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ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอานและปฏบิัติตามคําแนะนําตอไปนี้ 
มฉิะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการ
ผิดกฎหมายได โปรดอานคูมอืผูใชฉบับสมบรูณ
สําหรับขอมลูเพิ่มเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่
หามใช หรือในกรณีที่อาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ
กอใหเกิดอันตราย
คํานึงถึงความปลอดภัย
ในการขับข่ียานพาหนะ
เปนอันดบัแรก
ปฏบิัติตามกฎหมายทองถิ่น 
ไมควรใชมือจับสิ่งอื่นใด เมือ่คุณ
ขับขี่ยานพาหนะอยู สิ่งสําคัญ
อันดับแรกที่คุณควรคํานึงถึงคือ
ความปลอดภยับนทองถนน
สัญญาณรบกวน
โทรศัพทไรสายทุกประเภท
อาจไดรับผลกระทบจาก
สัญญาณรบกวน ซ่ึงจะสงผล
ตอประสิทธภิาพการทํางาน
ของเครื่องได
ปดโทรศัพทขณะที่อยูใน
โรงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
ควรปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับ
อุปกรณทางการแพทย
ปดโทรศัพทขณะที่อยูบน
เครื่องบิน
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ 
อุปกรณไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนบนเครื่องบนิได

ปดโทรศัพทขณะเตมิน้ํามัน
หามใชโทรศัพทขณะที่กําลัง
เติมน้ํามัน และหามใชโทรศัพท
เมื่ออยูใกลกับน้ํามนัเช้ือเพลิง
หรือสารเคมี
ปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับ
จดุที่มีการระเบิด
โปรดปฏิบตัิตามขอหามตางๆ 
หามใชโทรศัพทในจุดที่กําลัง
มกีารระเบดิ
การใชงานอยางถูกตอง
ใหใชโทรศัพทโดยถือที่ตัวโทรศัพท
ตามที่อธิบายไวในคูมอืผูใช 
อยาจับเสาอากาศโดยไมจําเปน
การบริการทีผ่านการรับรอง
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้น
ที่จะใชหรือซอมอุปกรณตางๆ 
ของเครื่องได
อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและ
แบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรอง
เทานัน้ หามตอโทรศัพทเขากับ
อุปกรณที่ไมสามารถใชงาน
รวมกันได
กันน้ํา
โทรศัพทมือถือของคุณไมไดกันน้ํา 
ควรเก็บโทรศัพทไวในที่แหง
ทําสําเนาสํารอง
คุณควรทําสําเนาสํารองหรือ
จดบันทึกขอมูลสําคัญทั้งหมด
ที่จัดเก็บไวในเครื่องเปน
ลายลกัษณอักษรเสมอ
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การตอกับอุปกรณอื่นๆ
เมื่อตองการตอโทรศัพทกับ
อุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอาน
คูมือของอุปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษา
ขอมลูโดยละเอียดเกี่ยวกับ
ความปลอดภยั หามตอโทรศัพท
เขากับอุปกรณที่ไมสามารถ
ใชงานรวมกันได
การโทรฉกุเฉนิ
โปรดตรวจสอบดูวาไดเปด
โทรศัพทแลวและอยูในพื้นที่
ใหบริการ กดปุมจบการทํางาน
หลายๆ ครั้งตามที่ตองการ
เพื่อลบหนาจอและยอนกลับไป
ที่หนาจอเร่ิมตน ปอนหมายเลข
ฉุกเฉิน แลวกดปุมโทรออก 
แจงตําแหนงที่คุณอยู อยาเพิ่ง
วางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

■ ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพท
ของคุณ

โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมอืฉบบันี้
ไดรับการรับรองใหใชกับเครือขาย EGSM 900, 
GSM 1800 และ GSM 1900 โปรดติดตอขอ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือขายจาก
ผูใหบริการโทรศัพทของคณุ
ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ 
โปรดเคารพตอสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน และ
ไมกระทําการใดทีเ่ปนการละเมิดตอกฎหมาย

คําเตอืน: คณุตองเปดเครื่อง
กอนเริ่มใชงานคุณสมบัติตางๆ 
ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก 
หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงาน
โทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรืออันตราย

■ บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย

คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการ
โทรศัพทไรสายกอนเริ่มใชงานโทรศัพท 
คุณสมบตัิสวนใหญในโทรศัพทเครื่องนี้ขึ้นอยู
กับประสิทธภิาพของคณุสมบตัิเครือขายไรสาย 
บริการเสริมของระบบเครือขายดังกลาวอาจ
ไมมใีนบางเครือขาย หรือคุณอาจตองติดตอกับ
ผูใหบริการโทรศัพทเพื่อสมัครขอใชบริการกอน 
จึงจะสามารถใชบริการเสริมของระบบเครือขาย
ได ผูใหบริการโทรศัพทของคุณอาจให
คําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการใชงานบริการ
ดังกลาว รวมถึงอธิบายคาใชจายในการใช
บริการ ในบางเครือขาย อาจมขีอจํากัดที่สง
ผลกระทบตอการใชงานบริการเสริมของ
ระบบเครือขาย ตัวอยางเชน ระบบเครือขาย
บางแบบอาจจะไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษา 
และการบริการทั้งหมด
ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิก
หรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครื่อง
ของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบตัิดังกลาว
จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง เครื่องของคุณ
อาจไดรับการตั้งคาเปนพิเศษสําหรับผูใหบริการ
ระบบ โดยการตั้งคารวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ช่ือเมนู ลําดับเมนู และไอคอนตางๆ โปรดติดตอ
ขอขอมลูเพิ่มเตมิจากผูใหบริการโทรศัพท
ของคุณ
โทรศัพทเครื่องนี้รองรับโปรโตคอล WAP 2.0 
(HTTP และ SSL) ที่ทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP 
คุณสมบตัิบางอยางของเครื่องตองไดรับการ
สนับสนุนจากระบบเครือขายในการใชงาน เชน 
MMS, การเบราส, แอปพลิเคชันอีเมล, การสง
ขอความแบบดวน, คุณสมบตัิแสดงสถานะของ
ผูติดตอ, การซิงโครไนซจากระยะไกล และการ
ดาวนโหลดขอมลูผานเบราเซอรหรือผาน MMS
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■ หนวยความจําที่ใชรวมกัน
คุณสมบัตใินโทรศัพทเครื่องนี้ซ่ึงใช
หนวยความจํารวมกัน ไดแก รายชื่อ, ขอความ
แบบตัวอักษรและขอความแบบดวน, อีเมล, 
รายการเสยีงและกลุมรายชื่อผูรับ SMS, ปฏิทิน, 
บนัทึกสิ่งที่ตองทํา, แอปพลิเคชันเกมสและ 
JavaTM และบันทึก การใชคุณสมบตัิอยางใด
อยางหนึ่งหรือมากกวานี้จะลดจํานวน
หนวยความจําที่เหลือสําหรับคุณสมบัตอ่ืิน
ที่ใชหนวยความจํารวมกัน เชน การจัดเก็บ
แอปพลิเคชัน Java หลายๆ รายการ อาจใช
หนวยความจําที่เหลืออยูทั้งหมด และเครื่อง
โทรศัพทอาจแสดงขอความบนหนาจอวา
หนวยความจําเตม็ เมือ่คุณพยายามใช
คุณสมบัตอ่ืินที่ใชหนวยความจํารวมกัน 
ในกรณีนี ้ใหลบขอมลูหรือรายการบางอยาง
ที่ใชพื้นที่หนวยความจํารวมกันนี้ออกเสียกอน 
คุณสมบัตบิางอยาง เชน แอปพลิเคชัน Java 
อาจมีหนวยความจําที่กําหนดไวใหแนนอนแลว 
นอกเหนือจากจํานวนหนวยความจําที่ใชรวมกัน
กับคุณสมบตัิอ่ืนๆ
โปรดทราบวาไฟลตางๆ ในคลังภาพจะใช
หนวยความจําที่แตกตางกัน โปรดดูขอมูล
เพิ่มเติมที่ “คลังภาพ” ในหนา 54

■ อุปกรณเสริม
ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัตสิําหรับ
การใชอุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม 

ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ
• ตรวจสอบการติดตั้งและการทํางานของ

อุปกรณเสริมทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถ
อยางสม่ําเสมอ

• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้น
ที่จะติดตัง้อุปกรณเสริมในรถที่ติดตั้งยากได
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ขอมูลทั่วไป

■ ภาพรวมของฟงกชัน
โทรศัพท Nokia 6230i มีฟงกชันหลายฟงกชัน
ซึ่งเหมาะตอการใชในชีวิตประจําวัน เชน 
ปฏิทิน, นาฬิกา, นาฬิกาปลุก, วิทยุ, 
เครื่องเลนเพลง และกลองถายรูปในเครื่อง 
คุณสามารถปรับแตงโทรศพัทของคณุดวย
หนากากสี Nokia Xpress-onTM โทรศัพท
ของคณุยังสามารถรองรับฟงกชนัตอไปนี้
• EDGE (Enhanced Data Rates for GSM 

Evolution) โปรดดูที่ “(E)GPRS” 
ในหนา 49

• เบราเซอร Extensible Hypertext Markup 
Language (XHTML) โปรดดูที่ “เว็บ” 
ในหนา 77

• โปรแกรมอีเมล โปรดดูที่ 
“โปรแกรมอีเมล” ในหนา 30

• การสงขอความแบบดวน โปรดดูที่ 
“ขอความแบบดวน” ในหนา 24

• คุณสมบัติแสดงสถานะของผูติดตอ 
โปรดดูที่ “สถานะของผูใช” ในหนา 39

• Push to talk โปรดดูที่ “Push to talk” 
ในหนา 61

• Java 2 Micro Edition (J2METM) 
โปรดดูที่ “แอปพลิเคชัน” ในหนา 73

• เทคโนโลยี Bluetooth โปรดดทูี่ 
“เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth” 
ในหนา 47

• การดมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มขนาด
หนวยความจําของโทรศัพทเพ่ือ
จัดเก็บภาพและไฟลวิดีโอ

■ รหัสผาน 

รหัสโทรศัพท
รหัสโทรศัพท (5 - 10 หลัก) ใชปองกันการใช
โทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต รหัสที่ตั้งไว
ในปจจุบัน คือ 12345 ใหเปล่ียนรหัส และ
เก็บรหัสใหมไวเปนความลับ และเก็บไวในที่
ปลอดภัยแยกจากตัวเครื่องโทรศัพท 
ในการเปลี่ยนรหัสและตัง้คาใหเครื่องขอให
ใสรหัสผาน โปรดดูที่ “ความปลอดภัย” 
ในหนา 53
หากคุณปอนรหัสโทรศัพทผิดหาครั้งติดตอ
กัน เครื่องจะไมสนใจรหัสที่ปอนหลังจากนั้น 
รอประมาณหานาที แลวปอนรหัสอีกครั้ง

รหัส PIN
• รหัส PIN (Personal Identification 

Number, 4 ถึง 8 หลัก) ใชสําหรับปองกัน
การใชซิมการดของคุณโดยไมไดรับ
อนุญาต โดยปกตริหัส PIN จะมา
พรอมกับซิมการด ตั้งโทรศพัทใหใส
รหัส PIN ทุกครั้งที่คุณเปดเครื่อง 
โปรดดทูี่ “ความปลอดภัย” ในหนา 53
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• รหัส PIN2 อาจมาพรอมกับซิมการด 
และคุณจําเปนตองใสรหัสนี้ในการเขาสู
ฟงกชนับางฟงกชัน เชน ตัวนับการโทร

• คุณตองใชรหัส PIN ของโมดูลเพื่อเขาดู
ขอมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัย 
โปรดดูที่ “โมดูลระบบปองกัน” 
ในหนา 82 รหัส PIN ของโมดลูจะมา
พรอมกับซิมการด ในกรณีที่ซิมการดนั้น
มีโมดลูรักษาความปลอดภัย

• คุณตองใชรหัส PIN สําหรับลายเซ็นแบบ
ดิจติอล โปรดดูที่ “ลายเซ็นดิจิตอล” 
ในหนา 84 รหัส PIN สําหรับลายเซ็น
จะมาพรอมกับซิมการด ในกรณีที่
ซิมการดนั้นมีโมดูลรักษาความ
ปลอดภัย

หากคณุปอนรหัส PIN ผิดสามครั้งติดตอกัน 
เครื่องจะแสดงขอความ PIN ถูกบลอ็ค หรือ 
รหัส PIN ถูกบลอ็ค และขอใหคุณปอน
รหัส PUK แทน

รหัส PUK
รหัส PUK (Personal Unblocking Key, ตัวเลข 
8 หลัก) ใชในการเปลี่ยนรหัส PIN ซึ่งถูก
บล็อคไว ในการเปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ถูกล็อค 
จําเปนตองใชรหัส PUK2
หากรหัสนี้ไมไดมีใหพรอมกับซิมการด 
โปรดติดตอผูใหบริการในทองที่ของคุณ
เพ่ือขอทราบรหัส

รหัสระบบ
คุณจําเปนตองใสรหัสระบบ (4 หลัก) 
เมื่อใช การจํากัดการโทร โปรดดทูี่ 
“ความปลอดภัย” ในหนา 53 คุณสามารถ
ขอรับรหัสผานไดจากผูใหบริการของคุณ

รหัส Wallet
คุณตองใชรหัส Wallet (4 - 10 หลัก) เพ่ือ
เขาใชบริการ Wallet หากคุณปอนรหัส 
Wallet ผิดติดตอกัน 3 ครั้ง แอปพลิเคชัน
เกี่ยวกับ Wallet จะถูกบล็อคเปนเวลา 5 นาที 
หากคุณพยายามปอนรหัสที่ไมถูกตอง
ติดตอกันมากกวา 3 ครั้ง แอปพลิเคชัน
จะถูกบล็อคนานขึ้นสองเทา โปรดดู
ขอมูลเพิ่มเติมที่ “Wallet” ในหนา 69

■ บริการต้ังคาคอนฟเกอเรชัน
กอนใชการสงขอความมัลติมีเดยี, 
การสงขอความแบบดวน, การแสดง
สถานะผูติดตอ, Push to Talk, แอปพลิเคชัน
อีเมล, การซิงโครไนซ, การเรียกขอมลู 
และเบราเซอร คุณตองตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
ที่เหมาะสมใหกับเครื่องโทรศัพท โดยอาจ
ไดรับขอมูลการตั้งคาโดยตรงเปนขอความ
การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน จากนั้นคุณ
เพียงจัดเก็บขอมูลการตัง้คาไวในโทรศัพท
เทานั้น สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การตั้งคาที่ม ีโปรดติดตอผูใหบริการระบบ 
ผูใหบริการ หรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่
ไดรับการรับรองใกลบานคณุ
เมื่อคณุไดรับการตั้งคาเปนขอความ
การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน และไมไดใชงาน
และบันทึกการตั้งคาโดยอัตโนมัติ ขอความ 
ไดรับการตั้งคาการจัดรูปแบบ จะ
ปรากฏขึน้
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ในการบันทึกการตั้งคาที่ไดรับ ใหเลือก 
แสดง > จัดเก็บ หากเครื่องแสดงขอความ 
ใส PIN ของการตั้งคา: ปอนรหัส PIN 
สําหรับการตั้งคา แลวเลือก ตกลง 
โปรดสอบถามรหัส PIN จากผูใหบริการ
ที่ใหบริการตั้งคา
หากไมมีการจัดเก็บการตัง้คาใดๆ ไว 
การตัง้คานี้จะถูกจัดเก็บและตั้งคาเปน
การตัง้คาคอนฟเกอเรชันที่ระบบกําหนด 
หรือเครื่องอาจปรากฏขอความ ใชงาน
การตั้งคาการกําหนดคาทีจ่ัดเก็บไว?
หากไมตองการจัดเก็บการตั้งคาที่ไดรับ 
ใหเลือก แสดง > ยกเลิก

■ การใหบริการของ Nokia 
ทางเว็บ

โปรดดูขอมูลเวอรชันลาสุดของคูมอืนี้ 
พรอมทั้งขอมูลเพิ่มเติม ขอมูลการ
ดาวนโหลด และบริการที่เกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑ Nokia ที่ www.nokia-asia.com/
support หรือเว็บไซตของ Nokia ใน
ประเทศของคุณ
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เร่ิมใชงาน

1 ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

1. เริม่ใชงาน

■ การติดต้ังซิมการด
และแบตเตอรี่

ใหปดโทรศัพท และปลดการเชือ่มตอ
โทรศัพทจากเครื่องชารจทุกครั้งกอนถอด
แบตเตอรี่
เก็บซิมการดทั้งหมดใหพนมือเด็ก 
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ 
และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด 
โปรดติดตอผูจําหนายซิมการดของคณุ 
ซึ่งอาจเปนผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ 
หรือผูจําหนายรายอื่นๆ
โทรศัพทเครื่องนี้จะใชไดกับแบตเตอรี่ BL-5C
ซิมการดและหนาสัมผัสอาจเกิดความ
เสียหายไดงาย เนื่องจากการขูดขดี หรือ
ดัดงอ จงึควรถือ ใส หรือถอดการดอยาง
ระมัดระวัง
1. หันดานหลังโทรศัพทเขาหาตวัคณุ 

จากนั้นกดปุมเปดฝาดานหลัง (1)

2. เล่ือนฝาดานหลังเพื่อถอดออกจาก
ตัวเครื่อง (2)

3. เมื่อตองการถอดแบตเตอรี่ออก 
ใหยกขึ้นตามภาพ (3)

4. ในการปลดที่วางซิมการดออก ใหคอยๆ 
ดึงตัวล็อคของที่วางการด แลวยก
เปดขึ้น (4)

5. ใสซมิการดลงในที่วางซิมการด (5) 
โปรดตรวจสอบวาใสซิมการดอยาง
ถูกตอง โดยที่หนาสัมผัสสีทองของ
ซิมการดหันลงดานลาง

6. ปดที่วางซิมการด (6) และกดจนเขาที่
7. ใสแบตเตอรี่กลับเขาไป (7)

8. เล่ือนฝาดานหลังกลับเขาที่ (8)
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■ การใสการดมัลติมีเดีย
ใชเฉพาะการดมลัติมเีดีย (MMC) ที่ใช
รวมกับเครื่องรุนนี้ไดเทานั้น เนื่องจาก
ขนาดของการดหนวยความจําอ่ืนๆ 
เชน การดประเภท Secure Digital (SD) 
ไมสามารถใสลงในชองใสการด MMC ได 
ดังนั้นการดดังกลาวจึงใชไมไดกับ
โทรศัพทรุนนี้ การใชการดหนวยความจํา
ที่ใชรวมกันไมไดจะกอใหเกิดความเสียหาย
กับการดหนวยความจํารวมทั้งตัวเครื่อง 
และขอมูลที่เก็บไวในการดอาจสูญหาย
คุณสามารถใชการดมัลติมีเดยีเพื่อใหมี
หนวยความจําของ คลงัภาพ เพ่ิมมากขึ้น 
โปรดดูที่ “คลังภาพ” ในหนา 54
โทรศัพทของคุณใชไดกับการดมัลติมีเดยี
ที่มีความจุสูงสุด 512 MB
1. ถอดหนากากดานหลังและแบตเตอรี่

ออกจากเครื่องโทรศพัท โปรดดทูี่ 
“การติดตั้งซิมการดและแบตเตอรี่” 
ในหนา 1

2. ใสการดมลัตมิีเดียในที่วางการด 
โปรดตรวจสอบวาใสการดมัลติมีเดยี
อยางถูกตอง โดยที่หนาสัมผัสสีทอง
ของซิมการดหันลงดานลาง

3. ใสแบตเตอรี่และหนากากดานหลัง
ของเครื่องกลับเขาที่เดิม โปรดดู
ขั้นตอนที่ 7 และ 8 ในหัวขอ 
“การติดตั้งซิมการดและแบตเตอรี่” 
ในหนา 1

■ การชารจแบตเตอรี่
คําเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ 
อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริม
ที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วา
สามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้
เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตราย
และทําใหการรับประกันหรือ
รับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป

ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจ
กอนที่จะใชกับเครื่องโทรศพัท โทรศพัท
เครื่องนี้จะใชไดกับแหลงจายไฟจาก 
ACP-12, ACP-8, ACP-7 และ LCH-12
หากตองการทราบแหลงจําหนาย
อุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง สามารถ
สอบถามจากตัวแทนจําหนายของคณุ
1. ตอสายจากเครื่องชารจเขากับชอง

ดานลางของโทรศัพท

2. เสียบเครื่องชารจเขากับชองเสียบ
ปล๊ักไฟที่ผนัง
ในกรณีที่ไมมีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู
เลย สัญลักษณแสดงการชารจจะ
ปรากฏขึน้บนหนาจอเมื่อเวลาผานไป
สองสามนาที ซึ่งจะสามารถโทรออกได
หลังจากนั้น
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ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึ้นอยู
กับประเภทของเครื่องชารจและแบตเตอรี่
ที่ใช ตัวอยางเชน การชารจแบตเตอรี่ BL-5C 
ดวยเครื่องชารจ ACP-12 จะใชเวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เมื่ออยูใน
โหมดสแตนดบาย

■ การเปดและปดเคร่ือง
คําเตือน: หามเปดโทรศัพทใน
สถานที่หามใช หรือในกรณีที่
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
หรือกอใหเกิดอันตราย

กดปุมเปด/ปดคางไว 
ตามที่แสดงในภาพ
หากเครื่องขอใหคุณปอน
รหัส PIN ใหปอนรหัส PIN 
(อาจปรากฏเปน ****) 
หลังจากนั้นใหเลือก 
ตกลง

■ ตําแหนงการทํางานปกติ
ใหใชโทรศัพทในตําแหนงการทํางาน
ตามปกติ

โทรศัพทรุนนี้มีเสาอากาศในตัว

หมายเหตุ: คณุไมควรจับ
เสาอากาศโดยไมจําเปนเมื่อ
เปดเครื่องอยู เชนเดยีวกับ
อุปกรณสงสัญญาณวิทยุอ่ืนๆ 
เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศ
อาจสงผลตอคณุภาพการโทร 
และยังอาจทําใหมีการใช
พลังงานเกินกวาที่จําเปนอีกดวย 
การไมสัมผัสบริเวณเสาอากาศ
ระหวางการใชสายจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของ
เสาอากาศและยืดอายุใชงาน
ของแบตเตอรี่

■ การเปล่ียนหนากาก
หมายเหตุ: กอนถอดหนากาก 
ใหปดโทรศัพท และปลดการ
เชื่อมตอโทรศัพทจากเครื่องชารจ
หรืออุปกรณอ่ืน โปรดหลีกเลี่ยง
การสัมผัสถูกสวนประกอบที่เปน
อิเล็กทรอนิกสขณะที่เปล่ียน
หนากาก ควรเก็บโทรศพัทโดย
ใสหนากากทั้งสองขางไวเสมอ

1. ถอดหนากากดานหลังออกจาก
เครื่องโทรศพัท โปรดดขูั้นตอนที่ 1 
และ 2 ในหัวขอ “การติดตั้งซมิการด
และแบตเตอรี่” ในหนา 1
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2. คอยๆ ดึงหนากากดานหนาออกจาก
ตัวเครื่อง (1) โดยดงึที่สวนบนของ
โทรศัพท แลวถอดหนากากดานหนา
ออก (2) 

3. ถอดแผงปุมกดออกจากหนากาก
ดานหนา โดยคอยๆ ดึงออก (3)

4. วางแผงปุมกดลงในหนากากดานหนา
อันใหม (4)

5. คอยๆ ใสแผงปุมกดเขาไป (5)

6. ใสหนากากดานหนากลับคืน คอยๆ 
กดหนากากเขากับโทรศัพท 
โดยเริ่มจากสวนลางของเครื่อง (6)

7. ใสหนากากดานหลังของเครื่องกลับ
เขาที่เดิม โปรดดขูั้นตอนที่ 8 ที่หัวขอ 
“การติดตั้งซิมการดและแบตเตอรี่” 
ในหนา 1
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2. โทรศัพทของคุณ

■ ปุมตางๆ และชองเสียบ
• ปุมเปด/ปด (1)

• หูฟง (2)
• ปุมปรับระดบัเสียง (3)

ปุมปรับลดระดับเสียงเพื่อติดตอ
แบบ Push to talk โปรดดูที่ 
“การติดตอและการรับ Push to talk” 
ในหนา 62

• ลําโพง (4)

• ปุมเลือกดานซาย, ปุมเลือกตรงกลาง 
และปุมเลือกดานขวา (5)
ฟงกชันของปุมตางๆ จะขึ้นกับ
ขอความแนะนําที่ปรากฏบนปุมนั้นๆ

• ปุมเล่ือน 4 ทิศทาง (6)
เล่ือนขึ้นและลง ซายและขวา

• ปุมโทรออก (7) ใชโทรออกและ
รับสายเรียกเขา

• ปุมจบการทํางาน (8) เพ่ือวางสาย
ที่ใชงานอยูและออกจากฟงกชัน

• ปุมตวัเลข (9) เพ่ือปอนตัวเลขและ
ตัวอักษร
นอกจากนี้ยังใชปุม * และ # (9) 
เพ่ือวัตถุประสงคการใชงานของ
ฟงกชันอ่ืนๆ

• ชองเสียบอุปกรณชารจ (10)

• ชองเสียบ Pop-PortTM สําหรับใชกับ
อุปกรณเสริม เชน ชดุหูฟงและ
สายเคเบิลขอมูล (11)
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• พอรตอินฟราเรด (IR) (12)

• เลนสกลองอยูที่ฝาปดดานหลังของ
โทรศัพท (13)

■ โหมดสแตนดบาย
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงานและผูใชยัง
ไมปอนตัวอักษรใดลงไป โทรศัพทจะ
อยูในโหมดสแตนดบาย
• แสดงชื่อระบบเครือขายหรือโลโกระบบ 

เพ่ือแสดงระบบที่โทรศัพทใชอยู (1) 

• แสดงระดบัความแรงของสัญญาณ
เครือขายเซลลูลาร ณ ตําแหนงปจจุบัน
ที่คณุอยู (2)

• แสดงระดบัประจุแบตเตอรี่ (3)
• ปุมเลือกดานซายในโหมดสแตนดบาย 

คือ ไปที่ (4)
ในการดูฟงกชนัที่ตองการสําหรับ
รายการปุมลัดสวนตัว ใหเลือก ไปที ่
เลือกฟงกชันเพื่อใชงาน
ในการเพิ่มฟงกชันในรายการปุมลัด 
เลือก ตัวเลอืก > เลอืกตัวเลอืก 
เล่ือนไปที่ฟงกชนั และเลือก เลือก 
ในการลบฟงกชนันั้นออกจากรายการ 
ใหเลือก ไมเลอืก
ในการจัดเรียงฟงกชันในรายการ
ปุมลัดสวนตัวใหม ใหเลือก ตวัเลือก > 
จัดวาง ตามดวยฟงกชันที่ตองการ 
เลือก เลื่อน และเลือกตําแหนงที่คุณ
ตองการยายฟงกชันนั้น

• ปุมเลือกตรงกลางในโหมดสแตนดบาย 
คือ เมนู (5)

• ปุมเลือกดานขวาในโหมดสแตนดบาย
อาจทําหนาที่เปน ชื่อ (6) เพ่ือเขาใช
งานรายชื่อในเมนู รายชือ่ ซึ่งอาจเปน
ชื่อเฉพาะของผูใชบริการเพื่อเขาใช
เว็บไซตเฉพาะของผูใหบริการ หรือ
เปนปุมลัดไปยังฟงกชนัที่คณุเลือก 
โปรดดทูี่ ปุมเลอืกดานขวา ในหัวขอ 
“ปุมลัดสวนตัว” ในหนา 47
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การประหยัดพลงังาน
นาฬิกาดิจิตอลจะปรากฏ
ขึ้นบนหนาจอ เมื่อไมมี
การใชงานโทรศพัทใน
ชวงระยะเวลาหนึ่ง 
ในการตัง้คาฟงกชัน
ประหยัดพลังงานเปน เปด โปรดดูที่ 
ประหยัดพลงังาน ในหัวขอ “หนาจอ” 
ในหนา 46

สญัลกัษณ
คุณไดรับขอความตวัอักษร
หรือขอความภาพหนึ่งหรือ
หลายขอความ
คุณไดรับขอความมลัตมิีเดีย
อยางนอยหนึ่งขอความ
มีสายเรียกเขาที่ไมไดรับสาย

 หรือ 
โทรศัพทของคุณเชือ่มตอกับ
บริการสงขอความแบบดวน 
และสถานะการใชงานเปน
ออนไลนหรือออฟไลน
คุณไดรับขอความแบบดวน
อยางนอยหนึ่งขอความและ
คุณเชื่อมตอกับบริการขอความ
แบบดวนแลว
ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู

คุณจะไมไดยินเสียงโทรศพัท
เมื่อมีสายเรียกเขา หรือเมื่อมี
ขอความแบบตวัอักษร หากคุณ
ตั้งคา เสียงเตือนโทรเขา ไวที่ 
ปด หรือไมไดกําหนดกลุมผูโทร
ไวสําหรับแจงเตือนในการ
ตั้งคา เตือนสําหรับ และตั้ง 
เสยีงขอความเขา ไวที่ ปด 
โปรดดเูพ่ิมเติมที่ “เสียง” 
ในหนา 46
ตั้งนาฬิกาปลุกไวที่ เปด
เครื่องกําลังนับเวลาถอยหลัง
การจับเวลาจะทํางานอยูเปน
พ้ืนหลัง
โหมดการเชื่อมตอ (E)GPRS 
ออนไลนตลอด ไดถูกเลือกไว
และใชบริการ (E)GPRS ได
การเชื่อมตอ (E)GPRS จะ
เร่ิมตนขึ้น
เครื่องกําลังหยุด (พัก) 
การเชื่อมตอ (E)GPRS ไวชั่วคราว 
ตัวอยางเชน หากมีการโทรเขา
หรือการโทรออกในระหวางการ
เชื่อมตอการโทรแบบ (E)GPRS
เมื่อมีการใชการเชื่อมตอ
อินฟราเรด สัญลักษณนี้จะ
แสดงอยางตอเนื่อง
การเชื่อมตอ Bluetooth 
เปดใชงานอยู
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หากคุณมีสายโทรศัพทสองสาย 
สัญลักษณนี้แสดงวาเครื่อง
เลือกสายที่สอง
โอนสายเรียกเขาทุกสายไปยัง
หมายเลขอื่น
มีการใชงานลําโพง หรือมีการ
ตออุปกรณเสริมเพื่อฟงเพลง
เขากับโทรศพัท
เครื่องของคุณมีการจํากัด
การโทรกับเฉพาะกลุม
เลือกรูปแบบที่มีการตัง้เวลาไว

, ,  หรือ 
มีการตอชดุหูฟง, แฮนดฟรี, 
เครื่องชวยฟง หรืออุปกรณเสริม
เพ่ือการฟงเพลงเขากับโทรศัพท

 หรือ 
ใชงานหรือพักการเชื่อมตอ
Push to talk อยู

ปุมลัดในโหมดสแตนดบาย
• ในการเขาใชรายการหมายเลขที่

เคยโทรออก ใหกดปุมโทรออกหนึ่งครั้ง 
เล่ือนดหูมายเลขหรือรายชื่อที่คณุ
ตองการ หลังจากนั้นใหกดปุมโทรออก 
เพ่ือโทรออกหมายเลขนั้น

• เมื อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความ
เสียง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
เมื่อคุณจัดเก็บหมายเลขโทรศัพทของ
ระบบฝากขอความเสียงไว ใหกดคาง
ไวที่ปุม 1

• ในการเชื่อมตอกับบริการเบราเซอร 
กดคางไวที่ปุม 0

• ในการตั้งคาฟงกชันปุมลัดของปุมเล่ือน 
โปรดดทูี่ ปุมสํารวจ ในหัวขอ 
“ปุมลัดสวนตัว” ในหนา 47

• ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหเปดรายการ
รูปแบบ โดยกดเบาๆ ที่ปุมเปด/ปด 
เล่ือนไปยังรูปแบบที่ตองการ 
และเลือกรูปแบบนั้น

■ การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด)
ในการปองกันการกดปุมโดยไมไดตัง้ใจ 
เลือก เมนู แลวกดปุม * ภายใน 3.5 วินาที
เพ่ือล็อคปุมกด
หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก 
ปลดล็อค แลวกดปุม * ภายใน 1.5 วินาที 
หากตั้งคา ปองกันปุมกด ไวเปน 
ล็อคปุมกด ใหเลือก ปลดล็อค 
แลวปอนรหัสโทรศัพท
ในการรับสายเมื่อปุมกดถูกล็อคอยู 
ใหกดปุมโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือ
ปฏิเสธไมรับสาย ปุมกดจะล็อคอีกครั้ง
โดยอัตโนมัติ
สําหรับ ลอ็คปุมอัตโนมัติ และ ปองกัน
ปุมกด โปรดดทูี่ “โทรศพัท” ในหนา 51
เมื่อล็อคปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่งกําหนด
ไวในเครื่องของคุณได



ฟงกชันการโทร

9 ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

3. ฟงกชันการโทร

■ การโทรออก
1. ปอนหมายเลขโทรศพัทและรหัสพื้นที่ 

หากคณุปอนตวัอักษรผิด ใหเลือก ลบ 
เพ่ือลบออก
หากตองการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * 
สองครั้งเพื่อเปนรหัสนําหนาการโทร
ตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทน
รหัสการโทรออกตางประเทศ) 
หลังจากนั้นใหใสรหัสประเทศ รหัสพื้นที่
โดยไมตองมีเลข 0 นําหนา (หากจําเปน) 
ตามดวยเบอรโทรศัพท

2. เมื่อตองการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น 
ใหกดปุมโทรออก

3. ในการวางสายหรือยกเลิกการโทรออก 
ใหกดปุมจบการทํางาน

การโทรออกโดยใชรายชื่อ
ในการคนหารายชื่อ หรือหมายเลขโทรศพัท
ซึ่งคุณจัดเก็บไวใน รายชื่อ โปรดดูที่ 
“การคนหารายชื่อ” ในหนา 37 
กดปุมโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น
การหมุนทวนหมายเลขลาสุด
ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมโทรออก
หนึ่งครั้ง เพ่ือเขาใชรายการหมายเลข
โทรศัพทที่คณุโทรออก หรือพยายามที่จะ
โทรออกลาสุด เล่ือนดหูมายเลขหรือรายชือ่
ที่คุณตองการ หลังจากนั้นใหกดปุมโทรออก 
เพ่ือโทรออกหมายเลขนั้น

โทรดวน
คุณสามารถกําหนดเบอรโทรศพัทใหเปน
ปุมโทรดวนไดโดยใชหมายเลขตั้งแต 2 ถึง 9 
โปรดดทูี่ “โทรดวน” ในหนา 42 โทรติดตอ
หมายเลขนั้นดวยวิธีการหนึ่งในสองวิธีการ
ดังตอไปนี้
• กดปุมโทรดวนที่คุณตองการ แลวให

กดปุมโทรออก
• หากตั้งคา โทรดวน ไวที่ เปด กดปุม

โทรดวนคางไวจนกวาจะเริ่มการโทรนั้น 
โปรดดทูี่ “การโทรออก” ในหนา 51

■ การรับสายหรือปฏิเสธ
ไมรับสาย

คุณสามารถรับสายได โดยการกดปุม
โทรออก เมื่อตองการวางสาย ใหกดปุม
จบการทํางาน
เมื่อตองการปฏิเสธไมรับสาย ใหกดปุม
จบการทํางาน
หากคุณเลือก เงียบ จะเปนการปด
เสียงเรียกเขาเทานั้น จากนั้น คณุสามารถ
เลือกที่จะรับสายหรือปฏิเสธไมรับสายได

เคล็ดลบั: หากใชงานฟงกชัน 
โอนสายเมื่อสายไมวาง เพ่ือ
โอนสายไปยังระบบฝากขอความ
เสียง การปฏิเสธไมรับสายจะทําให
สายเรียกเขานั้นถูกโอนไปดวย
เชนกัน โปรดดูที่ “การโทรออก” 
ในหนา 51
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ถาคุณตอชุดหูฟงที่มีปุมที่ชุดหูฟงที่ใชงาน
รวมกันไดเขากับโทรศพัท คุณสามารถ
รับสายและวางสายไดโดยกดปุมที่ชุดหูฟง

สายเรียกซอน
ขณะสนทนา ใหกดปุมโทรออกเพื่อรับ
สายเรียกซอน สายแรกจะถูกพักสายไว 
เมื่อตองการวางสายที่สนทนาอยู 
ใหกดปุมจบการทํางาน
โปรดดูการใชงานฟงกชัน ตั้งคา
สายเรียกซอน ที่ “การโทรออก” 
ในหนา 51

■ ตัวเลือกที่สามารถใชได
ระหวางที่กําลังใชสาย

ตัวเลือกหลายตวัซึง่คุณสามารถใชได
ขณะสนทนา คือ บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ของคณุ
เลือก ตัวเลือก ขณะสนทนา เพ่ือเลือก
ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งตอไปน้ี
• ปดเสียง หรือ เปดเสยีง, วางสาย, 

วางทุกสาย, รายชื่อ, เมนู, พักสาย 
หรือ เลิกพักสาย, โทรใหม, 
บันทึกเสียง, รับสาย และ ไมรับ

• ประชุมสาย เพ่ือจัดการประชุมสาย
โดยใหมีผูเขารวมประชุมไดสูงถึง 5 สาย 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
ขณะสนทนา ใชโทรออกไปยัง
ผูรวมประชุมรายใหม (โทรใหม) 
สายแรกจะถูกพักสายไว เมื่อหมายเลข
โทรใหมที่คณุโทรออกไปนั้นรับสาย
ของคุณ ใหเลือก ประชุมสาย เพ่ือเปด
สายของบุคคลแรกเขามาในการประชุม 
ในการสนทนากับผูรวมประชุมรายใด
เปนการสวนตัวสามารถทําไดโดยเลือก 
โทรสวนตัว แลวเลือกผูรวมประชุมสาย
ที่ตองการ หากตองการกลับเขารวม
ประชมุสาย ใหเลือก เพ่ิมสายประชมุ

• ล็อคปุมกด จะใชเพ่ือส่ังงานการ
ล็อคปุมกด

• สง DTMF เพ่ือสงตวัอักษรแทนเสียง
เรียกเขาแบบ Dual Tone Multifrequency 
(DTMF) เชน รหัสผาน หรือเลขบัญชี
ธนาคาร ระบบ DTMF จะใชกับโทรศัพท
ชนิดปุมกดทั้งหมด ปอนตัวอักษร DTMF 
หรือคนหาตัวอักษรนั้นใน รายชื่อ 
และเลือก DTMF คุณสามารถปอน
ตัวอักษร w เพ่ือใหรอสาย และปอน
ตัวอักษร p เพ่ือหยุดสายชั่วคราว 
โดยการกดซ้ําๆ ที่ปุม *
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• สลับสาย ใชสลับระหวางสายที่
กําลังสนทนาอยูและสายที่พักไว 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

