
คูมือผูใช Nokia 6303 classic



คําประกาศเร่ืองความสอดคลอง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้วา ผลิตภัณฑ RM-443 นี้
สอดคลองกับขอกําหนดที่จําเปนและเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของของ
Directive1999/5/EC คณุสามารถอานสาํเนาของประกาศเรื่องความ
สอดคลองไดที่ http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/

© 2009 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ Navi เปน
เคร่ืองหมายการคา หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท
Nokia Corporation Nokia tune เปนเคร่ืองหมายดานเสียงของ
Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑและบริษัทอื่นๆ ที่กลาวถงึในที่นี้
อาจเปนเคร่ืองหมายการคาหรือชื่อทางการคาของเจาของ

ภัณฑน้ันๆ

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

หามทาํซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเกบ็เนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือ
ทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ในรูปแบบใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอกัษรจาก Nokia

ประกอบดวยซอฟตแวรเขารหัสขอความ RSA BSAFE หรือซอฟตแวร
โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security

Java และเคร่ืองหมายที่มีสัญลักษณ Java ทัง้หมดเปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบยีนของบริษัท
Sun Microsystems, Inc.

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

ผลิตภัณฑน้ีไดรับอนุญาตภายใต MPEG4 Visual Patent Portfolio
License (i) เพื่อใชงานสวนตวัและไมใชเชงิพาณิชยในการเชือ่มตอ
กบัขอมูลทีเ่ขารหสัตามขอกาํหนดของ MPEG-4 Visual Standard
โดยลูกคาเพื่อใชในกิจกรรมสวนตวัและไมใชทางการคา และ (ii)
เพื่อใชเชื่อมตอกับวดิโีอ MPEG-4 ของผูใหบริการวิดโีอที่ไดรับ
อนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ขอมูล
เพิ่มเตมิรวมถึงขอมูลที่เกี่ยวกับการสงเสริมการขาย การใชงาน
ภายในและการใชงานเชิงพาณิชย สามารถดไูดจาก MPEG LA, LLC
โปรดดทูี่ http://www.mpegla.com

Nokia ดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง Nokia จึงขอ
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ความปลอดภยั

โปรดอานและปฏบิัติตามคําแนะนําตอไปน้ี 
มฉิะน้ันอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิด
กฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมในคูมือ
ผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หาม
ใชโทรศัพทไรสาย หรือในกรณีท่ี
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรอื
กอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยบนทองถนนเปน
อันดับแรก

ควรปฏบิัติตามกฎหมายทองถิ่น
ไมควรใชมือจับสิ่งอ่ืนใด เมื่อคุณ
ขับขี่ยานพาหนะอยู สิ่งสําคัญ
อันดับแรกที่คณุควรคํานึงในขณะ
ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความ
ปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอ
สัญญาณรบกวน ซึง่จะสงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของ
เคร่ืองได

ปดโทรศพัทเม่ืออยูในบริเวณที่หามใช
โทรศัพทไรสาย

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

บริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ันท่ี
จะสามารประกอบหรือซอม
อุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและ
แบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรอง
เทาน้ัน หามตอโทรศัพทเขากับ
อุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกัน
ได

กันนํ้า
โทรศัพทของคุณไมกันนํ้า ควร
เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง

6 ความปลอดภัย
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การเริ่มตนใชงาน

ทําความรูจักกับโทรศัพท, การใสแบตเตอรี,่ 
ซิมการด และเรยีนรู ข อมูลสําคัญเก่ียวกับ
โทรศัพทของคุณ

ปุมและสวนประกอบ

1 หูฟง
2 หนาจอ
3 ปุมเลือกดานซายและขวา
4 ปุม Navi™ (ปุมเล่ือน)
5 ปุมโทรออก
6 แผงปุมกด
7 ไมโครโฟน
8 ปุมวางสาย
9 ตัวเซนเซอรแสง
10 ชองเสียบอุปกรณชารจ
11 รูรอยสายคลองขอมือ
12 ชองเสียบ Nokia AV (3.5 มม.)
13 ชองเสียบสายเคเบิล Micro USB

14 ปุมลดระดับเสียง
15 ปุมเพ่ิมระดับเสียง
16 ลําโพง
17 ปุมเปด/ปด
18 แฟลชกลองถายรูป
19 เลนสกลองถายรูป

ขนาด

นํ้าหนัก ประมาณ 94 กรัม

ปริมาตร ประมาณ 57 ซม.3

ความยาว 108.8 มม.

ความกวาง (สงูสุด) 46.2 มม.

ความสูง (สูงสุด) 12.9 มม.

การใสซิมการดและแบตเตอรี่
ปดเคร่ืองและปลดอุปกรณชารจออกทุกคร้ัง
กอนท่ีจะถอดแบตเตอรี่

โทรศัพทเคร่ืองน้ีไดรับการออกแบบมาเพื่อให
ใชกับแบตเตอร่ี BL-5CT โปรดใชแตแบตเตอรี่
ของแทของ Nokia ทุกคร้ัง โปรดดูท่ี“คํา
แนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ
Nokia” หนา 43

ซมิการดและขัว้สัมผัสอาจเกิดความเสียหาย
ไดงาย เน่ืองจากการขูดขีดหรือดัดงอ คุณจึง
ควรถือ ใส หรือถอดการดอยางระมัดระวัง

การเริ่มตนใชงาน 7
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1 เล่ือนหนากาก (1) และถอดออก ถอด
แบตเตอรี่ออก (2)

2 เปดท่ีใสซิมการด (3) ใสซมิการดเขาไป
ในท่ีใส โดยใหหนาสัมผัสควํ่าลงในชอง
ใส (4) ปดท่ีวางซมิการด (5)

3 สังเกตขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่ (6) แลวใส
แบตเตอรี ่(7) ใสฝาปดดานหลงักลับคืน
(8)

การใสและถอดการดหนวยความจํา
ควรใช การด microSD ท่ีไดรับการรับรองจาก
Nokia วาใชกับเครื่องรุนน้ีไดเทาน้ัน Nokia ใช
มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการรับรอง
สําหรับการดหนวยความจํา แตการดบางยี่หอ
อาจไมสามารถใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีได

อยางสมบูรณ การดท่ีใชงานรวมกันไมได อาจ
ทําใหการดและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และ
อาจทําใหขอมูลท่ีจัดเก็บไวบนการดสูญหาย

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการด microSD ได
สูงสุด 4 GB

การใสการดหนวยความจํา

1 ถอดฝาดานหลังออก
2 ใสการดหนวยความจําลงในชองใสการด

หนวยความจํา โดยใหบริเวณหนาสัมผัส
ควํ่าลง และกดใหล็อคเขาท่ี

3 ปดฝาดานหลัง

การถอดการดหนวยความจําออก
ขอสําคัญ:  หามถอดการดหนวยความจําออก
กลางคันเมื่อยังมีการใชการดอยู การถอด
การดในขณะที่กําลังใชงานอาจทําใหการด
หนวยความจําและตัวเครื่อง รวมท้ังขอมูลท่ีจัด
เก็บไวในการดเสียหายได

คุณสามารถถอดหรือเปลี่ยนการดหนวยความ
จํา ขณะท่ีโทรศัพททํางานอยูโดยไมตองปด
เคร่ือง

1 ดูใหแนใจวาไมมีแอปพลิเคช่ันใดกําลัง
เขาใชงานการดหนวยความจําอยู

2 ถอดฝาดานหลังออก
3 กดการดหนวยความจําลงเล็กนอยเพ่ือ

คลายล็อคและถอดออก
4 ปดฝาดานหลัง

การชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของคณุไดรับการชารจมากอนแลว
อยางไรก็ตามระดับการชารจอาจแตกตางกัน

8 การเริ่มตนใชงาน
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1 เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบ
ปลั๊กไฟท่ีผนัง

2 ตอสายจากอุปกรณชารจเขากับโทรศัพท
3 เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ใหถอดสาย

อุปกรณชารจออกจากโทรศัพทกอน แลว
จึงถอดออกจากชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลาย
นาทีกวาท่ีสัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึน้บนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถโทรออก
ได

ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึน้อยูกับ
ประเภทของอุปกรณชารจท่ีใช การชารจ
แบตเตอรี ่BL-5CT ดวยเครื่องชารจ AC-8 จะใช
เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที เมื่อโทรศัพท
อยูในโหมดหนาจอหลัก

เสาอากาศ

โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศอยูท้ังภายใน
และภายนอก เชนเดียวกับอุปกรณสงสัญญาณ
วิทยุอ่ืนๆ หลีกเล่ียงการจับบริเวณเสาอากาศ
โดยไมจําเปนขณะท่ีเสาอากาศกําลังสงหรือ

รับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะ
กําลังสงหรือรับสัญญาณอาจสงผลตอ
คุณภาพของการสื่อสารและ ทําใหมีการใช
พลังงานเกินกวาท่ีจําเปน และอาจทําใหอายุ
การใชงานแบตเตอรีส่ั้นลง

ในรูปภาพแสดงบริเวณเสาอากาศโดยกํากับ
ดวยเครื่องหมายสีเทา

อุปกรณเสริม
การตอสายเคเบลิ USB

เปดฝาชองเสียบ USB และตอสายเคเบิล USB
กับอุปกรณ

ชุดหูฟง

คําเตือน:
ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียง
ท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอ
การไดยินเสียงของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพท
ไวใกลหูระหวางการใชลําโพงเน่ืองจากเสียง
จะดังมาก

คําเตือน:
ขณะท่ีคุณใชชุดหูฟง อาจมีผลตอความ
สามารถในการไดยินเสียงภายนอก หามใชชุด
หูฟงในสถานที่ท่ีอาจมีผลตอความปลอดภยั
ของคุณ

เม่ือเช่ือมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงใดๆ
ท่ีไมไดรับการรับรองโดย Nokia ในการใช

การเริ่มตนใชงาน 9
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อุปกรณน้ีกับชองเสียบ AV ของ Nokia โปรดให
ความสําคัญกับระดบัเสียงใหมากเปนพิเศษ

หามเชื่อมตอผลิตภณัฑท่ีสงสัญญาณขาออก
เพราะอาจสรางความเสียหายใหกับโทรศัพท
ได หามเชื่อมตอแหลงจายไฟใดๆ เขากับชอง
เสียบ AV ของ Nokia

สายคลอง
1 ถอดฝาดานหลังออก
2 รอยสายคลอง และดึงใหแนน
3 ใสฝาดานหลังกลับคืน

10 การเริ่มตนใชงาน
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การเปดเครื่อง

เรียนรูวิธีการเปดเคร่ือง และวิธีการใชฟงกชัน
พ้ืนฐาน

ขอมูลเก่ียวกับโทรศพัทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับน้ีได
รับการรับรองใหใชในเครือขาย GSM 900,
1800 และ 1900 MHz โปรดติดตอขอรับขอมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบเครือขายจากผูให
บริการโทรศัพทของคุณ

ขณะท่ีใชคุณสมบัติตางๆ ในโทรศัพทเคร่ืองน้ี
คณุควรเคารพตอกฎหมายและจารตีประเพณี
ท้ังหมด รวมถึงสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน และ
ลิขสิทธิ์

การคุมครองดานลิขสิทธิ์อาจชวยปองกันการ
คัดลอก การแกไข หรือการโอนภาพ เพลง
และเน้ือหาบางสวนได

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคและลิงค
สําหรับไซตอินเทอรเน็ตจากบริษัทภายนอก
ติดตั้งไวลวงหนาแลว คุณสามารถเขาสูไซต
ของบริษัทเหลาน้ีไดจากโทรศัพทของคุณ
เว็บไซตของบริษัทภายนอกไมใชกิจการใน
เครือของ Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือ
รับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลาน้ี หากคุณ
เลือกเขาใชเว็บไซตดังกลาว คุณควรใชความ
ระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือ
เน้ือหาของเว็บไซต

คําเตือน:
คณุตองเปดเคร่ืองกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติ
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปด
เคร่ืองเม่ือการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลาย
ลกัษณอักษรสําหรับขอมูลสําคญัท้ังหมดท่ีจัด
เก็บไวในเครื่องดวยเสมอ

เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ
โปรดอานคูมือของอุปกรณน้ันๆ เพ่ือศึกษา
ขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับความปลอดภัย

หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถ
ใชงานรวมกันได

คุณควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลาย
ลักษณอักษรสําหรับขอมูลสําคญัท้ังหมดท่ีจัด
เก็บไวในเครื่องดวยเสมอ

โปรดดูขอมูลท่ีสําคัญอ่ืนๆ เก่ียวกับโทรศัพท
ไดจากคูมือผูใช

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

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

รหัสผาน
ในการกําหนดวิธีท่ีโทรศัพทของคณุจะใชรหัส
ผานและการตั้งคาความปลอดภัย เลือก
เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย > รหัส
ผาน
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• รหัสโทรศัพทจะชวยปองกันการใช
โทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต รหัสท่ีตั้ง
ไวแลวคือ 12345 คุณสามารถเปลี่ยน
รหัส และตั้งคาโทรศัพทใหรองขอการ
ปอนรหัสไดดวย การใชงานบางอยางตอง
อาศัยรหัสผานแมวาจะมีการตั้งคาแลว
ก็ตาม เชน หากคุณตองการเรียกคืนการ
ตั้งคาจากโรงงาน ควรเก็บรหัสไวเปน
ความลับและเก็บไวในท่ีปลอดภัยโดย
แยกจากตัวเคร่ือง หากคุณลืมรหัสและ
ล็อคเคร่ืองไว คุณจะตองนําโทรศัพทของ
คุณเขารับบริการและอาจมีการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิมเติม สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดติดตอศูนยบริการ Nokia Care หรือ
ตัวแทนจําหนายโทรศัพทของคุณ

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

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

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

• คณุตองปอนรหัสผานของการจํากัดการ
โทรเมื่อใชบริการจํากัดการโทร เพ่ือ
จํากัดสายเรียกเขาและสายโทรออกจาก
โทรศัพทของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

• ในการดูหรือเปล่ียนการตั้งคาชุดความ
ปลอดภัยสําหรับเว็บเบราเซอร เลือก
เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย >
การต้ังคาการปองกัน

การเปดและปดเครื่อง

การเปดและปดเครื่อง
ใหกดปุมเปด/ปดคางไว

ปอนรหัส PIN
หากจําเปน ใหปอนรหัส PIN (แสดงเปน
****)

ต้ังวันและเวลา
หากจําเปน ปอนวันท่ี เวลาทองถิ่น เขตเวลา
และเวลาประหยัดแสงกลางวันของท่ีตั้งของ
คุณ

เมื่อคุณเปดเคร่ืองเปนคร้ังแรก คุณอาจไดรับ
พรอมตเพ่ือรับการตั้งคาจากผูใหบริการของ
คุณ (บริการเครือขาย) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดติดตอผูใหบริการ

โหมดสแตนดบาย
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงานแตคุณยังไมปอนตัว
อักษรใดลงไป โทรศัพทจะอยูในโหมด
สแตนดบาย

จอแสดงผล

1 ระดับความแรงของสัญญาณเครือขาย
เซลลูลาร

2 สถานะการชารจแบตเตอรี่
3 สัญลักษณ
4 นาฬิกา
5 ช่ือของระบบเครือขายหรือโลโกระบบ
6 วันท่ี
7 จอแสดงผล
8 ฟงกชันของปุมเลือกดานซาย

12 การเปดเครื่อง
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9 ฟงกชันของปุม Navi ในท่ีน้ีจะใชคําวาปุม
เล่ือน

10 ฟงกชันของปุมเลือกดานขวา

คณุสามารถเปลี่ยนฟงกชันของปุมเลือกดาน
ซายและดานขวา โปรดดูท่ี“ ปุมเลือกซายและ
ขวา ” หนา 17

การประหยัดพลงังาน
โทรศัพทของคุณมีคณุสมบัติ ประหยัด
พลังงาน และ โหมดพัก เพ่ือท่ีจะประหยัด
พลังงานแบตเตอรี่ในโหมดสแตนดบาย เมื่อ
ไมมีการกดปุมใดๆ คุณสมบัตเิหลาน้ีอาจถูก
เปดใชงานแลว โปรดดูท่ี“จอแสดง
ผล” หนา 16

หนาจอหลัก
โหมดหนาจอหลักแสดงรายการคุณสมบัติ
ตางๆ ของโทรศัพทท่ีเลือกไว และขอมูลท่ีคุณ
สามารถเขาถึงไดโดยตรง

เลือก เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผล >
หนาจอหลัก

ในการเปดใชงานโหมดหนาจอหลัก เลือก
โหมดหนาจอหลัก

ในการจัดวางและเปลี่ยนโหมดหนาจอหลัก
เลือก มุมมองปรับต้ังคา

ในการเลือกปุมท่ีจะใชเพ่ือเปดใชโหมดหนา
จอหลัก เลือก ปุมหนาจอหลัก

ในโหมดหนาจอหลัก ใหเล่ือนขึ้นหรือลงเพ่ือดู
รายการตางๆ และเลือก เลอืก, ดูขอมูล หรือ
แกไข ท้ังน้ี ขึน้อยูกับการตั้งคา ลูกศรแสดงให
ทราบวามีขอมูลใหอานตอ หากตองการหยุด
การนําทาง ใหเลือก ออก

ทางลดั
เมื่อเคร่ืองของคุณอยูในโหมดสแตนดบาย
หรือโหมดหนาจอหลัก คุณสามารถใชทางลัด
ตอไปน้ี

การแสดงรายการหมายเลขที่ไมไดรับ
สาย หมายเลขที่รับสายและโทรออก
กดปุมโทรออก ในการโทรออก ใหเล่ือนไปที่
หมายเลขหรือช่ือท่ีคุณตองการ และกดปุม
โทรออก

การเริ่มเว็บเบราเซอร
กดคางไวท่ีปุม 0

การโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง
กดคางไวท่ีปุม 1

การใชปุมเปนทางลดั
โปรดดูท่ี“ปุมลัดโทรออก” หนา 21

สัญลักษณ

คุณมีขอความที่ยังไมไดอาน
คุณมีขอความที่ยังไมไดสง ยกเลิก
หรือขอความที่สงไมสําเร็จ
ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู
เสียงกริ่งจะไมดังขึน้เมื่อมีสายเรียก
เขาหรือเมื่อไดรับขอความตัวอักษร
ตั้งเสียงปลุกไว

/ โทรศัพทลงทะเบียนใชงานกับเครือ
ขาย GPRS หรือ EGPRS

/ โทรศัพทมีการเช่ือมตอ GPRS หรือ
EGPRS อยู

/ การเช่ือมตอ GPRS หรือ EGPRS ถูก
ระงับไว (พักการเชื่อมตอ)
มีการเปดใชงานการเชื่อมตอ
Bluetooth
หากคุณมีสายโทรศัพทสองสาย
สัญลักษณน้ีแสดงวาเครื่องเลือกสาย
ท่ีสอง
โอนสายเรียกเขาทุกสายไปยัง
หมายเลขอ่ืน
เคร่ืองของคุณมีการจํากัดการโทร
เฉพาะกลุม
มีการตั้งเวลารูปแบบที่ใชงานใน
ปจจุบัน

การเปดเครื่อง 13

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 13



การสํารวจเมนู
โทรศัพทเคร่ืองน้ีมีฟงกชันหลากหลาย ซึ่งถูก
จัดกลุมอยูในเมนูตางๆ

1 หากตองการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู
2 เล่ือนไปยังเมนู แลวเลือกตัวเลือก (เชน

การต้ังคา)
3 หากเมนูท่ีเลือกน้ันมีเมนูยอย ใหเลือก

เมนูยอยหน่ึงเมนู (เชน โทรออก)
4 เลือกตั้งคาท่ีตองการ
5 หากตองการกลับไปท่ีเมนูระดับกอนหนา

