
คูมือผูใช Nokia 6700 classic

ฉบบัท 4.0ี่



สารบัญ

ความปลอดภัย 5

ขอมูลทั่วไป 6
เกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ 6
บริการเสริมจากระบบเครือขาย 6
รหัสผาน 6
บริการตั้งกําหนดคา 7
My Nokia 7
การดาวนโหลดเนื้อหา 7
เคล็ดลับวิธีใช 7
การอัพเดตซอฟตแวร 8
การสนับสนุนของ Nokia 8
การจัดการลิขสิทธิ์ของขอมูลแบบดิจิตอล 8

การเริ่มตนใชงาน 9
การใสซมิการดและแบตเตอรี่ 9
การใสการด microSD 10
การถอดการด microSD 10
การชารจแบตเตอรี่ 10
เสาอากาศ 11
สายคลอง 11
ปุมและสวนประกอบ 12
การเปดและปดเครื่อง 13
โหมดสแตนดบาย 13
รูปแบบบนเครื่อง 15
การแทป 15
การล็อคปุมกด 15
การทํางานโดยไมมีซิมการด 16

การโทร 16
โทรออก 16
รับและวางสาย 16
ปุมลัดโทรออก 16
การโทรออกโดยใชเสียง 17
ตัวเลือกขณะสนทนา 17

การรับสงขอความ 17
ขอความแบบอักษรและขอความมัลติมีเดีย 17
ขอความดวน 20
ขอความเสียง Nokia Xpress 20
ขอความขอมูล, ขอความ SIM และคําสั่งขอใชบริการ 20
ขอความเสียง 21
การตั้งคาขอความ 21
อีเมลและขอความทันใจ 21

รายชื่อ 26
การจัดการรายชื่อ 26
นามบัตร 27
การกําหนดปุมลัดโทรออก 27

บันทึกการโทร 27

ขอมูลตําแหนง 28

การเชื่อมตอ 28
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth 28
ขอมูลแพคเก็ต 29
สายเคเบิลขอมูล USB 29
การซิงโครไนซและการสํารองขอมูล 30
Nokia PC Suite 30

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์2



การตั้งคา 31
รูปแบบ 31
ลักษณะ 31
แบบเสียง 31
แสง 31
จอแสดงผล 31
วันที่และเวลา 31
ปุมลัดสวนตัว 32
การโทร 32
โทรศัพท 32
คําสั่งเสียง 33
อุปกรณเสริม 33
การตั้งกําหนดคา 34
การอัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA 34
ระบบปองกัน 35
การเรียกคืนคาดั้งเดิม 35

เมนูระบบ 36

คลังภาพ 36
แฟมขอมูลและไฟลตางๆ 36
การพิมพภาพ 36
แบงดูภาพและวิดีโอแบบออนไลน 36
การดหนวยความจํา 37

สือ่ 38
กลองและวิดีโอ 38
เครื่องเลนสื่อ 38
วิทยุ 40
เครื่องบันทึก 40
อีควอไลเซอร 41

เว็บ 41
การเชื่อมตอบริการ 41
อัพโหลดไปที่เว็บ 42
การตั้งคาลักษณะ 42
หนวยความจําแคช 42
ความปลอดภยัของเบราเซอร 42

แผนที่ 43
การอัพเดตและดาวนโหลดแผนที่ 43
แผนที่และ GPS 44
การนําทาง 44

นัดหมาย 45
นาฬิกาปลุก 45
ปฏิทิน 45
สิ่งที่ตองทํา 45
บันทึก 45
เครื่องคิดเลข 45
ตัวนับเวลาถอยหลัง 46
นาฬิกาจับเวลา 46

แอปพลิเคชั่น 47
เปดแอปพลิเคชั่น 47
การดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น 47

บริการซิม 48

อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia 48
ขอกําหนดที่ควรปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณเสริม 48
แบตเตอรี่ 49

