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ความปลอดภยั

โปรดอานและปฏบิัติตามคําแนะนําตอไปน้ี 
มฉิะน้ันอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิด
กฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมในคูมือ
ผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หาม
ใชโทรศัพทไรสาย หรือในกรณีท่ี
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรอื
กอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยบนทองถนนเปน
อันดับแรก

ควรปฏบิัติตามกฎหมายทองถิ่น
ไมควรใชมือจับสิ่งอ่ืนใด เมื่อคุณ
ขับขี่ยานพาหนะอยู สิ่งสําคัญ
อันดับแรกที่คณุควรคํานึงในขณะ
ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความ
ปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอ
สัญญาณรบกวน ซึง่จะสงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของ
เคร่ืองได

ปดโทรศพัทเม่ืออยูในบริเวณที่หามใช
โทรศัพทไรสาย

โปรดปฏบิัติตามขอหามตางๆ ปด
เคร่ืองขณะอยูบนเครื่องบิน, เมื่อ
อยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย,
นํ้ามันเช้ือเพลิง, สารเคมี หรือ
บริเวณท่ีมีการระเบิด

บริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ันท่ี
จะสามารประกอบหรือซอม
อุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและ
แบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรอง
เทาน้ัน หามตอโทรศัพทเขากับ
อุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกัน
ได

4 ความปลอดภัย
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ความทนทาน

โทรศัพทของคุณสรางขึน้มาใหรองรับสภาวะ
ท่ีอาจเปนอันตราย โทรศัพทืไดรับการทดสอบ
และรับรองตามมาตรฐานสากล IEC 60529/
level IP54 ในดานของการปองกันนํ้าและฝุน
และตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 ในดาน
ของการปองกันการกระแทก

อุปกรณเสริมท่ีใชกับโทรศัพทเคร่ืองน้ีไมไดมี
ความทนทาน คุณสมบัติในการปองกันฝุน
หรือปองกันนํ้า เชนเดียวกับตัวเครื่อง
โทรศัพท ตัวอยางเชน อุปกรณชารจทุก
ประเภทสามารถใชงานไดในสภาวะที่แหง
เทาน้ัน หามใชอุปกรณชารจในท่ีท่ีเปยกหรือ
ช้ืน

การใชโทรศพัทของคุณในสภาวะที่เปยก
หรือมีฝุน
• การกันนํ้าหมายความถึงการกันเฉพาะนํ้า

สะอาดเทาน้ัน อยาใหโทรศัพทของคุณ
สัมผัสกับของเหลวประเภทอื่น ตัวอยาง
เชน หามไมใหโทรศัพทของคุณสัมผัส
กับนํ้าทะเล เคร่ืองดื่ม นํ้าโคลน สารเคมี
หรือนํ้ายาท่ีเปนของเหลว

• อยาจุมโทรศัพทของคุณลงในนํ้า
• อยาใหโทรศัพทของคุณโดนนํ้ารอน
• หากโทรศัพทของคุณเปยกนํ้า ใหเช็ด

ดวยผาแหง หากโทรศพัทของคุณโดนนํ้า
เกลือหรือของเหลวอื่นๆ ใหเช็ดดวยนํ้า
สะอาดทันที และตองเช็ดโทรศัพทให
แหงสนิท

• หามเช่ือมตออุปกรณใดๆ กับชองเสียบ
ดานลาง หากมีฝุน เปยก หรือช้ืน ตัวอยาง
เชน หามชารจโทรศัพทเมื่อชองเสียบ
ดานลางยังเปยกหรือช้ืนอยู อยาพยายาม
เช่ือมตออุปกรณใดๆ กับชองเสียบโดย
การใชกําลัง เน่ืองจากอาจทําให
โทรศัพทเสียหายได

• กอนเปดฝาปดดานหลัง (1) ใหทําความ
สะอาดและเช็ดโทรศัพทใหแหงเพ่ือ
ปองกันไมใหนํ้าหรือฝุนไปสัมผัสกับ
บริเวณดานในของโทรศัพท และเปดฝา

เคร่ืองโทรศัพทในสภาวะที่แหงและ
สะอาดเทาน้ัน ตรวจสอบใหแนใจวา
บริเวณดานในของโทรศัพทและซีลกันนํ้า
ของฝาปดดานหลัง (1) แหงสนิท
ปราศจากสิ่งแปลกปลอม ส่ิงแปลกปลอม
หรือฝุนอาจทําใหซีลกันนํ้าเสียหาย

• หากชองเสียบเต็มไปดวยฝุน ตอง
ทําความสะอาดใหเรียบรอยกอนใชงาน
ในการทําความสะอาดชองเสียบและ
บริเวณรอบๆ ชองเสียบดานลางน้ัน คุณ
อาจตองเปดฝาชองเสียบ (2) ท่ีดานลาง
ของโทรศัพทและเช็ดดวยนํ้าสะอาด
บริเวณชองเสียบดานลางเพ่ือกําจัดฝุน
ออก เช็ดเครื่องโทรศัพทและบริเวณชอง
เสียบใหแหงสนิท ดานในของชองเสียบ
ตองปลอยท้ิงไวใหแหง อยานําเครื่องมือ
ใดๆ ใสเขาไปในชองเสียบหรือบริเวณ
ชองเสียบ

1 ฝาปดดานหลัง
2 ฝาชองเสียบ

ความทนทาน 5
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หากตองการใหโทรศัพท
ของคุณพรอมใชงานหรือ
ไม คงความแข็งแรงและ
ทนทาน แมจะอยูในสภาพ
แวดลอมที่อาจเปนอันตราย
ตอเครื่อง
การเริม่ตนใชงาน

ทําความรูจักกับโทรศัพท, การใสแบตเตอรี,่ 
ซิมการด และการดหนวยความจํา และเรียนรู
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับโทรศัพทของคุณ

ปุมและสวนประกอบ

1 หูฟง
2 หนาจอ
3 ปุมเลือกดานซายและขวา
4 ปุมโทรออก
5 ไมโครโฟน
6 ปุมไฟฉาย
7 ปุมวางสาย/เปดปด

8 ปุม Navi™ (ปุมเล่ือน)
9 แผงปุมกด

10 ปุมปรับระดับเสียง
11 ลําโพง
12 รูรอยสายคลองขอมือ
13 เลนสกลองถายรูป
14 แฟลชกลองถายรูป
15 ฝาชองเสียบ
16 ชองเสียบ Nokia AV (2.5 มม.)
17 ชองเสียบสายเคเบิล Micro USB
18 ชองเสียบอุปกรณชารจ

ขนาด

นํ้าหนัก ประมาณ 92 ก

ปริมาตร ประมาณ 80 ซม.3

ความยาว 115.2 มม

ความกวาง (สูงสุด) 47.0 มม

ความสงู (สงูสุด) 15.1 มม

6 การเริ่มตนใชงาน
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การใสซิมการดและแบตเตอร่ี
โทรศัพทเคร่ืองน้ีไดรับการออกแบบมาเพื่อให
ใชกับแบตเตอรี ่BL-5CT โปรดใชแตแบตเตอรี่
ของแทของ Nokia ทุกครั้ง โปรดดูท่ี“คํา
แนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ
Nokia” หนา 47

ซิมการดและขัว้สัมผัสอาจเกิดความเสียหาย
ไดงาย เน่ืองจากการขดูขดีหรือดัดงอ คุณจึง
ควรถือ ใส หรือถอดการดอยางระมัดระวัง

ในการคลายล็อคและปดฝาดานหลงักลับเขา
ท่ี ใหไขน็อตดวยเหรียญหรือไขควง

1 ในการคลายล็อคฝาปดดานหลัง ใหไข
น็อตทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆ (1,2) อยา
ไขน็อตแนนเกินไป

2 ถอดฝาดานหลังและนําแบตเตอรี่ออก
(3, 4)

3 เปดท่ีใสซิมการด ใสซมิการดเขาไปในท่ี
ใส โดยใหหนาสัมผัสควํ่าลงในชองใส
(5) ปดท่ีใสซิมการด

4 จดัวางขัว้สัมผัสของแบตเตอรี่ใหตรง แลว
ใสแบตเตอรี ่(6) ใสฝาปดดานหลังกลับ
คืน (7) ฝาปดดานหลังแนนพอดี กดฝา
ปดดานหลังจนล็อคเขาท่ี

5 ตรวจสอบใหแนใจวาฝาปดดานหลังเขาท่ี
แลว ในการล็อคฝาปดดานหลัง ใหไข
น็อตตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆ (8, 9) อยา
ไขน็อตแนนเกินไป

การเริ่มตนใชงาน 7
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การใสและถอดการดหนวยความจํา

ควรใช การด microSD ท่ีไดรับการรับรองจาก
Nokia วาใชกับเครื่องรุนน้ีไดเทาน้ัน Nokia ใช
มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการรับรอง
สําหรับการดหนวยความจํา แตการดบางยี่หอ
อาจไมสามารถใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีได
อยางสมบูรณ การดท่ีใชงานรวมกันไมได อาจ
ทําใหการดและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และ
อาจทําใหขอมลูท่ีจัดเก็บไวบนการดสูญหาย

โทรศัพทของคณุสนับสนุนการด microSD ท่ีมี
หนวยความจําสูงสุด 8 GB

ขนาดของไฟลเดี่ยวๆ ตองไมเกิน 2 GB

การใสการดหนวยความจํา

1 ถอดฝาดานหลังและนําแบตเตอร่ีออก
2 เปดท่ีใสการดหนวยความจํา (1)
3 ใสการดเขาไปในที่ใส โดยใหหนาสัมผัส

ควํ่าลงในชองใส (2)
4 ปดท่ีใสการดหนวยความจํา (3,4)
5 แลวใสแบตเตอรีแ่ละฝาดานหลังกลับคืน

การถอดการดหนวยความจําออก
1 ถอดฝาดานหลังและนําแบตเตอร่ีออก
2 เปดท่ีใสการดหนวยความจํา แลวถอด

การดออก ปดท่ีใสการดหนวยความจํา
3 แลวใสแบตเตอรีแ่ละฝาดานหลงักลับคืน

การชารจแบตเตอรี่
เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง หากโทรศัพทของ
คุณเปยกช้ืน ควรปลอยใหโทรศัพทแหงสนิท
กอนเช่ือมตอกับอุปกรณเสริม

แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจมาจาก
โรงงานแลวบางสวน หากพบวาโทรศัพทมี
แบตเตอรี่เหลือนอย ใหทําดังน้ี

8 การเริ่มตนใชงาน
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1 เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบ
ปลั๊กไฟท่ีผนัง

2 เสียบสายอุปกรณชารจเขากับอุปกรณ
3 เม่ือชารจแบตเตอรีจ่นเต็มแลว ใหถอด

เคร่ืองชารจออกจากโทรศัพท และออก
จากเตารับท่ีผนัง

คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่ไปซกัระยะ
หน่ึง และคุณสามารถใชโทรศัพทของคุณ
ขณะทําการชารจได หากแบตเตอรี่หมด อาจ
ตองใชเวลาหลายนาทีกวาท่ีสัญลักษณแสดง
การชารจจะปรากฏขึน้บนหนาจอหรือกอนท่ีจะ
สามารถโทรออกได

เสาอากาศ

โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศอยูท้ังภายใน
และภายนอก เชนเดียวกับอุปกรณสงสัญญาณ
วิทยุอ่ืนๆ หลีกเล่ียงการจับบริเวณเสาอากาศ

โดยไมจําเปนขณะท่ีเสาอากาศกําลังสงหรือ
รับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะ
กําลังสงหรือรับสัญญาณอาจสงผลตอ
คุณภาพของการสื่อสารและ ทําใหมีการใช
พลังงานเกินกวาท่ีจําเปน และอาจทําใหอายุ
การใชงานแบตเตอรีส่ั้นลง

ในรูปภาพแสดงบริเวณเสาอากาศโดยกํากับ
ดวยเครื่องหมายสีเทา

อุปกรณเสริม
เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง หากโทรศัพทของ
คุณเปยกช้ืน ควรปลอยใหโทรศัพทแหงสนิท
กอนเช่ือมตอกับอุปกรณเสริม

หากตออยูกับอุปกรณชารจ ใหถอดอุปกรณ
ชารจออกจากโทรศัพทกอนท่ีจะเปดฝาครอบ
ชองเสียบ

การตอสายเคเบลิ USB

เปดฝาชองเสียบ USB และตอสายเคเบิล USB
กับอุปกรณ

ชุดหูฟง

คําเตือน:
ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียง
ท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอ
การไดยินเสียงของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพท
ไวใกลหูระหวางการใชลําโพงเน่ืองจากเสียง
จะดังมาก

การเริ่มตนใชงาน 9
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คําเตือน:
ขณะท่ีคุณใชชุดหูฟง อาจมีผลตอความ
สามารถในการไดยินเสียงภายนอก หามใชชุด
หูฟงในสถานที่ท่ีอาจมีผลตอความปลอดภยั
ของคุณ

เม่ือเช่ือมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงใดๆ
ท่ีไมไดรับการรับรองโดย Nokia ในการใช
อุปกรณน้ีกับชองเสียบ AV ของ Nokia โปรดให
ความสําคัญกับระดบัเสียงใหมากเปนพิเศษ

หามเชื่อมตอผลิตภณัฑท่ีสงสัญญาณขาออก
เพราะอาจสรางความเสียหายใหกับโทรศัพท
ได หามเชื่อมตอแหลงจายไฟใดๆ เขากับชอง
เสียบ AV ของ Nokia

สายคลอง

ใชเชือกรอยสายคลองเชนท่ีแสดงในภาพ
และรัดใหแนน

10 การเริ่มตนใชงาน
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สัญลักษณไฟฉายบนปุมกด
หมายถึงอะไร เปดเคร่ือง
โทรศัพทของคณุและใช
งานฟงกชันอนัหลากหลาย
การเปดเครื่อง

เรียนรูวิธีการเปดเคร่ือง และวิธีการใชฟงกชัน
พ้ืนฐาน

เก่ียวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับน้ีได
รับการรับรองใหใชใน เครือขาย GSM 900,
1800 และ 1900 MHz โปรดติดตอขอรับขอมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบเครือขายจากผูให
บริการโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคและลิงค
สําหรับไซตอินเทอรเน็ตจากบริษัทภายนอก
ตดิตั้งไวลวงหนาแลวและอาจยอมใหเขา
เว็บไซตของบริษัทอ่ืนได เว็บไซตเหลาน้ีไม
ไดอยูในเครือของ Nokia และ Nokia ไมรับ
ประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลาน้ี
หากคุณเขาใชเว็บไซตดังกลาว ควรใชความ
ระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือ
เน้ือหาของเว็บไซต

คําเตือน:
คณุตองเปดเคร่ืองกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติ
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปด
เคร่ือง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ขณะท่ีใชโทรศัพทเคร่ืองน้ี คุณควรเคารพตอ
กฎหมายและจารีตประเพณีทองถิ่นท้ังหมด
ความเปนสวนตัว สิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน
และลิขสิทธิ ์การคุมครองดานลิขสิทธ์ิจะชวย
ปองกันการคัดลอก การแกไข หรือการโอน
ภาพ เพลง และเน้ือหาบางสวนได

คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลาย
ลักษณอักษรสําหรับขอมูลสําคญัท้ังหมดท่ีจัด
เก็บไวในเครื่องดวยเสมอ

เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ
โปรดอานคูมือของอุปกรณน้ันๆ เพ่ือศึกษา
ขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับความปลอดภยั
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถ
ใชงานรวมกันได

รูปภาพท่ีปรากฏในคูมือฉบับน้ีอาจแตกตาง
จากภาพที่ปรากฏบนหนาจอโทรศัพทของคุณ

โปรดดูขอมูลท่ีสําคัญอ่ืนๆ เก่ียวกับโทรศัพท
ไดจากคูมือผูใช

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการ
โทรศัพทไรสายกอนเร่ิมใชงานโทรศัพท คุณ
สมบัติหลายๆ คณุสมบัตติองใชรวมกับ
คุณสมบัติพิเศษของเครือขาย คุณสมบัติเหลา
น้ีไมไดมีการใหบริการบนทุกเครือขาย เครือ
ขายตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลง
เฉพาะกับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใช
บริการเสริมจากระบบเครือขายได การใช
บริการเครือขายเก่ียวของกับการรับสงขอมูล
โปรดตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับคา
ธรรมเนียมในระบบเครือขายหลักของคุณและ
เม่ือใชบริการขามเครือขายจากผูใหบริการ
ของคุณ ผูใหบริการสามารถใหคําแนะนําและ
อธิบายถึงคาบริการท่ีเรียกเก็บ ในบางเครือ
ขาย อาจมีขอจํากัดท่ีสงผลกระทบตอการใช
งานบริการตางๆ จากระบบเครือขาย ตัวอยาง
เชน บางเครือขายอาจไมรองรับตัวอักษรของ
ทุกภาษาและการบริการท้ังหมด

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหยกเลิกหรือปด
การใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครื่องของ
คุณ ถาเปนเชนน้ัน คุณสมบัติเหลาน้ีจะไม
ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจ
มีการกําหนดคาพิเศษ เชน การเปลี่ยนแปลง
ช่ือเมนู ลําดับของเมนู และไอคอน โปรด
ติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมจากผูใหบริการ
โทรศัพทของคุณ

การเปดเครื่อง 11
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รหัสผาน
ในการกําหนดวิธีท่ีโทรศัพทของคณุจะใชรหัส
ผานและการตั้งคาความปลอดภัย เลือก
เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย > รหัส
ผาน

• รหัสโทรศัพทจะชวยปองกันการใช
โทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต รหัสท่ีตั้ง
ไวแลวคือ 12345 คุณสามารถเปลี่ยน
รหัส และตั้งคาโทรศัพทใหรองขอการ
ปอนรหัสไดดวย การใชงานบางอยางตอง
อาศัยรหัสผานแมวาจะมกีารตั้งคาแลว
ก็ตาม เชน หากคุณตองการเรียกคืนการ
ตั้งคาจากโรงงาน ควรเก็บรหัสไวเปน
ความลับและเก็บไวในท่ีปลอดภัยโดย
แยกจากตัวเคร่ือง หากคุณลืมรหัสและ
ล็อคเคร่ืองไว คุณจะตองนําโทรศัพทของ
คุณเขารับบริการและอาจมีการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิมเติม สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดติดตอศูนยบริการ Nokia Care หรือ
ตัวแทนจําหนายโทรศัพทของคุณ

• รหัส PIN (UPIN) ท่ีใหมาพรอมกับ
มการด (USIM) ชวยปองกันการใชซิ
มการดโดยไมไดรับอนุญาต

• รหัส PIN2 (UPIN2) ท่ีใหมาพรอมกับ
มการด (USIM) จะใชในการเขาสูบริการ
บางอยาง

• รหัส PUK (UPUK) และรหัส PUK2 (UPUK2)
อาจใหมาพรอมกับซิมการด (USIM) หาก
คุณกดรหัส PIN ไมถูกตองสามครั้งติดตอ
กัน โทรศัพทจะขอใหคุณกดรหัส PUK
หากไมมีรหัสใหมาดวย โปรดสอบถาม
จากผูใหบริการของคุณ

• คณุตองปอนรหัสผานของการจํากัดการ
โทรเมื่อใชบริการจํากัดการโทร เพ่ือ
จํากัดสายเรียกเขาและสายโทรออกจาก
โทรศัพทของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

• ในการดูหรือเปล่ียนการตั้งคาชุดความ
ปลอดภัยสําหรับเว็บเบราเซอร เลือก
เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย >
การต้ังคาการปองกัน

การเปดและปดเครื่อง

การเปดและปดเครื่อง
ใหกดปุมเปด/ปดคางไว

ปอนรหัส PIN
ปอนรหัส PIN (ซึ่งจะแสดงเปน ****) หาก
เคร่ืองแสดงขอความใหปอน

ต้ังวันและเวลา
หากจําเปน ปอนวันท่ี เวลาทองถิ่น เขตเวลา
และเวลาประหยัดแสงกลางวันของท่ีตั้งของ
คุณ

เมื่อคุณเปดเคร่ืองเปนคร้ังแรก คุณอาจไดรับ
พรอมตเพ่ือรับการตั้งคาจากผูใหบริการของ
คุณ (บริการเครือขาย) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอผูใหบริการ

โหมดสแตนดบาย
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงาน แตคุณยังไมปอน
ตัวอักษรใดลงไป โทรศัพทจะอยูในโหมด
สแตนดบาย

12 การเปดเครื่อง
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จอแสดงผล

1 ระดับความแรงของสัญญาณเครือขาย
เซลลูลาร

2 สถานะการชารจแบตเตอรี่
3 สัญลักษณ
4 นาฬิกา
5 ช่ือของระบบเครือขายหรือโลโกระบบ
6 วันท่ี
7 จอแสดงผล
8 ฟงกชันของปุมเลือกดานซาย
9 ฟงกชันของปุม Navi ในท่ีน้ีจะใชคําวาปุม

เล่ือน
10 ฟงกชันของปุมเลือกดานขวา

คณุสามารถเปลี่ยนฟงกชันของปุมเลือกดาน
ซายและดานขวา โปรดดูท่ี“ ปุมเลือกซายและ
ขวา ” หนา 18

การประหยัดพลงังาน
โทรศัพทของคุณมีคณุสมบัติ ประหยัด
พลังงาน และ โหมดพัก เพ่ือท่ีจะประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่ในโหมดสแตนดบาย เมื่อ
ไมมีการกดปุมใดๆ คุณสมบัตเิหลาน้ีอาจถูก
เปดใชงานแลว โปรดดูท่ี“จอแสดงผล”
หนา 17

หนาจอหลัก
หนาจอหลักแสดงรายการคุณสมบัติตางๆ ท่ี
เลือกไว และขอมูลท่ีคุณสามารถเขาถึงได
โดยตรง