• สงสายตอ ใชเพ่ือตอสายที่พักไวเขากับ
สายที่ใชอยู และวางสายตัวคณุเอง
จากสายสนทนา (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

• ลําโพง เพ่ือใชโทรศพัทของคณุเปน 
ลําโพงระหวางสนทนา โปรดอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชงาน
ลําโพง ในการใชหรือเลิกใชลําโพง 
ใหเลือก ลําโพง หรือ โทรศัพท 
หรือเลือก ลําโพง หรือ ปกติ ลําโพง
จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณ
วางสายหรือยกเลิกการโทรออก 
หรือเชื่อมตอชุดแฮนดฟรีหรือชุดหูฟง
เขากับโทรศัพท
หากคณุตอชุดแฮนดฟรีหรือชุดหูฟงที่
ใชงานรวมกันไดเขากับโทรศัพท 
โทรศัพท ในรายการตัวเลือกจะถูก
แทนที่ดวย แฮนดฟรี หรือ ชุดหูฟง 
และปุมตวัเลือก ปกติ จะถูกแทนที่ดวย 
แฮนดฯ หรือ ชุดหฟูง ตามลําดับ
คุณสามารถใชลําโพงกับวิทยุหรือ
เครื่องเลนเพลงได โปรดดูที่ 
“ฟงกชันพ้ืนฐานของวิทยุ” ในหนา 59 
หรือที่ “เครื่องเลนเพลง” ในหนา 57

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพท
ไวใกลหูระหวางการใชลําโพง 
เนื่องจากเสียงจะดังมาก
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4. การเขียนขอความ

คุณสามารถปอนขอความ เชน ขณะเขียน
ขอความโดยใชระบบปอนตวัอักษรแบบ
ปกต ิหรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 
ขณะใชระบบปอนตวัอักษรแบบปกต ิ
ใหกดปุมตัวเลข 1 ถึง 9 ซ้ําจนพบตวัอักษร
ที่ตองการ ในระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 
คุณสามารถปอนตัวอักษรไดโดยการ
กดปุมครั้งเดียว
เมื่อคุณเขียนขอความ สัญลักษณ  
จะปรากฏขึน้ที่ดานบนซายของหนาจอ 
แสดงถึงระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ 
และสัญลักษณ  จะปรากฏขึ้น 
แสดงถึงระบบปอนตวัอักษรแบบปกติ 

,  หรือ  ที่ปรากฏติดกับ
สัญลักษณของระบบการปอนขอความ 
แสดงถึงขนาดตัวพิมพ เมื่อตองการเปลี่ยน
ขนาดตวัพิมพ ใหกดปุม #  แสดงถึง
โหมดตวัเลข ในการเปลี่ยนจากโหมด
ตัวอักษรเปนตัวเลข ใหกดคางไวที่ปุม # 
และเลือก โหมดหมายเลข

■ การต้ังคา
ในการตัง้ภาษาในการเขียนขณะเขียน
ขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน
ขณะเขยีนขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตั้งคาการทํานาย
• ในการต ังใหใชระบบชวยสะกดคาํอัตโนมตัิ

ใหเลือก การทํานาย > เปด

หากคุณตองการเปลี่ยนกลับไปเปน
ระบบปอนตวัอักษรแบบปกต ิใหเลือก 
การทํานาย > ปด

• ในการเลือกประเภทของการชวย
สะกดคํา ใหเลือก การทํานาย > 
ประเภทการทํานาย > ทั่วไป หรือ 
แนะนําคํา หากคุณเลือก ทั่วไป 
เครื่องจะพยายามสะกดคําโดยยึดตาม
ตัวอักษรที่คุณปอน หากคุณเลือก 
แนะนําคํา เครื่องจะพยายามสะกดคํา
และใสคําที่คาดวาจะใชกอนที่คณุ
จะปอนตวัอักษรครบทั้งคํา

เคลด็ลบั: ในการตัง้คาใชงานหรือ
ไมใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิ
ไดอยางรวดเร็ว ใหกดปุม # 
สองครั้ง หรือเลือกคางไวที่ 
ตัวเลอืก

■ ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติชวยใหคุณ
เขียนขอความไดอยางรวดเร็ว โดยใช
ปุมกดและพจนานุกรมในตัว
1. เร่ิมเขยีนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุม

แตละปุมเพียงหนึ่งครั้ง เพ่ือปอน
ตัวอักษรทีละตัว เครื่องจะแสดง * 
หรือตัวอักษร หากพบคําที่มีความหมาย 
ตัวอักษรที่ปอนจะปรากฏบนหนาจอ
เปนคําที่ขดีเสนใต
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หากคณุเลือก แนะนําคํา เปนประเภท
การสะกดคํา เครื่องจะเริ่มคาดเดาคํา
ที่คุณกําลังปอน เมื่อคุณปอนตัวอักษร
เพียง 2-3 ตัว และหากตัวอักษรที่ปอน
ยังไมสามารถรวบรวมเปนคําได 
เครื่องจะพยายามสะกดเปนคําที่ยาวขึน้ 
เฉพาะตัวอักษรที่ปอนเทานั้นที่ปรากฏ
เปนคําที่ขีดเสนใต

2. เมื่อเขียนคําเสร็จและตรวจแลววา
ถูกตอง ใหยืนยันโดยเวนวรรค 
ดวยการกด 0
หากคําที่ปรากฏไมถูกตอง ใหกดปุม * 
ซ้ําๆ หรือเลือก ตัวเลอืก > ขอมูลที่
ตรงกัน จนกระทั่งคําที่คุณตองการ
ปรากฏขึ้น ใหเลือก ใช
หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา 
แสดงวาคําที่คุณตองการเขียนไมมีอยู
ในพจนานุกรม หากตองการเพิ่มคํา
ลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด 
โทรศัพทจะแสดงคําที่ปอน ใหเขียนคํา
โดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ 
แลวเลือก จัดเก็บ ในการใสสัญลักษณ 
ใหเลือก รูปแบบ

โปรดดูคําแนะนําเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการ
เขียนขอความ ที่ “เคล็ดลับ” ในหนา 13

■ ระบบปอนตวัอกัษรแบบปกติ
กดปุมตัวเลข 1 ถึง 9 ซ้ําจนพบตัวอักษร
ที่ตองการ ตวัอักษรทั้งหมดที่มีอยูใน
ปุมตัวเลขแตละปุมอาจไมไดพิมพไวบนปุม
ครบทุกตัวอักษร ตัวอักษรที่มีอยูจะขึ้นกับ
ภาษาที่ใชเขียนที่เลือกไว โปรดดูที่ 
“การตั้งคา” ในหนา 12

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คณุตองการปอน 
อยูในปุมเดียวกับปุมที่คุณใชอยู ใหรอ
จนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึ้น หรือกด
ปุมเล่ือนใดก็ไดเบาๆ หลังจากนั้นใหปอน
ตัวอักษร
เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรพิเศษ
ที่ใชอยูเสมอจะอยูที่ปุมตัวเลข 1
โปรดดคูําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขยีน
ขอความ ที่ “เคล็ดลับ” ในหนา 13

■ เคล็ดลับ
คุณสามารถใชฟงกชันตอไปนี้เพ่ือเขียน
ขอความ
• ในการเวนวรรค ใหกดปุม 0
• ในการเลื่อนเคอรเซอรไปทางซาย ขวา 

ขึ้น หรือลง ใหเล่ือนไปตามทิศทาง
ที่ตองการ 

• ในการปอนตัวเลขขณะอยูในโหมด
ตัวอักษร ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการ
คางไว

• ในการลบตัวอักษรที่อยูดานซายของ
เคอรเซอร ใหเลือก ลบ ในการลบ
ตัวอักษรอยางรวดเร็ว ใหเลือกคางไวที่ 
ลบ
หากคุณตองการลบตวัอักษรทั้งหมด
ทันทีขณะที่เขยีนขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ลบหนาจอ

• หากคุณตองการแทรกคํา โดยใช
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ใหเลือก 
ตัวเลือก > ปอนคํา เขียนคําโดยใช
ระบบปอนตวัอักษรแบบปกต ิแลวเลือก 
จัดเก็บ คํานั้นจะถูกเพิ่มลงไปใน
พจนานุกรมเชนกัน
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• หากคณุตองการแทรกอักษรพิเศษ 
ขณะใชระบบปอนตวัอักษรแบบปกต ิ
ใหกดปุม * หรือขณะใชระบบชวย
สะกดคําอัตโนมต ิใหกดคางไวที่ปุม * 
หรือเลือก ตัวเลอืก >  ปอนสัญลกัษณ 
เล่ือนไปยังตัวอักษร และเลือก ใส

• หากคณุตองการแทรกรอยยิ้ม 
ขณะใชระบบปอนตวัอักษรแบบปกต ิ
ใหกดปุม * สองครั้ง หรือขณะใช
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมต ิใหกดคาง
ไวที่ปุม * และกด * อีกครั้ง หรือเลือก 
ตัวเลอืก > ใสรอยยิ้ม เล่ือนไปยัง
รอยย้ิม และเลือก ใส

คุณสามารถใชตัวเลือกตอไปน้ีไดเมื่อ
เขียนขอความตัวอักษร
• หากตองการใสตัวเลขขณะอยูในโหมด

ตัวอักษร ใหเลือก ตัวเลือก > ใสเบอร 
ปอนหมายเลขโทรศพัทหรือคนหาใน 
รายชื่อ และเลือก ตกลง

• ในการแทรกชื่อจาก รายชื่อ ใหเลือก 
ตัวเลอืก > ใสชื่อ ในการแทรกเบอรโทร
หรือขอความที่แนบมากับชื่อนั้น 
ใหเลือก ตัวเลือก > ดูรายละเอียด
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5. การเลื่อนดเูมนู

โทรศัพทเครื่องนี้มีเมนูฟงกชันหลายฟงกชัน
ใหเลือก โดยจะจัดกลุมอยูในเมนูตางๆ

■ การเขาใชงานเมนูฟงกชัน
โดยใชปุมเลื่อน
1. หากตองการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู 

ในการเปลี่ยนหนาจอเมนู ใหเลือก 
ตัวเลอืก > มุมมองเมนูหลัก > 
รายการ หรือ ตาราง

2. ใชปุมเล่ือนเพื่อเล่ือนไปยังเมนู 
แลวเลือก การตั้งคา โดยเลือก เลือก

3. หากเมนูที่เลือกนั้นมีเมนูยอย 
ใหเลือกเมนูยอยที่คุณตองการ เชน 
การตั้งคาโทร

4. หากเมนูยอยที่เลือกไว มีเมนูยอย
ลงไปอีก ใหทําซ้ําขัน้ตอนที่ 3

5. เลือกตั้งคาที่ตองการ
6. หากตองการกลับไปท่ีเมนูระดบั

กอนหนานี้ ใหเลือก กลับ หากตองการ
ออกจากเมนู ใหเลือก ออก

โดยใชปุมลดั
เมนู เมนูยอย และตัวเลือกการตั้งคาจะมี
หมายเลขกําหนดไว คณุสามารถเขาใช
เมนูบางเมนูไดโดยใชหมายเลขปุมลัด
ดังกลาว

1. หากตองการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู
2. กดหมายเลขปุมลัดของเมนูฟงกชันที่

ตองการอยางรวดเร็ว ภายใน 2 วินาที 
เมื่อตองการเขาสูเมนูฟงกชันในระดบั
เมนู 1 ใหปอน 0 และ 1

3. หากตองการกลับไปที่เมนูระดับ
กอนหนานี้ ใหเลือก กลับ หากตองการ
ออกจากเมนู ใหเลือก ออก



การเลือ่นดูเมนู

ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 16

■ รายการเมนูฟงกชัน1

1. ขอความ
1. สรางขอความ
2. ถาดเขา
3. ถาดออก
4. รายการที่สง
5. รายการที่จัดเก็บ
6. สนทนา
7. อีเมล
8. ขอความเสียง
9. ขอความขอมูล
10.คําส่ังขอใชบริการ
11.ลบขอความ
12.การตั้งคาขอความ

2. รายชื่อ
1. ชื่อ
2. สถานะของผูใช
3. รายชื่อที่สมัครขอมูล
4. การตั้งคา
5. กลุม
6. รายการเสียง
7. โทรดวน
8. หมายเลขขอมูล2

9. เบอรบริการ2

10.เบอรผูใช3
11.ลบรายชื่อทั้งหมด

3. ขอมูลการใช
1. เบอรที่ไมไดรับสาย
2. เบอรที่ไดรับสาย
3. เบอรที่โทรออก
4. ลบรายการเบอรที่โทร
5. เวลาการโทร
6. ตัวนับขอมูล GPRS
7. ตัวจับเวลาการตอ GPRS
8. ตัวนับจํานวนขอความ
9. ตําแหนง

4. การตั้งคา
1. รูปแบบ
2. ลักษณะ
3. แบบเสียง
4. จอแสดงผล
5. วันและเวลา
6. ทางลัดสวนตัว
7. การเชื่อมตอ
8. โทรออก
9. โทรศัพท
10.อุปกรณเพ่ิมพิเศษ4

11.การตั้งกําหนดคา
12.ความปลอดภัย
13.เรียกคืนการตั้งคาดั้งเดิม

1. ลําดับและชือ่ของรายการเมนูอาจแตกตางกัน ขึ้นกับผูใหบริการดวย
2. เมนนูี้จะปรากฏขึ้นหากซมิการดของคุณสนับสนนุ กรุณาสอบถามผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ

เกี่ยวกบัการใชบริการ
3. เมนนูี้จะปรากฏขึ้นหากมีการระบหุมายเลขไวในซมิการด กรุณาสอบถามผูใหบริการระบบหรือ

ผูใหบริการเกี่ยวกับการใชบริการ
4. เมนนูี้จะปรากฏขึ้น เม่ือตอโทรศัพทเขากับอุปกรณเสริมทีใ่ชรวมกันไดซึ่งใชไดกับโทรศัพท
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5. เมนูตามที่ผูใหบริการกําหนด1

6. คลังภาพ
1. การดความจํา2

2. รูปถาย
3. วิดีโอคลิป
4. ไฟลเพลง
5. ลักษณะ
6. กราฟก
7. โทนเสียง
8. เสียงบันทึก

7. สือ่
1. กลอง
2. เครื่องเลนส่ือ
3. เครื่องเลน
4. วิทยุ
5. เครื่องบันทึก
6. อีควอไลเซอร

8. สนทนา
1. เปดการสนทนา/

ปดการสนทนา
2. ถาดเขาโทรกลับ
3. รายการกลุม
4. รายการรายชื่อ
5. เพ่ิมกลุม

6. การตัง้คาสนทนา
7. การตัง้กําหนดคา
8. เว็บ

9. ตารางนัดหมาย
1. นาฬิกาปลุก
2. ปฏิทิน
3. ส่ิงที่ตองทํา
4. บันทึก
5. กระเปาเงนิ
6. ซิงค

10.แอปพลิเคชั่น
1. เกมส
2. รวม
3. คุณสมบัติพิเศษ

11. เว็บ
1. โฮมเพจ
2. บุคมารค
3. ลิงคดาวนโหลด
4. ที่อยูเว็บลาสุด
5. ถาดรับขอความบริการ
6. การตัง้คา
7. ไปที่ที่อยู
8. ลบขอมูลในแคช

12.บริการของซิม3

1. หากเมนูนีไ้มปรากฏ หมายเลขของเมนถูัดไปจะเปลีย่นแปลงตามลําดับ สวนชื่อจะขึน้กับ
ผูใหบริการเครือขาย

2. เมนนูี้จะไมปรากฏขึ้น หากไมไดใสการดมัลติมีเดีย และหมายเลขของเมนูถดัไปจะเปลีย่นแปลง
ตามลําดบั สวนชื่อจะขึ้นกับการดหนวยความจํา

3. จะปรากฏขึน้เม่ือมีซมิการดทีส่นบัสนุนฟงกชนันีเ้ทานั้น รายชือ่และเนื้อหาจะแตกตางกันไป
ตามซิมการดทีใ่ช
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6. เมนฟูงกชัน

■ ขอความ 
คุณสามารถอาน เขียน สง 
และบันทึกขอความตัวอักษร 
ขอความมัลติมีเดยี และขอความอีเมลได 
โดยที่ขอความทั้งหมดจะไดรับการจัดเก็บ
อยูในแฟมขอมูล

หมายเหต:ุ ขณะสงขอความ 
เครื่องจะแสดงขอความ 
สงขอความแลว ซึ่งแสดง
ใหเห็นวา โทรศัพทของคุณ
ไดสงขอความนั้นไปยังเบอร
ศนูยขอความที่ตัง้โปรแกรมไว
ในโทรศพัทของคุณแลว 
แตไมไดหมายความวาผูรับ
ปลายทางไดรับขอความของคณุ
แลว คุณสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
บริการรับสงขอความไดจาก
ผูใหบริการ
ขอสําคัญ: ขอควรระวังในการ
เปดขอความ ขอความตางๆ 
อาจมีไวรัสหรืออาจทําให
โทรศัพทหรือเครื่องพีซีของคุณ
เสียหายได
เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่
ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะ
รับและแสดงขอความได 
ลักษณะขอความที่แสดงอาจ
แตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทที่
รับขอความ

ขอความแบบตัวอักษร (SMS)
ดวยบริการ SMS (Short Message Service) 
คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณสงและ
รับขอความแบบหลายสวนซึ่งประกอบดวย
ขอความแบบตวัอักษรซึ่งเปนขอความ
ธรรมดาหลายขอความ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) ที่มีภาพได
กอนที่คุณจะสงขอความ, รูปภาพ 
หรือขอความอีเมล คุณตองบันทึกเบอร
ศูนยขอความของคุณกอน โปรดดูที่ 
“การตั้งคาขอความ” ในหนา 34
เมื่อตองการตรวจสอบการใชงานบริการ
อีเมล SMS และสมัครขอใชบริการ 
ใหติดตอผูใหบริการ ในการจดัเก็บ
อีเมลแอดเดรสใน รายชื่อ โปรดดูที่ 
“การบันทึกหมายเลขหรือรายการ 
ขอความหลายรายการหรือภาพ 
หนึ่งภาพ” ในหนา 37
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความ
แบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกวา
ความยาวที่กําหนดของขอความเดียว 
โดยขอความที่ยาวขึ้นจะถูกสงเปนชุด
ขอความตั้งแตสองขอความขึ้นไป และ
ผูใหบริการของคณุจะคิดคาใชจายตามที่
สงนั้น สําหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมาย
เสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และ
ตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา 
เชน จีน จะใชพ้ืนที่มากขึน้ ซึ่งอาจสงผลให
ขอความนั้นยาวกวาจํานวนที่จะสงเปน
ขอความเดียวได
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ที่ดานบนของหนาจอจะปรากฏสัญลักษณ
แสดงความยาวของขอความที่นับถอยหลัง
จาก 160 ตัวอยางเชน 10/2 หมายความวา
คุณยังสามารถปอนตัวอักษรใหกับขอความ
ไดอีก 10 ตัวอักษร โดยเครื่องจะแบงสง
ขอความออกเปน 2 ขอความ

การเขียนและการสงขอความ SMS
1. เลือก เมน ู> ขอความ > 

สรางขอความ > ขอความตัวอักษร
2. เขียนขอความ โปรดดทูี่ 

“การเขียนขอความ” ในหนา 12
คุณสามารถใสแบบขอความหรือ
ภาพลงในขอความได โปรดดูที่ 
“แบบขอความ” ในหนา 20 ขอความ
ภาพแตละขอความประกอบดวย
ขอความแบบตัวอักษรหลายๆ ขอความ 
ดังนั้น การสงขอความภาพหรือ
ขอความแบบหลายสวนหนึ่งขอความ
อาจเสียคาใชจายมากกวาการสง
ขอความแบบตัวอักษรหนึ่งขอความ

3. ในการสงขอความ ใหเลือก สง หรือ
กดปุมโทรออก

4. ปอนหมายเลขโทรศพัทของผูรับ 
เมื่อตองการเรียกขอมูลหมายเลข
โทรศัพทจาก รายชื่อ ใหเลือก คนหา > 
รายชื่อที่ตองการ > ตกลง

ตัวเลอืกในการสง
หลังจากเขียนขอความเสร็จ ใหเลือก 
ตัวเลอืก > สงแบบ และเลือกตัวเลือกใด
ตัวเลือกหนึ่งตอไปนี้

• สงใหผูรับหลายคน เพ่ือสงขอความ
ใหกับผูรับหลายคน ขอความจะถูกสง
ไปยังผูรับแตละรายแยกกัน ซึ่งอาจมี
คาใชจายมากกวาการสงขอความ
หนึ่งขอความ

• สงเปนอีเมล เพ่ือสงขอความเปนอีเมล 
SMS ปอนอีเมลแอดเดรสของผูรับ 
หรือคนหาอีเมลแอดเดรสนั้นใน รายชื่อ 
และเลือก ตกลง

• รูปแบบขอความ เพ่ือสงขอความ
โดยใชรูปแบบขอความที่กําหนดไว
ลวงหนาแลว และเลือกรูปแบบขอความ
ในการกําหนดรูปแบบขอความ 
โปรดดทูี่หัวขอ “การตัง้คาขอความ
แบบตัวอักษรและขอความอีเมล SMS” 
ในหนา 34

การอานและการตอบกลบัขอความ 
SMS หรืออีเมล SMS

 จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณไดรับขอความ
หรืออีเมลโดยใช SMS สัญลักษณ  
กะพริบแสดงวาหนวยความจําขอความเต็ม 
กอนที่คุณจะรับขอความใหมได คณุจะตอง
ลบขอความเกาๆ ในแฟมขอมูล ถาดเขา
1. หากตองการดขูอความใหม เลือก แสดง 

หรือหากตองการดูขอความนั้นใน
ภายหลัง ใหเลือก ออก
หากตองการอานขอความในภายหลัง 
ใหเลือก เมน ู> ขอความ > ถาดเขา 
หากไดรับขอความหลายขอความ 
ใหเลือกขอความที่คุณตองการอาน 

 แสดงถึงขอความที่ยังไมไดอาน



เมนฟูงกชนั

ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 20

2. ขณะอานขอความ ใหเลือก ตวัเลือก 
คุณสามารถเลือกที่จะลบ สงตอ 
แกไขขอความเปนขอความแบบ
ตัวอักษรหรือเปนอีเมล SMS ยายไปยัง
แฟมขอมูลอ่ืน หรือดงึขอมูลในขอความ
มาใชได และคุณยังสามารถคัดลอก
ขอความตัง้แตเร่ิมตนไปไวในปฏิทิน
ในเครื่องโทรศัพท เพ่ือเปนขอความ
เตือนความจํา ขณะอานขอความภาพ 
คุณสามารถจัดเก็บภาพไวในแฟมขอมูล 
แมแบบขอความ

3. หากตองการตอบกลับขอความ เลือก 
ตอบ > ขอความตัวอักษร หรือ 
ขอความมัลติมีเดีย
เมื่อคุณตอบกลับอีเมล ใหยืนยันหรือ
แกไขอีเมลแอดเดรสและชื่อเร่ืองกอน 
จากนั้นใหเขียนขอความตอบกลับ

4. เมื่อตองการสงขอความไปยังหมายเลข
ที่ปรากฏ ใหเลือก สง > ตกลง

แบบขอความ
โทรศัพทรุนนี้มีแบบขอความตัวอักษร  
และแบบขอความภาพ 
1. ในการเขาดูรายการแบบขอความ 

ใหเลือก เมนู > ขอความ > รายการ
ที่จัดเก็บ > ขอความตัวอักษร > 
แมแบบขอความ

2. ในการสรางขอความโดยใชแบบขอความ
ตัวอักษร ( ) หรือแบบขอความภาพ 
( ) ใหเลือกแบบขอความที่ตองการ 
แลวเลือก ตัวเลือก > แกไข หรือ 
แกไขขอความ

3. ปอนขอความจนเสร็จส้ิน

หากตองการแทรกแบบขอความตัวอักษร
ลงในขอความหรืออีเมล SMS ที่คุณกําลัง
เขียนหรือตอบกลับ ใหเลือก ตวัเลือก > 
ใชแมแบบขอความ และเลือก
แบบขอความที่ตองการ
หากตองการแทรกภาพลงในขอความ
ตัวอักษรที่คุณกําลังเขียนหรือตอบกลับ 
ใหเลือก ตัวเลอืก > แทรกภาพ เล่ือนไปยัง
ภาพ และเลือก ด ู> แทรก สัญลักษณ  
ที่สวนหัวของขอความ แสดงวามีการแนบ
รูปภาพไปกับขอความ จํานวนตวัอักษร
ที่คณุปอนในขอความได จะขึ้นกับ
ขนาดรูปภาพ
หากตองการดขูอความและรูปภาพไป
พรอมๆ กัน กอนที่จะสงขอความ ใหเลือก 
ตัวเลือก > แสดงตัวอยาง

ขอความมัลติมเีดีย
ลักษณะขอความมัลติมีเดียที่แสดงอาจ
แตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ
หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ 
และการสมัครขอใชบริการเสริมการสง
ขอความมัลตมิีเดียนี้ โปรดติดตอผูให
บริการระบบหรือผูใหบริการ โปรดดูที่ 
“การตั้งคาขอความมัลติมีเดีย” ในหนา 35
ขอความมัลตมิีเดียอาจประกอบดวย
ขอความ ภาพ เสียง บันทึกปฏิทิน นามบัตร 
หรือไฟลวิดีโอ หากขอความนั้นมีขนาดใหญ
เกินไป เครื่องอาจจะรับขอความไมได 
ระบบเครือขายบางระบบอาจยอมให
ขอความแบบตวัอักษรมีแอดเดรสของ
อินเตอรเน็ตไวดวย เพ่ือใหคณุสามารถดู
ขอความมัลตมิีเดียนั้นได
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การสงขอความมัลตมิีเดียจะรองรับ
รูปแบบดังตอไปน้ี
• รูปภาพ: JPEG, GIF, WBMP, BMP 

และ PNG
• เสียง: เสียงเรียกเขาแบบ AMR และ

แบบ Monophonic
• ไฟลวิดีโอ: รูปแบบ 3GP พรอมกับ

ขนาดภาพ QCIF และ SubQCIF 
และเสียง AMR

เครื่องอาจไมรองรับรูปแบบไฟลแปลง
ทั้งหมดของรูปแบบไฟลที่กลาวมาแลวก็ได
คุณจะรับขอความมัลติมีเดียไมได 
หากคณุสนทนาสายอื่นอยู เลนเกมส 
หรือรันโปรแกรม Java อ่ืนๆ หรือใชงาน
การเบราสการเชื่อมตอผานทางขอมูล GSM 
เนื่องจากการสงขอความมัลติมีเดียอาจ
ลมเหลวไดดวยสาเหตุหลายประการ 
ดังนั้นคุณไมควรใชวิธีดังกลาวเพียง
อยางเดียวในการติดตอส่ือสารที่สําคญัๆ
เครือขายไรสายอาจจํากัดขนาดของ
ขอความมัลติมีเดยี หากไฟลภาพที่แทรก
มีขนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนด
ใหภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถ
สงทางขอความมัลตมิีเดียได

การเขียนและสงขอความมัลติมีเดีย
1. เลือก เมนู > ขอความ > 

สรางขอความ > ขอความมลัติมีเดีย
2. เขียนขอความ โปรดดูที่ 

“การเขียนขอความ” ในหนา 12
• หากตองการแทรกไฟลลงในขอความ 

ใหเลือก ตวัเลอืก > แทรก และ
เลือกตวัเลือกที่มีอยู
หากคุณเลือก ภาพ, เสยีง หรือ 
วิดีโอคลิป รายการแฟมขอมูลที่
ใชงานไดใน คลงัภาพ จะปรากฏขึ้น 
เปดแฟมขอมูล เล่ือนไปยังไฟล
ที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลอืก > ใส 
ไฟลจะถูกแนบเมื่อชื่อไฟลนั้น
ปรากฏขึน้ในขอความ
หากคุณเลือก คลิปเสียงใหม, 
เครื่องบันทึก จะเปดขึ้นใหคุณ
บันทึกเสียงใหม เมื่อคุณบันทึกเสียง
เสร็จส้ิน เสียงนั้นจะถูกเพิ่มลงใน
ขอความ

• ในการใสนามบัตรหรือบันทึกปฏิทิน
ในขอความ ใหเลือก ตัวเลอืก > 
แทรก > นามบัตร หรือ บันทกึ
ปฏิทิน

• โทรศพัทของคณุสนับสนุนขอความ
มัลตมิีเดียที่มีหลายหนา (สไลด) 
สไลดแตละหนาอาจประกอบดวย
ขอความ ภาพ บันทึกปฏิทิน 
นามบัตร และไฟลเสียง 
หากตองการแทรกสไลดลงใน
ขอความ ใหเลือก ตัวเลอืก > 
แทรก > ภาพนิ่ง
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ในการเปดสไลดที่ตองการ 
หากขอความนั้นประกอบดวยสไลด
หลายๆ หนา ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ภาพนิ่งกอนหนา > ภาพนิ่งถดัไป 
หรือ รายการภาพนิ่ง
ในการตัง้คาชวงเวลาระหวาง
ภาพสไลด ใหเลือก ตัวเลอืก > 
การจับเวลาภาพนิ่ง ในการยาย
สวนที่เปนขอความตวัอักษรไปที่
ดานบนหรือดานลางของขอความ 
ใหเลือก ใสตัวอักษรกอน หรือ 
ใสตัวอักษรทีหลงั

3. หากคณุตองการดขูอความน ันกอนท ีจะสง
ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงตวัอยาง

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง 
หรือกดปุมโทรออก และเลือก 
เบอรโทรศัพท
ในการสงขอความไปยังอีเมลแอดเดรส
หรือผูรับหลายราย ใหเลือก ที่อยูอีเมล 
หรือ หลายคน

5. ปอนหมายเลขโทรศพัทหรืออีเมล
แอดเดรสของผูรับ หรือคนหาหมายเลข
ใน รายชื่อ เลือก ตกลง จากนั้น 
ขอความนั้นจะถูกยายไปที่แฟมขอมูล 
ถาดออก เพ่ือที่จะสง
การสงขอความมัลตมิีเดียจะใช
เวลานานกวาการสงขอความแบบ
ตัวอักษร ขณะที่สงขอความมัลติมีเดยี 
สัญลักษณซึ่งเปนภาพเคลื่อนไหว  
จะปรากฏขึน้ และคุณสามารถใช
ฟงกชนัอ่ืนๆ ของโทรศัพทไดหากมี
การขดัจังหวะในขณะสงขอความ 
เครื่องจะพยายามสงใหมอีก 2-3 ครั้ง 
หากไมสามารถสงขอความนั้นได 

ขอความนั้นจะยังคงอยูในแฟมขอมูล 
ถาดออก โดยที่คุณสามารถสง
ขอความนั้นในภายหลังได
หากเลือก จัดเก็บขอความที่สงแลว > 
ใช ขอความที่สงจะไดรับการจัดเก็บไว
ในแฟมขอมูล แฟมขอความที่สง 
โปรดดทูี่ “การตั้งคาขอความ
มัลตมิีเดีย” ในหนา 35 เมื่อขอความ
ถูกสงไป ไมไดหมายความวาระบบ
ไดสงขอความนี้ไปถึงปลายทางที่
กําหนดไวแลว

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิให
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน 
หรือการสงตอภาพ แบบเสียง และเนื้อหา
บางสวนได

การอานและการตอบกลบัขอความ
มัลติมีเดีย

ขอสําคัญ: ขอควรระวังใน
การเปดขอความ ขอความตางๆ 
อาจมีไวรัสหรืออาจทําให
โทรศัพทหรือเครื่องพีซีของคุณ
เสียหายได
เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่
ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะ
รับและแสดงขอความได 
ลักษณะขอความที่แสดงอาจ
แตกตางกันขึ้นกับโทรศัพท
ที่รับขอความ

คาที่ระบบตัง้ไวเร่ิมแรกสําหรับบริการ
ขอความมัลตมิีเดีย คอื ใชงาน
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เมื่อเครื่องของคณุไดรับขอความมัลตมิีเดีย 
สัญลักษณที่เปนภาพเคลื่อนไหว  
จะปรากฏขึน้ เมื่อไดรับขอความ สัญลักษณ 

 และขอความ ไดรับขอความ
มัลติมีเดียแลว จะปรากฏขึน้
สัญลักษณ  กะพริบ แสดงวา
หนวยความจําของขอความมัลติมีเดียเต็ม 
โปรดดูที่ “หนวยความจําของขอความ 
มัลติมีเดียเต็ม” ในหนา 23
1. ในการอานขอความมัลติมีเดียที่ไดรับ 

ใหเลือก แสดง หากตองการดู
ขอความนั้นในภายหลัง ใหเลือก ออก
หากตองการอานขอความในภายหลัง 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > ถาดเขา 
ในรายการขอความ  แสดงถึง
ขอความที่ยังไมไดอาน เล่ือนไปที่
ขอความที่ตองการดู และเลือกขอความ

2. ฟงกชนัของป ุมเลือกกลางจะเปล ียนแปลง
ไปตามสิ่งที่แนบมากับขอความซึ่ง
ปรากฏในขณะนั้น
ในการดขูอความทั้งหมด หากขอความ
ที่ไดรับมีการนําเสนอดวย ใหเลือก เลน
หรือเลือก เลน เพ่ือฟงเสียงหรือดู
ภาพวิดโีอที่แนบมากับขอความดงักลาว 
ในการซมูภาพใหมีขนาดใหญขึ้น เลือก 
ขยาย ในการดูนามบัตร, บันทึกปฏิทิน 
หรือเปดดลัูกษณะ ใหเลือก เปด 
ในการเปดลิงคการเรียกขอมูล ใหเลือก 
โหลด

3. หากตองการตอบกลับขอความ เลือก 
ตัวเลือก > ตอบกลับ > ขอความ
ตัวอักษร หรือ ขอความมลัติมีเดีย 
เขียนขอความตอบกลับ และเลือก สง 
คุณสามารถสงขอความตอบกลับได
เฉพาะกับบุคคลที่สงขอความเริ่มตน
มาใหคุณเทานั้น

4. เลือก ตัวเลอืก เพ่ือเปดและบันทึกไฟล
ที่แนบมาดวย ดูรายละเอียดไฟล 
หรือลบหรือสงตอขอความ
หลังจากที่คุณสงขอความตอบกลับแลว 
คุณสามารถแกไขขอความนั้น 
สงขอความนั้นไปใหบุคคลอื่น 
หรือสงขอความนั้นเปนอีเมลได

หนวยความจําของขอความ
มัลติมีเดียเต็ม
เมื่อคณุมีขอความมัลติมีเดยีใหมที่รออยู 
แตหนวยความจําของขอความเต็ม 
สัญลักษณ  จะกะพริบ และขอความ 
ความจํามัลติมีเดียเต็มดูขอความที่รอ 
จะปรากฏขึ้น หากตองการดูขอความ
ที่รออยู เลือก แสดง ในการบันทึกขอความ 
ใหเลือก จัดเก็บ และลบขอความเกาๆ 
โดยเริ่มจากการเลือกแฟมขอมูล จากนั้น
จึงเลือกขอความเกาที่จะลบ
หากตองการยกเลิกขอความที่รออยู เลือก 
ออก > ใช หากคุณเลือก ไม คุณสามารถ
ดูขอความได
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แฟมขอมลู
เครื่องจะจัดเก็บขอความแบบตวัอักษร
และขอความมัลติมีเดียที่ไดรับไวใน
แฟมขอมูล ถาดเขา
ขอความมัลติมีเดยีที่ยังไมไดสงจะถูกยาย
ไปเก็บไวในแฟมขอมูล ถาดออก
หากคณุเลือก การตั้งคาขอความ > 
บันทึกขอความที่สง > ใช สําหรับขอความ
แบบตัวอักษร และ การตั้งคาขอความ > 
จัดเก็บขอความที่สงแลว > ใช สําหรับ
ขอความมัลติมีเดยี ขอความที่สงแลว
จะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล รายการที่สง
ในการบันทึกขอความแบบตัวอักษรที่คณุ
กําลังเขียนและตองการสงในภายหลัง
ในแฟมขอมูล รายการทีจ่ัดเก็บ เลือก 
ตัวเลอืก > จัดเก็บขอความ > ขอความ
อักษรที่เก็บ สําหรับขอความมัลติมีเดยี 
ใหเลือกตัวเลือก จัดเก็บขอความ  
แสดงถึงขอความที่ยังไมไดสง
ในการจัดขอความแบบตัวอักษร ทําได
โดยการยายขอความบางสวนไปยัง 
แฟมสวนตัว หรือเพิ่มแฟมขอมูลใหม
สําหรับเก็บขอความของคุณ เลือก 
ขอความ > รายการที่จัดเก็บ > 
ขอความตัวอักษร > แฟมสวนตัว
ในการเพิ่มแฟมขอมูล ใหเลือก ตัวเลือก > 
เพ่ิมแฟมขอมูล หากคุณยังไมไดบันทึก
แฟมขอมูลใดไว ใหเลือก เพ่ิม

ในการลบหรือเปล่ียนชื่อแฟมขอมูล 
ใหเล่ือนไปที่แฟมขอมูลนั้น แลวเลือก 
ตัวเลือก > ลบแฟมขอมลู หรือ 
เปลี่ยนชื่อแฟม

ขอความแบบดวน
การสงขอความแบบดวน (IM: Instant 
Messaging) (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) เปนวิธีการสงขอความแบบสั้น
และงาย ที่สงผานโปรโตคอล TCP/IP ไปยัง
ผ  ูใชที่ออนไลน รายชื่อผูสนทนาจะปรากฏ
ข ึ น เมื่อผูสนทนากําลังออนไลนและเขารวม
ในการสนทนาโดยใชขอความแบบดวน
กับคุณได เมื่อคุณเขยีนและสงขอความ 
ขอความนั้นจะยังคงปรากฏอยูบนหนาจอ 
และขอความตอบกลับจะปรากฏที่ดานลาง
ของขอความเดิม
คุณจะใชการสงขอความแบบดวนได
ก็ตอเมื่อคุณสมัครขอใชบริการนี้แลว 
หากตองการทราบเกี่ยวกับรายละเอียด
ตางๆ ของบริการ คาบริการ และการ
สมัครเขาใชบริการ โปรดสอบถามจาก
ผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ ซึ่งคณุ
จะไดรับ ID และรหัสผานเฉพาะของคุณ 
และการตั้งคาดวย
ในการตั้งคาที่จําเปนของบริการสงขอความ
แบบดวน ดูที่ ตั้งคาการเชื่อมตอ หัวขอ 
“การเขาสูเมนูการสงขอความแบบดวน” 
ในหนา 26 ไอคอนและขอความบนหนาจอ
อาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับบริการสง
ขอความแบบดวน



เมนูฟงกชัน

25 ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ขณะที่คุณเชื่อมตอกับบริการสงขอความ
แบบดวน คณุยังสามารถใชฟงกชนัอ่ืนๆ 
ของโทรศัพทและใหการสนทนาโดยใช
ขอความแบบดวนทํางานเปนพ้ืนหลังได 
การสนทนาโดยใชขอความแบบดวน
อาจทําใหส้ินเปลืองแบตเตอรี่มากกวาปกติ 
และคุณอาจตองตอโทรศัพทเขากับ
เครื่องชารจแบตเตอรี่ ทั้งนี้ความสิ้นเปลือง
ดังกลาวขึ้นอยูกับระบบเครือขายดวย

