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

เน้ือหาในเอกสารนี้ใหขอมลู "ตามสภาพที่เปน" โดยไมมีการรับประ ั  
ื ั ิ  ํ ั ู  ี่ ั ประกัน รวมถงึโอกาสทางการคา 

หรือความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถปุระสงค ตลอดจนความถูกตองและ
เชื่อถือไดของขอมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทาน้ัน
 Nokia ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเอกสารนี้หรือยกเลกิโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา

กนใดๆ ไมวาจะ
โดยตรงหรอโดยนย และมไดจากดอยทการรบ
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การควบคมุการสงออก
อปุกรณน้ีประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวร ซึ่งสอดคลองตามกฎหมาย
และขอบังคบัของการสงออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ หามกระทําการใดๆ ที่
ขัดแยงตอกฎหมาย
แอปพลิเคชั่นของบริษัทอืน่ที่มาพรอมกบัโทรศพัท อาจถูกสรางข้ึนและอาจเปนของ
บคุคลหรือนิติบุคคลทีไ่มใชกิจการในเครือหรอืมีสวนเกีย่วของกบั Nokia ท้ังน้ี Nokia
ไมไดเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรมจากผูผลิต
รายอื่นเหลาน้ี ดังน้ัน Nokia จงึไมมีสวนรบัผิดชอบในการใหการสนับสนุนผูใช ความ
สามารถในการใชงานของแอปพลเิคชัน่เหลาน้ี หรือขอมูลที่แสดงในแอปพลเิคชั่น
หรือสื่อเหลาน้ี นอกจากน้ี Nokia ไมไดใหการรับประกันใดๆ สําหรับแอปพลเิคชั่นของ
บริษัทเหลาน้ี ดวยการใชแอปพลิเคชั่นตางๆ คุณใหการรับรองวา แอปพลิเคชั่นเหลา
น้ันไดรับการจดัเตรียมใหในแบบที่เปนโดยไมมีการรับประกันใดๆ อยางชัดแจงหรือ
เปนนัยยะ ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช คณุยังใหการรับรอง
ตอไปน้ีอกีวา ทั้ง NOKIA รวมทั้งบรษิัทพันธมิตรจะไมใหการรับประกันใดๆ ไมวาจะระบุ
ไวอยางชัดแจง หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแตไมจํากดัเฉพาะการรับประกนัของช่ือ
สินคา โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมของวัตถปุระสงคพิเศษ หรือรับประกนัวา
ซอฟตแวรน้ีจะไมลวงละเมิดการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ ์เครื่องหมายการคา หรือสิทธ์ิอื่น
ใดของบุคคลท่ีสาม

ผลติภัณฑ แอปพลเิคชั่น และบริการท่ีวางจําหนายและมีใหสําหรับผลติภัณฑรุนน้ีอาจ
แตกตางกนัไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกบัตัวแทนจําหนาย Nokia เพื่อรับทราบ
รายละเอยีดเพิ่มเตมิและภาษาที่มีในเครื่อง

คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA
อปุกรณของคณุอาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวนคลืน่วิทยุหรอืโทรทัศนได (เชน เมื่อใช
โทรศัพทในบริเวณใกลเคียงกบัอปุกรณรับสัญญาณ) FCC หรือ IC อาจรองขอใหคณุ
หยุดใชโทรศัพท หากสัญญาณรบกวนดังกลาวน้ียงัมีอยู หากคุณตองการสอบถาม
เพิ่มเตมิ โปรดตดิตอศูนยบริการในพื้นท่ีของคุณ โทรศัพทเครื่องน้ีสอดคลองตาม Part 15
ของกฎ FCC การทํางานของเครื่องข้ึนอยูกบัเง่ือนไข 2 ประการ ดงัน้ี (1) โทรศัพทรุนน้ี
ตองไมกอใหเกิดสญัญาณรบกวนที่เปนอนัตราย และ (2) โทรศัพทรุนน้ีตองยอมรับ
สญัญาณรบกวนทุกชนิดที่ไดรบั รวมถึงสัญญาณรบกวนท่ีอาจทําใหเกดิการทํางานที่



ไมพึงประสงค การแกไขหรือดัดแปลงอืน่ใดที่ไมไดรับอนุญาตโดยตรงจาก Nokia อาจ
ทําใหผูใชไมมีสิทธ์ิใชงานโทรศพัทเครื่องน้ีอีกตอไป

เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณน้ี มีความสอดคลองตามมาตรฐาน
ทางเทคนิคเลขที่ กทช.  ํ ื่004-2548มท.  และขอกาหนดอนของ กทช.
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ความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปน้ี มิฉะน้ันอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมใน
คูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย
หรือในกรณีท่ีอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอ
ใหเกิดอันตราย
คํานึงถึงความปลอดภัยบนทองถนนเปนอันดับ
แรก
ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่ง
อ่ืนใด เม่ือคุณขับขีย่านพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับ
แรกท่ีคุณควรคํานึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คือ
ความปลอดภัยบนทองถนน
สญัญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึง่
จะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได
ปดโทรศัพทเม่ืออยูในบริเวณที่หามใชโทรศพัท
ไรสาย
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเครื่องขณะอยูบน
เคร่ืองบิน, เมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย,
นํ้ามันเช้ือเพลิง, สารเคม ีหรือบริเวณท่ีมีการระเบิด
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บริการที่มีคุณภาพ
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะสามารถประกอบ
หรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได
อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรีท่ี่ไดรับ
การรับรองเทาน้ัน หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณ
ท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได
กันนํ้า
โทรศัพทของคุณไมกันนํ้า ควรเก็บโทรศัพทไวใน
ท่ีแหง
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ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเก่ียวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับน้ีไดรับการรับรองใหใช
ใน เครือขาย (E)GSM 850, 900, 1800 และ 1900 MHz 
โปรดตดิตอขอรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเครือขายจากผูใหบริการ
ของคุณ
ขณะใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเคร่ืองน้ี คุณควรเคารพตอ
กฎหมายและจารีตประเพณีท้ังหมด รวมถึงสิทธิสวนบุคคลของ
ผูอ่ืน และลิขสิทธิ์
การคุมครองดานลิขสิทธิ์จะชวยปองกันการคัดลอก การแกไข
หรือการสงตอภาพ เพลง และเน้ือหาบางสวนได
โทรศัพทของคณุอาจมีบุคมารคและลิงคของเว็บไซต
อินเทอรเน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้งไวลวงหนาแลว 
คุณสามารถเขาสูเว็บไซตของบริษัทเหลาน้ีไดจากโทรศัพทของคณุ
เว็บไซตของบริษัทภายนอกไมใชกิจการในเครือของ Nokia
และ Nokia จะไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซต
เหลาน้ี หากคุณเลอืกเขาใชเว็บไซตดังกลาว คุณควรใชความ
ระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภยัหรือเน้ือหาของเว็บไซต

คําเตือน:  คุณตองเปดเคร่ืองกอน จึงจะใชงานคุณสมบัติ
ตางๆ ของเครื่องได ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเคร่ืองเมื่อการ
ใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ
อันตราย
คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลกัษณอักษร
สําหรับขอมลูสําคัญท้ังหมดท่ีจัดเก็บไวในเครือ่งดวยเสมอ
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เม่ือตองการเช่ือมตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ โปรดอาน
คูมือของอุปกรณน้ันๆ เพ่ือศึกษาขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับ
ความปลอดภัย หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใช
งานรวมกันได
รูปภาพที่ปรากฏในคูมือฉบับน้ีอาจแตกตางจากภาพที่ปรากฏบน
หนาจอโทรศัพทของคุณ

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอน
เร่ิมใชงานโทรศัพท คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัติตองใชรวมกับ
คณุสมบัตเิครือขายพิเศษ คุณสมบัติเหลาน้ีไมทํางานบนทุก
เครือขาย เครือขายตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะ
กับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใชบริการเสริมจากระบบ
เครือขายได การใชบริการเครือขายเกี่ยวของกับการรับสงขอมูล
โปรดตรวจสอบคาเก่ียวกับธรรมเนียมในระบบเครือขายหลักของ
คณุและเม่ือใชบริการขามเครือขายจากผูใหบริการของคณุ ผูให
บริการสามารถใหคําแนะนําและอธบิายถึงคาบริการท่ีเรียกเก็บ
ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดท่ีสงผลกระทบตอการใชงาน
บริการเสริมจากระบบเครือขาย ตัวอยางเชน บางเครือขายอาจ
ไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษาและการบริการท้ังหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงาน
คณุสมบัตบิางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนน้ัน คุณสมบัติ
เหลาน้ีจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมีการ
กําหนดคาพิเศษ เชน การเปลี่ยนแปลงช่ือเมนู ลําดับของเมนู
และไอคอน โปรดติดตอขอขอมูลเพ่ิมเติมจากผูใหบริการ
โทรศัพทของคุณ
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โทรศัพทเคร่ืองน้ีสนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL)
ท่ีทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP สําหรับคุณสมบัติบางอยางของ
โทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย (MMS), การเบราส และแอปพลิ
เคช่ันอีเมล เครือขายจะตองใหการรองรับเทคโนโลยีเหลาน้ี

หนวยความจําที่ใชรวมกัน
คณุสมบัตใินโทรศัพทเคร่ืองน้ี ซึ่งใชหนวยความจํารวมกันน้ัน
ไดแก ขอความมัลติมีเดีย (MMS), แอปพลิเคช่ันอีเมล, ขอความ
ทันใจ การใชคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงหรือมากกวาน้ีจะลด
จํานวนหนวยความจําท่ีเหลือสําหรับคณุสมบัติอ่ืนท่ีใชหนวย
ความจํารวมกัน และเครื่องอาจแสดงขอความบนหนาจอวาหนวย
ความจําเต็ม เม่ือคุณพยายามใชคุณสมบัติอ่ืนท่ีใชหนวยความจํา
รวมกัน ในกรณีน้ี ใหคุณลบขอมูลหรือรายการบางอยางท่ีจัดเก็บ
ไวในคุณสมบัติหนวยความจําท่ีใชรวมกันออก กอนท่ีจะดําเนิน
การใดๆ ตอ

รหัสผาน
รหัสโทรศัพทจะชวยปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับ
อนุญาต คุณสามารถสรางและเปลี่ยนรหัส รวมท้ังตั้งคาโทรศัพท
ใหรองขอการปอนรหัสไดดวย ควรเก็บรหัสไวเปนความลับและ
เก็บไวในท่ีปลอดภยัโดยแยกจากตัวเคร่ือง หากคุณลืมรหัสและ
ล็อคเคร่ืองไว คุณจะตองนําโทรศัพทของคุณเขารับบริการและ
อาจมีการเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติม สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดติดตอศูนยบริการ Nokia Care หรือตัวแทนจําหนาย
โทรศัพทของคุณ
รหัส PIN ท่ีมาพรอมกับซิมการดจะปองกันการใชซมิการดโดยไม
ไดรับอนุญาต ตองใชรหัส PIN2 ท่ีมาพรอมกับซมิการดบางอัน
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เพ่ือเขาสูบริการเฉพาะบางอยาง หากคุณใสรหัส PIN หรือ PIN2
ผิด 3 คร้ังติดตอกัน เคร่ืองจะขอใหคุณใสรหัส PUK หรือ PUK2
หากคุณไมมีรหัสเหลาน้ี โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
ตองใช PIN โมดูลเพ่ือเขาใชขอมูลในโมดูลรักษาความปลอดภยั
ของซมิการดของคุณ อาจตองใช PIN สําหรับลายเซ็นเพ่ือลง
ลายเซ็นแบบดิจิตอล คณุจําเปนตองใสรหัสระบบเมือ่ใชการ
จํากัดการโทร
เม่ือตองการตัง้คาวิธีท่ีโทรศัพทใชรหัสผานและการตั้งคาความ
ปลอดภยั เลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย

Nokia PC Suite
คณุสามารถดาวนโหลด Nokia PC Suite และคนหาขอมูลท่ี
เก่ียวของไดจากเว็บไซต Nokia www.nokia.co.th/
pcsuite

การสนับสนุนของ Nokia
โปรดอานขอมูลเพ่ิมเติม คูมือผูใชฉบับลาสุด การดาวนโหลด
และบริการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑ Nokia ไดท่ีเว็บไซต
www.nokia.co.th/support หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของ
คุณ