เลือก เมนู > การตั้งคา > จอแสดงผล >
หนาจอหลัก

การเปดใชงานหนาจอหลกั
เลือก โหมดหนาจอหลัก

การจัดการและปรับแตงหนาจอหลัก
เลือก มุมมองปรับต้ังคา

การเลือกปุมสําหรับเปดใชงานหนาจอ
หลัก
เลือก ปุมหนาจอหลัก

การสํารวจหนาจอหลกั
เล่ือนขึ้นหรือลงเพ่ือดูรายการตางๆ และเลือก
เลอืก, ดูขอมูล, หรือ แกไข ลูกศรแสดงให
ทราบวามีขอมูลใหอานตอ

การหยุดสํารวจ
เลือก ออก

ทางลดั
เมื่อเคร่ืองของคุณอยูในโหมดสแตนดบาย
หรือโหมดหนาจอหลัก คุณสามารถใชทางลัด
ตอไปน้ี

การแสดงรายการหมายเลขที่ไมไดรับ
สาย หมายเลขที่รับสายและโทรออก
กดปุมโทรออก ในการโทรออก ใหเล่ือนไปที่
หมายเลขหรือช่ือท่ีคุณตองการ และกดปุม
โทรออก

การเริ่มเว็บเบราเซอร
กดคางไวท่ีปุม 0

การโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง
กดคางไวท่ีปุม 1

การใชปุมเปนทางลดั
โปรดดูท่ี“ปุมลัดโทรออก” หนา 22

การเปดเครื่อง 13
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สัญลักษณ

คุณมีขอความที่ยังไมไดอาน
คุณมีขอความที่ยังไมไดสง ยกเลิก
หรือขอความที่สงไมสําเร็จ
ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อค
เสียงกริ่งจะไมดังขึน้เมื่อมีสายเรียก
เขาหรือเมื่อไดรับขอความตัวอักษร
ตั้งเสียงปลุกไว

/ โทรศัพทลงทะเบียนใชงานกับเครือ
ขาย GPRS หรือ EGPRS

/ โทรศัพทมีการเช่ือมตอ GPRS หรือ
EGPRS เปดอยู

/ การเช่ือมตอ GPRS หรือ EGPRS ถูก
ระงับไว (พักการเชื่อมตอ)
มีการเปดใชงานการเชื่อมตอ
Bluetooth
โทรศัพทรับสัญญาณ GPS (ตองใช
เสาอากาศ GPS ภายนอก)
โทรศัพทเคร่ืองน้ีไมรับสัญญาณ GPS
(ตองใชเสาอากาศ GPS ภายนอก)
หากคุณมีสายโทรศัพทสองสาย
สัญลักษณน้ีแสดงวาเครื่องเลือกสาย
ท่ีสอง
โอนสายเรียกเขาทุกสายไปยัง
หมายเลขอ่ืน
จํากัดการโทรเฉพาะกลุม
มีการตั้งเวลารูปแบบที่ใชงานใน
ปจจุบัน
เปดใชงานฟงกชันไฟฉาย

การสํารวจเมนู
โทรศัพทเคร่ืองน้ีมีฟงกชันหลากหลาย ซึ่งถูก
จัดกลุมอยูในเมนูตางๆ

1 หากตองการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู
2 เล่ือนไปยังเมนู แลวเลือกตัวเลือก (เชน

การต้ังคา)
3 หากเมนูท่ีเลือกน้ันมีเมนูยอย ใหเลือก

เมนูยอยหน่ึงเมนู (เชน โทรออก)
4 เลือกตั้งคาท่ีตองการ
5 หากตองการกลับไปท่ีเมนูระดับกอนหนา

น้ี ใหเลือก กลับ

หากตองการออกจากเมนู ใหเลือก ออก

หากตองการเปลี่ยนมุมมองเมนู ใหเลือก ตัว
เลอืก > มุมมองเมนูหลัก เล่ือนไปทางขวา
และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีอยู

หากตองการจัดเรียงเมนูใหม ใหเลือก ตัว
เลอืก > เรียบเรียง เล่ือนไปยังรายการเมนูท่ี
จะยาย และเลือก ยาย เล่ือนไปยังตําแหนงท่ี
ตองการยายรายการเมนูไปไว แลวเลือก
ตกลง หากตองการบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ใหเลือก เสร็จ > ใช

ไฟฉาย
แฟลชกลองถายรูปสามารถใชเปนไฟฉายได

การเปดไฟฉาย
ในโหมดแสตนดบายหรือโหมดหนาจอหลัก
กดปุม  คางไว จําเปนตองปลดล็อคปุม
กดกอน

หามสองไฟฉายเขาตาในระยะใกล

ไฟฉายจะปดอัตโนมัติในกรณีตอไปน้ี

• แบตเตอรี่ใกลหมด
• หลังผานไป 30 นาที
• ระหวางมีสายเรียกเขาหรือสายโทรออก
• เม่ือคุณใชงานกลอง

ไฟฉายจะไมเปดโดยอัตโนมัติหลังจากการใช
สาย หรือหลังจากท่ีคุณปดใชงานกลอง

การล็อคปุมกด
ในการล็อคปุมกดเพ่ือปองกันการกดปุมโดย
ไมไดตั้งใจ เลือก เมนู และกด * ภายใน 3.5
วินาที

หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก ปลด
ลอ็ค และกดปุม * ภายใน 1.5 วินาที ใหปอน
รหัสล็อค หากเครื่องแสดงขอความใหปอน

14 การเปดเครื่อง
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หากตองการรับสายเมื่อมีการล็อคปุมกด ให
กดปุมโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏเิสธไม
รับสาย ปุมกดจะล็อคโดยอัตโนมัติ

คณุสมบัติเพ่ิมเติมมีการล็อคปุมอัตโนมัติและ
การปองกันปุมกด โปรดดท่ีู“โทรศัพท”
หนา 16

เมื่อล็อคโทรศัพทหรือแปนพิมพไว คุณอาจจะ
ยังสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินท่ี
ใชเปนทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได

ฟงกชันท่ีไมตองใชซิมการด
ฟงกชันในโทรศพัทบางฟงกชันสามารถใชได
โดยไมตองใสซมิการดในเครื่อง เชน ตาราง
นัดหมายและเกมส บางฟงกชันปรากฏเปนสี
ทึบอยูในเมนู และใชงานไมได

รูปแบบบนเครื่อง
ใชรูปแบบบนเครื่องในสถานที่ท่ีไวตอการรับ
คล่ืนวิทยุเพ่ือเลิกใชงานฟงกชันท่ีใช
ความถี่วิทยุท้ังหมด คุณยังสามารถเขาเลน
เกมสออฟไลน ดูปฏทิิน และหมายเลข
โทรศัพทได เม่ือเปดใชงานรูปแบบบนเครื่อง

 จะปรากฏขึน้

การเปดใชงานรูปแบบบนเครื่อง
เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ > บน
เครื่อง > ใชงาน หรือ ปรับต้ังคา

การปดใชงานรูปแบบบนเครื่อง
เลือกรูปแบบอื่นๆ

คําเตือน:
ในโหมดใชบนเครื่องบิน คุณไมสามารถโทร
ออกหรือรับสาย รวมท้ังการโทรฉุกเฉิน หรือ
ใชคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีตองอยูในพ้ืนท่ีใหบริการ
ในการโทรติดตอ คุณตองเปดใชงานฟงกชัน
โทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช
หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค

หากคุณตองการโทรฉุกเฉินขณะเครื่องล็อค
และอยูในรูปแบบใชบนเครื่องบิน คุณ
อาจสามารถปอนหมายเลขฉุกเฉินท่ีใชเปน
ทางการที่กําหนดไวแลวในเครื่องไดโดยปอน
ลงในชองรหัสล็อค แลวเลือก 'โทร' เคร่ืองจะ
ยืนยันวา คณุกําลังจะออกจากโหมดการใชบน
เคร่ืองบินเพ่ือเร่ิมตนการโทรฉุกเฉิน

การเปดเครื่อง 15
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กําลงัมองหาสิง่ทีจ่ะ
แสดงออกถึงความเปนตัว
คุณอยูใชหรือไม ให
โทรศพัทของคณุมีรูป
ลักษณและความรูสึกทีแ่ตก
ตางโดยการเลือกเสียง
เรียกเขา ภาพพื้นหลัง และ
ลักษณะที่เปนของคณุเอง
ใหโทรศัพทแสดงตัวตนของคุณ

ตั้งคาโทรศัพท ปรับแตงและเชื่อมตอ
โทรศัพทดวยวิธีการตางๆ

การต้ังคาพื้นฐาน
โทรศัพท
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศพัท และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
การต้ังคาภาษา  — เพ่ือกําหนดภาษาของ
โทรศัพทของคุณ ใหเลือก ภาษาท่ีใชใน
เครื่อง และภาษา  ในการกําหนดภาษาของ
โทรศัพทของคุณตามขอมลูในซิมการด ให
เลือก ภาษาที่ใชในเครื่อง > อัตโนมัติ
สถานะหนวยความจํา  — เพ่ือตรวจสอบการ
ใชหนวยความจํา
ล็อคปุมอัตโนมัติ  — เพ่ือล็อคปุมกดโดย
อัตโนมัติ หลังจากผานเวลาหนวงตามที่ตั้งไว
เม่ือโทรศัพทอยูในโหมดหนาจอหลัก และ
ไมมีการใชฟงกชันใดๆ ของเคร่ือง
ปองกันปุมกด  — เพ่ือขอใหปอนรหัส
โทรศัพทเม่ือคุณปลดล็อคปุมกด
การจดจําเสียง  —  โปรดดูท่ี“คําสั่ง
เสียง” หนา 18
ถามบนเครื่อง  — เพ่ือใหเคร่ืองถามวาจะใช
โหมดบนเครื่องบินหรือไมเมื่อคุณเปดเคร่ือง
เมื่อใชโหมดบนเครื่องบิน การเช่ือมตอดวย
สัญญาณวิทยุท้ังหมดจะถูกปด

อัพเดตโทรศพัท  — เพ่ือรับการอัพเดต
ซอฟตแวรจากผูใหบริการของคุณ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) ตัวเลือกท่ีมีใหอาจ
แตกตางกัน โปรดดูท่ี“การอัพเดตซอฟตแวร
แบบ OTA” หนา 42
เลอืกผูใหบริการ  — เพ่ือตั้งคาเครือขาย

ลูลารท่ีมีใหใชในพ้ืนท่ีของคุณ
ตัวชวยแนะนําเมนู  — เพ่ือตั้งคาเครื่องให
แสดงวิธีใชเมนู
เสยีงเปดเครื่อง  — เพ่ือสงเสียงเมื่อคุณเปด
เคร่ือง

ระบบปองกัน
เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความ
ปลอดภยัท่ีใชควบคุมการโทร (เชน การจํากัด
การโทร, เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) การโทร
ออกอาจสามารถทําไดเฉพาะเบอรโทรฉุกเฉิน
ท่ีใชเปนทางการที่ตั้งไวในเครือ่งของคุณ

เลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย
และจากตัวเลือกตอไปน้ี:
ถามรหัส PIN หรือ ถามรหัส UPIN — เพ่ือ
ถามรหัส PIN หรือ UPIN ของคุณทุกคร้ังท่ีเปด
เคร่ือง ซมิการดบางชนิดจะไมอนุญาตใหคุณ
ปดฟงกชันน้ี
การจํากัดการโทร  — เพ่ือจํากัดสายเรียก
เขาและสายโทรออกจากโทรศัพทของคุณ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โดยเคร่ือง
จะถามรหัสในการจํากัดการโทร
จํากัดเบอร  — เพ่ือจํากัดการโทรออกได
เฉพาะเบอรท่ีเลือกไว หากซิมการดของคุณ
สนับสนุนการใชฟงกชันน้ี เมื่อใชงานการ
จํากัดเบอร การเช่ือมตอ GPRS จะใชไมได
ยกเวนขณะสงขอความแบบตัวอักษรผานการ
เช่ือมตอ GPRS ในกรณีน้ี หมายเลขโทรศัพท
ของผูรับและเบอรศูนยขอความตองรวมอยูใน
รายการจํากัดเบอร
เฉพาะกลุม  — เพ่ือระบุกลุมผูโทรท่ีคุณ
สามารถติดตอและผูท่ีสามารถตดิตอคุณได
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

16 ใหโทรศพัทแสดงตัวตนของคุณ
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ระดับการปองกัน  — เพ่ือถามรหัสโทรศัพท
ทุกคร้ังท่ีมีการใสซิมการดใหมลงในเครื่อง ให
เลือก โทรศัพท
รหัสผาน  — เพ่ือเปลี่ยนรหัสโทรศัพท, รหัส
PIN, รหัส UPIN, รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ
คําขอรหัส PIN2  — เพ่ือเลือกวาจะตองใช
รหัส PIN2 หรือไม เมื่อมีการใชคุณสมบัติบาง
อยางของโทรศัพทท่ีไดรับการปกปองดวย
รหัส PIN2 ซมิการดบางชนิดจะไมอนุญาตให
คุณปดฟงกชันน้ี ตัวเลือกน้ีอาจไมมีใหใช ท้ังน้ี
ขึน้อยูกับซมิการดของคุณ สําหรับรายละเอียด
โปรดติดตอผูใหบริการระบบเครือขายของคุณ
รหัสที่ใช  — เพ่ือเลือกประเภทของรหัส PIN
ใบรับรองสิทธ์ิ หรือ ใบรับรองผูใช — เพ่ือดู
รายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองของผูใชท่ี
ดาวนโหลดมายังโทรศพัทของคุณ โปรดดู
ท่ี“ความปลอดภยัของเบราเซอร” หนา 34
การต้ังคาการปองกัน  — เพ่ือดู ขอมูลโมดูล
ปองกัน เปดใชงาน ถาม PIN โมดูล หรือ
เปลี่ยนรหัส PIN ของโมดูล และรหัส PIN
สําหรับลายเซ็น โปรดดูท่ี“รหัสผาน” หนา 12

การปรับต้ังคาโทรศัพทของคุณ
ใหโทรศัพทของคุณมีเสียงเรียกเขา ภาพพื้น
หลัง และลักษณะในแบบของคุณเอง สรางปุม
ลดัใหกับคุณสมบตัิท่ีคุณช่ืนชอบ และตอ
อุปกรณเสริม

รูปแบบ
โทรศัพทของคุณมีกลุมการตัง้คาแบบตางๆ ท่ี
เรียกวารูปแบบ ซึง่คุณสามารถปรับแตงเสียง
เรียกเขาสําหรับเหตุการณและสภาพแวดลอม
ท่ีตางกันได

เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ, รูปแบบที่
ตองการ และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
ใชงาน  — เพ่ือใชงานรูปแบบที่เลือก
ปรับต้ังคา  — เพ่ือเปลี่ยนการตั้งคารูปแบบ
ตั้งเวลา  — เพ่ือตั้งคารูปแบบที่จะใชงานชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง เมื่อหมดเวลาที่ตั้งใหกับรูป
แบบ เคร่ืองจะใชงานรูปแบบกอนหนาน้ีท่ีไม
ไดตั้งเวลาไว

ลักษณะ
ลักษณะประกอบดวยสวนประกอบสําหรับปรับ
ตั้งคาโทรศัพทของคุณ

เลือก เมนู > การตั้งคา > ลักษณะ และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
เลอืกลกัษณะ  — เปดแฟมขอมูล ลักษณะ
และเลือกลักษณะ
ดาวนโหลดลักษณะ  — เปดรายการลิงคเพ่ือ
ดาวนโหลดลักษณะเพ่ิมเติม

แบบเสียง
คุณสามารถเปลี่ยนการตัง้คาแบบเสียงของรูป
แบบที่เลือกใชงานได

เลือก เมนู > การตั้งคา > แบบเสยีง คุณ
สามารถพบการตั้งคาเดียวกันไดในเมนู รูป
แบบ

หากคุณเลือกระดับเสียงเรียกเขาสูงสุด เสียง
เรียกเขาจะดังถึงระดับสูงสุดภายในสองถึง
สามวินาที

จอแสดงผล
เลือก เมนู > การตั้งคา > จอแสดงผล และ
จากตัวเลือกตอไปน้ี:
ภาพพื้นหลงั  — เพ่ือใสรูปภาพพ้ืนหลัง
สําหรับโหมดหนาจอหลัก
หนาจอหลัก  — เพ่ือใชงาน จัดวางและปรับ
ตั้งคาโหมดหนาจอหลัก
สีอักษรบนหนาจอหลกั  — เพ่ือเลือกสีแบบ
อักษรสําหรับโหมดหนาจอหลัก
ไอคอนปุมสํารวจ  — เพ่ือแสดงไอคอนปุม
เล่ือนในโหมดหนาจอหลัก
รายละเอียดการแจง  — เพ่ือแสดงราย
ละเอียดในสายที่ไมไดรับและการแจงเตือน
ขอความ
ภาพพักหนาจอ  — เพ่ือสรางและตั้งคาภาพ
พักหนาจอ
ประหยัดพลงังาน  — เพ่ือใหหนาจอสลัวลง
โดยอัตโนมัติ และเพ่ือแสดงนาฬิกาเม่ือไมได
ใชโทรศัพทช่ัวระยะเวลาหน่ึง

ใหโทรศพัทแสดงตัวตนของคุณ 17

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 17



โหมดพัก  — เพ่ือปดจอแสดงผลโดย
อัตโนมัติเมื่อไมไดใชโทรศัพทช่ัวระยะเวลา
หน่ึง
ขนาดอักษร  — เพ่ือกําหนดขนาดตวัอักษร
สําหรับการรับสงขอความ รายช่ือ และเว็บเพจ
โลโกระบบ  — เพ่ือแสดงโลโกผูใหบริการ
แสดงขอมูลระบบ  — เพ่ือแสดงขอมลูเฉพาะ
ของระบบหากไดรับจากเครือขาย

ทางลดัสวนตัว
ดวยทางลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชัน
ในเครื่องท่ีใชงานบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว

ปุมเลอืกซายและขวา 
ในการเปลี่ยนฟงกช่ันท่ีกําหนดไวกับปุมเลือก
ซายหรือขวา เลือก เมนู > การตั้งคา > ทาง
ลัดสวนตัว > ปุมเลือกดานซาย หรือ ปุม
เลอืกดานขวา, และฟงกช่ันท่ีตองการ

ในหนาจอหลัก ถาปุมเลือกซายเปน ไปท่ี,
เพ่ือเปดใชงานฟงกช่ัน เลือก ไปที่ > ตัว
เลอืก และจากรายการตอไปน้ี:
เลอืกตัวเลือก  — เพ่ือเพ่ิมหรือลบฟงกชัน
จัดวาง  — เพ่ือจัดเรียงฟงกชันใหม

ปุมลัดอ่ืนๆ
เลือก เมนู > การตั้งคา > ทางลดัสวนตัว
และจากตัวเลือกตอไปน้ี:

ปุมสํารวจ  — เพ่ือกําหนดฟงกชันอ่ืนๆ ของ
เคร่ืองจากรายการที่กําหนดไวลวงหนาใหกับ
ปุมสํารวจ (ปุมเล่ือน)
ปุมหนาจอหลัก  — เพ่ือเลือกการเคลื่อนท่ี
ของปุมสํารวจเพ่ือเปดใชงานโหมดหนาจอ
หลัก

การกําหนดปุมลัดโทรออก
1 เลือก เมนู > รายช่ือ > โทรดวน และ

เล่ือนไปยังปุมตัวเลข
2 เลือก กําหนด หรือหากไดกําหนด

หมายเลขใดหมายเลขหนึ่งใหกับปุมไว
แลว ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน

3 ปอนหมายเลขหรือคนหารายชื่อ

คําสั่งเสยีง
คุณสามารถใชคําสั่งเสียงเพ่ือโทรออก เปดใช
แอปพลิเคช่ัน และใชงานรูปแบบได

เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท

คําสั่งเสียงจะขึน้อยูกับภาษา ในการตั้งคา
ภาษา เลือก การต้ังคาภาษา > ภาษาที่ใช
ในเครื่อง และภาษา

ในการฝกใหเครื่องจดจําเสียงของคุณ ให
เลือก การจดจําเสียง > การฝกจดจําเสยีง

ในการเปดใชงานคําสั่งเสียงของฟงกชัน
เลือก การจดจําเสียง > เสียงสั่งงาน
คุณสมบัต ิและฟงกชัน  แสดงวามีการใช
งานคําสั่งเสียง

หากตองการใชงานคําส่ังเสียง เลือก เพิ่ม

ในการเลนคําสั่งเสียงท่ีใชงานอยู เลือก เลน

ในการใชคําสั่งเสียง โปรดดูท่ี “การโทรออก
โดยใชเสียง”  22

ในการจัดการคําส่ังเสียง ใหเล่ือนไปที่ฟงกชัน
โทรศัพท เลือก ตัวเลอืก และเลือกจากตัว
เลือกตอไปน้ี
แกไข หรือ ลบ — เพ่ือเปลี่ยนช่ือหรือยกเลิก
การใชงานคําสั่งเสียง
เพิ่มทั้งหมด หรือ ลบท้ังหมด — เพ่ือใชหรือ
ยกเลิกการใชคําสั่งเสียงของฟงกชันท้ังหมด
ในรายการคําสั่งเสียง

การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคณุมีคุณสมบัตท่ีิหลากหลาย
สําหรับเชื่อมตอกับอุปกรณอ่ืนเพ่ือสงและรับ
ขอมูล

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเช่ือมตอ
ระหวางโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth ท่ีใช
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งานรวมกันไดภายในระยะทาง 10 เมตร (32
ฟุต) โดยใชคล่ืนวิทยุ

โทรศัพทน้ีเปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth
Specification 2.1 + EDR ท่ีสนับสนุนรูปแบบ
ดังตอไปน้ี: การเขาใชงานซมิ, Push
ออปเจ็กต, การโอนไฟล, การติดตอเครือขาย
แบบ Dial-Up, ชุดหูฟง, แฮนดฟรี, การเขาใช
งานท่ัวไป, พอรตอนุกรม, การแลกเปลี่ยน
ออบเจกตท่ัวไป, การกระจายเสียงขัน้สูง,
รีโมทคอนโทรลภาพและเสียง, การแสดง
เสียง/วิดีโอท่ัวไป, แอปพลิเคช่ัน Service
Discovery, เครือขายพ้ืนท่ีสวนบุคคล และการ
เขาใชงานสมุดโทรศัพท คุณควรใชเฉพาะ
อุปกรณเสริมของรุนน้ีท่ีไดรับการรับรองจาก
Nokia เทาน้ัน เพ่ือสรางความมั่นใจในการใช
งานระหวางอุปกรณท่ีรองรับเทคโนโลยี
Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิต
ปกรณอ่ืนๆ เพ่ือดูวาอุปกรณน้ันๆ ใชงานรวม
กับโทรศัพทรุนน้ีไดหรือไม

คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพทท่ีใช
เทคโนโลย ีBluetooth จะทําใหส้ินเปลือง
แบตเตอรี่มากขึน้และลดอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่

เมื่อโทรศัพทไรสายอยูในโหมดซิมจากระยะ
ไกล คณุจะสามารถใชอุปกรณเสริมท่ีเช่ือมตอ
ท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ัน เชน ชุดอุปกรณใน
รถยนต เพ่ือโทรออกหรือรับสาย

อุปกรณไรสายของคุณจะไมทําการโทรออก
ยกเวนหมายเลขฉุกเฉินท่ีตั้งโปรแกรมไวใน
เคร่ือง ในขณะที่อยูในโหมดนี้

ในการโทรออกจากอุปกรณของคุณ คุณตอง
ออกจากโหมดซมิระยะไกลกอน หากเครื่อง
ถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสเพ่ือปลดล็อคกอน

การเปดการเชื่อมตอ Bluetooth
1 เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อม

ตอ > Bluetooth
2 เลือก ช่ือโทรศัพทของฉัน และปอนช่ือ

สําหรับโทรศัพทของคุณ

3 ในการเปดใชงานการเช่ือมตอ Bluetooth
ใหเลือก Bluetooth > ใช  แสดงวามี
การใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth

4 ในการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับ
อุปกรณเสริมดานเสียง ใหเลือก ตอ
อุปกรณเสริมเสยีง และเลือกอุปกรณ
เสริม

5 ในการจับคูโทรศัพทของคณุกับอุปกรณ
Bluetooth ในพ้ืนท่ี ใหเลือกอุปกรณที่
จับคูแลว > เพิ่มอุปกรณใหม

6 เล่ือนไปที่อุปกรณท่ีพบ และเลือก เพิ่ม
7 ปอนรหัสผาน (สูงสุด 16 ตัวอักษร) บน

โทรศัพทของคุณ และยอมใหมีการเช่ือม
ตอกับอุปกรณ Bluetooth อ่ืน

การทํางานของโทรศัพทในโหมดที่ถูกซอนไว
ถือเปนวิธีการเพ่ือความปลอดภยัในการที่จะ
หลีกเลี่ยงซอฟตแวรท่ีเปนอันตราย หาม
ยอมรับการเชื่อมตอ Bluetooth จากแหลงท่ี
คุณไมเช่ือถือ หรือเลือกปดฟงกชัน
Bluetooth ซึ่งจะไมสงผลตอฟงกชันอ่ืนของ
โทรศัพท

การเชื่อมตอคอมพิวเตอรของคุณกับ
อินเทอรเน็ต
คุณสามารถใชเทคโนโลยี Bluetooth เพ่ือ
เช่ือมตอคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันไดกับ
อินเทอรเน็ต โทรศัพทของคุณตองสามารถ
เช่ือมตออินเทอรเน็ตได (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) และเครือ่งคอมพิวเตอรของ
คุณตองสนับสนุนเทคโนโลยี Bluetooth หลัง
จากเชื่อมตอกับบริการจุดเช่ือมตอเครือขาย
(NAP) ของโทรศัพทและจับคูกับคอมพิวเตอร
แลว โทรศัพทจะเปดการเช่ือมตอขอมูลแพ็ค
เก็ตกับอินเทอรเน็ตอัตโนมัติ

ขอมูลแพคเก็ต
ขอมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet Radio
Service) เปนบริการเสริมจากระบบเครือขายท่ี
ชวยใหผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีสามารถสงและ
รับขอมูลผานเครือขายท่ีเช่ือมตอกับ Internet
protocol (IP) ได
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ในการกําหนดวิธีใชบริการ เลือก เมนู > การ
ต้ังคา > การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต >
เช่ือมขอมูลแพคเก็ต และจากตัวเลือกตอไป
น้ี:
เม่ือตองการ  — เพ่ือสรางการเช่ือมตอขอมูล
แบบแพคเก็ตเมื่อแอปพลเิคช่ันตองการใชการ
เช่ือมตอดังกลาว การเช่ือมตอจะปดลงเมื่อ
คุณปดแอปพลเิคช่ัน
ออนไลนตลอด  —  เพ่ือเชื่อมตอกับเครือ
ขายขอมูลแพคเก็ตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปด
เคร่ือง

คุณสามารถใชโทรศัพทเปนโมเด็มโดยเช่ือม
ตอโทรศัพทกับเคร่ืองพีซีท่ีใชรวมกันไดผาน
เทคโนโลย ีBluetooth สําหรับรายละเอียด
เพ่ิมเติม โปรดดูไดจากเอกสาร Nokia PC
Suite

สายเคเบลิขอมูล USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB เพ่ือถาย
โอนขอมูลระหวางโทรศัพทและเครื่องพีซีท่ี
ใชงานรวมกันได หรือเคร่ืองพิมพท่ีสนับสนุน
PictBridge

ในการใชงานโทรศัพทสําหรับการถายโอน
ขอมูลหรือการพิมพภาพ ใหตอสายเคเบิล
ขอมูลและเลือกโหมด
PC Suite  — เพ่ือใชสายเคเบลิกับชุด
โปรแกรม Nokia PC Suite
การพิมพและสื่อ  — เพ่ือใชโทรศัพทกับ
เคร่ืองพิมพท่ีใชงาน PictBridge ได หรือกับ
คอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได
แหลงเก็บขอมูล  — เพ่ือเช่ือมตอกับ
คอมพิวเตอรท่ีไมมีซอฟตแวร Nokia และใช
โทรศัพทเปนท่ีจัดเก็บขอมูล

ในการเปลี่ยนโหมด USB เลือก เมนู > การตั้ง
คา > การเชื่อมตอ > สายเคเบิลขอมูล
USB และเลือกโหมด USB ท่ีตองการ

การซิงโครไนซและการสํารองขอมูล
เลือก เมนู > การตั้งคา > ซิงคและสํารอง
แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:

การสลบัโทรศพัท  — ซงิโครไนซหรือคัด
ลอกขอมูลท่ีเลือกระหวางโทรศัพทของคุณ
และโทรศัพทอ่ืนโดยใชเทคโนโลยี
Bluetooth
สรางขอมูลสํารอง  — สรางขอมูลสํารอง
ของขอมูลท่ีเลือก
เรียกขอมูลสํารอง  — เลือกไฟลสํารองท่ี
เก็บไว และกูคืนมายังโทรศัพท เลือก ตัว
เลอืก > ขอมูล สําหรับขอมูลเก่ียวกับไฟล
สํารองขอมูลท่ีเลือก
ถายโอนขอมูล  — ซิงโครไนซหรือคัดลอก
ขอมูลท่ีเลือกระหวางโทรศพัทของคุณและ
อุปกรณอ่ืน คอมพิวเตอร หรือเซิรฟเวอรเครือ
ขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การตออุปกรณ USB
คุณสามารถตออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB
(เชน เมมโมร่ีสติ๊ก) เขากับเครื่อง เพ่ือเรียกดู
ขอมูลในระบบไฟล ตลอดจนถายโอนไฟลได

1 ตอสายอะแดปเตอรท่ีใชรวมกันไดเขากับ
พอรต USB ของโทรศัพทของคุณ

2 ตออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB เขากับ
ยอะแดปเตอร

3 เลือก เมนู > คลงัภาพ และเลือก
อุปกรณ USB เพ่ือเรียกดูขอมูล

หมายเหตุ: โทรศัพทไมไดสนับสนุนอุปกรณ
จัดเก็บขอมูล USB ครบทุกชนิด ท้ังน้ีขึน้อยูกับ
พลังงานที่ใช

บริการเสริมจากผูใหบริการเครือขาย
ผูใหบริการของคุณมีบริการเสริมอ่ืนๆ มากมาย
ใหคุณเลือกใช บริการเสริมบางชนิดอาจมีคา
บริการ

เมนูระบบ
เขาใชพอรทัลเพ่ือไปยังบริการท่ีผูใหบริการ
ระบบจัดให สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณา
ติดตอผูใหบริการระบบของคณุ ผูใหบริการ
สามารถอัพเดตเมนูน้ีดวยขอความบริการ
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บริการซิม
ซิมการดของคุณอาจมีบริการเสริม คุณ
สามารถเขาใชงานเมนูน้ีไดก็ตอเมือ่ซิมการด
ของคณุสนับสนุน ช่ือและเน้ือหาของเมนูจะ
ตางกันไปตามซิมการดท่ีใช

ในการใชบริการเหลาน้ี คุณอาจตองสง
ขอความหรือโทรติดตอ ซึ่งคุณจะตองรับผิด
ชอบคาใชจายน้ี

ขอความขอมูล, ขอความ SIM และคําสั่ง
ขอใชบริการ
ขอความขอมูล
คณุสามารถรับขอความเกี่ยวกับเรื่องตางๆ
จากผูใหบริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอ
ผูใหบริการ

เลือก เมนู > ขอความ > ขอความขอมูล
และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

คําสัง่ขอใชบริการ
คําสั่งขอใชบริการชวยใหคุณสามารถเขยีน
และสงคําขอบริการ (คําส่ัง USSD) ไปยังผูให
บริการของคุณ เชน คําสั่งการใชงานบริการ
เสริมจากระบบเครือขาย

ในการเขยีนและสงคําขอใชบริการ เลือก
เมนู > ขอความ > คําสั่งบริการ หาก
ตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ

ขอความซิม
ขอความซมิเปนขอความตัวอักษรเฉพาะที่ถูก
จัดเก็บไวในซมิการดของคุณ คุณสามารถคัด
ลอกหรือยายขอความจากซมิไปเก็บไวท่ี
หนวยความจําของเครื่อง แตไมสามารถทําใน
ทางกลับกัน

หากตองการอานขอความซมิ ใหเลือก เมนู >
ขอความ > ตัวเลือก > ขอความซิม

การกําหนดคา
คณุสามารถกําหนดคาโทรศัพทของคุณดวย
การตั้งคาท่ีตองใชสําหรับบริการบางประเภท

คุณอาจไดรับขอมูลการตั้งคาดงักลาวเปน
ขอความการกําหนดคาจากผูใหบริการ

เลือก เมนู > การตั้งคา > การต้ังกําหนด
คา และเลือกจากรายการตอไปน้ี
ต้ังกําหนดคาที่ต้ังไว  — ดูผูใหบริการท่ี
บันทึกไวในเครื่อง และกําหนดผูใหบริการ
ดีฟอลต
ใชคาที่ต้ังในทุกแอปฯ  — เปดใชการตั้ง
กําหนดคาท่ีระบบกําหนดกับแอปพลิเคช่ันท่ี
สนับสนุน
จุดเชื่อมตอที่ตองการ  — ดูจุดเช่ือมตอท่ี
บันทึกไว
ต้ังคาจัดการอุปกรณ  — ยอมใหหรือไม
ยอมใหเครื่องรับการอัพเดตซอฟตแวร ตัว
เลือกน้ีอาจไมมีใหใช ท้ังน้ีขึ้นอยูกับโทรศัพท
ของคุณ
การต้ังคาสวนบคุคล  — เพ่ิมบัญชีสวนตัว
ใหมสําหรับบริการตางๆ ดวยตนเอง และเพ่ือ
ใชงานหรือลบบัญชีดังกลาว ในการเพ่ิมบัญชี
สวนตัวใหม เลือก เพิ่มใหม หรือ ตัวเลือก >
เพิ่มใหม เลือกประเภทบริการ และปอนราย
ละเอียดท่ีจําเปน ในการเปดใชบัญชีสวนตัว
เลือก ตัวเลือก > ใชงาน
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ตองการพูดคยุ สนทนา หรือ
สงขอความใชหรือไม การ
โทรและสงขอความเปน
หัวใจสําคัญของโทรศพัท
ติดตอกันไดเสมอ

เรียนรูวิธีการโทรออก เขียนขอความ สง
ขอความ และใชฟงกชันอีเมลของโทรศัพท
ของคุณ

การโทรออก
การสนทนาแบบเสยีง

การกดหมายเลขโทรศัพทดวยตัวเอง
ปอนหมายเลขโทรศัพท พรอมท้ังรหัสพ้ืนท่ี
จากนั้น กดปุมโทรออก
ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้ง
เพ่ือเปนรหัสนําหนาการโทรตางประเทศ
(เคร่ืองหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกตาง
ประเทศ) แลวตามดวยรหัสประเทศ รหัสพ้ืนท่ี
โดยไมตองกดเลข 0 นํา (หากจําเปน) แลว
ตามดวยหมายเลขโทรศัพท

การโทรซ้ําหมายเลข
หากตองการเขาใชรายการเบอรท่ีโทรออก ให
กดปุมโทรเม่ืออยูในโหมดสแตนดบาย เลือก
หมายเลขหรือช่ือ แลวกดปุมโทรออก

การโทรติดตอไปยังรายชื่อ
เลือก เมนู > รายช่ือ และ ช่ือ เลือกรายช่ือ
และกดปุมโทรออก

การจัดการกับสายสนทนา

การรับสายเรียกเขา
กดปุมโทรออก

การวางสาย
กดปุมวางสาย

การปดเสยีงเรียกเขา
เลือก เงียบ

การปฏิเสธสายเรียกเขา
กดปุมวางสาย

การปรับระดับเสียงระหวางสนทนา
ใหกดปุมปรับระดับเสียง

ปุมลดัโทรออก
ใชปุมลัดโทรออกเพ่ือโทรออกดวยวิธีใดวิธี
หน่ึงตอไปน้ี

• กดปุมตัวเลขน้ัน แลวกดปุมโทรออก
• ถา เมนู > การต้ังคา > โทรออก > โทร

ดวน > เปด ถูกเลือก ใหกดปุมหมายเลข
คางไว

การโทรออกโดยใชเสยีง
คุณสามารถโทรออกไดโดยพูดชื่อท่ีบันทึกไว
ในรายชื่อ

เน่ืองจากคําสั่งเสียงขึน้อยูกับภาษา กอนท่ีคุณ
จะโทรออกโดยใชเสียง คุณตองเลือก เมนู >
การตั้งคา > โทรศพัท > การต้ังคา
ภาษา > ภาษาท่ีใชในเครื่อง และภาษาของ
คุณ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียง
อาจจะเกิดปญหาขึน้ได ถาคุณอยูในท่ีท่ีมี
เสียงดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังน้ัน
จึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียง
อยางเดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม

1 ในโหมดหนาจอหลัก, กดปุมเลือกขวา
คางไว เสียงโทนสั้นๆ จะดังขึน้ และ พูด
หลงัจาก ไดยินเสียง จะแสดงขึ้น

2 พูดชื่อท่ีคุณตองการติดตอใหชัดเจน หาก
การเรียกขอมูลดวยเสียงเปนผลสําเร็จ
รายการช่ือท่ีตรงกันจะปรากฏขึ้น
โทรศัพทจะเลนคําสั่งเสียงของรายการ
แรกสุดท่ีตรงกัน หากรายการนั้นไมใช
รายการที่ตองการ ใหเล่ือนไปยังรายการ
อ่ืน
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ตัวเลอืกขณะสนทนา
ตวัเลือกหลายอยางท่ีคุณสามารถใชไดขณะ
สนทนาเปนบริการเสรมิจากระบบเครือขาย
หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอ
ผูใหบริการ

ขณะสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก และเลือกจาก
ตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

ตัวเลือกระบบเครือขายบางรายการไดแก พัก
สาย, โทรใหม, เพิ่มสายประชุม, วางทุก
สาย และตัวเลือกตอไปน้ี

สง DTMF  — เพ่ือสงตัวอักษรแทนเสียงเรียก
เขา
สลบัสาย  — ใชสลับระหวางสายที่ใชอยูและ
สายท่ีพักรออยู
สงสายตอ  — เพ่ือตอสายที่พักไวเขากับสาย
ท่ีใชอยู และวางสายของคุณเองจากการ
สนทนา
ประชุมสาย  — เพ่ือโทรแบบประชุมสาย
โทรสวนตัว  — เพ่ือสนทนาเปนการสวนตัว
ขณะประชุมสาย

คําเตือน:
โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลําโพงเน่ืองจากเสียงจะดังมาก

ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย ท่ีคุณจําเปนตองสมัครเปน
สมาชิกกอน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรด
ติดตอผูใหบริการ

ในการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง
กดคางไวท่ีปุม 1

หากตองการแกไขหมายเลขระบบฝาก
ขอความเสียง
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความเสยีง >
เบอรศนูยขอฯ เสยีง

บันทึกการโทร 
ในการดูขอมูลเก่ียวกับการโทร ขอความ
ขอมูล และการซิงโครไนซของคุณ เลือก
เมนู > บันทึก และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีให
เลือก

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและ
บริการท่ีแสดงในใบเรียกเก็บคาบริการจากผู
ใหบริการอาจแตกตางกันไป ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ ภาษี และ
ปจจัยอ่ืนๆ

การต้ังคาการโทร
เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรออก และ
เลือกจากรายการตอไปน้ี
การโอนสาย  — โอนสายเรียกเขา (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) คุณอาจโอนสายไม
ไดหากมีการใชฟงกชันจํากัดการโทรบาง
ฟงกชัน 
รับไดทุกปุม  — รับสายเรียกเขาโดยกดปุมใด
ก็ไดเบาๆ ยกเวนปุมเปด/ปด ปุมเลือกดานซาย
และปุมเลือกดานขวา หรือปุมวางสาย
เรียกซ้ําอัตโนมัติ  — โทรศัพทจะโทรซ้ํา
หมายเลขโดยอัตโนมัติหากการโทรลมเหลว
โทรศัพทจะพยายามโทรออกหมายเลขนั้น 10
ครั้ง
ความชัดเจนเสียง  — ชวยใหไดยินเสียง
สนทนาไดชัดเจนขึน้ ในท่ีท่ีเสียงรอบขางดัง
มาก
โทรดวน  — โทรออกไปยังช่ือและหมายเลข
โทรศัพทท่ีกําหนดในปุมตัวเลข (2-9) โดย
การกดปุมตวัเลขท่ีตองการคางไว
สายเรียกซอน  — ระบบจะแจงใหคุณทราบ
ถึงสายเรียกเขาขณะที่คุณใชสายอื่นอยู
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
แสดงเวลาโทร  — แสดงระยะเวลาที่ใชสาย
อยู
สรุปหลงัการโทร  — แสดงระยะเวลาโดย
ประมาณของการโทรแตละคร้ัง
สงขอมูลผูโทร  — การแสดงเบอรโทรศัพท
ของคุณท่ีเคร่ืองของผูท่ีคุณโทรถึง (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) ในการใชการตั้งคา
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ตามท่ีผูใหบริการกําหนด ใหเลือก ตามคา
ของระบบ
สายใชโทรออก  — เลือกสายเพ่ือการโทร
ออก หากซมิการดของคุณสนับสนุนสาย
โทรศัพทหลายสาย (บริการเสริมจากเครือ
ขาย)

ขอความตัวอักษร
เขยีนขอความตัวอักษร และสรางขอความและ
บันทึก

การเขียนขอความ
โหมดตัวอักษร
ในการปอนตัวอักษร (เชน ขณะเขยีน
ขอความ) ใหใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
หรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

เม่ือคุณเขียนขอความ ใหกด ตัวเลอืก คางไว
เพ่ือสลับระหวางระบบปอนขอความปกติ ซึ่ง
แสดงดวยสัญลักษณ  และระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติ ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ

 ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติไมได
สนับสนุนทุกภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงดวยสัญลักษณ 
 และ 

ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม # ใน
การเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเปนตัวเลข ซึ่ง
แสดงดวยสัญลักษณ  ใหกดคางไวท่ีปุม
# และเลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยน
จากโหมดหมายเลขเปนโหมดตัวอักษร ใหกด
ปุม # คางไว

เม่ือตองการตั้งคาภาษาที่ใชเขยีน ใหเลือก
ตัวเลือก > ภาษาท่ีเขียน

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 2-9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรท่ีตอ
การปรากฏ ตัวอักษรท่ีมีอยูจะขึ้นกับภาษาที่
ใชเขียนท่ีเลือกไว

หากตัวอักษรตัวถัดไปท่ีคุณตองการปอนอยู
ในปุมเดียวกับปุมตัวเลขท่ีคุณใชอยู ใหรอจน
กระท่ังเคอรเซอรปรากฏขึ้น และปอนตัวอักษร

ในการปอนเครื่องหมายวรรคตอนและตัว
อักษรพิเศษท่ีใชบอยๆ กด 1 ซ้ําๆ ในการเขา
ถึงรายการตัวอักษรพิเศษ กด * ในการใสชอง
วาง กด 0

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติจะใชพจนานุกรม
ในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคําใหมได

1 เร่ิมเขียนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุม
แตละปุมเพียงหน่ึงครั้งในการปอนตวั
อักษรแตละตัว

2 ในการยืนยันคํา เล่ือนไปทางขวาหรือเวน
วรรค

• หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกด
ปุม* ซ้ําๆ และเลือกคําจากรายการ

• หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลัง
คํา แสดงวาคําท่ีคุณตองการเขียน
ไมมีอยูในพจนานุกรม หากตองการ
เพ่ิมคําลงในพจนานุกรม ใหเลือก
สะกด ปอนคําโดยใชระบบปอนตัว
อักษรแบบปกติ แลวเลือก จัดเก็บ

• หากตองการเขยีนคําประสม ใหปอน
สวนแรกของคํากอน และกดปุมเลื่อน
ไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขียนสวน
สุดทายของคํา หลังจากน้ันใหยืนยัน

