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ความปลอดภยั

โปรดอานและปฏบิัติตามคําแนะนําตอไปน้ี 
มฉิะน้ันอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิด
กฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมในคูมือ
ผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หาม
ใชโทรศัพทไรสาย หรือในกรณีท่ี
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรอื
กอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับข่ี
ยานพาหนะเปนอันดับแรก

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
จะสามารถประกอบหรือซอม
อุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและ
แบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรอง
เทาน้ัน หามตอโทรศัพทเขากับ
อุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกัน
ได

กันนํ้า
โทรศัพทของคุณไมกันนํ้า ควร
เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง

4 ความปลอดภัย
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การเริ่มตนใชงาน

ทําความรูจักกับโทรศัพท, การใสแบตเตอรี,่ 
ซิมการด และเรียนรูขอมูลสําคัญเก่ียวกับ
โทรศัพทของคุณ

ปุมและสวนประกอบ
การรียนรูปุมและสวนประกอบของโทรศัพท
ของคุณ

ปุมและสวนประกอบ (ดานหนา)

1 หูฟง
2 หนาจอ
3 ปุมเลือกดานซายและขวา
4 ปุม Navi™ (ปุมเล่ือน)
5 ปุมโทร
6 แผงปุมกด
7 ไมโครโฟน
8 ปุมวางสาย
9 ตัวเซนเซอรแสง

ปุมและสวนประกอบ (ดานหลัง)

1 ปุมเปด/ปด
2 ลําโพง
3 ปุมเพ่ิมระดับเสียง
4 ปุมลดระดับเสียง
5 เลนสกลองถายรูป
6 แฟลชกลองถายรูป

ชองเสียบ

1 ชองเสียบอุปกรณชารจ
2 รูรอยสายคลองขอมือ
3 ชองเสียบ Nokia AV (3.5 มม.)
4 ชองเสียบสายเคเบิล Micro USB

ขนาด

นํ้าหนัก ประมาณ 96 ก.

ปริมาตร ประมาณ 57 ซม.3

ความยาว 108.8 มม.

ความกวาง (สงูสุด) 46.2 มม.

ความสูง (สูงสุด) 12.9 มม.

การเริ่มตนใชงาน 5
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การใสซิมการดและแบตเตอรี่
โทรศัพทเคร่ืองน้ีไดรับการออกแบบมาเพื่อให
ใชกับแบตเตอร่ี BL-5CT โปรดใชแตแบตเตอรี่
ของแทของ Nokia ทุกคร้ัง

ซมิการดและขัว้สัมผัสอาจเกิดความเสียหาย
ไดงาย เน่ืองจากการขูดขีดหรือดัดงอ คุณจึง
ควรถือ ใส หรือถอดการดอยางระมัดระวัง

1 เล่ือนหนากาก (1) และถอดออก ถอด
แบตเตอรี่ออก (2)

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

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

การใสและถอดการดหนวยความจํา
ควรใช การด microSD ท่ีไดรับการรับรองจาก
Nokia วาใชกับเครื่องรุนน้ีไดเทาน้ัน Nokia ใช
มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการรับรอง
สําหรับการดหนวยความจํา แตการดบางยี่หอ
อาจไมสามารถใชงานรวมกับโทรศพัทรุนน้ีได
อยางสมบูรณ การดท่ีใชงานรวมกันไมได อาจ
ทําใหการดและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และ
อาจทําใหขอมูลท่ีจัดเก็บไวบนการดสูญหาย

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการด microSD ได
สูงสุด 8 GB

การใสการดหนวยความจํา

1 ถอดฝาดานหลังออก
2 ใสการดหนวยความจําลงในชองใสการด

หนวยความจํา โดยใหบริเวณหนาสัมผัส
ควํ่าลง และกดใหล็อคเขาท่ี

3 ปดฝาดานหลัง

การถอดการดหนวยความจําออก
ขอสําคัญ:  หามถอดการดหนวยความจําออก
กลางคันเมื่อยังมีการใชการดอยู การกระทําดัง
กลาวอาจทําใหการดหนวยความจําและ
โทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูล
ท่ีจัดเก็บไวบนการดเสียหายได

6 การเริ่มตนใชงาน
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คณุสามารถถอดหรือเปลี่ยนการดหนวยความ
จําโดยไมตองปดเคร่ือง

1 ดใูหแนใจวาไมมีแอปพลิเคช่ันใดกําลัง
เขาใชงานการดหนวยความจําอยู

2 ถอดฝาดานหลังออก
3 กดการดหนวยความจําลงเบาๆ เพ่ือคลาย

ล็อคและถอดการดหนวยความจําออก
4 ปดฝาดานหลัง

การชารจแบตเตอร่ี
แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจมาจาก
โรงงานแลวบางสวน หากโทรศัพทแสดง
สถานะการชารจต่ํา ใหทําดังน้ี

1 เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบ
ปลั๊กไฟท่ีผนัง

2 เสียบสายอุปกรณชารจเขากับอุปกรณ
3 เม่ือโทรศัพทแสดงวาชารจเต็มแลว ให

ถอดอุปกรณชารจออกจากโทรศัพท และ
ออกจากเตารับท่ีผนัง

นอกจากน้ี คุณยังอาจชารจแบตเตอรี่โดยใช
สายเคเบิล USB โดยใชแหลงจายไฟจาก
คอมพิวเตอร

1 เช่ือมตอสายเคเบิล USB กับพอรต USB
ของคอมพิวเตอรและกับโทรศัพทของ
คุณ

2 เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ใหถอดสาย
เคเบิล USB ออก

หากแบตเตอรี่หมด อาจไมสามารถใชการ
ชารจ USB ได ใชอุปกรณชารจแทน

คุณไมจําเปนชารจแบตเตอรีใ่นชวงระยะเวลา
หน่ึง และคุณสามารถใชโทรศัพทขณะกําลัง
ชารจได หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลา
หลายนาทีกวาท่ีสัญลักษณแสดงการชารจจะ
ปรากฏขึน้บนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถ
โทรออกได

การชารจอุปกรณขณะฟงวิทยุอาจสงผล
ทบตอคุณภาพของการรับสัญญาณ

เสาอากาศ GSM

โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศอยูท้ังภายใน
และภายนอก หลีกเล่ียงการจับบริเวณเสา
อากาศโดยไมจําเปนขณะท่ีเสาอากาศกําลัง
สงหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศ
ขณะกําลังสงหรือรับสัญญาณอาจสงผลตอ
คุณภาพของการสื่อสาร และทําใหมีการใช
พลังงานสูงขึน้ขณะทํางาน และอาจทําใหอายุ
การใชงานแบตเตอรีส่ั้นลง

ภาพจะแสดงเสาอากาศ GSM ในบริเวณพ้ืนท่ีสี
เทา

การเชื่อมตอชุดหูฟง

คําเตือน:
เม่ือคุณใชชุดหูฟง ความสามารถในการรับฟง
เสียงรอบดานของคุณอาจไดรับผลกระทบ
อยาใชชุดหูฟงหากมีโอกาสทําใหเกิด
อันตรายตอความปลอดภัยของคุณ

การเริ่มตนใชงาน 7
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หามเชื่อมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟง
อ่ืนๆ เขากับชองเสียบ Nokia AV นอกเหนือ
จากที่ไดรับอนุมัติโดย Nokia ใหใชงานกับ
เคร่ืองน้ีได โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดับเสียง

อยาเช่ือมตอผลิตภณัฑท่ีสรางสัญญาณออก
เน่ืองจากผลิตภัณฑน้ีอาจทําใหเคร่ืองเสีย
หายได อยาเช่ือมตอแหลงสัญญาณท่ีมีกําลัง
ไฟฟาเขากับชองเสียบ Nokia AV

การตอสายเคเบลิ USB
เปดฝาชองเสียบ USB และตอสายเคเบิล USB
กับอุปกรณ

การใสสายคลอง

1 เปดฝาดานหลัง
2 รอยสายคลอง และดึงใหแนน
3 ปดฝาดานหลัง

8 การเริ่มตนใชงาน
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การเปดเครื่อง

เรียนรูวิธีการเปดเคร่ือง และวิธีการใชฟงกชัน
พ้ืนฐาน

เก่ียวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับน้ีได
รับการรับรองใหใชใน เครือขาย EGSM 900,
1800, 1900 MHz โปรดติดตอขอรับขอมูลเพ่ิม
เติมเก่ียวกับระบบเครือขายจากผูใหบริการ
โทรศัพทของคุณ

โทรศัพทของคุณอาจมีบุคมารคและลิงค
สําหรับไซตอินเทอรเน็ตจากบริษัทภายนอก
ตดิตั้งไวลวงหนาแลวและอาจยอมใหเขา
เว็บไซตของบริษัทอ่ืนได เว็บไซตเหลาน้ีไม
ไดอยูในเครือของ Nokia และ Nokia ไมรับ
ประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลาน้ี
หากคุณเขาใชเว็บไซตดังกลาว ควรใชความ
ระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือ
เน้ือหาของเว็บไซต

คําเตือน:
คณุตองเปดเคร่ืองกอนเร่ิมใชงานคุณสมบัติ
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปด
เคร่ือง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ขณะท่ีใชโทรศัพทเคร่ืองน้ี คุณควรเคารพตอ
กฎหมายและจารีตประเพณีทองถิ่นท้ังหมด
ความเปนสวนตัว สิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน
และลิขสิทธิ ์การคุมครองดานลิขสิทธ์ิจะชวย
ปองกันการคัดลอก การแกไข หรือการโอน
ภาพ เพลง และเน้ือหาบางสวนได

คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปน
ลกัษณอักษรสําหรับขอมูลสําคญัท้ังหมด
เก็บไวในเครื่องดวยเสมอ

เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ
โปรดอานคูมือของอุปกรณน้ันๆ เพ่ือศึกษา
ขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับความปลอดภัย
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถ
ใชงานรวมกันได

รูปภาพท่ีปรากฏในคูมือฉบับน้ีอาจแตกตาง
จากภาพที่ปรากฏบนหนาจอโทรศัพทของคุณ

โปรดดูขอมูลท่ีสําคัญอ่ืนๆ เก่ียวกับโทรศัพท
ไดจากคูมือผูใช

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการ
โทรศัพทไรสายกอนเร่ิมใชงานโทรศัพท บาง
คุณสมบัติไมสามารถทํางานไดบนทุกเครือ
ขาย คุณสมบัติตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอ
ตกลงเฉพาะกับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถ
ใชงานได บริการเสริมจากระบบเครือขาย
เก่ียวของกับการรับสงขอมูล โปรดตรวจสอบ
คาธรรมเนียมในระบบเครือขายหลักของคุณ
และเมื่อใชบริการขามเครือขายจากผูให
บริการของคุณ ผูใหบริการสามารถใหคํา
อธิบายถึงคาบริการท่ีเรียกเก็บ

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิก
หรือปดการใชงานคณุสมบัติบางอยางใน
เคร่ืองของคุณ ถาเปนเชนน้ัน คุณสมบัติเหลา
น้ีจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของ
คุณอาจมีรายการท่ีกําหนดเอง เชน ช่ือเมนู
ลําดับของเมนู และไอคอน

รหัสผาน
เมื่อตองการตั้งคาวิธีท่ีโทรศพัทใชรหัสผาน
และการตั้งคาความปลอดภยั ใหเลือก เมนู >
การต้ังคา และ ความปลอดภัย > รหัสผาน

• รหัสโทรศัพทจะชวยปองกันการใช
โทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต รหัสท่ีตั้ง
ไวแลวคือ 12345 คุณสามารถเปลี่ยน
รหัส และตั้งคาใหเคร่ืองขอใหปอนรหัส
ไดดวย การใชงานบางอยางตองอาศัย
รหัสผานแมวาจะมีการตั้งคาแลวก็ตาม
เชน หากคุณตองการเรียกคืนการตั้งคา
จากโรงงาน คณุควรเก็บรหัสไวเปนความ
ลับ และเก็บไวในท่ีปลอดภัยแยกจากตัว
เคร่ือง หากคุณลืมรหัสและโทรศัพทของ
คุณล็อคอยู เคร่ืองของคุณจะรองขอ
บริการ อาจคิดคาบริการเพ่ิมเติม และ
ขอมูลสวนตัวท้ังหมดในโทรศพัทของคณุ
อาจถูกลบออก สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
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ติดตอศูนย Nokia Care หรือตัวแทน
จําหนายโทรศัพทของคุณ

• รหัส PIN ท่ีใหมาพรอมกับซิมการด ชวย
ปองกันการใชซมิการดโดยไมไดรับ
อนุญาต

• ตองใชรหัส PIN2 ท่ีมาพรอมกับซมิการด
บางอันเพ่ือเขาสูบริการเฉพาะบางอยาง

• คุณอาจไดรับรหัส PUK และ PUK2 พรอม
กับซิมการด หากคุณใสรหัส PIN ผิด 3
คร้ังติดตอกัน คุณจําเปนตองใสรหัส PUK
หากไมมีรหัสใหมาดวย โปรดสอบถาม
จากผูใหบริการของคุณ

• คณุตองปอนรหัสระบบ (4 ตัว) เมื่อจะใช
การจํากัดการโทร เพ่ือจํากัดสายเรียกเขา
และสายโทรออกจากโทรศัพทของคุณ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

• ในการดูหรือเปล่ียนการตั้งคาโมดูลความ
ปลอดภัยสําหรับเบราเซอร ใหเลือก
เมนู > การต้ังคา และ ความ
ปลอดภัย > การต้ังคาการปองกัน

การเปดหรือปดเครื่อง

การเปดหรือปด
กดปุมเปด/ปดคางไว

ปอนรหัส PIN
หากเครื่องขอ ใหปอนรหัส PIN (แสดงเปน
****)

การตั้งเวลาและวันที่
ใหปอนเวลาและวันท่ี หากเครื่องแสดง
ขอความใหปอน

เคร่ืองอาจแสดงขอความขอใหคุณขอการตั้ง
คาการกําหนดคาจากผูใหบริการของคุณ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

หนาจอหลัก
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงาน แตคุณยังไมปอน
ตัวอักษรใดลงไป โทรศัพทจะอยูในหนาจอ
หลัก

หนาจอ

1 ความแรงของสัญญาณเครอืขาย
ลาร

2 สถานะการชารจแบตเตอรี่
3 สัญลักษณ
4 ช่ือของระบบเครือขายหรือโลโกระบบ
5 นาฬิกา
6 วันท่ี (เฉพาะเมื่อเลิกใชงานหนาจอหลัก

พิเศษเทาน้ัน)
7 หนาจอ
8 ฟงกชันของปุมเลือกดานซาย
9 ฟงกชันของปุมเล่ือน
10 ฟงกชันของปุมเลือกดานขวา

คุณสามารถเปลี่ยนฟงกชันของปุมเลือกดาน
ซายและดานขวา
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หนาจอหลกัพิเศษ
ดวยหนาจอหลักพิเศษ คุณสามารถแสดง
รายการของขอมูลและคุณสมบัติตางๆ ท่ีเลือก
ไว ซึง่คุณสามารถเขาถึงไดโดยตรง

เลือก เมนู > การต้ังคา และ จอแสดงผล >
หนาจอหลัก

การเปดใชงานหนาจอหลักพิเศษ
เลือก โหมดหนาจอหลัก > เปด

การจัดวางและปรับตั้งคาหนาจอหลัก
พิเศษ
เลือก มุมมองปรับต้ังคา

การเลอืกปุมที่จะใชเพ่ือเปดใชงาน
จอหลกัพิเศษ

เลือก ปุมหนาจอหลัก

การนําทางในหนาจอหลกั
เล่ือนขึ้นหรือลงเพ่ือนําทางไปยังรายการที่
ตองการ และเลือก เลอืก, ดูขอมูล หรือ
แกไข ลูกศรแสดงใหทราบวามีขอมูลใหอาน
ตอ

การหยุดการนําทาง
เลือก ออก

ทางลดั
เมื่อเคร่ืองของคุณอยูในหนาจอหลัก คุณ
สามารถใชปุมลัดได

การแสดงรายการหมายเลขที่ไมไดรับ
สาย หมายเลขที่รับสายและโทรออก
กดปุมโทรออก ในการโทรออก ใหเล่ือนไปท่ี
หมายเลขหรือชื่อท่ีคุณตองการ และกดปุม
โทรออก

การเปดเว็บเบราเซอร
กดคางไวท่ีปุม 0

การโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง
กดคางไวท่ีปุม 1

สัญลักษณ

คุณมีขอความที่ยังไมไดอาน
คุณมีขอความที่ยังไมไดสง ยกเลิก
หรือขอความที่สงไมสําเร็จ
ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อค
เสียงกริ่งจะไมดังขึน้เมื่อมีสายเรียก
เขาหรือเมื่อไดรับขอความตัวอักษร
ตั้งเสียงปลุกไว

 / โทรศัพทลงทะเบียนใชงานกับเครือ
ขาย GPRS หรือ EGPRS

 / การเช่ือมตอ GPRS หรือ EGPRS เปด
อยู

 / การเช่ือมตอ GPRS หรือ EGPRS ถูก
ระงับไว (พักการเชื่อมตอ)
เปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth
อยู
หากคุณมีสายโทรศัพทสองสาย สาย
ท่ีสองกําลังใชงานอยู
โอนสายเรียกเขาทุกสายไปยัง
หมายเลขอ่ืน
จํากัดการโทรเฉพาะกลุม
มีการตั้งเวลารูปแบบที่ใชงานใน
ปจจุบัน
ชุดหูฟงเช่ือมตอกับโทรศัพทอยู
โทรศัพทเชื่อมตอกับอุปกรณอ่ืนโดย
ใชสายเคเบิล USB อยู

การสํารวจเมนู
โทรศัพทเคร่ืองน้ีมีเมนูฟงกชันหลายฟงกชัน
ใหเลือก โดยจะจัดกลุมอยูในเมนูตางๆ

1 ในการเขาใชเมนู ใหเลือก เมนู
2 เล่ือนไปยังเมนู แลวเลือกตัวเลือก (เชน

การต้ังคา)
3 หากเมนูท่ีเลือกน้ันมีเมนูยอย ใหเลือก

เมนูยอยหน่ึงเมนู (เชน โทรออก)
4 เลือกตั้งคาท่ีตองการ
5 ในการกลับไปยังระดับเมนูกอนหนา ให

เลือก กลับ
หากตองการออกจากเมนู ใหเลือก ออก
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เปลีย่นมุมมองเมนู
เลือก ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก เล่ือนไป
ทางขวา และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีอยู

การจัดเรียงเมนูใหม
เลือก ตัวเลือก > เรียบเรียง เลื่อนไปยัง
รายการเมนูท่ีจะยาย และเลือก ยาย เลื่อนไป
ยังตําแหนงท่ีตองการยายรายการเมนูไปไว
แลวเลือก ตกลง หากตองการจัดเก็บการ
เปลี่ยนแปลง ใหเลือก เสร็จ > ใช

การลอ็คปุม
ล็อคปุมกดเพ่ือปองกันการกดปุมโดยไมตั้งใจ

การลอ็คปุมกด
เลือก เมนู และกด * ภายใน 3.5 วินาที

การปลดลอ็คปุมกด
เลือก ปลดลอ็ค และกด * ภายใน 1.5 วินาที
ใหปอนรหัสล็อค หากเครื่องแสดงขอความให
ปอน

การรับสายเม่ือล็อคปุมกดอยู
กดปุมโทรออก เมื่อคุณวางสายหรือปฏเิสธไม
รับสาย ปุมกดจะล็อคโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเพ่ิมเติมม ีล็อคปุมอัตโนมัต ิและ
ปองกันปุมกด โปรดดูที “การตั้งคา
โทรศัพท” หนา 15

เม่ือล็อคโทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถ
โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินท่ีใชเปน
ทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องได

ฟงกชันที่ไมตองใชซิมการด 
คุณอาจใชฟงกชันหลายอยางในโทรศัพท
ของคุณไดโดยไมตองใสซิมการด เชน
ฟงกชันออแกไนเซอร และเกมสตางๆ ฟงกชัน
บางฟงกชันจะปรากฏเปนสีทึบในเมนูและจะ
ไมสามารถใชได

