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ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอานและปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี ้มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได โปรดอานคูมือผูใชฉบับสมบูรณสำหรับขอมูลเพิ่มเติม

การเปดใชอยางปลอดภัย

หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใช หรือเมื่ออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเปนอันดับแรก

ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอื่นใด ซึ่งรบกวนการขับขี่ยานพาหนะของคุณ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงถึงในขณะขับขี่
ยานพาหนะคือความปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน

อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได

ปดโทรศัพทขณะที่อยูในโรงพยาบาล

โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ควรปดเครื่องเมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย

ปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน

โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ อุปกรณไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได

ปดโทรศัพททุกครั้งที่เติมน้ำมัน

หามใชโทรศัพทเมื่ออยูที่จุดเติมน้ำมัน และหามใชโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี

ปดโทรศัพทเมื่ออยูใกลกับจุดที่มีการระเบิด

โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ อยาใชโทรศัพทในที่ที่มีการระเบิดเกิดขึ้น

การใชงานอยางถูกตอง

ใหใชโทรศัพทโดยถือที่ตัวโทรศัพทตามที่อธิบายไวในคูมือผูใชเทานั้น อยาจับเสาอากาศโดยไมจำเปน

การบริการที่ผานการรับรอง

เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้งหรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่

เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

กันน้ำ

เครื่องของคุณไมไดกันน้ำ ควรเก็บไวในที่แหง

ทำสำเนาสำรอง

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอับษรสำหรับขอมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครื่อง

การตอกับอุปกรณอื่นๆ

เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมือของอุปกรณนั้นๆ เพื่อศึกษารายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอ
โทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

การโทรฉุกเฉิน

โปรดตรวจสอบดูวาไดเปดใชงานฟงกชันโทรศัพทแลวและอยูในบริเวณพื้นที่ใหบริการ กดปุมวางสายซ้ำเทาที่จำเปนเพื่อลบหนาจอและยอน
กลับไปที่โหมดสแตนดบาย กดหมายเลขฉุกเฉิน จากนั้นกดปุมโทรออก แจงตำแหนงที่คุณอยู อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือนี้ไดรับการรับรองใหใชบนเครือขาย EGSM 900 และ GSM 1800 และ 1900 โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับระบบเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

ขณะที่ใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเครื่องนี้ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดและเคารพธรรมเนียมปฏิบัติในทองถิ่น รวมถึงสิทธิสวนบุคคล
ของผูอื่น และไมกระทำการใดที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย รวมถึงลิขสิทธิ์

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหคัดลอก แกไข โอน หรือสงตอ ภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) และเนื้อหาอื่น

คำเตือน: คุณตองเปดเครื่องกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจ
กอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย
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บริการเสริมจากระบบเครือขาย

คุณตองสมัครใชบริการของผูใหบริการโทรศัพทไรสายเพื่อใชงานโทรศัพท คุณสมบัติโดยสวนใหญตองมีคุณสมบัติพิเศษจากเครือขาย คุณสมบัติเหลานี้
อาจไมมีในบางเครือขาย เครือขายอื่นๆ อาจตองการใหคุณตกลงเปนการเฉพาะกับผูใหบริการของคุณกอน คุณจึงจะใชบริการของระบบเครือขายนั้นได ผู
ใหบริการของคุณสามารถใหคำแนะนำและคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาใชจายในการใชบริการดังกลาว ในบางเครือขาย อาจมีขอจำกัดที่สงผลกระทบตอ
การใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขายของคุณ ตัวอยางเชน ระบบเครือขายบางระบบอาจจะไมรองรับตัวอักษรของทุกภาษาและบริการทั้งหมด

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครื่องของคุณ ในกรณีเชนนั้น คุณสมบัติดังกลาวจะไมปรากฏในเมนู
บนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมีคุณสมบัติการกำหนดคาพิเศษ เชน การเปลี่ยนชื่อเมน ูลำดับของเมน ูและไอคอนตางๆ โปรดติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจาก
ผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

อุปกรณเครื่องนี้สนับสนุนโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัติบางอยางของเครื่องตองไดรับการสนับสนุนจาก
ระบบเครือขายในการใชงาน เชน MMS แอปพลิเคชั่นอีเมล การสงขอความแบบทันใจ การซิงโครไนซจากระยะไกล และการดาวนโหลดขอมูลผานเบรา
เซอรหรือผาน MMS

หนวยความจำที่ใชรวมกัน

คุณสมบัติในโทรศัพทเครื่องนี้ซึ่งใชหนวยความจำรวมกัน ไดแก คลังภาพ รายชื่อ ขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย ขอความสนทนา อีเมล ปฏิทิน
บันทึกสิ่งที่ตองทำ เกมสและแอปพลิเคชั่น JavaTM™ และแอปพลิเคชั่นบันทึก การใชคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวานี้จะลดจำนวนหนวยความจำ
ที่เหลือสำหรับคุณสมบัติอื่นที่ใชหนวยความจำรวมกัน และเครื่องอาจแสดงขอความบนหนาจอวาหนวยความจำเต็มเมื่อคุณพยายามใชคุณสมบัติอื่นที่ใช
หนวยความจำรวมกัน ในกรณีนี้ ใหลบขอมูลหรือรายการบางอยางที่ใชพื้นที่หนวยความจำรวมกันนี้ออกเสียกอน

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
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1. ขอมูลทั่วไป

รหัสผาน

รหัสโทรศัพท

รหัสโทรศัพท (5 - 10 หลัก) ใชปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งรหัสที่ตั้งไว คือ 12345 คุณสามารถเปลี่ยนรหัส และตั้ง
คาโทรศัพทใหสอบถามรหัส โปรดดูที่“การรักษาความปลอดภัย” หนา 28

รหัส PIN
รหัส PIN (Personal Identification Number) และรหัส UPIN (Universal Personal Identification Number) (4 ถึง 8 หลัก) ใชสำหรับปองกัน
การใชซิมการดของคุณโดยไมไดรับอนุญาต โปรดดูที่“การรักษาความปลอดภัย” หนา 28
รหัส PIN2 (4 - 8 หลัก) อาจจัดสงใหพรอมกับซิมการด โดยคุณตองใชรหัสนี้ในการเขาใชฟงกชันบางอยาง

คุณตองใชรหัส PIN ของโมดูลเพื่อเขาดูขอมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัย โปรดดูที่“โมดูลรักษาความปลอดภัย” หนา 39
คุณตองใชรหัส PIN สำหรับลายเซ็นแบบดิจิตอล โปรดดูที่“ลายเซ็นดิจิตอล” หนา 39

รหัส PUK
รหัส PUK (Personal Unblocking Key) และรหัส UPUK (Universal Personal Unblocking Key) (8 หลัก) ใชในการเปลี่ยนรหัส PIN หรือ UPIN
ที่ถูกบล็อคไว ตามลำดับ ในการเปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ถูกบล็อก จำเปนตองใชรหัส PUK2 (8 หลัก) หากรหัสนี้ไมไดมีใหพรอมกับซิมการด
โปรดติดตอผูใหบริการในพื้นที่ของคุณเพื่อขอรหัส

รหัสระบบ

คุณจำเปนตองใสรหัสระบบ (4 หลัก) เมื่อใช การจำกัดการโทร โปรดดูที่“การรักษาความปลอดภัย” หนา 28

บริการต้ังกำหนดคา

ในการใชบริการเสริมจากระบบเครือขายบางอยาง เชน บริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่, MMS, การสงขอความเสียงโดยใช Nokia Xpress หรือ
การซิงโครไนซกับเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล โทรศัพทของคุณตองไดรับการตั้งกำหนดคาที่ถูกตอง สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การตั้งคาที่มีใหใชได โปรดติดตอผูใหบริการระบบ, ตัวแทนจำหนาย Nokia ที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ หรือไปที่สวนสนับสนุนในเว็บ
ไซตของ Nokia โปรดดูที่“การสนับสนุนของ Nokia” หนา 8
เมื่อคุณไดรับการตั้งคาเปนขอความตั้งกำหนดคา และไมไดใชงานและบันทึกการตั้งคาโดยอัตโนมัต ิขอความ ไดรับการต้ังคา จะปรากฏ
ขึ้น

ในการบันทึกการตั้งคา ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ หากจำเปน ใหปอนรหัส PIN ที่ผูใหบริการใหมา

หากไมตองการจัดเก็บการตั้งคาที่ไดรับ ใหเลือก ออก หรือ แสดง > ละทิ้ง

การดาวนโหลดเน้ือหา

คุณสามารถดาวนโหลดเนื้อหาใหม (เชน ลักษณะ) ลงในเครื่องได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ขอสำคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได และมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานั้น

คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการอื่นๆ ราคา และภาษีตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

การอัพเดตซอฟตแวร

Nokia อาจมีการอัพเดตซอฟตแวร ซึ่งมีคุณสมบัติใหม, ใหฟงกชันที่ทำงานไดดีขึ้น หรือเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง คุณสามารถขอรับ
การอัพเดตเหลานี้ไดโดยใช แอปพลิเคชั่น Nokia Software Updater PC ในการอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพท คุณตองมีแอปพลิเคชั่น Nokia
Software Updater และคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดที่มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 หรือ XP, การเชื่อมตอบรอดแบน
ดอินเทอรเน็ต และสายเคเบิลขอมูลที่ใชงานรวมกันได เพื่อเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอร

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมและการดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Nokia Software Updater โปรดไปที่ www.nokia-asia.com/softwareupdate
หรือเว็บไซต Nokia ในพื้นที่ของคุณ

หากระบบเครือขายของคุณสนับสนุนการอัพเดตซอฟตแวรในแบบ OTA คุณยังสามารถขอรับการอัพเดตดังกลาวผานทางเครื่องโทรศัพท

โปรดดูที่“การอัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA” หนา 28
การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟตแวรอาจทำใหมีการสงผานขอมูลในปริมาณมากผานทางระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอผูให
บริการของคุณสำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาใชจายในการสงผานขอมูล

ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรี่ของเครื่องมีพลังงานเพียงพอ หรือชารจแบตเตอรี่กอนที่จะเริ่มการอัพเดต

ขอสำคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได และมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานั้น
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การสนับสนุนของ Nokia

ขอมูลสนับสนุน
โปรดดูที่ www.nokia.co.th/6300/support หรือเว็บไซต Nokia ในพื้นที่ของคุณ เพื่อดูเวอรชั่นลาสุดของคูมือนี้, ขอมูลเพิ่มเติม,
ซอฟตแวรดาวนโหลด และบริการที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ Nokia ของคุณ

บริการต้ังกำหนดคา
คุณอาจเลือกดาวนโหลดการตั้งกำหนดคาฟร ีเชน MMS, GPRS, อีเมล และบริการอื่น  ๆสำหรับรุนโทรศัพทของคุณไดที ่www.nokia.co.th/
setup

Nokia PC Suite
คุณสามารถคนหาชุดโปรแกรม PC Suite และขอมูลที่เกี่ยวของในเว็บไซต Nokia ที่ www.nokia.co.th/pcsuite

การบริการลูกคา

หากคุณตองการติดตอกับบริการลูกคา โปรดตรวจดูรายชื่อศูนยบริการลูกคา Nokia Care ในประเทศของคุณ ที่
www.nokia.co.th/contactus

การบำรุงรักษา
สำหรับบริการบำรุงรักษา โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนยบริการ Nokia ที่ใกลบานคุณที่ www.nokia.co.th/repair

2. การเริ่มตนใชงาน

การใสซิมการดและแบตเตอร่ี

ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจำหนายซิมการดของคุณ ซึ่งอาจเปนผู
ใหบริการระบบ หรือผูจำหนายรายอื่นๆ

โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหใชไดกับแบตเตอรี่ BL-4C โปรดใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกครั้ง โปรดดูที่“คำแนะนำ
ในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia” หนา 41
ซิมการดและขั้วสัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย เนื่องจากการขูดขีดหรือดัดงอ คุณจึงควรถือ ใส หรือถอดการดอยางระมัดระวัง

1. ในการถอดฝาปดดานหลังออกจากตัวเครื่อง ใหกดฝา แลวเลื่อนออก (1) ถอดแบตเตอรี่
ออกตามภาพ (2)

2. เปดที่ใสซิมการด (3) ใสซิมการด โดยใหหนาสัมผัสสีทองคว่ำลงในชองใส (4) ปดที่ใส
ซิมการด (5)

3. สังเกตขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่ (6) แลวใสแบตเตอรี่ (7) เลื่อนฝาปดดานหลังกลับเขาที่
(8)

การใสการด microSD
ใชเฉพาะการด microSD ที่สามารถใชงานรวมกันได ซึ่งไดรับการรับรองจาก Nokia สำหรับใชกับอุปกรณนี้เทานั้น Nokia ใชมาตรฐานทาง
อุตสาหกรรมที่ไดรับการอนุมัติสำหรับการดหนวยความจำ แตอาจมีการดบางยี่หอไมสามารถใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ การดที่ใชงาน
รวมกันไมไดอาจทำใหการดและตัวเครื่องเสียหาย รวมทั้งขอมูลที่จัดเก็บอยูในการดอาจสูญหายดวย

1. ถอดฝาปดดานหลังของโทรศัพทออก

2. ใสการดลงในชองใสการด microSD โดยใหบริเวณหนาสัมผัสคว่ำลง และกดใหล็อคเขาที่

การเริ่มตนใชงาน
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3. ปดฝาดานหลังของโทรศัพท

การถอดการด microSD
ขอสำคัญ:  หามถอดการดหนวยความจำขณะกำลังใชงานและมีการใชการดอยู การถอดการดในขณะที่กำลังใชงานอาจทำให
การดหนวยความจำและตัวเครื่อง รวมทั้งขอมูลที่จัดเก็บไวในการดเสียหายได

คุณสามารถถอดหรือเปลี่ยนการด microSD ขณะที่โทรศัพททำงานอยูโดยไมตองปดเครื่อง

1. ดูใหแนใจวาไมมีแอปพลิเคชั่นใดสำหรับประมวลผลการดหนวยความจำ microSD อยู

2. ถอดฝาปดดานหลังของโทรศัพทออก

3. กดการด microSD ลงเล็กนอยเพื่อคลายล็อค

4. ถอดการด microSD ออกจากชองใส

การชารจแบตเตอรี่

ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับเครื่องนี้ โทรศัพทรุนนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหทำงานไดเมื่อไดรับกระแสไฟ
จากอุปกรณชารจ AC-3 หรือ AC-4

คำเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองจาก Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้เทา
นั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทำใหการรับประกันหรือการรับรองสำหรับเครื่องเปนโมฆะ

หากตองการทราบแหลงจำหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหนายของคุณ หากตองการถอดสายไฟ
ออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

2. ตอสายจากอุปกรณชารจเขากับชองดานลางของโทรศัพท

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาสองสามนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือ
กอนที่จะสามารถโทรออกได

ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับประเภทของอุปกรณชารจที่ใช การชารจแบตเตอรี่ BL-4C ดวย
อุปกรณชารจ AC-3 จะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาทีเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย

การเปดและปดเคร่ือง
ในการเปดหรือปดเครื่อง กดคางไวที่ปุมเปด/ปด โปรดดูที่“ปุมกดและสวนประกอบของเครื่อง” หนา 10
หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัส PIN หรือรหัส UPIN ใหปอนรหัส (ซึ่งจะแสดงเปน ****) หลังจากนั้นใหเลือก ตกลง

เครื่องอาจแสดงขอความใหคุณตั้งวันและเวลาดวย ปอนเวลาทองถิ่น เลือกเขตเวลาของที่ตั้งของคุณ ซึ่งเปนเขตเวลาที่ตรงตามมาตรฐาน
กรีนนิช (GMT) และปอนวันที่ โปรดดูที่“วันและเวลา” หนา 24
เมื่อคุณเปดเครื่องเปนครั้งแรกและโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย เครื่องจะขอใหคุณรับการตั้งกำหนดคาจากผูใหบริการของคุณ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมที่ ตอเว็บสนับสนุน โปรดดูที่“การกำหนดคา” หนา 27 โปรดดูที่“บริการตั้ง
กำหนดคา” หนา 7

เสาอากาศ

โทรศัพทรุนนี้มีเสาอากาศในตัว

หมายเหตุ: คุณไมควรจับเสาอากาศโดยไมจำเปนเมื่อเปดเครื่องอยู เชนเดียวกับอุปกรณสงสัญญาณ
วิทยุอื่นๆ เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศอาจสงผลตอคุณภาพการโทร และยังอาจทำใหมีการใช
พลังงานเกินกวาที่จำเปนอีกดวย หลีกเลี่ยงการแตะที่เสาอากาศเมื่อใชโทรศัพทเพื่อการใชประโยชน
จากสมรรถนะของเสาอากาศและยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

ชุดหูฟง

คำเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ

โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดับความดัง ในกรณีที่คุณเชื่อมตอชุดหูฟงอื่นๆ กับโทรศัพท

คำเตือน:  ขณะที่คุณใชชุดหูฟง อาจมีผลตอความสามารถในการไดยินเสียงภายนอก หามใชชุดหูฟงในสถานที่  ๆที่อาจมีผลตอ
ความปลอดภัยของคุณ

อยาเชื่อมตอผลิตภัณฑที่สงสัญญาณออกได เพราะอาจสรางความเสียหายใหกับโทรศัพท อยาเชื่อมตอแหลงกำเนิดแรงดัน
อื่นๆ กับขั้วตอ Nokia AV นี้

ขณะเชื่อมตอขั้วตอ Nokia AV กับอุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอื่นใดที่ไมไดรับการรับรองจาก Nokia สำหรับการใชกับโทรศัพท
รุนนี้ โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดับความดัง

การเริ่มตนใชงาน
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สายคลอง

สอดสายคลองลอดผานรูคลองสายของโทรศัพท ดังแสดงในภาพ แลวผูกใหแนน

3. โทรศัพทของคุณ

ปุมกดและสวนประกอบของเคร่ือง

1 — หูฟง

2 — จอแสดงผล

3 — ปุมเลือกดานซายและขวา

4 — ปุม Navi™: ปุมเลื่อน 4 ทิศทางและปุมเลือกกลาง

5 — ปุมโทรออก

6 — แผงปุมกด

7 — ปุมวางสาย

8 — ไมโครโฟน

9 — ชองเสียบอุปกรณชารจ

10 — ชองเสียบ Nokia AV (2.5 มม.)

11 — ชองเสียบสายเคเบิล Mini USB
12 — ปุมปรับลดระดับเสียง

13 — ปุมปรับเพิ่มระดับเสียง

14 — ปุมเปด/ปด

15 — เลนสกลองถายรูป

คำเตือน: ปุม Navi (4) ในเครื่องอาจมีนิเกิลเปนสวนประกอบ ซึ่งไมไดออกแบบมาเพื่อใชสัมผัสกับผิวหนังเปนระยะเวลานานๆ
การสัมผัสกับโลหะนิเกิลติดตอกันเปนเวลานานอาจเปนสาเหตุใหเกิดการแพนิเกิลได

โหมดสแตนดบาย

เมื่อโทรศัพทพรอมใชงาน แตคุณยังไมปอนตัวอักษรใดลงไป โทรศัพทจะอยูในโหมดสแตนดบาย

จอแสดงผล

1 — ระดับความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลูลาร

2 — สถานะการชารจแบตเตอรี่

โทรศัพทของคุณ
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3 — สัญลักษณ

4 — ชื่อของเครือขายหรือโลโกระบบ

5 — นาฬิกา

6 — หนาจอหลัก

7 — ฟงกชันของปุมเลือกดานซายคือ ไปที่ หรือทางลัดไปยังฟงกชันอื่น โปรดดูที่“ปุมเลือกดานซาย” หนา 24
8 — ฟงกชันของปุมเลือกกลางคือ เมนู
9 — ฟงกชันของปุมเลือกดานขวาคือ ชื่อ หรือเปนทางลัดไปยังฟงกชันอื่น โปรดดูที่“ปุมเลือกดานขวา” หนา 24 ผูใหบริการแตละราย
อาจกำหนดชื่อเฉพาะเพื่อเขาใชงานบริการเฉพาะของผูใหบริการที่เว็บไซต

การประหยัดพลังงาน
โทรศัพทของคุณมีคุณสมบัติ ประหยัดพลังงาน และ โหมดพัก เพื่อที่จะประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ในโหมดสแตนดบาย เมื่อไมมีการ
กดปุมอื่นใดในโทรศัพท คุณสามารถเปดใชงานคุณสมบัติเหลานี้ โปรดดูที่“จอแสดงผล” หนา 24

สแตนดบายแบบพิเศษ

โหมดสแตนดบายแบบพิเศษจะแสดงรายการขอมูลและคุณสมบัติของอุปกรณที่เลือก ซึ่งคุณสามารถเขาใชไดโดยตรง

ในการเปดหรือปดโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ ใหเลือก เมน ู> การต้ังคา > จอแสดงผล > สแตนดบายแบบพิเศษ > สแตนดบาย
แบบพิเศษ > เปด หรือ ปด

ในโหมดสแตนดบาย ใหเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูรายการตางๆ และเลือก เลือก หรือ ดู ลูกศรแสดงวามีขอมูลใหอานตอ หากตองการหยุด
เลื่อน ใหเลือก ออก

ในการจัดการและเปลี่ยนโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ ใหเลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู

ทางลัดในโหมดสแตนดบาย

ในการเขาใชรายการเบอรที่โทรออก ใหกดปุมโทรออกหนึ่งครั้ง เลื่อนไปที่หมายเลขหรือชื่อที่คุณตองการ และกดปุมโทรออก เพื่อโทรไป
ที่เบอรนั้น

เมื่อตองการเปดเว็บเบราเซอร ใหกดคางไวที่ปุม 0

เมื่อตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหกดคางไวที่ปุม 1

การใชปุมเปนทางลัด โปรดดูที่“ทางลัดสวนตัว” หนา 24

สัญลักษณ

  ขอความที่ยังไมไดอาน

  ขอความที่ยังไมไดสง ยกเลิก หรือขอความที่สงไมสำเร็จ

  เบอรที่ไมไดรับสาย

/   โทรศัพทของคุณเชื่อมตอกับบริการขอความทันใจ และสถานะการใชงานเปนออนไลนหรือออฟไลน

  ไดรับขอความทันใจ

  ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อค

  เสียงกริ่งจะไมดังขึ้นเมื่อมีสายเรียกเขาหรือเมื่อไดรับขอความตัวอักษร

  นาฬิกาปลุกทำงานอยู

  ตัวนับถอยหลังกำลังทำงาน

  นาฬิกาจะทำงานเปนพื้นหลัง

/   โทรศัพทลงทะเบียนใชงานกับเครือขาย GPRS หรือ EGPRS
/   สรางการเชื่อมตอ GPRS หรือ EGPRS แลว

/   การเชื่อมตอ GPRS หรือ EGPRS ถูกระงับไว (พักการเชื่อมตอ)

  การเชื่อมตอ Bluetooth ทำงาน

/   ใชงานหรือพักการเชื่อมตอการสนทนาอยู

  หากคุณมีสายโทรศัพทสองสาย สัญลักษณนี้แสดงวาเครื่องเลือกสายที่สอง

  โอนสายเรียกเขาทุกสายไปยังหมายเลขอื่น

  มีการใชงานลำโพงในเครื่อง หรือมีการตอลำโพงกับโทรศัพท

  จำกัดการโทรเฉพาะกลุม

โทรศัพทของคุณ
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  เลือกรูปแบบที่มีการตั้งเวลาไว

/ /   มีการตอชุดหูฟง, แฮนดฟรี หรือเครื่องชวยฟงเขากับโทรศัพท

โหมดบนเครื่องบิน

คุณสามารถเลิกใชฟงกชันที่ใชความถี่คลื่นวิทยุทั้งหมด โดยยังเขาสูเกมสออนไลน ปฏิทิน และหมายเลขโทรศัพทได

ใชโหมดบนเครื่องบินในสถานที่ที่ไวตอการรับคลื่นวิทยุ เชน เมื่อขึ้นเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล เมื่อเปดใชงานโหมดบนเครื่องบิน
จะปรากฏขึ้น

เลือก เมน ู> การต้ังคา > รูปแบบ > บนเครื่อง > ใชงาน หรือ ปรับตั้งคา เพื่อเปดใชงานหรือตั้งคาโหมดบนเครื่องบิน

หากตองการยกเลิกใชงานโหมดบนเครื่องบิน ใหเลือกรูปแบบอื่นแบบใดก็ได

การโทรฉุกเฉินในโหมดบนเครื่องบิน - ปอนหมายเลขฉุกเฉิน กดปุมโทรออก และเลือก ใช เมื่อหนาจอแสดงขอความ ออกจากรูป
แบบบนเครื่อง? โทรศัพทจะพยายามทำการโทรฉุกเฉิน

คำเตือน:  ในโหมดใชบนเครื่องบิน คุณไมสามารถโทรออกหรือรับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองอยู
ในพื้นที่ใหบริการ ในการโทรติดตอ คุณตองใชฟงกชันโทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากเครื่องถูกล็อคอยู ใหปอน
รหัสล็อค หากคุณตองการโทรฉุกเฉินขณะเครื่องล็อคและอยูในรูปแบบใชบนเครื่องบิน คุณอาจสามารถปอนหมายเลขฉุกเฉิน
อยางเปนทางการที่กำหนดไวแลวในเครื่องไดโดยปอนลงในชองรหัสล็อค แลวเลือก 'โทร' เครื่องจะขอคำยืนยันวา คุณกำลังจะ
ออกจากโหมดใชบนเครื่องบินเพื่อเริ่มตนโทรฉุกเฉินใชหรือไม

การล็อคปุมกด (ล็อคปุมกด)

ในการปองกันการกดปุมโดยไมไดตั้งใจ เลือก เมน ูและกด * ภายใน 3.5 วินาทีเพื่อล็อคปุมกด

หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก ปลดล็อค และกดปุม * ภายใน 1.5 วินาท ีหากตั้งคา ปองกันปุมกด ไวที ่ล็อคปุมกด ใหปอนรหัส
โทรศัพท หากเครื่องแสดงขอความใหปอน

ในการรับสายเมื่อปุมกดถูกล็อคอยู ใหกดปุมโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธการรับสาย ปุมกดจะล็อคโดยอัตโนมัติอีกครั้ง

คุณสมบัติเพิ่มเติมมี ล็อคปุมอัตโนมัต ิและ ปองกันปุมกด โปรดดูที่“โทรศัพท” หนา 27
เมื่อใชการปองกันปุม คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึ่งกำหนดไวในเครื่องได

ฟงกชันที่ไมตองใชซิมการด

ฟงกชันหลายอยางในโทรศัพทของคุณสามารถทำงานไดโดยไมตองใสซิมการด (เชน การถายโอนขอมูลจากพีซีหรืออุปกรณอื่นที่ใช
งานรวมกันได ฟงกชันบางอยางจะปรากฎเปนสีทึบในเมนูและจะไมสามารถใชได

4. ฟงกชันการโทร

การโทรออก

การโทรออกไปยังหมายเลขที่ตองการ

1. ปอนหมายเลขโทรศัพทและรหัสพื้นที่

ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้งเพื่อเปนรหัสนำหนาการโทรตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกตาง
ประเทศ) แลวตามดวยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่โดยไมตองกดเลข 0 นำ (หากจำเปน) แลวตามดวยหมายเลขโทรศัพท

2. หากตองการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ใหกดปุมโทร เมื่อตองการปรับระดับความดังของเสียงในระหวางการโทร กดปุมปรับระดับ
เสียงขึ้นหรือลง

3. หากตองการวางสายหรือยกเลิกการพยายามโทรออก ใหกดปุมวางสาย

คุณสามารถคนหารายชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท ซึ่งคุณจัดเก็บไวใน รายชื่อ โปรดดูที่“การคนหารายชื่อ” หนา 22 กดปุมโทรเพื่อโทร
ไปยังหมายเลขนั้น

หากตองการเขาใชรายการเบอรที่โทรออก ใหกดปุมโทรหนึ่งครั้งเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย หากตองการโทรออก ใหเลือกหมายเลข
หรือชื่อ แลวกดปุมโทรออก

ปุมลัดโทรออก

กำหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมตัวเลขปุมใดปุมหนึ่ง ตั้งแต 2 ถึง 9 โปรดดูที่“ปุมลัดโทรออก” หนา 23
โทรติดตอหมายเลขดังกลาวดวยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้:

กดปุมตัวเลขนั้น แลวกดปุมโทรออก

หรือ

ฟงกชันการโทร
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หากตั้งคา โทรดวน ไวทีเ่ปด ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการคางไวจนกวาเครื่องจะเริ่มโทร

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ โทรดวน โปรดดูที่“การโทร” หนา 27

การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสูง

คุณสามารถโทรออกไดโดยพูดชื่อที่จัดเก็บไวในรายชื่อของโทรศัพท

คำสั่งเสียงไมไดขึ้นอยูกับภาษา กำหนดคา ภาษาในการจดจำเสียง กอนจะใชการโทรออกโดยใชเสียง โปรดดู
ที“่โทรศัพท” หนา 27

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิดปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในที่ที่มีเสียงดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดัง
นั้นจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียงอยางเดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม

1. ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมปรับลดระดับเสียงหรือปุมเลือกดานขวาคางไว เสียงสั้นๆ จะดังขึ้น และขอความ กรุณาเปลงเสียง จะ
ปรากฏขึ้น

2. เปลงเสียงสั่งงานใหชัดเจน หากการเรียกขอมูลดวยเสียงเปนผลสำเร็จ รายการชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น โทรศัพทจะเลนเสียงสั่งงาน
ของรายการแรกสุดที่ตรงกัน หากรายการนั้นไมใชรายการที่ตองการ ใหเลื่อนไปยังรายการอื่น

การใชเสียงสั่งงานเพื่อเรียกใชงานฟงกชันโทรศัพทที่เลือกไวนั้นจะคลายกับการโทรออกโดยใชเสียง โปรดดูที่“คำสั่งเสียง” หนา 25

การรับสายหรือปฏิเสธการรับสาย

ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก เมื่อตองการวางสาย ใหกดปุมวางสาย

หากตองการปฏิเสธสายเรียกเขา ใหกดปุมวางสาย ในการปดเสียงเรียกเขา เลือก เงียบ

เมื่อตองการรับสายเรียกซอนในระหวางที่ใชสายอยู (บริการเสริมจากเครือขาย) ใหกดปุมโทรออก สายแรกจะถูกพักไว เมื่อตองการวาง
สายที่สนทนาอยู ใหกดปุมวางสาย คุณยังสามารถกำหนดใหฟงกชัน สายเรียกซอน ทำงาน โปรดดูที่“การโทร” หนา 27

ตัวเลือกขณะสนทนา

ตัวเลือกหลายอยางที่คุณสามารถใชไดขณะสนทนาเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูให
บริการ

ขณะสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

ตัวเลือกการโทรมี ปดเสียง หรือ เปดเสียง, รายชื่อ, เมน,ู ล็อคปุมกด, บันทึกเสียง, ความชัดเจนเสียง, ลำโพง หรือ โทรศัพท
ตัวเลือกระบบเครือขายมี รับสาย หรือ ปฏิเสธ, พักสาย หรือ เลิกพักสาย, โทรใหม, เพิ่มสายประชุม, วางสาย, วางทุกสาย และตัว
เลือกตอไปนี้

• สง DTMF —  เพื่อสงตัวอักษรแทนเสียงเรียกเขา
• สลับสาย —  ใชสลับระหวางสายที่ใชอยูและสายที่พักรออยู
• สงสายตอ —  เพื่อตอสายที่พักไวเขากับสายที่ใชอยู และวางสายของคุณเองจากการสนทนา
• ประชุมสาย —  เพื่อโทรแบบประชุมสาย
• โทรสวนตัว  — เพื่อสนทนาเปนการสวนตัวขณะประชุมสาย

คำเตือน:  โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

5. การเขียนขอความ

โหมดตัวอักษร

ในการปอนตัวอักษร (เชน ขณะเขียนขอความ) ใหใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบชวยสะกดคำอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนขอความ ใหกด ตัวเลือก คางไวเพื่อสลับระหวางระบบปอนขอความปกติ ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  และระบบชวยสะกด
คำอัตโนมัติ ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  ระบบชวยสะกดคำอัตโนมัติไมไดสนับสนุนทุกภาษา

หากคุณเลือกรูปแบบตัวอักษร โทรศัพทจะปรากฏสัญลักษณ   และ  ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม # ในการเปลี่ยน
จากโหมดตัวอักษรเปนตัวเลข ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  ใหกดคางไวที่ปุม # และเลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนจากโหมดตัว
เลขเปนตัวอักษร ใหกดคางไวที่ปุม #

เมื่อตองการตั้งคาภาษาที่ใชเขียน ใหเลือก ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน

การปอนตัวอักษรแบบปกติ

กดปุมหมายเลข 2 ถึง 9 ซ้ำๆ จนตัวอักษรที่ตัองการปรากฏ ตัวอักษรที่มีอยูจะขึ้นกับภาษาที่ใชเขียนที่เลือกไว

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณตองการปอนอยูในปุมเดียวกับปุมตัวเลขที่คุณใชอยู ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึ้น และปอนตัวอักษร

การเขียนขอความ
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ในการเขาใชเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ และตัวอักษรพิเศษที่มักใชบอย ใหกดปุมตัวเลข 1 ซ้ำๆ หรือกด * เพื่อเลือกตัวอักษรพิเศษ

ระบบชวยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบชวยสะกดคำอัตโนมัติจะใชพจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหมได

1. เริ่มเขียนคำโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดทีละปุมเพียงหนึ่งครั้งในการปอนตัวอักษรแตละตัว

2. เมื่อเขียนคำเสร็จและตรวจแลววาถูกตอง ใหยืนยันโดยเวนวรรค ดวยการกด 0
หากคำดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม * ซ้ำๆ และเลือกคำจากรายการ

หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงวาคำที่คุณตองการเขียนไมมีอยูในพจนานุกรม หากตองการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให
เลือก สะกด ใหเขียนคำโดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกต ิแลวเลือก จัดเก็บ ในการเขียนคำผสม ใหปอนสวนแรกของคำลงไป และ
กดปุมเลื่อนขวาเพื่อยืนยันคำดังกลาว เขียนสวนสุดทายของคำ หลังจากนั้นใหยืนยัน

3. เริ่มเขียนคำถัดไป

การปอนขอความภาษาไทย
ในการเขียนขอความเปนภาษาไทย เลือก เมน ู> ขอความ > ขอความตัวอักษร เลือกหนาตางขอความ และ ตัวเลือก > ภาษาที่
เขียน > ภาษาไทย ไอคอน  จะปรากฏขึ้น

ตัวอยางเชน เมื่อตองการเขียนคำวา "คิดถึง U ;-)" ใหดำเนินการดังนี้

1. กด 1 สี่ครั้ง เพื่อเลือก ค

2. กด * เลื่อนไปทางขวาหนึ่งครั้ง เพื่อเลือกสระ  ิ สำหรับคำวา คิ และเลือกใส
3. กด 5 หนึ่งครั้ง เพื่อเลือก ด

4. กด 5 สามครั้ง เพื่อเลือก ถ

5. กด * แลวเลื่อนไปทางขวาสามครั้ง เพื่อเลือกสระ  ึ สำหรับ ถึ และเลือก ใส
6. กด 2 สองครั้ง เพื่อเลือก ง

7. กด # เพื่อเปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ และกด 0 เพื่อเวนวรรค

8. กด 8 สองครั้ง เพื่อเลือก U
9. กด 0 เพื่อเวนวรรค

10
.

เลือก ตัวเลือก > ใสสัญลักษณ เลื่อนไปที่ ; และเลือก ใช

11
.

เลือก ตัวเลือก > ใสสัญลักษณ เลื่อนไปที่ - และเลือก ใช

12
.

เลือก ตัวเลือก > ใสสัญลักษณ เลื่อนไปที่ ) และเลือก ใช

หมายเหตุ:ตามลักษณะการใชภาษาไทยแลว เสียงสระหรือเสียงพยัญชนะจะใสไดตอเมื่อมีตัวอักษรไทยนำอยูแลวเทานั้น

เฉพาะโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีเมนูภาษาไทยเทานั้น จึงจะรับขอความภาษาไทยได

เคล็ดลับ: ในการเปลี่ยนการปอนขอความเปนภาษาอังกฤษหรือตัวเลข กด #

6. การสำรวจเมนู

โทรศัพทเครื่องนี้มีเมนูฟงกชันหลายฟงกชันใหเลือก โดยจะจัดกลุมอยูในเมนูตางๆ

1. หากตองการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู
2. เลื่อนดูเมนูตางๆ และเลือกตัวเลือก (เชน การต้ังคา)

3. หากเมนูที่เลือกนั้นประกอบดวยเมนูยอยลงไปอีก ใหเลือกเมนูยอยนั้น (เชน โทรออก)

4. หากเมนูยอยที่เลือกนั้นมีเมนูยอยอีก ใหทำซ้ำขั้นตอนที ่3

5. เลือกการตั้งคาที่ตองการ

6. หากตองการกลับไปที่เมนูระดับกอนหนานี้ ใหเลือก กลับ
หากตองการออกจากเมนู ใหเลือก ออก

ในการเปลี่ยนหนาจอเมนู ใหเลือก ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก > รายการ, ตาราง, ตารางในปายกำกับ หรือ แท็บ

ในการจัดเรียงเมนูใหม ใหเลื่อนไปยังเมนูที่ตองการยาย แลวเลือก ตัวเลือก > เรียบเรียง > ยาย เลื่อนไปยังที่ที่คุณตองการยายเมนูไป
ไว และเลือก ตกลง ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ใหเลือก เสร็จ > ใช

การสำรวจเมนู
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7. ขอความ

คุณสามารถอาน เขียน สง และบันทึกขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย ขอความอีเมล ขอความเสียง และขอความดวนและโปสการด
ได ขอความทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล

ขอความตัวอักษร

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกวาความยาวที่กำหนดของขอความเดียว โดยขอความที่ยาวขึ้น
จะถูกสงเปนชุดขอความตั้งแตสองขอความขึ้นไป ผูใหบริการจะคิดคาใชจายตามจริง สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเนนเสียงหรือเครื่อง
หมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา เชน ภาษาจีน จะใชพื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจใหขอความนั้นยาวกวาจำนวนที่จะสงเปนขอ
ความเดียวได

ดวยบริการ SMS (Short Message Service) คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณสงและรับขอความตัวอักษร รวมทั้งรับขอความที่มีภาพได
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

กอนที่คุณจะสงขอความตัวอักษรหรือขอความอีเมล SMS คุณตองบันทึกหมายเลขศูนยขอความของคุณกอน โปรดดูที่“การตั้งคาขอ
ความ” หนา 20
เมื่อตองการตรวจสอบการใชงานบริการอีเมล SMS และสมัครขอใชบริการ ใหติดตอผูใหบริการ คุณสามารถจัดเก็บที่อยูอีเมลใน รายชื่อ
โปรดดูที่“การจัดเก็บขอมูล” หนา 21

การเขียนและสงขอความตัวอักษร
1. เลือก เมน ู> ขอความ > สรางขอความ > ขอความตัวอักษร
2. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหนึ่งเบอรหรือที่อยูอีเมลในชอง ถึง: ในการดึงขอมูลหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอีเมล เลือก เพิ่ม
3. สำหรับอีเมล SMS ใหปอนหัวขอในชอง หัวขอ:
4. เขียนขอความของคุณในชอง ขอความ:

สัญลักษณแสดงที่ดานบนของจอแสดงผลจะแสดงจำนวนตัวอักษรที่ยังเขียนไดและจำนวนขอความที่ตองใชเพื่อสง เชน 673/2
หมายความวา คุณยังสามารถปอนตัวอักษรลงไปไดอีก 673 ตัวอักษร และเครื่องจะแบงสงขอความออกเปน 2 ชุด

5. ในการสงขอความ ใหเลือก สง โปรดดูที่“ขั้นตอนการสงขอความ” หนา 16

การอานและตอบกลับขอความตัวอักษร
1. หากตองการดูขอความที่ไดรับ ใหเลือก แสดง หากตองการดูขอความนั้นในภายหลัง ใหเลือก ออก
2. ในการอานขอความในภายหลัง ใหเลือก เมน ู> ขอความ > ถาดเขา  จะปรากฏขึ้นหากคุณมีขอความที่ยังไมไดอานในถาดเขา

3. หากตองการตอบกลับขอความ เลือก ตอบ และประเภทขอความ

4. เขียนขอความตอบกลับ

5. ในการสงขอความ ใหเลือก สง โปรดดูที่“ขั้นตอนการสงขอความ” หนา 16

ขอความมัลติมีเดีย

เฉพาะโทรศัพทที่มีคุณสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นจึงจะสามารถรับและแสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจ
แตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

เครือขายไรสายอาจจำกัดขนาดของขอความ MMS หากภาพที่แทรกมีขนาดเกินกวาจำนวนจำกัดนี้ เครื่องอาจทำใหขนาดของภาพเล็กลง
เพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได

ขอความมัลติมีเดีย (MMS) อาจประกอบดวยขอความและออบเจกต เชน ภาพ ไฟลเสียง หรือไฟลวิดีโอ

หากตองการตรวจสอบขอมูลการใชงานและสมัครใชบริการสงขอความมัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดตอผูใหบริการ โปรดดูที่“การตั้งคาขอ
ความ” หนา 20

การเขียนและสงขอความมัลติมีเดีย
1. เลือก เมน ู> ขอความ > สรางขอความ > มัลติมีเดีย
2. เขียนขอความของคุณ

โทรศัพทของคุณสนับสนุนขอความมัลติมีเดียที่มีหลายหนา (ภาพนิ่ง) ขอความอาจประกอบดวยบันทึกปฏิทินและนามบัตรเปนสิ่งที่
แนบ ภาพนิ่งชุดหนึ่งอาจประกอบดวยขอความ ภาพหนึ่งภาพ และไฟลเสียงหนึ่งไฟล หรือประกอบดวยขอความและไฟลวิดีโอ หาก
ตองการแทรกภาพนิ่งลงในขอความ ใหเลือก ใหม หรือเลือก ตัวเลือก > ใส > ภาพนิ่ง หากตองการแทรกไฟลลงในขอความ ให
เลือก ใส

3. หากคุณตองการดูขอความนั้นกอนที่จะสง ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงตัวอยาง
4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง
5. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหนึ่งเบอรหรือที่อยูอีเมลในชอง ถึง: ในการดึงขอมูลหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอีเมล เลือก เพิ่ม
6. สำหรับอีเมล SMS ใหปอนหัวขอในชอง หัวขอ:
7. ในการสงขอความ ใหเลือก สง โปรดดูที่“ขั้นตอนการสงขอความ” หนา 16

ขอความ
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การเขียนและสงขอความรวมมัลติมีเดีย
สามารถเพิ่มเนื้อหาอื่นลงในขอความรวมมัลติมีเดียได ตัวอยางเนื้อหาอาจเปนภาพ ไฟลวิดีโอ นามบัตร บันทึกปฏิทิน ลักษณะ ลิงคการ
สตรีม หรือแมแตไฟลที่ไมสนับสนุน (ยกตัวอยาง ไฟลที่รับจากอีเมล)

1. เลือก เมน ู> ขอความ > สรางขอความ > รวมมัลติมีเดีย
2. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหนึ่งเบอรหรือที่อยูอีเมลในชอง ถึง: ในการดึงขอมูลหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูอีเมล เลือก เพิ่ม
3. ปอนหัวเรื่อง และเขียนขอความของคุณ

4. ในการใสไฟลลงในขอความ เลือก ใส หรือ ตัวเลือก > ใส และประเภทไฟล

5. หากคุณตองการดูขอความนั้นกอนที่จะสง ใหเลือก ตัวเลือก > แสดงตัวอยาง
6. ในการสงขอความ ใหเลือก สง โปรดดูที่“ขั้นตอนการสงขอความ” หนา 16

การอานและการตอบกลับขอความมัลติมีเดีย
ขอสำคัญ: ขอควรระวังในการเปดขอความ ออบเจกตในขอความมัลติมีเดียหรือขอความอีเมลอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตราย
หรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจทำใหโทรศัพทหรือคอมพิวเตอรของคุณเสียหายได

1. หากตองการดูขอความที่ไดรับ ใหเลือก แสดง หากตองการดูขอความนั้นในภายหลัง ใหเลือก ออก
2. ในการดูขอความทั้งหมด หากขอความที่ไดรับมีการนำเสนอดวย ใหเลือก เลน ในการดูไฟลในการนำเสนอหรือสิ่งที่แนบ ใหเลือก ตัว

เลือก > วัตถ ุหรือ สิ่งที่แนบ
3. หากตองการตอบกลับขอความ เลือก ตัวเลือก > ตอบกลับ และประเภทขอความ

4. เขียนขอความตอบกลับ

5. ในการสงขอความ ใหเลือก สง โปรดดูที่“ขั้นตอนการสงขอความ” หนา 16

ขั้นตอนการสงขอความ

ในการสงขอความ ใหเลือก สง เครื่องจะจัดเก็บขอความไวในแฟมขอมูล ถาดออก และเริ่มตนการสงขอความ

หมายเหต:ุ อุปกรณของคุณอาจแสดงใหทราบวา ขอความของคุณถูกสงไปที่เบอรศูนยฝากขอความที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่อง
ของคุณแลว โทรศัพทของคุณอาจไมแสดงใหทราบวา ปลายทางไดรับขอความของคุณแลว คุณสามารถตรวจสอบขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับบริการการสงขอความไดจากผูใหบริการของคุณ

หากมีการขัดจังหวะในขณะสงขอความ เครื่องจะพยายามสงใหมอีก 2-3 ครั้ง หากไมสามารถสงขอความนั้นได ขอความนั้นจะยังคงอยูใน
แฟมขอมูล ถาดออก ในการยกเลิกการสงขอความในแฟมขอมูล ถาดออก ใหเลื่อนไปยังขอความที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ยก
เลิกการสง

โปสการด

ดวยบริการสงขอความโปสการด (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถสรางและสงโปสการดที่มีภาพและขอความทักทายในนั้น
โปสการดจะถูกสงไปยังผูใหบริการโดยใชการสงขอความมัลติมีเดีย ผูใหบริการจะพิมพโปสการดและสงโปสการดดังกลาวไปยังที่อยูทาง
ไปรษณียที่ใหมาพรอมกับขอความ คุณตองเปดใชงาน MMS กอน จึงจะใชบริการนี้ได

คุณจะใชบริการโปสการดไดก็ตอเมื่อคุณสมัครขอใชบริการแลว โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการของคุณ เพื่อตรวจสอบขอมูล
การใชงาน คาบริการ และการเปนสมาชิกบริการนี้

ในการสงโปสการด ใหเลือก เมน ู> ขอความ > สรางขอความ > โปสการด ปอนที่อยู ชองโปรแกรมแกไขที่ตองระบุขอมูลจะมีเครื่อง
หมาย * กำกับ เลื่อนไปยังชองรูปภาพ เลือก ใส และเลือกภาพจากคลังภาพ หรือ ภาพใหม เพื่อใสภาพลาสุด แลวเขียนขอความทักทาย
ของคุณ ในการสงขอความ ใหเลือก สง

ขอความดวน

ขอความดวนคือขอความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทันทีที่ไดรับ เครื่องจะไมจัดเก็บขอความดวนไวโดยอัตโนมัติ

การเขียนขอความดวน
เลือก เมน ู> ขอความ > เขียนขอความ > ขอความดวน ปอนหมายเลขโทรศัพทของผูรับ และเขียนขอความที่ตองการ ความยาวสูง
สุดของขอความดวนคือ 70 ตัวอักษร ในการใสตัวอักษรกะพริบลงในขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ใสตัวอักษรกะพริบ เพื่อกำหนดเครื่อง
หมาย ตัวอักษรหลังตำแหนงนี้จะกะพริบ ในการสิ้นสุดขอความกะพริบ ใหใสเครื่องหมายที่สอง

การอานและการตอบกลับขอความดวน
ขอความดวนที่ไดรับจะแสดงดวย ขอความ: พรอมกับคำจากชวงตนของขอความ

หากตองการอานขอความ ใหเลือก อาน

หากตองการนำหมายเลขและที่อยูจากขอความปจจุบันมาใช ใหเลือก ตัวเลือก > ใชขอมูล

ในการจัดเก็บขอความ ใหเลือก จัดเก็บ และเลือกแฟมขอมูลที่คุณตองการเก็บขอความไว

ขอความ
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การสงขอความเสียงโดยใช Nokia Xpress
คุณสามารถใช MMS เพื่อสรางและสงขอความเสียงไดอยางสะดวกงายดาย โดยตองเปดใช MMS กอน จึงจะสามารถใชขอความเสียงได

การเขียนขอความ
1. เลือก เมน ู> ขอความ > สรางขอความ > ขอความคลิปเสียง เครื่องบันทึกเสียงจะเปดการทำงาน โปรดดูที่“เครื่องบันทึก

เสียง” หนา 32
2. เปลงเสียงขอความ

3. ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหนึ่งหมายเลขในชอง ถึง: หรือเลือก เพิ่ม เพื่อเรียกดูหมายเลข

4. ในการสงขอความ ใหเลือก สง

การเรียกฟงขอความ
ในการเปดขอความเสียงที่ไดรับ เลือก เลน

หากคุณไดรับขอความมากกวาหนึ่งขอความ ใหเลือก แสดง > เลน

หากตองการฟงขอความนั้นในภายหลัง ใหเลือก ออก

หนวยความจำเต็ม

เมื่อคุณไดรับขอความ แตหนวยความจำของขอความเต็ม ขอความ หนวยความจำเต็ม ไมสามารถรับขอความ จะปรากฏขึ้น

ในการลบขอความเดิม เลือก ตกลง > ใช และแฟมขอมูล เลื่อนไปที่ขอความที่ตองการ และเลือก ลบ

ในการลบขอความเพิ่มเติม เลือก เลือก เลือกขอความทั้งหมดที่คุณตองการลบ แลวเลือก ตัวเลือก > ลบที่เลือก

แฟมขอมูล

เครื่องจะจัดเก็บขอความที่ไดรับไวในแฟมขอมูล ถาดเขา ขอความที่ยังไมไดสงจะถูกจัดเก็บไวในแฟมขอมูล ถาดออก

ในการตั้งคาใหโทรศัพทจัดเก็บขอความที่สงแลวไวในแฟมขอมูล รายการที่สง เลือก เมน ู> ขอความ > การต้ังคาขอความ > การ
ตั้งคาทั่วไป > จัดเก็บขอความที่สง

ในการแกไขและสงขอความที่คุณเขียนไวและจัดเก็บไวในแฟมขอมูลฉบับราง เลือก เมน ู> ขอความ > ฉบับราง

คุณสามารถยายขอความไปไวที่แฟมขอมูล รายการที่จัดเก็บ ในการจัดเรียงแฟมขอมูลยอย รายการที่จัดเก็บ ของคุณ เลือก เมน ู>
ขอความ > รายการที่จัดเก็บ

ในการเพิ่มแฟมขอมูล เลือก ตัวเลือก > เพิ่มแฟมขอมูล

ในการลบหรือเปลี่ยนชื่อแฟมขอมูล ใหเลื่อนไปที่แฟมขอมูลนั้น แลวเลือก ตัวเลือก > ลบแฟมขอมูล หรือ เปลี่ยนชื่อแฟม

ในการสรางแบบขอความใหม ใหจัดเก็บขอความเปนแบบขอความ หรือเขาใชรายการแบบขอความ และเลือก เมน ู> ขอความ >
รายการที่จัดเก็บ > แมแบบ

แอปพลิเคชั่นอีเมล

แอปพลิเคชั่นอีเมลจะใชการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ซึ่งชวยใหคุณเขาใชบัญชีอีเมลของคุณได แอ
ปพลิเคชั่นอีเมลแตกตางจากฟงกชันอีเมล SMS ในการใชฟงกชันอีเมลในโทรศัพท คุณตองใชระบบอีเมลที่ใชงานรวมกันได

คุณสามารถเขียน สง และอานอีเมลดวยโทรศัพทของคุณ โทรศัพทของคุณจะสนับสนุนอีเมลเซิรฟเวอร POP3 และ IMAP4 แอปพลิ
เคชั่นนี้ไมรองรับแบบเสียงปุมกด

กอนที่คุณจะสงและเรียกอานขอความอีเมล คุณจำเปนตองมีบัญชีอีเมลใหมหรือใชบัญชีอีเมลปจจุบันของคุณ โปรดสอบถามการให
บริการบัญชีอีเมลของคุณจากผูใหบริการอีเมล

ตรวจสอบการตั้งคาอีเมลกับผูใหบริการอีเมลของคุณ คุณอาจไดรับการตั้งกำหนดคาอีเมลเปนขอความตั้งกำหนดคา โปรดดูที่“บริการตั้ง
กำหนดคา” หนา 7

ในการใชงานการตั้งคาอีเมล ใหเลือก เมน ู> ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความอีเมล โปรดดูที่“ขอความอีเมล” หนา 21

ตัวชวยการต้ังคา
ตัวชวยการตั้งคาจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติหากไมมีการระบุการตั้งคาอีเมลไวในโทรศัพท

หากตองการปอนการตั้งคาดวยตนเอง เลือก เมน ู> ขอความ > อีเมล > ตัวเลือก > จัดการบัญชีผูใช > ตัวเลือก > ใหม ตัวเลือก
จัดการบัญชีผูใช ชวยใหคุณสามารถเพิ่ม ลบ และเปลี่ยนแปลงการตั้งคาอีเมลได

การเขียนและการสงอีเมล
คุณสามารถเขียนขอความอีเมลกอนเชื่อมตอบริการอีเมล หรือเชื่อมตอกับบริการกอนแลวเขียนและสงอีเมลก็ได

1. เลือก เมน ู> อีเมล > เขียนอีเมลใหม
2. หากมีบัญชีผูใชอีเมลระบุไวมากกวาหนึ่งบัญชี ใหเลือกบัญชีที่คุณตองการใชสงอีเมล

ขอความ
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3. ใสที่อยูอีเมลของผูรับ เขียนหัวเรื่อง และปอนขอความในอีเมล ในการแทรกไฟลจาก คลังภาพ เลือก ตัวเลือก > แนบไฟล
4. เมื่อตองการสงขอความอีเมล เลือก สง > สงตอนนี้

ในการจัดเก็บอีเมลในแฟมขอมูล ถาดออก เพื่อไวสงในภายหลัง เลือก สง > สงภายหลัง
เมื่อตองการแกไขหรือเขียนอีเมลตอในภายหลัง เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บเปนฉบับราง อีเมลจะไดรับการจัดเก็บไวใน ถาดออก >
ฉบับราง
หากตองการสงอีเมลนั้นในภายหลัง ใหเลือก เมน ู> ขอความ > อีเมล > ตัวเลือก > สงตอนนี ้หรือ สงและตรวจอีเมล