3 เร่ิมเขียนคําถัดไป

การปอนขอความภาษาไทย
ปอนตัวอักษรภาษาไทยโดยกดปุม 0-9 หน่ึง
คร้ังหรือหลายครั้งตามตารางดานลางน้ี
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ตัวอยางเชน หากตองการเขียนขอความตัว
อักษรเปนภาษาไทย เลือก เมนู >
ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
เลือกหนาตางขอความและ ตัวเลอืก > ภาษา
ที่เขียน > ไทย ไอคอน  จะปรากฏ
ขึน้

ตัวอยางเชน หากตองการเขียนขอความ
"คิดถึง U" ใหทําตามขัน้ตอนตอไปน้ี

1 กด 1 สี่คร้ังเพ่ือเลือก ค
2 กด * เล่ือนขวาเพื่อเลือกสระ  สําหรับ

คิ และเลือก ใช
3 กด 5 หน่ึงคร้ัง เพ่ือเลือก ด
4 กด 5 สามครั้งเพ่ือเลือก ถ
5 กด * จากน้ัน กดปุมเล่ือนไปทางขวาสาม

คร้ัง เพ่ือเลือกสระสําหรับ ถึ แลวเลือก ใช
6 กด 2 สองครั้งเพ่ือเลือก ง
7 กด # เพ่ือเปลี่ยนเปนตัวพิมพใหญภาษา

อังกฤษ และกด 0 เพ่ือเวนวรรค
8 กด 8 สองครั้งเพ่ือเลือก U

หมายเหตุ: ตามลักษณะการใชภาษาไทย
แลว เสียงสระหรือเสียงพยัญชนะจะใสไดตอ
เม่ือมีตัวอักษรไทยนําอยูแลวเทาน้ัน

เคลด็ลับ: หากตองการเปลี่ยนเปนการปอนตัว
อักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข ใหกด #

ระบบชวยสะกดคําภาษาไทยอัตโนมัติ
ใชระบบชวยสะกดคําภาษาไทยอัตโนมัติใน
ลักษณะเดียวกันกับท่ีอธิบายไวสําหรับระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติท่ีใชตัวอักษรภาษา
อังกฤษ โดยมีขอยกเวนตอไปน้ี

• ในการยืนยันคํา ใหเล่ือนไปทางขวา
• หากตองการเวนวรรค ใหเล่ือนไปทางขวา

หลังจากท่ีไดยืนยันคําแลว หรือกดปุม
คางไว*

เพ่ือเขาสูหนาจอตัวอักษรพิเศษ จากนั้น
เลือกเวนวรรค

• ในการคนหาคําท่ีตรงกันกอนหนาน้ีหรือ
ถัดไป ใหเล่ือนขึน้หรือลง

ขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย
คุณสามารถสรางขอความและอาจแนบภาพ
เพ่ิมไปดวยได เปนตน โทรศัพทของคุณจะ
เปลี่ยนขอความแบบอักษรเปนขอความ
มัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแนบไฟลรวม
ดวย

ขอความตัวอักษร
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความ
แบบตัวอักษรท่ีมีความยาวมากกวาความยาว
ท่ีกําหนดของขอความเดียว สําหรับขอความที่
มีความยาวมาก เคร่ืองจะแบงสงขอความออก
เปนสองขอความขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิดคา
ใชจายตามน้ัน สําหรับตัวอักษรท่ีมี
เคร่ืองหมายเสียงหนักหรือเคร่ืองหมายอื่นๆ
และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช
พ้ืนท่ีมากขึน้ ซึ่งอาจจํากัดจํานวนตัวอักษรท่ี
สามารถสงเปนขอความเดยีวไดนอยลง

จํานวนตัวอักษรท่ีเหลืออยูท้ังหมดและจํานวน
ของขอความที่จําเปนตองสงจะแสดงขึน้
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ในการสงขอความ จะตองมีการจัดเก็บ
หมายเลขศูนยฝากขอความที่ถูกตองไวใน
เคร่ือง ปกติแลวหมายเลขน้ีจะตั้งไวเปนคาเร่ิม
ตนผานซมิการดของคุณ ในการตั้งหมายเลข
ดวยตัวเอง เลือก เมนู > ขอความ > การต้ัง
คาขอความ > ขอความตัวอักษร > ศนูย
ขอความ > เพิ่มศนูย แลวปอนช่ือและ
หมายเลขที่ไดมาจากผูใหบริการ

ขอความมัลติมีเดีย
ขอความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ
และคลิปเสียงหรือวิดีโอคลิป

เฉพาะโทรศัพทท่ีมีคุณสมบัติท่ีใชงานรวมกัน
ไดเทาน้ันท่ีจะรับและแสดงขอความมัลติมีเดีย
ได ลักษณะขอความท่ีแสดงอาจแตกตางกัน
ขึ้นกับโทรศัพทท่ีรับขอความ

ขนาดของขอความ MMS อาจจํากัดตามเครือ
ขายแบบไรสาย หากไฟลภาพที่แทรกมีขนาด
เกินขดีจํากัดน้ี เคร่ืองอาจกําหนดใหภาพมี
ขนาดเล็กลงเพ่ือใหสามารถสงทาง MMS ได

ขอสําคัญ:  ปฏบิัติดวยความระมัดระวังในการ
เปดขอความ ขอความตางๆ อาจมีซอฟตแวรท่ี
ไมพึงประสงคหรืออาจทําใหโทรศัพทหรือ
เคร่ืองพีซขีองคุณเสียหายได

สําหรับขอมูลการใชงานและการสมัครใช
บริการสงขอความมัลติมีเดีย (MMS) โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ

การสรางขอความตัวอักษรหรือขอความ
มัลติมีเดีย
1 เลือก เมนู > ขอความ > สราง

ขอความ > ขอความ
2 หากตองการเพ่ิมผูรับ ใหเล่ือนไปที่ชอง

ถึง: แลวปอนเบอรโทรของผูรับ หรือท่ีอยู
อีเมล หรือเลือก เพิ่ม เพ่ือเลือกผูรับจาก
ตัวเลือกท่ีมีให เลือก ตัวเลอืก เพ่ือเพ่ิม
ผูรับและหัวเร่ือง รวมท้ังกําหนดตัวเลือก
ในการสง

3 เล่ือนไปที่ชอง ตัวอักษร: แลวปอน
เน้ือหาของขอความ

4 ในการแนบขอมูลไปกับขอความ ใหเล่ือน
ไปท่ีแถบส่ิงท่ีแนบที่อยูดานลางของ
จอภาพ แลวเลือกประเภทของขอมูลท่ี
ตองการ

5 หากตองการสงขอความ ใหกด สง

ประเภทของขอความจะแสดงอยูท่ีดานบน
ของจอภาพ และจะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติ
ท้ังน้ีขึน้อยูกับเน้ือหาของขอความ

ผูใหบริการอาจคิดคาบริการแตกตางกัน ขึน้
อยูกับประเภทของขอความ กรุณาตรวจสอบ
รายละเอียดตางๆ จากผูใหบริการของคุณ

การอานขอความและตอบกลับ
ขอสําคัญ:  ปฏิบัติดวยความระมัดระวังในการ
เปดขอความ ขอความตางๆ อาจมีซอฟตแวรท่ี
ไมพึงประสงคหรืออาจทําใหโทรศัพทหรือ
เคร่ืองพีซีของคุณเสียหายได

โทรศัพทของคุณจะสงเมลแจงเตือนเมื่อคุณ
ไดรับขอความ เลือก ดูขอมูล เพ่ือแสดง
ขอความ หากไดรับขอความมากกวาหน่ึง
ขอความ ในการแสดงขอความ ใหเลือก
ขอความจากถาดเขาและ เปด ใชปุมเล่ือนเพ่ือ
ดูท้ังขอความ

ในการสรางขอความตอบ เลือก ตอบ

การสงและจัดการขอความ
ในการสงขอความ เลือก สง เคร่ืองจะเก็บ
ขอความไวในแฟมขอมูลถาดออก และเร่ิมตน
การสงขอความ

หมายเหตุ: ไอคอนหรือขอความตัวอักษรท่ี
สงไปกับขอความบนจอโทรศัพทไมไดแสดง
วาขอความไดรับแลว ณ ปลายทาง

หากการสงขอความน้ันถูกขดัจังหวะการ
ทํางาน เคร่ืองจะพยายามสงขอความอีก 2-3
คร้ัง หากไมสามารถสงขอความนั้นได
ขอความน้ันจะยังคงอยูในแฟมขอมูลถาดออก
หากตองการยกเลิกการสงขอความในแฟม
ขอมูลถาดออก เลือก ตัวเลอืก > ยกเลิกการ
สง
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ในการบันทึกขอความที่สงในแฟมขอมูล
รายการท่ีสง เลือก เมนู > ขอความ > การ
ตั้งคาขอความ > การต้ังคาทั่วไป > จัด
เก็บขอความที่สง

เครื่องจะจัดเก็บขอความที่ไดรับไวในแฟม
ขอมูลถาดเขา จัดการขอความในแฟมขอมูล
รายการท่ีจัดเก็บ

ในการเพ่ิม เปลี่ยนช่ือ หรือลบแฟมขอมูล
เลือก เมนู > ขอความ > รายการที่จัด
เก็บ > ตัวเลอืก

ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรท่ีปรากฏขึ้น
ทันทีท่ีไดรับ

1 ในการเขียนขอความดวน ใหเลือก เมนู >
ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
ดวน

2 ปอนเบอรโทรของผูรับ เขยีนขอความ
(ไดสูงสุด 70 ตัวอักษร) แลวเลือก สง

ขอความทันใจ
ดวยการสงขอความทันใจ (IM ซึ่งเปนบริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถสง
ขอความแบบสั้นไปยังผูใชท่ีออนไลนอยูได
คณุตองสมัครขอใชบริการและลงทะเบียนกับ
ศูนยบริการ IM ท่ีคุณตองการใช คุณสามารถ
สอบถามการใชบริการน้ี รวมท้ังราคา และคํา
แนะนําตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ เมนู
อาจแตกตางกันขึน้อยูกับผูใหบริการขอความ
สนทนาของคุณ

ในการเช่ือมตอกับบริการ เลือก เมนู >
ขอความ > สนทนา และทําตามคําแนะนํา
บนจอแสดงผล

การสงขอความคลิปเสียงโดยใช Nokia
Xpress
สรางและสงขอความคลิปเสียงโดยใช MMS
ไดอยางสะดวกงายดาย

1 เลือก เมนู > ขอความ > สราง
ขอความ > ขอความคลปิเสยีง เคร่ือง
บนัทึกเสียงจะเปดการทํางาน

2 บันทึกขอความของคุณ โปรดดูท่ี“เคร่ือง
บันทึก” หนา 33

3 ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหน่ึง
หมายเลขในชอง ถึง: หรือเลือก เพิ่ม
เพ่ือเรียกดูหมายเลข

4 ในการสงขอความ ใหเลือก สง

การต้ังคาขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคา
ขอความ และเลือกจากรายการตอไปน้ี

การต้ังคาทั่วไป  — ใชบันทึกสําเนาของ
ขอความที่สงในโทรศัพทของคุณ ใชเขยีนทับ
ขอความเดิมหากหนวยความจําขอความเต็ม
และใชตั้งคาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขอความ
ขอความตัวอักษร  — ใชเพ่ือยอมใหมี
รายงานผลการสง ใชตั้งคาศูนยขอความ
สําหรับ SMS และอีเมล SMS ใชเลือกประเภท
ของอักขระท่ีสนับสนุน และใชตั้งคาอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของกับขอความตัวอักษร
ขอความมัลติมีเดีย  — ใชเพ่ือยอมใหมี
รายงานผลการสง ใชตั้งคาลักษณะของ
ขอความมัลติมีเดีย ใชเพ่ือยอมใหมีการรับ
ขอความมัลติมีเดียและโฆษณา และใชตั้งคา
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขอความมัลติมีเดีย
ขอความอีเมล  — ใชเพ่ือยอมใหมีการรับ
อีเมล ใชตั้งขนาดภาพในอีเมล และใชเพ่ือตั้ง
คาอ่ืนๆ เก่ียวกับอีเมล
ขอความบริการ  — ใชเพ่ือเรียกใชงาน
ขอความบริการ และใชเพ่ือตั้งคาท่ีตองการท่ี
เก่ียวกับขอความบริการ

อีเมล
เขาถึงอีเมลแอคเคาท POP3 หรือ IMAP4 โดย
ใชโทรศัพทของคุณเพ่ืออาน เขียน และสง
อีเมล โปรแกรมอีเมลแตกตางจากฟงกชัน
อีเมล SMS

กอนท่ีคณุจะสามารถใชอีเมล คุณตองมีอีเมล
แอคเคาทและการตั้งคาท่ีถูกตอง หาก
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ตองการตรวจสอบความพรอมและการตั้งคาท่ี
ถูกตอง โปรดติดตอผูใหบริการอีเมล

ตัวชวยต้ังคาอีเมล
ตัวชวยตั้งคาอีเมลจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติหาก
ไมมีการระบุการตั้งคาอีเมลไวในโทรศัพท ใน
การเริ่มตนตัวชวยการตั้งคาสําหรับอีเมลแอค
เคาทเพ่ิมเติม เลือก เมนู > ขอความ และ
เมลแอคเคาทท่ีมีอยู เลือก ตัวเลอืก > เพ่ิม
ศูนยขอความ เพ่ือเริ่มตนตัวชวยตั้งคาอีเมล
ปฏบิัตติามคําแนะนําบนหนาจอ

การเขียนและการสงอีเมล
คุณสามารถเขียนอีเมลของคุณกอนเชื่อมตอ
กับบริการอีเมล

1 เลือก เมนู > ขอความ > สราง
ขอความ > ขอความอีเมล

2 ใสท่ีอยูอีเมลของผูรับ เร่ือง และขอความ
อีเมล หากตองการแนบไฟล เลือก ตัว
เลือก > ใส และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีให
เลือก

3 หากระบุอีเมลแอคเคาทไวมากกวาหน่ึง
แอคเคาท ใหเลือกแอคเคาทท่ีคุณ
ตองการใหสงอีเมล

4 เมื่อตองการสงอีเมล ใหเลือก สง

การอานและตอบกลับอีเมล
ขอสําคัญ:  ปฏบิัติดวยความระมัดระวังในการ
เปดขอความ ขอความตางๆ อาจมีซอฟตแวรท่ี
ไมพึงประสงคหรืออาจทําใหโทรศัพทหรือ
เคร่ืองพีซขีองคุณเสียหายได

1 เมื่อตองการดาวนโหลดสวนหัวขอความ
อีเมล เลือก เมนู > ขอความ และอีเมล
แอคเคาทของคุณ

2 เมื่อตองการดาวนโหลดอีเมลและไฟลท่ี
แนบ เลือกอีเมลและ เปด หรือ ดึงขอมูล

3 ในการตอบกลับหรือสงตออีเมล เลือก ตัว
เลือก และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

4 เมื่อตองการตัดการเช่ือมตอจากอีเมล
แอคเคาท เลือก ตัวเลือก > ตัดการ
เช่ือมตอ การเช่ือมตอกับอีเมลแอคเคาท

จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมือ่ไมมีการดําเนิน
การอ่ืนใดจนครบตามเวลาที่ระบุไว

การแจงเตือนอีเมลใหม
โทรศัพทของคุณสามารถตรวจสอบอีเมลแอค
เคาทของคุณไดโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่
ระบุ และสงเมลแจงเตือนเมื่อไดรับอีเมลใหม

1 เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคา
ขอความ > ขอความอีเมล > แกไข
ศูนยขอความ

2 เลือกอีเมลแอคเคาท, การตั้งคา
ดาวนโหลด และตัวเลือกตอไปน้ี

รอบอัพเดตศูนยฯ  — เพ่ือตั้งความถี่ท่ี
โทรศัพทจะตรวจสอบอีเมลแอคเคาท
เพ่ือคนหาอีเมลใหม
การดึงอัตโนมัติ  — เพ่ือเรียกอีเมลใหม
โดยอัตโนมัติจากอีเมลแอคเคาทของคุณ

3 ในการใชงานการแจงเตอืนอีเมลใหม
เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคา
ขอความ > ขอความอีเมล > การแจง
เตือนอีเมลใหม > เปด

28 ติดตอกันไดเสมอ
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เก็บภาพไวทีใ่ด จัดเก็บภาพ
และวิดโีอที่มีความละเอยีด
สูงในคลังภาพของเครื่อง
หรือแบงปนภาพเหลานั้น
ผานบริการอัปโหลดภาพ
แบบใหม
ภาพและวิดีโอ

การถายภาพ

การเปดใชงานกลอง
เลือก เมนู > สื่อ > กลอง หรือหากอยูใน
โหมดวิดีโอ ใหเล่ือนไปทางซายหรือขวา

การยอหรือขยาย
ในโหมดกลอง ใหเล่ือนขึ้นและลง หรือกดปุม
ระดับเสียง

การถายภาพ
เลือก จับภาพ
โทรศัพทจัดเก็บรูปภาพใน คลังภาพ

การเปดใชงานแฟลชกลองถายรูป
ในการถายภาพท้ังหมดโดยใชแฟลชกลอง
ถายรูป ใหเลือก ตัวเลือก > ไฟแฟลช >
เปดไฟแฟลช หรือหากตองการตั้งคาให
โทรศัพทใชแฟลชอัตโนมัติในสภาวะที่มีแสง
นอย ใหเลือก อัตโนมัติ

ควรอยูในระยะหางท่ีปลอดภยัเมื่อตองการใช
แฟลช หามใชแฟลชเม่ือบุคคลหรอืสัตวอยูใน
ระยะใกล และอยาบังแฟลชขณะถายภาพ

การแสดงตัวอยางภาพ
หากตองการใหแสดงภาพทันทีเมื่อถายเสร็จ
เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > เวลาแสดง
ภาพตัวอยาง และเวลาแสดงภาพตวัอยาง
ระหวางการดูภาพตัวอยาง เลือก กลับ เพ่ือ

ถายภาพถัดไป หรือ สง เพ่ือสงภาพถายเปน
ขอความมัลติมีเดีย

โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการ
ถายภาพ ไมเกิน 1200x1600 พิกเซล

การบนัทึกวิดีโอคลปิ

การเปดใชงานโหมดวิดีโอ
เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องบันทึกวิดีโอ หรือ
หากอยูในโหมดภาพ ใหเล่ือนไปทางซายหรือ
ขวา

การเริ่มบนัทึกวิดีโอคลปิ
ในการเริ่มและควบคุมการบันทึก เลือก
บันทึก, พัก และ ใชตอ

การหยุดบนัทึก
เลือก หยุด

วิดีโอคลิปจะถูกจัดเก็บใน คลังภาพ

ตัวเลือกกลองและวิดีโอ
ในโหมดกลองหรือวิดีโอ เลือก ตัวเลือก และ
เลือกจากรายการตอไปน้ี:
เอฟเฟกต  — ใชเอฟเฟกตตางๆ (ตัวอยาง
เชน เฉดสีเทา และสีเท็จ) กับรูปท่ีถายไว
สมดุลสขีาว  — ปรับตั้งคากลองตามสภาพ
แสงปจจุบัน

การต้ังคา  — เปลี่ยนการตั้งคาอ่ืนของกลอง
และวิดีโอ และเลือกท่ีเก็บภาพและวิดีโอ

คลงัภาพ
จัดการภาพ ไฟลวิดีโอ ไฟลเพลง ลักษณะ
ภาพกราฟก แบบเสียง เสียงบันทึก และไฟลท่ี
ไดรับ ไฟลเหลาน้ีจะถูกจัดเก็บไวในหนวย
ความจําของเครือ่งหรือการดหนวยความจํา
และสามารถจัดเรียงไดในแฟมขอมูล

แฟมขอมูลและไฟลตางๆ
1 ในการดูรายการของโฟลเดอร เลือก

เมนู > คลงัภาพ
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2 ในการดูรายการของโฟลเดอร เลือก
โฟลเดอร และ เปด

3 ในการดูแฟมขอมูลของการดหนวยความ
จําเมื่อยายไฟล ใหเล่ือนไปที่การดหนวย
ความจํา และกดปุมเล่ือนดานขวา

การพิมพภาพ
โทรศัพทของคุณสนับสนุน Nokia
XPressPrint เพ่ือพิมพภาพท่ีอยูในรูปแบบ
jpeg

1 ในการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับ
เคร่ืองพิมพท่ีใชงานรวมกันได ใชสาย
เคเบิลขอมูลหรือสงภาพโดยใช
Bluetooth ไปยังเคร่ืองพิมพท่ีรองรับ
เทคโนโลย ีBluetooth โปรดดท่ีู
“เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth”

 หนา 18
2 เลือกภาพท่ีคุณตองการพิมพ และ ตัว

เลือก > พิมพ

แบงดูภาพและวิดีโอแบบออนไลน
แบงดูภาพและคลิปวิดโีอกับบริการแบงดูแบบ
ออนไลนท่ีใชงานรวมกันไดบนเว็บ

ในการใชการแบงดูแบบออนไลน คุณตอง
สมัครเขาใชบริการแบงดูแบบออนไลน
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการอัพโหลดภาพหรือคลิปวิดีโอไปยัง
บริการการแบงดูแบบออนไลน เลือกไฟลจาก
คลังภาพ ตัวเลือก > สง > อัพโหลดไปที่
เว็บ และบริการแบงดูแบบออนไลน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแบงดูแบบ
ออนไลนและผูใหบริการท่ีใชงานรวมกันได
โปรดดูหนาการสนับสนุนผลิตภณัฑ Nokia
หรือเว็บไซต Nokia ในพ้ืนท่ีของคุณ

คุณสามารถดูการอัพโหลดเว็บเพจใน
อินเทอรเน็ตของบริการแบงดูแบบออนไลน
บนอุปกรณของคุณ โปรดดูท่ี“อัพโหลดไปที่
เว็บ” หนา 34

การดหนวยความจํา
ใชการดหนวยความจําเพ่ือเก็บไฟลมัลติมีเดีย
ของคุณ เชน ไฟลวิดีโอ เพลง ไฟลเสียง
รูปภาพ และขอความ

