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โทรศัพท Nokia 6120



ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ 

รายได หรือความเสียหายพิเศษ โดยอุบัติการณ อันเปนผลสืบเนื่อง

มีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย 
รทํางานของผลิตภัณฑที่จําหนาย หรือความเหมาะสมในการ
เชื่อถือไดหรือขอมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมาย

งเอกสารนี้หรือยกเลิกโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

กตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบรายละเอียดและตวัเลือก

วรซึ่งอยูภายใตบงัคับของกฎหมายและขอบงัคบัดานการสงออก

ๆ ที่ขดัแยงตอกฎหมาย

จถกูสรางขึน้และอาจเปนของบุคคลหรือนิติบคุคลที่ไมใชกิจการ
นเจาของลขิสทิธิ์หรือสิทธิใ์นทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรม
ผิดชอบในการใหการสนับสนุนผูใช ความสามารถในการใชงาน
เิคชั่นหรือสื่อเหลานี ้นอกจากนี้ Nokia ไมไดใหการรับประกันใดๆ 

ปพลเิคชั่นเหลานั้นไดรับการจัดเตรียมใหในแบบที่เปนโดยไมมี
บขายสูงสดุที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช คณุยังใหการ
จะไมใหการรับประกันใดๆ ไมวาจะระบไุวอยางชัดแจง 
ับประกันของชื่อสนิคา โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสม
ะไมลวงละเมิดการจดสิทธิบตัร ลิขสิทธิ ์เครื่องหมายการคา 

i
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คําประกาศเรื่องความสอดคลอง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศวาผลติภัณฑ RM-243 

สอดคลองกับขอกําหนดพื้นฐานทีส่ําคญัและบทบัญญัตสิภา Directive 
1999/5/EC เรียกดูสําเนาของคําประกาศเรื่องความสอดคลองไดที่ 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Navi และ Visual Radio เปนเครื่องหมายการคาหรือ
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation Nokia Tune และ Visual Radio เปนเครื่องหมายการคา

ดานเสียงของ Nokia Corporation ผลติภัณฑอื่นหรือชื่อบริษทัอื่นทีก่ลาวถึงในที่นี่อาจเปนเครื่องหมายการคาหรือ

เครื่องหมายการคาของผูเปนเจาของอื่นๆ ตามลําดับ

หามทําซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึง่สวนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ โดยไมไดรับอนุญาต

เปนลายลักษณอักษรจากโนเกีย

ผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยซอฟตแวรที่ไดรับลิขสิทธิ์จากบริษัท Symbian Software Ltd 
© 1998-2007 Symbian และ Symbian OS เปนเครื่องหมายการคาของบริษัท 
Symbian

หมายเลขสทิธิบัตรแหงสหรัฐอเมริกา 5818437 และสิทธบิัตรที่รอการจดทะเบยีนอื่นๆ ซอฟตแวรปอนขอความ T9 
ลขิสทิธิ์ © 1997-2007 Tegic Communications, Inc. สงวนลขิสทิธิ์

Java™ และเครื่องหมายที่มีสัญลกัษณ Java ทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคา
จดทะเบยีนของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใต MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สําหรับการใชงานสวนตัวและไมใช
เชิงพาณิชย ในการเชื่อมตอกับขอมูลที่เขารหัสใหเปนไปตามขอกําหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลกูคา
เพื่อใชในกิจกรรมสวนตัวและไมใชเชิงพาณิชย และ (ii) สําหรับใชเชื่อมตอกับวดิีโอ MPEG-4 ของผูใหบริการวดิีโอ
ที่ไดรับอนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ขอมูลเพิ่มเติมรวมถึงขอมูลทีเ่กี่ยวกับ
การสงเสริมการขาย การใชงานภายในและการใชงานเชิงพาณิชย สามารถดูไดจาก MPEG LA, LLC ดูที่
<http://www.mpegla.com>

โนเกียดําเนนินโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดงันัน้ เราจึงขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวนหนึ่ง
สวนใดของผลติภัณฑที่อธิบายไวในเอกสารฉบับนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ตามขอบขายสงูสดุที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช 

Nokia จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูลหรือ
หรือความเสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุด

เนือ้หาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพที่เปน" โดยไม
และมิไดจํากัดอยูที่การรับประกันความสามารถในกา
ใชงานตามวัตถุประสงค ตลอดจนความถูกตอง ความ

ระบุไวเทานั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปล

ผลติภัณฑและโปรแกรมเฉพาะทีว่างจําหนายอาจแต

ภาษาที่มีใหเลือกใชไดจากตวัแทนจําหนาย Nokia

การควบคุมการสงออก

เครื่องรุนนี้ประกอบดวยสนิคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแ

ของสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ หามกระทําการใด

ไมมีการรับประกัน
แอปพลิเคชั่นของบริษทัอื่นที่มาพรอมกับโทรศัพท อา
ในเครือหรือมีสวนเกี่ยวของกับ Nokia Nokia ไมไดเป
จากผูผลิตรายอื่นเหลานี ้ดงันั้น Nokia จึงไมมีสวนรับ
ของแอปพลิเคชั่นเหลานี้ หรือขอมูลที่แสดงในแอปพล
สําหรับแอปพลเิคชั่นของบริษัทเหลานี้

ดวยการใชแอปพลิเคชั่นตางๆ คุณใหการรับรองวา แอ
การรับประกันใดๆ อยางชัดแจงหรือเปนนัยยะ ตามขอ
รับรองตอไปนี้อีกวา ทั้ง Nokia รวมทัง้บริษัทพันธมิตร

หรือโดยนัยในทุกกรณี รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการร
ของวตัถุประสงคพิเศษ หรือรับประกันวาซอฟตแวรนี้จ
หรือสทิธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม 

0434
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รั้งที่เติมน้ํามัน หามใชโทรศัพทเมื่ออยูที่
หามใชโทรศัพท เมื่ออยูใกลกับน้ํามันเชื้อเพลิง

ยูใกลกับจุดที่มกีารระเบิด โปรดปฏิบัติตาม
ใชโทรศัพทในจุดที่กําลังมีการระเบิด

ูกตอง ใหใชโทรศัพทโดยถือที่ตัวโทรศัพทตามที่
ูใช อยาจับเสาอากาศโดยไมจําเปน

การรับรอง เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะ
กรณตางๆ ของเครื่องได

ะแบตเตอรี่ เลือกใชแตอุปกรณเสริมและ
ารรับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับ

รถใชงานรวมกันได

งคุณไมไดกันน้ํา ควรเก็บไวในที่แหง

คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปน

ําหรับขอมูลสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวใน
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ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภยั
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตราย

หรือเปนการผิดกฎหมายได โปรดอานคูมือผูใชฉบับสมบูรณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใช 
หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเปนอันดับแรก 
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอืน่ใด ซึ่งรบกวน

การขับขี่ยานพาหนะของคุณ สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คุณควรคํานึง

ในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของ

เครื่องได

ปดโทรศัพทขณะที่อยูในโรงพยาบาล โปรดปฏิบัติตาม
ขอหามตางๆ ควรปดเครื่องเมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย

ปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน โปรดปฏิบัติตามขอหาม
ตางๆ อปุกรณไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได

ปดโทรศัพททุกค
จุดเติมน้ํามัน และ

หรือสารเคมี

ปดโทรศัพทเมื่ออ
ขอหามตางๆ หาม

การใชงานอยางถ
อธบิายไวในคูมือผ

การบริการที่ผาน
ติดตั้งหรือซอมอุป

อปุกรณเสริมแล
แบตเตอรี่ที่ไดรับก

อุปกรณที่ไมสามา

กันน้ํา โทรศัพทขอ

ทําสําเนาสํารอง 
ลายลักษณอักษรส

เครื่องดวยเสมอ
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การเพิ่มความปลอดภัยของอุปกรณ 

รัสพรอมบริการอัพเดตอยางสม่ําเสมอ 

รื่องกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง 

ปดเครื่อง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอ

รืออันตราย

บเครือขาย
ารโทรศัพทไรสายกอนเริ่มใชงานโทรศัพท 

มกับคุณสมบัติเครือขายพิเศษ 

ขาย เครือขายตางๆ อาจตองการใหคุณ

จึงจะสามารถใชบริการเสริมจากระบบ

แนะนําและอธิบายถึงคาบริการที่เรียกเก็บ

กระทบตอการใชงานบริการเสริมจาก

รือขายอาจจะไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษา

เลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางใน

ัติดังกลาวจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง 

ิเศษ เชน การเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู 

อผูใหบริการของคุณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม 

P 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทํางานในโปรโตคอล 

รุนนี้ เชน การเบราสเว็บ อีเมล push to talk 

วามมัลติมีเดีย จําเปนตองไดรับการสนับสนุน

ขาย

vii

Nokia_6120_APAC_UG_th.fm  Page -3  Thursday, July 5, 2007  3:46 PM
ลขิสทิธิ ์© 2007 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

การตอกับอุปกรณอื่นๆ เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณ
ชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมือของอุปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษาขอมูลโดย

ละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไม

สามารถใชงานรวมกันได

การโทรฉุกเฉิน โปรดตรวจสอบดูวาไดเปดใชงานฟงกชันโทรศัพท
แลวและอยูในบริเวณพื้นที่ใหบริการ กดปุมวางสายหลายๆ ครั้ง

ตามที่ตองการเพื่อลบหนาจอและยอนกลับไปยังโหมดสแตนดบาย 

ปอนหมายเลขฉุกเฉิน แลวกดปุมโทรออก แจงตําแหนงที่คุณอยู 

อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ
อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับนี้ไดรับการรับรองใหใชกับเครือขายระบบ GSM 

850, 900, 1800 และ 1900 และ UMTS 850, 2100 โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอกฎหมายและ

จารีตประเพณีทั้งหมด รวมถึงสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น และลิขสิทธิแ์ละไมกระทํา

การใดที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย 

การปองกันลิขสิทธิ์อาจปองกันการคัดลอก แกไข โอนยายหรือสงตอภาพ เพลง 

(รวมแบบเสียงเรียกเขา) และเนื้อหาอื่นๆ 

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและการเชื่อมตอวิธีอื่น 

โทรศัพทของคุณเหมือนกับคอมพิวเตอรในขอที่วาเสี่ยงตอไวรัส ขอความและ

แอปพลิเคชั่นอันตราย และเนื้อหาที่มีอันตรายอื่นๆ ดังนั้น จึงควรใชความระมัดระวัง

และเปดขอความ ยอมรับคําขอเชื่อมตอ ดาวนโหลดเนื้อหา และยอมรับการติดตั้ง

เฉพาะจากแหลงที่เชื่อถือไดเทานั้น ใน

ใหพิจารณาติดตั้งซอฟตแวรปองกันไว

ควบคูกับการใชโปรแกรมไฟรวอลล 

คําเตือน: คุณตองเปดเค
ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเ

ใหเกิดสัญญาณรบกวนห

บริการเสริมจากระบ
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริก

คุณสมบัติหลายๆ คุณสมบัติตองใชรว

คุณสมบัติเหลานี้ไมทํางานบนทุกเครือ

ทําขอตกลงเฉพาะกับผูใหบริการกอน

เครือขายได ผูใหบริการสามารถใหคํา

ในบางเครือขายอาจมีขอจํากัดที่สงผล

ระบบเครือขาย ตัวอยางเชน ในบางเค

และการบริการทั้งหมด

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยก

เครื่องของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบ

โทรศัพทของคุณอาจมีการกําหนดคาพ

ลําดับของเมนู และไอคอน โปรดติดต

โทรศัพทของคุณรองรับโปรโตคอล WA

TCP/IP คุณสมบัติบางอยางในเครื่อง

การสงขอความทันใจ และการสงขอค

ทางเทคโนโลยีดังกลาวจากระบบเครือ
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อุปกรณเสริม แบตเตอรี่และอุปกรณชารจ
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับเครื่องโทรศัพท 

โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชพลังงานจากอปุกรณชารจ AC-3, AC-4, 

AC-5, DC-4 หรืออะแดปเตอรของอปุกรณชารจ CA-44 

คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่

ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น 

การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและ

ทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป

หากตองการทราบแหลงจําหนายอปุกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง สามารถสอบถาม

จากตัวแทนจําหนายของคุณ หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม 

ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

กฎเกณฑเฉพาะเกี่ยวกับอปุกรณเสริมและอปุกรณเพิ่มพิเศษ
• เก็บอปุกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก

• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก 

อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอุปกรณเสริมทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถ

อยางสม่ําเสมอ

• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้งอุปกรณเสริมในรถ

ที่ติดตั้งยากได
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ยเหลือและติดตอของ 

 และบริการตางๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ Nokia ที่ 

ort หรือเว็บไซต Nokia ประจําทองถิ่นของคุณ

ภัณฑและบริการของโนเกียจากเว็บไซตดังกลาว 

คา โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนยที่ติดตอ

a.com/customerservice

ดตรวจสอบจากศูนยบริการของ Nokia 

th/repair

รที่นําเสนอคุณสมบัติใหม ฟงกชันที่พัฒนาขึ้น 

อาจแจงขอการอัพเดตเหลานี้ผานแอปพลิเคชั่น 

อัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพท คุณจําเปน

 Updater และคอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดกับ

 2000 หรือ XP จุดเชื่อมตออินเทอรเน็ต

ูลที่ใชรวมกันไดเพื่อตอโทรศัพทเขากับ

พลิเคชั่น Nokia Software Updater ไดที่ 

รือเว็บไซต Nokia ในทองที่ของคุณ 

ix
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การสนับสนนุ
วิธีใช
โทรศัพทของคุณมีวิธีใชที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท ซึ่งคุณสามารถเขาใชไดจาก

แอปพลิเคชั่นหรือจากเมนูหลัก

ในการเขาใชงานวิธีใชขณะแอปพลิเคชั่นเปดอยู ใหเลือก ตัวเลือก > วิธีใช 

ในการสลับระหวางวิธีใชและแอปพลิเคชั่นที่เปดอยูแตไมแสดงผลบนหนาจอ 

ใหเลือกและกดคางไวที่ปุม เมนู เลือก ตวัเลือก และเลือกจากตัวเลอืกตอไปนี้:

รายชื่อหัวขอ—ใชดูรายการหัวขอที่มีอยูในประเภทที่เหมาะสม

รายการหมวดหมูวิธใีช—ใชดูรายการประเภทวิธีใช

คนหาโดยใชคําหลัก—ใชคนหาหัวขอวิธีใชโดยใชคําสําคัญ

ในการเปดวิธีใชจากเมนูหลัก ใหเลือก เมนู > แอปพลิฯ > วิธีใช ในรายการประเภท

วิธีใช ใหเลือกแอปพลิเคชั่นที่ตองการเพื่อดรูายการหัวขอวิธีใช 

ในการสลับระหวางรายการประเภทวิธใีช ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  

และรายการคําหลัก ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา 

ในการแสดงขอความวิธีใชที่เกี่ยวของ ใหเลือกขอความนั้น

ขอมูลการใหความชว
Nokia
โปรดดูขอมูลเพิ่มเติม การดาวนโหลด

www.nokia.co.th/6120classic/supp

คุณจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับการใชผลิต

หากคุณตองการติดตอศูนยบริการลูก

ไดสะดวกของ Nokia ไดที่ www.noki

สําหรับบริการดานการบํารุงรักษา โปร

ที่อยูใกลบานไดจาก www.nokia.co.

การอัพเดตซอฟตแวร
Nokia อาจจัดทําการอัพเดตซอฟตแว

หรือสมรรถนะการทํางานที่ดียิ่งขึ้น คุณ

Nokia Software Updater PC ในการ

ตองใชแอปพลิเคชั่น Nokia Software

ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

แบบบรอดแบรนด และสายเคเบิลขอม

คอมพิวเตอร

รับขอมูลเพิ่มเติมและดาวนโหลดแอป

www.nokia.co.th/softwareupdate ห

http://www.nokia.co.th/6120classic/support
http://www.nokia.com/customerservice
http://www.nokia.co.th/repair
http://www.nokia.co.th/softwareupdate
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หากเครือขายของคุณสนับสนุนการสงการอัพเดตซอฟตแวรผานสัญญาณ 

คุณอาจแจงขอการอัพเดตผานโทรศัพทของคุณ โปรดดูที่ “อพัเดตซอฟตแวร”, หนา 39

การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟแวรอาจเกี่ยวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผาน

ระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาบริการ

การสงขอมูลไดจากผูใหบริการของคุณ

ตรวจสอบใหแนใจวาแบตเตอรี่โทรศัพทมีพลังงานเพียงพอหรือเชื่อมตออยูกับอปุกรณ

ชารจกอนเริ่มอัพเดต
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การเริ่มตนใชงาน
การใสซมิการดหรือ USIM การดและแบตเตอรี่
ใหปดโทรศัพท และปลดอุปกรณชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

เครื่องโทรศัพทนี้ใชแบตเตอรี่ BL-5B 

หากตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ ในการใชบริการ

ซิมการด โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคุณ ซึ่งอาจเปนผูใหบริการ หรือ

ผูจําหนายรายอื่นๆ

1. คว่ําโทรศัพทลง แลวเลื่อนฝาดานหลังเพื่อถอดออกจากโทรศัพท (1 และ 2) 

เมื่อตองการถอดแบตเตอรี่ออก ใหยกแบตเตอรี่ขึ้นตามภาพ (3) 

2. ในการปลดที่วางซิมการดออก ใหเลื่อนที่วางการดไปดานหลัง (4) แลวยกขึ้น (5)

ใสซิมการด หรือ USIM การดลงในที่วางซิมการด (6) โปรดตรวจสอบวาใส

ซิมการดอยางถูกตอง โดยที่หนาสัมผัสสีทองของซิมการดหันลงดานลาง และ

มุมตัดของการดอยูทางดานบน

ปดที่วางซิมการด แลวเลื่อนไปดานหนาเพื่อล็อค (7) 

3. แลวใสแบตเตอรี่ (8) และฝาดาน



การเริ่มตนใชงาน

 
อก ถอดการดหนวยความจําและกด 'ตกลง' 

 แลวเลือก ตกลง
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การด microSD
ใชเฉพาะการด microSD ที่ใชงานรวมกันไดซึ่ง

ผานการรับรองจาก Nokia วาใชไดกับโทรศัพทเทานั้น 

Nokia ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการรับรอง

สําหรับการดหนวยความจํา แตการดบางยี่หออาจ

ไมสามารถใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดอยางสมบูรณ การดที่ใชงานรวมกันไมได 

อาจทําใหการดและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูลที่จัดเก็บไวบน

การดสูญหาย

โปรดเก็บการด microSD ใหพนมือเด็ก

คุณสามารถเพิ่มหนวยความจําที่มีอยูของการดหนวยความจํา microSD ได 

คุณสามารถใสหรือถอดการด microSD ออกไดโดยไมตองปดเครื่อง

ขอสําคัญ:  หามถอดการดหนวยความจําออกกลางคันเมื่อยังมีการ
ใชการดอยู การถอดการดกลางคันอาจทําใหการดหนวยความจํา

และอุปกรณเสียหาย และขอมูลที่จัดเก็บไวในการดอาจเสียได

การใสการด microSD
โปรดอยาลืมวาการดหนวยความจําอาจใหมาพรอมกับโทรศัพท

1. เปดชองดานขาง (1)

2. ใสการด microSD ลงในชองใส โดยใหหนาสัมผัสสีทองอยูดานบน (2) คอยๆ 

ดันการดลงไปเพื่อล็อคใหเขาที่

3. ปดชองดานขางใหสนิท (3) 

การถอดการด microSD
1. คอยๆ ดันการดลงไปเพื่อถอดอ

จะปรากฎขึ้น ดึงการดออกมา

2. ปดชองดานขางใหสนิท
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ปอนรหัส PIN และเลือก 

ปอนรหัสล็อค หลังจากนั้น 

ากโรงงาน คือ 12345

ที่
ําแหนงที่คุณอาศัยอยู

รฐานกรีนิช (GMT) 

า”, หนา 32

กติ
ามปกติ

นทนาทางวิดีโอ 

รูสึกไดวา

นี้เปนสภาพ

านผิดปกติ 

องใกลบานคุณ
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การชารจแบตเตอรี่
เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง 

เสียบสายอุปกรณชารจเขากับโทรศัพท 

ในกรณีที่ไมมีประจุแบตเตอรี่เหลืออยูเลย สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้น

บนหนาจอเมื่อเวลาผานไปสองสามนาที ซึ่งจะสามารถโทรออกไดหลังจากนั้น

ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับประเภทของอุปกรณชารจและแบตเตอรี่ที่

ใช การชารจแบตเตอรี่ BL-5B โดยใชอุปกรณชารจ AC-4 จะใชเวลาประมาณ 80 นาที

เคลด็ลับ: หากคุณตองการประหยัดแบตเตอรี่ คุณสามารถใชโทรศัพท
เฉพาะในเครือขาย GSM ได เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา > 

โทรศัพท > เครือขาย > โหมดระบบ > GSM เมื่อเลือกเครือขาย GSM แลว 

คุณจะไมมีบริการ UMTS (3G) ตางๆ ทั้งหมดที่มีอยู

การเปดและปดเครื่อ
ใหกดปุมเปดปดคางไว

หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัส PIN ให

ตกลง

หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัสล็อค ให

ใหเลือก ตกลง รหัสล็อคที่กําหนดใหจ

ตั้งเวลา เขตเวลา และวัน
ปอนเวลาทองถิ่น เลือกเขตเวลาตามต

สวนตางของเวลาโดยดูตามเวลามาต

แลวจึงปอนวันที่ โปรดดูที่ “วันและเวล

ตําแหนงการทํางานป
ใหใชโทรศัพทในตําแหนงการทํางานต

เมื่อใชงานเปนเวลานาน เชน ใชสายส

หรือเชื่อมตอขอมูลความเร็วสูง คุณจะ

เครื่องรอนขึ้น โดยสวนใหญแลวสภาพ

ปกติ หากคุณสังเกตเห็นวาเครื่องทําง

ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับร



การเริ่มตนใชงาน
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โทรศัพทรุนนี้มีเสาอากาศในตัว 

• เสาอากาศของโทรศัพทเคลื่อนที่ (1)

