมีเดีย
เลือก ตัวเลือก > สงท่ีบนัทึกลาสดุ

เครื่องเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีเคร่ืองเลนเพลงสําหรับฟงเพลงหรือไฟล MP3 หรือไฟลเสียง AAC อ่ืนๆ

เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องเลนเพลง

การเริ่มหรือหยุดเลนช่ัวคราว
กดปุมเล่ือน

30 สือ่
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การขามไปยังจุดเริ่มตนของเพลงปจจุบนั
เล่ือนไปทางซาย

การขามไปยังเพลงกอนหนา
เล่ือนไปทางซายสองครั้ง

การขามไปยังเพลงถัดไป
เล่ือนไปทางขวา

การกรอกลบัเพลงที่กําลังเลนอยู
กดปุมเล่ือนไปทางซายคางไว

การเดินหนาเพลงที่กําลังเลนอยูอยางเร็ว
กดปุมเล่ือนไปทางขวาคางไว

การปรับระดับเสยีง
เล่ือนขึ้นหรือลง

การปดหรือเปดเสยีงเครื่องเลนเพลง
กด #

การเปดฟงเครือ่งเลนเพลงไวเปนพื้นหลงั
ใหกดปุมวางสาย

การปดเครื่องเลนเพลง
กดปุมวางสายคางไว

สือ่ 31
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แอปพลิเคชัน่

ซอฟตแวรโทรศัพทของคุณอาจมีเกมสและแอปพลิเคช่ัน Java™ ท่ีออกแบบขึน้เปนพิเศษ
สําหรับโทรศัพท Nokia รุนน้ี

เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น

การเปดเกมสหรือแอปพลิเคชั่น
เลือก เกมส หรือ รวม เล่ือนไปที่เกมสหรือแอปพลิเคชั่น แลวเลือก เปด

การดูจํานวนหนวยความจําที่มีอยูสําหรับการติดต้ังเกมสและแอปพลิเคชั่น
เลือก ตัวเลือก > สถานะความจํา

การดาวนโหลดเกมสหรือแอปพลิเคชั่น
เลือก ตัวเลือก > การดาวนโหลด > ดาวนโหลดเกมส หรือ ดาวนโหลดแอปฯ

โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคช่ัน J2ME™ Java โปรดตรวจสอบใหแนใจวาแอปพลิเคช่ัน
ใชรวมกับโทรศัพทของคณุไดกอนท่ีจะดาวนโหลด

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลเิคช่ันและซอฟตแวรอ่ืนๆ จากแหลงท่ีวางใจไดเทาน้ัน
เชน แอปพลิเคช่ันท่ีมีสัญลักษณจาก Symbian หรือผานการทดสอบรับรองจาก Java Verified™

แอปพลิเคชั่นท่ีดาวนโหลดแลวอาจจัดเก็บไวใน คลังภาพ แทน แอปพลิเคชั่น

32 แอปพลิเคชั่น
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ตารางนัดหมาย

นาฬิกาปลกุ
เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกาปลุก

การเปดหรือปดใชงานการปลกุ
เลือก เตือน:

การต้ังเวลาสําหรับปลุก
เลือก เวลาปลุก:

การต้ังใหโทรศัพทแจงเตือนคุณเม่ือถึงวันท่ีเลือกในสัปดาห
เลือก ปลุกซ้ํา:

การปรับต้ังคาเสียงปลุก
เลือก เสียงปลกุ:

การต้ังระยะหมดเวลาสําหรับการเลื่อนปลุก
เลือก การหมดเวลาเลื่อน:

การหยุดเสยีงปลุก
เลือก หยุด

หากคุณปลอยใหเคร่ืองสงเสียงปลุกตอไปเปนเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก เลื่อนไป เสียงปลุก
หยุดดังในชวงเวลาที่ตั้งไว แลวสงเสียงปลุกใหมอีกคร้ัง

ปฏิทินและสิง่ที่ตองทํา
เลือก เมนู > นัดหมาย > ปฏิทิน วันปจจุบันจะมีกรอบลอมรอบ หากมีบันทึกใดๆ ตั้งไวสําหรับ
วันน้ันๆ วันดังกลาวจะปรากฏเปนตัวทึบ

การเพ่ิมบนัทึกปฏิทิน
เล่ือนไปที่วันท่ี และเลือก ตัวเลอืก > สรางบนัทึก

การดูรายละเอียดของบันทึก
เล่ือนไปที่บันทึก และเลือก ดูขอมูล

การลบบันทึกทั้งหมดออกจากปฏิทิน
เลือก ตัวเลอืก > ลบบนัทึก > บันทึกทั้งหมด

การดูส่ิงที่ตองทํา
เลือก เมนู > นัดหมาย > สิ่งที่ตองทํา

ตารางนัดหมาย 33
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สิ่งท่ีตองทําจะแสดงและเรียงลําดับตามความสําคัญ หากตองการเพ่ิม ลบ หรือสงบันทึก, เมื่อ
ตองการเลอืกบันทึกใหอยูในสถานะเสร็จ หรือเรียงสิ่งท่ีตองทําตามกําหนดเวลา ใหเลือก 
ตัวเลอืก

34 ตารางนัดหมาย
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แผนที่

คณุสามารถเรียกดูแผนท่ีของเมืองและประเทศตางๆ คนหาที่อยูและสถานที่ท่ีนาสนใจ วางแผน
เสนทางจากสถานที่หน่ึงไปยังท่ีอ่ืนๆ บนัทึกสถานที่ใหเปนจุดสังเกต และสงขอมูลเหลาน้ีไปยัง
อุปกรณท่ีใชงานรวมกันได

การทําแผนที่เกือบท้ังหมดน้ันจะไมถูกตองแมนยําและไมเสร็จสมบูรณในบางอาณาเขต 
โปรดอยาเชื่อถือตอแผนที่ท่ีคุณดาวนโหลดมาเพื่อใชในโทรศัพทน้ีเพียงอยางเดียวเทาน้ัน

หมายเหตุ: การดาวนโหลดเนื้อหา เชน แผนท่ี, ภาพจากดาวเทียม, ไฟลเสียง, คูมือหรือขอมูล
จราจรอาจทําใหมีการสงขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เน้ือหา เชน ภาพจากดาวเทียม คูมือ ขอมูลเก่ียวกับสภาพอากาศและจราจร รวมท้ังบริการท่ี
เก่ียวของสรางขึน้โดยบริษัทอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกับ Nokia เน้ือหาบางอยางอาจไมถูกตองแมนยํา
และไมสมบูรณ ท้ังน้ีขึน้อยูกับความพรอมในการใหบริการ คุณจึงไมควรอางอิงเน้ือหาที่กลาวมา
ขางตนและบริการท่ีเก่ียวของเพียงอยางเดียว

หากตองการใชแอปพลิเคช่ันแผนที่ ใหเลือก เมนู > แผนท่ี และจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

การดาวนโหลดแผนท่ี
โทรศัพทของคุณอาจมีแผนท่ีติดตั้งไวกอนแลวบนการดหนวยความจํา คุณสามารถดาวนโหลด
แผนท่ีชุดใหมไดผานทางอินเทอรเน็ตโดยใชซอฟตแวรสําหรับพีซี Nokia Map Loader

Nokia Map Loader
สําหรับการดาวนโหลด Nokia Map Loader ลงบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ และหากตองการ
คําแนะนําเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี www.maps.nokia.com

กอนท่ีคุณจะดาวนโหลดแผนท่ีใหมเปนคร้ังแรก โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณมกีารดหนวย
ความจําอยูในโทรศัพท

เลือก เมนู > แผนที่ เพ่ือตั้งกําหนดคาเร่ิมตน

หากตองการเปลี่ยนการเลือกแผนที่ในการดหนวยความจําของคุณ ใหใช Nokia Map Loader
เพ่ือลบแผนที่ท้ังหมดในการดหนวยความจํา แลวดาวนโหลดแผนที่ใหม เพ่ือใหแนใจวาแผนที่
ท้ังหมดมาจากรุนท่ีวางจําหนายรุนเดียวกัน

บริการแผนท่ีจากระบบเครือขาย
คณุสามารถตั้งคาใหโทรศัพทดาวนโหลดแผนที่ท่ีไมมีอยูในเครื่องไดโดยอัตโนมัติ เมื่อตองการ

เลือก เมนู > แผนที่ > การต้ังคา > การต้ังคาเครือขาย > ยอมใหใชเครือขาย > ใช หรือ
ในเครือขายโฮม

เพ่ือปองกันการดาวนโหลดแผนท่ีโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ไม