น้ี ใหเลือก กลับ
หากตองการออกจากเมนู ใหเลือก ออก

หากตองการเปลี่ยนมุมมองเมนู ใหเลือก ตัว
เลอืก > มุมมองเมนูหลัก เล่ือนไปทางขวา
และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีอยู

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

การลอ็คปุมกด
ในการล็อคปุมกดเพ่ือปองกันการกดปุมโดย
ไมไดตั้งใจ เลือก เมนู และกด * ภายใน 3.5
วินาที

หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก ปลด
ล็อค และกดปุม * ภายใน 1.5 วินาที ใหปอน
รหัสล็อค หากเคร่ืองแสดงขอความใหปอน

หากตองการรับสายเมื่อมีการล็อคปุมกด ให
กดปุมโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏเิสธไม
รับสาย ปุมกดจะล็อคโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเพ่ิมเติมมีการล็อคปุมอัตโนมัติและ
การปองกันปุมกด โปรดดู
หนา 15

เม่ือล็อคโทรศัพทหรือแปนพิมพไว คุณอาจจะ
ยังสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินท่ี
ใชเปนทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องได

ฟงกชันที่ไมตองใชซิมการด
ฟงกชันในโทรศัพทบางฟงกชันสามารถใชได
โดยไมตองใสซมิการดในเครื่อง เชน ตาราง
นัดหมายและเกมส บางฟงกชันปรากฏเปนสี
ทึบอยูในเมนู และใชงานไมได

โหมดบนเคร่ืองบนิ
ใชโหมดบนเครื่องบินในสภาพแวดลอมท่ีไว
ตอคลื่นวิทยุ เชน เมื่ออยูบนเครื่องบินหรืออยู
ในโรงพยาบาล เพ่ือเลิกใชงานฟงกชันท่ีใช
ความถี่วิทยุท้ังหมด คุณยังสามารถเขาเลน
เกมสออฟไลน ดูปฏิทิน และหมายเลข
โทรศัพทได เมื่อเปดใชงานโหมดบนเครื่อง
บิน  จะปรากฏขึ้น

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

หากตองการยกเลิกใชงานโหมดบนเครื่องบิน
ใหเลือกรูปแบบอื่นแบบใดก็ได

คําเตือน:
ในโหมดใชบนเครื่องบนิ คุณไมสามารถโทร
ออกหรือรับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือ
ใชคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีตองอยูในพ้ืนท่ีใหบริการ
ในการโทรติดตอ คุณตองเปดใชงานฟงกชัน
โทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช
หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค

หากคุณตองการโทรฉุกเฉินขณะเครื่องล็อค
และอยูในรปูแบบใชบนเครื่องบิน คุณ
อาจสามารถปอนหมายเลขฉุกเฉินท่ีใชเปน
ทางการท่ีกําหนดไวแลวในเครือ่งไดโดยปอน
ลงในชองรหัสล็อค แลวเลือก 'โทร' เคร่ืองจะ
ยืนยันวา คณุกําลังจะออกจากโหมดการใชบน
เคร่ืองบินเพ่ือเร่ิมตนการโทรฉุกเฉิน

14 การเปดเครื่อง
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ท่ี“โทรศัพท” 



ใหโทรศัพทแสดงตัวตนของคุณ

ตั้งคาโทรศัพท ปรับแตงและเชื่อมตอ
โทรศัพทดวยวิธีการตางๆ

การต้ังคาพื้นฐาน
โทรศพัท
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศพัท และ
เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
การต้ังคาภาษา  — เพ่ือกําหนดภาษาของ
โทรศัพทของคุณ ใหเลือก ภาษาที่ใชใน
เครื่อง และภาษา  ในการกําหนดภาษาของ
โทรศัพทของคุณตามขอมลูในซมิการด ให
เลือก ภาษาท่ีใชในเครื่อง > อัตโนมัติ
สถานะหนวยความจํา  — เพ่ือตรวจสอบการ
ใชหนวยความจํา
ล็อคปุมอัตโนมัติ  — เพ่ือล็อคปุมกดโดย
อัตโนมัติ หลังจากผานเวลาหนวงตามที่ตั้งไว
เมื่อโทรศัพทอยูในโหมดหนาจอหลัก และ
ไมมีการใชฟงกชันใดๆ ของเครื่อง
ปองกันปุมกด  — เพ่ือขอใหปอนรหัส
โทรศัพทเมื่อคุณปลดล็อคปุมกด
การจดจําเสยีง  —  โปรดดูท่ี“คําสั่ง
เสียง” หนา 17
ถามบนเครื่อง  — เพ่ือใหเครื่องถามวาจะใช
โหมดบนเครือ่งบินหรือไมเมื่อคุณเปดเคร่ือง
เมื่อใชโหมดบนเครื่องบิน การเชื่อมตอดวย
สัญญาณวิทยุท้ังหมดจะถูกปด
อัพเดตโทรศัพท  — เพ่ือรับการอัพเดต
ซอฟตแวรจากผูใหบริการของคุณ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) ตัวเลือกท่ีมีใหอาจ
แตกตางกัน โปรดดูท่ี“การอัพเดตซอฟตแวร
แบบ OTA” หนา 41
เลือกผูใหบริการ  — เพ่ือตั้งคาเครือขายเซล
ลลูารท่ีมีใหใชในพ้ืนท่ีของคุณ
ตัวชวยแนะนําเมนู  — เพ่ือตั้งคาเคร่ืองให
แสดงวิธีใชเมนู
เสียงเปดเครื่อง  — เพ่ือสงเสียงเมือ่คุณเปด
เคร่ือง
ยืนยันบริการซิม  — (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) โปรดดูท่ี“บริการซมิ” หนา 19

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

เลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย
และจากตัวเลือกตอไปน้ี:
ถามรหัส PIN หรือ ถามรหัส UPIN — เพ่ือ
ถามรหัส PIN หรือ UPIN ของคุณทุกคร้ังท่ีเปด
เคร่ือง ซมิการดบางชนิดจะไมอนุญาตใหคุณ
ปดฟงกชันน้ี
การจํากัดการโทร  — เพ่ือจํากัดสายเรียก
เขาและสายโทรออกจากโทรศัพทของคุณ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โดยเครื่อง
จะถามรหัสในการจํากัดการโทร
จํากัดเบอร  — เพ่ือจํากัดการโทรออกได
เฉพาะเบอรท่ีเลือกไว หากซิมการดของคุณ
สนับสนุนการใชฟงกชันน้ี เมื่อใชงานการ
จํากัดเบอร การเชื่อมตอ GPRS จะใชไมได
ยกเวนขณะสงขอความแบบตวัอักษรผานการ
เช่ือมตอ GPRS ในกรณีน้ี หมายเลขโทรศัพท
ของผูรับและเบอรศูนยขอความตองรวมอยูใน
รายการจํากัดเบอร
เฉพาะกลุม  — เพ่ือระบุกลุมผูโทรท่ีคุณ
สามารถติดตอและผูท่ีสามารถตดิตอคุณได
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ระดับการปองกัน  — เพ่ือถามรหัสโทรศัพท
ทุกคร้ังท่ีมีการใสซิมการดใหมลงในเครื่อง ให
เลือก โทรศัพท
รหัสผาน  — เพ่ือเปลี่ยนรหัสโทรศัพท, รหัส
PIN, รหัส UPIN, รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ
คําขอรหัส PIN2  — เพ่ือเลือกวาจะตองใช
รหัส PIN2 หรือไม เมื่อมีการใชคุณสมบัติบาง
อยางของโทรศัพทท่ีไดรับการปกปองดวย
รหัส PIN2 ซมิการดบางชนิดจะไมอนุญาตให
คุณปดฟงกชันน้ี ตัวเลือกน้ีอาจไมมีใหใช ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับซมิการดของคุณ สําหรับรายละเอียด
โปรดติดตอผูใหบริการระบบเครือขายของคุณ
รหัสที่ใช  — เพ่ือเลือกประเภทของรหัส PIN
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ใบรับรองสิทธ์ิ หรือ ใบรับรองผูใช — เพ่ือดู
รายการใบรับรองสิทธ์ิหรือใบรับรองของผูใชท่ี
ดาวนโหลดมายังโทรศพัทของคณุ โปรดดู
ท่ี“ความปลอดภยัของเบราเซอร” หนา 33
การต้ังคาการปองกัน  — เพ่ือดู ขอมูลโมดูล
ปองกัน เปดใชงาน ถาม PIN โมดูล หรือ
เปลี่ยนรหัส PIN ของโมดูล และรหัส PIN
สําหรับลายเซ็น โปรดดูท่ี“รหัสผาน” หนา 11

การปรับต้ังคาโทรศัพทของคุณ
ใหโทรศัพทของคุณมีเสียงเรียกเขา ภาพพื้น
หลัง และลักษณะในแบบของคุณเอง สรางปุม
ลัดใหกับคุณสมบตัิท่ีคุณช่ืนชอบ และตอ
อุปกรณเสริม

รูปแบบ
โทรศัพทของคุณมีกลุมการตั้งคาแบบตางๆ ท่ี
เรียกวารูปแบบ ซึง่คุณสามารถปรับแตงเสียง
เรียกเขาสําหรบัเหตุการณและสภาพแวดลอม
ท่ีตางกันได

เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ, รูปแบบที่
ตองการ และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
ใชงาน  — เพ่ือใชงานรูปแบบที่เลือก
ปรับต้ังคา  — เพ่ือเปลี่ยนการตั้งคารูปแบบ
ต้ังเวลา  — เพ่ือตั้งคารูปแบบที่จะใชงาน
ช่ัวระยะเวลาหน่ึง เม่ือหมดเวลาที่ตั้งใหกับรูป
แบบ เคร่ืองจะใชงานรูปแบบกอนหนาน้ีท่ีไม
ไดตั้งเวลาไว

ลักษณะ
ลักษณะประกอบดวยสวนประกอบสําหรับปรับ
ตั้งคาโทรศัพทของคุณ

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

แบบเสียง
คุณสามารถเปลี่ยนการตัง้คาแบบเสียงของรูป
แบบที่เลือกใชงานได

เลือก เมนู > การต้ังคา > แบบเสียง คุณ
สามารถพบการตั้งคาเดียวกันไดในเมนู รูป
แบบ

หากคุณเลอืกระดับเสียงเรียกเขาสูงสุด เสียง
เรียกเขาจะดังถึงระดับสูงสุดภายในสองถึง
สามวินาที

แสง
เพ่ือใชงานหรือยกเลิกใชงานเอฟเฟกตของ
ไฟท่ีเก่ียวของกับฟงกชันโทรศัพทตางๆ ให
เลือก เมนู > การต้ังคา > แสงสวาง

จอแสดงผล
เลือก เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผล และ
จากตัวเลือกตอไปน้ี:
ภาพพ้ืนหลงั  — เพ่ือใสรูปภาพพ้ืนหลัง
สําหรับโหมดหนาจอหลัก
หนาจอหลัก  — เพ่ือใชงาน จัดวางและปรับ
ตั้งคาโหมดหนาจอหลัก
สอีักษรบนหนาจอหลกั  — เพ่ือเลือกสีแบบ
อักษรสําหรับโหมดหนาจอหลัก
ไอคอนปุมสํารวจ  — เพ่ือแสดงไอคอนปุม
เลื่อนในโหมดหนาจอหลัก
รายละเอียดการแจง  — เพ่ือแสดงราย
ละเอียดในสายที่ไมไดรับและการแจงเตือน
ขอความ
ประหยัดพลงังาน  — เพ่ือใหหนาจอสลัวลง
โดยอัตโนมัต ิและเพ่ือแสดงนาฬิกาเมื่อไมได
ใชโทรศัพทช่ัวระยะเวลาหนึ่ง
โหมดพัก  — เพ่ือปดจอแสดงผลโดย
อัตโนมัติเมื่อไมไดใชโทรศัพทช่ัวระยะเวลา
หน่ึง
ขนาดอักษร  — เพ่ือกําหนดขนาดตัวอักษร
สําหรับการรับสงขอความ รายช่ือ และเว็บเพจ
โลโกระบบ  — เพ่ือแสดงโลโกผูใหบริการ
แสดงขอมูลระบบ  — เพ่ือแสดงขอมูลเฉพาะ
ของระบบหากไดรับจากเครือขาย
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ทางลดัสวนตัว
ดวยทางลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชัน
ในเครื่องท่ีใชงานบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว

ปุมเลือกซายและขวา 
ในการเปลี่ยนฟงกช่ันท่ีกําหนดไวกับปุมเลือก
ซายหรือขวา เลือก เมนู > การต้ังคา > ทาง
ลัดสวนตัว > ปุมเลือกดานซาย หรือ ปุม
เลือกดานขวา, และฟงกช่ันท่ีตองการ

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

ปุมลัดอื่นๆ
เลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว
และจากตัวเลือกตอไปน้ี:

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

การกําหนดปุมลดัโทรออก
สรางปุมลัดโดยกําหนดหมายเลขโทรศัพทให
กับปุมหมายเลข 2-9

1 เลือก เมนู > รายช่ือ > โทรดวน และ
เล่ือนไปยังปุมตัวเลข

2 เลือก กําหนด หรือหากไดกําหนด
หมายเลขใดหมายเลขหน่ึงใหกับปุมไว
แลว ใหเลือก ตัวเลอืก > เปล่ียน

3 ปอนหมายเลขหรือคนหารายชื่อ

คําสัง่เสยีง
คณุสามารถใชคําสั่งเสียงเพ่ือโทรออก เปดใช
แอปพลิเคช่ัน และใชงานรูปแบบได

เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศพัท

คําสั่งเสียงจะขึน้อยูกับภาษา ในการตั้งคา
ภาษา เลือก การต้ังคาภาษา > ภาษาท่ีใช
ในเครื่อง และภาษา

ในการฝกใหเคร่ืองจดจําเสียงของคุณ ให
เลือก การจดจําเสียง > การฝกจดจําเสยีง

ในการเปดใชงานคําสั่งเสียงของฟงกชัน
เลือก การจดจําเสียง > เสียงสั่งงาน
คุณสมบัต ิและฟงกชัน  แสดงวามีการใช
งานคําสั่งเสียง

หากตองการใชงานคําสั่งเสียง เลือก เพิ่ม

ในการเลนคําส่ังเสียงท่ีใชงานอยู เลือก เลน

ในการใชคําสั่งเสียง โปรดดูท่ี “การโทรออก
โดยใชเสียง” ในหนา 21

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

การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณมีคุณสมบัตท่ีิหลากหลาย
สําหรับเช่ือมตอกับอุปกรณอ่ืนเพ่ือสงและรบั
ขอมูล

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

โทรศัพทน้ีเปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth
Specification 2.1 + EDR ท่ีสนับสนุนรูปแบบ
ดังตอไปน้ี: การเขาใชซิม, Push อ็อปเจกต,
การถายโอนไฟล, การติดตอเน็ตเวิรกแบบ
Dial-up, ชุดหูฟง, ชุดแฮนดฟรี, การเขาใช
ท่ัวไป, พอรตอนุกรม, การแลกเปลี่ยน
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เจกตท่ัวไป, การกระจายเสียงขัน้สูง,
รีโมทคอนโทรลภาพและเสียง และการ

จายเสียง/ภาพทั่วไป. คุณควรใชเฉพาะ
อุปกรณเสริมของรุนน้ีท่ีไดรับการรับรองจาก
Nokia เทาน้ัน เพ่ือสรางความมั่นใจในการใช
งานระหวางอุปกรณท่ีรองรับเทคโนโลยี
Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิต
ปกรณอ่ืนๆ เพ่ือดูวาอุปกรณน้ันๆ ใชงานรวม
กับโทรศัพทรุนน้ีไดหรือไม

คุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพทท่ีใช
เทคโนโลย ีBluetooth จะทําใหสิ้นเปลือง
แบตเตอรี่มากขึน้และลดอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่

การต้ังคาการเชื่อมตอ Bluetooth
เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ >
Bluetooth แลวปฏิบัติดังน้ี

1 เลือก ชื่อโทรศัพทของฉัน และปอนช่ือ
สําหรับโทรศัพทของคุณ

2 ในการเปดใชงานการเช่ือมตอ Bluetooth
ใหเลือก Bluetooth > ใช  แสดงวามี
การใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth

3 ในการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับ
อุปกรณเสริมดานเสียง ใหเลือก ตอ
อุปกรณเสริมเสยีง และอุปกรณท่ีคุณ
ตองการเช่ือมตอ

4 ในการจับคูโทรศัพทของคณุกับอุปกรณ
Bluetooth ในพ้ืนท่ี ใหเลือก อุปกรณที่
จับคูแลว > เพิ่มอุปกรณใหม

5 เล่ือนไปที่อุปกรณท่ีพบ และเลือกเพิ่ม
6 ปอนรหัสผาน (สูงสุด 16 ตัวอักษร) บน

โทรศัพทของคุณ และยอมใหมีการเช่ือม
ตอกับอุปกรณ Bluetooth อ่ืน

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

การเชื่อมตอเครื่องพีซีกับอินเทอรเน็ต
ใชเทคโนโลย ีBluetooth เพ่ือเช่ือมตอพีซท่ีี
ใชงานรวมกันไดกับอินเทอรเน็ตโดยไมตอง
ใชซอฟตแวร PC Suite โทรศัพทของคุณตอง
สามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตได (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) และเครื่องคอมพิวเตอร
ของคุณตองสนับสนุนเทคโนโลยี Bluetooth
หลังจากเช่ือมตอกับบริการจุดเช่ือมตอเครือ
ขาย (NAP) ของโทรศัพทและจับคูกับพีซแีลว
โทรศัพทจะเปดการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็
กับอินเทอรเน็ตโดยอัตโนมัติ

ขอมูลแพคเก็ต
ขอมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet Radio
Service) เปนบริการเสริมจากระบบเครือขายท่ี
ชวยใหผูใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีสามารถสงและ
รับขอมูลผานเครือขายท่ีเชื่อมตอกับ Internet
protocol (IP) ได

ในการกําหนดวิธีใชบริการ เลือก เมนู > การ
ต้ังคา > การเชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต >
เช่ือมขอมูลแพคเก็ต และจากตัวเลือกตอไป
น้ี:
เม่ือตองการ  — เพ่ือสรางการเช่ือมตอขอมูล
แบบแพคเก็ตเมื่อแอปพลิเคชั่นตองการใชการ
เช่ือมตอดังกลาว การเชื่อมตอจะปดลงเมื่อ
คุณปดแอปพลิเคช่ัน
ออนไลนตลอด  —  เพ่ือเช่ือมตอกับเครือ
ขายขอมูลแพคเก็ตโดยอัตโนมัติเมือ่คุณเปด
เคร่ือง

คุณสามารถใชโทรศัพทเปนโมเดม็โดยเชื่อม
ตอโทรศัพทกับเคร่ืองพีซท่ีีใชรวมกันไดผาน
เทคโนโลยี Bluetooth สําหรับรายละเอียด
เพ่ิมเติม โปรดดูไดจากเอกสาร Nokia PC
Suite

สายเคเบลิขอมูล USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB เพ่ือถาย
โอนขอมูลระหวางโทรศัพทและเครื่องพีซีท่ี
ใชงานรวมกันได หรือเคร่ืองพิมพท่ีสนับสนุน
PictBridge
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ในการใชงานโทรศัพทสําหรบัการถายโอน
ขอมูลหรือการพิมพภาพ ใหตอสายเคเบิล
ขอมูลและเลือกโหมด
PC Suite  — เพ่ือใชสายเคเบิลกับชุด
โปรแกรม Nokia PC Suite
การพิมพและสื่อ  — เพ่ือใชโทรศัพทกับ
เคร่ืองพิมพท่ีใชงาน PictBridge ได หรือกับ
คอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได
แหลงเก็บขอมูล  — เพ่ือเช่ือมตอกับ
คอมพิวเตอรท่ีไมมีซอฟตแวร Nokia และใช
โทรศัพทเปนท่ีจัดเก็บขอมูล