• เสาอากาศ Bluetooth (2)

หมายเหตุ: เชนเดียวกับอุปกรณสงสัญญาณวิทยุอื่นๆ คุณไมควรจับ

เสาอากาศโดยไมจําเปนในขณะที่ใชเสาอากาศ ตัวอยางเชน หามสัมผัส

เสาอากาศของโทรศัพทเคลื่อนที่ในขณะที่ใชโทรศัพท เพราะการสัมผัส

กับเสาอากาศที่กําลังสงหรือรับสัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพของการ

สื่อสารดวยวทิยุ อาจทําใหมีการใชพลังงานเกินกวาที่จําเปนอีกดวย 

และอาจทําใหแบตเตอรี่มีอายุการใชงานสั้นลง

การโอนยายขอมูล
การโอนยายขอมูลจากโทรศัพทเครื่องเดิม เชน รายชื่อ โปรดดู “การถายโอนขอมูล”, 

หนา 41
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โทรศัพทของคุณ
ปุมและสวนตางๆ
• เลนสกลองถายรูปดานหนาเครื่อง (1)

• หูฟง (2)

• จอแสดงผล (3)

• ปุมเลือกดานซายและดานขวา (4)

• ปุมลบ (5)

• ปุมเมนู (6) ซึ่งตอไปจะเรียกเปน 

“เลือก เมนู”
• ปุมโทรออก (7)

• ปุมจบการทํางาน (8)

• ปุมเลื่อน Navi™ (9) 

ซึ่งตอไปจะเรียกวาปุมเลื่อน

• ปุมตัวเลข (10)

• ลําโพง (11)

• ชองใสการด microSD 

(12)

• ที่รอยสายคลอง (13)

• ชองเสียบ USB (14)

• ชองเสียบ Nokia AV 

2.5 มม. (15)

• ชองเสียบอุปกรณชารจ 

(16)

• เลนสกลองถายรูปดานหลงั

เครื่อง (17)

• แฟลชกลองถายรูป (18)

• ปุมเปด/ปด (19)

• ปุมความดัง (20)

• ปุมกลองถายรูป (21)

คําเตือน: โทรศัพทเครื่อง



โทรศัพทของคุณ

ใชโทรศัพทโดยไมตองเชื่อมตอกับเครือขาย 

ามแรงของสัญญาณ สัญญาณ RF แบบไรสาย

ปองกัน และคุณสามารถใชโทรศัพทไดโดยไมตอง

บบออฟไลนในสถานที่ที่ไวตอการรับคลื่นวิทยุ เชน 

 คุณสามารถฟงเพลงจากเครื่องเลนเพลงในขณะ

กดปุม เปด/ปด และเลือกรูปแบบอืน่

ออฟไลน คุณไมสามารถโทรออกหรือรับสาย 

ที่ตองอยูในพื้นที่ใหบริการเครือขายเซลลูลาร 

รโทรฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้งโปรแกรมไว

งหนาแลว ในการโทรติดตอ คุณตองใชฟงกชัน

นแปลงรูปแบบ หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอน
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โหมดพรอมทํางาน
เมื่อคุณเปดเครื่องและมีการลงทะเบียนเครื่องในระบบเครือขายแลว เครื่องจะอยูใน

โหมดสแตนดบายและพรอมสําหรับการใชงาน

ในการเปดรายการหมายเลขที่โทรออกลาสุด ใหกดปุมโทรออก 

ในการใชคําสั่งเสียงหรือการโทรออกโดยใชเสียง ใหกดปุมเลือกดานขวาคางไว

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกดปุมเปด/ปดและเลือกรูปแบบ

เมื่อตองการเริ่มการเชื่อมตอกับเว็บ ใหกดคางไวที่ปุม 0

สแตนดบายแบบพิเศษ
เมื่อเปดใชโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ คุณสามารถใชหนาจอเพื่อเขาใช

แอปพลิเคชั่นที่ใชงานบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว การเลือกวาจะใหแสดงโหมด

สแตนดบายหรือไม ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > การปรับตั้งคา > 

โหมดพรอมทํางาน > แบบพิเศษ > เปด หรือ ปด

ในโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ แอปพลิเคชั่นที่ตั้งไวเปนคาเริ่มตนจะปรากฏขึ้น

ทางดานบนของพื้นที่สแตนดบาย และปฏิทิน สิ่งที่ตองทํา และเหตุการณของผูใช

จะแสดงอยูดานลาง ในการเลือกแอปพลิเคชั่นหรือเหตุการณ ใหเลื่อนไปยังรายการ

ที่ตองการ แลวเลือก

รปูแบบออฟไลน
รูปแบบ ออฟไลน จะใหคุณสามารถ

ซึ่งแสดงดวย  ในพื้นที่แสดงคว

ที่เขามาหรือออกจากโทรศัพทจะถูก

มีซิมการดหรือ USIM การด ใชรูปแ

เมื่อขึ้นเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล

ใชงานรูปแบบออฟไลนได 

ในการออกจากรูปแบบออฟไลน ให

ขอสําคัญ: ในรูปแบบ
หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ 

คุณอาจโทรติดตอเบอ

ในเครื่องของคุณไวลว

โทรศัพทกอนโดยเปลี่ย

รหัสปลดล็อค
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แพคเก็ตกําลังทํางานอยูซึ่งเปนสวนหนึ่ง

 EGPRS แสดงวาการเชื่อมตอดังกลาว

วาการเชื่อมตอนั้นมีอยูและนํามาใชได 

ระบบ EGPRS มีอยูในเครือขาย แตโทรศัพท

 EGPRS ในการโอนยายขอมูล

แพคเก็ต UMTS เปดใชงาน 

อดังกลาวถูกพักไว และ 

อนั้นมีอยูและนํามาใชได

luetooth อยู โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ Bluetooth”, 

ู

ึ้นได
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สัญลักษณ
โทรศัพทเชื่อมตอกับระบบเครือขาย UMTS อยู

HSDPA (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ในเครือขาย UMTS 

เปดใชงาน

โทรศัพทเชื่อมตอกับระบบเครือขาย GSM อยู

โทรศัพทอยูในโหมดออฟไลน และไมไดเชื่อมตอกับระบบ

เครือขายเซลลูลาร โปรดดูที่ “รูปแบบออฟไลน”, หนา 6

คุณไดรับขอความในแฟมขอมูล ถาดเขา ใน ขอความ 

มีขอความที่รอสงอยูใน ถาดออก

คุณมีเบอรที่ไมไดรับสาย โปรดดูที่ “บันทึก”, หนา 14

มีการล็อคปุมกดโทรศัพทไว โปรดดูที่ “การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด)”, 

หนา 8

มีการเปดเสียงออกลําโพง

โอนสายเรียกเขาทุกสายไปยังหมายเลขอื่น

มีการตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท

การเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต GPRS เปดใชงาน 

แสดงวาการเชื่อมตอดังกลาวถูกพักไว และ  

แสดงวาการเชื่อมตอนั้นมีอยูและนํามาใชได

การเชื่อมตอขอมูลแบบ

ของเครือขายที่สนับสนุน

ถูกพักไวและ  แสดง

ไอคอนเหลานี้แสดงวา 

ของคุณไมจําเปนตองใช

การเชื่อมตอขอมูลแบบ

แสดงวาการเชื่อมต

แสดงวาการเชื่อมต

เปดใช Bluetooth

มีการสงขอมูลโดยใช B

หนา 41

มีการเชื่อมตอ USB อย

สัญลักษณอื่นนอกจากนี้อาจปรากฏข



โทรศัพทของคุณ

หูฟงหรือลําโพงขณะใชสายหรือขณะฟงไฟลเสียง 

ท ใหเลือก ลําโพง และในการปดใชงานลําโพง

ือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชฟงกชัน

ื่องจากเสียงจะดังมาก 

คปุมกด)
การกดปุมโดยบังเอิญ

นซาย และ * ภายใน 1.5 วินาที 

กดโดยอตัโนมัติเมื่อผานไปชวงเวลาหนึ่ง ใหเลือก 

ไป > ความปลอดภัย > โทรศัพทและซิมการด > 

เอง และเวลาที่ตองการ

อ็ค และกด * ภายใน 1.5 วินาที 

อกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการ

> ทั่วไป > ความปลอดภัย > 

ิธีที่โทรศัพทจะใชรหัสผาน
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เมนู
ในเมนู คุณสามารถเขาสูฟงกชันในเครื่องได ในการเขาใชเมนูหลัก ใหกดปุมเมนู 

ซึ่งตอไปจะเรียกเปน “เลือก เมนู”
ในการเลื่อนไปทางซาย ทางขวา ขึ้น หรือลง ใหกดที่ขอบของปุมเลื่อน ในการเปด

แอปพลิเคชั่นหรือแฟมขอมูล ใหเลื่อนไปที่รายการดังกลาวแลวกดปุมเลื่อน

ในการเปลี่ยนมุมมองเมนู ใหเลือก เมนู > ตัวเลือก > เปลี่ยนมุมมองเมนู 

และประเภทมุมมอง หากคุณเปลี่ยนลําดับของฟงกชันในเมนู ลําดับจะแตกตางจาก

ลําดับเริ่มตนที่ระบบกําหนดไวตามที่อธิบายในคูมือผูใชนี้

ในการปดแอปพลิเคชั่นหรือแฟมขอมูล ใหเลือก กลับ และ ออก ซ้ําๆ หลายครั้ง

เทาที่จําเปนเพื่อยอนกลับไปยังเมนูหลัก หรือเลือก ตัวเลือก > ออก

ในการแสดงและสลับระหวางแอปพลิเคชั่นที่เปดอยู ใหกดปุม เมนู คางไว 
หนาตางแสดงการสลับการใชงานแอปพลิเคชั่นจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรายการ

แอปพลิเคชั่นตางๆ ที่เปดอยู เลื่อนไปยังแอปพลิเคชั่นที่ตองการ และเลือก

ในการเลือกหรือยกเลิกการเลือกรายการในแอปพลิเคชั่น ใหกด # ในการเลือกหรือ

ยกเลิกการเลือกหลายๆ รายการติดตอกัน ใหกด # คางไว แลวเลื่อนขึ้นหรือลง

หากปลอยใหแอปพลิเคชั่นทํางานอยูเปนพื้นหลัง จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มาก 

และลดอายุใชงานของแบตเตอรี่

การดูการใชหนวยความจํา
ในการตรวจดูการใชพื้นที่หนวยความจํา ใหเลือก เมนู > ตัวเลือก > 

ขอมูลหนวยความจํา > ความจําโทรศัพท หรือ การดความจํา หากหนวยความจํา

โทรศัพทเหลือนอย ใหลบไฟลบางไฟล หรือยายไฟลไปเก็บไวในการดหนวยความจํา

การควบคุมเสียง
หากตองการปรับระดับความดังของ

ใหกดปุมความดัง

ในการเปดใชลําโพงระหวางโทรศัพ

ระหวางโทรศัพท ใหเลือก ชุดหูฟง

คําเตอืน: โปรดอยาถ
เปดเสียงออกลําโพง เน

การล็อคปุมกด (ล็อ
คุณสามารถล็อคปุมกดเพื่อปองกัน

ในการล็อคปุมกด ใหกดปุมเลือกดา

หรือในการตั้งคาโทรศัพทใหล็อคปุม

เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่ว

เวลาล็อคปุมกดอัตโนมัติ > กําหนด

ในการปลดล็อคปุมกด เลือก ปลดล

เมื่อล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรอ

ซึ่งกําหนดไวในเครื่องได 

รหสัผาน
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา

โทรศัพทและซิมการด เพื่อกําหนดว
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โทรศัพทของคุณ

ไท
ย

ั้งคาจํากัดการโทร โปรดดูที่ “โทรศัพท”, หนา 36 

ราบ หากรหัสผานถูกบล็อค โปรดติดตอ

รือขาย) คือ รานคาที่จําหนายเนื้อหาสําหรับ

นโทรศัพทของคุณ

า ดูตัวอยาง ซื้อ ดาวนโหลด ตลอดจนปรับปรุง

ยการจะถูกจําแนกประเภทตามแค็ตตาล็อก

ยจัดเตรียมไวให โดยเนื้อหาที่มีอยูจะ

เพื่อเขาสูเนื้อหาใหมลาสุด 

ัดจําหนายหรือผูผลิตของรายการ 

ิมผานทาง ดาวนโหลด

ไวในโทรศัพทของคุณได 

ก เมนู > แอปพลิฯ > สวนตัว 
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รหัสลอ็ค
รหัสล็อค (5 หลัก) ใชปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต รหัสที่ตั้งไว คือ 

12345 คุณสามารถเปลี่ยนรหัสและตั้งใหโทรศัพทขอรหัสได

เมื่อล็อคโทรศัพทไว คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการ

ซึ่งกําหนดไวในเครื่องได

รหัส PIN
รหัส PIN (personal identification number) และรหัส UPIN (universal personal 

identification number) (4 ถึง 8 หลัก) ใชสําหรับปองกันการใชซิมการดของคุณ

โดยไมไดรับอนุญาต รหัส PIN มักใหมาพรอมกับซิมการด

รหัส PIN2 (4 - 8 หลัก) อาจไดมาพรอมกับซิมการด โดยคุณตองใชรหัสนี้ในการ

เขาใชฟงกชันบางอยาง

คุณตองใชรหัส PIN ของโมดูลเพื่อเขาดูขอมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัย 

คุณตองใชรหัสลายเซ็นสําหรับลายเซ็นแบบดิจิตอล รหัส PIN เหลานี้จะมาพรอมกับ

ซิมการดในกรณีที่ซิมการดมีโมดูลรักษาความปลอดภัย

รหัส PUK
รหัส PUK (personal unblocking key) และรหัส UPUK (universal personal 

unblocking key ) (8 หลัก) ใชในการเปลี่ยนรหัส PIN และ UPIN 

ที่ถูกบล็อกไวตามลําดับ ในการเปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ถูกล็อค จําเปนตองใชรหัส PUK2

หากรหัสนี้ไมไดมีใหพรอมกับซิมการด โปรดติดตอผูใหบริการในทองที่ของคุณ

เพื่อขอทราบรหัส

รหัสระบบ
คุณตองใสรหัสระบบ (4 หลัก) เมื่อใช ต

ผูใหบริการระบบจะแจงรหัสนี้ใหคุณท

ผูใหบริการของคุณ

ดาวนโหลด!
ดาวนโหลด (บริการเสริมจากระบบเค

โทรศัพทเคลื่อนที่และคุณนํามาใชไดบ

ดวย ดาวนโหลด คุณจะสามารถคนห

เนื้อหา บริการ และแอปพลิเคชั่นได รา

และแฟมขอมูลซึ่งผูใหบริการแตละรา

ขึ้นอยูกับผูใหบริการ

เลือก เมนู > ดาวนโหลด

ดาวนโหลด ใชบริการเครือขายของคุณ

โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ หรือผูจ

เพื่อขอรับขอมูลเกี่ยวกับรายการเพิ่มเต

สวนตวั
คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น

ในการเขาใชงานแอปพลิเคชั่น ใหเลือ



โทรศัพทของคุณ

 เริ่มตน ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > เชื่อมตอ > 

งการ ในการตั้งคาวาจะใหเปดใชโหมด

มเมื่อเชื่อมตอ > ไม

มือ

หลัง โปรดดูขั้นตอนที่ 1 ใน “การใสซิมการดหรือ 

Nokia_6120_APAC_UG_th.fm  Page 10  Thursday, July 5, 2007  3:46 PM
10 ลขิสทิธิ ์© 2007 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

การเชื่อมตอชุดหฟูง

อยาเชื่อมตอผลิตภัณฑที่สงสัญญาณออกได เพราะอาจสรางความเสียหาย

ใหกับโทรศัพท อยาเชื่อมตอแหลงจายไฟใดๆ เขากับชองเสียบ Nokia AV 

เมื่อเชื่อมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงใดๆ นอกเหนือจากอปุกรณที่

ผานการรับรองจาก Nokia วาใชงานกับชองเสียบ Nokia AV ได โปรดใชความ

ระมัดระวังเปนพิเศษกับระดับความดัง

เชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล USB 

ในการตั้งคาโหมดการเชื่อมตอ USB

USB > โหมด USB และโหมดที่ตอ

เริ่มตนอัตโนมัติหรือไม ใหเลือก ถา

การใสสายคลองขอ

รอยสายคลองขอมือตามภาพ

สําหรับคําแนะนําในการถอดฝาดาน

USIM การดและแบตเตอรี่”, หนา 1
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ฟงกชันการโทร

ไท
ย

ออกไปยังเบอรโทรศัพทที่คุณใชอยูเปนประจํา

นดเบอรโทรศัพทสําหรับปุมโทรดวน 2 ถึง 9 

ที่ศูนยขอความเสียงเทานั้น 

ัวเลอืก > กําหนดโทรดวน 

 แลวเลือก กําหนด 

ื่อ สัญลักษณ  

โทรดวนที่กําหนดไว

ิธีการหนึ่งดังตอไปนี้:

ก

 ใหกดปุมโทรดวนคางไวจนกวาระบบจะเริ่ม

ดวน เปน เปด ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 

> การโทรดวน > เปด

น ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > โทรดวน 

ือก > ดูเบอร 

ที่อยูใน รายชื่อ อัตโนมัติ 

ชื่อซ้ํากันกับหมายเลขอื่นๆ

รบันทึกเสียงในที่เงียบ
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ฟงกชนัการโทร
การโทรออก
1. เมื่อเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย ใหปอนเบอรโทรศัพทรวมทั้งรหัสพื้นที่ 

กดปุมลบเพื่อลบหมายเลข

ในการโทรตางประเทศใหกด * สองครั้งเพื่อเปนรหัสนําหนาการโทรตางประเทศ 

(เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกตางประเทศ)

2. ในการโทรออก ใหกดปุมโทร

3. ในการวางสายหรือยกเลิกการพยายามโทรออก ใหกดปุมจบการทํางาน

เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใชควบคุมการโทร 

(เชน จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) การโทรออกอาจใชเฉพาะเบอรโทร

ฉุกเฉินที่ตั้งไวในเครื่องของคุณ

ในการโทรออกจาก รายชื่อ ใหเลือก เมนู > รายชื่อ และเลื่อนไปยังชื่อที่ตองการ 

ในการโทรออก ใหกดปุมโทร

การโทรติดตอระบบฝากขอความเสียง
ในการโทรติดตอระบบฝากขอความเสียง ใหกดปุม 1 ในโหมดสแตนดบายคางไว 

การโทรติดตอระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมของระบบเครือขาย 

โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอทราบเบอรโทรติดตอระบบฝากขอความเสียง

ในการกําหนดเบอรโทรติดตอระบบฝากขอความเสียงหากไมมีการตั้งคาเบอรไว 

ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศูนย และเมื่อ เบอรศูนยขอความเสียง: ปรากฎ 

ใหปอนเบอรระบบฝากขอความเสียง

ในการเปลี่ยนเบอรโทรติดตอระบบฝากขอความเสียง ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 

โทรศูนย > ตัวเลือก > เปลี่ยนเบอร และ ปอนเบอร 

โทรดวน
การโทรดวนเปนวิธีที่รวดเร็วในการโทร

ในโหมดสแตนดบาย คุณสามารถกําห

ตัวเลข 1 จะสงวนไวสําหรับการโทรไป
1. เลือก เมนู > รายชื่อ และรายชื่อ

2. เลื่อนไปที่หมายเลข แลวเลือก ต
เลื่อนไปยังปุมโทรดวนที่ตองการ

เมื่อคุณกลับสูหนาจอขอมูลรายช

ที่อยูถัดจากเบอรจะหมายถึงการ

โทรติดตอเบอรโทรดวนดวยวิธีการใดว

• กดปุมโทรดวน แลวกดปุมโทรออ

• หากตั้งคา การโทรดวน เปน เปด

การโทรนั้น ในการตั้งคา การโทร

การตั้งคา > โทรศัพท > การโทร

ในการดูเบอรที่กําหนดไวในปุมโทรดว

เลื่อนไปยังไอคอนปุม แลวเลือก ตัวเล

การโทรออกดวยเสียง 
จะเพิ่มรายการเสียงในรายการทั้งหมด

ใหใชชื่อที่ยาวพอประมาณ และอยาใช

รายการเสียงจะไวตอเสียงรอบขาง คว



ฟงกชันการโทร

สธไมรบัสาย
รออก 

นา ใหกดปุมความดัง

ือก เงียบ

หูฟงที่ใชงานรวมกันไดเขากับโทรศัพท 

สายหรือวางสาย

างสาย หรือเลือก ตวัเลือก > ปฏิเสธ 

ุณเพื่อบอกเหตุผลที่ไมสามารถรับสายได ใหเลือก 

ําหรับขอมูลการตั้งคา โปรดดูที่ “โทรศัพท”, หนา 36

ไดขณะสนทนาเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย 

ปรดติดตอผูใหบริการ

ือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้

ยที่เชื่อมตอดวยและวางสายของคุณเองจาก

ละเปลี่ยนไปรับสายเรียกซอน

ียกเรียกเขาแบบ DTMF (เชน รหัสผาน) 

อักษรนั้นใน รายชื่อ ในการปอนตัวอักษร

องการหยุดสายชั่วคราว (p) ใหกดปุม * ซ้ําๆ 

กลง
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หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิดปญหาขึ้นได 
ถาคุณอยูในที่ที่มีเสียงดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไมควร

อาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียงอยางเดียวไมวาในสถานการณใด

ก็ตาม

1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมเลือกดานขวาคางไว คุณจะไดยินเสียงโทนสั้นๆ 

และคําวา พูดตอนนี้ จะปรากฏ

หากคุณใชชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันไดที่มีปุมชุดหูฟง ใหกดปุมชุดหูฟงคางไว 

