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คําประกาศเรื่องความสอดคลอง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้วา ผลิตภัณฑ RM-364, 
RM-365 และ RM-366 นี้สอดคลองกับขอกําหนดที่จําเปนและเงื่อนไข 
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของของ 1999/5/EC คุณสามารถคดัลอกสําเนาของประกาศ 
เรื่องความสอดคลองไดที่ http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/

ลิขสทิธิ์ © 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, Navi และ Visual Radio เปน 
เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบยีนของบรษิัท Nokia 
Corporation Nokia tune เปนเครื่องหมายการคาดานเสยีงของ Nokia 
Corporation ผลิตภัณฑอ่ืนหรอืช่ือบรษิัทอ่ืนที่กลาวถงึในที่นีอ้าจเปน 
เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาของผูเปนเจาของอื่นๆ ตามลําดับ
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หามทําซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนือ้หาสวนหนึ่งสวนใดหรอืทั้งหมด 
ของเอกสารฉบับนี ้โดยไมไดรบัอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Nokia

หมายเลขสทิธิบัตรแหงสหรัฐอเมริกา 5818437 และสทิธิบัตรที่รอการจด 
ทะเบียนอ่ืนๆ ซอฟตแวรปอนขอความ T9 ลิขสทิธิ์ (C) 1997-2009 Tegic 
Communications, Inc. สงวนลิขสทิธิ์

ประกอบดวยซอฟตแวรเขารหัสขอความ RSA BSAFE 
หรอืซอฟตแวรโปรโตคอลรักษาความปลอดภัย
จาก RSA Security

Java เปนเครื่องหมายการคาของบรษิัท Sun Microsystems, 
Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio 
License (i) for personal and noncommercial use in connection with 
information which has been encoded in compliance with the 
MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and 
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noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 
video provided by a licensed video provider. No license is granted or 
shall be implied for any other use. Additional information, including 
that related to promotional, internal, and commercial uses, may be 
obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

ผลิตภัณฑนีไ้ดรบัอนุญาตภายใต MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 
(i) สําหรับการใชงานสวนตัวและไมใชเชิงพาณิชย ในการเชื่อมตอกับขอมลู 
ที่เขารหัสใหเปนไปตามขอกําหนดของ MPEG-4 Visual Standard 
โดยลูกคาเพ่ือใชในกิจกรรมสวนตัวและไมใชทางการคา และ (ii) สําหรบั 
ใชเช่ือมตอกับวิดีโอ MPEG-4 ของผูใหบริการวิดีโอที่ไดรับอนญุาต 
ไมอนญุาตใหใชหรือใชงานอ่ืนใดนอกเหนอืจากนี้ ขอมลูเพ่ิมเตมิรวมถึง 
ขอมูลที่เกี่ยวกับการสงเสริมการขาย การใชงานภายในและการใชงานเชิง 
พาณิชย สามารถดูไดจาก MPEG LA, LLC โปรดดูที่ 
http://www.mpegla.com

Nokia ดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนือ่ง ดังนั้น เราจงึขอสงวน 
สทิธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงและปรบัปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑทีอ่ธิบาย 
ไวในเอกสารฉบับนีโ้ดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายทีน่ํามาใช ไมวาจะอยูภาย 
ใตสถานการณใด Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia จะไม 
รบัผิดชอบตอการสูญหายของขอมูลหรือรายได หรือความเสียหาย 
พิเศษ โดยอบัุติการณ อันเปนผลสืบเนื่องหรือความเสียหายทางออม 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมลู "ตามสภาพที่เปน" โดยไมม ี
การรบัประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรอืโดยนัย และมิไดจํากัดอยูที่
การรบัประกันความสามารถในการทํางานของผลติภณัฑทีจํ่าหนาย 
หรอืความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถุประสงค ตลอดจน 
ความถูกตอง ความเชื่อถือไดหรือขอมลูในเอกสารนี้ นอกเหนือจาก 
ขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทานัน้ Nokia ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่น 
แปลงแกไขหรอืเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผลิตภัณฑและโปรแกรมเฉพาะทีว่างจําหนายและบริการสําหรับผลิตภัณฑ 
เหลานี้อาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและ 
ตวัเลือกภาษาที่มใีหเลือกใชไดจากตัวแทนจําหนาย Nokia
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การควบคมุการสงออก

เครื่องรุนนี้ประกอบดวยสนิคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวรซึง่อยูภายใตบังคับ 
ของกฎหมายและขอบังคับดานการสงออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศ 
อ่ืนๆ หามกระทําการใดๆ ที่ขัดแยงตอกฎหมาย

แอปพลิเคช่ันของบริษทัอ่ืนที่มาพรอมกับโทรศพัทอาจสรางขึ้นและอาจเปน
ของบุคคลหรือนิติบคุคลที่ไมใชกิจการในเครอืหรือมีสวนเกี่ยวของกับ Nokia 
Nokia ไมไดเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสทิธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของ 
โปรแกรมจากผูผลิตรายอื่นเหลานี ้ดังนั้น Nokia จึงไมมีสวนรบัผิดชอบ 
ในการใหการสนับสนุนผูใช ความสามารถในการใชงานของแอปพลิเคช่ัน 
เหลานี้ หรือขอมูลที่แสดงในแอปพลิเคช่ันหรือสือ่เหลานี้ นอกจากนี้ Nokia 
ไมไดใหการรับประกันใดๆ สําหรับแอปพลิเคช่ันของบริษัทเหลานี้

ดวยการใชแอปพลเิคชั่นตางๆ คุณใหการรับรองวาแอปพลเิคชั่น 
เหลานั้นไดรับการจัดเตรยีมใหในแบบที่เปนโดยไมมีการรบัประกัน 
ใดๆ อยางชัดแจงหรอืเปนนัยยะ ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดย 
กฎหมายทีน่ํามาใช คุณยังใหการรบัรองตอไปนีอ้ีกวา ทั้ง Nokia 
รวมทัง้บริษัทพันธมติรจะไมใหการรับประกันใดๆ ไมวาจะระบุไว 
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อยางชัดแจง หรอืโดยนัยในทุกกรณ ีรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ 
การรบัประกันของชื่อสินคา โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสม 
ของวัตถุประสงคพิเศษหรือรับประกันวาซอฟตแวรนี้จะไมลวงละเมดิ
การจดสิทธิบัตร ลขิสิทธ์ิ เครื่องหมายการคา หรือสิทธ์ิอืน่ใดของ 
บุคคลที่สาม 

9207975
ฉบับที่ 3.1

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลองตามมาตรฐานทาง
เทคนิคเลขที่ กทช. มท. 1015-2549 และขอกําหนดอื่นของ กทช.



Athos Thai Input_85x105.eps   2008-3-11   17:38:40Athos Thai Input_85x105.eps   2008-3-11   17:38:40



สารบัญ

viii

สารบัญ

ความปลอดภัย .............................  xi
ขอมูลทัว่ไป ................................  xiii
ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ..............  xiii
บริการเสริมจากระบบเครือขาย ..............  xiv
อุปกรณเสริม .........................................  xvi
รหัสผาน ...............................................  xvi
การอัพเดตซอฟตแวร ..........................  xviii
การดาวนโหลดขอมูล ............................. xx

1. การเร่ิมตนใชงาน ......................  1
การใสซิมการดและแบตเตอรี่ ...................  1
การชารจแบตเตอรี่ ..................................  2
การเปดและปดเครื่อง ..............................  3
การตั้งเวลา เขตเวลา และวันท่ี.................  4
บริการตั้งกําหนดคา ................................  4
เสาอากาศ...............................................  5
ปุมและสวนตางๆ ....................................  6
การดหนวยความจํา microSD .................  8
โหมดพรอมทํางาน ................................  10

สัญลักษณ ........................................  11
รูปแบบบนเครื่อง ...................................  12

2. การโทร .................................... 15
การโทรออก ........................................... 15
การรับสายหรอืปฏิเสธไมรับสาย ............. 16
โทรดวน................................................. 16
ตัวเลือกขณะสนทนา .............................. 17
การโทรสายวิดีโอ ................................... 17

3. ขอความ ................................... 20
การเขียนและสงขอความตัวอักษร ........... 20
การเขียนและสงขอความมัลติมีเดีย ......... 20
การอานและการตอบกลับขอความ .......... 21
แอปพลิเคช่ันอีเมล ................................. 22

ตัวชวยต้ังคาอีเมล.............................. 23
การเขียนและสงอีเมล......................... 23
การอานและการตอบกลับอีเมล .......... 24

การตั้งคาขอความ .................................. 25
การตั้งคาท่ัวไป .................................. 25
ขอความตัวอักษร............................... 26
ขอความมัลติมีเดีย ............................. 27
ขอความอีเมล .................................... 29



สารบัญ

ix

ไท
ย

4. รายชื่อ...................................... 31
การจัดเก็บช่ือและเบอรโทรศัพท ............  31
การเพ่ิมขอมูลในรายชื่อ .........................  31
การคนหารายชื่อ ...................................  32
การคัดลอกหรือยายรายชื่อ ....................  32
การแกไขรายชื่อ ....................................  33
กลุม......................................................  33
การต้ังคารายชื่อ ....................................  33

5. บันทึก ...................................... 35

6. การตั้งคา ................................. 36
รูปแบบ .................................................  36
ลักษณะ ................................................  36
แบบเสียง ..............................................  37
จอภาพ .................................................  37

การตั้งคาโหมดพรอมทํางาน .............  38
วันและเวลา ...........................................  39
ทางลัดสวนตัว .......................................  40

ปุมเลือกทางซาย...............................  40
ปุมเลือกทางขวา ...............................  40
ปุมสํารวจ .........................................  40
ปุมสแตนดบายพิเศษ ........................  41

ซิงคและสํารอง ......................................  41
การเชื่อมตอ ..........................................  42

การเชื่อมตอกับ Bluetooth ................  42
การใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth .....  43

การเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth ..... 44
การดูรายการการเชื่อมตอ 
Bluetooth.......................................... 44
การสงขอมูลไปยังอุปกรณ 
Bluetooth.......................................... 44
การซอนอุปกรณ Bluetooth ไมให
อุปกรณอื่น มองเห็น .......................... 45
การซิงโครไนซจากเครื่องพีซีท่ีใช
รวมกันได .......................................... 45
การซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร............. 45
สายเคเบิลขอมูล USB........................ 46

การโทร.................................................. 47
โทรศัพท ................................................ 48
อุปกรณเพ่ิมพิเศษ .................................. 50
การตั้งกําหนดคา.................................... 51
การเรียกคืนคาดั้งเดิม ............................. 52
การอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท ............... 53

7. การเชื่อมตอกับเคร่ือง
คอมพวิเตอร ...............................  54
Nokia PC Suite..................................... 54
แอปพลิเคช่ันการสื่อสารขอมูล ................ 55

8. สื่อ ...........................................  56
กลองถายรูป .......................................... 56

การถายภาพ ..................................... 56



สารบัญ

x

วิดีโอ.....................................................  57
การบันทึกคลิปวิดีโอ .........................  57

เครื่องเลนเพลง......................................  57
วิทยุ .................................................  58

9. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่และ 
อุปกรณชารจ...............................  62
คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ 
ของ Nokia............................................  65

10. อุปกรณเสริมของแทจาก 
Nokia ...........................................  68
แบตเตอรี่ ..............................................  69
ชุดหูฟง .................................................  70

ชุดหูฟงไรสาย...................................  70
ชุดหูฟงแบบสาย ...............................  70

อุปกรณสําหรับรถยนต ..........................  71
อุปกรณติดรถยนต ............................  71

ขอมูล....................................................  72
การดหนวยความจํา ..........................  72

การดูแลและการบํารุงรักษา .......  73
ขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ
ความปลอดภัย ............................  76
เด็กเล็ก .................................................  76
สภาพแวดลอมการทํางาน .....................  76

อุปกรณทางการแพทย ........................... 77
อุปกรณทางการแพทยท่ีปลูกถายไว
ในรางกาย ......................................... 78
เครื่องชวยฟง .................................... 79

ยานพาหนะ ........................................... 79
บริเวณท่ีอาจเกิดการระเบิด .................... 80
การโทรฉุกเฉิน....................................... 81

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้:........ 82
รายละเอียดการรับรอง (SAR) ................ 84

การรับประกันอยางจํากัด
โดยผูผลิต..................................... 86
ดัชนี ............................................. 95
โนเกียแครเซ็นเตอร .................... 98



ความปลอดภัย

xi

ไท
ยความปลอดภัย

โปรดอานและปฏิบัตติามคําแนะนําตอไปนี ้มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตราย 
หรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมในคูมือผูใชฉบับ 
สมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศพัทไรสายหรือใน 
กรณีทีอ่าจกอใหเกิดสญัญาณรบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย

คํานึงถงึความปลอดภัยรนการขับข่ียานพาหนะเปนอันดับแรก
ควรปฏิบัตติามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิง่อ่ืนใด 
เมื่อคุณขับข่ียานพาหนะอยู สิง่สําคัญอันดับแรกที่คุณควร 
คํานึงในขณะขบัข่ียานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบน 
ทองถนน

สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรบัผลกระทบจากสญัญาณ 
รบกวน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธภิาพการทํางานของเครื่องได
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ปดเคร่ืองเม่ืออยูในพืน้ทีท่ี่จํากดัไว
โปรดปฏิบัตติามขอหามตางๆ ปดเครื่องขณะอยูบน
เครื่องบนิ, เมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย, น้ํามัน 
เช้ือเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด

การบริการทีผ่านการรับรอง
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะใชหรือซอมอุปกรณ 
ตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสรมิและแบตเตอรีท่ี่ไดรับการรับรอง 
เทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงาน 
รวมกันได

กันนํ้า
โทรศัพทของคุณไมไดกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไวในที่แหง
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ยขอมูลทั่วไป

■ ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือน้ีไดรับการรับรองใหใชกับ 
เครือขาย WCDMA 850 และ 2100 (RM-364) , WCDMA 900 และ 2100 
(RM-365), WCDMA 850 และ 1900 (RM-366) และ GSM 850, 900, 
1800 และ 1900 โปรดติดตอขอขอมลูเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ
ขณะท่ีใชคณุสมบัตติางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอ 
กฎหมายและจารีตประเพณีท้ังหมด รวมถึงสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น 
และลิขสิทธิ์
การคุมครองดานลิขสิทธิ์จะชวยปองกันการคัดลอก การแกไข 
การโอน หรือการสงตอภาพ เพลง และเนื้อหาบางสวนได 
โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซตอินเทอรเน็ตจาก
บริษัทภายนอกตดิตั้งไวลวงหนาแลว คุณสามารถเขาสูไซตของ 
บริษัทเหลานี้ไดจากโทรศัพทของคุณ เวบ็ไซตของบริษัทภายนอก 
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ไมใชกิจการในเครือของ Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือ 
รับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลานี้ หากคุณเลือกเขาใชเว็บไซต 
ดังกลาว คุณควรใชความระมัดระวงัในเร่ืองของความปลอดภัยหรือ 
เนื้อหาของเว็บไซต

คําเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคณุสมบัต ิ
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง 
เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณ 
รบกวนหรืออันตราย

คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับ 
ขอมูลสําคัญท้ังหมดท่ีจัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมือของ 
อุปกรณนั้นๆ เพ่ือศึกษาขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย 
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได

■ บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเร่ิมใช 
งานโทรศัพท คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัติตองใชรวมกับคุณสมบัติ 
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ไท
ยเครือขายพิเศษ คุณสมบัติเหลานี้ไมทํางานบนทุกเครือขาย 

เครือขายตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะกับผูใหบริการ 
กอนจึงจะสามารถใชบริการเสริมจากระบบเครือขายได ผูใหบริการ 
สามารถใหคําแนะนําและอธิบายถึงคาบริการที่เรียกเก็บในบาง 
เครือขาย อาจมีขอจํากัดที่สงผลกระทบตอการใชงานบริการเสริม 
จากระบบเครือขาย ตวัอยางเชน บางเครือขายอาจไมรองรับ 
ตวัอักษรของทุกภาษาและการบริการท้ังหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงาน 
คณุสมบัตบิางอยางในเครื่องของคณุ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติ 
เหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมี 
การกําหนดคาพิเศษ เชน การเปล่ียนแปลงชื่อเมนู ลําดับเมนู 
และไอคอน โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โทรศัพทของคุณรองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ท่ี 
ทํางานในโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบางอยางของโทรศัพทรุนนี้ 
เชน ขอความมัลติมีเดีย (MMS), การเบราส, แอปพลิเคชั่นอีเมล, 
ขอความทันใจ, การซิงโครไนซระยะไกล และการดาวนโหลด 
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เนื้อหาโดยใชเบราเซอรหรือ MMS จะตองไดรับการรองรับจากระบบ 
เครือขายสําหรับเทคโนโลยีเหลานี้

■ อุปกรณเสริม
คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจและ 
อุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถ 
ใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่น 
นอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําให 
การรับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป 

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมท่ีไดรับ 
การรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนาย
ของคุณ หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ี 
ปล๊ักไฟและดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ 

■ รหัสผาน
เลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย เพ่ือกําหนดวิธีท่ีโทรศัพท 
จะใชรหัสผานและการตั้งคาความปลอดภัย
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ไท
ย• ใชฟงกชันล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด) เพ่ือปองกันการกดปุม 

โดยไมตั้งใจ
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > ล็อคปุมอตัโนมัต ิหรือ 
ปองกันปุมกด > ล็อคปุมกด หรือ ปลดล็อคปุมกด หากตัง้คา 
ปองกันปุมกด ไวท่ี ล็อคปุมกด ใหปอนรหัสโทรศัพทท่ีคุณตั้งไว 
เมื่อเคร่ืองถาม
ในการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก ปลดล็อค แลวกดปุม *
ในการรับสายเมื่อปุมกดถูกล็อคอยู ใหกดปุมโทร เมื่อคุณวาง 
สายหรือปฏิเสธไมรับสาย ปุมกดจะถูกล็อคโดยอตัโนมัติอกีครั้ง

• รหัสโทรศัพทจะชวยปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต
• รหัส PIN ท่ีใหมาพรอมกับซิมการดจะชวยปองกันการใช 

ซิมการดโดยไมไดรับอนุญาต
• รหัส PIN2 ท่ีไดมาพรอมกับซิมการดจะใชในการเขาสูบริการ 

บางอยาง
• รหัส PUK และรหัส PUK2 อาจใหมาพรอมกับซิมการด 

หากคณุปอนรหัส PIN หรือรหัส PIN2 ผิดติดตอกันสามครั้ง 
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เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัส PUK หรือรหัส PUK2 หากคุณไมมี 
รหัสดังกลาว โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ

• คณุตองปอนรหัสระบบ (สี่ตัว) เมือ่จะใช การจํากัดการโทร เพ่ือ 
จํากัดสายเรียกเขาและสายโทรออก (บริการเสริมจากระบบ 
เครือขาย)

• ในการดูหรือเปล่ียนการตั้งคาการปองกนั ใหเลือก เมนู > 
การตัง้คา > ความปลอดภัย > การตั้งคาการปองกัน

■ การอัพเดตซอฟตแวร
ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการท่ีคุณเชื่อถือไดและมี 
การรักษาความปลอดภัยรวมท้ังการปองกันซอฟตแวรท่ี 
เปนอันตรายเทานั้น

Nokia อาจมกีารอพัเดตซอฟตแวร ซ่ึงอาจเปนการนําเสนอคณุสมบัต ิ
ใหมๆ  พัฒนาฟงกชันเดิมท่ีมอียูแลว หรือปรับปรุงประสิทธภิาพ 
การทํางานใหดียิง่ขึน้ คณุสามารถขอรบัการอพัเดตเหลาน้ีผานทาง 
แอปพลิเคชั่น Nokia Software Updater PC ในการอพัเดตซอฟตแวร 
ของโทรศัพท คณุจําเปนตองใชแอปพลิเคชัน่ Nokia Software 
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ไท
ยUpdater และคอมพิวเตอรท่ีใชรวมกนัไดท่ีใชระบบปฏิบัตกิาร 

Microsoft Windows 2000, XP หรือ Vista จดุเชื่อมตออนิเทอรเน็ต 
และสายเคเบิลขอมลูท่ีใชรวมกนัไดเพ่ือตอโทรศัพทเขากบั 
คอมพิวเตอร
หากตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติมและดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น 
Nokia Software Updater โปรดไปที่ www.nokia-asia.com/
softwareupdate หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ
การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟแวรอาจเกี่ยวของกับการสงขอมูล 
จํานวนมากผานระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูล 
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับคาบริการการสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ
ตรวจดูวาโทรศัพทมีพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอหรือไม หรือเสียบ 
อุปกรณชารจกอนท่ีจะเริ่มการอัพเดต
หากเครือขายของคณุสนับสนุนการอพัเดตซอฟตแวรผานสัญญาณ 
แบบ over-the-air คุณอาจสามารถแจงขอรับการอัพเดตผาน 
โทรศัพทของคุณได โปรดดูท่ี “โทรศัพท” หนา 48
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■ การดาวนโหลดขอมูล
คุณสามารถดาวนโหลดขอมูลใหม (เชน ลักษณะ) ลงในเครื่องได 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น ราคา และภาษีตางๆ 
ไดจากผูใหบริการของคุณ

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือได 
และมีการรักษาความปลอดภัยรวมท้ังการปองกัน 
ซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายเทานั้น
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ไท
ย1. การเริม่ตนใชงาน

■ การใสซิมการดและแบตเตอรี่
ปดโทรศัพทและปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้ง
กอนถอดแบตเตอรี่
ซิมการดและหนาสัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย เนื่องจากการ 
ขูดขดี หรือดัดงอ จึงควรถือ ใส หรือถอดการดอยางระมัดระวัง 
ใสซิมการดโดยคว่ําหนาสัมผัสสีทองลง (6-7)
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■ การชารจแบตเตอรี่
การชารจแบตเตอรี่ BL-4U ดวยอุปกรณชารจ AC-3 จะใชเวลา 
ประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาทีเมื่อเครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน 
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ไท
ย1. เสยีบอปุกรณชารจเขากบัชองเสยีบ

ปล๊ักไฟที่ผนัง
2. ตอสายจากอปุกรณชารจเขาท่ีชอง 

เสียบอุปกรณชารจดานลางของ 
โทรศัพท

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาท่ีสัญลักษณแสดง 
การชารจจะปรากฏขึน้บนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถโทรออกได

■ การเปดและปดเครื่อง
1. กดปุมเปด/ปดคางไวตามที่แสดงในภาพ
2. หากเครื่องขอใหปอนรหัส PIN หรือรหัส UPIN 

ใหปอนรหัส (อาจปรากฏเปน ****) แลวเลือก ตกลง
เมื่อคุณเปดเครื่องเปนครั้งแรกและโทรศัพทอยูในโหมด 
พรอมทํางาน เครื่องจะขอใหคุณรับการตั้งกําหนดคาจาก 
ผูใหบริการของคณุ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
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ใหตอบรับหรือปฏิเสธคําขอนี้ โปรดดูท่ี “การตั้งกําหนดคา” หนา 51 
และ “บริการตัง้กําหนดคา” หนา 4

■ การตั้งเวลา เขตเวลา และวันที่
เมื่อคุณเปดเครื่องเปนครั้งแรกและเครื่องอยูในโหมดพรอมทํางาน 
เครื่องจะขอใหคุณตั้งเวลาและวนัท่ี ปอนขอมูลลงในชอง แลวเลือก 
จัดเก็บ
หากตองการเขาใช วันและเวลา ในภายหลัง ใหเลือก เมนู > 
การตัง้คา > วันและเวลา > การตั้งคาวันและเวลา, รูปแบบวันท่ี และ 
เวลา หรือ รับขอมูลเวลาอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
เพ่ือเปลี่ยนการตั้งคาวัน เวลา และเขตเวลา

■ บริการตั้งกําหนดคา
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครือขายบางอยาง เชน บริการ 
อินเทอรเน็ตเคล่ือนท่ี, MMS, ขอความคลิปเสียง Nokia Xpress 
หรือการซิงโครไนซเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล โทรศัพทของ 
คุณตองไดรับการตั้งกําหนดคาท่ีถูกตอง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม 
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ไท
ยเกี่ยวกับการตั้งคาท่ีมีใหใชได โปรดติดตอผูใหบริการระบบ, ผูให 

บริการ, ตัวแทนจําหนาย Nokia ท่ีไดรับการรับรองใกลบานคุณ 
หรือไปท่ีสวนสนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia ท่ี www.nokia.co.th/
3210classic/support
เมื่อคุณไดรับการตั้งคาเปนขอความการตั้งกําหนดคา แตเครื่องไม 
ไดจัดเก็บและใชงานคาดังกลาวโดยอตัโนมัติ ขอความ ไดรับการ 
ตัง้คา จะปรากฏขึ้น เลือก แสดง > จัดเก็บ หากจําเปน ใหปอน
รหัส PIN ท่ีผูใหบริการใหมา

■ เสาอากาศ
โทรศัพทของคุณอาจมีเสาอากาศทั้งภายในและ 
ภายนอก เชนเดียวกับอุปกรณสงสัญญาณอื่นๆ 
คณุไมควรจับเครื่องบริเวณเสาอากาศโดยไม 
จําเปนเมื่อเสาอากาศกําลังสงสัญญาณหรือรับ 
สัญญาณ การสัมผัสเสาอากาศขณะกําลังทํางาน 
จะสงผลตอคุณภาพของสัญญาณวิทยุและอาจทํา
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ใหโทรศัพททํางานโดยใชระดับพลังงานที่สูงขึ้นกวาปกติ และทําให 
อายุการใชงานแบตเตอรี่สั้นลง

■ ปุมและสวนตางๆ
1. เลนสกลองตัวหนา
2. หูฟง
3. จอภาพ
4. ปุมเลือกทางซาย
5. ปุมเลือกทางขวา
6. ปุมโทร
7. ปุมจบการทํางาน
8. ปุมเลือกตรงกลาง
9. ปุมกด
10. ปุม Navi™ (ตอไปนี้จะใชคําวาปุมเล่ือน)
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ไท
ย11. ไมโครโฟน

12. ชองเสียบอุปกรณชารจ
13. ชองเสียบอุปกรณเพ่ิม 

พิเศษ
14. ชองเสียบ USB

15. เลนสกลองถายรูป
16. แฟลชกลอง
17. ปุมเปด/ปด
18. ลําโพง
19. ปุมเพ่ิมระดับเสียง/

สนทนา
20. ปุมลดระดับเสียง

µé
Í§ã

ªéÀ
Ò¾¡Ã

Ò¿Ô
¡ãË

Áè
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■ การดหนวยความจํา microSD
ภายในกลองบรรจุของอุปกรณของคุณอาจไมมกีารด
หนวยความจํามาให 
การดหนวยความจําเปนอุปกรณเสริมที่ตองซื้อแยกตา
งหาก การดหนวยความจํา microSD สามารถบรรจขุอมลูตางๆ เชน 
เสียงริงโทน, ธมี, เพลง, ภาพ และวิดีโอ ถาคุณลบ, โหลดใหม 
หรือเปล่ียนการดนี ้
ฟงกช่ันและคุณสมบัติบางอยางอาจไมทํางานอยางเหมาะสม

ใชเฉพาะการด microSD ท่ี Nokia อนุมัติใหใชรวมกับโทรศัพทรุนนี้ 
Nokia ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการรับรองกับการด 
หนวยความจํา แตการดบางยีห่ออาจจะไมสามารถใชงานรวมกับ 
โทรศัพทเครื่องนี้ได การดหนวยความจําท่ีใชรวมกันไมไดอาจกอ 
ใหเกิดความเสียหายกับการดและตัวเคร่ืองโทรศัพท และทําใหขอมูล 
ท่ีเก็บไวในการดไดรับความเสียหาย
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ไท
ยขอสําคัญ: หามถอดการดหนวยความจําในขณะทีกํ่าลงั 

ใชการดนี ้การถอดการดออกในระหวางการทํางานอาจ 
ทําใหการดหนวยความจํารวมทัง้เครือ่งเกิดความเสยีหายได 
และขอมูลทีบ่นัทกึไวในการดดงักลาวอาจสญูหาย

1. ถอดฝาครอบ 
แบตเตอรี่ออกจาก 
โทรศัพท ใสซิมการด 
โดยคว่ําหนาสัมผัส 
สีทองลง (1)

2. ดันการดเขาไปในชอง 
เสียบจนการดคลิก 
เขาท่ี (2) ใสฝาครอบ 
แบตเตอรี่กลับคืน
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■ โหมดพรอมทํางาน
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงานแตผูใชยังไมปอนตวัอักษรใดลงไป 
โทรศัพทจะอยูในโหมดพรอมทํางาน
1. สัญลักษณ 3G
2. ระดบัความแรงของสญัญาณเครอืขาย

เซลลูลาร
3. ระดับประจุแบตเตอรี่
4. สัญลักษณ โปรดดูท่ี “สัญลักษณ” 

หนา 11
5. ชื่อของเครือขายหรือโลโกระบบ
6. นาฬิกา
7. จอภาพ
8. ปุมเลือกทางซายคือ ไปที่ หรือทางลัดสูฟงกชันท่ีคุณไดเลือกไว 

โปรดดูท่ี “ปุมเลือกทางซาย” หนา 40 
9. ปุมเลือกตรงกลางคือ เมนู
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ไท
ย10. ปุมเลือกทางขวาอาจเปน ชื่อ เพ่ือเขาสูรายการรายชื่อในเมนู 

รายชื่อ ชื่อเฉพาะของผูใหบริการเพื่อเขาสูเว็บไซตเฉพาะของ 
ผูใหบริการ หรืออาจเปนทางลัดสูฟงกชันท่ีคุณไดเลือกไว 
โปรดดูท่ี “ปุมเลือกทางขวา” หนา 40

สัญลักษณ
คุณมีขอความที่ยังไมไดอาน

โทรศัพทไดบันทึกเบอรท่ีไมไดรับ โปรดดูท่ี “บันทึก” 
หนา 35

ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคไว โปรดดูท่ี “รหัสผาน” 
หนา xvi

โทรศัพทจะไมสงเสียงดังขึ้นเมื่อมีสายเรียกเขาหรือ 
ขอความตัวอกัษรหากตั้งคา เสียงเตือนโทรเขา และ 
เสียงขอความเขา เปน ปด โปรดดูท่ี “แบบเสียง” 
หนา 37
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นาฬิกาปลุกถูกตั้งคาเปน เปด

, เมื่อเลือกโหมดการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเปน 
ออนไลนตลอด และใชบริการขอมูลแพคเก็ตได 
สัญลักษณนี้จะปรากฏขึ้น 

, เร่ิมการเชื่อมตอขอมูล GPRS หรือ EGPRS

, การเชื่อมตอ GPRS หรือ EGPRS ถูกระงับไว (พัก)

การเชื่อมตอ Bluetooth ถูกเปดใชงาน โปรดดูท่ี 
“การเชื่อมตอกับ Bluetooth” หนา 42 

■ รูปแบบบนเครื่อง
คุณสามารถยกเลิกใชการทํางานเกี่ยวกับความถี่คล่ืนวิทยุท้ังหมด 
และยังสามารถเขาใชเกมส ปฏิทิน เครื่องเลน และเบอรโทรศัพท 
แบบออฟไลนได ใชรูปแบบบนเครื่องในสถานที่ซึ่งไวตอคล่ืนวทิยุ 
เชน เมื่ออยูบนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล เมื่อใชงานรูปแบบ 
บนเครื่อง สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น
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ยเลือก เมนู > การตัง้คา > รูปแบบ > บนเครื่อง > ใชงาน หรือ 

ปรับตัง้คา
หากตองการใหเครื่องถามทุกครั้งท่ีเปดเครื่องวาจะใชงานโหมด 
บนเครื่องหรือไม ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > 
ถามบนเครื่อง > เปด หรือ ปด
หากตองการยกเลิกใชงานรูปแบบบนเครื่อง ใหเลือกรูปแบบอื่น
ขณะท่ีเครื่องอยูในรูปแบบบนเครื่องหรือออฟไลน หากคณุตองการ 
โทรออก คุณจะตองปลดล็อคโทรศัพท แลวเปล่ียนเปนรูปแบบ 
การโทรแบบอื่นกอน