ข้ันตอนพื้นฐานเกี่ยวกับ
การสงขอความแบบดวน
• ในการเขาสู เมนูการสงขอความ

แบบดวน (ออฟไลน) โปรดดูที่ 
“การเขาสูเมนูการสงขอความ
แบบดวน” ในหนา 26

• ในการเชือ่มตอบริการสงขอความ
แบบดวน (ออนไลน) โปรดดูที่ 
“การเชื่อมตอและการยกเลิก 
การเชื่อมตอบริการสงขอความ 
แบบดวน” ในหนา 26

• การเริ่มสนทนาโดยใชขอความ
แบบดวนกับบุคคลอื่น โปรดดูที่ 
รายชื่อสนทนา ในหัวขอ 
“การเริ่มตนสนทนาโดยใชขอความ 
แบบดวน” ในหนา 27
ในการสรางรายชื่อผูสนทนาสวนตัว
โดยใชขอความแบบดวน โปรดดูที่ 
“รายชื่อสําหรับการสงขอความ 
แบบดวน” ในหนา 29

• ในการเขารวมสนทนาโดยใช
ขอความแบบดวนสาธารณะ 
โปรดดทูี่ กลุมสนทนา ในหัวขอ 
“การเริ่มตนสนทนาโดยใชขอความ 
แบบดวน” ในหนา 27
ในการเขารวมสนทนาโดยใชขอความ
แบบดวนเปนกลุมผานคําเชิญ โปรดดูที่ 
“การรับหรือปฏิเสธคําเชิญเขารวม 
สงขอความแบบดวน” ในหนา 28
ในการสรางกลุมสงขอความแบบดวน
สวนตัว หรือการเขารวมหรือลบ
กลุมสาธารณะ โปรดดูที่ “กลุม” 
ในหนา 30

• ในการแกไขขอมูลสวนตัวของคุณ 
โปรดดทูี่ “การแกไขสถานะ
การใชงานของคุณ” ในหนา 29

• ในการคนหาผูใชและกลุม โปรดดูที่ 
คนหา ในหัวขอ “การเริ่มตนสนทนา
โดยใชขอความแบบดวน” ในหนา 27

• ในการอานขอความการสนทนาโดยใช
ขอความแบบดวนใหม โปรดดูที่ 
“การอานขอความแบบดวนที่ไดรับ” 
ในหนา 28

• ในการเขียนและสงขอความในระหวาง
การสนทนาโดยใชขอความแบบดวน 
โปรดดทูี่ “การเขารวมในการสนทนา 
โดยใชขอความแบบดวน” ในหนา 28

• ในการดู เปล่ียนชื่อ หรือลบการสนทนา
ที่จดัเก็บไว ใหเลือก การสนทนาเกา 
เมื่อคณุเขาใชเมนู สนทนา
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• ในการกันหรือเลิกกันผูสนทนา โปรดดูที่ 
“การกันและเลิกกันขอความ” 
ในหนา 29

• ในการยกเลิกการเชื่อมตอบริการ
สงขอความแบบดวน โปรดดทูี่ 
“การเชื่อมตอและการยกเลิก 
การเชื่อมตอบริการสงขอความ 
แบบดวน” ในหนา 26

การเขาสูเมนูการสงขอความ
แบบดวน
หากคณุตองการเขาใชเมนู สนทนา 
ในขณะออฟไลน ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > สนทนา หากมีการตัง้คา
ชุดการเชื่อมตอมากกวาหนึ่งชุดสําหรับ
บริการสงขอความแบบดวน ใหเลือกชุดคา
ที่ตองการ หากมีการกําหนดคาไวเพียง
ชุดเดียว เครื่องจะเลือกชุดคานั้นโดย
อัตโนมัติ
• ในการเชือ่มตอกับบริการสงขอความ

แบบดวน ใหเลือก ลอ็กอิน คุณสามารถ
กําหนดใหโทรศพัทเชื่อมตอกับบริการ
สงขอความแบบดวนโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณเปดเมนู สนทนา โปรดดูที่ 
“การเชื่อมตอและการยกเลิก 
การเชื่อมตอบริการสงขอความ 
แบบดวน” ในหนา 26

• ในการด ูลบ หรือเปล่ียนชื่อการสนทนา
ที่คุณไดจัดเก็บในระหวางที่สนทนา
โดยใชขอความแบบดวน ใหเลือก 
การสนทนาเกา

• ในการดูการตัง้คาที่จําเปนสําหรับ
การสงขอความแบบดวนและการแสดง
สถานะ ใหเลือก ตัง้คาการเชื่อมตอ 
คุณอาจไดรับการตั้งคาเปนขอความ
การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน โปรดดทูี่ 
“บริการตัง้คาคอนฟเกอเรชัน” 
ในหนา xii ในการปอนการตัง้คา
ดวยตนเอง โปรดดูที่ “การตัง้คา
คอนฟเกอเรชัน” ในหนา 53
เมื่อตองการเลือกการตั้งคา
คอนฟเกอเรชันที่ใชการสงขอความ
แบบดวนได ใหเลือก การจัดรูปแบบ > 
คาที่ตั้งมา, การตั้งคาสวนบุคคล 
หรือผูใหบริการ
เมื่อตองการเลือกแอคเคาทการสง
ขอความแบบดวนที่ไดรับมาจาก
ผูใหบริการ ใหเลือก บัญชี
เมื่อตองการปอน ID ผูใชที่ไดรับมา
จากผูใหบริการ ใหเลือก ID ผูใช
เมื่อตองการปอนรหัสผานที่ไดรับมา
จากผูใหบริการ ใหเลือก รหสัผาน

การเชื่อมตอและการยกเลิก
การเชื่อมตอบริการสงขอความ
แบบดวน
ในการเชื่อมตอกับบริการสงขอความ
แบบดวน ใหเขาสูเมนู สนทนา เลือก
บริการสงขอความแบบดวนที่ตองการ 
(หากตองการ) และเลือก ล็อกอิน 
เมื่อเชื่อมตอบริการกับโทรศัพทแลว 
ขอความ ลอ็กอินแลว จะปรากฏขึ้น
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เคล็ดลับ: ในการตั้งโทรศพัท
ใหเชื่อมตอกับบริการสงขอความ
แบบดวนโดยอัตโนมัติเมือ่คณุ
เปดเครื่อง ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > สนทนา เชือ่มตอกับ
บริการสงขอความแบบดวน 
และเลือก การตั้งคาสวนตวั > 
ล็อกอินอัตโนมัต ิ> 
เมื่อเปดเครื่อง

ในการยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการ
สงขอความแบบดวน ใหเลือก ออก

การเริ่มตนสนทนาโดยใชขอความ
แบบดวน
เปดเมนู สนทนา และเชื่อมตอกับบริการ
สงขอความแบบดวน คุณสามารถเริ่มตน
สนทนาไดหลายวิธีดังนี้
• เลือก การสนทนา รายการการสง

ขอความที่อานแลวหรือขอความใหม 
หรือคําเชิญใหรับสงขอความแบบดวน
ในระหวางการสนทนาปจจุบันจะ
ปรากฏขึ้น เล่ือนไปที่ขอความหรือ
คําเชิญ แลวเลือก เปด

 แสดงถึงขอความแบบดวนใหม 
และ  แสดงถึงขอความแบบดวน
ที่อานแลว

 แสดงถึงขอความกลุมใหม และ 
 ขอความกลุมที่อานแลว
 แสดงถึงคําเชิญ

ไอคอนและขอความบนหนาจอ
อาจแตกตางกัน ขึ้นกับบริการสง
ขอความแบบดวน

• เลือก รายชื่อสนทนา ชื่อที่คุณเพิ่ม
ในรายชื่อจะปรากฏขึ้น เล่ือนไปยัง
รายชื่อที่คณุตองการเริ่มตนสงขอความ
แบบดวนไปให แลวเลือก สนทนา หรือ
หากมีรายชื่อใหมปรากฎขึ้นในรายชื่อ 
ใหเลือก เปด

 แสดงถึงผูสนทนาที่ออนไลนและ 
 ผูสนทนาที่ออฟไลนใน

หนวยความจําของรายชื่อในโทรศัพท
 แสดงวารายชื่อนั้นถูกกันไว 

โปรดดทูี่ “การกันและเลิกกันขอความ” 
ในหนา 29

 แสดงวาคุณไดรับขอความใหม
จากผูสนทนา
คุณสามารถเพิ่มชื่อในรายชื่อผูสนทนา
ได โปรดดูที ่“รายชื่อสําหรับการสง
ขอความแบบดวน” ในหนา 29

• เลือก กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ 
(จะเปนสีทึบ หากระบบเครือขายนี้
ไมสนับสนุนการใชงานแบบกลุม) 
รายการบุคมารคของกลุมสาธารณะ
ที่ผูใหบริการหรือผูใหบริการระบบมีให 
จะปรากฏขึ้น ในการเริ่มสนทนา 
ใหเล่ือนไปที่กลุมใดกลุมหนึ่งและเลือก 
เขารวม ปอนชื่อในหนาจอ ซึ่งเปนชื่อที่
ตองการใชเปนชื่อเลนในการสนทนา 
เมื่อคณุเขารวมในการสนทนาของ
กลุมนั้นแลว คุณสามารถเริ่มตนสนทนา
ในกลุมได นอกจากนี้ คุณยังสราง
กลุมสวนตวัไดดวย โปรดดูที่ “กลุม” 
ในหนา 30
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• เลือก คนหา > ผูสนทนา หรือ 
กลุมสนทนา เพ่ือคนหากลุมสาธารณะ
กลุมอ่ืนหรือผูรับสงขอความแบบดวน
รายอ่ืน ที่อยูบนระบบเครือขายนี้ 
แยกตามหมายเลขโทรศัพท 
ชื่อในหนาจอ อีเมลแอดเดรส หรือชื่อ 
หากคณุเลือก กลุมสนทนา คุณจะ
สามารถคนหากลุมสนทนาไดตาม
สมาชิกในกลุม หรือตามชื่อกลุมสนทนา 
หัวขอ หรือ ID
ในการเริ่มสนทนาเมื่อคณุพบผูสนทนา
หรือกลุมสนทนาที่คุณตองการแลว 
ใหเลือก ตัวเลือก > สนทนา หรือ 
เขากลุม

• เร่ิมการสนทนาจากรายชื่อ โปรดดทูี่ 
“การดูรายชื่อที่เขาดูขอมูล” ในหนา 41

การรับหรือปฏเิสธคําเชิญเขารวม
สงขอความแบบดวน
ในโหมดสแตนดบาย เมื่อคณุไดเชื่อมตอกับ
บริการสงขอความแบบดวน และคุณไดรับ
คําเชิญสนทนาใหม ขอความ ไดรบัคําเชิญ
ใหม จะปรากฏขึ้น ในการอานคําเชิญ 
ใหเลือก อาน หากคุณไดรับคําเชิญมากกวา
หนึ่งคําเชญิ ใหเล่ือนไปยังคําเชิญหนึ่ง 
และเลือก เปด
ในการเขารวมการสนทนากลุมสวนตัว 
เลือก ยอมรับ ปอนชื่อในหนาจอ ซึ่งเปนชื่อ
ที่ตองการใชเปนชือ่เลนในการสนทนา
ในการปฏิเสธหรือลบคําเชิญ เลือก 
ตัวเลอืก > ปฏิเสธ หรือ ลบ คุณสามารถ
ปอนเหตผุลในการปฏิเสธได

การอานขอความแบบดวนที่ไดรับ
ในโหมดสแตนดบาย เมื่อคุณเชือ่มตอกับ
บริการสงขอความแบบดวนและไดรับ
ขอความสนทนาใหมที่ไมใชขอความ
ในการสนทนาปจจุบัน ขอความ 
มีขอความทันใจใหม จะปรากฏขึ้น 
ในการอานขอความ ใหเลือก อาน
หากคุณไดรับขอความมากกวาหนึ่ง
ขอความ จํานวนขอความตามดวย 
มีขอความทันใจใหม จะปรากฏขึ้น 
เลือก อาน เล่ือนไปยังขอความ และเลือก 
เปด
ขอความใหมที่ไดรับระหวางการสนทนา
จะถูกจัดเก็บไวใน สนทนา > การสนทนา 
หากคุณไดรับขอความจากบุคคลที่ไมไดมี
รายชื่ออยูใน รายชื่อสนทนา ID ผูสงจะ
ปรากฏขึน้ หากผูสงนั้นมีรายชื่ออยูใน
หนวยความจําของโทรศัพท และเครื่อง
ตรวจพบรายชื่อนั้น ชื่อของบุคคลดงักลาว
จะปรากฏขึ้น ในการบันทึกชื่อผูสนทนาใหม
ที่ไมมีชื่อในหนวยความจําในโทรศพัท 
ใหเลือก ตัวเลอืก > บันทึกในรายการ

การเขารวมในการสนทนา
โดยใชขอความแบบดวน
คุณสามารถเขารวมหรือเร่ิมการสนทนาได
ดวยการเลือก เขียน หรือเร่ิมเขียน

เคลด็ลบั: ในขณะที่กําลังสนทนา
อยู หากวาคุณไดรับขอความใหม
จากผูที่ไมอยูในการสนทนา
ขณะนั้น  จะปรากฏขึน้ 
และเครื่องจะสงเสียงแจงเตือน
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เขียนขอความ และสงขอความ โดยเลือก สง 
หรือกดปุมโทรออก ขอความจะอยูบน
หนาจอและขอความที่ตอบกลับจะแสดงอยู
ดานลางขอความของคุณ หากคณุเลือก 
ตัวเลอืก จะมีตวัเลือกตอไปนี้บางตัว
ใหคุณเลือกใชได ดูการสนทนา, 
บันทึกในรายการ, สมาชิกกลุม, 
กันผูสนทนา, หยุดการสนทนา

การแกไขสถานะการใชงานของคุณ
1. เปดเมนู สนทนา และเชื่อมตอกับ

บริการสงขอความแบบดวน
2. ในการดแูละแกไขชื่อในหนาจอหรือ

ขอมูลการใชงานสวนตัวของคุณ เลือก 
การตั้งคาสวนตัว

3. เมื่อตองการใหผูที่สงขอความแบบดวน
รายอ่ืนๆ ทั้งหมดสามารถเห็นคุณได
หากคณุออนไลน ใหเลือก การใชงาน
ของผูใช > สนทนาไดกับทุกคน
เมื่อตองการใหเฉพาะบุคคลที่มีรายชื่อ
อยูในรายชื่อสําหรับสงขอความ
แบบดวนของคณุเทานั้นที่จะเห็นคุณได
หากคณุออนไลน เลือก การใชงาน
ของผูใช > พรอมติดตอ
เมื่อตองการแสดงสถานะเปนออฟไลน 
ใหเลือก การใชงานของผูใช > 
โชวเปนออฟไลน

เมื่อคุณเชื่อมตอกับบริการสงขอความ
แบบดวน สัญลักษณ  แสดงวาคุณ
ออนไลนอยู และ  แสดงวาบุคคลอื่น
ไมสามารถมองเห็นคุณได

รายชือ่สําหรับการสงขอความ
แบบดวน
คุณสามารถเพิ่มชือ่ในรายชื่อสําหรับ
การสงขอความแบบดวนได
1. เชื่อมตอกับบริการสงขอความแบบดวน 

และเลือก รายชื่อสนทนา
2. ในการเพิ่มผูสนทนาในรายชื่อ เลือก 

ตัวเลือก > เพ่ิมผูสนทนาใหม 
หรือหากคณุไมมีชื่อที่จะเพิ่ม ใหเลือก 
เพ่ิม เลือก ใส ID โดยผูใช, คนจาก
เซิรฟเวอร, คัดจากเซิรฟเวอร หรือ 
ตามเบอรมอืถอื เมื่อเพิ่มรายชื่อ
นั้นแลว โทรศัพทจะแสดงขอความ
ยืนยัน

3. เล่ือนไปยังรายชื่อ และเริ่มสนทนา 
แลวเลือก สนทนา หรือเลือก 
ตัวเลือก > ขอมูลรายชื่อ, 
กันผูสนทนา (หรือ เลกิกันผูสนทนา), 
เพ่ิมผูสนทนาใหม, ลบชื่อผูสนทนา, 
เปลี่ยนรายการ, คัดไปเซิรฟเวอร 
หรือ การเตือนสถานะ

การกันและเลกิกันขอความ
ในการกันขอความ ใหเชื่อมตอกับ
บริการสงขอความแบบดวน และเลือก 
การสนทนา > รายชื่อสนทนา หรือ
เขารวมหรือเร่ิมการสนทนา เล่ือนไปยังชือ่
ที่คณุตองการกันขอความเขา และเลือก 
ตัวเลือก > กันผูสนทนา > ตกลง
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ในการยกเลิกการกันขอความ ใหเชื่อมตอ
กับบริการสงขอความแบบดวน และเลือก 
รายชื่อที่ถูกปดก้ัน เล่ือนไปยังชื่อที่คณุ
ตองการเลิกกันขอความ และเลือก 
ไมบลอ็ค
นอกจากนี้ คณุยังสามารถยกเลิกการ
กันขอความจากรายชือ่ผูติดตอไดดวย

กลุม
คุณสามารถสรางกลุมสวนตัวในการสนทนา
โดยใชขอความแบบดวนได หรือใชกลุม
สาธารณะที่ผูใหบริการมีให กลุมสวนตัว
จะมีอยูในระหวางการสนทนาโดยใช
ขอความแบบดวนเทานั้น และกลุมจะถูก
จัดเก็บในเซิรฟเวอรของผูใหบริการ 
หากเซริฟเวอรที่คุณล็อกอินไมสนับสนุน
บริการกลุม เมนูที่เกี่ยวของกับกลุมทั้งหมด
จะกลายเปนสีทึบ
กลุมสาธารณะ
คุณสามารถกําหนดบุคมารคกลุมสาธารณะ
ที่ผูใหบริการมีใหได เชื่อมตอกับ
บริการสงขอความแบบดวน และเลือก 
กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ เล่ือนไปที่
กลุมที่คณุตองการสนทนาแลวเลือก 
เขารวม หากคุณไมมีชื่อในกลุม ใหปอนชื่อ
ในหนาจอของคุณซึ่งใชเปนชื่อเลนในกลุม 
ในการลบกลุมออกจากรายชื่อกลุม 
ใหเลือก ตัวเลือก > ลบกลุม

ในการคนหากลุม ใหเลือก กลุมสนทนา > 
กลุมสาธารณะ > คนหากลุม 
คุณจะสามารถคนหากลุมสนทนาไดตาม
สมาชิกในกลุม หรือตามชือ่กลุมสนทนา 
หัวขอ หรือ ID
การสรางกลุมสวนตวั
เชื่อมตอกับบริการสงขอความแบบดวน 
และเลือก กลุมสนทนา > เพ่ิมกลุม 
ปอนชื่อของกลุมและชื่อในหนาจอที่คุณ
ตองการใช เลือกสมาชิกกลุมสวนตัวใน
รายชื่อ และเขียนคําเชิญ

โปรแกรมอีเมล
โปรแกรมอีเมลที่ใช (E)GPRS (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) จะชวยใหคณุเขาใช
อีเมลแอคเคาทของคุณผานโทรศัพทได 
เมื่อคณุไมไดอยูในที่ทํางานหรือที่บาน 
โปรแกรมอีเมลแตกตางจากฟงกชันอีเมล 
SMS โปรดดูที่ “ตัวเลือกในการสง” 
ในหนา 19 ในการใชฟงกชนัอีเมลใน
โทรศัพท คณุตองใชระบบอีเมลที่ใชงาน
รวมกันได
คุณสามารถเขียน สง และอานอีเมลดวย
โทรศัพทของคุณ รวมทั้งจดัเก็บและลบ
อีเมลในเครื่องพีซีที่ใชรวมกันได โทรศพัท
ของคุณจะสนับสนุนอีเมลเซิรฟเวอร POP3 
และ IMAP4
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กอนที่คุณจะสงและเรียกคืนขอความอีเมล 
คุณจําเปนตองดําเนินการดังนี้ 
• จัดหาอีเมลแอคเคาทใหมหรือใช

แอคเคาทเดิม โปรดสอบถามอีเมล
แอคเคาทของคุณจากผูใหบริการอีเมล

• ตรวจสอบการตัง้คาอีเมลกับ
ผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการอีเมล
ของคุณ คุณอาจไดรับการตั้งคา
คอนฟเกอเรชนัอีเมลเปนขอความ
การตัง้คาคอนฟเกอเรชัน โปรดดูที่ 
“บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” 
ในหนา xii นอกจากนี้ คณุยังสามารถ
ปอนการตั้งคาดวยตัวคณุเองได 
โปรดดูที่ “การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” 
ในหนา 53
ในการใชงานการตั้งคาอีเมล ใหเลือก 
เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > ขอความอีเมล โปรดดทูี่ 
“การตั้งคาอีเมล” ในหนา 36

แอปพลิเคชันนี้ไมสามารถใชเสียงปุมกดได

การรักษาความปลอดภัยในการ
เชือ่มตอเซิรฟเวอร
Secure Socket Layer (SSL) ชวยเพิ่มความ
ปลอดภัยใหกับการเชื่อมตออีเมลแอคเคาท
ในการใชงานฟงกชันนี้ ใหเลือก เมนู > 
ขอความ > อีเมล > ตัวเลือก > การตัง้คา
เพ่ิมเติม > รับรอง (SSL) > เปด
โปรดตรวจดูใหแนใจวาอีเมลแอคเคาท
ของคณุสนับสนุน SSL และมีการตัง้คา
พอรตเซิรฟเวอรที่ถูกตองใหกับเซิรฟเวอร 
เพ่ือสงและเรียกดูอีเมล

การเขียนและการสงอีเมล
คุณสามารถเขียนขอความอีเมลกอน
เชื่อมตอบริการอีเมล หรือเชื่อมตอกับ
บริการกอนแลวเขียนและสงอีเมลก็ได
1. เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 

สรางอีเมล
2. ปอนอีเมลแอดเดรสของผูรับ หรือเลือก 

ตกลง
นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก แกไข 
และปอนอีเมลแอดเดรส ในการคนหา
อีเมลแอดเดรสใน รายชื่อ ใหเลือก 
แกไข > ตัวเลอืก > คนหา

3. ปอนหัวขอใหกับอีเมล และเลือก ตกลง
หากคุณเลือก ตัวเลอืก คุณจะเลือก
โปรแกรมแกไขขอความ เพ่ิมผูรับ 
เพ่ิมชื่อในสําเนาชนิดแสดงผูรับหรือ
สําเนาชนิดไมแสดงผูรับก็ได
ในการแนบไฟลในอีเมล เลือก 
ตัวเลือก > แนบ และไฟลที่ตองการ
จาก คลังภาพ

4. เขียนขอความอีเมล โปรดดทูี่ 
“การเขียนขอความ” ในหนา 12 
จํานวนตวัอักษรทั้งหมดที่คุณ
สามารถปอนไดจะปรากฏที่ดาน
บนขวาของหนาจอ

5. เมื่อตองการสงขอความอีเมลโดยทันที 
เลือก สง > สงตอนนี้ 
เมื่อตองการจัดเก็บอีเมลในแฟมขอมูล 
ถาดออก เพ่ือสงในภายหลัง เลือก 
สง > สงภายหลัง
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เมื่อตองการแกไขหรือเขียนอีเมลตอ
ในภายหลัง เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ
ในฉบับราง อีเมลนั้นจะถูกจัดเก็บไว
ใน แฟมขอมูลอื่นๆ > ฉบับราง
เมื่อตองการสงอีเมลในภายหลัง เลือก 
เมนู > ขอความ > อีเมล > ตัวเลอืก > 
สงตอนนี้ หรือ ดึงและสง

การดาวนโหลดอีเมลจากอีเมล
แอคเคาทของคุณ
1. ในการเขาใชโปรแกรมอีเมล ใหเลือก 

เมนู > ขอความ > อีเมล
2. ในการดาวนโหลดขอความอเีมลท ีสงไปยงั

อีเมลแอคเคาทของคณุ ใหเลือก ดงึ
ในการดาวนโหลดขอความอีเมลใหม 
และสงอีเมลที่จัดเก็บไวในแฟมขอมูล 
ถาดออก เลือก ตัวเลือก > ดงึและสง
ในการดาวนโหลดหัวขอของขอความ
อีเมลใหมซึ่งถูกสงไปยังอีเมลแอคเคาท
ของคุณกอน ใหเลือก ตัวเลือก > 
ตรวจสอบอีเมลใหม จากนั้น 
ใหดาวนโหลดอีเมลที่ตองการโดย
ทําเครื่องหมายเลือกอีเมล แลวเลือก 
ตัวเลอืก > ดึง

3. เลือกขอความใหมใน ถาดเขา 
หากตองการดูขอความนั้นในภายหลัง 
ใหเลือก กลบั  แสดงถึงขอความ
ที่ยังไมไดอาน

การอานและการตอบกลบัอีเมล
ขอสําคัญ: อีเมลอาจมีไวรัส
หรืออาจทําใหโทรศัพทหรือ
เครื่องพีซีของคณุเสียหายได 
อยาเปดสิ่งที่แนบ ในกรณทีี่คณุ
ไมรูจักผูที่สงขอความ

1. เลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 
ถาดเขา

2. ขณะอานขอความ ใหเลือก ตัวเลือก 
เพ่ือดูตัวเลือกที่มีใหเลือก เชน 
ดูรายละเอียดของอีเมลที่เลือก, 
กําหนดวาเปนอีเมลที่ยังไมไดอาน, 
ลบหรือสงตออีเมลนั้น, ยายอีเมลไปไว
ที่แฟมขอมูลอ่ืน หรือจัดเก็บเอกสารแนบ
ไปไวที่แฟมขอมูลใน คลังภาพ

3. ในการตอบกลับอีเมล ใหเลือก 
ตอบกลับ > ขอความเดมิ หรือ 
หนาจอวาง ในการตอบกลับผูรับ
หลายราย ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ตอบกลับทั้งหมด ยืนยันหรือแกไข
อีเมลแอดเดรสและหัวเร่ืองแลวเขียน
ขอความตอบกลับของคุณ

4. ในการสงขอความ ใหเลือก 
สง > สงตอนนี้ 
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แฟมขอมลูถาดเขาและ
แฟมขอมลูอื่น
โทรศัพทของคุณจะจัดเก็บอีเมลซึ่งคุณ
ดาวนโหลดจากอีเมลแอคเคาทของคุณไวใน
แฟมขอมูล ถาดเขา แฟมขอมลูอื่นๆ 
ประกอบดวยแฟมขอมลูตอไปนี้ ฉบับราง 
เพ่ือจัดเก็บอีเมลที่ยังเขียนไมสมบูรณ 
ที่เก็บถาวร เพ่ือจัดการและจัดเก็บอีเมล
ของคณุ ถาดออก เพ่ือจัดเก็บอีเมลที่ยัง
ไมไดสง และ รายการที่สง เพ่ือจัดเก็บ
อีเมลที่สงออกไปแลว
ในการจัดการแฟมขอมูลและอีเมลใน
แฟมขอมูลนั้น เลือก ตัวเลือก > 
จัดการแฟมขอมูล

การลบขอความอีเมล
เลือก เมน ู> ขอความ > อีเมล > 
ตัวเลอืก > จัดการแฟมขอมูล และ
เลือกแฟมขอมูลที่ตองการ เลือกขอความ
ที่คุณตองการลบ และลบขอความนั้น 
โดยเลือก ตวัเลือก > ลบ
การลบอีเมลออกจากเครื่องของคุณ
จะไมเปนการลบอีเมลนั้นออกจาก
เซิรฟเวอรอีเมลดวย หากตองการใหเครื่อง
ลบอีเมลออกจากเซิรฟเวอรอีเมลดวย 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > อีเมล > 
ตัวเลอืก > การตั้งคาเพ่ิมเติม > 
ทิ้งสําเนาบนเซิรฟฯ > ลบขอฯ ที่ดงึแลว

ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริม
จากระบบเครือขาย และคณุจําเปนตอง
สมัครเปนสมาชิกกอน หากตองการทราบ
ขอมูลเพิ่มเติมและหมายเลขของระบบ
ฝากขอความเสียง โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ
หากตองการโทรไปยังระบบฝาก
ขอความเสียง ใหเลือก เมน ู> ขอความ > 
ขอความเสยีง > เรียกฟงขอความเสียง 
หากตองการปอน คนหา หรือแกไข
เบอรขอความเสียง เลือก หมายเลข
เครื่องฝากขอความ
หากระบบสนับสนุน สัญลักษณ  
แสดงวามีขอความเสียงขอความใหม 
หากตองการโทรไปยังระบบฝาก
ขอความเสียง ใหเลือก ฟง

เคล็ดลบั: การกดปุม 1 คางไว
จะเปนการโทรไปยังระบบฝาก
ขอความเสียงของคณุ หากคุณ
ไดกําหนดหมายเลขไวแลว

ขอความบริการ
ดวยบริการเสริมจากระบบเครือขาย 
ขอความขอมูล คุณจะไดรับขอมูลในเรื่อง
ตางๆ จากผูใหบริการของคณุ หากตองการ
ทราบขอมูลเกี่ยวกับบริการ หัวขอตางๆ 
รวมทั้งหมายเลขที่สัมพันธกับขอมูลหัวขอ
นั้นๆ โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ
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คําสัง่ขอใชบริการ
เลือก เมน ู> ขอความ > คําสัง่ขอใช
บริการ ปอนและสงคําขอบริการ 
(โดยทั่วไปรูจักกันในชื่อคําส่ัง USSD) เชน 
คําส่ังการใชงานบริการเสริมจากระบบ
เครือขาย ไปยังผูใหบริการของคณุ

การลบขอความ
ในการลบขอความทั้งหมดออกจาก
แฟมขอมูล ใหเลือก เมนู > ขอความ > 
ลบขอความ และแฟมขอมูลที่คุณตองการ
ลบขอความ เลือก ใช และหากใน
แฟมขอมูลมีขอความที่ยังไมไดเปดอาน 
เครื่องจะถามวาคุณตองการลบขอความ
เหลานั้นดวยหรือไม เลือก ใช อีกครั้ง

การตั้งคาขอความ

การตั้งคาขอความแบบตัวอักษรและ
ขอความอีเมล SMS
การตัง้คาขอความจะสงผลตอการสง 
การรับ และการดูขอความ เมื่อตองการ
เปล่ียนการตั้งคา:
1. เลือก เมน ู> ขอความ > การตั้งคา

ขอความ > ขอความตัวอักษร
2. เลือก รูปแบบการสง และหาก

เครื่องของคุณมีการตั้งรูปแบบขอความ
ที่ซิมการดของคุณรองรับไดหลายแบบ 
ใหเลือกรูปแบบที่คุณตองการจะเปลี่ยน 
เลือกจากการตั้งคาตอไปนี้

• เบอรศูนยขอความ เพ่ือจัดเก็บ
เบอรโทรศพัทของศนูยขอความ
ที่จําเปนตอการสงขอความแบบ
ตัวอักษร โดยที่คุณจะไดรับ
หมายเลขดังกลาวจากผูใหบริการ
ของคุณ

• สงในแบบ เพ่ือเลือกประเภท
ขอความ ขอความ, อีเมล, 
เพจตามตัว หรือ โทรสาร

• อายุขอความ เพ่ือเลือกระยะเวลา
ที่ระบบพยายามสงขอความของคุณ

• เบอรผูรับที่ตั้งไว เพ่ือจัดเก็บ
หมายเลขที่ระบบกําหนดไวสําหรับ
สงขอความของรูปแบบนี้ หากคุณ
เลือกประเภทขอความไว ขอความ 
เลือก อีเมลเซิรฟเวอร เพ่ือจัดเก็บ
หมายเลขเซิรฟเวอรของอีเมล 
หากคุณเลือกประเภทขอความไว 
อีเมล

• รายงานผลการสง เพ่ือขอใหระบบ
สงผลการสงขอความใหกับ
เครื่องของคุณ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

• ใชขอมลู GPRS > ใช เพ่ือตั้งคา 
GPRS เปนบริการเสริม SMS ที่
ตองการ หรือเลือก การเชื่อมตอ
GPRS > ออนไลนตลอด โปรดดทูี่ 
“การเชื่อมตอ (E)GPRS” ในหนา 50
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• ใชศูนยเดิม เพ่ือใหผูที่ไดรับ
ขอความสามารถสงขอความ
ตอบกลับผานทางศนูยขอความ
ของคุณได (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

• ตั้งชือ่ใหม เพ่ือเปลี่ยนชื่อของ
รูปแบบขอความที่เลือกไว 
ชุดรูปแบบขอความจะปรากฏขึ้น 
ก็ตอเมื่อซมิการดของคณุใชได
มากกวาหนึ่งชุด คณุจะเปลี่ยนชื่อ
รูปแบบที่ระบบกําหนดไวไมได

3. บันทึกขอความที่สง > ใช เพ่ือตัง้คา
เครื่องใหจัดเก็บขอความแบบตัวอักษร
ที่สงแลวไวในแฟมขอมูล รายการที่สง

4. การสงซ้ําอัตโนมัติ > ใช เพ่ือตัง้คา
ใหโทรศัพทสงขอความอีกครั้งโดย
อัตโนมัติ หากความพยายามสงใน
ครั้งแรกไมประสบผลสําเร็จ

การตั้งคาขอความมัลติมเีดีย
การตัง้คาขอความจะสงผลตอการสง 
การรับ และการดูขอความมัลตมิีเดีย
คุณอาจไดรับการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
สําหรับการสงขอความมลัติมเีดียเปน
ขอความการตัง้คาคอนฟเกอเรชัน 
โปรดดูที่ “บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” 
ในหนา xii นอกจากนี้ คณุยังสามารถ
ปอนการตั้งคาดวยตัวคณุเองได โปรดดูที่ 
“การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา 53
ในการเลือกการตัง้คาขอความมัลตมิีเดีย 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > การตัง้คา
ขอความ > ขอความมัลติมีเดีย และ
เลือกจากการตั้งคาตอไปนี้

• จัดเก็บขอความที่สงแลว > ใช 
เพ่ือตั้งคาเครื่องใหจัดเก็บขอความ
มัลตมิีเดียที่สงแลวไวในแฟมขอมูล 
แฟมขอความทีส่ง

• รายงานผลการสง เพ่ือขอใหระบบ
สงผลการสงขอความใหกับเครื่อง
ของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

• ยอภาพเล็กลง เพ่ือกําหนดขนาดภาพ 
เมื่อคณุตองการแทรกภาพลงใน
ขอความมัลตมิีเดีย

• คาที่ใชจับเวลาภาพนิ่ง เพ่ือกําหนด
เวลาที่ระบบตั้งไวใหกับสไลดใน
ขอความมัลตมิีเดีย

• ใหรับมัลตมิีเดยี ในการรับหรือกัน
ขอความมัลตมิีเดีย ใหเลือก ใช หรือ ไม 
หากคุณเลือก เครอืขายเดยีวกัน 
คุณจะรับขอความมัลติมีเดียไมได
หากคุณไมไดอยูในระบบ

• มัลติมีเดียที่เขามา เมื่อตองการ
ใหเครื่องรับขอความมัลติมีเดยีโดย
อัตโนมัต,ิ รับดวยตนเองเมื่อเคร่ืองถาม 
หรือปฏิเสธไมรับขอความ ใหเลือก 
ดึงขอมูล, ดึงดวยตัวเอง หรือ ปฏิเสธ

• การตั้งกําหนดคา > การจัดรูปแบบ 
เฉพาะคาคอนฟเกอเรชันที่รองรับ
การสงขอความมัลติมีเดียจะปรากฏขึน้ 
เลือกผูใหบริการ คาที่ตั้งมา หรือ 
การตั้งคาสวนบุคคล สําหรับการสง
ขอความมัลตมิีเดีย
เลือก บัญชี และเลือกแอคเคาทของ
บริการสงขอความมัลติมีเดียที่มี
ในการตั้งคาคอนฟเกอเรชันที่ใชงาน
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• ใหรับโฆษณา เพ่ือรับหรือปฏิเสธไมรับ
ขอความโฆษณา เครื่องจะไมแสดงคานี้ 
หากตัง้คา ใหรับมัลติมีเดีย ไวที่ ไม

การตั้งคาอีเมล
การตัง้คาจะสงผลตอการสง การรับ 
และการดูอีเมล
คุณอาจไดรับการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
ของโปรแกรมอีเมลเปนขอความ
การตัง้คาคอนฟเกอเรชัน โปรดดูที่ 
“บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา xii 
นอกจากนี้ คณุยังสามารถปอน
การตัง้คาดวยตัวคุณเองได โปรดดทูี่ 
“การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา 53
ในการใชงานการตั้งคาโปรแกรมอีเมล 
ใหเลือก เมนู > ขอความ > การตัง้คา
ขอความ > ขอความอีเมล และเลือก
จากตัวเลือกตอไปน้ี
• การจัดรูปแบบ เลือกคาที่คุณ

ตองการใชงาน
• บัญชี เลือกแอคเคาทที่ไดรับจาก

ผูใหบริการ
• ชื่อผูใช ปอนชื่อหรือชื่อเลน
• ที่อยูอีเมล ปอนอีเมลแอดเดรสของคณุ
• รวมถึงลายเซ็น คุณสามารถกําหนด

ใหลายเซ็นปรากฏที่ตอนทายของอีเมล
โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเขยีนขอความ

• ตอบกลบัทีท่ี่อยู ปอนอีเมลแอดเดรส
ที่คุณตองการสงการตอบกลับ

• ชื่อผูใช SMTP ปอนชื่อที่คุณตองการ
ใชกับเมลที่สงออก

• รหัสผาน SMTP ปอนรหัสผานที่คุณ
ตองการใชกับเมลที่สงออก

• แสดงหนาตางการติดตอ เลือก ใช 
เพ่ือดําเนินการตรวจสอบผูใชดวย
ตนเองสําหรับการเชื่อมตออินทราเน็ต

• ประเภทเซิรฟเวอรที่เขามา เลือก 
POP3 หรือ IMAP4 ตามประเภท
ของระบบอีเมลที่คุณกําลังใชอยู 
หากเครื่องของคณุรองรับไดทั้ง
สองประเภท ใหเลือก IMAP4

• การตั้งคาเมลขาเขา
หากคุณเลือก POP3 เปนประเภท
เซิรฟเวอรขาเขา ตวัเลือกตอไปนี้
จะปรากฏขึ้น ดึงขอมูลอีเมล, 
ชื่อผูใช POP3, รหสัผาน POP3 
และ แสดงหนาตางการติดตอ
หากคุณเลือก IMAP4 เปนประเภท
เซิรฟเวอรขาเขา ตวัเลือกตอไปนี้จะ
ปรากฏขึน้ ดึงขอมูลอีเมล, วธิีดงึ
ขอมูล, ชื่อผูใช IMAP4, รหสัผาน 
IMAP4 และ แสดงหนาตางการตดิตอ