บางแฟมขอมูลใน คลังภาพ ท่ีมีเน้ือหาท่ี
โทรศัพทใช (เชน ลักษณะ) อาจจัดเก็บไวใน
การดหนวยความจํา

การฟอรแมตการดหนวยความจํา
การดหนวยความจําบางประเภทอาจผานการ
ฟอรแมตมาแลว ในขณะที่บางประเภทตอง
ฟอรแมตกอนการใชงาน เม่ือฟอรแมตการด
หนวยความจําแลว ขอมูลท้ังหมดในการดจะ
ถูกลบโดยถาวร

1 ในการฟอรแมตการดหนวยความจํา เลือก
เมนู > คลงัภาพ หรือ แอปพลเิคชั่น,
แฟมขอมูลการดหนวยความจํา และ ตัว
เลอืก > ลางการดความจํา > ใช

2 เม่ือฟอรแมตเรียบรอยแลว ใหปอนช่ือ
สําหรับการดหนวยความจํา

การล็อคการดหนวยความจํา
ในการตั้งรหัสผาน (สูงสุด 8 ตัวอักษร) เพ่ือ
ล็อคการดหนวยความจําจากการใชงานโดย
ไมไดรับอนุญาต เลือกแฟมขอมูลการดหนวย
ความจํา และ ตัวเลือก > ต้ังรหัสผาน

รหัสผานจะไดรับการจัดเก็บไวในเครื่อง และ
คุณไมจําเปนตองปอนอีกคร้ังในขณะที่คุณใช
การดหนวยความจําในโทรศพัทเคร่ือง
เดียวกัน หากคุณตองการใชการดหนวยความ
จําน้ีในโทรศัพทเคร่ืองอ่ืน เคร่ืองจะขอใหคุณ
ปอนรหัสผาน

ในการลบรหัสผาน ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบ
รหัสผาน

การตรวจสอบการใชพื้นที่หนวยความจํา
ในการตรวจสอบการใชพ้ืนท่ีหนวยความจํา
ของกลุมขอมูลอ่ืน และพ้ืนท่ีหนวยความจําท่ีมี
อยูเพ่ือติดตัง้ซอฟตแวรใหมในการดหนวย
ความจําของคุณ เลือกการดหนวยความจํา
และ ตัวเลอืก > ขอมูล
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ตองการผอนคลายเล็กๆ
นอยๆ ในชวงเย็นของวัน
หรือไม เพียงแคโอนไฟล
เพลงและ MP3 ทีคุ่ณชื่นชอบ
มายังเครื่องเลนเพลงใน
โทรศัพทของคณุ
ความบันเทิง

การฟงเพลง
ฟงเพลงผานเครื่องเลนเพลงหรือวิทยุ และ
บันทึกเสียงดวยเครื่องบันทึก ดาวนโหลด
เพลงจากอินเทอรเน็ต หรือโอนเพลงจาก
คอมพิวเตอรของคุณ

เครื่องเลนสื่อ
โทรศัพทของคุณมีเคร่ืองเลนสื่อสําหรับการ
ฟงเพลงและการดูคลิปวิดีโอ ไฟลเพลงและ
ไฟลวิดีโอท่ีจัดเก็บไวในแฟมขอมูลเพลงใน
หนวยความจําของโทรศัพทหรือในการด
หนวยความจํา จะถูกตรวจพบและเพิ่มโดย
อัตโนมัติเขาไปในไลบรารีเพลง

หากตองการเปดเคร่ืองเลนสื่อ ใหเลือก
เมนู > สื่อ > เครื่องเลนสือ่

เมนูเพลง
เขาใชไฟลเพลงและวิดีโอท่ีจัดเก็บในหนวย
ความจําของอุปกรณหรือการดหนวยความจํา
ดาวนโหลดเพลงหรือวิดโีอคลิปจากเว็บหรือดู
วิดีโอท่ีใชรวมกันไดท่ีสตรีม U+200B จาก
เซริฟเวอรเครือขาย (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

ฟงเพลงหรือเลนวิดีโอคลปิ
เลือกไฟลจากโฟลเดอรท่ีใชไดและ เลน

ดาวนโหลดไฟลจากเว็บ
เลือก ตัวเลอืก > ดาวนโหลด และไซต
ดาวนโหลด

อัพเดตคลังเพลงหลงัจากคุณเพิ่มไฟล
แลว
เลือก ตัวเลือก > อัพเดตคลัง

สรางรายการเลน
1 เลือก รายการเลน > สรางรายการ

เลน, แลวปอนช่ือรายการเลน
2 เพ่ิมเพลงหรือวิดีโอคลิปจากรายการที่

แสดง
3 เลือก เสร็จ เพ่ือจัดเก็บรายการเลน

การกําหนดคาสําหรับบริการการสตรีม
(บริการเครือขาย)
คุณอาจไดรับการตั้งคาการสตรีมขอมูลในรูป
แบบขอความกําหนดคาจากผูใหบริการของ
คุณ นอกจากน้ี คุณยังสามารถปอนการตั้งคา
ดวยตัวคุณเองได โปรดดูท่ี“การกําหนดคา”

 หนา 21

1 เลือก ตัวเลือก > ดาวนโหลด > การตั้ง
คาสตรีมม่ิง > การจัดรูปแบบ

2 เลือกผูใหบริการ คาที่ต้ังไว หรือ การตั้ง
คาสวนบุคคล สําหรับการสตรีมขอมูล

3 เลือก บญัชี และบัญชีบริการการสตรีม
ขอมูลจากการตั้งกําหนดคาท่ีใชงาน

การเลนเพลง

คําเตือน:
ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียง
ท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอ
การไดยินเสียงของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพท
ไวใกลหูระหวางการใชลําโพงเน่ืองจากเสียง
จะดังมาก

หากตองการปรับระดับเสียง ใหกดปุมปรับ
ระดับเสียง

ใชงานเครื่องเลนดวยปุมเสมือนบนหนาจอ

เลือก  เพ่ือเร่ิมการเลน

เลือก  เพ่ือหยุดการเลนช่ัวคราว
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หากตองการขามไปยังเพลงถัดไป ใหเลือก
 หากตองการขามไปยังตอนตนของเพลง

กอนหนา ใหเลือก  สองครั้ง

หากตองการเลนเพลงท่ีเลนอยูไปขางหนา
อยางรวดเร็ว ใหเลือก  และคางไว หาก
ตองการกรอกลับในขณะกําลังเลนเพลงน้ันอยู
ใหเลือก  และคางไว ปลอยปุมน้ีท่ี
ตําแหนงท่ีคุณตองการเลนเพลงตอ

หากตองการกลับไปท่ีเมนูเพลง ใหเลือก 

หากตองการกลับไปท่ีรายการเลนปจจุบัน ให
เลือก 

หากตองการปดเมนูเคร่ืองเลนส่ือ และเลน
เพลงตอในพ้ืนหลัง ใหกดปุมจบการทํางาน

หากตองการหยุดเคร่ืองเลนสื่อ ใหกดปุมจบ
การทํางานคางไว

เปลีย่นรูปลักษณเครื่องเลนสือ่
โทรศัพทของคุณมีลกัษณะตางๆ ใหไวสําหรับ
ใชในการเปลี่ยนรูปลักษณของเครือ่งเลนสื่อ

เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องเลนสือ่ > ไปท่ี
เครื่องเลนสือ่ > ตัวเลอืก > การต้ังคา >
ลักษณะเครื่องเลนสื่อ และลักษณะหน่ึงตาม
รายการที่ปรากฏขึ้น ปุมเสมือนอาจ
เปลี่ยนแปลง ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับลักษณะ

วิทยุ
การทํางานของวิทยุ FM ขึน้กับสายเสาอากาศ
ท่ีไมใชเสาอากาศของโทรศัพทมือถือ ดังน้ัน
คุณตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมท่ีใชงาน
รวมกันไดเขากับเคร่ืองโทรศพัทเพ่ือการใช
งานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน:
ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียง
ท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอ
การไดยินเสียงของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพท
ไวใกลหูระหวางการใชลําโพงเน่ืองจากเสียง
จะดังมาก

เลือก เมนู > สือ่ > วิทยุ

ในการปรับระดับเสียง ใหใชปุมปรับระดับเสียง

การใชปุมภาพกราฟกบนหนาจอ
เลื่อนขึน้ ลง ซาย หรือขวา

การปดเมนูวิทยุ
กดปุมวางสายเบาๆ วิทยุจะเลนเปนพ้ืนหลังตอ
ไป

การเปดวิทยุ
ใหกดปุมวางสายคางไว

การหมุนหาคลืน่สถานีวิทยุ
1 ในการเริ่มคนหาสถานี กดปุมเลื่อนทาง

ซายหรือขวาคางไว ในการเปลี่ยน
ความถี่วิทยุคร้ังละ 0.05 MHz ใหกดปุม
เล่ือนทางซายหรือขวาเบาๆ

2 ในการบันทึกสถานีไปยังท่ีตั้งหนวยความ
จํา เลือก ตัวเลอืก > จัดเก็บสถานี

3 ปอนช่ือสถานี แลวเลือก ตัวเลอืก >
สถานี > ตัวเลือก > เปลีย่นช่ือ

เลือก ตัวเลือก และเลือกจากรายการตอไปน้ี
คนหาทุกสถานี  — เพ่ือคนหาสถานีท่ีมีให
เลือกในที่ตั้งของคุณโดยอัตโนมัติ
ต้ังความถ่ี  — เพ่ือปอนความถ่ีของสถานีวิทยุ
ท่ีตองการ
สถานี  — เพ่ือแสดงรายการและเปลี่ยนช่ือ
หรือลบสถานีท่ีจัดเก็บ

การเปลีย่นสถานี
เลื่อนขึน้หรือลง หรือกดปุมหมายเลขของ
สถานีในรายช่ือสถานี

การตั้งคา Radio
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา และจากตัวเลือก
ตอไปน้ี:

RDS  — เพ่ือเลือกวาจะแสดงขอมลูจากระบบ
ขอมูลวิทยุหรือไม
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ความถ่ีอัตโนมัติ  — เพ่ือเปดใชงานการสลับ
ไปยังความถี่ท่ีรับสัญญาณสถานีไดชัดเจน
ท่ีสุดโดยอัตโนมัต ิ(สามารถใชกับ RDS ท่ีเปด
ทํางานอยู)
เลนผาน  — เพ่ือเลือกชุดหูฟงหรือลําโพง
สัญญาณออก  — เพ่ือสลับระหวางสัญญาณ
สเตอริโอและโมโน
ลักษณะวิทยุ  — เพ่ือเลือกลักษณะของวิทยุ

เครื่องบันทึก
บันทึกคําพูด เสียง หรือสายที่สนทนาอยู และ
จดัเก็บการบันทึกไวในคลังภาพ

เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก

เคร่ืองบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสาย
ขอมูลหรือเช่ือมตอ GPRS อยู

ในการใชปุมภาพกราฟก ,  หรือ  ให
เล่ือนไปทางซายหรือขวา

การเริ่มบันทึก
เลือก  หรือในระหวางการโทร เลือก ตัว
เลือก > บันทึกเสยีง ขณะทําการบันทึกการ
สนทนา ผูใชสายทุกคนจะไดยินเสียงบี๊พเบาๆ

การหยุดบันทึกช่ัวคราว
เลือก 

การหยุดบันทึก
เลือก  การบันทึกเสียงจะไดรับการจัดเก็บ
ไวในแฟมขอมูลการบันทึกในคลังภาพ

หากตองการเลนหรือสงการบันทึกลาสุด, เขา
สูรายการการบันทึก หรือเลือกหนวยความจํา
และแฟมขอมูลท่ีจะจัดเก็บการบันทึก ให
เลือก ตัวเลอืก และตัวเลือกท่ีเหมาะสม

อีควอไลเซอร
ใชปรับเสียงเมื่อใชเคร่ืองเลนเพลง

เลือก เมนู > สื่อ > อีควอไลเซอร

ในการใชงานชุดอีควอไลเซอรท่ีกําหนดไว
ลวงหนา ใหเล่ือนไปที่ชุดใดชุดหน่ึง แลว
เลือก ใชงาน

สรางชุดอีควอไลเซอรใหม
1 เลือกคาใดคาหน่ึงของสองคาลาสุดใน

รายการและ ตัวเลอืก > แกไข
2 เลื่อนซายหรือขวาเพื่อเขาสูตัวเลื่อน

เสมือนจริง และเลื่อนขึน้หรือลงเพ่ือปรับ
คาตัวเลื่อน

3 หากตองการบันทึกการตั้งคา และสราง
ชื่อของชุด เลือก จัดเก็บ และ ตัว
เลือก > เปลีย่นช่ือ

ขยายเสยีงสเตอฯ
การขยายเสียงสเตอริโอจะสรางเอฟเฟกต
เสียงสเตอริโอท่ีกวางขึน้เมื่อคุณใชชุดหูฟง
สเตอริโอ

ในการเปดใชงาน เลือก เมนู > สื่อ > ขยาย
เสยีงสเตอฯ

เว็บ 
คุณสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตตางๆ
โดยใชเบราเซอรของโทรศัพท (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ลักษณะของเว็บเพจใน
อินเทอรเน็ตอาจแตกตางกันขึน้กับขนาดของ
หนาจอ คุณอาจไมสามารถดูรายละเอียด
ท้ังหมดของเว็บเพจในอินเทอรเน็ตได

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบรกิารท่ีคุณไววางใจ
และมีการปองกันความปลอดภัยอยางเพียง
พอ รวมท้ังปองกันซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายได
ดวย

คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลาน้ี
ราคา และคําแนะนํา ไดจากผูใหบริการของ
คุณ

คุณอาจไดรับการตัง้กําหนดคาท่ีจําเปน
สําหรับการเบราซ เปนขอความการจดัรูปแบบ
จากผูใหบริการของคุณ
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ในการตั้งคาบริการ เลือก เมนู > เว็บ > การ
ต้ังคาเว็บ > การต้ังกําหนดคา การตั้ง
กําหนดคา และบัญชี

การเชื่อมตอบริการ
ในการสรางการเช่ือมตอไปยังบริการ เลือก
เมนู > เว็บ > โฮมเพจ; หรือในโหมด

บาย กด 0 คางไว

ในการเลือกบุคมารก เลือก เมนู > เว็บ > 
บุคมารค

ในการเลือก URL ท่ีเขาชมลาสุด เลือก เมนู >
เว็บ > ท่ีอยูเว็บลาสุด

ในการปอนท่ีอยูของบริการ เลือก เมนู >
เว็บ > ไปที่ที่อยู ปอนท่ีอยู และเลือก ตกลง

หลังจากเช่ือมตอกับบริการ คุณสามารถเริ่ม
การเรียกดูเพจตางๆ ได ฟงกชันของปุม
โทรศัพทอาจแตกตางกันไปตามบริการน้ันๆ
ปฏบิัติตามขอความท่ีปรากฏบนจอแสดงผลที่
โทรศัพทของคุณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ให
ติดตอผูใหบริการของคุณ

อัพโหลดไปที่เว็บ
เปดเว็บเพจของบริการการแบงใชออนไลน
ของคุณเพ่ือดูภาพและวิดีโอท่ีอัพโหลด และ
เพ่ือเปลี่ยนการตั้งคา (บริการเสริมของเครือ
ขาย)

เปดบริการการแบงใชออนไลน
1 เลือก เมนู > เว็บ > อัพโหลดเว็บ และ

บริการการแบงใชออนไลน
2 เลือกจากลงิคท่ีบริการนําเสนอ

เปลีย่นการต้ังคาของบริการการแบงใช
ออนไลน
1 เลือก เมนู > เว็บ > อัพโหลดเว็บ และ

บริการการแบงใชออนไลน
2 เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา เพ่ือเปด

หนาการตั้งคาของบริการ

การตั้งคาลักษณะ
ในขณะที่กําลังเบราซเว็บ, เลือก ตัวเลือก >
การตั้งคา และจากรายการตอไปน้ี:
การแสดงผล  — เลือกขนาดฟอนต, เลือกวา
จะแสดงภาพหรือไม และวิธีการแสดงผล
ขอความ
ทั่วไป  — เลือกวาจะสงเว็บแอดเดรสเปน
ยูนิโคด (UTF-8) หรือไม, ชนิดยูนิโคดสําหรับ
เน้ือหา และจะเปดทํางาน JavaScript™ หรือ
ไม

ตัวเลือกท่ีใชไดอาจแตกตางจากน้ี

หนวยความจําแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไว
ช่ัวคราว หากคุณพยายามเขาดูหรือเขาดู
ขอมูลท่ีเปนความลับท่ีตองใชรหัสผาน ใหลบ
แคชของเครือ่งหลังการใชแตละคร้ัง ขอมูล
หรือบริการท่ีคุณเขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวใน
หนวยความจําแคช

คุกก้ี คือ ขอมูลท่ีเว็บไซตจัดเก็บในหนวย
ความจําแคชของโทรศัพท คุกก้ีจะถูกบันทึก
ไวจนกวาคุณจะลบขอมูลในหนวยความจํา
แคช

ในการลางแคชในขณะที่กําลังเบราซ เลือก
ตัวเลือก > เครื่องมือ > ลบขอมูลในแคช

ถาตองการอนุญาตหรือปองกันโทรศัพทไมให
รับคุกก้ี เลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคาเว็บ >
ความปลอดภัย > คุกก้ี หรือในขณะที่กําลัง
เบราซ เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > ความ
ปลอดภัย > คุกก้ี

ความปลอดภัยของเบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบตัิความปลอดภยักับ
บริการบางประเภท เชน บริการดานธนาคาร
หรือการซื้อสินคาออนไลน สําหรับการเช่ือม
ตอประเภทนี้ คุณจําเปนตองใชใบรบัรองและ
โมดูลระบบปองกันซึง่อาจมีอยูในซิมการด
ของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผู
ใหบริการ
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หากตองการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาในโมดูล
รักษาความปลอดภัย หรือดูรายการใบรับรอง
สิทธิ์หรือใบรับรองของผูใชท่ีดาวนโหลด
มายังโทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมนู > การ
ตั้งคา > ความปลอดภัย > การต้ังคาการ
ปองกัน, ใบรับรองสิทธ์ิ หรือ ใบรับรองผูใช

ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยลด
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการเช่ือมตอระยะ
ไกลและการติดตั้งซอฟตแวรลงคอนขางมาก
แตคุณก็ควรใชใบรับรองอยางถูกวิธีเพื่อใหได
ประโยชนจากการรักษาความปลอดภัยท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นดวย การมีใบรับรองเพียง
อยางเดียวมิไดเปนการปกปองเครื่องแตอยาง
ใด หากตองการใหเคร่ืองมีความปลอดภยัมาก
ขึน้ ตวัจัดการใบรับรองจําเปนตองมีใบรับรอง
ของแทท่ีถูกตองหรือนาเช่ือถือดวย ใบรับรอง
มีอายุการใชงานจํากัด หาก "ใบรับรองหมด
อายุ" หรือ "ใบรับรองท่ีไมถูกตอง" ปรากฏขึ้น
แมวาใบรับรองน้ันจะถูกตองอยูแลว ใหตรวจ
สอบวาวันและเวลาปจจุบันในเครื่องของคุณ
ถูกตอง

กอนท่ีจะเปลีย่นแปลงคาของใบรับรอง คุณ
ตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถือ
ขอมูลของเจาของใบรับรองน้ีได และตรวจ
สอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยู
ในรายชื่อจริง

เกมสและแอปพลเิคชั่น
คณุสามารถจดัการแอปพลิเคช่ันและเกมสได
โทรศัพทของคุณอาจมีเกมสหรือแอปพลิเคช่ั
บางอยางติดตั้งไวแลว ไฟลเหลาน้ีจะถูกจัด
เก็บไวในหนวยความจําของเครื่องหรือการด
หนวยความจําท่ีมีอยู และสามารถจัดเรียงได
ในแฟมขอมูล

การเปดใชแอปพลเิคชั่น
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เกมส, การด
ความจํา หรือ รวม เล่ือนไปยังเกมสหรือ

พลิเคช่ัน และเลือก เปด

ในการตั้งคาเสียง แสงสวาง และการสั่นขณะ
เลนเกมส เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > ตัว
เลือก > การตั้งคาแอปพลฯิ

ตัวเลือกท่ีมีใหเลือกอ่ืนอาจประกอบดวย:

ตรวจสอบเวอรชั่น  — ใชตรวจสอบวา
เวอรช่ันใหมของแอปพลิเคชั่นน้ีจะดาวนโหลด
จากเว็บไดหรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)
เว็บเพจ  —  เพ่ือใหรายละเอียดหรือขอมูล
เพ่ิมเติมของแอปพลิเคชั่นจากเว็บไซต
อินเทอรเน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ถามี
เขาสูแอปพลเิคชั่น  —  เพ่ือจํากัดแอปพลิ
เคช่ันจากการเขาสูระบบเครือขาย

การดาวนโหลดแอปพลเิคชั่น
โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคช่ัน
J2ME™ Java กอนท่ีจะดาวนโหลด โปรดตรวจ
สอบวาแอปพลิเคช่ันน้ีใชงานไดกับโทรศัพท
ของคุณ

ขอสําคัญ:  ตดิตั้งและใชเฉพาะแอปพลเิคช่ัน
และซอฟตแวรจากแหลงท่ีนาเช่ือถือเทาน้ัน
เชน แอปพลิเคช่ันท่ี Symbian ลงนามรับรอง
หรือผานการทดสอบ Java Verified™

คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นใหมๆ
และเกมสตางๆ ไดหลายวิธีดังน้ี

• เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัว
เลือก > ดาวนโหลด > ดาวนโหลด
แอปฯ หรือ ดาวนโหลดเกมส รายการ
บุคมารกท่ีใชไดจะแสดงขึน้

• ใช Nokia Application Installer จากชุด
โปรแกรม PC Suite เพ่ือดาวนโหลด

พลิเคช่ันลงในโทรศัพทของคุณ

คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น
และราคาไดจากผูใหบริการของคุณ
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คุณกําลงัคนหาเสนทางอยู
ใชหรือไม ตรวจสอบสถาน
ที่ทีน่าสนใจตลอดเสนทาง
และเลอืกการแสดงผลแบบ
2D หรือ 3D
แผนที่