คําเตือน: เมื่อใชรูปแบบบนเครื่อง คุณไมสามารถ 
โทรออกหรือรับสาย รวมท้ังการโทรฉุกเฉินหรือใช 
คณุสมบัติอื่นๆ ท่ีตองใชในพ้ืนท่ีครอบคลุมของระบบ 

เครือขาย ในการโทรติดตอ คุณตองใชฟงกชันโทรศัพทกอนโดย 
เปล่ียนแปลงรูปแบบ หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค 
หากคณุจําเปนตองโทร ฉุกเฉินในขณะที่ล็อคโทรศัพทอยูและ 
อยูในรูปแบบบนเครื่องบิน คุณอาจสามารถปอนหมายเลขฉุกเฉิน 
ท่ีไดตัง้โปรแกรมไวในเครื่อง ในชองรหัสล็อค แลวเลือก "โทรออก” 
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เครื่องจะยืนยันวาคุณกําลังจะออกจากรูปแบบบนเครื่องเพื่อเร่ิม 
การโทรฉุกเฉิน
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ย2. การโทร

■ การโทรออก
ปฏิบัติตามขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี
• กดเบอรโทรศัพทพรอมท้ังรหัสพื้นท่ีหากจําเปน แลวกดปุมโทร

ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้งเพ่ือเปนรหัสนําหนา 
การโทรตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออก 
ตางประเทศ) แลวตามดวยรหัสประเทศ รหัสพื้นท่ีโดยไมตอง 
กดเลข 0 นําหากจําเปน แลวตามดวยเบอรโทรศัพท

• ในการแสดงรายการเบอรท่ีโทรออกลาสุด ใหกดปุมโทรหนึ่งครั้ง 
หากตองการโทรไปยังเบอรใดเบอรหนึ่ง ใหเลือกเบอรท่ีตองการ 
แลวกดปุมโทร

• โทรไปยงัเบอรท่ีบันทึกไวใน รายช่ือ โปรดดท่ีู “รายชื่อ” หนา 31
หากตองการเพิ่มหรือลดระดับเสียงขณะสนทนา ใหกดปุมเพ่ิมระดับ 
เสียงหรือลดระดับเสียง
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■ การรับสายหรือปฏิเสธไมรับสาย
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทร เมื่อตองจบการสนทนา ใหกด 
ปุมวางสาย
ในการปฏิเสธไมรับสาย ใหกดปุมวางสาย
หากตองการปดเสียงเรียกเขา ใหเลือก เงียบ 

■ โทรดวน
วิธีกําหนดเบอรโทรศัพทลงในปุมโทรดวน 3 ถึง 9:
1. เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรดวน
2. เล่ือนไปที่ปุมโทรดวนท่ีคุณตองการ
3. เลือก กําหนด หรือหากไดกําหนดเบอรโทรศัพทใหกับปุม 

ไวแลว ใหเลือก ตัวเลือก > เปล่ียน 
4. เลือก คนหา และรายชื่อท่ีคุณตองการกําหนด
หากกําหนดฟงกชัน โทรดวน เปนปด เครื่องจะถามวาคุณตองการ 
ใชงานฟงกชันนี้หรือไม
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ไท
ยเลือก เมนู > การตัง้คา > โทรออก > โทรดวน > เปด หรือ ปด

ในการโทรออก ใหกดปุมโทรดวนคางไวจนกวาจะเริ่มการโทรนั้น

■ ตัวเลือกขณะสนทนา
ตวัเลือกหลายตวัซ่ึงคุณสามารถใชไดขณะสนทนาเปนบริการเสริม 
จากระบบเครือขาย หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเตมิ โปรดติดตอ 
ผูใหบริการ
ตวัเลือกท่ีผูใหบริการอาจมีใหเพ่ิมเติมคือ การประชุมสาย การแบงดู 
วิดีโอ และการพักสาย

■ การโทรสายวิดีโอ
1. ในการเริ่มโทรสายวิดีโอ ใหปอนเบอรโทรศัพทเมื่อเคร่ืองอยูใน 

โหมดพรอมทํางาน หรือเลือก รายชื่อ แลวเลือกรายชื่อ
2. กดปุมโทรคางไว หรือเลือก ตัวเลือก > สายวิดีโอ

การเริ่มตน สายวดิีโอจะใชเวลาสักครู สายวิดีโอ และภาพ 
เคล่ือนไหวขอมูลสงออกจะแสดงขึน้ ในกรณีท่ีตอสายไมได 
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(เปนตนวา เครือขายไมรองรับฟงกชันการโทรสายวิดีโอหรือ 
เครื่องปลายสายไมสามารถใชงานรวมกันได) เครื่องจะแสดง 
ขอความใหคุณเลือกวาตองการใชสายโทรออกหรือสง 
ขอความแทน
หากตองการเพิ่มหรือลดระดับเสียงขณะสนทนา ใหกดปุมเพ่ิม 
ระดับเสียงหรือลดระดับเสียง

3. เมื่อตองจบการสนทนา ใหกดปุมวางสาย
เมื่อคุณโทรสายวิดีโอ คุณจะสงภาพวิดีโอตามเวลาจริงไปใหกับ 
ผูรับสายนั้น ภาพวิดีโอท่ีมาจากกลองดานหนาของโทรศัพทจะแสดง 
ใหผูรับสายวิดีโอเห็น 
ในการโทรสายวิดีโอ คุณจะตองมี USIM การดและอยูภายในบริเวณ 
พ้ืนท่ีครอบคลุมของระบบเครือขาย WCDMA โปรดติดตอผูให 
บริการระบบหรือผูใหบริการ เพ่ือสอบถามขอมูลเกีย่วกับบริการและ 
การเปนสมาชิกของบริการสนทนาทางวดิีโอ ท้ังน้ี คุณสามารถ 
สนทนาทางวิดีโอไดระหวางคุณกับคูสนทนาอีกฝายเทานั้น 
สายวิดีโอสามารถโทรไปยังโทรศัพทท่ีใชรวมกันไดหรือไคลเอนต 
ISDN แตคุณจะไมสามารถใชงานฟงกชันการสนทนาทางวิดีโอได 
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ไท
ยหากมีการใชสายสนทนา สายสนทนาทางวิดีโออื่น หรือสายขอมูล 

อื่นอยู
ขณะใชงานเครื่องเปนเวลานาน เชน การใชสายวดิีโอและ 
การเชื่อมตอขอมูลความเร็วสูง โทรศัพทจะรอนขึ้น โดยสวนใหญแลว 
สภาพนี้เปนสภาพปกติ หากคุณสงสัยวาโทรศัพททํางานไมถูกตอง 
ใหนําไปยงัศูนยบริการท่ีไดรับการรับรองใกลบานคุณ
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3. ขอความ

■ การเขียนและสงขอความตัวอักษร
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
2. ปอนเบอรโทรศัพทอยางนอยหนึ่งหมายเลขในชอง ถึง: 

ในการดึงขอมูลเบอรโทรศัพทจากหนวยความจํา ใหเลือก เพ่ิม
3. เขียนขอความลงในชอง ตัวอักษร:

หากตองการใชแบบขอความ ใหเล่ือนลง แลวเลือก ใส
4. เลือก สง

■ การเขียนและสงขอความมลัติมเีดีย
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
2. ปอนเบอรโทรศัพทอยางนอยหนึ่งเบอรหรือท่ีอยูอีเมลในชอง ถึง: 

ในการดึงขอมูลเบอรโทรศัพทหรือท่ีอยูอีเมลจากหนวยความจํา 
ใหเลือก เพ่ิม



ขอความ

21

ไท
ย3. เขียนขอความ ในการเพิ่มไฟล ใหเล่ือนลง แลวเลือก ใส

4. หากคณุตองการดูขอความกอนท่ีจะสง ใหเลือก ตัวเลือก > 
แสดงตัวอยาง

5. เลือก สง
เฉพาะเครื่องท่ีมีคุณสมบัติท่ีใชงานรวมกันไดเทานั้นท่ีจะรับและ 
แสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกัน 
ขึ้นกับโทรศัพทท่ีรับขอความ
เครือขายไรสายอาจจะจํากัดขนาดของขอความ MMS หากไฟลภาพ 
ท่ีแทรกมีขนาดเกินขดีจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมีขนาด 
เล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได
หากตองการตรวจสอบขอมูลการใชงานและสมัครใชบริการสง 
ขอความมลัติมีเดีย (MMS, บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
โปรดติดตอผูใหบริการ 

■ การอานและการตอบกลับขอความ
1. หากตองการดูขอความที่ไดรับ ใหเลือก แสดง
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หากตองการอานขอความในภายหลัง ใหเลือก เมนู > ขอความ 
> ถาดเขา 

2. ในการตอบกลับขอความ ใหเลือก ตอบ เขียนขอความตอบกลับ
3. เลือก สง

ขอสําคัญ: ควรใชความระมัดระวังในการเปดขอความ 
ขอความตางๆ อาจมีซอฟแวรท่ีเปนอันตรายหรือสิ่งอื่นๆ 
ท่ีอาจทําใหโทรศัพทหรือเคร่ืองพีซีของคุณเสียหายได 

■ แอปพลิเคช่ันอีเมล
ในการเปดใชการตั้งคาอีเมล ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
การตัง้คาขอความ > ขอความอีเมล
ในการใชฟงกชันอเีมลกับโทรศัพทของคุณ คุณตองใชระบบอีเมล 
ท่ีใชงานรวมกันได
คุณจะไดรับการตั้งกําหนดคาอีเมลเปนขอความการตัง้กําหนดคา
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ยตัวชวยตั้งคาอีเมล

เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล แลวปอนท่ีอยูอีเมลของคุณ
แอปพลิเคชั่นอเีมลจําเปนตองใชกับจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ตโดยไมมี
พร็อกซี่ โดยปกติ จุดเชื่อมตอ WAP จะมีพร็อกซี่และไมทํางานกบั 
แอปพลิเคชั่นอเีมล

การเขียนและสงอีเมล
คณุสามารถเขียนขอความอีเมลกอนเชื่อมตอบริการอีเมลหรือ 
เชื่อมตอกบับริการกอนแลวเขียนและสงอีเมลกไ็ด
1. เลือก เมนู > ขอความ > เขียนขอความ > อีเมล

หากกําหนดบัญชีอีเมลไวมากกวาหนึ่งบัญชี ใหเลือกบัญชีท่ีคุณ 
ตองการนํามาใชสงอเีมล

2. พิมพท่ีอยูอีเมลของผูรับ เขียนหัวเรื่อง และปอนขอความในอีเมล 
หากตองการแนบไฟลในอีเมล ใหเลือก ตัวเลือก > ใส
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ในการจัดเก็บอีเมล ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บขอความ 
หากตองการแกไขหรือเขียนอเีมลตอในภายหลัง ใหเลือก 
เปนขอความฉบับราง 

3. ในการสงขอความอีเมล ใหเลือก สง
หากตองการสงอีเมลจากโฟลเดอรฉบับราง ใหเลือก เมนู > ขอความ 
> ฉบับราง แลวเลือกขอความที่ตองการ

การอานและการตอบกลับอีเมล
1. เลือก เมนู > ขอความ เลือกชื่อบัญชีและขอความที่ตองการ
2. ในการตอบกลับอีเมล ใหเลือก ตัวเลือก > ตอบ ยืนยันหรือ 

แกไขท่ีอยูอีเมลและหัวเรื่อง แลวเขียนขอความตอบกลับ
3. ในการสงขอความ ใหเลือก สง 

หากตองการปดการเชื่อมตออีเมล ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตดัการเชื่อมตอ
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ไท
ยขอสําคัญ: ควรใชความระมัดระวังในการเปดขอความ 

ขอความตางๆ อาจมีซอฟแวรท่ีเปนอันตรายหรือสิ่งอื่นๆ 
ท่ีอาจทําใหโทรศัพทหรือเคร่ืองพีซีของคุณเสียหายได 

■ การตั้งคาขอความ

การตั้งคาทั่วไป
การตัง้คาท่ัวไปเปนการตัง้คาปกติท่ีใชกับขอความตัวอักษรและ 
ขอความมลัติมีเดีย
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > การตั้งคาท่ัวไป 
แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
จัดเก็บขอความที่สง - เพ่ือจัดเก็บขอความที่สงไวในโฟลเดอร 
แฟมขอความที่สง
แทนท่ีรายการท่ีสง - เพ่ือเขียนขอความใหมทับขอความเกา 
เมื่อหนวยความจําขอความเตม็ การตั้งคานี้จะปรากฏขึ้นหากคุณ 
ไดเลือก จัดเก็บขอความที่สง
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ผูรับท่ีชื่นชอบ - เพ่ือกําหนดผูรับขอความหรือกลุมท่ีรับขอความ 
เมื่อจะสงขอความ
ขนาดอกัษร - เพ่ือเลือกขนาดอักษรที่จะใชในขอความ
รอยยิ้มแบบกราฟก - เพ่ือแทนที่รอยยิ้มท่ีใชอักขระเปนแบบกราฟก

ขอความตัวอักษร
การตัง้คาขอความตัวอักษรจะสงผลตอการสง การรับ และการดู 
ขอความตวัอักษร
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความตัวอักษร 
แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
รายงานผลการสง - เพ่ือรับรายงานผลการสงขอความของคุณ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ศูนยขอความ - เพ่ือเพ่ิมศูนยขอความที่จะใชสงขอความตัวอักษร 
คุณจะไดรับเบอรโทรศัพทของศูนยขอความจากผูใหบริการของคุณ
ศูนยขอความที่ใช - เพ่ือเลือกศูนยขอความที่จะใช
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ยอายุขอความ - เพ่ือเลือกระยะเวลาที่เครือขายพยายามสงขอความ 

ของคุณ
สงในแบบ - เพ่ือเลือกรูปแบบของขอความที่จะสง: ขอความ, 
เพจตามตัว หรือ โทรสาร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ใชขอมูลแพคเก็ต - เพ่ือตัง้คา GPRS เปนบริการเสริม SMS 
ท่ีตองการ
ตวัอักษรที่สนับสนุน - เพ่ือเลือกวิธีท่ีจะสงตัวอักษรในขอความ 
เลือก เต็ม เพ่ือสงตัวอักษรตามที่แสดงใหเห็น
ใชศูนยเดิม - เพ่ือใหผูรับขอความสามารถสงขอความตอบกลับผาน 
ทางศูนยขอความของคุณได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ขอความมัลติมีเดีย
การตัง้คาขอความจะสงผลตอการสง การรับ และการดูขอความ 
มัลติมีเดีย คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาสําหรับสงขอความ 
มัลติมีเดียเปนขอความการตั้งกําหนดคา โปรดดูท่ี 
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“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 4 นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอน 
การตัง้คาดวยตวัคุณเองได โปรดดูท่ี “การตั้งกําหนดคา” หนา 51
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความมัลติมีเดีย 
แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
รายงานผลการสง - เพ่ือรับรายงานผลการสงขอความของคุณ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
โหมดการสราง MMS - เพ่ืออนุญาตหรือจํากัดมัลติมีเดียประเภท 
ตางๆ ท่ีจะเพิ่มลงในขอความ
ขนาดภาพใน MMS - เพ่ือตั้งคาขนาดภาพในขอความมัลติมีเดีย
คาท่ีใชจับเวลาภาพนิ่ง - เพ่ือกําหนดเวลาที่ตั้งไวระหวางภาพนิ่ง 
ในขอความมัลติมีเดีย
ใหรับมัลตมิีเดีย - เพ่ืออนุญาตหรือปดกั้นขอความมัลตมิีเดีย 
หากคณุเลือก ในเครือขายเดียวกัน คุณไมสามารถรับขอความ 
มัลติมีเดียเมื่อคณุอยูนอกเครือขาย โดยปกติ คาท่ีตั้งไวคือ 
ในเครือขายเดียวกัน เมนูท่ีคุณสามารถใชไดนั้นขึ้นอยูกับโทรศัพท 
ท่ีคุณใช
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ยมัลติมีเดียท่ีเขามา - เพ่ือตัดสินใจวาจะดึงขอความมัลติมีเดีย 