การดาวนโหลดอีเมล
ในการดาวนโหลดขอความอีเมลที่สงไปยังบัญชีอีเมลของคุณ ใหเลือก เมน ู> ขอความ > อีเมล > ตรวจดูอีเมลใหม หากมีบัญชี
อีเมลระบุไวมากกวาหนึ่งบัญชี ใหเลือกบัญชีที่คุณตองการดาวนโหลดอีเมล แอปพลิเคชั่นอีเมลจะดาวนโหลดเฉพาะหัวเรื่องของ
อีเมลเทานั้น เลือก กลับ > ถาดเขา, ชื่อบัญชีผูใช, ขอความใหม และ ดึง เพื่อดาวนโหลดขอความอีเมลทั้งฉบับ

ในการดาวนโหลดขอความอีเมลใหม และสงอีเมลที่จัดเก็บไวในแฟมขอมูล ถาดออก เลือก ตัวเลือก > สงและตรวจอีเมล

การอานและการตอบกลับอีเมล
ขอสำคัญ: ขอควรระวังในการเปดขอความ ออบเจกตในขอความมัลติมีเดียหรือขอความอีเมลอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตราย
หรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจทำใหโทรศัพทหรือคอมพิวเตอรของคุณเสียหายได

1. เลือก เมน ู> ขอความ > อีเมล > ถาดเขา, ชื่อบัญชี และขอความที่ตองการ

2. ในการตอบกลับอีเมล ใหเลือก ตอบกลับ > ขอความเดิม หรือ ขอความวาง ในการตอบกลับผูรับหลายราย ใหเลือก ตัวเลือก >
ตอบกลับทั้งหมด ยืนยันหรือแกไขที่อยูอีเมลและหัวเรื่องแลวเขียนขอความตอบกลับของคุณ

3. ในการสงขอความ ใหเลือก สง > สงตอนนี้

แฟมขอมูลอีเมล
โทรศัพทของคุณจะจัดเก็บอีเมลซึ่งคุณดาวนโหลดจากบัญชีอีเมลของคุณไวใน ถาดเขา ถาดเขา ประกอบดวยแฟมขอมูลตอไปนี้ “ชื่อ
บัญชี” สำหรับอีเมลขาเขา, ที่เก็บถาวร สำหรับเก็บอีเมล, กำหนดเอง 1—กำหนดเอง 3 สำหรับจัดเรียงอีเมล, ขยะ สำหรับเก็บ
อีเมลขยะ, ฉบับราง สำหรับเก็บอีเมลที่ยังเขียนไมเสร็จ, ถาดออก สำหรับเก็บอีเมลที่ยังไมไดสง และ รายการที่สง สำหรับเก็บ
อีเมลที่สงแลว

ในการจัดการแฟมขอมูลและอีเมลในแฟมขอมูลนั้น ใหเลือก ตัวเลือก เพื่อดูตัวเลือกที่สามารถใชไดสำหรับแฟมขอมูลแตละแฟม

ตัวกรองเมลขยะ

ตัวกรองเมลขยะชวยใหสามารถกำหนดชื่อผูสงไวในรายการบัญชีดำหรือขาวได ขอความจากผูสงในบัญชีดำจะถูกกรองไปไวใน ขยะ ขอ
ความจากผูสงที่ไมรูจักและบัญชีขาว จะไดรับการดาวนโหลดลงในถาดเขาของบัญชี

ในการเปดใชงานและกำหนดตัวกรองเมลขยะ เลือก ตัวเลือก > ตัวกรองเมลขยะ > การต้ังคา ในหนาจอหลักของอีเมล เมื่อไมไดใช
งาน

ในการกำหนดผูสงเปนบัญชีดำ ใหเลือกขอความอีเมลในแฟมขอมูล ถาดเขา และ ตัวเลือก > ผูสงในบัญชีดำ

ขอความทันใจ

หมายเหตุ:คุณอาจไมสามารถเขาใชงานคุณสมบัติทั้งหมดที่กลาวถึงในคูมือนี้ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการขอความทันใจของ
คุณ

ดวยบริการขอความทันใจ (Instant Messaging : IM) (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถสงขอความแบบสั้นๆ งายๆ ไปยังผู
สนทนาที่ออนไลนอยู คุณตองสมัครขอใชบริการและลงทะเบียนกับศูนยบริการขอความทันใจที่คุณตองการใช สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการลงชื่อใชงานบริการขอความทันใจ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ในการตั้งคาที่จำเปนของบริการขอความทันใจ ใหใชตัวเลือก ต้ังคาการเช่ือมตอ โปรดดูที่“การเขาใชงาน” หนา 18
ไอคอนและขอความบนหนาจออาจแตกตางกันขึ้นกับบริการขอความทันใจ

การเขาใชงาน
เลือก เมน ู> ขอความ > สนทนา สนทนา อาจถูกแทนที่ดวยคำอื่น ขึ้นอยูกับผูใหบริการของคุณ หากมีการตั้งคาชุดการเชื่อมตอมากกวา
หนึ่งชุดสำหรับบริการสนทนา ใหเลือกชุดที่ตองการ

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ล็อกอิน — เพื่อติดตอไปยังบริการสนทนา ในการตั้งโทรศัพทใหเชื่อมตอกับบริการสนทนาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปดเครื่อง เมื่ออยูใน
เซสชันล็อกอิน ใหเลือก ล็อกอินอัตโนมัติ: > เปด

• การสนทนาเกา — เพื่อดู ลบ หรือเปลี่ยนชื่อการสนทนาที่คุณไดจัดเก็บในระหวางที่สนทนา
• ต้ังคาการเช่ือมตอ — เพื่อแกไขการตั้งคาที่จำเปนของการเชื่อมตอในการรับสงขอความและสถานะของผูติดตอ

การเช่ือมตอ
ในการเชื่อมตอกับบริการ ใหเขาสูเมนูขอความทันใจ เลือกบริการขอความทันใจ (หากตองการ) และเลือก ล็อกอิน

ขอความ
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หากตองการยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการขอความทันใจ ใหเลือก ตัวเลือก > ออก

การสนทนา
เมื่อเชื่อมตอกับบริการแลว สถานะของคุณ ซึ่งผูอื่นมองเห็นได จะแสดงขึ้นที่บรรทัดสถานะ สถานะ: ออนไลน, สถานะ: ไมวาง หรือ
สถานะ: ออฟไลน ในการเปลี่ยนสถานะสวนตัวของคุณ เลือก เปลี่ยน

ขางใตบรรทัดสถานะจะมีแฟมขอมูล 3 แฟมที่บรรจุรายการชื่อของคุณ และแสดงสถานะของรายชื่อ: การสนทนา, ออนไลน () และ
ออฟไลน () ในการขยายแฟมขอมูล เลื่อนไปยังแฟมขอมูลนั้น และเลือก ขยาย (หรือเลื่อนไปทางขวา)

ในการยุบแฟมขอมูล เลือก ยอ (หรือเลื่อนไปทางซาย)

• การสนทนา — แสดงรายการขอความทันใจใหมและที่อานแลว หรือคำเชิญใหเขารวมขอความทันใจในระหวางใชขอความทันใจอยู

  แสดงถึงขอความกลุมใหม

  แสดงถึงขอความกลุมที่อานแลว

  แสดงถึงขอความทันใจใหม

  แสดงถึงขอความทันใจที่อานแลว

  แสดงถึงคำเชิญ

ไอคอนและขอความบนหนาจอจะขึ้นอยูกับบริการขอความทันใจ
• ออนไลน () — แสดงจำนวนรายชื่อที่ออนไลน
• ออฟไลน () — แสดงจำนวนรายชื่อที่ออฟไลน

ในการเริ่มตนสนทนา ใหขยายแฟมขอมูลออนไลนหรือออฟไลน เลื่อนไปยังรายชื่อที่คุณตองการสนทนาดวย และเลือก สนทนา หาก
ตองการรับคำเชิญหรือตอบกลับขอความ ใหขยายแฟมขอมูล การสนทนา เลื่อนไปที่รายชื่อที่คุณตองการสนทนาดวย แลวเลือก เปด

• กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ — คุณสามารถขอรับรายการบุคมารคไปยังกลุมสาธารณะไดจากผูใหบริการ (ไมสามารถมองเห็น
หากระบบเครือขายไมสนับสนุนการสนทนาแบบกลุม) ในการเริ่มสนทนาโดยใชขอความทันใจกับกลุม เลื่อนไปที่กลุม แลวเลือก เขา
รวม ปอนชื่อในหนาจอ ซึ่งเปนชื่อที่ตองการใชในการสนทนา เมื่อคุณเขารวมในการสนทนาของกลุมนั้นแลว คุณสามารถเริ่มตนสนทนา
ในกลุมได คุณสามารถสรางกลุมสวนตัวไดดวย โปรดดูที“่กลุม” หนา 20

• คนหา > ผูสนทนา หรือ กลุมสนทนา — เพื่อคนหากลุมสาธารณะกลุมอื่นหรือผูใชขอความทันใจรายอื่น ที่อยูบนระบบเครือขายนี้
แยกตามหมายเลขโทรศัพท ชื่อในหนาจอ ที่อยูอีเมล หรือชื่อ หากคุณเลือก กลุมสนทนา คุณจะสามารถคนหากลุมสนทนาไดตาม
สมาชิกในกลุม ชื่อกลุมสนทนา หัวขอ หรือ ID

• ตัวเลือก > สนทนา หรือ เขากลุม — เพื่อเริ่มสนทนาเมื่อคุณพบผูสนทนาหรือกลุมสนทนาที่คุณตองการ

การรับหรือปฏิเสธคำเชิญ
หากคุณไดรับคำเชิญใหม และตองการอาน ใหเลือก อาน หากคุณไดรับคำเชิญมากกวาหนึ่งคำเชิญ ใหเลือกคำเชิญที่ตองการ แลว
เลือก เปด ในการเขารวมสนทนากลุมสวนตัว เลือก ยอมรับ และปอนชื่อหนาจอที่คุณตองการใชเปนชื่อเลน ในการปฏิเสธหรือลบคำ
เชิญ เลือก ตัวเลือก > ปฏิเสธ หรือ ลบ

การอานขอความทันใจ
หากคุณไดรับขอความใหมที่ไมใชขอความในการสนทนาปจจุบัน ขอความ มีขอความทันใจ ใหม จะปรากฏขึ้น ในการอานขอความ ให
เลือก อาน หากคุณไดรับขอความมากกวาหนึ่งขอความ ใหเลือกขอความ แลวเลือก เปด

ขอความใหมที่ไดรับระหวางการสนทนาจะถูกจัดเก็บไวใน สนทนา > การสนทนา หากคุณไดรับขอความจากบุคคลที่ไมมีชื่ออยูใน ราย
ชื่อสนทนา ID ของผูสงจะปรากฏขึ้น ในการจัดเก็บรายชื่อผูสนทนาใหมที่ไมมีชื่อในหนวยความจำในโทรศัพท ใหเลือก ตัวเลือก > จัด
เก็บในรายการ

การเขารวมในการสนทนา
ในการเขารวมหรือเริ่มตนขอความทันใจ เขียนขอความของคุณ และเลือก สง

ในขณะที่กำลังสนทนาอยู หากวาคุณไดรับขอความใหมจากผูที่ไมอยูในการสนทนาขณะนั้น สัญลักษณ  จะแสดงขึ้น และโทรศัพทจะ
สงเสียงเตือน เขียนขอความ แลวเลือก สง ขอความของคุณจะปรากฏขึ้น และขอความคำตอบจะแสดงขึ้นใตขอความของคุณ

การเพิ่มรายชื่อสนทนา
เมื่อเชื่อมตอกับบริการสนทนาแลว ในเมนูหลักของการสนทนา เลือก ตัวเลือก > เพิ่มผูสนทนาใหม > ตามเบอรมือถือ, ใส ID โดยผู
ใช, คนจากเซิรฟเวอร หรือ คัดจากเซิรฟเวอร (ขึ้นกับผูใหบริการ) ในการเริ่มสนทนา ใหเลื่อนไปที่รายชื่อ และเลือก สนทนา

การกันและเลิกกันขอความ
เมื่อคุณอยูในการสนทนา และตองการกันขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > กันผูสนทนา

หากตองการกันขอความจากรายชื่อที่ระบุในรายชื่อของคุณ ใหเลื่อนไปยังรายชื่อใน การสนทนา และเลือก ตัวเลือก > กันผูสนทนา >
ตกลง

หากตองการเลิกกันขอความจากรายชื่อนั้น เมื่ออยูในเมนูหลักของการสนทนา เลือก ตัวเลือก > รายชื่อที่ถูกปดกั้น เลื่อนไปยังชื่อที่คุณ
ตองการเลิกกันขอความ แลวเลือก ไมบล็อค > ตกลง

ขอความ
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กลุม
คุณสามารถใชกลุมสาธารณะที่ผูใหบริการมีให หรือสรางกลุมสวนตัวของคุณเองสำหรับการสนทนาได

คุณสามารถกำหนดบุคมารคกลุมสาธารณะที่ผูใหบริการมีใหได เชื่อมตอกับบริการสนทนา และเลือก กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ
เลือกกลุม และ เขารวม หากคุณไมมีชื่อในกลุม ใหปอนชื่อในหนาจอของคุณซึ่งใชเปนชื่อเลนในกลุม

ในการลบกลุมออกจากรายชื่อกลุม ใหเลือก ตัวเลือก > ลบกลุม

ในการคนหากลุม ใหเลือก กลุมสนทนา > กลุมสาธารณะ > คนหากลุม

ในการสรางกลุมสวนตัว ใหเชื่อมตอกับบริการสนทนา และเมื่ออยูในเมนูหลัก เลือก ตัวเลือก > เพิ่มกลุม ปอนชื่อกลุมและชื่อในหนาจอ
ของคุณที่คุณตองการใชเปนชื่อเลน เลือกสมาชิกกลุมสวนตัวในรายชื่อ และเขียนคำเชิญ

ขอความเสียง

ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย ที่คุณจำเปนตองสมัครเปนสมาชิกกอน สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ

หากตองการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง ใหเลือก เมน ู> ขอความ > ขอความเสียง > เรียกฟงขอความเสียง

หากตองการปอน คนหา หรือแกไขเบอรขอความเสียง เลือก เบอรศูนยขอฯ เสียง

หากไดรับการรองรับจากระบบเครือขาย สัญลักษณ  แสดงถึงขอความเสียงขอความใหม หากตองการโทรไปยังระบบฝากขอความ
เสียง ใหเลือก ฟง

ขอความขอมูล

คุณสามารถรับขอความเกี่ยวกับเรื่องตางๆ จากผูใหบริการของคุณ (บริการจากเครือขาย) สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ

เลือก เมน ู> ขอความ > ขอความขอมูล และเลือกจากตัวเลือกที่มีใหเลือก

คำสั่งขอใชบริการ

คำสั่งขอใชบริการชวยใหคุณสามารถเขียนและสงคำขอบริการ (คำสั่ง USSD) ไปยังผูใหบริการของคุณ เชน คำสั่งการใชงานบริการเสริม
จากระบบเครือขาย

ในการเขียนและสงคำขอใชบริการ เลือก เมน ู> ขอความ > คำสั่งบริการ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

การลบขอความ

ลบขอความเดียว ลบทุกขอความ หรือลบทั้งแฟมขอมูล

ในการลบขอความ ใหเลือก เมน ู> ขอความ > ลบขอความ > ตามขอความ เพื่อลบขอความเดียว, ตามโฟลเดอร เพื่อลบขอความทั้ง
หมดออกจากแฟมขอมูล หรือลบขอความทั้งหมด

ขอความซิม

ขอความซิมเปนขอความตัวอักษรเฉพาะที่ถูกจัดเก็บไวในซิมการดของคุณ

คุณสามารถคัดลอกหรือยายขอความจากซิมไปเก็บไวที่หนวยความจำของเครื่อง แตไมสามารถทำในทางกลับกัน

หากตองการอานขอความซิม ใหเลือก เมน ู> ขอความ > ตัวเลือก > ขอความซิม

การต้ังคาขอความ

การต้ังคาท่ัวไป
การตั้งคาทั่วไปเปนการตั้งคาปกติที่ใชกับขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย

เลือก เมน ู> ขอความ > การต้ังคาขอความ > การตั้งคาทั่วไป และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• จัดเก็บขอความที่สง — เลือก ใช เพื่อจัดเก็บขอความที่สงแลวไวในแฟมขอมูล แฟมขอความที่สง
• แทนที่ในรายการที่สง — เลือก อนุญาต เพื่อใหเครื่องบันทึกขอความที่สงใหมแทนขอความเดิม เมื่อหนวยความจำของขอความ

เต็ม คานี้จะปรากฏขึ้น ตอเมื่อคุณเลือก จัดเก็บขอความที่สง > ใช
• ขนาดอักษร — เลือกขนาดตัวอักษรที่ใชในขอความ
• รอยยิ้มแบบกราฟก — เลือก ใช เพื่อตั้งคาโทรศัพทใหแทนที่รอยยิ้มแบบตัวอักษรดวยภาพกราฟก

ขอความตัวอักษร
การตั้งคาขอความตัวอักษรจะสงผลตอการสง การรับ และการดูขอความตัวอักษรและขอความอีเมล SMS
เลือก เมน ู> ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความตัวอักษร และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

ขอความ
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• รายงานผลการสง — เลือก ตองการ เพื่อขอใหระบบเครือขายสงผลการสงขอความใหกับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

• ศูนยขอความ — เลือก เพิ่มศูนย เพื่อตั้งคาชื่อและเบอรโทรศัพทของศูนยขอความที่จำเปนตอการสงขอความตัวอักษร คุณจะไดรับ
หมายเลขดังกลาวจากผูใหบริการ

• ศูนยขอความที่ใช — เพื่อเลือกศูนยขอความที่จะใช
• ศูนยขอความอีเมล — เลือก เพิ่มศูนย เพื่อตั้งคาชื่อและเบอรโทรศัพทของศูนยอีเมลสำหรับสงอีเมล SMS
• ศูนยอีเมลที่ใช — เพื่อเลือกศูนยขอความอีเมล SMS ที่ใช
• อายุขอความ — เพื่อเลือกระยะเวลาที่ระบบพยายามสงขอความของคุณ
• สงในแบบ — เพื่อเลือกรูปแบบของขอความที่จะสง ขอความ, เพจตามตัว หรือ โทรสาร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
• ใชขอมูลแพคเก็ต — เลือก ใช เพื่อตั้งคา GPRS เปนบริการเสริม SMS ที่ตองการ
• ตัวอักษรที่สนับสนุน — เลือก เต็ม เพื่อเลือกตัวอักษรทั้งหมดในขอความที่จะสงสำหรับด ูหากคุณเลือก ลด ตัวอักษรที่มีเครื่องหมาย

เนนเสียงหรือเครื่องหมายอื่นๆ อาจถูกแปลงเปนตัวอักษรอื่น
• ใชศูนยเดิม — เลือก ตองการ เพื่อใหผูที่ไดรับขอความสามารถสงขอความตอบกลับผานทางศูนยขอความของคุณได (บริการเสริม

จากระบบเครือขาย)

ขอความมัลติมีเดีย
การตั้งคาขอความจะสงผลตอการสง การรับ และการดูขอความมัลติมีเดีย

คุณอาจไดรับการตั้งกำหนดคาสำหรับสงขอความมัลติมีเดียเปนขอความกำหนดคา โปรดดูที่“บริการตั้งกำหนดคา” หนา 7นอกจากนี้ คุณ
ยังสามารถปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเองได โปรดดูที่“การกำหนดคา” หนา 27
เลือก เมน ู> ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความมัลติมีเดีย และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• รายงานผลการสง — เลือก ตองการ เพื่อขอใหระบบเครือขายสงผลการสงขอความใหกับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

• ขนาดภาพ (รวม MMS) — เพื่อกำหนดขนาดภาพในขอความรวมมัลติมีเดีย
• ขนาดภาพ (มัลติมีเดีย) — เพื่อกำหนดขนาดภาพในขอความมัลติมีเดีย
• คาที่ใชจับเวลาภาพนิ่ง — เพื่อกำหนดเวลาที่ระบบตั้งไวใหกับภาพนิ่งในขอความมัลติมีเดีย
• ใหรับมัลติมีเดีย — เลือก ใช หรือ ไม เพื่อรับหรือกันขอความมัลติมีเดีย หากคุณเลือก ในเครือขายเดียวกัน คุณจะรับขอความมัลติ

มีเดียไมไดหากคุณนอกพื้นที่ครอบคลุมของเครือขายที่คุณใชงานอยู คาที่ระบบตั้งไวเริ่มแรกสำหรับบริการขอความมัลติมีเดียโดยทั่ว
ไปคือ ในเครือขายเดียวกัน เมนูที่คุณสามารถใชไดนั้นขึ้นอยูกับเครื่องโทรศัพทที่คุณใช

• มัลติมีเดียที่เขามา — เพื่อใหเครื่องรับขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ, รับดวยตนเองเมื่อเครื่องถาม หรือปฏิเสธไมรับขอความ การ
ตั้งคานี้จะไมปรากฏขึ้น หากตั้งคา ใหรับมัลติมีเดีย ไวที่ ไม

• ใหรับโฆษณา — เพื่อรับหรือปฏิเสธไมรับขอความโฆษณา การตั้งคานี้จะไมปรากฏขึ้น หากตั้งคา ใหรับมัลติมีเดีย ไวที่ ไม หรือตั้ง
คา มัลติมีเดียที่เขามา ไวที่ ปฏิเสธ

• การต้ังกำหนดคา — เลือก การจัดรูปแบบ เพื่อแสดงการกำหนดคาที่สนับสนุนขอความมัลติมีเดีย เลือกผูใหบริการ, คาท่ีต้ังไว
หรือ การต้ังคาสวนบุคคล สำหรับขอความมัลติมีเดีย เลือก บัญชี และบัญช ีMMS ที่อยูในการตั้งกำหนดคาที่ใชงาน

ขอความอีเมล
การตั้งคาจะสงผลตอการสง การรับ และการดูอีเมล คุณอาจไดรับการตั้งคาในรูปของขอความกำหนดคา โปรดดูที่“บริการตั้งกำหนด
คา” หนา 7นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเองได โปรดดูที่“การกำหนดคา” หนา 27
เลือก เมน ู> ขอความ > การต้ังคาขอความ > ขอความอีเมล เพื่อแสดงตัวเลือก

8. รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท (รายชื่อ) ทั้งในหนวยความจำของโทรศัพทและในหนวยความจำของซิมการด

หนวยความจำของโทรศัพทสามารถจัดเก็บรายชื่อพรอมขอมูลเพิ่มเติม เชน หมายเลขโทรศัพทและรายการขอความหลายรายการ นอก
จากนี้ คุณยังสามารถจัดเก็บภาพสำหรับรายชื่อจำนวนหนึ่งได

หนวยความจำของซิมการดสามารถจัดเก็บชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพทหนึ่งหมายเลข รายชื่อที่จัดเก็บไวในหนวยความจำของซิ
มการดจะแสดงโดย 

การจัดเก็บชื่อและเบอรโทรศัพท

ชื่อและหมายเลขโทรศัพทจะถูกจัดเก็บในหนวยความจำที่ใชอยู

เมื่อตองการจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท เลือก เมน ู> รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม

การจัดเก็บขอมูล

ในหนวยความจำของโทรศัพท คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท โทนเสียง หรือไฟลวิดีโอ และรายการขอความสั้นไดหลากหลาย
ประเภทตอรายชื่อหนึ่งรายชื่อ

รายชื่อ
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หมายเลขแรกที่บันทึกจะไดรับการตั้งคาเปนหมายเลขหลักโดยอัตโนมัติ และจะมีกรอบลอมรอบสัญลักษณของประเภทหมายเลขนั้น (ตัว
อยางเชน ) เมื่อคุณเลือกชื่อจากรายชื่อ (เชน เพื่อโทรออก) เครื่องจะเลือกใชหมายเลขหลัก นอกเสียจากวาคุณจะเลือกหมายเลขอื่น

ตรวจดูวาหนวยความจำที่ใชคือ โทรศัพท หรือ เครื่องและซิม โปรดดูที่“การตั้งคา” หนา 23
คนหารายชื่อที่จะใสขอมูล และเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่มขอมูล

เลือกจากตัวเลือกที่มีใหเลือก

การต้ังคา

การตั้งคานี้จะกำหนดตำแหนงที่จัดเก็บขอมูลรายชื่อ วิธีการแสดงรายชื่อ และจำนวนหนวยความจำที่เหลืออยู

เลือก เมน ู> รายชื่อ > การต้ังคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ความจำที่ใช  — เพื่อเลือกหนวยความจำของซิมการดหรือหนวยความจำของโทรศัพทที่คุณตองการใชสำหรับรายชื่อ เลือก เคร่ือง
และซิม เพื่อเรียกดูชื่อและหมายเลขโทรศัพทจากหนวยความจำทั้งสองแบบ ในกรณีนี้ เมื่อคุณจัดเก็บชื่อและหมายเลข ชื่อและหมาย
เลขจะไดรับการจัดเก็บไวในหนวยความจำของโทรศัพท

• แสดงกลุมรายชื่อ  — เพื่อเลือกวิธีการแสดงชื่อและหมายเลขใน รายชื่อ
• การแสดงชื่อ —  เพื่อเลือกวาจะใหแสดงชื่อหรือนามสกุลของผูติดตอกอน
• ขนาดอักษร  — เพื่อตั้งคาขนาดตัวอักษรของรายชื่อผูติดตอ
• สถานะหนวยความจำ —  ใชดูขนาดของหนวยความจำที่ใชแลว และขนาดหนวยความจำที่ยังไมไดใช

กลุม

เลือก เมน ู> รายชื่อ > กลุม เพื่อจัดการชื่อและหมายเลขที่บันทึกในหนวยความจำ โดยจะแยกเปนกลุมผูโทรซึ่งมีเสียงเรียกเขาและภาพ
ของกลุมแตกตางกัน

การคนหารายชื่อ

เลือก เมน ู> รายชื่อ > ชื่อ และเลื่อนดูรายชื่อ หรือปอนตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณกำลังคนหา

การคัดลอกหรือยายรายชื่อ

ในการคัดลอกหรือยายรายชื่อทั้งหมดระหวางหนวยความจำของซิมการดและหนวยความจำของเครื่อง ใหเลือก เมน ู> รายชื่อ > ชื่อ
เลือกรายชื่อที่จะคัดลอกหรือยาย และ ตัวเลือก > คัดลอกรายชื่อ หรือ ยายรายชื่อ

หากตองการคัดลอกหรือยายหลายรายชื่อ เลือกรายชื่อแรกที่จะคัดลอกหรือยาย และเลือก ตัวเลือก > เลือก เลือกรายชื่ออื่นๆ และ
เลือก ตัวเลือก > คัดลอกที่เลือก หรือ ยายที่เลือก

ในการคัดลอกหรือยายรายชื่อทั้งหมดระหวางหนวยความจำของซิมการดและหนวยความจำของเครื่อง ใหเลือก เมน ู> รายชื่อ > คัด
ลอกรายชื่อ หรือ ยายรายชื่อ
หนวยความจำของซิมการดสามารถจัดเก็บชื่อพรอมหมายเลขโทรศัพทหนึ่งหมายเลข