บริการการตั้งกําหนดคา
ดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาท่ีไมตองเสียคาบริการ เชน MMS,
GPRS, อีเมล และบริการอ่ืนๆ สําหรับโทรศัพทรุนของคุณไดท่ี
www.nokia.co.th/phonesetting

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์14

http://www.nokia.co.th/pcsuite
http://www.nokia.co.th/pcsuite
http://www.nokia.co.th/support
http://www.nokia.co.th/phonesetting


บริการ Nokia Care
หากคุณจําเปนตองติดตอฝายบริการ Nokia
Care โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนย Nokia Care
ไดท่ีเว็บไซต www.nokia.co.th/contactus
การบํารุงรกัษา
สําหรับบริการซอมบํารุง โปรดติดตอศูนย Nokia Care ใกลบาน
โดยตรวจสอบรายชื่อศูนยบริการไดท่ีเว็บไซต
www.nokia.co.th/repair
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การเริ่มตนใชงาน
การใสซิมการดและแบตเตอรี่
ปดโทรศัพทและปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจ
ทุกคร้ังกอนถอดแบตเตอรี่
ซมิการดและขั้วสัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย เน่ืองจาก
การขูดขีดหรือดัดงอ คุณจึงควรถือ ใส หรือถอดการดอยาง
ระมัดระวัง

1. กดและเลื่อนหนากากดานหลังไปทางดานลางของโทรศัพท
เพ่ือถอดหนากากออก (1)

2. ถอดแบตเตอรี่ (2)
3. ใสซมิการดลงในที่วางซมิการดโดยควํ่าหนาสัมผัสสีทองลง

(3)
4. ใสแบตเตอรี ่(4) แลวปดหนากากกลับคืน (5)
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การถอดซิมการด

กดสปริงปลดล็อก (1) แลวดันซิมการดออก (2)

การใสการด microSD
ควรใช การด microSD ท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia วาใชกับ
เคร่ืองรุนน้ีไดเทาน้ัน Nokia ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการ
รับรองสําหรับการดหนวยความจํา แตการดบางยี่หออาจไม
สามารถใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีไดอยางสมบูรณ การดท่ีใช
งานรวมกันไมได อาจทําใหการดและโทรศัพทชํารุดเสียหาย
และอาจทําใหขอมูลท่ีจัดเก็บไวบนการดสูญหาย
โทรศัพทของคุณรองรับการด microSD ท่ีมีความจุไดสูงสุด 2GB

1. เปดฝาชองใสการดหนวยความจํา
2. ใสการดลงในชองใสการดหนวยความจําโดยใหหนาสัมผัส

สทีองหงายขึน้ดานบน ดันการดลงจนล็อกเขาท่ี
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3. ปดฝาชองใสการดหนวยความจํา

การถอดการด microSD
ขอสําคัญ:  อยานําการดหนวยความจําออก หากอยูใน

ระหวางการทํางานที่มีการเขาใชงานการด การดึงการดออกใน
ขณะท่ีกําลังมีการเขาใชการดอาจทําใหการดหนวยความจําและ
โทรศัพทเสียได และขอมูลท่ีจัดเก็บไวภายในการดอาจหายไป
คณุสามารถถอดหรือเปลี่ยนการดหนวยความจําขณะที่โทรศัพท
ทํางานอยูไดโดยไมตองปดเคร่ือง
1. ดใูหแนใจวาไมมีแอปพลิเคช่ันใดกําลงัเขาใชงานการด

หนวยความจําอยู
2. เปดฝาชองใสการดหนวยความจํา
3.   ํ ็  ื่ ็

ออก
4. ปดฝาชองใสการดหนวยความจํา

การชารจแบตเตอรี่
มกีารชารจแบตเตอรี่ของคุณไวลวงหนาแลว แตระดับการชารจ
อาจแตกตางกัน
1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง
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2. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับเครื่อง 
คุณสามารถใชเคร่ืองขณะกําลังชารจได

3. เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ใหถอดสาย
อุปกรณชารจออกจากเครื่อง แลวจึงถอด
สายออกจากชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาท่ีสัญลักษณ
แสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถโทร
ออกได

เสาอากาศ
โทรศัพทของคณุมีเสาอากาศภายในและภายนอก 
ในฐานะของอุปกรณรับสงสัญญาณวิทยุ โปรดหลีกเล่ียง
การสัมผัสบริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปนขณะเสา
อากาศใชสงหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศ
จะสงผลตอคุณภาพของสัญญาณสื่อสาร อาจทําใหโทรศัพท
ใชพลังงานในระดับท่ีมากขึน้ และทําใหอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่ลดลง
ในรูปภาพแสดงบริเวณเสาอากาศโดยกํากับดวยเคร่ืองหมาย
สีเทา

ชุดหูฟง

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟงดวยเสียง
ดงัอยางตอเน่ืองอาจสงผลเสียตอการไดยิน หามถือโทรศัพทไว
ใกลกับหูเม่ือคุณเปดใชลําโพง เพราะระดับเสียงอาจจะดังมาก
เกินไป
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หามเชื่อมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอ่ืนๆ เขากับชองเสียบ
Nokia AV นอกเหนือจากท่ีไดรับอนุมัติโดย Nokia ใหใชงานกับ
เคร่ืองน้ีได โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดับเสียง

อยาเช่ือมตอผลิตภัณฑท่ีสรางสัญญาณออก เน่ืองจาก
ผลิตภัณฑน้ีอาจทําใหเคร่ืองเสียหายได อยาเช่ือมตอแหลง
สัญญาณท่ีมีกําลังไฟฟาเขากับชองเสียบ Nokia AV

แมเหล็กและสนามแมเหล็ก
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คําเตือน:  เมื่อคุณใชชุดหูฟง ความสามารถ ั 
ี  ุ  ั ระทบ อยาใชชุดหูฟงหากมี

โอกาสทําใหเกิดอันตรายตอความปลอดภยัของคุณ
ก

เก็บโทรศัพทของคุณใหหางจากแมเหล็กหรือสนาม
แมเหล็ก เน่ืองจากอาจทําใหแอปพลิเคช่ั  ื่
   ู  ํ โดยไมคาดหมายได

นบางอยางในเครอง
 เชน กลองถายรป เปดทางาน

ในการรบฟง
เสยงรอบดานของคณอาจไดรบผล



ปุมและสวนตางๆ
1 รูรอยสายคลองขอมือ

2 ปุมเพลง (กรอกลับ)

3 ปุมเพลง (เลน/พักการเลน)

4 ปุมเพลง (เดินหนาอยาง
รวดเร็ว)

5 ปุมเลือกดานซาย

6 ปุมโทร

7 แผงปุมกด

8 หูฟง

9 จอแสดงผล

10 ปุม Navi™ ตอจากน้ีไปจะ
เรียกวาปุมเล่ือน

11 ปุมเลือกดานขวา

12 ปุมเปด/ปดและวางสาย

13

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 21

ไมโครโฟน



14 ปุมลดระดับเสียง

15 ปุมเพ่ิมระดับเสียง

16 ชองใสการดหนวยความจํา

17 ชองเสียบชุดหูฟง/ชอง
เสียบ Nokia AV (3.5 มม.)

18 ชองเสียบอุปกรณชารจ

19 ชองเสียบ Micro USB
20 เลนสกลองถายรูป

21 ลําโพง

ขนาด

นํ้าหนัก 88 กรัม

ปริมาตร 65 ซีซี

ความยาว 107.5 มม.

ความกวาง (สูงสุด) 46.7 มม.

ความสงู (สงูสุด) 14.8 มม.

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์22



การเปดและปดเครื่อง
ในการเปดหรือปดเครื่อง ใหกดปุมเปด/ปดคางไว

โหมดสแตนดบาย
เม่ือโทรศัพทพรอมใชงานแตผูใชยังไมปอนตัวอักษรใดลงไป
โทรศัพทจะอยูในโหมดสแตนดบาย

1 ความแรงของสัญญาณเครือขาย

2 ระดับประจุแบตเตอรี่

3 ช่ือระบบเครือขายหรือโลโกระบบ

4 หนาท่ีของปุมเลือก

ปุมเลือกดานซายคือ ไปที่ เพ่ือใหคุณดูฟงกชันในรายการทาง
ลัดสวนตัว เมื่อจะดูรายการ ใหเลือก ตัวเลือก > เลอืกตัว
เลอืก เพ่ือดูฟงกชันท่ีใชงานได หรือเลือก ตัวเลอืก > จัดวาง
เพ่ือจัดเรียงฟงกชันในรายการทางลัดสวนตัว

การล็อคปุมกด
ในการปองกันการกดปุมโดยไมไดตั้งใจ เลือก เมนู และกด *
ภายใน 3.5 วินาทีเพ่ือล็อคปุมกด

หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก ปลดลอ็ค และกดปุม *
ภายใน 1.5 วินาที หากตั้งคาเปดใชการลอ็คปุมกดไว ใหปอน
รหัสโทรศัพทเมื่อเคร่ืองแสดงขอความใหปอน
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ในการตั้งคาล็อคปุมกดโดยอัตโนมัติหลังจากผานเวลาท่ีตั้งไว
เม่ือโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > การตั้ง
คา > โทรศพัท > ล็อคปุมอัตโนมัติ > ล็อคปุมกด

หากตองการรับสายเมื่อมีการล็อคปุมกด ใหกดปุมโทรออก 
เม่ือคุณวางสายหรือปฏเิสธไมรับสาย ปุมกดจะล็อคโดยอัตโนมัติ
เมื่อล็อคโทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินท่ีใชเปนทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได

ฟงกชันท่ีไมตองใชซิมการด
 ั ั   ั   
ิมการดในเครื่อง เชน ตารางนัดหมายและเกมส บางฟงกชัน
ปรากฏเปนสีทึบอยูในเมนู และใชงานไมได

แอปพลิเคช่ันท่ีทํางานเบือ้งหลัง
การปลอยใหแอปพลิเคช่ันทํางานเปนพ้ืนหลงั จะทําใหใช
พลังงานแบตเตอรีส่ิ้นเปลอืงและลดอายุใชงานของแบตเตอรี่
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ฟงกชนในโทรศพทบางฟงกชนสามารถใชไดโดยไมตองใส
ซ



การโทร
การโทรออกและรับสาย
ในการโทรออก ใสเบอรโทรศัพท รวมท้ังรหัสประเทศและรหัส
พ้ืนท่ีหากจําเปน จากน้ัน กดปุมโทรออก ในการปรับระดับเสียง
ของหูฟงหรือชุดหูฟงขณะใชสาย ใหกดปุมระดับเสียง

ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก เม่ือตองการปฏิเสธ
ไมรับสาย ใหกดปุมวางสาย

ลําโพง
ํ  ุ ื ํ ิ ื่ ํ ื

ูฟงของโทรศัพทขณะสนทนา

คําเตือน:  หามถือโทรศัพทไวใกลกับหูเมื่อคุณเปดใช
ลําโพง เพราะระดบัเสียงอาจจะดังมากเกินไป

ปุมลัดในการโทร
ในการกําหนดหมายเลขโทรศพัทใหกับปุมตัวเลข 2 ถึง 9 
หน่ึงปุม ใหเลือก เมนู > รายช่ือ > โทรดวน แลวเลื่อนไปยัง
หมายเลขท่ีตองการ แลวเลือก กําหนด ปอนหมายเลขโทรศัพท
ท่ีตองการ หรือเลือก คนหา แลวตามดวยรายชื่อท่ีบันทึกไว

ในการเปดใชฟงกชันโทรดวน ใหเลือก เมนู > การต้ังคา >
โทรออก > โทรดวน > เปด

ในการโทรออกโดยใชฟงกชันโทรดวน เมื่อเคร่ืองอยูในโหมด
พรอมทํางาน ใหกดปุมตวัเลขท่ีตองการคางไว
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หากทาได คณอาจเลอก ลาโพง หรือ ปกต เพอใชลาโพงหรอ
ห



การเขียนขอความ
โหมดตัวอักษร
ในการปอนตัวอักษร (เชน ขณะเขียนขอความ) ใหใชระบบปอน
ตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
เมื่อคุณเขียนขอความ ใหกด ตัวเลือกคางไวเพ่ือสลับระหวาง
ระบบปอนขอความปกติ ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ  และระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติ ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  ระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัตไิมไดสนับสนุนทุกภาษา
รูปแบบตัวอักษรจะแสดงดวยสัญลักษณ  และ 

ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม # ในการเปลี่ยนจาก
โหมดตัวอักษรเปนตัวเลข ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ  ใหกด

 ื ี่
โหมดหมายเลขเปนโหมดตัวอักษร ใหกดปุม # คางไว
เมื่อตองการตั้งคาภาษาที่ใชเขยีน ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษาที่
เขียน