ดวยวธิีใด เครื่องจะไมแสดงการตั้งคานี้หากตั้งคา ใหรับมัลติมเีดีย 
ไวท่ี ไม
ใหรับโฆษณา - เพ่ือรับหรือปฏิเสธไมรับขอความโฆษณา เครื่องจะ 
ไมแสดงคานี้หากตั้งคา ใหรับมัลติมีเดีย ไวท่ี ไม หรือตั้งคา 
มัลติมีเดียท่ีเขามา ไวท่ี ปฏิเสธ
การตัง้กําหนดคา - เพ่ือดูการตั้งกําหนดคาท่ีรองรับขอความ 
มัลติมีเดีย เลือกผูใหบริการ, คาท่ีตั้งไว หรือ การตั้งคาสวนบุคคล 
สําหรับขอความมัลติมีเดีย เลือก บัญชี และบัญชี MMS ท่ีอยูใน 
การตัง้กําหนดคาท่ีใชงาน

ขอความอีเมล
การตัง้คาอเีมลจะสงผลตอการสง การรับ และการดูอีเมล คุณอาจได 
รับการตั้งคาเปนขอความการตั้งกําหนดคา โปรดดูท่ี 
“บริการตั้งกําหนดคา” หนา 4 นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอน 
การตัง้คาดวยตวัคุณเองได โปรดดูท่ี “การตั้งกําหนดคา” หนา 51
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เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความอีเมล และจาก 
ตัวเลือกตอไปนี้:
การแจงเตอืนอเีมลใหม - เพ่ือเลือกวาจะใหแสดงการแจงเตือน 
เมื่อไดรับอเีมลใหมหรือไม
อนุญาตการรับเมล - เพ่ือเลือกวาจะใหรับอีเมลเมื่อคณุอยูนอก 
เครือขายโฮมหรือไม
ตอบกลับพรอมเนื้อเดิม - เพ่ือเลือกวาจะใหรวมขอความเดิมกับ 
ขอความตอบกลับหรือไม
ขนาดรูปภาพในอีเมล - เพ่ือเลือกขนาดรูปภาพในอีเมล
แกไขศูนยขอความ - เพ่ือเพ่ิมศูนยขอความใหมหรือแกไข 
ศูนยขอความที่ใชอยู
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ไท
ย4. รายชื่อ

คณุสามารถจดัเกบ็ชือ่และเบอรโทรศพัท (รายชือ่) ทัง้ในหนวยความจํา 
ของโทรศัพทและในหนวยความจําของซมิการด

■ การจัดเก็บชื่อและเบอรโทรศัพท
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > เพ่ิมรายชื่อใหม 
ชื่อและเบอรโทรศัพทจะถูกจัดเก็บในหนวยความจําโทรศัพท

■ การเพิ่มขอมูลในรายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา แลวตรวจดูวา ความจําท่ีใช เปน 
โทรศัพท หรือ เครื่องและซิม ในหนวยความจําของโทรศัพท 
คณุสามารถจัดเก็บเบอรโทรศัพท แบบเสียง หรือคลิปวดิีโอ 
และรายการขอความสั้นไดหลากหลายประเภทตอรายชื่อหน่ึงรายชื่อ
คนหารายชื่อท่ีคุณตองการเพิ่มรายละเอียด แลวเลือก ขอมูล > 
ตัวเลือก > เพ่ิมขอมูล เลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก
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■ การคนหารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ เล่ือนดูรายชื่อ หรือปอนตัวอักษรตัวแรก 
ของชื่อท่ีคณุกําลังคนหา

■ การคัดลอกหรือยายรายชื่อ
คุณสามารถคัดลอกและยายรายชื่อจากหนวยความจําโทรศัพทไป 
ยังหนวยความจําของซิมการด หรือจากซิมการดไปยังเคร่ืองได 
ซิมการดจะสามารถบันทึกชื่อพรอมเบอรโทรศัพทหนึ่งหมายเลข 
หากตองการคัดลอกหรือยายรายชื่อท้ังหมด ใหเลือก เมนู > รายชื่อ 
> ยายรายชื่อ หรือ คัดลอกรายชื่อ
หากตองการคัดลอกหรือยายรายชื่อทีละรายชื่อ ใหเลือก เมนู > 
รายชื่อ > ชื่อ เล่ือนไปที่รายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > ยายรายชื่อ 
หรือ คดัลอกรายชื่อ
ในการยายหรือคัดลอกรายชื่อหลายรายชื่อ ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > 
ชื่อ เล่ือนไปท่ีรายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > เลือก เลือกรายชื่ออื่นๆ 
แลวเลือก ตัวเลือก > ยายที่เลือก หรือ คัดลอกที่เลือก
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ไท
ย■ การแกไขรายชื่อ

เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ เล่ือนไปที่รายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > 
แกไข แลวเล่ือนไปยังขอมูลท่ีตองการเปลี่ยน

■ กลุม
เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม เพ่ือจัดการชื่อและเบอรโทรศัพทไวใน 
กลุมผูโทรโดยมีเสียงเรียกเขาและภาพของกลุมตางกัน

■ การตั้งคารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ความจําท่ีใช - โปรดดูท่ี “การเพิ่มขอมลูในรายชื่อ” หนา 31
แสดงกลุมรายชื่อ - เพ่ือเลือกวิธีแสดงชื่อและเบอรโทรศัพทใน 
รายชื่อ
การแสดงชื่อ - เพ่ือเลือกวาจะแสดงชื่อหรือนามสกุลของผูติดตอกอน
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ขนาดอกัษร - เพ่ือตั้งคาขนาดอักษรของรายชื่อผูติดตอ
สถานะหนวยความจํา - ใชดูขนาดของหนวยความจําท่ีใชแลวและ 
หนวยความจําท่ียังไมไดใช 
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ไท
ย5. บันทึก

เลือก เมนู > บันทึก > เบอรท่ีไมไดรับ, เบอรท่ีไดรับสาย หรือ 
เบอรท่ีโทรออก ในการดูเบอรท่ีไมไดรับ เบอรท่ีไดรับสาย 
และเบอรท่ีโทรออกลาสุดตามลําดับ ใหเลือก ทุกสาย 
ในการดูชื่อท่ีคุณไดสงขอความไปลาสุด ใหเลือก ผูรับขอความ
ในการดูจํานวนขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดียท่ีคุณสงและ
ไดรับ ใหเลือก เมนู > บันทึก > บันทึกขอความ

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดงใน 
ใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจตางกันขึ้นอยู 
กับคณุสมบัต ิของเครือขาย การปดเศษ ภาษี และปจจัย 
อื่นๆ
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6. การต้ังคา

■ รูปแบบ
เลือก เมนู > การตัง้คา > รูปแบบ เลือกรูปแบบท่ีตองการ แลวเลือก 
จากตัวเลือกตอไปน้ี:
ใชงาน - เพ่ือใชงานรูปแบบท่ีเลือก
ปรับตัง้คา - เพ่ือปรับแตงรูปแบบ เชน เสียงเรียกเขา ระดับความดัง 
การสั่นเตือน เอฟเฟกตแสง และแบบเสียงเตือนขอความ
ตั้งเวลา - เพ่ือกําหนดรูปแบบใหทํางานในชวงเวลาหนึ่งไดนานถึง 
24 ชั่วโมง หลังจากเวลาที่กําหนด เครื่องจะเปดใชรูปแบบกอนหนา 
อีกครั้ง

■ ลักษณะ
เลือก เมนู > การตัง้คา > ลักษณะ และจากตวัเลือกตอไปนี้:
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ไท
ยเลือกลักษณะ - เพ่ือตัง้คาลักษณะ รายชือโฟลเดอรใน คลังภาพ 

จะปรากฏขึน้ เปดโฟลเดอร ลักษณะ แลวเลือกลักษณะ
ดาวนโหลดลักษณะ - เพ่ือเปดรายการลิงคสําหรับดาวนโหลด 
ลักษณะเพิ่ม

■ แบบเสียง
เลือก เมนู > การตัง้คา > แบบเสียง
เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ เพ่ือบันทึกการตั้งคาหรือเลือก ยกเลิก 
เพ่ือออกจากการตั้งคาโดยไมเปล่ียนแปลง
หากคณุเลือกระดับเสียงเรียกเขาสูงสุด เสียงเรียกเขาจะดังถึงระดับ 
สูงสุดเมื่อเวลาผานไปสักครู

■ จอภาพ
ในการปรับแตงลักษณะจอภาพ ใหปรับการตัง้คาของจอภาพ
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การตั้งคาโหมดพรอมทํางาน
เลือก เมนู > การตัง้คา > จอแสดงผล และจากตัวเลือกตอไปนี้:
ภาพพ้ืนหลัง - เพ่ือตั้งคาโทรศัพทใหแสดงรูปภาพหรือสไลดเปน 
ภาพพ้ืนหลังเมื่อเคร่ืองอยูในโหมดพรอมทํางาน เลือก ภาพพ้ืนหลัง 
> ภาพ หรือ ชุดสไลด เล่ือนไปท่ีโฟลเดอร 
แลวเลือกภาพหรือชุดสไลด
สแตนดบายแบบพิเศษ - เพ่ือเลือกวาจะใชโหมดสแตนดบาย 
แบบพิเศษหรือไม
สีอักษรสแตนดบาย - เพ่ือเลือกสีขอความที่ปรากฏบนจอแสดงผล 
เมื่อเคร่ืองอยูในโหมดพรอมทํางาน
ไอคอนปุมสํารวจ - เพ่ือแสดงไอคอนของทางลัดปุมเล่ือนปจจุบัน 
ในโหมดพรอมทํางานเมือ่ปดการใชงานสแตนดบายแบบพิเศษ
รายละเอียดการแจง - เพ่ือแสดงหรือซอนขอมูล เชน ขอมูลรายชื่อ 
ท้ังจากในรายชื่อเบอรท่ีไมไดรับและการแจงเตือนการรับขอความ
ภาพพักหนาจอ - เพ่ือตั้งคาโทรศัพทใหแสดงรูปแบบการเลื่อน 
หรือภาพเมื่อไมใชงานโทรศัพทชั่วระยะเวลาหนึ่ง
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ยประหยดัพลังงาน - เพ่ือประหยดัพลังงานแบตเตอร่ี นาฬกิาดจิติอลจะ 

ปรากฏขึน้เมือ่ไมมกีารใชงานโทรศพัทชัว่ระยะเวลาหน่ึง
โหมดพัก - เพ่ือประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ หนาจอจะเปล่ียนเปน 
สีดําเมื่อไมมีการใชงานโทรศัพทชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ขนาดอกัษร - เพ่ือกําหนดขนาดตัวอกัษรที่ใชในการอานและ 
เขียนขอความ รวมท้ังการดูรายชื่อและเว็บเพจ
โลโกระบบ - เพ่ือตั้งคาเครื่องใหแสดงหรือซอนโลโกระบบ ถามี
แสดงขอมูลระบบ - เพ่ือรับขอมูลจากผูใหบริการระบบ 
ท้ังน้ีขึ้นกบัระบบเครือขายที่ใช (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

■ วันและเวลา
เลือก เมนู > การตัง้คา > วันและเวลา > การตั้งคาวันและเวลา, 
รูปแบบวันท่ีและเวลา หรือ รับขอมูลเวลาอัตโนมัต ิ(บริการเสริมจาก 
ระบบเครือขาย) เพ่ือเปล่ียนการตั้งคาวัน เวลา และเขตเวลา
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■ ทางลัดสวนตัว
ทางลัดสวนตัวจะทําใหคุณเขาใชฟงกชันในเครื่องท่ีใชงานบอยๆ 
ไดอยางรวดเร็ว

ปุมเลือกทางซาย
ในการเลือกฟงกชันจากรายการ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
ทางลัดสวนตัว > ปุมเลือกดานซาย

ปุมเลือกทางขวา
ในการเลือกฟงกชันจากรายการ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
ทางลัดสวนตัว > ปุมเลือกดานขวา

ปุมสํารวจ
ในการกําหนดฟงกชันอื่นๆ ในโทรศัพทจากรายการที่กําหนดไวแลว 
ลวงหนาลงในปุมเล่ือน ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > ทางลัดสวนตวั > 
ปุมสํารวจ
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ยปุมสแตนดบายพิเศษ

ในการเลือกฟงกชันจากรายการ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
ทางลัดสวนตัว > ปุมสแตนดบายพิเศษ

■ ซิงคและสํารอง
เลือก เมนู > การตัง้คา > ซิงคและสํารอง เพ่ือซิงโครไนซหรือคัดลอก 
ขอมูลระหวางโทรศัพทของคุณกับโทรศัพทเครื่องอื่นหรือกับ 
เซิรฟเวอรระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
การสลับโทรศัพท - เพ่ือซิงโครไนซหรือคัดลอกขอมูลระหวาง 
โทรศัพทสองเครื่อง
สรางขอมูลสํารอง - เพ่ือสรางขอมูลสํารองของรายการที่เลือกไว 
แลวบันทึกลงในการดหนวยความจํา
เรียกขอมูลสํารอง - เพ่ือเรียกขอมลูท่ีสํารองไวในการดหนวยความจํา 
โทรศัพท
ซิงคกับเซิรฟฯ - เพ่ือซิงโครไนซขอมูลระหวางโทรศัพทของคุณกับ 
เซิรฟเวอร
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■ การเชื่อมตอ
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณอื่นท่ีใชงานรวมกันไดโดย 
ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB

การเชื่อมตอกับ Bluetooth
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 
ซึ่งรองรับรูปแบบตอไปน้ี advanced audio distribution, audio 
video remote control, dial-up networking, file transfer, general 
access, general object exchange, generic audio/video 
distribution, hands-free, headset, object push, phonebook 
access, serial port, service discovery application และ SIM 
access คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมสําหรับรุนนี้ท่ีไดรับ 
การรับรองจาก Nokia เทานั้น เพ่ือสรางความมั่นใจในการใชงาน 
ระหวางอุปกรณท่ีรองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับ 
บริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพ่ือดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับ 
โทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม
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ไท
ยเทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเชื่อมตอระหวางโทรศัพทกับ 

อุปกรณ Bluetooth ท่ีใชงานรวมกันไดภายในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) 
เนื่องจากโทรศัพทท่ีใชเทคโนโลยี Bluetooth จะตดิตอสื่อสารกัน 
โดยใชคล่ืนวิทยุ โทรศัพทของคุณและโทรศัพทเครื่องอื่นๆ 
จึงไมจําเปนตองอยูท่ีเดียวกันในระยะการมองเห็นไดโดยตรง 
แมวาการเชื่อมตออาจไดรับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณ 
รบกวน เชน ผนังหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
ฟงกชันท่ีใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มปริมาณการใชพลังงาน 
แบตเตอรี่และทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง 

การใชงานการเช่ือมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การตัง้คา > การเชื่อมตอ > Bluetooth > ใช
เลือก ชื่อโทรศัพทของฉัน เพ่ือตั้งคาหรือเปล่ียนชื่อโทรศัพทท่ีจะ 
แสดงใหอปุกรณ Bluetooth อื่นมองเห็น

 แสดงวามีการใชงาน Bluetooth โปรดทราบวาฟงกชัน 
Bluetooth จะใชพลังงานแบตเตอรี่และอาจรนอายุการใชงาน 
แบตเตอรี่  ี
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การเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth
เลือก เมนู > การตัง้คา > การเชื่อมตอ > Bluetooth > 
ตออุปกรณพิเศษเสียง แลวเลือกอปุกรณท่ีตองการเชื่อมตอ

การดูรายการการเช่ือมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การตัง้คา > การเชื่อมตอ > Bluetooth > 
อุปกรณท่ีใชอยู

การสงขอมูลไปยังอุปกรณ Bluetooth
เลือก เมนู > การตัง้คา > การเชื่อมตอ > Bluetooth > 
อุปกรณท่ีจับคูแลว เลือกอุปกรณท่ีคุณตองการเชื่อมตอ แลวปอน 
รหัสผาน ในการเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น คุณตองยอมรับรหัสผาน 
(ไดถึง 16 ตัวอกัษร) ท่ีใช คุณจะใชรหัสผานเพียงครั้งเดียว 
ในการตั้งคาการเชื่อมตอ แลวเริ่มการโอนขอมูล
หากคณุมองไมเห็นอุปกรณท่ีอยูในรายการ ใหเลือก ใหม เพ่ือแสดง 
รายการอปุกรณ Bluetooth ท่ีอยูในระยะการมองเห็น
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ไท
ยการซอนอุปกรณ Bluetooth ไมใหอุปกรณอ่ืน 