รูปแบบบนเครื่อง
ในสถานที่ท่ีไวตอการรับคลื่นวิทยุ ซึ่งคุณถูก
ขอไมใหใชโทรศัพทของคุณ คุณยังคง
สามารถเขาใชปฏิทิน รายการรายชื่อ และ
เกมสออฟไลนไดโดยการเปดใชงานรูปแบบ
บนเครื่อง

 แสดงวาเปดใชงานรูปแบบบนเครื่องอยู

การเปดใชงานรูปแบบบนเครื่อง
เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ และ บน
เครื่อง > ใชงาน หรือ ปรับต้ังคา

การเลิกใชงานรูปแบบบนเครื่อง
เลือกรูปแบบอื่น

คําเตือน:
ในรูปแบบบนเครือ่งบิน คุณไมสามารถโทร
ออกหรือรับสาย รวมทั้งการโทรฉุกเฉิน หรือ
ใชคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีตองอยูในพ้ืนท่ีใหบริการ
ในการโทรติดตอ คุณตองเปดการใชฟงกช่ัน
โทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หาก
ล็อคโทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค

หากคุณตองการโทรฉุกเฉินขณะเครื่องล็อค
และอยูในรูปแบบบนเครื่องบนิ คุณ
อาจสามารถปอนหมายเลขฉุกเฉินอยางเปน
ทางการท่ีกําหนดไวแลวในเครือ่งไดโดยปอน
ลงในชองรหัสล็อค แลวเลือก 'โทร' เคร่ืองจะ
ยืนยันวา คณุกําลังจะออกจากโหมดบนเครื่อง
บินเพ่ือเริ่มตนโทรฉุกเฉิน

12 การเปดเครื่อง
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การสนับสนุนและการอัพเดต

Nokia นําเสนอวิธีมากมายเพื่อชวยใหคุณได
รบัประโยชนสูงสุดจากการใชอุปกรณ

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

หากการดําเนินการขางตนไมสามารถชวยแก
ปญหาได ใหปฏิบัติตามขัน้ตอนใดขัน้ตอน
หน่ึงตอไปน้ี

• เร่ิมโทรศัพทใหม: ปดเคร่ือง แลวถอด
แบตเตอรี ่เมื่อเวลาผานไปสักครู ใหใส
แบตเตอรี่กลับคืน แลวเปดเคร่ือง

• ตัง้คากลับไปเปนคาเดิมท่ีตั้งมาจาก
โรงงานดังท่ีไดอธิบายไวในคูมือผูใช

• อัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทของคุณเปน
ประจําเพ่ือประสิทธภิาพการทํางานสูงสุด
และรับคณุสมบัติใหมๆ ตามท่ีไดอธิบาย
ไวในคูมือผูใช

หากยังไมสามารถแกไขปญหาของคุณได
โปรดติดตอ Nokia เพ่ือทําการซอมแซม โปรด
ดูท่ี www.nokia.co.th/repair กอนจะสง
โทรศัพทไปซอมแซม ควรสํารองขอมูลใน
โทรศัพทกอนทุกคร้ัง

My Nokia
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > พิเศษ >
รวม > My Nokia

My Nokia เปนบริการฟรีท่ีจะสงขอความตัว
อักษรท่ีมีเคล็ดลับ คําแนะนํา และการ
สนับสนุนสําหรับโทรศัพท Nokia ของคุณ
อยางสม่ําเสมอ และยังใหคุณเรียกดูไซต My
Nokia ซึง่คุณสามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับ

โทรศัพท Nokia และดาวนโหลดแบบเสียง
กราฟก เกมส และแอปพลิเคช่ันตางๆ ได

หากตองการใชบริการ My Nokia ตองมีบริการ
น้ีในประเทศของคุณ และไดรับการสนับสนุน
จากผูใหบริการของคุณ โดยคุณตองสมัครใช
บริการน้ี อาจคิดคาโทรเมื่อคุณสงขอความ
เพ่ือสมัครหรือยกเลิกการสมัคร สําหรับขอ
กําหนดและเงื่อนไข ใหดูเอกสารที่มาพรอม
กับโทรศัพทของคุณ หรือดูท่ี
www.nokia.com/mynokia

การดาวนโหลดเน้ือหา
คุณสามารถดาวนโหลดเน้ือหาใหม (เชน
ลักษณะ) ลงในเครื่องได (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบรกิารที่คุณเช่ือถือและ
ใหความปลอดภัยท่ีเพียงพอ และปองกัน
อันตรายตอซอฟตแวร

คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น
และราคาไดจากผูใหบริการของคุณ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมและการดาวนโหลดแอป
พลิเคช่ันโปรแกรมอัพเดตซอฟตแวรของ
Nokia โปรดเขาไปที่ www.nokia.co.th/
softwareupdate

การอัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA
ผูใหบริการของคุณอาจสงการอัพเดต
ซอฟตแวรโทรศัพทมายังอุปกรณของคุณ
โดยตรง (แบบ OTA) (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ตัวเลือกน้ีอาจไมมีใหใช ท้ังน้ีขึ้น
อยูกับโทรศัพทของคุณ

การสนับสนุนและการอัพเดต 13
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การอัพเดตซอฟตแวรโทรศพัทโดยใช
คอมพิวเตอรของคุณ
คณุสามารถใชแอปพลิเคช่ัน Nokia Software
Updater สําหรับคอมพิวเตอร เพ่ืออัพเดต
ซอฟตแวรโทรศัพทของคุณได ในการอัพเดต
ซอฟตแวรของโทรศัพทของคุณ คุณจําเปน
ตองมีเคร่ืองพีซท่ีีใชงานรวมกันได การเช่ือม
ตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง และสายเคเบิล
ขอมูล USB ท่ีใชงานรวมกันไดเพ่ือเช่ือมตอ
โทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอร
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การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟแวรอาจทําให
มีการสงขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรี่สําหรบัโทรศัพท
ของคุณมีพลังงานเพียงพอ หรือเช่ือมตออยู
กับเครื่องชารจกอนเร่ิมอัพเดต

คําเตือน:
หากคุณติดตัง้การอัพเดตซอฟทแวร คุณจะไม
สามารถใชโทรศัพทไดแมกระท่ังการโทร
ฉุกเฉิน จนกวาการติดตั้งจะเสร็จสมบรูณและ
สตารทโทรศัพทแลว ตรวจสอบใหแนใจวามี
การสํารองขอมูลแลวกอนยอมรับการติดตั้ง
การอัพเดต

คําขออัพเดตซอฟตแวร
1 เลือก เมนู > การต้ังคา และ

โทรศพัท > อัพเดตโทรศพัท เพ่ือขอ
การอัพเดตซอฟตแวรท่ีมีจากผูใหบริการ
ของคุณ

2 เลือก ขอมูลซอฟตฯ ปจจุบนั เพ่ือแสดง
เวอรชันซอฟตแวรปจจุบันและตรวจสอบ
วาการอัพเดตจําเปนหรือไม

3 เลือก โหลดซอฟตฯโทรศัพท เพ่ือ
ดาวนโหลดและติดตั้งอัพเดตซอฟตแวร
ปฏบิัตติามคําแนะนํา

4 หากการติดตั้งถูกยกเลิกหลังจาก
ดาวนโหลด ใหเลือก ติดต้ังอัพเดต
ซอฟตฯ เพ่ือเร่ิมการติดตั้ง

การอัพเดตซอฟตแวรอาจใชเวลาหลายนาที
หากมีปญหาในการติดตั้ง โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ

การตรวจสอบซอฟตแวรอุปกรณใหมโดย
อัตโนมัติ
เลือก อัพเดตซอฟตแวรออโต และชวงเวลา
สําหรับตรวจสอบซอฟตแวรใหม ในการเลิกใช
งาน ใหเลือก ไมเคย

การตั้งคาการใชงานกลบัไปตามเดิม
ในการเรียกคนืคาโทรศัพทกลับเปนการตั้งคา
ดั้งเดิม ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > เรียกต้ัง
คาดั้งเดิม และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
การตั้งคาเทาน้ัน  — รีเซต็การตั้งคาท่ี
ตองการทั้งหมดโดยไมลบขอมูลสวนตัว
ทั้งหมด  — รีเซ็ตการตั้งคาท่ีตองการทั้งหมด
และลบขอมลูสวนตัวท้ังหมด เชน รายช่ือ
ขอความ ไฟลสื่อ และรหัสการใชงาน

14 การสนับสนุนและการอัพเดต
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ใหโทรศัพทแสดงตัวตนของคุณ

ตัง้คาและปรับตั้งคาโทรศัพทของคุณ

การเย่ียมชม Ovi
 Ovi มีบริการตางๆ ท่ีใหบริการโดย

Nokia ดวย Ovi คุณสามารถสรางบัญชีอีเมล
แบงปนรปูภาพและวิดีโอคลิปกับเพ่ือนและ
ครอบครัว วางแผนการเดินทางและดูตําแหนง
บนแผนที่ ดาวนโหลดเกมส แอปพลิเคช่ัน
วิดีโอคลิป และแบบเสียงไปยังโทรศัพทของ
คุณ และซื้อเพลงได บริการท่ีมีอาจแตกตาง
ไปตามภูมิภาค และอาจไมสนับสนุนทุกภาษา

ในการเขาใชบริการ Ovi ใหไปท่ี
www.ovi.com และลงทะเบียนบัญชี Nokia
ของคุณเอง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีใชบริการ
โปรดดูท่ีเพจการสนับสนุนของแตละบริการ

การต้ังคาพื้นฐาน
การต้ังคาโทรศพัท
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศพัท

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
การต้ังคาภาษา  — ในการตั้งคาภาษาของ
โทรศัพท ใหเลือก ภาษาที่ใชในเครื่อง และ
ภาษา  ในการตั้งคาภาษาของโทรศัพทตาม
ขอมูลในซิมการด ใหเลือก ภาษาที่ใชใน
เครื่อง > อัตโนมัติ
สถานะหนวยความจํา  — ดูการใชหนวย
ความจํา
ล็อคปุมอัตโนมัติ  — ตั้งคาปุมกดใหล็อคปุม
กดโดยอัตโนมัต ิหลังจากผานเวลาหนวงตาม
ท่ีตั้งไว เมื่อโทรศัพทอยูในหนาจอหลัก และ
ไมมีการใชฟงกชันใดๆ ของเครื่อง
ปองกันปุมกด  — ตั้งคาโทรศัพทใหแจงขอ
รหัสโทรศัพทเพ่ือปลดล็อคปุมกด
การจดจําเสยีง  — ตั้งคาคําส่ังเสียง หรือเร่ิม
ใหเครื่องจดจําเสียง
ถามบนเครื่อง  — ตั้งคาเคร่ืองใหสอบถาม
ทุกคร้ังท่ีเปดเคร่ืองวาคุณตองการใชรูปแบบ

บนเครื่องหรือไม ในรูปแบบบนเครื่อง การ
เช่ือมตอวิทยุท้ังหมดจะถูกปด
อัพเดตโทรศพัท  — อนุญาตใหอัพเดต
ซอฟตแวรจากผูใหบริการของคุณ (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) ตัวเลือกท่ีมีอาจแตก
ตางกัน 
เลอืกผูใหบริการ  — เลือกเครือขายท่ีจะใช
ดวยตนเอง
ตัวชวยแนะนําเมนู  — ตั้งคาใหโทรศัพท
แสดงขอความวิธีใช
เสยีงเปดเครื่อง  — เลนแบบเสียงเมื่อคุณ
เปดเครื่อง
ยืนยันบริการซิม  — ใชบริการเสริมจากระบบ
เครือขายจากซิมการดของคุณ ตัวเลือกน้ีอาจ
ไมมีใหใช ท้ังน้ีขึน้อยูกับซมิการดของคุณ

การต้ังคาความปลอดภัย
เลือก เมนู > การต้ังคา และ ความปลอดภัย

เมื่อคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความ
ปลอดภัยท่ีใชควบคุมการโทร (จํากัดการโทร,
เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) อาจโทรออกได
เฉพาะเบอรโทรฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้ง
ไวในเครื่องของคุณ การจํากัดการโทรและการ
โอนสายไมสามารถใชงานพรอมกันได

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

ถามรหัส PIN หรือ ถามรหัส UPIN — ตั้งคา
เคร่ืองใหถามรหัส PIN หรือ UPIN ทุกคร้ังท่ีคุณ
เปดเครื่อง ซมิการดบางอยางไมอนุญาตให
เลิกใชงานการขอรหัส
การจํากัดการโทร  — จํากัดสายเรียกเขา
และสายโทรออกจากโทรศัพทของคุณ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โดยเครื่อง
จะถามรหัสระบบ
จํากัดเบอร  — จํากัดการโทรออกไปยัง
หมายเลขที่เลือกไว หากซิมการดของคุณ
สนับสนุนคุณสมบตัิน้ี เมื่อเปดใชการจํากัด
เบอร การเช่ือมตอ GPRS จะใชไมได ยกเวนใน
ระหวางท่ีสงขอความตัวอักษรผานการเช่ือม
ตอ GPRS ในกรณีน้ี หมายเลขโทรศัพทของ

ใหโทรศพัทแสดงตัวตนของคุณ 15

สงวนลิขสิทธิ์©  Nokia 2010

http://www.ovi.com


ผูรับและหมายเลขศูนยขอความตองรวมอยูใน
รายการจํากัดเบอร
เฉพาะกลุม  — ระบุกลุมผูโทรท่ีคุณสามารถ
ติดตอและผูท่ีสามารถติดตอคุณได (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย)
ระดับการปองกัน  — เพ่ือถามรหัสโทรศัพท
ทุกคร้ังท่ีมีการใสซิมการดใหมลงในเครื่อง ให
เลือก โทรศัพท
รหัสผาน  — เปลี่ยนรหัสโทรศัพท รหัส PIN,
รหัส UPIN, รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ
คําขอรหัส PIN2  — ตั้งคาโทรศัพทใหขอ
รหัส PIN2 เม่ือมีการใชคุณสมบัติบางอยาง
ของโทรศัพทท่ีปองกันโดยรหัส PIN2 ซิ
การดบางอยางไมอนุญาตใหเลิกใชงานการ
ขอรหัส ตัวเลือกน้ีอาจไมมีใหใช ท้ังน้ีขึ้นอยู
กับซมิการดของคุณ หากตองการรายละเอียด
เพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ
รหัสที่ใช  — แสดงและเลือกชนิดของรหัส
PIN ท่ีจะใช
ใบรับรองสิทธ์ิ หรือ ใบรับรองผูใช — ดู
รายการใบรับรองสิทธ์ิหรือใบรับรองผูใชท่ีมีใน
โทรศัพทของคุณ
การต้ังคาการปองกัน  — ดู ขอมูลโมดูล
ปองกัน เปดใชงาน ถาม PIN โมดูล หรือ
เปลี่ยนรหัส PIN ของโมดูล และรหัส PIN
สําหรับลายเซ็น

การปรับต้ังคาโทรศัพทของคุณ
ใหโทรศัพทของคุณมีเสียงเรียกเขา ภาพพื้น
หลัง และลักษณะในแบบของคุณเอง สรางปุม
ลัดใหกับคุณสมบตัิท่ีคุณช่ืนชอบ และตอ
อุปกรณเสริม

รูปแบบ
โทรศัพทของคุณมีหลายรูปแบบ ซึ่งคุณ
สามารถปรับตั้งคาได

เลือก เมนู > การตั้งคา และ รูปแบบ

เลือกรูปแบบที่ตองการ และจากตัวเลือกตอ
ไปน้ี
ใชงาน  — เปดใชงานรูปแบบ

ปรับต้ังคา  — แกไขการตั้งคารูปแบบ
ต้ังเวลา  — ตัง้คารูปแบบที่จะใชงานช่ัวระยะ
เวลาหนึ่ง เมื่อหมดเวลาที่ตั้งใหกับรูปแบบ
เคร่ืองจะใชงานรูปแบบกอนหนาน้ีท่ีไมไดตั้ง
เวลาไว

ลกัษณะ
ดวยลักษณะ คณุสามารถปรับตั้งคาโทรศัพท
ของคุณได

เลือก เมนู > การต้ังคา และ ลกัษณะ

การเลือกลักษณะ
เลือก เลอืกลักษณะ > ลักษณะ และเลือก
ลักษณะ

การดาวนโหลดลักษณะเพิ่มเติม
เลือก ดาวนโหลดลกัษณะ

โทนเสยีง
คุณสามารถแกไขการตั้งคาแบบเสียงของรูป
แบบใชงานในปจจุบันได

เลือก เมนู > การต้ังคา และ แบบเสียง คุณ
สามารถคนหาการตั้งคาเดียวกันไดในเมนู รูป
แบบ

แสง
คุณสามารถเปดใชงานหรือเลิกใชงาน
เอฟเฟกตแสงที่เก่ียวกับฟงกชันอุปกรณตางๆ

เลือก เมนู > การต้ังคา และ แสงสวาง

หนาจอ
เลือก เมนู > การต้ังคา และ จอแสดงผล

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
ภาพพ้ืนหลงั  — เพ่ิมภาพพ้ืนหลังในหนาจอ
หลัก
หนาจอหลัก  — เปดใชงาน จัดวาง และปรับ
ตั้งคาหนาจอหลัก

16 ใหโทรศพัทแสดงตัวตนของคุณ

สงวนลิขสิทธิ์©  Nokia 

ม

2010



สีอักษรบนหนาจอหลกั  — เลือกสีตัวอักษร
สําหรับหนาจอหลัก
รายละเอียดการแจง  — แสดงรายละเอียด
ในการแจงเตือนขอความและสายที่ไมไดรับ
ภาพพักหนาจอ  — สรางและเปดใชงานภาพ
พักหนาจอ
มุมมองเมนูหลัก  — เลือกแบบของเมนูหลัก
ขนาดอักษร  — กําหนดขนาดตัวอักษร
สําหรับการรับสงขอความ รายชื่อ และเว็บเพจ
โลโกระบบ  — แสดงโลโกของผูใหบริการท่ี
กําลังเลือก
แสดงขอมูลระบบ  — แสดงขอมูลเฉพาะ
ของระบบหากไดรับจากเครือขาย

การต้ังคาปุมลัดสําหรับปุมเลือก
คณุสามารถตัง้คาปุมลัดสําหรับปุมเลือก เพ่ือ
เขาใชคุณสมบัติหรือแอปพลิเคชั่นท่ีใชบอย
ไดอยางรวดเร็ว

เลือก เมนู > การตั้งคา และ ทางลดัสวนตัว

การต้ังคาปุมลัดไปยังคุณสมบัติหรือ
พลิเคชั่น

เลือก ปุมเลือกดานซาย หรือ ปุมเลือกดาน
ขวา และเลือกคณุสมบัติหรือแอปพลิเคช่ันท่ี
ตองการ

การเพ่ิมหรือนําปุมลดัไปยัง ไปท่ี ออก
ในหนาจอหลัก ใหเลือก ไปที่ > ตัวเลือก >
เลือกตัวเลือก

การจัดเรียงลําดับของปุมลดัใหมใน ไปที่
ในหนาจอหลัก ใหเลือก ไปที่ > ตัวเลือก >
จัดวาง

การต้ังคาปุมลดัสําหรับปุมเลือ่น
คณุสามารถตัง้คาปุมลัดสําหรับปุมเล่ือน เพ่ือ
เขาใชคุณสมบัติหรือแอปพลิเคชั่นท่ีใชบอย
ไดอยางรวดเร็ว

เลือก เมนู > การตั้งคา และ ทางลดัสวนตัว

การต้ังคาปุมลดัไปยังคุณสมบติัหรือ
พลเิคชั่น

เลือก ปุมสํารวจ ทิศทางการเลื่อน เปลีย่น
และเลือกคุณสมบัติหรือแอปพลเิคช่ันจาก
รายการ

การต้ังคาทิศทางการเลือ่นที่จะใชเพื่อเปด
ใชงานหนาจอหลักพิเศษ
เลือก ปุมหนาจอหลัก และตัวท่ีตองการ