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

การซิงโครไนซและการสํารองขอมูล
เลือก เมนู > การต้ังคา > ซิงคและสํารอง
แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
การสลับโทรศัพท  — ซิงโครไนซหรือคัด
ลอกขอมูลท่ีเลือกระหวางโทรศัพทของคณุ
และโทรศัพทอ่ืนโดยใชเทคโนโลยี
Bluetooth
สรางขอมูลสํารอง  — สรางขอมูลสํารอง
ของขอมูลท่ีเลือก
เรียกขอมูลสํารอง  — เลือกไฟลสํารองท่ี
เก็บไว และกูคืนมายังโทรศัพท เลือก ตัว
เลือก > ขอมูล สําหรับขอมูลเก่ียวกับไฟล
สํารองขอมูลท่ีเลือก
ถายโอนขอมูล  — ซงิโครไนซหรือคัดลอก
ขอมูลท่ีเลือกระหวางโทรศัพทของคุณและ
อุปกรณอ่ืน คอมพิวเตอร หรือเซริฟเวอรเครือ
ขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

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

1 ตอสายอะแดปเตอรท่ีใชรวมกันไดเขากับ
พอรต USB ของโทรศัพทของคุณ

2 ตออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB เขากับ
ยอะแดปเตอร

3 เลือก เมนู > คลงัภาพ และเลือก
อุปกรณ USB เพ่ือเรียกดูขอมลู

หมายเหตุ: โทรศัพทไมไดสนับสนุนอุปกรณ
จัดเก็บขอมูล USB ครบทุกชนิด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
พลังงานที่ใช

บริการเสริมจากผูใหบริการเครือขาย
ผูใหบริการของคุณมีบริการเสริมอ่ืนๆ มากมาย
ใหคุณเลือกใช บริการเสรมิบางชนิดอาจมีคา
บริการ

เมนูระบบ
เขาใชพอรทัลเพ่ือไปยังบริการท่ีผูใหบริการ
ระบบจัดให สําหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณา
ติดตอผูใหบริการระบบของคุณ ผูใหบริการ
สามารถอัพเดตเมนูน้ีดวยขอความบริการ

บริการซิม
ซิมการดของคุณอาจมีบริการเสริม คุณ
สามารถเขาใชงานเมนูน้ีไดก็ตอเมื่อซิมการด
ของคณุสนับสนุน ช่ือและเน้ือหาของเมนูจะ
ตางกันไปตามซมิการดท่ีใช

ในการใชบริการเหลาน้ี คุณอาจตองสง
ขอความหรือโทรติดตอ ซึ่งคุณจะตองรับผิด
ชอบคาใชจายน้ี

ขอมูลตําแหนง
ระบบเครือขายสามารถสงคําขอใหคุณแสดง
ตําแหนง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ เพ่ือสมัครใช
บริการและตกลงเก่ียวกับการสงขอมูล
ตําแหนง

ในการยอมรับหรือปฏเิสธคําขอใหแสดง
ตําแหนง ใหเลือก ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ หาก
คุณไมไดรับคําขอ โทรศัพทอาจยอมรับหรือ
ไมใหรับคําขอโดยอัตโนมัต ิตามขอตกลงท่ี
คุณทําไวกับผูใหบริการระบบเครือขายหรือผู
ใหบริการ
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ในการดูขอมูลของการแจงเตือนสวนตัวและ
คําขอ 10 รายการลาสุด ใหเลือก เมนู >
บันทึก > ตําแหนง > บันทึกตําแหนง

ขอความขอมูล, ขอความ SIM และคําสั่ง
ขอใชบริการ
ขอความขอมูล
คุณสามารถรับขอความเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ
จากผูใหบริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอ
ผูใหบริการ

เลือก เมนู > ขอความ > ขอความขอมูล
และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

คําสัง่ขอใชบริการ
คําส่ังขอใชบริการชวยใหคณุสามารถเขยีน
และสงคําขอบริการ (คําสั่ง USSD) ไปยังผูให
บริการของคุณ เชน คําสั่งการใชงานบริการ
เสริมจากระบบเครือขาย

ในการเขียนและสงคําขอใชบริการ เลือก
เมนู > ขอความ > คําสัง่บริการหาก
ตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ

ขอความซิม
ขอความซิมเปนขอความตัวอักษรเฉพาะที่ถูก
จัดเก็บไวในซมิการดของคุณ คุณสามารถคัด
ลอกหรือยายขอความจากซมิไปเก็บไวท่ี
หนวยความจําของเครื่อง แตไมสามารถทําใน
ทางกลับกัน

หากตองการอานขอความซมิ ใหเลือก เมนู >
ขอความ > ตัวเลอืก > ขอความซิม

การกําหนดคา
คุณสามารถกําหนดคาโทรศัพทของคุณดวย
การตั้งคาท่ีตองใชสําหรับบริการบางประเภท
คุณอาจไดรับขอมูลการตั้งคาดงักลาวเปน
ขอความการกําหนดคาจากผูใหบริการ

เลือก เมนู > การตั้งคา > การต้ังกําหนด
คาและเลือกจากรายการตอไปน้ี

ต้ังกําหนดคาที่ต้ังไว  — ดูผูใหบริการท่ี
บันทึกไวในเครื่อง และกําหนดผูใหบริการ
ดีฟอลต
ใชคาที่ต้ังในทุกแอปฯ  — เปดใชการตั้ง
กําหนดคาท่ีระบบกําหนดกับแอปพลิเคช่ันท่ี
สนับสนุน
จุดเชื่อมตอที่ตองการ  — ดูจุดเช่ือมตอท่ี
บันทึกไว
ต้ังคาจัดการอุปกรณ  — ยอมใหหรือไม
ยอมใหเคร่ืองรับการอัพเดตซอฟตแวร ตัว
เลือกน้ีอาจไมมีใหใช ท้ังน้ีขึ้นอยูกับโทรศัพท
ของคุณ
การตั้งคาสวนบุคคล  — เพ่ิมบัญชีสวนตัว
ใหมสําหรับบริการตางๆ ดวยตนเอง และเพ่ือ
ใชงานหรือลบบัญชีดังกลาว ในการเพิ่มบัญชี
สวนตัวใหม เลือก เพิ่มใหม หรือ ตัวเลือก >
เพิ่มใหม เลือกประเภทบริการ และปอนราย
ละเอียดท่ีจําเปน ในการเปดใชบัญชีสวนตัว
เลือก ตัวเลือก > ใชงาน
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ติดตอกันไดเสมอ

เรียนรูวิธีการโทรออก เขียนขอความ สง
ขอความ และใชฟงกชันอีเมลของโทรศัพท
ของคุณ

การโทรออก
การสนทนาแบบเสยีง
คุณสามารถเริ่มตนโทรออกไดหลายวิธี ดังน้ี

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

ในการโทรซ้ํา
หากตองการเขาใชรายการเบอรท่ีโทรออก ให
กดปุมโทรหน่ึงคร้ังเมื่ออยูในโหมดสแตนด
บาย เลือกหมายเลขหรือช่ือ แลวกดปุมโทร
ออก

ในการเลอืกหมายเลขจากรายชื่อ
ใหคนหารายชื่อ หรือหมายเลขโทรศัพทซึง่
คุณจัดเก็บไวในรายชื่อ

ในการรับสายเรียกเขา
กดปุมโทรออก

ในการวางสาย
ใหกดปุมวางสาย

หากตองการปดเสียงเรียกเขา
เลือก เงียบ

หากตองการปฏิเสธสายเรียกเขา
ใหกดปุมวางสาย

หากตองการปรับระดับเสยีงระหวาง
สนทนา
ใหกดปุมปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

ปุมลัดโทรออก
กําหนดหมายเลขโทรศัพทเขากับหน่ึงในปุม
หมายเลข 2-9 โปรดดูท่ี“การกําหนดปุมลัด
โทรออก” หนา 17

ใชปุมลัดโทรออกเพ่ือโทรออกดวยวิธีใดวิธี
หน่ึงตอไปน้ี

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

ดวน > เปด ถูกเลือก ใหกดปุมหมายเลข
คางไว

การโทรออกโดยใชเสียง
คุณสามารถโทรออกไดโดยพูดช่ือท่ีบันทึกไว
ในรายชื่อ

เน่ืองจากคําสั่งเสียงขึน้อยูกับภาษา กอนท่ีคุณ
จะโทรออกโดยใชเสียง คุณตองเลือก เมนู >
การต้ังคา > โทรศพัท > การต้ังคา
ภาษา > ภาษาที่ใชในเครื่อง และภาษาของ
คุณ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียง
อาจจะเกิดปญหาขึ้นได ถาคุณอยูในท่ีท่ีมี
เสียงดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังน้ัน
จึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียง
อยางเดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม

1 ในโหมดหนาจอหลัก, กดปุมเลือกขวา
คางไว เสียงโทนส้ันๆ จะดังขึ้น และ พูด
หลงัจาก ไดยินเสียง จะแสดงขึน้

2 พูดช่ือท่ีคุณตองการติดตอใหชัดเจน หาก
การเรียกขอมูลดวยเสียงเปนผลสําเร็จ
รายการช่ือท่ีตรงกันจะปรากฏขึน้
โทรศัพทจะเลนคําสั่งเสียงของรายการ
แรกสุดท่ีตรงกัน หากรายการน้ันไมใช
รายการที่ตองการ ใหเล่ือนไปยังรายการ
อ่ืน
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ตัวเลือกขณะสนทนา
ตัวเลือกหลายอยางท่ีคุณสามารถใชไดขณะ
สนทนาเปนบริการเสรมิจากระบบเครือขาย
หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอ
ผูใหบริการ

ขณะสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก และเลือกจาก
ตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

ตัวเลือกระบบเครือขายบางรายการไดแก พัก
สาย, โทรใหม, เพ่ิมสายประชุม, วางทุก
สาย และตัวเลือกตอไปน้ี

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

คําเตือน:
โปรดอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใช
ลําโพงเน่ืองจากเสียงจะดังมาก

ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย ท่ีคุณจําเปนตองสมัครเปน
สมาชิกกอน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรด
ติดตอผูใหบริการ

ในการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง
กดคางไวท่ีปุม 1

หากตองการแกไขหมายเลขระบบฝาก
ขอความเสียง
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความเสียง >
เบอรศูนยขอฯ เสยีง

บันทึกการโทร 
ในการดูขอมูลเก่ียวกับการโทร ขอความ
ขอมูล และการซิงโครไนซของคุณ เลือก
เมนู > บนัทึก และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีให
เลือก

หมายเหตุ: คาใชจายจริงในการโทรและ
บริการท่ีแสดงในใบเรียกเก็บคาบริการจากผู
ใหบริการอาจแตกตางกันไป ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ ภาษี และ
ปจจัยอ่ืนๆ

การโทร
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก และจาก
ตัวเลือกตอไปน้ี:
การโอนสาย  — เพ่ือโอนสายเรียกเขา
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณอาจโอน
สายไมไดหากมีการใชฟงกชันจํากัดการโทร
บางฟงกชัน โปรดดูท่ี“ระบบปองกัน” หนา 15
รับไดทุกปุม  — เพ่ือรับสายเรียกเขาโดยการ
กดปุมใดๆ สั้นๆ ยกเวนปุมเพาเวอร, ปุมเลือก
ซายและขวา หรือปุมวางสาย
เรียกซ้ําอัตโนมัติ  — เพ่ือเรียกหมายเลขซ้ํา
โดยอัตโนมัติหากโทรไมติด โทรศัพทจะ
พยายามโทรหมายเลขเปนจํานวน 10 คร้ัง
ความชัดเจนเสียง  — เพ่ือเพ่ิมความฉลาด
ในการรับรูเสียงพูด โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
สภาพแวดลอมท่ีมีเสียงดัง
โทรดวน  — เพ่ือโทรไปยังช่ือและหมายเลข
โทรศัพทท่ีกําหนดไวกับปุมตัวเลข (2-9) โดย
การกดปุมตัวเลขคางไว
สายเรียกซอน  — เพ่ือใหเครือขายแจงเตือน
คุณถึงสายเรียกเขา ในขณะที่คุณกําลงัใชอีก
สายหน่ึงอยู (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) 
แสดงเวลาโทร  —  เพ่ือแสดงระยะเวลาของ
การโทร
สรุปหลงัการโทร  — เพ่ือแสดงระยะเวลา
โดยประมาณของการโทรแตละคร้ัง
สงขอมูลผูโทร  — เพ่ือใหโทรศัพทแสดง
เบอรโทรศัพทของคุณท่ีเครือ่งของผูท่ีคุณ
โทรถึง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใน
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การใชการตั้งคาตามที่ผูใหบริการกําหนด ให
เลือก ตามคาของระบบ
สายใชโทรออก  — เพ่ือเลือกสายเพ่ือการ
โทรออก หากซิมการดของคุณสนับสนุนสาย
โทรศัพทหลายสาย (บริการเสริมจากเครือ
ขาย)

ขอความตัวอักษร
เขยีนขอความตัวอักษร และสรางขอความและ
บันทึก

การเขียนขอความ
โหมดตัวอักษร
ในการปอนตัวอักษร (เชน ขณะเขยีน
ขอความ) ใหใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
หรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขยีนขอความ ใหกด ตัวเลือก คางไว
เพ่ือสลบัระหวางระบบปอนขอความปกติ ซึ่ง
แสดงดวยสัญลักษณ  และระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติ ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ

 ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติไมได
สนับสนุนทุกภาษา

รปูแบบตัวอักษรจะแสดงดวยสัญลักษณ 
 และ 

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

เมื่อตองการตั้งคาภาษาท่ีใชเขยีน ใหเลือก
ตัวเลอืก > ภาษาที่เขียน

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 2-9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรท่ี
การปรากฏ ตัวอักษรท่ีมีอย ูจะขึน้กับภาษาท่ี
ใชเขยีนท่ีเลือกไว

หากตัวอักษรตัวถัดไปท่ีคุณตองการปอนอยู
ในปุมเดียวกับปุมตัวเลขท่ีคุณใชอยู ใหรอจน
กระท่ังเคอรเซอรปรากฏขึน้ และปอนตัวอักษร

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

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติจะใชพจนานุกรม
ในตัวเคร่ือง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคําใหมได

1 เร่ิมเขียนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุม
แตละปุมเพียงหน่ึงคร้ังในการปอนตัว
อักษรแตละตัว

2 ในการยืนยันคํา เลื่อนไปทางขวาหรือเวน
วรรค

• หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกด
ปุม* ซ้ําๆ และเลือกคําจากรายการ

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

• หากตองการเขียนคําประสม ใหปอน
สวนแรกของคํากอน และกดปุมเล่ือน
ไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขียนสวน
สุดทายของคํา หลังจากน้ันใหยืนยัน

3 เร่ิมเขียนคําถัดไป

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

ตัวอยางเชน หากตองการเขียนขอความ
"คิดถึง U" ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี

1 กด 1 สี่คร้ังเพ่ือเลือก ค
2 กด * เล่ือนขวาเพื่อเลือกสระ  สําหรับ

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

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

อังกฤษ และกด 0 เพ่ือเวนวรรค
8 กด 8 สองครั้งเพ่ือเลือก U

หมายเหตุ: ตามลักษณะการใชภาษาไทย
แลว เสียงสระหรือเสียงพยัญชนะจะใสไดตอ
เมื่อมีตัวอักษรไทยนําอยูแลวเทาน้ัน

เคล็ดลับ: หากตองการเปลี่ยนเปนการปอนตัว
อักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข ใหกด #

ระบบชวยสะกดคําภาษาไทยอัตโนมัติ
ใชระบบชวยสะกดคําภาษาไทยอัตโนมัติใน
ลักษณะเดียวกันกับท่ีอธิบายไวสําหรับระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติท่ีใชตัวอักษรภาษา
อังกฤษ โดยมีขอยกเวนตอไปน้ี

• ในการยืนยันคํา ใหเล่ือนไปทางขวา
• หากตองการเวนวรรค ใหเล่ือนไปทางขวา

หลังจากท่ีไดยืนยันคําแลว หรือกดปุม
คางไว*

เพ่ือเขาสูหนาจอตัวอักษรพิเศษ จากน้ัน
เลือกเวนวรรค

• ในการคนหาคําท่ีตรงกันกอนหนาน้ีหรือ
ถัดไป ใหเล่ือนขึ้นหรือลง

ขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย
คุณสามารถสรางขอความและอาจแนบภาพ
เพ่ิมไปดวยได เปนตน โทรศัพทของคุณจะ
เปลี่ยนขอความแบบอักษรเปนขอความ
มัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแนบไฟลรวม
ดวย

ขอความตัวอักษร
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความ
แบบตัวอักษรท่ีมีความยาวมากกวาความยาว
ท่ีกําหนดของขอความเดียว สําหรับขอความที่
มีความยาวมาก เครื่องจะแบงสงขอความออก
เปนสองขอความขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิดคา
ใชจายตามน้ัน สําหรับตัวอักษรท่ีมี
เคร่ืองหมายเสียงหนักหรือเคร่ืองหมายอื่นๆ
และตัวอักษรจากภาษาท่ีเลือกบางภาษาจะใช
พ้ืนท่ีมากขึน้ ซึ่งอาจจํากัดจํานวนตัวอักษรท่ี
สามารถสงเปนขอความเดียวไดนอยลง

จํานวนตัวอักษรท่ีเหลืออยูท้ังหมดและจํานวน
ของขอความที่จําเปนตองสงจะแสดงขึน้
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ในการสงขอความ จะตองมีการจัดเก็บ
หมายเลขศูนยฝากขอความที่ถูกตองไวใน
เคร่ือง ปกติแลวหมายเลขน้ีจะตั้งไวเปนคาเร่ิม
ตนผานซิมการดของคุณ ในการตั้งหมายเลข
ดวยตัวเอง เลือก เมนู > ขอความ > การตั้ง
คาขอความ > ขอความตัวอักษร > ศนูย
ขอความ > เพ่ิมศนูย แลวปอนชื่อและหมาย
เลขท่ีไดมาจากผูใหบริการ

ขอความมัลติมีเดีย
ขอความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ
และคลิปเสียงหรือวิดีโอคลิป

เฉพาะโทรศัพทท่ีมีคุณสมบัติท่ีใชงานรวมกัน
ไดเทาน้ันท่ีจะรับและแสดงขอความมัลติมีเดีย
ได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกัน
ขึน้กับโทรศัพทท่ีรับขอความ

ขนาดของขอความ MMS อาจจํากัดตามเครือ
ขายแบบไรสาย หากไฟลภาพที่แทรกมีขนาด
เกินขีดจํากัดน้ี เคร่ืองอาจกําหนดใหภาพมี
ขนาดเล็กลงเพ่ือใหสามารถสงทาง MMS ได

ขอสําคัญ:  ปฏบิัติดวยความระมัดระวังในการ
เปดขอความ ขอความตางๆ อาจมีซอฟตแวรท่ี
ไมพึงประสงคหรืออาจทําใหโทรศัพทหรือ
เคร่ืองพีซขีองคุณเสียหายได

สําหรับขอมูลการใชงานและการสมัครใช
บริการสงขอความมัลติมีเดีย (MMS) โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ

การสรางขอความตัวอักษรหรือขอความ
มัลติมีเดีย
1 เลือก เมนู > ขอความ > สราง

ขอความ > ขอความ
2 หากตองการเพ่ิมผูรับ ใหเลื่อนไปที่ชอง

ถึง: แลวปอนเบอรโทรของผูรับ หรือท่ีอยู
อีเมล หรือเลือก เพ่ิม เพ่ือเลือกผูรับจาก
ตัวเลือกท่ีมีให เลือก ตัวเลอืก เพ่ือเพ่ิม
ผูรับและหัวเรื่อง รวมท้ังกําหนดตัวเลือก
ในการสง

3 เล่ือนไปที่ชอง ตัวอักษร: แลวปอน
เน้ือหาของขอความ

4 ในการแนบขอมูลไปกับขอความ ใหเล่ือน
ไปท่ีแถบสิ่งท่ีแนบที่อยูดานลางของ
จอภาพ แลวเลือกประเภทของขอมูลท่ี
ตองการ

5 หากตองการสงขอความ ใหกด สง

ประเภทของขอความจะแสดงอยูท่ีดานบน
ของจอภาพ และจะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติ
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเน้ือหาของขอความ

ผูใหบริการอาจคิดคาบรกิารแตกตางกัน ขึน้
อยูกับประเภทของขอความ กรุณาตรวจสอบ
รายละเอียดตางๆ จากผูใหบริการของคุณ

การอานขอความและตอบกลับ
ขอสําคัญ:  ปฏบิัติดวยความระมัดระวังในการ
เปดขอความ ขอความตางๆ อาจมีซอฟตแวรท่ี
ไมพึงประสงคหรืออาจทําใหโทรศัพทหรือ
เคร่ืองพีซขีองคุณเสียหายได

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

ในการสรางขอความตอบ เลือก ตอบ

การสงและจัดการขอความ
ในการสงขอความ เลือก สง เคร่ืองจะเก็บ
ขอความไวในแฟมขอมูลถาดออก และเร่ิมตน
การสงขอความ

หมายเหตุ: ไอคอนหรือขอความตัวอักษรท่ี
สงไปกับขอความบนจอโทรศัพทไมไดแสดง
วาขอความไดรับแลว ณ ปลายทาง

หากการสงขอความน้ันถูกขัดจังหวะการ
ทํางาน เคร่ืองจะพยายามสงขอความอีก 2-3
ครั้ง หากไมสามารถสงขอความน้ันได
ขอความน้ันจะยังคงอยูในแฟมขอมูลถาดออก
หากตองการยกเลิกการสงขอความในแฟม
ขอมูลถาดออก เลือก ตัวเลือก > ยกเลกิการ
สง
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ในการบันทึกขอความท่ีสงในแฟมขอมูล
รายการที่สง เลือก เมนู > ขอความ > การ
ต้ังคาขอความ > การต้ังคาทั่วไป > จัด
เก็บขอความที่สง

เคร่ืองจะจัดเก็บขอความที่ไดรับไวในแฟม
ขอมูลถาดเขา จัดการขอความในแฟมขอมูล
รายการที่จัดเก็บ

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

ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรท่ีปรากฏขึน้
ทันทีท่ีไดรับ

1 ในการเขียนขอความดวน ใหเลือก เมนู >
ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
ดวน

2 ปอนเบอรโทรของผูรับ เขยีนขอความ
(ไดสูงสุด 70 ตัวอักษร) แลวเลือก สง

ขอความทันใจ
ดวยขอความทันใจ (IM, บริการเครือขาย) คุณ
สามารถสงขอความสั้นไปยังผูใชท่ีออนไลน
อยูได คุณตองสมัครเปนสมาชิกของบริการ
และลงทะเบียนท่ีบริการ IM ซึง่คุณตองการใช
คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการน้ี ราคา
และคําแนะนําตางๆ ไดจากผูใหบริการของ
คุณ เมนูอาจแตกตางกันไปตามผูใหบริการ IM
ของคุณ

ในการเชื่อมตอกับบริการ เลือก เมนู >
ขอความ > สนทนา และทําตามคําแนะนํา
บนจอแสดงผล

การสงขอความคลปิเสียงโดยใช Nokia
Xpress
สรางและสงขอความคลิปเสียงโดยใช MMS
ไดอยางสะดวกงายดาย

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

2 บันทึกขอความของคุณ โปรดดูท่ี“เคร่ือง
บันทึก” หนา 32

3 ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหน่ึง
หมายเลขในชอง ถึง: หรือเลือก เพิ่ม
เพ่ือเรียกดูหมายเลข

4 ในการสงขอความ ใหเลือก สง

การตั้งคาขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคา
ขอความ และเลือกจากรายการตอไปน้ี

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

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

กอนท่ีคณุจะสามารถใชอีเมล คุณตองมีอีเมล
แอคเคาทและการตั้งคาท่ีถูกตอง หาก
ตองการตรวจสอบความพรอมและการตั้งคาท่ี
ถูกตอง โปรดติดตอผูใหบริการอีเมล
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ตัวชวยต้ังคาอีเมล
ตวัชวยตั้งคาอีเมลจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติหาก
ไมมีการระบุการตั้งคาอีเมลไวในโทรศัพท ใน
การเริ่มตนตัวชวยการตั้งคาสําหรับอีเมลแอค
เคาทเพ่ิมเติม เลือก เมนู > ขอความ และอี
เมลแอคเคาทท่ีมีอยู เลือก ตัวเลือก > เพิ่ม
ศูนยขอความ เพ่ือเร่ิมตนตัวชวยตั้งคาอีเมล
ปฏิบัตติามคําแนะนําบนหนาจอ

การเขียนและการสงอีเมล
คณุสามารถเขียนอีเมลของคุณกอนเช่ือมตอ
กับบริการอีเมล

1 เลือก เมนู > ขอความ > สราง
ขอความ > ขอความอีเมล

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

3 หากระบุอีเมลแอคเคาทไวมากกวาหน่ึง
แอคเคาท ใหเลือกแอคเคาทท่ีคุณ
ตองการใหสงอีเมล

4 เมื่อตองการสงอีเมล ใหเลือก สง

การอานและตอบกลบัอีเมล
ขอสําคัญ:  ปฏบิัติดวยความระมัดระวังในการ
เปดขอความ ขอความตางๆ อาจมีซอฟตแวรท่ี
ไมพึงประสงคหรืออาจทําใหโทรศัพทหรือ
เคร่ืองพีซขีองคุณเสียหายได

1 เม่ือตองการดาวนโหลดสวนหัวขอความ
อีเมล เลือก เมนู > ขอความ และอีเมล
แอคเคาทของคุณ

2 เม่ือตองการดาวนโหลดอีเมลและไฟลท่ี
แนบ เลือกอีเมลและ เปด หรือ ดึงขอมูล

3 ในการตอบกลับหรือสงตออีเมล เลือก ตัว
เลือก และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

4 เม่ือตองการตัดการเช่ือมตอจากอีเมล
แอคเคาท เลือก ตัวเลือก > ตัดการ
เชื่อมตอ การเช่ือมตอกับอีเมลแอคเคาท
จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อไมมีการดําเนิน
การอ่ืนใดจนครบตามเวลาที่ระบุไว

การแจงเตือนอีเมลใหม
โทรศัพทของคุณสามารถตรวจสอบอีเมลแอค
เคาทของคุณไดโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่
ระบุ และสงเมลแจงเตือนเมื่อไดรับอีเมลใหม

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

2 เลือกอีเมลแอคเคาท, การต้ังคา
ดาวนโหลด และตัวเลือกตอไปน้ี

รอบอัพเดตศูนยฯ  — เพ่ือตั้งความถี่ท่ี
โทรศัพทจะตรวจสอบอีเมลแอคเคาท
เพ่ือคนหาอีเมลใหม
การดึงอัตโนมัติ  — เพ่ือเรียกอีเมลใหม
โดยอัตโนมตัิจากอีเมลแอคเคาทของคุณ

3 ในการใชงานการแจงเตือนอีเมลใหม
เลือก เมนู > ขอความ > การต้ังคา
ขอความ > ขอความอีเมล > การแจง
เตือนอีเมลใหม > เปด
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ภาพและวิดีโอ

การถายภาพ

ในการใชกลองถายภาพน่ิง
เลือก เมนู > สือ่ > กลอง หรือหากเปดใช
ฟงกชันวิดีโออยู ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

การซูม
ในโหมดกลอง ใหเลื่อนขึน้และลง หรือกดปุม
ระดับเสียง

การถายภาพ
เลือก จับภาพ โทรศัพทจะจัดเก็บภาพไวใน
การดหนวยความจํา หากมี หรือในหนวยความ
จําของโทรศัพท

เลือก ตัวเลือก > ไฟแฟลช > เปดไฟ
แฟลช เพ่ือถายภาพท้ังหมดดวยแฟลชกลอง
หรือ อัตโนมัติ เพ่ือใชงานแฟลชโดยอัตโนมัติ
เม่ืออยูในท่ีท่ีมีแสงนอย

ควรอยูในระยะหางท่ีปลอดภยัเมื่อตองการใช
แฟลช หามใชแฟลชเมื่อบุคคลหรอืสัตวอยูใน
ระยะใกล และอยาบังแฟลชขณะถายภาพ

หากตองการใหแสดงภาพทันทีเมื่อถายเสร็จ
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > เวลาแสดง
ภาพตัวอยาง และเวลาแสดงภาพตัวอยาง
ระหวางการดูภาพตัวอยาง เลือก กลับ เพ่ือ
ถายภาพถัดไป หรือ สง เพ่ือสงภาพถายเปน
ขอความมัลติมีเดีย

โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการ
ถายภาพ สูงสุด 1536x2048 พิกเซล

การบนัทึกวิดีโอคลปิ

ในการใชฟงกชันวิดีโอ
ใหเลือก เมนู > สื่อ > วิดีโอ หรือหากฟงกชัน
กลองเปดอยู ใหเล่ือนไปทางซายหรือขวา

การบนัทึกวิดีโอ
ในการเริ่มตนบันทึกวิดีโอ เลือก บนัทึก ในการ
หยุดบันทึกช่ัวคราว เลือก พัก ในการเร่ิมการ
บันทึกตอ เลือก ใชตอ ในการหยุดการบันทึก
เลือก หยุด

โทรศัพทจะจัดเก็บวิดโีอคลิปไวในการดหนวย
ความจํา หากมี หรือในหนวยความจําของ
โทรศัพท

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

การตั้งคา  — เปลี่ยนการตั้งคาอ่ืนของกลอง
และวิดีโอ และเลือกท่ีเก็บภาพและวิดีโอ

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

แฟมขอมูลและไฟลตางๆ
1 ในการดูรายการของโฟลเดอร เลือก

เมนู > คลงัภาพ
2 ในการดูรายการของโฟลเดอร เลือก

โฟลเดอร และ เปด
3 ในการดูแฟมขอมูลของการดหนวยความ

จําเมื่อยายไฟล ใหเล่ือนไปที่การดหนวย
ความจํา และกดปุมเล่ือนดานขวา

การพิมพภาพ
โทรศัพทของคุณสนับสนุน Nokia
XPressPrint เพ่ือพิมพภาพท่ีอยูในรูปแบบ
jpeg
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1 ในการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับ
เคร่ืองพิมพท่ีใชงานรวมกันได ใชสาย
เคเบิลขอมูลหรือสงภาพโดยใช
Bluetooth ไปยังเคร่ืองพิมพท่ีรองรับ
เทคโนโลย ีBluetooth โปรดดู
ท่ี“เทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth” หนา 17

2 เลือกภาพท่ีคุณตองการพิมพ และ ตัว
เลือก > พิมพ

แบงดูภาพและวิดีโอแบบออนไลน
แบงดูภาพและคลิปวิดโีอกับบริการแบงดูแบบ
ออนไลนท่ีใชงานรวมกันไดบนเว็บ

ในการใชการแบงดูแบบออนไลน คุณตอง
สมัครเขาใชบริการแบงดูแบบออนไลน
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ในการอัพโหลดภาพหรือคลิปวิดีโอไปยัง
บริการการแบงดูแบบออนไลน เลือกไฟลจาก
คลังภาพ ตัวเลือก > สง > อัพโหลดไปที่
เว็บ และบริการแบงดูแบบออนไลน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแบงดูแบบ
ออนไลนและผูใหบริการท่ีใชงานรวมกันได
โปรดดูหนาการสนับสนุนผลิตภัณฑ Nokia
หรือเว็บไซต Nokia ในพ้ืนท่ีของคุณ

คณุสามารถดูการอัพโหลดเว็บเพจใน
อินเทอรเน็ตของบริการแบงดูแบบออนไลน
บนอุปกรณของคุณ โปรดดูท่ี“อัพโหลดไปที่
เว็บ” หนา 33

การดหนวยความจํา
ใชการดหนวยความจําเพ่ือเก็บไฟลมัลติมีเดีย
ของคุณ เชน ไฟลวิดีโอ เพลง ไฟลเสียง
รูปภาพ และขอความ

บางแฟมขอมูลใน คลังภาพ ท่ีมีเน้ือหาที่
โทรศัพทใช (เชน ลักษณะ) อาจจัดเก็บไวใน
การดหนวยความจํา

การฟอรแมตการดหนวยความจํา
การดหนวยความจําบางประเภทอาจผานการ
ฟอรแมตมาแลว ในขณะที่บางประเภทตอง

ฟอรแมตกอนการใชงาน เมื่อฟอรแมตการด
หนวยความจําแลว ขอมูลท้ังหมดในการดจะ
ถูกลบโดยถาวร

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

2 เมื่อฟอรแมตเรียบรอยแลว ใหปอนช่ือ
สําหรับการดหนวยความจํา

การลอ็คการดหนวยความจํา
ในการตั้งรหัสผาน (สูงสุด 8 ตัวอักษร) เพ่ือ
ล็อคการดหนวยความจําจากการใชงานโดย
ไมไดรับอนุญาต เลือกแฟมขอมูลการดหนวย
ความจํา และ ตัวเลอืก > ต้ังรหัสผาน

รหัสผานจะไดรับการจัดเก็บไวในเครื่อง และ
คุณไมจําเปนตองปอนอีกคร้ังในขณะท่ีคุณใช
การดหนวยความจําในโทรศัพทเคร่ือง
เดียวกัน หากคุณตองการใชการดหนวยความ
จําน้ีในโทรศัพทเคร่ืองอ่ืน เคร่ืองจะขอใหคุณ
ปอนรหัสผาน

ในการลบรหัสผาน ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ
รหัสผาน

การตรวจสอบการใชพื้นท่ีหนวยความจํา
ในการตรวจสอบการใชพ้ืนท่ีหนวยความจํา
ของกลุมขอมูลอ่ืน และพ้ืนท่ีหนวยความจําท่ีมี
อยูเพ่ือติดตั้งซอฟตแวรใหมในการดหนวย
ความจําของคุณ เลือกการดหนวยความจํา
และ ตัวเลือก > ขอมูล
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ความบันเทิง

การฟงเพลง
ฟงเพลงผานเครื่องเลนเพลงหรือวิทยุ และ
บันทึกเสียงดวยเครื่องบันทึก ดาวนโหลด
เพลงจากอินเทอรเน็ต หรือโอนเพลงจาก
คอมพิวเตอรของคุณ

เครื่องเลนสือ่
โทรศัพทของคุณมีเคร่ืองเลนสื่อสําหรับการ
ฟงเพลงและการดูคลิปวิดีโอ ไฟลเพลงและ
ไฟลวิดีโอท่ีจดัเก็บไวในแฟมขอมูลเพลงใน
หนวยความจําของโทรศัพทหรือในการด
หนวยความจํา จะถูกตรวจพบและเพิ่มโดย
อัตโนมัติเขาไปในไลบรารีเพลง

หากตองการเปดเครือ่งเลนส่ือ ใหเลือก
เมนู > สื่อ > เครื่องเลนสื่อ

เมนูเพลง
เขาใชไฟลเพลงและวิดโีอท่ีจัดเก็บในหนวย
ความจําของอุปกรณหรือการดหนวยความจํา
ดาวนโหลดเพลงหรือวิดโีอคลิปจากเว็บหรือดู
วิดีโอท่ีใชรวมกันไดท่ีสตรีมจากเซริฟเวอร
เครือขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ฟงเพลงหรือเลนวิดีโอคลิป
เลือกไฟลจากโฟลเดอรท่ีใชไดและ เลน

ดาวนโหลดไฟลจากเว็บ
เลือก ตัวเลือก > ดาวนโหลด และไซต
ดาวนโหลด

อัพเดตคลังเพลงหลงัจากคุณเพิ่มไฟล
แลว
เลือก ตัวเลือก > อัพเดตคลัง

สรางรายการเลน
1 เลือก รายการเลน > สรางรายการ

เลน, แลวปอนช่ือรายการเลน
2 เพ่ิมเพลงหรือวิดีโอคลิปจากรายการที่

แสดง

3 เลือก เสร็จ เพ่ือจัดเก็บรายการเลน

การกําหนดคาสําหรับบริการการสตรีม
(บริการเครือขาย)
คุณอาจไดรับการตั้งคาการสตรีมขอมูลในรูป
แบบขอความกําหนดคาจากผูใหบริการของ
คุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปอนการตั้งคา
ดวยตัวคุณเองได โปรดดูท่ี“การกําหนด
คา” หนา 20

1 เลือก ตัวเลอืก > ดาวนโหลด > การต้ัง
คาสตรีมม่ิง > การจัดรูปแบบ

2 เลือกผูใหบริการ คาที่ต้ังไว หรือ การต้ัง
คาสวนบคุคล สําหรับการสตรีมขอมูล

3 เลือก บัญชี และบัญชีบริการการสตรีม
ขอมูลจากการตั้งกําหนดคาท่ีใชงาน

การเลนเพลง

คําเตือน:
ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียง
ท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอ
การไดยินเสียงของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพท
ไวใกลหูระหวางการใชลําโพงเน่ืองจากเสียง
จะดังมาก

หากตองการปรับระดับเสียง ใหกดปุมปรับ
ระดับเสียง

ใชงานเครื่องเลนดวยปุมเสมือนบนหนาจอ

เลือก  เพ่ือเร่ิมการเลน

เลือก  เพ่ือหยุดการเลนช่ัวคราว

หากตองการขามไปยังเพลงถัดไป ใหเลือก
 หากตองการขามไปยังตอนตนของเพลง

กอนหนา ใหเลือก  สองครั้ง

หากตองการเลนเพลงที่เลนอยูไปขางหนา
อยางรวดเร็ว ใหเลือก  และคางไว หาก
ตองการกรอกลับในขณะกําลังเลนเพลงน้ันอยู
ใหเลือก  และคางไว ปลอยปุมน้ีท่ี
ตําแหนงท่ีคุณตองการเลนเพลงตอ
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หากตองการกลับไปท่ีเมนูเพลง ใหเลือก 

หากตองการกลับไปท่ีรายการเลนปจจุบัน ให
เลือก 

หากตองการปดเมนูเคร่ืองเลนสื่อ และเลน
เพลงตอในพ้ืนหลัง ใหกดปุมจบการทํางาน

หากตองการหยุดเครื่องเลนสื่อ ใหกดปุมจบ
การทํางานคางไว

เปลีย่นรูปลกัษณเครื่องเลนสื่อ
โทรศัพทของคุณมีลักษณะตางๆ ใหไวสําหรับ
ใชในการเปลี่ยนรูปลักษณของเครือ่งเลนส่ือ

เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนสื่อ > ไปที่
เครื่องเลนสื่อ > ตัวเลือก > การตั้งคา >
ลักษณะเครื่องเลนสือ่ และลักษณะหน่ึงตาม
รายการท่ีปรากฏขึ้น ปุมเสมือนอาจ
เปลี่ยนแปลง ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับลักษณะ

วิทยุ
การทํางานของวิทยุ FM ขึ้นกับสายเสาอากาศ
ท่ีไมใชเสาอากาศของโทรศัพทมือถือ ดังน้ัน
คณุตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริมท่ีใชงาน
รวมกันไดเขากับเครื่องโทรศพัทเพ่ือการใช
งานวิทยุ FM ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน:
ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียง
ท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอ
การไดยินเสียงของคุณ โปรดอยาถือโทรศัพท
ไวใกลหูระหวางการใชลําโพงเน่ืองจากเสียง
จะดังมาก

เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ

ในการปรับระดับเสียง ใหใชปุมปรับระดับเสียง

การใชปุมภาพกราฟกบนหนาจอ
เล่ือนขึ้น ลง ซาย หรือขวา

การปดเมนูวิทยุ
กดปุมวางสายเบาๆ วิทยุจะเลนเปนพ้ืนหลังตอ
ไป

การเปดวิทยุ
ใหกดปุมวางสายคางไว

การหมุนหาคลื่นสถานีวิทยุ
1 ในการเร่ิมคนหาสถานี กดปุมเล่ือนทาง

ซายหรือขวาคางไว ในการเปลี่ยน
ความถี่วิทยุคร้ังละ 0.05 MHz ใหกดปุม
เล่ือนทางซายหรือขวาเบาๆ

2 ในการบันทึกสถานีไปยังท่ีตั้งหนวยความ
จํา เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี

3 ปอนช่ือสถานี แลวเลือก ตัวเลือก >
สถานี > ตัวเลอืก > เปลีย่นช่ือ

เลือก ตัวเลือก และเลือกจากรายการตอไปน้ี
คนหาทุกสถานี  — เพ่ือคนหาสถานีท่ีมีให
เลือกในท่ีตั้งของคุณโดยอัตโนมัติ
ต้ังความถ่ี  — เพ่ือปอนความถี่ของสถานีวิทยุ
ท่ีตองการ
สถานี  — เพ่ือแสดงรายการและเปลี่ยนช่ือ
หรือลบสถานีท่ีจัดเก็บ

การเปลี่ยนสถานี
เล่ือนขึ้นหรือลง หรือกดปุมหมายเลขของ
สถานีในรายชื่อสถานี

การต้ังคา Radio
เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา และจากตัวเลือก
ตอไปน้ี:

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

เครื่องบันทึก
บันทึกคําพูด เสียง หรือสายที่สนทนาอยู และ
จัดเก็บไวใน คลงัภาพ

เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องบันทึก ในการใช
ปุมภาพกราฟก ,  หรือ  บนจอแสดง
ผล เลื่อนซายหรือขวา

การบนัทึกเสียง
1 เลือก  หรือระหวางการสนทนา เลือก

ตัวเลอืก > บนัทึกเสียง ขณะทําการ
บันทึกการสนทนา ผูใชสายทุกคนจะ
ไดยินเสียงบี๊พเบาๆ ในการหยุดบันทึก
ชั่วคราว เลือก 

2 ในการจบการบันทึก เลือก  การบันทึก
เสียงจะไดรับการจัดเก็บไวในแฟมขอมูล
การบันทึกในคลังภาพ

เลือก ตัวเลือก เพ่ือเลนหรือสงการบันทึก
ลาสุด เพ่ือเขาสูรายการการบันทึก หรือเพ่ือ
เลือกหนวยความจําและแฟมขอมูลท่ีจะจัด
เก็บการบันทึก

อีควอไลเซอร
ใชปรับเสียงเมื่อใชเคร่ืองเลนเพลง

เลือก เมนู > สือ่ > อีควอไลเซอร

ในการใชงานชุดอีควอไลเซอรท่ีกําหนดไว
ลวงหนา ใหเล่ือนไปที่ชุดใดชุดหน่ึง แลว
เลือก ใชงาน

สรางชุดอีควอไลเซอรใหม
1 เลือกคาใดคาหน่ึงของสองคาลาสุดใน

รายการและ ตัวเลอืก > แกไข
2 เลื่อนซายหรือขวาเพื่อเขาสูตัวเลื่อน

เสมือนจริง และเลื่อนขึน้หรือลงเพ่ือปรับ
คาตัวเลื่อน

3 หากตองการบันทึกการตั้งคา และสราง
ช่ือของชุด เลือก จัดเก็บ และ ตัว
เลอืก > เปลี่ยนชื่อ

ขยายเสียงสเตอฯ
การขยายเสียงสเตอริโอจะสรางเอฟเฟกต
เสียงสเตอริโอท่ีกวางขึน้เมื่อคุณใชชุดหูฟง
สเตอริโอ

ในการเปดใชงาน เลือก เมนู > สือ่ > ขยาย
เสยีงสเตอฯ

เว็บ 
คุณสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตตางๆ
โดยใชเบราเซอรของโทรศัพท ลักษณะของ
เว็บเพจในอินเทอรเน็ตอาจแตกตางกันขึ้นกับ
ขนาดของหนาจอ คุณอาจไมสามารถดูราย
ละเอียดท้ังหมดของเว็บเพจในอินเทอรเน็ต
ได

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการท่ีคณุไววางใจ
และมีการปองกันความปลอดภัยอยางเพียง
พอ รวมท้ังปองกันซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายได
ดวย

คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลาน้ี
ราคา และคําแนะนํา ไดจากผูใหบริการของ
คุณ

คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาท่ีจําเปน
สําหรับการเบราซ เปนขอความการจัดรูปแบบ
จากผูใหบริการของคุณ

ในการตั้งคาบริการ เลือก เมนู > เว็บ > การ
ต้ังคาเว็บ > การต้ังกําหนดคา การตั้ง
กําหนดคา และบัญชี

การเชื่อมตอบริการ
ในการสรางการเชื่อมตอไปยังบริการ เลือก
เมนู > เว็บ > โฮมเพจ; หรือในโหมดสแตนด
บาย กด 0 คางไว

ในการเลือกบุคมารก เลือก เมนู > เว็บ > 
บุคมารค
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ในการเลือก URL ท่ีเขาชมลาสุด เลือก เมนู >
เว็บ > ที่อยูเว็บลาสุด

ในการปอนท่ีอยูของบริการ เลือก เมนู >
เว็บ > ไปที่ที่อยู ปอนท่ีอยู และเลือก ตกลง

หลังจากเช่ือมตอกับบริการ คุณสามารถเริ่ม
การเรียกดูเพจตางๆ ได ฟงกชันของปุม
โทรศัพทอาจแตกตางกันไปตามบริการน้ันๆ
ปฏิบัติตามขอความที่ปรากฏบนจอแสดงผลที่
โทรศัพทของคุณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ให
ติดตอผูใหบริการของคุณ

อัพโหลดไปที่เว็บ
เปดเว็บเพจของบริการการแบงใชออนไลน
ของคุณเพ่ือดูภาพและวิดีโอท่ีอัพโหลด และ
เพ่ือเปลี่ยนการตั้งคา (บริการเสริมของเครือ
ขาย)

เปดบริการการแบงใชออนไลน
1 เลือก เมนู > เว็บ > อัพโหลดเว็บ และ

บริการการแบงใชออนไลน
2 เลือกจากลงิคท่ีบริการนําเสนอ

เปลีย่นการตั้งคาของบริการการแบงใช
ออนไลน
1 เลือก เมนู > เว็บ > อัพโหลดเว็บ และ

บริการการแบงใชออนไลน
2 เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา เพ่ือเปด

หนาการตั้งคาของบริการ

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

ตวัเลือกท่ีใชไดอาจแตกตางจากน้ี

หนวยความจําแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไว
ช่ัวคราว หากคุณพยายามเขาดูหรือเขาดู
ขอมูลท่ีเปนความลับท่ีตองใชรหัสผาน ใหลบ
แคชของเคร่ืองหลังการใชแตละคร้ัง ขอมูล
หรือบริการท่ีคุณเขาใชงานจะถูกจดัเก็บไวใน
หนวยความจําแคช

คุกก้ี คือ ขอมูลท่ีเว็บไซตจัดเก็บในหนวย
ความจําแคชของโทรศัพท คุกก้ีจะถูกบันทึก
ไวจนกวาคุณจะลบขอมูลในหนวยความจํา
แคช

ในการลางแคชในขณะที่กําลังเบราซ เลือก
ตัวเลือก > เครื่องมือ > ลบขอมูลในแคช

ถาตองการอนุญาตหรือปองกันโทรศัพทไมให
รับคุกก้ี เลือก เมนู > เว็บ > การต้ังคาเว็บ >
ความปลอดภัย > คุกก้ี; หรือในขณะที่กําลัง
เบราซ เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > ความ
ปลอดภัย > คุกก้ี

ความปลอดภัยของเบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติการรักษาความ
ปลอดภัยกับบริการบางประเภท เชน บริการ
ดานธนาคารหรือการเลือกซือ้สินคาแบบ
ออนไลน สําหรับการเชื่อมตอประเภทนี้ คุณ
จําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภยัและ
โมดูลรักษาความปลอดภัยซึง่อาจมีอยูใน
มการดของคุณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม 
กรุณาติดตอผูใหบริการของคุณ

หากตองการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
โมดูลรักษาความปลอดภัย หรือจะดูรายช่ือ
ใบรับรองผูใชและใบรับรองการใชงานท่ี
ดาวนโหลดไวในโทรศัพท ใหเลือก เมนู >
การต้ังคา > ความปลอดภัย > การต้ังคา
การปองกัน, ใบรับรองสทิธ์ิ หรือ ใบรับรอง
ผูใช

ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยลด
ความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการเชื่อมตอระยะ
ไกลและการติดตั้งซอฟตแวรลงคอนขางมาก
แตคุณก็ควรใชใบรับรองอยางถูกวิธีเพ่ือใหได
ประโยชนจากการรักษาความปลอดภัยท่ีมี
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ประสิทธิภาพสูงขึ้นดวย การมีใบรับรองเพียง
อยางเดียวมิไดเปนการปกปองเครื่องแตอยาง
ใด หากตองการใหเคร่ืองมีความปลอดภัยมาก
ขึ้น ตัวจัดการใบรับรองจําเปนตองมีใบรับรอง
ของแทท่ีถูกตองหรือนาเช่ือถือดวย ใบรับรอง
มีอายุการใชงานจํากัด หาก "ใบรับรองหมด
อายุ" หรือ "ใบรับรองท่ีไมถูกตอง" ปรากฏขึ้น
แมวาใบรับรองน้ันจะถูกตองอยูแลว ใหตรวจ
สอบวาวันและเวลาปจจุบันในเครื่องของคุณ
ถูกตอง

เกมสและแอปพลเิคชั่น
คุณสามารถจดัการแอปพลิเคช่ันและเกมสได
โทรศัพทของคุณอาจมีเกมสหรือแอปพลิเค
ช่ั บางอยางติดตั้งไวแลว ไฟลเหลาน้ีจะถูกจัด
เก็บไวในหนวยความจําของเครือ่งหรือการด
หนวยความจําท่ีมีอยู และสามารถจัดเรียงได
ในแฟมขอมูล

การเปดใชแอปพลิเคชั่น
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เกมส, การด
ความจํา หรือ รวม เลื่อนไปยังเกมสหรือ

พลิเคชั่น และเลือก เปด

ในการตั้งคาเสียง แสงสวาง และการสั่นขณะ
เลนเกมส เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัว
เลอืก > การต้ังคาแอปพลิฯ

ตัวเลือกท่ีมีใหเลือกอ่ืนอาจประกอบดวย:

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

การดาวนโหลดแอปพลเิคชั่น
โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคช่ัน
J2ME™ Java กอนท่ีจะดาวนโหลด โปรดตรวจ

สอบวาแอปพลิเคช่ันน้ีใชงานไดกับโทรศัพท
ของคุณ

ขอสําคัญ:  ติดตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคช่ัน
และซอฟตแวรจากแหลงท่ีนาเชื่อถือเทาน้ัน
เชน แอปพลิเคช่ันท่ี Symbian ลงนามรับรอง
หรือผานการทดสอบ Java Verified™

คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคช่ันใหมๆ
และเกมสตางๆ ไดหลายวิธีดังน้ี

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

• ใช Nokia Application Installer จากชุด
โปรแกรม PC Suite เพ่ือดาวนโหลด

พลิเคช่ันลงในโทรศัพทของคุณ

คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น
และราคาไดจากผูใหบริการของคุณ
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แผนที่

คุณสามารถเรียกดูแผนท่ีของเมืองและ
ประเทศตางๆ คนหาที่อยูและสถานที่ท่ีนา
สนใจ วางแผนเสนทางจากสถานที่หน่ึงไปยัง
ท่ีอ่ืนๆ บันทึกสถานที่ใหเปนจดุสังเกต และสง
ขอมูลเหลาน้ีไปยังอุปกรณท่ีใชงานรวมกันได

การทําแผนที่แบบดิจิตอลโดยสวนใหญยังให
ขอมูลไมถูกตองและไมสมบูรณ ดังน้ัน คุณไม
ควรอางอิงระบบแผนที่ท่ีคุณดาวนโหลดมา
เพ่ือใชในเครื่องน้ีแตเพียงอยางเดียว

หากตองการใชแอปพลิเคช่ัน Maps ใหเลือก
เมนู > นัดหมาย > แผนที่ และจากตัวเลือก
ท่ีมีใหเลือก

การดาวนโหลดแผนท่ี
โทรศัพทของคุณอาจมีแผนท่ีติดตั้งไวใหแลว
ลวงหนาบนการดหนวยความจํา คุณสามารถ
ดาวนโหลดแผนที่ชุดใหมไดผานทาง
อินเทอรเน็ตโดยใชซอฟตแวรสําหรับพีซี
Nokia Map Loader

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

กอนท่ีคุณจะดาวนโหลดแผนท่ีใหมเปนคร้ัง
แรก โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณใสการด
หนวยความจําในโทรศัพทแลว

เลือก เมนู > นัดหมาย > แผนท่ี เพ่ือทําการ
ตัง้กําหนดคาเร่ิมตน

หากตองการเปลี่ยนการเลือกแผนที่ในการด
หนวยความจําของคุณ ใหใช Nokia Map
Loader เพ่ือลบแผนที่ท้ังหมดในการดหนวย
ความจํา และดาวนโหลดการเลือกใหม เพ่ือให
แนใจวาแผนที่ท้ังหมดมาจากรีลีสเดียวกัน

บริการแผนที่เครือขาย
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทของคุณให
ดาวนโหลดแผนท่ีท่ีคุณไมมใีนโทรศัพทโดย
อัตโนมัติเม่ือตองการ

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

เพ่ือปองกันการดาวนโหลดแผนที่โดย
อัตโนมัติ ใหเลือก ไม

หมายเหตุ: การดาวนโหลดแผนที่อาจ
เก่ียวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผาน
ระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอ
ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคาบริการการสงขอมูล
ไดจากผูใหบริการของคุณ

แผนที่และ GPS
คุณสามารถใช Global Positioning System
(GPS) เพ่ือสนับสนุนแอปพลิเคช่ันแผนที่
คนหาตําแหนงของคุณ หรือวัดระยะทางและ
พิกัด

กอนท่ีคุณจะสามารถใชฟงกชัน GPS กับ
โทรศัพทของคุณได คุณตองจับคูโทรศัพท
กับตัวรับ GPS ภายนอกที่ใชงานรวมกันไดโดย
ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth โปรดดูขอมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับอุปกรณ GPS ของคุณไดท่ี
คูมือผูใช

หลงัจากจับคูอุปกรณ Bluetooth กับโทรศัพท
แลว ระบบอาจใชเวลาหลายนาทีในการแสดง
ตําแหนงปจจุบัน การเช่ือมตอครั้งถัดไปควรจะ
รวดเร็วขึน้ แตหากคุณไมไดใช GPS เปนเวลา
หลายวัน หรืออยูหางจากสถานที่ท่ีใชคร้ัง
สุดทายมาก ระบบอาจใชเวลาหลายนาทีเพ่ือ
คนหาและแสดงตําแหนงของคุณ

Global Positioning System (GPS) ดําเนินการ
โดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูรับผิด
ชอบความถูกตองแมนยําและการบํารุงรักษา
แตเพียงผูเดียว ความถูกตองแมนยําของ
ขอมูลระบุตําแหนงสามารถไดรับผลกระทบ
จากการปรับดาวเทียม GPS ท่ีกระทําโดย
รัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
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นโยบาย GPS ผานดาวเทียมซึง่ออกโดยฝาย
พลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรม
การวางแผนเพื่อการนํารองระบบวิทยุแหง
รัฐบาลกลาง ความถูกตองแมนยํายังอาจไดรับ
ผลกระทบจากพิกัดทางเรขาคณิตท่ีไมมี
ประสิทธิภาพของดาวเทียมดวย ความพรอม
ใชประโยชนและคณุภาพของสัญญาณ GPS จะ
ไดรับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่ง
กีดขวางตามธรรมชาต ิและสภาพอากาศ ควร
ใชเครื่องรับ GPS เฉพาะเม่ืออยูกลางแจง
เทาน้ันเพ่ือใหสามารถรบัสัญญาณ GPS ได

GPS ไมสามารถนํามาใชเพ่ือวัดตําแหนงท่ีตั้ง
อยางละเอียดแมนยําได และคุณไมควรวางใจ
วาขอมูลท่ีตั้งจากเครื่องรับ GPS และเครือขาย
วิทยุเซลลูลารเพียงอยางเดียวเพื่อการหา
ตําแหนงท่ีตั้งหรือการนําทาง

บริการพิเศษ
คุณสามารถอัพเกรดแผนที่ดวยการสํารวจ
แบบนําทางดวยเสียงเต็มรูปแบบ ซึ่งตองได
รับใบอนุญาตสวนภูมิภาค

ในการใชบริการน้ี คุณตองมีอุปกรณ GPS
ภายนอกที่สนับสนุนเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth ท่ีใชงานรวมกันได

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

ถาตองการใชการสํารวจที่มีการนําทางดวย
เสียง คุณตองยอมใหแอปพลิเคช่ันแผนที่ใช
การเช่ือมตอกับเครือขาย

ใบอนุญาตการสํารวจจะถกูเช่ือมตอเขากับ
มการดของคุณ ถาคุณใสซมิการดอ่ืนใน

โทรศัพทของคุณ ระบบจะขอใหคุณซือ้ใบ
อนุญาตเมื่อเร่ิมตนการสํารวจ ระหวาง
กระบวนการซือ้ ระบบจะเสนอใหคณุโอนยาย
ใบอนุญาตการสํารวจที่มีอยูไปยังซิมการด
ใหมโดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม
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การจัดการ

ใหโทรศัพทชวยในการจัดการชีวิตของคุณ

การจัดการรายชื่อ
จัดเก็บช่ือ หมายเลขโทรศัพท และท่ีอยูเปน
รายช่ือท้ังในโทรศัพทและซิมการด

เลือก เมนู > รายช่ือ

การเลอืกหนวยความจําสําหรับรายชื่อ
หนวยความจําของโทรศัพทสามารถจัดเก็บ
รายช่ือพรอมรายละเอียดเพ่ิมเติม เชน
หมายเลขโทรศัพทและรายการขอความหลาย
รายการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกภาพ
เสียง หรือวิดีโอคลิปสําหรับรายช่ือจํานวนหนึ่ง
ได

หนวยความจําซมิการดสามารถจัดเก็บช่ือ
พรอมหมายเลขโทรศัพทหน่ึงหมายเลขกับช่ือ
น้ัน รายช่ือท่ีจัดเก็บไวในหนวยความจําของ
มการดจะแสดงโดย 