มองเห็น
เลือก เมนู > การตัง้คา > การเชื่อมตอ > Bluetooth > 
การมองเห็นโทรศัพท เลือก ไมแสดง หรือปด Bluetooth ท้ังหมด

การซิงโครไนซจากเครื่องพีซีที่ใชรวมกันได
ในการซิงโครไนซขอมูลจากปฏิทิน บันทึก และรายชื่อ คณุตองตดิตัง้ 
ซอฟตแวร Nokia PC Suite ของโทรศัพทลงในเครื่องพีซีท่ีใชงาน 
รวมกันไดกอน ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล 
USB ในการซิงโครไนซ แลวเริ่มซิงโครไนซจากเครื่องพีซี

การซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร
ในการใชเซิรฟเวอรอนิเทอรเน็ตระยะไกล จําเปนตองสมัครเพื่อ 
ขอรับบริการการซิงโครไนซ สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิและการตั้งคา 
ท่ีจําเปนสําหรับบริการนี้ โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ
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สายเคเบิลขอมูล USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB รุน CA-101 ในการโอนขอมูล 
ระหวางโทรศัพทกับเคร่ืองพีซีท่ีใชงานรวมกันได หรือกับเคร่ืองพิมพ 
ท่ีสนับสนุนระบบ PictBridge นอกจากนี้ คุณยังใชสายเคเบิลขอมูล 
USB กับชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ได
ถามเมื่อเชื่อมตอ - เพ่ือตั้งคาโทรศัพทใหถามวาจะยอมรับ 
การเชื่อมตอหรือไม
PC Suite - เพ่ือใชโทรศัพทในการโตตอบกับแอปพลิเคชั่น 
ของเคร่ืองพีซีท่ีตดิตั้งโปรแกรม Nokia PC Suite
การพิมพและสื่อ - เพ่ือใชโทรศัพทและเครื่องพิมพท่ีสนับสนุน 
PictBridge หรือเพ่ือเชื่อมตอโทรศัพทกับเคร่ืองพีซีเพ่ือทําการ 
ซิงโครไนซโทรศัพทดวยโปรแกรม Windows Media Player 
(วิดีโอและเพลง)
แหลงเก็บขอมูล - เพ่ือเชื่อมตอกับเคร่ืองพีซีท่ีไมมีซอฟตแวร Nokia 
และใชโทรศัพทเปนแหลงเก็บขอมูล
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ไท
ยในการเปล่ียนโหมด USB ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 

สายเคเบิลขอมูล USB > ถามเมื่อเชื่อมตอ, PC Suite, 
การพิมพและสื่อ หรือ แหลงเก็บขอมูล

■ การโทร
เลือก เมนู > การตัง้คา > โทรออก แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
การโอนสาย - เพ่ือโอนสายเรียกเขา (บริการเสริมจากระบบ 
เครือขาย) คุณอาจโอนสายไมไดหากมีการใชฟงกชันจํากัดการโทร 
บางฟงกชัน โปรดดูท่ี การจํากัดการโทร ใน “รหัสผาน” หนา xvi
รับไดทุกปุม > เปด - เพ่ือรับสายเรียกเขาโดยกดปุมใดก็ไดยกเวน 
ปุมเปด/ปด ปุมเลือกทางขวาและปุมเลือกทางซาย หรือปุมวางสาย
เรียกซ้ําอตัโนมัติ - เพ่ือใหเครื่องพยายามโทรออกไปหมายเลขนั้น 
ไดสูงสุด 10 ครั้ง
ความชัดเจนเสียง - เพ่ือชวยใหไดยินเสียงสนทนาไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในที่ซึ่งเสียงรอบขางดังมาก
โทรดวน - โปรดดูท่ี “โทรดวน” หนา 16
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สายเรียกซอน - เพ่ือรับการแจงเตือนเมื่อมีสายเรียกเขาในขณะท่ีคุณ 
กําลังใชสายอยู (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
สรุปหลังการโทร - เพ่ือแสดงระยะเวลาและคาโทร (บริการเสริมจาก 
ระบบเครือขาย) ของการโทรหลังจากใชสายแตละครั้ง
สงขอมูลผูโทร - เพ่ือแสดงเบอรโทรศัพทแกผูท่ีคณุโทรหา (บริการ 
เสริมจากระบบเครือขาย) ในการใชการตัง้คาตามที่ผูใหบริการ 
กําหนด ใหเลือก ตามคาของระบบ
การแบงดูวิดีโอ - เพ่ือกําหนดการตั้งคาการแบงดูวดิีโอ

■ โทรศัพท
เลือก เมนู > การตัง้คา > โทรศัพท และจากตัวเลือกตอไปน้ี: 
การตัง้คาภาษา - ในการกําหนดภาษาที่ใชแสดงในเครื่อง ใหเลือก 
ภาษาที่ใชในเครื่อง อตัโนมัติ เลือกภาษาตามขอมูลในซิมการด 
ในการเลือกภาษาที่ใชในการด USIM ใหเลือก ภาษาท่ีใชในซิม 
ในการกําหนดภาษาที่ใชในการเลนเสียง ใหเลือก ภาษาในการ 
จดจําเสียง
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ไท
ยสถานะหนวยความจํา - เพ่ือใชดูพ้ืนท่ีของหนวยความจําโทรศัพทท่ี 

ใชแลวและหนวยความจําท่ียังไมไดใช
ล็อคปุมอัตโนมัติ - โปรดดูท่ี “รหัสผาน” หนา xvi
ปองกันปุมกด - โปรดดูท่ี “รหัสผาน” หนา xvi
การจดจําเสียง - เพ่ือโทรออกโดยพูดชื่อท่ีจัดเก็บไวในรายชื่อ
ถามบนเครื่อง - โปรดดูท่ี “รูปแบบบนเครื่อง” หนา 12
ขอความตอนรับ - เพ่ือเขียนขอความที่คณุตองการใหแสดง 
เมื่อเปดเครื่อง
อัพเดตโทรศัพท - เพ่ืออัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพทหากมี 
การอพัเดต
โหมดเครือขาย - เพ่ือเลือกโหมดคู (UMTS หรือ GSM) 
คณุไมสามารถใชงานตัวเลือกนี้ในระหวางใชสายสนทนาได
เลือกผูใหบริการ - ในการตั้งคาโทรศัพทใหเลือกเครือขายเซลลูลาร 
ท่ีมีในพ้ืนท่ีของคุณโดยอัตโนมัติ ใหเลือก อัตโนมัต ิดวยการตั้งคา 
โดยผูใช 
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คุณจะสามารถเลือกเครือขายที่มีขอตกลงในการใหบริการขาม 
เครือขายกับผูใหบริการของคุณ
ตัวชวยแนะนําเมนู - เพ่ือเลือกวาใหเครื่องแสดงขอความแนะนํา 
เมนูหรือไม
เสียงเปดเครื่อง - เพ่ือเลือกวาใหโทรศัพทเลนแบบเสียงเมื่อเปด 
โทรศัพทหรือไม

■ อุปกรณเพ่ิมพิเศษ
เมนูหรือตวัเลือกตอไปนี้จะแสดงขึน้หากมีจะเชื่อมตอหรือไดเชื่อมตอ
โทรศัพทกับอุปกรณเพ่ิมพิเศษของโทรศัพทมือถือท่ีใชงานรวมกันได
เลือก เมนู > การตั้งคา > อปุกรณเพ่ิมพิเศษ เลือกอุปกรณเพ่ิมพิเศษ 
แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ ซึ่งตัวเลือกจะขึ้นอยูกับอุปกรณ 
เพ่ิมพิเศษท่ีใช:
รูปแบบท่ีตัง้ไว - เพ่ือเลือกรูปแบบท่ีคณุตองการใชงานโดยอัตโนมัติ 
เมื่อคุณเชื่อมตอกับอุปกรณเพ่ิมพิเศษ
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ไท
ยรับอัตโนมัติ - เพ่ือตั้งคาเครื่องใหรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติ 

หลังจากนั้น 5 วินาที หากตั้งคา เมนู > การตั้งคา > แบบเสียง > 
เสียงเตือนโทรเขา เปน ดังสั้นหน่ึงครั้ง หรือ ไมใช การรับสาย 
อัตโนมัติจะไมทํางาน

■ การตั้งกําหนดคา
คณุสามารถจัดรูปแบบโทรศัพทของคุณดวยการตั้งคาท่ีจําเปน 
สําหรับบริการบางอยางใหทํางานไดอยางถูกตอง ท้ังนี้ ผูใหบริการ 
อาจสงการตั้งคาดังกลาวใหคุณในรูปแบบของขอความตัง้กําหนดคา
เลือก เมนู > การตัง้คา > การตั้งกําหนดคา แลวเลือกจากตัวเลือก 
ตอไปน้ี:
ตัง้กําหนดคาท่ีตั้งไว - เพ่ือดูรายชื่อผูใหบริการที่จัดเก็บอยูในเครื่อง 
ในการตั้งการกําหนดคาของผูใหบริการเปนคาเริ่มตน ใหเลือก 
ตัวเลือก > ตั้งเปนคาท่ีตัง้ไว 
ใชคาท่ีตั้งในทุกแอปฯ - เพ่ือใชการตั้งกําหนดคาเริ่มตนท่ีระบบ 
กําหนดกบัแอปพลิเคชั่นท่ีสนับสนุน
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จุดเชื่อมตอท่ีตองการ - เพ่ือดูจุดเชื่อมตอท่ีจัดเกบ็ไว เล่ือนไปยัง 
จุดเชื่อมตอ แลวเลือก ตัวเลือก > ขอมูล เพ่ือดูชื่อผูใหบริการ 
บริการเสริม และจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต หรือหมายเลขติดตอ 
GSM
ตอเวบ็สนับสนุน - เพ่ือดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาจากผูใหบริการ
การตัง้คาสวนบุคคล - เพ่ือเพิ่มบัญชีสวนบุคคลบัญชีใหมสําหรับ 
บริการตางๆ ดวยตนเอง และเพ่ือเปดใชหรือลบบัญชีสวนบุคคล 
พารามิเตอรจะแตกตางกันตามประเภทบริการที่เลือกไว 

■ การเรียกคืนคาดั้งเดิม
ในการรีเซ็ตการตั้งคาเมนูบางอยางใหกลับเปนคาเดิม ใหเลือก เมนู 
> การตัง้คา > เรียกคืนคาดั้งเดิม ปอนรหัสโทรศัพท ชื่อและ 
เบอรโทรศัพทท่ีบันทึกไวใน รายชื่อ จะไมถูกลบ
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ไท
ย■ การอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท

ผูใหบริการของคณุอาจสงการอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทมายัง 
อุปกรณของคุณโดยตรง ตัวเลือกนี้อาจไมมีในเครื่องของคุณ 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับโทรศัพทรุนท่ีคุณใช 

คําเตือน: หากคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟตแวร 
คุณจะไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกับการโทรออก 
ฉุกเฉินจนกวาจะติดตั้งเสร็จและรีสตารทโทรศัพทอีกครั้ง 
ตองแนใจวาไดสํารองขอมูลไวแลวกอนยอมรับการติดตั้ง
โปรแกรมปรับปรุง
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7. การเชื่อมตอกบัเครือ่งคอมพิวเตอร

คุณสามารถรับและสงอีเมล รวมท้ังเขาใชอินเทอรเน็ตเมื่อเชื่อมตอ 
โทรศัพทเขากับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันไดผานการเชื่อม
ตอ Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล คุณสามารถใชโทรศัพทเครื่องน้ี 
กับแอปพลิเคชั่นการสื่อสารดานขอมูลและการเชื่อมตอกับ 
เครื่องคอมพิวเตอรได

■ Nokia PC Suite
ดวยซอฟตแวร Nokia PC Suite คุณสามารถซิงโครไนซรายชื่อ 
ปฏิทิน บันทึก และบันทึกสิ่งท่ีตองทําระหวางโทรศัพทของคุณ 
กับเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได หรือกับเซิรฟเวอร 
อินเทอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณอาจ 
คนหาขอมูลเพ่ิมเติมและโปรแกรม PC Suite ไดท่ีเว็บไซต 
www.nokia.co.th/3210classic/support หรือเว็บไซต Nokia 
ในประเทศของคุณ
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ไท
ย■ แอปพลิเคช่ันการส่ือสารขอมูล

โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการใชแอปพลิเคชั่นการสื่อสารขอมูลจาก 
เอกสารที่ใหมาดวย
ในระหวางท่ีเชื่อมตอเคร่ืองเขากับเคร่ืองคอมพิวเตอร คณุไมควร 
โทรออกหรือตอบรับสายเรียกเขา เนื่องจากอาจทําใหการทํางาน 
ขัดของได
เพ่ือประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในขณะที่ใชโทรศัพทรับสงขอมูล ใหวาง 
โทรศัพทบนพ้ืนท่ีมั่นคงโดยใหคว่ําดานแผงปุมกดลง อยาเคล่ือนท่ี 
ตวัเครื่องโทรศัพทโดยการถือในมือระหวางการใชโทรศัพทเพ่ือรับสง
ขอมูล
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8. ส่ือ

คุณสามารถถายภาพหรือบันทึกคลิปวิดีโอโดยใชกลองขนาด 2.0 
ลานพิกเซลในตัวเครื่องได

■ กลองถายรูป
กลองถายรูปจะสรางภาพในรูปแบบไฟล .jpg และคุณยงัสามารถ 
ขยายภาพดวยระบบดิจิตอลไดถึงแปดเทา

การถายภาพ
เลือก เมนู > สื่อ > กลอง > จับภาพ หากตองการถายภาพอกี 
ใหเลือก กลับ หากตองการสงภาพเปนขอความมัลติมีเดีย ใหเลือก 
สง เครื่องจะจัดเก็บภาพไวใน คลังภาพ > รูปถาย
ในการซูมภาพใหมีขนาดใหญขึ้นหรือเล็กลง ใหกดปุมปรับระดับ 
เสียงขึ้นหรือลง
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ย■ วิดีโอ

คณุสามารถบันทึกคลิปวิดีโอในรูปแบบไฟล .3gp หรือ .mp4 ได
ในการกําหนดคุณภาพของคลิปวิดีโอ ใหเลือก เมนู > สื่อ > วิดีโอ > 
ตัวเลือก > การตั้งคา > คุณภาพคลิปวิดีโอ > สูง, ปกติ หรือ ธรรมดา
หากตองการเลือกขนาดจํากัดไฟล ใหเลือก เมนู > สื่อ > วิดีโอ > 
ตัวเลือก > การตั้งคา > ความยาววิดีโอคลิป

การบันทึกคลิปวิดีโอ
เลือก เมนู > สื่อ > วิดีโอ > บันทกึ ในการซูมภาพใหมีขนาดใหญขึ้น 
หรือเล็กลง ใหกดปุมปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

■ เคร่ืองเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีเครื่องเลนเพลงสําหรับฟงแทร็คเพลง เสียงบันทึก 
รวมท้ังไฟล MP3, MPEG4, AAC, eAAC+ หรือไฟลเพลง WMA 
ซึ่งคุณโอนมายังเคร่ืองดวยโปรแกรม Nokia Audio Manager ซึ่งเปน 
โปรแกรมหนึ่งใน Nokia PC Suite
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ในการเปดเครื่องเลนเพลง ใหเลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนเพลง

วิทยุ
วทิย ุFM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสาอากาศของอปุกรณ 
ไรสาย ดงัน้ัน คณุตองตอชุดหฟูงหรืออปุกรณเสริมท่ีใชงานรวมกนัได 
เขากบัเคร่ืองโทรศพัทเพ่ือการใชงานวทิย ุFM ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การฟงดวย 
เสียงดังอยางตอเน่ืองอาจสงผลเสียตอการไดยิน 
หามถืออุปกรณไวใกลกับหูเมื่อคณุเปดใชลําโพง 
เพราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกินไป

เลือก เมนู > สื่อ > วิทย ุในการใชปุมภาพกราฟก , ,  
หรือ  บนจอภาพ ใหเล่ือนไปทางซายหรือทางขวาไปยังปุม 
ท่ีตองการ แลวเลือกปุมนั้น
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ยการจัดเกบ็สถานี

1. ในการคนหาสถานีวิทยุ ใหเลือกและกดปุม  หรือ  คางไว 
ในการเปล่ียนความถี่วิทยุครั้งละ 0.05 MHz ใหกดปุม  
หรือ

2. ในการจัดเก็บสถานีไวในหนวยความจํา ใหเลือก ตัวเลือก 
แลวเลือก จัดเก็บสถานี

3. ในการตั้งชื่อใหสถานีท่ีจัดเก็บไว ใหเลือก ตัวเลือก > สถานี 
เลือกสถานี แลวเลือก ตัวเลือก > เปล่ียนชื่อ ใสชื่อสถานี

การฟง
1. เลือก เมนู > สื่อ > วิทย ุ
2. ในการเล่ือนไปยังสถานีวิทยุท่ีตองการ ใหเลือก  หรือ  

หรือกดปุมท่ีชุดหูฟง
3. ในการเลือกตําแหนงสถานีวิทยุ ใหกดปุมหมายเลขที่ตรงกัน 

สั้นๆ
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4. เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
ปด - เพ่ือปดวทิยุ
จัดเก็บสถานี - เพ่ือจัดเก็บสถานีใหมโดยปอนชื่อสถานี 
ตวัเลือกจะปรากฏขึ้นเมื่อสถานีวิทยุท่ีเลือกไวนั้นยังไมไดบันทึก
ลงในเครื่อง
สถานี - เพ่ือเลือกสถานีท่ีจัดเก็บไวจากรายชื่อ คุณจะสามารถ 
ปอนรายชื่อสถานีไดหากคุณไดบันทึกสถานีท่ีเลือกไวแลวกอน 
หนานี้
คนหาทุกสถานี - การปอนรายชื่อสถานีจะทําไดตอเมื่อสถานีท่ี 
เลือกนั้นถูกบันทึกไวแลวกอนหนานี้
ตัง้ความถี่ - ปอนความถี่ของสถานีวิทยุ
การตัง้คา - เปล่ียนการตัง้คาเริ่มตนของวทิยุ
ไดเรกทอรีสถานี - เขาสูเวบ็เพจของ Visual Radio
Visual Radio - เพ่ือตั้งคาวาจะใชโปรแกรม Visual Radio 
หรือไม สถานีวิทยุบางสถานีอาจสงขอมูลท่ีเปนตัวอักษรหรือ 
ภาพกราฟกที่คุณสามารถดูไดดวย Visual Radio
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ยใชงานบริการ visual - เพ่ือกําหนดวาจะใหเปดโปรแกรม Visual 

Radio โดยอตัโนมัติเมื่อคุณเปดวิทยุหรือไม
คณุสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาไดตามปกติขณะฟงวทิยุ 
ขณะสนทนา เสียงจากวิทยุจะถูกปด
หากมีแอปพลิเคชั่นท่ีใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตหรือ HSCSD 
กําลังสงหรือรับขอมูลอยู การทํางานดังกลาวอาจทําใหเกิดสัญญาณ 
รบกวนคลื่นความถี่วิทยุได
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9. ขอมูลเกีย่วกบัแบตเตอรี่และ 
อุปกรณชารจ

โทรศัพทของคณุใชพลังงานจากแบตเตอรีช่นิดท่ีสามารถชารจประจ ุ
ใหมได แบตเตอรีท่ี่ไดรับการออกแบบมาใหใชกบัโทรศพัทเคร่ืองนี้
คอื BL-4U โทรศัพทเคร่ืองนีไ้ดรับการออกแบบใหเกบ็พลังงานจาก 
อปุกรณชารจตอไปนี:้ AC-3 คณุสามารถชารจและคายประจ ุ
แบตเตอรี่ไดเปนรอยๆ คร้ัง แตแบตเตอรีก่จ็ะคอยๆ เสือ่มสภาพไปใน 
ท่ีสดุ เมือ่สงัเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของ 
แบตเตอรี่สัน้ลงอยางเหน็ไดชดั ใหเปล่ียนแบตเตอรีก่อนใหม 
ใชแบตเตอรีท่ี่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทาน้ัน และชารจ 
แบตเตอรี่โดยใชอปุกรณชารจสําหรับโทรศพัทรุนน้ีท่ีไดรับการรบัรอง 
จาก Nokia เทานัน้ การใชแบตเตอรี่หรืออปุกรณชารจท่ีไมไดรับ 
การรบัรองอาจเสีย่งกบัการลุกไหม การระเบดิ การรัว่ไหลหรือ 
อนัตรายอืน่ๆ 
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ไท
ยหากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลา 

นาน คณุอาจตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจ 
แลวเชื่อมตออีกครั้งเพ่ือเร่ิมชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด 
อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาท่ีสัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึ้นบนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถโทรออกได 
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้ง 
กอนถอดแบตเตอรี่
ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัวเคร่ืองเมื่อไมไดใชงาน 
ไมควรเสียบแบตเตอรี่ท่ีชารจเตม็แลวคางไวกับอุปกรณชารจ 
เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของ 
แบตเตอรี่สั้นลง หากคุณท้ิงแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคาย 
ประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป
พยายามเก็บแบตเตอร่ีไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C 
(59°F และ 77°F) อุณหภูมิท่ีรอนหรือหนาวจัดทําใหประสิทธิภาพ 
และอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ท่ีรอนหรือเย็น 
เกินไปอาจไมสามารถใชงานไดชั่วคราว 
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ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูท่ีอณุหภูมิ 
ต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอร่ีอาจเกิดขึ้นได 
เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัส 
โดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอร่ี (มีลักษณะเหมือน 
แถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได 
เชน ในกรณีท่ีคุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือใน 
กระเปาเล็กๆ การลัดวงจร เชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่หรือวตัถุสําหรับ 
เชื่อมตอเกิดความเสียหายได
หามทิ้งแบตเตอร่ีท่ีไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได 
หรือหากแบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบิดไดเชนกัน การกําจัด 
แบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลับ 
มาใชใหม ถาเปนไปไดและไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน
หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, ทําใหผิดรูปราง, เจาะ 
หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีท่ีสารในแบตเตอรี่ 
ร่ัวออกมา ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา 
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ไท
ยในกรณีท่ีเกิดการรั่วไหล ใหลางผิวหนังหรือตาดวยน้ําทันที หรือรีบ 

ไปพบแพทย 
หามดัดแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถุแปลกปลอมลงใน 
แบตเตอรี่ หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นๆ
การใชแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การระเบิด 
หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอรี่ตกหลนโดยเฉพาะ 
บนพ้ืนผิวท่ีแขง็ และคณุเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสียหาย ใหนําไปท่ี 
ศูนยบริการเพื่อตรวจสอบกอนนําไปใชตอ
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือ 
แบตเตอรี่ท่ีชํารุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอร่ีใหพนมือเด็ก 

■ คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ 
ของ Nokia

ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพ่ือความปลอดภัย 
ของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ท่ีซื้อเปนแบตเตอรี่ของแทของ 
Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอร่ีจากตัวแทนจําหนาย Nokia ท่ีไดรับ 
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อนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติก๊เกอรโฮโลแกรมโดยใชขั้นตอน 
ตอไปนี้:
การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณไมไดรับประกันวา 
แบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอร่ีของแทรอยเปอรเซ็นต หากคณุมี 
เหตุผลอื่นใดที่เชื่อไดวาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแทของ 
Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้ หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืน 
แบตเตอรี่ไปยังท่ีท่ีคณุซ้ือมา

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อมองท่ีสติ๊กเกอรโฮโลแกรม 

คณุจะเห็นรูปมือประสานกัน 
(Nokia Connecting Hands) 
ในมุมมองหนึ่งและจะเห็นโลโก
อุปกรณเสริมของแทของ Nokia 
(Nokia Original Enhancement) 
ในอีกมุมมองหนึ่ง
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ย2. เมื่อคุณขยับแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอร

โฮโลแกรมไปทางซาย ขวา ขึ้น 
และลง คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 
จุด ในแตละดานตามลําดับ

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท?
หากคณุไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณท่ีมี 
สติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอร่ีของแทของ Nokia หรือไม 
โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น การใชแบตเตอรี่ท่ีไมไดรับการรับรองจาก 
บริษัทผูผลิตอาจเปนอันตรายและอาจทําใหโทรศัพทของคุณมี 
ประสิทธิภาพดอยลง อกีทั้งยังทําใหเครื่องและอุปกรณเสริมเสียหาย 
ไดรวมท้ังอาจสงผลตอการรับรองหรือการรับประกันอืน่ใดท่ีใชกับ 
โทรศัพท
หากคณุตองการคนหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแบตเตอร่ีของแทของ 
Nokia ไปท่ี www.nokia.co.th/batterycheck 
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10. อปุกรณเสรมิของแทจาก Nokia

อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมี 
จําหนายอยูมากมาย กรุณาดูรายละเอียด 
เพ่ิมเติมท่ี www.nokia.co.th/enhancements 
กรุณาตรวจสอบกบัตัวแทนจําหนายในพื้นท่ี
ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนายบาง ตอไปน้ีเปนคําแนะนําท่ีควร 
ปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณเสริม:
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปล๊ักไฟ

และดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ
• ตรวจสอบการติดตัง้และการทํางานของอุปกรณโทรศัพท

เคล่ือนท่ีท่ีติดตั้งในรถอยางสม่ําเสมอ
คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมทีไ่ดรับ
การรับรองจากผูผลิตโทรศัพทเทานั้น การใชอุปกรณประเภท

www.nokia.co.th
www.nokia.co.th
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หรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปนโมฆะไป

■ แบตเตอรี่

# เวลาในการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับซิมการด 
การตัง้คาการใช และการตั้งคาเครือขาย รูปแบบท่ีใช รวมถึงสภาพ 
แวดลอม ท้ังน้ี การใชวิทยุ FM และระบบแฮนดฟรีจะสงผลตอเวลา 
สนทนาและเวลาสแตนดบายดวย

ประเภท เวลาสนทนา # สแตนดบาย #

BL-4U นานถึง 3 ชั่วโมง 20 นาที 
(GSM);
นานถึง 2 ชั่วโมง 45 นาที 
(WCDMA)

นานถึง 300 ชั่วโมง
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■ ชุดหูฟง

ชุดหูฟงไรสาย
ชุดหูฟง Bluetooth Nokia BH-209
ดวยชุดหูฟง Bluetooth Nokia รุน BH-209 จะทําใหคณุจัดการกับ 
สายตางๆ ไดสะดวกในขณะที่คุณกําลังเดินทาง ดวยขนาดที่เล็ก 
กะทัดรัดและมีน้ําหนักเบา จึงสะดวกตอการสวมใสชุดหูฟงระบบ 
แฮนดฟรีใหพอดีกับใบหูของคุณ ท้ังยังงายตอการใชดวยการควบคุม 
ปุมเดี่ยว โตตอบการใชงานไดสะดวก และควบคุมระดับเสียงผาน 
ทางโทรศัพทของคุณ

ชุดหูฟงแบบสาย
ชุดหูฟงสเตอริโอ Nokia HS-47
ฟงกชันปดเสียงอัตโนมัติเมื่อคุณรับสายของชุดหูฟงสเตอริโอรุนนี้ 
เปนการประกันไดวาคณุจะไมพลาดสิ่งใดๆ
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ย■ อุปกรณสําหรับรถยนต

อุปกรณติดรถยนต
สปกเกอรโฟน Nokia HF-300
อุปกรณแฮนดฟรีรุนนี้จะหนีบกับแผนบังแดดที่กระจกรถของคุณ 
ตดิตัง้ไดอยางสะดวก ทําใหคุณฟงและคยุสายได เมื่อถอดออก 
คณุสามารถใชเปนสปกเกอรโฟนไดท้ังท่ีออฟฟศและที่บานไดอยาง
สะดวก ลําโพงที่เต็มเปยมดวยพลังขับ แตขนาดเล็กกะทัดรัด 
รวมท้ังไมโครโฟนท่ีรับเสียงไดรวดเร็วจึงสรางเสียงคุณภาพสูงขึ้น 
ทําใหคุณและคูสนทนาไดยินเสียงอยางชัดเจน ท้ังยังสะดวกตอ 
การใชงานโตตอบ และปุมควบคมุเปนปุมแสง ทําใหคุณคนหาปุม 
ไดอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนเวลากลางวนัหรือกลางคืน
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■ ขอมูล

การดหนวยความจํา
การด Nokia microSD รุน MU-37
การดหนวยความจําขนาด 2GB แบบกะทัดรัดจะทําใหคุณเก็บขอมูล 
แอปพลิเคชั่นซอฟตแวรและเพลงในโทรศัพทไดในปริมาณมาก 
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โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรปูลักษณที่ดีเย่ียมและมฝีมือ 
การผลิตที่ประณตี คณุจึงควรดูแลโทรศพัทของคุณอยางดี คําแนะนําตอ 
ไปนีจ้ะชวยใหคุณปฏิบตัิตามเง่ือนไขการรับประกันไดอยางถกูตอง
• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจับตวั ความชื้น และของเหลวทุกประเภท 

หรือความชื้น จะทําใหเกิดองคประกอบของแร ซึ่งอาจทําใหวงจร 
อิเล็กทรอนิกสสกึกรอนได หากตัวเครือ่งเปยกช้ืน ใหถอดแบตเตอรี่ 
ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับ 
เขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ทีม่ีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทําให 
อุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกส 
เสียหายได

• อยาเกบ็โทรศพัทไวในที่รอนจดั เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทําใหอายุ 
การใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสัน้ลง แบตเตอรีอ่าจเสือ่มสภาพ 
และทําใหสวนที่เปนพลาสตกิงอหรือละลายได
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• อยาเกบ็โทรศพัทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมือ่อุณหภูมิเพ่ิมข้ึนจนถึง 
อุณหภูมปิกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเคร่ือง ซึ่งอาจทําใหอุปกรณ 
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสยีหายได

• อยาพยายามเปดดภูายในเคร ืองโทรศพัทนอกเหนอืจากท ีแนะนําไวในค ูมอื
ผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทํา 
ใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกดิความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขน 
ทําความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสโีทรศพัท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณที่สามารถถอดเขาออกได 
ตดิขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส เชน เลนสของ 
กลองถายรูป พรอกซมิิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศัพทและไดรับการรับรอง 
เทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเตมิ 
เสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกดิความเสียหาย และยังเปน 
การผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุอีกดวย
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• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานัน้
• หมั่นสํารองขอมูลที่คุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และบันทึกยอปฏทิิน
• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เพ่ือสมรรถนะสงูสุดในการใชงาน 

ใหปดสวติชโทรศพัทและถอดแบตเตอรี่ออก
คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี ่อุปกรณชารจ หรอือุปกรณ 
เสริมอ่ืนๆ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยังศนูยบริการที่ไดรับ 
การรับรองใกลบานคุณเพ่ือขอรับบริการ
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■ เด็กเลก็
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมช้ิีนสวนอุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู 
โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมอืเด็ก 

■ สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคล่ืน RF เมือ่ใชใน 
ตําแหนงปกตใิกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 1.5 เซนตเิมตร 
(5/8 น ิ้ว) เมื่อใชซองหนงัสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วาง 
โทรศัพทเพ่ือการพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ 
และควรใหเครื่องอยูหางจากรางกายตามระยะหางที่กําหนดขางตน
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคณุภาพเพื่อสง 
ขอความหรอืไฟลขอมูล ในบางกรณี จงึอาจมคีวามลาชาในการสงขอความ 
หรือไฟลขอมลูจนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวา 
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คณุปฏิบัตติามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวางเครือ่งที่กลาวไวขางตน 
จนกวาการสงจะเสร็จสมบรูณ 
ช้ินสวนของโทรศพัทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถุที่ทําจากโลหะอาจดึงดูดเขาหา 
โทรศัพท อยาวางบตัรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอ่ืนไวใกลโทรศพัท 
เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสญัญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพทมอืถอือาจ 
กอใหเกิดสญัญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทยทีไ่มมี 
การปองกันสญัญาณเพียงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิต
เครื่องมือทางการแพทยนั้นๆ หากมีขอสงสยัหรือไมแนใจวาอุปกรณนั้น 
ไดรับการปองกันพลังงานคล่ืนความถี่ RF จากภายนอกอยางเพียงพอ 
หรือไม ปดโทรศัพทในสถานพยาบาลในกรณีที่มีปายประกาศใหคณุ 
ดําเนนิการดังกลาว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกําลัง 
ใชอุปกรณทีม่ีความไวตอพลังงานคล่ืนความถี ่RF จากภายนอก
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อุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจาก 
อุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย เชน เครื่องควบคุมการเตน 
ของหัวใจหรือเครื่องกระตุนการทํางานของหัวใจ อยางนอย 15.3 เซนติเมตร 
(6 นิ้ว) เพ่ือหลีกเล่ียงสัญญาณรบกวนที่อาจเกดิกับเครื่องดังกลาว 
สําหรับผูใชอุปกรณทางการแพทย ดังกลาว ควรปฏิบตัิดังนี้:
• เก็บโทรศัพทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา 

15.3 เซนตเิมตร (6 นิ้ว) เสมอขณะที่เปดโทรศัพทอยู
• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสือ้
• ใชโทรศัพทกับหขูางที่ตรงขามกับอุปกรณทางการแพทยเพ่ือลด

สญัญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
• ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยวากําลังเกดิสญัญาณรบกวน
• อานและทําตามคําแนะนําจากผูผลิตอุปกรณทางการแพทยดังกลาว
หากคุณมีขอสงสยัเกี่ยวกับการใชโทรศัพทไรสายรวมกับอุปกรณทางการ 
แพทย โปรดปรึกษากับแพทยที่ใหคําปรึกษาดานสขุภาพของคุณ
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อุปกรณไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได 
ในกรณีที่มีสญัญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ
สญัญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ตดิตั้งไมถูกตองหรือม ี
การปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามนัที่ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 
ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบ 
ถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเตมิกับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทน 
จําหนายรถหรอือุปกรณเสริมตางๆ ที่ติดตัง้ไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเช่ียวชาญเทานัน้เปนผูติดตั้งหรือซอมแซมโทรศพัทในรถยนต 
การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและทําให 
การรับประกันเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกช้ิน
ของโทรศพัทมือถือในรถยนตไดรับการตดิตั้งและทํางานอยางถูกตอง 
อยาเกบ็ของเหลวที่ตดิไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท 
ช้ินสวนของโทรศพัท และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตที่มถีุงลมนิรภัย 
โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนัน้ 
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คณุไมควรติดตั้งอุปกรณหรือวางโทรศพัทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือใน 
บริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก เนือ่งจากหากติดตั้งอุปกรณตางๆ 
ในบริเวณที่ไมถูกตองแลวถุงลมนิรภัยเกิดพองตัวข้ึนอาจทําใหเกิด 
การบาดเจ็บสาหสัขึ้นได
คณุไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบนิ และควรปดโทรศพัทขณะที่อยู 
บนเครือ่งบิน การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอ 
การทํางานของเครื่องบิน รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพท 
ไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

■ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และควรปฏิบตัิตาม 
ปายและคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบดิจะ 
รวมถึงบริเวณที่มกีารแนะนําใหดับเครื่องยนต เนื่องจากประกายไฟใน 
พ้ืนที่เหลานี้อาจทําใหเกิดการระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม ซึ่งอาจทําใหเกดิ 
การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได ปดโทรศพัทเมือ่อยูในสถานที่ที่มกีารเตมิ 
เช้ือเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสในสถานบีริการน้ํามันและควรปฏิบตัิตาม 
ขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณวทิยุในบริเวณคลังน้ํามัน สถานีเก็บ 
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น้ํามันและสถานีสงน้ํามนั โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กําลังเกิดการระเบดิ 
ทั้งนี้บรเิวณที่เสีย่งตอการระเบดิอาจอาจไมไดประกาศใหเห็นเดนชัด 
พ้ืนที่ตางๆ เหลานี้ไดแก ใตดาดฟาเรอื สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี 
และบรเิวณทีม่ีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผง 
โลหะปะปนอยูในอากาศ คณุควรตรวจสอบกับผูผลิตรถโดยใชแกส 
ปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพน หรือบวิเทน) เพ่ือกําหนดวาสามารถใชงาน 
อุปกรณนี้ไดอยางปลอดภัยในบริเวณใกลเคยีงไดหรอืไม

■ การโทรฉุกเฉนิ
ขอสําคัญ: โทรศพัทเครือ่งนี้ทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ 
ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน 
รวมทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตัง้โปรแกรมเอง หากโทรศัพทของคุณ 
สนับสนุนสายสนทนาผานอินเทอรเน็ต (สายอินเทอรเนต็) ใหเปด 
ใชงานทั้งสายอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือ เครื่องจะพยายาม 
ตอการโทรฉุกเฉินผานทั้งเครอืขายเซลลูลารและผานผูใหบริการ 
สายอินเทอรเนต็ หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไมสามารถ 
รับประกันไดวาจะสามารถเชื่อมตอไดในทุกสภาวะ คณุจึงไมควร
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วางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอใน 
ยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณฉุีกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้:
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวามีสัญญาณ 

เพียงพอหรือไม ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ คณุอาจจําเปนตอง 
ดําเนนิการดังนี้:
• ใสซิมการดที่ใชไดลงในโทรศพัท
• ปดการจํากัดการโทรทีคุ่ณไดเปดใชไวในโทรศพัท
• เปล่ียนรูปแบบการโทรจากโหมดรปูแบบออฟไลนหรือรูปแบบบน 

เครื่องบินมาเปนรูปแบบท่ีใชงานในปจจุบัน
2. กดปุมวางสายหลายครัง้เทาที่จําเปนเพ่ือใหหนาจอวางและพรอม 

สําหรับการโทรออก 
3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพ่ือแจงตําแหนงปจจุบันที่คุณอยู ซึ่งหมายเลข 

ฉุกเฉินในแตละพ้ืนที่จะแตกตางกันไป
4. กดปุมโทร
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ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมลูตางๆ ที่ถกูตองใหได 
มากที่สุด โทรศพัทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภท 
เดียวในสถานที่เกิดเหต ุอยาเพ่ิงวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง
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■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครือ่งนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทางคลื่นวทิยุ
เครื่องโทรศพัทของคุณจะเปนตัวรบัและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับการออก 
แบบมาไมใหเกินความถี่สญัญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดยขอกําหนดระหวาง
ประเทศ ขอแนะนํานี้จดัทําขึ้นโดย ICNIRP ซึ่งเปนหนวยงานดาน 
วทิยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดับความปลอดภัยของผูใชทุกคน 
โดยไมขึ้นกับอายุหรอืสขุภาพ
ขอแนะนําของการเปดรบัคล่ืนโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวดัของ SAR 
(Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ที่กําหนดไวในคําแนะนํา 
ICNIRP คอื 2.0 วตัต/กิโลกรัม (W/kg) ซึง่เปนคาเฉล่ียเกินสบิกรัมของ 
เนื้อเย่ือผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน 
ซึ่งเคร่ืองจะสงคล่ืนความถี่ทีร่ะดับพลังงานสงูสดุที่แนะนําใหใชในคล่ืน 
ความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศพัทอาจ 
ต่ํากวาคาสูงสดุ เนือ่งจากเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะ 
พลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่กําหนดไว คาที่เปล่ียนแปลง 
ขึ้นกับปจจยัตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลัก 
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คา SAR ที่สงูที่สดุภายใตคําแนะนําของ ICNIRP 
สําหรับการใชโทรศัพทที่หคูือ 0.98 วตัต/กก. สําหรบัรุน RM-364 0.
วตัต/กก. สําหรับรุน RM-365 และ 0.69 วัตต/กก. สําหรับรุน RM-366
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR แตกตางกัน 
ไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่ทดสอบและที่รายงานของแตละประเทศและ 
ระบบเครือขาย คณุสามารถดูขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคา SAR ไดในขอมลู
ผลิตภัณฑที่ www.nokia.com
เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มอัีตราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (Specific 
Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวทิยุคมนาคมเทากับ
0.98 W/kg ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยตอสขุภาพมนุษย 
จากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติประกาศกําหนด

95
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การรับประกนัอยางจํากัดโดยผูผลิต
หมายเหตุ! การรับประกันอยางจํากัดนี้เปนการรับประกันเพิ่มเติม และไมกระทบ 
ตอสิทธิตามกฎหมายของทานเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑอุปโภคบริโภคที่ใช 
บังคับในประเทศของทาน
โนเกีย คอรปอเรชั่น (“โนเกีย”) ใหการรับประกันอยางจํากัดนี้แกผูที่ซื้อ 
ผลิตภัณฑโนเกียซึ่งรวมอยูในบรรจุผลิตภัณฑนี้ (“ผลิตภัณฑ”)
โนเกียขอรับประกันตอทานวาในระหวางระยะเวลาการรับประกัน โนเกียหรือ 
บริษัทผูใหบริการที่ไดรับอนุญาตของโนเกียจะแกไขความชํารุดบกพรองในวัสดุ 
การออกแบบและงาน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมในเชิงพาณิชยโดยไมคิด 
คาใชจายใดๆ ซึ่งการซอมแซมหรือการจัดเปลี่ยนผลิตภัณฑดังกลาวจะอยูใน 
ดุลพินิจของโนเกียแตเพียงผูเดียววาจําเปน ดังระบุไวในการรับประกัน 
อยางจํากัดนี้ (เวนแตกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น) การรับประกันอยาง 
จํากัดนี้มีผลสมบูรณและใชบังคับไดในประเทศที่ทานซื้อผลิตภัณฑ 
ภายใตเงื่อนไขวาผลิตภัณฑนั้นไดรับการนําออกจําหนายเพื่อขายในประเทศ 
นั้นดวย
ระยะเวลาการรับประกัน
ระยะเวลาการรบัประกันเร่ิมตนต้ังแตเวลาท่ีผูใชข้ันปลายรายแรกไดซ้ือผลิตภัณฑ
ไป ผลิตภัณฑอาจประกอบไปดวยสวนตางๆ หลายสวน และแตละสวนอาจมี 
ระยะเวลาการรบัประกันท่ีแตกตางกันไป (ตอไปน้ีจะเรียกวา “ระยะเวลา 
การรับประกัน”) ท้ังน้ี ระยะเวลาการรบัประกันจะเปนดังน้ี:
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a) สิบสอง (12) เดือน สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณเสริม (ไมวาจะ 
รวมอยูในกลองโทรศัพทเคลื่อนที่หรือขายเปนผลิตภัณฑแยกตางหาก) 
นอกจากชิ้นสวนและอุปกรณที่ใชสิ้นเปลืองตามที่ระบุไวใน (ข) และ (ค) 
ขางลางนี้;

b) หก (6) เดือน สําหรับชิน้สวนอุปกรณใชสิ้นเปลือง อนัไดแก แบตเตอรี่ 
อุปกรณชารจแบตเตอรี่ แทนวางแบบตั้งโตะ ชดุหูฟง สายเคเบิล และ 
หนากาก และ

c) เกาสิบ (90) วัน สําหรับสื่อบันทึกซอฟตแวรที่จัดให เชน ซีดีรอม 
การดหนวยความจํา

เพียงเทาที่กฎหมายในประเทศของทานจะอนุญาตไว ระยะเวลาการรับประกันจะ 
ไมขยายออกไปหรือไดรับการตออายุ หรือไดรับผลกระทบโดยประการ  อื่น 
อันเนื่องมาจากการขายตอ ซอมแซมหรือจัดเปลี่ยนผลิตภัณฑที่มีข้ึนในภายหลัง 
อยางไรก็ดี ชิ้นสวนที่ไดรับการซอมแซมจะไดรับการรับประกันตามเวลาที่เหลือ 
อยูของระยะเวลาการรับประกันเดิม หรือหกสิบ (60) วัน นับแตวันที่ไดรับ 
การซอมแซม แลวแตวาระยะเวลาใดจะนานกวา
วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน
หากทานประสงคที่จะใชสิทธิตามการรับประกันอยางจํากัดนี้ ทานสามารถติดตอ 
ศูนยบริการทางโทรศัพทของโนเกีย (ในกรณีที่มีอยู โดยทานตองเสียคาโทรศัพท 
ตามอัตราที่กําหนดในประเทศ) และ/หรือในกรณีที่จําเปน ทานสามารถสง 
ผลิตภัณฑของทานหรือชิน้สวนที่บกพรอง (หากมิใชผลิตภัณฑทั้งชุด) คืนไปยัง 
ศูนยบริการซอมของโนเกียหรือหนวยบริการที่กําหนดของโนเกีย ทานสามารถดู 
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ขอมูลเก่ียวกับศูนยบริการซอมของโนเกีย หนวยบริการที่กําหนดของโนเกีย 
และศูนยบริการทางโทรศัพทของโนเกียไดจากเว็บไซตทองถ่ินของโนเกีย ถามี
ทานจะตองสงผลติภัณฑหรือชิ้นสวนที่บกพรอง (หากมิใชผลิตภัณฑทั้งชุด) 
คืนไปยังศูนยบริการซอมของโนเกียหรือหนวยบริการที่กําหนดของโนเกียกอนที่
จะครบกําหนดระยะเวลาการรับประกัน
เมื่อทานตองการใชสิทธิตามการรับประกันอยางจํากัดนี้ ทานจะตองแสดง 
ก) ผลิตภัณฑ (หรือชิ้นสวนที่บกพรองดังกลาว) และ ข) หลักฐานพิสูจนการซื้อ 
ที่สามารถอานไดและไมถูกแกไข ซึ่งระบุชื่อและที่อยูของผูขาย ณ วันและสถานที่ 
ที่ซื้อ ประเภทของผลติภัณฑและหมายเลข IMEI หรือ หมายเลขประจําเครื่องอื่น 
ใดไวอยางชัดเจน
สิทธิในการรับประกันอยางจํากัดนี้ครอบคลมุเฉพาะผูใชข้ันปลายรายแรกของ 
ผลิตภัณฑเทานั้น และไมสามารถจําหนายโอนใหแกผูซื้อตอหรือผูใชข้ันปลาย 
ในลําดับถัดไปได
ส่ิงที่ไมครอบคลมุ
1. การรับประกันอยางจํากัดนี้ไมครอบคลุมคูมือผูใช หรือซอฟตแวร การตั้งคา 

เนื้อหา (content) ขอมูล (data) หรือการเชื่อมโยง (Link) ของบุคคล 
ภายนอก ไมวาจะไดรวมอยูในผลิตภัณฑ/ดาวนโหลดลงในผลิตภัณฑ 
ไมวาจะไดนํามารวมในระหวางการติดตั้ง การประกอบ การจัดสง หรือใน 
เวลาใดก็ตาม ในข้ันตอนการสงผลิตภัณฑ หรือโดยประการอื่นใดและ 
โดยวิธีการอื่นใดที่ทานไดมา เทาที่กฎหมายที่ใชบังคับจะอนุญาตไว 
โนเกียไมขอรับประกันวาซอฟตแวรของโนเกียจะเปนไปตามความตองการ
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ของทาน จะทํางานรวมกับฮารดแวรหรือโปรแกรมประยุกต (software) ใดๆ 
ที่จัดหาโดยบุคคลภายนอก การทํางานของซอฟตแวรจะไมสะดุดหรือ 
ปราศจากความผิดพลาดใดๆ หรือความบกพรองใดๆ ในผลิตภัณฑจะ 
สามารถแกไขไดหรือจะไดรับการแกไข