หมายเหตุ: การดาวนโหลดเนื้อหา เชน แผนท่ี, ภาพจากดาวเทียม, ไฟลเสียง, คูมือหรือขอมูล
จราจรอาจทําใหมีการสงขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
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แผนที่และ GPS
โทรศัพทของคุณไมมีเสาอากาศ GPS ในตัว ในการใชแอปพลิเคช่ันท่ีตองมีการเช่ือมตอ GPS ให
ใชตัวรับสัญญาณ GPS ภายนอกที่ใชรวมกันได (อุปกรณเสริมแยกจําหนาย) จับคูตัวรับสัญญาณ
GPS กับโทรศัพทโดยใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth โปรดดูขอมูลเพ่ิมเติมในคูมือผูใชเก่ียวกับ
ตัวรับสัญญาณ GPS

คุณสามารถใช Global Positioning System (GPS) เพ่ือสนับสนุนแอปพลิเคชั่นแผนที่ คนหา
ตําแหนงของคณุ หรือวัดระยะทางและพิกัด

เมื่อจับคูโทรศัพทของคุณกับตวัรับสัญญาณ GPS ภายนอกแลว อาจใชเวลาหลายนาทีเพ่ือให
โทรศัพทแสดงตําแหนงป จุบัน

Global Positioning System (GPS) ดําเนินการโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูรับผิดชอบ
ความถูกตองแมนยําและการบํารุงรักษาแตเพียงผูเดียว ความถูกตองแมนยําของขอมูลระบุ
ตําแหนงสามารถไดรับผลกระทบจากการปรับดาวเทียม GPS ท่ีกระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ และ
สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบาย GPS ฝายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรมการ
วางแผนเพื่อการนํารองระบบวิทยุแหงรัฐบาลกลาง ความถูกตองแมนยํายังอาจไดรับผลกระทบ
จากลักษณะทางเรขาคณิตท่ีไมมีประสิทธิภาพของดาวเทียมดวย ความพรอมใชประโยชนและ
คุณภาพของสัญญาณ GPS จะไดรับผลกระทบจากท่ีตั้งของคุณ อาคาร ส่ิงกีดขวางตาม
ธรรมชาติ และสภาพอากาศ บริเวณในอาคารหรือช้ันใตดินอาจไมมีสัญญาณ GPS และสัญญาณ
อาจออนลงเมื่อผานวัสดุตางๆ เชน คอนกรีตหรือโลหะ

GPS ไมสามารถนํามาใชเพ่ือวัดตําแหนงท่ีตั้งอยางละเอียดแมนยําได และคุณไมควรใชขอมูลท่ี
ตั้งจากเครื่องรับ GPS และเครือขายวิทยุเซลลูลารเพียงอยางเดียวเพ่ือหาตําแหนงและนําทาง

บริการพิเศษ
คุณสามารถอัพเกรดแผนที่ดวยการสํารวจแบบนําทางดวยเสียง ซึง่ตองไดรับใบอนุญาตสวน
ภูมิภาค

ในการใชบริการน้ี คุณตองมีอุปกรณ GPS ภายนอกท่ีสนับสนุนเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ท่ีใช
งานรวมกันได

ในการซื้อบริการนําทางดวยเสียง ใหเลือก เมนู > แผนที่ > บริการพิเศษ > เพิ่มบริการ
นําทาง, และปฏบิัติตามขัน้ตอน

ถาตองการใชการสํารวจที่มีการนําทางดวยเสียง คณุตองยอมใหแอปพลิเคช่ันแผนที่ใชการ
เช่ือมตอกับเครือขาย

ใบอนุญาตการสํารวจจะถูกเช่ือมตอเขากับซิมการดของคณุ ถาคุณใสซมิการดอ่ืนในโทรศัพท
ของคุณ ระบบจะขอใหคุณซือ้ใบอนุญาตเมือ่เร่ิมตนการสํารวจ ระหวางกระบวนการซื้อ ระบบจะ
เสนอใหคุณโอนยายใบอนุญาตการสํารวจที่มีอยูไปยังซิมการดใหมโดยไมมีคาใชจายเพ่ิมเตมิ

36 แผนท่ี
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เว็บหรืออินเทอรเน็ต 

คณุสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตตางๆ โดยใชเบราเซอรของโทรศัพท ลักษณะของเว็บเพจ
อาจแตกตางกันเน่ืองมาจากขนาดของหนาจอ คุณอาจไมสามารถดูรายละเอียดท้ังหมดของ
เว็บเพจได

ท้ังน้ีขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ ฟงกชันการเบราสเว็บอาจแสดงเปนเว็บหรืออินเทอรเน็ตในเมนู
ตอจากน้ีไปจะเรียกวา เว็บ

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการท่ีคุณเช่ือถือและใหความปลอดภัยท่ีเพียงพอ และปองกันอันตราย
ตอซอฟตแวร

คณุสามารถสอบถามการใหบริการเหลาน้ี ราคา และคําแนะนําตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

คณุอาจไดรบัการตั้งกําหนดคาท่ีจําเปนตอการเบราสเปนขอความการจัดรูปแบบจากผูใหบริการ
ของคุณ

การเชื่อมตอกับบริการเว็บ

เลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจหรือในโหมดสแตนดบาย ใหกด 0 คางไว

หลังจากเชื่อมตอกับบริการ คณุสามารถเริ่มการเรียกดูเพจตางๆ ได ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจ
แตกตางกันไปตามบริการน้ันๆ ปฏิบัติตามขอความที่ปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพทของคุณ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

เว็บหรืออินเทอรเน็ต 37
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บริการซิม

ซิมการดของคุณอาจมีบริการเสริม คุณสามารถเขาใชงานเมนูน้ีไดก็ตอเมื่อซิมการดของคณุ
สนับสนุน ช่ือและเน้ือหาของเมนูจะตางกันไปตามซมิการดท่ีใช

38 บริการซิม
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คําแนะนําดานส่ิงแวดลอม

น่ีคือคําแนะนําถึงวิธีการท่ีคุณสามารถมีสวนชวยปกปองสิ่งแวดลอม

ประหยัดพลังงาน
เมื่อคุณชารจแบตเตอรี่จนเต็ม และถอดอุปกรณชารจออกจากเครื่อง อยาลืมถอดปลั๊กอุปกรณ
ชารจจากเตารับบนผนัง

คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่บอยๆ หากคุณปฏบิัติดังน้ี

• ปดและตดัการใชงานแอปพลิเคช่ัน การบริการ และการเชื่อมตอเมื่อคุณไมไดใชงาน
• ลดความสวางของหนาจอ
• ตัง้คาอุปกรณใหอยูในโหมดประหยัดพลังงานหลังจากระยะเวลาขัน้ต่ําสุดท่ีไมไดใชงาน

หากมีฟงกชันน้ีในอุปกรณของคุณ
• ปดการใชงานเสียงท่ีไมจําเปน เชน เสียงปุมกด ตั้งคาระดบัเสียงของอุปกรณใหอยูในระดับ

ปานกลาง

รีไซเคิล
คณุจําไดหรือไมวาตองรีไซเคิลอุปกรณเคร่ืองเกาของคุณ? 65-80% ของวัสดุในโทรศัพทมือถือ
ของ Nokia สามารถนํามารีไซเคิลได สงคืนผลิตภณัฑอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี่ และบรรจุภัณฑ
ท่ีใชงานแลวในจุดรวบรวมที่จัดเตรยีมไวใหเสมอ ในการกระทําดังกลาว คุณจะชวยไมใหมีการ
ท้ิงทําลายขยะอยางไมมีการควบคุม และการเปนสนับสนุนการรีไซเคิลวัสดตุางๆ ตรวจสอบวิธี
การรีไซเคลิผลิตภณัฑ Nokia ของคุณท่ี www.nokia.com/werecycle หรือ
www.nokia.mobi/werecycle

คณุสามารถรีไซเคิลบรรจุภณัฑและคูมือผูใชไดตามขอกําหนดดานการรีไซเคิลในพ้ืนท่ีของคุณ

ดูขอมูลเพิ่มเติม
ดขูอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุณลักษณะดานสภาพแวดลอมของอุปกรณไดท่ี www.nokia.com/
ecodeclaration

คําแนะนําดานสิง่แวดลอม 39
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อุปกรณเสริม
อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

คําเตือน:
เลอืกใชแตแบตเตอร่ี อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับการ
รับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเคร่ืองรุนนี้เทานั้น การใช
อปุกรณประเภทอ่ืนนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอนัตรายและทาํใหการ
รับประกันหรือรับรองสําหรับเคร่ืองเปนโมฆะไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การใชอปุกรณชารจหรือแบตเตอร่ีทีไ่มไดรับการรับรองอาจเสี่ยง
กบัการลกุไหม การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอืน่ๆ

หากตองการทราบแหลงจําหนายอปุกรณเสริมทีไ่ดรับการรับรอง
สามารถสอบถามจากตวัแทนจําหนายของคณุ