1 เลือก การต้ังคา > ความจําที่ใช เพ่ือ
เลือกซิมการด หนวยความจําเครื่อง หรือ
ท้ังสองแบบใหกับรายช่ือของคุณ

2 เลือก เครื่องและซิม เพ่ือเรียกดูรายชื่อ
จากหนวยความจําท้ังสองแบบ เม่ือคุณ
บันทึกรายช่ือ ช่ือจะถูกบันทึกในหนวย
ความจําเครื่อง

การจัดการรายชื่อ

การคนหารายชื่อ
เลือก เมนู > รายช่ือ > ช่ือ
เล่ือนดูรายช่ือ หรือปอนอักษรตัวแรกของชื่อ
ในรายชื่อ

การบันทึกช่ือและเบอรโทรศัพท
เลือก เมนู > รายช่ือ > เพิ่มใหม

การเพิ่มและแกไขรายละเอียด
เลือกรายชื่อและ ขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่ม
ขอมูล

การลบรายละเอียด
เลือกรายชื่อและ ขอมูล เลือกรายละเอียด
และ ตัวเลือก > ลบ

การลบรายชื่อ
เลือกรายชื่อและ ตัวเลือก > ลบช่ือ

การลบรายชื่อทั้งหมด
เลือก เมนู > รายช่ือ > ลบรายชื่อ
ทั้งหมด > จากความจําเครื่อง หรือ จาก
มการด

การคัดลอกหรือยายรายชื่อระหวางหนวย
ความจําของเครื่องและหนวยความจําของ
ซิมการด

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

การคัดลอกรายชื่อทั้งหมด
เลือก เมนู > รายช่ือ > คัดลอกรายชื่อ
หรือ ยายรายชื่อ

การสรางกลุมรายชื่อ
จัดเรียงรายชื่อลงในกลุมผูโทรที่มีเสียงเรียก
เขาและภาพประจํากลุมตางๆ กัน

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

ใหม เพ่ือสรางกลุมใหม
3 ปอนช่ือกลุม อาจเลือกภาพและเสียง

เรียกเขาใหกับกลุมดวย แลวเลือก จัด
เก็บ

4 เลือกกลุม และ ดูขอมูล > เพิ่ม เพ่ือใส
รายช่ือลงในกลุม
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นามบัตร
คุณสามารถสงและรับขอมูลรายชื่อของบุคคล
จากเครื่องท่ีใชงานรวมกันได ซึ่งสนับสนุน
มาตรฐาน vCard

ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อ แลวเลือก
ขอมูล > ตัวเลือก > สงนามบตัร

หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก แสดง >
จัดเก็บ เพ่ือจัดเก็บนามบตัรในหนวยความจํา
ของโทรศัพท

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

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

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

นาฬิกาปลกุ
ใชสงเสียงปลุกเมื่อถึงเวลาที่ตองการ

การต้ังปลกุ
1 เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกาปลุก
2 เปดการตั้งปลุก และปอนเวลาปลุก
3 ในการเปดตั้งปลุกตามวันท่ีเลือกใน

สัปดาห เลือก ปลกุซ้ํา: > เปด และวัน
4 เลือกเสียงปลุก ถาคุณเลือกวิทยุเปนเสียง

ปลุก ใหตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท
5 ตัง้ระยะหมดเวลาของการเลื่อนเวลาปลุก

และเลือก จัดเก็บ

การหยุดเสียงปลุก
เมื่อตองการหยุดเสียงปลุก ใหเลือก หยุด
หากคุณปลอยใหเสียงปลุกดังเปนเวลาหน่ึง
นาที หรือเลือก เลือ่นไป เสียงปลุกจะหยุดดัง
ในชวงเวลาที่ตั้งไว แลวสงเสียงปลุกใหมอีก
คร้ัง

ปฏิทิน
เลือก เมนู > นัดหมาย > ปฏิทิน

วันปจจุบันจะมีกรอบลอมรอบ หากมีบันทึก
ใดๆ ตั้งไวสําหรับวันน้ันๆ วันดังกลาวจะปรากฏ
เปนตัวทึบ หากคุณตองการดูบันทึกของวันน้ัน
ใหเลือก ดูขอมูล ในการดูทีละสัปดาห ให
เลือก ตัวเลือก > มุมมองสัปดาห หาก
ตองการลบบันทึกท้ังหมดในปฏิทิน ใหเลือก
ตัวเลือก > ลบบนัทึก > บนัทึกทั้งหมด

หากตองการแกไขการตั้งคาท่ีเก่ียวของกับวัน
ท่ีและเวลา ใหเลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา
และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีอยู หากตองการลบ
บันทึกเกาโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ระบุ
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > ลบบันทึก
อัตโนมัติ และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีอยู

การสรางบันทึกปฏิทิน
เลื่อนไปยังวันท่ี และเลือก ตัวเลอืก > สราง
บันทึก เลือกประเภทของบันทึก และปอน
ขอมูลในชองตางๆ

สิง่ที่ตองทํา
ในการสรางบันทึกงานที่ตองทํา ใหเลือก
เมนู > นัดหมาย > สิง่ที่ตองทํา

ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ให
เลือก เพ่ิม หรือเลือก ตัวเลือก > เพิ่ม ปอน
ขอมูลในชองตางๆ และเลือก จัดเก็บ

ในการดูบันทึก เลื่อนไปยังบันทึกน้ัน และ
เลือก ดูขอมูล

บันทึก
ในการเขยีนและสงบันทึก เลือก เมนู > นัด
หมาย > บันทึก
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ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ให
เลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลอืก > สราง
บนัทึก เขียนบันทึก และเลือก จัดเก็บ

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

เครื่องคิดเลข
โทรศัพทของคุณมีเคร่ืองคิดเลขมาตรฐาน
เครื่องคดิเลขเฉพาะทางวิทยาศาสตร และ
เครื่องคดิเลขสําหรับเงินกู

เลือก เมนู > นัดหมาย > เครื่องคิดเลข และ
เลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก ซึ่งรวมถึง
ประเภทเคร่ืองคิดเลขและคําแนะนําในการใช
งาน

เครื่องคดิเลขน้ีมขีอจํากัดในเรื่องความถูกตอง
และใชสําหรับการคํานวณแบบไมซับซอน
เทาน้ัน

ตัวนับเวลาถอยหลงั
ตัวนับเวลาปกติ
1 ในการเปดใชงานตัวนับเวลา เลือก

เมนู > นัดหมาย > ตัวนับถอยหลงั >
ตัวนับแบบทั่วไป ปอนเวลา และเขยีน
บนัทึกท่ีจะปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา ใน
การเปลี่ยนเวลา ใหเลือก เปลีย่นเวลา

2 ในการเร่ิมนับเวลา ใหเลือก เริ่ม
3 หากตองการหยุดนับเวลา เลือก หยุดนับ

ตัวนับรอบเวลา
1 หากตองการตั้งจับเวลาแบบรอบเวลาได

ถึง 10 รอบ ใหใสจํานวนรอบกอน
2 เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับถอย

หลัง > ตัวนับรอบเวลา

3 ในการเร่ิมนับเวลา ใหเลือก เริ่มตนตัวนับ
เวลา > เริ่ม

ในการเลือกวิธกีารเริ่มตนนับรอบเวลาถัดไป
เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง >
การต้ังคา > ตอไปยังชวงถัดไป และเลือก
จากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือรอบเวลา
โดยใชนาฬิกาจับเวลา

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

หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลาใหทํางานเปน
พ้ืนหลังของหนาจอ ใหกดปุมวางสาย
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การสนับสนุนและการอัพเดต

Nokia นําเสนอวิธีมากมายเพื่อชวยใหคุณได
รับประโยชนสูงสุดจากการใชโทรศัพท

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

หากการดําเนินการขางตนไมสามารถชวยแก
ปญหาได ใหปฏิบัติตามขัน้ตอนดังตอไปน้ี

• เร่ิมโทรศัพทใหม: ปดเคร่ือง แลวถอด
แบตเตอรี ่เมื่อเวลาผานไปสักครู ใหใส
แบตเตอรี่กลับคืน แลวเปดเคร่ือง

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

• ตัง้คากลับไปเปนคาเดิมท่ีตั้งมาจาก
โรงงานดังท่ีไดอธิบายไวในคูมือผูใช

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

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

เก่ียวกับผลิตภณัฑและบริการลาสุดของ
Nokia ไดฟรี

รับขอมูลท่ีชวยใหคุณใชงานโทรศัพท Nokia
ไดเต็มประสิทธิภาพที่สุดและลงทะเบียนใช
งาน My Nokia ทันทีวันน้ี สําหรับขอมูลเพ่ิม
เติมและบริการท่ีมีใหใชงานในพื้นท่ีของคุณ
โปรดดู www.nokia.com/mynokia

การดาวนโหลดเน้ือหา
คุณสามารถดาวนโหลดเนื้อหาใหม (เชน
ลักษณะ) ลงในเครื่องได (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการท่ีคณุไววางใจ
และมีการปองกันความปลอดภัยอยางเพียง
พอ รวมท้ังปองกันซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายได
ดวย

คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น
และราคาไดจากผูใหบริการของคุณ

การอัพเดตซอฟตแวรโดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณ
อัพเดตซอฟตแวรอาจมีคุณสมบัติใหมๆ และ
ฟงกชันท่ีปรับปรุงใหม ซึง่ไมมีใหตอนท่ีคุณ
ซื้อโทรศัพท นอกจากน้ี การอัพเดตซอฟตแวร
ยังอาจปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของ
โทรศัพทใหดีขึน้

Nokia Software Updater คือแอปพลิเคช่ัน
PC ท่ีชวยใหคุณสามารถอัพเดตซอฟตแวรของ
โทรศัพทของคุณได ในการอัพเดตซอฟตแวร
ของโทรศัพท คณุจําเปนตองใชเคร่ือง
คอมพิวเตอรท่ีใชรวมกันได การเช่ือมตอ
บรอดแบนดอินเทอรเน็ต และสายเคเบิล
ขอมูล USB ท่ีใชงานรวมกันได เพ่ือเช่ือมตอ
โทรศัพทของคุณกับเคร่ืองพิวเตอร

หากตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม ตรวจสอบ
บันทึกท่ีเก่ียวของกับเวอรชันของซอฟตแวร
ลาสุด และดาวนโหลดแอปพลเิคช่ัน Nokia
Software Updater โปรดดูท่ี
www.nokia.co.th/softwareupdate หรือ
เว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ
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ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพท ให
ปฏบิัติดังน้ี

1 ดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลเิคช่ัน
Nokia Software Updater ลงในเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณ

2 เช่ือมตอโทรศัพทของคุณกับเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB
และเปดแอปพลิเคช่ัน Nokia Software
Updater แอปพลิเคช่ัน Nokia Software
Updater จะแนะนําใหคุณสํารองไฟล
อัพเดตซอฟตแวร และเรียกคืนไฟลของ
คุณ

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

การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟแวรอาจ
เก่ียวของกับการสงขอมูลจํานวนมากผาน
ระบบเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอขอ
ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคาบริการการสงขอมูล
ไดจากผูใหบริการของคุณ

ตรวจสอบใหแนใจวาแบตเตอร่ีโทรศัพทมี
พลังงานเพียงพอหรือเช่ือมตออยูกับอุปกรณ
ชารจกอนเร่ิมอัพเดต

คําเตือน:
หากคุณติดตัง้การอัพเดตซอฟทแวร คุณจะไม
สามารถใชโทรศัพทไดแมกระท่ังการโทร
ฉุกเฉิน จนกวาการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณและ
สตารทโทรศัพทแลว ตรวจสอบใหแนใจวามี
การสํารองขอมูลแลวกอนยอมรับการติดตั้ง
การอัพเดต

การต้ังคาการอัพเดตซอฟตแวร
ตวัเลือกน้ีอาจไมสามารถใชงานได ท้ังน้ีขึ้นอยู
กับโทรศัพทของคุณ

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

คําขออัพเดตซอฟตแวร
1 เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศพัท >

อัพเดตโทรศัพท เพ่ือขอการอัพเดต
ซอฟตแวรท่ีมีอยูจากผูใหบริการของคุณ

2 เลือก ขอมูลซอฟตฯ ปจจุบนั เพ่ือแสดง
เวอรช่ันซอฟตแวรปจจุบันและตรวจสอบ
วาจําเปนตองอัพเดตหรือไม

3 เลือก โหลดซอฟตแวรโทรฯ เพ่ือ
ดาวนโหลดและติดตั้งการอัพเดต
ซอฟตแวร ปฏบิัตติามคําแนะนําบน

จอ
4 หากมีการยกเลิกการติดตั้งหลังจาก

ดาวนโหลด เลือก ติดต้ังอัพเดต
ซอฟตฯ เพ่ือเร่ิมตนติดตั้ง

การอัพเดตซอฟตแวรอาจใชเวลาหลายนาที
หากมีปญหาในการติดตั้ง โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ

การเรียกคืนคาด้ังเดิม 
ในการเรียกคนืคาโทรศัพทกลับเปนคาท่ีตั้งมา
จากโรงงาน เลือก เมนู > การต้ังคา > เรียก
คืนคาด้ังเดิม และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
คืนการต้ังคาเทาน้ัน  — รีเซ็ตการตั้งคาท่ี
ตองการท้ังหมดโดยไมลบขอมูลสวนตัว
เรียกคืนทั้งหมด  — รีเซต็การตั้งคาท่ี
ตองการท้ังหมด และลบขอมูลสวนตัวท้ังหมด
เชน รายชื่อ ขอความ ไฟลสื่อ และรหัสการใช
งาน
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อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

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

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณ
เสริมท่ีไดรับการรับรอง สามารถสอบถามจาก
ตัวแทนจําหนายของคุณ

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

ขอกําหนดที่ควรปฏิบัติสําหรับการใช
อุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ

เสริม ใหจับท่ีปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึง
ท่ีสายไฟ

• ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณเสริม
ท่ีไดติดตั้งในพาหนะไดรับการติดตั้ง
อยางแนนหนาและทํางานอยางถูกตอง

• เฉพาะผูท่ีมคีุณสมบัติผานการรับรอง
เทาน้ันท่ีจะติดตัง้อุปกรณเสริมในรถที่ติด
ตั้งยากได

แบตเตอรี่

ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-5CT ไมเกิน 420 ไมเกิน 432

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนด
บายเปนเวลาโดยประมาณ และจะเปนไปตาม
การประมาณการตอเมื่ออยูภายใตขอกําหนดที่
เหมาะสมของเครือขายเทาน้ัน เวลาสนทนา
และเวลาสแตนดบายขึน้อยูกับซิมการด
คุณสมบัติท่ีใช อายุและขอกําหนดของ
แบตเตอรี่ อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอร่ี ขอ
กําหนดของเครือขาย และปจจัยอ่ืนๆ อีก
มากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด
บายอาจส้ันกวาท่ีระบุไวขางตนอยางมาก
เสียงเรียกเขา การจัดการสายดวยระบบแฮนด
ฟรี การใชในโหมดดิจิตอล และคุณสมบัติ
อ่ืนๆ จะใชพลังงานจากแบตเตอรี ่และระยะ
เวลาท่ีใชอุปกรณในการโทรจะสงผลตอเวลา
สแตนดบาย ในทํานองเดียวกัน ระยะเวลาที่
เปดเคร่ืองรวมท้ังท่ีอยูในโหมดสแตนดบายก็มี
ผลตอระยะเวลาในการสนทนาดวยเชนกัน
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แบตเตอรี่
ขอมลูเกีย่วกบัแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ
โทรศพัทของคณุใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจ
ประจุใหมได แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบใหใชกับโทรศพัทรุนนี้
คอื BL-5CT Nokia อาจผลติแบตเตอร่ีรุนอื่นที่ใชงานไดกับโทรศพัท
รุนนี้ โทรศพัทเคร่ืองนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงานจาก
อุปกรณชารจตอไปนี้ AC-8. หมายเลขรุนของอุปกรณชารจที่ถกูตอง
นั้นอาจแตกตางกันไปตามประเภทของปลัก๊เสยีบ ความแตกตาง
ของปลัก๊เสียบจะระบุไวดวยคาใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A,
C หรือ UB

แบตเตอรี่สามารถนํามาชารจและคายประจุแบตเตอร่ีไดเปนรอย
คร้ัง แตแบตเตอร่ีก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเหน็
วาเวลาการสนทนาและเปดรอรับสายของแบตเตอรี่สัน้ลงอยางเห็น
ไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอร่ีที่ไดรับการรับรอง
จาก Nokia เทานั้น และชารจแบตเตอร่ีโดยใชอุปกรณชารจสําหรับ
โทรศพัทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น การใชแบตเตอร่ี
หรืออุปกรณชารจทีไ่มไดรับการรับรองอาจเสีย่งกบัการลุกไหม การ
ระเบิด การร่ัวไหล หรืออันตรายอืน่ๆ

หากใชแบตเตอร่ีเปนคร้ังแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอร่ีเปนเวลา
นาน คณุอาจตองเชือ่มตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลว
เชือ่มตออีกคร้ังเพื่อเริ่มชารจแบตเตอร่ี หากแบตเตอรี่หมด อาจตอง
ใชเวลาหลายนาทกีวาทีส่ญัลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบน
หนาจอหรือกอนทีจ่ะสามารถโทรออกได

ปดโทรศัพทและปลดการเชื่อมตอโทรศพัทจากอุปกรณชารจทุก
คร้ังกอนถอดแบตเตอรี่

ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตวัเครื่องเมื่อไมไดใช
งาน ไมควรเสียบแบตเตอร่ีทีช่ารจเตม็แลวคางไวกบัอปุกรณชารจ
เน่ืองจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่สั้นลง หากคณุทิ้งแบตเตอร่ีที่ชารจเต็มไวโดยไมไดใช
แบตเตอร่ีจะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

พยายามเกบ็แบตเตอร่ีไวในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C
(59°F และ 77°F) อณุหภูมิที่รอนหรือหนาวจัดทําใหประสทิธภิาพ
และอายุการใชงานของแบตเตอร่ีลดลง แบตเตอร่ีที่รอนหรือเย็น
เกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถใชงานไดชั่วคราว
ประสทิธภิาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากดัเมื่ออยูที่อณุหภูมิ
ต่าํกวาจุดเยือกแข็ง

หามลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกดิข้ึนไดเมื่อ
มีวัตถปุระเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรง
กับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลกัษณะเหมือนแถบ
โลหะบนแบตเตอรี่) เหตกุารณเชนนี้อาจเกดิขึ้นได เชน ในกรณีที่
คณุพกแบตเตอร่ีสํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเลก็ๆ การ
ลดัวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่หรือวตัถสุําหรับเชื่อมตอเกิด
ความเสียหายได

หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิด
ได หรือหากแบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบดิไดเชนกัน การกําจัด
แบตเตอร่ีตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลบัมาใช
ใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน

หามถอดชิน้สวน, ตดั, เปด, บีบอัด, ดดังอ, ทาํใหผิดรูปราง, เจาะ
หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่สารในแบตเตอรี่ร่ัวออก
มา ควรระวังไมใหของเหลวนั้นสมัผัสกับผิวหนังหรือดวงตา ในกรณี
ที่เกดิการร่ัวไหล ใหลางผิวหนังหรือตาดวยน้ําทันที หรือรีบไปพบ
แพทย

หามดดัแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวตัถุแปลกปลอมลงใน
แบตเตอร่ี หรือนําไปแชหรือสัมผัสน้ําหรือของเหลวชนิดอืน่ๆ

การใชแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การ
ระเบดิ หรืออนัตรายอ่ืนๆ หากโทรศพัทหรือแบตเตอร่ีตกหลนโดย
เฉพาะบนพื้นผิวทีแ่ข็ง และคณุเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสยีหาย ให
นําไปที่ศูนยบริการเพื่อตรวจสอบกอนนําไปใชตอ