2. เปลงเสียงตามคําสั่งเสียงใหชัดเจน โทรศัพทจะเลนคําสั่งเสียงของชื่อที่

ตรงกันมากที่สุด หลังจากนั้นอีกประมาณ 1.5 วินาที โทรศัพทจะโทรออกไปยัง

เบอรนั้นหรือหากเบอรดังกลาวไมถูกตอง กอนจะโทรออก ใหเลือก ถัดไป 

แลวเลือกรายการอื่น

การใชคําสั่งเสียงเพื่อใชงานฟงกชันโทรศัพทนั้นมีวิธีการคลายคลึงกับการโทรออกโดย

ใชเสียง โปรดดูที่ “การสั่งงานดวยเสียง”, หนา 37

การประชุมสาย (บรกิารเสริมจากระบบเครือขาย) 
1. โทรออกไปยังผูรวมประชุมรายแรก

2. ในการโทรไปยังผูรวมประชุมรายอื่น เลือก ตวัเลือก > โทรออกใหม 

สายแรกจะถูกพักสายไวโดยอัตโนมัติ

3. เมื่อมีผูรับสายใหมแลว หากตองการดึงสายแรกกลับเขารวมประชุมทางโทรศัพท 

ใหเลือก ตวัเลือก > ประชุม ในการเพิ่มคนใหมเขาสูสาย ใหทําตาม

ขั้นตอนที่ 2 และเลือก ตัวเลือก > ประชุม > เพิ่มในการประชุม โทรศัพทเครื่องนี้

สามารถรองรับผูรวมประชุมสายไดมากที่สุด 6 สาย รวมทั้งตัวคุณ

4. เมื่อตองการจบการประชุมสาย ใหกดปุมวางสาย

การรับสายหรอืปฏิเ
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโท

หากตองการปรับความดังขณะสนท

หากตองการปดเสียงเสียงเขา ใหเล

เคล็ดลบั: หากคุณตอชุด
ใหกดปุมที่ชุดหูฟงเพื่อรับ

ในการปฏิเสธไมรับสาย ใหกดปุมว

ในการสงขอความไปยังผูที่โทรหาค

ตัวเลือก > สงขอความตัวอักษร ส

ตวัเลือกขณะสนทนา
ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใช

หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โ

เลือก ตัวเลือก ขณะสนทนาเพื่อเล

โอน—เพื่อตอสายที่พักไวเขากับสา

การสนทนา

แทนที่—เพื่อวางสายที่สนทนาอยูแ

สง DTMF—เพื่อสงตัวอักษรแทนเส

ปอนตัวอักษร DTMF หรือคนหาตัว

ขณะรอสาย (w) หรือตัวอกัษรเมื่อต

หากตองการสงโทนเสียง ใหเลือก ต
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ฟงกชันการโทร

ไท
ย

ูใหบริการระบบเครือขาย หรือผูใหบริการ

ีโอ ใหกดปุม วางสาย

รับสายสนทนาทางวดิีโอ
จะปรากฏขึ้น กดปุมโทรออกเพื่อรับสาย

และเพื่อแสดงภาพที่กลองถายไวในโทรศัพท

ายการสนทนาทางวิดีโอ ใหกดปุมวางสาย

นระหวางสายสนทนาทางวิดีโอ แตคุณก็ตอง

นาทางวิดีโอ ตรวจสอบราคาจากผูใหบริการ

กดปุมวางสาย หรือเลือก ตวัเลือก > ปฏิเสธ 

เพื่อบอกเหตุผลที่ไมสามารถรับสายได ใหเลือก 

รับขอมูลการตั้งคา โปรดดูที่ “โทรศัพท”, หนา 36

กโทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณไปยังโทรศัพท

ระหวางการสนทนา

ังนี้:

งคุณมีการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอระหวางบุคคล 

otocol (SIP) โปรดสอบถามการตั้งคา SIP 

ทรศัพทของคุณ ในการปอนที่อยู SIP 

คลนั้นๆ ใหเลือก เมนู > รายชื่อ รายชื่อ และ 

เพิ่มรายละเอียด > SIP หรือ มุมมองรวม 

rname@domainname (คุณสามารถใชที่อยู IP 
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สายเรียกซอน (บริการเสรมิจากระบบเครอืขาย)
ขณะสนทนา ใหกดปุมโทรออก เพื่อรับสายเรียกซอน สายแรกจะถูกพักไว 

เมื่อตองการวางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุมวางสาย 

ในการใชงานฟงกชัน สายเรียกซอน ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา > 

โทรศัพท > การโทร > สายเรียกซอน > ทํางาน

หากคุณตองการสลับระหวางสายสนทนาสองสาย ใหเลือก สลับ

การสนทนาทางวิดโีอ
ในการสนทนาทางวิดีโอ คุณจําเปนตองมีการด USIM และอยูภายในบริเวณพื้นที่

ครอบคลุมของระบบเครือขาย UMTS โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อสอบถามขอมูล

เกี่ยวกับบริการและการเปนสมาชิกของบริการสนทนาทางวิดีโอ การสนทนาทางวิดีโอ

สามารถทําไดระหวางคูสนทนาเทานั้น เมื่อไมมีการใชสายสนทนา สายวิดีโอ 

หรือมีสายขอมูลอืน่อยู โดยสามารถใชไดกับโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชงานรวมกันได

หรือไคลเอนต ISDN 

คุณไมไดรับภาพวิดีโอ (เนื่องจากผูรับไมไดสงภาพวิดีโอ หรือระบบเครือขาย

ไมไดสงวิดีโอนั้น)

คุณปฏิเสธการสงภาพวิดีโอจากเครื่องโทรศัพทของคุณ

1. ปอนเบอรโทรศัพทในโหมดสแตนดบาย หรือเลือก เมนู > รายชื่อ 

และเลื่อนไปยังรายชื่อที่ตองการ

2 เลือก ตัวเลือก > โทร > สายวิดีโอ 

ในการเปลี่ยนแปลงระหวางการแสดงวิดีโอหรือการฟงแตเสียง ใหเลือก ใชงาน 

หรือ ไมใชงาน > การสงวิดีโอ, การสงเสียง หรือ การสงวิดีโอและเสียง 

แมคุณจะปฏิเสธการสงวิดีโอระหวางสายสนทนาทางวิดีโอ แตคุณก็ตอง

เสียคาบริการสายนั้นในอัตราสายสนทนาทางวิดีโอ 

โปรดตรวจสอบราคาบริการกับผ

โทรศัพทเคลื่อนที่ของคุณ

3 ในการวางสายการสนทนาทางวิด

การรับสายหรอืปฏเิสธไม
เมื่อสายสนทนาทางวิดีโอเขามา 

เลือก ใช เพื่อใชงานการสงภาพวิดีโอ 

ของคุณกับผูที่โทรเขามา ในการวางส

แมวาคุณจะปฏิเสธการสงภาพวิดีโอใ

เสียคาบริการสายนั้นในอัตราสายสนท

ในการปฏิเสธสายสนทนาทางวิดีโอ ให

ในการสงขอความไปยังผูที่โทรหาคุณ

ตัวเลือก > สงขอความตัวอักษร สําห

แบงปนวิดโีอ
ใช มุมมองรวม เพื่อสงภาพวิดีโอสดจา

เคลื่อนที่เครื่องอื่นที่ใชงานรวมกันไดใน

ในการใช มุมมองรวม คุณตองปฏิบัติด

• ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทขอ

ซึ่งเรียกวา session initiation pr

จากผูใหบริการ และบันทึกไวในโ

ของผูรับในบัตรรายชื่อสําหรับบุค

ตัวเลือก > แกไข > ตัวเลือก > 

ปอนที่อยู SIP ในรูปแบบ sip:use

แทนชื่อโดเมนได)



ฟงกชันการโทร

 หรือที่โทรออก ขอความการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต

ศัพทลงทะเบียนไว ใหเลือก เมนู > บันทึก

ชปุมโทรออกเปนปุมลัดไปยังบันทึก เบอรโทรลาสุด 

จริงในการโทรและบริการที่แสดงใน

จากผูใหบริการอาจตางกัน ขึ้นอยูกับคุณสมบัติ

เศษ ภาษี และปจจัยอื่นๆ

าบางประเภท รวมทั้งตัวจับเวลาอายุใชงาน 

ดดวยการอัปเกรดบริการหรือซอฟตแวร
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• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณและผูรับมีการเชื่อมตอ UMTS ที่ใชงานอยู และอยู

ภายในพื้นที่คลอบคลุมของระบบเครือขาย UMTS หากคุณเริ่มตนเซสชัน

การแบงปนขณะที่คุณอยูในพื้นที่ครอบคลุมของระบบเครือขาย UMTS 

และเกิดการสงมอบขามเครือขายไปยัง GSM เซสชันการแบงปนจะถูกยกเลิก

แตคุณยังสนทนาตอได

การแบงปนวดิีโอสด
1. เมื่อกําลังใชสายสนทนาอยู เลือก ตัวเลือก > รวมดูวิดีโอ > ภาพสด

2. โทรศัพทจะสงคําเชิญไปตามที่อยู SIP ที่คุณเพิ่มลงในบัตรรายชื่อของผูรับ 

หากผูรับมีที่อยู SIP หลายที่อยูบนบัตรรายชื่อ ใหเลือกที่อยู SIP ที่คุณตองการ

สงคําเชิญไปให และ เลือก เพื่อสงคําเชิญ

3. การแบงปนภาพจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ เมื่อผูรับตอบรับคําเชิญ

ลําโพงทํางานอยู นอกจากนี้ คุณยังสามารถใชชุดหูฟงเพื่อสนทนาตอได

ขณะที่คุณแบงปนวิดีโอ

4. เลือก พัก เพื่อหยุดเซสชันการแบงปนชั่วคราว เลือก ทําตอ 

เพื่อกลับมาแบงปนตอ

5. ในการสิ้นสุดเซสชันการแบงปน ใหเลือก หยุด ในการยุติสายสนทนา 

ใหกดปุมวางสาย

การตกลงรับคําเชญิ
เมื่อคุณไดรับขอความเชิญซึ่งแสดงชื่อหรือที่อยู SIP ของผูสง ใหเลือกคําสั่งตอไปนี้:

ยอมรับ—เพื่อเริ่มเซสชันการแบงปนและใชงานโหมดดู

ปฏิเสธ—เพื่อปฏิเสธคําเชิญ ผูสงจะไดรับขอความแจงวาคุณปฏิเสธคําเชิญนั้น 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถกดปุมวางสายเพื่อปฏิเสธเซสชันการแบงปนและวางสายได

ในการสิ้นสุดเซสชันการแบงปน ใหเลือก หยดุ

บันทึก
ในการดูเบอรที่ไมไดรับสาย ที่ไดรับ

ตลอดจนแฟกซและสายขอมูลที่โทร

ในโหมดสแตนดบาย คุณสามารถใ

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

หมายเหต:ุ คาใชจาย
ใบเรียกเก็บคาบริการ

ของเครือขาย การปด

หมายเหต:ุ ตัวจับเวล
สามารถตั้งเวลาใหมไ
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ระบบปอนตัวอักษร

ไท
ย

ที่ใชอยูเสมอจะอยูที่ปุม 1 สําหรับตัวอักษรอื่นๆ 

บ ในการลบตัวอักษรหลายตัวใหกดปุม * คางไว

นเคอรเซอรไปยังบรรทัดถัดไป ใหกดปุม 0 

โนมัติ
ุมนั้นเพียงครั้งเดียว เมื่อใชระบบ

2—9 กดปุมแตละปุมเพียงหนึ่งครั้ง

จะเปลี่ยนไปตามการกดปุมในแตละครั้ง

ชสวนใหญ ใหกดปุม 1 สําหรับเครื่องหมาย
ใหญ ใหกดปุม *

 ใหกดปุมลบ

าถูกตอง ยืนยันโดยใหเลื่อนไปขางหนา

ั้นไมถูกตอง ในการดูคําที่ตรงกันที่พบใน

* ซ้ําๆ

ังคํา แสดงวาคําที่คุณตองการเขียนไมมี

ลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด ปอนคํา 

ปอนตัวอักษรแบบปกติ แลวเลือก ตกลง 
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ระบบปอนตัวอักษร
เมื่อคุณเขียนขอความ จะปรากฏขึ้นที่ดานบนขวาของหนาจอ 

ซึ่งแสดงถึงระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ หรือ  จะปรากฏขึ้น 

ซึ่งแสดงถึงระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ ในการตั้งคาใหระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

ทํางานหรือไมทํางาน ใหกด # ซ้ําๆ จนกวาโหมดที่ตองการจะทํางาน

  หรือ  ที่ปรากฏติดกับสัญลักษณของระบบการปอน

ขอความ แสดงถึงขนาดตัวพิมพ ในการเปลี่ยนขนาดตวัพิมพ ใหกดปุม #

 แสดงถึงโหมดตัวเลข ในการเปลี่ยนระหวางโหมดตัวอักษรและตัวเลข 

ใหกด # ซ้ําๆ จนกวาโหมดตัวเลขจะทํางาน

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 1 ถึง 9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรที่ตองการปรากฎ ตัวอักษรที่มีอยูจะขึ้นกับ

ภาษาที่ใชเขียนที่เลือกไว ในการเลือกภาษา ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา > 

ทั่วไป > การปรับตั้งคา > ภาษา > ภาษาที่ใชเขียน

หากตัวอกัษรตัวถัดไปที่คุณตองการปอน อยูในปุมเดียวกับปุมที่คุณใชอยู ใหรอ

จนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึ้น (หรือเลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดของระยะเวลาในการ

ปอนที่กําหนดไว) หลังจากนั้นใหปอนตัวอักษร

ในการปอนตัวเลข ใหกดคางไวที่ปุมตัวเลข 

เครื่องหมายวรรคตอนและอกัษรพิเศษ

ใหกดปุม * คางไว

ในการลบตัวอักษรหนึ่งตัว ใหกดปุมล

ในการเวนวรรค ใหกดปุม 0 ในการเลื่อ

สามครั้ง

ระบบชวยสะกดคําอัต
คุณสามารถปอนตัวอักษรไดโดยกดป

ชวยสะกดคําอตัโนมัตินี้

1. ในการเขียนคําที่ตองการ กดปุม 

ในการปอนตัวอักษรแตละตัว คํา

สําหรับเครื่องหมายวรรคตอนที่ใ

วรรคตอนและตัวอักษรพิเศษสวน

หากตองการลบตัวอักษรหนึ่งตัว

2. เมื่อเขียนคําเสร็จและตรวจแลวว

หรือแทรกการเวนวรรค หากคําน

พจนานุกรมแบบทีละคํา กดปุม 

หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหล

อยูในพจนานุกรม ในการเพิ่มคํา

(สูงสุด 32 ตัวอกัษร) โดยใชระบบ



ระบบปอนตัวอักษร
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คัดลอกขอความ
1. ในการเลือกตัวอักษรและคํา ใหกดคางไวที่ปุม # พรอมกับเลื่อนไปทางซาย

หรือขวา ในการเลือกขอความหลายบรรทัด ใหกดคางไวที่ปุม # พรอมกับ

เลื่อนขึ้นหรือลง 

2. ในการคัดลอกขอความไปยังคลิปบอรด ใหกดคางไวที่ปุม # พรอมกับเลือก 

คัดลอก
3. ในการเพิ่มขอความ ใหเลื่อนไปยังตําแหนงที่ตองการใสขอความ กดคางไวที่ปุม # 

พรอมกับเลือก วาง
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การรับสงขอความ

ไท
ยวาม

วามแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกวา

 สําหรับขอความที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบง

ป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามนั้น สําหรับ

เครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษา

ึ่งอาจใหขอความนั้นยาวกวาจาํนวนที่จะสง

งขอความ MMS หากไฟลภาพที่แทรก

นดใหภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง 

มกันไดเทานั้นที่จะรับและแสดงขอความ

อาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

> ขอความ > ขอความใหม > ขอความตัวอกัษร, 

ิปเสียง หรือ อีเมล

ิมีเดีย ซึ่งประกอบดวยคลิปเสียงเดียว

ิมีเดีย

ุมจาก รายชื่อ หรือใสหมายเลขโทรศัพท

 ถึง แยกรายชื่อผูรับโดยใช

วามมัลติมีเดีย ใหเลื่อนลงไปที่ฟลดหัวขอ 
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การรบัสงขอความ
ในการเปดเมนู ขอความ ใหเลือก เมนู > ขอความ ฟงกชัน ขอความใหม 

และรายการแฟมขอมูลที่ตั้งไวจะแสดงขึ้น:

 ถาดเขา—ประกอบดวยขอความที่ไดรับยกเวนขอความอีเมลและ

ขอความจากระบบ เมื่อมีขอความที่ยังไมไดเปดอานอยูในถาดเขา 

ไอคอนจะเปลี่ยนเปน 

ในการเปดขอความที่ไดรับ เลือก เมนู > ขอความ > ถาดเขา และขอความที่ตองการ

 โฟลเดอรของฉัน—จัดการขอความของคุณไวในแฟมขอมูลตางๆ คุณสามารถ

สรางแฟมขอมูลใหม เปลี่ยนชื่อและลบแฟมขอมูล

 ศูนยฝากขอความ—เพื่อเชื่อมตอกับเมลบอกซระยะไกลของคุณเพื่อรับ

ขอความอเีมลใหมหรือดูขอความอีเมลที่รับกอนหนานี้แบบออฟไลน หลังจากกําหนด

การตั้งคาเมลบอกซใหมเรียบรอยแลว ชื่อที่ตั้งใหกับเมลบอกซนั้นจะแทนที่ 

ศูนยฝากขอความ

กอนที่คุณจะสง รับ เรียก ตอบกลับ และสงตออีเมลไปที่บัญชีอีเมลอื่น 

คุณตองกําหนดจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ”, หนา 36 

และกําหนดการตั้งคาอีเมลของคุณ โปรดดูที่ “การตั้งคาอเีมล”, หนา 20

 ฉบับราง—จดัเก็บขอความฉบับรางที่ยังไมไดสง

 สง—จัดเก็บขอความที่สงแลวโดยไมรวมขอความที่สงโดยใช Bluetooth

 ถาดออก—ใชบันทึกขอความที่รอสงชั่วคราว

 รายงาน (ระบบเครือขาย)—บันทึกรายงานการสงของขอความที่สงออกไป

การเขียนและสงขอค
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอค

ความยาวที่กําหนดของขอความเดียว

สงขอความออกเปนสองขอความขึ้นไ

ตัวอกัษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนักหรือ

ที่เลือกบางภาษาจะใชพื้นที่มากขึ้น ซ

เปนขอความเดียวได 

เครือขายไรสายอาจจะจํากัดขนาดขอ

มีขนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําห

MMS ได

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรว

มัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดง

1. ในการเขียนขอความ เลือก เมนู
ขอความมัลติมีเดีย, ขอความคล

ขอความเสียง เปนขอความมัลต

และที่สงโดยใชศูนยขอความมัลต

2. กดปุมเลื่อนเพื่อเลือกผูรับหรือกล

หรือที่อยูอีเมลของผูรับลงในชอง

เครื่องหมายอัฒภาค (;)

3. ขณะสรางขอความอีเมลหรือขอค

และปอนหัวขอของขอความ



การรับสงขอความ

อความ เมื่อ เชื่อมตอกับศูนยฝากขอความ? 

ศูนยขอความของคุณ (ระบบเครือขาย) หรือ ไม 

านี้ในแบบออฟไลน 

นภายหลัง ใหเลือก ตัวเลือก > เชื่อมตอ

ังในการเปดขอความ ขอความอีเมลอาจมี

ยหรืออื่นๆ ซึ่งอาจทําใหโทรศัพทหรือ

ายได 

เมลบอกซไปยังโทรศัพทของคุณ เลือก ตัวเลือก > 

ึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  ใหเลือก ตัวเลือก > 

 หรือบันทึกสิ่งที่แนบในรูปแบบที่รองรับได

ี่ยังคงเก็บไวในเมลบอกซระยะไกล เลือก 

หัวขออีเมลจะยังคงอยูในโทรศัพท ในการลบอีเมล

ะไกล ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ > 

ทั้งโทรศัพทและเซิรฟเวอรนั้น ใหเลื่อนไปยัง

ารเชื่อมตอครั้งถัดไป และเลือก ตัวเลือก > 

มตอขอมูลกับศูนยฝากขอความระยะไกล ใหเลือก 

มารถดูขอความอีเมลและสวนหัวที่ดึงมา
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4. เลื่อนลงไปที่ชองขอความ

5. เขียนขอความ เครื่องหมายแสดงความยาวของขอความจะแสดงจํานวน

ตัวอักษรที่คุณยังสามารถปอนในขอความนั้นได เชน 10 (2) หมายความวา 

คุณยังสามารถปอนตัวอักษรลงในขอความไดอีก 10 ตัวอกัษร โดยจะสงเปน

สองขอความแยกกัน

ในการใชแบบขอความของขอความตัวอักษร ใหเลือก ตัวเลือก > แทรก > 

รูปแบบ 

ในการใชแบบขอความสําหรับขอความมัลติมีเดีย เลือก ตวัเลือก > ใสรายการ > 

ตัวอยางขอความ หรือเพิ่มออบเจกตมีเดียลงในขอความมัลติมีเดีย เลือก 

ตัวเลือก > ใสรายการ > รูปภาพ, คลิปเสียง หรือ วิดีโอคลิป

ในการบันทึกไฟลเสียงใหมสําหรับขอความเสียง ใหเลือก ตัวเลอืก > 

ใสคลิปเสียง > คลิปเสียงใหม หากตองการใชไฟลเสียงที่บันทึกไวแลว ใหเลือก 

ตัวเลือก > ใสคลิปเสียง > จากคลังภาพ แลวเลื่อนไปตามไฟลเสียงและ

เลือกไฟลที่ตองการ

ในการเพิ่มมีเดียออบเจกตลงในอีเมล ใหเลือก ตัวเลอืก > แทรก > รูปภาพ, 

คลิปเสียง, วิดีโอคลิป, บันทึก, อื่นๆ หรือ ตัวอยางขอความ

6. ในการสงขอความ ใหเลือก ตวัเลือก > สง

แฟมสวนตัว 
คุณสามารถจัดขอความของคุณไปไวในแฟมขอมูล สรางแฟมขอมูลใหม 

รวมทั้งเปลี่ยนชื่อ และลบแฟมขอมูลได

เลือก เมนู > ขอความ > โฟลเดอรของฉัน ในการสรางแฟมขอมูล ใหเลือก ตวัเลือก > 

โฟลเดอรใหม และใสชื่อแฟมขอมูล

ศูนยฝากขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > ศูนยฝากข

ปรากฏขึ้น เลือก ใช เพื่อเชื่อมตอกับ

เพื่อดูขอความอีเมลที่ดึงมากอนหน

หากตองการเชื่อมตอกับเมลบอกซใ

ขอสําคัญ: ขอควรระว
ซอฟตแวรที่เปนอันตรา

เครื่องพีซีของคุณเสียห

ในการดึงขอความอีเมลทั้งหมดจาก

ดึงอีเมล > ทั้งหมด

ในการเปดดูสิ่งที่แนบมากับอเีมล ซ

สิ่งที่แนบ คุณสามารถดึงขอมูล เปด

ในการลบอีเมลจากโทรศัพทขณะท

ตัวเลือก > ลบ > โทรศัพทเทานั้น 

ออกจากโทรศัพทและเมลบอกซระย

โทรศัพทและเซิรฟเวอร

ในการยกเลิกการลบอีเมลออกจาก

อีเมลที่เลือกใหลบออกในระหวางก

ยกเลิกการลบ

เมื่อคุณออนไลน ในการยุติการเชื่อ

ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ คุณสา

ในแบบออฟไลนได
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การรับสงขอความ