การแกไขรายละเอียดรายชื่อ

คนหารายชื่อที่ตองการ และเลือก ขอมูล

ในการแกไขชื่อ หมายเลข หรือรายการขอความ หรือเปลี่ยนรูปภาพ ใหเลือก ตัวเลือก > แกไข

ในการเปลี่ยนประเภทของหมายเลข เลื่อนไปยังหมายเลขที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภท ในการกำหนดเบอรที่เลือก
ใหเปนเบอรหลัก ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งเปนคาที่ตั้งมา

การลบรายชื่อ

ในการลบรายชื่อ ใหคนหารายชื่อที่ตองการ และเลือก ตัวเลือก > ลบชื่อ

หากตองการลบรายชื่อทั้งหมดและรายละเอียดในรายชื่อออกจากหนวยความจำของโทรศัพทหรือหนวยความจำของซิมการด ใหเลือก
เมน ู> รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้งหมด > จากความจำเครื่อง หรือ จากซิมการด

ในการลบหมายเลข, รายการขอความ หรือภาพที่แนบกับรายชื่อ ใหคนหารายชื่อ และเลือก ขอมูล เลื่อนไปที่รายละเอียดที่ตองการ แลว
เลือก ตัวเลือก > ลบ และเลือกจากตัวเลือกที่มีอยู

การซิงโครไนซทั้งหมด

ซิงโครไนซปฏิทิน ขอมูลรายชื่อ และบันทึกของคุณ กับเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากเครือขาย) โปรดดูที“่การซิ
งโครไนซจากเซิรฟเวอร” หนา 26

นามบัตร

คุณสามารถสงและรับขอมูลรายชื่อของบุคคลในรูปแบบของนามบัตรจากเครื่องที่ใชงานรวมกันได ซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน vCard

รายชื่อ
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ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อ แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > สงนามบัตร

หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บนามบัตรในหนวยความจำของโทรศัพท หากไมตองการเก็บนามบัตร
ใหเลือก ออก > ใช

ปุมลัดโทรออก

คุณสามารถโทรออกตามหมายเลขที่ตองการโดยการกดเพียงปุมเดียว โดยกำหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมตัวเลข 2 ถึง 9 ในการ
กำหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมตัวเลข เลือก เมน ู> รายชื่อ > โทรดวน และเลื่อนไปยังหมายเลขที่จะกำหนดเปนปุมลัดของ โทร
ดวน

เลือก กำหนดหรือหากไดกำหนดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งใหกับปุมไวแลว ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน

เลือก คนหา และรายชื่อที่จะกำหนดปุมลัด หาก โทรดวน ไมทำงาน เครื่องจะถามทุกครั้งวาคุณตองการใชงานฟงกชันนี้หรือไม

หากตองการโทรออกโดยใชปุมลัด ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว โปรดดูที่“ปุมลัดโทรออก” หนา 12

หมายเลขใหบริการขอมูล หมายเลขบริการ และหมายเลขสวนตัว

เลือก เมน ู> รายชื่อ และเลือกจากเมนูยอยขอใดขอหนึ่งเหลานี้:

• หมายเลขขอมูล —  เพื่อโทรไปที่หมายเลขใหบริการขอมูลของผูใหบริการ หากมีหมายเลขนั้นอยูในซิมการดของคุณ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

• เบอรบริการ  — เพื่อโทรไปที่หมายเลขบริการของผูใหบริการ หากมีหมายเลขนั้นในซิมการดของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

• เบอรสวนตัว —  เพื่อดูหมายเลขโทรศัพทที่อยูในซิมการด หากมีหมายเลขนั้นอยูในซิมการดของคุณ

9. บันทึกการโทรและตำแหนง

บันทึกการโทร

เครื่องจะบันทึกหมายเลขโทรศัพทที่ไมไดรับสาย ที่ไดรับ และที่โทรออกหากเปดเครื่องอยูและอยูภายในพื้นที่บริการของระบบเครือขาย

ในการดูขอมูลการใชของคุณ เลือก เมน ู> บันทึก > เบอรที่ไมไดรับ, เบอรที่ไดรับสาย หรือ เบอรที่โทรออก

ในการดูหมายเลขที่รับสาย, หมายเลขที่ไมไดรับสาย และหมายเลขที่โทรออกลาสุดของคุณ เลือก บันทึกการโทร หากตองการดูรายชื่อ
ที่คุณเพิ่งสงขอความไปลาสุด ใหเลือก ผูรับขอความ

ในการดูขอมูลโดยประมาณในการติดตอสื่อสารครั้งลาสุดของคุณ ใหเลือก เมน ู> บันทึก > เวลาการโทร, ตัวนับขอมูล หรือ ตัวจับ
แพคเก็ต

ในการดูจำนวนขอความแบบตัวอักษร และขอความมัลติมีเดียที่คุณสงและไดรับ เลือก เมน ู> บันทึก > บันทึกขอความ
หมายเหตุ:คาใชจายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บคาบริการจากผูใหบริการอาจแตกตางจากที่พบในเครื่อง
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ ภาษี และปจจัยอื่นๆ

หมายเหตุ:ตัวนับเวลาบางประเภท รวมถึงเวลาจริงที่ใชโทรและรับสายอาจจะถูกรีเซ็ตระหวางการอัพเกรดบริการหรือ
ซอฟตแวร

ตำแหนง

ระบบเครือขายสามารถสงคำขอใหคุณแสดงตำแหนง (บริการเสริมจากเครือขาย) โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อสมัครใชบริการและ
เพื่อตกลงเกี่ยวกับการสงขอมูลตำแหนง

ในการยอมรับหรือปฏิเสธคำขอใหแสดงตำแหนง ใหเลือก ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ หากคุณไมไดรับคำขอ โทรศัพทอาจยอมรับหรือไมใหรับ
คำขอโดยอัตโนมัติตามขอตกลงที่คุณทำไวกับผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ โทรศัพทจะปรากฏขอความ 1 การขอตำแหนงพลาด
ไป ในการดูคำขอแสดงตำแหนงที่คุณไมไดรับ ใหเลือก แสดง

ในการดูขอมูลของการแจงเตือนสวนตัวและคำขอ 10 รายการลาสุด หรือในการลบรายการดังกลาว ใหเลือก เมน ู> บันทึก > ตำแหนง >
ล็อกตำแหนง > เปดแฟม หรือ ลบทั้งหมด

10. การต้ังคา

รูปแบบ

โทรศัพทของคุณมีกลุมการตั้งคาแบบตางๆ ที่เรียกวารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแตงแบบเสียงโทรศัพทสำหรับเหตุการณและสภาพแวด
ลอมที่ตางกันได

เลือก เมน ู> การต้ังคา > รูปแบบ, รูปแบบที่ตองการ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

บันทึกการโทรและตำแหนง
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• ใชงาน — เพื่อใชงานรูปแบบที่เลือก
• ปรับตั้งคา — เพื่อปรับแตงรูปแบบ เลือกการตั้งคาที่คุณตองการเปลี่ยน แลวดำเนินการเปลี่ยนแปลง
• ต้ังเวลา — เพื่อตั้งรูปแบบใหทำงานในระยะเวลาหนึ่ง (ไมเกิน 24 ชั่วโมง) และตั้งเวลาสิ้นสุด เมื่อหมดเวลาที่ตั้งใหกับรูปแบบ เครื่อง

จะใชงานรูปแบบกอนหนานี้ที่ไมไดตั้งเวลาไว

ลักษณะ

ลักษณะประกอบดวยสวนประกอบสำหรับปรับตั้งคาโทรศัพทของคุณ

เลือก เมน ู> การต้ังคา > ลักษณะ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• เลือกลักษณะ — เพื่อตั้งลักษณะ รายการแฟมขอมูลใน คลังภาพ จะเปดขึ้น เปดแฟมขอมูล ลักษณะ และเลือกลักษณะ
• ที่โหลดรูปแบบ — เพื่อเปดรายการลิงคที่จะดาวนโหลดลักษณะเพิ่มเติม

แบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งคาแบบเสียงของรูปแบบใชงานที่เลือกไวได

เลือก เมน ู> การต้ังคา > แบบเสียง คุณสามารถพบการตั้งคาเดียวกันไดในเมนู รูปแบบ โปรดดูที่“รูปแบบ” หนา 23

ในการตั้งคาใหเครื่องสงเสียงกริ่งจากเบอรโทรที่เปนของกลุมเบอรโทรที่เลือกไว ใหเลือก เตือนสำหรับ เลื่อนไปยังกลุมเบอรโทรที่คุณ
ตองการ หรือ ทุกสาย และเลือก เลือก

เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บการตั้งคา หรือ ยกเลิก เพื่อออกจากการตั้งคา โดยไมเปลี่ยนแปลง

หากคุณเลือกระดับแบบเสียงกริ่งสูงสุด แบบเสียงกริ่งจะดังถึงระดับสูงสุดภายในไมกี่วินาที

จอแสดงผล

เลือก เมน ู> การต้ังคา > จอแสดงผล และเลือกจากตัวเลือกที่มีใหเลือก

• ภาพพื้นหลัง — เพื่อเพิ่มภาพพื้นหลังในโหมดสแตนดบาย
• สแตนดบายแบบพิเศษ — เพื่อเปดหรือปดโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ และเพื่อจัดวางและปรับแตงโหมดสแตนดบายแบบพิเศษ
• สีอักษรสแตนดบาย — เพื่อเลือกสีของขอความในโหมดสแตนดบาย
• ไอคอนปุมสำรวจ — เพื่อแสดงไอคอนของทางลัดปุมสำรวจปจจุบันในโหมดสแตนดบายเมื่อไมใชสแตนดบายแบบพิเศษ
• ภาพพักหนาจอ — เพื่อตั้งคาโทรศัพทใหแสดงภาพพักหนาจอ เมื่อตองการดาวนโหลดภาพพักหนาจอเพิ่มเติม ใหเลือก ดาวนโหลด

ภาพ หากตองการตั้งเวลาหลังจากเรียกใชงานของภาพพักหนาจอ ใหเลือก เวลาพักจอ.
• ประหยัดพลังงาน — เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ วันที่และนาฬิกาดิจิตอลจะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีการใชฟงกชันใดๆ ของเครื่อง

โทรศัพทชั่วระยะเวลาหนึ่ง
• โหมดพัก — เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่สวนหนึ่ง
• ขนาดอักษร — เพื่อตั้งขนาดตัวอักษรของขอความ รายชื่อ และเว็บเพจ
• โลโกระบบ — เพื่อตั้งเครื่องใหแสดงหรือซอนโลโกระบบ
• แสดงขอมูลระบบ — เพื่อแสดงขอมูลเฉพาะของระบบหากไดรับจากเครือขาย

วันและเวลา

ในการเปลี่ยนการตั้งคาประเภทนาฬิกา, เวลา, เขตเวลา และวัน เลือก เมน ู> การต้ังคา > วันและเวลา > เวลา, วันที่ หรือ รับขอมูล
เวลาอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เมื่อเดินทางไปยังเขตเวลาที่แตกตางกัน เลือก เมน ู> การต้ังคา > วันและเวลา > เวลา > เขตเวลา และเลือกเขตเวลาของที่ตั้งของ
คุณ ซึ่งเปนเขตเวลาที่ตรงตามมาตรฐานกรีนนิช (GMT) หรือ พิกัดเวลาสากล (UTC) วันและเวลาจะถูกตั้งตามเขตเวลา และชวยใหโทรศัพท
ของคุณสามารถแสดงเวลาการสงที่ถูกตองของขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดียที่ไดรับ

ตัวอยางเชน GMT +7 หมายถึงเขตเวลาสำหรับไทย, อินโดนีเซีย และเวียดนาม แสดงถึง 7 ชั่วโมงทางตะวันออกของกรีนนิช/ลอนดอน
(สหราชอาณาจักร)

ทางลัดสวนตัว

ดวยทางลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครื่องที่ใชงานบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว

ปุมเลือกดานซาย

ในการเลือกฟงกชันจากรายการ เลือก เมน ู> การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว > ปุมเลือกดานซาย
หากปุมเลือกดานซายคือ ไปที่ เพื่อใชงานฟงกชัน ในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก ไปที่ > ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• เลือกตัวเลือก — เพื่อเพิ่มฟงกชันลงในรายการทางลัด หรือเพื่อลบฟงกชัน
• จัดวาง — เพื่อจัดเรียงฟงกชันในรายการทางลัดสวนตัวอีกครั้ง

ปุมเลือกดานขวา

ในการเลือกฟงกชันจากรายการ เลือก เมน ู> การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว > ปุมเลือกดานขวา
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ปุมสำรวจ

ในการกำหนดฟงกชันอื่นๆ ของเครื่องจากรายการที่กำหนดไวลวงหนาใหกับปุมสำรวจ (ปุมเลื่อน) ใหเลือก เมน ู> การต้ังคา > ทางลัด
สวนตัว > ปุมสำรวจ

คำสั่งเสียง

โทรติดตอไปยังรายชื่อและสั่งใหฟงกชันของโทรศัพททำงานโดยใชคำสั่งเสียง

คำสั่งเสียงไมไดขึ้นอยูกับภาษา และคุณตองตั้งคา ภาษาในการจดจำเสียง กอนจะใชคำสั่งเสียง โปรดดูที่“โทรศัพท” หนา 27
ในการเลือกฟงกชันโทรศัพทใหทำงานดวยคำสั่งเสียง เลือก เมน ู> การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว > เสียงสั่งงาน และเลือกโฟลเดอร
เลื่อนไปที่ฟงกชัน สัญลักษณ  แสดงวาฟงกชันรายการเสียงกำลังทำงาน หากตองการใชงานรายการเสียง ใหเลือก เพิ่ม ในการเลนคำ
สั่งเสียง ใหเลือก เลน โปรดดูที่“การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสูง” หนา 13

ในการจัดการคำสั่งเสียง ใหเลื่อนไปที่ฟงกชันโทรศัพท และเลือก ตัวเลือก แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• แกไข หรือ ลบ — เพื่อเปลี่ยนหรือยกเลิกการใชคำสั่งเสียงของฟงกชันที่เลือก
• เพิ่มทั้งหมด หรือ ลบทั้งหมด — เพื่อใชหรือยกเลิกการใชคำสั่งเสียงของฟงกชันโทรศัพททั้งหมดในรายการคำสั่งเสียง

Bluetooth

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเชื่อมตอระหวางโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth ที่ใชงานรวมกันไดภายในระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต)
เนื่องจากอุปกรณที่ใชเทคโนโลย ีBluetooth จะติดตอสื่อสารกันโดยใชคลื่นวิทย ุโทรศัพทของคุณและอุปกรณอื่น  ๆจึงไมจำเปนตองอยูที่
เดียวกันในระยะการมองเห็นไดโดยตรง แมวาการเชื่อมตออาจไดรับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณรบกวน เชน ผนัง หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ

อุปกรณนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 + EDR ซึ่งสนับสนุนรูปแบบตอไปนี:้ การเขาใชงานทั่วไป, การเขาใชงานเครือ
ขาย, การแลกเปลี่ยนออบเจกตทั่วไป, แฮนดฟรี, ชุดหูฟง, Push ออบเจ็กต, การโอนไฟล, การติดตอเครือขายแบบ Dial-Up, การเขาใชงาน
ซิม และพอรตอนุกรม คุณควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อความมั่นใจในการใชงานระหวาง
อุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ได
หรือไม

ในบางพื้นที่อาจมีขอจำกัดในการใชเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับเจาหนาที่ในทองถิ่นหรือผูใหบริการของคุณ

คุณสมบัติตางๆ ที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือใหคุณสมบัติบางอยางทำงานโดยไมแสดงผลบนหนาจอขณะใชคุณสมบัติอื่นอยู จะทำ
ใหสิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้นและลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

การต้ังคาการเช่ือมตอ Bluetooth
เลือก เมน ู> การต้ังคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• Bluetooth —  เลือก ใช เพื่อใชฟงกชัน Bluetooth  แสดงวามีการเปดใชงาน Bluetooth
• การมองเห็นโทรศัพท — เพื่อกำหนดวิธีการที่เครื่องโทรศัพทปรากฏในอุปกรณ Bluetooth อื่น
• คนอุปกรณพิเศษเสียง — เพื่อคนหาอุปกรณดานเสียงที่ใช Bluetooth ที่ใชงานรวมกันได เลือกอุปกรณที่คุณตองการเชื่อมตอกับ

โทรศัพท
• อุปกรณที่ใชอยู — เพื่อตรวจสอบวาการเชื่อมตอ Bluetooth ใดที่กำลังเชื่อมตออยูในปจจุบัน
• อุปกรณที่จับคูแลว — เพื่อคนหาอุปกรณ Bluetooth ในพื้นที่ เลือก ใหม เพื่อแสดงรายการอุปกรณ Bluetooth ที่พบ เลือกอุปกรณ

และ จับคู ปอนรหัสผาน Bluetooth ของอุปกรณ (ไดถึง 16 ตัวอักษร) เพื่อจับคูอุปกรณกับโทรศัพทของคุณ คุณจะตองปอนรหัสผาน
นี้เฉพาะเมื่อคุณเชื่อมตอกับอุปกรณนี้ในครั้งแรกเทานั้น โทรศัพทของคุณจะเชื่อมตอกับอุปกรณนั้น และคุณสามารถเริ่มตนการถายโอน
ขอมูล

• ชื่อโทรศัพทของฉัน — เพื่อกำหนดชื่ออุปกรณสำหรับการเชื่อมตอ Bluetooth
หากคุณกังวลเรื่องความปลอดภัย ใหปดการใชฟงกชัน Bluetooth หรือตั้งคา การมองเห็นโทรศัพท เปน ไมแสดง และยอมรับการสื่อ
สารทาง Bluetooth จากผูที่คุณตกลงไวดวยเทานั้น

ขอมูลแพ็คเก็ต
GPRS (General Packet Radio Service) เปนบริการเสริมจากระบบเครือขายที่ชวยใหผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่สามารถสงและรับขอมูลผาน
เครือขายที่เชื่อมตอกับ Internet Protocol (IP) ได

ในการกำหนดวิธีการใชบริการ เลือก เมน ู> การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > เชื่อมขอมูลแพคเก็ต และเลือกจากตัว
เลือกตอไปนี้:

• เม่ือตองการ — เพื่อตั้งคาใหการเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ตเริ่มตนเมื่อแอปพลิเคชั่นนั้นตองการใชขอมูลแพ็คเก็ต การเชื่อมตอจะหยุดทำ
งานเมื่อคุณปดแอปพลิเคชั่น

• ออนไลนตลอด — เพื่อตั้งคาเครื่องใหเชื่อมตอไปที่ระบบขอมูลแพ็คเก็ตโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปดเครื่อง

คุณสามารถตอโทรศัพทเขากับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดผานเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB และใช
โทรศัพทเปนโมเด็มเพื่อใชงานการเชื่อมตอ GPRS จากเครื่องคอมพิวเตอร

การต้ังคา
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ในการกำหนดการตั้งคาเชื่อมตอจากคอมพิวเตอร เลือก เมน ู> การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > ตั้งคาขอมูล
แพคเก็ต > จุดเชื่อมตอที่ใช และใชงานจุดเชื่อมตอที่คุณตองการใช เลือก แกไขจุดเชื่อมตอ > ชื่อยอจุดเชื่อมตอ ปอนชื่อเพื่อ
เปลี่ยนการตั้งคาจุดเชื่อมตอ และเลือก ตกลง เลือก จุดเช่ือมตอแพคเก็ต ปอนชื่อจุดเชื่อมตอ (APN: Access Point Name) เพื่อเริ่มการ
เชื่อมตอกับระบบเครือขาย และเลือก ตกลง
นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งคาบริการการโทรแบบ EGPRS (ชื่อจุดเชื่อมตอ) ที่เครื่องพีซีโดยใชซอฟตแวร Nokia Modem Options โปรดดู
ที“่Nokia PC Suite” หนา 40 หากคุณตั้งคาไวทั้งที่โทรศัพทและเครื่องคอมพิวเตอร ระบบจะเลือกใชการตั้งคาจากเครื่องคอมพิวเตอร

การถายโอนขอมูล

ซิงโครไนซปฏิทิน ขอมูลรายชื่อ และบันทึกของคุณเขากับอุปกรณอื่นที่ใชรวมกันได (เชน โทรศัพทเคลื่อนที่) เครื่องคอมพิวเตอรที่ใช
งานรวมกันได หรือเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

โทรศัพทของคุณชวยใหสามารถโอนขอมูลกับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดหรืออุปกรณอื่นที่ใชงานรวมกันไดเมื่อใชโทรศัพทโดยไมมี
ซิมการด

การโอนรายชื่อ
ในการคัดลอกหรือซิงโครไนซขอมูลจากโทรศัพทของคุณ ชื่ออุปกรณและการตั้งคาจะตองอยูในรายชื่อที่จะถายโอน หากคุณไดรับขอมูล
จากอุปกรณอื่น (เชน จากโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชงานรวมกันได) เครื่องจะเพิ่มรายชื่อที่มีการถายโอนขอมูลลงในรายการโดยอัตโนมัติ
โดยใชขอมูลรายชื่อจากอุปกรณดังกลาว ซิงคกับเซิรฟฯ และ ซิงคกับพีซ ีเปนรายการเดิมที่อยูในรายชื่อ

เมื่อตองการใสรายชื่อที่โอนใหมลงในรายการ (เชน โทรศัพทเครื่องใหม) ใหเลือก เมน ู> การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ถายโอน
ขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อที่โอน > ซิงคโทรศัพท หรือ คัดลอกโทรศัพท และปอนการตั้งคาที่เหมาะสมกับประเภทการถายโอน
นั้น

ในการแกไขการตั้งคาการคัดลอกและการซิงโครไนซ ใหเลือกรายชื่อจากรายการที่โอน และเลือก ตัวเลือก > แกไข

หากตองการลบรายชื่อที่โอน ใหเลือกชื่อจากรายการรายชื่อที่โอน และเลือก ตัวเลือก > ลบ

การถายโอนขอมูลดวยอุปกรณที่ใชรวมกันได
สำหรับการซิงโครไนซ ใหใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือการเชื่อมตอสายเคเบิล และตองเปดการทำงานของอุปกรณอีกทางเพื่อใช
รับขอมูล

หากตองการเริ่มถายโอนขอมูล เลือก เมน ู> การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมูล และเลือกรายชื่อที่โอนจากรายการ ที่ไมใช
ซิงคกับเซิรฟฯ หรือ ซิงคกับพีซี
ขอมูลที่เลือกจะถูกคัดลอกหรือซิงโครไนซ ตามการตั้งคาที่เลือกไว

การซิงโครไนซจากคอมพิวเตอร
ในการซิงโครไนซขอมูลจากปฏิทิน บันทึก และรายชื่อ คุณตองติดตั้งซอฟตแวร Nokia PC Suite ของโทรศัพทลงในคอมพิวเตอรที่ใชงาน
รวมกันได ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB เพื่อเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอร และเริ่มตนการซิ
งโครไนซจากเครื่องคอมพิวเตอร

การซิงโครไนซจากเซิรฟเวอร
ในการใชเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล จำเปนตองสมัครเพื่อขอรับบริการการซิงโครไนซ สำหรับขอมูลเพิ่มเติมและการตั้งคาที่จำเปน
สำหรับบริการนี้ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ คุณอาจไดรับการตั้งคาในรูปของขอความกำหนดคา โปรดดูที่“บริการตั้งกำหนด
คา” หนา 7

1. ในการเริ่มการซิงโครไนซจากเครื่องโทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมน ู> การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ถายโอนขอมูล > ซิ
งคกับเซิรฟฯ

2. เลือก เริ่มซิงโครไนซ หรือ กำลังเริ่มคัดลอก ตัวเลือกจะขึ้นกับการตั้งคาของคุณ

การซิงโครไนซในครั้งแรกหรือหลังจากการซิงโครไนซถูกขัดจังหวะ จะใชเวลาสูงสุดไมเกิน 30 นาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ

สายเคเบิลขอมูล USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB เพื่อโอนถายขอมูลระหวางโทรศัพทและเครื่องพีซีที่ใชรวมกันได หรือเครื่องพิมพที่สนับสนุน
PictBridge ซึ่งคุณยังสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB รวมกับ Nokia PC Suite ไดดวย

ในการใชโทรศัพทสำหรับการโอนขอมูลหรือการพิมพภาพ ใหตอสายเคเบิลขอมูล ยืนยัน "เชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล USB แลว เลือก
โหมด" และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

• โหมด Nokia — เพื่อใชสายเคเบิลกับชุดโปรแกรม PC Suite
• การพิมพ & สื่อ — เพื่อใชโทรศัพทกับเครื่องพิมพที่ใชงาน PictBridge ได หรือกับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได
• แหลงเก็บขอมูล — เพื่อเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรที่ไมมีซอฟตแวร Nokia และใชโทรศัพทเปนอุปกรณจัดเก็บขอมูล

ในการเปลี่ยนโหมด USB เลือก เมน ู> การต้ังคา > การเชื่อมตอ > สายเคเบิลขอมูล USB และเลือกโหมด USB ที่ตองการ

การต้ังคา
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การโทร

เลือก เมน ู> การต้ังคา > โทรออก และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• การโอนสาย — เพื่อโอนสายที่เรียกเขา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณอาจโอนสายไมได หากมีการใชฟงกชันการโทรบาง
ฟงกชัน โปรดดูที่“การรักษาความปลอดภัย” หนา 28

• ความชัดเจนเสียง — เลือก ใชงาน เพื่อชวยใหไดยินเสียงสนทนาไดชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะในที่ที่เสียงรอบขางดังมาก
• รับไดทุกปุม — เลือก เปด เพื่อรับสายเรียกเขาโดยกดปุมใดๆ ก็ได ยกเวนปุมเปด/ปด ปุมเลือกดานซายและปุมเลือกดานขวา หรือปุม

วางสาย
• เรียกซ้ำอัตโนมัต ิ— เลือก เปด เพื่อใหเครื่องพยายามโทรออกไปหมายเลขนั้นไดสูงสุด 10 ครั้ง หลังจากที่พยายามโทรออกแลวไม

สำเร็จ
• โทรดวน — เลือก เปด เพื่อโทรไปยังชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่กำหนดใหกับปุมตัวเลข 2 ถึง 9 โดยการกดปุมตัวเลขที่ตองการคาง

ไว
• สายเรียกซอน — เลือก ใชงาน เพื่อใหระบบเครือขายแจงใหคุณทราบถึงสายเรียกเขาขณะที่คุณใชสายอื่นอยู (บริการเสริมจากระบบ

เครือขาย)โปรดดูที่“การรับสายหรือปฏิเสธการรับสาย” หนา 13
• ขอมูลการโทร — เลือก ใช เพื่อแสดงระยะเวลาโดยประมาณของการโทรแตละครั้ง
• สงขอมูลผูโทร — เลือก ใช เพื่อใหโทรศัพทแสดงเบอรโทรศัพทของคุณที่เครื่องของผูที่คุณโทรถึง (บริการเสริมจากระบบเครือ

ขาย) ในการใชการตั้งคาตามที่ผูใหบริการกำหนด เลือก ตามคาของระบบ
• สายใชโทรออก — เพื่อเลือกสาย 1 หรือ 2 เพื่อการโทรออก หากซิมการดของคุณสนับสนุน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