อปุกรณเสริมสาํหรับโทรศัพทของคณุมีจําหนายอยูมากมาย หาก
ตองการขอมูลเพิ่มเตมิ โปรดดทูี่ www.nokia.co.th/accessories

ขอกําหนดที่ควรปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเดก็

• หากตองการถอดสายไฟออกจากอปุกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊ก
ไฟและดงึออก อยาดงึที่สายไฟ

• ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณเสริมที่ไดตดิตั้งใน
พาหนะไดรับการตดิตัง้อยางแนนหนาและทาํงานอยางถูก
ตอง

• เฉพาะผูที่มีคณุสมบตัผิานการรับรองเทานั้นที่จะตดิตัง้
อุปกรณเสริมในรถที่ตดิตั้งยากได

แบตเตอรี่

ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-5C ไมเกิน 170 นาที
(WCDMA/GSM)

ไมเกิน 350 ชั่วโมง
(WCDMA/GSM)

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลาโดย
ประมาณ และจะเปนไปตามการประมาณการตอเมื่ออยูภายใตขอ
กาํหนดทีเ่หมาะสมของเครือขายเทานั้น เวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบายขึ้นอยูกบัซิมการด คณุสมบัตทิี่ใช อายุและขอกําหนด
ของแบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอร่ี ขอกําหนดของเครือ
ขาย และปจจัยอื่นๆ อกีมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด
บายอาจสั้นกวาที่ระบไุวขางตนอยางมาก เสียงเรียกเขา การจัดการ
สายดวยระบบแฮนดฟรี การใชในโหมดดจิิตอล และคณุสมบัตอิืน่ๆ
จะใชพลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใชอปุกรณในการโทร
จะสงผลตอเวลาสแตนดบาย ในทํานองเดยีวกัน ระยะเวลาทีเ่ปด
เคร่ืองรวมทั้งที่อยูในโหมดสแตนดบายก็มีผลตอระยะเวลาในการ
สนทนาดวยเชนกัน

แบตเตอรี่
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ
โทรศพัทของคณุใชพลงังานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจ
ประจุใหมได แบตเตอร่ีทีไ่ดรับการออกแบบใหใชกับโทรศพัทรุนนี้
คือ BL-5C Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุนอื่นที่ใชงานไดกบัโทรศพัท
รุนนี้ โทรศพัทเคร่ืองนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลงังานจาก
อปุกรณชารจตอไปนี้ AC-3 หมายเลขรุนของอุปกรณชารจที่ถกูตอง
นั้นอาจแตกตางกันไปตามประเภทของปลัก๊เสยีบ ความแตกตาง
ของปลั๊กเสยีบจะระบุไวดวยคาใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A,
C, K หรือ UB

แบตเตอร่ีสามารถนํามาชารจและคายประจุแบตเตอร่ีไดเปนรอย
คร้ัง แตแบตเตอร่ีก็จะคอยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมื่อสงัเกตเหน็
วาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สัน้ลงอยางเห็น
ไดชดั ใหเปลีย่นแบตเตอร่ีกอนใหม ใชแบตเตอร่ีทีไ่ดรับการรับรอง
จาก Nokia เทานั้น และชารจแบตเตอร่ีโดยใชอปุกรณชารจสําหรับ
โทรศพัทรุนนี้ทีไ่ดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น

หากใชแบตเตอร่ีเปนคร้ังแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอร่ีเปนเวลา
นาน คณุอาจตองเชือ่มตออปุกรณชารจ แลวถอดอปุกรณชารจแลว
เชื่อมตออีกคร้ังเพื่อเร่ิมชารจแบตเตอร่ี หากแบตเตอรี่หมด อาจตอง
ใชเวลาหลายนาทีกวาทีส่ญัลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบน
หนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได

การถอดออกอยางปลอดภัย ปดโทรศพัท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศพัทจากอุปกรณชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

การชารจที่เหมาะสม ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตวั
เครื่องเม่ือไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอร่ีทีช่ารจเตม็แลวคาง
ไวกบัอปุกรณชารจ เน่ืองจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําให
อายุการใชงานของแบตเตอรี่สัน้ลง หากคณุทิ้งแบตเตอรี่ทีช่ารจ
เตม็ไว แบตเตอร่ีจะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

หลีกเลีย่งอณุหภูมิทีร่อนหรือหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอร่ีไวใน
ที่ทีม่ีอณุหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิที่
รอนหรือหนาวจัดทําใหประสิทธิภาพและอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกนิไปอาจทําใหโทรศพัท
ไมสามารถใชงานไดชัว่คราว ประสทิธภิาพการทํางานของ
แบตเตอร่ีจะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง

หามลดัวงจร การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดข้ึนไดเมื่อมีวตัถุ
ประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลปิ หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับข้ัว
บวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะ
ดานหลังของแบตเตอรี่) เหตกุารณเชนนี้อาจเกดิข้ึนได เชน ในกรณี
ที่คณุพกแบตเตอร่ีสาํรองไวในกระเปาเสือ้หรือในกระเปาเลก็ๆ การ
ลัดวงจรเชนนี้อาจทาํใหแบตเตอรี่หรือวัตถสุําหรับเชื่อมตอเกิด
ความเสียหายได

การทิ้ง หามทิ้งแบตเตอร่ีที่ไมใชลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจ
ระเบิดได การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น
กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะ
ภายในบาน

การร่ัว หามถอดชิ้นสวน, ตดั, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, เจาะ หรือแยก
สวนเซลลหรือแบตเตอร่ี ในกรณีทีส่ารในแบตเตอรี่ร่ัวออกมา ควร
ดแูลปองกนัไมใหของเหลวนั้นสมัผัสกบัผิวหนังหรือดวงตา หาก

40 อุปกรณเสริม

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์40

http://www.nokia.co.th/accessories


สมัผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ใหลางบริเวณนั้นดวยน้ําสะอาดทันที
หรือรีบไปพบแพทย

ความเสียหาย หามดดัแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวตัถุแปลก
ปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นๆ
หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทาํใหเกิดการระเบิดได

การใชอยางถูกตอง ใชแบตเตอร่ีตามวัตถุประสงคเทานั้น การใช
แบตเตอร่ีอยางไมถกูตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การระเบิด หรือ
อันตรายอ่ืนๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอร่ีตกหลนโดยเฉพาะบนพื้น
ผิวที่แข็ง และคณุเชื่อวาแบตเตอร่ีไดชํารุดเสียหาย ใหนําไปที่ศนูย
บริการเพื่อตรวจสอบกอนนําไปใชตอ อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ที่ชาํรุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็กเลก็

การดูแลโทรศัพทของคุณ
โทรศพัทของคณุไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณทีด่เีย่ียม
และมีฝมือการผลติที่ประณีต คณุจึงควรดแูลโทรศพัทของคุณอยาง
ด ีคําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคณุปฏิบัตติามเงื่อนไขการรับประกัน
ไดอยางถูกตอง

• เก็บโทรศพัทไวในทีแ่หง การจับตวัของไอน้ํา ความเปยกชื้น
และของเหลวทกุประเภท หรือความชุมชื้น จะทําใหเกดิองค
ประกอบของแร ซึ่งอาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอน
ได หากตวัเคร่ืองเปยกชืน้ ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอย
ใหเคร่ืองแหงสนิทดกีอน แลวจึงคอยใสแบตเตอร่ีกลับ
เขาไป

• อยาใชหรือเกบ็โทรศพัทไวในที่ทีม่ีฝุนหรือทีส่กปรก
เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่สามารถขยับไดและสวน
ประกอบที่เปนอิเลก็ทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศพัทไวในอณุหภูมิทีส่งูหรือเย็นจัด เนื่องจาก
อุณหภูมิสงูอาจทาํใหอายุการใชงานของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทําให
สวนทีเ่ปนพลาสตกิงอหรือละลายได เนื่องจากเมื่ออณุหภูมิ
เพิม่ข้ึนจนถงึอุณหภูมิปกตจิากอุณหภูมิที่เย็นจัด ความชืน้จะ
กอตวัข้ึนภายในเครื่อง ซึ่งอาจทาํใหอุปกรณและแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดภูายในเครื่องโทรศพัทนอกเหนือจากที่
แนะนําไวในคูมือผูใชฉบบันี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศพัท การใชงานโดยไมถนอม
เคร่ืองอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออน
เกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิด
เขมขนทาํความสะอาดเครื่อง ใชแตผาแหงที่นุมสะอาด
ทาํความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพทเทานั้น

• อยาทาสีโทรศพัท เพราะสอีาจทาํใหอปุกรณที่สามารถขยับ
ไดติดขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศัพทหรือไดรับ
การรับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การ
ดดัแปลง หรือตอเตมิเสาอากาศ อาจทําใหโทรศพัทเกดิ
ความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณ
วิทยุสื่อสารอกีดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