ไท
ย

็ม—เพื่อเลอืกตัวอักษรทั้งหมดในขอความ

ับสนุนที่ลดลง ตัวอักษรที่มีเครื่องหมาย

ูกแปลงกลับเปนตัวอกัษรอื่น

เครือขาย)—เมื่อตั้งคาเปน ใช สถานะของ

ึง) จะแสดงใน รายงาน

ิดตอผูรับขอความไดภายในชวงเวลาที่สามารถ

มดังกลาวออกจากศูนยบริการขอความ 

สนุนคุณสมบัตินี้ดวย

งขอความ คาที่ตั้งไวคือ ขอความ

อความแบบตัวอักษรโดยใชระบบเครือขาย 

ยของคุณสนับสนุน

บบเครือขาย)—หากคุณเลือก ใช 

ความที่ตอบกลับนั้นจะถูกสงโดยใช

 บางเครือขายอาจไมมีตัวเลือกนี้

มัลติมีเดีย
การตั้งคา > ขอความมัลติมีเดีย 

ในขอความมัลติมีเดีย ขนาดเล็ก (สูงสุด 

สูงสุด 640 x 480 พิกเซล) ถาคุณเลือก ดั้งเดิม 

นะนํา เครื่องจะแจงใหคุณทราบหากคุณ

สามารถรับได หากตองการใหเครื่องปองกัน

สนุน เลือก จํากัด ถาคุณเลือก อิสระ 

ผูรับอาจเปดดูขอความของคุณไมได
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ตัวอานขอความ
ดวย ตัวอาน คุณสามารถฟงขอความ มัลติมีเดีย และขอความอีเมลที่ไดรับ

ในการฟงขอความใน ถาดเขา หรือ ศูนยฝากขอความ 

เลื่อนไปที่ขอความหรือทําเครื่องหมายเลือกที่ขอความ และเลือก ตัวเลือก > ฟง ได 

หากตองการยายไปที่ขอความถัดไป ใหเลื่อนลง

เคลด็ลับ: เมื่อ 1 ขอความใหม หรือ 1 อเีมลใหม จะปรากฎในโหมด

สแตนดบาย ในการฟงขอความที่ไดรับ กดปุมเลือกดานซายคางไว จนกวา 

ตัวอาน จะเริ่ม

ในการเลือกภาษาและเสียงที่เปนคาเริ่มตนที่ใชสําหรับการอานขอความ และปรับ

คุณสมบัติเสียง เชน อัตรา และระดับเสียง เลือก เมนู > การตั้งคา > เสียงพูด

การอานขอความในซมิการด
ในการดูขอความในซิมการด เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > ขอความซิม 

และคัดลอกขอความซิมไปยังโฟลเดอรในโทรศัพทของคุณ 

การตั้งคาการสงขอความ

การตัง้คาขอความแบบตัวอักษร
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา > ขอความตัวอักษร 

และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

ศูนยรับฝากขอความ—แสดงศูนยขอความที่ระบุไวทั้งหมด

ศูนยขอความที่ใช—กําหนดศูนยขอความที่ใชสําหรับการสงขอความตัวอักษร

และขอความประเภทพิเศษ เชน นามบัตร เปนตน

การเขารหัสอกัขระ > การสนับสนุนเต

ที่จะสงสําหรับดู หากคุณเลือก การสน

เสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ อาจถ

การรับรายงาน (บริการเสริมจากระบบ

ขอความที่สง (กําลังรอ, ลมเหลว, สงถ

อายุขอความ—ในกรณีที่ไมสามารถต

ใชขอความนั้นได เครื่องจะลบขอควา

โปรดทราบวาระบบเครือขายตองสนับ

สงขอความเปน—เพื่อกําหนดวิธีการส

การเชื่อมตอที่เลือก—คุณสามารถสงข

GSM หรือขอมูลแพ็คเก็ต หากเครือขา

ตอบผานศูนยเดิม (บริการเสริมจากระ

และผูรับตอบกลับขอความของคุณ ขอ

หมายเลขศูนยบริการขอความเดียวกัน

การตั้งคาการสงขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > 

และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

ขนาดรูปภาพ—กําหนดขนาดรูปภาพ

160 x 120 พิกเซล) หรือ ขนาดใหญ (

ภาพจะมีขนาดเทาเดิม

โหมดการสราง MMS—ถาคุณเลือก แ

พยายามที่จะสงขอความที่ผูรับอาจไม

คุณจากการสงขอความที่ระบบไมสนับ

จะไมมีการจํากัดการสรางขอความ แต



การรับสงขอความ

ดจุดเชื่อมตอออินเทอรเน็ต (IAP) และกําหนด

ําตามคําแนะนําที่ผูใหบริการอเีมลและ

ว

> การตั้งคา > อีเมล > ศูนยฝากขอความ 

กําหนดการตั้งคาศูนยฝากขอความไวกอน 

การตั้งคาหรือไม

ดการตั้งคา อีเมลขาเขา และ อีเมลขาออก 

อีเมลของคุณ

คาสําหรับการสงอีเมลของคุณและ

รับอีเมลใหม

ั้งคาสําหรับการดึงขอความอีเมล เชน 

จํานวนขอความที่ดึงมา

วาคุณจะดึงสวนหัวขอความไปที่เครื่องของคุณ 

ระยะไกลของคุณหรือไม หรือใหดึงสวนหัว

 (วัน, เวลา และความถี่)
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จุดเชื่อมตอที่ใช—เลือกจุดเชื่อมตอที่ใชสําหรับการเชื่อมตอที่ตองการสําหรับการ

สงขอความมัลติมีเดีย

การดึงมัลติมีเดีย—หากตองการรับขอความมัลติมีเดียเฉพาะในระบบเครือขาย

ของคุณ เลือก ออโตในเครือขายบาน หากตองการรับขอความมัลติมีเดียเสมอ เลือก 

อัตโนมัติเสมอ ในการดึงขอความดวยตนเอง ใหเลือก โดยผูใช หากไมตองการรับ

ขอความมัลติมีเดียหรือขอความโฆษณา เลือก ปด

ยอมรับขอความนิรนาม—หากตองการปฏิเสธขอความที่มาจากผูสงที่ไมรูจัก เลือก ไม

รับโฆษณา—กําหนดวาคุณตองการรับโฆษณาในแบบขอความมัลติมีเดียหรือไม

รับรายงาน—หากคุณตองการใหแสดงสถานะของขอความที่สงแลว (กําลังรอ, 

ลมเหลว หรือ สงถึง) ใน รายงาน ใหเลือก ใช

ปฏิเสธการสงรายงาน > ใช—เพื่อปฏิเสธการสงผลการสง

อายุขอความ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)—ในกรณีที่ไมสามารถติดตอผูรับ

ขอความไดภายในชวงเวลาที่สามารถใชขอความนั้นได ขอความดังกลาวจะถูกลบ

ออกจากศูนยขอความมัลติมีเดีย เวลาสูงสุด คือระยะเวลาสูงสุดของระบบ

เครือขายที่ยังคงใชขอความได

การตัง้คาอีเมล
กอนที่คุณจะใชอเีมล คุณตองกําหน

การตั้งคาอีเมลของคุณใหถูกตอง ท

ผูใหบริการอินเทอรเน็ตของคุณใหไ

เลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก
และศูนยฝากขอความ หากยังไมได

เครื่องจะถามวาคุณตองการกําหนด

เลือกจากรายการดังตอไปนี้:

การตั้งคาการเชื่อมตอ—เพื่อกําหน

ที่ถูกตองนั้น โปรดติดตอผูใหบริการ

การตั้งคาผูใช—เพื่อกําหนดการตั้ง

ตั้งคาโทรศัพทเพื่อแจงเตือน เมื่อได

การตั้งคาการดึง—เพื่อกําหนดการต

การดึงสวนหัวของขอความเทานั้น 

ดึงหัวขอโดยอัตโนมัติ—เพื่อกําหนด

เมื่อคุณไดรับอีเมลในศูนยขอความ

อีเมลอัตโนมัติตามระยะเวลาที่ตั้งไว
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รายชื่อ

ไท
ยา

ียกเขาแบบวิดีโอ) สําหรับผูติดตอหรือ

ใหเลือกรายชื่อ และ ตัวเลือก > เสียงเรียกเขา 

เลื่อนไปยังรายการกลุมและเลื่อนไปที่กลุม เลือก 

ียกเขาสําหรับกลุม

รือของกลุม ใหเลือก แบบเสียงที่ตั้งไว 
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รายชือ่
ในการบันทึกและจัดการขอมูลผูติดตอ เชน ชื่อ เบอรโทร และที่อยู เลือก เมนู > รายชื่อ

ในการเพิ่มรายชื่อใหม ใหเลือก ตัวเลือก > รายชื่อใหม ปอนขอมูลลงในชองที่ตองการ 

แลวเลือก เรียบรอย

หากตองการกําหนดหมายเลขและที่อยูเริ่มตน ใหเลือกรายชื่อ แลวเลือก ตัวเลือก > 

ที่ตั้งไว เลื่อนไปที่ตัวเลือกเริ่มตนที่ตองการ แลวเลือก กําหนด

หากตองการคัดลอกชื่อและเบอรจากซิมการดไปยังโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > 

รายชื่อ SIM > รายชื่อซิม เลื่อนไปยังชื่อที่คุณตองการคัดลอกหรือเลือกชื่อที่ตองการ 

แลวเลือก ตัวเลือก > คัดลอกไปยังรายชื่อ

ในการคัดลอกหมายเลขโทรศัพท แฟกซ หรือหมายเลขเพจเจอรจากรายชื่อไปที่

ซิมการด ใหเลื่อนไปที่รายชื่อที่ตองการคัดลอก แลวเลือก ตัวเลือก > คัดลอก > 

ไปที่สมุดรายชื่อซิม

สรางกลุมรายชื่อเพื่อใหคุณสามารถสงขอความแบบตัวอักษรหรือขอความอีเมลไปยัง

ผูรับหลายๆ คนไดในเวลาเดียวกัน เลือก เมนู > รายชื่อ เลื่อนไปทางขวา เลือก 

ตัวเลือก > กลุมใหม พิมพชื่อของกลุม และเลือกกลุม เลือก ตัวเลือก > เพิ่มสมาชิก 

ทําเครื่องหมายที่รายชื่อที่คุณตองการเพิ่มลงในกลุม และเลือก ตกลง

การเพิ่มเสียงเรียกเข
ในการตั้งเสียงเรียกเขา (รวมทั้งเสียงเร

กลุมผูติดตอ เลือก เมนู > รายชื่อ

ในการเพิ่มเสียงเรียกเขาลงในรายชื่อ 

และเลือกเสียงเรียกเขาที่ตองการ

ในการเพิ่มเสียงเรียกเขาลงในกลุม ให

ตัวเลือก > เสียงเรียกเขา และเสียงเร

หากตองการลบเสียงเรียกเขาสวนตัวห

เปนเสียงเรียกเขา



สื่อ

ือก > ใชเอฟเฟกต > ครอบตัด 

ือก ผูใชกําหนด หรือเลือกโดยการระบุอัตราสวน

ีที่คุณเลือก ผูใชกําหนด กากบาทจะปรากฏอยู

ื่อนเพื่อเลือกบริเวณที่ตองการครอบตดั และเลือก 

จะปรากฏขึ้นที่มุมลางขวา เลือกพื้นที่ที่ถูก

พื้นที่ที่ถูกเลือกกอน ใหเลือก กลับ 

ําหนดภาพที่ตองการครอบตัด

นแลว ใหเลือกพื้นที่ทางดานมุมบนซาย

ที่ที่ถูกเนน ใหใชปุมเลื่อน ในการตรึงพื้นที่ที่เลือก 

ภาพ ใหกดเลื่อน ในการเลือกพื้นที่ที่ถูกครอบตัด 

รูปภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > ใชเอฟเฟกต > 

มายบวกไปยังตา แลวกดปุมเลื่อน 

ารปรับขนาดวงเพื่อใหพอดีกับขนาดของตา 

 ในการลดความแดง กดปุมเลื่อน

ี้

จอ กดปุม * หากตองการกลับไปที่หนาจอปกติ 

าหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกา ใหกด 3 หรือ 1
ด 5 หรือ 0
นขึ้น ลง ซาย หรือขวา
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สื่อ
คลังภาพ
เลือก เมนู > คลังภาพ

ใช คลังภาพ เพื่อจัดเก็บและจัดการภาพ คลิปวิดีโอ แทร็คเพลง คลิปเสียง 

รายการแทร็ค ลิงคสตรีมมิ่ง ไฟล .ram และการนําเสนอ

ในการคัดลอกไฟลไปที่หนวยความจําของโทรศัพทหรือไปที่การดหนวยความจํา 

เลือกโฟลเดอร (เชน รูปภาพ) ใหเลื่อนไปที่ไฟลหรือเลือกไฟล จากนั้น เลือก ตวัเลอืก > 

จัดวาง > คัดลอกไปความจําเครื่อง หรือ คัดลอกไปการดความจํา

ในการกําหนดภาพเปนภาพพื้นหลัง ใหเลือก ภาพ แลวเลื่อนไปที่รูปภาพ เลือก 

ตัวเลือก > ใชภาพ > ตั้งเปนภาพพื้นหลัง ในการกําหนดภาพใหกับรายชื่อ ใหเลือก 

กําหนดใหรายชื่อ 

ในการดาวนโหลดไฟล เลือก เมนู > คลังภาพ แฟมขอมูลของประเภทไฟลที่คุณ

ตองการดาวนโหลดและฟงกชันดาวนโหลด (เชน ภาพ > แหลงกราฟก) เบราเซอร

จะเปดขึ้น เลือกบุคมารคของเว็บไซตที่จะดาวนโหลด

ในการสรางแฟมขอมูลภาพหรือวิดีโอ และยายไฟลไปยังแฟมขอมูลนั้น เลือก ภาพ หรือ 

วิดีโอ และเลื่อนไปที่ไฟล เลือก ตวัเลือก > จัดวาง > โฟลเดอรใหม และหนวยความจํา 

และปอนชื่อสําหรับโฟลเดอร เลือกไฟลที่คุณตองการยายไปเก็บไวในแฟมขอมูล 

และเลือก ตัวเลือก > จัดวาง > ยายไปโฟลเดอร และเลือกแฟมขอมูล

แกไขภาพ
ในการแกไขภาพใน คลังภาพ เลื่อนไปที่ภาพ และเลือก ตัวเลือก > แกไข 

ในการครอบตัดภาพ ใหเลือก ตวัเล
ในการครอบตัดขนาดภาพเอง ใหเล

ภาพที่มีไวใหจากในรายการ ในกรณ

ตรงมุมทางดานซายบนของภาพ เล

ตั้ง เครื่องหมายกากบาทอีกอันหนึ่ง

ครอบตัดอีกครั้ง ในการปรับใหเลือก

พื้นที่ที่เลือกจะเปนรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งก

ในกรณีที่ไดเลือกระบุลักษณะสัดสว

ใหถูกครอบตัด ในการปรับขนาดพื้น

กดปุมเลื่อน ในการยายพื้นที่ภายใน

ใหกดปุมเลื่อน

ในการลดความแดงบนนัยนตาของ

การลดจุดแดงนัยนตา เลื่อนเครื่องห

จะมีวงปรากฏบนหนาจอ หากตองก

ใหเลื่อนขึ้น ลง ไปทางซายหรือขวา

ปุมลัดในโปรแกรมแกไขภาพ มีดังน

• ในการดูภาพในโหมดเต็มหนา

ใหกดปุม * อกีครั้ง

• ในการหมุนภาพตามเข็มนาฬิก

• หากตองการขยายหรือยอ ใหก

• ในการยายภาพที่ถูกซูม ใหเลื่อ
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ตรในโหมดเต็มหนาจอหรือแสดง

ภาพยนตร หรือตัดไฟลภาพยนตรใหมีขนาด

องการตัดตอวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > จับภาพ 

็ก กดปุมเลื่อน และเลือก จับภาพ

ัวเลือก > ภาพยนตร > จัดเก็บ ในการระบุ 

ั้งคา

ีเดีย, ทางอเีมล หรือ ทาง Bluetooth 

วามมัลตมิีเดียสูงสุดที่สงไดจากผูใหบริการ 

จะสงเปนขอความมัลติมีเดียได สัญลักษณ 

ใชสาย USB ที่ใชงานรวมกันได 

วิดีโอ:

dows XP (หรือที่สูงกวา)

83 หรือที่สูงกวา

ager (แอปพลิเคชั่นเพิ่มเติมของ PC Suite)

eo Manager ใหเชื่อมตอกับสาย USB 

ะเลือก PC Suite เปนโหมดการเชื่อมตอ

 ที่เปนคาเริ่มตน เลือก เมนู > การตั้งคา > 
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การตดัตอไฟลวิดีโอ
เมื่อตองการตัดตอไฟลวิดีโอใน คลังภาพ และสรางไฟลวิดีโอที่ปรับแตงเอง 

ใหเลื่อนไปยังไฟลวิดีโอ แลวเลือก ตวัเลือก > ตัวตัดตอวิดีโอ

ในโปรแกรมตัดตอวิดีโอมีชวงเวลา 2 ชวงดังนี้ ชวงเวลาของไฟลวิดีโอและชวงเวลา

ของไฟลเสียง รูปภาพ, ขอความ และการเปลี่ยนภาพ จะถูกเพิ่มลงในวิดีโอคลิป 

และจะแสดงชวงเวลาของวิดีโอคลิป เมื่อตองการสลับระหวางชวงเวลา 

ใหเลื่อนขึ้นหรือลง

ในการแกไขไฟลวิดีโอ เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

แกไขวิดีโอคลิป—เพื่อตัด ยาย ลบ หรือทําสําเนาไฟลวิดีโอ ตั้งเปนแบ็คกราวด 

หรือเอฟเฟกตสีสําหรับไฟลวิดีโอ ปดเสียง หรือปรับระดับเสียงไฟลวิดีโอ 

และลดความเร็วใหชาลง

แกไขขอความ (ปรากฏขึ้นตอเมื่อคุณใสขอความแลว)—ในการยาย ลบ หรือคัดลอก

ขอความ เปลี่ยนสีและสไตลของขอความ กําหนดระยะเวลาที่จะแสดงขอความนั้น

บนหนาจอ และใสเอฟเฟกตใหกับขอความ

แกไขภาพ (ปรากฏขึ้นตอเมื่อคุณใสภาพแลว)— เพื่อยาย, ลบ หรือคัดลอกภาพ 

กําหนดระยะเวลาที่จะแสดงภาพนั้นบนหนาจอ และกําหนดฉากหลังหรือ

เอฟเฟกตสีใหกับภาพนั้น

แกไขคลปิเสียง (ปรากฏขึ้นตอเมื่อคุณใสคลิปเสียงแลว)—เพื่อตัด หรือยายคลิปเสียง 

เพื่อปรับความยาว หรือเพื่อลบ หรือเพื่อทําสําเนาคลิป

แกไขการสงผาน— การเปลี่ยนภาพมีสามประเภทดังนี้: ที่จุดเริ่มตนของวิดีโอ, 

ที่จุดสิ้นสุดของวิดีโอ และการเปลี่ยนภาพระหวางไฟลวิดีโอ คุณสามารถเลือก

การเปลี่ยนภาพเมื่อเปดใชงานการเปลี่ยนภาพลําดับแรกของวิดีโอ

แทรก—เลือก วิดีโอคลิป, ภาพ, ตัวอกัษร, คลิปเสียง หรือ คลิปเสียงใหม

ภาพยนตร—ใชแสดงตัวอยางภาพยน

เปนภาพขนาดเล็ก, บันทึกหรือสงไฟล

เล็กลงเพื่อสงเปนขอความมัลติมีเดีย

ในการเก็บภาพจากไฟลวิดีโอ ในมุมม

ในมุมมองภาพดูภาพตัวอยางขนาดเล

ในการบันทึกวิดีโอของคุณ ใหเลือก ต
ความจําที่ใช เลือก ตัวเลอืก > การต

ในการสงวิดีโอ เลือก สง > ทางมัลติม

โปรดติดตอขอรายละเอียดขนาดขอค

หากวิดีโอของคุณมีขนาดใหญเกินกวา

จะปรากฏ

การโอนวดิีโอจากพีซี 
ในการโอนวิดีโอจากพีซีที่ใชรวมกัน ให

หรือการเชื่อมตอ Bluetooth

ขอกําหนดของพีซีสําหรับการถายโอน

• ระบบปฏิบัติการ Microsoft Win

• ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 6.