โทรศัพท

เลือก เมน ู> การต้ังคา > โทรศัพท และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• การต้ังคาภาษา — ในการกำหนดภาษาที่แสดงของเครื่อง เลือก ภาษาที่ใชในเครื่อง. อัตโนมัติ เลือกภาษาตามขอมูลในซิมการด
ในการเลือกภาษาใน USIM การด ใหเลือก ภาษาที่ใชในซิม ในการกำหนดภาษาที่ใชในการเลนเสียง ใหเลือก ภาษาในการจดจำ
เสียง โปรดดูที่“การโทรออกโดยใชเสียงขั้นสูง” หนา 13

• ปองกันปุมกด — ในการกำหนดใหตองปอนรหัสโทรศัพทเมื่อคุณยกเลิกการล็อคปุมกด ปอนรหัสโทรศัพท แลวเลือก ล็อคปุมกด
• ล็อคปุมอัตโนมัต ิ— เพื่อล็อคปุมกดโดยอัตโนมัติ หลังจากผานเวลาหนวงตามที่ตั้งไว เมื่อโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย และไมมี

การใชฟงกชันใดๆ ของเครื่อง เลือก ล็อคปุมกด และตั้งเวลา
• ขอความตอนรับ — เพื่อเขียนขอความที่จะปรากฏขึ้นเมื่อเปดเครื่อง
• ถามบนเครื่อง — เครื่องจะสอบถามทุกครั้งที่เปดเครื่องวาคุณตองการใชรูปแบบบนเครื่องหรือไม เมื่อใชรูปแบบบนเครื่อง การเชื่อม

ตอทางวิทยุทั้งหมดจะปด คุณควรใชรูปแบบบนเครื่อง เมื่ออยูในบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ
• อัพเดตโทรศัพท — เพื่อรับการอัพเดตซอฟตแวรจากผูใหบริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ตัวเลือกนี้อาจไมมีใหใช

ขึ้นกับโทรศัพทของคุณ โปรดดูที่“การอัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA” หนา 28
• เลือกผูใหบริการ — เลือก อัตโนมัติ เพื่อตั้งคาเครื่องใหเลือกระบบเครือขายที่มีในพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมัติ ดวย เลือกเอง คุณจะ

สามารถเลือกระบบเครือขายที่มีขอตกลงในการใหบริการขามเครือขายกับผูใหบริการระบบของคุณ
• ยืนยันบริการซิม — โปรดดูที่“บริการซิม” หนา 39
• ตัวชวยแนะนำเมน ู— เพื่อเลือกวาใหเครื่องแสดงขอความวิธีใชหรือไม
• เสียงเปดเคร่ือง — เครื่องจะสงเสียงเมื่อเปดเครื่อง

อุปกรณเสริม

เมนูนี้หรือตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อไดเชื่อมตอโทรศัพทกับอุปกรณเสริมที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น

เลือก เมน ู> การต้ังคา > อุปกรณเพิ่มพิเศษ เลือกอุปกรณเสริม และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุปกรณเสริม:

• รูปแบบที่ตั้งไว — เพื่อเลือกรูปแบบที่คุณตองการใหใชงานโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมตอกับอุปกรณเสริมที่เลือกไว
• รับอัตโนมัต ิ— เพื่อตั้งคาเครื่องใหรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น 5 วินาที หากตั้ง เสียงเตือนโทรเขา: ไวที่ ดังสั้นหนึ่ง

คร้ัง หรือ ปด การรับสายอัตโนมัติจะถูกปด
• แสงสวาง — เพื่อตั้งคาไฟเปน เปด โดยถาวร เลือก อัตโนมัติ เพื่อเปดใชไฟภายใน 15 วินาทีหลังการกดปุม
• โทรขอความ — เลือก ใชโทรขอความ > ใช เพื่อใชการตั้งคานี้แทนที่การตั้งคาชุดหูฟงหรือเครื่องชวยฟง

หากโทรศัพทของคุณมีเครื่องชวยฟง เลือก เครื่องชวยฟง > โหมดชวยฟง t-coil > เปด เพื่อรับคุณภาพเสียงที่เหมาะสมที่สุด เมื่อใช
เครื่องชวยฟงแบบ t-coil  จะปรากฏขึ้นเมื่อเปดใชงาน โหมดชวยฟง t-coil

การกำหนดคา

คุณสามารถกำหนดคาโทรศัพทของคุณดวยการตั้งคาที่ตองใชสำหรับบริการบางประเภท ผูใหบริการของคุณอาจสงการตั้งคาดังกลาวให
คุณดวย โปรดดูที่“บริการตั้งกำหนดคา” หนา 7

เลือก เมน ู> การต้ังคา > การต้ังกำหนดคา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ต้ังกำหนดคาท่ีต้ังไว — เพื่อดูรายชื่อผูใหบริการที่จัดเก็บอยูในเครื่อง ในการตั้งกำหนดคาของผูใหบริการเปนคาเริ่มตน ใหเลือก ตัว
เลือก > ตั้งเปนคาที่ตั้งไว

• ใชคาที่ตั้งในทุกแอปฯ — เพื่อใชการตั้งกำหนดคาที่ระบบกำหนดกับแอปพลิเคชั่นที่สนับสนุน
• จุดเชื่อมตอที่ตองการ — เพื่อดูจุดเชื่อมตอที่บันทึกไว เลื่อนไปยังจุดเชื่อมตอที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ขอมูล เพื่อดูชื่อผูให

บริการ บริการเสริม และจุดเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต หรือหมายเลขติดตอ GSM
• ตอเว็บสนับสนุน — เพื่อดาวนโหลดการตั้งกำหนดคาจากผูใหบริการของคุณ

การตั้งคา
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• ตั้งคาจัดการอุปกรณ — เพื่อยอมใหหรือไมยอมใหเครื่องรับการอัพเดตซอฟตแวร ตัวเลือกนี้อาจไมมีใหใช ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโทรศัพท
ของคุณ โปรดดูที่“การอัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA” หนา 28

• การต้ังคาสวนบุคคล — เพื่อเพิ่มบัญชีสวนตัวรายใหมสำหรับบริการตาง  ๆดวยตนเอง และเพื่อใชงานหรือลบบัญชีดังกลาว ในการเพิ่ม
บัญชีสวนตัวใหมหากคุณไมไดเพิ่มรายการใดไว ใหเลือก เพิ่มใหม หรือเลือก ตัวเลือก > เพิ่มใหม เลือกประเภทบริการ จากนั้น ให
เลือกและปอนพารามิเตอรที่จำเปนแตละรายการ พารามิเตอรจะแตกตางกันตามประเภทบริการที่เลือกไว ในการลบหรือใชงานบัญชี
สวนตัว ใหเลื่อนไปยังรายการนั้น และเลือก ตัวเลือก > ลบ หรือ ใชงาน

การรักษาความปลอดภัย

เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใชควบคุมการโทร (จำกัดการโทร, เฉพาะกลุม และจำกัดเบอร) การโทรออกอาจใช
เฉพาะเบอรโทรฉุกเฉินที่ตั้งไวในเครื่องของคุณ

เลือก เมน ู> การต้ังคา > ความปลอดภัย และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ถามรหัส PIN และ ถามรหัส UPIN — เพื่อตั้งเครื่องใหถามรหัส PIN หรือ UPIN ทุกครั้งที่คุณเปดเครื่อง ซิมการดบางชนิดจะไมอนุญาต
ใหคุณปดฟงกชันนี้

• คำขอรหัส PIN2 — เพื่อเลือกวาจะตองใชรหัส PIN2 หรือไม เมื่อมีการใชคุณสมบัติบางอยางของโทรศัพทที่ปองกันโดยรหัส PIN2 ซิ
มการดบางชนิดจะไมอนุญาตใหคุณปดฟงกชันนี้

• การจำกัดการโทร — เพื่อจำกัดสายเรียกเขาและสายโทรออก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โดยเครื่องจะถามรหัสระบบ
• จำกัดเบอร — เพื่อจำกัดการโทรออกไปยังเบอรที่เลือกไว หากซิมการดของคุณสนับสนุนการใชฟงกชันนี้ เมื่อใชงานการจำกัดเบอร

การเชื่อมตอ GPRS จะใชไมได ยกเวนขณะสงขอความแบบตัวอักษรผานการเชื่อมตอ GPRS ในกรณีนี้ หมายเลขโทรศัพทของผูรับและ
เบอรศูนยขอความตองรวมอยูในรายการจำกัดเบอร

• เฉพาะกลุม — เพื่อระบุกลุมผูใชซึ่งคุณสามารถโทรหาและสามารถโทรหาคุณได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
• ระดับการปองกัน — เลือก โทรศัพท เพื่อใหเครื่องถามรหัสโทรศัพททุกครั้งที่มีการใสซิมการดอันใหมในเครื่อง หากคุณเลือก หนวย

ความจำ เครื่องจะถามรหัสโทรศัพทเมื่อเลือกหนวยความจำของซิมการดและเมื่อคุณตองการเปลี่ยนหนวยความจำที่ใช
• รหัสผาน — เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท, รหัส PIN, รหัส UPIN, รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ
• รหัสที่ใช — เพื่อเลือกวาจะตองมีการใชรหัส PIN หรือ UPIN หรือไม
• ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผูใช — เพื่อดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองผูใชที่ดาวนโหลดมายังโทรศัพทของคุณ โปรดดู

ที“่ใบรับรอง ” หนา 39
• การตั้งคาการปองกัน — เพื่อด ูขอมูลโมดูลปองกัน, เปดใชงาน ถาม PIN โมดูล หรือเปลี่ยน PIN โมดูล และ PIN ที่ลงนามไว โปรด

ดูที่“รหัสผาน” หนา 7

การอัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA
คำเตือน:  หากคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟตแวร คุณจะไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกับการโทรออกฉุกเฉิน จนกวาจะติด
ตั้งเสร็จและรีสตารทโทรศัพทอีกครั้ง ตองแนใจวาไดสำรองขอมูลไวแลวกอนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง

ผูใหบริการของคุณอาจสงการอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทมายังอุปกรณของคุณโดยตรง (แบบ OTA) (บริการเสริมจากเครือขาย) ตัวเลือกนี้
อาจไมมีใหใช ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ

การต้ังคาการอัพเดตซอฟตแวร
ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหอัพเดตซอฟตแวร เลือก เมน ู> การต้ังคา > การต้ังกำหนดคา > ตั้งคาจัดการอุปกรณ >
อัพเดตซอฟตฯ บริการ และเลือกตัวเลือกตอไปนี้:

• อนุญาตทุกครั้ง — เพื่อดาวนโหลดและอัพเดตซอฟตแวรทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
• ปฏิเสธทุกครั้ง — เพื่อปฏิเสธอัพเดตทั้งหมดของซอฟตแวร
• ยืนยันกอน — เพื่อดาวนโหลดและอัพเดตซอฟตแวรตอเมื่อคุณยืนยันเทานั้น (คาที่ระบบตั้งไว)

คำขออัพเดตซอฟตแวร

เลือก เมน ู> การต้ังคา > โทรศัพท > อัพเดตโทรศัพท เพื่อขอการอัพเดตซอฟตแวรที่มีอยูจากผูใหบริการของคุณ เลือก
ขอมูลซอฟตฯ ปจจุบัน เพื่อแสดงเวอรชั่นซอฟตแวรปจจุบันและตรวจสอบวาจำเปนตองอัพเดตหรือไม เลือก โหลดซอฟตแวรโทรฯ
เพื่อดาวนโหลดและติดตั้งการอัพเดตซอฟตแวร ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอ

การติดต้ังการอัพเดตซอฟตแวร

หากมีการยกเลิกการติดตั้งหลังจากดาวนโหลด เลือก ติดต้ังอัพเดตซอฟตฯ เพื่อเริ่มตนติดตั้ง

การอัพเดตซอฟตแวรอาจใชเวลาหลายนาที หากมีปญหาในการติดตั้ง โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

การต้ังคาใชงานกลับตามเดิม

ในการรีเซ็ตคาเมนูกลับไปยังคาเดิม ใหเลือก เมน ู> การต้ังคา > เรียกคืนคาด้ังเดิม ปอนรหัสโทรศัพท

ชื่อและเบอรโทรที่เก็บไวใน รายชื่อ จะไมถูกลบ

การต้ังคา
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11. เมนูตามที่ผูใหบริการกำหนด

เมนูนี้ชวยใหคุณเขาใชพอรทัลไปยังบริการที่ผูใหบริการระบบมีใหได โดยชื่อและไอคอนขึ้นกับผูใหบริการนั้น สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดตอผูใหบริการระบบของคุณ ผูใหบริการสามารถอัพเดตเมนูนี้ดวยขอความบริการ โปรดดูที่“ถาดรับขอความบริการ” หนา 38

12. คลังภาพ

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจหามมิใหทำการคัดลอก แกไข โอน หรือสงตอภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเขา) และเนื้อหาอื่นๆ

จัดการภาพ ไฟลวิดีโอ ไฟลเพลง ลักษณะ ภาพกราฟก แบบเสียง เสียงบันทึก และไฟลที่ไดรับ ไฟลเหลานี้จะถูกจัดเก็บไวในหนวยความ
จำของเครื่องหรือการดหนวยความจำที่มีอยู และสามารถจัดเรียงไดในแฟมขอมูล

เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสเขาใชงานเพื่อปองกันเนื้อหาที่ไดรับ อยางไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของขอมูลและรหัสเขาใช
งานทุกครั้งกอนรับขอมูลนั้น เนื่องจากการรับขอมูลดังกลาวอาจมีการคิดคาธรรมเนียม

แฟมขอมูลและไฟลตางๆ

หากตองการดูรายชื่อของแฟมขอมูล ใหเลือก เมน ู> คลังภาพ

ในการดูรายชื่อไฟลในแฟมขอมูล ใหเลือกแฟมขอมูล และ เปด

ในการดูตัวเลือกที่ใชงานไดของแฟมขอมูลหรือไฟล ใหเลือกแฟมขอมูลหรือไฟล และ ตัวเลือก

ในการดูแฟมขอมูลของการดหนวยความจำเมื่อยายไฟล ใหเลื่อนไปที่การดหนวยความจำ และกดปุมเลื่อนขวา

การพิมพภาพ

โทรศัพทของคุณสนับสนุน Nokia XPressPrint เพื่อพิมพภาพที่อยูในรูปแบบ .jpeg ภาพที่ถายดวยกลองถายรูปในตัวจะถูกจัดเก็บในรูป
แบบ .jpg โดยอัตโนมัติ

ในการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับเครื่องพิมพที่ใชงานรวมกันได ใชสายเคเบิลหรือสงภาพโดยใช Bluetooth ไปยังเครื่องพิมพที่รองรับ
เทคโนโลยี Bluetooth โปรดดูที่“การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร” หนา 39
เลือกภาพที่คุณตองการพิมพ และ ตัวเลือก > พิมพ

การดหนวยความจำ

คำเตือน: โปรดเก็บการดหนวยความจำทั้งหมดใหพนมือเด็ก

ใชการดหนวยความจำเพื่อเก็บไฟลมัลติมีเดียของคุณ เชน ไฟลวิดีโอ, แทร็คเพลง และไฟลเสียง, รูปภาพ และขอความ

แฟมขอมูลบางแฟมใน คลังภาพ ที่มีเนื้อหาที่โทรศัพทใช (เชน ลักษณะ) อาจถูกจัดเก็บไวในการดหนวยความจำ

ในการใสและถอดการดหนวยความจำ โปรดดู “การใสการด microSD” ในหนา 8 และ “การถอดการด microSD” ในหนา 9

การฟอรแมตการดหนวยความจำ
การดหนวยความจำบางประเภทอาจผานการฟอรแมตมาแลว ในขณะที่บางประเภทตองฟอรแมตกอนการใชงาน โปรดสอบถามจากราน
คาผูแทนจำหนายวาตองฟอรแมตการดหนวยความจำกอนใชงานหรือไม เมื่อฟอรแมตการดหนวยความจำแลว ขอมูลทั้งหมดในการดจะ
ถูกลบโดยถาวร

ในการฟอรแมตการดหนวยความจำ เลือก เมน ู> คลังภาพ หรือ แอปพลิเคชั่น, แฟมขอมูลการดหนวยความจำ  และ ตัวเลือก >

ลางการดความจำ > ใช

เมื่อฟอรแมตเรียบรอยแลว ใหปอนชื่อใหกับการดหนวยความจำ

การล็อคการดหนวยความจำ
กำหนดรหัสผานเพื่อปองกันการใชการดหนวยความจำโดยไมไดรับอนุญาต

เลือกแฟมขอมูลการดหนวยความจำ  และ ตัวเลือก > ตั้งรหัสผาน รหัสผานมีความยาวไดสูงสุด 8 ตัวอักษร และจะไดรับการจัดเก็บ
ไวในเครื่อง คุณไมจำเปนตองปอนรหัสผานอีกครั้งในขณะที่คุณใชการดหนวยความจำในโทรศัพทเครื่องเดียวกัน หากคุณตองการใช
การดหนวยความจำนี้ในโทรศัพทเครื่องอื่น เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน

ในการลบรหัสผาน ใหเลือก ตัวเลือก > ลบรหัสผาน

การตรวจสอบการใชหนวยความจำ
ตรวจสอบการใชพื้นที่หนวยความจำของกลุมขอมูลตางๆ และพื้นที่วางในหนวยความจำสำหรับติดตั้งแอปพลิเคชั่นหรือซอฟตแวรใหมๆ
ลงในการดหนวยความจำของคุณ

เมนูตามที่ผูใหบริการกำหนด
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เลือกการดหนวยความจำ  และ ตัวเลือก > ขอมูล

13. สื่อ

กลองและวิดีโอ

คุณสามารถถายภาพหรือบันทึกไฟลวิดีโอโดยใชกลองถายรูปในเครื่อง

การถายภาพ

ในการใชฟงกชันภาพนิ่ง เลือก เมน ู> สื่อ > กลอง หรือหากฟงกชันวิดีโอเปดอยู ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

ในการถายภาพในรูปแบบแนวนอน ใหถือโทรศัพทในแนวนอน สำหรับการซูมเขาและซูมออกในโหมดกลอง ใหเลื่อนขึ้นและลง หรือกด
ปุมปรับระดับเสียง

หากตองการถายภาพ เลือก จับภาพ โทรศัพทจะจัดเก็บภาพไวในการดหนวยความจำ หากมี หรือในหนวยความจำของโทรศัพท

เลือก ตัวเลือก เพื่อตั้งคา เปดโหมดกลางคืน หากอยูในที่ที่มีสภาพแสงนอย, เปดตัวต้ังเวลา เพื่อใชงานการตั้งเวลาถายภาพ หรือ เปด
ถายภาพตอเน่ือง เพื่อถายภาพตามลำดับตอเนื่องอยางรวดเร็ว เมื่อตั้งขนาดภาพไวที่สูงสุด ภาพสามภาพจะถูกถายในลำดับตอเนื่อง
สวนการตั้งคาขนาดอื่นๆ จะเปนการถายภาพหาภาพตอเนื่อง

เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > เวลาแสดงภาพตัวอยาง และเลือกเวลาแสดงภาพตัวอยาง เพื่อแสดงภาพที่ถายบนจอภาพ ระหวางการ
ดูภาพตัวอยาง เลือก กลับ เพื่อถายภาพถัดไป หรือ สง เพื่อสงภาพถายเปนขอความมัลติมีเดีย

โทรศัพทของคุณสามารถถายภาพไดในความละเอียดสูงสุด 1600 x 1200 พิกเซล

การบันทึกไฟลวิดีโอ

ในการใชฟงกชันวิดีโอ เลือก เมน ู> สื่อ > วิดีโอ หรือหากฟงกชันกลองเปดอยู ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

ในการเริ่มตนบันทึกวิดีโอ เลือก บันทึก ในการพักการบันทึก เลือก พัก ในการเริ่มการบันทึกตอ เลือก ใชตอ ในการหยุดการบันทึก
เลือก หยุด
โทรศัพทจะจัดเก็บไฟลวิดีโอไวในการดหนวยความจำ หากมี หรือในหนวยความจำของโทรศัพท

ตัวเลือกกลองและวิดีโอ

ในการใชฟลเตอร เลือก ตัวเลือก > เอฟเฟกต > สีลวงตา, เฉดสีเทา, ซีเปย, เนกาทีฟ หรือ โซลาไรส

ในการปรับตั้งคากลองตามสภาพแสง ใหเลือก ตัวเลือก > สมดุลสีขาว > อัตโนมัติ, แสงแดด, ทังสเตน หรือ นีออน

ในการเปลี่ยนการตั้งคาอื่นของกลองและวิดีโอ และในการเลือกที่เก็บภาพและวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา

เคร่ืองเลนส่ือ

ดู เลน และดาวนโหลดไฟล เชน ภาพ เสียง วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหว หรือดูวิดีโอที่เรียกขอมูลมาจากเซิรฟเวอรเครือขาย (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

เลือก เมน ู> สื่อ > เครื่องเลนสื่อ > เปดคลังภาพ, บุคมารค, ไปที่ที่อยู หรือ ดาวนโหลดมีเดีย เพื่อเลือกหรือดาวนโหลดสื่อ

เลือก เมน ู> สื่อ > เครื่องเลนสื่อ > เดินหนา/กลับ เพื่อกำหนดความกวางของแตละขั้นตอนสำหรับการเดินหนาหรือกรอกลับ

การตั้งคาโทรศัพทสำหรับบริการเรียกขอมูล
คุณอาจไดรับการตั้งกำหนดคาที่จำเปนสำหรับการเรียกขอมูลเปนขอความกำหนดคาจากผูใหบริการของคุณ โปรดดูที่“บริการตั้งกำหนด
คา” หนา 7นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเองได โปรดดูที่“การกำหนดคา” หนา 27

ในการใชงานการตั้งคา ใหดำเนินการดังนี้:

1. เลือก เมน ู> สื่อ > เครื่องเลนสื่อ > การตั้งคากระแส > การจัดรูปแบบ
2. เลือกผูใหบริการ, คาท่ีต้ังไว หรือ การต้ังคาสวนบุคคล เพื่อเรียกขอมูล

3. เลือก บัญชี และเลือกบัญชีบริการเรียกขอมูลที่มีอยูในการตั้งกำหนดคาที่ใชงาน

เคร่ืองเลนเพลง

โทรศัพทของคุณมีเครื่องเลนเพลงสำหรับฟงแทร็คเพลงหรือไฟล MP3 หรือไฟล AAC อื่นๆ ซึ่งคุณดาวนโหลดมาจากเว็บ หรือโอนมายัง
เครื่องดวยโปรแกรม Nokia PC Suite โปรดดูที่“Nokia PC Suite” หนา 40
ไฟลเพลงที่จัดเก็บไวในแฟมขอมูลเพลงในหนวยความจำของโทรศัพทหรือในการดหนวยความจำ จะถูกตรวจพบและเพิ่มโดยอัตโนมัติ
เขาไปในคลังภาพในระหวางการเปดโทรศัพท

ในการเปดเครื่องเลนเพลง เลือก เมน ู> สื่อ > เครื่องเลนเพลง

สื่อ
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การเลนแทร็คเพลง
คำเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ
โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

ใชงานเครื่องเลนเพลงดวยปุมเสมือนบนจอแสดงผล

เมื่อคุณเปด เครื่องเลนเพลง รายละเอียดของแทร็คแรกในรายการแทร็คที่ระบบตั้งไวจะปรากฏขึ้น เลือก  เพื่อเริ่มการเลน

ในการปรับระดับเสียง ใชปุมความดังของโทรศัพท

หากตองการพักการเลน ใหเลือก

ในการขามไปยังแทร็คตอไป เลือก  ในการขามไปยังตอนตนของแทร็คกอนหนา ใหเลือก 

หากตองการเดินหนาอยางรวดเร็วขณะเลนแทร็คปจจุบัน ใหเลือกและกด  คางไว หากตองการกรอกลับในขณะกำลังเลนแทร็ค ให
เลือกและกด  คางไว ปลอยปุมเมื่อถึงตำแหนงที่คุณตองการ

ในการหยุดเครื่องเลนเพลง เลือก กลับ

ตัวเลือกเคร่ืองเลนเพลง
ในเมนูเครื่องเลนเพลง ใหเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• รายการชื่อเพลง  — ดูแทร็คทั้งหมดที่มีอยูในรายการแทร็คและเลนแทร็คที่ตองการ ในการเลนแทร็ค ใหเลื่อนไปยังแทร็คที่ตองการ
แลวเลือก เลน

• คลังเพลง —  ดูแทร็คทั้งหมดที่มีอยูตาม ศิลปน, อัลบั้ม, ประเภท, ผูเรียบเรียง หรือ รายการแทร็ค เลือก อัพเดตคลัง เพื่อรี
เฟรชรายการ ในการคนหารายการแทร็คที่สรางขึ้นดวย Nokia Music Manager เลือก รายการแทร็ค > รายการแทร็ค

• ตัวเลือกการเลน —  เลือก สุมเพลง เพื่อเลนแทร็คในรายการแทร็คแบบสุมเลน เลือก เลนซ้ำ เพื่อเลนแทร็คที่เลนอยูหรือรายการ
แทร็คทั้งหมดซ้ำ

• ระบบปรับเสียงสื่อ —  เพื่อเลือกหรือกำหนดการตั้งคาอีควอไลเซอร
• เพิ่มในเพลงโปรด —  เพื่อเพิ่มแทร็คปจจุบันในรายการแทร็คที่ชื่นชอบ
• เลนผาน Bluetooth —  เพื่อเชื่อมตอและเลนแทร็คทางอุปกรณเสริมดานเสียงโดยใชเทคโนโลยี Bluetooth
• ใชแบบเสียง —  เพื่อตั้งคาแทร็คเพลงที่เลนอยูในปจจุบัน เชน ตั้งเปนเสียงเรียกเขา
• สง —  เพื่อสงแทร็คปจจุบันทางขอความมัลติมีเดียหรือโดยใชเทคโนโลยี Bluetooth
• เว็บเพจ —  เพื่อเขาใชงานเว็บเพจที่เกี่ยวของกับแทร็คที่เลนอยูในปจจุบัน ตัวเลือกนี้จะเปนสีทึบ หากไมมีเว็บเพจใหเลือกใช
• ดาวนโหลดเพลง —  เพื่อเชื่อมตอกับบริการเว็บ
• สถานะความจำ —  เพื่อดูขนาดของหนวยความจำที่ใชแลว และขนาดหนวยความจำที่ยังไมไดใช

วิทยุ

การทำงานของวิทย ุFM ขึ้นกับสายเสาอากาศที่ไมใชเสาอากาศของโทรศัพทมือถือ ดังนั้น คุณตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริม
ที่ใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพื่อการใชงานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม

คำเตือน:  ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงที่ดังเกินไปอยางตอเนื่องอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ
โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เลือก เมน ู> สื่อ > วิทยุ
ในการใชปุมภาพกราฟก , ,  หรือ  บนหนาจอ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวาไปยังปุมที่ตองการ และเลือกปุมนั้น

การจัดเก็บความถี่วิทยุ
1. ในการเริ่มคนหา ใหเลือกและกดคางไวที่  หรือ  ในการเปลี่ยนความถี่วิทยุครั้งละ 0.05 MHz ใหกด  หรือ  เบาๆ

2. ในการจัดเก็บสถานีไปที่ตำแหนงหนวยความจำ 1 ถึง 9 ใหกดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว ในการจัดเก็บสถานีไปที่ตำแหนงหนวยความ
จำ 10 ถึง 20 ใหกด 1 หรือ 2 เบาๆ แลวกดคางไวที่ปุมหมายเลขที่ตองการ 0 ถึง 9