• สาํรองขอมูลทั้งหมดที่คณุตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และ
บนัทึกปฏิทิน

• เพือ่สมรรถนะสูงสดุในการใชงาน ใหรีเซ็ตอปุกรณเปนระยะๆ
โดยการปดสวติชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก
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คําแนะนําเหลานี้ใชไดกบัโทรศพัท แบตเตอรี่ อปุกรณชารจ หรือ
อปุกรณเสริมอ่ืนๆ

การนํากลับมาใชใหม
สงคนืผลติภัณฑอเิลก็ทรอนิกส แบตเตอรี่ และวสัดบุรรจุภัณฑที่ใช
แลวไปยังจุดคดัแยกขยะเฉพาะทุกคร้ัง วธิีนี้จะชวยปองกันการ
กาํจัดขยะที่ไมมีการควบคมุ และชวยรณรงคการรีไซเคลิวัสดใุช
แลวตางๆ โปรดตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมของ
ผลิตภัณฑและวิธีการรีไซเคลิผลติภัณฑ Nokia ของคณุไดที่
www.nokia.com/werecycle หรือ nokia.mobi/werecycle

ขอมูลเพิม่เติมดานความปลอดภัย
พื้นผิวของโทรศัพทเคร่ืองนี้ปราศจากสารนิกเกิล

เด็กเล็ก
เคร่ืองของคณุ รวมทั้งอุปกรณเสริม ไมใชของเลน อุปกรณเหลานั้น
อาจมีชิน้สวนขนาดเล็ก โปรดเกบ็ใหพนมือเดก็เล็ก

สภาพแวดลอมการทาํงาน
โทรศพัทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เม่ือใช
ในตําแหนงปกตทิี่หูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 2.2
เซนตเิมตร (7/8 น้ิว) ซองสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือ
ที่วางโทรศพัทเพื่อการพกพา ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และ
ควรใหเคร่ืองอยูหางจากรางกายตามระยะหางที่กาํหนดขางตน

โทรศพัทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายทีม่ีคณุภาพ
เพือ่สงไฟลขอมูลหรือขอความ อาจมีความลาชาในการสงไฟล
ขอมูลหรือขอความ จนกวาจะเชือ่มตอไดอยางมีคณุภาพ ปฏิบตัิ
ตามคาํแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวางเคร่ือง จนกวาการสงจะ
เสร็จสมบูรณ

ชิ้นสวนของโทรศพัทเปนสือ่แมเหล็ก วตัถทุี่ทําจากโลหะอาจดงึดดู
เขาหาโทรศพัท อยาวางบัตรเครดติหรือสือ่เก็บแมเหล็กอืน่ไวใกล
โทรศพัท เพราะขอมูลที่เกบ็ไวภายในอาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับรับหรือสงสญัญาณวิทยุรวมทัง้
โทรศพัทมือถืออาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวนตอการทํางานของ
อปุกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสญัญาณเพียงพอได
โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยนั้นๆ
หากไมแนใจวาอุปกรณนั้นไดรับการปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF
จากภายนอกอยางเพยีงพอหรือไม ปดโทรศพัทในกรณีทีม่ีปาย
ประกาศใหคณุดาํเนินการดงักลาว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลอาจใชอุปกรณที่มีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จาก
ภายนอก

อุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย
ผูผลติอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศพัทมือถืออยู
หางจากอุปกรณทางการแพทยที่ปลกูถายไวในรางกาย เชน เคร่ือง
ควบคมุการเตนของหัวใจหรือเครื่องกระตุนการทํางานของหวัใจ
อยางนอย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลกีเลีย่งสัญญาณรบกวน
ที่อาจเกิดกับเคร่ืองดงักลาว สาํหรับผูใชอุปกรณทางการแพทย
ดงักลาว ควรปฏิบัตดิงันี้

• เก็บโทรศพัทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา
15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ

• ไมควรเก็บโทรศพัทไวในกระเปาเสื้อ

• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกบัอปุกรณทางการแพทย

• ปดโทรศพัทเคลื่อนที่ หากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณ
รบกวน

• ทําตามคาํแนะนําจากผูผลิตสําหรับอุปกรณทางการแพทย
ดงักลาว

หากคณุมีขอสงสยัเก่ียวกับการใชโทรศพัทไรสายรวมกับอุปกรณ
ทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย โปรดปรึกษากับแพทยทีใ่ห
คําปรึกษาดานสุขภาพของคุณ

เครื่องชวยฟง
อปุกรณไรสายแบบดิจิตลับางชนิดอาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวน
กบัเคร่ืองชวยฟงได

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอเิลก็ทรอนิกสในยานพาหนะที่ตดิตัง้
ไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่
ควบคมุดวยอิเล็กทรอนิกส, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคมุความเร็ว
แบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิ่ม
เตมิกับบริษัทผูผลติยานพาหนะหรืออุปกรณเสริมตางๆ

ควรใหชางผูเชีย่วชาญเทานั้นเปนผูใหบริการหรือตดิตั้งอุปกรณใน
ยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซอมแซมที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิด
อนัตรายและทาํใหการรับประกันของคณุเปนโมฆะดวย ควรตรวจ
สอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิน้ของโทรศัพทมือถือในยาน
พาหนะไดรับการตดิตั้งและทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บหรือพก
ของเหลวทีต่ิดไฟได แกส หรือวัตถรุะเบิดไวรวมกับโทรศพัท ชิน้
สวนของโทรศพัท หรืออปุกรณเสริมตางๆ โปรดสังเกตวาถุงลม
นิรภัยจะพองตวัออกดวยแรงอัดที่แรงมาก อยาวางโทรศพัทหรือ
อปุกรณเสริมไวในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตวัออก

ควรปดโทรศพัทกอนที่จะข้ึนเคร่ืองบนิ การใชโทรศัพทไรสายใน
เครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทาํงานของเครื่องบิน และ
ยังผิดกฎหมายอกีดวย

บริเวณทีอ่าจเกิดการระเบิด
ปดโทรศพัทในบริเวณใดๆ กต็ามที่อาจเกดิการระเบิดได ปฏิบตัติาม
คําแนะนําทุกประการที่มีการประกาศใหทราบ ประกายไฟในบริเวณ
ดงักลาวอาจทําใหเกิดการระเบิดหรือลุกไหมอนัเปนเหตใุหบาดเจ็บ
หรือเสียชีวติได ปดโทรศพัททีส่ถานทีบ่ริการเชื้อเพลิง เชน บริเวณ
ใกลกับปมกาซที่สถานีบริการ สังเกตขอหามในคลงัเกบ็เชื้อเพลิง 
ทีเ่กบ็และบริเวณทีม่ีการจายเชือ้เพลงิ โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิด
การลุกลามของการระเบิดได บริเวณทีอ่าจเกดิการระเบิดไดมักมี
เครื่องหมายแสดงใหเห็นอยางชดัเจน แตไมเสมอไป บริเวณดงั
กลาวรวมถึงบริเวณที่คณุอาจไดรับแจงใหดบัเคร่ืองยนต ใตดาดฟา
บนเรือ ระบบอํานวยความสะดวกในการขนถายหรือจัดเกบ็สารเคมี
และบริเวณทีอ่ากาศมีการปนเปอนของสารเคมีหรือเศษอนุภาค
ตางๆ เชน เม็ดวสัดุขนาดเล็ก ฝุนหรือผงโลหะ คณุควรตรวจสอบกับ
ผูผลิตยานพาหนะทีใ่ชกาซปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิว
เทน) เพื่อตรวจสอบวาโทรศพัทเครื่องนี้สามารถใชในบริเวณใกล
เคยีงกับยานพาหนะดงักลาวไดอยางปลอดภัยหรือไม

42 ขอมูลเพิ่มเติมดานความปลอดภัย
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การโทรฉุกเฉนิ
ขอสําคัญ:  โทรศพัทเคร่ืองนี้ทํางานโดยใชสัญญาณวทิยุ ระบบ
เครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพืน้ดนิ รวมทั้งฟงกชัน
ตางๆ ทีผู่ใชตัง้โปรแกรมเอง หากโทรศพัทของคณุสนับสนุนสาย
สนทนาผานอินเทอรเน็ต (สายอนิเทอรเน็ต) ใหเปดใชงานทัง้สาย
อินเทอรเน็ตและโทรศพัทมือถือ เคร่ืองอาจพยายามตอการโทร
ฉกุเฉนิผานทั้งเครือขายเซลลลูารและผานผูใหบริการสาย
อินเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไมสามารถรับประกันไดวา
จะสามารถเชื่อมตอไดในทุกสภาวะ คณุจึงไมควรวางใจวาโทรศพัท
ไรสายจะเปนเคร่ืองมือสื่อสารที่ดทีี่สุดเสมอในยามจําเปน อาทเิชน
เม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉกุเฉนิ ใหปฏิบตัดิงันี้