• แอปพลิเคชั่น Nokia Video Man

ในการถายโอนวิดีโอโดยใช Nokia Vid

หรือเปดใชการเชื่อมตอ Bluetooth แล

ในการเปลี่ยนโหมดการเชื่อมตอ USB

เชื่อมตอ > USB > โหมด USB
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> โหมดวิดีโอ และกดปุมเลื่อน หรือปุมกลองถายรูป

เลือก > โหมดทัศนียภาพ กดปุมกลองถายรูป

างแบบพาโนรามาจะปรากฏขึ้น โดยจะหมุนไป

มสามารถเปลี่ยนทิศทางได หากลูกศรบนหนาจอ

นการหยุดพาโนรามา กดปุมกลองถายรูปอีกครั้ง 

หลักเทานั้น

ี่มีความละเอยีด 1600 x 1200 พิกเซล

นู > เครื่องเลน 

เพลงที่สามารถเลือกฟงได ในการเปดคลังเพลง 

ก ตัวเลือก > คลังเพลง

นหาแทร็คเพลงจากหนวยความจําโทรศัพทหรือ

ือก > อัพเดตคลังเพลง

ด ใหเลือก อัลบั้ม เลื่อนไปที่อัลบั้ม แลวเลือก 

ลงโดยเลือกจากอัลบั้ม ใหเลือก อัลบั้ม 

 แลวเลือก ตัวเลือก > เลน

Nokia_6120_APAC_UG_th.fm  Page 24  Thursday, July 5, 2007  3:46 PM
24 ลขิสทิธิ ์© 2007 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

Nokia Video Manager เหมาะสําหรับการถายโอนรหัสและโอนไฟลวิดีโอ 

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถายโอนวิดีโอดวย Nokia Video Manager 

โปรดดูที่วิธใีช Nokia Video Manager

กลองถายรูป
ในการเริ่มใชกลองถายรูป ใหกดปุมกลองถายรูป แลวเลือก เมนู > สื่อ > กลอง 

ในการใชกลองตัวที่สอง เลือก ตัวเลือก > ใชกลองรอง 

ในการจับภาพ ใหกดปุมกลองถายรูป ภาพจะถูกบันทึกไวในแฟมขอมูล ภาพ ใน 

คลังภาพ จากนั้น ภาพจะปรากฏขึ้น หากตองการกลับไปที่ชองมองภาพ ใหเลือก กลับ 

หากตองการลบภาพ กดปุมลาง

หากตองการยอหรือขยาย ใหเลื่อนขึ้นหรือลง

ในการเปดใชแฟลช (มีใหใชไดเฉพาะในกลองหลัก) เลือก ตัวเลอืก > แฟลช > เปด 

หากคุณเลือก อัตโนมัติ แฟลชจะถูกใชโดยอัตโนมัติเมื่อจําเปน 

เมื่อใชแฟลช ใหอยูหางจากวัตถุที่ตองการถายในระยะที่เหมาะสม หามใชแฟลชเมื่อ

บุคคลหรือสัตวอยูในระยะใกล และอยาใหมือหรือวัตถุอื่นใดบังแฟลช

ขณะถายภาพ

ในการบันทึกวิดีโอ เลือก ตัวเลือก
เพื่อเริ่มการบันทึก

ในการใชโหมดพาโนรามา เลือก ตัว
เพื่อถายภาพพาโนรามา ภาพตัวอย

ทางขวาหรือซายอยางชาๆ คุณจะไ

เปนสีแดง แสดงวาหมุนเร็วเกินไป ใ

โหมดพาโนรามามีใหใชในกลองตัว

เครื่องของคุณรองรับการถายภาพท

เครือ่งเลนเพลง
ในการเปดเครื่องเลนเพลง เลือก เม

คลังเพลง
คลังเพลง เปนฐานขอมูลของแทร็ค

ในหนาจอหลักเครื่องเลนเพลง เลือ

หากตองการอัพเดตคลังเพลงและค

การดหนวยความจํา ใหเลือก ตัวเล

หากตองการเลนตามอลับั้มที่กําหน

ตัวเลือก > เลน ในการฟงแทร็คเพ

และเลือกอัลบั้ม จากนั้นเลือกแทร็ค



25

สื่อ

ไท
ย

รถบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท 

มจําได หากคุณบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท 

วางการบันทึก

ังภาพ โปรดดูที่ “คลังภาพ”, หนา 22

ือก > บันทึกซาวนคลิป หรือเลือก  

ีเดียตางๆ เชน ไฟลวิดีโอ ที่บันทึกไวใน

ยความจํา หรือเรียกขอมูลไฟลมีเดียตางๆ 

ปดลิงคการเรียกขอมูล 

ทั้งหมดหรือรูปแบบไฟลแปลงทั้งหมดก็ได

ีเดีย เลือก เมนู > สื่อ > RealPlayer > 

ลิปที่บันทึกไว

ังนี้

ไวในคลังภาพ เครื่องจะเริ่มการ

มูล

สเว็บ
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รายการแทรค็
ในการรวบรวมและบันทึกรายการแทร็คของตนเอง ใหเลือก รายการแทร็ค > 

ตัวเลือก > รายการแทร็คใหม จากนั้น เลือกหนวยความจําที่ตองการบันทึก

รายการเพลง แลวปอนชื่อรายการเพลง ทําเครื่องหมายเลือกแทร็คที่ตองการ 

แลวกดปุมเลื่อน

ในการฟงรายการเพลง ใหเลือก รายการแทร็ค เลื่อนไปที่รายการเพลง แลวเลือก 

ตัวเลือก > เลน

การฟงเพลง
คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การฟงดวยเสียงดัง
อยางตอเนื่องอาจสงผลเสียตอการไดยิน หามถืออปุกรณไวใกลกับหู

เมื่อคุณเปดใชลําโพง เพราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกินไป

ในการเริ่มเลนหรือหยุดเลนชั่วคราว กดปุมเลื่อน 

ในการขามไปยังแทร็คถัดไปหรือแทร็คกอนหนา ใหเลื่อนลงหรือขึ้น 

ในการกรอไปขางหนาหรือยอนกลับ ใหกดปุมเลื่อนลงหรือขึ้นคางไว

ในการดูรายการแทร็คที่เลนในปจจุบัน เลือก ตัวเลือก > เปดที่ "กําลังเลนตอนนี้"

ในการปรับโทนเสียงและใชเอฟเฟกตเสียง เลือก ตัวเลือก > การตั้งคาเสียง

ในการปรับแตงหรือลงความถี่ระหวางเลนเพลงและแกไขเสียงเพลง เลือก ตัวเลือก > 

การตั้งคาเสียง > อีควอไลเซอร 

ในการใชคาที่กําหนดไวลวงหนา เชน เมื่อฟงเพลงแจส เลือก ตัวเลือก > 

การตั้งคาเสียง > อีควอไลเซอร > แจส > ทํางาน

เครื่องบันทึก
เครื่องบันทึกเสียงจะชวยใหคุณสามา

และบันทึกขอความเสียงเพื่อเตือนควา

ผูใชสายทุกคนจะไดยินเสียงบี๊พในระห

ไฟลที่บันทึกแลวจะถูกจัดเก็บไวใน คล

เลือก เมนู > สื่อ > บันทึก เลือก ตัวเล
ในการฟงขอความที่บันทึกไว ใหเลือก

RealPlayer
คุณสามารถใช RealPlayer เลนไฟลม

หนวยความจําโทรศัพทหรือการดหนว

โดยวิธี OTA (Over the Air) โดยการเ

RealPlayer อาจไมรองรับรูปแบบไฟล

การเลนไฟลสื่อ
ในการเปด RealPlayer และเลนไฟลม

ตัวเลือก > เปด > คลิปลาสุด หรือ ค

ในการเรียกขอมูลโดยวิธี OTA ใหทําด

• เลือกลิงคการเรียกขอมูลที่บันทึก

เชื่อมตอกับเซิรฟเวอรการเรียกขอ

• เปดลิงคการเรียกขอมูลขณะเบรา



สื่อ

ในระดับเสียงปกติ การฟงดวยเสียงดังอยาง

ตอการไดยิน หามถืออุปกรณไวใกลกับหู

พราะระดับเสียงอาจจะดังมากเกินไป

กเขาไดขณะฟงวิทยุ โดยในขณะที่มี

น

เมนู > สื่อ > Radio ในการปดวิทยุ ใหเลือก ออก

Nokia_6120_APAC_UG_th.fm  Page 26  Thursday, July 5, 2007  3:46 PM
26 ลขิสทิธิ ์© 2007 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

ในการเรียกขอมูลจริง คุณตองตั้งคาจุดเชื่อมตอที่ระบบตั้งใหเสียกอน โปรดดูที่ 

จุดเชื่อมตอ ใน “การเชื่อมตอ”, หนา 36 ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับ

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดเชื่อมตอ

ใน RealPlayer คุณสามารถเปดไดเฉพาะแอดเดรส URL ชนิด rtsp:// คุณไมสามารถ

เปดแอดเดรส URL ชนิด http:// แต RealPlayer จะจําแนกลิงค http เปนไฟล .ram 

เนื่องจากไฟล .ram เปนไฟลขอความที่มีลิงค rtsp

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชฟงกชัน
เปดเสียงออกลําโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก 

ปุมลัดขณะเลน
เลื่อนขึ้นเพื่อคนหาไปขางหนาหรือเลื่อนลงเพื่อคนหายอนกลับในไฟลสื่อ

กดปุมปรับระดับเสียงเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

Visual Radio
คุณสามารถใชแอปพลิเคชั่น Visual Radio เพื่อฟงเหมือนเปนวิทยุ FM ปกติ 

พรอมทั้งการคนหาคลื่นอัตโนมัติและสถานีที่บันทึกไวแลว หรือขอมูลที่เกี่ยวของกับ

รายการวิทยุนั้นซึ่งแสดงควบคูกันไปบนหนาจอ หากคุณหมุนคลื่นไปที่สถานีที่มีบริการ 

Visual Radio และผูใหบริการเครือขายของคุณสนับสนุนบริการนี้ บริการ Visual 

Radio จะใชขอมูลแพ็คเก็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

Visual Radio ไมสามารถเริ่มได เมื่อโทรศัพทอยูในโหมดออฟไลน

วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสาอากาศของอุปกรณไรสาย 

ชุดหูฟงแบบใชสายที่ใชงานรวมกันไดตองเชื่อมตอเขากับโทรศัพทเพื่อใชงานวิทยุ FM

คําเตอืน: ควรฟงเพลง
ตอเนื่องอาจสงผลเสีย

เมื่อคุณเปดใชลําโพง เ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรีย

สายสนทนาอยู เครื่องจะปดวิทยุกอ

ในการเปด Visual Radio ใหเลือก 
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การระบุตําแหนง
ขอมูล GPS
ฟงกชันนี้ไมไดออกแบบขึ้นเพื่อใชกับคําขอตําแหนงของสายที่คุณกําลังสนทนา 

ติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูดูแลระบบเกี่ยวกับการใชโทรศัพทตามระเบียบขอบังคับ

ของสถานที่ที่ใหบริการการโทรฉุกเฉิน

ดวย ขอมูล GPS คุณสามารถดูตําแหนงปจจุบันของคุณ คนหาเสนทางไปยังที่ตั้ง

ที่คุณตองการ และตรวจสอบระยะทางได ขอมูล GPS ตองการตัวรับ GPS ภายนอก

พรอมการเชื่อมตอ Bluetooth เพื่อดําเนินการ และคุณตองเปดใชการคนหาตําแหนง 

Bluetooth GPS ใน เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป > การจัดตําแหนง > 

วิธีจัดตําแหนง

เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สวนตัว > ขอมูล GPS

ใน ขอมูล GPS และ สถานที่ พิกัดจะแสดงในหนวยองศาและลิปดา โดยใชระบบพิกัด 

WGS-84 

สถานที่
สถานที่ตั้งเปนพิกัดตามตําแหนงทางภูมิศาสตรซึ่งคุณสามารถบันทึกลงในเครื่อง

เพื่อใชในการคนหาตําแหนงของโทรศัพทที่ตางออกไปในภายหลังได คุณสามารถ

สรางสถานที่ตั้งโดยใชอุปกรณเสริม Bluetooth GPS หรือเครือขายได 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เลือก เมนู > แอปพลิฯ > สวนตัว > สถานที่



เว็บ

ารค

ว็บเพจ และเลือก ไปที่
ลิงคที่ติดตั้งไวลวงหนาแลวสําหรับไซต

อาจเขาสูไซตของบริษัทเหลานี้ไดจาก

ยนอกไมใชกิจการในเครือของโนเกีย 

อบใดๆ ตอไซตเหลานี้ หากคุณเลือกเขาสู

ระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของไซต

ี้กํากับอยู:

ุดเชื่อมตอที่ตั้งไว

ิจะประกอบดวยบุคมารค ( ) 

พจ

ที่อยูอินเทอรเน็ตของบุคมารค

ี่ดวยไอคอนของเว็บไซต

ารเชื่อมตอ
รากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ แสดงวา

ละเกตเวยอินเทอรเน็ตหรือเซิรฟเวอรถูกเขารหัสไว

มปลอดภัยไมไดแสดงวาการสงผานขอมูลระหวาง

ือที่ที่จัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) จะปลอดภัย 

าความปลอดภัยใหกับการสงขอมูลระหวางเกตเวย
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เว็บ
ในการเบราสเว็บเพจ เลือก เมนู > เว็บ หรือกด 0 คางไวในโหมดสแตนดบาย

คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี้ รวมทั้งราคา และภาษีตางๆ ไดจาก

ผูใหบริการของคุณ ทั้งนี้ ผูใหบริการจะใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีใชบริการตางๆ อีกดวย

เมื่อดาวนโหลดแลว รายการนั้นจะไดรับการจัดการโดยแอปพลิเคชั่นที่เหมาะสม

ในโทรศัพทของคุณ เชน ภาพที่ดาวนโหลดมาจะเก็บไวที่ คลังภาพ

การคุมครองลิขสิทธิ์อาจเปนการปองกันการคัดลอก แกไข โอน หรือสงตอภาพ เพลง 

(รวมถึงเสียงเรียกเขา) และเนื้อหาอื่นๆ บางประเภท

ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรจาก
แหลงที่นาเชื่อถือ เชน แอปพลิเคชั่นที่ Symbian ลงนามรับรองหรือ

ผานการทดสอบ Java VerifiedTM

การตัง้คาโทรศัพทเพื่อใชบริการเบราเซอร
โทรศัพทของคุณอาจไดรับการกําหนดคา WAP หรือจุดเชื่อมตออินเทอรเน็ตไว

อัตโนมัติ ขึ้นอยูกับซิมการดของคุณ

คุณอาจไดรับการตั้งคาบริการในขอความการกําหนดคาจากผูใหบริการ

ในการกําหนดจุดเชื่อมตอเอง โปรดดูที่ จุดเชื่อมตอ ใน “การเชื่อมตอ”, หนา 36

การเชื่อมตอ
ในการเชื่อมตอเว็บเพจ ใหทําดังนี้:

• เลือกโฮมเพจ ( ) ของผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของทาน

• เลือกบุคมารคจากหนาจอบุคม

• ในหนาจอบุคมารค ปอนที่อยูเ

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคและ

อินเทอรเน็ตจากบริษัทภายนอก คุณ

โทรศัพทของคุณ ไซตของบริษัทภา

และโนเกียไมรับประกันหรือรับผิดช

ไซตดังกลาว คุณควรใชความระมัด

รายการบุคมารคจะมีไอคอนตอไปน

 เพจเริ่มตนที่กําหนดสําหรับจ

 แฟมขอมูลบุคมารคอตัโนมัต

ที่ถูกเก็บไวโดยอตัโนมัติเมื่อเบราสเ

 บุคมารคตางๆ ที่แสดงชื่อหรือ

 และ อาจไดรับการแทนท

ระบบปองกนัของก
ถาสัญลักษณความปลอดภัย  ป

การสงผานขอมูลระหวางโทรศัพทแ

อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาควา

เกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (หร

ขึ้นกับผูใหบริการวาจะมีระบบรักษ

และเซิรฟเวอรที่ใหขอมูลหรือไม
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เว็บ

ไท
ย

จตางๆ ที่มีขอมูลจํานวนมาก 

ัวเลือก > การตั้งคา > ทั่วไป > แผนที่ยอ 

กของเว็บ
ากเว็บเพจใดมีลิงคขาวบนเว็บ ในการสมัคร

มัคร และเลือกขาว หรือคลิกที่ลิงค 

มัคร ในหนาจอบุคมารค เลือก หัวขอขาวบนเว็บ

อมูลนั้น และเลือกที่ ตัวเลือก > รีเฟรช

นเว็บ เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > ลิงคขาว

ไลนในภายหลังได

 ตัวเลือก > เครื่องมือ > บันทึกเพจ 

หนาจอบุคมารค เลือก หนาที่บันทึกไว 

ราเซอรและเรียกเพจนั้นอีกครั้ง ใหเลือก 

ดซ้ํา โทรศัพทยังออนไลนอยูหลังจาก
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ในการดูรายละเอยีดเกี่ยวกับการเชื่อมตอ สถานะการเขารหัส และขอมูลเกี่ยวกับ

การตรวจสอบสิทธิ์เซิรฟเวอร เลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ > ขอมูลหนา

ปุมและคําสั่งสําหรับการเบราสเว็บเพจ
หากตองการเปดลิงค ใหกดปุมเลื่อน

หากตองการทําเครื่องหมายเลือกลงในชองและทําการเลือก ใหกดปุมเลื่อน

ในการไปยังเพจกอนหนาขณะเบราส เลือก กลับ
ในการจัดเก็บบุคมารคขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > จัดเก็บเปนบุคมารค

ในการกูเนื้อหาลาสุดจากเซิรฟเวอร ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการนําทาง > 

โหลดซ้ํา

ในการเปดแถบเครื่องมือเบราเซอร เลื่อนไปที่สวนที่วางของเพจ 

และกดปุมเลื่อนคางไว

ทางลัดบนแปนพิมพในขณะที่ทองอินเทอรเน็ต:
1—เปดบุคมารคของคุณ

2—คนหาคําหลักในเพจปจจุบัน

3—กลับไปที่หนากอน

5—แสดงหนาตางที่เปดไวทั้งหมด

8—แสดงภาพรวมของเพจสําหรับเพจปจจุบัน กด 8 อีกครั้งเพื่อขยาย

และดูสวนที่ตองการของเพจ

9—ปอนที่อยูเว็บใหม

0—ไปที่หนาเริ่มตน

* หรือ #—ซูมเพจเขาหรือออก

แผนทีย่อ
แผนที่ยอ ชวยในการเลื่อนไปยังเว็บเพ

ในการตั้งคาเพื่อเปดแผนที่ยอ เลือก ต

ลิงคขาวทางเวบ็และบล็อ
เบราเซอรจะตรวจคนใหโดยอัตโนมัติห

บริการขาวบนเว็บ เลือก ตัวเลือก > ส

หากตองการดูลิงคขาวทางเว็บที่คุณส

ในการอัปเดตลิงคขาวทางเว็บ เลือกข

ในการกําหนดวิธกีารอัปเดตลิงคขาวบ

เพจที่จัดเก็บไว
คุณสามารถบันทึกเพจและดูแบบออฟ

ในการบันทึกเพจขณะเบราส ใหเลือก

ในการเปดหนาจอ เพจที่จัดเก็บไว ใน

หากตองการเปดเพจ ใหเลือกเพจนั้น

ในการเริ่มตนการเชื่อมตอกับบริการเบ

ตัวเลือก > ตัวเลือกการนําทาง > โหล

คุณโหลดเพจอกีครั้ง



เว็บ

หรือแสดงการแจงเกี่ยวกับความปลอดภัย

ิกใชสคริปต

หรับ หนา, สวนตัว และ ลิงคขาวทางเว็บ
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การสิ้นสุดการเชื่อมตอ
ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอและดูเพจเบราเซอรแบบออฟไลน เลือก ตัวเลือก > 

เครื่องมือ > ตัดการเชื่อมตอ 

เมื่อตองการออกจากการเบราสและกลับสูโหมดสแตนดบาย ใหเลือก ตวัเลือก > ออก

การลบขอมูลในแคช
แคชคือตําแหนงหนวยความจําที่ใชในการจัดเก็บขอมูลเปนการชั่วคราว 

หากคุณพยายามเขาสูขอมูลที่เปนความลับหรือไดเขาสูขอมูลดังกลาวที่ตองใช

รหัสผานแลว ใหลบความจําแคชทุกครั้งหลังใช ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใชงาน

จะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช ในการลบขอมูลแคช ใหเลือก เมนู > เว็บ > 

ตัวเลือก > ลบขอมูลสวนตัว > ลางความจําแคช

ในการลบขอมูลสวนตัวทั้งหมด รวมทั้งแคช คุกกี้ รหัสผานขอมูลฟอรม 

และประวัติการเบราส เลือก เมนู > เว็บ > ตัวเลือก > ลบขอมูลสวนตัว > ทั้งหมด

การตัง้คาเบราเซอร
ในการกําหนดการตั้งคา ทั่วไป สําหรับเบราเซอร เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > ทั่วไป 

และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

จุดเชื่อมตอ—เพื่อเลือกจุดเชื่อมตอที่เปนคาเริ่มตน

หนาแรก—เพื่อกําหนดแอดเดรสของโฮมเพจที่ตองการ

แผนที่ยอ—เพื่อเปดหรือปดการใชแผนที่ยอ

รายการประวัติ—เพื่อเลือกวาจะใหแสดงรายการเพจที่คุณเคยเขาใชระหวาง

เซสชันการเบราสปจจุบันหรือไม เมื่อคุณเลือก กลับ

แจงเตือนความปลอดภัย—เพื่อซอน

Java/ECMA สคริป—เพื่อใชหรือเล

คุณยังสามารถกําหนดการตั้งคาสํา
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การปรับแตงคุณสมบัติ

ไท
ยแบบ เงียบ อยางรวดเร็วจากรูปแบบอื่นๆ 

# คางไว

 ปรับตั้งคา และการตั้งคาที่ตองการ

ุณจะไมเชื่อมตอกับเครือขาย GSM 

กชันบางอยางของโทรศัพท ใหเริ่มใชโทรศัพทใน 

ฟไลน คุณไมสามารถโทรออกหรือรับสาย 

องอยูในพื้นที่ใหบริการเครือขายเซลลูลาร 

รฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้งโปรแกรมไวใน

แลว ในการโทรติดตอ คุณตองใชฟงกชัน

แปลงรูปแบบ หากล็อคโทรศัพทไว 
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การปรับแตงคุณสมบัติ
ลักษณะ
คุณสามารถใชลักษณะแบบใดแบบหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนลักษณะการแสดงผลของ

โทรศัพทของคุณ

ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > ลักษณะ ในการดูรายชื่อลักษณะที่ใชได เลือก ทั่วไป 