การกําหนดปุมลัดโทรออก
สรางปุมลัดโดยกําหนดหมายเลขโทรศัพทให
กับปุมหมายเลข 2 - 9 เปนปุมลัด

1 เลือก เมนู > รายช่ือ > โทรดวน และ
เล่ือนไปยังปุมตัวเลข

2 เลือก กําหนด หรือหากไดกําหนดเบอร
ใดเบอรหน่ึงใหกับปุมไวแลว ใหเลือก ตัว
เลือก > เปลีย่น

3 ปอนหมายเลขหรือคนหารายชื่อ

คําสัง่เสยีง
คุณสามารถใชคําส่ังเสียงเพ่ือโทรออก เปดใช
แอปพลิเคช่ัน และใชงานรูปแบบได คําสั่ง
เสียงจะขึน้อยูกับภาษา

เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรศัพท

การต้ังคาภาษา
เลือก การต้ังคาภาษา > ภาษาที่ใชใน
เครื่อง และเลือกภาษา

การฝกใหเครื่องจดจําเสยีงของคุณ
เลือก การจดจําเสียง > การฝกจดจําเสยีง

การเปดใชงานคําสั่งเสียงสําหรับฟงกชัน
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศพัท > การ
จดจําเสยีง > เสยีงสัง่งาน คุณสมบัต ิและ
ฟงกชัน

 แสดงวาเปดใชงานคําสั่งเสียงอยู หาก
ไอคอนไมแสดง ใหเลือก เพิ่ม
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การเลนคําสั่งเสียงที่เปดใชงาน
เลือก เลน

การใชคําสั่งเสียง
ในหนาจอหลัก ใหกดปุมหรือปุมเลือกดานขวา
คางไว เสียงสั้นๆ จะดังขึ้น และ พูดหลงัจาก
ไดยินเสียง จะปรากฏขึน้

พูดคําสั่ง หากการเรียกขอมูลดวยเสียงเปนผล
สําเร็จ รายการที่ขอท่ีตรงกันจะปรากฏขึน้
โทรศัพทจะเลนเสียงสั่งงานของรายการแรก
สุดท่ีตรงกัน หากรายการนั้นไมใชรายการที่
ตองการ ใหเล่ือนไปยังรายการอื่น

การเปลี่ยนช่ือหรือเลกิใชงานคําสัง่เสียง
เล่ือนไปที่ฟงกชัน และเลือก ตัวเลอืก >
แกไข หรือ ลบ

การเปดใชงานหรือเลิกใชงานคําสั่งเสียง
ทั้งหมด
เลือก ตัวเลือก > เพิ่มทั้งหมด หรือ ลบ
ทั้งหมด

บริการเสริมจากผูใหบริการเครือขาย
ผูใหบริการของคุณมีบริการเสริมอ่ืนๆ มากมาย
ใหคุณเลือกใช บริการเสรมิบางชนิดอาจมีคา
บริการ

เมนูผูใหบริการ
เขาสูพอรทัลไปยังบริการท่ีผูใหบริการเครือ
ขายของคุณมีให ผูใหบริการสามารถอัพเดต
เมนูน้ีดวยขอความบริการ สําหรับขอมูลเพ่ิม
เติม ใหติดตอผูใหบริการเครือขายของคณุ

บริการซิม
ซิมการดของคุณอาจมีบริการเสริม คุณ
สามารถเขาใชงานเมนูน้ีไดก็ตอเมื่อซิมการด
ของคณุสนับสนุน ช่ือและเน้ือหาของเมนูจะ
ตางกันไปตามซมิการดท่ีใช

ในการใชบริการเหลาน้ี คุณอาจตองสง
ขอความหรือโทรติดตอ ซึ่งคุณจะตอง

ชอบคาใชจายน้ี

ขอมูลตําแหนง
ระบบเครือขายสามารถสงคําขอใหคุณแสดง
ตําแหนง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ เพ่ือสมัครใช
บริการและตกลงเกี่ยวกับการสงขอมูล
ตําแหนง

การยอมรับหรือปฏิเสธคําขอใหแสดง
ตําแหนง
เลือก ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ

การดูคําขอใหแสดงตําแหนงลาสดุ
เลือก เมนู > บันทึก > ตําแหนง และ บันทึก
ตําแหนง

หากคุณไมไดรับคําขอ โทรศัพทจะยอมรับ
หรือปฏิเสธคําขอโดยอัตโนมัต ิตามขอตกลง
ท่ีคุณทําไวกับผูใหบริการของคุณ

ขอความขอมูล ขอความซิม และคําสั่งขอ
ใชบริการ
เลือก เมนู > ขอความ และ เพิ่มเติม

การดูขอความขอมูล
เลือก ขอความขอมูลคุณสามารถรับขอความ
เก่ียวกับเร่ืองตางๆ จากผูใหบริการของคุณ
(บริการจากเครือขาย) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
ใหติดตอผูใหบริการของคุณ

การสงคําสั่งขอใชบริการ
เลือก คําสั่งบริการคําสั่งขอใชบริการชวยให
คุณสามารถเขียนและสงคําขอบริการ (คําสั่ง
USSD) ไปยังผูใหบริการของคุณ เชน คําสั่งการ
ใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขาย สําหรับ
รายละเอียด ใหติดตอผูใหบริการของคุณ

การดูขอความซิม
เลือก เมนู > ขอความ และ ตัวเลอืก > ขอ
ความซิม ขอความซิมเปนขอความตัวอักษร
เฉพาะท่ีถูกจัดเก็บไวในซมิการดของคณุ คุณ
สามารถคัดลอกหรือยายขอความจากซมิไป
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เก็บไวท่ีหนวยความจําเครื่อง แตไมสามารถ
ทําในทางกลับกัน

การกําหนดคา
คณุสามารถกําหนดคาโทรศัพทของคุณดวย
การตั้งคาท่ีตองใชสําหรับบริการบางประเภท
คณุอาจไดรบัขอมูลการตั้งคาดงักลาวเปน
ขอความการกําหนดคาจากผูใหบริการ

เลือก เมนู > การต้ังคา

เลือก การต้ังกําหนดคา และจากตัวเลือกตอ
ไปน้ี:

ตั้งกําหนดคาที่ต้ังไว  — ดูผูใหบริการท่ีจัด
เก็บไวในเครื่อง และตั้งคาผูใหบริการท่ีตั้งไว
ใชคาที่ต้ังในทุกแอปฯ  — เปดใชงานการตั้ง
กําหนดคาท่ีตั้งไวสําหรับแอปพลิเคช่ันท่ี
สนับสนุน
จุดเชื่อมตอที่ตองการ  — ดูจุดเช่ือมตอท่ีจัด
เก็บไว
ตั้งคาจัดการอุปกรณ  — อนุญาตหรือไม
ยอมใหเคร่ืองรับการอัพเดตซอฟตแวร ตัว
เลือกน้ีอาจไมมีใหใช ท้ังน้ีขึน้อยูกับโทรศัพท
ของคุณ
การต้ังคาสวนบคุคล  — เพ่ิมบัญชสีวนตัว
ใหมสําหรับบริการตางๆ ดวยตนเอง และเพ่ือ
เปดใชงานหรือลบบัญชีดังกลาว ในการเพิ่ม
บัญชีสวนตัวใหม เลือก เพิ่มใหม หรือ ตัว
เลือก > เพิ่มใหม เลือกประเภทบริการ และ
ปอนพารามิเตอรท่ีจําเปน เมื่อตองการเปดใช
งานบัญชีสวนตัว ใหเล่ือนไปยังบัญชีท่ี
ตองการ แลวเลือก ตัวเลือก > ใชงาน
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การโทรออก

เรียนรูเก่ียวกับความสามารถตางๆ ในการโทร
ออกหรือรับสาย

การโทรสายสนทนา

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

การโทรซ้ําหมายเลข
หากตองการเขาใชรายการเบอรท่ีโทรออก ใน
หนาจอหลัก ใหกดปุมโทรออก เลือก
หมายเลขหรือช่ือ แลวกดปุมโทรออก

การโทรถึงรายชื่อ
เลือก เมนู > รายช่ือ และ ช่ือ เลือกรายช่ือ
และกดปุมโทรออก

การจัดการสายสนทนา

ในการรับสายเรียกเขา
กดปุมโทรออก

ในการวางสาย
กดปุมวางสาย

หากตองการปดเสยีงเรียกเขา
เลือก เงียบ

หากตองการปฏิเสธสายเรียกเขา
กดปุมวางสาย

หากตองการปรับระดับเสยีงระหวาง
สนทนา
ใชปุมปรับระดับเสียง

ปุมลดัโทรออก
คุณสามารถกําหนดเบอรโทรศัพทใหกับปุม
หมายเลข 2-9 ได

1 เลือก เมนู > รายช่ือ > โทรดวน และ
เล่ือนไปยังปุมตัวเลข

2 เลือก กําหนด หรือหากไดกําหนดเบอร
ใดเบอรหน่ึงใหกับปุมไวแลว ใหเลือก ตัว
เลอืก > เปลี่ยน

3 ปอนหมายเลขหรือคนหารายชื่อ
4 ในการเปดใชงานการโทรดวยปุมเดียว ให

เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทร
ออก > โทรดวน > เปด

การใชปุมลัดโทรออก
กดปุมตัวเลขน้ัน แลวกดปุมโทรออก

การใชการโทรดวยปุมเดียว
กดปุมตัวเลขคางไว

การโทรออกโดยใชเสยีง
คุณสามารถโทรออกไดโดยพูดชื่อท่ีบันทึกไว
ในรายชื่อ

เน่ืองจากคําสั่งเสียงขึน้อยูกับภาษา ดังน้ัน
กอนท่ีจะโทรออกดวยเสียง คุณจะตองเลือก
เมนู > การต้ังคา และ โทรศัพท > การต้ัง
คาภาษา > ภาษาท่ีใชในเครื่อง และภาษา
ของคุณ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียง
อาจจะเกิดปญหาขึน้ได ถาคุณอยูในท่ีท่ีมี
เสียงดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังน้ัน
จึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียง
อยางเดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม

1 ในหนาจอหลัก ใหกดปุมหรือปุมเลือก
ดานขวาคางไว เสียงสั้นๆ จะดังขึ้น และ
พูดหลังจาก ไดยินเสยีง จะปรากฏขึน้

2 พูดชื่อท่ีคุณตองการติดตอ หากการเรียก
ขอมูลดวยเสียงเปนผลสําเร็จ รายการที่
ขอท่ีตรงกันจะปรากฏขึ้น โทรศัพทจะเลน
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เสียงสั่งงานของรายการแรกสุดท่ีตรงกัน
หากรายการนั้นไมใชรายการที่ตองการ
ใหเลื่อนไปยังรายการอื่น

ตัวเลอืกขณะสนทนา
ตวัเลือกหลายอยางท่ีคุณสามารถใชไดขณะ
สนทนาเปนบริการเสรมิจากระบบเครือขาย
หากตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอ
ผูใหบริการ

การเปดใชงานตัวเลือกขณะสนทนา
เลือก ตัวเลอืก

บางตัวเลือกของตัวเลือกระบบเครือขายมี
พักสาย, โทรใหม, เพิ่มสายประชุม, วาง
ทุกสาย และตัวเลือกตอไปน้ี

สง DTMF  — สงตัวอักษรแทนเสียงเรียกเขา
สลบัสาย  — สลับระหวางสายที่ใชอยูและ
สายที่พักรออยู
โอนสาย  — เช่ือมตอสายท่ีพักไวเขากับสาย
ท่ีใชอยู และวางสายของคุณเองจากการ
สนทนา
ประชุมสาย  — โทรแบบประชุมสาย
โทรสวนตัว  — เร่ิมสนทนาเปนการสวนตวั
ขณะประชุมสาย

ขอความเสียง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย ท่ีคุณจําเปนตองสมัครเปน
สมาชิกกอน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรด
ติดตอผูใหบริการ

โทรไปยังระบบฝากขอความเสยีงของคุณ
กดคางไวท่ีปุม 1

แกไขหมายเลขระบบฝากขอความเสียง
ของคุณ
เลือก เมนู > ขอความ > เพิ่มเติม >
ขอความเสียง และ เบอรศนูยขอฯ เสยีง

บันทึกการโทร 
ในการดูรายละเอียดการโทร ขอความ ขอมูล
และการซงิโครไนซ ใหเลือก เมนู > บนัทึก
และรายการที่ตองการ

หมายเหตุ: คาใชจายจริงท่ีผูใหบริการเรียก
เก็บสําหรับการโทรและบริการน้ันอาจแตกตาง
กัน ขึน้กับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษ
ในการเรียกเก็บ ภาษี และอ่ืนๆ

การต้ังคาการโทร
เลือก เมนู > การตั้งคา และ โทรออก

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
การโอนสาย  — โอนสายเรียกเขา (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) คุณอาจโอนสายไม
ไดหากมีการใชฟงกชันจํากัดการโทรบาง
ฟงกชัน
รับไดทุกปุม  — รับสายเรียกเขาโดยกดปุมใด
ก็ได ยกเวนปุมเปด/ปด ปุมเลือกดานขวาและ
ปุมเลือกดานซาย หรือปุมวางสาย
เรียกซ้ําอัตโนมัติ  — โทรศัพทจะเรียกซ้ํา
หมายเลขโดยอัตโนมัติหากการโทรลมเหลว
โทรศัพทจะพยายามโทรหมายเลขนั้นอีก 10
ครั้ง
ความชัดเจนเสียง  — ชวยใหไดยินเสียง
สนทนาไดชัดเจนขึน้ ในท่ีท่ีเสียงรอบขางดัง
มาก
โทรดวน  — โทรออกไปยังช่ือและหมายเลข
โทรศัพทท่ีกําหนดในปุมตัวเลข (2-9) โดย
การกดปุมตวัเลขท่ีตองการคางไว
สายเรียกซอน  — ระบบจะแจงใหคุณทราบ
เม่ือมีสายเรียกเขาขณะท่ีคุณใชสายอื่นอยู
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
แสดงเวลาโทร  — แสดงระยะเวลาที่ใชสาย
อยู
สรุปหลงัการโทร  — แสดงระยะเวลาโดย
ประมาณของการโทรแตละคร้ัง
สงขอมูลผูโทร  — แสดงเบอรโทรศัพทของ
คุณท่ีเคร่ืองของผูท่ีคุณโทรถึง (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ในการใชการตั้งคาตามที่
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ผูใหบริการกําหนด ใหเลือก ตามคาของ
ระบบ
สายใชโทรออก  — เลือกสายเพื่อโทรออก
หากซิมการดของคุณสนับสนุนสายโทรศัพท
หลายสาย (บริการเสริมจากเครือขาย)
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ขอความตัวอักษร

เขยีนขอความตัวอักษร และสรางขอความและ
บันทึก

การเขียนขอความ
โหมดการปอนขอความ
ในการปอนตัวอักษร เชน ขณะเขยีนขอความ
ใหใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติ

  — แสดงถึงระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
  — แสดงถึงระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
    — แสดงถึงตัวพิมพเล็กหรือ

พิมพใหญ
  — แสดงถึงโหมดตัวเลข

การสลับระหวางโหมดการปอนขอความ
ใหเลือก ตัวเลือก คางไว ระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติไมไดสนับสนุนทุกภาษา

การสลับระหวางตัวพิมพเลก็หรือพิมพ
ใหญ
กด #

การสลับระหวางโหมดตัวอักษรและตัวเลข
กดปุม # คางไว

การต้ังคาภาษาท่ีใชเขียน
เลือก ตัวเลอืก > เพิ่มเติม > ภาษาที่เขียน

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ

การเขียนคํา
กดปุมหมายเลข 2-9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรท่ีตอ
การปรากฏ ตัวอักษรท่ีมีอยูจะขึน้กับภาษาท่ี
ใชเขยีนท่ีเลือกไว หากตัวอักษรตัวถัดไปท่ี
คณุตองการปอนอยูในปุมเดียวกับปุมตัวเลขที่
คุณใชอยู ใหรอจนกระท่ังเคอรเซอรปรากฏขึน้
และปอนตัวอักษร

การใสเครื่องหมายวรรคตอนทั่วไป
กด 1 ซ้ําๆ

การใสอักขระพิเศษ
กด * และเลือกอักขระจากรายการ

การเวนวรรค
กด 0

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติจะใชพจนานุกรม
ในตัวเคร่ือง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคําใหมได

การเขียนคํา
กดปุมตัวเลข 2-9 กดปุมแตละปุมเพียงหน่ึง
คร้ังในการปอนตัวอักษรแตละตัว

การยืนยัน
เล่ือนไปทางขวา หรือกด 0 เพ่ือเวนวรรค

การเลือกคําที่ถูกตอง
หากคําท่ีเสนอไมถูกตอง ใหกด * ซ้ําๆ และ
เลือกคําท่ีตองการจากรายการ

การเพิ่มคําในพจนานุกรม
ถา ปรากฏขึน้หลังคํา แสดงวาคําท่ีคุณ
ตองการเขียนไมมีอยูในพจนานุกรม ในการ
เพ่ิมคําในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด ปอนคํา
โดยใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ และเลือก
จัดเก็บ

การเขียนคําประสม
เขียนสวนแรกของคําประสม และเลื่อนไปทาง
ขวาเพ่ือยืนยัน เขียนคําสวนถัดไป และยืนยัน
อีกคร้ัง
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การปอนขอความภาษาไทย
การปอนขอความแบบเดิม

การเขียนขอความเปนภาษาไทย 
เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ >
ขอความ ไปท่ีชองขอความ และเลือก ตัว
เลอืก > ภาษาที่เขียน > ไทย

การสลับเปนการปอนอักษรภาษาอังกฤษ
หรือตัวเลข
กด #

คุณสามารถใสสระหรือพยัญชนะหลังจากท่ี
เขยีนอักขระนําภาษาไทยตามรูปแบบภาษา
ไทยเทาน้ัน

ตัวอยางเชน หากตองการเขยีน "คิดถึง U" ให
ทําดังตอไปน้ี

1 กด 1 - 1 - 1 - 1 เพ่ือเลือก ค
2 กด * เล่ือนขวาเพื่อเลือกสระ  สําหรับ

คิ และเลือก ใช
3 กด 5 หน่ึงคร้ัง เพ่ือเลือก ด
4 กด 5 - 5 - 5 เพ่ือเลือก ถ
5 กด * จากน้ัน กดปุมเล่ือนไปทางขวาสาม

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

อังกฤษ และกด 0 เพ่ือเวนวรรค
8 กด 8 - 8 เพ่ือเลือก U

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติภาษาไทยแบบ
เดียวกับท่ีอธิบายระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ดวยอักขระละติน โดยมีขอยกเวนตอไปน้ี

การยืนยันคํา
เล่ือนไปทางขวา

การใสเวนวรรค
เล่ือนไปทางขวา

การคนหาคําที่ตรงกันถัดไปหรือกอนหนา
เลื่อนลงหรือขึน้

ขอความแบบอักษรและขอความ
มัลติมีเดีย
คุณสามารถสรางขอความและอาจแนบภาพ
เพ่ิมไปดวยได เปนตน โทรศัพทของคุณจะ
เปลี่ยนขอความตัวอักษรเปนขอความ
มัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแนบไฟลรวม
ดวย

ขอความตัวอักษร
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความ
แบบตัวอักษรท่ีมีความยาวมากกวาความยาว
ท่ีกําหนดของขอความเดียว สําหรับขอความที่
มีความยาวมาก เครื่องจะแบงสงขอความออก
เปนสองขอความขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิดคา
ใชจายตามน้ัน สําหรับตัวอักษรท่ีมี
เคร่ืองหมายเสียงหนัก เคร่ืองหมายอื่นๆ หรือ
ตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช
พ้ืนท่ีมากขึน้ ซึ่งอาจจํากัดจํานวนตัวอักษรท่ี
สามารถสงเปนขอความเดียวไดนอยลง

จํานวนตัวอักษรท่ีเหลืออยูท้ังหมดและจํานวน
ของขอความที่จําเปนตองสงจะแสดงขึน้

ในการสงขอความ จะตองมีการจัดเก็บ
หมายเลขศูนยฝากขอความที่ถูกตองไวใน
เคร่ือง ปกติแลวหมายเลขนี้จะตั้งไวเปนคาเริ่ม
ตนผานซมิการดของคุณ