การตั้งคาอื่นๆ
ในการเลือกการตั้งคาอ่ืนๆ ของขอความ 
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > การตัง้คาอื่นๆ เมื่อตองการ 
เปล่ียนขนาดแบบอักษรที่จะใชสําหรับ
อานและเขียนขอความ เลือก ขนาดอักษร 
ในการตั้งคาโทรศพัทใหแทนที่รอยยิ้ม
แบบตัวอักษรดวยภาพกราฟก เลือก 
รอยยิ้มแบบกราฟก > ใช
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■ รายชื่อ
คุณสามารถบันทึกชื่อและ
เบอรโทรศัพท (รายชื่อ) 
ทั้งในหนวยความจําของโทรศัพทและ
ในหนวยความจําของซิมการด
หนวยความจําของโทรศัพทสามารถบันทึก
รายชื่อพรอมขอมูลเพิ่มเตมิ เชน หมายเลข
โทรศัพทและรายการขอความหลายๆ 
รายการ นอกจากนี้ คณุยังสามารถบันทึก
ภาพพรอมรายชือ่จํานวนหนึ่งได
หนวยความจําของซิมการดสามารถบันทึก
ชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพทหนึ่งหมายเลข 
รายชื่อที่จัดเก็บในหนวยความจําของ
ซิมการดนี้แสดงโดยสัญลักษณ 

การคนหารายชือ่
1. เลือก เมน ู> รายชื่อ > ชื่อ
2. เล่ือนขึน้และลงเพื่อดรูายชื่อ หรือปอน

ตัวอักษรตวัแรกของชื่อที่คณุกําลังคนหา
ในวินโดวที่ปรากฏขึ้น

การบนัทึกชือ่และเบอรโทรศัพท
ชื่อและหมายเลขโทรศพัทจะถูกจัดเก็บ
ในหนวยความจําที่ใชอยู เมื่อตองการ
บันทึกชื่อและหมายเลขโทรศพัท เลือก 
เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลอืก > 
เพ่ิมรายชื่อใหม ปอนชื่อและเบอรโทรศัพท

การบันทึกหมายเลขหรือรายการ
ขอความหลายรายการหรือภาพ
หนึ่งภาพ
ในหนวยความจําของโทรศัพท คณุสามารถ
บันทึกหมายเลขโทรศพัท และรายการ
ขอความสั้นไดหลากหลายประเภทตอ
รายชื่อหนึ่งรายชื่อ
หมายเลขแรกที่บันทึกจะไดรับการตั้งคา
เปนหมายเลขหลักโดยอัตโนมัต ิและจะมี
กรอบลอมรอบสัญลักษณของประเภท
หมายเลขนั้น ตวัอยางเชน  เมื่อคุณ
เลือกชือ่จากรายชื่อ อยางเชน เพ่ือโทรออก 
เครื่องจะเลือกใชเบอรหลัก นอกเสียจากวา
คุณจะเลือกหมายเลขอื่น
1. ตรวจดูวาหนวยความจําที่ใชคอื 

โทรศัพท หรือ เครื่องและซิม
2. เล่ือนไปยังชื่อที่ตองการเพิ่มหมายเลข

หรือขอความลงไป แลวเลือก ขอมูล > 
ตัวเลือก > เพ่ิมรายละเอียด

3. ในการเพิ่มหมายเลข ใหเลือก 
หมายเลข และประเภทหมายเลข
ในการเพิ่มขอมูลอ่ืนๆ ใหเลือก
ประเภทขอความ หรือภาพจาก 
คลงัภาพ
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ในการคนหา ID จากเซิรฟเวอรของ
ผูใหบริการ หากคุณเชื่อมตอกับบริการ
สถานะของผูใชแลว ใหเลือก ID ผูใช > 
คนหา โปรดดูที่ “สถานะของผูใช” 
ในหนา 39 หากพบเพียง ID เดียว 
ขอมูลนี้จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ 
หรือหากตองการบันทึก ID ใหเลือก 
ตัวเลอืก > จัดเก็บ ในการปอน ID 
เลือก ใส ID โดยผูใช ปอน ID แลวเลือก 
ตกลง เพ่ือบันทึกคานั้น
ในการเปลี่ยนประเภทของหมายเลข 
เล่ือนไปยังหมายเลขที่ตองการ 
แลวเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภท 
ในการกําหนดเบอรที่เลือกใหเปน
เบอรหลัก ใหเลือก ตั้งเปนคาที่ตั้งมา

4. ปอนหมายเลขหรือรายการขอความ 
แลวบันทึกคาโดยเลือก ตกลง

5. เมื่อตองการกลับไปสูโหมดสแตนดบาย 
เลือก กลบั > ออก

การคัดลอกรายชือ่
คนหารายชื่อที่คุณตองการคัดลอกและ
เลือก ตัวเลือก > คัดลอก คุณสามารถ
คัดลอกชื่อและหมายเลขโทรศัพทจาก
หนวยความจําของเครื่องไปยัง
หนวยความจําของซิมการด หรือจาก
ซิมการดไปยังเครื่องได หนวยความจํา
ของซมิการดสามารถบันทึกชื่อพรอม
หมายเลขโทรศัพทหนึ่งหมายเลข

การแกไขรายละเอียดรายชื่อ
1. คนหารายชื่อที่คณุตองการแกไข 

และเลือก ขอมูล และเลื่อนไปที่ชื่อ 
หมายเลขโทรศัพท หรือรายการขอความ 
หรือภาพที่ตองการ

2. ในการแกไขชื่อ หมายเลข หรือรายการ
ขอความ หรือเปล่ียนรูปภาพ ใหเลือก 
ตัวเลือก > แกไขชื่อ, แกไขเบอร, 
แกไขรายละเอียด หรือ เปลี่ยนภาพ
คุณจะแกไข ID ไมได หาก ID นั้นอยูใน
รายการ รายชื่อสนทนา หรือ รายชือ่
ที่สมัครขอมูล

การลบรายชือ่
หากตองการลบรายชื่อทั้งหมดและ
รายละเอียดในรายชื่อออกจาก
หนวยความจําของโทรศัพทหรือ
หนวยความจําของซิมการด ใหเลือก 
เมน ู> รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้งหมด > 
จากความจําเครื่อง หรือ จากซมิการด 
แลวยืนยันโดยใชรหัสโทรศพัท
ในการลบรายชื่อ ใหคนหารายชื่อที่ตองการ 
และเลือก ตัวเลือก > ลบชื่อ
ในการลบหมายเลข, รายการขอความ 
หรือภาพที่แนบกับรายชื่อ ใหคนหารายชื่อ 
และเลือก ขอมูล เล่ือนไปที่รายละเอียด
ที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ลบ > 
ลบเบอร, ลบรายละเอียด หรือ ลบภาพ 
การลบภาพออกจากรายชื่อจะไมใชเปนการ
ลบภาพออกจาก คลังภาพ
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สถานะของผูใช
ดวยบริการสถานะผูใช (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) คุณสามารถแสดงสถานะ
ผูใชของคณุใหกับผูใชอ่ืน เชน ครอบครัว 
เพ่ือน และเพื่อนรวมงาน ที่มีเครื่องที่
ใชงานรวมกันไดและเขาใชบริการนี้ 
สถานะของคุณประกอบดวยสถานะ
การใช ขอความสถานะ และโลโกสวนตัว 
ผูใชอ่ืนที่เขาใชบริการนี้และขอดูขอมูล
ของคณุสามารถดูสถานะของคุณได 
ขอมูลที่ตองการจะปรากฏใน รายชื่อที่
สมคัรขอมูล ในเมนู รายชื่อ ของผูดขูอมูล 
นอกจากนี้ คณุยังสามารถปรับแตงขอมูล
ที่คุณตองการแบงปนใหกับผูใชอ่ืน รวมทั้ง
ควบคุมไดวาจะใหผูใชรายใดบางสามารถ
ดูสถานะของคณุได
คุณจะใชบริการสถานะผูใชไดก็ตอเมื่อ
คุณสมัครขอใชบริการนี้แลว หากตองการ
ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ ของบริการ 
คาบริการ และการสมัครเขาใชบริการ 
โปรดสอบถามจากผูใหบริการระบบหรือ
ผูใหบริการ ซึ่งคุณจะไดรับ ID และรหัสผาน
เฉพาะของคุณ และการตั้งคาของ
การบริการดังกลาวนี้ดวย โปรดดูที่ 
“การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา 53
ขณะที่คุณเชื่อมตอกับบริการสถานะ 
คุณยังสามารถใชฟงกชันอ่ืนๆ ของโทรศัพท
และใหบริการแสดงสถานะทํางานเปน
พ้ืนหลังได หากคณุยกเลิกการเชือ่มตอ
กับบริการนี้ เครื่องจะแสดงสถานะของคุณ
ใหผูดูขอมูลทราบเปนชวงระยะเวลาหนึ่ง 
ทั้งนี้ขึน้กับผูใหบริการดวย

เลือก เมนู > รายชื่อ > สถานะของผูใช 
และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้
• เชื่อมตอไปที‘บริการปจจุบัน’ หรือ 

เลิกเชื่อมตอกับบริการ เพ่ือเชื่อมตอ
หรือยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการ

• สถานะของผูใชปจจุบัน เพ่ือเปลี่ยน
สถานะของผูใช และเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้
ดูสถานะปจจุบัน > สถานะสวนตัว 
หรือ สถานะสวนรวม เพ่ือดสูถานะ
สวนตัวหรือสถานะสวนรวม
การใชงานของผูใช เพ่ือตั้งคาสถานะ
การใชเปน ออนไลน ( ), ยุง ( ) 
หรือ ไมวาง ( )
ขอความสถานะของผูใช และปอน
ขอความที่ตองการใหแสดงแกบุคคลอื่น 
หรือเลือก ตัวเลือก > ขอความที่แลว 
และเลือกขอความเดิมเปนขอความ
สถานะ
โลโกสถานะ เพ่ือเลือกโลโกสวนตวั
จากแฟมขอมูล กราฟก ใน คลังภาพ 
หากคุณเลือก คาที่ตัง้มา โลโกจะ
ไมแสดง
แสดงให เพ่ือเลือกวาจะแสดงสถานะ
ผูใชของคุณใหกับบุคคลอื่นหรือไม
หากคุณเลือก สวนตัวและสวนรวม 
บุคคลที่มีชือ่ในรายชือ่สวนตัวของคณุ
จะสามารถดูขอมูลสถานะของคุณได
ทั้งหมด ทั้งสถานะการใช ขอความ
สถานะ และโลโก แตชื่ออ่ืนๆ จะดูได
เฉพาะสถานะการใชเทานั้น
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หากคณุเลือก ผูดูสวนตัว ชือ่ใน
รายชื่อสวนตัวของคุณจะดขูอมูล
สถานะของคุณไดทั้งหมด แตผูใชอ่ืนๆ 
จะไมสามารถดขูอมูลของคุณได 
หากคณุเลือก ไมแสดงใหใคร 
จะไมมีใครสามารถดูขอมูลสถานะ
ผูใชของคณุได

• ผูดขูองฉัน เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
ผูดปูจจุบัน เพ่ือดูขอมูลบุคคลทั้งหมด
ที่สมัครเขาดูขอมูลสถานะของคุณ
รายชื่อสวนตัว เปนรายชื่อบุคคล
ที่คุณยอมใหดูขอมูลสถานะผูใชของคุณ
ไดทั้งหมด ทั้งสถานะการใช ขอความ
สถานะ และโลโก คุณสามารถจัดการ
รายชื่อสวนตัวของคุณได บุคคลอื่น
ที่ไมไดอยูในรายชือ่สวนตัวนี้จะดไูด
เฉพาะสถานะการใชของคุณเทานั้น
รายชื่อที่ปดก้ัน เพ่ือดูขอมูลบุคคล
ทั้งหมดที่คุณไมตองการใหดูขอมูล
สถานะของคุณ

• การตั้งคา เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
แสดงสถานะปจจุบันในหนาจอหลัก 
เพ่ือแสดงสัญลักษณแสดงสถานะ
ปจจุบันในโหมดสแตนดบาย
ซิงโครไนซกับรปูแบบ เพ่ือเลือกวา
คุณตองการอัปเดต ขอความสถานะ
ของผูใช และ การใชงานของผูใช 
ดวยตนเองหรือโดยอัตโนมัต ิ
โดยการเชื่อมโยงคาดังกลาวนี้กับ
รูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน โปรดดู
ขอมูลเพิ่มเตมิที่ “รูปแบบ” ในหนา 45 
คุณจะเชือ่มโยงโลโกสถานะที่
กําหนดเองกับรูปแบบไมได

ประเภทเชื่อมตอ เพ่ือเลือกวาตองการ
ใหโทรศพัทเชื่อมตอกับบริการโดย
อัตโนมัตเิมื่อเปดเครื่องหรือไม
การตั้งคาสถานะ และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้
• การจัดรูปแบบ เฉพาะคา

คอนฟเกอเรชันที่รองรับบริการ
สถานะเทานั้นที่จะปรากฏขึ้น 
เลือกผูใหบริการ คาที่ตั้งมา 
หรือ การตั้งคาสวนบุคคล 
สําหรับบริการสถานะ คณุอาจ
ไดรับการตัง้คาบริการสถานะ
ผูใชเปนขอความการตั้งคา
คอนฟเกอเรชัน โปรดดทูี่ 
“บริการตัง้คาคอนฟเกอเรชัน” 
ในหนา xii นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
ปอนการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
ดวยตวัคณุเองได โปรดดูที่ 
“การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” 
ในหนา 53

• บัญช ีและเลือกแอคเคาท
บริการสถานะที่มีในการตั้งคา
คอนฟเกอเรชันที่ใชงาน

• ID ผูใช เพ่ือปอน ID ผูใชที่ไดรับ
มาจากผูใหบริการ

• รหัสผาน เพ่ือปอนรหัสผานที่
ไดรับมาจากผูใหบริการ
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รายชื่อที่เขาดูขอมูล
คุณสามารถสรางรายชื่อของบุคคลที่
คุณตองการดขูอมูลสถานะของผูใช 
โดยจะดูขอมูลนี้ไดก็ตอเมื่อบุคคลนั้นหรือ
ระบบเครือขายนั้นอนุญาต เมื่อตองการ
ดูรายชื่อที่เขาดูขอมูล ใหเล่ือนดูรายชื่อ
หรือใชเมนู รายชื่อที่สมัครขอมูล
ตรวจดูวาหนวยความจําที่ใชคือ โทรศัพท 
หรือ เครื่องและซมิ
เมื่อตองการเชือ่มตอกับบริการสถานะ
ของผูใช ใหเลือก เมนู > รายชื่อ > 
สถานะของผูใช > เชื่อมตอไปที่
‘บริการปจจุบัน’

การเพิ่มรายชื่อในรายชือ่ที่เขาดู
ขอมูล
1. เลือก เมน ู> รายชื่อ > รายชื่อที่

สมัครขอมูล หากคณุไมไดเชื่อมตอ
กับบริการสถานะของผูใช เครื่องจะ
สอบถามวาคุณตองการเชื่อมตอ
ในขณะนี้หรือไม

2. หากคณุไมมีรายชื่อในรายการ 
ใหเลือก เพ่ิม หรือเลือก ตัวเลือก > 
เขาดูขอมูลใหม รายชื่อจะปรากฏขึน้

3. เลือกชื่อจากรายชื่อ หากรายชื่อมี ID ที่
บันทึกไว เครื่องจะเพิ่มรายชื่อนั้นลงใน
รายชื่อที่เขาดขูอมูล หากรายชือ่นั้นมี ID 
มากกวาหนึ่งคา ใหเลือกเพียง ID เดยีว 
หลังจากที่สมัครเขาดูขอมูลรายชื่อแลว 
ขอความ เปดใชการเขาดขูอมูล 
จะปรากฏขึน้

เคลด็ลบั: ในการสมัครเขาดู
ขอมูลของรายชือ่จากรายการ 
รายชื่อ ใหคนหารายชื่อที่ตองการ 
และเลือก ขอมลู > ตัวเลือก > 
ขอขอมูลปจจุบัน > แบบเขาดู
ขอมูล

หากคุณตองการดูเฉพาะขอมูลสถานะ
ของผูใช แตยังไมไดสมัครเขาดูขอมูลของ
รายชื่อนั้น ใหเลือก ขอขอมูลปจจุบัน > 
หนึ่งครั้งเทานั้น

การดูรายชือ่ที่เขาดูขอมูล
ในการดูขอมูลสถานะผูใช โปรดดูที่ 
“การคนหารายชื่อ” ในหนา 37
1. เลือก เมนู > รายชื่อ > รายชือ่ที่

สมัครขอมูล
ขอมูลสถานะของรายชื่อแรกในรายชื่อ
ที่เขาดูขอมูลจะปรากฏขึ้น ขอมูลที่
บุคคลนั้นตองการแสดงใหบุคคลอื่น
ทราบอาจมีทั้งขอความและไอคอน

,  หรือ  แสดงวาบุคคลนั้น
วางอยู, ไมปรากฏใหบุคคลอื่นเห็น 
หรือไมวาง

 แสดงวาไมมีขอมูลสถานะ
ของบุคคลนั้น

2. เลือก ขอมลู เพ่ือดูขอมูลของรายชื่อ
ที่เลือก หรือเลือก ตัวเลอืก และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้
• เขาดูขอมูลใหม เพ่ือเพิ่มรายชือ่

ใหมในรายชื่อที่เขาดูขอมูล
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• สงขอความ เพ่ือสงขอความ
แบบตัวอักษร, ขอความมัลติมีเดยี 
หรืออีเมลไปยังรายชื่อที่เลือก

• สงนามบัตร เพ่ือสงนามบัตรของ
รายชื่อที่เลือกไว

• เลิกเขาดูขอมูล เพ่ือลบรายชือ่ที่
เลือกจากรายชื่อที่เขาดูขอมูล

การยกเลกิการเขาดูขอมูล
ในการยกเลิกการเขาดูขอมูลรายชื่อจาก
รายการ รายชื่อ ใหเลือกรายชื่อ แลวเลือก 
ขอมูล > ตัวเลือก > เลิกเขาดขูอมูล > 
ตกลง
ในการยกเลิกการเขาดูขอมูลจากเมนู 
รายชื่อที่สมัครขอมูล โปรดดูที่ 
“การดูรายชื่อที่เขาดูขอมูล” ในหนา 41

นามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมูลรายชือ่ของ
บุคคลในรูปแบบของนามบัตรจากเครื่อง
ที่ใชงานรวมกันซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน 
vCard ได
หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก 
แสดง > จัดเก็บ เพ่ือบันทึกนามบัตรใน
หนวยความจําของโทรศัพท หากไมตองการ
เก็บนามบัตร ใหเลือก ออก > ใช
เมื่อตองการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อ
ที่มีขอมูลที่คุณตองการสง แลวเลือก 
ขอมูล > ตัวเลือก > สงนามบัตร > 
ทางมัลตมิีเดีย, SMS, อินฟราเรด หรือ 
ทาง Bluetooth

โทรดวน
เมื่อตองการกําหนดหมายเลขโทรศพัท
ใหกับปุมโทรดวน เลือก เมน ู> รายชื่อ > 
โทรดวน และเลื่อนไปที่ปุมโทรดวนที่
คุณตองการ
เลือก กําหนด หรือหากไดกําหนด
หมายเลขใดหมายเลขหนึ่งใหกับปุมไวแลว 
ใหเลือก ตัวเลอืก > เปลีย่น เลือก คนหา 
และเลือกรายชื่อกอน แลวจึงเลือกหมายเลข
ที่คณุตองการกําหนด หากตั้งคาฟงกชัน 
โทรดวน ไวที่ไมทํางาน เครื่องจะถาม
ทุกครั้งเมื่อคุณตองการใชงานฟงกชันนี้ 
โปรดดเูพ่ิมเติมที่ โทรดวน ในหัวขอ 
“การโทรออก” ในหนา 51
การโทรออกโดยใชปุมโทรดวน โปรดดทูี่ 
“โทรดวน” ในหนา 9

การโทรออกดวยเสียง 
คุณสามารถโทรออกโดยการเปลงเสียง
ตามรายการเสียงซึ่งไดรับการเพิ่มไวใน
หมายเลขโทรศัพทแลว คําพูดใดๆ เชน 
ชื่อบุคคล ก็ใชเปนรายการเสียงได โดยคุณ
จะสรางรายการเสียงไดจํานวนจํากัด
กอนจะตอสายโดยใชรายการเสียง 
โปรดสังเกตวา
• รายการเสียงไมไดขึน้อยูกับภาษา 

แตจะขึ้นอยูกับเสียงของผูพูด
• คุณตองพูดชื่อใหตรงกับที่คุณบันทึกไว
• รายการเสียงจะไวตอเสียงรอบขาง 

ควรบันทึกเสียงและโทรออกโดยใช
รายการเสียงในที่เงียบ
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• ชื่อที่ส้ันมากจะบันทึกไมได ใหใชชือ่
ที่ยาวและหลีกเลี่ยงการใชชื่อที่คลายกัน
กับหมายเลขอื่นๆ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช
รายการเสียงอาจจะเกิดปญหา
ขึ้นได ถาคณุอยูในที่ที่มีเสียงดัง
หรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน 
ดังนั้นจึงไมควรอาศยัการโทรออก
โดยใชเสียงเพียงอยางเดยีวไมวา
ในสถานการณใดก็ตาม

การเพิ่มและจัดการรายการเสยีง
จัดเก็บหรือคัดลอกรายชื่อที่คณุตองการ
เพ่ิมรายการเสียงไวในหนวยความจําของ
โทรศัพท นอกจากนี้ คณุยังสามารถเพิ่ม
รายการเสียงไวในซิมการด แตหากคุณ
เปล่ียนซิมการดใหม คณุตองลบ
รายการเสียงเดิมกอนจะสามารถเพิ่ม
รายการใหม
1. คนหารายชื่อที่ตองการบันทึก

รายการเสียง
2. เลือก ขอมูล แลวเล่ือนไปที่หมายเลข

โทรศัพทที่ตองการ แลวเลือก 
ตัวเลอืก > เพ่ิมรายการเสียง

3. เลือก เริ่ม แลวออกเสียงคําที่คุณ
ตองการบันทึกเปนรายการเสียงให
ชัดเจน หลังการบันทึก เครื่องจะเลน
รายการเสียงที่บันทึกไว

 จะปรากฏตอจากหมายเลข
โทรศัพทที่บันทึกเสียงไวใน รายชื่อ

ในการตรวจสอบรายการเสียง ใหเลือก 
เมนู > รายชื่อ > รายการเสียง เล่ือนไปยัง
รายชื่อที่มีรายการเสียงที่คุณตองการ 
และเลือกตัวเลือกเพื่อฟง ลบ หรือเปล่ียน
รายการเสียงที่บันทึกไว

การโทรออกโดยใชรายการเสียง
หากโทรศพัทกําลังรันแอปพลิเคชัน 
ซึ่งสงหรือรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ GPRS 
คุณตองรันแอปพลิเคชันนั้นใหเสร็จกอนที่
จะใชการโทรออกดวยเสียง
1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมลด

ระดับเสียงคางไว คุณจะไดยินเสียงสั้นๆ 
และขอความ กรุณาเปลงเสียง จะ
ปรากฏขึน้

2. เปลงเสียงตามคําในรายการเสียงให
ชัดเจน เครื่องจะเลนรายการเสียงที่
บันทึกไว หลังจากนั้นจะโทรไปที่
หมายเลขโทรศัพทของรายการเสียงนั้น
หลังจากผานไป 1.5 วินาที

หากคุณใชชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันไดที่มี
ปุมชุดหูฟง ใหกดปุมชุดหูฟงคางไว เพ่ือเร่ิม
การโทรออกโดยใชเสียง

ฟงกชันอื่นๆ ในรายชื่อผูติดตอ
เลือก เมนู > รายชื่อ และฟงกชันตอไปนี้
อาจใชงานได:
• การตั้งคา > ความจําที่ใช เพ่ือเลือก

หนวยความจําของซิมการดหรือ
หนวยความจําของโทรศัพทที่คณุ
ตองการใชสําหรับรายชื่อ ในการ
เรียกดชูื่อและหมายเลขโทรศัพทจาก
หนวยความจําทั้งสองแบบ ใหเลือก 
เครื่องและซิม ในกรณีนี้ เมื่อคุณบันทึก
ชื่อและหมายเลข ชื่อและหมายเลขจะ
ไดรับการจัดเก็บไวในหนวยความจํา
ของโทรศัพท
เมื่อตองการเลือกวิธีแสดงชื่อและ
หมายเลขโทรศัพทใน รายชื่อ ใหเลือก 
แสดงกลุมรายชื่อ
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เมื่อตองการดขูนาดของหนวยความจํา
ที่ใชแลว และขนาดหนวยความจําที่ยัง
ไมไดใช เลือก สถานะหนวยความจํา

• กลุม เพ่ือจัดการชื่อและหมายเลขที่
บันทึกในหนวยความจํา โดยจะแยก
เปนกลุมผูโทรซ่ึงมีเสียงเรียกเขาและ
ภาพของกลุมแตกตางกัน

• หมายเลขขอมูล เพ่ือโทรไปที่เบอร
ใหบริการขอมูลของผูใหบริการได 
หากหมายเลขนั้นมีในซิมการดของคุณ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

• เบอรบริการ เพ่ือโทรไปที่หมายเลข
บริการของผูใหบริการ หากหมายเลขนั้น
มีในซิมการดของคณุ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

• เบอรผูใช เพ่ือดูหมายเลขโทรศัพท
ที่อยูในซิมการด หากหมายเลขนั้นมีใน
ซิมการดของคุณ หมายเลขนั้นก็จะ
ปรากฏขึ้น

■ ขอมูลการใช
เครื่องจะบันทึกเบอรโทรศัพท
ที่ไมไดรับสาย ที่ไดรับ 
และที่โทรออก รวมถึงระยะเวลาของ
การสนทนาโดยประมาณ
เครื่องจะบันทึกขอมูลการใชเมื่อระบบ
เครือขายสนับสนุนฟงกชันนี้เทานั้น โดยที่
เครื่องตองเปดอยู และอยูในพื้นที่บริการ
ของระบบ

รายการโทรลาสดุ
เมื่อคณุเลือก ตัวเลือก ในเมนู เบอรที่
ไมไดรับสาย, เบอรที่ไดรับสาย หรือ 
เบอรที่โทรออก คุณสามารถดูเวลาที่ใช
ในการโทร แกไข ดูหรือโทรไปยังเบอร
โทรศัพทที่เครื่องบันทึกไว เพ่ิมเบอรนั้น
ลงในหนวยความจํา หรือลบเบอรนั้น
ออกจากรายการ นอกจากนี้ คณุสามารถ
สงขอความแบบตวัอักษรไดดวย 
เมื่อตองการลบรายการที่โทรลาสุด 
เลือก ลบรายการเบอรที่โทร

ตัวนับและตัวนับเวลาของการโทร, 
ขอมูล และขอความ

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการ
โทรและบริการที่แสดงในใบเรียก
เก็บคาบริการจากผูใหบริการ
อาจแตกตางจากที่พบในเครื่อง 
ทั้งนี้ขึน้อยูกับคุณสมบัติของ
เครือขาย การปดเศษ ภาษี 
และปจจัยอื่นๆ

เลือก เมนู > ขอมูลการใช > เวลาการโทร, 
ตัวนับขอมูล GPRS, ตวัจับเวลาการตอ 
GPRS หรือ ตัวนับจํานวนขอความ 
เพ่ือดูขอมูลโดยประมาณในการติดตอ
ส่ือสารครั งลาสุดของคุณ

หมายเหตุ: ตวันับเวลาบาง
ประเภทสามารถรีเซ็ตไดดวยการ
อัปเกรดบริการหรือซอฟตแวร
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ขอมูลตําแหนงการใชงาน
ระบบเครือขายสามารถสงคําขอใหคณุ
แสดงตําแหนง และคุณจะมั่นใจไดวา 
ระบบเครือขายจะสงขอมูลตําแหนงของ
โทรศัพทคณุก็ตอเมื่อคณุอนุมตัิเทานั้น 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ
เพ่ือสมัครเขาใชบริการ และเพื่อยอมรับ
การสงขอมูลตําแหนง
ในการยอมรับหรือปฏิเสธคําขอใหแสดง
ตําแหนง ใหเลือก ยอมรับ หรือ ไมรับ 
หากคณุไมไดรับคําขอ โทรศัพทอาจตอบรับ
หรือปฏิเสธคําขอโดยอัตโนมัติก็ได ขึ้นกับ
ขอตกลงระหวางคณุกับผูใหบริการระบบ
หรือผูใหบริการดวย เครื่องจะแสดงขอความ 
ขอตําแหนงหายไป 1 ในการดูคําขอให
แสดงตําแหนงที่คณุไมไดรับ ใหเลือก แสดง
ในการดขูอมูลของการแจงเตือนสวนตัว
และคําขอ 10 รายการลาสุด หรือในการ
ลบรายการดังกลาว ใหเลือก เมนู > 
ขอมูลการใช > ตําแหนง > ล็อกตําแหนง 
> เปดแฟม หรือ ลบทั้งหมด

■  การตั้งคา 

รูปแบบ
เครื่องของคุณมีกลุมการตั้งคาแบบตางๆ 
ที่เรียกวารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแตง
เสียงโทรศพัทตามเหตุการณและ
สภาพแวดลอมที่ตางกันได
เลือก เมน ู> การตั้งคา > รูปแบบ 
เล่ือนไปที่รูปแบบ และเลือกรูปแบบนั้น 
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

• ใชงาน เพ่ือใชงานรูปแบบที่เลือก
• ตั้งเวลา เพ่ือตัง้รูปแบบใหทํางาน

ในระยะเวลาหนึ่งไมเกิน 24 ชั่วโมง 
และตั้งเวลาสิ้นสุด เมือ่หมดเวลาที่ตั้ง
ใหกับรูปแบบ เครื่องจะใชงานรูปแบบ
กอนหนานี้ที่ไมไดตั้งเวลาไว

• ปรับตั้งคา เพ่ือปรับแตงรูปแบบ 
เลือกการตั้งคาที่คณุตองการเปลี่ยน 
แลวทําการเปลี่ยน 
ในการเปลี่ยนขอมูลสถานะผูใชของคุณ 
ใหเลือก สถานะของผูใช > การใชงาน
ของผูใช หรือ ขอความสถานะของ
ผูใช เมนู สถานะของผูใช จะใชได 
หากคุณตัง้คา ซิงโครไนซกับรูปแบบ 
เปน ใช โปรดดูที่ “สถานะของผูใช” 
ในหนา 39

ลักษณะ
ลักษณะประกอบดวยสวนประกอบตางๆ 
สําหรับปรับแตงโทรศัพทของคุณ เชน 
ภาพพื้นหลัง ภาพพักหนาจอ โทนสี 
และเสียงเรียกเขา
เลือก เมนู > การตั้งคา > ลักษณะ 
และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้
• เลือกลักษณะ ตั้งคาลักษณะใน

โทรศัพท หนาจอรายการแฟมขอมูลใน 
คลงัภาพ จะปรากฏขึน้ เปดแฟมขอมูล 
ลกัษณะ และเลือกลักษณะ

• ที่โหลดรปูแบบ เพ่ือเปดรายการลิงค
เพ่ือดาวนโหลดลักษณะเพิ่มเติม 
โปรดดทูี่ “การดาวนโหลดไฟล” 
ในหนา 81
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เสยีง
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาของรูปแบบ
ที่ใชงานท่ีเลือกไวแลวได
เลือก เมน ู> การตัง้คา > แบบเสียง 
เลือกและเปลี่ยน เสียงเตือนโทรเขา, 
แบบเสยีงกริ่ง, ระดับเสยีงกริ่ง, 
การสัน่เตือน, เสียงขอความเขา, 
เสียงเตือนสนทนา, เสียงปุมกด, 
เสียงเตือน และ การตั้งคาบริการสนทนา 
คุณสามารถคนหาคาเดียวกันไดในเมนู 
รูปแบบ โปรดดูที่ “รูปแบบ” ในหนา 45
ในการตัง้คาใหเครื่องสงเสียงกริ่งจาก
เบอรโทรที่เปนของกลุมเบอรโทรที่เลือกไว 
ใหเลือก เตอืนสําหรบั เล่ือนไปยังกลุม
เบอรโทรที่คุณตองการ หรือ ทุกสาย 
และเลือก เลือก

หนาจอ
เลือก เมน ู> การตัง้คา > จอแสดงผล 
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• ภาพพ้ืนหลงั > เลอืกภาพพื้นหลงั 

หรือ เลือกชุดสไลด และรูปภาพหรือ
สไลดจาก คลังภาพ เพ่ือต ั งคาโทรศัพท
ใหแสดงภาพ เมื่อเครื่องอยูในโหมด
สแตนดบาย ในการใชงานภาพพื้นหลัง 
ใหเลือก เปด เมื่อตองการดาวนโหลด
ภาพกราฟกเพิ่มเติม ใหเลือก 
ดาวนโหลดภาพ

• ภาพพักหนาจอ > เลือกภาพพักจอ > 
ภาพ, ชุดสไลด หรือ วิดีโอคลิป 
เพ่ือเลือกภาพพักหนาจอจาก คลงัภาพ 
ใน เวลาพักจอ ใหเลือกเวลาที่ตองการ
ใหภาพพักหนาจอทํางานเมื่อถึงเวลา
ที่กําหนด ในการใชงานภาพพักหนาจอ 
ใหเลือก เปด

• ประหยัดพลังงาน > เปด เพ่ือประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่ นาฬิกาดิจิตอลจะ
ปรากฏขึน้เมือ่ไมมีการใชฟงกชันใดๆ 
ของเครื่องโทรศัพทชั่วระยะเวลาหนึ่ง

• โครงสรางส ีเพ่ือเปล่ียนสีของ
สวนประกอบอื่นๆ ของหนาจอ เชน 
สัญลักษณตางๆ และแถบแสดง
สัญลักษณและแบตเตอรี่

• สีแบบอักษรสถานะวาง เพ่ือเลือก
สีของขอความที่ปรากฏบนหนาจอ
ในโหมดสแตนดบาย

• โลโกระบบ เพ่ือตั้งเครื่องใหแสดง
หรือซอนโลโกระบบ

วันที่และเวลา
เลือก เมนู > การตั้งคา > วนัและเวลา 
และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้
• นาฬิกา เพ่ือตั้งคาโทรศพัทใหแสดง

นาฬิกาในโหมดสแตนดบาย ปรับเวลา
นาฬิกา และเลือกเขตเวลาพรอมทั้ง
รูปแบบเวลา
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• วนัที่ เพ่ือตั้งคาโทรศัพทใหแสดงวันที่
ในโหมดสแตนดบาย ตั้งคาวันที่ 
และเลือกรูปแบบวันที่รวมทั้งตวัคั่นวันที่

• รับขอมูลวันที่และเวลาอัตโนมัติ 
เพ่ือตัง้เครื่องใหอัปเดตวันเวลาตาม
เขตเวลาปจจุบันโดยอัตโนมัต ิ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ปุมลัดสวนตัว
ดวยปุมลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใช
ฟงกชนัในเครื่องที่ใชงานบอยๆ ไดอยาง
รวดเร็ว ในการจัดการปุมลัด ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > ทางลดัสวนตัว 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• ปุมเลอืกดานขวา เพ่ือเลือกฟงกชัน

จากรายการใหกับปุมเลือกดานขวา 
โปรดดูที่ “โหมดสแตนดบาย” ในหนา 6 
เมนูนี้อาจไมปรากฏขึน้อยูกับ
ผูใหบริการของคุณ

• ปุมสํารวจ เพ่ือเลือกฟงกชันปุมลัดของ
ปุมเล่ือน เล่ือนไปยังปุมเล่ือนที่ตองการ 
แลวเลือก เปลี่ยน และฟงกชันจาก
รายการ ในการลบฟงกชันปุมลัด
ออกจากปุม ใหเลือก (วาง) ในการ
กําหนดฟงกชันใหกับปุมใหม ใหเลือก 
กําหนด
เมนูนี้อาจไมปรากฏขึน้อยูกับ
ผูใหบริการของคุณ

• เสียงสั่งงาน เพ่ือใชฟงกชันของ
โทรศัพทโดยการพูดรายการเสียง 
เลือกแฟมขอมูล เล่ือนไปที่ฟงกชันที่คุณ
ตองการเพิ่มรายการเสียง และเลือก 
เพ่ิม  แสดงถึงรายการเสียง

ในการเพิ่มคําส่ังเสียง โปรดดูที่ 
“การเพิ่มและจัดการรายการเสียง” 
ในหนา 43 ในการใชงานคําส่ังเสียง 
โปรดดทูี่ “การโทรออกโดยใช
รายการเสียง” ในหนา 43

การเชื่อมตอ
คุณสามารถเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณ
ที่ใชงานรวมกันไดโดยใชการเชื่อมตอ
อินฟราเรด เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth 
หรือสายขอมูล (DKU-2) รวมทั้งกําหนด
การตั้งคาใหกับการเชื่อมตอการโทรแบบ 
(E)GPRS ไดอีกดวย

เทคโนโลยไีรสาย Bluetooth
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามมาตรฐาน 
Bluetooth Specification 1.1 ซึ่งสนับสนุน
รูปแบบตอไปนี้ รูปแบบแฮนดฟรี, 
รูปแบบชุดหูฟง, รูปแบบ Push ออบเจกต, 
รูปแบบการโอนไฟล, รูปแบบการตดิตอ
เน็ตเวิรกแบบ Dial-Up, รูปแบบการเขาใชซิม, 
รูปแบบพอรตอนุกรม คณุควรใชเฉพาะ
อุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับการรับรอง
จาก Nokia เทานั้น เพ่ือสรางความมั่นใจ
ในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับ
เทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับ
บริษัทผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือดูวา
อุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศพัทรุนนี้
ไดหรือไม
ทั้งนี้ อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี 
Bluetooth ในบางพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับ
เจาหนาที่ในทองถิ่นหรือผูใหบริการของคุณ
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คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือ
ใหคุณสมบัติใดๆ ทํางานอยูโดยไมแสดงผล
บนหนาจอในขณะใชคุณสมบัติอ่ืน 
จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น
และอายุการใชงานแบตเตอรี่จะลดลง
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคณุเชื่อมตอ
ระหวางโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth 
ที่ใชงานรวมกันไดภายในระยะทาง 10 เมตร 
เนื่องจากอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth 
จะติดตอส่ือสารกันโดยใชคลื่นวิทยุ 
เครื่องโทรศัพทของคุณและอุปกรณอ่ืนๆ 
จึงไมจําเปนตองอยูที่เดียวกันในระยะ
การมองเห็นไดโดยตรง แมวาการเชื่อมตอ
อาจไดรับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางหรือ
สัญญาณรบกวน เชน ผนัง หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืน
การตั้งคาการเชื่อมตอ Bluetooth
1. เลือก เมน ู> การตั้งคา > 