1 หากยังไมไดเปดโทรศพัท ใหเปดข้ึนในขณะนี้ ตรวจสอบวา
มีสญัญาณเพียงพอหรือไม ข้ึนอยูกับโทรศัพทของคุณ 
คณุอาจจําเปนตองดําเนินการดงันี้

• ใสซิมการดทีใ่ชไดลงในโทรศพัท หากโทรศพัทของ
คณุจําเปนตองใชซิมการด

• ปดการจํากัดการโทรที่คณุไดเปดใชไวในโทรศพัท

• เปลีย่นรูปแบบการโทรจากรูปแบบออฟไลนหรือรูป
แบบบนเครื่องบินมาเปนรูปแบบที่ใชงานในปจจุบนั

2 กดปุมวางสายหลายคร้ังเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวางและ
พรอมสําหรับการโทรออก

3 ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตาํแหนงปจจุบันทีค่ณุอยู 
ซ่ึงหมายเลขฉุกเฉนิในแตละพื้นที่จะแตกตางกันไป

4 กดปุมโทร

ขณะที่โทรฉกุเฉิน ควรจําไววาคณุตองใหขอมูลตางๆ ที่ถกูตองให
ไดมากทีสุ่ด โทรศพัทมือถือของคณุอาจเปนเคร่ืองมือสื่อสารเพยีง
ประเภทเดยีวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับ
แจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทาง
คลื่นวทิยุ

เคร่ืองโทรศัพทของคณุจะเปนตวัรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับ
การออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดย
ขอกาํหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทาํขึ้นโดย ICNIRP 
ซึ่งเปนหนวยงานดานวทิยาศาสตรอสิระ และรวมถึงระดับความ
ปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุมครองผูใชทกุคน โดยไมข้ึนกับอายุ
หรือสุขภาพ

ขอแนะนาํของการเปดรับคลื่นโทรศพัทเคลือ่นที่นี้ใชหนวยวัดของ
SAR (Specific Absorption Rate) ขอกาํหนด SAR ที่กาํหนดไวในคํา
แนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วตัต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกิน
สิบกรัมของเนื้อเย่ือผิว การทดสอบ SAR จัดทําข้ึนในสภาพการ
ทํางานแบบมาตรฐาน ซึ่งเคร่ืองจะสงคลืน่ความถีท่ี่ระดบัพลงังาน
สูงสุดทีแ่นะนําใหใชในคลื่นความถี่ทัง้หมดทีท่าํการทดสอบ ระดบั
SAR ตามจริงขณะใชโทรศพัทอาจต่าํกวาคาสงูสุด เนื่องจากเคร่ือง
นี้ไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึง
เครือขายไดตามที่กําหนดไว คาที่เปลีย่นแปลงขึ้นกบัปจจัยตางๆ
เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลกั

คา SAR ทีสู่งที่สดุภายใตคาํแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใช
โทรศพัทที่หคูือ 1.02 วัตต/กก.

การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR แตก
ตางกนัไปโดยขึ้นอยูกบัขอกาํหนดที่ทดสอบและทีร่ายงานของ
แตละประเทศและระบบเครือขาย คณุสามารถดขูอมูลเพิ่มเติมเกีย่ว
กบัคา SAR ไดในขอมูลผลิตภัณฑที ่www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)
เคร่ืองวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดดูกลืนพลงังานจําเพาะ (Specific
Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเคร่ืองวทิยุคมนาคม
เทากับ 1.02 วัตต/กก. ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภยั
ตอสขุภาพมนุษยจากการใชเคร่ืองวทิยุคมนาคมที่คณะกรรมการ
กจิการโทรคมนาคมแหงชาตปิระกาศกําหนด

ขอมูลศูนยบริการ Nokia

ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

ฟวเจอรปารค รังสิต หอง 32 ชั้นใตดนิ เลขที ่161 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ ตาํบล
ประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี ปทมุธานี 12130

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.
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ศูนยบริการ Nokia ทีอ่ยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา หอง 421 เลขที ่7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวง
อรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363

0-2884-5695

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

ซีคอนสแควร หอง 1007 ชั้น 1 ซีคอนสแควร เลขที ่904 หมู 6 ถนน
ศรีนครินทร เขตหนองบอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ
10250

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

เอสพลานาด หอง 321-323 ชัน้ 3 เอสพลานาด เลขที ่99 แขวง
รัชดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363

0-2660-9290

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

พระราม 3 หอง 636/2, 637/1, 637/2 ชัน้ 6 เลขที ่79/290 ถนน
สาธปุระดษิฐ แขวงชองนนทรี 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 อาคารมาบุญครอง
เซ็นเตอร ถ.พญาไท แขวงวงัใหม เขตปทุมวันกรุงเทพฯ
10330

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

เชยีงใหม 201/1 ถนนมหดิล หายยา อําเภอเมือง เชียงใหม 50100 0-5320-3321-3

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

พทัยา 353/43 (ซอยสขุุมวิท พัทยา9) หมู 9 ถนนสุขุมวทิ ตําบล
หนองปรือ อาํเภอบางละมุง ชลบุรี 20260

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ขอนแกน 356/1 อาคารซี.พ.ีแลนด หมู 12 ถนนมิตรภาพ ตําบล
เมืองเกา อาํเภอเมือง ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
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ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตาํบลหาดใหญ อาํเภอหาดใหญ
สงขลา 90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอโนเกีย แคร
ไลน: 02-255-2111

การรับประกันอยางจาํกดัโดยผูผลิต
การประกันคุณภาพอยางจํากดันี้ถอืเปนสวนเสริม และไมมี
ผลกระทบตอสิทธิตามกฎหมาย (ตามบทบัญญตัแิหงกฎหมาย) 
ภายใตกฎหมายภายในทีใ่ชบังคบัทีเ่กี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ
เพื่อการบริโภค

Nokia Corporation ("Nokia") ไดกาํหนดการประกันคณุภาพอยาง
จํากดันี้สาํหรับบุคคลที่ไดซื้อผลติภัณฑ Nokia ที่รวมอยูในชุด
ผลติภัณฑที่จัดจําหนาย ("ผลติภัณฑ")

Nokia รับประกันวาในระหวางระยะเวลาการประกนัคณุภาพ Nokia
หรือบริษัทที่ไดรับมอบหมายจาก Nokia จะแกไขความบกพรองใน
เวลาที่มีเหตผุลทางการคาในวสัดุ การออกแบบ และคุณภาพตาม
วิชาชีพอยางไมคดิคาบริการโดยการซอม หรือ หากทาง Nokia
พจิารณาแตเพยีงผูเดยีวเห็นจําเปนวาใหเปลี่ยนผลิตภัณฑใหมให
แทนตามการประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้ (เวนแตกฎหมายจะ
กําหนดไวเปนอยางอื่น) การประกันคณุภาพอยางจํากดันี้จะมีความ
สมบูรณและสามารถใชบังคบัไดในประเทศที่คณุไดซื้อผลิตภัณฑที่
มุงผลิตเพือ่จําหนายในประเทศนี้เทานั้น

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ
ระยะเวลาการประกันคณุภาพจะเร่ิมตนตัง้แตเวลาที่ซื้อผลติภัณฑ
เดมิโดยผูใชทีซ่ื้อเปนคนแรก ผลติภัณฑอาจประกอบไปดวยสวน
ตางๆ หลายสวน และแตละสวนอาจมีระยะเวลาการรับประกนัทีแ่ตก
ตางกันไป (ตอไปนี้จะเรียกวา "ระยะเวลาการรับประกัน") ทั้งนี้ ระยะ
เวลาการรับประกันจะเปนดงันี้:

a) สบิสอง (12) เดอืนสําหรับโทรศพัทเคลื่อนทีแ่ละอุปกรณเสริม
(ไมวาจะรวมอยูในกลองโทรศพัทเคลื่อนที่หรือขายเปนผลิตภณัฑ
แยกตางหาก) นอกจากชิ้นสวนและอปุกรณใชสิน้เปลอืงตามทีร่ะบุ
ใน (b) และ (c) ขางลางนี้

b) หก (6) เดอืนสาํหรับชิ้นสวนใชสิ้นเปลืองและอปุกรณเสริม:
แบตเตอร่ี อุปกรณชารจแบตเตอรี่ แทนวางแบบตัง้โตะ ชุดหฟูง
สายเคเบิล และซอง และ

c) เกาสิบ (90) วนัสาํหรับสื่อบนัทกึซอฟตแวรที่จัดให เชน ซีดรีอม
หรือการดหนวยความจํา