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 3



ขอมูลผลิตภัณฑและความปลอดภัย 49

ดัชนี 58

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์4



ความปลอดภัย

โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมใน
คูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย
หรือในกรณีที่อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอให
เกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเปนอันดับ
แรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอื่น
ใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับแรกที่
คณุควรคํานึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คือ ความ
ปลอดภยับนทองถนน

สญัญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึง่จะ
สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได

ปดโทรศัพทเมื่ออยูในบริเวณที่หามใชโทรศพัทไรสาย
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเครื่องขณะอยูบน
เครื่องบิน, เมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย, น้ํามัน
เชื้อเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด

บริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูที่ผานการรับรองเทานั้นที่จะสามารถประกอบ
หรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรีท่ี่ไดรับการ
รับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไม
สามารถใชงานรวมกันได

กันน้ํา
โทรศัพทของคุณไมกันน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไวในที่
แหง
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ขอมลูทั่วไป

เกี่ยวกับโทรศพัทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับนี้ไดรับการรับรองใหใชใน
เครือขาย GSM 850, 900, 1800, 1900 และ WCDMA 900, 1900
และ 2100 MHz โปรดติดตอขอรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือ
ขายจากผูใหบริการโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทของคณุอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซตอินเทอรเน็ต
จากบริษัทภายนอกติดตั้งไวลวงหนาแลวและอาจยอมใหเขา
เว็บไซตของบริษัทอื่นได เว็บไซตเหลานี้ไมไดอยูในเครือของ
Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซต
เหลานี้ หากคุณเขาใชเว็บไซตดังกลาว ควรใชความระมัดระวังใน
เรื่องของความปลอดภยัหรือเนื้อหาของเว็บไซต

คําเตือน:
คณุตองเปดเครือ่งกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง
ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเครื่อง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสาย
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ขณะที่ใชโทรศัพทเครื่องนี้ คุณควรเคารพตอกฎหมายและจารตี
ประเพณีทองถิ่นทั้งหมด ความเปนสวนตัว สิทธิสวนบุคคลของผู
อื่น และลิขสิทธิ ์การคุมครองดานลิขสิทธิ์จะชวยปองกันการคัด
ลอก การแกไข หรือการโอนภาพ เพลง และเนื้อหาบางสวนได

คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับ
ขอมูลสําคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไวในเครือ่งดวยเสมอ

เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอื่นๆ โปรดอานคูมือของ
นั้นๆ เพื่อศึกษาขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย

หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณที่ไมสามารถใชงานรวมกันได

รูปภาพที่ปรากฏในคูมือฉบับนี้อาจแตกตางจากภาพที่ปรากฏบน
หนาจอโทรศัพทของคุณ

โปรดดูขอมูลที่สําคัญอื่นๆ เกี่ยวกับโทรศัพทไดจากคูมือผูใช

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คุณตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเริ่ม
ใชงานโทรศัพท บางคุณสมบตัิไมสามารถทํางานไดบนทุกเครือ
ขาย คุณสมบัติตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะกับผูให
บริการกอนจึงจะสามารถใชงานได บริการเสริมจากระบบเครือขาย
เกี่ยวของกับการรับสงขอมูล โปรดตรวจสอบคาธรรมเนียมในระบบ
เครือขายหลักของคุณและเมื่อใชบริการขามเครือขายจากผูให
บริการของคุณ ผูใหบริการสามารถใหคําอธิบายถึงคาบริการที่เรียก
เก็บ

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลกิหรือปดการใชงาน
คุณสมบัติบางอยางในเครือ่งของคุณ ถาเปนเชนนั้น คุณสมบัติ
เหลานี้จะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมีรายการ
ที่กําหนดเอง เชน ชื่อเมนู ลําดับของเมนู และไอคอน

รหัสผาน
ในการกําหนดวิธีที่โทรศัพทของคุณจะใชรหัสผานและการตั้งคา
ความปลอดภยั เลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย > รหัส
ผาน

• รหัสโทรศัพทจะชวยปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับ
อนุญาต รหัสที่ตั้งไวแลวคือ 12345 คุณสามารถเปลี่ยนรหัส
และตั้งคาโทรศัพทใหรองขอการปอนรหัสไดดวย การใชงาน
บางอยางตองอาศัยรหัสผานแมวาจะมีการตั้งคาแลวก็ตาม
เชน หากคุณตองการเรียกคนืการตั้งคาจากโรงงาน ควรเก็บ
รหัสไวเปนความลับและเก็บไวในที่ปลอดภยัโดยแยกจากตัว
เครื่อง หากคุณลืมรหัสและล็อคเครื่องไว คุณจะตองนํา
โทรศัพทของคุณเขารับบริการและอาจมีการเรียกเก็บคาใช
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จายเพิ่มเติม สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอศูนยบริการ
Nokia Care หรือตัวแทนจําหนายโทรศัพทของคุณ

• รหัส PIN (UPIN) ที่ใหมาพรอมกับซิมการด (USIM) ชวยปองกัน
การใชซิมการดโดยไมไดรับอนุญาต

• รหัส PIN2 (UPIN2) ที่ใหมาพรอมกับซิมการด (USIM) จะใชใน
การเขาสูบริการบางอยาง

• รหัส PUK (UPUK) และรหัส PUK2 (UPUK2) อาจใหมาพรอมกับ
ซิมการด (USIM) หากคุณกดรหัส PIN ไมถูกตองสามครั้งติดตอ
กัน โทรศัพทจะขอใหคุณกดรหัส PUK หากไมมีรหัสใหมาดวย
โปรดสอบถามจากผูใหบริการของคุณ

• คุณตองปอนรหัสผานของการจํากัดการโทรเมื่อใชบริการ
จํากัดการโทร เพื่อจํากัดสายเรียกเขาและสายโทรออกจาก
โทรศัพทของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

• ในการดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาชุดความปลอดภัยสําหรับเว็บ
 เลือก เมนู > การต้ังคา  > ความปลอดภยั
าการปองกัน

บริการตั้งกําหนดคา
ในการใชบริการเสริมจากระบบเครือขายบางอยาง เชน บริการ
อินเทอรเน็ตเคลื่อนที่, การสงขอความมัลติมีเดีย (MMS), การสง
ขอความเสียงโดยใช Nokia Xpress หรือหรือการซิงโครไนซกับ
เซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล โทรศัพทของคุณตองไดรับการตั้ง
กําหนดคาที่ถูกตอง สําหรับบริการที่เปดใหบริการ โปรดติดตอผูให
บริการระบบ หรือตัวแทนจําหนาย Nokia ที่ไดรับการรับรองใกลบาน
คุณ หรือไปที่สวนสนับสนุนในเว็บไซตของ Nokia โปรดดูที “การ
สนับสนุนของ Nokia” หนา 8

เมื่อคุณไดรับการตั้งคาเปนขอความการกําหนดคา และการตั้งคาไม
ถกูจัดเก็บและเปดทํางานโดยอัตโนมัติ ไดรับการตั้งคา จะแสดง
ขึน้

ในการจัดเก็บการตั้งคา เลือก แสดง > จัดเก็บ หากจําเปน ใหปอน
รหัส PIN ที่ผูใหบริการใหมา

My Nokia
รับเทคนิค, เคล็ดลับ และการสนับสนุนสําหรับโทรศัพท Nokia ของ
คุณ รวมทั้งเนื้อหาสําหรับทดลองใช, การสาธิตแบบอินเตอร

ีฟ, เว็บเพจที่สรางสําหรับคุณโดยเฉพาะ และขาวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑและบริการลาสุดของ Nokia ฟรี

ใชงานโทรศัพท Nokia ของคุณใหเต็มประสิทธิภาพ และลง
ทะเบียนที่ My Nokia วันนี้! สําหรับขอมูลเพิ่มเติมและบริการที่มีให
ในภมูิภาคของคุณ ใหดูที่ www.nokia.com/mynokia