ลักษณะที่ใชงานอยูจะมีเครื่องหมายถูกกํากับอยู

ในการดูตัวอยางลักษณะ เลื่อนไปที่ลักษณะและเลือก ตัวเลือก > ดูตัวอยาง 

ในการเปดใชลักษณะที่แสดงตัวอยางไว เลือก ตั้ง

ใน ลักษณะ คุณยังสามารถตั้งคาประเภทมุมมองของเมนู ใหกําหนดภาพพื้นหลัง

ที่กําหนดเองได และปรับแตงลักษณะการประหยัดพลังงาน

ในการใชลักษณะ เลือก เมนู > การตั้งคา > ลักษณะ > ทั่วไป และลักษณะของ

การเลือกของคุณ

รปูแบบ
ใน รูปแบบ คุณสามารถปรับแตงและเลือกเสียงเรียกเขาใหเหมาะกับกิจกรรม สถานที่ 

หรือกลุมผูโทรเขาไดตามตองการ คุณสามารถดูรูปแบบที่เลือกใชงานอยูในปจจุบัน

ไดที่ดานบนสุดของหนาจอ ขณะอยูในโหมดสแตนดบาย ถาคุณกําลังใชรูปแบบ ทั่วไป 

หนาจอจะแสดงเพียงขอมูลของวันที่ปจจุบันเทานั้น 

เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ

เมื่อตองการใชงานรูปแบบ ใหเลือกรูปแบบและ ทํางาน

เคล็ดลับ: ในการเปลี่ยนรูป
ในโหมดสแตนดบาย กดปุม

ในการปรับแตงรูปแบบ เลือกรูปแบบ,

เมื่อใชรูปแบบ ออฟไลน โทรศัพทของค

หากไมมีซิมการดติดตั้งไว ในการใชฟง

ออฟไลน

ขอสําคัญ: ในรูปแบบออ
หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่ต

คุณอาจโทรติดตอเบอรโท

เครื่องของคุณไวลวงหนา

โทรศัพทกอนโดยเปลี่ยน

ใหปอนรหัสปลดล็อค



การบริหารเวลา

ื่อนไปที่เมือง และเลือก ตัวเลือก > 

วจะปรากฏขึ้นในหนาจอหลักเมนูนาฬิกา 

จะเปลี่ยนไปตามเมืองที่เลือกไวดวย 

งกับเขตเวลา

เขตเวลา และวันที่ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 

ับขอมูลวันเวลาอัตโนมัติ 

งกัน โปรดเลือก เมนู > การตั้งคา > วันและเวลา > 

มตําแหนงที่คุณอาศัยอยูในแงของ

nwich Mean Time (GMT) หรือ Universal Time 

ี่จะถูกตั้งคาตามเขตเวลา ทําใหเครื่องของคุณ

อความมัลติมีเดียที่ถูกตอง ตัวอยางเชน GMT -5 

A) เร็วกวาเวลามาตรฐานของ Greenwich/

 สําหรับไทย/อินโดนีเซีย/เวียดนาม GMT +7 

MT +8 สําหรับออสเตรเลีย (ซิดนีย) GMT +10 
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การบริหารเวลา
นาฬิกา
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย > นาฬิกา ในการเปลี่ยนการตั้งคานาฬิกา 

และตั้งวันที่และเวลา เลือก ตวัเลือก > การตั้งคา

นาฬิกาปลกุ
ในการตั้งเวลาปลุกใหม ใหเลื่อนไปที่ ปลุก และเลือก ตัวเลือก > ตั้งปลุกใหม 

ปอนเวลาปลุก เลือกวาจะใหมีการปลุกซ้ําหรือไมและเมื่อใด และเลือก เรียบรอย

ในการยกเลิกเวลาปลุก เลื่อนไปที่เวลาปลุก และเลือก ตัวเลือก > ลบการปลุก 

ในการเลิกใชการปลุกซ้ํา ใหเลือก ตัวเลือก > ยกเลิกใชงานการปลุก

เลือก หยุด เพื่อปดนาฬิกาปลุก

เลือก เลื่อนปลุก เพื่อหยุดการปลุกเปนเวลา 5 นาที หลังจากนั้น จึงสงเสียงปลุก

อีกครั้ง คุณสามารถทําเชนนี้ไดสูงสุด 5 ครั้ง

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น 

หากคุณเลือก หยุด โทรศัพทจะถามวาคุณตองการเรียกใชโทรศัพทในกรณีที่ตองการ

โทรออกหรือรับสายเรียกเขาหรือไม เลือก ไม เพื่อปดโทรศัพทหรือ ใช เพื่อโทรออก
และรับสายเรียกเขา หามเลือก ใช เมื่อใชโทรศัพทไรสาย เพราะอาจเปนการรบกวน

การทํางานหรือเปนอนัตรายได

นาฬิกาบอกเวลาทั่วโลก
ในการเปดมุมมองนาฬิกาบอกเวลาทั่วโลก เลื่อนไปที่ ทั่วโลก ในการเพิ่มเมืองตางๆ 

ลงในรายการ ใหเลือก ตัวเลือก > เพิ่มเมือง

ในการตั้งเมืองปจจุบันของคุณ ใหเล

ตั้งเปนเมืองปจจุบัน ชื่อเมืองดังกลา

และเวลาในเครื่องโทรศัพทของคุณ

ตรวจดูวาเวลาถูกตองและสอดคลอ

วันและเวลา
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาเวลา 

วันและเวลา > นาฬิกา, วันที่ หรือ ร

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เมื่อตองเดินทางไปยังเขตเวลาที่ตา

นาฬิกา > เขตเวลา และเขตเวลาตา

ความแตกตางดานเวลาตาม Gree

Coordinated (UTC) เวลาและวันท

แสดงเวลาสงขอความที่ไดรับหรือข

หมายถึงเขตเวลาของนิวยอรก (US

London (UK) 5 ชั่วโมง 

ใชสําหรับอินเดีย (นิวเดลี) GMT +5.5

สําหรับสิงคโปร/มาเลเซีย/ฟลิปปนส G

และสําหรับนิวซีแลนด GMT +12
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ปฏิทิน
เลือก เมนู > โปรฯ ชวย > ปฏิทิน กดปุม # ในการแสดงผลตามวัน สัปดาห 

หรือเดือนเพื่อเลื่อนไปที่วันที่ปจจุบันโดยอัตโนมัติ

ในการสรางรายการปฏิทินใหม เลือก ตัวเลือก > รายการใหม และประเภทรายการ 

รายการ วันครบรอบ จะซ้ํากันทุกป รายการ สิ่งที่ตองทํา ชวยใหคุณเก็บรายการ

งานที่คุณตองทํา ปอนขอมูลลงในฟลดตางๆ และเลือก เรียบรอย



แอปพลิเคชั่นสําหรับการใชงานในสํานักงาน

 เลือก เมนู > แอปพลิฯ > Quickoffice

cel และ PowerPoint เลื่อนขวาหรือซาย

ksheet หรือ Quickpoint เชน เอกสาร Microsoft 

ickword

ี่ยวของ ใหเลือก ในการเรียงลําดับไฟล ใหเลือก 

ก

สาร Microsoft Word บนหนาจอโทรศัพท

บบอักษรที่เปนสี เปนตัวหนา ตัวเอียง 

ันทึกไวในรูปแบบ .doc ใน Microsoft Word 97, 

รือรูปแบบตางๆ ของรูปแบบไฟลที่กลาวไว

เลือก ตัวเลอืก > ตัวเลือกการคนหา > คนหา
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แอปพลิเคชัน่สําหรับการใชงานในสํานักงาน
Adobe Reader
ใช Adobe Reader เพื่อดูเอกสารแบบ portable document format (.pdf) 

ในการเปดแอปพลิเคชั่น เลือก เมนู > แอปพลิฯ > Adobe PDF

หากตองการเปดเอกสารที่เพิ่งไดรับการแกไข เลือกเอกสารนั้น 

ในการเปดเอกสารที่ไมอยูในมุมมองหลัก เลือก ตัวเลือก > เรียกดูไฟล หนวยความจํา 

และแฟมขอมูลที่มีไฟลนั้นอยู และไฟล

ในการเลื่อนไปยังบริเวณตางๆ ในหนานั้น ใหใชการเลื่อนดู ในการยายไปยังหนาถัดไป 

เลื่อนลงไปที่ดานลางของหนา

ในการคนหาขอความ เลือก ตวัเลือก > คน > ตัวอักษร และปอนขอความที่คุณ

ตองการพบ ในการคนหาขอมูลที่พบถัดไป เลือก ตัวเลือก > คน > ถัดไป

ในการบันทึกสําเนาของเอกสาร เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ และระบุตําแหนง

ที่ตองการบันทึก

การตั้งคา
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

ซูมที่ตั้งไว—เพื่อตั้งการซูมที่เปนคาเริ่มตน เมื่อเปดไฟล .pdf เพื่อการดู

โหมดมุมมอง > เต็มจอ—เพื่อเปดเอกสารในโหมดเต็มหนาจอ

การตั้งคาจัดเก็บเมื่อออก > ใช—เพื่อบันทึกการตั้งคาเปนคาเริ่มตน เมื่อคุณออกจาก 

Adobe Reader

Quickoffice
ในการใชแอปพลิเคชั่น Quickoffice

ในการดูรายการเอกสาร Word, Ex

เพื่อไปที่มุมมอง Quickword, Quic

Word ที่มีจะแสดงอยูในหนาจอ Qu

ในการเปดไฟลในแอปพลิเคชั่นที่เก

ตัวเลือก > จัดเรียงตาม และตัวเลือ

Quickword
ดวย Quickword คุณสามารถดูเอก

ของคุณได Quickword สนับสนุนแ

และขีดเสนใต

Quickword รองรับการดูเอกสารที่บ

2000, XP และ 2003 มีคุณสมบัติห

บางอยางเทานั้นที่รองรับได

ในการเลื่อนดูในเอกสาร ใหเลื่อน 

ในการคนหาขอความในเอกสาร ให
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ที่สรางไวในรูปแบบ .ppt ใน Microsoft 

ุณสมบัติหรือรูปแบบตางๆ ของรูปแบบไฟล



ด เคาโครง และบันทึก ใหเลื่อนไปทางซาย

นาในการนําเสนอ ใหเลื่อนลงหรือขึ้น

ือก ตัวเลือก > เต็มจอ

ารนําเสนอในหนาจอเคาโครง ใหเลือก 

าวนโหลดซอฟตแวร รวมถึงโปรแกรมอัพเดต 

ีประโยชน คุณสามารถชําระคาดาวนโหลด

ัตรเครดิต

นู > แอปพลิฯ > Quickoffice 

r

d, Quicksheet หรือ Quickpoint 

com สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 

อีเมลถึง supportS60@quickoffice.com
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Quicksheet
ดวย Quicksheet คุณสามารถอานไฟล Microsoft Excel บนหนาจอของโทรศัพทได

Quicksheet รองรับการดูไฟลสเปรดชีทที่บันทึกไวในรูปแบบ .xls ใน Microsoft Excel 

97, 2000, XP และ 2003 มีคุณสมบัติหรือรูปแบบตางๆ ของรูปแบบไฟลที่กลาวไว

บางอยางเทานั้นที่รองรับได 

การดูกระดาษคํานวณ
ในการเลื่อนดูในสเปรดชีท ใหใชการเลื่อน

ในการสลับระหวางแผนงาน ใหเลือก ตัวเลือก > แผนงาน 

ในการคนหาขอความภายในกระดาษคํานวณสําหรับคาหรือสูตร ใหเลือก ตัวเลือก > 

ตัวเลือกการคนหา > คนหา

ในการเปลี่ยนวิธีการแสดงผลกระดาษคํานวณ ใหเลือก ตัวเลือก 

และจากตัวเลือกตอไปนี้:

กวาด–เพื่อสํารวจภายในแผนงานปจจุบันโดยเปนการสํารวจตามบล็อก 

เลื่อนไปที่ตัวกรองที่ตองการ และเลือก

ยอ/ขยาย—เพื่อยอหรือขยาย

ตรึงแนว—เพื่อตรึงแถวและคอลัมนที่อยูดานบนและทางดานซายของเซลล

ที่เลือกซึ่งปรากฏอยู

ปรับขนาด—เพื่อปรับขนาดของคอลัมนหรือแถว

Quickpoint
ดวย Quickpoint คุณสามารถดูการนําเสนอของ Microsoft PowerPoint 

บนหนาจอของโทรศัพท

Quickpoint รองรับการดูการนําเสนอ

PowerPoint 2000, XP และ 2003 มีค

ที่กลาวไวบางอยางเทานั้นที่รองรับได

การดูการนําเสนอ
ในการเลื่อนไปมาระหวางหนาจอสไล

หรือขวา

ในการเลื่อนไปที่สไลดถัดไปหรือกอนห

ในการดูการนําเสนอแบบเต็มจอ ใหเล

ในการขยายรายการที่อยูในเคาโครงก

ตัวเลือก > ขยาย

Quickmanager
คุณสามารถใช Quickmanager เพื่อด

การปรับรุน และแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ม

ผานใบเรียกเก็บเงินคาโทรศัพทหรือบ

ในการเปด Quickmanager เลือก เม
และเลื่อนไปที่มุมมอง Quickmanage

ขอมูลเพิ่มเติม
หากคุณประสบปญหากับ Quickwor

โปรดคลิกเขามาที่ www.quickoffice.

เลือกรับบริการสนับสนุนไดดวยการสง

http://www.quickoffice.com
mailto:supportS60@quickoffice.com


การตั้งคา

> โทรศัพท >

ารโทร เชน สง ID ผูโทรเขาของฉัน 

ย) เพื่อแสดงหรือซอนเบอรของคุณ ไมรับสายดวย 

อมขอความตัวอกัษร และ การโทรดวน 

บเครือขาย)—เพื่อโอนสายเรียกเขาของคุณไป

งคุณ หรือเบอรโทรศัพทอื่นบางเบอร

กระบบเครือขาย)—จะใหคุณจํากัดการโทรออก

มสามารถเปดใชในเวลาเดียวกันได 

อไปยังเบอรฉุกเฉินทางการบางเบอรได

อืขายที่ตองการใช ตั้งคาโทรศัพทเพื่อเลือก

อัตโนมัติหรือดวยตนเอง (หากอนุญาต

ศัพทใหแสดงใหคุณทราบ เมื่อใชในเครือขาย

cellular network (MCN) (บริการระบบเครือขาย)

> การเชื่อมตอ >

luetooth และแกไขการตั้งคา Bluetooth โปรดดูที่ 

า 41

B โปรดดูที่ “การเชื่อมตอ USB”, หนา 43
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การตั้งคา
การตัง้คาเครื่องโทรศัพท

ทั่วไป
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา > ทั่วไป >

• การปรับตั้งคา—เพื่อปรับการตั้งคาการแสดงผล โหมดสแตนดบาย เสียงปุมกด 

ภาษา ลักษณะ และคําสั่งเสียง 

• วันที่และเวลา—เพื่อตั้งวันเวลา และรูปแบบการแสดงผล

• อุปกรณเพิ่มพิเศษ—เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับอุปกรณเสริม 

เลือกอปุกรณเสริมและการตั้งคาที่ตองการ

• ความปลอดภัย—เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาโทรศัพทและซิมการด เชน รหัส PIN 

และรหัสล็อค เพื่อดูรายละเอียดใบรับรอง และตรวจสอบสิทธิ์ รวมทั้งการดู

และแกไขโมดูลการรักษาความปลอดภัย

เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใชควบคุมการโทร (เชน 

จํากัดการโทร เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) การโทรออกอาจใชเฉพาะเบอรโทร

ฉุกเฉินที่ตั้งไวในเครื่องของคุณ

• คาจากโรงงาน—เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาบางอยางกลับไปที่คาดั้งเดิม 

โดยคุณจําเปนตองมีรหัสล็อค

• การจัดตําแหนง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)—เพื่อใชวิธกีารกําหนด

ตําแหนง และระบุเซิรฟเวอรการกําหนดตําแหนง ดวยบริการตําแหนง 

คุณสามารถรับขอมูลเกี่ยวกับเรื่องราวในทองถิ่นจากผูใหบริการระบบ เชน 

สภาพภูมิอากาศ และสภาพจราจร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตําแหนงของโทรศัพท

โทรศพัท
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา

• การโทร—เพื่อปรับการตั้งคาก

(บริการเสริมจากระบบเครือขา

SMS เพื่อใชการปฏิเสธสายพร

เพื่อเปดใชฟงกชันการโทรดวน

• โอนสาย (บริการเสริมจากระบ

ไวที่ศูนยฝากขอความเสียงขอ

• จํากัดการโทร (บริการเสริมจา

และรับสายได

การจํากัดการโทรและการโอนสายไ

เมื่อสายถูกจํากัดไว คุณอาจยังติดต

• เครือขาย—เพื่อเลือกโหมดเคร

ผูใหบริการเครือขายที่ใชไดโดย

โดยผูใหบริการ) หรือตั้งคาโทร

เซลลูลารที่ใชเทคโนโลยี Micro

การเชื่อมตอ
เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา

• Bluetooth—เพื่อเปดหรือปด B

“การเชื่อมตอ Bluetooth”, หน

• USB—เพื่อแกไขการตั้งคา US



37

การตั้งคา

ไท
ย

ลิเคชั่นที่ติดตั้งไวในโทรศัพทของคุณ เลือก 

พลิเคชั่น.

ดวยคําสั่งเสียง ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 

แบบจะอยูในแฟมขอมูล รูปแบบ

ับแอปพลิเคชั่น ใหเลือก ตัวเลือก > 

นการเลนคําสั่งเสียงที่ถูกเปดการทํางาน ใหเลือก 

รโทรออกดวยเสียง”, หนา 11
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• จุดเชื่อมตอ—ในการเริ่มการเชื่อมตอขอมูล คุณตองมีจุดเชื่อมตอ คุณสามารถ

กําหนดจุดเชื่อมตอสําหรับ MMS เพื่อสงและรับขอความมัลติมีเดีย สําหรับ WAP 

เพื่อดูเว็บเพจ และสําหรับจุดเชื่อมตออนิเทอรเน็ต (IAP) เพื่อสงและรับอีเมล

ตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณสําหรับประเภทจุดเชื่อมตอที่คุณตองการ 

โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการใชงานและการเปนสมาชิกบริการ

การเชื่อมตอขอมูล คุณอาจไดรับการตั้งคาจุดเชื่อมตอในรูปแบบ

ขอความจากผูใหบริการ หรือคุณอาจมีการตั้งคาจุดเชื่อมตอที่กําหนดไวแลว

ในเครื่องของคุณ

• ขอมูลแพคเก็ต—เพื่อเลือกการตั้งคาการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต การตั้งคาขอมูล

แบบแพ็คเก็ต จะมีผลกับจุดเชื่อมตอทั้งหมดที่ใชการเชื่อมตอขอมูลแบบแพ็คเก็ต

เลือก การเชื่อมตอ GPRS > เมื่อวาง เพื่อตั้งคาโทรศัพทใหรีจิสเตอรกับเครือขาย

ขอมูลแพคเก็ตเมื่อคุณอยูในเครือขายที่รองรับขอมูลแพคเก็ต หากคุณเลือก 

เมื่อตองการ เครื่องจะใชการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเมื่อคุณเริ่มใชงาน

แอปพลิเคชั่นหรือฟงกชนัที่ตองใชการเชื่อมตอดังกลาว

เลือก จุดเชื่อมตอ เพื่อตั้งชื่อจุดเชื่อมตอเพื่อใหใชโทรศัพทของคุณเปนโมเด็ม

พรอมกับคอมพิวเตอรของคุณ 

• สายขอมูล—เพื่อตั้งเวลาออนไลนสําหรับการเชื่อมตอสายขอมูล การตั้งคา

สายขอมูลจะมีผลกับจุดเชื่อมตอทั้งหมดที่ใชการเชื่อมตอสายขอมูล GSM

• การตั้งคา SIP—เพื่อดูและแกไขรูปแบบ Session initiation protocol (SIP)

• กําหนดคา—เพื่อดูและลบการกําหนดคา ในบางฟงกชัน เชน การเบราสเว็บ

และการสงขอความมัลติมีเดีย อาจตองใชการตั้งการกําหนดคา คุณสามารถ

ขอรับการตั้งคาจากผูใหบริการ 

• การควบคุม APN—เพื่อจํากัดการใชจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต การตั้งคานี้

จะใชไดในกรณีที่ซิมการดของคุณสนับสนุนบริการนี้เทานั้น ในการเปลี่ยนแปลง

การตั้งคานี้ คุณตองใชรหัส PIN2

แอปพลเิคชั่น
ในการดูและแกไขการตั้งคาของแอปพ

เมนู > การตั้งคา > การตั้งคา > แอป

การสั่งงานดวยเสียง
ในการเลือกฟงกชันโทรศัพทใหทํางาน

คําสั่งเสียง คําสั่งเสียงในการเปลี่ยนรูป

ในการเปดใชงานคําสั่งเสียงใหมสําหร

แอปพลิเคชั่นใหม และแอปพลิเคชั่น ใ

ตัวเลือก > เลน

สําหรับการใชคําสั่งเสียง โปรดดูที่ “กา



การจัดการขอมูล

ยความจําโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลอืก > 

นวยความจําโทรศัพทและเรียกคืนขอมูลไดเฉพาะ

วยความจําในการตั้งรหัสผานเพื่อชวย

ธิ์ เลือก ตัวเลอืก > ตั้งรหัสผาน เครื่องจะขอใหคุณ

ุณ รหัสผานสามารถประกอบดวยตัวอักษร

ําการดอื่นที่ปองกันการใชรหัสผานลงในโทรศัพท

ัสผานของการดนั้น ในการปลดล็อคการด ใหเลือก 

ามจํา

 เมนู > การตั้งคา > ตัวจัดการ > ตัวจ.ก.อุป..