การเชื่อมตอ > Bluetooth 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

2. Bluetooth > ใช หรือ ไมใช เพ่ือใช
หรือเลิกใชฟงกชัน Bluetooth 

 แสดงถึงการเชื่อมตอ Bluetooth 
ที่ใชงานอยู

3. คนหาอุปกรณเพ่ิมพิเศษดานเสียง 
เพ่ือคนหาอุปกรณดานเสียงที่ใช 
Bluetooth ที่ใชงานรวมกันได 
เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอ
กับโทรศัพท

หรือ อุปกรณที่จับคูแลว เพ่ือคนหา
อุปกรณ Bluetooth ในพื้นที่ เลือก ใหม 
เพ่ือแสดงรายการอุปกรณ Bluetooth 
ที่พบ เล่ือนไปยังอุปกรณ และเลือก 
จับคู ปอนรหัสผาน Bluetooth ของ
อุปกรณเพ่ือเชื่อมโยง (จบัคู) อุปกรณ
กับโทรศพัท คุณจะตองปอนรหัสผานนี้
เฉพาะเมื่อคุณเชื่อมตอกับอุปกรณนี้
เปนครั้งแรกเทานั้น เครื่องของคุณ
จะทําการเชื่อมตอกับอุปกรณดังกลาว 
จากนั้นคุณสามารถเริ่มตนการ
โอนขอมูลได

การเชื่อมตอ Bluetooth แบบไรสาย
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
Bluetooth ในการตรวจสอบวากําลังใชงาน
การเชื่อมตอ Bluetooth ใดอยูในขณะนั้น 
ใหเลือก อุปกรณที่ใชอยู ในการดูรายการ
อุปกรณ Bluetooth ที่กําลังจับคูกับโทรศัพท
ในขณะนี้ ใหเลือก อุปกรณทีจ่ับคูแลว
เลือก ตัวเลอืก เพ่ือเขาใชฟงกชัน
บางฟงกชันตอไปน้ี ทั้งนี้ ขึ้นกับสถานะ
ของอุปกรณและการเชื่อมตอ Bluetooth 
ดวย เลือก เชื่อมตอ > ระบุชื่อยอ หรือ 
เชื่อมตออัตโนมตัิโดยไมมีการยืนยัน

การตั้งคา Bluetooth
ในการกําหนดวิธีการที่เครื่องโทรศัพท
จะปรากฏในอุปกรณ Bluetooth อ่ืน ใหเลือก 
เมน ู> การตัง้คา > การเชื่อมตอ > 
Bluetooth > การตัง้คา Bluetooth > 
การมองเห็นโทรศัพท หรือ ชื่อโทรศัพท
ของฉัน



เมนูฟงกชัน

49 ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

อินฟราเรด
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทใหสงหรือรับ
ขอมูลผานทางพอรตอินฟราเรด (IR) 
ในการเชื่อมตอผาน IR นั้น คุณจะตองตอ
โทรศัพทของคุณเขากับอุปกรณที่สามารถ
รองรับ IrDA ได รวมทั้งสงหรือรับขอมูลไปยัง
หรือจากโทรศัพทหรืออุปกรณรับสงขอมูล
ที่ใชรวมกันได (เชน คอมพิวเตอร) ผานทาง
พอรต IR ของโทรศัพท
อยาหันแสง IR เขาที่นัยนตาของบุคคลใด
หรือไปรบกวนอุปกรณ IR อ่ืนๆ อุปกรณนี้
เปนผลิตภัณฑเลเซอรระดับ 1
เมื่อมีการสงหรือรับขอมูล โปรดตรวจดูให
แนใจวาพอรต IR ของอุปกรณที่ใชในการสง
และการรับหันเขาหากัน และไมมส่ิีงใด
กีดขวางระหวางอุปกรณ
ในการใชพอรต IR ของเครื่องเพื่อรับขอมลู
ผานทาง IR ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > อินฟราเรด
ในการยกเลิกการใชการเชื่อมตอ IR 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > 
การเชื่อมตอ > อินฟราเรด เลือก ใช 
เมื่อเครื่องแสดงขอความ ยกเลิกใชงาน
อินฟราเรด?
หากเครื่องไมเร่ิมสงขอมูลภายใน 2 นาที
หลังจากกําหนดใหพอรต IR ทํางานแลว 
การเชื่อมตอนั้นจะถูกยกเลิก และจะตอง
เร่ิมใหมอีกครั้ง

สัญลักษณแสดงการเชื่อมตอ IR
• เมื่อสัญลักษณ  ปรากฏขึ้น

อยางตอเนื่อง แสดงวามีการเปดใช
การเชื่อมตอกับพอรต IR และโทรศัพท
ของคุณพรอมสําหรับสงหรือรับขอมูล
ผานพอรต IR แลว

• เมื่อสัญลักษณ  กะพริบ แสดงวา
เครื่องพยายามเชื่อมตอกับอุปกรณ
อีกเครื่องหนึ่งอยู หรือเชื่อมตอไมได

(E)GPRS
GPRS (General Packet Radio Service) 
เปนบริการเสริมจากระบบเครือขายที่ชวยให
ผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่สามารถสงและรับ
ขอมูลผานเครือขายที่เชื่อมตอกับ Internet 
Protocol (IP) ได GPRS เปนบริการเสริม
เกี่ยวกับขอมูลที่ใชการเชื่อมตอแบบไรสาย 
เพ่ือเขาใชระบบเครือขายขอมูล เชน 
อินเตอรเน็ต
Enhanced GPRS (EGPRS) คลายกับ GPRS 
แตมีความเร็วในการเชื่อมตอมากกวา 
หากตองการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ 
(E)GPRS ที่มี รวมถึงความเร็วในการ
โอนขอมูล โปรดตดิตอผูใหบริการระบบ
หรือผูใหบริการของคุณ
โปรแกรมที่สามารถใช (E)GPRS ได คอื 
MMS, วิดีโอที่เรียกขอมลู, การเบราส, อีเมล, 
SyncML ระยะไกล, การดาวนโหลด
แอปพลิเคชัน Java และการเชื่อมตอกับ
เครื่องพีซี
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โปรดสังเกตวาเมื่อคณุเลือก GPRS เปน
บริการเสริมขอมูล โทรศพัทจะใช EGPRS 
แทน GPRS หากใช EGPRS ในระบบ
เครือขายได คณุจะเลือกระหวาง EGPRS 
และ GPRS ไมได แตในบางแอปพลิเคชัน 
คุณอาจเลือก GPRS หรือ ขอมูล GSM 
CSD (Circuit Switched Data) ได

การเชื่อมตอ (E)GPRS
เลือก เมน ู> การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
GPRS > การเชื่อมตอ GPRS 
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• ออนไลนตลอด เพ่ือตั้งคาเครื่อง

ใหลงทะเบียนไปที่ระบบ (E)GPRS 
โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปดเครื่อง  
แสดงวาใชบริการ (E)GPRS ได
หากคณุรับสายหรือขอความแบบ
ตัวอักษร หรือโทรออกในระหวาง
การเชื่อมตอ (E)GPRS  แสดงวา
มีการหยุด (พัก) การเชื่อมตอ (E)GPRS 
ไวชั่วคราว

• เมื่อตองการ เพ่ือตั้งคาใหการ
ลงทะเบียนและการเชือ่มตอ (E)GPRS 
เร่ิมตนขึ้น เมื่อแอปพลิเคชันนั้น
ตองการใช (E)GPRS และจะหยุด
การเชื่อมตอเมื่อคุณปดแอปพลิเคชัน

การตั้งคาโมเด็ม (E)GPRS
คุณสามารถเชื่อมตอเครื่องผานการเชื่อมตอ
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth, อินฟราเรด 
หรือสายขอมูล (DKU-2) ไปยังเครื่องพีซทีี่
ใชงานรวมกันได และใชโทรศัพทเปนเหมือน
โมเด็มเพื่อใชงานการเชื่อมตอ (E)GPRS 
จากเครื่องพีซี

ในการกําหนดการตัง้คาการเชื่อมตอ 
(E)GPRS จากเครื่องพีซี ใหเลือก เมนู > 
การตั้งคา > การเชื่อมตอ > GPRS > 
การตั้งคาโมเด็ม GPRS > จุดเชื่อมตอ
ที่ใช ใชงานจุดเชื่อมตอที่คุณตองการ 
จากนั้น เลือก แกไขจุดเชื่อมตอ เลือก 
ชื่อยอจุดเชื่อมตอ และปอนชื่อเพื่อ
เปล่ียนการตัง้คาจุดเชื่อมตอ เลือก 
จุดเชื่อมตอขอมูล GPRS และปอนชื่อ
จุดเชื่อมตอ (APN: Access Point Name) 
เพ่ือเร่ิมการเชื่อมตอกับระบบเครือขาย 
(E)GPRS
นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งคาบริการ
การโทรแบบ (E)GPRS (ชื่อจุดเชื่อมตอ) 
ที่เครื่องคอมพิวเตอร โดยใชซอฟตแวร 
Nokia Modem Options โปรดดูที่ 
“ชุดโปรแกรม PC Suite” ในหนา 86 
หากคุณไดตั้งคาไวที่เครื่องคอมพิวเตอร
และโทรศัพท ระบบจะเลือกใชการตั้งคา
ในเครื่องคอมพิวเตอร

สายเคเบิลขอมลู USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB ในการ
สงขอมูลระหวางการดมัลติมีเดยีที่อยูใน
โทรศัพทกับเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได 
และชุดโปรแกรม PC Suite
ในการใชการดมัลตมิีเดียสําหรับการสง
ขอมูล ใหตอสายขอมูล เมื่อโทรศัพทแสดง
ขอความ เปดใชการโอนขอมลูทาง USB? 
ใหเลือก ยอมรับ ในการใชสายเคเบิลกับ
ชุดโปรแกรม PC Suite ใหเลือก ไมรับ
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ในการใชการดมัลติมีเดยีขณะที่มีการใช
โทรศัพทในชดุโปรแกรม PC Suite ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > 
สายขอมูล USB เมื่อเครื่องแสดงขอความ 
เปดใชการถายโอนขอมูลทาง USB? 
ใหเลือก ยอมรับ
ในการยกเลิกการใชฟงกชนัสงขอมลูของ
การดมัลตมิีเดีย ใหเลือก ออก จากนั้น 
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม PC Suite ได

การโทรออก
เลือก เมน ู> การตั้งคา > โทรออก 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• การโอนสาย เพ่ือโอนสายที่เรียกเขา 

(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
คุณอาจไมสามารถโอนสายได หากมี
การใชฟงกชันจํากัดการโทรบางฟงกชัน 
โปรดดูที่ การจํากัดการโทร ในหัวขอ 
“ความปลอดภัย” ในหนา 53

• รับไดทุกปุม > เปด เพ่ือรับ
สายเรียกเขาโดยกดปุมใดๆ ก็ได 
ยกเวนปุมเปด/ปดและปุมเลือก

• เรียกซ้ําอัตโนมัติ > เปด เพ่ือให
เครื่องพยายามโทรออกไปเบอรนั้น
ไดสูงสุดสิบครั้ง หลังจากพยายาม
โทรแลวแตไมสําเร็จ

• โทรดวน > เปด เพ่ือโทรไปยังชือ่และ
หมายเลขโทรศัพทที่กําหนดใหกับ
ปุมโทรดวน 2 ถึง 9 โดยกดปุมที่ตองการ
คางไว

• ตั้งคาสายเรียกซอน > ใชงาน เพ่ือให
ระบบแจงใหคุณทราบถึงสายเรียกเขา
ขณะที่คุณใชสายอื่นอยู (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) โปรดดูที่ 
“สายเรียกซอน” ในหนา 10

• ขอมูลการโทร > ใช เพ่ือใหโทรศัพท
แสดงระยะเวลาและคาโทรโดย
ประมาณแบบยอของการโทรในแตละ
ครั้ง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

• สงขอมูลผูโทร (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) > ใช หรือ ตามคาของระบบ

• สายใชโทรออก เพ่ือเลือกสาย 1 หรือ 2 
เพ่ือการโทรออก หากซมิการดของคุณ
สนับสนุน (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

โทรศัพท
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท 
และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้
• ภาษาที่ใชในเครื่อง เพ่ือกําหนด

ภาษาที่แสดงของเครื่อง หากคณุเลือก 
อัตโนมัต ิไว เครื่องจะเลือกภาษาตาม
ขอมูลในซิมการด

• สถานะหนวยความจํา เพ่ือดูจํานวน
หนวยความจําที่ใชไปและที่เหลืออยู
ของแตละฟงกชันในรายการ

• ล็อคปุมอัตโนมัต ิเพ่ือตั้งคาปุมกด
ใหล็อคโดยอัตโนมัติ หลังจากผาน
เวลาหนวงตามที่ตัง้ไว เมื่อโทรศัพท
อยูในโหมดสแตนดบาย และไมมี
การใชฟงกชันใดๆ ของเครื่อง เลือก 
ล็อคปุมกด คุณสามารถตัง้คาเวลา
ไดตั้งแต 5 วินาทีถึง 60 นาที
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• ปองกันปุมกด เพ่ือกําหนดใหตองปอน
รหัสโทรศัพทเมื่อคุณยกเลิกการล็อค
ปุมกด เลือก ล็อคปุมกด แลวปอน
รหัสโทรศัพท

หมายเหตุ: เมื่อล็อคปุมกดไว 
คุณสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปน
ทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่อง
ของคุณได

• แสดงขอมูลระบบ > ใช เพ่ือรับ
ขอมูลจากผูใหบริการระบบ ซึ่งขึ้นกับ
ระบบเครือขายที่เครื่องใชอยูดวย 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

• ขอความตอนรับ เพ่ือเขียนขอความ
ที่คุณตองการใหแสดงอยางยอๆ 
เมื่อเปดเครื่อง

• เลือกผูใหบริการ > อัตโนมัติ 
เพ่ือตัง้คาเครื่องใหเลือกระบบเครือขาย
ที่มีในพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมัติ 
หากคณุเลือก เลอืกเอง ใหติดตอ
ผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการเพื่อ
ตรวจสอบวาระบบมีขอตกลงในการ
ใหบริการขามเครือขายกับผูใหบริการ
ระบบของคุณหรือไม

• ยืนยันบริการซิม โปรดดูที่ “บริการซิม” 
ในหนา 84

• เรียกใชขอความชวย เพ่ือเลือกวา
ใหเครื่องแสดงขอความวิธีใชหรือไม

• เสียงเปดเครือ่ง เพ่ือเลือกวาใหเครื่อง
สงเสียงเมื่อเปดเครื่องหรือไม

อุปกรณเสริม
เมนูนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อโทรศัพทไดเชื่อมตอ
กับอุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น
เลือก เมนู > การตั้งคา > อุปกรณเพ่ิม
พิเศษ คุณสามารถเลือกเมนูอุปกรณเสริม
ไดหากเชื่อมตออุปกรณเสริมน ั นกับโทรศัพท 
คุณสามารถเลือกตัวเลือกบางรายการ
ดังตอไปนี้ ทั้งนี้ขึน้อยูกับอุปกรณเสริม
ที่คณุใช
• รูปแบบที่ตั้งไว เพ่ือเลือกรูปแบบที่คุณ

ตองการใชงานโดยอัตโนมัต ิเมื่อคุณ
เชื่อมตอกับอุปกรณเสริมที่เลือกไว

• รับอัตโนมตั ิเพ่ือตั้งคาเครื่องใหรับ
สายเรียกเขาโดยอัตโนมัตหิลังจากนั้น 
5 วินาที หากตั้งคา เสียงเตอืนโทรเขา 
ไวที่ ดังสัน้หนึ่งครั้ง หรือ ปด 
การรับสายอัตโนมัตจิะถูกปด

• แสงสวาง เพ่ือตัง้คาไฟเปน เปด 
ตลอดเวลา เลือก อัตโนมัติ เพ่ือเปด
ใชไฟเปนเวลา 15 วินาทีหลังการกดปุม

• เครื่องจับไฟเคร่ืองยนต > เปด 
เพ่ือปดโทรศพัทโดยอัตโนมัติประมาณ 
20 วินาทีหลังจากที่ดับเครื่อง เมื่อตอ
โทรศัพทเขากับชุดอุปกรณในรถยนต

• โทรขอความ > ใชโทรขอความ > ใช 
เพ่ือใชการตั้งคาเท็กซโฟนแทนที่การ
ตั้งคาชดุหูฟงหรือเครื่องชวยฟง
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การตั้งคาคอนฟเกอเรชนั
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทของคุณดวย
คาที่จําเปนสําหรับบริการบางอยางเพื่อให
ทํางานไดอยางถูกตอง บริการที่สนับสนุน
คือการรับสงขอความมัลติมีเดีย 
การสงขอความแบบดวน การซิงโครไนซ 
แอปพลิเคชันอีเมล การเรียกขอมูล Push to 
talk และเบราเซอร ผูใหบริการของคุณ
อาจสงการตั้งคาเหลานี้ใหคณุ โปรดดทูี่ 
“บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา xii
หากตองการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ
บริการที่มี รวมถึงการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน 
โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ
ของคณุ
เลือก เมน ู> การตั้งคา > การตัง้
กําหนดคา และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้
• การตั้งกําหนดคาที่ตัง้ไว เพ่ือดู

รายชื่อผูใหบริการที่จดัเก็บอยูในเครื่อง 
เล่ือนไปที่ผูใหบริการ และเลือก ขอมูล 
เพ่ือดแูอปพลิเคชันที่การตั้งคา
คอนฟเกอเรชนัของผูใหบริการสนับสนุน
ในการตัง้คาคอนฟเกอเรชันของ
ผูใหบริการเปนคาเร่ิมตน ใหเลือก 
ตัวเลอืก > ตั้งเปนคาที่ตั้งไว ในการ
ลบคาคอนฟเกอเรชัน เลือก ลบ

• ใชคาเริ่มตนในทุกแอพพลเิคชั่น 
เพ่ือใชการตั้งคาคอนฟเกอเรชันที่ระบบ
กําหนดกับแอปพลิเคชันที่สนับสนุน

• จุดเชื่อมตอที่ตองการ เพ่ือดู
จุดเชื่อมตอที่บันทึกไว เล่ือนไปยัง
จุดเชื่อมตอที่ตองการ และเลือก 
ตัวเลือก > รายละเอียด เพ่ือดูชือ่
ผูใหบริการ บริการเสริมขอมูล และ
จุดเชื่อมตอ GPRS หรือหมายเลข
การติดตอ GSM

• การตั้งคาสวนบุคคล เพ่ือเพิ่ม
แอคเคาทสวนตวัรายใหมสําหรับ
บริการตางๆ และเพื่อใชหรือลบ
ในการเพิ่มแอคเคาทสวนตวัใหม 
หากคุณไมไดเพ่ิมรายการใดไว ใหเลือก 
เพ่ิมใหม หรือเลือก ตัวเลอืก > 
เพ่ิมใหม เลือกประเภทบริการ 
จากนั้น ใหเลือกและปอนการตัง้คา
ที่จําเปนแตละรายการ พารามิเตอร
จะแตกตางกันตามประเภทบริการที่
เลือกไว
ในการลบหรือใชแอคเคาทสวนตัว 
ใหเล่ือนไปยังรายการนั้น และเลือก 
ตัวเลือก > ลบ หรือ ใชงาน

ความปลอดภยั
เมื่อคณุใชงานคณุสมบัตกิารรักษา
ความปลอดภัยที่ใชควบคมุการโทร (เชน 
จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) 
การโทรออกยังคงใชไดในการโทรไปยัง
เบอรโทรฉุกเฉินตามที่ตัง้ไวในเครื่อง
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เลือก เมน ู> การตั้งคา > ความปลอดภัย 
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• ถามรหัส PIN เพ่ือตั้งเครื่องใหถาม

รหัส PIN ทุกครั้งที่คุณเปดเครื่อง 
ซิมการดบางชนิดจะไมอนุญาตใหคุณ
ปดฟงกชนันี้

• การจํากัดการโทร (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) เพ่ือจํากัดสายเรียกเขา
และสายโทรออก โดยเครื่องจะถามรหัส
ในการจํากัดการโทร

• จํากัดเบอร เพ่ือจํากัดการโทรออก
ไปยังเบอรที่เลือกไว หากซิมการด
ของคุณสนับสนุนการใชฟงกชันนี้

• เฉพาะกลุม (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) เพ่ือระบุกลุมผูโทรท่ีคณุ
สามารถติดตอและผูที่สามารถตดิตอ
คุณได

• ระดบัการปองกัน > โทรศัพท เพ่ือให
เครื่องถามรหัสโทรศัพททุกครั้งที่มีการ
ใสซิมการดอันใหมในเครื่อง
หากคณุเลือก หนวยความจํา 
เครื่องจะถามรหัสโทรศพัทเมื่อเลือก
หนวยความจําของซิมการด และเมื่อ
คุณตองการเปลี่ยนหนวยความจําที่ใช

• รหัสผาน เพ่ือเปลี่ยนรหัสโทรศัพท, 
รหัส PIN, รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ

การตั้งคาการใชงานกลบัไปตามเดิม
ในการรีเซ็ตคาเมนูกลับไปยังคาเดิม 
ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > เรียกคืน
การตั้งคาดั้งเดิม ปอนรหัสโทรศัพท 
ขอมูลที่คุณปอนหรือดาวนโหลด เชน 
รายชื่อและเบอรโทรศพัทที่จัดเก็บไวใน 
รายชื่อ จะไมถูกลบออกไป

■ เมนตูามท ีผ ูใหบริการกาํหนด
เมนูนี้ชวยใหคุณเขาใชพอรทัลไปยังบริการ
ที่ผูใหบริการระบบมีใหได โดยชื่อและ
ไอคอนขึ้นกับผูใหบริการนั้น สําหรับขอมูล
เพ่ิมเติม กรุณาติดตอผูใหบริการระบบ
ของคุณ หากเมนูนี้ไมปรากฏ หมายเลขของ
เมนูอ่ืนจะเปลี่ยนแปลงตามลําดบั
ผูใหบริการสามารถอัปเดตเมนูนี้ดวย
ขอความบริการ โปรดดูขอมูลเพิ่มเตมิที่ 
“ถาดรับขอมูล” ในหนา 81

■ คลังภาพ
ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการ
ภาพกราฟก, ภาพ, 
เสียงที่บันทึก และแบบเสียงตางๆ ได 
โดยไฟลเหลานี้จะอยูในแฟมขอมูลตางๆ
เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัส
เขาใชงานเพื่อปองกันขอมูลที่ไดรับ 
อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไข
ของขอมูลและรหัสเขาใชงานทุกครั้ง
กอนรับขอมูลนั้น เนื่องจากการรับขอมูล
ดังกลาวอาจมีการคิดคาธรรมเนียม
ไฟลที่จัดเก็บไวใน คลงัภาพ ใช
หนวยความจําของเครื่องไดสูงสุด 27 MB 
คุณอาจใชการดมัลตมิีเดียที่ใชงาน
รวมกันไดเพ่ือเพิ่มหนวยความจําในการ
จัดเก็บรูปภาพ, ลักษณะ, ภาพกราฟก, 
เสียงเรียกเขา, ไฟลวิดีโอ และไฟลเสียงใน 
คลงัภาพ คุณไมสามารถจัดเก็บเกมส
และแอปพลิเคชัน Java ในการดมัลติมีเดยี
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ในการจัดการไฟลและแฟมขอมูล
1. เลือก เมน ู> คลงัภาพ รายการ

แฟมขอมูลจะปรากฏขึ้น รูปถาย, 
วดิีโอคลปิ, ไฟลเพลง, ลกัษณะ, 
กราฟก, โทนเสียง และ เสยีงบันทึก 
เปนแฟมขอมูลเดมิในเครื่องโทรศัพท 
หากมกีารใสการดมัลติมีเดียในเครื่อง 
ไอคอนการดมัลติมีเดียจะปรากฏขึน้

2. เล่ือนไปยังแฟมขอมูลที่ตองการ 
ในการดรูายชื่อไฟลในแฟมขอมลู 
ใหเลือก เปด เลือก ตัวเลือก และ
ตัวเลือกตอไปนี้บางตัวอาจใชงานได
การดาวนโหลด, ลบแฟมขอมูล, 
ยาย, เปลี่ยนชื่อแฟม, รายละเอียด, 
ประเภทมุมมอง, เรียงลําดับ, 
เพ่ิมแฟมขอมลู, สถานะความจํา 
และ รายการสทิธิการใช
เมื่อใชการดมัลตมิีเดีย ตวัเลือกเพิ่มเติม
ที่อาจใชงานไดมีดงันี้ ตั้งรหัสผาน 
(เพ่ือปองกันการใชการดมัลตมิีเดีย
กับเครื่องอื่นโดยไมไดรับอนุญาต) 
เปลีย่นรหสัผาน, ลบรหัสผาน, 
เปลีย่นชื่อการดฯ และ 
ลางการดความจํา
หากคณุฟอรแมตการดมัลติมีเดีย 
ไฟลและแฟมขอมูลทั้งหมดที่จดัเก็บ
อยูในการดจะถูกลบออก

3. เลือกไฟลที่คณุตองการด ูและเลือก 
เปด หรือเลือก ตัวเลือก และเลือก
ฟงกชันใดฟงกชันหนึ่งซึ่งอาจใชงาน
กับไฟลที่เลือกไดดงันี้
• การดาวนโหลด, ลบ, ยาย, 

เปลี่ยนชื่อ, ใชลกัษณะ, ตั้งเปน
ภาพพ้ืนหลัง, ตั้งเปนแบบ
เสยีงกริ่ง, รายละเอียด, 
ประเภทมุมมอง, เรยีงลําดับ, 
เพ่ิมแฟมขอมูล, สถานะความจํา

• สง ใชสงไฟลที่เลือกโดยใชการ
รับสงขอความมัลติมีเดยี เทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth หรืออินฟราเรด

• ลบทั้งหมด ใชลบไฟลและ
แฟมขอมูลทั้งหมดที่อยูใน
แฟมขอมูลที่เลือกไว

• แกไขภาพ ใชแทรกขอความ กรอบ 
หรือภาพตัดปะลงในภาพที่เลือกไว 
หรือใชคร็อปภาพ

• เปดตามลําดับ ใชดูไฟลใน
แฟมขอมูลทีละรายการ

• เลน ใชฟงไฟลเสียงหรือดไูฟลภาพ
ที่แนบมากับขอความ

• ขยายภาพ ใชเพ่ิมขนาดรูปภาพ
• ปดเสียง หรือ ไมปดเสียง 

ใชปดเสียงหรือเปดเสียงของ
ไฟลเสียง
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• ตั้งความคมชัด ใชปรับระดับ
ความคมชัดของภาพ

• ใชเนื้อหา ใชอัปเดตรหัสเขาใชงาน
ของไฟลที่เลือก ตัวเลือกนี้จะ
ปรากฏขึ้นก็ตอเมื่อไฟลสนับสนุน
การอัปเดตรหัสเขาใชงาน

• รายการสทิธิการใช ใชดรูายการ
ของรหัสเขาใชงานที่มอียูทั้งหมด 
คุณสามารถลบรหัสเขาใชงานได 
เชน ลบรหัสเขาใชงานที่หมดอายุ

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิให
ทําการคัดลอก การแกไข การโอน หรือการ
สงตอภาพ แบบเสียง และเนื้อหาบางสวนได

■ สื่อ

ขอสําคัญ: ติดตัง้
และใชงานเฉพาะซอฟตแวร
จากแหลงที่มีการรักษาความ
ปลอดภัยและมีการปองกันจาก
ซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานั้น

กลองถายรูป
คุณสามารถถายภาพหรือบันทึกไฟลวิดีโอ
โดยใชกลองถายภาพในตัวได กลองถายรูป
จะสรางภาพในรูปแบบไฟล JPEG และ
ไฟลวิดีโอในรูปแบบ 3GP

การถายภาพ
1. ในการเปดชองมองภาพของกลองถายรูป 

ใหเลือก เมนู > สื่อ > กลอง

2. ในการเลือกโหมดกลองถายรูป 
ใหเล่ือนไปทางขวาหรือซาย หรือเลือก 
ตัวเลือก > เปลี่ยนโหมด > 
รูปถายมาตรฐาน, รูปถายแนวตัง้ 
หรือ โหมดกลางคืน หากอยูในสภาวะ
ที่มีแสงนอย ในการซูมภาพใหมีขนาด
ใหญขึ้นหรือเล็กลง ใหเล่ือนขึ้นหรือลง

3. ในการถายภาพ ใหเลือก จับภาพ 
เครื่องจะจัดเก็บภาพถายไวใน 
คลงัภาพ > รูปถาย

4. ในการถายภาพตอไป ใหเลือก กลบั 
หากตองการสงภาพถายเปนขอความ
มัลตมิีเดีย ใหเลือก สง
เลือก ตัวเลอืก และเลือกจากรายการ
ตัวเลือก เลือก ขยายภาพ ในการ
ซูมภาพใหมีขนาดใหญขึ้นหรือเล็กลง 
ใหเล่ือนไปทางขวาหรือซาย

การบันทึกไฟลวิดีโอ
เลือก เมนู > สื่อ > กลอง > ตัวเลอืก > 
วิดีโอ > บันทึก ในการหยุดบันทึกชั่วคราว 
ใหเลือก พัก หากตองการเริ่มการบันทึกใหม 
ใหเลือก ใชงาน หากตองการหยุดการ
บันทึก เลือก หยุด เครื่องจะจัดเก็บไฟล
ที่บันทึกนั้นไวใน คลงัภาพ > วดิีโอคลิป
โทรศัพท Nokia 6230i นี้สามารถรองรับ
การถายภาพที่มีความละเอียด 
1280x1024 พิกเซล ความละเอียดของ
ภาพที่ปรากฏในสื่อโฆษณาและคูมือนี้
อาจแตกตางจากของจริง
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การตั้งคากลองถายรูป
เลือก เมน ู> สื่อ > กลอง > ตัวเลือก > 
การตั้งคา คณุสามารถกําหนด 
โหมดตามคาที่ตั้งไว, คุณภาพของภาพ, 
ขนาดภาพ, ความยาววิดโีอคลปิ, 
คุณภาพคลิปวิดีโอ, เสียงกลองถายรูป, 
ชื่อที่ตั้งไว และ ที่เก็บภาพ

Media player
คุณสามารถใช Media Player เพ่ือดู เลน 
และดาวนโหลดไฟลตางๆ เชน รูปภาพ เสียง 
วิดีโอและภาพเคลื่อนไหวได นอกจากนี้ 
คุณสามารถรับชมวิดีโอที่เรียกขอมูลมาจาก
เซิรฟเวอรของระบบเครือขาย (บริการเสริม
ของระบบเครือขาย) อีกดวย
เลือก เมน ู> สื่อ > เครื่องเลนสือ่ > 
เปดคลงัภาพ, บุคมารค, ไปทีท่ี่อยู 
หรือ ดาวนโหลดมีเดีย
ขณะเรียกขอมูลเสียงและวิดีโอ คณุสามารถ
กรอกลับ (Rew) หรือเลนเดนิหนาอยาง
รวดเร็ว (FF) ไดโดยการเลื่อนไปทางซาย
หรือขวา ในการกําหนดความยาวของการ
กระโดดขาม ใหเลือก เดินหนา/กลับ

การตั้งคาโทรศัพทสําหรับบริการ
เรียกขอมูล
คุณอาจไดรับขอมูลการตั้งคาสําหรับ
การเรียกดูขอมูลเปนขอความการ
ตั้งคาคอนฟเกอเรชันจากผูใหบริการ
ระบบหรือผูใหบริการ โปรดดูที่ 
“บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา xii 
นอกจากนี้ คณุยังสามารถปอน
การตัง้คาดวยตัวคุณเองได โปรดดทูี่ 
“การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา 53

ในการเปดใชการตัง้คา
1. เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนสื่อ > 

การตั้งคากระแส
2. เลือก การจัดรูปแบบ เฉพาะคา

คอนฟเกอเรชันที่รองรับบริการการ
เรียกดงึขอมูลเทานั้นที่จะปรากฏขึ้น 
เลือกผูใหบริการ คาที่ตั้งมา หรือ 
การตั้งคาสวนบุคคล สําหรับการ
เรียกขอมูล

3. เลือก บัญชี และแอคเคาทบริการ
การเรียกขอมูลที่มีอยูในการตั้งคา
คอนฟเกอเรชันที่ใชงาน

เครื่องเลนเพลง
โทรศัพทของคุณมีเครื่องเลนเพลงสําหรับ
ฟงแทร็คเพลง เสียงที่บันทึกไว หรือไฟล 
MP3, MP4 หรือ AAC อ่ืนๆ ซึ่งคุณไดโอน
มายังเครื่องดวยโปรแกรม Nokia Audio 
Manager ไฟล MP3 และไฟล AAC จะถูก
จัดเก็บอยูในการด MMC หรือในแฟมขอมูล 
คลงัภาพ ไฟลเพลงที่จัดเก็บในแฟมขอมูล 
เครื่องเลน และในตําแหนงอื่น เชน 
แฟมขอมูลของการดมัลติมีเดียจะถูก
ตรวจพบและเพิ่มโดยอัตโนมัตเิขาไปใน
รายการแทร็คที่กําหนดเปนคาเร่ิมตน

การเลนแทร็คเพลงที่โอนมายัง
โทรศัพท
1. เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลน 

รายละเอียดของแทร็คแรกในรายการ
แทร็คที่ระบบตัง้ไวจะปรากฏขึ้น
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ในการใชปุมภาพกราฟก , , 
 หรือ  บนหนาจอ ใหเล่ือนไป

ทางซายหรือขวาไปยังปุมที่ตองการ 
และเลือกปุมนั้น

2. ในการเลนแทร็ค ใหเล่ือนไปยัง
แทร็คที่คณุตองการ แลวเลือก 
ในการปรับระดับเสียง ใหใชปุมปรับ
ระดบัเสียงที่ดานขางของโทรศัพท
ในการขามไปยังตอนตนของแทร็คถัดไป 
ใหเลือก  ในการขามไปยังตอนตน
ของแทร็คกอนหนา ใหเลือก  
สองครั้ง
หากตองการกรอกลับในขณะกําลังเลน
เพลงนั้นอยู ใหเลือกและกดคางไวที่ปุม 

 หากตองการเลนแทร็คที่เลนอยู
ไปขางหนาอยางรวดเร็ว ใหเลือกและ
กดคางไวที่ปุม  ปลอยปุมเมือ่ถึง
ตําแหนงที่คุณตองการ

3. หากตองการหยุดการเลน ใหเลือก 
คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับ
เสียงปกติ การรับฟงเสียงที่ดัง
เกินไปอยางตอเนื่องอาจเปน
อันตรายตอการไดยินเสียง
ของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพท
ไวใกลหูระหวางการใชลําโพง 
เนื่องจากเสียงจะดังมาก

การตั้งคาเคร่ืองเลนเพลง
ในเมนู เครื่องเลน ตัวเลือกตอไปน้ีบางตวั
อาจใชงานได
• เลนผาน Bluetooth ใชเชือ่มตอไปยัง

อุปกรณเสริมดานเสียงผานการเชื่อมตอ 
Bluetooth

• รายการชื่อเพลง ใชดูแทร็คทั้งหมด
ที่อยูในรายการแทร็ค ในการเลนแทร็ค 
ใหเล่ือนไปยังแทร็คที่ตองการ แลวเลือก 
เลน
เลือก ตัวเลอืก > ปรับแทรคใหมหมด 
หรือ แกรายการชื่อเพลง เพ่ือรีเฟรช
รายการแทร็ค (เชน หลังจากเพิ่ม
แทร็คใหมลงในรายการ) หรือเพื่อ
เปล่ียนรายการแทร็คที่ปรากฏเมื่อคณุ
เปดเมนู เครื่องเลน หากมีรายการ
แทร็คหลายรายการในเครื่อง

• ตัวเลือกการเลน > สุมเพลง > ใช 
ใชเลนแทร็คในรายการแทร็คแบบ
สุมเลน เลือก เลนซ้ํา > แทรคที่เลนอยู 
หรือ ทุกแทรค เพ่ือเลนแทร็คที่เลนอยู
หรือรายการแทร็คทั้งหมดซ้ํา

• ระบบปรับเสียงสื่อ ใชเปดรายการ
ชุดมีเดียอีควอไลเซอร โปรดดูที่ 
“อีควอไลเซอร” ในหนา 61

• ลําโพง หรือ ชุดหูฟง ใชฟงเพลงทาง
ลําโพงหรือชุดหูฟงที่ใชงานรวมกันได
ที่ตอเขากับโทรศพัท

เคล็ดลับ: เมื่อใชชุดหูฟง 
คุณสามารถขามไปยังแทร็คถัดไป
ไดโดยการกดปุมชุดหูฟงอยาง
รวดเร็ว หากตองการหยุดการเลน 
ใหกดปุมชุดหูฟงคางไว

• สง ใชสงไฟลที่เลือกโดยใช MMS, 
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth 
หรือการเชื่อมตออินฟราเรด
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• ดาวนโหลดเพลง ใชเชื่อมตอกับ
บริการเบราเซอรที่เกี่ยวของกับแทร็ค
ที่เลนอยูได ฟงกชันนี้ใชไดก็ตอเมื่อ
มีแอดเดรสของบริการอยูในแทร็ค
เทานั้น

• สถานะความจํา ใชดขูนาดของ
หนวยความจําที่ใชแลว และขนาด
หนวยความจําที่ยังไมไดใช

วิทยุ
วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหาก
จากเสาอากาศของอุปกรณไรสาย ดงันั้น 
คุณตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมที่
ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพ่ือ
การใชงานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน: ควรฟงเพลงใน
ระดับเสียงปกต ิการรับฟงเสียง
ที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจ
เปนอันตรายตอการไดยินเสียง
ของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพท
ไวใกลหูระหวางการใชลําโพง 
เนื่องจากเสียงจะดังมาก

ในการฟงวิทยุ
1. เลือก เมน ู> สื่อ > วิทยุ ตัวเลขสถานี 

ชื่อของสถานีวิทยุ (หากคุณไดจัดเก็บ
ขอมูลสถานีไว) และความถี่ของสถานี
วิทยุนั้นจะปรากฏขึ้น
ในการใชปุมภาพกราฟก , , 

 หรือ  บนหนาจอ ใหเล่ือนไป
ทางซายหรือขวาไปยังปุมที่ตองการ 
และเลือกปุมนั้น

2. หากคุณบันทึกสถานีวิทยุไวแลว 
ใหเลือก  หรือ  เพ่ือเล่ือนไปยัง
สถานีวิทยุที่คุณตองการฟง
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือก
ตําแหนงสถานีวิทยุไดโดยกดหมายเลข
ของสถานีนั้นๆ

การคนหาสถานีวิทยุ
1. เมื่อเปดใชวิทยุ ใหเลือก  หรือ  

เพ่ือเปล่ียนคลื่นความถี่วิทยุครั้งละ 
0.05 MHz หรือเลือกและกดคางไวที่
ปุม  หรือ  เพ่ือเร่ิมคนหาสถานี 
เครื่องจะหยุดการคนหาเมื่อพบสถานี