การดาวนโหลดเนื้อหา
คุณสามารถดาวนโหลดเนื้อหาใหม (เชน ลักษณะ) ลงในเครื่องได
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือและใหความปลอดภัยที่
เพียงพอ และปองกันอันตรายตอซอฟตแวร

คุณสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น และราคาไดจากผูให
บริการของคุณ

เคล็ดลบัวิธีใช
หากมีปญหาเกิดกับโทรศัพทของคุณ หรือหากคุณไมแนใจถึงการ
ทํางานของเครื่อง โปรดอานเพิ่มเติมในคูมอืผูใชนี้ หากขอมูลดัง
กลาวยังไมสามารถชวยคุณได ใหดําเนินการตอไปนี้

• รีเซ็ตโทรศัพท โดยปดเครื่อง และถอดแบตเตอรี่ออก หลังจาก
นั้นครูหนึ่ง ใสแบตเตอรีก่ลับคืน และเปดเครื่อง

• เรียกการตั้งคาคืนกลับเปนคาที่ตั้งจากโรงงาน โปรดดูที “การ
เรียกคืนคาดั้งเดิม” หนา 35
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• อัพเดตซอฟตแวรโทรศพัทดวยแอปพลิเคชั่น Nokia Software
Update หากมี โปรดดูที “การอัพเดตซอฟตแวร” หนา 8

• เยี่ยมชมเว็บไซต Nokia หรือติดตอ Nokia Care โปรดดูที “การ
สนับสนุนของ Nokia” หนา 8

หากปญหาของคุณยังคงอยู โปรดติดตอศูนยบริการ Nokia Care
ใกลบานคุณเพื่อขอรับบริการซอมแซม กอนที่จะสงโทรศัพทคุณ
ไปซอมแซม ใหสํารองขอมูลหรือบันทึกขอมูลในโทรศัพทของคุณ
เก็บไวทุกครั้ง

การอัพเดตซอฟตแวร
Nokia อาจมีการอัพเดตซอฟตแวร ซึ่งมีคุณสมบัติใหม, ใหฟงกชัน
ที่ทํางานไดดีขึน้ หรือเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง คุณสามารถ
ขอรับการอัพเดตเหลานี้ผานแอปพลิเคชั่น Nokia Software
Updater PC ในการอัพเดตซอฟตแวรอุปกรณ คุณตองมีแอปพลิ
เคชั่น Nokia Software Updater และคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกัน
ไดที่มีระบบปฏบิัติการ Microsoft Windows 2000, XP หรือ Vista,
การเชื่อมตอบรอดแบนดอินเทอรเน็ต และสายเคเบิลขอมูลที่ใช
งานรวมกันได เพื่อเชื่อมตออุปกรณของคุณกับคอมพิวเตอร

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม และเพื่อดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น
Nokia Software Updater โปรดไปที่ www.nokia.co.th/
softwareupdate หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ

หากระบบเครือขายของคุณสนับสนุนการอัพเดตซอฟตแวรในแบบ
OTA คุณสามารถขอรับการอัพเดตดังกลาวโดยใชโทรศัพทของคุณ
ไดดวย โปรดดูที “การอัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA” หนา 34

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือและใหความปลอดภยัที่
เพียงพอ และปองกันอันตรายตอซอฟตแวร

การสนับสนุนของ Nokia
ตรวจสอบ www.nokia.com/support หรือเว็บไซต Nokia ใน
ประเทศของคุณสําหรับคูมือเวอรชันลาสุด ขอมูลเพิ่มเติม การ
ดาวนโหลด และบริการที่เกี่ยวของกับผลิตภณัฑ Nokia ของคุณ

บริการตั้งกําหนดคา
ดาวนโหลดการตั้งกําหนดคาฟรี เชน MMS, GPRS, อีเมล และบริการ
อื่นๆ สําหรับโทรศัพทรุนของคุณที่ www.nokia-asia.co.th/setup