การตั้งการกําหนดคาโทรศัพท 

ลือก ตัวเลือก > เริ่มการกําหนดคา

ือก ตัวเลือก > แกไขรูปแบบ 

การตั้งคาคอนฟเกอเรชันจากเซิรฟเวอร ใหเลือก ใช

ตองการใหโทรศัพทขอคํายืนยันกอนรับคา

ือก ไม
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การจัดการขอมูล
ตัวจัดการไฟล
ในการดูรายการแฟมขอมูลในหนวยความจําโทรศัพท เลือก เมนู > การตั้งคา > 

ตัวจัดการ > ตัวจัดไฟล เลื่อนไปทางขวาเพื่อดูแฟมขอมูลในการดหนวยความจํา

ในการตรวจสอบจํานวนการใชพื้นที่หนวยความจําของความจําปจจุบัน ใหเลือก 

ตัวเลือก > ขอมูลหนวยความจํา หากหนวยความจําโทรศัพทเหลือนอย 

ใหลบบางไฟล หรือยายไฟลไปเก็บไวในการดหนวยความจํา

การดหนวยความจํา
เก็บการดหนวยความจําทั้งหมดใหพนมือเด็ก

เลือก เมนู > การตั้งคา > ตัวจัดการ > ความจํา

สําหรับรายละเอยีดในการใสการดหนวยความจําลงในโทรศัพท 

โปรดดูที่ “การเริ่มตนใชงาน”, หนา 1

• การฟอรแมตการดหนวยความจํา

เมื่อฟอรแมตการดหนวยความจําแลว ขอมูลทั้งหมดในการดจะถูกลบโดยถาวร 

ในการฟอรแมตการดหนวยความจําใหม ใหเลือก ตัวเลือก > 

ฟอรแมตการดความจํา > ใช เมื่อฟอรแมตเรียบรอยแลว ใหปอนชื่อสําหรับ

การดหนวยความจํา

• การสํารองและเรียกคืนขอมูล

ในการสํารองขอมูลจากหนวยความจําโทรศัพทไปยังการดหนวยความจํา 

ใหเลือก ตวัเลือก > สํารองความจําเครื่อง ในการเรียกคืนขอมูลจาก

การดหนวยความจําไปยังหนว

เรียกคืนจากการด

คุณสามารถสํารองขอมูลของห

ในโทรศัพทเครื่องเดิมเทานั้น

• การล็อคและปลดล็อคการดหน

ปองกันการใชงานโดยไมมีสิท

ปอนและยืนยันรหัสผานของค

สูงถึง 8 ตัวอักษร

หากคุณใสการดหนวยความจ

ของคุณ เครื่องจะขอใหปอนรห

ตัวเลอืก > ปลดล็อคการดคว

ตัวจดัการอุปกรณ
ในการเปดตัวจัดการอุปกรณ เลือก

ในการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรและรับ

ใหเลื่อนไปที่รูปแบบเซิรฟเวอรและเ

ในการแกไขรูปแบบเซิรฟเวอร ใหเล

และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

อนุญาตการกําหนดคา—ในการรับ

รับทุกคําขอโดยอตัโนมัติ—หากคุณ

คอนฟเกอเรชันจากเซิรฟเวอร ใหเล
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ไท
ย

ั่น
อฟตแวรลงในโทรศัพทของคุณไดสองประเภท 

ี่ใชเทคโนโลยี JavaTM โดยมีนามสกุลไฟล .jad 

PersonalJavaTM ไมสามารถติดตั้งใน

แวรอืน่ๆ ที่เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการ 

ั้งจะมีนามสกุลไฟล .sis โปรดติดตั้ง

นพิเศษสําหรับโทรศัพทของคุณเทานั้น

ไปยังเครื่องโทรศัพทของคุณไดจากคอมพิวเตอร

ระหวางการเบราส หรือสงถึงคุณเปน

อีเมล หรือโดยการใช Bluetooth 

มของ Nokia ใน Nokia PC Suite 

คุณหรือในการดหนวยความจํา

ู > การตั้งคา > ตัวจัดการ > ตัวจัดการ

เฉพาะแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรจาก

ปพลิเคชั่นที่ Symbian ลงนามรับรอง

a VerifiedTM 

ลื่อนไปที่ไฟลติดตั้ง แลวเลือก ตัวเลือก > 

ทโปรแกรม หมายเลขเวอรชัน รวมทั้ง

ชไฟล .jar หากไฟลดังกลาวหายไป 

ม
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ติดตอผูใหบริการของคุณ หรือแผนกการจัดการขอมูลของบริษัทสําหรับการตั้งคา

รูปแบบเซิรฟเวอรอื่นๆ

อัพเดตซอฟตแวร
คําเตือน: หากคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟตแวร คุณจะ
ไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกับการโทรออกฉุกเฉิน จนกวาจะ

ติดตั้งเสร็จและรีสตารทโทรศัพทอีกครั้ง ตองแนใจวาไดสํารอง

ขอมูลไวแลวกอนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

อยาลืมบันทึกการสํารองขอมูลสวนตัวที่สําคัญและไฟล (เชน รายชื่อ ภาพ 

และขอความ) กอนอัพเดตซอฟตแวร

ในการตรวจสอบเวอรชันปจจุบันของซอฟตแวร เลือก เมนู > การตั้งคา > ตัวจัดการ > 

ตัวจ.ก.อุป. > อัพเดต.

1 เลือก เมนู > การตั้งคา > ตัวจัดการ > ตัวจ.ก.อุป. > อัพเดต > ตัวเลือก > 

ตรวจสอบการอัพเดต

หากมีอัพเดต โทรศัพทจะเริ่มดาวนโหลด

2. หลังดาวนโหลดเสร็จแลว ใหตอบ ใช ที่หนาจอการยืนยัน เพื่อติดตั้งตอไป 

ในการเริ่มติดตั้งตอในภายหลัง เลือก ไม

ในการเริ่มกระบวนการติดตั้งตอในภายหลัง เลือก เมนู > การตั้งคา > ตัวจัดการ > 

ตัวจ.ก.อุป. > ติดตั้งอัพเดต

หากกําหนดรูปแบบเซิรฟเวอรไว เครื่องจะใชรูปแบบนั้นเปนคาเริ่มตน 

หากไมมีการกําหนดรูปแบบเซิรฟเวอรไว เครื่องจะขอใหคุณสรางใหม 

หรือหากมีหลายรูปแบบ เลือกจากรายการเซิรฟเวอร

ติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับการตั้งคาที่ถูกตอง

ตัวจัดการแอปพลิเคช
คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นและซ

คือ

แอปพลิเคชั่น J2METM ท

หรือ .jar แอปพลิเคชั่น 

โทรศัพทของคุณได

แอปพลิเคชั่นและซอฟต

Symbian ไฟลการติดต

ซอฟตแวรที่ออกแบบเป

คุณอาจทําการถายโอนไฟลการติดตั้ง

ที่ใชงานรวมกันได, หรือดาวนโหลดใน

ขอความมัลติมีเดีย เปนสิ่งที่แนบมาใน

คุณสามารถใชโปรแกรมติดตั้งโปรแกร

เพื่อติดตั้งโปรแกรมลงในโทรศัพทของ

ในการเปด จัดการแอปฯ ใหเลือก เมน

ขอสําคัญ: ติดตั้งและใช
แหลงที่นาเชื่อถือ เชน แอ

หรือผานการทดสอบ Jav

กอนจะติดตั้ง ใหเลือก จัดการแอปฯ เ

ดูรายละเอียด เพื่อดูขอมูล เชน ประเภ

ผูผลิตหรือผูจําหนายแอปพลิเคชั่น

ในการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Java ตองใ

เครื่องจะขอใหคุณดาวนโหลดไฟลนี้ให
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วามจําโทรศัพทแลว คุณอาจจําเปนตอง

โทรศัพทของคุณเสีย

ับซิมการดบางอัน และจะเขาใชเนื้อหาที่

ิมการดไวในเครื่องแลวเทานั้น

ร > สิทธิการใช เพื่อดูรหัสเขาใชงาน

ัพทของคุณ

ับไฟลสื่อหนึ่งไฟลหรือมากกวา ใหเลือก คียที่ใชได 

ีย จะแสดงดวย  ในการดูคียที่อยูในคียกลุม 

ระยะเวลาในการใชไฟล ใหเลือก คียที่ใชไมได 

ขยายเวลาในการใชไฟลมีเดีย ใหเลือกสิทธิ์การใช 

ารใชอาจไมสามารถอัพเดตไดหากยังไมเปดใช

ารเปดใชการรับขอความบริการ เลือก เมนู > 

 ขอความบริการ > ขอความบริการ > เปด 

 ใหเลือก คียที่ไมถูกใช สิทธิการใชที่ยังไมไดใช

น สถานะของอายุที่ใชงานไดและ

นไปที่รหัสเขาใชงาน และเลือก
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หากตองการติดตั้งแอปพลิเคชั่นหรือแพคเกจซอฟตแวร ใหเลื่อนไปที่ไฟลสําหรับ

การติดตั้ง และเลือก ตัวเลือก > ติดตั้ง แอปพลิเคชั่นที่อยูในการดหนวยความจํา

จะกํากับดวย 

ในการลบแอปพลิเคชั่นใน จัดการแอปฯ เลื่อนไปที่แพคเกจซอฟตแวร และเลือก 

ตัวเลือก > ลบออก

สําหรับการตั้งคาตัวจัดการแอปพลิเคชั่น เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

รหสัเขาใชงาน
การจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล

เจาของเนื้อหาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธิด์ิจิตอล (DRM) แบบตางๆ 

เพื่อปกปองทรัพยสินทางปญญาของเจาของ รวมถึงลิขสิทธิ ์โทรศัพทนี้ใชซอฟตแวร 

DRM หลายประเภทเพื่อเขาสูเนื้อหาที่มี DRM ปองกันไว ดวยโทรศัพทนี้ คุณสามารถ

เขาสูเนื้อหาที่ปองกันดวย OMA DRM 2.0 และ OMA DRM 1.0 หากซอฟตแวร DRM 

เฉพาะไมสามารถปองกันเนื้อหาได เจาของเนื้อหาอาจขอใหยกเลิกความสามารถ

ของซอฟตแวร DRM ในการเขาสูเนื้อหาใหมที่ DRM นั้นปองกันไว การยกเลิกอาจ

ปองกันการนําเนื้อหาที่มี DRM ปองกันไวบางเนื้อหาที่อยูในโทรศัพทของคุณ

มาใชอีกครั้ง การยกเลิกซอฟตแวร DRM ไมมีผลตอการใชเนื้อหาที่มีการปองกันดวย 

DRM ประเภทอืน่หรือการใชเนื้อหาที่ไมมี DRM ปองกันไว

เนื้อหาที่ปองกันดวยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล (DRM) จะมาพรอมกับสิทธิก์ารใช

ที่เกี่ยวของซึ่งทําหนาที่ระบุถึงสิทธิ์ของคุณในการใชเนื้อหา

หากโทรศัพทของคุณมีเนื้อหาที่ปองกันดวย OMA DRM วิธีสํารองขอมูลสิทธิ์

การใชและเนื้อหาคือ การใชคุณสมบัติสํารองขอมูลของ Nokia PC Suite 

วิธีการถายโอนขอมูลแบบอื่นๆ อาจไมโอนสิทธิการใชที่จําเปนตองถูกเรียกคืนพรอม

เนื้อหาเพื่อใหคุณสามารถใชเนื้อหาที่ปองกันดวย OMA DRM 

ไดตอไปหลังจากจัดรูปแบบหนวยค

เรียกคืนสิทธิการใชในกรณีที่ไฟลใน

รหัสการเขาใชบางตัวอาจเชื่อมตอก

ไดรับการปองกันไวไดในกรณีที่ใสซ

เลือก เมนู > การตั้งคา > ตัวจัดกา

สิทธิ์แบบดิจิตอลที่จัดเก็บไวในโทรศ

ในการดูคียที่ใชได ( ) ซึ่งเชื่อมตอก

คียกลุม ซึ่งประกอบดวยคียหลายค

เลือกคียกลุม 

ในการดูคียที่ใชไมได ( ) ซึ่งเกิน

ในการซื้อเวลาในการใชเพิ่มขึ้น หรือ

และ ตัวเลือก > รับสิทธิใหม สิทธิก

การรับขอความจากเว็บบริการ ในก

ขอความ > ตัวเลือก > การตั้งคา >

ในการดูรหัสเขาใชงานที่ไมไดใชงาน

จะไมเชื่อมตอกับไฟลสื่อ

หากตองการดูขอมูลโดยละเอียด เช

ความสามารถในการสงไฟล ใหเลื่อ
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ไท
ยth

ื่อมตอแบบไรสายระหวางอุปกรณอเิล็กทรอนิกส

ฟุต) การเชื่อมตอ Bluetooth สามารถใชเพื่อสง

ึกปฏิทิน หรือเชื่อมตอแบบไรสายกับอปุกรณ

luetooth เชน คอมพิวเตอร

 Bluetooth Specification 2.0 ซึ่งสนับสนุน

, Serial Port, File Transfer, Object Push, 

 Generic Access, และ Advanced Audio 

เสริมสําหรับรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia 

งานระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี 

ูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงาน

คโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับ

งคุณ

รือใหคุณสมบัติใดๆ ทํางานอยูโดยไมแสดงผล

สิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและ

luetooth
Bluetooth

th
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การเชือ่มตอ
การถายโอนขอมูล 
ดวยการถายโอนขอมูล คุณสามารถคัดลอกหรือซิงโครไนซรายชื่อ รายการปฏิทิน 

และขอมูลอื่นๆ เชน วิดีโอคลิปและรูปภาพ จากโทรศัพทที่ใชงานรวมกันได

โดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth

การซิงโครไนซอาจไมสามารถทําได และสามารถคัดลอกขอมูลไดเพียงครั้งเดียว 

ขึ้นอยูกับโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่ง

ในการถายโอนหรือซิงโครไนซขอมูล ใหทําดังตอไปนี้:

1. เลือก เมนู > การตั้งคา > เชื่อมตอ > ถายโอน หากคุณไมไดใช ถายโอน มากอน 

ขอมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นจะปรากฏขึ้น เลือก ทําตอ เพื่อเริ่มตนโอนขอมูล

หากคุณเคยใช ถายโอน เลือก ถายโอนขอมูล

2. เมื่อใช Bluetooth คุณตองจับคูโทรศัพทเพื่อถายโอนขอมูล อาจมีการสง

แอปพลิเคชั่นและติดตั้งในโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่งเพื่อใชงานการโอนขอมูล 

โดยขึ้นอยูกับประเภทของโทรศัพทอีกเครื่อง 

3. เลือกขอมูลที่คุณตองการโอนไปยังโทรศัพทของคุณ

ชุดโปรแกรม PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม PC Suite เพื่อซิงโครไนซขอมูลการติดตอ ปฏิทิน 

บันทึกสิ่งที่ตองทํา และบันทึกระหวางโทรศัพทและเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได 

คุณยังสามารถสํารองและคัดลอกขอมูล เชน ภาพ จากโทรศัพทไปยังพีซีได

คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดโปรแกรม PC Suite และลิงคดาวนโหลด

ในสวนสนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia ที่ www.nokia.co.th.com/pcsuite

การเชื่อมตอ Bluetoo
เทคโนโลยี Bluetooth ใชสําหรับการเช

ที่อยูภายในระยะสูงสุด 10 เมตร (33 

รูปภาพ วิดีโอ ขอความ นามบัตร บันท

ที่ใชรวมกันไดดวยการใชเทคโนโลยี B

โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน

รูปแบบตอไปนี้ Dial Up Networking

Handsfree, Headset, SIM Access,

Distribution คุณควรใชเฉพาะอุปกรณ

เทานั้น เพื่อสรางความมั่นใจในการใช

Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผ

รวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม

ในบางพื้นที่อาจมีขอจํากัดในการใชเท

เจาหนาที่ในทองถิ่นหรือผูใหบริการขอ

คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth ห

บนหนาจอในขณะใชคุณสมบัติอื่น จะ

อายุการใชงานแบตเตอรี่จะลดลง 

การตั้งคาการเชื่อมตอ B
เลือก เมนู > การตั้งคา > เชื่อมตอ > 

Bluetooth—เพื่อเปดหรือปด Bluetoo

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


การเชื่อมตอ

มตอ

ู ใหปอนรหัสผาน (1-16 หลัก) และตกลงกับ

ียวกัน

uetooth จะอยูใน ถาดเขา ใน ขอความ

ไปทางขวาเพื่อเปดรายการอุปกรณที่จับคูไว

 จากแหลงขอมูลที่คุณยังไมสามารถวางใจได

ือก > อุปกรณที่จับคูใหม เลือกอุปกรณที่ตองการ

ังอุปกรณที่มีการจับคูที่คุณตองการยกเลิก 

) และอนุญาตใหมีการเชื่อมตอระหวางโทรศัพท

งมีการยอมรับการเชื่อมตอ ใหเลื่อนไปยังอปุกรณ 

ารอนุญาต ใชสถานะนี้เฉพาะเมื่ออปุกรณที่คุณ

บุคคลที่คุณไววางใจ ในการยกเลิกการ

านการอนุญาต

ยี Bluetooth สัญญาณเสียงจะดังขึ้น และเครื่อง

ามหรือไม หากคุณตอบรับ รายการนั้นจะอยูใน
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การมองเห็นของโทรศัพท—เพื่อใหอุปกรณ Bluetooth อื่นเห็นโทรศัพทของคุณได

ตลอดเวลา หรือตามระยะเวลาที่กําหนดไว เพื่อความปลอดภัย คุณควรใชการตั้งคา 

ซอน หากใชได

โหมด SIM ระยะไกล > เปด—เพื่อเปดใชการใชซิมการดของโทรศัพทโดยอุปกรณอื่น

เมื่ออุปกรณไรสายอยูในโหมดซิมระยะไกล คุณจะสามารถใชไดแตเพียงอุปกรณเพิ่ม

พิเศษที่เชื่อมตอกับอุปกรณที่ใชรวมกันได เชน ชุดโทรศัพทในรถยนต เพื่อทําการ

โทรออกหรือรับสายเรียกเขา อุปกรณไรสายของคุณจะไมทําการโทรออก ยกเวน

หมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่อง ในขณะที่อยูในโหมดนี้ ในการโทรออก

จากอุปกรณของคุณ คุณตองออกจากโหมดซิมระยะไกลกอน หากเครื่องถูกล็อคอยู 

ใหปอนรหัสเพื่อปลดล็อคกอน

สงขอมูล
คุณสามารถใชการเชื่อมตอ Bluetooth เพียงการเชื่อมตอเดียวในแตละครั้งเทานั้น

1. เปดแอปพลิเคชั่นที่บันทึกรายการซึ่งคุณตองการสงไว

2. เลื่อนไปยังรายการที่ตองการสง แลวเลือก ตัวเลือก > สง > ทาง Bluetooth

3. โทรศัพทจะเริ่มตนคนหาอุปกรณที่อยูในระยะนั้น อุปกรณที่จับคูจะปรากฏ

พรอมสัญลักษณ 

ในขณะคนหาอุปกรณ อปุกรณบางอยางจะแสดงแอดเดรสอุปกรณ

โดยเฉพาะเทานั้น ในการคนหาแอดเดรสของโทรศัพท ปอนรหัส *#2820# 

ในโหมดสแตนดบาย

หากคุณไดคนหาอปุกรณมากอนหนานี้ รายการอุปกรณที่เคยพบแลวจะแสดง

ขึ้นกอน ในการเริ่มการคนหาใหม ใหเลือก อปุกรณเพิ่มเติม 

4. เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อ

5. หากอุปกรณอื่นตองมีการจับค

เจาของอุปกรณวาจะใชรหัสเด

ขอมูลที่ไดรับโดยใชการเชื่อมตอ Bl

หนาจออุปกรณที่จบัคู
ในหนาจอหลัก Bluetooth ใหเลื่อน

หามตอบรับการเชื่อมตอ Bluetooth

ในการจับคูอุปกรณ ใหเลือก ตัวเล
จับคู เริ่มการแลกเปลี่ยนรหัสผาน

ในการยกเลิกการจับคู ใหเลื่อนไปย

และกดปุมลบ

ในการตั้งอุปกรณใหไดรับสิทธิ์ (

และอุปกรณโดยอัตโนมัติ โดยไมตอ

และเลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนผานก

เปนเจาของหรืออุปกรณนั้นเปนของ

เชื่อมตออัตโนมัติ เลือก ตั้งเปนไมผ

การรบัขอมูล
เมื่อคุณไดรับขอมูลโดยใชเทคโนโล

จะถามวาคุณตองการยอมรับขอคว

แฟมขอมูล ถาดเขา ใน ขอความ
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การเชื่อมตอ USB
เลือก เมนู > การตั้งคา > เชื่อมตอ > USB ในการเลือกโหมดการเชื่อมตอ USB 

ที่เปนคาเริ่มตน เลือก โหมด USB และโหมดที่ตองการ PC Suite, เครื่องเลนสื่อ หรือ 

การถายโอนขอมูล ในการทําใหโทรศัพทถามถึงวัตถุประสงคของการเชื่อมตอทุกครั้ง

ที่เชื่อมตอสายเคเบิล ใหเลือก ถามเมื่อเชื่อมตอ > ใช

หลังจากถายโอนขอมูล ตองแนใจวาคุณสามารถถอดสายเคเบิลขอมูล USB 

ออกจากเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางปลอดภัย



ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

ของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อมีวัตถุประเภท

มาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) 

บโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้

แบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสื้อหรือใน

ขั้วแบตเตอรี่หรือสวนที่ใชในการเชื่อมตอ

 เชน การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศ

ธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง 

หภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) 

ปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานไดชั่วคราว 

แลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางานของ

ูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง

จากอาจเกิดการระเบิดได ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความ

ารกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของ

เปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน

หรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา 

ับผิวหนังหรือดวงตา ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล 

รือรีบไปพบแพทย
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ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
การชารจและการคายประจุ
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจประจุใหมได 

คุณสามารถชารจและคายประจุแบตเตอรี่ไดเปนรอยๆ ครั้ง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ 

เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของ

แบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการ

รับรองจากโนเกียเทานั้น และชารจแบตเตอรี่โดยใชอปุกรณชารจสําหรับโทรศัพท

รุนนี้ที่ไดรับการรับรองจากโนเกียเทานั้น

แบตเตอรี่ใหมจะสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพหลังจากผานการชารจและ

คายประจุอยางสมบูรณ 2-3 รอบ

หากใชแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนเปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่นั้นเปนเวลานาน 

คุณอาจตองตอสายอุปกรณชารจ แลวถอดสาย แลวจึงตอสายอกีครั้งเพื่อเริ่ม

ชารจแบตเตอรี่

ใหถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบและตัวเครื่องเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบ

แบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลา

นานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่

ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจ

จะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได

คุณควรใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคที่ระบุเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือ

แบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย

อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจร

โลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกา

ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถ

อาจเกิดขึ้นได เชน ในกรณีที่คุณพก

กระเปาเล็กๆ การลัดวงจรอาจทําให

ชํารุดเสียหายได

การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น

ที่รอนหรือหนาวจัด จะทําใหประสิท

พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณ

การใชแบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกินไ

แมวาแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยูเต็ม

แบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภ

หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่อง

เสียหายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน ก

ทองถิ่น กรุณานํากลับมาใชใหม ถา

หามถอดชิ้นสวนหรือแยกสวนเซลล

ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสัมผัสก

ใหลางผิวหนังหรือตาดวยน้ําทันที ห
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ุณไมใชแบตเตอรี่ของแท?

อรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอรโฮโลแกรม

ม โปรดอยาใชแบตเตอรี่นั้น การใช

ัทผูผลิตอาจเปนอนัตรายและอาจทําให

ง อกีทั้งยังทําใหเครื่องและอุปกรณเสริม

รองหรือการรับประกันอื่นใดที่ใชกับโทรศัพท

กี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ไปที่ 
ลขิสทิธิ ์© 2007 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

คําแนะนําสําหรบัการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ 
Nokia
ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจ

สอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จาก

ตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม

โดยใชขั้นตอนตอไปนี้:

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่

ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อไดวา

แบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้ 

หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม คุณจะเห็น

รูปมือประสานกัน (Nokia Connecting Hands) 

ในมุมมองหนึ่งและจะเห็นโลโกอุปกรณเสริม

ของแทของ Nokia (Nokia Original 

Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง

2. เมื่อคุณขยับแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
ไปทางซาย ขวา ขึ้น และลง คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 

และ 4 จุด ในแตละดานตามลําดับ

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของค

หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเต

เปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไ

แบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรองจากบริษ

โทรศัพทของคุณมีประสิทธภิาพดอยล

เสียหายไดรวมทั้งอาจสงผลตอการรับ

หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเ

www.nokia.co.th/batterycheck

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


ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
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อุปกรณเสริมของแท

ไท
ย

โดยขึ้นอยูกับซิมการด การตั้งคาระบบและ

ลอม การใชวิทยุ FM และแฮนดฟรีแบบในตัว 

าย

kia BH-208
ะทัดรัด

 ใหคุณภาพเสียงที่ดี

ีที่คลองหูที่ปรับไดและสวมใสสบาย

เวลาสแตนดบาย*

สูงถึง 240 ชม.
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อุปกรณเสริมของแท
อุปกรณเสริมแบบใหมสําหรับโทรศัพทของคุณมี

จําหนายอยูมากมาย 

คุณสามารถเลือกอุปกรณเสริมซึ่งเหมาะกับ

ความตองการในการติดตอสื่อสารของคุณได 

อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบายไวในสวนถัดไป

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนายบาง

ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก

• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก 

อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของอปุกรณเสริมทุกชิ้นที่ติดตั้ง

ในรถอยางสม่ําเสมอ

• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้งอุปกรณเสริมในรถ

ที่ติดตั้งยากได

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองจาก

ผูผลิตโทรศัพทเทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ 

อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับโทรศัพทเปนโมฆะไป

แบตเตอรี่

* เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงได

คาที่ใช รูปแบบที่ใช รวมถึงสภาพแวด

จะสงผลตอเวลาสนทนาและเวลารอส

ชุดหูฟง Bluetooth No
• ชุดหูฟงแบบคลาสสิคขนาดเล็กก

• งายตอการใชชุดหูฟง Bluetooth

• สะดวกตอการสวมใส เนื่องจากม

ประเภท เวลาสนทนา*

BL-5B 2.7 ชม.



อุปกรณเสริมของแท
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ชุดอุปกรณแฮนดฟรไีรสายในรถยนต
แบบพลักอิน HF-33W ของ Nokia
ขับขี่รถยนตและใหอิสระในการใชงานดวยแฮนดฟรีไรสายแบบพลักอนิรุน HF-33W 

ของ Nokia ชุดแฮนดฟรีนี้สามารถเสียบเขากับชองจุดบุหรี่ในรถและเชื่อมตอ

กับโทรศัพทที่ใชรวมกันไดผานเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth สําหรับการใช

แฮนดฟรีในรถ

ชุดหูฟงสเตอรโิอ HS-42
• ชุดหูฟงที่ออกแบบอยางมีสไตลพรอมการใชงานแฮนดฟรีไดดีขึ้น

• สุดยอดคุณภาพเสียง 

• สวมใสไดสะดวกสบาย

• ปุมรับ/วางสายสําหรับการจัดการการโทร

• การควบคุมระดับเสียง

• ปดเสียงไมโครโฟน

• รองรับคุณสมบัติการสนทนา (Push to talk)
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การดูแลและการบํารุงรักษา

ไท
ย

รือเสาอากาศสําหรับเปลี่ยนที่ไดรับการรับรอง

ับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเติม

ิดความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมาย

ย

ก็บไว เชน รายชื่อ และบันทึกยอปฏิทิน

พื่อสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน 

ตเตอรี่ออก

ตเตอรี่ อุปกรณชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ 

ําไปยังศูนยบริการที่ไดรับการรับรอง
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การดแูลและการบํารุงรักษา
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตที่

ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง

• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง ฝน ไอน้ํา ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแรเปน

สารประกอบซึ่งจะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสขึ้นสนิม หากตัวเครื่องเปยกชื้น 

ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใส

แบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรกเนื่องจากอาจทําใหอุปกรณ

สวนที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอณุหภูมิสูงจะทําใหอายุการทํางาน

ของอุปกรณอเิล็กทรอนิกสสั้นลง ทั้งยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย 

และทําใหสวนที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสูอุณหภูมิปกติ 

ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหแผงวงจรอเิล็กทรอนิกส

เสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนําไวใน

คูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําให

แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขน

ทําความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอาจเขาไปอดุตันในชิ้นสวนที่เลื่อนไดของโทรศัพท 

และอาจสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของโทรศัพท

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาดเลนส เชน เลนสของกลองถายรูป 

พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง

• ใชเสาอากาศที่ติดมากับเครื่องห

เทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดร

เสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเก

วาดวยอปุกรณสื่อสารวิทยุอีกดว

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

• หมั่นสํารองขอมูลที่คุณตองการเ

• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เ

ใหปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบ

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบ

หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหน

ใกลบานคุณเพื่อขอรับบริการ



ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

ทย
ัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิด

อุปกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณ

ําใหคุณปรึกษากับแพทยหรือผูผลิตเครื่องมือ

ับการปกปองจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม 

ริการรักษาพยาบาลในกรณีที่มีปายประกาศใหคุณ

พยาบาลหรือโรงพยาบาลแหงนั้นอาจกําลังใช

ายนอก

ารปลูกถายอวัยวะ 

ําวาควรรักษาระยะหางอยางนอย 15.3 เซนติเมตร 

ุปกรณทางการแพทย เชน เครื่องวัดการเตน

พื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้นกับ

ณดังกลาวควรปฏิบัติดังนี้

อุปกรณทางการแพทยอยางนอย 15.3 เซนติเมตร 

าเสื้อ

กับเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ

เกิดขึ้น

ีเหตุใหสงสัยวาอาจมีการรบกวนเกิดขึ้น

ผูผลิตของอุปกรณทางการแพทย

กรณไรสายพรอมกับอุปกรณทางการแพทย 
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู 

โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

ความปลอดภัยดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใชในตําแหนงปกติ

ใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 2.2 ซม. (7/8 นิ้ว) เมื่อใชซองสําหรับ

พกพา อุปกรณเหน็บเข็มขัดหรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา วัสดุตางๆ เหลานี้ไมควร

มีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูในระยะหางจากรางกายตามที่ระบุ

ไวขางตน โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคุณภาพ

เพื่อสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมีการหนวงการสงขอความหรือ

ไฟลขอมูลไวจนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ 

โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวางเครื่องที่

กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ

ชิ้นสวนของอุปกรณเปนแมเหล็ก วัตถุที่ทําจากโลหะอาจดึงดูดเขาหาโทรศัพท 

หามวางบัตรเครดิตหรือสื่อที่ใชจัดเก็บขอมูลอื่นๆ ที่ทําจากแมเหล็กไวใกลโทรศัพท 

เพราะขอมูลที่อยูบนสื่อนั้นอาจถูกลบ

อุปกรณทางการแพ
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงส

สัญญาณรบกวนตอการทํางานของ

เพียงพอได หากมีขอสงสัย ขอแนะน

ทางการแพทยวาอุปกรณชิ้นนั้นไดร

ใหปดเครื่องของคุณในสถานที่ใหบ

ดําเนินการดังกลาว เนื่องจากสถาน

อุปกรณที่ไวตอสัญญาณ RF จากภ

อุปกรณทางการแพทยสําหรับก

ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะน

(6 นิ้ว) ระหวางอุปกรณไรสายและอ

ของหัวใจ หรือเครื่องกระตุนหัวใจ เ

อุปกรณการแพทย บุคคลที่มีอุปกร

• เก็บอุปกรณไรสายใหหางจาก

(6 นิ้ว) เมื่อเปดอปุกรณไรสาย

• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเป

• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขาม

เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจ

• ปดอุปกรณไรสายทันที หากม

• อานและทําตามคําแนะนําจาก

หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับการใชอปุ

ใหปรึกษาแพทยผูดูแลของคุณ
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

ไท
ย

ระเบิด
การระเบิดได และควรปฏิบัติตามปาย

ริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณ

ิดประกายไฟในพื้นที่เชนนั้นอาจกอใหเกิด

เจ็บหรือเสียชีวิต ปดโทรศัพทเมื่ออยูใน

เครื่องสูบแกสในสถานีบริการน้ํามันและ

อุปกรณวิทยุในบริเวณคลังน้ํามัน 

งงานเคมี หรือบริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ 

ูกประกาศใหเห็นเดนชัด พื้นที่ตางๆ เหลานี้ 

รือขนถายสารเคมี ยานพาหนะที่ใชแกส

เทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ 

ปะปนอยูในอากาศ

ือรวมถึงโทรศัพทเครื่องนี้ดวยนั้นทํางาน

บเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขาย

ันตางๆ ที่ผูใชตั้งโปรแกรมเอง ดวยเหตุนี้ 

ารเชื่อมตอในทุกสภาวะได คุณจึงไมควร

ะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอ

มื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย
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อุปกรณชวยฟง 

โทรศัพทมือถือบางเครื่องอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได 

ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้งไมถูกตองหรือมีการ

ปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุมดวยอเิล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS 

ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ 

ที่ติดตั้งไวในรถของคุณ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซมโทรศัพทในรถยนต การติดตั้ง

หรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอนัตรายและทําใหการรับประกัน

เปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือใน

รถยนตไดรับการติดตั้งและทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส 

หรือวตัถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท หรืออุปกรณเสริมตางๆ 

สําหรับรถยนตที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัด

ที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดตั้งอุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย 

หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก เนื่องจากหากติดตั้งอปุกรณตางๆ 

ในบริเวณที่ไมถูกตองแลวถุงลมนิรภัยเกิดพองตัวขึ้นอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ

สาหัสขึ้นได

คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน 

การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน 

รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณทีอ่าจเกิดการ
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิด

และคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บ

ที่มีการแนะนําใหดับเครื่องยนต การเก

การระเบิดหรือไฟไหมที่อาจทําใหบาด

สถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกล

ควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใช

สถานีเก็บน้ํามันและสถานีสงน้ํามัน โร

บริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิดอาจไมไดถ

ไดแก ชั้นใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บ ห

ปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิว

เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะ

การโทรฉกุเฉนิ
ขอสําคัญ: โทรศัพทมือถ
โดยใชสัญญาณวิทยุ ระบ

ภาคพื้นดิน รวมทั้งฟงกช

จึงไมสามารถรับประกันก

วางใจวาโทรศัพทมือถือจ

ในยามจําเปน อาทิเชน เ



ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

ัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR (Specific 

 ที่กําหนดไวในคําแนะนํา ICNIRP คือ 

เฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR 

าตรฐาน ซึ่งเครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่ระดับ

ความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ ระดับ SAR 

คาสูงสุด 

มาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึง

ลี่ยนแปลงขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหาง

 คา SAR ที่สูงที่สุดภายใตคําแนะนําของ ICNIRP 

วัตต/กก.

ําใหคา SAR แตกตางจากนี้ คา SAR แตกตาง

งานของแตละประเทศและการทดสอบรวมทั้ง

ิมเกี่ยวกับ SAR โปรดดูขอมูลผลิตภัณฑที่ 

ูกับขอกําหนดที่รายงานของแตละประเทศ

AR ในพื้นที่อืน่ โปรดดูที่ขอมูลผลิตภัณฑจาก 
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ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้

1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวามีสัญญาณ

เพียงพอหรือไม ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการดที่ใชไดลงใน

โทรศัพทเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อใหหนาจอวางและพรอมสําหรับ

การโทรออก 

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันที่คุณอยู ซึ่งหมายเลขฉุกเฉิน

ในแตละพื้นที่จะแตกตางกันไป

4. กดปุมโทร

ในกรณีที่คุณกําลังใชฟงกชันอื่นอยู คุณจะตองปดฟงกชันเหลานั้นกอนจึงจะ

สามารถโทรฉุกเฉินได หากเครื่องอยูในโหมดรูปแบบออฟไลน คุณตองเปลี่ยนรูปแบบ

เพื่อใชงานฟงกชันโทรศัพทกอนโทรแบบฉุกเฉิน โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉบับนี้

หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการระบบของคุณ

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตองใหไดมากที่สุด 

โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ 

อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบมา

ไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ 

ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดยหนวยงานดานวิทยาศาสตรที่เปนหนวยงานอิสระ ICNIRP 

และรวมถึงระดับความปลอดภัยของผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศ

Absorption Rate) ขอกําหนด SAR

2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคา

จัดทําขึ้นในสภาพการทํางานแบบม

พลังงานสูงสุดที่แนะนําใหใชในคลื่น

ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวา

เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับการออกแบบ

เครือขายไดตามที่กําหนดไว คาที่เป

ระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลัก

สําหรับการใชโทรศัพทที่หูคือ 1.18 

การใชอุปกรณเสริมของเครื่องอาจท

กันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่ราย

ระบบเครือขาย สําหรับขอมูลเพิ่มเต

www.nokia.co.th

* คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอย

และระบบเครือขาย สําหรับขอมูล S

www.nokia.com

http://www.nokia.co.th
http://www.nokia.co.th
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ศัพท โทรสาร เวลาทําการ

41-6363 0-2958-5851 จนัทร - อาทิตย

11:00 น. - 20:30 น.

41-6363 0-2884-5695 จนัทร - ศุกร 

11:00 น. - 20:30 น.

เสาร - อาทิตย

10:30 น. - 20:30 น.

41-6363 0-2720-1661 จนัทร - อาทิตย

10:30 น. - 20:30 น.

41-6363 0-2660-9290 จนัทร - อาทิตย 

10:00 น. - 20:30 น.

41-6363 0-2673-7102 จนัทร - ศุกร 

11:00 น. - 20:30 น.

เสาร - อาทิตย 

10:30 น. - 20:30 น.

41-6363  0-2626-0436 จนัทร - อาทิตย  

10:00 น. - 20:30 น.
56

โนเกียแครเซ็นเตอร

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทร

กรุงเทพฯ

1 ฟวเจอรปารครังสิต ใตดิน หองบีเอฟ 32 ชั้นใตดิน ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 

เลขที่ 161 หมูที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธปิตย อ.ธัญญบุรี 

จ.ปทุมธานี 12130

0-27

2 เซ็นทรัลปนเกลา 4 หอง 421 ชั้น 4 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา 

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย 

กรุงเทพฯ 10700

0-27

3 ซีคอนสแควร G เลขที่ 1007 ชั้น G ซีคอนสแควร 904 หมู 6 ถ. ศรีนครินทร 

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

0-27

4 ศูนยการคาเอสพานาด 3 ศูนยการคาเอสพานาด รัชดาภเิษก ชั้น 3 หองเลขที่ 321-323

99 ถ.รัชดาภเิษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0-27

5 เซ็นทรัลพระราม 3 6 หองเลขที่ 636/2,637/1,637/2 ชั้น 6 

เลขที่ 79/290 ถ.สาธุประดิษฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ 10120

0-27

6 มาบุญครองเซ็นเตอร 2 เลขที่ 444 ชัน้ 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร 

ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

0-27
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5757

แครไลน โทร: 02-640-1000

-3321-3 0-5320-1842 จันทร - เสาร

9:00 น. - 19:00 น.

-6976-7 0-3871-6978 จันทร - เสาร

9:00 น. - 19:00 น. 

-5779- 0-4332-5781 จันทร - เสาร

9:00 น. - 19:00 น. 

-5044-5 0-7436-5046 จันทร - เสาร

9:00 น. - 19:00 น. 

ท โทรสาร เวลาทําการ

ความหนา

15 มม.
หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โนเกียแครไลน  สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ โนเกีย 

ตางจังหวัด

7 เชียงใหม 

(ตรงขามเชียงใหมแอรพอรตพลาซา)

201/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 0-5320

8 พัทยา 

(ริม ถ.สุขุมวิท กอนถึงแยกพัทยากลาง)

353/43 หมูที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 0-3871

9 ขอนแกน 

(บริเวณทางออกหางเทสโก โลตัส)

1 356/1 อาคาร ซีพี แลนด ชั้น 1 หมู 12 ถนน มิตรภาพ ต.เมืองเกา 

อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000

0-4332

80

10 หาดใหญ 

(ปากทางเขาโรงพยาบาลกรุงเทพ)

656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 0-7436

เลขที่ สาขา ชั้น ที่อยู โทรศพั

ขนาด

ปริมาตร น้ําหนัก ความยาว ความกวาง

66 ซีซี 84 กรัม 105 มม. 46 มม.
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Nokia Care Online
ไลนของเราไวใหกับคุณ

ิตางๆ ของโทรศัพท การสาธิต

รวจสอบขอมูลลาสุด

เตอร Nokia PC Suite เชื่อมตอ
นขณะที่แอปพลิเคชั่นอื่นๆ ชวยให

ลื่อนที่และอีเมล* 
ี่เครื่องโดยไมเสียคาใชจายใดๆ 

การสาธิตแบบอนิเทอรแอค็ทีฟ
การสนับสนุนผานเว็บ Nokia Care จัดเตรียมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออน

การสาธิตแบบอินเทอรแอ็คทีฟ 

เรียนรูวิธีตั้งคาโทรศพัทของคุณเปนครั้งแรก และคนหาขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับคณุสมบัต
แบบอินเทอรแอ็คทีฟจะแสดงคําแนะนําวิธีการใชโทรศัพททีละขั้นตอน 

คูมือผูใช 
คูมือผูใชแบบออนไลนประกอบดวยขอมูลโทรศพัทของคุณโดยละเอียด อยาลืมเขามาต
อยางสม่ําเสมอ

ซอฟตแวร 

ใชโทรศัพทของคณุใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพทและคอมพวิ
โทรศัพทและคอมพิวเตอร เพื่อใหคณุสามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ใ
ซอฟตแวรนี้ทํางานไดอยางสมบูรณแบบยิ่งขึ้น

การตั้งคา

ฟงกชั่นเฉพาะของโทรศัพท เชน ขอความมัลติมีเดีย การทองอินเทอรเน็ตในโทรศัพทเค
อาจตองการการตั้งคาบางอยางกอนจึงจะใชฟงกชั่นเหลานี้ได จัดสงขอมูลดังกลาวมาท

*ไมมใีนโทรศัพททุกเครื่อง

ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ซอฟตแวร 

คูมือผูใช

การตั้งคา



คุนเคยกับฟงกชั่นและ

pcsuite จะชวยใหคุณ

ผลิตภัณฑและบริการอื่นๆ ของ Nokia

ที่ “Nokia Connections” 
 First To Know” (เปนคนแรกที่รูจัก) 
tional Communication” 
วิธีการใชโทรศัพท

สวนของ Set Up (การตั้งคา) ที่ www.nokia.co.th/setup จะชวยคุณเตรียมความพรอมของโทรศัพทกอนนํามาใช ทําความ
คุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทไดโดยการดทูี่สวน Guides and Demos (คูมือและการสาธิต) ของ www.nokia.co.th/guides

วิธีการซิงโครไนซโทรศพัทเขากับคอมพิวเตอร 
การเชื่อมตอโทรศัพทเขากับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดผานซอฟตแวร Nokia PC Suite เฉพาะจาก www.nokia.co.th/
ซิงโครไนซขอมูลที่อยูในปฏิทินและรายชื่อของคณุได 

สถานที่ขอรับซอฟตแวรสําหรับโทรศัพท

ใชประโยชนเพิ่มเติมจากโทรศัพทพรอมดาวนโหลดจากสวน Software (ซอฟตแวร) ที่ www.nokia.co.th/software

สถานที่คนหาคําตอบสําหรับคําถามทั่วๆ ไป 

ดูที่สวน FAQ (คําถามที่พบบอย) ของ www.nokia.co.th/faq เพื่อดคูําตอบสําหรับคําถามเกี่ยวกับโทรศัพทของคณุ รวมทั้ง

วิธีติดตามขาวสารลาสุดของโนเกีย 
สมัครออนไลน ที่ www.nokia.co.th/signup และกลายเปนคนแรกที่รูเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑและโปรโมชั่นลาสุด ลงชื่อ
(การเชื่อมตอของโนเกีย) เพื่อรับขอมูลใหมๆ ประจําเดือนเกี่ยวกับโทรศัพทและเทคโนโลยีลาสุด หรือเลือกลงชื่อที่ “Be The
เพือ่รับพรีวิวรายละเอียดการเปดตัวโทรศัพทรุนใหม หรือสมัครรับขอมูลเกี่ยวกับงานตางๆ ที่กําลังจะจัดขึ้นไดจาก “Promo
(การแจงขาวโปรโมชั่น)

ในกรณีที่คุณตองการความชวยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia.co.th/contactus

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการซอมผลิตภัณฑ โปรดคลิกเขามาที่ www.nokia.co.th/repair 

คลิกเขามาดูรายละเอียดไดที่ www.nokia.co.th/support

ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
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