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 2-9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรท่ีตัองการปรากฏ ตัวอักษร
ท่ีมีอยูจะขึน้กับภาษาท่ีใชเขียนท่ีเลือกไว
หากตัวอักษรตัวถดัไปท่ีคุณตองการปอนอยูในปุมเดียวกับปุม
ตัวเลขท่ีคุณใชอยู ใหรอจนกระท่ังเคอรเซอรปรากฏขึ้น และปอน
ตัวอักษร
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คางไวปุม #  และเลอก โหมดหมายเลข ในการเปลยนจาก



   ี่ 
ั ิ  ้ํ  
อักษรแบบพิเศษ ใหกด *

ระบบชวยสะกดคําอตัโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิจะใชพจนานุกรมในตัวเคร่ือง ซึ่งคุณ
สามารถเพิ่มคําใหมได
1. ิ่ ี ํ ุ  ุ ี ึ่

ในการปอนตัวอักษรแตละตัว
2. ในการยืนยันคํา เล่ือนไปทางขวาหรือเวนวรรค

● หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม* ซ้ําๆ และเลือกคํา
จากรายการ

● หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวาคําท่ีคุณ
ตองการเขียนไมมีอยูในพจนานุกรม หากตองการเพ่ิมคํา
ลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด ปอนคําโดยใชระบบ
ปอนตัวอักษรแบบปกต ิแลวเลือก จัดเก็บ

● หากตองการเขยีนคําประสม ใหปอนสวนแรกของคํากอน
และกดปุมเล่ือนไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขยีนสวนสุดทาย
ของคํา หลังจากน้ันใหยืนยัน

3. เร่ิมเขยีนคําถัดไป

การปอนขอความภาษาไทย
ตัวอยางเชน หากตองการเขยีนขอความตัวอักษรเปนภาษาไทย
เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ 
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อกษรแบบพเศษ ใหกด 1 ซาๆ ในการเขาใชงานรายการ
ตัว

เรมเขยนคาโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปมแตละปมเพยงหนงคร้ัง

หากตองการเขาใชงานเครื่องหมายวรรคตอนทใชบอย และ
ตัว



หนาตางขอความและ ตัวเลอืก > ภาษาที่เขียน > ไทย
ไอคอน  จะปรากฏขึน้

ตัวอยางเชน หากตองการเขียนขอความ "คิดถึง U" ใหทําตามขั้น
ตอนตอไปน้ี
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 กดปุมเล่ือนไปทางขวาสามครั้ง เพ่ือเลือกสระ

สําหรับ ถึ แลวเลือก ใช
6. กด 2 สองครั้งเพ่ือเลือก ง
7. กด # เพ่ือเปลี่ยนเปนตัวพิมพใหญภาษาอังกฤษ และกด 0

เพ่ือเวนวรรค
8. กด 8 สองครั้งเพ่ือเลือก U

หมายเหตุ: ตามลักษณะการใชภาษาไทยแลว เสียงสระ
หรือเสียงพยัญชนะจะใสไดตอเมื่อมีตวัอักษรไทยนําอยูแลว
เทาน้ัน

เคลด็ลับ: หากตองการเปลี่ยนเปนการปอนตัวอักษร
ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข ใหกด #

ระบบชวยสะกดคําภาษาไทยอัตโนมตัิ
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ใชระบบชวยสะกดคําภาษาไทยอัตโนมัติในลักษณะเดียวกันกับ

เลือก



ท่ีอธิบายไวสําหรับระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติท่ีใชตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ โดยมีขอยกเวนตอไปน้ี
● ในการยืนยันคํา ใหเล่ือนไปทางขวา
● หากตองการเวนวรรค ใหเล่ือนไปทางขวาหลังจากท่ีไดยืนยัน
คําแลว หรือกดปุม * คางไว
เพ่ือเขาสูหนาจอตัวอักษรพิเศษ จากน้ันเลือกเวนวรรค

● ในการคนหาคําท่ีตรงกันกอนหนาน้ีหรือถัดไป ใหเลื่อนขึน้
หรือลง
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การสํารวจเมนู
ฟงกชันของโทรศัพทจะจัดกลุมอยูในเมนูตางๆ แตในท่ีน้ีจะ
กลาวถึงฟงกชันของเมนูหรือรายการตัวเลือกเพียงบางรายการ
ในโหมดพรอมทํางาน ใหเลือก เมนู แลวเลือกเมนูและเมนูยอย
ท่ีตองการ เลือก ออก หรือ กลับ เพ่ือออกจากเมนูในระดบั
ปจจุบัน กดปุมวางสายเพื่อกลับไปยังโหมดพรอมทํางาน
โดยตรง หากจะเปลี่ยนมุมมองเมนู ใหเลือก เมนู > ตัวเลือก >
มุมมองเมนูหลัก
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ขอความ
สรางและรับขอความ เชน ขอความตัวอักษรและขอความ
มัลติมีเดีย คุณจะใชบริการขอความไดหากเครอืขายหรือผูให
บริการรองรับฟงกชันดังกลาว

ขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย
คณุสามารถสรางขอความและอาจแนบภาพเพิ่มไปดวยได
เปนตน โทรศัพทของคุณจะเปลี่ยนขอความตวัอักษรเปน
ขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแนบไฟลรวมดวย

ขอความตัวอักษร
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความตัวอักษรท่ีมีความยาว
มากกวาความยาวที่กําหนดของขอความเดียว โดยเครื่องจะสง
ขอความที่ยาวขึ้นแยกเปนสองขอความขึน้ไป ผูใหบริการของ
คณุอาจคดิคาใชจายในการสงตามน้ัน อักขระท่ีมีเคร่ืองหมาย
พิเศษหรือเครื่องหมายตางๆ และอักขระจากภาษาบางประเภท
จะใชพ้ืนท่ีมากขึ้น และทําใหจํานวนตัวอักษรเพ่ิมขึน้จนมากกวา
ขดีจํากัดท่ีกําหนดสําหรับการสงขอความเดียว
สัญลักษณท่ีอยูดานบนของหนาจอแสดงจํานวนตวัอักษรท่ี
เหลืออยูท้ังหมดและจํานวนของขอความท่ีจําเปนตองสง
กอนจะสงขอความแบบใดๆ หรือขอความอีเมล SMS ไดน้ัน คุณจะ
ตองบันทึกเบอรศูนยขอความกอน เลือก เมนู > ขอความ >
การต้ังคาขอความ > ขอความตัวอักษร > ศนูยขอความ >
เพ่ิมศนูย ปอนชื่อ และเบอรโทรจากผูใหบริการ
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ขอความมลัติมเีดีย
ขอความมัลติมเีดียจะประกอบดวยขอความ ภาพ เสียงหรือคลิป
วิดีโอ
เฉพาะเคร่ืองท่ีมีคุณสมบัติท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ันท่ีจะรับและ

 ั ี ี  ั  ี่
ตางกันขึ้นกับโทรศัพทท่ีรับขอความ

เครือขายไรสายอาจจะจํากัดขนาดของขอความ MMS หากภาพที่
ใสมีขนาดเกินกวาขนาดท่ีจํากัดไว เครื่องอาจลดขนาดภาพให
เล็กลง เพ่ือใหสามารถสงผานทาง MMS ได

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมดัระวังเมื่อเปดอาน
ขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ี
อาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซีของคุณ
สําหรับการใหบรกิารและการสมัครใชบริการขอความมัลติมีเดีย
(MMS) โปรดติดตอผูใหบริการ ท้ังน้ี คุณอาจตองดาวนโหลดการ
ตั้งกําหนดคาดวย โปรดดูท่ี“การสนับสนุนของ Nokia” หนา 14

การสรางขอความตัวอักษรหรือขอความมลัติมเีดยี
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
2. หากตองการเพ่ิมผูรับ ใหเล่ือนไปที่ชอง ถึง: แลวปอนเบอร

โทรของผูรับ หรือท่ีอยูอีเมล หรือเลือก เพิ่ม เพ่ือเลือกผูรับ
จากตัวเลือกท่ีมีให เลือก ตัวเลอืก เพ่ือเพ่ิมผูรับและหัวเรื่อง
รวมท้ังกําหนดตัวเลือกในการสง

3. เล่ือนไปที่ชอง ตัวอักษร: แลวปอนเน้ือหาของขอความ
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แสดงขอความมลติมเดยได ลกษณะขอความทแสดงอาจ
แตก



4. ในการแนบขอมูลไปกับขอความ ใหเล่ือนไปที่แถบส่ิงท่ีแนบ
ท่ีอยูดานลางของจอภาพ แลวเลือกประเภทของขอมูลท่ี
ตองการ

5. หากตองการสงขอความ ใหกด สง
ประเภทของขอความจะแสดงอยูท่ีดานบนของจอภาพ และจะ
เปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเน้ือหาของขอความ
ผูใหบริการอาจคิดคาบริการแตกตางกัน ขึ้นอยูกับประเภทของ
ขอความ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดตางๆ จากผูใหบริการของ
คุณ

อีเมล
เขาสูบัญชีอีเมล POP3 หรือ IMAP4 ผานทางโทรศัพทของคุณ
เพ่ืออาน เขียน และสงอีเมล แอปพลิเคชั่นอีเมลน้ีจะแตกตางจาก
ฟงกชันอีเมล SMS
กอนท่ีจะใชอีเมลได คณุตองมีบัญชีอีเมลและการตั้งคาท่ีถูกตอง
กอน โปรดติดตอผูใหบริการอีเมลเพ่ือตรวจสอบการใหบริการ
และการตั้งคาบัญชีอีเมลของคุณ คณุจะไดรบัการตัง้กําหนดคา
อีเมลเปนขอความการจัดรูปแบบ

ตัวชวยตั้งคาอีเมล
ตวัชวยตั้งคาอีเมลจะเริ่มตนโดยอัตโนมตัิหากไมมีการระบุการ
ตัง้คาอีเมลไวในโทรศัพท ในการเร่ิมตนตัวชวยการตั้งคาสําหรับ
อีเมลแอคเคาทเพ่ิมเติม เลือก เมนู > ขอความ และอีเมล
แอคเคาทท่ีมีอยู เลือก ตัวเลอืก > เพิ่มศูนยขอความ เพ่ือ
เร่ิมตนตัวชวยตั้งคาอีเมล ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ
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การเขียนและการสงอีเมล
เมื่อจะเขียนอีเมล ใหเลือก เมนู > ขอความ > สราง
ขอความ > ขอความอีเมล หากจะแนบไฟลในอีเมล ใหเลือก
ตัวเลือก > ใส ในการสงอีเมล ใหกดปุมโทรออก เลือกบัญชีท่ี
ตองการหากจําเปน

การดาวนโหลดอีเมล

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมดัระวังเมื่อเปดอาน
ขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ี
อาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซีของคุณ

ในการเลือกโหมดดึง ใหเลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคา
ขอความ > ขอความอีเมล > แกไขศูนยขอความ แลวเลือก
ศูนยขอความที่ตองการ ตามดวย การต้ังคาดาวนโหลด >
โหมดดึง

ในการดาวนโหลดอีเมล ใหเลือก เมนู > ขอความ แลวเลือก
ศูนยขอความที่ตองการ หรือยืนยันคําขอสําหรับการเช่ือมตอ
หากจําเปน

ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรท่ีปรากฏขึ้นทันทีท่ีไดรับ
1. ในการเขียนขอความดวน ใหเลือก เมนู > ขอความ >
สรางขอความ > ขอความดวน

2. ปอนเบอรโทรของผูรับ เขียนขอความ (ไดสูงสุด 70 ตัว
อักษร) แลวเลือก สง
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ขอความคลิปเสียง Nokia Xpress
การสรางและการสงขอความคลิปเสียงโดยใช MMS แบบงายๆ
1. เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
คลิปเสียง เครื่องบันทึกเสียงจะเปดขึน้

2. บันทึกขอความ
3. ใสหมายเลขโทรศัพทหน่ึงหมายเลขหรือมากกวาน้ันในชอง
ถึง: หรือเลือก เพิ่ม เพ่ือดึงหมายเลข

4. ในการสงขอความเบอร ใหเลือก สง

ขอความทันใจ
ดวยการสงขอความทันใจ (IM ซึ่งเปนบรกิารเสริมจากระบบ
เครือขาย) คณุสามารถสงขอความแบบสัน้ไปยงัผูใชท่ีออนไลนอยูได
คณุตองสมคัรขอใชบรกิารและลงทะเบียนกับศูนยบริการ  IM ท่ี
คุณตองการใช คุณสามารถสอบถามการใชบริการน้ี รวมท้ังราคา
และคําแนะนําตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ เมนูอาจแตกตาง
กันขึน้อยูกับผูใหบริการขอความสนทนาของคณุ
ในการเชื่อมตอกับบริการ เลือก เมนู > ขอความ > สนทนา
และทําตามคําแนะนําบนจอแสดงผล

ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย 
ท่ีคณุจําเปนตองสมัครเปนสมาชิกกอน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดติดตอผูใหบริการ

ื่  ั  ี 
1
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เมอตองการโทรไปยงระบบฝากขอความเสยง ใหกด
คางไวปุม



หากตองการแกไขหมายเลขของระบบฝากขอความเสียง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > ขอความเสยีง > เบอรศูนย
ขอฯเสยีง

การตั้งคาขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคาขอความ เพ่ือตั้งคา
คุณสมบัติขอความ
● การต้ังคาทั่วไป  —  ใชตั้งคาโทรศัพทของคุณเพื่อบันทึก
ขอความที่สง ใชเพ่ืออนุญาตใหเขยีนทับขอความเดิมหาก
หนวยความจําขอความเต็ม และใชตั้งคาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ
ขอความ

● ขอความตัวอักษร  — ใชเพ่ือยอมใหมีรายการผลการสง, 
ใชตัง้คาศูนยขอความสําหรับ SMS และอีเมล SMS, ใชเลือก
ประเภทของอักขระท่ีสนับสนุน และใชตั้งคาอ่ืนท่ีเก่ียวของ
กับขอความตัวอักษร

● ขอความมัลติมีเดีย  — ใชเพ่ือยอมใหมีรายงานผลการสง,
ใชตั้งคาลักษณะของขอความมลัติมีเดีย, ใชเพ่ือยอมใหมี
การรับขอความมัลติมีเดียและโฆษณา และใชตั้งคาอ่ืนท่ี
เก่ียวของกับขอความมัลติมีเดีย

● ขอความอีเมล  — เพ่ือยอมใหเคร่ืองรับอีเมล กําหนดขนาด
รูปภาพในอีเมล และกําหนดการตั้งคาตางๆ สําหรับอีเมล
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รายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ
คณุสามารถจัดเก็บช่ือและหมายเลขโทรศัพท (รายชื่อ) ท้ังใน
หนวยความจําของโทรศัพทและในหนวยความจําของซิมการด
คณุสามารถจัดเก็บรายช่ือพรอมดวยหมายเลขโทรศัพทและ
รายการขอความไวในหนวยความจําของโทรศัพท ช่ือและ
หมายเลขโทรศัพทท่ีจัดเก็บไวในหนวยความจําของซิมการดจะ
แสดงโดย 

ในการเพิ่มรายชื่อ เลือก ชื่อ > ตัวเลอืก > เพิ่มรายชื่อใหม
ในการเพิ่มรายละเอียดใหกับรายช่ือ โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
หนวยความจําท่ีใชคือ โทรศพัท หรือ เครื่องและซิม เลือก
ช่ือ เลื่อนไปที่ช่ือ และเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่มขอมูล

ในการคนหารายชื่อ เลือก ช่ือ และเลื่อนดูรายช่ือหรือปอนตัว
อักษรตัวแรกของชื่อ

ในการคัดลอกรายชื่อหน่ึงรายช่ือระหวางหนวยความจําเครื่อง
และหนวยความจําของซมิการด เลือก ชื่อ เล่ือนไปที่รายช่ือ 
และเลือก ตัวเลอืก > คัดลอกรายชื่อ คุณสามารถจัดเก็บ
หมายเลขโทรศัพทไดเพียงหมายเลขเดียวสําหรับช่ือแตละชื่อ
ในหนวยความจําของซมิการด

ในการเลือกหนวยความจําของซิมการดหรือเคร่ืองเพ่ือจัดเก็บ
รายช่ือของคุณ ในการเลือกวิธีแสดงช่ือและหมายเลขโทรศัพท
ในรายชื่อ และในการดูพ้ืนท่ีหนวยความจําสําหรับจัดเก็บรายช่ือ
ใหเลือก การตั้งคา
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คณุสามารถสงและรับขอมูลรายช่ือของบุคคลในรูปแบบของ
นามบัตรจากเครื่องท่ีใชงานรวมกันได ซึง่สนับสนุนมาตรฐาน
vCard ในการสงนามบัตร เลือก ชื่อ คนหารายชื่อท่ีมีขอมูลท่ีคุณ
ตองการจะสง แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > สงนามบัตร
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บนัทึกการโทร 
ในการดูขอมูลเก่ียวกับการโทร ขอความ ขอมูล และการซิงโครไนซ
ของคุณ เลือก เมนู > บนัทึก และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีให เลือก

หมายเหตุ: คาใชจายจริงท่ีผูใหบริการเรียกเก็บสําหรับ
การโทรและบริการน้ันอาจแตกตางกัน ขึน้กับคณุสมบัติของ
เครือขาย การปดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี และอ่ืนๆ
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การตั้งคา 
รูปแบบ
โทรศัพทของคณุมีกลุมการตั้งคาแบบตางๆ ท่ีเรียกวารูปแบบ 
ซึง่คณุสามารถปรับแตงเสียงเรียกเขาสําหรับเหตุการณและสภาพ
แวดลอมท่ีตางกันได
เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ, รูปแบบที่ตองการ และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● ใชงาน  — เพ่ือใชงานรูปแบบที่เลือก
● ปรับต้ังคา  — เพ่ือเปลี่ยนการตั้งคารูปแบบ
● ตั้งเวลา  — เพ่ือตั้งคารูปแบบที่จะใชงานช่ัวระยะเวลาหนึ่ง
เมื่อหมดเวลาท่ีตั้งใหกับรูปแบบ เคร่ืองจะใชงานรปูแบบกอน
หนาน้ีท่ีไมไดตั้งเวลาไว

แบบเสียง
คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใชงาน
ได
เลือก เมนู > การต้ังคา > แบบเสยีง คุณสามารถคนหา
การตั้งคาท่ีเหมือนกันน้ีไดในเมนู รูปแบบ
หากคุณเลือกระดับความดังของเสียงเรียกเขาสูงสุด เสียงเรียก
เขาจะปรับเปนระดับเสียงดังสุดหลังจากน้ัน 2-3 วินาที

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

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์40



วันและเวลา
เลือก เมนู > การต้ังคา > วันและเวลา

ในการกําหนดวันและเวลา ใหเลือก การต้ังคาวันและเวลา

ในการกําหนดรูปแบบของวันและเวลา ใหเลือก รูปแบบวันที่
และเวลา

ในการกําหนดโทรศัพทใหปรับวันและเวลาโดยอัตโนมัติตาม
เขตเวลาที่ใชอยูในปจจุบัน ใหเลือก รับขอมูลเวลาอัตโนมัติ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ทางลัด
ดวยปุมลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครือ่งท่ีใชงาน
บอยๆ ไดอยางรวดเร็ว เลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลดั
สวนตัว

ในการกําหนดฟงกชันของโทรศัพทใหกับปุมเลือกดานซายหรือ
ดานขวา ใหเลือก ปุมเลอืกดานขวา หรือ ปุมเลือกดานซาย

หากตองการเลอืกฟงกชันทางลัดสําหรับปุมเล่ือน ใหเลือก ปุม
สํารวจ เล่ือนไปยังทิศทางที่ตองการ แลวเลือก เปลีย่น หรือ
กําหนด แลวเลือกฟงกชันจากรายการ

การซิงโครไนซและการสํารองขอมูล
เลือก เมนู > การต้ังคา > ซิงคและสํารอง แลวเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปน้ี:
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● การสลับโทรศัพท  — ซงิโครไนซและคัดลอกขอมูลท่ีเลือก
ไวระหวางโทรศัพทของคุณกับโทรศัพทเคร่ืองอ่ืนโดยใช
เทคโนโลยี Bluetooth

● สรางขอมูลสํารอง  — สรางการสํารองขอมูลท่ีเลือกไวไปท่ี
การดหนวยความจําหรือไปท่ีอุปกรณภายนอก

● เรียกขอมูลสํารอง  — เลือกไฟลสํารองขอมูลท่ีจัดเก็บไวใน
การดหนวยความจําหรือในอุปกรณภายนอก แลวเรียกคืน
ขอมูลเหลาน้ันลงบนโทรศัพท เลือก ตัวเลือก > ขอมูล
สําหรับขอมูลเก่ียวกับไฟลสํารองขอมูลท่ีเลือกไว

● ถายโอนขอมูล  — ซงิโครไนซและคัดลอกขอมูลท่ีเลือกไว
ระหวางโทรศัพทของคุณกับอุปกรณเคร่ืองอ่ืน เคร่ืองพีซี หรือ
เซิรฟเวอรเครือขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณมีฟงกชัน 2-3 ฟงกชันท่ีชวยในการเชื่อมตอกับ
อุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือรับสงขอมูล

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเช่ือมตอระหวางโทรศัพทกับ
อุปกรณ Bluetooth ท่ีใชงานรวมกันไดโดยใชคล่ืนวิทยุภายใน
ระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต)
โทรศัพทน้ีเปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 +
EDR ท่ีสนับสนุนรูปแบบดังตอไปน้ี: generic access, hands-
free, headset, object push, file transfer, dial-up
networking, serial port, SIM access, generic object
exchange, advanced audio distribution, audio video
remote control และ generic audio video distribution คุณควร
ใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนน้ีท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia
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เทาน้ัน เพ่ือสรางความมั่นใจในการใชงานระหวางอุปกรณท่ี
รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิต
อุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือดูวาอุปกรณน้ันๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีได
หรือไม
คณุสมบัตท่ีิใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพ่ิมการใชพลังงาน
แบตเตอรี่และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

การตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth แลว
ปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปน้ี
1. เลือก ชื่อโทรศัพทของฉัน แลวปอนช่ือสําหรับโทรศัพท
2. ในการเปดใชการเช่ือมตอ Bluetooth ใหเลือก

Bluetooth > ใช สัญลักษณ  แสดงวา Bluetooth กําลัง
ทํางาน

3. ในการเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณดานเสียง ใหเลือก ตอ
อุปกรณพิเศษเสียง แลวเลือกอุปกรณท่ีตองการเชื่อมตอ

4. ในการจับคูโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth ท่ีอยูในระยะ
เช่ือมตอ ใหเลือก อุปกรณท่ีจับคูแลว > เพิ่มอุปกรณ
ใหม
เล่ือนไปยังอุปกรณท่ีตรวจพบ แลวเลือก เพิ่ม
ปอนรหัสผาน (ไดถึง 16 ตัวอักษร) ในโทรศัพทของคุณ 
แลวอนุญาตใหเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth เคร่ืองอ่ืน

หากคุณกังวลเก่ียวกับความปลอดภยั ใหปดฟงกชัน Bluetooth
หรือกําหนดคา การมองเห็นโทรศัพท เปน ไมแสดง รับการ
เช่ือมตอ Bluetooth จากเครื่องของผูท่ีสามารถเชื่อถือไดเทาน้ัน
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การเชื่อมตอเครื่องพีซีกับอินเทอรเน็ต
ใชเทคโนโลยี Bluetooth ในการเชื่อมตอเคร่ืองพีซท่ีีใชงานรวม
กันไดกับอินเทอรเน็ตโดยไมตองลงซอฟตแวร PC Suite
โทรศัพทของคุณตองไดรับการเปดใชงานจากผูใหบริการซึง่
สนับสนุนใชงานอินเทอรเน็ตไดและเครื่องพีซขีองคุณตอง
สนับสนุน Bluetooth PAN (Personal Area Network) หลังจาก
เช่ือมตอกับบริการจุดเช่ือมตอเครือขาย (NAP) ของโทรศัพทและ
จับคูกับเคร่ืองพีซีแลว โทรศัพทจะเปดการเชื่อมตอขอมูลแบบ
แพคเก็ตกับอินเทอรเน็ตโดยอัตโนมัติ

ขอมลูแพคเก็ต
ขอมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet Radio Service) เปน
บริการเสริมจากระบบเครือขายท่ีชวยใหผูใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี
สามารถสงและรับขอมูลผานเครือขายท่ีเช่ือมตอกับ Internet
protocol (IP) ได
ในการกําหนดวิธีใชบริการ ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > 
การเช่ือมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > เช่ือมขอมูลแพคเก็ต 
แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
● เม่ือตองการ  — เพ่ือสรางการเช่ือมตอขอมูลแบบแพคเก็ต
เมื่อแอปพลิเคช่ันตองการใชการเช่ือมตอดังกลาว การเชื่อม
ตอจะปดลงเมือ่คุณปดแอปพลิเคช่ัน