ตามทีก่ฎหมายภายในประเทศของคุณจะอนุญาต ระยะเวลาการ
ประกนัคณุภาพนี้จะไมมีการขยายหรือตอ หรือกระทําการใดๆ ทีม่ี
ผลกระทบที่เกี่ยวกบัการขายชวงในภายหลัง การซอม หรือการ
เปลีย่นใหแทนในผลิตภัณฑ อยางไรก็ดี สําหรับชิน้สวนทีไ่ดรับการ
ซอมจะไดรับการประกนัคณุภาพตามระยะเวลาการประกันคณุภาพ
เดมิ หรือเปนเวลาหกสิบ (60) วนัตัง้แตวนัที่ซอม แลวแตวาระยะ
เวลาใดจะยาวนานกวา

วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน
ในกรณีที่คณุตองการใชสิทธิตามการประกนัคณุภาพอยางจํากัดนี้
คณุสามารถติดตอศูนยการตดิตอของ Nokia (ในกรณีที่มีศนูยนี้
โปรดพิจารณาอตัราคาโทรศพัทภายในประเทศที่ใช) และ/หรือใน
กรณีที่จําเปน ใหสงคนืผลติภัณฑของคณุหรือชิ้นสวนที่มีปญหา
(ในกรณีที่ไมมีปญหาทั้งผลติภัณฑ) ไปที่ศนูยใหความชวยเหลอื
ของ Nokia หรือสถานที่ใหบริการที่กําหนดโดย Nokia ขอมูลเกี่ยว
กบัศนูยใหความชวยเหลอืของ Nokia สถานทีใ่หบริการทีก่ําหนด
โดย Nokia และศนูยการตดิตอของ Nokia สามารถหาไดที่เว็บเพจ
ของ Nokia ในทองทีห่ากมี

คณุตองสงคนืผลติภัณฑหรือชิน้สวนที่มีปญหา (ในกรณีทีไ่มมี
ปญหาทัง้ผลติภัณฑ) ไปที่ศนูยใหความชวยเหลอืของ Nokia หรือ
สถานที่ใหบริการที่กาํหนดโดย Nokia กอนสิ้นระยะเวลาการประกัน
คณุภาพ

เมื่อใชสิทธติามการประกนัคณุภาพอยางจํากัด คณุตองแสดง: a)
ผลิตภัณฑ (หรือชิน้สวนที่มีปญหา) b) หลักฐานการซื้อตนฉบับที่
ไมมีการแกไขและสามารถอานออกได ที่มีการระบุอยางชัดเจนถึง
ชื่อและที่อยูของผูขาย วันที่และสถานทีท่ีซ่ื้อ ประเภทผลติภัณฑ
และ IMEI หรือเลขลาํดบัอปุกรณอ่ืนๆ

การประกนัคณุภาพนี้จะสามารถขยายไดเฉพาะกับผูใชเดมิทีซ่ื้อ
ผลิตภัณฑเปนคนแรกและไมมีการมอบหรือโอนไปยังผูซื้อ/ผูใชถัด
ไป

สิ่งที่ไมครอบคลุมถงึ
1. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลมุถึงคูมือผูใชหรือ
ซอฟตแวรของบุคคลภายนอก การตั้งคา เนื้อหา ขอมูล หรือลิงค ไม
วาจะถูกรวม/ดาวนโหลดในผลติภัณฑหรือไม ไมวาจะถูกรวมใน
ระหวางการติดตั้ง การประกอบ การขนสง หรือในเวลาใดๆ 
ในระหวางสายการสงมอบหรือโดยประการอืน่ และตามวิธกีารที่คุณ
กาํหนด ในการขยายตามทีก่ฎหมายที่ใชบังคบัอนุญาต Nokia จะไม
รับประกันวาซอฟตแวรของ Nokia จะเปนไปตามขอกําหนดของ
คณุ จะสามารถทํางานรวมกับอปุกรณฮารดแวรหรือซอฟตแวร
ประยุกตตางๆ ทีก่ําหนดโดยบคุคลภายนอก รวมทั้งจะไมรับประกนั
วาการทํางานของซอฟตแวรดงักลาวนี้จะไมมีการตดิขัดหรือ

ขอมูลเพ่ิมเติมดานความปลอดภัย 45

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 45



ปราศจากขอบกพรองหรือขอบกพรองตางๆ ในซอฟตแวรจะ
สามารถแกไขไดหรือจะไดรับการแกไข

2. การรับประกันอยางจํากัดนี้ไมครอบคลุมถึง ก) การสึกหรอเสื่อม
สภาพจากการใชงานตามปกติ (ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากดัเพียง การ
สึกหรอเสื่อมสภาพของเลนสถายภาพ แบตเตอรี่หรือจอภาพ) ข)
คาขนสง ค) ความบกพรองจากการใชงานโดยขาดความระมัดระวงั
(ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพยีง ความบกพรองที่เกิดจากสิ่งของมีคม
การหักงอ การกดทบั การตกกระแทก ฯลฯ) ง) ความบกพรองหรือ
ความเสียหายที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑอยางไมถกูตอง ซึ่งรวมถึง
การใชงานที่ขัดกบัขอแนะนําการใชที่ใหโดย Nokia (เชน การใชที่
ระบอุยูในคูมือผูใชของผลติภัณฑ) และ/หรือ จ) การกระทาํอืน่ๆ ที่
อยูนอกเหนือการควบคุมอยางเหมาะสมของ Nokia

3. การประกนัคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลุมถึงขอบกพรอง
หรือขอบกพรองทีถู่กกลาวอางที่เกดิข้ึนโดยขอเทจ็จริงที่วามีการ
ใชผลติภัณฑกับ หรือเชื่อมตอกับ ผลิตภัณฑ อุปกรณเสริม
ซอฟตแวร และ/หรือ การบริการที่ไมไดผลิต จัดหาหรือไดรับ
อนุญาตจาก Nokia และไดมีการใชนอกเหนือจากวตัถุประสงคที่
กาํหนดใหใช ขอบกพรองตางๆ อาจเกิดจากไวรัสคอมพวิเตอร จาก
การเขาถึงโดยไมไดรับอนญุาตของคณุหรือของบุคคลภายนอกไป
ยังการบริการ บัญชอีื่นๆ ระบบคอมพิวเตอรหรือเครือขายตางๆ การ
เขาถงึโดยไมไดรับอนุญาตนี้อาจเกิดข้ึนจากการการเจาะระบบ การ
ขโมยรหัสผานหรือวิธีการอ่ืนๆ ที่หลากหลาย

4. การประกนัคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลุมถึงขอบกพรอง
ที่เกดิข้ึนโดยขอเท็จจริงที่วาแบตเตอรี่เกิดการลดัวงจรหรือซีลของ
แบตเตอร่ีถูกปด หรือเซลลแตกหรือแสดงรองรอยการถูกทําลาย
หรือมีการใชแบตเตอร่ีในอุปกรณอืน่นอกเหนือจากที่กาํหนดใหใช

5. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมใชบังคบัในกรณีที่
ผลิตภัณฑถกูเปด ปรับเปลี่ยน หรือซอมโดยบคุคลอื่นใดที่มิใชศนูย
ใหรับบริการที่ไดรับมอบหมาย ในกรณีที่มีการซอมโดยใชอะไหลที่
ไมไดรับการอนุญาตใหใช หรือในกรณีทีเ่ลขลาํดบัของผลิตภัณฑ
รหัสวันที่ของอปุกรณเสริมโทรศพัทเคลื่อนที่ หรือหมายเลข IMEI
ถูกดงึออก ลบ ทําใหเลอืน แกไข หรือไมสามารถอานได ในวิธใีดๆ
กต็าม และการพจิารณาดงักลาวนี้จะอยูในดลุยพินิจแตเพยีงผูเดียว
ของ Nokia

6. การประกันคณุภาพอยางจํากดันี้จะไมสามารถใชได ในกรณีที่
ผลิตภัณฑโดนละอองน้ํา ความชื้น หรือความรอนจัด หรือเง่ือนไข
ทางสิ่งแวดลอมทีรุ่นแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใน
เง่ือนไขดังกลาว มีการกดักรอน การออกซิเดชัน การเปอนอาหาร
หรือของเหลว หรือไดรับผลจากเคมีภัณฑ

ขอความสําคัญอื่น
ผูใหบริการอิสระที่เปนบคุคลภายนอกจะจัดหาซิมการดและเครือ
ขายเซลลลูารและ/หรือเครือขายหรือระบบอืน่ๆ ทีใ่ชกบัผลติภัณฑ
ดงันั้น Nokia จะไมรับผิดชอบในการประกันคณุภาพกับการดําเนิน
การมีพรอมใช การครอบคลุมของการบริการ การบริการ หรือพสิัย
ของเครือขายเซลลูลารหรือเครือขายหรือระบบอื่นๆ กอนที่จะมีการ
ซอมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ ผูใหบริการอาจจําเปนตองปลดล็อค
SIM หรือลอ็คอืน่ๆ ทีไ่ดมีการเพิ่มเพื่อล็อคผลิตภัณฑกับเครือขาย
หรือผูใหบริการเฉพาะ ในกรณีดงักลาวนี้ Nokia จะไมรับผิดชอบใน
ความลาชาในการซอมตามการประกนัคณุภาพหรือการที่ Nokia ไม
สามารถทาํการซอมตามการประกันคณุภาพไดอยางสมบรูณซึ่งมี