2. ในการบันทึกสถานีไปที่ตําแหนง
สถานีวิทยุที่บันทึกไวแลวตัง้แต 1 ถึง 9 
ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว
ในการบันทึกสถานไีปที่ตําแหนง
สถานีวิทยุที่บันทึกไวแลวตัง้แต 10 ถึง 20 
ใหกดปุม 1 หรือ 2 แลวตามดวยปุม
หมายเลขที่ตองการตัง้แต 0 ถึง 9

3. ปอนชื่อสถานี แลวเลือก ตกลง

ฟงกชันพื้นฐานของวิทยุ
เมื่อวิทยุเปดอยู
• ในการปดวิทยุ ใหเลือก ตวัเลือก > ปด
• ในการบันทึกสถานีที่คุณพบ ใหเลือก 

ตัวเลือก > จัดเก็บสถาน ีโปรดดูที่ 
“การคนหาสถานีวิทยุ” ในหนา 59 
คุณสามารถบันทึกขอมูลสถานีวิทยุ
ไดมากถึง 20 สถานี
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• ในการกําหนดใหมีการใชโปรแกรม 
Visual Radio หรือไม ใหเลือก ตัวเลอืก > 
Visual radio sett. สถานีวิทยุบางสถานี
อาจสงขอมูลที่เปนแบบอักษรหรือ
ภาพกราฟกที่คณุสามารถดูได
โดยใชโปรแกรม Visual Radio

• ในการเลือกตวัเลือกของ Visual Radio 
ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งคา Visual 
Radio ในการกําหนดใหโปรแกรม 
Visual Radio เร่ิมตนขึ้นโดยอัตโนมัติ 
เมื่อคุณเปดวิทยุ ใหเลือก ใชงาน
บริการ visual > อัตโนมัติ

• ในการเลือกรายการสถานีที่บันทึกไว 
ใหเลือก ตัวเลือก > สถานี ในการลบ
หรือเปล่ียนชื่อสถานี หรือปอน ID ของ
สถานี Visual Radio ใหเล่ือนไปที่
สถานีที่ตองการ และเลือก ตวัเลือก > 
ลบสถานี, เปลี่ยนชื่อ หรือ ID บริการ 
Visual

• ในการฟงวิทยุในระบบเสียงโมโนหรือ
สเตอริโอ ใหเลือก ตัวเลือก > โมโน 
หรือ สเตอริโอ

• ในการปอนความถี่ของสถานีวิทยุที่
ตองการ ใหเลือก ตัวเลอืก > ตั้งความถี่

• ในการฟงวิทยุผานลําโพงหรือชุดหูฟง 
ใหเลือก ตัวเลือก > ลําโพง หรือ 
ชุดหฟูง ตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท 
สายของชุดหูฟงจะทําหนาที่เหมือนกับ
เสาอากาศของวิทยุ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขา
ไดตามปกติขณะฟงวทิยุ ขณะสนทนา 
เสียงจากวิทยุจะถูกปด

เมื่อโปรแกรมที่ใชการเชื่อมตอ (E)GPRS 
หรือ HSCSD กําลังสงหรือรับขอมูล 
อาจจะรบกวนสัญญาณวิทยุได

เครื่องบันทึกเสียง
คุณสามารถบันทึกคําพูด เสียง หรือ
สายที่สนทนาไดเปนเวลา 60 นาที 
หากมีหนวยความจําเพียงพอ ซึง่จะชวย
ในการบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท 
เพ่ือบันทึกในภายหลัง
เครื่องบันทึกจะใชงานไมได ขณะใช
สายขอมูลหรือเชื่อมตอ GPRS อยู

การบันทึกเสียง
1. เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทกึ

ในการใชปุมภาพกราฟก ,  
หรือ  บนหนาจอ ใหเล่ือนไปทางซาย
หรือขวาไปยังปุมที่ตองการ และเลือก
ปุมนั้น

2. ในการเริ่มบันทึกเสียง เลือก  
ในการเริ่มบันทึกระหวางการโทร 
ใหเลือก ตัวเลอืก > บันทึกเสยีง 
ขณะบันทึกการสนทนา ผูใชสายทุกคน
จะไดยินเสียงบีพ๊เบาๆ ทุก 5 วินาที
โดยประมาณ ขณะที่บันทึก ใหถือ
โทรศัพทในตําแหนงปกติแนบกับหู

3. ในการหยุดการบันทึกเสียง ใหเลือก 
 การบันทึกเสียงจะไดรับการจัดเก็บ

ไวใน คลังภาพ > เสยีงบันทึก
4. ในการฟงขอความที่บันทึกไวลาสุด 

ใหเลือก ตัวเลอืก > เลนซ้ําลาสุด
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5. ในการสงเสียงบันทึกลาสุดโดยใช
อินฟราเรด Bluetooth หรือขอความ
มัลติมีเดยี ใหเลือก ตวัเลือก > 
สงเลนซ้ําลาสดุ

รายการการบนัทึกเสยีง
เลือก เมน ู> สื่อ > เครื่องบันทึก > 
ตัวเลอืก > รายการที่บันทึก รายการ
แฟมขอมูลใน คลงัภาพ จะปรากฏขึ้น 
เปด เสยีงบันทึก เพ่ือดรูายการพรอมทั้ง
เสียงที่บันทึก เลือก ตัวเลือก เพ่ือเลือก
ตัวเลือกของไฟลใน คลังภาพ โปรดดทูี่ 
“คลังภาพ” ในหนา 54

การกําหนดแฟมขอมูลจดัเก็บ
ในการใชแฟมขอมลูอ่ืนที่ไมใช เสียงบันทึก 
เปนแฟมขอมลูเริ่มตนใน คลังภาพ ใหเลือก 
เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก > ตัวเลอืก > 
เลือกความจํา เลือกแฟมขอมูลจาก
รายการ

อีควอไลเซอร
คุณสามารถควบคมุคุณภาพของเสียง
ขณะใชเครื่องเลนเพลงไดโดยขยายหรือ
ลดแบนดความถี่
เลือก เมน ู> สื่อ > อีควอไลเซอร
ในการใชชุดการควบคุม ใหเล่ือนไปที่
ชุดอีควอไลเซอรชุดใดชุดหนึ่ง และเลือก 
ใชงาน
ในการด ูแกไข หรือเปลี่ยนชื่อชุดที่เลือก 
ใหเลือก ตัวเลือก > ดู, แกไข หรือ 
เปลีย่นชื่อ คุณสามารถแกไขหรือเปล่ียน
ชื่อชุดอีควอไลเซอรไดบางชุดเทานั้น

■ Push to talk 
Push to talk over cellular (PTT) 
คือ บริการสื่อสารทางวิทยุแบบ
สองทางที่ใชผานระบบเครือขาย GSM/
GPRS (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
คุณสามารถใช Push to talk เพ่ือติดตอ
ส่ือสารทางเสียงไดโดยตรงเมื่อกดปุม
ปรับเพิ่มระดบัเสียง
คุณสามารถใช Push to talk เพ่ือพูดคุยกับ
บุคคลอื่นหรือกลุมบุคคลที่มีเครื่องที่ใช
คุณสมบัตินี้ได เมือ่คณุติดตอไดแลว 
บุคคลหรือกลุมบุคคลที่คุณตดิตอไปน้ัน
ไมจําเปนตองตอบรับทางโทรศพัท 
ผูเขารวมควรยืนยันถึงการตอบรับการตดิตอ
ตามความเหมาะสม เนื่องจากไมมี
เครื่องยืนยันอ่ืนใดเลยวาผูรับไดยินเสียง
การติดตอของคุณ
โปรดตดิตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ
ของคุณ เพ่ือตรวจสอบขอมลูการใชงาน 
คาบริการ และการเปนสมาชิกบริการนี้ 
โปรดทราบวาบริการขามเครือขายอาจมี
ขอจํากัดมากกวาการตดิตอแบบปกติ
กอนที่คุณจะใชบริการ Push to talk 
คุณตองระบุการตั้งคาบริการ Push to talk 
ที่จําเปนกอน โปรดดทูี่ “การตั้งคา Push to 
talk” ในหนา 66
ในขณะที่เชื่อมตอบริการ Push to talk 
คุณสามารถใชฟงกชันอ่ืนๆ ของเครื่องได 
บริการ Push to talk over cellular ไมได
เชื่อมตอกับระบบการตดิตอส่ือสารทางเสียง
โดยทั่วไป ดงันั้น บริการตางๆ ของการโทร
ปกติ (เชน ศูนยฝากขอความ) จะไมมีให
บริการสําหรับการสื่อสารแบบ Push to talk นี้
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เมนู Push to talk
เลือก เมน ู> สนทนา
• ในการเชือ่มตอหรือยกเลิกการเชื่อมตอ

กับบริการ Push to talk ใหเลือก 
เปดการสนทนา หรือ ปดการสนทนา

• ในการดคูําขอการโทรกลับที่ไดรับ 
เลือก ถาดเขาโทรกลับ

• ในการดรูายการกลุม Push to talk เลือก 
รายการกลุม

• ในการดรูายชื่อผูตดิตอซึ่งคณุไดเพ่ิม
แอดเดรส Push to talk ที่ไดรับจาก
ผูใหบริการ ใหเลือก รายการรายชื่อ

• ในการเพิ่มกลุม Push to talk ใหมไวใน
โทรศัพท เลือก เพ่ิมกลุม

• ในการตัง้คา Push to talk เพ่ือใชงาน 
ใหเลือก การตั้งคาสนทนา

• ในการตัง้คาที่จําเปนสําหรับการ
เชื่อมตอ Push to talk เลือก 
การตั้งกําหนดคา

• ในการเปดเบราเซอรและเชื่อมตอ
ไปยังพอรทัลเครือขาย Push to talk 
ที่ใหบริการโดยผูใหบริการ เลือก เว็บ

การเชื่อมตอและยกเลกิการเชื่อมตอ
กับบริการ Push to talk
ในการเชื่อมตอกับบริการ Push to talk 
ใหเลือก เมน ู> สนทนา > เปดการสนทนา 

 แสดงการเชื่อมตอ Push to talk  
แสดงวาใชบริการไมไดชั่วคราว เครื่องจะ
ลองเชื่อมตอกับบริการอีกครั้งโดยอัตโนมัติ 

จนกวาคุณจะยกเลิกการเชื่อมตอจาก
บริการ Push to talk หากคุณเพิ่มกลุมลงใน
เครื่อง คณุจะเขารวมกลุมที่ใชงานอยูได
โดยอัตโนมัต ิ(คาที่ตั้งมา หรือ รับฟง) 
และชื่อกลุมที่เปนคาเร่ิมตนจะปรากฏใน
โหมดสแตนดบาย
ในการยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการ 
Push to talk ใหเลือก ปดการสนทนา

การติดตอและการรับ Push to talk
ตั้งคาโทรศัพทใหใชลําโพงหรือหูฟงสําหรับ
การสื่อสารแบบ Push to talk เมือ่เลือก
หูฟงไว คุณสามารถใชโทรศัพทโดยถือไว
ที่หูไดตามปกติ

คําเตือน: โปรดอยาถือโทรศัพท
ไวใกลหูระหวางการใชลําโพง 
เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เมื่อเชื่อมตอกับบริการ Push to talk 
คุณสามารถติดตอหรือรับการติดตอ
แบบกลุมหรือแบบตวัตอตัวได การติดตอ
แบบตัวตอตวั คือ การติดตอกับบุคคลอื่น
เพียงคนเดียว

การติดตอแบบกลุม
ในการติดตอไปที่กลุมที่เปนคาเร่ิมตน 
ใหกดปุมปรับเพิ่มระดับเสียง เสียงสัญญาณ
จะแสดงวาเขาใชไดแลว และเครื่องจะแสดง
ชื่อเลนและชือ่กลุมของคุณ
ในการติดตอไปยังกลุมที่ไมใชคาเร่ิมตน 
เลือก รายการกลุม ในเมนู Push to talk 
เล่ือนไปยังกลุมที่ตองการ และกดปุม
ปรับเพิ่มระดบัเสียง
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กดคางไวที่ปุมปรับเพิ่มระดับเสียงตลอด
การพูดคุยของคุณ และถือโทรศัพทไว
ดานหนาตัวคุณเพื่อใหเห็นหนาจอ 
เมื่อจบการสนทนา ใหปลอยปุมดังกลาว 
การพูดคุยจะจดัตามลําดับที่เขามากอน
จะมีสิทธิ์พูดกอน เมื่อมีบุคคลใดหยุด
การสนทนา คนแรกที่กดปุมปรับเพิ่ม
ระดบัเสียงจะพูดเปนคนถัดไป

การติดตอแบบตัวตอตัว
• ในการเริ่มตดิตอแบบตวัตอตัวจาก

รายชื่อผูติดตอซึ่งคุณเพิ่มไวในแอดเดรส 
Push to talk ใหเลือก รายการรายชื่อ 
เล่ือนไปยังชื่อผูตดิตอและกดปุม
ปรับเพิ่มระดับเสียง
นอกจากนี้ คณุยังสามารถเลือก
ผูติดตอจาก รายชื่อ

• ในการเริ่มการตดิตอแบบตัวตอตัว
จากรายชื่อกลุม Push to talk เลือก 
รายการกลุม และเลื่อนไปยัง
กลุมที่ตองการ เลือก ตัวเลอืก > 
สมาชิกประจํา เล่ือนไปยังชื่อ
ผูติดตอที่ตองการและกดปุมปรับ
เพ่ิมระดับเสียง

• ในการเริ่มการตดิตอแบบตัวตอตัวจาก
รายชื่อคําขอการติดตอกลับที่คุณไดรับ 
เลือก ถาดเขาโทรกลับ เล่ือนไปยัง
ชื่อเลนที่คณุตองการ และกดปุม
ปรับเพิ่มระดับเสียง

การรับการติดตอแบบกลุมหรือ
แบบตัวตอตัว
เสียงสัญญาณสั้นๆ แจงใหคุณทราบถึงกลุม
ที่เรียกเขาและการติดตอแบบตวัตอตัว 
เมื่อไดรับการติดตอแบบกลุม ชื่อกลุมและ
ชื่อเลนของผูติดตอเขามาจะปรากฏขึ้น 
เมื่อไดรับสายแบบตัวตอตัวจากบุคคล
ที่คณุบันทึกขอมูลไวแลวใน รายชื่อ 
เครื่องจะแสดงชื่อที่บันทึกไว หากคณุระบุไว 
ถาไมไดระบุไว จะแสดงเฉพาะชื่อเลน
เทานั้น
คุณสามารถรับหรือปฏิเสธการติดตอ
แบบตัวตอตวัที่ไดรับได หากคุณไดตั้งคา
โทรศัพทใหแจงเตือนคุณถึงการตดิตอ
แบบตัวตอตวั
หากคุณกดปุมปรับเพิ่มระดับเสียงเพื่อ
พยายามตอบกลับไปยังกลุมขณะที่สมาชิก
คนอื่นๆ กําลังสนทนาอยู คุณจะไดยินเสียง
ใหรอคิวและขอความ กําลังรอคิว จะ
ปรากฏขึน้ตลอดเวลาที่คุณยังกดปุม
ดังกลาวอยู กดคางไวที่ปุมปรับเพิ่ม
ระดับเสียง และรอใหบุคคลอื่นหยุดกอน 
แลวคณุจึงเริ่มพูดตอได

การขอใหติดตอกลบั
หากคุณตดิตอแบบตัวตอตัวและไมไดรับ
การตอบกลับ คุณสามารถสงคําขอให
บุคคลนั้นติดตอกลับมาหาคณุได
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เมื่อมีบุคคลสงคําขอการตดิตอกลับมาที่คุณ 
ขอความ ไดรับคําขอโทรกลับ จะปรากฏ
ขึ้นในโหมดสแตนดบาย เมื่อคุณไดรับ
คําขอใหตดิตอกลับจากผูที่ไมอยูใน
รายชื่อของคณุ คุณสามารถบันทึกชื่อ
ไวในรายชื่อของคณุได

การสงคําขอการติดตอกลับ
คุณสามารถสงคําขอการติดตอกลับดวย
วิธีการดังตอไปนี้
• ในการสงคําขอใหติดตอกลับจาก

รายชื่อผูติดตอในเมนู สนทนา 
ใหเลือก รายการรายชื่อ เล่ือนไปยัง
ชื่อผูติดตอและเลือก ตวัเลอืก > 
สงขอความโทรกลบั

• ในการสงคําขอติดตอกลับจาก รายชื่อ 
ใหคนหารายชื่อที่ตองการ และเลือก 
ตัวเลอืก > รายละเอียดรายชื่อ 
เล่ือนไปที่แอดเดรส Push to talk 
และเลือก ตวัเลอืก > สงขอความ
โทรกลับ

• ในการสงคําขอใหติดตอกลับจาก
รายชื่อกลุมในเมนู สนทนา ใหเลือก 
รายการกลุม และเลื่อนไปยังกลุมที่
ตองการ เลือก ตัวเลอืก > สมาชิก
ประจํา เล่ือนไปที่รายชือ่ที่ตองการ 
และเลือก ตวัเลอืก > สงขอความ
โทรกลับ

• ในการสงคําขอใหติดตอกลับจาก
รายชื่อที่ขอใหติดตอกลับในเมนู 
สนทนา ใหเลือก ถาดเขาโทรกลับ 
เล่ือนไปยังชื่อผูตดิตอและเลือก 
ตัวเลอืก > สงขอความโทรกลบั

การตอบคําขอการติดตอกลับ
1. ในการเปดหนาจอ ถาดเขาโทรกลับ 

ใหเลือก ดู ชื่อเลนของบุคคลที่สงคําขอ
การติดตอกลับมาจะปรากฏขึน้

2. ในการติดตอกลับแบบตัวตอตัว 
ใหกดปุมปรับเพิ่มระดับเสียง

3. ในการสงคําขอการตดิตอกลับไปยังผูสง 
ใหเลือก ตัวเลอืก > สงขอความ
โทรกลบั
ในการลบคําขอ ใหเลือก ลบ

การบันทึกผูสงคําขอใหติดตอกลับ
1. ในการเปดหนาจอ ถาดเขาโทรกลับ 

ใหเลือก ดู ชื่อเลนของบุคคลที่สงคําขอ
การติดตอกลับมาจะปรากฏขึน้

2. ในการดูแอดเดรส Push to talk ของผูสง 
ใหเลือก ตัวเลอืก > ดทูี่อยูสนทนา
ในการบันทึกชื่อใหมหรือเพิ่มแอดเดรส 
Push to talk ในรายชื่อ ใหเลือก 
ตัวเลือก > จัดเก็บเปน หรือ 
เพ่ิมเขาในชื่อ

การเพิ่มรายชือ่การติดตอแบบ
ตัวตอตัว
คุณสามารถบันทึกชื่อของบุคคลที่คุณ
พูดคยุแบบตัวตอตัวอยูเปนประจําดวย
วิธีการดังตอไปน้ี
• ในการเพิ่มแอดเดรส Push to talk ใหกับ

ชื่อที่อยูใน รายชื่อ ใหคนหารายชื่อ
ที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > 
เพ่ิมรายละเอียด > ที่อยูสนทนา
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• ในการเพิ่มรายชื่อผูติดตอลงในรายชือ่
ผูติดตอ Push to talk ใหเลือก เมนู > 
สนทนา > รายการรายชื่อ > 
ตัวเลอืก > เพ่ิมชื่อ

• ในการเพิ่มผูติดตอจากรายชื่อกลุม 
ใหเชื่อมตอกับบริการ Push to talk 
เลือก รายการกลุม และเลื่อนไปยัง
กลุมที่ตองการเลือก ตวัเลือก > 
สมาชิกประจํา เล่ือนไปยังสมาชกิ
ที่มีขอมูลผูติดตอที่คุณตองการบันทึก 
และเลือก ตวัเลอืก ในการเพิ่มรายชื่อ
ผูสนทนาใหม ใหเลือก จัดเก็บเปน 
ในการเพิ่มแอดเดรส Push to talk 
ใหกับชื่อที่อยูใน รายชื่อ ใหเลือก 
เพ่ิมเขาในชื่อ

การสรางและการตั้งคากลุม
เมื่อคุณติดตอไปที่กลุม สมาชิกทุกคน
ในกลุมจะไดยินเสียงพรอมกัน
สมาชิกแตละคนในกลุมจะมีชื่อเลน 
ซึ่งแสดงเปนขอมูลผูโทร สมาชิกกลุม
สามารถเลือกชื่อเลนสําหรับพวกเขา
ในแตละกลุมได
กลุมตางๆ จะไดรับการรีจิสเตอรไวที่
แอดเดรส URL ผูใชหนึ่งคนจะรีจสิเตอร 
URL กลุมในเครือขายโดยการเขารวม
เซสชันกลุมในครั้งแรก
กลุม Push to talk มี 3 ประเภทดังนี้
• กลุมที่กําหนดไวคอืกลุมที่อนุญาตให

ผูเขารวมที่เลือกไวซึ่งระบุไวโดย
ผูใหบริการไดเขารวมกลุมได

• กลุมเฉพาะกิจคือกลุมที่ผูใชจัดทําขึน้เอง 
คุณสามารถสรางกลุมสวนตวัของคุณ
และเชิญสมาชิกเขารวมกลุมได

• กลุมที่กําหนดไวแบบเฉพาะกิจ คอื 
กลุมที่คุณสรางขึ้นจากสมาชกิในกลุม
ที่กําหนดไว ตวัอยางเชน ธุรกิจแบบหนึ่ง
อาจมีกลุมเฉพาะ รวมทั้งกลุมที่แยกไว
สําหรับการดําเนินธุรกิจเฉพาะบางอยาง

การเพิ่มกลุม
1. เลือก เมนู > สนทนา > เพ่ิมกลุม > 

ไกด
2. ในการต ังระดบัการรักษาความปลอดภยั

สําหรับกลุม เลือก กลุมสาธารณะ หรือ 
กลุมสวนตวั
หากคุณเลือก กลุมสวนตัว โทรศัพท
จะสรางสวนที่มีรหัสไวกับแอดเดรสกลุม 
ซึ่งสมาชิกไมสามารถดูได เมื่อพวกเขา
ไดรับคําเชิญเขารวมกลุม คนที่จัดทํา
กลุมสวนตวัเทานั้นจึงจะเชิญสมาชิก
อ่ืนๆ เขารวมกลุมได

3. ปอนชื่อกลุม และเลือก ตกลง
4. เลือกสถานะของกลุม: คาที่ตั้งมา, 

รับฟง หรือ ไมใชงาน โทรศัพทจะแสดง
กลุมที่บันทึกไวและสถานะของกลุมนั้น 
คาที่ตั้งมา และ รับฟง คือกลุมที่
ใชงานอยู เมื่อคุณกดปุมปรับเพิ่ม
ระดับเสียงเพื่อติดตอแบบกลุม 
เครื่องจะตดิตอไปท่ีกลุมที่เปนคาเร่ิมตน 
หากคุณยังไมไดเล่ือนไปยังกลุมหรือ
ผูตดิตออ่ืนๆ
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5. ในการสงคําเชิญไปยังกลุม ใหเลือก ใช 
เมื่อเครื่องแสดงขอความ คุณสามารถ
สงคําเชญิโดยใชขอความแบบตัวอักษร
หรืออินฟราเรด
สมาชิกที่คณุสงคําเชิญใหเขารวม
กลุมสาธารณะสามารถเชิญสมาชิก
คนอื่นเขารวมกลุมนั้นไดอีก

การรับคําเชิญ
1. เมื่อคุณไดรับคําเชิญใหเขารวมกลุม 

ไดรับคําเชิญจากกลุม: จะปรากฏขึ้น
2. ในการดชู ือเลนของบุคคลท ีสงคําเชญิมา

และแอดเดรสกลุม หากกลุมนั้น
ไมใชกลุมสวนตัว ใหเลือก ดู

3. ในการเพิ่มกลุมลงในเครื่องของคุณ 
ใหเลือก จัดเก็บ ในการตัง้คาสถานะ
สําหรับกลุม ใหเลือก คาที่ตั้งมา, 
รับฟง หรือ ไมใชงาน

หากไมรับคําเชิญ ใหเลือก ออก > ใช 
หรือเลือก ดู > ไมเก็บ > ใช

การตั้งคา Push to talk
การตัง้คา Push to talk มี 2 ประเภท ไดแก 
การตัง้คาเพื่อการเชื่อมตอกับบริการ 
และการตั้งคาเพื่อใชงาน
คุณอาจไดรับการตั้งคาเพื่อเชื่อมตอกับ
บริการจากผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ 
โปรดดูที่ “บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” 
ในหนา xii คุณสามารถปอนการตั้งคา
ดวยตัวคุณเองได โปรดดูที่ 
“การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา 53

ในการเลือกการตั้งคาสําหรับการเชื่อมตอ
กับบริการ ใหเลือก เมน ู> สนทนา > 
การตั้งกําหนดคา เลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้
• การจัดรูปแบบ เพ่ือเลือกผูใหบริการ 

คาที่ตั้งมา หรือ การตั้งคาสวนบุคคล 
สําหรับบริการ Push to talk เฉพาะ
คาคอนฟเกอเรชันที่รองรับบริการ 
Push to talk เทานั้นที่จะปรากฏขึ้น

• บัฆช ีเพ่ือเลือกแอคเคาทบริการ Push to 
talk ที่อยูในการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
ที่ใชงาน

• คณุยงัสามารถเลอืกจากตวัเลือกตอไปน ี
ไดเชนกัน: ชื่อผูใชสนทนา, ชื่อเลนที่
ตั้งไว, รหัสผานสนทนา, โดเมน และ 
ที่อยูเซิรฟเวอร

ในการแกไขการตั้งคา Push to talk 
เพ่ือใชงาน ใหเลือก เมนู > สนทนา > 
การตั้งคาสนทนา
• ในการเลอืกโทรศพัทใหตอบรบัการตดิตอ

แบบตัวตอตวัที่ไดรับ ใหเลือก การโทร 
1 ตอ 1 > เปด ในการติดตอแตไมรับ
การติดตอแบบตัวตอตัว ใหเลือก ปด 
ผูใหบริการอาจนําเสนอบริการที่แทนที่
การตั้งคาเหลานี้ ในการตั้งโทรศพัท
ใหแจงคณุถึงการติดตอแบบตวัตอตวั
ดวยเสียงเรียกเขา ใหเลือก แจง

• ในการใชกลุมที่เปนผูฟง ใหเลือก 
กลุมที่รับฟง > เปด
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• ในการตัง้โทรศัพทใหเชือ่มตอกับบริการ 
Push to talk โดยอัตโนมัติเมื่อคุณ
เปดเครื่อง ใหเลือก สถานะสนทนา
เมื่อเปดเครือ่ง > ใช

• ในการซอนแอดเดรส Push to talk 
จากกลุมและการติดตอแบบตัวตอตัว 
ใหเลือก สงที่อยูสนทนา > ไม

■ ออรแกไนเซอร

นาฬิกาปลกุ
คุณสามารถตั้งใหเครื่องปลุกตามเวลาที่
กําหนดได เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
นาฬิกาปลกุ
ในการตัง้เวลาปลุก ใหเลือก เวลาปลกุ 
และปอนเวลาปลุก ในการเปลี่ยนเวลาปลุก
เมื่อตั้งคาเวลาปลุกไว ใหเลือก เปด
ในการตัง้ใหโทรศัพทแจงเตือนคุณเมื่อถึง
วันที่เลือกในสัปดาห ใหเลือก เตือนซ้ํา
ในการเลือกเสียงปลุก หรือตั้งสถานีวิทยุ
เปนเสียงปลุก ใหเลือก เสียงปลุก หากคุณ
เลือกวิทยุเปนเสียงปลุก ใหตอชุดหูฟง
เขากับโทรศัพท โทรศัพทจะใชสถานีที่คุณ
ฟงลาสุดเปนเสียงปลุก โดยเสียงวิทยุ
จะออกทางลําโพง หากคณุถอดชุดหูฟงออก
หรือปดโทรศัพท เสียงปลุกที่ตั้งไวเร่ิมแรก
จะถูกใชแทนวิทยุ
ในการตัง้ไทมเอาตในการเลื่อนการเตอืน 
ใหเลือก การหมดเวลาเลื่อน และตั้งเวลา

เมื่อถึงเวลาปลุก
เครื่องจะสงเสียงปลุก และมีขอความ
กะพริบวา ปลุก! พรอมกับแสดงเวลา
ปจจุบันบนหนาจอ แมวาจะปดโทรศัพทไว
ก็ตาม เมื่อตองการปดเสียงปลุก ใหเลือก 
หยุด หากคณุปลอยใหเครื่องสงเสียงปลุก
ตอไปเปนเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก เลือ่นไป 
เสียงปลุกจะหยุดดงัตามเวลาที่คุณตั้งไวใน 
การหมดเวลาเลือ่น และจะสงเสียงปลุก
ใหมอีกครั้ง
หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู 
เครื่องจะเปดเองและมีเสียงปลุกดงัขึ้น 
หากคุณกด หยุด โทรศัพทจะแสดงขอความ
ถามวาคุณตองการเปดใชงานโทรศัพท
เพ่ือโทรตดิตอหรือไม กด ไม เพ่ือปดเครื่อง
หรือ ใช เพ่ือโทรออกและรับสายที่โทรเขา 
หามกด ใช เมื่อการใชงานโทรศพัทไรสาย
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ
อันตรายได

ปฏิทิน
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน 
วันที่ปจจุบันจะแสดงอยูในกรอบ หากมี
บันทึกที่ตัง้ไวสําหรับวันนั้น วันดังกลาว
จะปรากฏเปนตวัทึบ หากคุณตองการดู
บันทึกของวันนั้น ใหเลือก ดู ในการดูทีละ
สัปดาห ใหเลือก ตวัเลือก > ดอูาทิตย 
ในการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน ใหเลือก
การแสดงผลเปนเดอืนหรือสัปดาห 
และเลือก ตัวเลือก > ลบบันทกึทั้งหมด
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คุณอาจใชตัวเลือกอื่นๆ ของการแสดงผล
ปฏิทินเปนวันในการ จัดทําบันทึกโดยคุณ
สามารถลบ, แกไข, ยาย หรือจัดทําบันทึก
ซ้ํา, คัดลอกบันทึกไปยังวันอ่ืน, สงบันทึก
โดยใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือสงบันทึก
ไปยังปฏิทินของโทรศัพทที่ใชรวมกันได
เครื่องอื่นเปนขอความแบบตวัอักษรหรือ
ขอความมัลติมีเดยี ใน การตั้งคา 
คุณสามารถตั้งคาวันที่ เวลา เขตเวลา 
รูปแบบวันที่หรือเวลา หรือวันแรกของ
สัปดาห ในตวัเลือก ลบบันทึกอัตโนมัติ 
คุณสามารถตั้งคาใหเครื่องลบบันทึกเดิม
โดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กําหนด

การสรางปฏิทินเตือนความจํา
เลือก เมน ู> ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน 
เล่ือนไปยังวันที่ที่คณุตองการ และเลือก 
ตัวเลอืก > สรางบันทึก เลือกประเภทของ
ขอความดงัตอไปน้ี:

 นัดหมาย,  โทร,  วันเกิด, 
 บันทึก หรือ  เตือนความจํา

เมือ่โทรศัพทสงเสยีงแจงเตือน
ตามบันทึก
โทรศัพทจะสงเสียงบี๊พและแสดงบันทึก 
เมื่อมีบันทึกเตือนการโทร สัญลักษณ  
จะปรากฏบนจอโทรศพัท คุณสามารถ
โทรออกไปยังหมายเลขที่ปรากฏโดยการ
กดปุมสนทนา ในการปดเสียงแจงเตือน
และดูบันทึก ใหเลือก ดู ในการหยุดเสียง
ปลุก 10 นาที ใหเลือก เลื่อนไป
ในการปดเสียงแจงเตือน โดยไมดูบันทึก 
ใหเลือก ออก

สิ่งที่ตองทํา 
คุณสามารถจัดเก็บบันทึกงานที่ตองทําได
เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > 
สิ่งที่ตองทํา
ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก 
ใหเลือก เพ่ิม หรือเลือก ตัวเลอืก > เพ่ิม 
เขียนขอความ เลือก จัดเก็บ และลําดับ
ความสําคญั จากนั้น ตั้งคาวันครบกําหนด
และเสียงเตือนสําหรับบันทึก
ในการดูบันทึกแตละรายการ ใหเล่ือนไปยัง
บันทึกที่ตองการ และเลือก ดู
นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อ
ลบบันทึกที่เลือกไวไดดวย และลบบันทึก
ทั้งหมดที่คุณทําเครื่องหมายเปนเสร็จ
สมบูรณ คุณสามารถจัดเรียงบันทึก
ตามลําดบัความสําคัญหรือตามวันส้ินสุด, 
สงบันทึกไปยังโทรศพัทเครื่องอื่นเปน
ขอความแบบตวัอักษรหรือขอความ
มัลตมิีเดีย, จัดเก็บบันทึกเปนบันทึกปฏิทิน 
หรือเขาใชปฏิทินได
ขณะที่ดูบันทึก คณุสามารถเลือกตัวเลือก
การแกไขบันทึกที่เลือกไว แกไขวันส้ินสุด
หรือลําดบัความสําคัญของบันทึก หรือ
ทําเครื่องหมายบันทึกนั้นเปนเสร็จสมบูรณ
ไดดวย

บันทึก
คุณสามารถใชฟงกชันนี้ในการเขียนและสง
บันทึก
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เลือก เมน ู> ตารางนัดหมาย > บันทึก 
ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก 
ใหเลือก เพ่ิม หรือเลือก ตัวเลือก > 
สรางบันทึก เขียนขอความ และเลือก 
จัดเก็บ
ตัวเลือกอื่นๆ สําหรับการบันทึก คือ การลบ
และการแกไขบันทึก ขณะที่แกไขบันทึก 
คุณสามารถออกจากโปรแกรมแกไข
ขอความ โดยไมตองบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
คุณสามารถสงบันทึกไปยังเครื่องที่ใชงาน
รวมกันไดผานอินฟราเรด, เทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth, ขอความแบบตัวอักษร 
หรือขอความมัลตมิีเดีย หากบันทึกยาว
เกินกวาที่จะสงขอความเปนตัวอักษรได 
เครื่องจะขอใหคุณลบจํานวนตัวอักษรที่
เกินมาออกจากบันทึกของคณุ

Wallet 
ใน กระเปาเงิน คุณสามารถบันทึกขอมูล
สวนตัว เชน หมายเลขบัตรเครดติ ที่อยู 
และรหัสผานของบริการที่ตองระบุชื่อผูใช
และรหัสผาน คุณสามารถดึงขอมูลใน 
Wallet เพ่ือปอนขอมูลลงในฟอรมออนไลน
ไดอยางงายดาย หากบริการดังกลาว
สนับสนุน
ครั้งแรกที่คุณเขาใชงานเมนู Wallet 
คุณไดกําหนดรหัส Wallet เพ่ือปองกันขอมูล
ที่มีการเขารหัส ที่ สรางรหัสกระเปาเงนิ: 
ปอนรหัสและเลือก ตกลง เพ่ือยืนยัน 
ที่ เช็ครหัสกระเปาเงิน: ปอนรหัสอีกครั้ง 
และเลือก ตกลง โปรดดูที่ “รหัส Wallet” 
ในหนา xii

หากคุณตองการลบขอมูลทั้งหมดใน Wallet 
รวมถึงรหัส Wallet ใหปอน *#7370925538# 
(*#res wallet# ในสวนปุมตัวอักษร) ในโหมด
สแตนดบาย นอกจากนี้ คุณตองใสรหัส
โทรศัพทของเครื่อง โปรดดทูี่ “รหัสโทรศัพท” 
ในหนา xi
ในการเพิ่มหรือแกไขขอมูล ใหเปดเมนู 
กระเปาเงิน ในการใชขอมูลของ Wallet 
ในบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ใหเขาใช Wallet 
ผานเบราเซอร โปรดดทูี่ “เว็บ” ในหนา 77

การใชงานเมนู Wallet
หากตองการเขาสูเมนู Wallet ใหเลือก 
เมน ู> ตารางนัดหมาย > กระเปาเงิน 
ปอนรหัส Wallet ของคณุ และเลือก ตกลง 
โปรดดทูี่ “การตั้งคา Wallet” ในหนา 71 
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• รูปแบบกระเปา เพ่ือสรางคาผสม

ของขอมูลในบัตร ซึ่งอาจใชสําหรับ
บริการตางๆ กัน รูปแบบ Wallet จะ
มีประโยชนมากหากบริการนั้นตองการ
ใหคุณปอนขอมูลตางๆ มากมาย 
เนื่องจากคุณสามารถเลือกตวัเลือก 
Wallet ที่เหมาะสมแทนที่จะเลือก
บัตรแตละใบแยกกัน

• บัตร เพ่ือบันทึกขอมูลบัตรสวนตวั 
คุณสามารถบันทึกขอมูลของบัตร
ชําระเงิน บัตรสมาชิก และบัตรเขาใชได 
เชน ขอมูลชื่อผูใชและรหัสผานสําหรับ
บริการชนิดตางๆ รวมทั้งที่อยูและขอมูล
ผูใช โปรดดูที่ “การบันทึกขอมูลบัตร” 
ในหนา 70
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• ตั๋วตางๆ เพ่ือบันทึกขอความแจงของ 
e-tickets ซึง่คุณไดส่ังซื้อผานบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ หากตองการดตูั๋ว 
ใหเลือก ตัวเลือก > ดู

• ใบเสร็จตางๆ เพ่ือบันทึกใบเสร็จรับเงิน
ของการสั่งซื้อผานโทรศัพทเคลื่อนที่

• บันทึกสวนตวั เพ่ือบันทึกขอมูลสวนตัว
ทุกชนิดที่คุณตองการไดรับการปองกัน
โดยรหัส PIN ใน Wallet โปรดดทูี่ 
“ขอมูลสวนตัว” ในหนา 70

• การตั้งคา เพ่ือแกไขการตั้งคา Wallet 
โปรดดูที่ “การตั้งคา Wallet” ในหนา 71

การบนัทึกขอมูลบตัร
เขาใช Wallet และเลือก บัตร เลือก
ประเภทบัตรที่ตองการบันทึกขอมูล ดงันี้ 
บัตรชําระเงิน, บัตรทีเ่ปนสมาชิก, 
เขาสูบัตรตางๆ, ขอมูลบัตรผูใช หรือ 
บัตรที่อยู หากไมมีการดที่จะเพิ่ม ใหเลือก 
เพ่ิมใหม หรือเลือก ตัวเลือก > เพ่ิมใหม 
ปอนขอมูลในชอง และเลือก เสร็จ
หากผูใหบริการสนับสนุน คุณจะสามารถ
รับขอมูลบัตรที่โทรศัพทเปนขอความ
การตัง้คาคอนฟเกอเรชันได คณุจะ
ไดรับแจงวาบัตรของคณุเปนบัตรชนิดใด 
โปรดสอบถามจากผูออกบัตรหรือ
ผูใหบริการเกี่ยวกับการรับขอมูลบัตร
เปนขอความการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน

ขอมูลสวนตัว
คุณสามารถจัดเก็บบันทึกสวนตัวได เชน 
เลขบัญชีธนาคาร รหัสผาน หรือรหัสตางๆ 
1. เขาใช Wallet และเลือก บันทึกสวนตวั 