ใชแบตเตอร่ีตามวัตถุประสงคเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอร่ีที่ชาํรุดเสยีหาย โปรดเกบ็แบตเตอรี่ใหพนมือเด็กเล็ก

คําแนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia
ควรใชแบตเตอร่ีของแทของ Nokia ทุกคร้ัง เพือ่ความปลอดภัยของ
คณุ ในการตรวจสอบวาแบตเตอร่ีที่ซ้ือเปนแบตเตอรี่ของแทของ
Nokia หรือไม ใหซื้อแบตเตอร่ีจากศนูยบริการหรือตวัแทนจําหนาย
Nokia ทีไ่ดรับอนุญาตเทานั้น และตรวจสอบสติก๊เกอรโฮโลแกรม
โดยใชขั้นตอนตอไปนี้

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบูรณ ไมไดรับประกนัวา
แบตเตอร่ีดงักลาวจะเปนแบตเตอรี่ของแทรอยเปอรเซ็นต หากคณุ
มีเหตผุลอ่ืนใดทีเ่ชื่อไดวาแบตเตอร่ีของคณุไมใชแบตเตอร่ีของแท
ของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอร่ีนี้และนําไปที่ศนูยบริการหรือ
ตวัแทนจําหนาย Nokia ทีไ่ดรับอนุญาตทีใ่กลทีสุ่ดเพือ่ขอความ
ชวยเหลือ หากไมสามารถตรวจสอบได ใหสงคนืแบตเตอร่ีไปยังที่
ที่คณุซื้อมา

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1 เม่ือมองทีส่ติก๊เกอรโฮโลแกรม คณุจะเหน็รูปมือประสานกัน

(Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และจะเหน็โลโก
อุปกรณเสริมของแทของ Nokia (Nokia Original
Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง
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2 เม่ือคณุขยับแบตเตอร่ีที่ตดิสติก๊เกอรโฮโลแกรมไปทางซาย
ขวา ข้ึน และลง คณุจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแตละ
ดานตามลาํดบั

จะทําอยางไร หากแบตเตอรี่ของคุณไมใชแบตเตอรี่ของแท
หากคุณไมสามารถยืนยันไดวาแบตเตอรี่ Nokia ของคณุทีม่ีสติก๊เก
โฮโลแกรมเปนแบตเตอร่ีของแทของ Nokia หรือไม โปรดอยาใช
แบตเตอร่ีนั้น ใหนําแบตเตอร่ีไปยังศนูยบริการหรือตวัแทนจําหนาย
Nokia ทีไ่ดรับอนุญาตทีใ่กลทีสุ่ดเพื่อขอความชวยเหลือ การใช
แบตเตอร่ีที่ไมไดรับการรับรองจาก Nokia อาจเปนอันตรายและ

ทําใหโทรศพัทของคณุมีประสิทธิภาพดอยลง อกีทัง้ยังทาํให
เคร่ืองและอุปกรณเสริมเสียหายได รวมทั้งอาจสงผลตอการรับรอง
หรือการรับประกันอื่นใดทีใ่ชกับโทรศพัท

หากคุณตองการคนหาขอมูลเพิ่มเตมิเกีย่วกบัแบตเตอรี่ของแทของ
Nokia โปรดดทูี่ www.nokia.co.th/batterycheck

การดูแลและการบํารุงรักษา
โทรศพัทของคณุไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณทีด่เีย่ียม
และมีฝมือการผลติที่ประณีต คณุจึงควรดแูลโทรศพัทของคุณอยาง
ด ีคําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคณุปฏิบัตติามเงื่อนไขการรับประกัน
ไดอยางถูกตอง

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

• อยาใชหรือเกบ็โทรศพัทไวในที่ทีม่ีฝุนหรือทีส่กปรก
เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่สามารถขยับไดและสวน
ประกอบที่เปนอิเลก็ทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศพัทไวในที่รอนจัด เน่ืองจากอุณหภูมิสงูอาจ
ทาํใหอายุการใชงานของอปุกรณอิเลก็ทรอนิกสสั้นลง
แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปนพลาสตกิงอ
หรือละลายได

• อยาเก็บโทรศพัทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออณุหภูมิเพิ่ม
ขึ้นจนถงึอุณหภูมิปกต ิความชืน้จะกอตวัข้ึนภายในเครื่อง ซ่ึง
อาจทําใหอุปกรณแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสยีหายได

• อยาพยายามเปดดภูายในเครื่องโทรศพัทนอกเหนือจากที่
แนะนําไวในคูมือผูใชฉบบันี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศพัท การใชงานโดยไมถนอม
เคร่ืองอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออน
เกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิด
เขมขนทําความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศพัท เพราะสอีาจทาํใหอุปกรณที่สามารถขยับ
ไดติดขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศพัทหรือไดรับ
การรับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การ
ดดัแปลง หรือตอเตมิเสาอากาศ อาจทาํใหโทรศพัทเกิด
ความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอปุกรณ
วิทยุสื่อสารอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

• หม่ันสํารองขอมูลที่คณุตองการเก็บไว เชน รายชื่อ และ
บันทึกในปฏิทนิ

• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เพื่อสมรรถนะสงูสุดในการใช
งาน ใหปดสวิตชโทรศพัทและถอดแบตเตอรี่ออก

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศพัท แบตเตอร่ี อปุกรณชารจ หรือ
อปุกรณเสริมอื่นๆ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยังศนูย
บริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณเพื่อขอรับบริการ

การนํากลับมาใชใหม
สงคนืผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส แบตเตอร่ี และวสัดบุรรจุภัณฑที่ใช
แลวไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วธิีนี้จะชวยปองกันการ
กาํจัดขยะทีไ่มมีการควบคมุ และชวยรณรงคการรีไซเคลิวัสดใุช
แลวตางๆ สามารถหาขอมูลโดยละเอยีดเพิ่มเติมไดจากรานคาปลกี
ที่จําหนายผลติภัณฑ, เจาหนาที่เทศบาลในทองถิน่, สมาคมผู
ประกอบการประจําชาตทิีร่ับผิดชอบ หรือตวัแทนผูใหบริการของ
Nokia ในพื้นที่ของคณุ โปรดตรวจสอบวิธีการรีไซเคลิผลิตภัณฑ
Nokia ของคณุไดที่ www.nokia.com/werecycle หรือในกรณีที่
เรียกดบูนโทรศัพทเคลื่อนที่ ใหไปที่ www.nokia.mobi/
werecycle

ขอมูลเพิม่เติมดานความปลอดภัย
หมายเหตุ: พืน้ผิวของโทรศพัทเคร่ืองนี้ไมมีสารนิกเกิลอยูในแผน
โลหะ พื้นผิวของโทรศพัทเคร่ืองนี้ประกอบดวยโลหะสแตนเลส

เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณเสริมอาจมีชิ้นสวนอปุกรณขนาดเลก็
บรรจุอยู โปรดเก็บอุปกรณดงักลาวใหพนมือเด็กเล็ก

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศพัทเคร่ืองนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใช
ในตาํแหนงปกตใิกลกับหหูรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 1.5
เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) เมื่อใชซองหนังสําหรับพกพา อปุกรณเหน็บ
เข็มขัด หรือที่วางโทรศพัทเพื่อการพกพา วัสดตุางๆ เหลานี้ไมมี
ควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเคร่ืองอยูหางจากรางกาย
ตามระยะหางที่กําหนดขางตน

โทรศพัทเคร่ืองนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายทีม่ีคณุภาพ
เพื่อสงขอความหรือไฟลขอมูล ในบางกรณี จึงอาจมคีวามลาชาใน
การสงขอความหรือไฟลขอมูลจนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคณุภาพ
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โปรดตรวจสอบดวูาคณุปฏิบัตติามคําแนะนําเกี่ยวกบัระยะหาง
ระหวางเคร่ืองที่กลาวไวขางตนจนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอปุกรณสําหรับสงสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพทมือ
ถืออาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณ
ทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสญัญาณเพียงพอได โปรดปรึกษา
แพทยหรือบริษัทผูผลิตเคร่ืองมือทางการแพทยนั้นๆ หากมีขอ
สงสัยหรือไมแนใจวาอุปกรณนั้นไดรับการปองกันพลังงานคลื่น
ความถี่ RF จากภายนอกอยางเพยีงพอหรือไม ปดโทรศัพทในสถาน
พยาบาลในกรณีที่มีปายประกาศใหคณุดาํเนินการดงักลาว
เน่ืองจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกาํลังใชอปุกรณที่มี
ความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณเทียม
ผูผลติอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศพัทมือถืออยู
หางจากอุปกรณทางการแพทยที่ปลกูถายไวในรางกาย เชน เคร่ือง
ควบคมุการเตนของหัวใจหรือเคร่ืองกระตุนการทํางานของหัวใจ
อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพือ่หลีกเลีย่งสัญญาณรบกวน
ที่อาจเกิดกับเคร่ืองดังกลาว สาํหรับผูใชอปุกรณทางการแพทยดัง
กลาว ควรปฏิบัตดิงันี้:

• เกบ็โทรศพัทใหอยูหางจากอปุกรณทางการแพทยมากกวา
15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอขณะทีเ่ปดโทรศัพทอยู

• ไมควรเกบ็โทรศพัทไวในกระเปาเสื้อ

• ใชโทรศพัทกบัหูขางที่ตรงขามกับอุปกรณทางการแพทย
เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดข้ึน

• ปดโทรศพัทเคลือ่นทีท่ันทีหากสงสัยวากาํลงัเกดิสญัญาณ
รบกวน

• อานและทาํตามคําแนะนําจากผูผลิตอปุกรณทางการแพทย
ดงักลาว

หากคณุมีขอสงสัยเกี่ยวกบัการใชโทรศพัทไรสายรวมกบัอุปกรณ
ทางการแพทย โปรดปรึกษากับแพทยที่ใหคาํปรึกษาดานสขุภาพ
ของคณุ

เครื่องชวยฟง
อุปกรณไรสายบางชนิดอาจกอใหเกดิสญัญาณรบกวนกบัเคร่ือง
ชวยฟงได ในกรณีที่มีสญัญาณรบกวนเกดิขึ้น คณุควรปรึกษาผูให
บริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ
สญัญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในยานพาหนะทีต่ดิตัง้
ไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉดีน้ํามันที่
ควบคมุดวยอิเล็กทรอนิกส, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็ว
แบบอเิล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิ่ม
เตมิกับบริษัทผูผลิตหรือตวัแทนจําหนายยานพาหนะหรืออปุกรณ
เสริมตางๆ ที่ตดิตัง้ไวในยานพาหนะของคณุ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูใหบริการหรือตดิตั้งอุปกรณใน
ยานพาหนะ การบริการหรือติดตั้งที่ไมถูกตองอาจกอใหเกดิ
อันตรายและทําใหการรับประกนัเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยาง
สม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิน้ของโทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการ
ตดิตัง้และทํางานอยางถูกตอง อยาเกบ็หรือพกของเหลวที่ตดิไฟ
ได แกส หรือวัตถุระเบิดไวรวมกบัโทรศพัท ชิน้สวนของโทรศพัท

หรืออปุกรณเสริมตางๆ สาํหรับยานพาหนะที่มีถุงลมนิรภัย โปรด
สังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตวัออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดงันั้น
คณุไมควรตดิตัง้อุปกรณหรือวางโทรศพัทมือถอืไวเหนือถงุลม
นิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตวัออก การติดตัง้
อปุกรณไรสายไวในยานพาหนะอยางผิดวธิีอาจกอใหเกิดอันตราย
รายแรงในขณะที่ถุงลมนิรภัยพองตัวออกได

คณุไมควรใชโทรศัพทขณะอยูบนเคร่ืองบนิ และควรปดโทรศพัท
กอนที่จะข้ึนเคร่ืองบนิ การใชโทรศพัทไรสายในเคร่ืองบินอาจกอให
เกิดอันตรายตอการทํางานของเครื่องบนิ รวมทั้งเปนการรบกวน
เครือขายของโทรศพัทไรสายและยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณที่อาจเกดิการระเบิด
ปดโทรศพัทเมื่ออยูในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได และควร
ปฏิบัตติามปายและคําแนะนําตางๆ อยางเครงครัด บริเวณที่อาจเกิด
การระเบิดจะรวมถึงบริเวณทีม่ีการแนะนําใหดบัเคร่ืองยนต การเกดิ
ประกายไฟบริเวณพื้นทีด่ังกลาวอาจกอใหเกดิการระเบิดหรือเพลิง
ไหมที่อาจทําใหบาดเจ็บหรือเสยีชีวติ ปดโทรศัพทเมื่ออยูในสถาน
ที่ทีม่ีการเตมิเชือ้เพลิง เชน ใกลเคร่ืองสูบแกสในสถานีบริการ
น้ํามัน ควรปฏิบตัติามขอหามเกีย่วกับการใชอุปกรณวิทยุในบริเวณ
คลงัน้ํามัน สถานีเก็บน้ํามันและสถานีสงน้ํามัน โรงงานเคมี หรือ
บริเวณที่กําลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่อาจเกดิการระเบิดอาจ
ไมไดมีการประกาศใหเหน็อยางเดนชดัเสมอไป พืน้ทีต่างๆ เหลานี้
ไดแก ใตดาดฟาเรือ สถานที่เกบ็หรือขนถายสารเคมี และบริเวณที่มี
สารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เชน เมล็ดพืช ฝุนละออง หรือผงโลหะ
ปะปนอยูในอากาศ คณุควรตรวจสอบกับผูผลติยานพาหนะที่ใช
แกสปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบวิเทน) เพือ่กําหนดวา
สามารถใชงานอุปกรณนี้ไดอยางปลอดภัยในบริเวณใกลเคยีงได
หรือไม

การโทรฉุกเฉิน
ขอสําคัญ:  โทรศพัทเคร่ืองนี้ทาํงานโดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบ
เครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟงกชนั
ตางๆ ที่ผูใชตัง้โปรแกรมเอง หากโทรศพัทของคณุสนับสนุนสาย
สนทนาผานอนิเทอรเน็ต (สายอนิเทอรเน็ต) ใหเปดใชงานทั้งสาย
อนิเทอรเน็ตและโทรศพัทมือถือ เครื่องจะพยายามตอการโทร
ฉุกเฉนิผานทั้งเครือขายเซลลลูารและผานผูใหบริการสาย
อนิเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไมสามารถประกนัไดวาจะ
สามารถเชื่อมตอไดในทุกสภาวะ คณุจึงไมควรวางใจวาโทรศพัทไร
สายจะเปนเครื่องมือสือ่สารที่ดทีี่สุดเสมอในยามจําเปน อาทเิชน
เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉนิ ใหปฏิบตัดิงันี้

1 หากยังไมไดเปดโทรศพัท ใหเปดข้ึนในขณะนี ้ตรวจสอบวา
มีสัญญาณเพียงพอหรือไม ข้ึนอยูกบัโทรศัพทของคณุ คณุ
อาจจําเปนตองดําเนินการดงันี้

• ใสซิมการดทีใ่ชไดลงในโทรศพัท ในกรณีที่โทรศพัท
ของคณุจําเปนตองใชซิมการด

• ปดการจํากัดการโทรที่คณุไดเปดใชไวในโทรศพัท

• เปลีย่นรูปแบบการโทรจากโหมดรูปแบบออฟไลนหรือ
รูปแบบบนเครื่องบินมาเปนรูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน

2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพือ่ใหหนาจอวางและ
พรอมสําหรับการโทรออก
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3 ปอนหมายเลขฉกุเฉินที่ใชกบัทองที่ที่คณุอยู ณ ปจจุบัน ซึ่ง
หมายเลขฉุกเฉนิในแตละพื้นที่จะแตกตางกนัไป

4 กดปุมโทร

ขณะที่โทรฉกุเฉิน ควรจําไววาคณุตองใหขอมูลตางๆ ที่จําเปนให
ถูกตองมากที่สุด โทรศพัทมือถือของคณุอาจเปนเคร่ืองมือสื่อสาร
เพยีงประเภทเดยีวในสถานทีเ่กดิเหต ุอยาเพิ่งวางสายจนกวาจะได
รับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทาง
คลื่นวทิยุ

เคร่ืองโทรศัพทของคณุจะเปนตวัรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับ
การออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดย
ขอกาํหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทาํขึ้นโดย ICNIRP ซึ่ง
เปนหนวยงานดานวทิยาศาสตรอสิระ และรวมถึงระดับความ
ปลอดภัยของผูใชทกุคน โดยไมข้ึนกบัอายุหรือสุขภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศพัทเคลือ่นที่นี้ใชหนวยวัดของ
SAR (Specific Absorption Rate) ขอกาํหนด SAR ที่กาํหนดไวในคํา

ทํางานแบบมาตรฐาน ซึ่งเคร่ืองจะสงคลื่นความถ่ีที่ระดบัพลงังาน
สูงสดุทีแ่นะนําใหใชในคลืน่ความถีท่ั้งหมดที่ทาํการทดสอบ ระดบั
SAR ตามจริงขณะใชโทรศพัทอาจต่าํกวาคาสงูสุด เนื่องจากเครื่อง
นี้ไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลงังานที่สามารถเขาถึง
เครือขายไดตามทีก่ําหนดไว คาทีเ่ปลี่ยนแปลงขึ้นกับปจจัยตางๆ
เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลกั คา SAR ที่สงูที่สุด
ภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโทรศพัทที่หูคือ 1.15
วตัต/กก.

การใชอปุกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR แตก
ตางกันไปโดยขึ้นอยูกบัขอกาํหนดที่ทดสอบและที่รายงานของ
แตละประเทศและระบบเครือขาย คณุสามารถดขูอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยว
กบัคา SAR ไดในขอมูลผลติภัณฑที ่www.nokia.com

ขอมูลศูนยบริการ Nokia

ศูนยบริการ Nokia ทีอ่ยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

ฟวเจอรปารค รังสิต หอง 32 ชัน้ใตดนิ เลขที ่161 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตําบล
ประชาธปิตย อําเภอธัญบุรี ปทมุธานี 12130

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา หอง 421 เลขที ่7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวง
อรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363

0-2884-5695

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

ซีคอนสแควร หอง 1007 ชั้น 1 ซีคอนสแควร เลขที ่904 หมู 6 ถนน
ศรีนครินทร เขตหนองบอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ
10250

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

เอสพลานาด หอง 321-323 ชัน้ 3 เอสพลานาด เลขที ่99 แขวง
รัชดาภิเษก เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363

0-2660-9290

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
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เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราการดูดกลืน
Absorption

 วัตต/กก. ซ่ึงสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัย
มนุษยจากการใชเครื่องวิทยุ
ที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติประกาศกำหนด

  1.15 

พลังงานจำเพาะ (Specific
Rate - Sar) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยคุมนาคมเทากับ   

ตอสุขภาพ
คมนาคมที่คณะกรรมการกิจการคมนาคม

แนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วตัต/กโิลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกิน
สิบกรัมของเนื้อเย่ือผิว การทดสอบ SAR จัดทาํข้ึนในสภาพการ

http://www.nokia.com


ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

พระราม 3 หอง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลขที ่79/290 ถนน
สาธุประดษิฐ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
10120

0-2741-6363

0-2673-7102

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

อา. 10.00 น. - 20.30 น.