3. ปอนชื่อสถานีวิทยุ

การฟงวิทยุ
เลือก เมน ู> สื่อ > วิทย ุในการเลื่อนไปยังสถานีวิทยุที่ตองการ ใหเลือก  หรือ  หรือกดปุมหูฟง ในการเลือกสถานีวิทย ุใหกดหมาย
เลขของสถานีนั้นๆ ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมปรับระดับเสียง

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ปด  — เพื่อปดวิทยุ
• ใชงานบริการ visual  — เพื่อจัดเก็บสถานีวิทยุใหม (จะแสดงขึ้นหากตรวจพบสถานีใหม)
• ลำโพง หรือ ชุดหูฟง — เพื่อฟงวิทยุผานลำโพงหรือชุดหูฟง ชุดหูฟงตองตออยูกับโทรศัพท สายของชุดหูฟงทำหนาที่เปนเสาอากาศ

วิทยุ
• โมโน หรือ สเตอริโอ —  เพื่อฟงวิทยุในระบบเสียงโมโนหรือสเตอริโอ
• สถาน ี — เพื่อเลือกรายการสถานีที่จัดเก็บไว ในการลบหรือเปลี่ยนชื่อสถานี ใหเลื่อนไปยังสถานีที่ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ลบ

สถานี หรือ เปลี่ยนชื่อ
• คนหาทุกสถาน ี— เพื่อคนหาสถานีที่มีใหเลือกในที่ตั้งของคุณโดยอัตโนมัติ

สื่อ
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• ต้ังความถ่ี — เพื่อปอนความถี่ของสถานีวิทยุที่ตองการ
• ไดเรกทอรีสถาน ี— เพื่อเขาใชเว็บไซตที่มีรายชื่อสถานีวิทยุ
• Visual Radio — เลือก อัตโนมัติ เพื่อกำหนดวา Visual Radio (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) จะเริ่มตนโดยอัตโนมัติหรือไม เมื่อคุณ

เปดวิทยุ สถานีวิทยุบางสถานีอาจสงขอมูลที่เปนอักษรหรือภาพกราฟกที่คุณสามารถดูไดโดยใชโปรแกรม Visual Radio โปรดติดตอผู
ใหบริการของคุณเพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงานและคาบริการ

หากมีแอปพลิเคชั่นใดกำลังใชการเชื่อมตอขอมูลแพ็คเก็ตหรือ HSCSD เพื่อรับหรือสงขอมูลอยู อาจเกิดสัญญาณรบกวนคลื่นความถี่วิทยุ
ได

เครื่องบันทึกเสียง

บันทึกคำพูด เสียง หรือสายที่สนทนาอยู และจัดเก็บไวใน คลังภาพ ฟงกชันนี้มีประโยชนในการบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพทเพื่อจด
ลงสมุดตอไปในภายหลัง

การบันทึกเสียง
1. เลือก เมน ู> สื่อ > เครื่องบันทึก ในการใชปุมภาพกราฟก ,  หรือ  บนหนาจอ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวาไปยังปุมที่ตอง

การและเลือกปุมนั้น

2. ในการเริ่มบันทึกเสียง ใหเลือก  ในการเริ่มบันทึกระหวางการโทร ใหเลือก ตัวเลือก > บันทึกเสียง ขณะบันทึกการสนทนา ผูใช
สายทุกคนจะไดยินเสียงบี๊พเบาๆ ขณะที่บันทึก ใหถือโทรศัพทในตำแหนงปกติแนบกับห ูในการหยุดการบันทึกชั่วคราว ใหเลือก 

3. ในการจบการบันทึกเสียง ใหเลือก  การบันทึกเสียงจะไดรับการจัดเก็บไวใน คลังภาพ > เสียงบันทึก

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ ตัวเลือก
• เลนที่บันทึกลาสุด —  เพื่อฟงการบันทึกครั้งลาสุด
• สงที่บันทึกลาสุด —  เพื่อสงการบันทึกครั้งลาสุด
• รายการที่บันทึก  — เลือก เสียงบันทึก เพื่อดูรายการการบันทึกในคลังภาพ

อีควอไลเซอร

คุณสามารถควบคุมคุณภาพของเสียงขณะใชเครื่องเลนเพลงไดโดยขยายหรือลดยานความถี่

เลือก เมน ู> สื่อ > อีควอไลเซอร

ในการใชชุดการควบคุม ใหเลื่อนไปที่ชุดอีควอไลเซอรชุดใดชุดหนึ่ง และเลือก ใชงาน

ในการดู แกไข หรือเปลี่ยนชื่อชุดที่เลือก ใหเลือก ตัวเลือก > ดู, แกไข หรือ เปลี่ยนชื่อ
คุณสามารถแกไขหรือเปลี่ยนชื่อชุดอีควอไลเซอรไดบางชุดเทานั้น

การขยายเสียงสเตอริโอ

การขยายเสียงสเตอริโอชวยเพิ่มประสิทธิภาพของเสียงโทรศัพทใหดีขึ้นเมื่อคุณใชชุดหูฟงสเตอริโอ โดยการขยายเอฟเฟกตเสียง
สเตอริโอใหกวางขึ้น

ในการเปลี่ยนการตั้งคา ใหเลือก เมน ู> สื่อ > ขยายเสียงสเตอฯ

14. สนทนา

สนทนา (Push to Talk :PTT) เปนบริการสื่อสารวิทยุแบบสองทางที่ใชผานระบบเครือขายเซลลูลาร GPRS (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

คุณสามารถใชการสนทนา เพื่อพูดคุยกับบุคคลอื่นหรือกลุมบุคคล (ชอง) ที่มีเครื่องที่ใชคุณสมบัตินี้ได ในขณะที่เชื่อมตอกับบริการ
สนทนา คุณสามารถใชฟงกชันอื่นๆ ของเครื่องได

โปรดติดตอผูใหบริการระบบของคุณเพื่อตรวจสอบขอมูลการใชงาน คาบริการ คุณสมบัติเพิ่มเติมตางๆ และการสมัครใชบริการ โปรด
ทราบวาบริการขามเครือขายอาจมีขอจำกัดมากกวาการติดตอแบบปกติ

กอนที่คุณจะใชบริการสนทนาได คุณตองกำหนดการตั้งคาบริการสนทนาที่จำเปน โปรดดูที่“การตั้งคาสนทนา” หนา 34 โปรดดูที่“การ
ตั้งกำหนดคา” หนา 34

ชองสนทนา

ประเภทชองสนทนา

ชองสนทนาประกอบดวยกลุมบุคคล (ตัวอยางเชน เพื่อนหรือเพื่อนรวมงาน) ที่เขารวมในชองหลังจากไดรับเชิญ เมื่อคุณติดตอไปที่ชอง
สมาชิกทุกคนในชองจะไดยินเสียงพรอมกัน

ใน ชองสาธารณะ สมาชิกในชองสนทนานั้นทุกคนสามารถเชิญบุคคลอื่นเขารวมได ใน ชองสวนตัว เฉพะผูสรางชองสนทนาเทานั้นที่
จะสามารถเชิญบุคคลอื่นได

คุณสามารถตั้งสถานะของแตละชองใหเปน ใชงาน หรือ ไมใชงาน

สนทนา
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จำนวนชองที่ใชงานและจำนวนสมาชิกตอชองจะถูกจำกัดไว โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม

การสรางชอง
ในการเพิ่มชอง เลือก เมน ู> สนทนา > เพิ่มชอง และปอนการตั้งคาในชองแบบฟอรม

ในการสงคำเชิญไปยังชอง ใหเลือก ใช ในการสงคำเชิญเพิ่มเติม เลือก เมน ู> สนทนา > รายการชอง, ชอง และ ตัวเลือก > สงคำ
เชิญ

การเปดและปดการสนทนา
ในการติดตอกับบริการสนทนา เลือก เมน ู> สนทนา > เปดการสนทนา  แสดงถึงการเชื่อมตอการสนทนา  แสดงถึงการใชบริการ
ไมไดชั่วคราว หากคุณเพิ่มชองลงในเครื่อง คุณจะเขารวมชองที่ใชงานอยูไดโดยอัตโนมัติ

ในการยกเลิกการเชื่อมตอกับบริการสนทนา ใหเลือก ปดการสนทนา
คุณสามารถกำหนดฟงกชันที่ตั้งไวใหกับปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสียง) เพื่อเปดรายการชอง รายการชื่อ ชอง 1 ชอง หรือชื่อ 1 ชื่อ โปรดดู
ที“่การตั้งคาสนทนา” หนา 34

การโทรออกและรับโทรสนทนา
คำเตือน:  โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

หากตองการโทรติดตอไปยังชอง โทรแบบตัวตอตัว หรือโทรไปยังผูรับหลายคน คุณตองกดปุมสนทนาคางไว (เพิ่มระดับเสียง) ตลอด
เวลาที่คุณพูด ในการฟงคำตอบ ใหปลอยปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสียง)

ตรวจสอบสถานะล็อกอินของรายชื่อของคุณใน เมน ู> สนทนา > รายชื่อในกลุม:  - บุคคลที่วางอยู,  - บุคคลที่ไมรูจัก,  -
บุคคลที่ไมตองการถูกรบกวน แตสามารถรับคำขอใหโทรกลับได,  - บุคคลที่ปดการสนทนา

บริการนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการระบบ และสามารถใชไดสำหรับรายชื่อที่สมัครใชงานเทานั้น ในการสมัครใชงานสำหรับหนึ่งรายชื่อ เลือก ตัว
เลือก > เพิ่มรายชื่อดูขอมูล หรือหากเลือกรายชื่อไวมากกวาหนึ่งรายชื่อ เลือก เพิ่มที่เลือก

การโทรติดตอไปยังชอง
ในการติดตอไปยังชอง ใหเลือก รายการชอง ในเมนูการสนทนา เลื่อนไปยังชองที่ตองการ แลวกดคางไวที่ปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสียง)

การติดตอแบบตัวตอตัว
ในการเริ่มติดตอแบบตัวตอตัว เลือก เมน ู> รายชื่อ > ชื่อ หรือ เมน ู> สนทนา > ถาดเขาโทรกลับ, รายการชอง หรือ รายการราย
ชื่อ เลือกรายชื่อ สมาชิก หรือชื่อเลน แลวกดปุมสนทนาคางไว (ปุมเพิ่มระดับเสียง)

การโทรสนทนาไปยังผูรับหลายคน
คุณสามารถเลือกรายชื่อสนทนาหลายชื่อจากรายการรายชื่อ

1. เลือก เมน ู> สนทนา > รายการรายชื่อ และเลือกรายชื่อที่ตองการ

2. กดคางไวที่ปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสียง) เพื่อเริ่มการโทร รายชื่อที่เขารวมจะแสดงขึ้นบนหนาจอ ทันทีที่บุคคลนั้นเขารวมการโทร

3. กดคางไวที่ปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสียง) เพื่อพูด ปลอยปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสียง) เพื่อรับฟงเสียงตอบกลับ

4. กดปุมวางสายเพื่อสิ้นสุดการโทร

การรับสายสนทนา
เครื่องจะสงเสียงสัญญาณสั้นๆ แจงใหคุณทราบเมื่อมีสายสนทนาเรียกเขา ซึ่งคุณสามารถเลือกไดวาจะรับหรือปฏิเสธ

เมื่อคุณกดคางไวที่ปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสียง) ขณะผูโทรเขากำลังสนทนาอยู คุณจะไดยินเสียงใหรอคิวและขอความ กำลังรอคิว จะ
ปรากฏขึ้น รอจนกระทั่งบุคคลอื่นพูดจบ จากนั้น คุณสามารถพูดตอไดทันที

คำขอโทรกลับ

การสงคำขอโทรกลับ
หากคุณติดตอแบบตัวตอตัวและไมไดรับการตอบกลับ คุณสามารถสงคำขอโทรกลับจากรายการตอไปนี้ได:

• เมน ู> รายชื่อ > ชื่อ
• เมน ู> สนทนา > ถาดเขาโทรกลับ, รายการชอง หรือ รายการรายชื่อ
เลือกรายชื่อ, สมาชิก หรือชื่อเลน และ ตัวเลือก > สงขอความโทรกลับ

การตอบคำขอโทรกลับ
เมื่อมีบุคคลสงคำขอใหคุณโทรกลับ ขอความ ไดรับคำขอโทรกลับ จะปรากฏขึ้นเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย ในการเปด ถาดเขาโทร
กลับ เลือก ดู ชื่อเลนของบุคคลที่สงคำขอโทรกลับจะปรากฏขึ้น ในการติดตอกลับแบบตัวตอตัว ใหเลือกคำขอที่ตองการ และกดคางไว
ที่ปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสียง)

สนทนา
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การเพ่ิมรายช่ือติดตอแบบตัวตอตัว
คุณสามารถบันทึกชื่อของบุคคลที่คุณพูดคุยแบบตัวตอตัวอยูเปนประจำดวยวิธีการดังตอไปนี้:

• ในการเพิ่มที่อยูสนทนาใหกับชื่อใน รายชื่อ คนหารายชื่อที่ตองการ และเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่มขอมูล > ที่อยูสนทนา ราย
ชื่อจะปรากฏในรายชื่อสนทนา ตอเมื่อคุณปอนที่อยูสนทนาเทานั้น

• ในการเพิ่มรายชื่อในรายชื่อสนทนา เลือก เมน ู> สนทนา > รายการรายชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มชื่อ
• ในการเพิ่มรายชื่อจากรายการชอง ใหเชื่อมตอกับบริการสนทนา เลือก รายการชอง แลวเลื่อนไปยังชองที่ตองการ เลือก สมาชิก

เลื่อนไปยังสมาชิกที่มีขอมูลผูติดตอที่คุณตองการบันทึก และเลือก ตัวเลือก
• ในการเพิ่มรายชื่อใหม ใหเลือก จัดเก็บเปน ในการเพิ่มที่อยูสนทนาลงในชื่อใน รายชื่อ เลือก เพิ่มเขาในชื่อ

การตั้งคาสนทนา

เลือก เมน ู> สนทนา > การตั้งคาสนทนา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• การโทร 1 ตอ 1 — เลือก เปด เพื่อเลือกโทรศัพทใหตอบรับการติดตอแบบตัวตอตัวที่ไดรับ ในการตั้งโทรศัพทใหแจงคุณถึงการติด
ตอแบบตัวตอตัวดวยเสียงเรียกเขา ใหเลือก แจงเตือน

• ฟงกชันปุม PTT ท่ีต้ังไว — เพื่อตั้งปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสียง) ตามฟงกชันตอไปนี้: เปดรายชื่อ, เปดรายการชอง หรือ โทรราย
ชื่อหรือกลุม เลือกรายชื่อ กลุม หรือ โทรชองสนทนา และเลือกชอง เมื่อคุณกดคางไวที่ปุมสนทนา (เพิ่มระดับเสียง) ฟงกชันที่เลือก
จะไดรับการดำเนินการ

• แสดงสถานะล็อกอิน — เพื่อใชงานหรือยกเลิกใชงานการสงสถานะล็อกอิน
• สถานะสนทนาเมื่อเปด — เลือก ใช หรือ ถามกอน เพื่อเชื่อมตอกับบริการสนทนาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปดเครื่อง
• การสนทนาในตปท. — เพื่อเปดหรือปดบริการสนทนา เมื่อใชโทรศัพทนอกพื้นที่บริการของเครือขายของคุณ
• สงที่อยูสนทนา — เลือก ไม เพื่อซอนที่อยูสนทนาจากชองและการติดตอแบบตัวตอตัว

การต้ังกำหนดคา

คุณอาจไดรับการตั้งคาสำหรับเชื่อมตอกับบริการจากผูใหบริการของคุณ โปรดดูที่“บริการตั้งกำหนดคา” หนา 7นอกจากนี้ คุณยังสามารถ
ปอนการตั้งคาดวยตัวคุณเองได โปรดดูที่“การกำหนดคา” หนา 27

ในการเลือกการตั้งคาสำหรับการเชื่อมตอกับบริการ ใหเลือก เมน ู> สนทนา > การต้ังกำหนดคา

15. ตารางนัดหมาย

นาฬิกาปลุก

ในการตั้งใหเครื่องปลุกตามเวลาที่กำหนด เลือก เมน ู> ตารางนัดหมาย > นาฬิกาปลุก

การตั้งปลุก
ในการตั้งปลุก เลือก เวลาปลุก และปอนเวลาปลุก

ในการเปลี่ยนเวลาปลุกเมื่อตั้งคาเวลาปลุกไว ใหเลือก เปด

ในการตั้งใหโทรศัพทแจงเตือนคุณเมื่อถึงวันที่เลือกในสัปดาห ใหเลือก เตือนซ้ำ

ในการเลือกเสียงปลุกหรือตั้งสถานีวิทยุเปนเสียงปลุก ใหเลือก เสียงปลุก หากคุณเลือกวิทยุเปนเสียงปลุก ใหตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท

หากตองการตั้งหมดเวลาของการเลื่อนปลุก ใหเลือก การหมดเวลาเลื่อน และเลือกเวลา

การหยุดเสียงปลุก
เมื่อถึงเวลาปลุก โทรศัพทจะสงเสียงเตือนและมีไฟกะพริบ ปลุก! พรอมกับแสดงเวลาปจจุบันบนหนาจอ แมวาจะปดโทรศัพทไวก็ตาม

เมื่อตองการหยุดการปลุก ใหเลือก หยุด หากคุณปลอยใหเครื่องสงเสียงปลุกตอไปเปนเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก เลื่อนไป เสียงปลุกจะ
หยุดดังในชวงเวลาที่ตั้งไวใน การหมดเวลาเลื่อน แลวสงเสียงปลุกใหมอีกครั้ง

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปดโทรศัพทอยู เครื่องจะเปดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลือก หยุด โทรศัพทจะแสดงขอความถามวา
คุณตองการเปดใชงานโทรศัพทเพื่อโทรติดตอหรือไม เลือก ไม เพื่อปดโทรศัพทหรือ ใช เพื่อโทรออกและรับสายที่โทรเขา หามเลือก
ใช เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได

ปฏิทิน

เลือก เมน ู> ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน
วันที่ปจจุบันจะมีกรอบลอมรอบวันนั้น หากมีบันทึกใดๆ ตั้งไวสำหรับวันนั้นๆ วันดังกลาวจะปรากฏเปนตัวทึบ หากคุณตองการดูบันทึกของ
วันนั้น ใหเลือก ดู ในการดูทีละสัปดาห ใหเลือก ตัวเลือก > ดูอาทิตย หากตองการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน ใหเลือกการแสดงผลเปน
เดือนหรือสัปดาห และเลือก ตัวเลือก > ลบบันทึกทั้งหมด

ตารางนัดหมาย
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ใน การต้ังคา คุณสามารถตั้งคาวันที ่เวลา เขตเวลา รูปแบบวันและเวลา ตัวคั่นวันที ่มุมมองที่ตั้งไว หรือวันแรกของสัปดาห ใน ลบบันทึก
อัตโนมัติ คุณสามารถตั้งคาใหเครื่องลบบันทึกเดิมโดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กำหนด

การสรางบันทึกปฏิทิน

เลือก เมน ู> ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน

เลื่อนไปยังวันที่ และเลือก ตัวเลือก > สรางบันทึก และเลือกประเภทของบันทึกดังตอไปนี้:  นัดหมาย,  โทร , วันเกิด, 
บันทึก หรือ  เตือนความจำ ปอนขอมูลลงในชอง

เสียงเตือนของบันทึก
โทรศัพทจะแสดงบันทึก และหากตั้งคาไว โทรศัพทจะสงเสียงเตือนดวย หากสัญลักษณบันทึกเตือนการโทร  ปรากฏขึ้น ใหกดปุมโทร
ออกเพื่อโทร

ในการปดเสียงเตือนและดูบันทึก ใหเลือก ดู ในการหยุดเสียงเตือน 10 นาท ีใหเลือก เลื่อนไป ในการหยุดเสียงเตือนโดยไมดูบันทึก ให
เลือก ออก

สิ่งที่ตองทำ

จัดเก็บบันทึกงานที่คุณตองทำ

เลือก เมน ู> ตารางนัดหมาย > สิ่งที่ตองทำ ในการจัดทำบันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > เพิ่ม. ปอน
ขอมูลในชองตางๆ และเลือก จัดเก็บ

ในการดูบันทึก เลื่อนไปยังบันทึกนั้น และเลือก ดู นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อแกไขลักษณะตางๆ ขณะที่ดูบันทึกไดอีก
ดวย อีกทั้งยังสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อลบบันทึกที่เลือกไว และลบบันทึกทั้งหมดที่คุณทำเครื่องหมายเปนเสร็จสมบูรณ

บันทึก

ในการเขียนและสงบันทึก เลือก เมน ู> ตารางนัดหมาย > บันทึก
ในการจัดทำบันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > สรางบันทึก. เขียนบันทึก และเลือก จัดเก็บ

เคร่ืองคิดเลข

เครื่องคิดเลขในโทรศัพทของคุณสามารถใชงานการคำนวณทางคณิตศาสตรและตรีโกณ การหาคาเลขยกกำลังสอง หาราก กลับตัวเลข
และแปลงคาสกุลเงินตางๆ

หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีขอจำกัดในเรื่องความถูกตองและใชสำหรับการคำนวณแบบงายๆ เทานั้น

การคำนวณ - เลือก เมน ู> ตารางนัดหมาย > เคร่ืองคิดเลข เมื่อตัวเลข 0 ปรากฏบนจอ ใหปอนเลขจำนวนแรกที่ตองการคำนวณ กด
ปุม# เพื่อใสจุดทศนิยม เลื่อนไปยังการทำงานหรือฟงกชันที่ตองการ หรือเลือกจาก ตัวเลือก ปอนตัวเลขจำนวนที่สอง ทำซ้ำขั้นตอนนี้กี่
ครั้งก็ไดตามตองการ เมื่อตองการเริ่มการคำนวณครั้งใหม ใหเลือกและกดคางไวที่ ลบ

การแปลงสกุลเงิน - ในการดำเนินการ แปลงสกุลเงิน ใหเลือก ตัวเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งที่ปรากฏบน
หนาจอ ปอนอัตราแลกเปลี่ยนโดยกดปุม #เพื่อใสจุดทศนิยมและเลือก ตกลง เครื่องจะยังคงบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเอาไวจนกวาจะมี
อัตราแลกเปลี่ยนใหมมาแทนที่ หากคุณตองการแปลงสกุลเงิน ใหปอนจำนวนที่คุณตองการจะแปลง และเลือก ตัวเลือก > เปนสกุล
หนึ่ง หรือ เปนสกุลสอง

หมายเหตุ:เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลัก คุณตองปอนอัตราแลกเปลี่ยนใหมเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไวกอน
หนาทั้งหมดจะถูกลบ

ตัวนับเวลา

ตัวนับถอยหลัง
1. ในการเปดใชงานนับเวลาถอยหลัง เลือก เมน ู> ตารางนัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง > ตัวนับแบบทั่วไป ปอนเวลาเตือน และเขียน

บันทึกที่จะปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา หากคุณตองการเปลี่ยนเวลาที่ตั้งไว ใหเลือก เปลี่ยนเวลา
2. ในการเริ่มนับเวลา ใหเลือก เริ่ม
3. หากตองการหยุดนับเวลา เลือก หยุดนับ
ตัวนับรอบเวลา
1. หากตองการตั้งนับเวลาแบบรอบเวลาไดถึง 10 รอบ ใหใสจำนวนรอบกอน

2. เลือก เมน ู> ตารางนัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง > ตัวนับรอบเวลา
3. ในการเริ่มนับเวลา ใหเลือก เริ่มตนตัวนับเวลา > เริ่ม

นาฬิกาจับเวลา

คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือรอบเวลาโดยใชนาฬิกาจับเวลา ในขณะจับเวลา คุณยังสามารถใชงานฟงกชันอื่นไดดวยเชนกัน

ตารางนัดหมาย
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การใชนาฬิกาจับเวลาหรือใหนาฬิกาจับเวลาทำงานอยูโดยไมปรากฏบนหนาจอขณะที่ใชงานคุณสมบัติอื่นๆ อยูจะสิ้นเปลืองพลังงาน
แบตเตอรี่และทำใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง

เลือก เมน ู> ตารางนัดหมาย > นาฬิกา และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• เวลาที่แยกไว — เพื่อวัดคาเวลาในรอบนั้น ในการเริ่มจับเวลา ใหเลือก เริ่ม เลือก แยก ทุกครั้งที่คุณตองการบันทึกเวลาระหวางรอบ
ในการหยุดจับเวลา ใหเลือก หยุด ในการบันทึกการจับเวลา ใหเลือก จัดเก็บ ในการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ใหเลือก ตัวเลือก > เริ่ม เวลา
ใหมนี้จะเดินตอจากเวลาเดิมที่จับเวลาไว ในการรีเซ็ตเวลาโดยไมบันทึกไว ใหเลือก ต้ังเวลาใหม

• รอบเวลา — เพื่อบันทึกรอบเวลา
• จับเวลาตอ — เพื่อดูเวลาที่คุณตั้งไวเปนพื้นหลัง
• เวลาลาสุด — เพื่อดูเวลาที่จับครั้งลาสุด หากยังไมไดรีเซ็ตเวลาของนาฬิกา
• แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพื่อดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว

หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลาใหทำงานเปนพื้นหลังของหนาจอ ใหกดปุมวางสาย

16. แอปพลิเคชั่น

คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชั่นและเกมสได ไฟลเหลานี้จะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจำของเครื่องหรือการดหนวยความจำที่มีอยู และ
สามารถจัดเรียงไดในแฟมขอมูล

คุณสามารถฟอรแมต ล็อค และปลดล็อคการดหนวยความจำได โปรดดูที่“การดหนวยความจำ” หนา 29

การเขาเลนเกมส

ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณมีเกมสบางเกมสใหเลน

เลือก เมน ู> แอปพลิเคชั่น > เกมส เลื่อนไปที่เกมสที่ตองการ และเลือก เปด

ในการตั้งคาเสียง แสงสวาง และการสั่นขณะเลนเกมส เลือก เมน ู> แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > การตั้งคาแอปพลิฯ คุณสามารถเลือก
ตัวเลือกเพิ่มเติมได โปรดดูที่“ตัวเลือกแอปพลิเคชั่น” หนา 36

การเปดใชแอปพลิเคชั่น

ซอฟตแวรในโทรศัพทของคุณมีแอปพลิเคชั่น Java บางชนิดใหมาดวย

เลือก เมน ู> แอปพลิเคชั่น > รวม เลื่อนไปยังแอปพลิเคชั่นที่ตองการ และเลือก เปด

ตัวเลือกแอปพลิเคช่ัน
• ตรวจสอบเวอรช่ัน  — ใชตรวจสอบวาเวอรชั่นใหมของแอปพลิเคชั่นนี้จะดาวนโหลดจากเว็บไดหรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือ

ขาย)
• เว็บเพจ —  เพื่อใหรายละเอียดหรือขอมูลเพิ่มเติมของแอปพลิเคชั่นจากเว็บไซตอินเทอรเน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ถามี
• เขาสูแอปพลิเคชั่น —  เพื่อจำกัดแอปพลิเคชั่นจากการเขาสูระบบเครือขาย

การดาวนโหลดแอปพลิเคช้ัน
โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิเคชั่น J2ME Java กอนที่จะดาวนโหลด โปรดตรวจสอบวาแอปพลิเคชั่นนี้ใชงานไดกับโทรศัพทของคุณ