การตั้งคาหมายเลขศูนยขอความดวย
ตนเอง
1 เลือก เมนู > ขอความ และ เพิ่มเติม >

การต้ังคาขอความ > ขอความตัว
อักษร > ศูนยขอความ

2 ปอนช่ือและหมายเลขท่ีผูใหบริการใหมา

ขอความมัลติมีเดีย 
ขอความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ
และคลิปเสียงหรือวิดีโอคลิป
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เฉพาะเคร่ืองท่ีมีคุณสมบัติท่ีใชงานรวมกันได
เทาน้ันท่ีจะรับและแสดงขอความมัลติมีเดียได
ลกัษณะขอความท่ีแสดงอาจแตกตางกันขึน้
กับโทรศัพทท่ีรับขอความ

ขนาดของขอความ MMS อาจจํากัดตามเครือ
ขายแบบไรสาย หากไฟลภาพที่แทรกมีขนาด
เกินขีดจํากัดน้ี เคร่ืองอาจกําหนดใหภาพมี
ขนาดเล็กลงเพ่ือใหสามารถสงทาง MMS ได

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อ
เปดอานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรท่ี
เปนอันตรายหรอืสิ่งอ่ืนท่ีอาจทําความเสียหาย
ตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ

สําหรับขอมูลการใชงานและการสมัครใช
บริการสงขอความมัลติมีเดีย (MMS) โปรด
ติดตอผูใหบริการของคุณ

การสรางขอความ 
1 เลือก เมนู > ขอความ และ สราง

ขอความ
2 เขียนขอความของคุณ

ในการใสอักขระพิเศษหรือรอยย้ิม ให
เลือก ตัวเลอืก > ใสสัญลกัษณ
ในการแนบออปเจ็กตไปกับขอความ ให
เลือก ตัวเลอืก > แทรกออปเจ็กต ชนิด
ขอความจะเปลี่ยนเปนขอความมลัติมีเดีย
โดยอัตโนมัติ

3 ในการเพ่ิมผูรับ ใหเลือก สงถึง และผูรับ
ในการปอนเบอรโทรศัพทหรือท่ีอยูอีเมล
ดวยตนเอง ใหเลือก เบอรโทรหรือ
อีเมล ปอนเบอรโทรศัพท หรือเลือก
อีเมล และปอนท่ีอยูอีเมล

4 เลือก สง

ขอความมัลติมีเดียจะแสดงอยูท่ีดานบนของ
หนาจอ

ผูใหบริการอาจคิดคาบริการแตกตางกันโดย
ขึน้อยูกับประเภทของขอความ หากตองการ
รายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

การอานขอความและตอบกลับ
ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อ
เปดอานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรท่ี
เปนอันตรายหรอืส่ิงอ่ืนท่ีอาจทําความเสียหาย
ตอโทรศัพทหรือพีซีของคุณ

การอานขอความที่ไดรับ
เลือก ดูขอมูล

การตอบกลับขอความ
เลือก ตอบ

การอานขอความที่ไดรับหลายขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และ ถาดเขา และ
ขอความที่ตองการ

การสงและจัดวางขอความ
ในการสงขอความ เลือก สง

หมายเหตุ: ขอความหรือไอคอนสงขอความ
บนหนาจอของเครื่องไมไดแสดงวาผูรับไดรับ
ขอความน้ันแลว ณ ปลายทางที่เราสงไปให

หากการสงขอความนั้นถูกขัดจังหวะการ
ทํางาน เคร่ืองจะพยายามสงขอความอีก 2-3
ครั้ง หากไมสามารถสงขอความน้ันได
ขอความน้ันจะถูกทําเครื่องหมายเปนลมเหลว
อยูในแฟมขอมูลรายการที่สง

เคร่ืองจะจัดเก็บขอความที่ไดรับไวในแฟม
ขอมูลถาดเขา

ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรท่ีปรากฏขึน้
ทันทีท่ีไดรับ

เลือก เมนู > ขอความ

1 เลือก เพิ่มเติม > ขอความอื่น >
ขอความดวน

2 เขียนขอความของคุณ
3 เลือก สงถึง และรายช่ือ
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ขอความคลิปเสียง Nokia Xpress 
สรางและสงขอความคลิปเสียงโดยใช MMS
ไดอยางสะดวกงายดาย

เลือก เมนู > ขอความ

1 เลือก เพิ่มเติม > ขอความอื่น >
ขอความคลิปเสียง เคร่ืองบันทึกเสียงจะ
เปดการทํางาน

2 เลือกไอคอนเพ่ือควบคุมการบันทึก

  — บันทึกขอความของคุณ
  — พักการบันทึก
  — หยุดบันทึก

3 เลือก สงถึง และรายช่ือ

การต้ังคาขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และ เพิ่มเติม > การ
ต้ังคาขอความ

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

การต้ังคาทั่วไป  — ตั้งคาขนาดตัวอักษร
สําหรับขอความ และเปดใชงานรอยยิ้มกราฟก
และรายงานการสง
ขอความตัวอักษร  — ตั้งคาศูนยขอความ
สําหรับขอความตัวอักษรและอีเมล SMS
ขอความมัลติมีเดีย  — ใหมีรายงานการสง
และการรับขอความมัลติมีเดีย และโฆษณา
รวมถึงการตั้งคาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับขอความ
แบบมัลติมีเดีย
ขอความบริการ  — เปดใชงานขอความ
บริการ และกําหนดการตั้งคาท่ีเก่ียวกับ
ขอความบริการ

26 ขอความตัวอักษร
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อีเมลและสนทนา

ตัง้คาโทรศัพทของคุณใหสงและรับอีเมลจาก
บัญชีอีเมลของคุณ

หรือลงทะเบียนบริการสนทนา (IM) เพ่ือ
สนทนาในชุมชนขอความทันใจของคุณ

อีเมลขอความ Nokia
เขาถึงบัญชีอีเมลจากผูใหบริการตางๆ ดวย
โทรศัพทของคุณ เพ่ืออาน เขียน และสงอีเมล

กอนท่ีคณุจะสามารถใชอีเมล คุณตองมีบัญชี
อีเมลกอน หากคุณยังไมมีบัญชีอีเมล ใหสราง
ใน Ovi เมนูอาจแตกตางกันขึน้อยูกับผูให
บริการอีเมลของคุณ

การต้ังคาอีเมล
คุณสามารถลงชื่อเขาใชบัญชีอีเมลท่ีมีอยู
หรือตั้งคาบัญชีจดหมาย Ovi ใหมได

เลือก เมนู > ขอความ > เพิ่มเติม > อีเมล

การลงชื่อเขาใชบญัชีอีเมลของคุณ
1 เลือกผูใหบริการอีเมลของคุณ
2 ปอน ID บัญชีและรหัสผานของคุณ
3 เลือก จดจํารหัสผาน เพ่ือปดใชคําถาม

รหัสผานเมือ่คุณเขาใชบญัชีอีเมลของ
คุณ

4 เลือก ลงชื่อเขา

ในการลงช่ือเขาใชบัญชีอีเมลเพ่ิมเตมิ ให
เลือก เพิ่มบัญชี

การต้ังคาจดหมาย Ovi
หากคุณยังไมมีบัญชีอีเมล คุณสามารถสราง
บัญชี Nokia ซึง่มีบริการจดหมาย Ovi ได

1 เลือก รับเมล Ovi
2 ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

เมื่อคุณสรางบัญชี Nokia ใหมแลว คุณ
สามารถลงชื่อเขาใชบริการจดหมาย Ovi และ
เร่ิมสงและรับอีเมลได และคุณยังสามารถใช

บัญชีเพ่ือลงช่ือเขาใชบริการ Ovi อ่ืนๆ เชน
สนทนา สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดู
www.ovi.com

การอาน สราง และสงอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ > เพิ่มเติม > อีเมล
และบัญชีอีเมล

การอานอีเมลและตอบกลับ
1 เลือกอีเมลและ เปด
2 ใชปุมเลื่อนเพ่ือดูท้ังอีเมล
3 ในการตอบกลับและสงตออีเมล ใหเลือก

ตัวเลอืก

การดูและจัดเก็บสิ่งท่ีแนบ
อีเมลท่ีมีสิ่งท่ีแนบ ตัวอยางเชน รูปภาพ จะถูก
ทําเครื่องหมายดวยไอคอนคลิปกระดาษ ส่ิงท่ี
แนบบางรายการอาจไมสามารถใชงานไดกับ
อุปกรณของคุณ และไมสามารถแสดงบน
อุปกรณของคุณได

1 ขยายรายการสิ่งท่ีแนบ
2 เลือกสิ่งท่ีแนบและ ดู
3 ในการจัดเก็บสิ่งท่ีแนบไปยังโทรศัพท ให

เลือก จัดเก็บ

การสรางและสงอีเมล
1 เลือก ตัวเลอืก > สรางใหม
2 ปอนท่ีอยูอีเมลของผูรับ เรื่อง และ

ขอความของคุณ
3 ในการแนบไฟลไปยังอีเมล ใหเลือก ตัว

เลือก > แนบไฟล
4 ในการถายภาพเพ่ือแนบไปกับอีเมล ให

เลือก ตัวเลอืก > แนบรูปภาพใหม
5 ในการสงอีเมล ใหเลือก สง

การปดแอปพลิเคชั่นอีเมล
เลือก ลงชื่อออก

การเขาใช IM จากบัญชีเมลของคุณ
ผูใหบริการเมลบางรายอนุญาตใหคุณใชบัญชี
ขอความทันใจโดยตรงจากบญัชีเมลของคุณ
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หากตองการลงช่ือเขาใชบริการขอความ
ทันใจของผูใหบริการขณะกําลังเขยีนเมล ให
เลือก ตัวเลือก และบริการ IM ของคุณ

Nokia Messaging IM
ขอความทันใจ (IM) ชวยใหคุณสามารถ
สนทนากับผูใชคนอ่ืนๆ ทางออนไลนไดโดย
ใชอุปกรณของคุณ

คุณสามารถใชบัญชีท่ีมีอยูกับชุมชน IM ท่ี
โทรศัพทของคุณสนับสนุน

หากคุณไมไดลงทะเบียนใชบริการ IM คุณ
สามารถสรางบัญชี IM ท่ีมีบริการ IM ท่ีไดรับ
การสนับสนุนไดโดยใชคอมพิวเตอรหรือ
โทรศัพทของคุณ เมนูอาจแตกตางกันไปตาม
ผูใหบริการ IM

บริการสนทนา
การลงชื่อเขาใชบัญชีสนทนาของคุณ
1 เลือก เมนู > ขอความ > เพิ่มเติม >

สนทนา
2 เลือกบริการสนทนา
3 ปอน ID บัญชีและรหัสผานของคุณ
4 ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

การสรางบญัชี Nokia ใหม
ในการสรางบัญชี Nokia ซึง่มีอีเมล และบริการ
สนทนา ใหใชคอมพิวเตอรของคุณเย่ียมชมท่ี
www.ovi.com

ในการสรางบัญชีโดยใชโทรศัพท ใหทําดังน้ี

1 เลือก เมนู > ขอความ > เพิ่มเติม >
อีเมล

2 ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหนาจอ

การบริการสนทนาพรอมๆ กัน
1 ในการลับไปยังมุมมองหลักของการ

สนทนา ใหเลือก หลัก จากบริการสนทนา
ใดๆ

2 เลือกบริการสนทนา และลงช่ือเขาใช

3 ในการสลับระหวางบริการสนทนา ในมุม
มองรายการรายชื่อ ใหเล่ือนไปทางซาย
หรือขวา

การแลกเปลี่ยนขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > เพิ่มเติม >
สนทนา

การสงขอความสนทนา
1 เลือกบริการสนทนา
2 เลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อ

การสนทนาแตละรายการจะอยูบนแท็บใน
มุมมองการสนทนา

3 ปอนขอความของคุณในกลองขอความที่
ดานลางของหนาจอ

4 เลือก สง

การรับขอความ
เมื่อมีขอความใหมมาถงึในการสนทนาปจจุบัน
ของคุณ ขอความจะปรากฏขึน้ท่ีสวนทายของ
ประวัติการสนทนา เมื่อขอความใหมมาถึงใน
การสนทนาอื่น แท็บการสนทนานั้นจะกะพริบ
ในการสลบัระหวางการสนทนา ใหทําดังน้ี

1 เล่ือนขึน้ไปที่แท็บการสนทนา
2 เล่ือนไปทางซายหรือขวาเพื่อเปดการ

สนทนา

เมื่อมีขอความใหมมาถึงจากชุมชนอ่ืน จะมีการ
แจงท่ีมุมดานบนหรือดานลาง

เลื่อนขึน้ และเลือก สลับ หรือ เลือก

การตั้งคาการแจงเตือน
แมวาคุณจะไมไดใชแอปพลิเคช่ันอยู คุณจะ
ไดรับแจงเม่ือมีขอความใหม ในการแกไขการ
ตั้งคาการแจงเตือน ใหดําเนินการดังน้ี

1 ในมุมมองหลักของการสนทนา ใหเลือก
ตัวเลือก > การต้ังคา IM

2 เลือกชนิดการแจงเตือน และ จัดเก็บ
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การออกจากแอปพลเิคชั่น IM
เมื่อคุณออกจากแอปพลเิคช่ันขอความทันใจ
(IM) คณุจะยังคงลงชื่อเขาใชในบริการ IM อยู
เซสชันของคณุจะยังคงใชงานอยูระยะหนึ่ง
ตามการสมัครบริการของคุณ ขณะท่ีแอปพลิ
เคช่ัน IM ทํางานอยูในพ้ืนหลัง คุณจะสามารถ
เปดแอปพลิเคช่ันอ่ืนๆ และกลับไปใช IM ได
โดยไมตองลงช่ือเขาใชอีกคร้ัง

การปดหนาตาง IM
ไปท่ีมุมมองหลัก IM และเลือก ออก

การลงชื่อออกจาก IM
เลือก ตัวเลอืก > ลงชื่อออก
การสนทนาทั้งหมดจะปดลง

อีเมลและสนทนา 29
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การเชื่อมตอ

โทรศัพทของคุณมีคุณสมบัตท่ีิหลากหลาย
สําหรับเช่ือมตอกับอุปกรณอ่ืนเพ่ือสงและรบั
ขอมูล

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
ดวยเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth คุณสามารถ
เช่ือมตอโทรศัพทของคุณกับอุปกรณ
Bluetooth ท่ีใชงานรวมกันไดภายในระยะ
ทาง 10 เมตร (32 ฟุต) โดยใชคล่ืนวิทยุ

เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ >
Bluetooth

โทรศัพทน้ีเปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth
Specification 2.1 + EDR ท่ีสนับสนุนรูปแบบ
ดังตอไปน้ี: การเขาใชซิม, Push ออปเจ็กต,
การถายโอนไฟล, ชุดหูฟง, แฮนดฟรี, การเขา
ใชงานท่ัวไป, พอรตอนุกรม, การแลกเปลี่ยน
ออปเจกตท่ัวไป, ID อุปกรณ, การเขาใชงาน
สมุดโทรศัพท, การคนหาบริการ, การกระจาย
เสียงขัน้สูง, รีโมทคอนโทรลภาพและเสียง
และการกระจายเสียง/ภาพท่ัวไป คุณควรใช
เฉพาะอุปกรณเสรมิของรุนน้ีท่ีไดรับการรับรอง
จาก Nokia เทาน้ัน เพ่ือสรางความมัน่ใจในการ
ใชงานระหวางอุปกรณท่ีรองรับเทคโนโลยี
Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิต
ปกรณอ่ืนๆ เพ่ือดูวาอุปกรณน้ันๆ ใชงานรวม
กับโทรศัพทรุนน้ีไดหรือไม

คุณสมบัติท่ีใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพ่ิม
การใชพลังงานแบตเตอรี่และลดอายุการใช
งานของแบตเตอรี่

การต้ังคาการเชื่อมตอ Bluetooth
1 เลือก ชื่อโทรศัพทของฉัน และปอนช่ือ

อุปกรณของคุณ
2 ในการเปดใชงานการเช่ือมตอ Bluetooth

ใหเลือก Bluetooth > ใช
 แสดงวาการเช่ือมตอ Bluetooth
ทํางานอยู

3 ในการเช่ือมตอโทรศัพทของคุณกับ
อุปกรณเสริมดานเสียง ใหเลือก ตอ
อุปกรณเสริมเสียง และอุปกรณเสริม

4 ในการจับคูโทรศัพทของคณุกับอุปกรณ
Bluetooth ในพ้ืนท่ี ใหเลือก อุปกรณท่ี
จับคูแลว > เพ่ิมอุปกรณใหม

5 เล่ือนไปที่อุปกรณท่ีพบ และเลือกเพิ่ม
6 ยอมรับรหัสผาน (ไมเกิน 16 ตัวอักษร)

กับผูใชอุปกรณอีกเคร่ืองและปอนรหัส
ผานในเครื่องของคุณ ในการสรางการ
เช่ือมตอ เมื่อเคร่ืองขอ ใหปอนรหัสผาน
ในอุปกรณอีกเคร่ือง

การทํางานของโทรศัพทในโหมดที่ถูกซอนไว
ถือเปนวิธีหลีกเล่ียงซอฟตแวรท่ีเปนอันตราย
ท่ีปลอดภัยย่ิงขึน้ หามยอมรับการเช่ือมตอ
Bluetooth จากแหลงท่ีคุณไมเช่ือถือ หรือ
เลือกปดฟงกชัน Bluetooth ซึง่จะไมสงผลตอ
ฟงกชันอ่ืนของโทรศัพท

การเชื่อมตอพีซีกับอินเทอรเน็ต

1 ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทของคุณ
สามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ต

2 จับคูโทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอร
โดยใชการเชื่อมตอ Bluetooth โทรศัพท
ของคุณจะเปดการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็
กับอินเทอรเน็ตโดยอัตโนมัติ

สายเคเบลิขอมูล USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB ในการ
ถายโอนขอมูลระหวางโทรศัพทและ
คอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได หรือ
เคร่ืองพิมพท่ีสนับสนุน PictBridge
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การเลอืกโหมด USB
ในการเปดใชงานโทรศัพทสําหรับการถาย
โอนขอมูลหรือการพิมพภาพ ใหตอสายขอมูล
USB และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
PC Suite  — ใช Nokia PC Suite หรือ Ovi Suite
ในคอมพิวเตอรของคุณ
การพิมพและสื่อ  — ใชโทรศัพทกับ
เคร่ืองพิมพท่ีใชงาน PictBridge ได หรือกับ
คอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได
แหลงเก็บขอมูล  — เช่ือมตอกับคอมพิวเตอร
ท่ีไมมีซอฟตแวร Nokia และใชโทรศัพทเปน
อุปกรณจัดเก็บขอมูล

การเปลี่ยนโหมด USB
เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ >
สายเคเบิลขอมูล USB และโหมด USB ท่ี
ตองการ

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

1 ตอสายอะแดปเตอรท่ีใชรวมกันไดเขากับ
พอรต USB ของโทรศัพทของคุณ

2 ตออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB เขากับ
ยอะแดปเตอร

3 เลือก เมนู > คลงัภาพ และอุปกรณ USB

โทรศัพทไมไดสนับสนุนอุปกรณจัดเก็บขอมูล
USB ครบทุกชนิด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับพลังงานที่ใช

การซิงโครไนซและการสํารองขอมูล

เลือก เมนู > การตั้งคา > ซิงคและ
สํารอง > ซิงโครไนซ และจากตัวเลือกตอ
ไปน้ี:

การสลับโทรศัพท  — ซงิโครไนซหรือคัด
ลอกขอมูลท่ีเลือกระหวางอุปกรณของคุณและ
อุปกรณอ่ืนโดยใชเทคโนโลย ีBluetooth
สรางขอมูลสํารอง  — สรางไฟลสํารองของ
ขอมูลท่ีเลือก
เรียกขอมูลสํารอง  — เลือกไฟลสํารองท่ีจัด
เก็บ และเรียกคืนขอมูลไปยังอุปกรณ เลือก
ตัวเลือก > รายละเอียด สําหรับขอมูลเก่ียว
กับไฟลสํารองขอมูลท่ีเลือก
ถายโอนขอมูล  — ซิงโครไนซหรือคัดลอก
ขอมูลท่ีเลือกระหวางโทรศัพทของคุณและ
อุปกรณอ่ืน คอมพิวเตอร หรือเซริฟเวอรเครือ
ขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ต
GPRS (General Packet Radio Service) เปน
บริการเสริมจากระบบเครือขายท่ีชวยใหผูใช
โทรศัพทเคลือ่นท่ีสามารถสงและรับขอมูล
ผานเครือขายท่ีเช่ือมตอกับ Internet
Protocol (IP) ได
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เลือก เมนู > การตั้งคา และ การเชื่อม
ตอ > ขอมูลแพคเก็ต > เช่ือมขอมูล

เก็ต

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
เม่ือตองการ  — สรางการเช่ือมตอขอมูลแพค
เก็ต เฉพาะเมือ่แอปพลิเคช่ันน้ันตองการใช
ขอมูลแพคเก็ต การเช่ือมตอจะถูกปดเมื่อคณุ
ปดแอปพลิเคช่ัน
ออนไลนตลอด  — เช่ือมตอกับเครือขาย
ขอมูลแพคเก็ตโดยอัตโนมัติเมือ่คุณเปด
เคร่ือง

คุณสามารถใชโทรศัพทเปนโมเด็มไดโดยการ
เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได
สําหรับรายละเอียด โปรดดูเอกสารของ Nokia
Ovi Suite
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ภาพและวิดีโอ

ถายภาพหรือวิดีโอคลิป รวมถึงจัดการ แกไข
และดูภาพและวิดโีอคลิปในโทรศัพทของคุณ

การถายภาพ

การเปดใชงานกลอง
เมนู > แอปพลิเคชั่น > กลอง หรือ

หากอยูในโหมดวิดีโอ ใหเล่ือนไปทางซาย
หรือขวา

การขยายหรือยอ
ในโหมดภาพ ใหเล่ือนขึ้นและลง หรือใชปุม
ระดับเสียง

การถายภาพ
เลือก จับภาพ
ภาพจะถูกจัดเก็บไวใน คลังภาพ

การเปดใชงานแฟลชกลอง
ในการตั้งคาโทรศัพทใหใชแฟลชอัตโนมัติ
เมื่ออยูในสภาพที่ตองใช ใหเลือก ตัวเลอืก >
ไฟแฟลช > อัตโนมัติ ในการตั้งคาโทรศัพท
ใหใชแฟลชเสมอ ใหเลือก เปดไฟแฟลช

อยูในระยะหางท่ีปลอดภยัเมื่อใชแฟลช อยา
ใชแฟลชกับบคุคลหรือสัตวเม่ืออยูในระยะใกล
อยาปดบังแฟลชขณะถายภาพ

การแสดงภาพหลังถายภาพ
เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > เวลาแสดง
ภาพตัวอยาง และเลือกเวลาแสดงภาพ
ตัวอยาง

การสิน้สุดการแสดงภาพตัวอยางดวย
ตนเอง
เลือก กลับ

โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการ
ถายภาพ สูงสุด 1536x2048 พิกเซล

การบนัทึกวิดีโอคลปิ

การเปดใชงานโหมดวิดีโอ
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น และ กลอง
วิดีโอ หรือ หากอยูในโหมดภาพ ใหเล่ือนไป
ทางซายหรือขวา

การเริ่มบนัทึก
เลือก บันทึก

การพักหรือบันทึกตอ
เลือก พัก หรือ ใชตอ

การหยุดบนัทึก
เลือก หยุด

วิดโอคลิปจะถูกจัดเก็บไวใน คลังภาพ

การต้ังคากลองและวิดีโอ
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > กลอง

ในโหมดภาพหรือวิดีโอ ใหเลือก ตัวเลอืก
และเลือกจากรายการตอไปน้ี
การต้ังคา  — แกไขการตั้งคากลองและ
วิดีโอ และเลือกท่ีเก็บภาพและวิดีโอคลิป
ต้ังเวลาถายเอง  — ใชตั้งเวลาถายเอง
เอฟเฟกต  — ใชเอฟเฟกตตางๆ (ตัวอยาง
เชน เฉดสีเทา และสีเท็จ) กับรูปท่ีถายไว
สมดุลสขีาว  — ปรับตั้งคากลองตามสภาพ
แสงปจจุบัน
รูปแบบแนวนอน หรือ รูปแบบแนวต้ัง — 
เลือกการจัดแนวของกลอง

คลงัภาพ
จัดการภาพ วิดีโอคลิป ไฟลเพลง ลักษณะ
ภาพกราฟก แบบเสียง เสียงบันทึก และไฟลท่ี
ไดรับ ไฟลเหลาน้ีจะถูกจัดเก็บไวในหนวย
ความจําโทรศัพทหรือการดหนวยความจํา
และสามารถจดัเรียงไดในโฟลเดอร
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ภาพถาย
ดูภาพและเลนวิดโีอคลิปดวยแอปพลิเคชั่น
พถาย

เลือก เมนู > คลงัภาพ > ภาพถาย

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
ภาพถายของฉัน  — ดูภาพในแบบตาราง
ภาพยอ คณุสามารถเรียงลําดับภาพตามวันท่ี
ช่ือ หรือขนาดได
เสนเวลา  — ดูภาพตามลําดับเวลาท่ีถาย
อัลบั้มของฉัน  — เรียงลําดับภาพลงใน
อัลบั้ม คุณสามารถสราง เปลี่ยนช่ือ และนํา
อัลบั้มออกได หากคุณนําอัลบั้มออก ภาพใน
อัลบั้มจะไมถูกลบออกจากหนวยความจํา

การหมุนภาพ
เลือก ตัวเลือก > โหมดแนวนอน หรือ
โหมดแนวตั้ง

การดูสไลดโชว
สไลดโชวจะใชภาพของโฟลเดอรหรืออัลบัม้
ท่ีเลือกไวในปจจุบัน

1 เลือก ภาพถายของฉัน, เสนเวลา หรือ
อัลบัม้ของฉัน

2 เลือก ตัวเลอืก > สไลดโชว
3 เลือก เริ่มสไลดโชว

การแกไขภาพ
คุณสามารถหมุน พลิก ครอบตัด และปรับ
ความสวาง ความคมชัด และสีของภาพได

1 เลือกภาพใน ภาพถายของฉัน, เสนเวลา
หรือ อัลบั้มของฉัน

2 เลือก ตัวเลอืก > แกไขภาพถาย

เพลงและวิดีโอ
โทรศัพทของคุณมีเคร่ืองเลนสื่อสําหรับเลน
เพลงและการดูวิดโีอคลิป ไฟลเพลงและไฟล

วิดีโอท่ีจัดเก็บไวในแฟมขอมูลเพลงในหนวย
ความจําเครื่องหรือในการดหนวยความจํา จะ
ถกูตรวจพบและเพิ่มเขาไปในคลงัเพลงหรือ
วิดีโอโดยอัตโนมัติ

เลือก เมนู > คลังภาพ และ เพลงและวิดีโอ

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
วิดีโอ  — แสดงวิดีโอคลิปท่ีมีท้ังหมด
ทุกเพลง  — แสดงเพลงที่มีท้ังหมด คุณ
สามารถเรียงลําดับเพลงตามศิลปน อัลบั้ม
หรือประเภท เปนตน

การจัดการแฟมขอมูลและไฟลตางๆ
ในการจัดการแฟมขอมูลและไฟลตางๆ ใน
คลังภาพ ใหเลือก เมนู > คลงัภาพ

การดูรายช่ือของแฟมขอมูล
เลือก เน้ือหาทั้งหมด

การดูรายช่ือไฟลในแฟมขอมูล
เลือกแฟมขอมูล และ เปด

การดูแฟมขอมูลในการดหนวยความจํา
เม่ือยายไฟล
เลื่อนไปที่การดหนวยความจํา และเลื่อนไป
ทางขวา

การพิมพภาพ
โทรศัพทของคุณสนับสนุน Nokia
XPressPrint ซึ่งใหคุณพิมพภาพท่ีอยูในรูป
แบบ .jpeg ได

1 เช่ือมตอโทรศพัทของคุณกับเครื่องพิมพ
ท่ีใชงานรวมกันได โดยใชสายเคเบิล USB
หรือสงภาพโดยใช Bluetooth หาก
เคร่ืองพิมพสนับสนุน

2 เลือกภาพจาก คลังภาพ และ ตัวเลอืก >
พิมพ

34 ภาพและวิดีโอ

สงวนลิขสิทธิ์©  Nokia 

ภา

คุณอาจไมสามารถดู ใช หรือแกไขภาพถาย
ได จนกวาภาพถายจะไดรับการประมวลผล

3 เลือกตัวเลือกการแกไข และใชปุมเล่ือน
เพ่ือเปลี่ยนการตัง้คาและคาตางๆ
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การแบงดูภาพและวิดีโอคลปิแบบ
ออนไลน
แบงดูภาพและคลิปวิดโีอกับบริการแบงดูแบบ
ออนไลนท่ีใชงานรวมกันไดบนเว็บ

ในการใชการแบงดูแบบออนไลน คุณตอง
สมัครเขาใชบริการแบงดูแบบออนไลน
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

1 เลือก เมนู > คลังภาพ > ภาพถาย และ
เลือกไฟลจากแฟมขอมูล

2 เลือก ตัวเลอืก > สง > อัพโหลดไปที่
เว็บ

3 เลือกบริการแบงดูออนไลน และทําตาม
คําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอ

คุณอาจเลือกภาพหรือหรือวิดีโอคลิปหลาย
รายการ และอัพโหลดไปยังบริการแบงดู
ออนไลนพรอมกันได

คณุสามารถดูการอัพโหลดเว็บเพจใน
อินเทอรเน็ตของบริการแบงดูแบบออนไลน
บนอุปกรณของคุณ

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแบงดูแบบ
ออนไลนและผูใหบริการท่ีใชงานรวมกันได
โปรดดูหนาการสนับสนุนผลิตภัณฑ Nokia
หรือเว็บไซต Nokia ในพ้ืนท่ีของคุณ

การดหนวยความจํา
ใชการดหนวยความจําเพ่ือเก็บไฟลมัลติมีเดีย
ของคุณ เชน ไฟลวิดีโอ เพลง ไฟลเสียง
รูปภาพ และขอความ

เลือก เมนู > คลงัภาพ > เน้ือหาทั้งหมด >
การดความจํา

บางแฟมขอมูลใน คลังภาพ ท่ีมีเน้ือหาที่
โทรศัพทใช (เชน ลักษณะ) จัดเก็บไวในการด
หนวยความจําได

หากการดหนวยความจําไมไดผานการ
ฟอรแมตมากอน คณุจะตองฟอรแมตการดน้ัน
เมื่อฟอรแมตการดหนวยความจําแลว ขอมูล
ท้ังหมดในการดจะถูกลบโดยถาวร

การฟอรแมตการดหนวยความจํา
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืกการดความจํา >
ลางการดความจํา > ใช เมื่อฟอรแมต
เรียบรอยแลว ใหปอนช่ือสําหรับการดหนวย
ความจํา

การปองกันการดหนวยความจําดวยรหัส
ผาน
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืกการดความจํา >
ต้ังรหัสผาน รหัสผานจะไดรับการจัดเก็บไว
ในเครื่อง ดังน้ัน คุณเพียงปอนปอนเมื่อ
พยายามใชการดหนวยความจําในโทรศัพท
เคร่ืองอ่ืน

การถอดรหัสผานการดหนวยความจํา
ออก
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืกการดความจํา >
ลบรหัสผาน

การตรวจสอบการใชหนวยความจํา
เลือก ตัวเลือก > รายละเอียด การใชพ้ืนท่ี
หนวยความจําของกลุมขอมูลตางๆ และ
ปริมาณพ้ืนท่ีวางในหนวยความจําสําหรับติด
ตั้งซอฟตแวรใหมๆ จะปรากฏขึ้น
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การฟงเพลง

ฟงเพลงดวยเคร่ืองเลนเพลงหรือวิทยุ และ
บันทึกเสียงดวยเครื่องบันทึกเสียง
ดาวนโหลดเพลงจากอินเทอรเน็ต หรือถาย
โอนเพลงจากคอมพิวเตอรของคณุ

คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจ
เปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟง
เพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือโทรศัพท
ไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

เครื่องเลนสือ่
เมนูเพลง
เขาใชไฟลเพลงและวิดโีอท่ีจัดเก็บในหนวย
ความจําของอุปกรณหรือการดหนวยความจํา
ดาวนโหลดเพลงหรือวิดีโอคลปิจากเว็บ หรือ
ดูวิดีโอสตรีมท่ีใชรวมกันไดจากเซริฟเวอร
เครือขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > เคร่ืองเลนสือ่

การเลนไฟลสือ่
เลือกไฟลจากแฟมขอมูลท่ีมี และ เลน

การดาวนโหลดจากไฟลจากเว็บ
เลือก ตัวเลือก > ดาวนโหลด และไซต
ดาวนโหลด

การอัพเดตคลงัเพลงหลังจากเพิ่มไฟล
เลือก ตัวเลือก > อัพเดตคลัง

สรางรายการเลน
1 เลือก รายการเลน > สรางรายการเลน

และปอนช่ือของรายการเลน
2 เพ่ิมเพลงหรือวิดีโอคลิปจากรายการที่

แสดง
3 ในการจัดเก็บรายการเลน ใหเลือก เสร็จ

การเลนเพลง

การใชงานเครื่องเลนสื่อ
ใชปุมเลือ่นไปตามปุมเสมือนบนหนาจอ

ในการปรับระดับเสียง
ใชปุมปรับระดับเสียง

ในการเริ่มเลน
เลือก 

ในการหยุดเลนช่ัวคราว
เลือก 

ในการขามไปยังเพลงถัดไป
เลือก 

การขามไปยังเพลงกอนหนา
เลือก  สองครั้ง

การเลนเพลงทีเ่ลนอยูไปขางหนาอยาง
รวดเร็ว
ใหเลือก  คางไว

การกรอกลับเพลงที่เลนอยู
ใหเลือก  คางไว

หากตองการกลับไปที่เมนูเพลง
เลือก 

การสลบัไปยังรายการการเลนปจจุบนั
เลือก 

การปลอยใหเครื่องเลนสือ่เลนอยูในพ้ืน
หลัง
กดปุมวางสาย

การหยุดเครื่องเลนสื่อ
ใหกดปุมวางสายคางไว

การเปลีย่นรูปลกัษณเครื่องเลนสื่อ
โทรศัพทของคณุมีลักษณะมากมายเพื่อนํามา
ใชเปลี่ยนรูปลักษณของเครื่องเลนสื่อ
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เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เครื่องเลน
สื่อ และ ไปที่เครื่องเลนสื่อ > ตัวเลือก >
การต้ังคา > ลกัษณะเครื่องเลนสื่อ และ
ลักษณะท่ีตองการ

ปุมเสมือนจริงอาจเปลี่ยนไปตามลักษณะท่ี
เลือก

การถายโอนเพลงจากคอมพิวเตอร

คุณสามารถถายโอนเพลงไปยังโทรศัพทดวย
วิธีตางๆ ตอไปน้ี

• ใชเพลง Nokia เพ่ือถายโอน ริพ และเลน
เพลงใหมบนคอมพิวเตอรและโทรศัพท
มือถือของคุณ ดาวนโหลดซอฟตแวรพีซี
จาก www.music.nokia.com/
download

• เช่ือมตอโทรศัพทกับคอมพิวเตอรของ
คุณโดยใชการเช่ือมตอ Bluetooth หรือ
สายเคเบิลขอมูล USB ท่ีใชรวมกันได และ
คัดลอกไฟลเพลงไปยังหนวยความจํา
เคร่ือง ในการใชสายเคเบิลขอมูล USB ให
เลือก แหลงเก็บขอมูล เปนโหมดการ
เช่ือมตอ

• ใช Use Windows Media Player เช่ือมตอ
สายเคเบิลขอมูล USB และเลือก การ
พิมพและสื่อ เปนโหมดการเช่ือมตอ

การใชงานวิทยุ
ใชปุมเล่ือนเลื่อนไปตามปุมเสมือนบนหนาจอ

การคนหาสถานีที่ใชไดถัดไป
กดปุมเล่ือนไปทางซายหรือขวาคางไว

การหมุนหาความถี่คลืน่วิทยุครั้งละ 0.05
MHz
กดปุมเล่ือนไปทางซายหรือขวาเบาๆ

การจัดเก็บสถานีในตําแหนงหนวยความ
จํา
เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี

การปอนชื่อของสถานีวิทยุ
เลือก ตัวเลือก > สถานี > ตัวเลือก >
เปลีย่นช่ือ

การสลับไปยังสถานีอื่นที่จัดเก็บไว
เล่ือนขึ้นหรือลง
ในการเขาถึงสถานีโดยตรงจากรายการสถานี
ท่ีจัดเก็บไว ใหกดปุมตัวเลขที่ตรงกับ
หมายเลขของสถานี

การปรับระดับเสียง
กดปุมปรับระดับเสียง

การหยุดเลนช่ัวคราว หรือเลนตอ

การต้ังคาวิทยุใหเลนในพื้นหลงั
กดปุมวางสายสั้นๆ

การปดวิทยุ
กดปุมวางสายคางไว
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วิทยุ
การปรับคลืน่สถานีวิทยุ
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > วิทยุ

วิทยุ FM จะใชเสาอากาศแยกตางหากจากเสา
อากาศของอุปกรณไรสาย ตองตอชุดหูฟง

หรืออุปกรณเสริมท่ีใชงานรวมกันไดเขากับ
โทรศัพทเพ่ือใหวิทยุ FM ทํางานไดอยางถูก
ตอง

ไมสามารถฟงวิทยุผานชุดหูฟง Bluetooth ได

การคนหาสถานีที่มีอยูทั้งหมด
เลือก ตัวเลือก > คนหาทุกสถานี

กดปุมเล่ือน (  / )
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การต้ังคา Radio
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > วิทยุ

เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา และจากตัวเลือก
ตอไปน้ี

RDS  — แสดงขอมูลจากระบบขอมูลวิทยุ
เชน ช่ือของสถานี
ความถ่ีอัตโนมัติ  — ใหโทรศัพทสลับไปยัง
ความถี่ท่ีรับสัญญาณสถานีไดดีกวาโดย
อัตโนมัติ (สามารถใชไดเมื่อเปดใชงาน RDS)
เลนผาน  — ฟงโดยใชชุดหูฟงหรือลําโพง
สัญญาณออก  — สลับระหวางสัญญาณ
สเตอริโอและโมโน
ลักษณะวิทยุ  — เลือกรูปลักษณของวิทยุ

เครื่องบันทึก
บันทึกคําพูด เสียง หรือสายท่ีใชอยู และจัด
เก็บการบันทึกไวในคลัง

เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > เครื่องบันทึก

เคร่ืองบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสาย
ขอมูลหรือเช่ือมตอ GPRS อยู

เมื่อตองการเลนหรือสงการบันทึกลาสุด เขา
ใชรายการการบันทึก หรือเลือกหนวยความจํา
และโฟลเดอรเพ่ือจัดเก็บการบันทึก ใหเลือก
ตัวเลือก และตัวเลือกท่ีเหมาะสม

อีควอไลเซอร
ปรับเสียงเม่ือใชเคร่ืองเลนสื่อหรือวิทยุ

เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > อีควอไลเซอร

การเปดใชงานชุดอีควอไลเซอรที่กําหนด
ไวลวงหนา
เลื่อนไปที่ชุดน้ัน และเลือก ใชงาน

การสรางชุดอีควอไลเซอรใหม
1 เลือกรายการหนึ่งจากสองชุดลาสุด และ

เลือก ตัวเลือก > แกไข
2 ใชปุมเล่ือนเพ่ือปรับการควบคุมเสียง
3 ในการจัดเก็บการตั้งคาและปอนช่ือของ

ชุด ใหเลือก จัดเก็บ และ ตัวเลือก >
เปลีย่นช่ือ

ขยายเสียงสเตอฯ
การขยายเสียงสเตอริโอจะสรางเอฟเฟกต
เสียงสเตอริโอท่ีกวางขึน้เมื่อคุณใชชุดหูฟง
สเตอริโอ

เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น และ ขยายเสยีง
สเตอฯ

38 การฟงเพลง
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การปอนคลื่นความถ่ีดวยตนเอง
ตัวเลอืก > ต้ังความถ่ี.