หากไมมีบันทึกที่จะเพิ่ม ใหเลือก 
เพ่ิมใหม หรือเลือก ตัวเลอืก > 
เพ่ิมใหม ปอนขอมูลและกําหนดชื่อ
ใหกับบันทึก
เลือก ตัวเลอืก เพื่อแกไขบันทึกที่เลือก 
เรียงลําดับบันทึกดวยชือ่หรือวันที่ 
หรือลบบันทึก

2. ในการดูบันทึกแตละรายการ ใหเล่ือน
ไปยังบันทึกที่ตองการ และเลือก ดู

3. ขณะที่ดูบันทึก ใหเลือก แกไข เพ่ือ
แกไขบันทึก เลือก ตัวเลือก และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้
• สงเปนขอความ เพื่อคดัลอกบันทึก

เปนขอความแบบตัวอักษรหรือ
ขอความมัลตมิีเดีย

• คัดลอกไปปฏิทิน เพ่ือคัดลอก
บันทึกนั้นไปไวที่ปฏิทินเพื่อเปน
บันทึกเตือนความจํา

• ใชรายละเอียด เพ่ือนําหมายเลข 
อีเมลแอดเดรส และเว็บแอดเดรส
จากบันทึกมาใช

• ลบ เพ่ือลบบันทึก
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การสรางรูปแบบ Wallet
เมื่อคุณบันทึกขอมลูบัตรสวนตวัแลว 
คุณจะสามารถรวมขอมูลเหลานี้เขาไปไว
ในรูปแบบ Wallet และใชรูปแบบเพื่อดึง
ขอมูล Wallet จากบัตรตางๆ ขณะที่เบราสได
1. เขาใช Wallet และเลือก รูปแบบ

กระเปา
2. เมื่อตองการสรางรูปแบบ Wallet ใหม 

และไมมรูีปแบบที่จะเพิ่ม ใหเลือก 
เพ่ิมใหม หรือเลือก ตัวเลือก > 
เพ่ิมใหม 

3. ปอนขอมูลในชองตอไปนี้ และเลือก 
เสร็จ ในบางชองอาจมีขอมูลที่ถูกเลือก
มาจาก Wallet คุณตองบันทึกขอมลูนี้
กอนที่คุณจะสรางรูปแบบ Wallet ได
• เลือกการชําระบัตรตอไป และ

เลือกบัตรจากรายการบัตรชําระเงิน
• เลือกบัตรทีเ่ปนสมาชิกตอไป 

และเลือกบัตรจากรายการ
บัตรสมาชิก

• เลือกเขาสูบัตรตอไป และเลือก
บัตรจากรายการบัตรเขาใช

• เลือกขอมูลบัตรของผูใชตอไป 
และเลือกบัตรจากรายการบัตร
ขอมูลผูใช

• เลือกทีอ่ยูเรยีกเก็บเงินตอไป 
และเลือกที่อยูจากรายการบัตรที่อยู

• เลือกทีอ่ยูการสงตอไป และ
เลือกที่อยูจากรายการบัตรที่อยู

• เลือกทีอ่ยูการสงใบเสรจ็ตอไป 
และเลือกที่อยูจากรายการบัตรที่อยู

• เลอืกวิธีการสงใบเสร็จตอไป 
และเลือกวิธีการสงดังนี้ สงไปยัง
โทรศัพท หรือ สงไปที่ที่อยูอีเมล

• ชื่อรปูแบบกระเปาเงิน: ปอนชื่อ
ของรูปแบบ

การตั้งคา Wallet
เขาใช Wallet และเลือก การตั้งคา ในการ
เปล่ียนรหัส Wallet ใหเลือก เปลีย่นรหสั 
ในการตั้งรหัสและประเภทของ Radio 
Frequency Identification (RFID) ใหเลือก 
ID คลืน่ความถีว่ิทยุ > รหัส ID 
คลืน่ความถี่วิทย ุและ ประเภท ID 
คลืน่ความถี่วิทย ุRFID คือเทคโนโลยี
ที่ชวยรักษาความปลอดภัยใหกับการ
ทํารายการทางธุรกิจ

ขอแนะนําสําหรับการสัง่ซ้ือ
โดยใช Wallet
• ในการเลือกซื้อสินคา ใหเขาใช

เว็บไซตที่ตองการ ซึง่ตองสนับสนุน 
Wallet บริการตองสนับสนุน
ขอกําหนด Electronic Commerce 
Modeling Language โปรดดูที่ 
“การเชื่อมตอบริการ” ในหนา 78
เลือกผลิตภัณฑที่คุณตองการซื้อ
และอานขอมูลทั้งหมดที่ใหมาอยาง
ระมัดระวังกอนการสั่งซื้อ
ขอความนั้นอาจไมปรากฏภายใน
หนาจอเดียว ดงันั้น โปรดเลื่อนดู
ขอความและอานขอความทั้งหมด
กอนที่จะสั่งซื้อ
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• ในการชําระคาสินคาที่คุณตองการซื้อ 
เครื่องจะสอบถามวาคณุตองการใช 
Wallet หรือไม และเครื่องจะแสดง
ขอความใหคณุปอนรหัส PIN ของ Wallet

• เลือกบัตรที่คุณตองการใชชําระจาก
รายการ บัตรชําระเงิน หากฟอรม
ขอมูลที่คุณไดรับจากผูใหบริการ
สนับสนุนขอกําหนด Electronic 
Commerce Modeling Language 
เครื่องจะปอนขอมูลบัตรเครดิตหรือ
รูปแบบ Wallet จาก Wallet ใหโดย
อัตโนมัติ

• อนุมัติการส่ังซื้อ และระบบจะสง
ขอมูลตอไป

• คุณอาจไดรับขอความแจงหรือใบเสร็จ
รับเงินแบบดจิิตอลของการสั่งซื้อครั้งนั้น

• ในการปดการใชงาน Wallet ใหเลือก ปด 
wallet หากคุณไมไดใช Wallet เปนเวลา 
5 นาที เครื่องจะปดการใชงาน Wallet 
โดยอัตโนมัติ

หากคณุพยายามเขาใชหรือเขาดูขอมูล
ที่เปนความลับที่ตองการรหัสผาน (เชน 
บัญชีธนาคารของคุณ) ใหลบแคชจากเครื่อง
หลังการใชแตละครั้ง
โปรดดูการลบแคชที่ “หนวยความจําแคช” 
ในหนา 82

การซิงโครไนซ
การซิงโครไนซจะชวยคุณจัดเก็บขอมูล
ในปฏิทินและในรายชื่อลงในเซิรฟเวอร
อินเตอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) หรือในเครื่องพีซีที่ใชงาน

รวมกันได หากคุณจัดเก็บขอมูลไวใน
เซิรฟเวอรอินเตอรเน็ตระยะไกล คุณจะ
สามารถซิงโครไนซขอมูลในเครื่องโทรศพัท
ของคุณ โดยใชคณุสมบัตกิารซิงโครไนซ
จากเครื่องโทรศัพทของคุณได นอกจากนี้ 
คุณสามารถซิงโครไนซขอมูลในรายชื่อ 
ปฏิทิน และบันทึกในเครื่อง เพ่ือให
สอดคลองกับขอมูลในเครื่องพีซีที่ใชงาน
รวมกันไดของคุณ โดยเริ่มการซิงโครไนซ
จากเครื่องพีซี ขอมูลรายชื่อในซิมการด
จะไมไดรับการซิงโครไนซ
การตอบรับสายเรียกเขาระหวางการ
ซิงโครไนซจะทําใหการซิงโครไนซส้ินสุดลง 
และคุณตองรีสตารท

การซิงโครไนซจากโทรศัพท
กอนที่คุณจะซิงโครไนซ คุณตองดําเนินการ
ดังตอไปนี้
• สมัครสมาชิกบริการการซงิโครไนซ 

หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม 
โปรดตดิตอผูใหบริการ

• รับการตั้งคาการซิงโครไนซจาก
ผูใหบริการของคณุ โปรดดทูี่ 
“การตั้งคาการซิงโครไนซ” ในหนา 73

ในการเริ่มการซิงโครไนซจากเครื่องโทรศพัท
ของคุณ ใหทําตามขัน้ตอนดงันี้
1. เลือกการตั้งคาคอนฟเกอเรชันที่คุณ

ตองการใชกับการซิงโครไนซ โปรดดทูี่ 
“การตั้งคาการซิงโครไนซ” ในหนา 73

2. เลือก เมนู > ตารางนัดหมาย > ซิงค > 
ซิงโครไนซเซริฟเวอร > ขอมูลที่จะ 
Synchronise ทําเครื่องหมายขอมลู
ที่ตองการซิงโครไนซ
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3. เลือก เมน ู> ตารางนัดหมาย > ซิงค > 
ซิงโครไนซเซิรฟเวอร > ซิงโครไนซ 
ขอมูลที่ทําเครื่องหมายของชดุที่ใชงาน
จะถูกซิงโครไนซหลังจากที่มกีารยืนยัน

การซิงโครไนซในครั้งแรกหรือหลังจาก
การซิงโครไนซถูกขัดจังหวะการทํางาน
อาจใชเวลาถึง 30 นาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ 
ในกรณทีี่หนวยความจําของรายชื่อหรือ
ปฏิทินเตม็

การตั้งคาการซิงโครไนซ
คุณอาจไดรับการตั้งคาการซิงโครไนซเปน
ขอความการตัง้คาคอนฟเกอเรชันจาก
ผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ ในการ
จัดการการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน โปรดดทูี่ 
“การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” ในหนา 53
1. เลือก เมน ู> ตารางนัดหมาย > ซิงค
2. เลือก ซิงโครไนซเซริฟเวอร > 

ตั้งคาการซิงค และเลือกจาก
ตัวเลือกตอไปนี้
การจัดรูปแบบ เฉพาะคา
คอนฟเกอเรชนัที่รองรับการซิงโครไนซ
เทานั้นที่จะปรากฏขึ้น เลือกผูใหบริการ 
คาทีต่ั้งมา หรือ การตั้งคาสวนบุคคล 
สําหรับการซิงโครไนซ
บัญชี เลือกแอคเคาทบริการ
การซิงโครไนซที่มีอยูในการตั้งคา
คอนฟเกอเรชนัที่ใชงาน

3. เลือก การตั้งคาซงิฯ PC เพ่ือปอน
การตัง้คาของการซิงโครไนซที่แจงเตือน
ของเซิรฟเวอร ตั้งคา ชือ่ผูใช และ 
รหัสผาน
ชื่อผูใชและรหัสผานในโทรศัพทและ
เครื่องพีซีของคุณจะตองเหมือนกัน

การซิงโครไนซจากเครื่องพีซีที่
ใชงานรวมกันได
ในการซิงโครไนซรายชื่อ ปฏิทิน และ
บันทึกจากเครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันได 
ใหใชการเชื่อมตออินฟราเรด, Bluetooth 
หรือสายเคเบิลขอมูล คุณจําเปนตองใช
ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ของ
เครื่องโทรศพัทที่ติดตัง้ไวในเครื่องพีซ ี
เร่ิมการซิงโครไนซจากเครื่องพีซี โดยใช
ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite

■ แอปพลิเคชัน

เกมส 
ซอฟตแวรในเครื่องโทรศัพทของคุณมีเกมส
บางเกมสใหมาดวย

การเขาเลนเกมส
เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > เกมส 
เล่ือนไปที่เกมสที่ตองการ และเลือก เปด 
หรือกดปุมโทรออก
โปรดดตูัวเลือกที่เกี่ยวของกับเกมสที่ 
“ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน” 
ในหนา 74

การดาวนโหลดเกมส
เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > ตัวเลอืก > 
การดาวนโหลด > ดาวนโหลดเกมส 
รายการบุคมารคที่ใชไดจะปรากฏขึ้น 
เลือก บุคมารคอื่น เพ่ือเขาใชงานรายการ
บุคมารคในเมนู เวบ็ โปรดดูที่ “บุคมารค” 
ในหนา 81
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ขอสําคัญ: ติดตัง้และใชงาน
เฉพาะซอฟตแวรจากแหลงที่มี
การรักษาความปลอดภัยและ
มีการปองกันจากซอฟตแวร
ที่เปนอันตรายเทานั้น

การตั้งคาเกมส
ในการตัง้คาเสียง แสงสวาง และการสั่น
ขณะเลนเกมส เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น 
> ตัวเลือก > การตั้งคาแอปพลฯิ

แอปพลิเคชนัรวม
ซอฟตแวรในเครื่องโทรศัพทของคณุ
ประกอบดวยแอปพลิเคชัน JavaTM ที่
ออกแบบมาใชกับโทรศัพท Nokia โดยเฉพาะ 

การเปดใชแอปพลิเคชนั
เลือก เมน ู> แอปพลิเคชั่น > รวม 
เล่ือนไปยังแอปพลิเคชันที่ตองการ 
และเลือก เปด หรือกดปุมโทรออก

ตัวเลอืกอื่นๆ ของแอปพลิเคชนั
• ลบ ใชลบแอปพลิเคชันหรือชุด

แอปพลิเคชันออกจากโทรศพัท
• รายละเอียด จะใหขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับแอปพลิเคชันนั้น
• ตรวจสอบเวอรชั่น เพ่ือตรวจสอบวา

เวอรชันใหมของแอปพลิเคชันนี้จะ
ดาวนโหลดจาก เว็บ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ไดหรือไม

• เว็บเพจ จะใหขอมูลเพิ่มเตมิ หรือ
รายละเอียดเพิ่มเติมของแอปพลิเคชัน
นั้นจากเว็บเพจในอินเตอรเน็ต 
ซึ่งระบบตองสนับสนุนคุณสมบัตินี้ 
โดยจะปรากฏขึ้นตอเมื่อแอปพลิเคชัน
นั้นมีอินเตอรเน็ตแอดเดรสแลว

• เขาสูแอปพลิเคชั่น เพ่ือจํากัด
แอปพลิเคชันจากการเขาสูระบบ
เครือขาย ประเภทการเขาใชตางๆ 
จะปรากฏขึ้น ในแตละประเภท 
เลือกการอนุญาตชนิดใดชนิดหนึ่ง
ดังตอไปนี้: ถามทุกครั้ง เครื่องจะถาม
ทุกครั้งเมื่อตองมีการใชงานเครือขาย 
ถามครั้งแรกเทานั้น เครื่องจะถามเมื่อ
มีการพยายามใชงานเครือขายครั้งแรก 
อนุญาตเสมอ ใหใชงานเครือขายได 
หรือ ไมอนุญาต ไมใหใชงานเครือขาย

• เชื่อมตอทาง สําหรับบางแอปพลิเคชนั
ที่ตองใชการตัง้คาบริการแบบเฉพาะ 
เครื่องโทรศพัทของคณุจะถูกตั้งคาใหใช
คาบริการที่ตัง้ไวสําหรับเบราเซอร

การดาวนโหลดแอปพลิเคชนั
โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชัน 
Java J2METM กอนที่จะดาวนโหลด 
โปรดตรวจสอบวาแอปพลิเคชันนี้ใชงานได
กับโทรศพัทของคณุ

ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชงาน
เฉพาะซอฟตแวรจากแหลงที่มี
การรักษาความปลอดภัยและ
มีการปองกันจากซอฟตแวรที่เปน
อันตรายเทานั้น
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คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชัน Java 
ใหมๆ ไดหลายวิธี ดงันี้:
• เลือก เมน ู> แอปพลิเคชั่น > 

ตัวเลอืก > การดาวนโหลด > 
ดาวนโหลดแอปฯ เครื่องจะแสดง
รายการบุคมารคตางๆ เลือก 
บุคมารคอื่น เพ่ือเขาใชงานรายการ
บุคมารคในเมนู เว็บ โปรดดทูี่ 
“บุคมารค” ในหนา 81
เลือกบุคมารคที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมตอ
กับเพจที่ตองการ หากคณุไมสามารถ
เชื่อมตอได คุณอาจเขาใชเพจจาก
บริการซึ่งคณุใชคาการเชื่อมตออยู
ในขณะนี้ไมได ในกรณนีี้ ใหใชเมนู เว็บ 
และเปดใชชุดการตัง้คาบริการอื่นๆ 
โปรดดูที่ “การเชื่อมตอบริการ” 
ในหนา 78 ลองเชื่อมตอกับเพจอีกครั้ง
คุณสามารถสอบถามการใชบริการ
แบบอื่น, ราคา และภาษีตางๆ ไดจาก
ผูใหบริการของคุณ

• เลือก เมน ู> เวบ็ > ลงิคดาวนโหลด 
เลือกดาวนโหลดแอปพลิเคชัน
หรือเกมสที่เหมาะสม โปรดดูที่ 
“การดาวนโหลดไฟล” ในหนา 81

• ใชฟงกชันการดาวนโหลดเกมส โปรดดูที่ 
“การดาวนโหลดเกมส” ในหนา 73

• ใช Nokia Application Installer จาก
ชุดโปรแกรม PC Suite เพ่ือดาวนโหลด
แอปพลิเคชันลงในโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่
โหลดไวแลวสําหรับเว็บไซตที่ไมไดเปน
พันธมิตรกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia จะไมรับรอง
หรือรับประกันใดๆ ตอการใชงานเว็บไซต
ดังกลาว หากคุณเลือกการเขาถึงเว็บไซต
เหลานั้น คณุควรจะยึดถือตามขอควรระวัง
สําหรับความปลอดภัยหรือเนื้อหาที่จะมี
ตอเว็บไซตใดๆ
ขณะดาวนโหลดแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชัน
ที่ดาวนโหลดอาจจะถูกจัดเก็บไวใน
เมนู เกมส แทนเมนู แอปพลเิคชั่น 
คุณไมสามารถจัดเก็บเกมสและ
แอปพลิเคชัน Java ในการดมัลตมิีเดีย

เครื่องคิดเลข
เครื่องคิดเลขในโทรศัพทสามารถบวก ลบ 
คูณ หาร หาคายกกําลัง คารากที่สอง 
และแปลงคาสกุลเงินตางๆ ได

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มี
ขอจํากัดในดานความถูกตอง
และไดรับการออกแบบมา
สําหรับการคํานวณอยางงาย

เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > 
คุณสมบัติพิเศษ > เครื่องคิดเลข 
เมื่อตวัเลข 0 ปรากฏบนจอ ใหปอน
เลขจํานวนแรกที่ตองการคํานวณ กด # 
เพ่ือใสจุดทศนิยม เลือก ตัวเลือก > 
บวก, ลบ, คูณ, หาร, ยกกําลังสอง, 
หาสแควรรูท หรือ เปลี่ยนเครือ่งหมาย 
ปอนตัวเลขจํานวนที่สอง สําหรับผลลัพธ
รวม ใหเลือก ผลลัพธ เมื่อตองการเริ่ม
การคํานวณครั้งใหม ใหเลือกและ
กดคางไวที่ปุม ลบ
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การแปลงสกุลเงิน
เลือก เมน ู> แอปพลิเคชั่น > 
คุณสมบัติพิเศษ > เครื่องคิดเลข 
หากคณุตองการบันทึกอัตราแลกเปลี่ยน 
ใหเลือก ตัวเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน 
เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งที่ปรากฏ
บนหนาจอแสดงผล ปอนอัตราแลกเปลี่ยน 
โดยกดปุม # เพ่ือใสจุดทศนิยม และเลือก 
ตกลง เครื่องจะยังคงบันทึกอัตรา
แลกเปลี่ยนนั้นเอาไวจนกวาจะมอัีตรา
แลกเปลี่ยนใหมมาแทนที่ หากคณุตองการ
แปลงสกุลเงิน ใหปอนจํานวนที่คุณ
ตองการจะแปลง และเลือก ตัวเลอืก > 
เปนสกุลหนึ่ง หรือ เปนสกุลสอง

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลง
สกุลเงินหลัก คุณตองปอน
อัตราใหม เนื่องจากเครื่องจะ
ตั้งคาอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนด
ไวกอนหนาใหเปนศูนย

ตัวนับเวลาถอยหลัง
เลือก เมน ู> แอปพลเิคชั่น > 
คุณสมบัติพิเศษ > ตัวนับถอยหลัง 
ปอนเวลาปลุกเปนชั่วโมง นาที และวินาที 
และเลือก ตกลง หากคณุตองการ 
คุณสามารถเขียนขอความบันทึกของ
คุณเองซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา 
หากตองการเริ่มการจับเวลา ใหเลือก เริ่ม 
หากคณุตองการเปลี่ยนเวลาที่ตั้งไว ใหเลือก 
เปลีย่นเวลา หากคุณตองการหยุด
การทํางานของตัวนับ ใหเลือก หยุดนับ

หากถึงเวลาเตอืน ขณะที่เครื่องอยูใน
โหมดสแตนดบาย เครื่องจะสงเสียงเตอืน 
และกะพริบขอความบันทึกหากตัง้ไว 
หรือ หมดเวลาที่ตั้ง กดปุมใดก็ไดเพ่ือ
หยุดเสียงเตือน หากไมไดกดปุมใด 
เสียงเตือนจะหยุดอัตโนมัตภิายใน 30 วินาที 
แตหากตองการปดเสียงแจงเตอืนและ
ตองการลบบันทึก ใหเลือก ออก หาก
ตองการเริ่มจับเวลาแบบถอยหลังอีกครั้ง 
ใหกด เริ่มใหม

นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา 
หรือรอบเวลาโดยใชนาฬิกาจับเวลา 
ในขณะจับเวลา คุณยังสามารถใชงาน
ฟงกชันอ่ืนไดดวยเชนกัน หากตองการตั้ง
นาฬิกาจับเวลาใหทํางานเปนพ้ืนหลังของ
หนาจอ ใหกดปุมวางสาย
การใชนาฬิกาจับเวลาหรือใหนาฬิกา
จับเวลาทํางานอยูโดยไมปรากฏบนหนาจอ
ขณะที่ใชงานคุณสมบัติอ่ืนๆ อยูจะ
ส้ินเปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทําให
อายุการใชงานของแบตเตอรี่ส้ันลง
เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > 
คุณสมบัติพิเศษ > นาฬิกาจับเวลา 
และเลือกจากตวัเลือกตอไปนี้
• เวลาที่แยกไว เพ่ือวัดคาเวลา

ในรอบนั้น ในการเริ่มจับเวลา ใหเลือก 
เริ่ม เลือก แยก ทุกครั้งที่คุณตองการ
บันทึกเวลาระหวางรอบ ในการหยุด
จับเวลา ใหเลือก หยุด
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ในการบันทึกการจับเวลา ใหเลือก 
จัดเก็บ
ในการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ใหเลือก 
ตัวเลอืก > เริ่ม เวลาใหมนี้จะเดินตอ
จากเวลาเดมิที่จบัเวลาไว ในการ
รีเซ็ตเวลาโดยไมบันทึกไว ใหเลือก 
ตั้งเวลาใหม
หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลา
ใหทํางานเปนพ้ืนหลังของหนาจอ 
ใหกดปุมวางสาย

• รอบเวลา เพ่ือบันทึกรอบเวลา 
หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลา
ใหทํางานเปนพ้ืนหลังของหนาจอ 
ใหกดปุมวางสาย

• จับเวลาตอ เพ่ือดูเวลาที่คุณตัง้ไว
เปนพ้ืนหลัง

• เวลาลาสุด เพ่ือดเูวลาที่จับครั้งลาสุด 
หากยังไมไดรีเซ็ตเวลาของนาฬิกา

• แสดงเวลา หรือ ลบเวลา เพ่ือดหูรือ
ลบเวลาที่บันทึกไว

■ เว็บ
คุณสามารถเขาใช 
บริการอินเตอรเน็ตแบบ
เคลื่อนที่ตางๆ โดยใชเบราเซอรของโทรศพัท

ขอสําคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการ
ที่เชื่อถือได และมีการรักษาความ
ปลอดภัยรวมทั้งการปองกัน
ซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานั้น

คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี้ 
รวมทั้งราคา ภาษี และคําแนะนําตางๆ 
ไดจากผูใหบริการของคุณ
คุณสามารถใชคณุสมบัตเิบราเซอรของ
โทรศัพทเพ่ือดูบริการตางๆ ที่ใชภาษา 
Wireless Markup Language (WML) หรือ 
extensible HyperText Markup Language 
(XHTML) ในเพจตางๆ ได โดยลักษณะ
ที่ปรากฏอาจแตกตางกันตามขนาดของ
หนาจอ คุณอาจดูรายละเอียดทั้งหมด
ของเว็บเพจในอินเตอรเน็ตไมได

ข้ันตอนพื้นฐานในการเขาใช
และการใชงานบริการ
1. จัดเก็บการตัง้คาบริการที่ตองใชในการ

เขาถึงบริการที่คุณตองการใช โปรดดูที่ 
“การตั้งคาการดูขอมูล” ในหนา 78

2. เชื่อมตอเขากับบริการ โปรดดูที่ 
“การตั้งคาการดูขอมูล” ในหนา 78

3. เร่ิมตนการเบราสเพจของบริการ 
โปรดดทูี่ “การเบราสเพจ” ในหนา 78

4. เมื่อคณุเบราสเสร็จเรียบรอยแลว 
ใหยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการ 
การยกเลิกการเชื่อมตอบริการ 
โปรดดทูี่ “ตัวเลือกตางๆ ในขณะเบราส” 
ในหนา 79
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การตั้งคาการดูขอมูล
คุณอาจไดรับการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน
ที่ตองใชในการเบราสเปนขอความการตั้งคา
คอนฟเกอเรชนั จากผูใหบริการระบบหรือ
ผูใหบริการที่นําเสนอบริการที่คุณตองการ
ใช โปรดดูที่ “บริการตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” 
ในหนา xii นอกจากนี้ คณุยังสามารถปอน
การตัง้คาคอนฟเกอเรชันทั้งหมดดวยตัวคุณ
เองได โปรดดูที่ “การตั้งคาคอนฟเกอเรชัน” 
ในหนา 53

การเชื่อมตอบริการ
อันดับแรก ตรวจดูใหแนใจวาการตั้งคา
คอนฟเกอเรชนัของบริการที่คณุตองการใช
นั้นทํางานอยู
1. ในการเลอืกการต ังคาสําหรับการเช ือมตอ

กับบริการ ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
การตั้งคา > การตั้งกําหนดคา

2. เลือก การจัดรูปแบบ เฉพาะคา
คอนฟเกอเรชนัที่รองรับบริการ
การเบราสเทานั้นที่จะปรากฏขึน้ 
เลือกผูใหบริการ คาทีต่ั้งมา หรือ 
การตั้งคาสวนบุคคล เพ่ือเบราส 
โปรดดูที่ “การตั้งคาการดูขอมลู” 
ในหนา 78
เลือก บัญช ีและแอคเคาทบริการ
การเบราสที่มีอยูในการตั้งคา
คอนฟเกอเรชนัที่ใชงาน
เลือก แสดงหนาตางการติดตอ > ใช 
เพ่ือดําเนินการตรวจสอบผูใชดวย
ตนเองสําหรับการเชื่อมตออินทราเน็ต

จากนั้น ใหเชื่อมตอกับบริการโดยเลือก
ทําตามขั้นตอนตอไปนี้
• เลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรือใน

โหมดสแตนดบาย ใหกดคางไวที่ปุม 0
• ในการเลือกบุคมารคของบริการ 

ใหเลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค
• ในการเลือก URL ลาสุด ใหเลือก 

เมน ู> เว็บ > ที่อยูเวบ็ลาสุด
• ในการปอนแอดเดรสของบริการ 

ใหเลือก เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู 
ปอนแอดเดรสของบริการ และเลือก 
ตกลง

การเบราสเพจ
หลังจากคุณเชื่อมตอเขากับบริการ 
คุณสามารถเริ่มการเบราสเพจตางๆ ได 
ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกันไป
ตามบริการนั้นๆ ปฏิบัตติามขอความที่
ปรากฏบนหนาจอแสดงผลที่เครื่องโทรศัพท
ของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ โปรดติดตอ
ผูใหบริการของคณุ
หากคุณเลือก GPRS เปนบริการเสริมขอมูล 
สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นที่ดานบนซาย
ของจอในระหวางการเบราส หากคณุ
รับสายหรือขอความแบบตวัอักษร หรือ
โทรออกในระหวางการเชื่อมตอ (E)GPRS 

 จะปรากฏขึน้ที่ดานบนขวาของหนาจอ 
ซึ่งแสดงวาหยุด (พัก) การเชื่อมตอ (E)GPRS 
ไวชั่วคราว หลังจากโทรเสร็จเรียบรอยแลว 
เครื่องจะพยายามตอ (E)GPRS ใหมอีกครั้ง
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การเบราสดวยปุมกดบนโทรศัพท
• เล่ือนไปตามทิศทางตางๆ เพ่ือเบราส

ดูเพจ
• ในการเลือกรายการที่ไฮไลตไว 

ใหกดปุมโทรออก หรือเลือก ตัวเลอืก 
เพ่ือเลือกตวัเลือกในการเปดลิงค

• ในการปอนตัวอักษรและตวัเลข กดปุม 
0 ถึง 9 ในการปอนตวัอักษรพิเศษ 
ใหกดปุม *

ตัวเลอืกตางๆ ในขณะเบราส
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• ใชขอมูลกระเปาเงิน เพ่ือใชขอมูล

บัตร Wallet จากแอปพลิเคชัน 
หากเพจบริการรองรับ Wallet นั้น 
โปรดดูที่ “Wallet” ในหนา 69

• โฮมเพจ เพ่ือกลับไปที่เพจเริ่มตน
ของคุณ

• ทางลัด เพ่ือเปดรายการตัวเลือกใหม
ซึ่งใชเฉพาะกับเพจนั้น ตัวเลือกนี้
จะใชไดก็ตอเมื่อในเพจมีปุมลัด

• เพ่ิมบุคมารค เพ่ือบันทึกเพจเปน
บุคมารค

• บุคมารค เพ่ือเขาสูรายการบุคมารค 
โปรดดูที่ “บุคมารค” ในหนา 81

• ตัวเลอืกเพจ เพ่ือแสดงรายการ
ตัวเลือกของเพจที่ใชงานอยู

• ประวัติ เพ่ือรับรายการที่แสดง 
URL ลาสุดที่เยี่ยมชม

• ลงิคดาวนโหลด เพ่ือแสดงรายการ
บุคมารคสําหรับการดาวนโหลด

• จัดเก็บที่แฟมขอมูล เพ่ือบันทึกเพจ
เปนลิงคดาวนโหลด

• ตัวเลือกอื่น ๆ  เพ่ือแสดงรายการ
ตัวเลือกอื่นๆ

• รีโหลด เพ่ือโหลดและอัปเดตเพจ
ปจจุบันอีกครั้ง

• จบการทํางาน เพ่ือส้ินสุดการ
เชื่อมตอบริการ

ผูใหบริการอาจเสนอตัวเลือกอื่นๆ ไวดวย
หากคุณไดเขาไปดูขอมลูลับที่ตองการ
รหัสผาน (เชน บัญชีธนาคารของคุณ) 
หลังจากที่เขาไปดูในแตละครั้ง ใหลบ
หนวยความจําในเครื่องของคุณดวย
โปรดดกูารลบแคชที่ “หนวยความจําแคช” 
ในหนา 82

การโทรออกโดยตรง
เบราเซอรสนับสนุนฟงกชนั ซึ่งคุณสามารถ
เขาใชงานไดขณะเบราส คุณอาจตอสาย
โทรศัพท สงแบบเสียง DTMF และบันทึกชือ่
และเบอรโทรศัพทจากเพจขณะที่สนทนาได

การตั้งคาลักษณะเบราเซอร 
ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ตัวเลือกอื่น ๆ  > การตั้งคาลกัษณะ 
หรือในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > 
เว็บ > การตั้งคา > การตั้งคาลักษณะ
เบราเซอร เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• การตัดคํา > ใช เพ่ือกําหนดใหขอความ

ปรากฏบนหนาจอในบรรทัดตอไป 
หากคุณเลือก ไมใช ขอความนั้นจะถูก
ตัดใหส้ันลง
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• ขนาดอักษร > ขนาดเล็กพิเศษ, เลก็ 
หรือ กลาง เพ่ือตัง้ขนาดตวัอักษร

• แสดงภาพ > ไมแสดง เพ่ือซอนภาพ
ในเพจ ซึง่จะชวยเพิ่มความเร็วในการ
เบราสดูเพจที่มีรูปภาพจํานวนมาก

• การแจงเตือน > แจงเตือน
การเชื่อมตอที่ไมรับรอง > แสดง 
เพ่ือตัง้คาใหเครื่องสงเสียงเตือน
เมื่อการเชื่อมตอที่มีการรักษาความ
ปลอดภัยไดเปล่ียนเปนแบบที่ไมมี
การรักษาความปลอดภัยในระหวาง
การเบราส
การแจงเตือน > แจงเตือนรายการ
ที่ไมรับรอง > แสดง เพ่ือตัง้คาให
เครื่องสงเสียงเตือนเมื่อมีขอมูลที่
ไมมีการรักษาความปลอดภัยอยูใน
เพจที่มีการรักษาความปลอดภัย 
การเตอืนนี้ไมไดรับรองวาการเชื่อมตอ
นั้นจะเปนการเชื่อมตอที่ปลอดภัย
หรือไม โปรดดูขอมูลเพิ่มเตมิที่ 
“การรักษาความปลอดภัยของ 
เบราเซอร” ในหนา 82 

• การเขารหัสตัวอักษร > การเขารหัส
เนื้อหา เพ่ือเลือกการเขารหัสใหกับ
ขอมูลในเพจเบราเซอร
การเขารหัสตัวอักษร > ที่อยูเวบ็ 
Unicode (UTF-8) > ใช เพ่ือต ั งคาให
เครื่องสง URL เปนการเขารหัส UTF-8 
คุณอาจตองใชการตัง้คานี้เมื่อคุณ
เขาใชเว็บเพจที่ใชภาษาตางประเทศ

คุกกี้
คุกกี้ คอื ขอมูลที่เว็บไซตบันทึกใน
หนวยความจําแคชในโทรศพัทของคณุ 
คุกกี้จะถูกบันทึกไวจนกวาคณุจะลบ
ขอมูลในหนวยความจําแคช โปรดดูที่ 
“หนวยความจําแคช” ในหนา 82
ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ตัวเลือกอื่น ๆ  > การปองกัน > คุกกี้ 
หรือในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > 
เว็บ > การตั้งคา > ความปลอดภัย > คุกกี้ 
เมื่อตองการยอมใหใชหรือปองกันเครื่อง
จากการรับคุกกี้ เลือก ใหรับได หรือ 
ไมใหรับ

สคริปตผานทางการเชือ่มตอแบบ
ที่มกีารรักษาความปลอดภัย
คุณสามารถเลือกวาจะยอมใหรันสคริปต
จากเพจที่มกีารรักษาความปลอดภัยหรือไม 
โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนสคริปต WML
1. ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลอืก > 

ตัวเลือกอื่น ๆ  > การปองกัน > 
การตั้งคาสคริปต หรือในโหมด
สแตนดบาย เลือก เมนู > เว็บ > 
การตั้งคา > ความปลอดภัย > 
สคริปตผานการเชื่อมตอที่รับรอง

2. ในการยอมใหรันสคริปต เลือก ใหรับได
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บุคมารค
คุณสามารถจัดเก็บแอดเดรสของเพจ
เปนบุคมารคในหนวยความจําของเครื่อง
โทรศัพทได
1. ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลือก > 

บุคมารค หรือในโหมดสแตนดบาย 
เลือก เมน ู> เวบ็ > บุคมารค

2. เล่ือนไปที่บุคมารค และเลือกบุคมารค
นั้น หรือกดปุมโทรออกเพื่อทําการ
เชื่อมตอกับเพจของบุคมารค

3. เลือก ตัวเลือก เพ่ือดู แกไข ลบ 
หรือสงบุคมารค เพ่ือสรางบุคมารคใหม 
หรือบันทึกบุคมารคลงในแฟมขอมูล

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคที่โหลด
ไวแลวสําหรับเว็บไซตที่ไมไดเปนพันธมิตร
กับ Nokia ทั้งนี้ Nokia จะไมรับรองหรือ
รับประกันใดๆ ตอการใชงานเว็บไซต
ดังกลาว หากคุณเลือกการเขาถึงเว็บไซต
เหลานั้น คุณควรจะยึดถือตามขอควรระวัง
สําหรับความปลอดภัยหรือเนื้อหาที่จะมี
ตอเว็บไซตใดๆ

การรับบุคมารค
เมื่อคุณไดรับขอความบุคมารคที่สงเปน
แบบบุคมารค ไดรับ 1 บุคมารค จะปรากฏ
ขึ้น ในการบันทึกบุคมารค ใหเลือก แสดง > 
จัดเก็บ ในการดูหรือลบบุคมารค ใหเลือก 
ตัวเลอืก > ดู หรือ ลบ ในการยกเลิก
บุคมารคทันทีที่คณุไดรับบุคมารค เลือก 
ออก > ตกลง

การดาวนโหลดไฟล
หากคุณตองการดาวนโหลดแบบเสียง ภาพ 
เกมส หรือแอปพลิเคชันเพิ่มเตมิลงใน
โทรศัพทของคุณ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) ใหเลือก เมนู > เว็บ > 
ลิงคดาวนโหลด > ดาวนโหลดเสยีงกริ่ง, 
ดาวนโหลดภาพ, ดาวนโหลดเกมส, 
ดาวนโหลดวีดีโอ, ที่โหลดรูปแบบ 
หรือ ดาวนโหลดแอปฯ

ขอสําคัญ: ติดตั้งและใชงาน
เฉพาะซอฟตแวรจากแหลงที่มี
การรักษาความปลอดภัยและมี
การปองกันจากซอฟตแวรที่เปน
อันตรายเทานั้น

ถาดรับขอมลู
โทรศัพทจะสามารถรับขอความบริการ 
(ขอความที่สงให) ที่มาจากผูใหบริการระบบ 
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
ขอความบริการเปนการแจงขอมูล เชน 
หัวขอขาว และขอความแบบตวัอักษร 
หรือแอดเดรสของบริการ
หากคุณตองการเขาใช ถาดรับขอความ
บริการ ในโหมดสแตนดบาย เมือ่คุณไดรับ
ขอความบริการ ใหเลือก แสดง หากคุณ
เลือก ออก ขอความนั้นจะถูกยายไปที่ 
ถาดรบัขอความบริการ หากคุณ
ตองการเขาใช ถาดรับขอความบริการ 
ในภายหลัง เลือก เมนู > เว็บ > ถาดรับ
ขอความบริการ
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หากคณุตองการเขาใช ถาดรับขอความ
บริการ ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลอืก > 
ตัวเลอืกอื่น ๆ  > ถาดรับขอความบริการ 
เล่ือนไปที่ขอความที่ตองการ และเลือก 
ตัวเลอืก เลือก โหลด เพ่ือใชเบราเซอร 
และดาวนโหลดเนื้อหาที่กําหนดไว ขอมูล 
เพ่ือแสดงขอมูลอยางละเอียดในการแจง
ของบริการ หรือ ลบ เพ่ือลบขอความ