สาเหตจุากความลาชาของผูใหบริการหรือความลมเหลวในการ
ปลดลอ็ค SIM หรือลอ็คอ่ืนๆ ได

โปรดจําไววาใหทําการสํารองสาํเนาตางๆ หรือเกบ็เอกสารที่มี
ขอมูลและเนื้อหาทีส่าํคญัที่เก็บอยูในผลติภัณฑของคณุ เนื่องจาก
เน้ือหาหรือขอมูลอาจสญูหายในระหวางการซอมหรือการเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ ตามขอกําหนดในขอ "ขอจํากัดความรับผิดของ Nokia"
และตามทีก่ฎหมายอนุญาต Nokia ไมวาในกรณีใดๆ จะไมรับผิด
ชอบ ทั้งโดยชดัแจงหรือโดยปริยาย ในความเสยีหายหรือความ
สูญหาย หรือความลมเหลวไมวาจะเกิดข้ึนจากความสญูหาย ความ
เสียหาย หรือความลมเหลวของเนื้อหาหรือขอมูลในระหวางการ
ซอมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ

ชิ้นสวนหรืออปุกรณอืน่ทัง้หมดของผลิตภัณฑที่ Nokia เปลีย่นให
ใหมจะเปนกรรมสิทธิข์อง Nokia ในกรณีทีผ่ลติภัณฑทีถู่กสงกลบั
คนืถูกพบวาไมอยูภายใตเง่ือนไขและขอผูกพันของการประกนั
คณุภาพอยางจํากัดนี้ ทาง Nokia และบริษัทที่ใหบริการทีไ่ดรับ
มอบหมายขอสงวนสทิธิที่จะคดิคาบริการ ในขณะที่ซอมหรือ
เปลีย่นผลติภัณฑ Nokia อาจใชผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนใหม เทียบ
เทาของใหม หรือทีไ่ดรับการปรับปรุงสภาพใหมแลว

ผลิตภัณฑของคณุอาจมีองคประกอบเฉพาะประเทศ ซ่ึงรวมถึง
ซอฟตแวร ในกรณีทีผ่ลิตภัณฑมีการสงออกอีกครั้งจากประเทศ
ปลายทางเดมิไปยังอีกประเทศหนึ่ง ผลติภัณฑอาจมีองคประกอบ
เฉพาะประเทศที่ไมถือวาเปนขอบกพรองตามการประกนัคณุภาพ
อยางจํากัดนี้

ขอจํากัดความรับผิดของ Nokia
การประกันคณุภาพอยางจํากดันี้เปนการแกไขเฉพาะประการเดยีว
ของคณุตอ Nokia และเปนความรับผิดเฉพาะประการเดียวของ
Nokia ในขอบกพรองในผลติภัณฑของคณุ อยางไรกด็ี การประกัน
คณุภาพอยางจํากัดนี้ไมแยกหรอืจํากัด i) สิทธติามกฎหมาย (ขอ
กาํหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใชบงัคบั หรือ ii) สิทธิใดๆ
ของคณุตอผูจําหนายผลติภัณฑ

การประกนัคณุภาพอยางจํากัดนี้จะใชแทนที่ความรับผิดและการ
ประกนัคณุภาพของ Nokia อืน่ๆ ไมวาโดยปากเปลา ลายลกัษณ
อักษร โดยขอกาํหนด (ไมบังคับ) โดยขอสัญญา โดยการละเมิด
หรือโดยประการอื่น ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัด และในกรณีทีอ่นุญาต
ตามกฎหมายที่ใชบงัคับ ขอกาํหนด การประกันคณุภาพ หรือ
เง่ือนไขโดยปริยายใดๆ ทีเ่ก่ียวกบัคณุภาพและความสมบูรณที่
เหมาะสมกับสภาพการใชงาน ตามทีก่ฎหมายอนุญาต Nokia จะไม
รับผิดชอบสําหรับความเสียหายหรือสญูหาย หรือความลมเหลว
ของขอมูล การสูญเสียกําไร การสูญเสียการใชผลิตภัณฑหรือการ
ทํางาน การสญูเสียทางธุรกิจ การสูญเสยีในการทาํสญัญา การสูญ
เสียรายได หรือการสญูเสียรายรับที่คาดไว ตนทุนหรือคาใชจายที่
เพิ่มข้ึน หรือสําหรับความเสียหายหรือความเสียหายทางออม ความ
เสียหายหรือความสญูเสียทีเ่กดิขึ้น หรือความเสียหายหรือความสูญ
เสียพิเศษ ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะรับผิดจํากดัเฉพาะ
มูลคาของผลติภัณฑทีจ่ําหนาย ขอจํากัดดงักลาวจะไมใชกับการ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เกิดจากการละเมิดที่ไดรับการพสิูจนวาเปน
ของ Nokia

ขอกําหนดตามกฎหมาย
การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้อยูภายใตขอกําหนดของกฎหมาย
ที่กําหนดเงื่อนไขหรือการประกันคณุภาพโดยปริยายใหกับการ
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ประกันคณุภาพอยางจํากดันี้ซ่ึงไมสามารถปฏิเสธ จํากัด หรือปรับ
เปลี่ยน หรือไมสามารถปฏิเสธ จํากดัหรือปรับเปลี่ยนเวนแตกระทํา
อยางจํากดั ในกรณีทีข่อกําหนดตามกฎหมายดงักลาวใชบังคบั
และ Nokia สามารถปฏิบตัติามได ความรับผิดตามขอกําหนดดัง
กลาวจะมีอยูอยางจํากัด โดยมีทางเลอืกในกรณีของสินคา: เปลี่ยน
สนิคาหรือสิ่งของทีเ่ทียบเทาสนิคา ซอมสนิคา ชําระราคาคาเปลี่ยน
สนิคาหรือการไดมาในสินคาทีเ่ทาเทียมกัน หรือชําระราคาในการ
ซอมสนิคา และในกรณีของการบริการ: ใหบริการอีกคร้ัง หรือชําระ
ราคาในการที่ตองใหบริการอีกคร้ัง

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑของคณุเปนอปุกรณอิเล็กทรอนิกสซ่ึงมี
เทคโนโลยีทีม่ีความซับซอน Nokia ขอแนะนําใหคณุทาํความคุน
เคยกบัคูมือผูใชและคําแนะนําทีใ่หมาพรอมกับผลติภัณฑ โดยทํา
หมายเหตไุวดวยวาผลิตภัณฑอาจมีเลนสกลองถายรูป หนาจอทีม่ี
ความคมชดัสงู และชิ้นสวนอื่นๆ ดงักลาว ซึ่งอาจถกูขีดขวนหรืออาจ
เสยีหายไดหากไมใชความระมัดระวังอยางดี

ขอมูลการประกนัคณุภาพ ขอกําหนด และคณุภาพของผลิตภัณฑ
ทั้งหมดอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยไมมีการแจงใหทราบ

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland
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ดัชนี

G
GPS (global positioning system) 36
GSM 10

I
IM 19

P
PIN 11

U
UMTS 10

ก
การควบคุมระดับเสียง 8
การจดจําเสียง 25
การจัดรูปแบบ 26
การตั้งคา 22
— กลับตามเดิม 26
— การจัดรูปแบบ 26
— จอแสดงผล 22
— วันท่ี 22
— เวลา 22
— แบบเสียง 22
— โทรศัพท 24
การตั้งคาเครือขาย 10
การล็อคปุมกด 9
การเขียนขอความ 14
การโทร 13
การโทรดวน 13
การโทรออกดวยเสียง 25
การด microSD 5
การดหนวยความจํา 5
เกมส 32

ข
ขอความ
— ขอความคลิปเสียง 18
ขอความคลิปเสียง 18

ขอความดวน 18
ขอความทันใจ 19
ขอมูลการสนับสนุน Nokia 12

ค
เคร่ืองบันทึกเสียง 30

จ
จอแสดงผล 22

ช
ชุดหูฟง 7

ซ
ซิมการด 5, 9

ท
ทางลัด 22

บ
บันทึกการโทร 21
เบราเซอร 37
แบตเตอรี่
— การชารจ 6
แบบเสียง 22

ป
ปุม 7

ผ
แผนท่ี 35

ม
เมนูระบบ 27

ร
รหัสผาน 11
รหัสโทรศัพท 11
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 14
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 14
รูปแบบ 22
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ล
ล็อคปุม 9