ขอสำคัญ: ติดตั้งและใชแอปพลิเคชั่น รวมทั้งซอฟตแวรอื่นจากแหลงที่วางใจไดเทานั้น เชน แอปพลิเคชั่นที่ม ีSymbian
Signed หรือผานการทดสอบ Java VerifiedTM

คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น Java ใหมๆ และเกมสตางๆ ไดหลายวิธีดังนี้

• เลือก เมน ู> แอปพลิเคชั่น > ตัวเลือก > การดาวนโหลด > ‘ดาวนโหลดแอปฯ รายการบุคมารคที่เลือกใชไดจะปรากฏขึ้น โปรด
ดูที่“บุคมารค” หนา 37

• ใช Nokia Application Installer จากชุดโปรแกรม PC Suite เพื่อดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพทของคุณ

คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการอื่นๆ ราคา และภาษีตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคหรือลิงคบางอยางติดตั้งไวกอนแลว หรือสามารถเขาใชเว็บไซตของบริษัทอื่นที่ไมไดเปนพันธมิตรกับ
Nokia Nokia จะไมรับรองหรือรับผิดชอบใดๆ ตอการใชงานเว็บไซตดังกลาว หากยังตองการที่จะเขาใชงานเว็บไซตนั้นอยู คุณควรระมัด
ระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของขอมูล เชนเดียวกับการเขาใชเว็บไซตอื่นๆ ผานอินเทอรเน็ต

17. เว็บ

ขอสำคัญ: เลือกใชเฉพาะบริการที่เชื่อถือได และมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการปองกันซอฟตแวรที่เปนอันตรายเทานั้น

แอปพลิเคชั่น
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คุณสามารถใชคุณสมบัติเบราเซอรของโทรศัพทเพื่อเขาใชบริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ตางๆ ที่ใชภาษา Wireless Markup Language
(WML) หรือ extensible HyperText Markup Language (XHTML) ในเพจตาง  ๆได โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกตางกันตามขนาดของหนา
จอ คุณอาจดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจในอินเทอรเน็ตไมได

คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี้ รวมทั้งราคา ภาษี และคำแนะนำตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

การตั้งคาการเรียกดูขอมูล

คุณอาจไดรับการตั้งกำหนดคาที่ตองใชในการเรียกดูขอมูลเปนขอความการกำหนดคาจากผูใหบริการระบบเครือขายที่นำเสนอบริการที่
คุณตองการใช โปรดดูที่“บริการตั้งกำหนดคา” หนา 7

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนการตั้งกำหนดคาทั้งหมดดวยตัวคุณเอง โปรดดูที่“การกำหนดคา” หนา 27

การเชื่อมตอบริการ
ตรวจดูใหแนใจวาการตั้งกำหนดคาของบริการที่คุณตองการใชนั้นทำงานอยู

1. ในการเลือกการตั้งคาสำหรับการเชื่อมตอกับบริการ ใหเลือก เมน ู> เว็บ > การต้ังคา > การต้ังกำหนดคา
2. เลือก การจัดรูปแบบ เฉพาะการตั้งกำหนดคาที่รองรับบริการเรียกดูขอมูลเทานั้นที่จะปรากฏขึ้น เลือกผูใหบริการ คาท่ีต้ังไว หรือ

การต้ังคาสวนบุคคล เพื่อเรียกดูขอมูล โปรดดูที่“การตั้งคาการเรียกดูขอมูล” หนา 37

3. เลือก บัญชี และบัญชีบริการเรียกดูขอมูลที่มีอยูในการตั้งกำหนดคาที่ใชงาน

4. เลือก แสดงหนาตางติดตอ > ใช เพื่อดำเนินการตรวจสอบผูใชดวยตนเองสำหรับการเชื่อมตออินทราเน็ต

เชื่อมตอกับบริการโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้: เลือก เมน ู> เว็บ > โฮมเพจ หรือในโหมดสแตนดบาย ใหกดคางไวที่ปุม 0

ในการเลือกบุคมารคของบริการ ใหเลือก เมน ู> เว็บ > บุคมารค

ในการเลือก URL ลาสุด ใหเลือก เมน ู> เว็บ > ที่อยูเว็บลาสุด

ในการปอนที่อยูของบริการ ใหเลือก เมน ู> เว็บ > ไปที่ที่อยู ปอนที่อยูของบริการ และเลือก ตกลง

การเรียกดูเพจ

หลังจากคุณเชื่อมตอกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเรียกดูเพจตางๆ ได ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกันไปตามบริการนั้นๆ โปรด
ปฏิบัติตามขอความแนะนำบนหนาจอโทรศัพท สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

การเรียกดูดวยปุมกดบนโทรศัพท
ในการเรียกดูเพจ ใหเลื่อนไปตามทิศทางตางๆ

หากตองการเลือกรายการ ใหกดปุมโทรออก หรือ เลือก

ในการปอนตัวอักษรและตัวเลข ใหกดปุม 0 ถึง 9

ในการปอนตัวอักษรพิเศษ ใหกดปุม *

การโทรออกโดยตรง
คุณสามารถโทรออก จัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพทจากเพจไดในขณะเรียกดูขอมูล

บุคมารค

คุณสามารถจัดเก็บที่อยูของเพจเปนบุคมารคในหนวยความจำของโทรศัพท

1. ในขณะเรียกดู เลือก ตัวเลือก > บุคมารค หรือเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมน ู> เว็บ > บุคมารค
2. เลื่อนไปที่บุคมารคและเลือก หรือกดปุมโทรออกเพื่อเชื่อมตอไปยังเพจของบุคมารค

3. เลือก ตัวเลือก เพื่อดู แกไข ลบ หรือสงบุคมารค เพื่อสรางบุคมารคใหม หรือบันทึกบุคมารคลงในแฟมขอมูล

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคหรือลิงคบางอยางติดตั้งไวกอนแลว หรือสามารถเขาใชเว็บไซตของบริษัทอื่นที่ไมไดเปนพันธมิตรกับ
Nokia Nokia จะไมรับรองหรือรับผิดชอบใดๆ ตอการใชงานเว็บไซตดังกลาว หากยังตองการที่จะเขาใชงานเว็บไซตนั้นอยู คุณควรระมัด
ระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือเนื้อหาของขอมูล เชนเดียวกับการเขาใชเว็บไซตอื่นๆ ผานอินเทอรเน็ต

หลังจากไดรับบุคมารคแลว ไดรับ 1 บุคมารค จะปรากฏขึ้น ในการดูบุคมารค เลือก แสดง

การกำหนดลักษณะ

ขณะเรียกดู เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > การตั้งคาลักษณะ หรือเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมน ู> เว็บ > การตั้งคา >
ตั้งคาเบราเซอร และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้

• การตัดคำ — เพื่อเลือกวิธีการแสดงขอความ
• ขนาดอักษร — เพื่อตั้งขนาดตัวอักษร
• แสดงภาพ — เลือก ไมแสดง เพื่อซอนภาพในเพจ
• การแจงเตือน — เลือก แจงเชื่อมตอไมรับรอง > แสดง เพื่อตั้งคาใหเครื่องสงเสียงเตือนเมื่อการเชื่อมตอที่มีการรักษาความ

ปลอดภัยไดเปลี่ยนเปนแบบที่ไมมีการรักษาความปลอดภัยในระหวางการเรียกดู
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• การแจงเตือน — เลือก แจงรายการที่ไมรับรอง > แสดง เพื่อตั้งคาใหเครื่องสงเสียงเตือนเมื่อมีขอมูลที่ไมมีการรักษาความ
ปลอดภัยอยูในเพจที่มีการรักษาความปลอดภัย การแจงเตือนเหลานี้ไมไดรับรองวาการเชื่อมตอนั้นปลอดภัย โปรดดูที่“ความปลอดภัย
ของเบราเซอร” หนา 39

• การเขารหัสตัวอักษร — เลือก การเขารหัสเนื้อหา เพื่อเลือกการเขารหัสใหกับขอมูลในเพจเบราเซอร
• การเขารหัสตัวอักษร — เลือก ที่อยู Unicode (UTF-8) > ใช เพื่อตั้งคาใหเครื่องสง URL เปนการเขารหัส UTF-8
• ขนาดหนาจอ — เพื่อกำหนดรูปแบบหนาจอเปน แบบเต็มจอ หรือ ขนาดเล็ก
• JavaScript — เพื่อใชสคริปต Java

การต้ังคาระบบความปลอดภัย

คุกกี้

คุกกี้ คือ ขอมูลที่เว็บไซตจัดเก็บในหนวยความจำแคชของโทรศัพท คุกกี้จะถูกบันทึกไวจนกวาคุณจะลบขอมูลในหนวยความจำแคช
โปรดดูที่“หนวยความจำแคช” หนา 38
ในขณะเรียกด ูเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ระบบปองกัน > การตั้งคาคุกกี ้หรือเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมน ู> เว็บ >
การต้ังคา > การตั้งคาการปองกัน > คุกกี้

เมื่อตองการยอมใหใชหรือปองกันเครื่องจากการรับคุกกี้ เลือก ใหรับได หรือ ปฏิเสธ

สคริปตผานการเชื่อมตอแบบรับรอง

คุณสามารถเลือกวาจะยอมใหรันสคริปตจากเพจที่มีการรับรองหรือไม โทรศัพทเครื่องนี้สนับสนุนสคริปต WML
ในขณะเรียกดู เพื่อยอมใหรันสคริปต เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ระบบปองกัน > ต้ังคา WMLScript หรือเมื่ออยูในโหมด
สแตนดบาย เลือก เมน ู> เว็บ > การต้ังคา > การตั้งคาการปองกัน > WMLScript เช่ือมตอ > ใหรับได

การต้ังคาการดาวนโหลด

หากตองการจัดเก็บไฟลที่ดาวนโหลดทั้งหมดโดยอัตโนมัติใน คลังภาพ เลือก เมน ู> เว็บ > การต้ังคา > ต้ังคาการดาวนโหลด >
จัดเก็บอัตโนมัต ิ> เปด

ถาดรับขอความบริการ

โทรศัพทสามารถรับขอความบริการที่สงมาจากผูใหบริการของคุณได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ขอความบริการเปนการแจงขอมูล
(เชน หัวขอขาว) และอาจมีขอความตัวอักษรหรือที่อยูของบริการ

การเขาสูถาดรับขอความบริการ
ในการเขาสู ถาดรับบริการ ในโหมดสแตนดบาย เมื่อคุณไดรับขอความบริการ ใหเลือก แสดง

หากคุณเลือก ออก ขอความจะยายไปที่ ถาดรับบริการ

หากตองการเขาสู ถาดรับบริการ ในภายหลัง เลือก เมน ู> เว็บ > ถาดรับบริการ ในการเขาสู ถาดรับบริการ ขณะเรียกดูขอมูล
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ถาดรับบริการ เลื่อนไปยังขอความที่ตองการ และเลือก ดึงขอมูล เพื่อใชเบราเซอรและดาวนโหลด
เนื้อหาที่กำหนดไว

หากตองการแสดงขอมูลอยางละเอียดในการแจงของบริการ หรือลบขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > ขอมูล หรือ ลบ

การต้ังคาถาดรับขอความบริการ

เลือก เมน ู> เว็บ > การต้ังคา > ตั้งคาถาดรับบริการ และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

• ขอความบริการ — เพื่อตั้งคาวาคุณตองการรับขอความบริการหรือไม
• ปองกันขอความ —  เลือก ใช เพื่อตั้งคาใหโทรศัพทรับขอความบริการเฉพาะจากผูจัดทำขอมูลที่ไดรับการรับรองจากผูใหบริการเทา

นั้น เมื่อตองการดูรายชื่อผูจัดทำขอมูลที่ไดรับการรับรอง ใหเลือก ชองที่เชื่อถือได
• เช่ือมตออัตโนมัติ — เลือก ใช ในการตั้งคาเครื่องใหใชเบราเซอรจากโหมดสแตนดบายโดยอัตโนมัติ เมื่อไดรับขอความบริการ หาก

คุณเลือก ไมใช โทรศัพทจะใชงานเบราเซอรตอเมื่อคุณเลือก ดึงขอมูล เมื่อโทรศัพทไดรับขอความบริการ

หนวยความจำแคช

แคช คือ หนวยความจำสำหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคุณลองเขาใชงานหรือใชงานขอมูลที่เปนความลับที่ตองใชรหัสผาน ใหลบ
แคชหลังจากการใชทุกครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คุณเคยเขาใชจะเก็บไวในแคช

ในการลบขอมูลในแคชขณะเรียกดู ใหเลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ลบขอมูลในแคช

ในโหมดสแตนดบาย ใหเลือก เมน ู> เว็บ > ลบขอมูลในแคช
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ความปลอดภัยของเบราเซอร

คุณจำเปนตองใชคุณสมบัติความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เชน บริการดานธนาคารหรือการซื้อสินคาออนไลน สำหรับการเชื่อมตอ
ประเภทนี ้คุณจำเปนตองใชใบรับรองและโมดูลระบบปองกันซึ่งอาจมีอยูในซิมการดของคุณ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ

โมดูลรักษาความปลอดภัย

โมดูลรักษาความปลอดภัยจะปรับปรุงบริการดานความปลอดภัยของแอปพลิเคชั่นที่ตองใชในการเชื่อมตอเบราเซอรและใชงานลายเซ็น
แบบดิจิตอล โมดูลรักษาความปลอดภัยอาจประกอบดวยใบรับรอง รวมทั้งปุมสวนตัวและปุมทั่วไป ผูใหบริการจะจัดเก็บใบรับรองไวใน
โมดูลรักษาความปลอดภัย

ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาในโมดูลรักษาความปลอดภัย ใหเลือก เมน ู> การต้ังคา > ความปลอดภัย > การตั้งคาการปองกัน

ใบรับรอง

ขอสำคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยใหความเสี่ยงที่เกี่ยวของในการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตั้งซอฟตแวรลดนอยลง
อยางเห็นไดชัด แตคุณควรใชใบรับรองอยางถูกตองเพื่อใหไดรับประโยชนจากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น ใบรับรองไมไดใหการปองกันอะไรในตัวมันเอง โปรแกรมจัดการใบรับรองควรประกอบดวยใบรับรองที่ถูกตอง เปนของ
แท หรือเชื่อถือได เพื่อใหใชงานการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรอง
ที่ไมถูกตอง" ปรากฏขึ้น แมวาใบรับรองนั้นจะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันและเวลาปจจุบันในเครื่องของคุณถูกตอง

ใบรับรองมีอยู 3 แบบ ไดแก: ใบรับรองเซิรฟเวอร ใบรับรองสิทธิ์ และใบรับรองผูใช คุณสามารถขอรับใบรับรองไดจากผูใหบริการของ
คุณ ผูใหบริการจะจัดเก็บใบรับรองสิทธิ์และใบรับรองผูใชไวในโมดูลปองกัน

ในการดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองของผูใชที่ดาวนโหลดมายังโทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมน ู> การต้ังคา > ความ
ปลอดภัย > ใบรับรองสิทธิ ์หรือ ใบรับรองผูใช
สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นระหวางการเชื่อมตอ หากการสงผานขอมูลระหวางโทรศัพทและเซิรฟเวอรที่ใหขอมูลถูกเขารหัสไว

อยางไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดงวาการสงผานขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล (ซึ่งเปนที่จัดเก็บ
แหลงขอมูลที่ตองการ) จะปลอดภัย ผูใหบริการจะรักษาความปลอดภัยของการถายโอนขอมูลระหวางเกตเวยและเซิรฟเวอรใหขอมูล

ลายเซ็นดิจิตอล

คุณสามารถสรางลายเซ็นแบบดิจิตอลดวยโทรศัพทของคุณได หากซิมการดของคุณมีโมดูลรักษาความปลอดภัย ลายเซ็นแบบดิจิตอล
เหมือนกับการที่คุณเซ็นชื่อลงบนใบเรียกเก็บ สัญญา หรือเอกสารอื่นๆ

ในการสรางลายเซ็นแบบดิจิตอล ใหเลือกลิงคของเพจ (เชน ชื่อหนังสือที่คุณตองการซื้อ รวมถึงขอทราบราคาหนังสือนั้นดวย) ขอความที่
จะเซ็นจะปรากฏขึ้น ซึ่งอาจมีจำนวนเงินและวันที่รวมอยูดวย

ตรวจสอบขอความหัวกระดาษวาเปน อาน และมีไอคอนลายเซ็นดิจิตอล  ปรากฏอยู หากไอคอนลายเซ็นแบบดิจิตอลไมปรากฏขึ้น
แสดงวามีการละเมิดการรักษาความปลอดภัย และคุณไมควรเขาดูขอมูลสวนบุคคลในขณะนี้ (เชน PIN สำหรับลายเซ็น)

ในการเซ็นขอความ ใหอานขอความทั้งหมดกอน หลังจากนั้นใหคุณเลือก ตกลงรับ ขอความนั้นอาจไมพอดีภายในหนาจอเดียว ดังนั้น จึง
ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดเลื่อนไปอานขอความทั้งหมดแลวกอนตกลงรับ

เลือกใบรับรองผูใชที่คุณตองการใช และปอน PIN สำหรับลายเซ็น ไอคอนลายเซ็นแบบดิจิตอลจะหายไป และบริการจะแสดงขอมูลยืนยัน
การสั่งซื้อ

18. บริการซิม

ซิมการดของคุณอาจมีบริการเพิ่มเติม คุณสามารถเขาใชงานเมนูนี้ไดก็ตอเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะตางกัน
ไปตามซิมการดที่ใช

หากตองการทราบเกี่ยวกับการใหบริการ และขอมูลตางๆ ในการใชบริการซิมการด โปรดติดตอผูจำหนายซิมการดของคุณ ซึ่งอาจเปนผู
ใหบริการระบบ หรือผูจำหนายรายอื่นๆ

ในการตั้งใหโทรศัพทแสดงขอความยืนยันการทำงานที่จะสงระหวางเครื่องของคุณและระบบ เมื่อคุณใชบริการซิม ใหเลือก เมน ู> การ
ตั้งคา > โทรศัพท > ยืนยันบริการซิม > แสดง
ในการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตองสงขอความ หรือโทรติดตอ ซึ่งคุณจะตองรับผิดชอบคาใชจายนี้

19. การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร

คุณสามารถสงและรับอีเมล และเขาใชงานอินเทอรเน็ตเมื่อเชื่อมตอโทรศัพทเขากับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันไดผานการเชื่อม
ตอ Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล ใชโทรศัพทของคุณกับแอปพลิเคชั่นหลากหลายสำหรับการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร และการสื่อสาร
ขอมูล

บริการซิม
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Nokia PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม PC Suite ในการซิงโครไนซรายชื่อ ปฏิทิน บันทึก และบันทึกสิ่งที่ตองทำ ระหวางโทรศัพทของคุณและเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได หรือเซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมและ
พบ PC Suite ไดที่เว็บไซตของ Nokia โปรดดูที่“การสนับสนุนของ Nokia” หนา 8

ขอมูลแพคเก็ต, HSCSD และ CSD
ดวยการใชโทรศัพท คุณสามารถใชบริการขอมูลแพคเก็ต ขอมูลสลับวงจรความเร็วสูง (HSCSD) และขอมูลสลับวงจร (CSD ขอมูล GSM)
โปรดติดตอผูใหบริการระบบหรือผูใหบริการ เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการใชงานและการเปนสมาชิกบริการขอมูล

การใชบริการ HSCSD จะสิ้นเปลืองพลังงานจากแบตเตอรี่ของโทรศัพทเร็วขึ้นกวาการใชสายสนทนาหรือการใชสายขอมูลปกติ

Bluetooth
ใชเทคโนโลยี Bluetooth เพื่อเชื่อมตอแล็บท็อปที่ใชงานรวมกันไดกับอินเทอรเน็ต โทรศัพทของคุณตองไดรับการเปดใชงานจากผูให
บริการซึ่งสนับสนุนการใชงานอินเทอรเน็ต และคอมพิวเตอรของคุณตองสนับสนุน Bluetooth PAN (Personal Area Network) หลังจาก
เชื่อมตอกับบริการจุดเชื่อมตอเครือขาย (NAP) ของโทรศัพทและจับคูกับคอมพิวเตอรแลว โทรศัพทจะเปดการเชื่อมตอขอมูล
แพ็คเก็ตกับอินเทอรเน็ตอัตโนมัต ิไมจำเปนตองติดตั้งโปรแกรม PC suite เมื่อกำลังใชงานบริการ NAP ของโทรศัพท โปรดดูที่“เทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth” หนา 25

แอปพลิเคชั่นการสื่อสารขอมูล

โปรดดูขอมูลเกี่ยวกับการใชแอปพลิเคชั่นการสื่อสารขอมูลจากเอกสารที่ใหมาดวย

ในระหวางที่เชื่อมตอเครื่องเขากับเครื่องคอมพิวเตอร คุณไมควรโทรออกหรือตอบรับสายเรียกเขา เนื่องจากอาจทำใหการทำงานขัดของ
ได

เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นระหวางการใชโทรศัพทเพื่อรับสงขอมูล ใหวางโทรศัพทบนพื้นผิวที่มั่นคง โดยใหดานแผงปุมกดคว่ำลง อยา
เคลื่อนยายตัวเครื่องโทรศัพท ขณะใชโทรศัพทเพื่อรับสงขอมูล เชน ไมควรถือตัวเครื่องขณะใชโทรศัพทเพื่อรับสงขอมูล

20. อุปกรณเสริมของแท

คำเตือน: เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรองจาก Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้เทา
นั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทำใหการรับประกันหรือการรับรองสำหรับเครื่องเปนโมฆะ

อุปกรณเสริมแบบใหมสำหรับโทรศัพทของคุณมีจำหนายอยูมากมาย คุณสามารถเลือกอุปกรณเสริมซึ่งเหมาะกับ
ความตองการในการติดตอสื่อสารของคุณได

อุปกรณเสริม

กฎเกณฑเฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณเสริมและอุปกรณเพิ่มพิเศษ

• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก

• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

• ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณเสริมทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถอยางสม่ำเสมอ

• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรับรองเทานั้นที่จะติดตั้งอุปกรณเสริมในรถที่ติดตั้งยากได

แบตเตอร่ี

ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-4C สูงสุด 210 นาที สูงสุด 336 ชั่วโมง

ขอสำคัญ: เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลาโดยประมาณเทานั้น โดยเวลานี้ขึ้นกับความแรงของสัญญาณ, ขอ
กำหนดของเครือขาย, คุณสมบัติที่ใช, อายุและขอกำหนดของแบตเตอรี่, อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี่, การใชในโหมด
ดิจิตอล และปจจัยอื่นๆ ระยะเวลาที่เครื่องใชในการโทรจะสงผลตอเวลาสแตนดบาย และเชนเดียวกัน ระยะเวลาที่เปดเครื่อง
และอยูในโหมดสแตนดบายจะสงผลตอเวลาสนทนา

ชุดหูฟง Bluetooth Headset BH-207 ของ Nokia
ใชชุดหูฟง Bluetooth BH-207 ของ Nokia เพื่อความอิสระในการสนทนา คุณสามารถใชชุดหูฟงไรสาย น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก ใชงาน
สะดวกงายดายนี้กับโทรศัพทไดหลากหลายรุน

อุปกรณเสริมของแท
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คุณสมบัติหลัก: รูปลักษณคลาสสิก ขนาดเล็กกะทัดรัด และมีสี่สีใหเลือก, ใชงานงาย ในแบบไรสายที่เชื่อมตอกับเทคโนโลย ีBluetooth,
มีหวงคลองหูที่ปรับเปลี่ยนได สวมใสสบายไดทั้งสองขาง, มีปุมควบคุมสองปุมที่ใชงานไดสะดวก: ปุมอเนกประสงคและปุมเพิ่ม/ลดระดับ
เสียง, สนทนาไดนานถึง 7.5 ชั่วโมง และใชงานในโหมดสแตนดบายไดนานถึง 140 ชั่วโมง

ชุดอุปกรณแฮนดฟรีไรสายในรถยนต HF-33W ของ Nokia
เพลิดเพลินยามเดินทางบนทองถนนดวยชุดอุปกรณแฮนดฟรีไรสายในรถยนต HF-33W ของ Nokia เพียงเสียบชุดอุปกรณนี้กับชองจุดบุหรี่
ของรถยนต และตอปลายอีกดานหนึ่งเขากับโทรศัพทที่ใชงานรวมกันไดผานทางเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth เพื่อการใชงานแบบ
แฮนดฟรีในรถยนต

การติดตอสื่อสารในแบบแฮนดฟรีไรสาย: เชื่อมตอกับโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชงานรวมกันไดโดยใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth,
อินเตอรเฟซสำหรับผูใชที่ใชงานงาย เพื่อจัดการกับการสนทนาไดอยางสะดวกสบาย (รับสาย/ปฏิเสธ/วางสาย/เรียกซ้ำ/ปรับระดับเสียง)
พรอมคุณภาพเสียงในระดับดีเยี่ยม เพราะมี Digital Signal Processing (DSP) ที่ชวยลดเสียงสะทอนและคลื่นรบกวน

การด microSD ขนาด 1 GB MU-22 ของ Nokia
การด microSD มีพื้นที่จัดเก็บขอมูลที่สามารถลบออกไดขนาด 1 GB เพื่อชวยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บขอมูล เพลง และแอป
พลิเคชั่นซอฟตแวรของคุณ

21. แบตเตอร่ี

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
โทรศัพทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจประจุใหมได คุณสามารถชารจและคายประจุแบตเตอรี่ไดเปนรอยๆ ครั้ง
แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด ให
เปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสำหรับโทรศัพทรุนนี้
ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น

หากใชแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนเปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่นั้นเปนเวลานาน คุณอาจตองตอสายอุปกรณชารจ แลวถอดสาย แลวจึง
ตอสายอีกครั้งเพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่

ใหถอดเครื่องชารจออกจากเตาเสียบเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการชา
รจเปนเวลานานเกินไปจะทำใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อ
เวลาผานไป

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได

ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคเทานั้น ไมควรใชเครื่องชารจหรือแบตเตอรี่อื่นที่อาจเปนอันตราย

อยาลัดวงจรแบตเตอรี ่การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับ
ขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน ในกรณีที่
คุณพกแบตเตอรี่สำรองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ การลัดวงจรเชนนี้อาจทำใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับเชื่อมตอเกิดความเสีย
หายได

การทิ้งแบตเตอรี่ไวในที่รอนหรือเย็น เชน ในรถยนตที่ปดกระจกและปดประตูสนิทในฤดูรอนหรือฤดูหนาว จะทำใหความจุพลังงานและ
อายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) การใชแบตเตอรี่ที่
รอนหรือเย็นเกินไปอาจทำใหโทรศัพทไมสามารถทำงานไดชั่วคราว แมวาแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทำ
งานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิต่ำกวาจุดเยือกแข็ง

หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได หรือหากแบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบิดไดเชนกัน การกำจัด
แบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณานำกลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน

หามถอดชิ้นสวนหรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือ
ดวงตา ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ใหลางผิวหนังหรือตาดวยน้ำทันท ีหรือรีบไปพบแพทย

คำแนะนำในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia

แบตเตอรี่
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ควรใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ทุกคร้ัง เพ่ือความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบวาแบตเตอรี่ท่ีซื้อเปน แบตเตอรี่ของแทของ Nokia 
หรือไม ใหซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจําหนาย Nokia ท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ัน และตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรมโดยใชขัน้ตอนตอไปน้ี