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

ศูนยบริการ Nokia Care

หากคุณตองการติดตอบริการ Nokia Care โปรดตรวจสอบรายการ
ของศูนยติดตอ Nokia Care ในประเทศไดที่ www.nokia.co.th/
contactus

การบํารุงรักษา
สําหรับบริการบํารุงรักษา ใหตรวจสอบจุดใหบริการ Nokia Care ที่
ใกลที่สุดที่ www.nokia.co.th/repair

การจัดการลขิสิทธิ์ของขอมูลแบบดิจิตอล
เจาของขอมูลอาจใชประเภทเทคโนโลยีการจัดการลิขสิทธิ์ของ
ขอมูลแบบดิจิตอล (DRM) ที่แตกตางกันเพื่อปกปองทรัพยสินทาง
ปญญารวมถึงลิขสิทธิ์ของขอมูลนั้น โทรศัพทนี้ใชซอฟตแวร DRM
หลากหลายประเภทเพื่อเขาสูขอมูลที่ปกปองดวย DRM ดวย
โทรศัพทเครื่องนี้ คุณสามารถเขาถึงขอมูลที่ปกปองดวย WMDRM
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10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0
หากซอฟตแวร DRM บางอยางไมสามารถปกปองขอมูลนั้นได
เจาของขอมูลอาจขอใหเพิกถอนคุณสมบัติเขาถึงขอมูลที่ปกปอง
ดวย DRM ใหมของซอฟตแวร DRM นั้น การเพิกถอนอาจชวยปกปอง
การตออายุขอมูลที่ปกปองดวย DRM ที่มีอยูในโทรศัพทของคุณ
แลว การเพิกถอนของซอฟตแวร DRM นั้นไมสงผลตอการใชขอมูล
ที่ปกปองดวย DRM ประเภทอื่นหรือการใชขอมูลที่ไมไดปกปอง
ดวย DRM

ขอมูลที่ไดรับการปองกันดวย Digital rights management (DRM)
มาพรอมกับสิทธิการใชที่เกี่ยวของ ซึ่งกําหนดสิทธิของคุณในการ
ใชขอมูลนั้น

หากโทรศัพทของคุณมีขอมูลที่ปองกันดวย OMA DRM เมื่อจะ
สํารองขอมูลทั้งรหัสการใชและขอมูลนั้น ใหใชฟงกชั่นการสํารอง
ขอมูลจากโปรแกรม Nokia PC Suite

หากโทรศัพทมีเนื้อหาที่ปองกันดวย WMDRM ทั้งรหัสการใชและ
เนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหนวยความจําของโทรศัพท
คณุอาจสูญเสียรหัสการใชและเนื้อหาหากไฟลในโทรศัพทของคุณ
เสีย การสูญหายของรหัสการใชหรือเนื้อหาอาจจํากัดความสามารถ
ในการใชเนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพทของคุณอีกครั้ง สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการของคุณ

การเริม่ตนใชงาน

การใสซิมการดและแบตเตอรี่
การถอดออกอยางปลอดภยั ปดโทรศัพท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศัพทจากอุปกรณชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

โทรศัพทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหใชกับแบตเตอรี่
BL-6Q ใชเฉพาะแบตเตอรีข่องแทของ Nokia ทุกครั้ง โปรดดูที “คํา
แนะนําในการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia” หนา 50

ซมิการดและขัว้สัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย เนื่องจากการ
ขูดขีดหรือดัดงอ คุณจึงควรถือ ใส หรือถอดการดอยางระมัดระวัง

1 ถอดฝาดานหลังออก

2 ใสซิมการดลงในชองใสโดยใหบริเวณหนาสัมผัสโลหะบน
การดคว่ําลง
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3 สังเกตขัว้สัมผัสของแบตเตอรี่ แลวใสแบตเตอรี่