ว
เว็บ 37

ส
สวนประกอบ 7
เสียงส่ังงาน 25

ห
หมายเลขศูนยขอความ 17
แหลงขอมูลการสนับสนุน 12
โหมดตัวอักษร 14
โหมดตัวเลข 14
โหมดออฟไลน 9

อ
ออแกไนเซอร 33
อัพเดต
— ซอฟตแวรของโทรศัพท 11
อัพเดตซอฟตแวร 11
อินเทอรเน็ต 37
อีเมล 18
อุปกรณเพ่ิมพิเศษ 25
อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia 40
แอปพลิเคช่ัน 32
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คําประกาศเร่ืองความสอดคลอง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้วา RM-578
ผลิตภัณฑนี้สอดคลองกบัขอกําหนดที่จําเปนและบทบัญญตัิ
Directive 1999/5/EC ทีเ่กี่ยวของอื่นๆ คณุสามารถอานสาํเนาของ
ประกาศเรื่องความสอดคลองไดที่ http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/

© 2009 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ Navi เปน
เคร่ืองหมายการคา หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท
Nokia Corporation Nokia tune เปนเคร่ืองหมายการคาดานเสยีง
ของ Nokia Corporation ผลติภัณฑอื่นและชื่อบริษัทอ่ืนที่กลาวถึง
ในที่นี้อาจเปนเคร่ืองหมายการคาหรือชื่อทางการคาของเจาของ
ผลิตภัณฑนั้นๆ

หามทาํซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเกบ็เนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือ
ทั้งหมดของเอกสารฉบบันี้ในรูปแบบใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอกัษรจาก Nokia กอน Nokia ดาํเนินนโยบายในการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงและ
ปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑทีอ่ธบิายไวในเอกสารฉบบั
นี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ประกอบดวยซอฟตแวรเขารหัสขอความ RSA BSAFE หรือซอฟตแวร
โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security

Java และเคร่ืองหมายที่มีสัญลักษณ Java ทัง้หมดเปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบยีนของบริษัท
Sun Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใต MPEG4 Visual Patent Portfolio
License (i) เพื่อใชงานสวนตวัและไมใชเชิงพาณิชยในการเชือ่มตอ
กบัขอมูลทีเ่ขารหสัตามขอกาํหนดของ MPEG-4 Visual Standard
โดยลูกคาเพือ่ใชในกิจกรรมสวนตัวและไมใชทางการคา และ (ii)
เพือ่ใชเชือ่มตอกับวดิโีอ MPEG-4 ของผูใหบริการวิดโีอที่ไดรับ
อนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ขอมูล
เพิม่เตมิรวมถึงขอมูลที่เกี่ยวกับการสงเสริมการขาย การใชงาน
ภายในและการใชงานเชงิพาณิชย สามารถดไูดจาก MPEG LA, LLC
ที่เว็บไซต http://www.mpegla.com

สวนตางๆ ของซอฟตแวร Nokia Maps เปนลขิสทิธิ์ของ
©1996-2009 The FreeType Project สงวนลขิสทิธิ์

ตามขอบขายสงูสุดทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบงัคบั ไมวาจะอยู
ภายใตสถานการณใด Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia จะ
ไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูลหรือรายได หรือความเสีย
หายพิเศษโดยอุบตัิการณ อนัเปนผลสืบเนื่องหรือความเสียหาย
ทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุด

เน้ือหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพที่เปน" โดยไมมีการรับประ
กนัใดๆ ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดเพยีงการรับ
ประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑที่
จําหนาย และความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถุประสงค ตลอด
จนความถูกตอง ความเชื่อถือไดหรือขอมูลในเอกสารนี้ เวนแต
กฎหมายที่ใชบังคบัระบุไวเทานั้น Nokia สงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเม่ือโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา
ผลิตภัณฑและโปรแกรมเฉพาะที่วางจําหนายและบริการสาํหรับ
ผลิตภัณฑเหลานี้อาจแตกตางกนัไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบ
รายละเอียดและตวัเลอืกภาษาที่มีใหเลอืกใชไดจากตวัแทน
จําหนาย Nokia เคร่ืองรุนนี้ประกอบดวยสนิคา เทคโนโลยี หรือ
ซอฟตแวรซ่ึงอยูภายใตบังคบัของกฎหมายและขอบงัคับดานการ
สงออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ๆ หามกระทําการใดๆ ที่
ขัดแยงตอกฎหมาย

แอปพลิเคชัน่ของบริษัทอื่นที่มาพรอมกับโทรศพัท อาจถูกสรางขึ้น
และอาจเปนของบคุคลหรือนิตบิคุคลทีไ่มใชกจิการในเครือหรือมี
สวนเก่ียวของกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia ไมไดเปนเจาของลิขสิทธิ์หรอื
สิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรมจากผูผลติรายอืน่เหลานี้
ดงันั้น Nokia จึงไมมีสวนรับผิดชอบในการใหการสนับสนุนผูใช
ความสามารถในการใชงานของแอปพลิเคชั่นเหลานี้ หรือขอมูลที่
แสดงในแอปพลิเคชั่นหรือสือ่เหลานี้ นอกจากนี้ Nokia ไมไดใหการ
รับประกนัใดๆ สําหรับแอปพลิเคชั่นของบริษัทเหลานี้

ดวยการใชแอปพลิเคชั่นตางๆ คณุใหการรับรองวา แอปพลเิคชั่น
เหลานั้นไดรับการจัดเตรียมใหในแบบที่เปนโดยไมมีการรับประกัน
ใดๆ อยางชัดแจงหรือเปนนัยยะ ตามขอบขายสูงสดุที่อนุญาตโดย
กฎหมายที่นํามาใช คณุยังใหการรับรองตอไปนี้อีกวา ทัง้ NOKIA
รวมทั้งบริษัทพันธมิตรจะไมใหการรับประกนัใดๆ ไมวาจะระบไุว
อยางชัดแจง หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการ
รับประกนัของชื่อสินคา โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมของ
วตัถุประสงคพเิศษ หรือรับประกันวาซอฟตแวรนี้จะไมลวงละเมิด
การจดสิทธิบตัร ลขิสทิธิ ์เคร่ืองหมายการคา หรือสทิธิ์อืน่ใดของ
บุคคลทีส่าม

คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA
อปุกรณของคณุอาจกอใหเกิดสญัญาณรบกวนคลื่นวิทยุหรือ
โทรทศันได (เชน เม่ือใชโทรศพัทในบริเวณใกลเคยีงกบัอุปกรณรับ
สัญญาณ) FCC หรือ IC อาจรองขอใหคณุหยุดใชโทรศพัท หาก
สัญญาณรบกวนดงักลาวนี้ยังมีอยู หากคุณตองการสอบถามเพิ่ม
เติม โปรดตดิตอศนูยบริการในพืน้ที่ของคุณ โทรศพัทเคร่ืองนี้
สอดคลองตาม Part 15 ของกฎ FCC การทํางานของเครื่องข้ึนอยูกับ
เง่ือนไข 2 ประการ ดงันี้ (1) โทรศพัทรุนนี้ตองไมกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย และ (2) โทรศพัทรุนนี้ตองยอมรับ
สัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ไดรับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจ
ทําใหเกิดการทํางานที่ไมพงึประสงค การแกไขหรือดดัแปลงอื่นใด
ที่ไมไดรับอนุญาตโดยตรงจาก Nokia อาจทําใหผูใชไมมีสทิธิใ์ช
งานโทรศพัทเคร่ืองนี้อกีตอไป
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เคร่ืองโทรคมนาคมและอปุกรณน้ี มีความสอดคลองตามมาตรฐาน
ทางเทคนิค เลขที่ กทช. มท. 1015-2549 และขอกําหนดอื่นของ
กทช.

การทํางานและคณุสมบัตบิางอยางจะขึ้นอยูกับซิมการด และ/หรือ
เครือขาย MMS หรือความสามารถในการใชงานรวมกันไดของ
อุปกรณและรูปแบบเนื้อหาที่ไดรับการสนับสนุน บริการบางประเภท
จะเรียกเก็บคาบริการเพิ่มเติม

โทรศพัทของคณุอาจมีบุคมารคและลิงคสาํหรับไซตอินเทอรเน็ต
จากบริษัทภายนอกตดิตัง้ไวลวงหนาแลว คณุสามารถเขาสูไซต
ของบริษัทเหลานี้ไดจากโทรศัพทของคณุ เว็บไซตของบริษัท
ภายนอกไมใชกิจการในเครือของ Nokia และ Nokia ไมรับประกัน
หรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลานี้ หากคณุเลือกเขาใชเวบ็ไซต
ดงักลาว คณุควรใชความระมัดระวังในเร่ืองของความปลอดภัยหรือ
เน้ือหาของเว็บไซต

ั ี่
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