MBK เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนด ียูนิต 5-6 อาคารมาบุญครอง
เซ็นเตอร ถ.พญาไท แขวงวงัใหม เขตปทุมวันกรุงเทพฯ
10330

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

เชียงใหม 201/1 ถนนมหิดล หายยา อาํเภอเมือง เชยีงใหม 50100 0-5320-3321-3

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

พทัยา 353/43 (ซอยสุขุมวิท พทัยา9) หมู 9 ถนนสุขุมวทิ ตาํบล
หนองปรือ อําเภอบางละมุง ชลบุรี 20260

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ขอนแกน 356/1 อาคารซี.พี.แลนด หมู 12 ถนนมิตรภาพ ตาํบล
เมืองเกา อาํเภอเมือง ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตาํบลหาดใหญ อาํเภอหาดใหญ
สงขลา 90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอโนเกีย 
แครไลน: 02-255-2111

การรับประกันอยางจาํกดัโดยผูผลิต
การประกันคุณภาพอยางจํากดันี้ถอืเปนสวนเสริม และไมมี
ผลกระทบตอสิทธิตามกฎหมาย (ตามบทบัญญตัแิหงกฎหมาย) 
ภายใตกฎหมายภายในทีใ่ชบังคบัทีเ่กี่ยวกับการขายผลิตภณัฑ
เพื่อการบริโภค

Nokia Corporation ("Nokia") ไดกาํหนดการประกันคณุภาพอยาง
จํากดันี้สาํหรับบุคคลที่ไดซื้อผลติภัณฑ Nokia ที่รวมอยูในชุด
ผลติภัณฑที่จัดจําหนาย ("ผลติภัณฑ")

Nokia รับประกันวาในระหวางระยะเวลาการประกันคณุภาพ Nokia
หรือบริษัทที่ไดรับมอบหมายจาก Nokia จะแกไขความบกพรองใน
เวลาที่มีเหตผุลทางการคาในวัสดุ การออกแบบ และคณุภาพตาม
วิชาชีพอยางไมคดิคาบริการโดยการซอม หรือ หากทาง Nokia
พิจารณาแตเพียงผูเดยีวเหน็จําเปนวาใหเปลีย่นผลติภัณฑใหมให
แทนตามการประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้ (เวนแตกฎหมายจะ
กาํหนดไวเปนอยางอื่น) การประกันคุณภาพอยางจํากดันี้จะมีความ
สมบรูณและสามารถใชบังคบัไดในประเทศที่คณุไดซื้อผลิตภัณฑที่
มุงผลิตเพื่อจําหนายในประเทศนี้เทานั้น

ระยะเวลาการรับประกนัคุณภาพ
ระยะเวลาการประกันคณุภาพจะเร่ิมตนตัง้แตเวลาที่ซ้ือผลิตภัณฑ
เดมิโดยผูใชที่ซื้อเปนคนแรก ผลติภัณฑอาจประกอบไปดวยสวน
ตางๆ หลายสวน และแตละสวนอาจมีระยะเวลาการรับประกนัทีแ่ตก
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ตางกันไป (ตอไปนี้จะเรียกวา "ระยะเวลาการรับประกัน") ทัง้นี้ ระยะ
เวลาการรับประกนัจะเปนดงันี้:

a) สบิสอง (12) เดอืนสําหรับโทรศพัทเคลื่อนที่และอุปกรณเสริม
(ไมวาจะรวมอยูในกลองโทรศพัทเคลื่อนทีห่รือขายเปนผลิตภัณฑ
แยกตางหาก) นอกจากชิน้สวนและอุปกรณใชสิน้เปลืองตามทีร่ะบุ
ใน (b) และ (c) ขางลางนี้

b) หก (6) เดอืนสาํหรับชิน้สวนใชสิ้นเปลอืงและอปุกรณเสริม:
แบตเตอร่ี อปุกรณชารจแบตเตอร่ี แทนวางแบบตัง้โตะ ชุดหฟูง
สายเคเบิล และซอง และ

c) เกาสิบ (90) วนัสาํหรับสื่อบนัทึกซอฟตแวรทีจ่ัดให เชน ซีดรีอม
หรือการดหนวยความจํา

ตามทีก่ฎหมายภายในประเทศของคุณจะอนุญาต ระยะเวลาการ
ประกนัคณุภาพนี้จะไมมีการขยายหรือตอ หรือกระทําการใดๆ ทีม่ี
ผลกระทบที่เกี่ยวกบัการขายชวงในภายหลัง การซอม หรือการ
เปลีย่นใหแทนในผลิตภัณฑ อยางไรก็ดี สําหรับชิน้สวนทีไ่ดรับการ
ซอมจะไดรับการประกนัคณุภาพตามระยะเวลาการประกันคณุภาพ
เดมิ หรือเปนเวลาหกสิบ (60) วนัตัง้แตวนัที่ซอม แลวแตวาระยะ
เวลาใดจะยาวนานกวา

วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน
ในกรณีที่คณุตองการใชสิทธิตามการประกนัคณุภาพอยางจํากัดนี้
คณุสามารถติดตอศูนยการตดิตอของ Nokia (ในกรณีที่มีศนูยน้ี
โปรดพิจารณาอตัราคาโทรศพัทภายในประเทศที่ใช) และ/หรือใน
กรณีที่จําเปน ใหสงคนืผลติภัณฑของคณุหรือชิ้นสวนที่มีปญหา
(ในกรณีที่ไมมีปญหาทั้งผลติภัณฑ) ไปที่ศนูยใหความชวยเหลอื
ของ Nokia หรือสถานที่ใหบริการที่กําหนดโดย Nokia ขอมูลเกี่ยว
กบัศนูยใหความชวยเหลอืของ Nokia สถานทีใ่หบริการทีก่ําหนด
โดย Nokia และศนูยการตดิตอของ Nokia สามารถหาไดที่เว็บเพจ
ของ Nokia ในทองทีห่ากมี

คณุตองสงคนืผลติภัณฑหรือชิน้สวนที่มีปญหา (ในกรณีทีไ่มมี
ปญหาทัง้ผลติภัณฑ) ไปที่ศนูยใหความชวยเหลอืของ Nokia หรือ
สถานที่ใหบริการที่กาํหนดโดย Nokia กอนสิ้นระยะเวลาการประกัน
คณุภาพ

เมื่อใชสทิธติามการประกนัคณุภาพอยางจํากัด คณุตองแสดง: a)
ผลิตภัณฑ (หรือชิน้สวนที่มีปญหา) b) หลักฐานการซื้อตนฉบับที่
ไมมีการแกไขและสามารถอานออกได ที่มีการระบุอยางชัดเจนถึง
ชื่อและที่อยูของผูขาย วันที่และสถานทีท่ีซ่ื้อ ประเภทผลติภัณฑ
และ IMEI หรือเลขลาํดบัอปุกรณอ่ืนๆ

การประกนัคณุภาพนี้จะสามารถขยายไดเฉพาะกับผูใชเดมิทีซ่ื้อ
ผลิตภัณฑเปนคนแรกและไมมีการมอบหรือโอนไปยังผูซื้อ/ผูใช
ถัดไป

สิ่งที่ไมครอบคลุมถงึ
1. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลมุถึงคูมือผูใชหรือ
ซอฟตแวรของบุคคลภายนอก การตั้งคา เน้ือหา ขอมูล หรือลิงค ไม
วาจะถูกรวม/ดาวนโหลดในผลติภัณฑหรือไม ไมวาจะถูกรวมใน
ระหวางการติดตั้ง การประกอบ การขนสง หรือในเวลาใดๆ ใน
ระหวางสายการสงมอบหรือโดยประการอืน่ และตามวิธกีารที่คุณ
กาํหนด ในการขยายตามทีก่ฎหมายที่ใชบังคบัอนุญาต Nokia จะไม

รับประกันวาซอฟตแวรของ Nokia จะเปนไปตามขอกําหนดของ
คณุ จะสามารถทํางานรวมกับอปุกรณฮารดแวรหรือซอฟตแวร
ประยุกตตางๆ ทีก่าํหนดโดยบุคคลภายนอก รวมทัง้จะไมรับประกัน
วาการทํางานของซอฟตแวรดังกลาวนี้จะไมมีการติดขัดหรือ
ปราศจากขอบกพรองหรือขอบกพรองตางๆ ในซอฟตแวรจะ
สามารถแกไขไดหรือจะไดรับการแกไข

2. การรับประกันอยางจํากดันี้ไมครอบคลุมถึง ก) การสึกหรอเสือ่ม
สภาพจากการใชงานตามปกติ (ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพยีง การ
สึกหรอเสื่อมสภาพของเลนสถายภาพ แบตเตอร่ีหรือจอภาพ) ข)
คาขนสง ค) ความบกพรองจากการใชงานโดยขาดความระมัดระวงั
(ซึ่งรวมถึงแตไมจํากดัเพียง ความบกพรองที่เกิดจากสิ่งของมีคม
การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ) ง) ความบกพรองหรือ
ความเสียหายที่เกิดจากการใชผลิตภัณฑอยางไมถกูตอง ซึ่งรวมถึง
การใชงานทีข่ัดกบัขอแนะนําการใชที่ใหโดย Nokia (เชน การใชที่
ระบุอยูในคูมือผูใชของผลติภัณฑ) และ/หรือ จ) การกระทาํอ่ืนๆ ที่
อยูนอกเหนือการควบคุมอยางเหมาะสมของ Nokia

3. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลมุถึงขอบกพรอง
หรือขอบกพรองทีถู่กกลาวอางที่เกิดข้ึนโดยขอเท็จจริงที่วามีการ
ใชผลิตภณัฑกบั หรือเชื่อมตอกับ ผลติภัณฑ อุปกรณเสริม
ซอฟตแวร และ/หรือ การบริการที่ไมไดผลิต จัดหาหรือไดรับ
อนุญาตจาก Nokia และไดมีการใชนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่
กาํหนดใหใช ขอบกพรองตางๆ อาจเกิดจากไวรัสคอมพวิเตอร จาก
การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตของคณุหรือของบุคคลภายนอกไป
ยังการบริการ บญัชอีืน่ๆ ระบบคอมพวิเตอรหรือเครือขายตางๆ การ
เขาถงึโดยไมไดรับอนุญาตนี้อาจเกดิขึ้นจากการการเจาะระบบ การ
ขโมยรหสัผานหรือวิธกีารอื่นๆ ที่หลากหลาย

4. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลมุถึงขอบกพรอง
ที่เกดิข้ึนโดยขอเท็จจริงที่วาแบตเตอร่ีเกดิการลดัวงจรหรือซีลของ
แบตเตอรี่ถูกปด หรือเซลลแตกหรือแสดงรองรอยการถูกทําลาย
หรือมีการใชแบตเตอรี่ในอุปกรณอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดใหใช

5. การประกนัคณุภาพอยางจํากดันี้จะไมใชบังคบัในกรณีที่
ผลิตภัณฑถูกเปด ปรับเปลีย่น หรือซอมโดยบุคคลอื่นใดที่มิใชศนูย
ใหรับบริการที่ไดรับมอบหมาย ในกรณีที่มีการซอมโดยใชอะไหลที่
ไมไดรับการอนุญาตใหใช หรือในกรณีทีเ่ลขลําดบัของผลติภัณฑ
รหัสวันที่ของอุปกรณเสริมโทรศพัทเคลื่อนที่ หรือหมายเลข IMEI
ถกูดงึออก ลบ ทาํใหเลอืน แกไข หรือไมสามารถอานได ในวิธใีดๆ
กต็าม และการพิจารณาดังกลาวนี้จะอยูในดลุยพนิิจแตเพยีงผูเดยีว
ของ Nokia

6. การประกนัคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมสามารถใชได ในกรณีที่
ผลิตภัณฑโดนละอองน้ํา ความชืน้ หรือความรอนจัด หรือเง่ือนไข
ทางสิ่งแวดลอมที่รุนแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใน
เง่ือนไขดงักลาว มีการกัดกรอน การออกซิเดชัน การเปอนอาหาร
หรือของเหลว หรือไดรับผลจากเคมีภัณฑ

ขอความสําคัญอื่น
ผูใหบริการอิสระที่เปนบุคคลภายนอกจะจัดหาซิมการดและเครือ
ขายเซลลูลารและ/หรือเครือขายหรือระบบอืน่ๆ ทีใ่ชกับผลติภัณฑ
ดงันั้น Nokia จะไมรับผิดชอบในการประกนัคณุภาพกับการดําเนิน
การมีพรอมใช การครอบคลุมของการบริการ การบริการ หรือพสิัย
ของเครือขายเซลลลูารหรือเครือขายหรือระบบอืน่ๆ กอนที่จะมีการ
ซอมหรือเปลีย่นผลติภัณฑ ผูใหบริการอาจจําเปนตองปลดล็อค
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SIM หรือล็อคอื่นๆ ที่ไดมีการเพิ่มเพื่อล็อคผลิตภัณฑกับเครือขาย
หรือผูใหบริการเฉพาะ ในกรณีดงักลาวนี้ Nokia จะไมรับผิดชอบใน
ความลาชาในการซอมตามการประกันคณุภาพหรือการที่ Nokia ไม
สามารถทาํการซอมตามการประกันคณุภาพไดอยางสมบูรณซึ่งมี
สาเหตจุากความลาชาของผูใหบริการหรือความลมเหลวในการ
ปลดล็อค SIM หรือล็อคอืน่ๆ ได

โปรดจําไววาใหทาํการสํารองสําเนาตางๆ หรือเก็บเอกสารทีม่ี
ขอมูลและเนื้อหาที่สําคญัที่เก็บอยูในผลติภัณฑของคณุ เนื่องจาก
เน้ือหาหรือขอมูลอาจสญูหายในระหวางการซอมหรือการเปลี่ยน
ผลติภัณฑ ตามขอกําหนดในขอ "ขอจํากัดความรับผิดของ Nokia"
และตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia ไมวาในกรณีใดๆ จะไมรับผิด
ชอบ ทัง้โดยชดัแจงหรือโดยปริยาย ในความเสียหายหรือความ
สญูหาย หรือความลมเหลวไมวาจะเกิดข้ึนจากความสญูหาย ความ
เสยีหาย หรือความลมเหลวของเนื้อหาหรือขอมูลในระหวางการ
ซอมหรือการเปลีย่นผลติภัณฑ

ชิ้นสวนหรืออุปกรณอ่ืนทั้งหมดของผลติภัณฑที่ Nokia เปลีย่นให
ใหมจะเปนกรรมสิทธิ์ของ Nokia ในกรณีที่ผลิตภัณฑที่ถกูสงกลบั
คนืถกูพบวาไมอยูภายใตเง่ือนไขและขอผูกพนัของการประกัน
คณุภาพอยางจํากัดนี้ ทาง Nokia และบริษัททีใ่หบริการทีไ่ดรับ
มอบหมายขอสงวนสิทธิทีจ่ะคดิคาบริการ ในขณะทีซ่อมหรือ
เปลี่ยนผลิตภัณฑ Nokia อาจใชผลติภัณฑหรือชิน้สวนใหม เทยีบ
เทาของใหม หรือที่ไดรับการปรับปรุงสภาพใหมแลว

ผลติภัณฑของคณุอาจมีองคประกอบเฉพาะประเทศ ซึ่งรวมถึง
ซอฟตแวร ในกรณีที่ผลิตภัณฑมีการสงออกอีกคร้ังจากประเทศ
ปลายทางเดมิไปยังอีกประเทศหนึ่ง ผลิตภัณฑอาจมีองคประกอบ
เฉพาะประเทศที่ไมถือวาเปนขอบกพรองตามการประกันคณุภาพ
อยางจํากดันี้

ขอจาํกดัความรับผิดของ Nokia
การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้เปนการแกไขเฉพาะประการเดยีว
ของคณุตอ Nokia และเปนความรับผิดเฉพาะประการเดยีวของ
Nokia ในขอบกพรองในผลิตภัณฑของคณุ อยางไรก็ดี การประกัน
คณุภาพอยางจํากัดนี้ไมแยกหรือจํากัด i) สทิธิตามกฎหมาย (ขอ
กําหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายที่ใชบงัคบั หรือ ii) สทิธใิดๆ
ของคณุตอผูจําหนายผลิตภัณฑ

การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะใชแทนทีค่วามรับผดิและการ
ประกันคณุภาพของ Nokia อืน่ๆ ไมวาโดยปากเปลา ลายลักษณ
อักษร โดยขอกําหนด (ไมบังคับ) โดยขอสัญญา โดยการละเมิด
หรือโดยประการอื่น ซึ่งรวมถงึแตไมจํากัด และในกรณีที่อนุญาต
ตามกฎหมายที่ใชบงัคับ ขอกําหนด การประกนัคณุภาพ หรือ
เง่ือนไขโดยปริยายใดๆ ที่เกีย่วกับคณุภาพและความสมบรูณที่
เหมาะสมกบัสภาพการใชงาน ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะไม
รบัผิดชอบสาํหรับความเสียหายหรือสูญหาย หรือความลมเหลว
ของขอมูล การสูญเสียกาํไร การสูญเสยีการใชผลติภัณฑหรือการ
ทํางาน การสญูเสียทางธุรกิจ การสญูเสียในการทาํสัญญา การสญู
เสยีรายได หรือการสูญเสียรายรับที่คาดไว ตนทนุหรือคาใชจายที่
เพิม่ข้ึน หรือสําหรับความเสียหายหรือความเสียหายทางออม ความ
เสยีหายหรือความสูญเสียที่เกดิข้ึน หรือความเสียหายหรือความสูญ
เสยีพเิศษ ตามทีก่ฎหมายอนุญาต Nokia จะรับผิดจํากัดเฉพาะ
มูลคาของผลิตภัณฑที่จําหนาย ขอจํากดัดงักลาวจะไมใชกับการ
บาดเจ็บหรือเสียชีวติทีเ่กดิจากการละเมิดที่ไดรับการพสิจูนวาเปน
ของ Nokia

ขอกําหนดตามกฎหมาย
การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้อยูภายใตขอกําหนดของกฎหมาย
ที่กาํหนดเงื่อนไขหรือการประกนัคณุภาพโดยปริยายใหกบัการ
ประกนัคณุภาพอยางจํากัดนี้ซึ่งไมสามารถปฏิเสธ จํากัด หรือปรับ
เปลี่ยน หรือไมสามารถปฏิเสธ จํากดัหรือปรับเปลี่ยนเวนแตกระทํา
อยางจํากัด ในกรณีที่ขอกาํหนดตามกฎหมายดงักลาวใชบงัคับ
และ Nokia สามารถปฏิบตัิตามได ความรับผิดตามขอกําหนดดงั
กลาวจะมีอยูอยางจํากัด โดยมีทางเลอืกในกรณีของสินคา: เปลี่ยน
สินคาหรือสิ่งของที่เทียบเทาสินคา ซอมสนิคา ชําระราคาคาเปลี่ยน
สินคาหรือการไดมาในสินคาทีเ่ทาเทียมกัน หรือชาํระราคาในการ
ซอมสินคา และในกรณีของการบริการ: ใหบริการอีกคร้ัง หรือชําระ
ราคาในการที่ตองใหบริการอีกครั้ง

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑของคณุเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสซึ่งมี
เทคโนโลยีทีม่ีความซับซอน Nokia ขอแนะนําใหคณุทาํความคุน
เคยกับคูมือผูใชและคาํแนะนําทีใ่หมาพรอมกับผลติภัณฑ โดยทํา
หมายเหตไุวดวยวาผลติภัณฑอาจมีเลนสกลองถายรูป หนาจอทีม่ี
ความคมชดัสงู และชิ้นสวนอืน่ๆ ดงักลาว ซึ่งอาจถกูขีดขวนหรืออาจ
เสยีหายไดหากไมใชความระมัดระวังอยางดี

ขอมูลการประกันคณุภาพ ขอกําหนด และคณุภาพของผลิตภัณฑ
ทั้งหมดอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยไมมีการแจงใหทราบ

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland
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