การจัดวางสถานีที่จัดเก็บไว
เลือก ตัวเลอืก > สถานี

หากตองการเขาถึงเว็บไซตท่ีมีรายชื่อสถานี
วิทยุ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ให
เลือก ตัวเลอืก > ไดเรกทอรีสถานี

ในการใชปุมกราฟก ,  หรือ  ใหเลื่อนซาย
หรือขวา

การเริ่มบันทึก
เลือก หรือระหวางใชสาย ใหเลือก ตัว
เลือก > บันทึกเสยีง ขณะทําการบันทึกการ
สนทนา ผูใชสายทุกคนจะไดยินเสียงบี๊พเบาๆ

การพักการบนัทึก
เลือก 

การหยุดบนัทึก
เลือก  การบันทึกเสียงจะไดรับการจัดเก็บไว
ในแฟมขอมูลการบันทึกในคลังภาพ

2010



เว็บ 

คณุสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตตางๆ
โดยใชเบราเซอรของโทรศัพท (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ลักษณะของเว็บเพจใน
อินเทอรเน็ตอาจแตกตางกันขึน้กับขนาดของ
หนาจอ คุณอาจไมสามารถดูรายละเอียด
ท้ังหมดของเว็บเพจในอินเทอรเน็ตได

การเรียกดูเว็บ
ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบรกิารท่ีคุณเช่ือถือและ
ใหความปลอดภัยท่ีเพียงพอ และปองกัน
อันตรายตอซอฟตแวร

คณุสามารถสอบถามการใชบริการเหลาน้ี
ราคา และคําแนะนํา ไดจากผูใหบริการของ
คุณ

คณุอาจไดรับการตั้งกําหนดคาท่ีจําเปน
สําหรับการเบราซ เปนขอความการจดัรูปแบบ
จากผูใหบริการของคุณ

เลือก เมนู > เว็บ

การเปดโฮมเพจ
เลือก โฮมเพจ หรือในหนาจอหลัก ใหกด 0
คางไว

การเลอืกบุคมารค
เลือก บุคมารค

การปอนที่อยูเว็บ
เลือก ไปที่ที่อยู ปอนท่ีอยูและเลือก ตกลง

การเลอืกที่อยูเว็บที่เย่ียมชมครั้งลาสดุ
เลือก ที่อยูเว็บลาสดุ

การคนหาเว็บ
หากคุณคนหาเปนคร้ังแรก ใหเลือกผูให
บริการการคนหา แลเลือก คนหา ปอนคํา
คนหา และเลือก คนหา

การเปลี่ยนผูใหบริการการคนหา
เลือก ตัวเลอืก > เปลี่ยนผูใหบริการ

หลังจากเช่ือมตอกับบริการ คุณสามารถเริ่ม
การเรียกดูเพจตางๆ ได ฟงกชันของปุม
โทรศัพทอาจแตกตางกันไปตามบริการน้ันๆ
ปฏบิัตติามคําแนะนํา สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ให
ติดตอผูใหบริการของคุณ

การแบงดูออนไลน
บนเว็บเพจของบริการการแบงดูออนไลนของ
คุณ คุณสามารถดูภาพและวิดโีอคลิปท่ี
อัพโหลด และแกไขการตั้งคา (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย)

เลือก เมนู > เว็บ และ อัพโหลดเว็บ

เปดบริการการแบงใชออนไลน
เลือกบริการแบงดูออนไลน และลิงคท่ีบริการ
ใหมา

การแกไขการตั้งคา
เมื่อเปดบริการการแบงดูออนไลน ใหเลือก ตัว
เลอืก > การต้ังคา

การต้ังคาเบราเซอร
ขณะเรียกดูเว็บ ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ัง
คา และจากตัวเลือกตอไปน้ี
การแสดงผล  — เลือกขนาดตัวอักษร เลือก
วาจะแสดงภาพหรือไม และเลือกวิธีแสดง
ขอความ
ทั่วไป  — เลือกชนิดการเขารหัสสําหรับ
เน้ือหา เลือกวาจะใหสงท่ีอยูเว็บเปน Unicode
(UTF-8) หรือไม และเลือกวาจะเปดใช
JavaScript™ หรือไม

ตัวเลือกท่ีมีใหอาจแตกตางกัน

หนวยความจําแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไว
ช่ัวคราว หากคุณพยายามเขาดูหรือเขาดู
ขอมูลท่ีเปนความลับท่ีตองใชรหัสผาน ใหลบ
แคชของเคร่ืองหลังการใชแตละคร้ัง ขอมูล
หรือบริการท่ีคุณเขาใชงานจะถูกจดัเก็บไวใน
หนวยความจําแคช
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คุกก้ี คือ ขอมูลท่ีเว็บไซตจัดเก็บในหนวย
ความจําแคชของโทรศัพท คุกก้ีจะถูกบันทึก
ไวจนกวาคุณจะลบขอมูลในหนวยความจํา
แคช

การลางแคช
ขณะเรียกด ูใหเลือก ตัวเลือก > เครื่องมือ >
ลบขอมูลในแคช

การอนุญาตหรือปองกันคุกก้ี
เลือก เมนู > เว็บ และ การต้ังคาเว็บ >
ความปลอดภัย > คุกก้ี

ความปลอดภัยของเบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบตัิความปลอดภัยกับ
บริการบางประเภท เชน บริการดานธนาคาร
หรือการซื้อสินคาออนไลน สําหรับการเชื่อม
ตอประเภทน้ี คณุจําเปนตองใชใบรับรองและ
โมดูลระบบปองกันซึง่อาจมีอยูในซมิการด
ของคุณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผู
ใหบริการ

หากตองการดูหรือแกไขการตัง้คาโมดูลความ
ปลอดภัย หรือตองการดูรายการใบรับรองสิทธิ์
หรือใบรับรองผูใชท่ีดาวนโหลดไวใน
โทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมนู > การต้ังคา
และ ความปลอดภัย > การตั้งคาการ
ปองกัน, ใบรับรองสิทธ์ิ หรือ ใบรับรองผูใช

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

กอนท่ีจะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณ
ตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถือ
ขอมูลของเจาของใบรับรองน้ีได และตรวจ
สอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยู
ในรายชื่อ
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เกมสและแอปพลิเคชัน่

คณุสามารถจดัการแอปพลิเคช่ันและเกมสได
โทรศัพทของคุณอาจมีเกมสหรือแอปพลิเคช่ั
บางอยางติดตั้งไวแลว ไฟลเหลาน้ีจะถูกจัด
เก็บไวในหนวยความจําเครื่องหรือการดหนวย
ความจํา และสามารถจัดเรียงไดในแฟมขอมูล

การเปดแอปพลิเคชั่น
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > พิเศษ

เปดเกมสหรือแอปพลเิคชั่น
เลือก เกมส, รวม, หรือ การดความจํา

เล่ือนไปยังเกมสหรือแอปพลิเคช่ัน และเลือก
เปด

การต้ังเสียง แสงสวาง และการสั่นของ
เกมส
เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคาแอปพลิฯ

การดาวนโหลดแอปพลเิคชั่น
โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลเิคช่ัน
J2ME™ กอนท่ีจะดาวนโหลด โปรดตรวจสอบ
วาแอปพลิเคช่ันน้ีใชงานไดกับโทรศัพทของ
คุณ

ขอสําคัญ:  ตดิตัง้และใชเฉพาะแอปพลิเคช่ัน
และซอฟตแวรอ่ืนๆ จากแหลงท่ีวางใจได
เทาน้ัน เชน แอปพลิเคช่ันท่ีมีสัญลักษณจาก
Symbian หรือผานการทดสอบรับรองจาก
Java Verified™

คณุสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคช่ันใหมๆ
และเกมสตางๆ ไดโดยตรงหรือใช
คอมพิวเตอรของคุณ

การดาวนโหลดโดยตรง
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > พิเศษ และ
ตัวเลอืก > ดาวนโหลด > ดาวนโหลด
แอปฯ หรือ ดาวนโหลดเกมส รายการ
มารคท่ีมีจะปรากฏขึ้น

การดาวนโหลดโดยใชคอมพิวเตอร
ดาวนโหลดแอปพลิเคช่ันและเกมสไปยัง
คอมพิวเตอร และใช Ovi Suite ในการติดตั้งใน
โทรศัพทของคุณ

คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น
และราคาไดจากผูใหบริการของคุณ

เกมสและแอปพลิเคชั่น 41
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แผนที่

ดวยแผนท่ี คุณสามารถเรียกดูแผนที่สําหรับ
เมืองและประเทศตางๆ คนหาที่อยูและจุด
สนใจ และวางแผนเสนทางได

เก่ียวกับแผนที่
เม่ือคุณเช่ือมตอกับตัวรับ GPS ภายนอกโดยใช
เทคโนโลย ีBluetooth คุณจะสามารถดู
ตําแหนงปจจุบันของคุณได

นอกจากน้ี คุณยังสามารถซื้อใบอนุญาต
สําหรับบริการการนําทางดวยเสียงแนะนํา
บริการน้ีอาจไมมีในบางประเทศหรือบาง
ภูมิภาค

หากมีแผนท่ีอยูในโทรศัพทของคุณหรือใน
การดหนวยความจําท่ีใสไว คุณสามารถเรียกดู
แผนท่ีดังกลาวไดโดยไมตองใชการเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ต หากคุณเรียกดูพ้ืนท่ีท่ีไมอยูใน
แผนที่ท่ีดาวนโหลดไวในเครื่องของคุณ จะมี
การดาวนโหลดแผนท่ีสําหรับพื้นท่ีน้ันมาทาง
อินเทอรเน็ตโดยอัตโนมัติ เคร่ืองอาจขอให
คุณเลือกจุดเชื่อมตอท่ีตองการใชกับการเช่ือม
ตออินเทอรเน็ต

การดาวนโหลดแผนที่อาจเก่ียวของกับการสง
ขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูให
บริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณสําหรับ
ขอมูลเก่ียวกับคาใชจายในการสงขอมูล

นอกจากน้ีคุณยังสามารถใชซอฟตแวร Nokia
Map Loader PC ในการดาวนโหลดแผนที่ไวใน
อุปกรณของคุณได หากตองการติดตั้ง Nokia
Map Loader บนคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกัน
ได โปรดดู www.nokia.com/maps

เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > แผนที่ และ
จากตัวเลือกตอไปน้ี:
แผนที่ลาสุด  — เปดแผนที่ท่ีแสดงครัง้ลาสุด
คนหาที่อยู  — คนหาที่อยูเฉพาะ
ตําแหนงที่จัดเก็บ  — คนหาที่ตั้งท่ีคุณจัด
เก็บไวในโทรศัพท
ตําแหนงลาสุด  — ดูท่ีตั้งท่ีคุณเรียกดู

ตําแหนงปจจุบนั  — ดูตําแหนงปจจุบันของ
คุณ หากการเช่ือมตอ GPS พรอมใชงาน
วางแผนเสนทาง  — วางแผนเสนทาง
บริการพิเศษ  — ซือ้ใบอนุญาตสําหรับการนํา
ทาง
การตั้งคา  — กําหนดการตั้งคา

การทําแผนที่เกือบท้ังหมดน้ันจะไมถูกตอง
แมนยําและไมเสร็จสมบูรณในบางอาณาเขต
โปรดอยาเช่ือถือตอแผนที่ท่ีคุณดาวนโหลด
มาเพ่ือใชในโทรศัพทน้ีเพียงอยางเดียว
เทาน้ัน

Nokia Map Loader
เมื่อใชแอปพลิเคช่ัน Nokia Map Loader
สําหรับคอมพิวเตอร คุณสามารถดาวนโหลด
แผนที่และไฟลเสียงแนะนําจากอินเทอรเน็ต
ตองใสการดหนวยความจําท่ีมีพ้ืนท่ีวางเพียง
พอในโทรศัพทของคุณ คุณตองใชแอปพลิ
เคช่ันแผนที่และเรียกดูแผนท่ีอยางนอยหน่ึง
คร้ังกอนใชงาน Nokia Map Loader เน่ืองจาก
Nokia Map Loader จะใชขอมูลประวัติแผนท่ี
เพ่ือตรวจสอบเวอรชันแผนที่ท่ีจะดาวนโหลด

ในการติดตั้ง Nokia Map loader โปรดเยี่ยม
ชม www.nokia.com/maps และทําตามคํา
แนะนํา

การดาวนโหลดแผนท่ีโดยใช Nokia Map
Loader
1 เช่ือมตอโทรศพัทของคุณเขากับเครื่อง

คอมพิวเตอรดวยสายเคเบิลขอมูล USB
หรือการเช่ือมตอ Bluetooth ท่ีใชรวมกัน
ได หากคุณใชสายเคเบิลขอมูล ใหเลือก
PC Suite เปนวิธีการเช่ือมตอ USB

2 เปด Nokia Map Loader ในคอมพิวเตอร
3 เลือกทวีป และประเทศหรือภูมิภาค
4 เลือกแผนที่หรือบริการ และดาวนโหลด

และติดตั้งในโทรศัพท

บนแท็บบริการของ Nokia Map Loader คุณ
สามารถซื้อใบอนุญาตการนําทางและขอมูล
จราจร, คูมือการเดินทาง และดาวนโหลด
แผนท่ี

42 แผนท่ี
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ตัวรับ GPS
โทรศัพทของคุณไมมีตัวรับ GPS ภายนอก ใน
การใชแอปพลิเคช่ันท่ีตองใชการเช่ือมตอ GPS
ใหใชตัวรับ GPS ภายนอกที่ใชรวมกันได
(อุปกรณเสริมแยกขายตางหาก)

การใชตัวรับ GPS ภายนอก
1 ชารจตัวรับ GPS ท่ีใชงานรวมกันไดของ

คุณใหเต็ม และเปดสวิตช
2 ตั้งคาการเช่ือมตอ Bluetooth ระหวาง

อุปกรณของคุณกับตัวรับ GPS
3 ตั้งตัวรับ GPS ไวในตําแหนงท่ีไมมีสิ่ง

กีดขวางไปยังทองฟา
4 เปดแอปพลิเคช่ันแผนที่ และเลือกตัวรับ

GPS ภายนอก

เมื่อจับคูโทรศัพทของคุณกับตัวรับ GPS
ภายนอกแลว อาจใชเวลาหลายนาทีเพ่ือให
โทรศัพทแสดงตําแหนงปจุบัน

คุณสามารถใช GPS ในการสนับสนุนแอปพลิ
เคช่ันแผนที่ คนหาตําแหนงของคุณ หรือวัด
ระยะทางและแสดงพิกัด

นอกจากน้ี คุณสามารถใชแผนท่ีโดยไมมีตัว
รับ GPS เพ่ือเรียกดูแผนท่ี คนหาที่อยูและท่ีตั้ง
ตลอดจนวางแผนเสนทาง

การนําทางไปยังปลายทางของคุณ

คณุสามารถอัพเกรดแผนที่เปนระบบการนํา
ทางเต็มรูปแบบ เพ่ือใชสําหรับการนําทาง

รถยนตหรือดวยการเดินเทา คุณตองมีใบ
อนุญาตสวนภูมิภาคสําหรับระบบการนําทาง
เต็มรูปแบบ และตัวรับ GPS ท่ีใชงานรวมกันได
การนําทางรถยนตใชเสียงนําทางเต็มรูปแบบ
พรอมมุมมองแผนที่สองและสามมิต ิการนํา
ทางดวยการเดินเทาจะจํากัดความเร็วอยูท่ี 30
กม./ชม. (18.6 ไมล/ชม.) และไมมีเสียง
แนะนํา บริการการนําทางอาจไมมีในบาง
ประเทศและบางภูมิภาค สําหรับรายละเอียด
โปรดดูเว็บไซต Nokia ในประเทศของคณุ

การซื้อใบอนุญาตสําหรับการนําทาง
เลือก บริการพิเศษ ใบอนุญาตน้ีใชไดเฉพาะ
ในภมูิภาคท่ีระบุและสามารถใชไดในพ้ืนท่ีท่ี
เลือกไวเทาน้ัน

การนําทางไปยังปลายทาง
1 เลือก วางแผนเสนทาง และสรางเสน

ทาง
2 เลือก ตัวเลอืก > แสดงเสนทาง > ตัว

เลือก > เริ่มตนการนําทาง
3 ยอมรับการปฏิเสธความรับผิดชอบที่

แสดง
4 เลือกภาษาสําหรับเสียงแนะนํา หาก

เคร่ืองแจง

หากคุณออกนอกเสนทางที่กําหนด โทรศัพท
จะวางแผนเสนทางใหมใหโดยอัตโนมัติ

การเปดเสยีงแนะนําซ้ํา
เลือก ซ้ํา

การปดเสยีงแนะนํา
เลือก ตัวเลือก > ปดเสียง

การหยุดการนําทาง
เลือก หยุด

แผนท่ี 43
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การนําทางดวยการเดินเทา
เลือก การต้ังคา > การต้ังคาเสนทาง >
การเลือกเสนทาง > เดินเทา ซึง่จะใชเสน
ทางท่ีคุณสรางขึน้มาสําหรบัการนําทางดวย
การเดินเทา

2010



การจัดการ

ใหโทรศัพทชวยในการจัดการชีวิตของคุณ

การจัดการรายชื่อ
จัดเก็บช่ือ หมายเลขโทรศัพท และท่ีอยูเปน
รายช่ือท้ังในโทรศัพทและซิมการด

เลือก เมนู > รายช่ือ

การเลอืกหนวยความจําที่จะใชสําหรับ
รายช่ือ
หนวยความจําเคร่ืองสามารถจัดเก็บรายช่ือ
พรอมรายละเอียดเพ่ิมเติม เชน หมายเลข
โทรศัพทเพ่ิมเติม นอกจากน้ี คุณยังสามารถ
บันทึกภาพ เสียง หรือวิดีโอคลิปสําหรับราย
ช่ือจํานวนหนึ่งได

หนวยความจําซมิการดสามารถจัดเก็บช่ือ
พรอมหมายเลขโทรศัพทหน่ึงหมายเลขกับช่ือ
น้ัน

 แสดงวาเปนรายช่ือท่ีจัดเก็บไวในหนวย
ความจําของซมิการด

1 เลือก เพิ่มเติม > การต้ังคา > ความจํา
ท่ีใช เพ่ือเลือกซิมการด หนวยความจํา
เคร่ือง หรือท้ังสองแบบใหกับรายช่ือของ
คุณ

2 เลือก เครื่องและซิม เพ่ือเรียกดูรายชื่อ
จากหนวยความจําท้ังสองแบบ เม่ือคุณ
บันทึกรายช่ือ รายช่ือจะถูกจัดเก็บใน
หนวยความจําเครื่อง

การจัดการรายชื่อ

การคนหารายชื่อ
เลือก ช่ือ
เล่ือนดูรายช่ือ หรือปอนอักษรตัวแรกของชื่อ
ในรายชื่อ

การบันทึกช่ือและเบอรโทรศัพท
เลือก เมนู > รายช่ือ และ เพิ่มใหม

การเพิ่มและแกไขรายละเอียด
เลือก ช่ือ รายชื่อ และ ขอมูล > ตัวเลอืก >
เพิ่มขอมูล

การลบรายละเอียด
เลือก ช่ือ รายชื่อ และ ขอมูล เลือก

ละเอียดและ ตัวเลอืก > ลบ

การลบรายชื่อ
เลือก ช่ือ รายชื่อ และ ตัวเลอืก > ลบช่ือ

การลบรายชื่อทั้งหมด
เลือก เพิ่มเติม > ลบรายชื่อทั้งหมด > จาก
ความจําเครื่อง หรือ จากซิมการด