การตรวจสอบตามขัน้ตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกันวาแบตเตอรี่ดังกลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอย
เปอรเซ็นต หากคุณมีเหตุผลอ่ืนใดที่เช่ือไดวาแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแทของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอรี่น้ี 
หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคืนแบตเตอร่ีไปยังท่ี ท่ีคุณซื้อมา



การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอรโฮโลแกรม คุณจะเห็นรูป Nokia Connecting Hands ในมุมมองหนึ่ง และจะเห็นโลโกอุปกรณ

เสริมของแทของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง

2. เมื่อคุณขยับแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอรโฮโลแกรมไปทางซาย ขวา ขึ้น และลง คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ใน
แตละดานตามลำดับ

จะทำอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท

ในการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแทของ Nokia โปรดไปที่ 

แบตเตอร่ี
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หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคุณท่ีมี สติ๊กเกอรโฮโลแกรมเปนแบตเตอรี่ของแทของ Nokia หรือ
ไม โปรดอยาใชแบตเตอรี่น้ัน การใชแบตเตอรี่ท่ีไมไดรับการ รับรองจากบริษัทผูผลิตอาจเปนอันตรายและอาจทําให
โทรศัพทของคุณมีประสิทธิภาพดอยลง อีกท้ังยังทําใหเครื่องและอุปกรณเสริมเสียหายได และอาจสงผลตอการรับรองหรือ
การรับประกันอ่ืนใดที่ใชกับโทรศัพท

www.nokia.co.th/batterycheck.

http://www.nokia.com/battery


การดูแลและการบำรุงรักษา

โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพทของคุณอยางดี คำ
แนะนำตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง

• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจับตัว ความชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำใหเกิดองคประกอบของแร ซึ่งอาจทำให
วงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได หากตัวเครื่องเปยกชื้น ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใส
แบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปน
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำใหอายุการใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อม
สภาพ และทำใหสวนที่เปนพลาสติกงอหรือละลายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให
อุปกรณแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพทนอกเหนือจากที่แนะนำไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทำใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหาย
ได

• อยาใชสารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทำความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทำใหอุปกรณที่สามารถถอดเขาออกไดติดขัด และไมสามารถทำงานไดตามปกติ

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทำความสะอาดเลนส เชน เลนสของกลองถายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง

• ใชเฉพาะเสาอากาศสำรองที่ไดรับพรอมโทรศัพทและไดรับการรับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง หรือ
ตอเติมเสาอากาศ อาจทำใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

• หมั่นสำรองขอมูลที่คุณตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และบันทึกยอปฏิทิน

• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน ใหปดสวิตชโทรศัพทและถอดแบตเตอรี่ออก

คำแนะนำเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท แบตเตอรี ่แทนชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ หากอุปกรณใดทำงานไมถูกตอง ใหนำไปยังศูนยบริการที่
ไดรับการรับรองใกลบานคุณเพื่อขอรับบริการ

ขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือความปลอดภัย

เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอุปกรณขนาดเล็กบรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

สภาพแวดลอมการทำงาน
โทรศัพทเครื่องนี้เปนไปตามคำแนะนำในการปลอยคลื่น RF เมื่อใชในตำแหนงปกติใกลกับหูหรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 2.2
ซม. (7/8 นิ้ว) เมื่อใชซองหนังสำหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา วัสดุตาง  ๆเหลานี้ไมมีควรมีโลหะเปน
สวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูหางจากรางกายตามระยะหางที่กำหนดขางตน

โทรศัพทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายที่มีคุณภาพเพื่อสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี อาจมีการหนวงการสงขอ
ความหรือไฟลขอมูลไวจนกวาจะทำการเชื่อมตอไดอยางมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูวาคุณปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะหางระหวาง
เครื่องที่กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ

ชิ้นสวนของโทรศัพทเปนสื่อแมเหล็ก วัสดุโลหะอาจแนบติดกับเครื่องได อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแมเหล็กอื่นไวใกลโทรศัพท
เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทำงานของอุปกรณสำหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทำงานของอุปกรณทางการ
แพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพียงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตอุปกรณนั้นๆ หากคุณไมแนใจวาอุปกรณนั้นมีการ
ปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศัพทในสถานพยาบาลที่มีการติดประกาศหามใช เนื่องจากโรง
พยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกำลังใชอุปกรณที่มีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณเทียม
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนำวา ควรใหโทรศัพทมือถืออยูหางจากอุปกรณเทียม เชน เครื่องควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ หรือ
implanted cardioverter defibrillator อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกลาว
บุคคลที่มีอุปกรณดังกลาวควรจะ:

• เก็บโทรศัพทเคลื่อนที่ใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เมื่อเปดโทรศัพทเคลื่อนที่

• ไมควรเก็บโทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ
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• ถือโทรศัพทเคลื่อนที่ไวกับหูดานที่อยูตรงกันขามกับอุปกรณทางการแพทยเพื่อลดแนวโนมที่จะเกิดคลื่นรบกวนใหเหลือนอยที่สุด

• ปดโทรศัพทเคลื่อนที่ทันทีหากสงสัยวากำลังเกิดคลื่นรบกวน

• อานและทำตามคำแนะนำจากผูผลิตอุปกรณเทียม

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใชโทรศัพทเคลื่อนที่รวมกับอุปกรณเทียม ใหปรึกษาสถานพยาบาลของคุณ

เครื่องชวยฟง
โทรศัพทมือถือบางเครื่องอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องชวยฟงได ในกรณีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผูใหบริการ
ระบบของคุณ

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้งไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู
ผลิตหรือตัวแทนจำหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ที่ติดตั้งไวในรถของคุณ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือซอมแซมโทรศัพทในรถยนต การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตราย
และทำใหการรับประกันเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ำเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดตั้งและทำ
งานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ
สำหรับรถยนตที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไมควรติดตั้งอุปกรณหรือวาง
โทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก เนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณตางๆ ในบริเวณที่ไมถูกตอง
แลวถุงลมนิรภัยเกิดพองตัวขึ้นอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสขึ้นได

คุณไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเครื่องบิน และควรปดโทรศัพทขณะที่อยูบนเครื่องบิน การใชโทรศัพทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิด
อันตรายตอการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้งเปนการรบกวนเครือขายของโทรศัพทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และควรปฏิบัติตามปายและคำแนะนำตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจเกิดการ
ระเบิด รวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำใหดับเครื่องยนต เนื่องจากประกายไฟในพื้นที่เหลานี้อาจทำใหเกิดการระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม ซึ่ง
อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เชน ใกลเครื่องสูบแกสในสถานีบริการ
น้ำมัน และควรปฏิบัติตามขอหามเกี่ยวกับการใชอุปกรณวิทยุในบริเวณคลังน้ำมัน สถานีเก็บน้ำมันและสถานีสงน้ำมัน โรงงานเคมี หรือ
บริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด โดยปกติแลว บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดไดมักจะมีปายแจงไวใหมองเห็นไดอยางชัดเจน แตก็ไมเสมอไป
ทุกครั้ง พื้นที่ตางๆ เหลานี้ ไดแก ชั้นใตดาดฟาเรือ สถานที่เก็บหรือขนถายสารเคมี ยานพาหนะที่ใชแกสปโตรเลียมเหลว (เชน
โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะปะปนอยูในอากาศ

การโทรฉุกเฉิน
ขอสำคัญ:  โทรศัพทมือถือรวมถึงโทรศัพทเครื่องนี้ดวยนั้นทำงานโดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือ
ขายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตั้งโปรแกรมเอง ดวยเหตุนี้ เราจึงไมสามารถใหการรับประกันการเชื่อมตอในทุก
สภาพ คุณไมควรอาศัยแตเพียงอุปกรณไรสายใดๆ เมื่อทำการติดตอสื่อสารที่จำเปน เชน กรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉิน ใหปฏิบัติดังนี้

1. หากยังไมไดเปดโทรศัพท ใหเปดขึ้นในขณะนี ้ตรวจความชัดของสัญญาณ

ในบางเครือขาย คุณอาจตองใสซิมการดที่ใชไดลงในโทรศัพทเสียกอน

2. กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จำเปนเพื่อใหหนาจอวางและพรอมสำหรับการโทรออก

3. ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจงตำแหนงปจจุบันที่คุณอยู ซึ่งอาจแตกตางกันไปตามสถานที่

4. กดปุมโทร

ในกรณีที่คุณกำลังใชฟงกชันอื่นอยู คุณจะตองปดฟงกชันเหลานั้นกอนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได โปรดศึกษาจากคูมือผูใชฉบับนี้หรือ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหบริการระบบของคุณ

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไววาคุณตองใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตองใหไดมากที่สุด โทรศัพทมือถือของคุณอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียง
ประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำของการสื่อสารทางวิทยุ
เครื่องโทรศัพทของคุณจะเปนตัวรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยขอ
กำหนดระหวางประเทศ ขอแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดยหนวยงานอิสระทางดานวิทยาศาสตร ICNIRP และรวมถึงระดับความปลอดภัยของผูใช
ทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

ขอแนะนำของการเปดรับคลื่นโทรศัพทรุนนี้ใชหนวยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ซึ่งกำหนดไวในคำแนะนำ ICNIRP โดยจำกัด
ไวที่ 2.0 วัตต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน
ซึ่งเครื่องจะสงคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำใหใชในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช
โทรศัพทอาจต่ำกวาคาสูงสุด เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายไดตามที่กำหนด
ไว คาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับปจจัยตาง  ๆเชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลัก คา SAR ที่สูงที่สุดภายใตคำแนะนำของ ICNIRP
สำหรับการใชโทรศัพทที่หู คือ .57 วัตต/กก.
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การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลใหคา SAR แตกตางไป คา SAR อาจแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับขอกำหนดที่ทดสอบและประกาศในแตละ
ประเทศรวมทั้งระบบเครือขาย ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคา SAR มีใหไวในหัวขอขอมูลผลิตภัณฑที่ www.nokia-asia.com
โทรศัพทเครื่องนี้ยังไดรับการออกแบบมาเพื่อใหสอดคลองตามขอกำหนดของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุที่กำหนดโดย Federal
Communications Commission (USA) และ Industry Canada ขอกำหนดนี้จำกัดคา SAR ไวที่ 1.6 วัตต/กก. ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกินหนึ่งกรัม
ตอเนื้อเยื่อผิว คา SAR ที่สูงที่สุดภายใตมาตรฐานนี้สำหรับการใชโทรศัพทที่หู คือ .48 วัตต/กก. และสำหรับการพกพากับรางกาย คือ .16
วัตต/กก. คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทรุนนี้ไดที่ http://www.fcc.gov/oet/fccid โดยคนหาระบบรับรองอุปกรณ โดยใช FCC ID:
PPIRM-217

การรับประกันอยางจำกัดโดยผูผลิต
การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้ถือเปนสวนเสริม และไมมีผลกระทบตอสิทธิตามกฎหมาย (ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย) ภายใต
กฎหมายภายในที่ใชบังคับที่เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑเพื่อการบริโภค

Nokia Corporation ("Nokia") ไดกำหนดการประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้สำหรับบุคคลที่ไดซื้อผลิตภัณฑ Nokia ที่รวมอยูในชุด
ผลิตภัณฑที่จัดจำหนาย ("ผลิตภัณฑ")

Nokia รับประกันวาในระหวางระยะเวลาการประกันคุณภาพ Nokia หรือบริษัทที่ไดรับมอบหมายจาก Nokia จะแกไขความบกพรองในเวลา
ที่มีเหตุผลทางการคาในวัสดุ การออกแบบ และคุณภาพตามวิชาชีพอยางไมคิดคาบริการโดยการซอม หรือ หากทาง Nokia พิจารณาแต
เพียงผูเดียวเห็นจำเปนวาใหเปลี่ยนผลิตภัณฑใหมใหแทนตามการประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้ (เวนแตกฎหมายจะกำหนดไวเปนอยาง
อื่น) การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้จะมีความสมบูรณและสามารถใชบังคับไดในประเทศที่คุณไดซื้อผลิตภัณฑที่มุงผลิตเพื่อจำหนายใน
ประเทศนี้เทานั้น

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ
ระยะเวลาการประกันคุณภาพจะเริ่มตนตั้งแตเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑเดิมโดยผูใชที่ซื้อเปนคนแรก ผลิตภัณฑอาจประกอบไปดวยสวนตางๆ
หลายสวน และแตละสวนอาจมีระยะเวลาการรับประกันที่แตกตางกันไป (ตอไปนี้จะเรียกวา "ระยะเวลาการรับประกัน") ทั้งนี ้ระยะเวลาการ
รับประกันจะเปนดังนี้:

a) สิบสอง (12) เดือนสำหรับโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณเสริม (ไมวาจะรวมอยูในกลองโทรศัพทเคลื่อนที่หรือขายเปนผลิตภัณฑแยก
ตางหาก) นอกจากชิ้นสวนและอุปกรณใชสิ้นเปลืองตามที่ระบุใน (b) และ (c) ขางลางนี้

b) หก (6) เดือนสำหรับชิ้นสวนใชสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม: แบตเตอรี่ อุปกรณชารจแบตเตอรี่ แทนวางแบบตั้งโตะ ชุดหูฟง สาย
เคเบิล และซอง และ

c) เกาสิบ (90) วันสำหรับสื่อบันทึกซอฟตแวรที่จัดให เชน ซีดี-รอม หรือการดหนวยความจำ

ตามที่กฎหมายภายในประเทศของคุณจะอนุญาต ระยะเวลาการประกันคุณภาพนี้จะไมมีการขยายหรือตอ หรือกระทำการใดๆ ที่มีผล
กระทบที่เกี่ยวกับการขายชวงในภายหลัง การซอม หรือการเปลี่ยนใหแทนในผลิตภัณฑ อยางไรก็ดี สำหรับชิ้นสวนที่ไดรับการซอมจะได
รับการประกันคุณภาพตามระยะเวลาการประกันคุณภาพเดิม หรือเปนเวลาหกสิบ (60) วันตั้งแตวันที่ซอม แลวแตวาระยะเวลาใดจะยาว
นานกวา

วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน
ในกรณีที่คุณตองการใชสิทธิตามการประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้ คุณสามารถติดตอศูนยการติดตอของ Nokia (ในกรณีที่มีศูนยนี้ โปรด
พิจารณาอัตราคาโทรศัพทภายในประเทศที่ใช) และ/หรือในกรณีที่จำเปน ใหสงคืนผลิตภัณฑของคุณหรือชิ้นสวนที่มีปญหา (ในกรณีที่
ไมมีปญหาทั้งผลิตภัณฑ) ไปที่ศูนยใหความชวยเหลือของ Nokia หรือสถานที่ใหบริการที่กำหนดโดย Nokia ขอมูลเกี่ยวกับศูนยใหความ
ชวยเหลือของ Nokia สถานที่ใหบริการที่กำหนดโดย Nokia และศูนยการติดตอของ Nokia สามารถหาไดที่เว็บเพจของ Nokia ในทองที่
หากมี

คุณตองสงคืนผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนที่มีปญหา (ในกรณีที่ไมมีปญหาทั้งผลิตภัณฑ) ไปที่ศูนยใหความชวยเหลือของ Nokia หรือสถานที่
ใหบริการที่กำหนดโดย Nokia กอนสิ้นระยะเวลาการประกันคุณภาพ

เมื่อใชสิทธิตามการประกันคุณภาพอยางจำกัด คุณตองแสดง: a) ผลิตภัณฑ (หรือชิ้นสวนที่มีปญหา) b) หลักฐานการซื้อตนฉบับที่ไมมีการ
แกไขและสามารถอานออกได ที่มีการระบุอยางชัดเจนถึงชื่อและที่อยูของผูขาย วันที่และสถานที่ที่ซื้อ ประเภทผลิตภัณฑ และ IMEI หรือ
เลขลำดับอุปกรณอื่นๆ

การประกันคุณภาพนี้จะสามารถขยายไดเฉพาะกับผูใชเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑเปนคนแรกและไมมีการมอบหรือโอนไปยังผูซื้อ/ผูใชถัดไป

สิ่งที่ไมครอบคลุมถึง
1. การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้จะไมครอบคลุมถึงคูมือผูใชหรือซอฟตแวรของบุคคลภายนอก การตั้งคา เนื้อหา ขอมูล หรือลิงก ไมวา
จะถูกรวม/ดาวนโหลดในผลิตภัณฑหรือไม ไมวาจะถูกรวมในระหวางการติดตั้ง การประกอบ การขนสง หรือในเวลาใดๆ ในระหวางสาย
การสงมอบหรือโดยประการอื่น และตามวิธีการที่คุณกำหนด ในการขยายตามที่กฎหมายที่ใชบังคับอนุญาต Nokia จะไมรับประกันวา
ซอฟตแวรของ Nokia จะเปนไปตามขอกำหนดของคุณ จะสามารถทำงานรวมกับอุปกรณฮารดแวรหรือซอฟตแวรประยุกตตางๆ ที่กำหนด
โดยบุคคลภายนอก รวมทั้งจะไมรับประกันวาการทำงานของซอฟตแวรดังกลาวนี้จะไมมีการติดขัดหรือปราศจากขอบกพรองหรือขอ
บกพรองตางๆ ในซอฟตแวรจะสามารถแกไขไดหรือจะไดรับการแกไข

2. การรับประกันอยางจำกัดนี้ไมครอบคลุมถึง ก) การสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใชงานตามปกติ (ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเพียง การสึกหรอ
เสื่อมสภาพของเลนสถายภาพ แบตเตอรี่หรือจอภาพ) ข) คาขนสง ค) ความบกพรองจากการใชงานโดยขาดความระมัดระวัง (ซึ่งรวมถึง
แตไมจำกัดเพียง ความบกพรองที่เกิดจากสิ่งของมีคม การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ) ง) ความบกพรองหรือความเสียหายที่
เกิดจากการใชผลิตภัณฑอยางไมถูกตอง ซึ่งรวมถึงการใชงานที่ขัดกับขอแนะนำการใชที่ใหโดย Nokia (เชน การใชที่ระบุอยูในคูมือผูใช
ของผลิตภัณฑ) และ/หรือ จ) การกระทำอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมอยางเหมาะสมของ Nokia
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3. การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้จะไมครอบคลุมถึงขอบกพรองหรือขอบกพรองที่ถูกกลาวอางที่เกิดขึ้นโดยขอเท็จจริงที่วามีการใช
ผลิตภัณฑกับ หรือเชื่อมตอกับ ผลิตภัณฑ อุปกรณเสริม ซอฟตแวร และ/หรือ การบริการที่ไมไดผลิต จัดหาหรือไดรับอนุญาตจาก Nokia
และไดมีการใชนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่กำหนดใหใช ขอบกพรองตางๆ อาจเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร จากการเขาถึงโดยไมไดรับ
อนุญาตของคุณหรือของบุคคลภายนอกไปยังการบริการ บัญชีอื่นๆ ระบบคอมพิวเตอรหรือเครือขายตางๆ การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต
นี้อาจเกิดขึ้นจากการการเจาะระบบ การขโมยรหัสผานหรือวิธีการอื่นๆ ที่หลากหลาย

4. การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้จะไมครอบคลุมถึงขอบกพรองที่เกิดขึ้นโดยขอเท็จจริงที่วาแบตเตอรีเกิดการลัดวงจรหรือซี
ลของแบตเตอรีถูกปด หรือเซลลแตกหรือแสดงรองรอยการถูกทำลาย หรือมีการใชแบตเตอรีในอุปกรณอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดใหใช

5. การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้จะไมใชบังคับในกรณีที่ผลิตภัณฑถูกเปด ปรับเปลี่ยน หรือซอมโดยบุคคลอื่นใดที่มิใชศูนยใหรับบริการ
ที่ไดรับมอบหมาย ในกรณีที่มีการซอมโดยใชอะไหลที่ไมไดรับการอนุญาตใหใช หรือในกรณีที่เลขลำดับของผลิตภัณฑ รหัสวันที่ของ
อุปกรณเสริมโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือหมายเลข IMEI ถูกดึงออก ลบ ทำใหเลือน แกไข หรือไมสามารถอานได ในวิธีใดๆ ก็ตาม และการ
พิจารณาดังกลาวนี้จะอยูในดุลยพินิจแตเพียงผูเดียวของ Nokia
6. การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้จะไมสามารถใชได ในกรณีที่ผลิตภัณฑโดนละอองน้ำ ความชื้น หรือความรอนจัด หรือเงื่อนไขทางสิ่ง
แวดลอมที่รุนแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในเงื่อนไขดังกลาว มีการกัดกรอน การออกซิเดชัน การเปอนอาหารหรือของเหลว
หรือไดรับผลจากเคมีภัณฑ

ขอความสำคัญอ่ืน
ผูใหบริการอิสระที่เปนบุคคลภายนอกจะจัดหาซิมการดและเครือขายเซลลูลารและ/หรือเครือขายหรือระบบอื่นๆ ที่ใชกับผลิตภัณฑ ดังนั้น
Nokia จะไมรับผิดชอบในการประกันคุณภาพกับการดำเนินการมีพรอมใช การครอบคลุมของการบริการ การบริการ หรือพิสัยของเครือขาย
เซลลูลารหรือเครือขายหรือระบบอื่นๆ กอนที่จะมีการซอมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ ผูใหบริการอาจจำเปนตองปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ที่
ไดมีการเพิ่มเพื่อล็อคผลิตภัณฑกับเครือขายหรือผูใหบริการเฉพาะ ในกรณีดังกลาวนี้ Nokia จะไมรับผิดชอบในความลาชาในการซอม
ตามการประกันคุณภาพหรือการที่ Nokia ไมสามารถทำการซอมตามการประกันคุณภาพไดอยางสมบูรณซึ่งมีสาเหตุจากความลาชาของผู
ใหบริการหรือความลมเหลวในการปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ได

โปรดจำไววาใหทำการสำรองสำเนาตางๆ หรือเก็บเอกสารที่มีขอมูลและเนื้อหาที่สำคัญที่เก็บอยูในผลิตภัณฑของคุณ เนื่องจากเนื้อหา
หรือขอมูลอาจสูญหายในระหวางการซอมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ ตามขอกำหนดในขอ "ขอจำกัดความรับผิดของ Nokia" และตามที่
กฎหมายอนุญาต Nokia ไมวาในกรณีใดๆ จะไมรับผิดชอบ ทั้งโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย ในความเสียหายหรือความสูญหาย หรือความ
ลมเหลวไมวาจะเกิดขึ้นจากความสูญหาย ความเสียหาย หรือความลมเหลวของเนื้อหาหรือขอมูลในระหวางการซอมหรือการเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ

ชิ้นสวนหรืออุปกรณอื่นทั้งหมดของผลิตภัณฑที่ Nokia เปลี่ยนใหใหมจะเปนกรรมสิทธิ์ของ Nokia ในกรณีที่ผลิตภัณฑที่ถูกสงกลับคืนถูก
พบวาไมอยูภายใตเงื่อนไขและขอผูกพันของการประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้ ทาง Nokia และบริษัทที่ใหบริการที่ไดรับมอบหมายขอ
สงวนสิทธิที่จะคิดคาบริการ ในขณะที่ซอมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ Nokia อาจใชผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนใหม เทียบเทาของใหม หรือที่ไดรับ
การปรับปรุงสภาพใหมแลว

ผลิตภัณฑของคุณอาจมีองคประกอบเฉพาะประเทศ ซึ่งรวมถึงซอฟตแวร ในกรณีที่ผลิตภัณฑมีการสงออกอีกครั้งจากประเทศปลายทาง
เดิมไปยังอีกประเทศหนึ่ง ผลิตภัณฑอาจมีองคประกอบเฉพาะประเทศที่ไมถือวาเปนขอบกพรองตามการประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้

ขอจำกัดความรับผิดของ Nokia
การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้เปนการแกไขเฉพาะประการเดียวของคุณตอ Nokia และเปนความรับผิดเฉพาะประการเดียวของ Nokia ใน
ขอบกพรองในผลิตภัณฑของคุณ อยางไรก็ดี การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้ไมแยกหรือจำกัด i) สิทธิตามกฎหมาย (ขอกำหนดของ
กฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใชบังคับ หรือ ii) สิทธิใดๆ ของคุณตอผูจำหนายผลิตภัณฑ

การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้จะใชแทนที่ความรับผิดและการประกันคุณภาพของ Nokia อื่นๆ ไมวาโดยปากเปลา ลายลักษณอักษร
โดยขอกำหนด (ไมบังคับ) โดยขอสัญญา โดยการละเมิด หรือโดยประการอื่น ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัด และในกรณีที่อนุญาตตามกฎหมายที่
ใชบังคับ ขอกำหนด การประกันคุณภาพ หรือเงื่อนไขโดยปริยายใดๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพและความสมบูรณที่เหมาะสมกับสภาพการใช
งาน ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะไมรับผิดชอบสำหรับความเสียหายหรือสูญหาย หรือความลมเหลวของขอมูล การสูญเสียกำไร การ
สูญเสียการใชผลิตภัณฑหรือการทำงาน การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียในการทำสัญญา การสูญเสียรายได หรือการสูญเสียรายรับที่
คาดไว ตนทุนหรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้น หรือสำหรับความเสียหายหรือความเสียหายทางออม ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น หรือ
ความเสียหายหรือความสูญเสียพิเศษ ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะรับผิดจำกัดเฉพาะมูลคาของผลิตภัณฑที่จำหนาย ขอจำกัดดัง
กลาวจะไมใชกับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เกิดจากการละเมิดที่ไดรับการพิสูจนวาเปนของ Nokia

ขอกำหนดตามกฎหมาย
การประกันคุณภาพอยางจำกัดนี้อยูภายใตขอกำหนดของกฎหมายที่กำหนดเงื่อนไขหรือการประกันคุณภาพโดยปริยายใหกับการประกัน
คุณภาพอยางจำกัดนี้ซึ่งไมสามารถปฏิเสธ จำกัด หรือปรับเปลี่ยน หรือไมสามารถปฏิเสธ จำกัดหรือปรับเปลี่ยนเวนแตกระทำอยางจำกัด
ในกรณีที่ขอกำหนดตามกฎหมายดังกลาวใชบังคับ และ Nokia สามารถปฏิบัติตามได ความรับผิดตามขอกำหนดดังกลาวจะมีอยูอยาง
จำกัด โดยมีทางเลือกในกรณีของสินคา: เปลี่ยนสินคาหรือสิ่งของที่เทียบเทาสินคา ซอมสินคา ชำระราคาคาเปลี่ยนสินคาหรือการไดมา
ในสินคาที่เทาเทียมกัน หรือชำระราคาในการซอมสินคา และในกรณีของการบริการ: ใหบริการอีกครั้ง หรือชำระราคาในการที่ตองให
บริการอีกครั้ง

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑของคุณเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสซึ่งมีเทคโนโลยีที่มีความซับซอน Nokia ขอแนะนำใหคุณทำความคุน
เคยกับคูมือผูใชและคำแนะนำที่ใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ โดยทำหมายเหตุไวดวยวาผลิตภัณฑอาจมีเลนสกลองถายรูป หนา
จอที่มีความคมชัดสูง และชิ้นสวนอื่นๆ ดังกลาว ซึ่งอาจถูกขีดขวนหรืออาจเสียหายไดหากไมใชความระมัดระวังอยางดี

ขอมูลการประกันคุณภาพ ขอกำหนด และคุณภาพของผลิตภัณฑทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมมีการแจงใหทราบ
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