● ออนไลนตลอด  —  เพ่ือเช่ือมตอกับเครือขายขอมูล
แพคเก็ตโดยอัตโนมัติเมือ่คุณเปดเครื่อง

คณุสามารถใชโทรศัพทเปนโมเด็มโดยเช่ือมตอโทรศัพทกับ
เคร่ืองพีซีท่ีใชรวมกันไดผานเทคโนโลยี Bluetooth สําหรับ
รายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดูไดจากเอกสาร Nokia PC Suite
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โทรศพัทและการโทร
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก

ในการโอนสายเรียกเขา ใหเลือก การโอนสาย (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอ
ผูใหบริการ

หากตองการใหเคร่ืองพยายามโทรออกไปยังหมายเลขเดิมสิบ
คร้ังหลังจากพยายามโทรแลวแตไมสําเร็จ ใหเลือก เรียกซ้ํา
อัตโนมัติ > เปด

หากตองการใหเครือขายแจงเตอืนเมื่อมีสายเรียกเขาขณะที่คุณ
กําลังสนทนา ใหเลือก สายเรียกซอน > ใชงาน (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

หากตองการกําหนดใหระบบแสดงหมายเลขของคุณแกผูท่ีคุณ
โทรหาหรือไม ใหเลือก สงขอมูลผูโทร (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

ในการกําหนดภาษาที่ใชแสดงในเครื่อง ใหเลือก เมนู > การ
ต้ังคา > โทรศัพท > การต้ังคาภาษา > ภาษาที่ใชใน
เครื่อง

เสียงสัง่งานและการโทรออกดวยเสียง
ใชโทรศัพทของคุณโดยการเปลงคําส่ังเสียงและใหโทรศัพท
โทรออกโดยการพูดช่ือท่ีบันทึกไวในรายชื่อ
เสียงส่ังงานและการโทรออกดวยเสียงจะขึ้นอยูกับภาษา 
การจดจําเสียงไมไดรองรับในทุกภาษา ในการตรวจดูวาระบบ
รองรับภาษาใดบางน้ัน เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > 
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ต้ังคาภาษา > ภาษาในการจดจําเสยีง ในการตั้งคาภาษา
ทีใ่หระบบจดจํา ใหเลือกภาษาท่ีตองการ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิด
ปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในท่ีท่ีมีเสียงดังหรืออยูในสถานการณ
ฉุกเฉิน ดังน้ันจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียง
อยางเดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม
ในการฝกใหการจดจําเสียงในโทรศัพทจําเสียงคณุ ใหเลือก
เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > การจดจําเสียง > การฝก
จดจําเสียง
ในการเปดคําสั่งเสียงสําหรบัฟงกชัน ใหเลือก เมนู > การต้ัง
คา > โทรศพัท > การจดจําเสียง > เสียงสั่งงาน ตามดวย
คุณลักษณะ และฟงกชัน สัญลักษณ  แสดงวาคําสั่งเสียงเปด
ใชงานอยู
ในการเปดใชคําส่ังเสียง เลือก เพิ่ม ในการเลนคําส่ังเสียงท่ีใช
อยู ใหเลือก เลน
ในการจัดการคําสั่งเสียง ใหเล่ือนไปที่ฟงกชัน และเลือก 
ตัวเลอืก
ในการใชคําสั่งเสียงหรือการโทรออกดวยเสียง เมื่อเคร่ืองอยูใน
โหมดพรอมทํางาน กดปุมเลือกทางขวาคางไว คุณจะไดยิน
เสียงสัญญาณสั้นๆ และขอความ กรุณาเปลงเสยีง จะปรากฏ
ขึน้ เปลงคําส่ังเสียงหรือช่ือจากในรายชื่อติดตอท่ีคุณตองการ
โทรออก หากการเรียกขอมูลดวยเสียงเปนผลสําเร็จ รายการช่ือ
ท่ีตรงกันจะปรากฏขึน้ โทรศัพทจะเลนคําสั่งเสียงของชื่อแรกที่
ตรงกันจากในรายชื่อ หากเปนคําสั่งท่ีไมถูกตอง ใหเล่ือนไปที่
รายการอ่ืน
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การ



อุปกรณเพิ่มพิเศษ
เมนูน้ีหรือตัวเลือกตางๆ ตอไปน้ีจะแสดงขึ้นหากมกีารเช่ือมตอ
โทรศัพทกับอุปกรณเพ่ิมพิเศษสําหรับโทรศัพทเคลือ่นท่ีท่ีใช
งานรวมกันได
เลือก เมนู > การต้ังคา > อุปกรณเพิ่มพิเศษ เลือกอุปกรณ
เพ่ิมพิเศษ แลวเลือกตัวเลือก ซึ่งจะขึ้นอยูกับอุปกรณเพ่ิมพิเศษ
ท่ีคุณเลือก

การจัดรูปแบบ
คณุสามารถจัดรูปแบบโทรศพัทของคุณดวยการตั้งคาท่ีจําเปน
สําหรับบริการบางอยางใหทํางานไดอยางถูกตอง ผูใหบริการ
อาจสงการตั้งคาดังกลาวใหแกคุณ
เลือก เมนู > การต้ังคา > การต้ังกําหนดคา แลวเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปน้ี:
● ตั้งกําหนดคาที่ต้ังไว  — เพ่ือดูรายช่ือผูใหบริการท่ีจัดเก็บ
ไวในเครื่อง แลวกําหนดคาผูใหบริการเริ่มตน

● ใชคาที่ต้ังในทุกแอปฯ  — เพ่ือเปดใชงานการตั้งกําหนดคา
เริ่มตนกับแอปพลิเคช่ันท่ีสนับสนุน

● จุดเชื่อมตอที่ตองการ  — เพ่ือดูจุดเช่ือมตอท่ีจัดเก็บไว
● ตอเว็บสนับสนุน  — เพ่ือดาวนโหลดการตัง้กําหนดคาจาก
ผูใหบริการ

● ตั้งคาจัดการอุปกรณ  — เพ่ือยินยอมหรือปดก้ันโทรศัพท
จากการรับการอัพเดตซอฟตแวรของเครื่อง ตัวเลือกน้ีอาจ
ไมมีในเครื่องของคุณ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับโทรศัพทรุนท่ีคุณใช

● การต้ังคาสวนบคุคล  — เพ่ือเพ่ิมบัญชีสวนตัวใหมสําหรับ
บริการตางๆ ดวยตนเอง และเพ่ือใชงานหรือลบบัญชีน้ัน 
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การเพ่ิมบัญชีสวนตัวใหม ใหเลือก เพิ่มใหม หรือ ตัวเลือก >
เพิ่มใหม เลือกประเภทบริการ แลวปอนคาพารามิเตอรท่ี
กําหนด ในการเปดใชบัญชีสวนตัว ใหเล่ือนไปที่บัญชี
ดังกลาว แลวเลือก ตัวเลอืก > ใชงาน

การตั้งคาการใชงานกลับไปตามเดิม
ในการเรียกคืนคาโทรศัพทกลับเปนคาท่ีตั้งมาจากโรงงาน 
เลือก เมนู > การต้ังคา > เรียกคืนคาด้ังเดิม และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปน้ี
● คืนการต้ังคาเทาน้ัน  — เพ่ือตั้งคาท่ีตองการท้ังหมดอีกคร้ัง
โดยไมลบขอมูลสวนตัว

● เรียกคืนทั้งหมด  — เพ่ือตั้งคาท่ีตองการท้ังหมดอีกคร้ังและ
ลบขอมูลสวนตัวท้ังหมด เชน รายช่ือ ขอความ ไฟลมีเดียไฟล
สื่อ และรหัสการใชงาน
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ใน



เมนูระบบ
เขาใชพอรทัลเพ่ือไปยังบริการที่ผูใหบริการระบบจัดให สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอผูใหบริการระบบของคุณ ผูใหบริการ
สามารถอัพเดตเมนูน้ีดวยขอความบริการ
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คลังภาพ
เคร่ืองของคุณรองรับระบบ DRM (Digital Rights Management)
เพ่ือปองกันขอมูลท่ีไดรับ อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไข
ของขอมูลและรหัสเขาใชงานทุกคร้ังกอนรับขอมูลน้ัน เน่ืองจาก
การรับขอมูลดังกลาวอาจมีการคิดคาธรรมเนียม
การจัดการสทิธิแบบดิจิตอล
เจาของเน้ือหาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธิดิจิตอล (DRM)
แบบตางๆ เพ่ือปกปองทรัพยสินทางปญญาของเจาของ รวมถึง
ลิขสิทธิ์ โทรศัพทน้ีใชซอฟตแวร DRM หลายประเภทเพื่อเขาสู
เน้ือหาที่มี DRM ปองกันไว ดวยโทรศัพทเคร่ืองน้ี คุณสามารถเขา
สูเน้ือหาที่มีการปองกันดวย WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA
DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0 ได หากซอฟตแวร
DRM เฉพาะไมสามารถปองกันเน้ือหาได เจาของเนื้อหาอาจขอ
ใหยกเลิกความสามารถของซอฟตแวร DRM ในการเขาสูเน้ือหา
ใหมท่ี DRM น้ันปองกันไว การยกเลิกอาจปองกันการนําเน้ือหาที่
มี DRM ปองกันไวบางเน้ือหาที่อยูในโทรศัพทของคุณมาใชอีก
คร้ัง การยกเลิกซอฟตแวร DRM ไมมีผลตอการใชเน้ือหาท่ีมีการ
ปองกันดวย DRM ประเภทอ่ืนหรือการใชเน้ือหาที่ไมมี DRM
ปองกันไว
ขอมูลท่ีไดรับการปองกันดวย Digital rights management
(DRM) มาพรอมกับสิทธิการใชท่ีเก่ียวของ ซึ่งกําหนดสิทธิของ
คุณในการใชขอมูลน้ัน
หากเคร่ืองของคุณมีขอมูลท่ีไดรับการปกปองตาม OMA DRM 
ในการสํารองสิทธิการใชและขอมูล ใหใชคณุสมบัติการสํารอง
ขอมูลของชุดโปรแกรม Nokia PC Suiteวิธีถายโอนขอมูลวิธีอ่ืน
อาจไมสามารถถายโอนสิทธิการใชท่ีตองใชในการเรียกคนื
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ขอมูล เพ่ือใหคุณสามารถดําเนินการใชขอมูลท่ีไดรบัการปกปอง
ดวย OMA DRM ตอไดหลังจากท่ีมีการฟอรแมตหนวยความจํา
ของโทรศัพท คุณยังอาจตองเรียกคืนสิทธิการใช ในกรณีท่ีไฟล
บนเครื่องของคุณเสียหาย
หากเคร่ืองของคุณมีขอมูลท่ีไดรับการปองกันดวย WMDRM ท้ัง
สิทธิการใชและขอมูลจะสูญหายไป หากมีการฟอรแมตหนวย
ความจําของโทรศัพท ขอมูลและสิทธิการใชยังอาจสูญหายไป
ดวย หากไฟลในเครื่องโทรศัพทเสียหาย การสูญเสียสิทธิการใช
หรือขอมูลจะจํากัดความสามารถในการใชงานขอมูลเดิมใน
เคร่ืองของคุณอีกคร้ัง สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ติดตอผูใหบริการ
ของคุณ
ในการดูแฟมขอมูล ใหเลือก เมนู > คลงัภาพ
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สือ่
กลองและวิดีโอ
โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ 1600x1200
 พิกเซล
การถายภาพ

 ั  ื ู ื่  ื
เปดใชฟงกชันวิดีโอ ใหเล่ือนซายหรือขวา ในการถายภาพ

เลือก จับภาพ

ในการยอหรือขยายภาพในโหมดกลอง ใหเล่ือนขึ้นหรือเล่ือนลง

ในการเปดใชงานตัวตั้งเวลาหรือถายภาพเปนชุดตอเน่ืองอยาง
รวดเร็ว เลือก ตัวเลือก แลวเลือกตัวเลือกท่ีตองการ

ในการตั้งคาโหมดภาพตัวอยางและเวลา เลือก ตัวเลือก > 
การต้ังคา > เวลาแสดงภาพตัวอยาง

การบันทึกวิดีโอคลิป
ในการใชฟงกชันวิดีโอ เลือก เมนู > สื่อ > วิดีโอ ในการเริ่ม
บันทึกวิดีโอ เลือก บันทึก