2. การรับประกันอยางจํากัดนี้ไมครอบคลุมถึง ก) การสึกหรอเสื่อมสภาพจาก 
การใชงานตามปกติ (ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการสึกหรอเสื่อมสภาพ 
ของเลนสถายภาพ แบตเตอรี่หรือจอภาพ ข) คาขนสง ค) ความบกพรอง 
จากการใชงานโดยขาดความระมัดระวัง (ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง 
ความบกพรองที่เกิดจากสิ่งของมีคม การหกังอ การกดทับ การตก
กระแทก ฯลฯ) ง) ความบกพรองหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช 
ผลิตภัณฑอยางไมถูกตอง ซึ่งรวมถึงการใชงานที่ขัดกับขอแนะนําการใช 
ที่ใหโดยโนเกีย (เชน การใชที่ระบุอยูในคูมือผูใชของผลติภัณฑ) และ/หรือ 
จ) การกระทําอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมอยางเหมาะสมของโนเกีย

3. การรับประกันอยางจํากัดนี้ไมครอบคลุมความชํารุดบกพรองหรือ 
ความบกพรองที่เกิดจากเหตุที่ผลิตภัณฑถูกนําไปใชกับหรือเชื่อมตอกับ 
ผลิตภัณฑ อุปกรณเสริม ซอฟตแวร และ/หรือบริการที่ไมไดผลิต จัดหา 
หรือไดรับอนุญาตจากโนเกีย หรือที่ถูกนําไปใชโดยประการอื่นใด ซึ่งมิใช 
การใชที่มุงหมายไว ความบกพรองสามารถเกิดข้ึนไดจากไวรัส จากการที่ 
ทานหรือบุคคลภายนอกเขาถึงบริการ บัญชี ระบบคอมพิวเตอรหรือ 
เครือขายโดยไมไดรับอนุญาต การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตดังกลาว 
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สามารถเกิดข้ึนไดจากการเจาะระบบคอมพิวเตอร (Hacking) การถอด 
รหัสผาน (password mining) หรือโดยวิธีการอื่นใด

4. การรับประกันอยางจํากัดนี้รอบคลุมความชํารุดบกพรองซึ่งเกิดจากการนี้ 
แบตเตอรี่ ลัดวงจร หรือปรากฏขอเท็จจริงวารอยผนึกของปลอกแบตเตอรี่ 
แตก หรือแสดงรองรอยการงดัแงะ หรือแบตเตอรี่ถูกนําไปใชในอุปกรณซึ่ง 
มิใชอุปกรณที่กําหนดไว

5. การรับประกันอยางจํากัดนี้ไมมีผลบังคับใชหากผลิตภัณฑไดถูกเปด แกไข 
ดัดแปลง หรือซอมแซมโดยบุคคลใดซึ่งมิใชศูนยบริการที่ไดรับอนุญาต 
หรือไดรับการซอมแซมโดยใชชิน้สวนที่ไมไดรับอนุญาต หรือหากหมายเลข 
ประจําเครื่องของผลิตภัณฑ รหัสวันที่ของอุปกรณเสริมโทรศัพทเคลื่อนที่ 
หรือหมายเลข IMEI ถูกทําลาย ลบออก ทําใหเลอะเลือนหรือแกไข 
หรือไมสามารถอานไดโดยประการใดๆ ตามที่โนเกียจะพิจารณา และเปน 
ดุลพินิจของโนเกียแตเพียงผูเดียว

6. การรับประกันอยางจํากัดนี้ไมใชบังคับหากผลิตภัณฑไดเผชิญกับความชื้น 
ความเปยก หรือความรอน หรือสภาวะแวดลอมที่รุนแรง หรือการเปลี่ยน 
แปลงในสภาวะดังกลาวอยางรวดเร็ว การกัดกรอน ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 
(oxidation) อาหารหรือของเหลวหกใส หรือปฏิกิริยาจากสารเคมี

ขอความสําคัญอื่น
บุคคลภายนอกซึ่งเปนผูประกอบการอิสระเปนผูจัดหาซิมการดและเครือขายหรือ
ระบบเซลลูลารและ/หรืออื่นๆ ที่ผลิตภัณฑใชงานอยู เพราะฉะนั้น โนเกียจะไม 
รับผิดชอบตามการรับประกันนี้ในสวนของการดําเนินงาน ความพรอม 



การรับประกันอยางจํากัดโดยผูผลิต

91

ไท
ย

ความครอบคลุม บริการ หรือขอบขายของเครือขาย หรือระบบเซลลูลารหรืออื่นๆ 
กอน ที่ผลิตภัณฑจะสามารถรับการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม ผูประกอบการอาจ 
จําเปนตองยกเลิกการใสรหัสปองกันซิมหรือการใสรหัสอื่นๆ ที่อาจทําไวเพื่อ 
การปองกันผลิตภัณฑใหแกเครือขายหรือผูประกอบการเฉพาะรายใด ดังนั้น 
โนเกียจะไมรับผิดชอบตอความลาชาในการซอมแซมตามการรับประกันหรือการ
ที่โนเกียไมสามารถซอมแซมตามการรับประกันไดเสร็จอันเนื่องมาจากการที่ 
ผูประกอบการนั้นลาชาหรือไมทํางานยกเลิกการใสรหัสปองกันซิมหรือการใส 
รหัสอื่นๆ
อนึ่ง ทานควรทําสําเนาสํารองหรือเก็บบันทึกเปนลายลักษณอักษร เนื้อหาและ 
ขอมูลที่สําคัญทั้งหมดซึ่งจัดเก็บอยูในผลิตภัณฑของทานไวดวย เนื่องจากเนื้อหา 
และขอมูลนั้นอาจสูญหายไดในระหวางการซอมแซมหรือจัดเปลี่ยนผลิตภัณฑ 
ตามลักษณะที่กําหนดในหวัขอ “ขอจํากัดความรับผิดชอบของโนเกีย” ที่ระบุ 
ขางลางนี้และเพียงเทาที่กฎหมายที่ใชบังคับจะอนุญาตไวไมวาในกรณีใดก็ตาม 
โนเกียจะไมรับผิดไมวาโดยชดัแจงหรือโดยปริยาย ตอความเสียหายหรือ 
ความสูญเสียในลักษณะใดก็ตามที่เกิดข้ึนจากการสูญหาย ความเสียหายหรือ 
ความบกพรองของเนื้อหาและขอมูลในระหวางการซอมแซมหรือจัดเปลี่ยน 
ผลิตภัณฑ
ชิน้สวนหรืออุปกรณอื่นทั้งหมดของผลิตภัณฑที่โนเกียเปลี่ยนใหใหมจะเปน 
กรรมสิทธิ์ของโนเกีย หากพบวาผลิตภัณฑที่สงคืนไมไดอยูภายใตการรับประกัน 
โดยขอกําหนดและเงือ่นไขของการรับประกันอยางจํากัด โนเกียและบริษัทผูให 
บริการที่ไดรับอนุญาตของโนเกียขอสงวนสิทธิท์ี่จะคิดคาดําเนินการ 
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เมื่อโนเกียทําการซอมแซมหรือจัดเปลี่ยนผลิตภัณฑ โนเกียอาจใชผลิตภัณฑ 
หรือชิ้นสวนใหม หรือเทียบเทากับของใหม หรือซอมแซมใหมได
ผลิตภัณฑของทานอาจรวมสวนประกอบซึ่งรวมถึงซอฟตแวรที่จัดหาสําหรับ 
ประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ หากผลิตภัณฑถูกสงออกจากประเทศปลายทาง 
ด้ังเดิมไปยังประเทศอื่นอกี ก็อาจมีสวนประกอบที่จัดหาสําหรับประเทศหนึ่ง 
โดยเฉพาะที่ไมถือวาเปนความบกพรองตามการรับประกันอยางจํากัดนี้
ขอจํากัดความรับผิดชอบของโนเกีย
ความรับผิดอยางจํากัดนี้เปนการแกไขเยยีวยาความเสียหายเพียงอยางเดียวที่ 
ทานมีตอโนเกีย และเปนความรับผิดแตเพียงอยางเดียวที่โนเกียมีตอความชํารุด 
บกพรองของผลิตภัณฑของทาน อยางไรก็ตาม ความรับผิดชอบอยางจํากัดนี้จะ 
ตองไมเปนการตัดหรือจํากัด 1) สิทธิตามกฎหมายที่ทานมีอยูตามกฎหมาย 
ที่ใชบังคับในประเทศของทานหรือ 2) สิทธิใดๆ ที่ทานมีตอผูขายผลิตภัณฑ
การรับประกันอยางจํากัดนี้ใชแทนการรับประกันและความรับผิดอื่นๆ 
ทั้งปวงของโนเกีย ไมวาจะเปนการรับประกันและความรับผิดชอบโดยวาจาที่ 
เปนลายลักษณอักษรตามกฎหมาย (ไมเปนการบังคับ) ตามสัญญาโดยการ 
ละเมิดหรือโดยประการอื่นใด ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงเงื่อนไข การรับประกัน 
หรือขอกําหนดอื่นๆ โดยปริยายเกี่ยวกับคุณภาพที่นาพอใจหรือความเหมาะสม 
ตามวัตถุประสงค เพียงเทาที่กฎหมายที่ใชบังคับจะอนุญาตไว อนึ่ง โนเกียจะไม 
รับผิดชอบตอการสูญหาย หรือความเสียหาย หรือความบกพรองของขอมูล 
สําหรับการสูญเสียผลกําไร การสูญเสียการใชประโยชนของผลิตภัณฑ 
หรือการทํางาน การสูญเสียหรือความเสียหายโดยออม การสูญเสียหรือ 
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ความเสียหายที่เปนผลสืบเนื่อง หรือการสูญเสียหรือความเสียหายเปนพิเศษ 
เพียงเทาที่กฎหมายที่ใชบังคับอนุญาตไว ความรับผิดชอบของโนเกียจะจํากัด 
เพียงเทากับราคาซื้อของผลิตภัณฑ ขอจํากัดขางตนนี้ไมใชกับการเสียชีวิตหรือ 
การบาดเจ็บซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเลอที่พิสูจนไดของโนเกีย
ภาระผูกพันตามกฎหมาย
การรับประกันอยางจํากัดนี้ตองตีความตามบทบัญญัติตามกฎหมายใดๆ ที่ 
กําหนดไวโดยปริยายวา การรับประกันหรือเงื่อนไขในการประกันอยางจํากัดนี้ 
จะถูกตัด จํากัด หรือเปลี่ยนแปลงแกไขมิได เวนแตภายในขอบเขตที่จํากัด 
หากบทบัญญัติตามกฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใชเพียงเทาที่โนเกียสามารถกระ
ทําได ความรับผิดชอบของโนเกียภายใตบทบัญญัติเหลานั้นจะถูกจํากัดดังนี้ 
โดยเปนสิทธิเลือกของโนเกีย กลาวคือ ในกรณีของสินคา การจัดเปลี่ยนสินคา 
หรือการจัดหาสินคาที่เทียบเคียงกัน การซอมแซมสินคา การชําระคาจัดเปลี่ยน 
สินคาหรือคาจัดหาสินคาที่เทียบเคียงกัน หรือการชําระคาใชจายในการซอมแซม 
สินคา และในกรณีของบริการ การจัดหาบริการใหอีกครั้ง หรือการชําระคาใชจาย 
ในการจัดหาบริการไดอีกครั้ง
หมายเหตุ! 
ผลิตภัณฑของทานเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสซึ่งมีเทคโนโลยีที่มีความซับซอน 
โนเกียขอแนะนําใหทานทําความคุนเคยกับคูมือผูใชและคําแนะนําที่ใหมา
พรอมกับผลิตภัณฑ ทั้งนี้ โปรดทราบวา ผลิตภัณฑอาจประกอบดวยจอที่มี 
ความคมชัดสูง เลนสถายภาพ และชิ้นสวนอื่นๆ ซึ่งสามารถเปนรอยหรือเกิด 
ความเสียหายโดยประการอื่นไดหากไมไดใชดวยความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง
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ขอมูลการรับประกันทั้งหมด รวมถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑและ ขอกําหนด 
ตางๆ อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขท่ี สาขา ช้ัน ท่ีอยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ

กรุงเทพฯ

1 ฟวเจอรปารค
รังสิต

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

0-2741-
6363

0-2958-
5851

จันทร - อาทติย 
11:00 น. - 20:30 น.

2 เซ็นทรัล
ปนเกลา

4 หอง 421 ช้ัน 4 
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
ปนเกลา ถนนบรมราชชนน ี
แขวงอรุณอมรินทร 
เขตบางกอกนอย 
กรุงเทพฯ 10700

0-2741-
6363

0-2884-
5695

จันทร - ศุกร 
11:00 น. - 20:30 น.
เสาร - อาทิตย
10:30 น. - 20:30 น.

3 ซีคอนสแควร G เลขที่ 1007 ช้ัน G
ศูนยการคาซีคอนสแควร 
904 หมู 6 ถ. ศรีนครินทร 
แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250

0-2741-
6363

0-2720-
1661

จันทร - อาทติย
10:30 น. - 20:30 น.
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4 ศนูยการคา
เอสพานาด

3 ศูนยการคาเอสพานาด 
รัชดาภิเษก ช้ัน 3 
หองเลขที ่321-323
99 ถ.รัชดาภิเษก ดนิแดง 
กรุงเทพฯ 10400

0-2741-
6363

0-2660-
9290

จันทร - อาทติย 
10:00 น. - 20:30 น.

5 เซ็นทรัล
พระราม 3

6 หองเลขที ่636/2,637/1,
637/2 ช้ัน 6 
เลขที่ 79/290 
ถ.สาธุประดษิฐ 
แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120

0-2741-
6363

0-2673-
7102

จันทร - ศุกร 
11:00 น. - 20:30 น.
เสาร - อาทิตย 
10:30 น. - 20:30 น.

6 มาบญุครอง
เซ็นเตอร

2 เลขที่ 444 ช้ัน 2 โซนดี 
ยูนิต 5-6 
อาคารมาบุญครอง
เซ็นเตอร ถ.พญาไท 
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

0-2741-
6363

 0-2626-
0436

จันทร - อาทติย  
10:00 น. - 20:30 น.

เลขท่ี สาขา ช้ัน ท่ีอยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ
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หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โนเกียแครไลน  
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ โนเกีย แครไลน โทร: 02-640-1000

ตางจังหวัด

7 เชียงใหม 
(ตรงขาม 
เชียงใหม 
แอรพอรต 
พลาซา)

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

0-5320-
3321-3

0-5320-
1842

จันทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น.

8 พัทยา 
(ริม ถ.สุขมุวทิ 
กอนถึงแยก
พัทยากลาง)

353/43 หมูที่ 9 ถ.สขุุมวิท 
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 
จ.ชลบรีุ 20260

0-3871-
6976-7

0-3871-
6978

จันทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

9 ขอนแกน 
(บริเวณ
ทางออกหาง
เทสโก โลตสั)

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

0-4332-
5779-80

0-4332-
5781

จันทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

10 หาดใหญ 
(ปากทางเขา
โรงพยาบาล
กรุงเทพ)

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

0-7436-
5044-5

0-7436-
5046

จันทร - เสาร
9:00 น. - 19:00 น. 

ขนาด

ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง (สูงสุด) ความหนา (สูงสุด)
60 ซีซี 85 กรัม 111.3 มม. 45.4 มม. 13.4 มม.

เลขท่ี สาขา ช้ัน ท่ีอยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ
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การสนับสนนุผานเว็บ Nokia Care จัดเตรยีมขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบรกิารออนไลนของเรา
ไวใหกับคุณ

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ
เรียนรูวิธตีั้งคาโทรศัพทของคุณเปนครั้งแรก และคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟจะแสดงคําแนะนํา
วิธกีารใชโทรศัพททลีะขั้นตอน

คูมือผูใช
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามา
ตรวจสอบขอมูลลาสุดอยางสม่ําเสมอ

ซอฟตแวร
ใชโทรศัพทของคุณใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและ
คอมพิวเตอร Nokia PC Suite เชื่อมตอโทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคุณสามารถ
จดัการกับปฏิทิน รายชือ่ เพลงและภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชันอื่นๆ ชวยใหซอฟตแวรนี้
ทํางานไดอยางสมบูรณแบบย่ิงขึ้น
การตั้งคา
ฟงกชนัเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพท
เคล่ือนที่และอีเมล* อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชนัเหลานี้ได 
จดัสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสียคาใชจายใดๆ
*ไมมีในโทรศัพททุกเครื่อง

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดท่ี www.nokia.co.th/support
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