คุณสามารถเรียกดูแผนท่ีของเมืองและ
ประเทศตางๆ คนหาที่อยูและสถานที่ท่ีนา
สนใจ วางแผนเสนทางจากสถานที่หน่ึงไปยัง
ท่ีอ่ืนๆ บันทึกสถานที่ใหเปนจดุสังเกต และสง
ขอมูลเหลาน้ีไปยังอุปกรณท่ีใชงานรวมกันได

การทําแผนที่แบบดิจิตอลโดยสวนใหญยังให
ขอมูลไมถูกตองและไมสมบูรณ ดังน้ัน คุณไม
ควรอางอิงระบบแผนที่ท่ีคุณดาวนโหลดมา
เพ่ือใชในเครื่องน้ีแตเพียงอยางเดียว

หมายเหตุ: การดาวนโหลดแผนที่อาจ
เก่ียวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผาน
ระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอ
ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคาบริการการสงขอมูล
ไดจากผูใหบริการของคุณ

ขอมูลเก่ียวกับสภาพจราจรและการนําทาง
รวมท้ังบริการท่ีเก่ียวของสรางขึน้โดยบริษัท
อ่ืนท่ีเปนอิสระจาก Nokia ขอมูลเหลาน้ีอาจไม
ถูกตองแมนยําและไมสมบูรณ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
ความพรอมในการใหบริการ คุณจึงไมควร
อางอิงขอมูลท่ีกลาวมาขางตนและบริการท่ี
เก่ียวของเพียงอยางเดียว

คุณสามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับแผนที่ไดท่ี
www.nokia.com/maps

หากตองการใชแอปพลิเคช่ันแผนที่ ใหเลือก
เมนู > นัดหมาย > แผนท่ี และจากตัวเลือก
ท่ีมีใหเลือก

การดาวนโหลดแผนที่
โทรศัพทของคุณอาจมีแผนที่ติดตั้งไวใหแลว
ลวงหนาบนการดหนวยความจํา คุณสามารถ

ดาวนโหลดแผนท่ีชุดใหมไดผานทาง
อินเทอรเน็ตโดยใชซอฟตแวรสําหรับพีซี
Nokia Map Loader

Nokia Map Loader
ในการดาวนโหลด Nokia Map Loader บนพีซี
ของคุณและสําหรับคําแนะนําเพ่ิมเติม โปรดดู
ท่ี www.maps.nokia.com

กอนท่ีคุณจะดาวนโหลดแผนที่ใหมเปนคร้ัง
แรก โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสการด
หนวยความจําในโทรศัพทแลว

เลือก เมนู > นัดหมาย > แผนที่ เพ่ือทําการ
ตั้งกําหนดคาเร่ิมตน

หากตองการเปลี่ยนการเลือกแผนที่ในการด
หนวยความจําของคุณ ใหใช Nokia Map
Loader เพ่ือลบแผนท่ีท้ังหมดในการดหนวย
ความจํา และดาวนโหลดการเลือกใหม เพ่ือให
แนใจวาแผนที่ท้ังหมดมาจากรีลีสเดียวกัน

บริการแผนที่เครือขาย
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทของคุณให
ดาวนโหลดแผนท่ีท่ีคุณไมมีในโทรศัพทโดย
อัตโนมัติเมื่อตองการ

เลือก เมนู > นัดหมาย > แผนท่ี > การต้ัง
คา > การต้ังคาเครือขาย > ยอมใหใช
เครือขาย > ใช หรือ ในเครือขายโฮม

เพ่ือปองกันการดาวนโหลดแผนท่ีโดย
อัตโนมัต ิใหเลือก ไม

หมายเหตุ: การดาวนโหลดแผนที่อาจ
เก่ียวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผาน
ระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอ
ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคาบรกิารการสงขอมูล
ไดจากผูใหบริการของคุณ

แผนท่ีและ GPS
คุณสามารถใช Global Positioning System
(GPS) เพ่ือสนับสนุนแอปพลิเคช่ันแผนที่
คนหาตําแหนงของคุณ หรือวัดระยะทางและ
พิกัด
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กอนท่ีคุณจะสามารถใชฟงกชัน GPS กับ
โทรศัพทของคุณได คุณตองจับคูโทรศัพท
กับตัวรับ GPS ภายนอกที่ใชงานรวมกันไดโดย
ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth โปรดดูขอมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับอุปกรณ GPS ของคุณไดท่ี
คูมือผูใช

หลังจากจับคูอุปกรณ Bluetooth กับโทรศัพท
แลว ระบบอาจใชเวลาหลายนาทีในการแสดง
ตําแหนงปจจุบัน การเช่ือมตอคร้ังถัดไปควรจะ
รวดเร็วขึน้ แตหากคุณไมไดใช GPS เปนเวลา
หลายวัน หรืออยูหางจากสถานที่ท่ีใชคร้ัง
สุดทายมาก ระบบอาจใชเวลาหลายนาทีเพ่ือ
คนหาและแสดงตําแหนงของคุณ

Global Positioning System (GPS) ดําเนินการ
โดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูรับผิด
ชอบความถูกตองแมนยําและการบํารุงรักษา
แตเพียงผูเดียว ความถูกตองแมนยําของ
ขอมูลระบุตําแหนงสามารถไดรับผลกระทบ
จากการปรับดาวเทียม GPS ท่ีกระทําโดย
รัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
นโยบาย GPS ผานดาวเทียมซึ่งออกโดยฝาย
พลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรม
การวางแผนเพื่อการนํารองระบบวิทยุแหง
รัฐบาลกลาง ความถูกตองแมนยํายังอาจไดรับ
ผลกระทบจากพิกัดทางเรขาคณิตท่ีไมมี
ประสิทธิภาพของดาวเทียมดวย ความพรอม
ใชประโยชนและคุณภาพของสัญญาณ GPS จะ
ไดรับผลกระทบจากท่ีตั้งของคุณ อาคาร สิ่ง
กีดขวางตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ ควร
ใชเคร่ืองรับ GPS เฉพาะเมื่ออยูกลางแจง
เทาน้ันเพ่ือใหสามารถรบัสัญญาณ GPS ได

GPS ไมสามารถนํามาใชเพ่ือวัดตําแหนงท่ีตัง้
อยางละเอียดแมนยําได และคุณไมควรวางใจ
วาขอมูลท่ีตั้งจากเครื่องรับ GPS และเครือขาย
วิทยุเซลลูลารเพียงอยางเดียวเพ่ือการหา
ตําแหนงท่ีตั้งหรือการนําทาง

บริการพิเศษ
คณุสามารถอัพเกรดแผนที่ดวยการสํารวจ
แบบนําทางดวยเสียงเต็มรูปแบบ ซึ่งตองได
รับใบอนุญาตสวนภูมิภาค

ในการใชบริการน้ี คุณตองมีอุปกรณ GPS
ภายนอกที่สนับสนุนเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth ท่ีใชงานรวมกันได

ในการซื้อบริการนําทางดวยเสียง ใหเลือก
เมนู > นัดหมาย > แผนท่ี > บริการ
พิเศษ > เพิ่มบริการนําทาง, และปฏบิัติตาม
ขั้นตอน

ถาตองการใชการสํารวจที่มีการนําทางดวย
เสียง คุณตองยอมใหแอปพลิเคช่ันแผนที่ใช
การเช่ือมตอกับเครือขาย

ใบอนุญาตการสํารวจจะถกูเช่ือมตอเขากับ
มการดของคุณ ถาคุณใสซมิการดอ่ืนใน
โทรศัพทของคุณ ระบบจะขอใหคุณซือ้ใบ
อนุญาตเมื่อเร่ิมตนการสํารวจ ระหวาง
กระบวนการซือ้ ระบบจะเสนอใหคณุโอนยาย
ใบอนุญาตการสํารวจที่มีอยูไปยังซิมการด
ใหมโดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม
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คุณทราบหรือไมวาคณุ
สามารถจัดการเพลง ราย
ชื่อ และปฏิทนิระหวาง
โทรศพัทและคอมพิวเตอร
ของคุณไดดวยชุด
โปรแกรม Nokia PC Suite
การจัดการ

ใหโทรศัพทชวยในการจัดการชีวิตของคุณ

การจัดการรายชื่อ
จัดเก็บชื่อ หมายเลขโทรศัพท และท่ีอยูเปน
รายช่ือท้ังในโทรศัพทและซิมการด

เลือก เมนู > รายช่ือ

การเลือกหนวยความจําสําหรับรายชื่อ
หนวยความจําของโทรศัพทสามารถจัดเก็บ
รายช่ือพรอมรายละเอียดเพ่ิมเติม เชน
หมายเลขโทรศัพทและรายการขอความหลาย
รายการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกภาพ
เสียง หรือวิดีโอคลิปสําหรับรายช่ือจํานวนหนึ่ง
ได

หนวยความจําซิมการดสามารถจัดเก็บช่ือ
พรอมหมายเลขโทรศัพทหน่ึงหมายเลขกับช่ือ
น้ัน รายช่ือท่ีจัดเก็บไวในหนวยความจําของ
มการดจะแสดงโดย 

1 เลือก การต้ังคา > ความจําที่ใช เพ่ือ
เลือกซมิการด หนวยความจําเครื่อง หรือ
ท้ังสองแบบใหกับรายช่ือของคุณ

2 เลือก เครื่องและซิม เพ่ือเรียกดูรายช่ือ
จากหนวยความจําท้ังสองแบบ เมื่อคุณ
บันทึกรายช่ือ ช่ือจะถูกบันทึกในหนวย
ความจําเครื่อง

การจัดการรายชื่อ

การคนหารายชื่อ
เลือก เมนู > รายช่ือ > ชื่อ

เลื่อนดูรายช่ือ หรือปอนอักษรตัวแรกของชื่อ
ในรายชื่อ

การบนัทึกชื่อและเบอรโทรศพัท
เลือก เมนู > รายชื่อ > เพิ่มใหม

การเพิ่มและแกไขรายละเอียด
เลือกรายช่ือและ ขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่ม
ขอมูล

การลบรายละเอียด
เลือกรายช่ือและ ขอมูล เลือกรายละเอียด
และ ตัวเลอืก > ลบ

การลบรายชื่อ
เลือกรายช่ือและ ตัวเลือก > ลบช่ือ

การลบรายชื่อทั้งหมด
เลือก เมนู > รายชื่อ > ลบรายช่ือ
ทั้งหมด > จากความจําเคร่ือง หรือ 
จากซิมการด

การคัดลอกหรือยายรายชื่อระหวางหนวย
ความจําของเคร่ืองและหนวยความจําของ
ซิมการด

การคัดลอกรายชื่อเดียว
เลือก ตัวเลือก > เลอืก > เลือก ทํา
เคร่ืองหมายเลือกรายช่ือท่ีคุณตองการคัด
ลอกหรือยาย และเลือก ตัวเลือก > คัดลอก
ที่เลอืก หรือ ยายที่เลือก

การคัดลอกรายชื่อทั้งหมด
เลือก เมนู > รายชื่อ > คัดลอกรายชื่อ
หรือ ยายรายชื่อ

การสรางกลุมรายชื่อ
จัดเรียงรายชื่อลงในกลุมผูโทรท่ีมีเสียงเรียก
เขาและภาพประจํากลุมตางๆ กัน

1 เลือก เมนู > รายช่ือ > กลุม
2 เลือก เพิ่ม หรือ ตัวเลือก > เพิ่มกลุม

ใหม เพ่ือสรางกลุมใหม
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3 ปอนช่ือกลุม อาจเลือกภาพและเสียง
เรียกเขาใหกับกลุมดวย แลวเลือก จัด
เก็บ

4 เลือกกลุม และ ดูขอมูล > เพิ่ม เพ่ือใส
รายชื่อลงในกลุม

นามบัตร
คณุสามารถสงและรับขอมูลรายช่ือของบุคคล
จากเครื่องท่ีใชงานรวมกันได ซึง่สนับสนุน
มาตรฐาน vCard

ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อ แลวเลือก
ขอมูล > ตัวเลอืก > สงนามบตัร

หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก แสดง >
จัดเก็บ เพ่ือจัดเก็บนามบัตรในหนวยความจํา
ของโทรศัพท

วันที่และเวลา
ในการเปลีย่นประเภทนาฬิกา, เวลา, เขตเวลา
หรือวันท่ี ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > วัน
และเวลา

เมื่อเดินทางไปยังเขตเวลาอื่น เลือก เมนู >
การต้ังคา > วันและเวลา > การต้ังคาวัน
และเวลา > เขตเวลา: และเลื่อนไปทางซาย
หรือขวาเพ่ือเลือกเขตเวลาของสถานที่น้ัน วัน
ท่ีและเวลาจะถูกกําหนดตามเขตเวลาและจะ
ทําใหโทรศพัทแสดงเวลาในการสงขอความ
ตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดียท่ีไดรับอยาง
ถูกตอง

ตัวอยางเชน GMT +7 หมายถึงเขตเวลาสําหรับ
ไทย, อินโดนีเซีย และเวียดนาม แสดงถึง 7
ช่ัวโมงทางตะวันออกของกรีนนิช ลอนดอน
(สหราชอาณาจักร)

นาฬิกาปลกุ
ใชสงเสียงปลุกเมื่อถึงเวลาที่ตองการ

การต้ังปลกุ
1 เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกาปลกุ
2 เปดการตั้งปลุก และปอนเวลาปลุก

3 ในการเปดตั้งปลุกตามวันท่ีเลือกใน
สัปดาห เลือก ปลกุซ้ํา: > เปด และวัน

4 เลือกเสียงปลุก ถาคุณเลือกวิทยุเปนเสียง
ปลุก ใหตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท

5 ตัง้ระยะหมดเวลาของการเลื่อนเวลาปลุก
และเลือก จัดเก็บ

การหยุดเสียงปลุก
เม่ือตองการหยุดเสียงปลุก ใหเลือก หยุด
หากคุณปลอยใหเสียงปลุกดังเปนเวลาหนึ่ง
นาที หรือเลือก เลื่อนไป เสียงปลุกจะหยุดดัง
ในชวงเวลาที่ตั้งไว แลวสงเสียงปลุกใหมอีก
ครั้ง

ปฏิทิน
เลือก เมนู > นัดหมาย > ปฏิทิน

วันปจจุบันจะมีกรอบลอมรอบ หากมีบันทึก
ใดๆ ตั้งไวสําหรับวันน้ันๆ วันดังกลาวจะปรากฏ
เปนตัวทึบ หากคุณตองการดบูันทึกของวันน้ัน
ใหเลือก ดูขอมูล ในการดูทีละสัปดาห ให
เลือก ตัวเลือก > มุมมองสัปดาห หาก
ตองการลบบนัทึกท้ังหมดในปฏทิิน ใหเลือก
ตัวเลือก > ลบบนัทึก > บันทึกทั้งหมด

หากตองการแกไขการตั้งคาท่ีเก่ียวของกับวัน
ท่ีและเวลา ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา
และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีอยู หากตองการลบ
บันทึกเกาโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาท่ีระบุ
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > ลบบนัทึก
อัตโนมัติ และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีอยู

การสรางบนัทึกปฏิทิน
เล่ือนไปยังวันท่ี และเลือก ตัวเลือก > สราง
บันทึก เลือกประเภทของบันทึก และปอน
ขอมูลในชองตางๆ

สิ่งที่ตองทํา
ในการสรางบันทึกงานที่ตองทํา ใหเลือก
เมนู > นัดหมาย > สิง่ที่ตองทํา

ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ให
เลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลอืก > เพิ่ม ปอน
ขอมูลในชองตางๆ และเลือก จัดเก็บ
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ในการดูบันทึก เล่ือนไปยังบันทึกน้ัน และ
เลือก ดูขอมูล

บันทึก
ในการเขยีนและสงบันทึก เลือก เมนู > นัด
หมาย > บันทึก

ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ให
เลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลอืก > สราง
บันทึก เขยีนบันทึก และเลือก จัดเก็บ

Nokia PC Suite
ดวย Nokia PC Suite คุณจะสามารถจัดการ
เพลงและซิงโครไนซรายช่ือ รายการปฏิทิน
บันทึก และรายการส่ิงท่ีตองทําระหวาง
โทรศัพทของคุณและเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใช
รวมกันได หรือเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะ
ไกล (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม และหากตองการดาวนโหลด
PC Suite โปรดดู www.nokia.com/support

เครื่องคิดเลข
โทรศัพทของคุณมีเครื่องคิดเลขมาตรฐาน
เคร่ืองคดิเลขเฉพาะทางวิทยาศาสตร และ
เคร่ืองคดิเลขสําหรับเงินกู

เลือก เมนู > นัดหมาย > เคร่ืองคิดเลข และ
เลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก ซึง่รวมถึง
ประเภทเครื่องคิดเลขและคําแนะนําในการใช
งาน

เคร่ืองคดิเลขน้ีมีขอจํากัดในเรื่องความถูกตอง
และใชสําหรบัการคํานวณแบบไมซบัซอน
เทาน้ัน

ตัวนับเวลาถอยหลงั
ตัวนับเวลาปกติ
1 ในการเปดใชงานตัวนับเวลา เลือก

เมนู > นัดหมาย > ตัวนับถอยหลงั >
ตัวนับแบบทั่วไป ปอนเวลา และเขียน
บนัทึกท่ีจะปรากฏขึน้เมื่อหมดเวลา ใน
การเปลี่ยนเวลา ใหเลือก เปลีย่นเวลา

2 ในการเริ่มนับเวลา ใหเลือก เร่ิม
3 หากตองการหยุดนับเวลา เลือก หยุดนับ

ตัวนับรอบเวลา
1 หากตองการตัง้จับเวลาแบบรอบเวลาได

ถึง 10 รอบ ใหใสจํานวนรอบกอน
2 เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับถอย

หลงั > ตัวนับรอบเวลา
3 ในการเริ่มนับเวลา ใหเลือก เริ่มตนตัวนับ

เวลา > เริ่ม

ในการเลือกวิธีการเริ่มตนนับรอบเวลาถัดไป
เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง >
การตั้งคา > ตอไปยังชวงถัดไป และเลือก
จากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือรอบเวลา
โดยใชนาฬิกาจับเวลา

เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกา และเลือก
จากตัวเลือกตอไปน้ี
เวลาที่แยกไว  — เพ่ือวัดคาเวลาในรอบนั้น
ในการรีเซต็เวลาโดยไมบันทึกไว ใหเลือก ตัว
เลอืก > ต้ังเวลาใหม
รอบเวลา  — เพ่ือบันทึกรอบเวลา
จับเวลาตอ  — เพ่ือดูเวลาท่ีคณุตั้งไวเปนพ้ืน
หลัง
เวลาลาสดุ  — เพ่ือดูเวลาที่จับครั้งลาสุด หาก
ยังไมไดรีเซต็เวลาของนาฬิกา
แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพ่ือดูหรือลบ
เวลาท่ีบันทึกไว

หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลาใหทํางานเปน
พ้ืนหลังของหนาจอ ใหกดปุมวางสาย
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ตองการการสนับสนุนใช
หรือไม ตรวจสอบที่หนา
สนับสนุนของเราและ
อัพเดตโทรศัพทของคุณอยู
เสมอ
การสนับสนุนและการอัพเดต

Nokia นําเสนอวิธีมากมายเพื่อชวยใหคุณได
รบัประโยชนสูงสุดจากการใชโทรศัพท

การสนับสนุน
เมื่อคุณตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช
งานผลิตภัณฑของคุณ หรือคุณไมแนใจเก่ียว
กับการใชงานโทรศัพทของคุณ โปรดดูท่ีคูมือ
ผูใชหรือหนาการสนับสนุนท่ี
www.nokia.com/support หรือเว็บไซต
Nokia ภายในประเทศของคุณ หรือจากมือถือ
ของคุณท่ี www.nokia.mobi/support

หากการดําเนินการขางตนไมสามารถชวยแก
ปญหาได ใหปฏิบัติตามขัน้ตอนดงัตอไปน้ี

• เร่ิมโทรศพัทใหม: ปดเคร่ือง แลวถอด
แบตเตอรี ่เมื่อเวลาผานไปสักครู ใหใส
แบตเตอรี่กลับคืน แลวเปดเคร่ือง

• อัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทของคุณเปน
ประจําเพ่ือสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน
และรับคณุสมบัติใหมๆ ท่ีมีดวยแอปพลิ
เคช่ัน Nokia Software Updater โปรดดู
ท่ี www.nokia.co.th/softwareupdate
หรือเว็บไซต Nokia ภายในประเทศของ
คุณ โปรดจําไววาควรสํารองขอมูล
โทรศัพทของคุณกอนการอัพเดต
ซอฟตแวรโทรศัพท

• ตัง้คากลับไปเปนคาเดิมท่ีตั้งมาจาก
โรงงานดังท่ีไดอธิบายไวในคูมือผูใช

หากยังไมสามารถแกไขปญหาได โปรด
ติดตอ Nokia เพ่ือทําการซอมแซม โปรดดูท่ี
www.nokia.co.th/repair กอนจะสง

โทรศัพทไปซอมแซม ควรสํารองขอมูลใน
โทรศัพทกอนทุกคร้ัง

My Nokia
ขอรับกลเม็ดเคล็ดลับ และการสนับสนุนตางๆ
สําหรับโทรศัพท Nokia ของคุณไดฟรี พรอม
ดวยขอมูลทดลองใช การสาธิตแบบอินเตอร
แอคทีฟ เว็บเพจเฉพาะตัว และขาวสารตางๆ
เก่ียวกับผลิตภณัฑและบริการลาสุดของ
Nokia ไดฟรี

รับขอมูลท่ีชวยใหคุณใชงานโทรศัพท Nokia
ไดเต็มประสิทธิภาพท่ีสุดและลงทะเบียนใช
งาน My Nokia ทันทีวันน้ี สําหรับขอมูลเพ่ิม
เตมิและบริการท่ีมีใหใชงานในพื้นท่ีของคุณ
โปรดด ูwww.nokia.com/mynokia