เมื่อจะทําการบันทึก การเลือกใชวิดีโอคุณภาพต่ําลงจะทําให
บนัทึกภาพในระยะเวลาที่นานขึน้ ในการเปลี่ยนการตั้งคา
คุณภาพ และตั้งคาเวลาสูงสุดของคลปิวิดีโอ เลือก เมนู >
สือ่ > กลอง > ตัวเลอืก > การต้ังคา > คุณภาพคลิป
วิดีโอ หรือ ความยาววิดีโอคลิป
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ในการใชฟงกชนภาพน่ิง ใหเลอก เมน > สอ > กลอง หรอ
หาก



วิทยุ FM
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสาอากาศของ
อุปกรณไรสาย ชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมท่ีใชงานรวมกันไดตอง
ตอเขากับเครือ่งโทรศัพทเพ่ือการใชงานวิทยุ FM ไดอยาง
เหมาะสม

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟงดวยเสียง
ดงัอยางตอเน่ืองอาจสงผลเสียตอการไดยิน หามถือโทรศัพทไว
ใกลกับหูเม่ือคุณเปดใชลําโพง เพราะระดับเสียงอาจจะดังมาก
เกินไป
เลือก เมนู > สือ่ > วิทยุ หรือหากเครื่องอยูในโหมดพรอม
ทํางาน ใหกดปุม * คางไว

หากคุณมีสถานีวิทยุท่ีจัดเก็บไวแลว ใหเลื่อนขึน้หรือเลื่อนลง
เพ่ือเปลี่ยนไปมาระหวางสถานี หรือกดปุมตวัเลขของที่ตั้งสถานี
ในตําแหนงหนวยความจําท่ีตรงกัน

ในการคนหาสถานีใกลเคียง ใหกดปุมเล่ือนไปทางซายหรือไป
ทางขวาคางไว

ในการบันทึกสถานีท่ีคุณปรับเจอ ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ
สถานี

ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมปรับระดับเสียง

ในการออกจากวิทยุท่ีเลนคางไวท่ีดานหลัง ใหกดปุมวางสาย
หากตองการปดวิทยุ ใหกดปุมวางสายคางไว
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เครื่องบันทึกเสียง
เมื่อจะเร่ิมบันทึก ใหเลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก แลวกด
ปุมบันทึกเสมือนจริงบนหนาจอ

ในการฟงเสียงบันทึกลาสุด ใหเลือก ตัวเลอืก > เลนที่บนัทึก
ลาสุด ในการสงเสียงบันทึกลาสุดโดยใชขอความมัลติมีเดยี 
ใหเลือก ตัวเลอืก > สงที่บนัทึกลาสดุ

เครื่องเลนเพลง
โทรศัพทของคณุมีเครื่องเลนเพลงสําหรับฟงเพลงหรือไฟล
MP3 หรือไฟลเสียง AAC อ่ืนๆ

คําเตือน:  ฟงเพลงดวยเสียงปานกลาง การฟงดวยเสียง
ดงัอยางตอเน่ืองอาจสงผลเสียตอการไดยิน หามถือโทรศัพทไว
ใกลกับหูเม่ือคุณเปดใชลําโพง เพราะระดับเสียงอาจจะดังมาก
เกินไป
เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องเลนเพลง
ควบคุมการใชเคร่ืองเลนเพลงดวยปุมเคร่ืองเลนเพลงหรือปุม
เสมือนบนหนาจอ

ในการเริ่มตนเลนหรือหยดุเลนช่ัวคราว กดปุม 

ในการขามไปยงัจุดเร่ิมตนของเพลงปจจุบัน กดปุม 

ในการขามไปยังเพลงกอนหนา กดปุม  สองครั้ง

ในการขามไปยังเพลงถัดไป กดปุม 

หากตองการกรอกลับเพลงท่ีกําลังเลนอยู ใหกดปุม  คางไว
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หากตองการเดนิหนาเพลงท่ีกําลังเลนอยูอยางรวดเร็ว ใหกดปุม
 คางไว

ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมปรับระดับเสียง

หากตองการปดเสียงหรือเปดเสียงเคร่ืองเลนเพลง กด #

ในการปลอยใหเครือ่งเลนเพลงทํางานเปนพ้ืนหลัง ใหกด
ปุมวางสาย ในการปดเคร่ืองเลนเพลง ใหกดปุมวางสายคางไว
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แอปพลิเคช่ัน
ซอฟตแวรในโทรศัพทอาจมแีอปพลิเคช่ัน Java และเกมสท่ี
ออกแบบขึน้เปนพิเศษสําหรับโทรศัพท Nokia รุนน้ีโดยเฉพาะ
เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น

ในการเปดเกมสหรือแอปพลิเคชั่น ใหเลือก เกมส หรือ รวม
เล่ือนไปที่เกมสหรือแอปพลิเคช่ัน แลวเลือก เปด

ในการดูหนวยความจําท่ียังเหลืออยูสําหรับการตดิตั้งเกมสและ
แอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตัวเลอืก > สถานะความจาํ

หากตองการดาวนโหลดเกมสหรือแอปพลิเคช่ัน ใหเลือก 
ตัวเลอืก > การดาวนโหลด > ดาวนโหลดเกมส หรือ ดาวน
โหลดแอปฯ โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคช่ัน J2ME™ Java
กอนท่ีจะดาวนโหลด โปรดตรวจสอบวาแอปพลิเคช่ันน้ีใชงานได
กับโทรศัพทของคุณ

ขอสําคัญ:  ตดิตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคช่ันและ
ซอฟตแวรอ่ืนๆ จากแหลงท่ีวางใจไดเทาน้ัน เชน แอปพลิเคช่ันท่ี
มีสัญลักษณจาก Symbian หรือผานการทดสอบรับรองจาก Java
Verified™
แอปพลิเคช่ันท่ีดาวนโหลดแลวอาจจัดเก็บไวใน คลงัภาพ
แทน แอปพลิเคชั่น
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ตารางนัดหมาย
นาฬิกาปลุก
เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกาปลุก

ในการตั้งคาเปดหรือปดนาฬิกาปลุก ใหเลือก เตือน: ในการตั้ง
เวลานาฬิกาปลุก ใหเลือก เวลาปลกุ: ในการตั้งใหโทรศัพทแจง
เตือนคุณเมื่อถึงวันท่ีเลือกในสัปดาห ใหเลือก ปลุกซ้ํา: หากจะ
เลือกหรือปรับตั้งคาเสียงปลุก ใหเลือก เสียงปลุก: ในการตั้ง
การหมดเวลาเลื่อน ใหเลือก การหมดเวลาเลือ่น:
หากตองการปดเสียงปลุก ใหเลือก หยุด หากคุณปลอยให
เคร่ืองสงเสียงปลุกตอไปเปนเวลาหนึ่งนาทีหรือเลือก เลื่อนไป
เสียงปลุกจะหยุดดังในชวงการหมดเวลาเลื่อนท่ีเลือกไว และจะ
สงเสียงปลุกใหมอีกคร้ัง

ปฏิทินและสิ่งที่ตองทํา
เลือก เมนู > นัดหมาย > ปฏิทิน วันปจจุบันจะมีกรอบลอม
รอบ หากมีบันทึกใดๆ ตั้งไวสําหรับวันน้ันๆ วันดังกลาวจะปรากฏ
เปนตัวทึบ

ในการสรางบันทึกปฏิทิน ใหเลื่อนไปที่วันท่ี แลวเลือก 
ตัวเลอืก > สรางบนัทึก

หากคุณตองการดบูันทึกของวันน้ัน ใหเลือก ดูขอมูล หาก
ตองการลบบันทึกท้ังหมดในปฏิทิน ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบ
บนัทึก > บันทึกทั้งหมด

หากตองการดูสิ่งท่ีตองทํา ใหเลือก เมนู > นัดหมาย > สิง่ที่
ตองทํา สิ่งท่ีตองทําจะแสดงและเรียงลําดับตามความสําคัญ
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หากตองการเพ่ิม ลบ หรือสงบันทึก, เมื่อตองการเลือกบันทึกให
อยูในสถานะเสร็จ หรือเรียงสิ่งท่ีตองทําตามกําหนดเวลา 
ใหเลือก ตัวเลอืก
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เว็บหรืออินเทอรเน็ต 
คณุสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตตางๆ โดยใชเบราเซอร
ของโทรศัพท ลกัษณะของเว็บเพจอาจแตกตางกันเน่ืองมาจาก
ขนาดของหนาจอ คุณอาจไมสามารถดูรายละเอียดท้ังหมดของ
เว็บเพจได

ท้ังน้ีขึน้อยูกับโทรศัพทของคุณ ฟงกชันการเบราสเว็บอาจแสดง
เปนเว็บหรืออินเทอรเน็ตในเมนู ตอจากน้ีไปจะเรียกวา เว็บ

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการท่ีคณุเช่ือถือและใหความ
ปลอดภยัท่ีเพียงพอ และปองกันอันตรายตอซอฟตแวร

คณุสามารถสอบถามการใหบริการเหลาน้ี ราคา และคําแนะนํา
ตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

การเชื่อมตอกับบริการเว็บ
หากตองการทําการเชื่อมตอกับบริการ เลือก เมนู > เว็บ >
โฮมเพจหรือเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย กดปุม 0 คางไว
หลังจากเช่ือมตอกับบริการ คุณสามารถเริม่การเรียกดูเพจตางๆ
ได ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกันไปตามบริการน้ันๆ
ปฏิบัติตามขอความท่ีปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพทของคุณ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ
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ุ  ั ั้ ํ  ี่ ํ    
 ั ู ู  ิ คุณ

ราสเปน
ขอความการจดรปแบบจากผใหบรการของ
คณอาจไดรบการตงกาหนดคาทจาเปนตอการเบ



บริการซิม
ซมิการดของคุณอาจมีบริการเสริม คณุสามารถเขาใชงานเมนูน้ี
ไดก็ตอเมื่อซมิการดของคณุสนับสนุน ช่ือและเน้ือหาของเมนูจะ
ตางกันไปตามซิมการดท่ีใช

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์60



© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 61

อปุกรณเสรมิของแท

คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับ
เคร่ืองรุนน้ีเทาน้ัน การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากน้ี
อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรอืรับรองสําหรับ
เคร่ืองเปนโมฆะไป
อุปกรณเสรมิแบบใหมสําหรับโทรศัพท
ของคุณมีจําหนายอยูมากมาย 
คุณสามารถเลือกอุปกรณเสริมซึ่งเหมาะ
กับความตองการในการติดตอสื่อสาร
ของคุณได



หลักปฏิบัติสําหรับอุปกรณเสริม
● เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเดก็
● เมื่อจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปลั๊กไฟและ
ดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ

● ตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอวาอุปกรณเสริมท่ีติดตัง้ในรถยนต
ไดรับการติดตั้งและทํางานตามปกติหรือไม

● เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัตผิานการรับรองเทาน้ันท่ีจะติดตั้ง
อุปกรณเสริมในรถที่ซับซอนได
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แบตเตอรี่

ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-5C ู ุ ู ุ
ช่ัวโมง

สงสด
 6

สงสด
 12 วัน



ขอสําคัญ:  เวลาคุยสายและเวลาเปดรอรับสายของ
แบตเตอรีเ่ปนคาโดยประมาณเทาน้ัน และขึน้อยูกับความแรง
ของสัญญาณ ลักษณะของเครือขาย คุณสมบัติท่ีใช อายุและ
สภาพของแบตเตอรี ่อุณหภูมิท่ีใชแบตเตอรี่ การใชในโหมด
ดิจิตอล และอีกหลายปจจัย ระยะเวลาที่ใชโทรมีผลตอระยะเวลา
สแตนดบาย ในทํานองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปดเคร่ืองรวมท้ังท่ี
อยูในโหมดสแตนดบายก็มีผลตอระยะเวลาในการสนทนาดวย
เชนกัน