4 ปดฝาดานหลัง

การใสการด microSD
ควรใช การด microSD ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia วาใชกับเครื่อง
รุนนี้ไดเทานั้น Nokia ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการรับรอง
สําหรับการดหนวยความจํา แตการดบางยี่หออาจไมสามารถใชงาน
รวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดอยางสมบูรณ การดที่ใชงานรวมกันไมได
อาจทําใหการดและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูลที่
จัดเก็บไวบนการดสูญหาย

โทรศพัทของคุณสนับสนุน การด microSD ไมเกิน 8 GB

1 ถอดฝาครอบดานหลังออก
2 ใสการดลงในชองใสการด microSD โดยคว่ําหนาสัมผัสลง

3 ใสฝาครอบดานหลังกลับเขาที่

การถอดการด microSD
1 ถอดฝาครอบดานหลังของโทรศัพทออก
2 ดึงการดออก

การชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของคณุไดรับการชารจมากอนแลว อยางไรก็ตามระดับ
การชารจอาจแตกตางกัน

1 เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

2 ตอสายจากอุปกรณชารจเขากับโทรศัพท
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3 เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ใหถอดสายอุปกรณชารจออกจาก
โทรศัพทกอน แลวจึงถอดออกจากชองเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถชารจแบตเตอรี่ดวยสายเคเบิล USB โดย
ใชไฟจากคอมพิวเตอรไดอีกดวย

1 ตอสาย USB เขากับพอรต USB ของคอมพิวเตอรและโทรศัพท
ของคุณ

2 เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ใหถอดสายเคเบิล USB ออก

หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่สัญลักษณ
แสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทร
ออกได

ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่จะขึ้นอยูกับประเภทของอุปกรณ
ชารจที่ใช การชารจแบตเตอรี ่BL-6Q ดวยเครื่องชารจ AC-8, AC-15
จะใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที เมื่อโทรศัพทอยูในโหมด
หนาจอหลัก

เสาอากาศ

โทรศัพทของคุณมเีสาอากาศอยูทั้งภายในและภายนอก หลีกเลี่ยง
การจับบริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปนขณะที่เสาอากาศกําลังสง
หรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกําลังสงหรือรับ
สัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพของการสื่อสาร และทําใหมีการใช
พลังงานสูงขึน้ขณะทํางาน และอาจทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่
สั้นลง

ในรูปภาพแสดงบริเวณเสาอากาศโดยกํากับดวยเครื่องหมายสีเทา

สายคลอง
1 ถอดฝาดานหลังออก
2 รอยสายคลอง และดึงใหแนน
3 ใสฝาดานหลังกลับคืน
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ปุมและสวนประกอบ

1 หูฟง
2 จอภาพ
3 ปุมเลือกดานซายและขวา
4 ปุมโทร
5 ปุมวางสาย/เปดปด
6 ปุม Navi™ ตอจากนี้ไปจะเรียกวาปุมเลื่อน
7 แปนพิมพ

8 ปุมระดับเสียง
9 แฟลชกลอง
10 เลนสกลอง
11 ปุมถายภาพ
12 ลําโพง
13 ชองเสียบอุปกรณชารจ
14 ชองสําหรับรอยสายคลอง
15 ไมโครโฟน
16 ชองเสียบ USB
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ขนาด

น้ําหนัก ประมาณ 116 กรัม

ปริมาตร ประมาณ 46.5 ซม.3

ความยาว 109.8 มม

ความกวาง (สูงสุด) 45 มม

ความหนา (สงูสุด): 11.1 มม

การเปดและปดเครื่อง

ในการเปดหรือปดเครื่อง ใหกดปุมเปด/ปดคางไว

หากเครื่องขอใหคุณปอนรหัส PIN ใหปอนรหัส (ซึ่งจะแสดงเปน
****)

หากเครื่องขอใหคุณปอนเวลาและวันที่ ใหปอนเวลาทองถิ่น เลือก
เขตเวลาตามตําแหนงที่คุณอาศยัอยูในแงสวนตางของเวลาโดย
ยึดตามเวลามาตรฐานกรีนิช GMT แลวจึงปอนวันที่ โปรดดูที “วันที่
และเวลา” หนา 31