การคัดลอกหรือยายรายชื่อระหวางหนวย
ความจําเครื่องและหนวยความจําของ
มการด

การคัดลอกรายชื่อเดียว
เลือก ชื่อ > ตัวเลือก > เพ่ิมเติม > ตัวเลือก
การเลือก > เลือก ทําเครื่องหมายเลือกราย
ช่ือท่ีคุณตองการคัดลอกหรือยาย และเลือก
ตัวเลือก > คัดลอกที่เลือก หรือ ยายที่
เลอืก

การคัดลอกรายชื่อทั้งหมด
เลือก เพิ่มเติม > คัดลอกรายชื่อ หรือ ยาย
รายช่ือ

การสรางกลุมรายชื่อ
จัดเรียงรายชื่อลงในกลุมผูโทรที่มีเสียงเรียก
เขาและภาพประจํากลุมตางๆ กัน

1 เลือก เพิ่มเติม > กลุม
2 เลือก เพิ่ม หรือ ตัวเลอืก > เพิ่มกลุม

ใหม เพ่ือสรางกลุมใหม
3 ปอนช่ือกลุม อาจเลือกภาพและเสียง

เรียกเขาใหกับกลุมดวย แลวเลือก 
จัดเก็บ

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

เลือก เมนู > รายช่ือ และ ช่ือ

การสงนามบัตร
เลือกรายชื่อ ตัวเลือก > เพิ่มเติม >
นามบัตร และเลือกประเภทการสง

การจัดเก็บนามบตัรที่ไดรับ
เลือก แสดง > จัดเก็บ

วันที่และเวลา

การแกไขการต้ังคาวันที่และเวลา
เลือก เมนู > การตั้งคา และ วันและเวลา

การเปลี่ยนเขตเวลาเมื่อเดินทาง
เลือก เมนู > การตั้งคา และ วันและเวลา >
การต้ังคาวันและเวลา > เขตเวลา: และ
เล่ือนไปทางซายหรือขวาเพื่อเลือกเขตเวลา
ของสถานที่น้ัน

วันและเวลาจะถูกตั้งตามเขตเวลา และชวยให
โทรศัพทของคุณสามารถแสดงเวลาการสงท่ี
ถูกตองของขอความตัวอักษรหรือขอความ
มัลติมีเดียท่ีไดรับ

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

นาฬิกาปลกุ
คุณสามารถตัง้นาฬิกาปลุกใหสงเสียงปลุก
เม่ือถึงเวลาที่ตองการ

การต้ังปลกุ
1 เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > นาฬิกา

ปลุก
2 ตั้งคาการตั้งปลุก และปอนเวลาปลุก

3 ในการกําหนดใหปลุกในวันท่ีเลือกของ
สัปดาห ใหเลือก ปลกุซ้ํา: > เปด และ
เลือกวัน

4 เลือกเสียงปลุก หากคุณเลือกวิทยุเปน
เสียงปลุก ใหตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท

5 ตั้งระยะหมดเวลาของการเลื่อนเวลาปลุก
และเลือก จัดเก็บ

การหยุดเสียงปลุก
เลือก หยุด หากคุณปลอยใหเคร่ืองสงเสียง
ปลุกตอไปเปนเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก เลือ่น
ไป เสียงปลุกจะหยุดดังในชวงเวลาที่ตั้งไว
แลวสงเสียงปลุกใหมอีกครั้ง

ปฏิทิน
เลือก เมนู > ปฏิทิน

วันปจจุบันจะมีกรอบลอมรอบ หากมีบันทึก
ใดๆ ตั้งไวสําหรับวันน้ันๆ วันดังกลาวจะปรากฏ
เปนตัวทึบ

การสรางบันทึกปฏิทิน
เลื่อนไปที่วันท่ี และเลือก ตัวเลือก > สราง
บันทึก เลือกประเภทของบันทึก และปอน
ขอมูลในชองตางๆ

การดูบันทึกของวัน
เลือก ดูขอมูล

การดูสัปดาห
เลือก ตัวเลือก > มุมมองสัปดาห

การลบบนัทึกท้ังหมดในปฏิทิน
เลือก ตัวเลือก > ลบบันทึก > บนัทึก
ทั้งหมด

การลบบนัทึกเกาโดยอัตโนมัติหลงัจากถึง
เวลาที่กําหนด
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > ลบบันทึก
อัตโนมัติ

การแกไขการต้ังคาที่เก่ียวกับวันที่และ
เวลา
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา
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สิ่งท่ีตองทํา
คณุสามารถจดัเก็บบันทึกงานท่ีตองทําได

เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > สิ่งท่ีตองทํา

การเพ่ิมบนัทึก
หากไมไดเพ่ิมบันทึกใดๆ ไว ใหเลือก เพิ่ม 
มฉิะน้ัน ใหเลือก ตัวเลือก > เพ่ิม ปอนขอมูล
ชองตางๆ และเลือก จัดเก็บ

การดูบนัทึก
เลือกบันทึกและ ดูขอมูล

บนัทึก
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > บันทึก

การเพ่ิมบนัทึก
หากไมไดเพ่ิมบันทึกใดๆ ไว ใหเลือก เพิ่ม 
มฉิะน้ัน ใหเลือก ตัวเลือก > สรางบันทึก 
เขียนบันทึก และเลือก จัดเก็บ

การเขียนบันทึก
เลือก ตัวเลอืก > สงบนัทึก และเลือก
ประเภทการสง
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ใน

Nokia Ovi Suite
Nokia Ovi Suite มีวิธีใหมท่ีชวยใหผูใช
สามารถใชงานซอฟตแวร Nokia PC ไดงายยิ่ง
ขึ้น แอปพลิเคช่ัน PC ชวยใหคุณเขาถึงไฟล
ตางๆ บน Nokia 6303i classic อุปกรณ Nokia
ของคุณ และ Ovi ไดอยางงายดายภายใน
หนาตางเดียว

คุณสามารถยายขอความ รายช่ือ รูปภาพ
เพลง และอ่ืนๆ ระหวางคอมพิวเตอรและ
โทรศัพทของคุณ ลงทะเบียนสําหรับบัญชี
Nokia และแบงดูรูปภาพบน Ovi ไดดวย Nokia
Ovi Suite คุณยังสามารถซงิคอุปกรณ Nokia
และคอมพิวเตอรของคุณ อัพเดตโทรศัพท
ของคุณดวยซอฟตแวรรุนลาสุด ดาวนโหลด
แผนท่ีท่ีคุณตองการ และเก็บขอมูลมูลสําคัญ
ไวอยางปลอดภยัและสามารถเขาถึงไดทุกท่ี

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ Ovi Suite
โปรดดูขอบเขตการสนับสนุนท่ี
www.ovi.com

การติดต้ัง Nokia Ovi Suite ใน
คอมพิวเตอรของคุณ
คุณสามารถจดัการกับเน้ือหาในโทรศัพทของ
คุณ และใหซงิคกับคอมพิวเตอรของคุณได
ตลอดเวลา

1 ใชสายเคเบิลขอมูล USB ท่ีใชงานรวมกัน
ไดในการเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ
คอมพิวเตอรของคุณ
การดหนวยความจําจะปรากฏเปนดิสก
แบบถอดออกไดบนคอมพิวเตอรของคุณ

2 เลือก แหลงเก็บขอมูล จากโทรศัพท
ของคุณ

3 เลือก ติดต้ัง Nokia Ovi Suite จาก
คอมพิวเตอรของคุณ

หากหนาตางการติดตั้งไมเปดขึ้นโดย
อัตโนมัติ ใหเปดไฟลการติดตัง้ดวยตัว
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เอง เลือก เปดโฟลเดอรเพื่อแสดง
แฟม และดับเบิลคลิก
Install_Nokia_Ovi_Suite.exe

4 ปฏบิัตติามคําแนะนํา

หากตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ Nokia Ovi
Suite โปรดไปที่ www.ovi.com

เครื่องคิดเลข
โทรศัพทของคุณมีเคร่ืองคิดเลขมาตรฐาน
เครื่องคดิเลขเฉพาะทางวิทยาศาสตร และ
เครื่องคดิเลขสําหรับเงินกู

เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เครื่อง
เลขคิด

เลือก ตัวเลือก เพ่ือเลือกประเภทเครื่อง
เลขหรือเพ่ือดคูําแนะนําในการใชงาน

เคร่ืองคดิเลขน้ีมีขอจํากัดในเรื่องความถูกตอง
และใชสําหรบัการคํานวณแบบงายๆ เทาน้ัน

ตัวนับเวลาถอยหลงั
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัวนับถอย
หลงั

ตัวนับเวลาปกติ
1 เลือก ตัวนับแบบทั่วไป ปอนเวลา และ

เขยีนบันทึกท่ีแสดงเมือ่หมดเวลา
2 เลือก เริ่ม

ตัวนับรอบเวลา
หากตองการตั้งนับเวลาแบบรอบเวลาไดถึง
10 รอบ ใหทําดังน้ี

1 เลือก ตัวนับรอบเวลา
2 เลือก เริ่มตนตัวนับเวลา > เริ่ม

คิด

ในการเลือกใหตัวนับรอบเวลาเริ่มในชวงถัด
ไป ใหเลือก การต้ังคา > ตอไปยังชวงถัด
ไป

นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือรอบเวลา
โดยใชนาฬิกาจับเวลา

เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > นาฬิกา และ
จากตัวเลือกตอไปน้ี:
เวลาที่แยกไว  — วัดคาเวลา ในการรีเซ็ต
เวลาโดยไมบันทึก ใหเลือก ตัวเลือก > ต้ัง
เวลาใหม
รอบเวลา  — บันทึกรอบเวลา
จับเวลาตอ  — ดเูวลาที่คุณตัง้ไวเปนพ้ืนหลัง
เวลาลาสุด  — ดเูวลาท่ีจับครัง้ลาสุด หากยัง
ไมไดรีเซ็ตเวลาของนาฬิกา
แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — ดูหรือลบเวลาท่ี
บันทึกไว
หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลาใหทํางานเปน
พ้ืนหลังของหนาจอ ใหกดปุมวางสาย
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ประหยัดพลงังาน
คุณไมจําเปนตองชารจแบตเตอรีบ่อยครั้งมาก
นัก หากคุณดําเนินการดงัตอไปน้ี (หากมีใหใช
งานสําหรับอุปกรณของคุณ)

• ปดแอปพลิเคชั่น และการเชื่อมตอขอมูล
ตัวอยางเชน การเช่ือมตอ Bluetooth ของ
คุณ เมื่อไมใชงาน

• ลดความสวางของหนาจอ
• ตัง้คาใหโทรศัพทของคุณเขาสูโหมด

ประหยัดพลังงานหลังจากครบชวงระยะ
เวลาขัน้ต่ําท่ีไมมีการใชงาน หากมีโหมด
ดังกลาวอยูในโทรศัพทของคุณ

• ปดการใชงานเสียงท่ีไมจําเปน เชน เสียง
ปุมกด

การหมุนเวียนมาใชใหม
วัสดุท้ังหมดของโทรศัพทเคร่ืองน้ีสามารถนํา
กลับมาเปนวัสดุและพลังงาน สําหรับขอมูล
เก่ียวกับวิธีการนําผลิตภัณฑ Nokia เกาของ
คุณกลับมาใชใหม โปรดไปที่
www.nokia.com/werecycle หรือโดยใช
โทรศัพทมือถือ www.nokia.mobi/
werecycle

นําบรรจุภัณฑและคูมือผูใชของคุณกลับมา
หมุนเวียนใชใหมตามระเบียบการหมุนเวียนมา
ใชใหมของทองถิ่นของคุณ

หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
คุณลกัษณะทางสิ่งแวดลอมของอุปกรณของ
คุณ ใหไปท่ี www.nokia.com/
ecodeclaration
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อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

คําเตือน:
เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และ
อุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองโดย Nokia วา
สามารถใชไดกับเครื่องรุนน้ีเทาน้ัน การใช
อุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากน้ี อาจเปน
อันตรายและทําใหการรับประกันหรือรับรอง
สําหรับเครื่องเปนโมฆะไป โดยเฉพาะอยางย่ิง
การใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ท่ีไมไดรับ
การรับรองอาจเส่ียงกับการลุกไหม การระเบิด
การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

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
เทาน้ันท่ีจะติดตัง้อุปกรณเสรมิในรถที่ติด
ตั้งยากได

แบตเตอรี่
ประเภท: BL-5CT

เวลาสนทนา:

สูงถึง

สแตนดบาย

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

50 อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

สงวนลิขสิทธิ์©  Nokia 

(GSM)

สูงถึง

 8 ช่ัวโมง

(GSM) 515 ช่ัวโมง
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การจดัการสิทธิ์แบบดิจิตอล
เจาของเนื้อหาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสิทธิ์แบบดจิิตอล
(DRM) ประเภทตางๆ ในการปกปองทรัพยสินทางปญญาของตน
รวมถงึลิขสิทธิ์ โทรศพัทนี้อาจใชซอฟตแวร DRM หลากหลาย
ประเภทเพื่อเขาถึงเนื้อหาที่ไดรับการปองกันดวย DRM คณุสามารถ
ใชโทรศพัทเครื่องนี้เขาถึงเนื้อหาที่ไดรับการปองกนัดวย WMDRM
10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0
หากซอฟตแวร DRM หนึ่งๆ ไมสามารถปองกันเนื้อหาได เจาของ
เน้ือหาสามารถขอใหมีการเพกิถอนความสามารถในการเขาถงึ
เน้ือหาใหมที่มีการปองกันดวย DRM ของซอฟตแวร DRM ดงักลาว
การเพิกถอนยังสามารถปองกันการนําเนื้อหาที่ไดรับการปกปอง
ดวย DRM ดงักลาวที่มีอยูแลวในโทรศพัทของคณุกลับมาใชใหม
การเพิกถอนของซอฟตแวร DRM นั้นไมสงผลตอการใชขอมูลที่
ปกปองดวย DRM ประเภทอื่นหรือการใชขอมูลที่ไมไดปกปองดวย
DRM

เน้ือหาที่ปองกนัดวยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล (DRM) จะมาพรอม
กับรหัสการใชทีเ่กี่ยวของซึ่งทาํหนาที่ระบถุึงสทิธิของคณุในการใช
เน้ือหา

หากโทรศัพทของคณุมีขอมูลทีป่องกนัดวย OMA DRM เมื่อจะ
สาํรองขอมูลทั้งรหสัการใชและเนื้อหานั้น ใหใชฟงกชัน่การสํารอง
ขอมูลจากโปรแกรม Nokia Ovi Suite

วิธกีารถายโอนขอมูลแบบอ่ืนๆ อาจไมโอนรหสัการใชที่จําเปนตอง
ถูกเรียกคนืพรอมเนื้อหาเพือ่ใหคณุสามารถใชเน้ือหาทีป่องกันดวย
OMA DRM ไดตอไปหลังจากจัดรูปแบบหนวยความจําโทรศพัทแลว
คณุอาจจําเปนตองเรียกคืนรหสัการใชในกรณีที่ไฟลในโทรศัพท
ของคณุเสีย

หากโทรศัพทมีเนื้อหาทีป่องกันดวย WMDRM ทัง้รหัสการใชและ
เน้ือหาจะหายไปหากคณุจัดรูปแบบหนวยความจําของโทรศพัท
คณุอาจสูญเสียรหัสการใชและเนื้อหาหากไฟลในโทรศัพทของคณุ
เสีย การสูญหายของรหัสการใชหรือเนื้อหาอาจจํากัดความสามารถ
ในการใชเน้ือหาเดยีวกนับนโทรศพัทของคณุอกีคร้ัง สาํหรับขอมูล
เพิ่มเติม ตดิตอผูใหบริการของคุณ

รหัสการใชบางอยางอาจจะเชือ่มตอกบัซิมการดใดซิมการดหนึ่ง
และเนื้อหาทีไ่ดรับการปองกนัไวจะเขาถงึไดเฉพาะเม่ือใสซิมการด
ดงักลาวไวในเครื่องแลวเทานั้น

แบตเตอรี่
ขอมลูเกีย่วกบัแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ
โทรศพัทของคณุใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจ
ประจุใหมได แบตเตอรี่ที่ไดรับการออกแบบใหใชกับโทรศพัทรุนนี้
คอื BL-5CT Nokia อาจผลติแบตเตอร่ีรุนอื่นที่ใชงานไดกับโทรศพัท
รุนนี้ โทรศพัทเคร่ืองนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงานจาก
อุปกรณชารจตอไปนี้ AC-8/AC-15 หมายเลขรุนของอปุกรณชารจที่
ถูกตองนั้นอาจแตกตางกันไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความ
แตกตางของปลั๊กเสียบจะระบุไวดวยคาใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, EB, X,
AR, U, A, C, K หรือ UB

แบตเตอรี่สามารถนํามาชารจและคายประจุแบตเตอร่ีไดเปนรอย
คร้ัง แตแบตเตอร่ีก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเหน็

จาก Nokia เทานั้น และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับ
โทรศพัทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น

หากใชแบตเตอร่ีเปนคร้ังแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอร่ีเปนเวลา
นาน คณุอาจตองเชื่อมตออปุกรณชารจ แลวถอดอปุกรณชารจแลว
เชือ่มตออีกคร้ังเพื่อเร่ิมชารจแบตเตอร่ี หากแบตเตอรี่หมด อาจตอง
ใชเวลาหลายนาทีกวาที่สญัลกัษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบน
หนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได

การถอดออกอยางปลอดภัย ปดโทรศพัท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศพัทจากอุปกรณชารจทุกคร้ังกอนถอดแบตเตอรี่

การชารจที่เหมาะสม ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสยีบและตวั
เคร่ืองเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ทีช่ารจเตม็แลวคาง
ไวกับอุปกรณชารจ เน่ืองจากการชารจเปนเวลานานเกนิไปจะทําให
อายุการใชงานของแบตเตอรี่สัน้ลง หากคณุทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจ
เตม็ไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

หลกีเลี่ยงอุณหภูมิที่รอนหรือหนาวจัด พยายามเกบ็แบตเตอร่ีไวใน
ที่ทีม่ีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภูมิที่
รอนหรือหนาวจัดทําใหประสิทธภิาพและอายุการใชงานของ
แบตเตอร่ีลดลง แบตเตอร่ีที่รอนหรือเย็นเกนิไปอาจทําใหโทรศพัท
ไมสามารถใชงานไดชั่วคราว ประสทิธิภาพการทํางานของ
แบตเตอร่ีจะมีจํากัดเมื่ออยูที่อณุหภูมิต่าํกวาจุดเยือกแข็ง

หามลัดวงจร การลดัวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเม่ือมีวัตถุ
ประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้ว
บวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลกัษณะเหมือนแถบโลหะ
ดานหลังของแบตเตอรี่) เหตกุารณเชนนี้อาจเกดิขึ้นได เชน ในกรณี
ที่คณุพกแบตเตอร่ีสาํรองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ การ
ลัดวงจรเชนนี้อาจทาํใหแบตเตอร่ีหรือวตัถุสําหรับเชื่อมตอเกิด
ความเสียหายได

การทิ้ง หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจ
ระเบิดได การกาํจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิน่
กรุณานํากลบัมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะ
ภายในบาน

การร่ัว หามถอดชิน้สวน, ตดั, เปด, บบีอัด, ดดังอ, เจาะ หรือแยก
สวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีทีส่ารในแบตเตอรี่ร่ัวออกมา ควร
ดแูลปองกันไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หาก
สัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ใหลางบริเวณนั้นดวยน้ําสะอาดทันที
หรือรีบไปพบแพทย

ความเสียหาย หามดดัแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถแุปลก
ปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอืน่ๆ
หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทําใหเกดิการระเบิดได

การใชอยางถูกตอง ใชแบตเตอร่ีตามวัตถุประสงคเทานั้น การใช
แบตเตอร่ีอยางไมถกูตองอาจทาํใหเกิดการลุกไหม การระเบิด หรือ
อนัตรายอื่นๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอร่ีตกหลนโดยเฉพาะบนพื้น
ผิวทีแ่ข็ง และคุณเชื่อวาแบตเตอร่ีไดชํารุดเสียหาย ใหนําไปที่ศนูย
บริการเพือ่ตรวจสอบกอนนําไปใชตอ อยาใชอปุกรณชารจหรือ
แบตเตอร่ีที่ชาํรุดเสยีหาย โปรดเกบ็แบตเตอรี่ใหพนมือเด็กเล็ก
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การดูแลโทรศัพทของคุณ
โทรศพัทของคณุไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณทีด่เีย่ียม
และมีฝมือการผลติที่ประณีต คณุจึงควรดแูลโทรศพัทของคุณอยาง
ด ีคําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคณุปฏิบัตติามเงื่อนไขการรับประกัน
ไดอยางถูกตอง

• เก็บโทรศพัทไวในทีแ่หง การจบัตวัของไอน้ํา ความเปยกชืน้
และของเหลวทกุประเภท หรือความชุมชื้น จะทําใหเกิดองค
ประกอบของแร ซึ่งอาจทําใหวงจรอิเลก็ทรอนิกสสกึกรอน
ได หากตวัเคร่ืองเปยกชืน้ ใหถอดแบตเตอร่ีออกและปลอย
ใหเคร่ืองแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอร่ีกลบั
เขาไป

• อยาใชหรือเกบ็โทรศพัทไวในที่ที่มีฝุนหรือทีส่กปรก
เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่สามารถขยับไดและสวน
ประกอบที่เปนอิเลก็ทรอนิกสเสียหายได

• อยาเกบ็โทรศพัทไวในอุณหภูมิที่สงูหรือเย็นจัด เนื่องจาก
อณุหภูมิสงูอาจทําใหอายุการใชงานของอุปกรณ
อเิลก็ทรอนิกสสั้นลง แบตเตอร่ีอาจเสื่อมสภาพ และทาํให
สวนทีเ่ปนพลาสตกิงอหรือละลายได เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิ
เพิม่ข้ึนจนถึงอุณหภูมิปกตจิากอุณหภูมิที่เย็นจัด ความชืน้จะ
กอตวัขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทาํใหอุปกรณและแผงวงจร
อเิลก็ทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดภูายในเครื่องโทรศพัทนอกเหนือจากที่
แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศพัท การใชงานโดยไมถนอม
เคร่ืองอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออน
เกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิด
เขมขนทําความสะอาดเครื่อง ใชแตผาแหงทีนุ่มสะอาด
ทําความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพทเทานั้น

• อยาทาสีโทรศพัท เพราะสอีาจทาํใหอุปกรณที่สามารถขยับ
ไดติดขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศพัทหรือไดรับ
การรับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การ
ดดัแปลง หรือตอเตมิเสาอากาศ อาจทาํใหโทรศพัทเกิด
ความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอปุกรณ
วิทยุสื่อสารอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

• สํารองขอมูลทั้งหมดที่คณุตองการเกบ็ไว เชน รายชื่อ และ
บันทึกปฏิทิน

• เพือ่สมรรถนะสงูสุดในการใชงาน ใหรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ
โดยการปดสวติชโทรศัพทและถอดแบตเตอร่ีออก

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศพัท แบตเตอร่ี อปุกรณชารจ หรือ
อปุกรณเสริมอื่นๆ

การนํากลับมาใชใหม
สงคนืผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส แบตเตอร่ี และวสัดบุรรจุภัณฑที่ใช
แลวไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วธิีนี้จะชวยปองกันการ
กาํจัดขยะทีไ่มมีการควบคมุ และชวยรณรงคการรีไซเคลิวัสดุใช
แลวตางๆ โปรดตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ
ผลิตภัณฑและวธิีการรีไซเคลิผลิตภัณฑ Nokia ของคณุไดที่
www.nokia.com/werecycle หรือ nokia.mobi/werecycle

ขอมูลเพิม่เติมเก่ียวกับความปลอดภัย
หมายเหตุ: พืน้ผิวของโทรศพัทเคร่ืองนี้ไมมีสารนิกเกิลอยูในแผน
โลหะ พื้นผิวของโทรศพัทเคร่ืองนี้ประกอบดวยโลหะสแตนเลส
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เด็กเล็ก
เคร่ืองของคณุ รวมทั้งอุปกรณเสริม ไมใชของเลน อุปกรณเหลานั้น
อาจมีชิ้นสวนขนาดเลก็ โปรดเกบ็ใหพนมือเดก็เล็ก

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศพัทเคร่ืองนี้เปนไปตามคาํแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใช
ในตําแหนงปกตทิี่หูหรือเม่ืออยูหางจากรางกายอยางนอย 2.2
เซนตเิมตร (7/8 น้ิว) ซองสําหรับพกพา อปุกรณเหน็บเข็มขัด หรือ
ที่วางโทรศพัทเพือ่การพกพา ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และ
ควรใหเคร่ืองอยูหางจากรางกายตามระยะหางที่กําหนดขางตน

โทรศพัทเคร่ืองนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายทีม่ีคณุภาพ
เพือ่สงไฟลขอมูลหรือขอความ อาจมีความลาชาในการสงไฟล
ขอมูลหรือขอความ จนกวาจะเชือ่มตอไดอยางมีคณุภาพ ปฏิบัติ
ตามคาํแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวางเคร่ือง จนกวาการสงจะ
เสร็จสมบูรณ

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอปุกรณสําหรับรับหรือสงสญัญาณวทิยุรวมทัง้
โทรศพัทมือถืออาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวนตอการทํางานของ
อุปกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสญัญาณเพียงพอได
โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตเคร่ืองมือทางการแพทยนั้นๆ
หากไมแนใจวาอุปกรณนั้นไดรับการปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF
จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศพัทในกรณีทีม่ีปาย
ประกาศใหคณุดาํเนินการดงักลาว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลอาจใชอุปกรณที่มีความไวตอพลังงานคลืน่ความถี่ RF จาก
ภายนอก

อุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย
ผูผลติอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศพัทมือถืออยู
หางจากอุปกรณทางการแพทยที่ปลกูถายไวในรางกาย เชน เคร่ือง
ควบคมุการเตนของหัวใจหรือเคร่ืองกระตุนการทํางานของหัวใจ
อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 น้ิว) เพือ่หลีกเลีย่งสัญญาณรบกวน
ที่อาจเกิดกับเคร่ืองดังกลาว สาํหรับผูใชอปุกรณทางการแพทยดัง
กลาว ควรปฏิบัตดิงันี้

• เกบ็โทรศพัทใหอยูหางจากอปุกรณทางการแพทยมากกวา
15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ

• ไมควรเกบ็โทรศพัทไวในกระเปาเสื้อ

• ใชโทรศพัทกบัหูขางที่ตรงขามกับอุปกรณทางการแพทย

• ปดโทรศพัทเคลื่อนที่ หากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณ
รบกวน

• ทาํตามคําแนะนําจากผูผลติสาํหรับอปุกรณทางการแพทย
ดงักลาว

หากคณุมีขอสงสัยเกี่ยวกบัการใชโทรศพัทไรสายรวมกบัอุปกรณ
ทางการแพทยทีป่ลูกถายไวในรางกาย โปรดปรึกษากับแพทยทีใ่ห
คาํปรึกษาดานสุขภาพของคุณ

เครื่องชวยฟง
อุปกรณไรสายแบบดจิิตลับางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
กับเคร่ืองชวยฟงได

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในยานพาหนะที่ตดิตัง้
ไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉดีน้ํามันที่
ควบคมุดวยอิเลก็ทรอนิกส, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็ว
แบบอเิล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิ่ม
เตมิกับบริษัทผูผลติยานพาหนะหรืออปุกรณเสริมตางๆ

ควรใหชางผูเชีย่วชาญเทานั้นเปนผูใหบริการหรือตดิตัง้อุปกรณใน
ยานพาหนะ การตดิตั้งหรือการซอมแซมที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิด
อนัตรายและทําใหการรับประกนัของคณุเปนโมฆะดวย ควรตรวจ
สอบอยางสมํ่าเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศพัทมือถือในยาน
พาหนะไดรับการตดิตั้งและทาํงานอยางถูกตอง อยาเก็บหรือพก
ของเหลวที่ตดิไฟได แกส หรือวัตถรุะเบดิไวรวมกับโทรศพัท ชิ้น
สวนของโทรศพัท หรืออปุกรณเสริมตางๆ โปรดสังเกตวาถุงลม
นิรภัยจะพองตวัออกดวยแรงอัดทีแ่รงมาก อยาวางโทรศัพทหรือ
อปุกรณเสริมไวในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตวัออก

ควรปดโทรศพัทกอนที่จะขึ้นเคร่ืองบิน การใชโทรศัพทไรสายใน
เคร่ืองบนิอาจกอใหเกดิอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน และ
ยังผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณที่อาจเกดิการระเบิด
ปดโทรศพัทในบริเวณใดๆ กต็ามที่อาจเกิดการระเบิดได ปฏิบตัิตาม
คําแนะนําทุกประการที่มีการประกาศใหทราบ ประกายไฟในบริเวณ
ดงักลาวอาจทําใหเกิดการระเบดิหรือลุกไหมอันเปนเหตุใหบาดเจ็บ
หรือเสยีชวีิตได ปดโทรศพัทที่สถานที่บริการเชื้อเพลงิ เชน บริเวณ
ใกลกบัปมกาซที่สถานีบริการ สงัเกตขอหามในคลังเก็บเชื้อเพลิง ที่
เก็บและบริเวณที่มีการจายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือสถานที่เกิด
การลุกลามของการระเบดิได บริเวณที่อาจเกดิการระเบิดไดมักมี
เคร่ืองหมายแสดงใหเห็นอยางชดัเจน แตไมเสมอไป บริเวณดงั
กลาวรวมถงึบริเวณทีค่ณุอาจไดรับแจงใหดบัเคร่ืองยนต ใตดาดฟา
บนเรือ ระบบอํานวยความสะดวกในการขนถายหรือจัดเกบ็สารเคมี
และบริเวณทีอ่ากาศมีการปนเปอนของสารเคมีหรือเศษอนุภาค
ตางๆ เชน เม็ดวัสดุขนาดเล็ก ฝุนหรือผงโลหะ คณุควรตรวจสอบกับ
ผูผลติยานพาหนะทีใ่ชกาซปโตรเลยีมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิว
เทน) เพือ่ตรวจสอบวาโทรศพัทเคร่ืองนี้สามารถใชในบริเวณใกล
เคยีงกับยานพาหนะดงักลาวไดอยางปลอดภัยหรือไม

การโทรฉุกเฉิน
ขอสําคัญ:  โทรศพัทเคร่ืองนี้ทาํงานโดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบ
เครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟงกชนั
ตางๆ ที่ผูใชตัง้โปรแกรมเอง หากโทรศพัทของคณุสนับสนุนสาย
สนทนาผานอนิเทอรเน็ต (สายอนิเทอรเน็ต) ใหเปดใชงานทั้งสาย
อนิเทอรเน็ตและโทรศพัทมือถือ เครื่องอาจพยายามตอการโทร
ฉุกเฉนิผานทั้งเครือขายเซลลลูารและผานผูใหบริการสาย
อนิเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไมสามารถรับประกันไดวา
จะสามารถเชื่อมตอไดในทุกสภาวะ คณุจึงไมควรวางใจวาโทรศพัท
ไรสายจะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดทีีสุ่ดเสมอในยามจําเปน อาทเิชน
เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉุกเฉนิ ใหปฏิบตัดิงันี้

1 หากยังไมไดเปดโทรศพัท ใหเปดข้ึนในขณะนี ้ตรวจสอบวา
มีสัญญาณเพียงพอหรือไม ข้ึนอยูกบัโทรศัพทของคุณ คณุ
อาจจําเปนตองดําเนินการดงันี้
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• ใสซิมการดทีใ่ชไดลงในโทรศพัท หากโทรศพัทของ
คณุจําเปนตองใชซิมการด

• ปดการจํากัดการโทรที่คณุไดเปดใชไวในโทรศพัท

• เปลีย่นรูปแบบการโทรจากรูปแบบออฟไลนหรือรูป
แบบบนเครื่องบินมาเปนรูปแบบทีใ่ชงานในปจจุบนั

2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพือ่ใหหนาจอวางและ
พรอมสําหรับการโทรออก

3 ปอนหมายเลขฉกุเฉินเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันที่คณุอยู ซึ่ง
หมายเลขฉุกเฉนิในแตละพื้นที่จะแตกตางกนัไป

4 กดปุมโทร

ขณะที่โทรฉกุเฉิน ควรจําไววาคณุตองใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตองให
ไดมากที่สุด โทรศพัทมือถอืของคณุอาจเปนเคร่ืองมือสื่อสารเพยีง
ประเภทเดยีวในสถานที่เกิดเหต ุอยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับ
แจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทาง
คลื่นวทิยุ

เคร่ืองโทรศัพทของคณุจะเปนตวัรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับ
การออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนําโดย
ขอกาํหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทาํขึ้นโดย ICNIRP ซึ่ง
เปนหนวยงานดานวทิยาศาสตรอสิระ และรวมถึงระดับความ
ปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุมครองผูใชทกุคน โดยไมข้ึนกับอายุ
หรือสุขภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศพัทเคลื่อนที่น้ีใชหนวยวัดของ
SAR (Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ทีก่ําหนดไวในคาํ
แนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วตัต/กโิลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลี่ยเกิน
สิบกรัมของเนื้อเย่ือผิว การทดสอบ SAR จัดทาํข้ึนในสภาพการ
ทํางานแบบมาตรฐาน ซึ่งเคร่ืองจะสงคลื่นความถ่ีที่ระดบัพลงังาน
สูงสดุทีแ่นะนําใหใชในคลืน่ความถีท่ั้งหมดที่ทาํการทดสอบ ระดบั
SAR ตามจริงขณะใชโทรศพัทอาจต่าํกวาคาสงูสุด เนื่องจากเครื่อง
นี้ไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลงังานที่สามารถเขาถึง
เครือขายไดตามทีก่ําหนดไว คาทีเ่ปลี่ยนแปลงขึ้นกับปจจัยตางๆ
เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลกั

คา SAR ที่สูงทีส่ดุภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สาํหรับการใช
โทรศพัทที่หคูอื 1.11 วัตต/กก.

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

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)
เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอตัราการดดูกลืนพลงังานจําเพาะ (Specific
Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคม
เทากับ 1.11 วตัต/กก. ซ่ึงสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัย
ตอสขุภาพมนุษยจากการใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมทีค่ณะกรรมการ
กจิการโทรคมนาคมแหงชาตปิระกาศกําหนด

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.

54

สงวนลิขสิทธิ์©  Nokia 

ขอมูลผลติภัณฑและความปลอดภัย

2010

http://www.nokia.com


ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

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

0-2741-6363

0-2660-9290

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

พระราม 3 หอง 636/2, 637/1, 637/2 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
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คาํประกาศเรื่องความสอดคลอง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่น้ีวา RM-638
ผลติภัณฑน้ีสอดคลองกับขอกาํหนดทีจ่ําเปนและบทบัญญตัิ
Directive 1999/5/EC ทีเ่ก่ียวของอ่ืนๆ คณุสามารถอานสาํเนาของ
ประกาศเร่ืองความสอดคลองไดที่ http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/

 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print,
Nokia Xpress audio messaging และ Navi เปน
เคร่ืองหมายการคา หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของบริษัท
Nokia Corporation Nokia tune เปนเครื่องหมายดานเสียงของ
Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑและบริษัทอ่ืนๆ ทีก่ลาวถึงในทีน่ี้
อาจเปนเคร่ืองหมายการคาหรือชื่อทางการคาของเจาของ

ภัณฑน้ันๆ

สวนตางๆ ของซอฟตแวร Nokia Maps เปนลขิสทิธิ์ของ
 The FreeType Project สงวนลขิสทิธิ์

หามทําซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือ
ทั้งหมดของเอกสารฉบบันี้ในรูปแบบใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลกัษณอกัษรจาก Nokia กอน Nokia ดาํเนินนโยบายในการ
พฒันาอยางตอเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงและ
ปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑทีอ่ธิบายไวในเอกสารฉบบั
นี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ประกอบดวยซอฟตแวรเขารหสัขอความ RSA BSAFE หรือซอฟตแวร
โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security

Java และเคร่ืองหมายที่มีสัญลักษณ Java ทัง้หมดเปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบยีนของบริษัท
Sun Microsystems, Inc.

ผลติภัณฑน้ีไดรับอนุญาตภายใต MPEG4 Visual Patent Portfolio
License (i) เพือ่ใชงานสวนตวัและไมใชเชงิพาณิชยในการเชือ่มตอ
กับขอมูลที่เขารหสัตามขอกําหนดของ MPEG-4 Visual Standard
โดยลกูคาเพือ่ใชในกิจกรรมสวนตัวและไมใชทางการคา และ (ii)
เพือ่ใชเชือ่มตอกับวดิีโอ MPEG-4 ของผูใหบริการวดิีโอที่ไดรับ
อนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอ่ืนใดนอกเหนือจากนี้ ขอมูล
เพิม่เตมิรวมถงึขอมูลที่เกี่ยวกบัการสงเสริมการขาย การใชงาน

ภายในและการใชงานเชงิพาณิชย สามารถดไูดจาก MPEG LA, LLC
ที่เว็บไซต http://www.mpegla.com

ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบงัคับ ไมวาจะอยู
ภายใตสถานการณใด Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia จะ
ไมรับผิดชอบตอการสญูหายของขอมูลหรือรายได หรือความเสีย
หายพิเศษโดยอุบัตกิารณ อันเปนผลสบืเนื่องหรือความเสยีหาย
ทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุด

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพทีเ่ปน" โดยไมมีการ
กนัใดๆ ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดเพยีง
ประกนัโดยนัยถึงความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑที่

จําหนาย และความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถุประสงค ตลอด
จนความถูกตอง ความเชื่อถอืไดหรือขอมูลในเอกสารนี้ เวนแต
กฎหมายที่ใชบังคบัระบุไวเทานั้น Nokia สงวนสทิธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทกุเมื่อโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา
ผลิตภัณฑและโปรแกรมเฉพาะที่วางจําหนายและบริการสําหรับ
ผลิตภัณฑเหลานี้อาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบ
รายละเอยีดและตวัเลอืกภาษาที่มีใหเลือกใชไดจากตวัแทน
จําหนาย Nokia เคร่ืองรุนนี้ประกอบดวยสนิคา เทคโนโลยี หรือ
ซอฟตแวรซึ่งอยูภายใตบังคบัของกฎหมายและขอบงัคบัดานการ
สงออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ๆ หามกระทาํการใดๆ ที่
ขัดแยงตอกฎหมาย

คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA
อปุกรณของคณุอาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุหรือ
โทรทัศนได (เชน เมื่อใชโทรศพัทในบริเวณใกลเคยีงกบัอุปกรณรับ
สัญญาณ) FCC หรือ IC อาจรองขอใหคณุหยุดใชโทรศพัท หาก
สัญญาณรบกวนดงักลาวนี้ยังมีอยู หากคณุตองการสอบถามเพิ่ม
เตมิ โปรดตดิตอศนูยบริการในพื้นที่ของคณุ โทรศพัทเครื่องนี้
สอดคลองตาม Part 15 ของกฎ FCC การทาํงานของเคร่ืองข้ึนอยูกับ
เง่ือนไข 2 ประการ ดงันี้ (1) โทรศพัทรุนนี้ตองไมกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย และ (2) โทรศพัทรุนนี้ตองยอมรับ
สัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ไดรับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจ
ทําใหเกิดการทํางานที่ไมพึงประสงค การแกไขหรือดดัแปลงอ่ืนใด
ที่ไมไดรับอนุญาตโดยตรงจาก Nokia อาจทําใหผูใชไมมีสิทธิใ์ช
งานโทรศพัทเครื่องนี้อกีตอไป

หมายเลขรุน: 6303ci

ั ี่
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