การตั้งคาถาดรับขอมลู
เลือก เมน ู> เวบ็ > การตัง้คา > การตั้งคา
ถาดรับขอความบรกิาร
• ในการตัง้คาโทรศัพทใหรับขอความ

บริการหรือไมรับขอความบริการ เลือก 
ขอความบริการ > ใช หรือ ไมใช

• ในการตัง้คาใหโทรศัพทรับขอความ
บริการเฉพาะจากผูจัดทําขอมูลที่ไดรับ
การรับรองจากผูใหบริการเทานั้น เลือก 
ปองกันขอความ > ใช เมื่อตองการ
ดูรายชื่อผูจัดทําขอมูลที่ไดรับการรับรอง 
ใหเลือก ชองที่เชื่อถอืได

• ในการตัง้คาเครื่องใหใชเบราเซอรจาก
โหมดสแตนดบายโดยอัตโนมัติ 
เมื่อไดรับขอความบริการ ใหเลือก 
เชื่อมตออัตโนมัติ > ใช หากคุณเลือก 
ไมใช เครื่องจะใชเบราเซอรหลังจาก
ที่คุณเลือก โหลด เทานั้น เมื่อเครื่อง
ไดรับขอความบริการ

หนวยความจําแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมลู
ไวชั่วคราว หากคุณพยายามเขาใชหรือเขาดู
ขอมูลที่เปนความลับที่ตองการรหัสผาน 
ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละครั้ง 
ขอมูลหรือบริการที่คุณเขาใชงานจะถูก
จัดเก็บไวในหนวยความจําแคช
การลบแคช ใหทําดงันี้
• ขณะเบราส ใหเลือก ตัวเลอืก > 

ตัวเลือกอื่น ๆ  > ลบขอมูลในแคช
• ในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมนู > 

เว็บ > ลบขอมูลในแคช

การรักษาความปลอดภยัของ
เบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคณุสมบัตกิารรักษา
ความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เชน 
บริการดานธนาคาร หรือการเลือกซื้อสินคา
แบบออนไลน สําหรับการเชือ่มตอประเภทนี้ 
คุณจําเปนตองใชใบรับรองและโมดูลรักษา
ความปลอดภัยซึ่งอาจใชไดจากซมิการด
ของคุณ โปรดติดตอผูใหบริการเพื่อขอทราบ
ขอมูลเพิ่มเติม

โมดูลระบบปองกัน
โมดูลรักษาความปลอดภัยจะปรับปรุง
บริการดานความปลอดภัยของ
แอปพลิเคชันที่เกี่ยวของกับการเชื่อมตอ
เบราเซอร และใชงานลายเซ็นแบบดิจิตอล 
โมดูลรักษาความปลอดภัยอาจประกอบ
ดวยใบรับรอง รวมทั้งคียสวนตวัและคียที่ใช
ทั่วไป ผูใหบริการจะจดัเก็บใบรับรองไวใน
โมดูลรักษาความปลอดภัย
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เลือก เมน ู> เวบ็ > การตัง้คา > 
ความปลอดภัย > การตัง้คาการปองกัน 
เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้
• ขอมลูโมดูลปองกัน เพ่ือแสดงชื่อ

โมดูลรักษาความปลอดภัย สถานะ 
บริษัทผูผลิต และหมายเลขผลิตภัณฑ

• ถาม PIN โมดูล เพ่ือตั้งเครื่องใหถาม
รหัส PIN ของโมดลู ขณะใชบริการที่มีอยู
ในโมดลูรักษาความปลอดภัย ปอนรหัส
และเลือก ใช ในการยกเลิกการใชงาน
การขอรหัส PIN ของโมดลู ใหเลือก 
ไมใช

• เปลีย่น PIN โมดูล เพ่ือเปลี่ยนรหัส PIN 
ของโมดูล ในกรณีที่ใชงานไดโดย
โมดูลรักษาความปลอดภัย ปอนรหัส 
PIN ของโมดลูรหัสปจจุบัน จากนั้น
จึงปอนรหัสใหม 2 ครั้ง

• เปลีย่น PIN ที่ลงนามไว เพ่ือเปล่ียน
รหัส PIN สําหรับลายเซ็นแบบดิจิตอล 
เลือก PIN สําหรับลายเซน็ที่ตองการ
เปล่ียน ปอนรหัส PIN ปจจุบัน 
จากนั้นจงึปอนรหัสใหม 2 ครั้ง

โปรดดูเพ่ิมเติมที่ “รหัสผาน” ในหนา xi

ใบรับรอง 
ขอสําคัญ: โปรดทราบวา
แมวาการใชใบรับรองจะชวยให
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในการ
เชื่อมตอระยะไกลและการตดิตั้ง
ซอฟตแวรลดนอยลงอยางเห็น
ไดชัด แตคุณควรใชใบรับรอง
อยางถูกตองเพื่อใหไดรับ
ประโยชนจากการรักษาความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น ใบรับรองมิไดใหการ
ปองกันความปลอดภัยแตอยางใด 
หากแตเปนที่การจัดการใบรับรอง
ตางหากที่ตองมีใบรับรองของแท 
ที่ถูกตอง หรือนาเชื่อถือ เพ่ือความ
ปลอดภัยที่เพ่ิมมากขึ้น ใบรับรอง
มีอายุการใชงานแบบจํากัด 
หากใบรับรองที่หมดอายุหรือ
ใบรับรองที่ไมถูกตองปรากฏขึน้ 
แมวาใบรับรองนั้นจะถูกตอง
อยูแลว ใหตรวจสอบวาวันเวลา
ปจจุบันในเครื่องของคุณถูกตอง
กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของ
ใบรับรอง คณุตองตรวจสอบให
แนใจวาคุณสามารถเชื่อถือขอมูล
ของเจาของใบรับรองนี้ได และ
ตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาว
เปนของเจาของที่อยูในรายชื่อ
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ใบรับรองมีอยู 3 แบบ ไดแก: ใบรับรอง
เซิรฟเวอร ใบรับรองสิทธิ์ และใบรับรองผูใช 
คุณสามารถขอรับใบรับรองไดจาก
ผูใหบริการของคุณ ผูใหบริการจะจัดเก็บ
ใบรับรองสิทธิ์และใบรับรองผูใชไวใน
โมดูลรักษาความปลอดภัย
ในการดรูายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรอง
ของผูใชที่ดาวนโหลดมายังโทรศัพทของคุณ 
ใหเลือก เมนู > เวบ็ > การตัง้คา > 
ความปลอดภัย > ใบรบัรองสิทธิ์ หรือ 
ใบรับรองผูใช
สัญลักษณความปลอดภัย  จะปรากฏ
ขึ้นระหวางการเชื่อมตอ หากการสงผาน
ขอมูลระหวางโทรศัพทและเซิรฟเวอรที่ให
ขอมูลถูกเขารหัสไว
อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความ
ปลอดภัยไมไดแสดงวาการสงผานขอมูล
ระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล 
(หรือที่ที่จัดเก็บแหลงขอมูลที่ตองการ) 
จะปลอดภัย ขึ้นกับผูใหบริการวาจะมี
ระบบรักษาความปลอดภัยใหกับการ
สงขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอร
ที่ใหขอมูลหรือไม

ลายเซ็นดิจติอล
คุณสามารถสรางลายเซน็แบบดิจิตอล
ดวยโทรศพัทของคณุได หากซิมการดของ
คุณมีโมดูลรักษาความปลอดภัย ลายเซ็น
แบบดิจิตอลจะเปนลายเซ็นเดียวกับที่คุณ
เซ็นชื่อลงบนเอกสารใบเรียกเก็บ สัญญา 
หรือเอกสารอื่นๆ 

ในการใชลายเซ็นแบบดิจิตอล ใหเลือก
ลิงคของเพจ เชน ชื่อหนังสือที่คณุตองการ
ซื้อ รวมถึงขอทราบราคาหนังสือนั้นดวย 
ขอความที่จะเซ็น ซึ่งอาจมีจํานวนเงิน
และวันที่รวมอยูดวย จะปรากฏขึน้
ตรวจสอบวาขอความสวนหัว คือ อาน 
และไอคอนลายเซ็นแบบดิจติอล  
ปรากฏขึน้หรือไม
หากไอคอนลายเซ็นแบบดิจิตอลไม
ปรากฏขึน้ แสดงวามีการละเมิดการรักษา
ความปลอดภัย และคุณไมควรเขาดู
ขอมูลสวนบุคคลในขณะนี้ เชน PIN 
สําหรับลายเซ็น
ในการเซ็นขอความ ใหอานขอความทั้งหมด
กอน หลังจากนั้นใหคุณเลือก ตกลงรับ
ขอความนั้นอาจไมปรากฏภายใน
หนาจอเดียว ดงันั้น จึงควรตรวจสอบให
แนใจวาไดเล่ือนไปอานขอความทั้งหมดแลว
กอนที่จะเซ็น
เลือกใบรับรองผูใชที่ตองการ ปอนรหัส PIN 
สําหรับลายเซ็น (โปรดดทูี่ “รหัสผาน” 
ในหนา xi) และเลือก ตกลง ไอคอนลายเซ็น
แบบดิจติอลจะหายไป และบริการจะแสดง
ขอมูลยืนยันการสั่งซื้อ

■ บริการซิม
ซิมการดของคุณอาจมี
บริการเสริม คณุสามารถใช
เมนูนี้ไดก็ตอเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุน
การใชงาน ชื่อและขอมูลของเมนูจะขึ้นกับ
บริการที่มีให
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หมายเหตุ: สําหรับขอมูลบริการ
และอัตราใชบริการซิม ใหติดตอ
ผูจําหนายซิมการด เชน 
ผูใหบริการระบบ ผูใหบริการ 
หรือผูจําหนายรายอื่น

ในการตัง้ใหโทรศัพทแสดงขอความยืนยัน
การทํางานที่จะสงระหวางเครื่องของคุณ
และระบบ เมื่อคุณใชบริการซิม ใหเลือก 
เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > 
ยืนยันบรกิารซิม > แสดง
ในการใชบริการเหลานี้ คณุอาจตองสง
ขอความ หรือโทรติดตอ ซึ่งคุณจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายนี้
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7. การเชื่อมตอ PC

คุณสามารถสงและรับอีเมล และเขาใชงาน
อินเตอรเน็ต เมื่อเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ
เครื่องพีซีที่ใชงานรวมกันไดผานการ
เชื่อมตออินฟราเรด Bluetooth หรือ
สายขอมูล (DKU-2) คณุสามารถใชเครื่อง
โทรศัพทนี้กับแอปพลิเคชันการสื่อสารดาน
ขอมูลและการเชื่อมตอกับเครื่องพีซีได

■ ชุดโปรแกรม PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 
ในการซิงโครไนซรายชื่อ ปฏิทิน บันทึก 
และบันทึกสิ่งที่ตองทําระหวางเครื่อง
โทรศัพทของคุณและเครื่องพีซทีี่ใชงาน
รวมกันไดหรือเซิรฟเวอรอินเตอรเน็ต
ระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
คุณอาจคนหารายละเอียดเพิ่มเติม 
รวมถึงไฟลที่สามารถดาวนโหลดไดจาก
เว็บไซตของ Nokia ที่ www.nokia-asia.com/
pcsuite

■ (E)GPRS, HSCSD และ 
CSD

คุณสามารถใชบริการขอมลู enhanced 
GPRS (EGPRS), general packet radio service 
(GPRS), high speed circuit switched data 
(HSCSD) และ circuit switched data (CSD, 
ขอมูล GSM) ไดจากเครื่องโทรศัพทของคุณ
โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ 
เพ่ือดขูอมูลเกี่ยวกับการใชงานและการเปน
สมาชิกบริการขอมูล

การใชบริการ HSCSD จะสิ้นเปลืองพลังงาน
จากแบตเตอรี่ของโทรศัพทเร็วขึน้กวาการใช
สายสนทนาหรือการใชสายขอมูลปกติ 
คุณอาจจําเปนตองตอโทรศพัทเขากับ
เครื่องชารจสําหรับชวงเวลาที่มีการ
ถายโอนขอมูล
โปรดดทูี่ “การตั้งคาโมเดม็ (E)GPRS” 
ในหนา 50

■ แอปพลิเคชันการสื่อสาร
ดานขอมูล

โปรดดขูอมูลเกี่ยวกับการใชแอปพลิเคชัน
การสื่อสารดานขอมูลจากในเอกสารที่ใหมา
ดวย
ในระหวางที่เชื่อมตอเครื่องเขากับเครื่อง
คอมพิวเตอร คณุไมควรโทรออกหรือตอบรับ
สายเรียกเขา เนื่องจากอาจทําใหการทํางาน
ขัดของได
เพ่ือประสิทธิภาพที่ดีขึ้นระหวางการใช
โทรศัพทเพ่ือรับสงขอมูล ใหวางโทรศัพท
บนพื้นผิวที่มั่นคง โดยใหดานแผงปุมคว่ําลง 
อยาเคลื่อนที่ตัวเครื่องโทรศัพทโดยการ
ถือในมือระหวางการใชโทรศัพทเพ่ือรับสง
ขอมูล
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8. ขอมูลเกีย่วกบัแบตเตอรี่

■ การชารจและการคายประจุ
แบตเตอรี่

โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่
ชนิดที่สามารถชารจประจุใหมได แบตเตอรี่
ใหมจะสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ
หลังจากผานการชารจและคายประจุอยาง
สมบูรณ 2-3 รอบ คุณสามารถชารจ
แบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยครั้ง 
แตแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการ
ใชงาน เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนา
และสแตนดบายของแบตเตอรี่ส้ันลงอยาง
เห็นไดชัด ใหเปล่ียนแบตเตอรี่กอนใหม 
ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia 
และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจ
สําหรับโทรศัพทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก 
Nokia เทานั้น
ถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบเมื่อ
ไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่
ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ 
เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไป
จะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่ส้ันลง 
หากคณุทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว 
แบตเตอรี่จะคายประจอุอกเองเมื่อเวลา
ผานไป
คุณควรใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคที่ระบุ
เทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่
ที่ชํารุดเสียหาย

อยาลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของ
แบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อมีวัตถุประเภท
โลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามา
สัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) 
ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะ
ดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้
อาจเกิดขึ้นได เชน ในกรณีที่คณุพก
แบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเส้ือหรือใน
กระเปาเล็กๆ การลัดวงจรอาจทําให
แบตเตอรี่หรือสวนที่ใชในการเชื่อมตอชํารุด
เสียหายได
การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน 
การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศ
ที่รอนหรือหนาวจัด จะทําใหประสิทธิภาพ
และอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง 
และสงผลตอประสิทธิภาพในการชารจของ
แบตเตอรี่ พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มี
อุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 
77°F) การใชแบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นเกินไป
อาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานได
ชั่วคราว แมวาแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู
เต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางาน
ของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิ
ต่ํากวาจุดเยือกแขง็
หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจาก
อาจเกิดการระเบิดได ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิด
ความเสียหายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน 
การกําจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตาม
กฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลับมา
ใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับ
ขยะภายในบาน
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■ คําแนะนําสําหรับการ
ตรวจสอบแบตเตอรี่ของ 
Nokia (แบตเตอรี่ที่มี
สต๊ิกเกอรโฮโลแกรมของ 
Nokia)

โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง 
เพ่ือความปลอดภัยของคุณ ในการ
ตรวจสอบวาแบตเตอรี่ที่ซื้อเปนแบตเตอรี่
ของแทของ Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่
จากตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาต
เทานั้น มองหาโลโกอุปกรณเสริมของแท
ของ Nokia บนกลองบรรจุ และตรวจสอบ
สตื๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขั้นตอนตอไปน้ี
การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถวน
สมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่
ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแท
รอยเปอรเซ็นต หากคุณมีเหตุผลอื่นใด
ที่เชื่อวาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่
ของแทของ Nokia คณุควรเลิกใชแบตเตอรี่นี้
และนําไปที่จุดบริการหรือตัวแทนจําหนาย 
Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อ
ขอความชวยเหลือ จุดบริการหรือตัวแทน
จําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตจะตรวจสอบ
วาแบตเตอรี่ดังกลาวเปนแบตเตอรี่ของแท
หรือไม หากไมสามารถตรวจสอบได 
ใหสงคนืแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา

วิธีตรวจสอบแบตเตอรี่ที่เปนของแท
จากสติก๊เกอรโฮโลแกรม
ขั้นที่ 1:

เมื่อมองที่สติก๊เกอรโฮโลแกรม คุณจะเห็น
รูปมือประสานกัน (Nokia Connecting 
Hands) ในมุมมองหนึ่ง และจะเห็นโลโก
อุปกรณเสริมของแทของ Nokia (Nokia 
Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง
ขั้นที่ 2:

เมื่อคณุหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติดสติก๊เกอร
โฮโลแกรมไปดานซาย ขวา ลาง และบน 
คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จดุ ในแตละดาน
ตามลําดบั
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ขั้นที่ 3:

ขูดแถบสีดําที่ดานขางของสติ๊กเกอรออก 
คุณจะพบรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก เชน 
12345678919876543210 ใหหมุนแบตเตอรี่
เพ่ือใหตวัเลขไมกลับหัว ใหอานรหัส 20 หลัก
นี้โดยเริ่มอานจากแถวบนตอดวยแถวลาง
ขั้นที่ 4: 

ตรวจสอบรหัส 20 หลักวาถูกตองหรือไม 
โดยตรวจสอบที่เว็บไซต Nokia หรือโดยใช
การสงขอความแบบตัวอักษร
• ทางอินเตอรเน็ต:

ไปที่เว็บไซต www.nokia-asia/
batterycheck และทําตามคําแนะนํา หรือ

• เขียนขอความแบบตัวอักษร:
ปอนรหัส 20 หลัก เชน 
12345678919876543210 และสงไปยัง
+61 427 151515
โดยจะคิดคาใชจายตามการใหบริการ
ในประเทศและระหวางประเทศ
คุณควรไดรับขอความแจงวารหัสนั้น
เปนรหัสของแทหรือไม

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณ
ไมใชแบตเตอรี่ของแท
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ 
Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
เปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือไม 
โปรดอยาใชแบตเตอรี่นี้อีก แตใหนํา
แบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือตวัแทน
จําหนาย Nokia ที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุด
เพ่ือขอความชวยเหลือ การใชแบตเตอรี่
ที่ไมไดรับการรับรองจากบริษัทผูผลิต 
อาจเปนอันตรายและอาจทําใหเครื่อง
โทรศัพทของคุณดอยประสิทธิภาพและ
ทําใหเครื่องและอุปกรณเสริมเสียหายได 
รวมทั้งอาจสงผลตอการรับรองหรือการ
รับประกันอ่ืนใดที่ใชกับโทรศพัท
หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิ่มเตมิ
เกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ไปที่ 
www.nokiaoriginals.com



อุปกรณเสริมของแท

ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 90

9. อุปกรณเสรมิของแท

อุปกรณเสริมแบบ
ใหมสําหรับโทรศัพท
ของคณุมีจําหนาย
อยูมากมาย 
คุณสามารถเลือก
อุปกรณเสริมซึ่งเหมาะกับความตองการ
ในการตดิตอส่ือสารของคุณได
อุปกรณเสริมบางอยางไดใหคําอธิบาย
ไวในสวนถัดไป
กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายใน
พ้ืนที่ของคุณวามีอุปกรณใดจําหนายบาง 
ตอไปนี้เปนคําแนะนําที่ควรปฏิบัติสําหรับ
การใชอุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจาก

อุปกรณเสริม ใหจบัที่ปล๊ักไฟและ
ดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการตดิตั้งและการทํางานของ
อุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ติดตัง้ในรถ
อยางสม่ําเสมอ

คุณควรใชแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ 
และอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง
จากผูผลติโทรศัพทเทานั้น การใช
อุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ 
อาจเปนอันตรายและทําใหการ
รับประกันหรือรับรองสําหรับโทรศัพท
เปนโมฆะไป

■ พลังงาน

* เวลาการใชงานอาจเปลี่ยนแปลงได 
โดยขึน้อยูกับซิมการด การตัง้คาระบบและ
คาที่ใช รูปแบบที่ใช รวมถึงสภาพแวดลอม 
การใชวิทยุ FM และแฮนดฟรีแบบในตัว 
จะสงผลตอเวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบาย

อุปกรณชารจมาตรฐาน (ACP-7)
อุปกรณชารจ ACP-7 นี้เปนอุปกรณชารจ
แบบพกพาขนาดเล็ก มีน้ําหนักเบา และ
ทนทาน โดยจะชวยใหคุณชารจแบตเตอรี่
ในโทรศพัทไดสะดวกและงายดาย และยัง
ตอกับเครื่องโทรศพัทหรือแทนชารจแบบ
ตั้งโตะไดอยางงายดายอีกดวย

หมายเหตุ: ประเภทของปลั๊กอาจแตกตาง
กันไปแลวแตตลาดที่วางจําหนาย

ประเภท เทคโนโลยี เวลาสนทนา* สแตนดบาย*
BL-5C Li-lon สูงถึง 3 -5 ชม. สูงถึง 150 -

300 ชม.
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อุปกรณชารจแบบพกพา (ACP-12)
อุปกรณชารจแบบพกพาขนาดเล็กและมี
น้ําหนักเบา ซึง่ใชเทคโนโลยีแปลงแรงดัน
ไฟฟา (100 -240V) เปนอุปกรณสําหรับ
ชารจประจุที่ใชงานสะดวกงายดาย

หมายเหต:ุ ประเภทของปลั๊กอาจแตกตาง
กันไปแลวแตตลาดที่วางจําหนาย

■ ระบบเสียง

ชดุหูฟง Boom (HDB-4)
ชุดหูฟงขนาดเล็กและมีน้ําหนักเบามีการ
ออกแบบที่โดดเดนและสวยงามจาก Nokia 
ใหคุณภาพของระบบเสียงสูงสุด นอกจากนี้ 
คุณสามารถรับสายหรือวางสายโดยกดปุม
บนสวนไมโครโฟนของหูฟง

ชุดหูฟงสเตอริโอ (HDS-3)
ชุดหูฟงสเตอริโอมีการออกแบบที่โดดเดน
และสวยงามจาก Nokia ใหคณุภาพของ
ระบบเสียงสูงสุด นอกจากนี้คุณสามารถ
รับสายหรือวางสายโดยกดปุมรีโมท
คอนโทรล ชดุแฮนดฟรีจะชวยใหการฟง
วิทยุ FM จากโทรศัพทสะดวกสบายและ
ใหความเพลิดเพลินยิ่งขึ้น

■ อุปกรณเสริมในรถยนต

อุปกรณชารจแบบพกพา (LCH-9)
อุปกรณชารจแบบพกพาที่สามารถใชไดกับ
กําลังไฟฟาหลายระดับ (LCH-9) ชวยใหคุณ
มั่นใจไดวาคุณจะสามารถใชโทรศัพทได
เสมอ ไมวาคณุจะเดินทางไปที่ใด โดยมี
ขนาดเล็กกะทัดรัดเหมาะสําหรับใชกับ
ชองจุดบุหร่ีหรือการใชงานภายในรถยนต
หากมีไฟสีเขียวขึ้นแสดงวาเครื่องพรอม
สําหรับการชารจ คุณสามารถตรวจสอบ
สถานะการชารจไดบนจอแสดงผลของ
โทรศัพท นอกจากนี้ ยังเลือกชารจโดยใช
แรงดันไฟฟากระแสตรง 12 หรือ 24 โวลต
ก็ได โดยมีการลงกราวนดไวที่ขั้วลบ
โปรดหลีกเลี่ยงการชารจเปนเวลานานใน
ขณะที่เครื่องยนตไมทํางาน เพราะจะทําให
แบตเตอรี่ในรถยนตหมดเร็ว และอยาลืมวา
ชองจุดบุหร่ีในรถยนตบางคนัอาจจะไมจาย
กระแสไฟฟาเขา หากระบบไฟของรถยนต
ปดอยู โปรดตรวจสอบดูวาไฟ LED สีเขยีว
ติดหรือไม
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10. การดูแลและบํารงุรักษา

โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมี
รูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมฝีมือการผลิตที่ประณีต 
คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี 
คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏบิัติตาม
เงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง ฝน ไอน้ํา ความชื้น 

และของเหลวทุกชนิดอาจมแีรเปน
สารประกอบซึ่งจะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกส
ขึ้นสนิม หากตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอด
แบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิท
ดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ทีม่ีฝุนหรือที่
สกปรก เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่
ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปน
อิเล็กทรอนิกสเสยีหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจาก
อุณหภมูิสูงจะทําใหอายุการทํางานของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง ทั้งยังอาจ
ทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําให
สวนที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจาก
เมื่อเคร่ืองกลับคืนสูอุณหภูมิปกติ ความชื้น
จะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซ่ึงอาจทําให
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพท
นอกเหนอืจากที่แนะนําไวในคูมอืผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท 
การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําให
แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออน
เกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาด
เครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เนื่องจากสีอาจเขาไป
อุดตันในช้ินสวนที่เลื่อนไดของโทรศัพท
และอาจสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานของโทรศัพท

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทําความสะอาด
เลนส (เชน เลนสของกลองถายรูป 
พรอกซิมติี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง)

• ใชเสาอากาศท ีตดิมากบัเคร ืองหรอืเสาอากาศ
สําหรับเปลี่ยนที่ไดรับการรับรองเทานั้น 
การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง 
การดัดแปลง หรือตอเติมเสาอากาศ 
อาจทําใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย 
และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวย
อุปกรณสื่อสารวิทยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น
• ทําสําเนาขอมลูที่คุณตองการเก็บไว (เชน 

รายช่ือและบันทึกในปฏทิิน) กอนสง
โทรศัพทของคณุเขาศูนยบริการเสมอ

คําแนะนําขางตนทั้งหมดใชไดกับโทรศพัท 
แบตเตอรี่ แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอ่ืนๆ 
หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยัง
ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
เพื่อขอรับบริการ
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11. ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมช้ิีนสวน
อุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณ
ดังกลาวใหพนมือเด็ก

■ ความปลอดภยัดาน
สภาพแวดลอม

ปฏิบัติตามกฎระเบยีบของสถานที่ตางๆ 
และปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือเมื่อ
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย 
ใชโทรศัพทในสภาวะการทํางานตามปกติ 
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการ
ปลอยคลื่น RF เมือ่ใชในตําแหนงปกติใกลกับหู
หรือเมือ่อยูหางจากรางกายอยางนอย (1.5 ซม.) 
เมื่อใชซองหนังสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บ
เข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา 
วัสดุตางๆ เหลานี้ไมควรมโีลหะเปน
สวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูใน
ระยะหางจากรางกายตามที่ระบไุวขางตน
โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบ
เครือขายที่มคีุณภาพเพื่อสงขอความหรือ
ไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมกีารหนวง
การสงขอความหรือไฟลขอมูลไวจนกวาจะ
เช่ือมตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบ
ดูวาคุณปฏิบตัิตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหาง
ระหวางเครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสง
จะเสร็จสมบูรณ

■ อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุ
รวมทั้งโทรศัพทมอืถืออาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทย
ที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได 
หากมขีอสงสัย ขอแนะนําใหคุณปรึกษากับ
แพทยหรือผูผลิตเครื่องมอืทางการแพทยวา

อุปกรณช้ินนั้นไดรับการปกปองจากสัญญาณ 
RF ภายนอกหรือไม ใหปดเครื่องของคุณใน
สถานที่ใหบริการรักษาพยาบาลในกรณีที่มี
ปายประกาศใหคุณดําเนินการดังกลาว 
เนื่องจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล
แหงนั้นอาจกําลังใชอุปกรณที่ไวตอสัญญาณ 
RF จากภายนอก

เครื่องกระตุนหัวใจ
ผูผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ
แนะนําวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจาก
เครื่องนีอ้ยางนอย 6 นิ้ว (15.3 ซม.) เพื่อหลีกเลี่ยง
สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกลาว 
ซ่ึงขอแนะนําเหลานี้มขีอมลูตรงกับงานวิจัยจาก 
Wireless Technology Research สําหรับผูใชเครื่อง
ควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ ควรปฏิบตัิดังนี้
• ถือโทรศัพทใหหางจากเครื่องควบคุมจังหวะ

การเตนของหัวใจอยางนอย 6 นิ้ว (15.3 ซม.) 
ขณะที่โทรศัพทเปดอยู

• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ และ
• ใชโทรศพัทกับหูขางทีต่รงขามกับเครื่อง

ควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจเพื่อลด
สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากมีขอสงสัย ขอแนะนําใหคุณปรึกษากับ
แพทยหรือผูผลติเครื่องมือทางการแพทยวา
อุปกรณช้ินนั้นไดรับการปกปองจากสัญญาณ 
RF ภายนอกหรือไม

อุปกรณชวยฟง
อุปกรณดิจิตอลแบบไรสายบางชนิดอาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได 
ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควร
ปรึกษาผูใหบริการระบบของคุณ
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■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมผีลตอระบบอิเล็กทรอนิกส
ในรถที่ติดตั้งไมถูกตองหรือมกีารปองกันไม
เพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุม
ความเร็วแบบอิเล็กทรอนกิส ระบบถุงลมนิรภัย 
โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผูผลิต
หรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ 
ที่ติดตั้งไวในรถของคุณ
ควรใหชางผูเช่ียวชาญเทานั้นเปนผูติดตัง้หรือ
ซอมแซมโทรศัพทในรถยนต การติดตั้งหรือ
การซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตราย
และทําใหการรับประกันเปนโมฆะดวย 
ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้น
ของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดตั้ง
และทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่
ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท 
ช้ินสวนของโทรศพัท และอุปกรณเสริมตางๆ 
สําหรับรถยนตที่มถีุงลมนิรภยั โปรดสังเกตวา
ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก 
ดังนั้น คุณไมควรติดตั้งอุปกรณหรือวางโทรศัพท
มอืถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่
ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก การติดตั้งอุปกรณ
ไรสายไวในรถอยางผิดวิธอีาจกอใหเกิดอันตราย
รายแรงในขณะที่ถุงลมนิรภัยพองตัวออกได

■ เครื่องบิน
คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน 
และควรปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบนิ 
การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบนิอาจกอใหเกิด
อันตรายตอการทํางานของเครื่องบนิ รวมทั้ง
เปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสาย
และยังผิดกฎหมายอีกดวย

■ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมือ่อยูในบริเวณที่อาจเกิดการ
ระเบดิได และควรปฏิบัติตามปายและคําแนะนํา
ตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจเกิดการ
ระเบดิจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนําใหดับ
เครื่องยนต การเกิดประกายไฟในพื้นที่เชนนั้น
อาจกอใหเกิดการระเบดิหรือไฟไหมทีอ่าจทําให
บาดเจ็บหรือเสยีชีวิต ปดโทรศัพทเมื่ออยูใน
สถานที่ที่มีการเติมเช้ือเพลิง เชน ใกลเครื่อง
สูบแกสในสถานีบริการน้ํามนั และควรปฏบิัติ
ตามขอหามเก่ียวกับการใชอุปกรณวทิยุใน
บริเวณคลังน้ํามนั สถานีเก็บน้ํามันและสถานี
สงน้ํามัน โรงงานเคม ีหรือบริเวณที่กําลงัเกิด
การระเบดิ ทั้งนี้ บริเวณที่เสี่ยงตอการระเบิด
อาจไมไดถูกประกาศใหเห็นเดนชัด พื้นที่ตางๆ 
เหลานี้ ไดแก ช้ันใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือ
ขนถายสารเคม ียานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียม
เหลว (เชน โพรเพนหรือบวิเทน) และบริเวณที่มี
สารเคมหีรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช 
ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ

■ การโทรฉกุเฉนิ
ขอสําคัญ: โทรศัพทไรสายรวมถึง
โทรศัพทเครื่องนี้ดวยนัน้ทํางานโดย
ใชสัญญาณวทิยุ ระบบเครือขายแบบ
ไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน 
รวมทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตัง้
โปรแกรมเอง ดวยเหตุนี้ จึงไม
สามารถรับประกันการเช่ือมตอ
ในทุกสภาวะได คุณจึงไมควร
วางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปน
เครื่องมอืสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยาม
จําเปน อาทิเชน เมือ่เกิดกรณีฉุกเฉิน
ทางการแพทย
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ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดงันี้
1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นใน

ขณะนี้ ตรวจสอบวามสีัญญาณเพียงพอ
หรือไม
ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการด
ที่ใชไดลงในโทรศัพทเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพื่อให
หนาจอวางและพรอมสําหรับการโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉกุเฉนิเพ ือแจงตาํแหนงปจจบุนั
ที่คุณอยู ซ่ึงหมายเลขฉุกเฉินในแตละพื้นที่
จะแตกตางกันไป

4. กดปุมโทรออก
ในกรณีทีคุ่ณกําลังใชฟงกชันอ่ืนอยู คุณจะตอง
ปดฟงกชันเหลานั้นกอนจึงจะสามารถโทร
ฉุกเฉินได หากเครื่องอยูในโหมดออฟไลนหรือ
โหมดที่ใชบนเครื่องบนิ คุณตองเปลี่ยนรูปแบบ
เพื่อใชงานฟงกชันโทรศัพทกอนโทรแบบฉุกเฉิน 
โปรดศึกษาจากคูมอืผูใชฉบับนี้หรือสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการระบบของคุณ
ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคุณตองใหขอมูล
ตางๆ ที่ถูกตองใหไดมากที่สุด โทรศัพทมอืถือ
ของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียง
ประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสาย
จนกวาจะไดรับแจงใหวาง
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■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเคลื่อนทีรุ่นนี้ตรงตามคําแนะนํา
ระหวางประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสง
สัญญาณวิทยุ ซ่ึงไดรับการออกแบบและไดรับ
การผลิตไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่
แนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ (ICNIRP) 
ขอจํากัดนีเ้ปนสวนหนึ่งของคําแนะนําและระดับ 
RF ที่ไดรับอนญุาต ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดย
หนวยงานทางดานวทิยาศาสตรที่เปนหนวยงาน
อิสระ ตามระยะเวลาและการประเมนิผล
จากการศึกษาดานวทิยาศาสตร ขอแนะนํานี้
ยังรวมถึงระดับความปลอดภัยของผูใชทุกคน 
โดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ มาตรฐานของ
การเปดรับคลื่นโทรศัพทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวดั
ของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอกําหนด
ที่กําหนดไวในคําแนะนําระหวางประเทศคือ 
2.0 W/kg* การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพ
การทํางานแบบมาตรฐาน ซ่ึงเครื่องจะสง
คลื่นความถี่ที่ระดบัพลังงานสูงสดุที่แนะนําใหใช
ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทําการทดสอบ แมวา 
SAR จะวดัที่ระดับพลังงานสูงสุด ระดับ SAR 
ตามจริงขณะใชโทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด 
เนื่องจากเครื่องไดรับการออกแบบมาใหใชได
หลายระดบัพลังงาน และจะใชพลังงานที่
สามารถเขาถึงเครือขายไดตามทีก่ําหนดไว 
โดยทั่วไป ยิ่งคุณอยูใกลสถานีสงสัญญาณ
เทาใด ยิ่งใชพลังงานของโทรศัพทนอยลง

คา SAR สงูสุด ของโทรศัพทเครื่องนี้ขณะใช
ทดสอบกับหู คือ 0.70 W/kg ขณะที่อาจมี
ความแตกตางระหวางระดับ SAR ของเครื่อง
โทรศัพทแบบตางๆ และที่ตําแหนงแตกตางกัน 
โดยจะเปนไปตามคําแนะนําระหวางประเทศ
ในการปลอยคลื่น RF
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการ
ปลอยคลื่น RF เมื่อใชในตําแหนงปกติใกลกับหู
หรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 1.5 ซม. 
เมือ่ใชซองหนังสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บ
เข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา 
วัสดุตางๆ เหลานี้ไมควรมีโลหะเปน
สวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูหางจาก
รางกายอยางนอย 1.5 ซม.
* คา SAR สําหรับโทรศัพทจะจํากัดอยูที่ 
2.0 วตัต/กิโลกรัม (W/kg) ซ่ึงเปนคาเฉลี่ยเกิน
สิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว ขอจํากัดนี้สอดคลองกับ
ความปลอดภัยที่ใหสําหรับบคุคลทั่วไปและ
ความแตกตางของหนวยวัด คา SAR แตกตาง
กันไปโดยขึ้นอยูกับขอกําหนดที่รายงานของ
แตละประเทศและระบบเครือขาย สําหรับขอมูล 
SAR ในพื้นที่อ่ืน โปรดดูขอมูลผลติภัณฑที่ 
www.nokia-asia.com
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โนเกียแครเซ็นเตอร

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นีอ้าจเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

เลขที่ สาขา ช้ัน ที่อยู โทรศัพท โทรสาร เวลาทําการ
กรุงเทพฯ

1 ฟวเจอรปารค
รังสิต

ใตดิน หองบเีอฟ 32 ชั้นใตดิน 
ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 
เลขที่ 161 หมูท่ี 2 ถ.พหลโยธิน 
ต.ประชาธิปตย อ.ธัญญบรีุ 
จ.ปทุมธานี 12130

0-2958-5850-1 0-2958-5851 จันทร - อาทิตย 
10:30-20:30

2 เซ็นทรัล
ปนเกลา

4 หอง 421 ชั้น 4 
ศูนยการคาเซน็ทรัลพลาซา 
ปนเกลา ถนนบรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมรินทร
เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 
10700

0-2884-5694-5 0-2884-5695 จันทร - อาทิตย
10:30-20:30

3 ซีคอนสแควร G เลขที่ 1060-1 ซีคอนสแควร 
904 หมู6 ถนนศรีนครินทร 
หนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ

0-2721-9960-2 0-2721-9962 จันทร - ศุกร 
10:30-21:00

เสาร - อาทิตย 
และวันนักขัตฤกษ 
10:00-21:00

ตางจังหวัด
4 เชยีงใหม 

(ตรงขาม 
เชียงใหม 
แอรพอรต 
พลาซา)

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

0-5320-3321-3 0-5320-1842 จันทร - อาทิตย 
9:00-19:00 

5 พัทยา 
(ริม ถ.สขุุมวิท 
กอนถึงแยก
พัทยากลาง)

353/43 หมูท่ี 9 ถ.สุขุมวิท 
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี 20260

0-3871-6975-8 0-3871-6978 จันทร - อาทิตย 
10:00-20:00

6 ขอนแกน 
(บริเวณ
ทางออกหาง
เทสโก โลตัส)

1 356/1ซีพี แลนดเทารเวอร 
หมู12 ถนน มิตรภาพ 
ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.ขอนแกน 
40000

0-4332-5779-81 0-4332-5781 จันทร - อาทิตย 
9:00-20:00

7 หาดใหญ 
(ปากทางเขา
โรงพยาบาล
กรุงเทพ)

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

0-7436-5044-6 0-7436-5046 จันทร - อาทิตย 
9:00-20:00
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