ลําโพงขนาดพกพา Nokia MD-8
ลําโพงขนาดเล็ก แตมีคุณสมบัตคิรบถวน ลําโพงขนาดพกพา
Nokia MD-8 เปนลําโพงท่ีใชงานไดหลากหลาย ดังน้ัน คุณ
สามารถเสียบและเลนกับอุปกรณอ่ืนนอกจากโทรศัพทของคุณ
ได ใชพลังงานจากแบตเตอรี่ ตัวเครื่องอาบมัน ระบบการจัดเก็บ
สายไฟที่เปนระเบียบ และเสียงท่ีสุดยอด ลองสัมผัสกับอุปกรณ
ชุดน้ี ลําโพงขนาดพกพา Nokia MD-8 เคร่ืองน้ีจะทําใหคุณ
ประทับใจ
ลําโพงขนาดพกพา Nokia MD-8 จะทําใหคุณ
● ไดฟงเสียงเพลงท่ีดังกระหึ่มขณะเดินทาง
● ไดฟงเสียงเพลงท่ียอดเยี่ยมและดีไซนตัวเครื่องท่ีสุดยอด
● ฟงเพลงอยางเพลิดเพลินโดยมีการจัดเก็บสายไฟใหเปน
ระเบียบ

● ปรับหาคลืน่วิทยุดวยเสาอากาศ FM ในตัวเคร่ือง
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ชดุหูฟงสเตอริโอ Bluetooth BH-103
เปลี่ยนไปมาระหวางเสียงเพลงท่ีคุณโปรดปรานกับสายสนทนา
ท่ีสําคัญดวยการกดปุมและเพลดิเพลินไปกับการฟงดนตรีดวย
ระบบไรสายและสนทนากับผูอ่ืนดวยระบบเสียงสเตอริโอท่ี
ชัดเจน

ฟงเพลงและสายสนทนา
ตดัสินใจที่จะฟงเพลงตอไปหรือเริม่การสนทนา - การแจงสาย
โทรเขาอัตโนมัติจะทําใหคุณทราบวามีสายเขาในขณะฟงเพลง

เตร็ดเตรไปมา
ฟงเพลงของคุณและของผูอ่ืนในระบบเสียงสเตอรโิอโดยใช
ปลั๊กอุดหูท่ีเปลี่ยนได และคลองชุดหูฟงรอบคอไดสะดวกเพื่อท่ี
จะไมเกิดความยุงยากในการฟงเพลงและสนทนา

กดปุม
เปดสายการสนทนาไวในขณะฟงเพลงโดยใชปุมมัลติฟงกชันใน
การรับหรือวางสาย รวมท้ังเปดหรือปดชุดหูฟงไดอยางสะดวก

ชดุหูฟงสเตอริโอ Nokia WH-500
เสียงที่ดังกระหึ่ม
ชุดหูฟงระบบเสียงสเตอริโอแบบคาดศีรษะเปนตัวเลือกท่ีเหมาะ
สําหรับคณุในการฟงเพลงและจัดการสายสนทนาตางๆ

เลือกสรรความเพลิดเพลิน
ใชชุดหูฟงเพ่ือฟงเพลงจากอุปกรณท่ีใชงานรวมกันได หรือใช
ชุดหูฟงในการโทรออกและรับสายระบบแฮนดฟรี แลวแตการ
ตดัสินใจของคณุ
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เคล่ือนที่ไดตลอด
พกพาชุดหูฟงโดยใสในกระเปาท่ีใหมาเมื่อไมใชงาน หรือสวม
ชุดหูฟงรอบศีรษะใหพอดีเพ่ือท่ีคุณจะเคล่ือนไหวไดอยาง
สะดวก

ไมขาดความสอดคลองในการใชงาน
ขยายการใชงานรวมกับอุปกรณอ่ืนโดยใชอะแดปเตอรเสียง
ท่ีใหมา

การด microSD Nokia MU-37 ขนาด 2 GB
การดหนวยความจํา microSD ขนาด 2GB แบบกะทัดรัดจะทําให
คุณเก็บขอมูล แอปพลิเคช่ันซอฟตแวรและเพลงในโทรศัพทได
ในปริมาณมาก
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แบตเตอรี่
ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดท่ีสามารถชารจ
ประจุใหมได แบตเตอรี่ท่ีไดรบัการออกแบบใหใชกับโทรศัพทรุน
น้ีคือ BL-5C โทรศัพทเคร่ืองน้ีไดรบัการออกแบบใหเก็บพลังงาน
จากอุปกรณชารจตอไปน้ี AC-3 แบตเตอรี่สามารถนํามาชารจและ
คายประจุแบตเตอรี่ไดเปนรอยคร้ัง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อม
สภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนด
บายของแบตเตอรี่ส้ันลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่
กอนใหม ใชแบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia เทาน้ัน และ
ชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับโทรศัพทรุนน้ีท่ีไดรับ
การรับรองจาก Nokia เทาน้ัน การใชแบตเตอรี่หรืออุปกรณชารจ
ท่ีไมไดรับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม การระเบิด การรั่ว
ไหล หรืออันตรายอื่นๆ
หมายเลขรุนของอุปกรณชารจท่ีถูกตองน้ันอาจแตกตางกันไป
ตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกตางของปลั๊กเสียบจะระบุ
ไวดวยคาใดคาหน่ึงตอไปน้ี: E, EB, X, AR, U, A, C หรือ UB
หากใชแบตเตอรี่เปนคร้ังแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปน
เวลานาน คุณอาจตองเช่ือมตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณ
ชารจแลวเช่ือมตออีกคร้ังเพ่ือเริม่ชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่
หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาท่ีสัญลักษณแสดงการชารจ
จะปรากฏขึน้บนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถโทรออกได
ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจ
ทุกคร้ังกอนถอดแบตเตอรี่



ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัวเครือ่งเมื่อไมได
ใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ท่ีชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณ
ชารจ เน่ืองจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใช
งานของแบตเตอรีส่ั้นลง หากคุณท้ิงแบตเตอร่ีท่ีชารจเต็มไว
แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป
พยายามเก็บแบตเตอร่ีไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ
25°C (59°F และ 77°F) อุณหภูมิท่ีรอนหรือหนาวจัดทําให
ประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่
ท่ีรอนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถใชงานได
ช่ัวคราว ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยู
ท่ีอุณหภมูิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามลัดวงจรแบตเตอรี ่การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได
เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัส
โดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี ่(มีลักษณะ
เหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนน้ีอาจ
เกิดขึน้ได เชน ในกรณีท่ีคุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปา
เส้ือหรือในกระเปาเล็กๆ การลัดวงจรเชนน้ีอาจทําใหแบตเตอรี่
หรือวัตถุสําหรับเชื่อมตอเกิดความเสียหายได
หามท้ิงแบตเตอร่ีท่ีไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจ
ระเบิดได หรือหากแบตเตอรี่เสียหาย ก็อาจเกิดระเบิดไดเชนกัน
การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณา
นํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายใน
บาน
หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, ทําใหผิดรูปราง,
เจาะ หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีท่ีสารใน
แบตเตอรี่ร่ัวออกมา ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนัง
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หรือดวงตา ในกรณีท่ีเกิดการรั่วไหล ใหลางผิวหนังหรือตาดวย
นํ้าทันที หรือรีบไปพบแพทย
หามดัดแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถุแปลกปลอมลงใน
แบตเตอรี่ หรือนําไปแชในนํ้าหรือของเหลวชนิดอ่ืนๆ
การใชแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม 
การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอรี่ตกหลน
โดยเฉพาะบนพื้นผิวท่ีแข็ง และคุณเช่ือวาแบตเตอร่ีไดชํารุด
เสียหาย ใหนําไปที่ศนูยบริการเพ่ือตรวจสอบกอนนําไปใชตอ
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคเทาน้ัน อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ท่ีชํารุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก
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การดูแลและการบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณท่ีดีเย่ียม
และมีฝมือการผลิตท่ีประณีต คณุจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณ
 ี ํ ํ  ี้  ุ ิ ื่
ประกันไดอยางถูกตอง

● เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง การจับตัว ความช้ืน และของเหลว
ทุกประเภท หรือความชื้น จะทําใหเกิดองคประกอบของแร
ซึง่อาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได หากตัวเครื่อง
เปยกช้ืน ใหถอดแบตเตอร่ีออกและปลอยใหเคร่ืองแหงสนิท
ดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรีก่ลับเขาไป

● ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส เชน เลนส
ของกลองถายรูป พรอกซมิิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอร
แสง

● อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในท่ีท่ีมีฝุนหรือท่ีสกปรก
ื่ ํ ุ  ี่  
 ประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีรอนจัด เน่ืองจากอุณหภูมิสูงอาจ
ทําใหอายุการใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง

ี่ ื่ ํ  ี่  ิ
หรือละลายได

● อยาเก็บโทรศัพทไวในท่ีเย็นจัด เน่ืองจากเมื่ออุณหภมูิเพ่ิม
ขึน้จนถึงอุณหภูมิปกติ ความช้ืนจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง 
ซึง่อาจทําใหอุปกรณแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

● อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศพัทนอกเหนือจากท่ี
แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับน้ี
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อยางด คาแนะนาตอไปนจะชวยใหคณปฏิบัตตามเงอนไข
การรับ

เนองจากอาจทาใหอปกรณสวนทถอดเขาออกไดและ
สวน

แบตเตอรอาจเสอมสภาพ และทาใหสวนทเปนพลาสตก
งอ



● อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอม
เคร่ืองอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออน
เกิดความเสียหายได

●   ี ้ํ ํ ื ั ิ
ขนทําความสะอาดเครื่อง

● อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณท่ีสามารถถอด
เขาออกไดติดขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

● ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองท่ีไดรับพรอมโทรศัพทและไดรับ
การรับรองเทาน้ัน การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง 
การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกิด
ความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณ
สื่อสารวิทยุอีกดวย

● ใชอุปกรณชารจในอาคารเทาน้ัน
● หมั่นสํารองขอมูลท่ีคุณตองการเก็บไว เชน รายช่ือ และ
บันทึกยอปฏทิิน

● ในการรีเซต็อุปกรณเปนระยะๆ เพ่ือสมรรถนะสูงสุดในการใช
งาน ใหปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลาน้ีใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี ่อุปกรณชารจ หรือ
อุปกรณเสริมอ่ืนๆ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยัง
ศนูยบริการท่ีไดรบัการรับรองใกลบานคุณเพ่ือขอรับบริการ

การนํากลับมาใชใหม
สงคืนผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี ่และวัสดุบรรจุภณัฑท่ี
ใชแลวไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกคร้ัง วิธีน้ีจะชวยปองกัน
การกําจัดขยะท่ีไมมีการควบคุม และชวยรณรงคการรีไซเคิลวัสดุ
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อยาใชสารเคม นายาทาความสะอาด หรอผงซกฟอกชนด
เขม



ใชแลวตางๆ สามารถหาขอมูลโดยละเอียดเพ่ิมเติมไดจากราน
คาปลีกท่ีจําหนายผลิตภัณฑ, เจาหนาท่ีเทศบาลในทองถิ่น,
สมาคมผูประกอบการประจําชาตท่ีิรับผิดชอบ หรือตัวแทนผูให
บริการของ Nokia ในพ้ืนท่ีของคุณ โปรดตรวจสอบวิธีการ
รีไซเคิลผลิตภัณฑ Nokia ของคุณไดท่ี www.nokia.com/
werecycle หรือในกรณีท่ีเรียกดูบนโทรศพัทเคล่ือนท่ี ใหไปท่ี
www.nokia.mobi/werecycle
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ขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับความ
ปลอดภัย
เด็กเล็ก
เคร่ืองของคุณ รวมท้ังอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาด
เล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศัพทเคร่ืองน้ีเปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคล่ืน RF 
เมื่อ  ํ  ิ ั ู ื ื่  
 นอย 2.2 เซนติเมตร (7/8 น้ิว) เมื่อใชซองหนังสําหรับพกพา

อุปกรณเหน็บเข็มขดั หรือท่ีวางโทรศัพทเพ่ือการพกพา วัสดุ
ตางๆ เหลาน้ีไมมีควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่อง
อยูหางจากรางกายตามระยะหางท่ีกําหนดขางตน
โทรศัพทเคร่ืองน้ีตองใชการเช่ือมตอกับระบบเครือขายท่ีมี
คุณภาพเพื่อสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมี
ความลาชาในการสงขอความหรือไฟลขอมูลจนกวาจะเช่ือมตอ
ไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคณุปฏิบตัิตามคําแนะนํา
เก่ียวกับระยะหางระหวางเครื่องท่ีกลาวไวขางตนจนกวาการสง
จะเสร็จสมบูรณ
ช้ินสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถุท่ีทําจากโลหะอาจ
ดึงดูดเขาหาโทรศัพท อยาวางบัตรเครดิตหรือส่ือเก็บแมเหล็ก
อ่ืนไวใกลโทรศัพท เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได
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ใชในตาแหนงปกตใกลกบหหรอเมออยูหางจากรางกาย
อยาง



อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมท้ังโทรศัพท
มอืถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณ
ทางการแพทยท่ีไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได โปรด
ปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตเคร่ืองมือทางการแพทยน้ันๆ
หากมีขอสงสัยหรือไมแนใจวาอุปกรณน้ันไดรับการปองกัน
พลังงานคลื่นความถี ่RF จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปด
โทรศัพทในสถานพยาบาลในกรณีท่ีมีปายประกาศใหคุณดําเนิน
การดังกลาว เน่ืองจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกําลัง
ใชอุปกรณท่ีมีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อปุกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถือ
อยูหางจากอุปกรณทางการแพทยท่ีปลูกถายไวในรางกาย 
เชนเคร่ืองควบคุมการเตนของหัวใจหรือเคร่ืองกระตุนการทํางาน
ของหัวใจ อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว) เพ่ือหลีกเล่ียง
สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกลาว สําหรับผูใชอุปกรณ
ทางการแพทยดังกลาว ควรปฏบิัติดังน้ี:
● เก็บโทรศัพทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา

15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว) เสมอขณะท่ีเปดโทรศัพทอยู
● ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
● ใชโทรศัพทกับหูขางท่ีตรงขามกับอุปกรณทางการแพทย
เพ่ือลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

● ปดโทรศัพทเคลื่อนท่ีทันทีหากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณ
รบกวน
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● อานและทําตามคําแนะนําจากผูผลิตอุปกรณทางการแพทย
ดังกลาว

หากคุณมีขอสงสัยเก่ียวกับการใชโทรศัพทไรสายรวมกับ
อุปกรณทางการแพทย โปรดปรึกษากับแพทยท่ีใหคําปรึกษา
ดานสุขภาพของคุณ

เครื่องชวยฟง
อุปกรณไรสายบางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่อง
ชวยฟงได ในกรณีท่ีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึน้ คุณควรปรึกษา
ผูใหบริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้งไมถูก
ตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดนํ้ามันท่ีควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบ
อิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภยั โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิม
เติมกับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริม
ตางๆ ท่ีติดตั้งไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเช่ียวชาญเทาน้ันเปนผูติดตั้งหรือซอมแซม
โทรศัพทในรถยนต การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจ
กอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย ควร
ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกช้ินของโทรศัพทมือถือ
ในรถยนตไดรับการติดตัง้และทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บ
ของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท 
ช้ินสวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตท่ีมีถุง
ลมนิรภยั โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภยัจะพองตัวออกดวยแรงอัดท่ี
แรงมาก ดังน้ัน คณุไมควรติดตั้งอุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถอื
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ไวเหนือถุงลมนิรภยั หรือในบริเวณท่ีถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก
เน่ืองจากหากติดตั้งอุปกรณตางๆ ในบริเวณท่ีไมถูกตองแลวถุง
ลมนิรภัยเกิดพองตัวขึ้นอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสขึน้ได
คณุไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปด
โทรศัพทขณะท่ีอยูบนเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายในเครื่อง
บนิอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบนิ รวมท้ัง
เปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมาย
อีกดวย

บริเวณท่ีอาจเกิดการระเบดิ
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณท่ีอาจเกิดการระเบิดได และควร
ปฏิบัติตามปายและคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณท่ีอาจ
เกิดการระเบิดจะรวมถงึบริเวณท่ีมีการแนะนําใหดับเครื่องยนต
การเกิดประกายไฟบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาวอาจกอใหเกิดการระเบิด
หรือเพลิงไหมท่ีอาจทําใหบาดเจบ็หรือเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่อ
อยูในสถานที่ท่ีมีการเติมเช้ือเพลิง เชน ใกลเคร่ืองสูบแกสใน
สถานีบริการนํ้ามัน และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใช
อุปกรณวิทยุในบริเวณคลังนํ้ามัน สถานีเก็บนํ้ามนัและสถานีสง
นํ้ามัน โรงงานเคมี หรือบริเวณท่ีกําลังเกิดการระเบิด ท้ังน้ี บริเวณ
ท่ีอาจเกิดการระเบิดอาจไมไดมีการประกาศใหเห็นอยางเดนชัด
พ้ืนท่ีตางๆ เหลาน้ี ไดแก ใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถาย
สารเคมี และบริเวณท่ีมีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช
ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ คุณควรตรวจสอบกับ
ผูผลิตรถโดยใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิวเทน)
เพ่ือกําหนดวาสามารถใชงานอุปกรณน้ีไดอยางปลอดภยัใน
บริเวณใกลเคียงไดหรือไม
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การโทรฉุกเฉิน

ขอสําคัญ: โทรศัพทเคร่ืองน้ีทํางานโดยใชสัญญาณ
วิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพ้ืนดิน รวม
ท้ังฟงกชันตางๆ ท่ีผูใชตั้งโปรแกรมเอง หากโทรศัพทของคุณ
สนับสนุนสายสนทนาผานอินเทอรเน็ต (สายอินเทอรเน็ต) ให
เปดใชงานทั้งสายอินเทอรเน็ตและโทรศัพทมือถือ เคร่ืองจะ

 ุ ิ  ั้ ื  ู  
ู ใหบริการสายอินเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสองแบบ 
ไมสามารถประกันไดวาจะสามารถเชื่อมตอไดในทุกสภาวะ คุณจึง
ไมควรวางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปนเคร่ืองมือสื่อสารที่ดีท่ีสุด
เสมอในยามจําเปน อาทิเชน เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย
ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏบิัติดังน้ี
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวา

มีสัญญาณเพียงพอหรือไม ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ 
คุณอาจจําเปนตองดําเนินการดังน้ี
● ใสซิมการดท่ีใชไดลงในโทรศัพท
● ปดการจํากัดการโทรที่คุณไดเปดใชไวในโทรศัพท
● ี่ ู ู  ื

แบบบนเครือ่งบินมาเปนรูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน
2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหหนาจอวางและ

พรอมสําหรับการโทรออก
3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพ่ือแจงตําแหนงปจจุบันท่ีคุณอยู 

ซึง่หมายเลขฉุกเฉินในแตละพ้ืนท่ีจะแตกตางกันไป
4. กดปุมโทร
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พยายามตอการโทรฉกเฉนผานทงเครอขายเซลลลารและผาน
ผ

เปลยนรปแบบการโทรจากโหมดรปแบบออฟไลนหรอ
รูป



ขณะท่ีโทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ท่ีถูกตอง
ใหไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสาร
เพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพ่ิงวางสายจนกวาจะ
ไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศพัทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําของการสือ่สารทาง
คลื่นวิทยุ
เคร่ืองโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งได
รับการออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุท่ีแนะนํา
โดยขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนําน้ีจัดทําขึน้โดย ICNIRP
ซึง่เปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดับความ
ปลอดภยัของผูใชทุกคน โดยไมขึน้กับอายุหรือสุขภาพ
ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลือ่นท่ีน้ีใชหนวยวัด
ของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ท่ีกําหนด
ไวในคําแนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคา
เฉล่ียเกินสิบกรัมของเนื้อเย่ือผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นใน
สภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่เคร่ืองจะสงคล่ืนความถี่ท่ี
ระดับพลังงานสูงสุดท่ีแนะนําใหใชในคลืน่ความถีท้ั่งหมด
ท่ีทําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวา
คาสูงสุด เน่ืองจากเครื่องน้ีไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะ
พลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามท่ีกําหนดไว คาท่ี
เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณกับ
สถานีเครือขายหลัก คา SAR ท่ีสูงท่ีสุดภายใตคําแนะนําของ
ICNIRP สําหรับการใชโทรศัพทท่ีหูคือ 1.16 วัตต/กก.
การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR
แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่ทดสอบและที่รายงาน
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ของแตละประเทศและระบบเครือขาย คุณสามารถดูขอมูลเพ่ิม
เติมเก่ียวกับคา SAR ไดในขอมูลผลิตภัณฑท่ี www.nokia.com
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ื่ ิ ุ ี้ ี ั ู ื ั ํ เพาะ (Specific
 Absorption Rate – SAR) อันเน่ืองมาจากเครื่องวิทยุคมนาคม
เทากับ ึ่  ั
 ุ ุ   ื่ ิ ุ ี่

 W/kg

เครองวทยคมนาคมนมอตราการดดกลนพลงงานจา 

ซงสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภย
ตอสขภาพมนษยจากการใชเครองวทยคมนาคมทคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกําหนด 

 1.16

http://www.nokia.com


ขอมูลศูนยบริการ Nokia
ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข
โทรศพัท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

ฟวเจอรปารค
รังสิต

หอง 32 ช้ันใตดิน 
เลขท่ี 161 หมู 2 ถนน
พหลโยธิน ตําบล
ประชาธิปตย อําเภอ
ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

0-2741-6363
0-2958-5851
จ. - อา. 11.00 น. -
20.30 น.

เซน็ทรัล
พลาซา ปน
เกลา

หอง 421 เลขที่ 7/145
ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรุณอัมรินทร 
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 ช้ัน 1
ซีคอนสแควร เลขที่ 904
หมู 6 ถนนศรีนครินทร
เขตหนองบอน แขวง
ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

0-2741-6363
0-2720-1661
จ. - อา. 10.30 น. -
20.30 น.
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ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข
โทรศพัท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

เอสพลานาด หอง 321-323 ช้ัน 3 
เอสพลานาด เลขท่ี 99 
แขวง ั ิ ิ

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 
ช้ัน 6 เลขท่ี 79/290 
ถนนสาธุประดิษฐ 
แขวงชองนนทร ี
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 เลขท่ี 444 ช้ัน 2 โซนดี
ยูนิต 5-6 อาคาร
มาบุญครองเซ็นเตอร
ถ.พญาไท แขวงวังใหม
เขตปทุมวันกรุงเทพฯ
10330

0-2741-6363
0-2626-0436
จ. - อา. 10.00 น. -
20.30 น.

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์82

รชดาภเษก เขตดน
แดง



ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข
โทรศพัท
หมายเลขแฟกซ
เวลาทําการ

เชียงใหม 201/1 ถนนมหิดล ไฮยา
อําเภอเมือง เชียงใหม
50100

0-5320-3321-3
0-5320-1842
จ. - ส. 9.00 น. -
19.00 น.

พัทยา 353/43 (ซอยสุขมุวิท
พัทยา9) หมู 9 
ถนนสุขุมวิท ตําบลหนอง
ปรืออําเภอบางละมุง 
ชลบุรี 20260

0-3871-6976-7
0-3871-6978
จ. - ส. 9.00 น. -
19.00 น.

ขอนแกน 356/1 อาคารซ.ีพี.แลนด
หมู 12 ถนนมิตรภาพ
ตําบลเมืองเกา อําเภอ
เมือง ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80
0-4332-5781
จ. - ส. 9.00 น. -
19.00 น.

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม
ตําบลหาดใหญ อําเภอ
หาดใหญ สงขลา 90000

0-7436-5044-5
0-7436-5046
จ. - ส. 9.00 น. -
19.00 น.
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หมายเหตุ: ขอมูลในท่ีน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอ
โนเกีย แครไลน: 02-640-1000
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คลิก
kia Care Online
สนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จดัเตรียมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลนของเรา
กับคุณ

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ
เรยีนรูวิธตีั้งคาโทรศัพทของคุณเปนครัง้แรก และคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพท การสาธิตแบบอนิเทอรแอค็ทีฟจะแสดงคําแนะนํา
วิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน

คูมือผูใช
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศัพทของคุณโดยละเอียด อยาลมืเขามา
ตรวจสอบขอมูลลาสุดอยางสม่ําเสมอ

ซอฟตแวร
ใชโทรศัพทของคุณใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับซอฟตแวรสําหรบัโทรศัพทและ
คอมพิวเตอร Nokia PC Suite เชื่อมตอโทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคุณสามารถ
จัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ในขณะที่แอปพลิเคชันอื่นๆ ชวยใหซอฟตแวรนี้
ทํางานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึน้
การตั้งคา
ฟงกชันเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพท
เคลือ่นที่และอเีมล* อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชันเหลานี้ได 
จัดสงขอมูลดังกลาวมาที่เครื่องโดยไมเสยีคาใชจายใดๆ
*ไมมีในโทรศัพททุกเครื่อง
เขามาดูรายละเอียดไดที่ www.nokia.co.th/support

www.nokia.co.th/support
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