การดาวนโหลดเน้ือหา
คุณสามารถดาวนโหลดเน้ือหาใหม (เชน
ลักษณะ) ลงในเครื่องได (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบรกิารท่ีคุณไววางใจ
และมีการปองกันความปลอดภัยอยางเพียง
พอ รวมท้ังปองกันซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายได
ดวย

คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น
และราคาไดจากผูใหบริการของคุณ

การอัพเดตซอฟตแวรโดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณ
อัพเดตซอฟตแวรอาจมีคุณสมบัติใหมๆ และ
ฟงกชันท่ีปรับปรุงใหม ซึง่ไมมีใหตอนท่ีคุณ
ซื้อโทรศัพท นอกจากนี้ การอัพเดตซอฟตแวร
ยังอาจปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของ
โทรศัพทใหดีขึน้

Nokia Software Updater คือแอปพลิเคช่ัน
PC ท่ีชวยใหคุณสามารถอัพเดตซอฟตแวรของ
โทรศัพทของคุณได ในการอัพเดตซอฟตแวร
ของโทรศัพท คุณจําเปนตองใชเคร่ือง
คอมพิวเตอรท่ีใชรวมกันได การเชื่อมตอ
บรอดแบนดอินเทอรเน็ต และสายเคเบิล
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ขอมูล USB ท่ีใชงานรวมกันได เพ่ือเช่ือมตอ
โทรศัพทของคุณกับเครือ่งพิวเตอร

หากตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม ตรวจสอบ
บันทึกท่ีเก่ียวของกับเวอรชันของซอฟตแวร
ลาสุด และดาวนโหลดแอปพลิเคช่ัน Nokia
Software Updater โปรดดูท่ี
www.nokia.co.th/softwareupdate หรือ
เว็บไซต Nokia ในประเทศของคณุ

ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพท ให
ปฏิบัติดังน้ี

1 ดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลเิคช่ัน
Nokia Software Updater ลงในเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณ

2 เช่ือมตอโทรศัพทของคณุกับเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB
และเปดแอปพลิเคชั่น Nokia Software
Updater แอปพลิเคช่ัน Nokia Software
Updater จะแนะนําใหคุณสํารองไฟล
อัพเดตซอฟตแวร และเรียกคืนไฟลของ
คุณ

การอัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA
ผูใหบริการของคุณอาจสงการอัพเดต
ซอฟตแวรโทรศัพทในแบบ OTA มายัง
โทรศัพทของคุณโดยตรง (บริการเสริมจาก
เครือขาย) ตวัเลือกน้ีอาจไมสามารถใชงานได
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ

การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟแวรอาจ
เก่ียวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผาน
ระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอ
ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคาบริการการสงขอมูล
ไดจากผูใหบริการของคุณ

ตรวจสอบใหแนใจวาแบตเตอร่ีโทรศัพทมี
พลังงานเพียงพอหรือเชื่อมตออยูกับอุปกรณ
ชารจกอนเร่ิมอัพเดต

คําเตือน:
หากคุณติดตัง้การอัพเดตซอฟทแวร คุณจะไม
สามารถใชโทรศัพทไดแมกระท่ังการโทร
ฉุกเฉิน จนกวาการติดตั้งจะเสร็จสมบรูณและ
สตารทโทรศัพทแลว ตรวจสอบใหแนใจวามี
การสํารองขอมูลแลวกอนยอมรับการติดตั้ง
การอัพเดต

การตั้งคาการอัพเดตซอฟตแวร
ตัวเลือกน้ีอาจไมสามารถใชงานได ท้ังน้ีขึ้นอยู
กับโทรศัพทของคุณ

ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหอัพเดต
ซอฟตแวรและการกําหนดคา เลือก เมนู >
การตั้งคา > การต้ังกําหนดคา > ต้ังคา
จัดการอุปกรณ > อัพเดตซอฟตฯ บริการ

คําขออัพเดตซอฟตแวร
1 เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศพัท >

อัพเดตโทรศพัท เพ่ือขอการอัพเดต
ซอฟตแวรท่ีมีอยูจากผูใหบริการของคุณ

2 เลือก ขอมูลซอฟตฯ ปจจุบัน เพ่ือแสดง
เวอรช่ันซอฟตแวรปจจุบนัและตรวจสอบ
วาจําเปนตองอัพเดตหรือไม

3 เลือก โหลดซอฟตแวรโทรฯ เพ่ือ
ดาวนโหลดและติดตั้งการอัพเดต
ซอฟตแวร ปฏบิัติตามคําแนะนําบน

จอ
4 หากมีการยกเลิกการติดตั้งหลังจาก

ดาวนโหลด เลือก ติดต้ังอัพเดต
ซอฟตฯ เพ่ือเร่ิมตนติดตั้ง

การอัพเดตซอฟตแวรอาจใชเวลาหลายนาที
หากมีปญหาในการติดตั้ง โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ

การเรียกคืนคาด้ังเดิม 
ในการเรียกคนืคาโทรศัพทกลับเปนคาท่ีตั้งมา
จากโรงงาน เลือก เมนู > การตั้งคา > เรียก
คืนคาดั้งเดิม และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
คืนการต้ังคาเทาน้ัน  — รีเซ็ตการตั้งคาท่ี
ตองการทั้งหมดโดยไมลบขอมูลสวนตัว
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เรียกคืนทั้งหมด  — รีเซต็การตั้งคาท่ี
ตองการท้ังหมด และลบขอมูลสวนตวัท้ังหมด
เชน รายช่ือ ขอความ ไฟลสื่อ และรหัสการใช
งาน
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เคล็ดลับเพื่อส่ิงแวดลอม

ตอไปน้ีคือเคล็ดลับเก่ียวกับวิธีท่ีคุณจะ
สามารถชวยปกปองสิ่งแวดลอมได

ประหยัดพลงังาน
เมื่อคุณชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลวและถอด
อุปกรณชารจออกจากโทรศัพท ใหถอดปลั๊ก
อุปกรณชารจออกจากเตารับท่ีผนังดวยเชนกัน

คุณไมจําเปนตองชารจแบตเตอรีบ่อยครั้งมาก
นัก หากคุณดําเนินการดงัตอไปน้ี

• ปดและปดการใชงานแอปพลิเคช่ัน
บริการ และการเชื่อมตอเม่ือไมใชงาน

• ลดความสวางของหนาจอ
• ตัง้คาใหโทรศัพทเขาสูโหมดประหยดั

พลังงานหลังจากระยะเวลาขัน้ต่ําท่ีไมมี
การใชงาน หากมีโหมดดังกลาวอยูใน
โทรศัพทของคุณ

• ปดการใชงานเสียงท่ีไมจําเปน เชน เสียง
ปุมกดและเสียงเรียกเขา

การหมุนเวียนมาใชใหม
วัสดุสวนใหญในโทรศัพทของ Nokia สามารถ
นํากลับมาหมุนเวียนใชใหมได ตรวจสอบวิธี
การนําผลิตภณัฑ Nokia ของคุณกลับมาใช
ใหมไดท่ี www.nokia.com/werecycle หรือ
ตรวจสอบดวยอุปกรณเคล่ือนท่ีไดท่ี
www.nokia.mobi/werecycle

นําบรรจุภัณฑและคูมือผูใชของคุณกลับมา
หมุนเวียนใชใหมตามระเบียบการหมุนเวียนมา
ใชใหมของทองถิ่นของคุณ

การเรียนรูเพิ่มเติม
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
คุณลักษณะทางสิ่งแวดลอมของอุปกรณของ

คุณ โปรดดูท่ี www.nokia.com/
ecodeclaration
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อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

คําเตือน:
เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองโดย Nokia วา
สามารถใชไดกับเครื่องรุนน้ีเทาน้ัน การใช
อุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากน้ี อาจเปน
อันตรายและทําใหการรับประกันหรือรับรอง
สําหรับเครื่องเปนโมฆะไป

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณ
เสริมท่ีไดรับการรับรอง สามารถสอบถามจาก
ตัวแทนจําหนายของคุณ

อุปกรณเสริมสําหรับโทรศพัทของคุณมี
จําหนายอยูมากมาย หากตองการขอมูลเพ่ิม
เติม โปรดดูท่ี www.nokia.co.th/
accessories

ขอกําหนดที่ควรปฏิบติัสําหรับการใช
อุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ

เสริม ใหจับท่ีปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึง
ท่ีสายไฟ

• ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณเสริม
ท่ีไดติดตั้งในพาหนะไดรับการติดตั้ง
อยางแนนหนาและทํางานอยางถูกตอง

• เฉพาะผูท่ีมคีุณสมบัติผานการรับรอง
เทาน้ันท่ีจะติดตัง้อุปกรณเสริมในรถที่ตดิ
ตั้งยากได

แบตเตอรี่

ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-5CT ไมเกิน 360
นาที

ไมเกิน 432
ช่ัวโมง

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนด
บายเปนเวลาโดยประมาณ และจะเปนไปตาม
การประมาณการตอเมื่ออยูภายใตขอกําหนดที่
เหมาะสมของเครือขายเทาน้ัน เวลาสนทนา
และเวลาสแตนดบายขึน้อยูกับซิมการด
คุณสมบัติท่ีใช อายุและขอกําหนดของ
แบตเตอรี ่อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี ่ขอ
กําหนดของเครือขาย และปจจัยอ่ืนๆ อีก
มากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด
บายอาจสั้นกวาท่ีระบุไวขางตนอยางมาก
เสียงเรียกเขา การจัดการสายดวยระบบแฮนด
ฟรี การใชในโหมดดิจิตอล และคุณสมบัติ
อ่ืนๆ จะใชพลงังานจากแบตเตอรี่ และระยะ
เวลาท่ีใชอุปกรณในการโทรจะสงผลตอเวลา
สแตนดบาย ในทํานองเดียวกัน ระยะเวลาที่
เปดเคร่ืองรวมท้ังท่ีอยูในโหมดสแตนดบายก็มี
ผลตอระยะเวลาในการสนทนาดวยเชนกัน
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การจดัการลิขสิทธิ์ของขอมลูแบบดิจติอล
เจาของขอมูลอาจใชประเภทเทคโนโลยีการจัดการลิขสิทธิข์อง
ขอมูลแบบดิจิตอลที่แตกตางกัน (DRM) เพือ่ปกปองทรัพยสินทาง
ปญญารวมถงึลิขสิทธิข์องขอมูลนั้น โทรศพัทนี้ใชซอฟตแวร DRM
หลากหลายประเภทเพื่อเขาสูขอมูลทีป่กปองดวย DRM ดวย
โทรศพัทเครื่องนี้ คณุสามารถเขาถึงขอมูลทีป่กปองดวย WMDRM
10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0
หากซอฟตแวร DRM บางอยางไมสามารถเขาถึงขอมูลนั้นได
เจาของขอมูลอาจขอใหเพกิถอนคณุสมบัตเิขาถงึขอมูลที่ปกปอง
ดวย DRM ใหมของซอฟตแวร DRM นั้น การเพิกถอนอาจชวยปกปอง
การตออายุขอมูลที่ปกปองดวย DRM ที่มีอยูในโทรศัพทของคุณ
แลว การเพกิถอนของซอฟตแวร DRM นั้นไมสงผลตอการใชขอมูล
ที่ปกปองดวย DRM ประเภทอ่ืนหรือการใชขอมูลทีไ่มไดปกปอง
ดวย DRM

เนื้อหาที่ปองกนัดวยการจัดการสิทธิแบบดจิิตอล (DRM) จะมาพรอม
กบัรหัสการใชที่เกีย่วของซึ่งทาํหนาที่ระบุถงึสิทธิของคณุในการใช
เนื้อหา

หากโทรศัพทของคณุมีเนื้อหาที่ปองกันดวย OMA DRM ในการ
สํารองขอมูลรหสัการใชและเนื้อหา ใหใชคุณสมบตัสิาํรองขอมูล
ของ Nokia PC Suite วิธกีารถายโอนขอมูลแบบอ่ืนๆ อาจไมโอนรหัส
การใชที่จําเปนตองถกูเรียกคนืพรอมเนื้อหาเพื่อใหคณุสามารถใช
เนื้อหาที่ปองกนัดวย OMA DRM ไดตอไปหลังจากจัดรูปแบบหนวย
ความจําโทรศพัทแลว คณุอาจจําเปนตองเรียกคนืรหัสการใชใน
กรณีที่ไฟลในโทรศพัทของคณุเสยี

หากโทรศัพทมีเนื้อหาทีป่องกันดวย WMDRM ทัง้รหัสการใชและ
เนื้อหาจะหายไปหากคณุจัดรูปแบบหนวยความจําของโทรศพัท
คณุอาจสญูเสยีรหสัการใชและเนื้อหาหากไฟลในโทรศพัทของคณุ
เสีย การสูญหายของรหสัการใชหรือเนื้อหาอาจจํากดัความสามารถ
ในการใชเนื้อหาเดยีวกันบนโทรศพัทของคุณอีกครั้ง โปรดตดิตอผู
ใหบริการของคณุสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

รหัสการใชงานบางตัวอาจจะเชือ่มตอกับซิมการดโดยเฉพาะ
เจาะจง และเนื้อหาที่ไดรับการปองกันไวจะเขาถึงไดเฉพาะเม่ือใส
ซิมการดไวในเคร่ืองแลวเทานั้น

แอปพลิเคช่ันของบริษทัอื่น
แอปพลิเคชัน่ของบริษัทอื่นที่มาพรอมกบัโทรศัพท อาจสรางขึ้น
และอาจเปนของบุคคลหรือนิตบิคุคลที่ไมใชกิจการในเครือหรือมี
สวนเกี่ยวของกับ Nokia Nokia ไมไดเปนเจาของลิขสทิธิ์หรือสทิธิ
ในทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรมจากบริษัทอื่นเหลานี้ ดงันั้น
Nokia จึงไมมีสวนรับผิดชอบในการใหการสนับสนุนผูใช ความ
สามารถในการใชงานของแอปพลเิคชัน่เหลานี้ หรือขอมูลที่แสดง
ในแอปพลิเคชั่นหรือสื่อเหลานี้ นอกจากนี้ Nokia ไมไดใหการรับ
ประกนัใดๆ สําหรับแอปพลิเคชั่นของบริษัทเหลานี้

ดวยการใชแอปพลเิคชัน่ตางๆ คณุใหการรับรองวา แอปพลเิคชั่น
เหลานั้นไดรับการจัดเตรียมใหในแบบที่เปนโดยไมมีการรับประกัน
ใดๆ ไมวาจะโดยชดัแจงหรือโดยนัย ตามขอบขายสงูสุดทีอ่นุญาต
โดยกฎหมายที่นํามาใช คุณยังใหการรับรองตอไปนี้อีกวา ทั้ง
Nokia รวมทั้งบริษัทในเครือจะไมใหการรับประกนัใดๆ ไมวาจะระบุ
ไวอยางชัดแจง หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ
การรับรองหรือรับประกันเร่ืองกรรมสิทธิ์ ความเหมาะสมทางการคา
หรือความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงคพเิศษ หรือรับประกนัวา

ซอฟตแวรนี้จะไมลวงละเมิดการจดสทิธิบตัร ลิขสิทธิ์
เครื่องหมายการคา หรือสทิธิอ่ืนใดของบุคคลทีส่าม

แบตเตอรี่
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ
โทรศพัทของคณุใชพลงังานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจ
ประจุใหมได แบตเตอร่ีทีไ่ดรับการออกแบบใหใชกับโทรศพัทรุนนี้
คือ BL-5CT Nokia อาจผลติแบตเตอร่ีรุนอื่นทีใ่ชงานไดกับโทรศพัท
รุนนี้ โทรศพัทเคร่ืองนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลงังานจาก
อปุกรณชารจตอไปนี้ AC-8. หมายเลขรุนของอุปกรณชารจที่ถูกตอง
นั้นอาจแตกตางกันไปตามประเภทของปลัก๊เสยีบ ความแตกตาง
ของปลั๊กเสยีบจะระบุไวดวยคาใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A,
C หรือ UB

แบตเตอร่ีสามารถนํามาชารจและคายประจุแบตเตอร่ีไดเปนรอย
คร้ัง แตแบตเตอร่ีก็จะคอยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมื่อสงัเกตเหน็
วาเวลาการสนทนาและเปดรอรับสายของแบตเตอรี่สัน้ลงอยางเห็น
ไดชดั ใหเปลีย่นแบตเตอร่ีกอนใหม ใชแบตเตอร่ีทีไ่ดรับการรับรอง
จาก Nokia เทานั้น และชารจแบตเตอร่ีโดยใชอปุกรณชารจสําหรับ
โทรศพัทรุนนี้ทีไ่ดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น การใชแบตเตอร่ี
หรืออปุกรณชารจที่ไมไดรับการรับรองอาจเสีย่งกับการลกุไหม การ
ระเบดิ การร่ัวไหล หรืออนัตรายอ่ืนๆ

หากใชแบตเตอร่ีเปนคร้ังแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอร่ีเปนเวลา
นาน คณุอาจตองเชือ่มตออปุกรณชารจ แลวถอดอปุกรณชารจแลว
เชื่อมตออีกคร้ังเพื่อเร่ิมชารจแบตเตอร่ี หากแบตเตอรี่หมด อาจตอง
ใชเวลาหลายนาทีกวาทีส่ญัลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบน
หนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได

ปดโทรศพัทและปลดการเชื่อมตอโทรศพัทจากอุปกรณชารจทุก
คร้ังกอนถอดแบตเตอรี่

ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตวัเครื่องเมื่อไมไดใช
งาน ไมควรเสียบแบตเตอร่ีทีช่ารจเตม็แลวคางไวกับอุปกรณชารจ
เน่ืองจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของ
แบตเตอร่ีสัน้ลง หากคณุทิ้งแบตเตอรี่ทีช่ารจเต็มไวโดยไมไดใช
แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

พยายามเก็บแบตเตอร่ีไวในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C
(59°F และ 77°F) อุณหภูมิทีร่อนหรือหนาวจัดทาํใหประสทิธภิาพ
และอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอร่ีที่รอนหรือเย็น
เกนิไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถใชงานไดชั่วคราว
ประสิทธิภาพการทาํงานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อณุหภูมิ
ต่ํากวาจุดเยือกแข็ง

หามลดัวงจรแบตเตอรี่ การลดัวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อ
มีวตัถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสมัผัสโดยตรง
กบัข้ัวบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบ
โลหะบนแบตเตอรี่) เหตกุารณเชนนี้อาจเกดิขึ้นได เชน ในกรณีที่
คณุพกแบตเตอร่ีสํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเลก็ๆ การ
ลัดวงจรเชนนี้อาจทาํใหแบตเตอรี่หรือวัตถสุําหรับเชื่อมตอเกิด
ความเสียหายได

หามทิง้แบตเตอร่ีที่ไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอร่ีอาจระเบิด
ได หรือหากแบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบิดไดเชนกัน การกําจัด
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แบตเตอร่ีตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลบัมาใช
ใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน

หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดดังอ, ทาํใหผิดรูปราง, เจาะ
หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอร่ี ในกรณีทีส่ารในแบตเตอรี่รั่วออก
มา ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสมัผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ในกรณี
ที่เกิดการร่ัวไหล ใหลางผิวหนังหรือตาดวยน้ําทนัที หรือรีบไปพบ
แพทย

หามดดัแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวตัถุแปลกปลอมลงใน
แบตเตอร่ี หรือนําไปแชหรือสัมผัสน้ําหรือของเหลวชนิดอืน่ๆ

การใชแบตเตอรี่อยางไมถกูตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การ
ระเบิด หรืออนัตรายอืน่ๆ หากโทรศพัทหรือแบตเตอรี่ตกหลนโดย
เฉพาะบนพืน้ผิวที่แข็ง และคณุเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสียหาย ให
นําไปทีศู่นยบริการเพื่อตรวจสอบกอนนําไปใชตอ

ใชแบตเตอร่ีตามวตัถปุระสงคเทานั้น อยาใชอปุกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ที่ชาํรุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็กเลก็



การดูแลและการบํารุงรักษา
โทรศพัทของคณุไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณทีด่เีย่ียม
และมีฝมือการผลติที่ประณีต คณุจึงควรดแูลโทรศพัทของคุณอยาง
ด ีคําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคณุปฏิบัตติามเงื่อนไขการรับประกัน
ไดอยางถูกตอง

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

• อยาใชหรือเกบ็โทรศพัทไวในที่ทีม่ีฝุนหรือทีส่กปรก
เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่สามารถขยับไดและสวน
ประกอบที่เปนอิเลก็ทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศพัทไวในที่รอนจัด เน่ืองจากอุณหภูมิสงูอาจ
ทาํใหอายุการใชงานของอปุกรณอิเลก็ทรอนิกสสั้นลง
แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปนพลาสตกิงอ
หรือละลายได

• อยาเก็บโทรศพัทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออณุหภูมิเพิ่ม
ขึ้นจนถงึอุณหภูมิปกต ิความชืน้จะกอตวัข้ึนภายในเคร่ือง ซ่ึง
อาจทําใหอุปกรณแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสยีหายได

• อยาพยายามเปดดภูายในเครื่องโทรศพัทนอกเหนือจากที่
แนะนําไวในคูมือผูใชฉบบันี้
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• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศพัท การใชงานโดยไมถนอม
เคร่ืองอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออน
เกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิด
เขมขนทาํความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศพัท เพราะสอีาจทาํใหอปุกรณที่สามารถขยับ
ไดติดขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศัพทหรือไดรับ
การรับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การ
ดดัแปลง หรือตอเตมิเสาอากาศ อาจทําใหโทรศพัทเกดิ
ความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณ
วิทยุสื่อสารอกีดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

• หมั่นสํารองขอมูลทีค่ณุตองการเกบ็ไว เชน รายชื่อ และ
บนัทึกในปฏิทิน

• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เพือ่สมรรถนะสงูสุดในการใช
งาน ใหปดสวติชโทรศพัทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกบัโทรศพัท แบตเตอรี่ อปุกรณชารจ หรือ
อปุกรณเสริมอ่ืนๆ หากอุปกรณใดทาํงานไมถูกตอง ใหนําไปยังศนูย
บริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคณุเพื่อขอรับบริการ

การนํากลับมาใชใหม
สงคนืผลติภัณฑอเิลก็ทรอนิกส แบตเตอรี่ และวสัดบุรรจุภัณฑที่ใช
แลวไปยังจุดคดัแยกขยะเฉพาะทุกคร้ัง วธิีนี้จะชวยปองกันการ
กาํจัดขยะที่ไมมีการควบคมุ และชวยรณรงคการรีไซเคลิวัสดใุช
แลวตางๆ สามารถหาขอมูลโดยละเอยีดเพิ่มเติมไดจากรานคาปลกี
ที่จําหนายผลติภัณฑ, เจาหนาทีเ่ทศบาลในทองถิน่, สมาคมผู
ประกอบการประจําชาตทิี่รับผิดชอบ หรือตวัแทนผูใหบริการของ
Nokia ในพืน้ที่ของคณุ โปรดตรวจสอบวิธกีารรีไซเคลิผลติภัณฑ
Nokia ของคณุไดที่ www.nokia.com/werecycle หรือในกรณีที่
เรียกดูบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ใหไปที ่www.nokia.mobi/
werecycle

ขอมูลเพิม่เติมเพือ่ความปลอดภัย
แมเหล็กและสนามแมเหล็ก
เก็บโทรศพัทไวใหหางจากแมเหลก็หรือสนามแมเหล็ก

เด็กเล็ก
เคร่ืองของคณุ รวมทั้งอปุกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอปุกรณขนาดเล็ก
บรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็กเล็ก

สภาพแวดลอมการทาํงาน
โทรศพัทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เม่ือใช
ในตําแหนงปกติใกลกับหหูรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 1.5
เซนตเิมตร (5/8 นิ้ว) เมื่อใชซองหนังสาํหรับพกพา อุปกรณเหน็บ
เข็มขัด หรือที่วางโทรศพัทเพื่อการพกพา วัสดตุางๆ เหลานี้ไมมี
ควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูหางจากรางกาย
ตามระยะหางทีก่ําหนดขางตน

โทรศพัทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายทีม่ีคณุภาพ
เพือ่สงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีความลาชาใน
การสงขอความหรือไฟลขอมูลจนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคณุภาพ

โปรดตรวจสอบดวูาคณุปฏิบัตติามคําแนะนําเกี่ยวกบัระยะหาง
ระหวางเคร่ืองทีก่ลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบรูณ

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพทมือ
ถอือาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณ
ทางการแพทยทีไ่มมีการปองกันสัญญาณเพยีงพอได โปรดปรึกษา
แพทยหรือบริษัทผูผลิตเคร่ืองมือทางการแพทยนั้นๆ หากมีขอ
สงสยัหรือไมแนใจวาอุปกรณนั้นไดรับการปองกันพลังงานคลื่น
ความถี่ RF จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศพัทในสถาน
พยาบาลในกรณีที่มีปายประกาศใหคณุดาํเนินการดังกลาว
เน่ืองจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกําลังใชอุปกรณทีม่ี
ความไวตอพลงังานคลืน่ความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณเทียม
ผูผลิตอปุกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศพัทมือถืออยู
หางจากอุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย เชน เคร่ือง
ควบคมุการเตนของหัวใจหรือเคร่ืองกระตุนการทํางานของหวัใจ
อยางนอย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลกีเลี่ยงสัญญาณรบกวน
ที่อาจเกดิกับเคร่ืองดงักลาว สําหรับผูใชอปุกรณทางการแพทยดงั
กลาว ควรปฏิบัตดิงันี้:

• เก็บโทรศพัทใหอยูหางจากอปุกรณทางการแพทยมากกวา
15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอขณะที่เปดโทรศัพทอยู

• ไมควรเก็บโทรศพัทไวในกระเปาเสื้อ

• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกบัอปุกรณทางการแพทย
เพือ่ลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกดิข้ึน

• ปดโทรศพัทเคลื่อนที่ทนัทีหากสงสยัวากาํลงัเกดิสญัญาณ
รบกวน

• อานและทําตามคาํแนะนําจากผูผลติอุปกรณทางการแพทย
ดงักลาว

หากคณุมีขอสงสยัเก่ียวกับการใชโทรศพัทไรสายรวมกับอุปกรณ
ทางการแพทย โปรดปรึกษากบัแพทยที่ใหคาํปรึกษาดานสขุภาพ
ของคณุ

เครื่องชวยฟง
อปุกรณไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่อง
ชวยฟงได ในกรณีทีม่ีสัญญาณรบกวนเกิดข้ึน คณุควรปรึกษาผูให
บริการระบบของคณุ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอเิลก็ทรอนิกสในยานพาหนะที่ตดิตัง้
ไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่
ควบคมุดวยอิเล็กทรอนิกส, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคมุความเร็ว
แบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิ่ม
เตมิกับบริษัทผูผลติหรือตวัแทนจําหนายยานพาหนะหรืออุปกรณ
เสริมตางๆ ทีต่ดิตัง้ไวในยานพาหนะของคุณ

ควรใหชางผูเชีย่วชาญเทานั้นเปนผูใหบริการหรือตดิตั้งอปุกรณใน
ยานพาหนะ การบริการหรือติดตัง้ที่ไมถูกตองอาจกอใหเกดิ
อนัตรายและทาํใหการรับประกันเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยาง
สมํ่าเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศพัทมือถือในรถยนตไดรับการ
ตดิตัง้และทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บหรือพกของเหลวที่ตดิไฟ
ได แกส หรือวัตถรุะเบดิไวรวมกบัโทรศพัท ชิ้นสวนของโทรศพัท
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หรืออุปกรณเสริมตางๆ สําหรับยานพาหนะที่มีถงุลมนิรภัย โปรด
สงัเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตวัออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดงันั้น
คณุไมควรตดิตัง้อุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถอืไวเหนือถุงลม
นิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตวัออก การตดิตัง้
อุปกรณไรสายไวในยานพาหนะอยางผิดวิธอีาจกอใหเกิดอันตราย
รายแรงในขณะที่ถุงลมนิรภัยพองตัวออกได

คณุไมควรใชโทรศพัทขณะอยูบนเคร่ืองบิน และควรปดโทรศพัท
กอนที่จะข้ึนเครื่องบนิ การใชโทรศพัทไรสายในเคร่ืองบินอาจกอให
เกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบนิ รวมทั้งเปนการรบกวน
เครือขายของโทรศพัทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณที่อาจเกดิการระเบดิ
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบดิได และควร
ปฏิบัตติามปายและคาํแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจเกิด
การระเบดิจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนําใหดบัเคร่ืองยนต การเกดิ
ประกายไฟบริเวณพืน้ทีด่งักลาวอาจกอใหเกดิการระเบิดหรือเพลิง
ไหมที่อาจทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถาน
ที่ที่มีการเตมิเชื้อเพลิง เชน ใกลเคร่ืองสูบแกสในสถานีบริการ
น้ํามัน ควรปฏิบัตติามขอหามเกีย่วกับการใชอุปกรณวิทยุในบริเวณ
คลงัน้ํามัน สถานีเก็บน้ํามันและสถานสีงน้ํามัน โรงงานเคมี หรือ
บริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดอาจ
ไมไดมีการประกาศใหเหน็อยางเดนชดัเสมอไป พื้นทีต่างๆ เหลานี้
ไดแก ใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี และบริเวณที่มี
สารเคมีหรืออนุภาคเลก็ๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะ
ปะปนอยูในอากาศ คณุควรตรวจสอบกับผูผลิตยานพาหนะทีใ่ช
แกสปโตรเลยีมเหลว (เชน โพรเพนหรือบวิเทน) เพื่อกําหนดวา
สามารถใชงานอุปกรณนี้ไดอยางปลอดภัยในบริเวณใกลเคยีงได
หรือไม

การโทรฉุกเฉนิ
ขอสําคัญ:  โทรศพัทเคร่ืองนี้ทํางานโดยใชสัญญาณวทิยุ ระบบ
เครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพืน้ดนิ รวมทั้งฟงกชัน
ตางๆ ทีผู่ใชตัง้โปรแกรมเอง หากโทรศพัทของคณุสนับสนุนสาย
สนทนาผานอินเทอรเน็ต (สายอนิเทอรเน็ต) ใหเปดใชงานทัง้สาย
อินเทอรเน็ตและโทรศพัทมือถือ เคร่ืองจะพยายามตอการโทร
ฉกุเฉนิผานทั้งเครือขายเซลลลูารและผานผูใหบริการสาย
อินเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไมสามารถประกันไดวาจะ
สามารถเชื่อมตอไดในทกุสภาวะ คณุจึงไมควรวางใจวาโทรศพัทไร
สายจะเปนเคร่ืองมือสือ่สารทีด่ทีีสุ่ดเสมอในยามจําเปน อาทเิชน
เม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉกุเฉนิ ใหปฏิบตัดิงันี้

1 หากยังไมไดเปดโทรศพัท ใหเปดข้ึนในขณะนี้ ตรวจสอบวา
มีสญัญาณเพียงพอหรือไม ข้ึนอยูกับโทรศัพทของคุณ คณุ
อาจจําเปนตองดําเนินการดงันี้

2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพือ่ใหหนาจอวางและ
พรอมสําหรับการโทรออก

3 ปอนหมายเลขฉกุเฉินที่ใชกบัทองที่ที่คณุอยู ณ ปจจุบัน ซึ่ง
หมายเลขฉุกเฉนิในแตละพื้นที่จะแตกตางกนัไป

4 กดปุมโทร

ขณะที่โทรฉกุเฉิน ควรจําไววาคณุตองใหขอมูลตางๆ ที่จําเปนให
ถูกตองมากที่สุด โทรศพัทมือถือของคณุอาจเปนเคร่ืองมือสื่อสาร
เพยีงประเภทเดยีวในสถานทีเ่กดิเหต ุอยาเพิ่งวางสายจนกวาจะได
รับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทาง
คลื่นวทิยุ

เคร่ืองโทรศัพทของคณุจะเปนตวัรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับ
การออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดย
ขอกาํหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทาํขึ้นโดย ICNIRP ซึ่ง
เปนหนวยงานดานวทิยาศาสตรอสิระ และรวมถึงระดับความ
ปลอดภัยของผูใชทกุคน โดยไมข้ึนกบัอายุหรือสุขภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศพัทเคลือ่นที่นี้ใชหนวยวัดของ
SAR (Specific Absorption Rate) ขอกาํหนด SAR ที่กาํหนดไวในคํา
แนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วตัต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกิน
สิบกรัมของเนื้อเย่ือผิว การทดสอบ SAR จัดทําข้ึนในสภาพการ
ทาํงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเคร่ืองจะสงคลืน่ความถีท่ี่ระดบัพลงังาน
สูงสุดทีแ่นะนําใหใชในคลื่นความถี่ทัง้หมดทีท่าํการทดสอบ ระดบั
SAR ตามจริงขณะใชโทรศพัทอาจต่าํกวาคาสงูสุด เน่ืองจากเคร่ือง
นี้ไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึง
เครือขายไดตามที่กําหนดไว คาที่เปลีย่นแปลงขึ้นกบัปจจัยตางๆ
เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลกั คา SAR ที่สูงทีสุ่ด
ภายใตคาํแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโทรศพัทที่หคูือ 0.48
วัตต/กก

การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR แตก
ตางกนัไปโดยขึ้นอยูกบัขอกาํหนดที่ทดสอบและทีร่ายงานของ
แตละประเทศและระบบเครือขาย คณุสามารถดขูอมูลเพิ่มเติมเกีย่ว
กบัคา SAR ไดในขอมูลผลิตภัณฑที ่www.nokia.com
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• ใสซิมการดทีใ่ชไดลงในโทรศพัท ในกรณีที่โทรศพัท
ของคณุจําเปนตองใชซิมการด

• ปดการจํากัดการโทรที่คณุไดเปดใชไวในโทรศพัท

• เปลีย่นรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลนหรือ
รูปแบบบนเครื่องบินมาเปนรูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน

เคร ือ่งวทิยคุมนาคมนี้มีอัตราการดดูกลืนพลังงานจําเพาะ
(Specific Absorption Rate - SAR) 
คมนาคมเทากบั 0.48 วัตต/กก. ซึ่งสอดคลองตาม

ปลอดภัยตอสขุภาพมนุษยจากการใชเคร ือ่งวทิยุคมนาคม
แหงชาติประกาศกาํหนด

มาตรฐาน
อันเนือ่งมาจากเคร ื่องวทิยุ

ความ
ทีค่ณะกรรมการกจิการโทรคมนาคม

. 

http://www.nokia.com


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.
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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 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 
แครไลน: 02-255-2111
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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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คาํประกาศเรื่องความสอดคลอง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน้ี่วา ผลติภัณฑ RM-518 นี้
สอดคลองกบัขอกําหนดที่จําเปนและเงื่อนไขอืน่ๆ ที่เกี่ยวของของ
Directive1999/5/EC คุณสามารถอานสําเนาของประกาศเรื่องความ
สอดคลองไดที่ http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ Navi เปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบยีนของบริษัท
Nokia Corporation Nokia tune เปนเครื่องหมายดานเสียงของ
Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑและบริษัทอ่ืนๆ ทีก่ลาวถึงในทีน่ี้
อาจเปนเคร่ืองหมายการคาหรือชื่อทางการคาของเจาของ

ภัณฑนั้นๆ

สวนตางๆ ของซอฟตแวร Nokia Maps เปนลขิสทิธิ์ของ
©1996-2008 The FreeType Project สงวนลขิสทิธิ์

หามทําซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือ
ทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ในรูปแบบใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลกัษณอกัษรจาก Nokia

ประกอบดวยซอฟตแวรเขารหสัขอความ RSA BSAFE หรือซอฟตแวร
โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security

Java และเคร่ืองหมายที่มีสัญลักษณ Java ทัง้หมดเปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบยีนของบริษัท
Sun Microsystems, Inc.

Nokia ดาํเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง Nokia จึงขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของ
ผลิตภัณฑที่อธบิายไวในเอกสารฉบบันี้โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา

ตามขอบขายสูงสดุที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช ไมวาจะอยู
ภายใตสถานการณใด Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia จะ
ไมรับผิดชอบตอการสญูหายของขอมูลหรือรายได หรือความเสีย
หายพิเศษโดยอุบัตกิารณ อันเปนผลสบืเนื่องหรือความเสยีหาย
ทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุด

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพทีเ่ปน" โดยไมมีการรับ
กนัใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมไิดจํากัดอยู

เพยีงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการทํางานของ
ผลิตภัณฑที่จําหนาย และความเหมาะสมในการใชงานตาม
วัตถปุระสงค ตลอดจนความถูกตอง ความเชือ่ถือไดหรือขอมูลใน
เอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายทีนํ่ามาใชระบุไว
เทานั้น Nokia ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพกิถอน
เอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผลิตภัณฑและโปรแกรมเฉพาะที่วางจําหนายและบริการสําหรับ
ผลิตภัณฑเหลานี้อาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบ
รายละเอยีดและตวัเลอืกภาษาที่มีใหเลือกใชไดจากตวัแทน
จําหนาย Nokia

การควบคุมการสงออก

เคร่ืองรุนนี้ประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวรซ่ึงอยูภาย
ใตบังคบัของกฎหมายและขอบังคบัดานการสงออกของ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ๆ หามกระทําการใดๆ ที่ขัดแยงตอ
กฎหมาย

หมายเลขรุน: 3720

ั ี่

55

ผลิตภัณฑน้ีไดรับอนุญาตภายใต 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
โปรดดทูี่ http://www.mpegla.com

เคร ื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลองตาม
ทางเทคนิคเลขที่ กทช . มท. 004-2548 และ
 กทช.

มาตรฐาน
ข อกําหนดอื่นของ

ผลิต

ประ

/ฉบบท 1.  TH1

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/
http://www.mpegla.com

	คู่มือผู้ใช้ Nokia 3720 classic
	สารบัญ
	ความปลอดภัย
	การเปิดใช้อย่างปลอดภัย
	คำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นอันดับแรก
	สัญญาณรบกวน
	ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย
	บริการที่ผ่านการรับรอง
	อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

	ความทนทาน
	การเริ่มต้นใช้งาน
	ปุ่มและส่วนประกอบ
	การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่
	การใส่และถอดการ์ดหน่วยความจำ
	การชาร์จแบตเตอรี่
	เสาอากาศ
	อุปกรณ์เสริม
	การต่อสายเคเบิล USB
	ชุดหูฟัง
	สายคล้อง


	การเปิดเครื่อง
	เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ
	บริการเสริมจากระบบเครือข่าย
	รหัสผ่าน
	การเปิดและปิดเครื่อง
	โหมดสแตนด์บาย
	จอแสดงผล
	การประหยัดพลังงาน
	หน้าจอหลัก
	ทางลัด
	สัญลักษณ์

	การสำรวจเมนู
	ไฟฉาย
	การล็อคปุ่มกด
	ฟังก์ชันที่ไม่ต้องใช้ซิมการ์ด
	รูปแบบบนเครื่อง

	ให้โทรศัพท์แสดงตัวตนของคุณ
	การตั้งค่าพื้นฐาน
	โทรศัพท์
	ระบบป้องกัน

	การปรับตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ
	รูปแบบ
	ลักษณะ
	แบบเสียง
	จอแสดงผล
	ทางลัดส่วนตัว
	ปุ่มเลือกซ้ายและขวา
	ปุ่มลัดอื่นๆ

	การกำหนดปุ่มลัดโทรออก
	คำสั่งเสียง

	การเชื่อมต่อ
	เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth
	ข้อมูลแพคเก็ต
	สายเคเบิลข้อมูล USB
	การซิงโครไนซ์และการสำรองข้อมูล
	การต่ออุปกรณ์ USB

	บริการเสริมจากผู้ให้บริการเครือข่าย
	เมนูระบบ
	บริการซิม
	ข้อความข้อมูล, ข้อความ SIM และคำสั่งขอใช้บริการ
	การกำหนดค่า


	ติดต่อกันได้เสมอ
	การโทรออก
	การสนทนาแบบเสียง
	การจัดการกับสายสนทนา
	ปุ่มลัดโทรออก
	การโทรออกโดยใช้เสียง
	ตัวเลือกขณะสนทนา
	ข้อความเสียง
	บันทึกการโทร
	การตั้งค่าการโทร

	ข้อความตัวอักษร
	การเขียนข้อความ
	โหมดตัวอักษร
	ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ
	ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ
	การป้อนข้อความภาษาไทย

	ข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย
	ข้อความตัวอักษร
	ข้อความมัลติมีเดีย
	การสร้างข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย
	การอ่านข้อความและตอบกลับ
	การส่งและจัดการข้อความ

	ข้อความด่วน
	ข้อความทันใจ
	การส่งข้อความคลิปเสียงโดยใช้ Nokia Xpress
	การตั้งค่าข้อความ

	อีเมล
	ตัวช่วยตั้งค่าอีเมล
	การเขียนและการส่งอีเมล
	การอ่านและตอบกลับอีเมล
	การแจ้งเตือนอีเมลใหม่


	ภาพและวิดีโอ
	การถ่ายภาพ
	การบันทึกวิดีโอคลิป
	ตัวเลือกกล้องและวิดีโอ
	คลังภาพ
	แฟ้มข้อมูลและไฟล์ต่างๆ
	การพิมพ์ภาพ
	แบ่งดูภาพและวิดีโอแบบออนไลน์
	การ์ดหน่วยความจำ


	ความบันเทิง
	การฟังเพลง
	เครื่องเล่นสื่อ
	เมนูเพลง
	การเล่นเพลง
	เปลี่ยนรูปลักษณ์เครื่องเล่นสื่อ

	วิทยุ
	การหมุนหาคลื่นสถานีวิทยุ
	การตั้งค่า Radio

	เครื่องบันทึก
	อีควอไลเซอร์
	ขยายเสียงสเตอฯ

	เว็บ
	การเชื่อมต่อบริการ
	อัพโหลดไปที่เว็บ
	การตั้งค่าลักษณะ
	หน่วยความจำแคช
	ความปลอดภัยของเบราเซอร์

	เกมส์และแอปพลิเคชั่น
	การเปิดใช้แอปพลิเคชั่น
	การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น


	แผนที่
	การดาวน์โหลดแผนที่
	แผนที่และ GPS
	บริการพิเศษ

	การจัดการ
	การจัดการรายชื่อ
	นามบัตร
	วันที่และเวลา
	นาฬิกาปลุก
	ปฏิทิน
	สิ่งที่ต้องทำ
	บันทึก
	Nokia PC Suite
	เครื่องคิดเลข
	ตัวนับเวลาถอยหลัง
	นาฬิกาจับเวลา

	การสนับสนุนและการอัพเดต
	การสนับสนุน
	My Nokia
	การดาวน์โหลดเนื้อหา
	การอัพเดตซอฟต์แวร์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
	การอัพเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA
	การเรียกคืนค่าดั้งเดิม

	เคล็ดลับเพื่อสิ่งแวดล้อม
	ประหยัดพลังงาน
	การหมุนเวียนมาใช้ใหม่
	การเรียนรู้เพิ่มเติม

	อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia
	ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม
	แบตเตอรี่

	การจัดการลิขสิทธิ์ของข้อมูลแบบดิจิตอล
	แอปพลิเคชั่นของบริษัทอื่น
	แบตเตอรี่
	ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
	คำแนะนำในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia
	การตรวจสอบสติ๊กเกอร์โฮโลแกรม
	จะทำอย่างไร หากแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้


	การดูแลและการบำรุงรักษา
	การนำกลับมาใช้ใหม่

	ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย
	แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
	เด็กเล็ก
	สภาพแวดล้อมการทำงาน
	อุปกรณ์ทางการแพทย์
	อุปกรณ์เทียม
	เครื่องช่วยฟัง

	ยานพาหนะ
	บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
	การโทรฉุกเฉิน
	รายละเอียดการรับรอง (SAR)

	ข้อมูลศูนย์บริการ Nokia 
	ดัชนี