เมื่อคุณเปดโทรศัพทในครั้งแรก เครื่องอาจขอใหคุณรับการตั้ง
กําหนดคาจากผูใหบริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

โหมดสแตนดบาย
เมื่อโทรศัพทพรอมใชงานแตคุณยังไมปอนตัวอักษรใดลงไป
โทรศัพทจะอยูในโหมดสแตนดบาย

จอแสดงผล

1 ระดับความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลูลาร
2 สถานะการชารจแบตเตอรี่
3 สัญลักษณ
4 นาฬิกา
5 ชื่อของระบบเครือขายหรือโลโกระบบ
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6 วันที่
7 จอแสดงผล
8 ฟงกชันของปุมเลือกดานซาย
9 ฟงกชันของปุมเลื่อน
10 ฟงกชันของปุมเลือกดานขวา

คณุสามารถเปลี่ยนฟงกชันของปุมเลือกดานซายและดานขวา
โปรดดูที “ปุมเลือกซายและขวา” หนา 32

หนาจอหลัก
โหมดหนาจอหลักแสดงรายการคุณสมบัติตางๆ ของโทรศัพทที่
เลือกไว และขอมูลที่คณุสามารถเขาถึงไดโดยตรง

เลือก เมนู > การตั้งคา > จอแสดงผล > หนาจอหลกั

ในการเปดใชงานโหมดหนาจอหลัก เลือก โหมดหนาจอหลัก

ในการจัดวางและเปลี่ยนโหมดหนาจอหลัก เลือก มุมมองปรับตั้ง
คา

ในการเลือกปุมที่จะใชเพื่อเปดใชโหมดหนาจอหลัก เลือก ปุมหนา
จอหลัก

ในโหมดหนาจอหลัก ใหเลื่อนขึน้หรือลงเพื่อดรูายการตางๆ และ
เลือก เลือก, ดูขอมูล หรือ แกไข ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการตั้งคา ลูกศร
แสดงใหทราบวามีขอมูลใหอานตอ หากตองการหยุดการนําทาง
ใหเลือก ออก

ทางลัด
เมื่อเครื่องของคุณอยูในโหมดสแตนดบายหรือโหมดหนาจอหลัก
คณุสามารถใชทางลัดตอไปนี้

การแสดงรายการหมายเลขที่ไมไดรับสาย หมายเลขที่รับ
สายและโทรออก
กดปุมโทรออก ในการโทรออก ใหเลื่อนไปที่หมายเลขหรือชื่อที่
คุณตองการ และกดปุมโทรออก

การเริ่มเว็บเบราเซอร
กดคางไวที่ปุม 0

การโทรไปยังระบบฝากขอความเสยีง
กดคางไวที่ปุม 1

การใชปุมเปนทางลัด
โปรดดูที “ปุมลัดโทรออก” หนา 16

สัญลักษณ

คุณมีขอความที่ยังไมไดอาน
คุณมีขอความที่ยังไมไดสง ยกเลิก หรือขอความที่สง
ไมสําเร็จ
ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู
เสียงกริ่งจะไมดังขึน้เมื่อมีสายเรียกเขาหรือเมื่อไดรับ
ขอความตัวอักษร
ตั้งเสียงปลุกไว

/ โทรศัพทลงทะเบียนใชงานกับเครือขาย GPRS หรือ
EGPRS

/ โทรศัพทมีการเชื่อมตอ GPRS หรือ EGPRS อยู
/ การเชื่อมตอ GPRS หรือ EGPRS ถูกระงับไว (พักการ

เชื่อมตอ)
มกีารเปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth
หากคุณมีสายโทรศัพทสองสาย สัญลักษณนี้แสดง
วาเครื่องเลือกสายที่สอง
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โอนสายเรียกเขาทุกสายไปยังหมายเลขอื่น
เครื่องของคุณมีการจํากัดการโทรเฉพาะกลุม
มีการตั้งเวลารูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน

รูปแบบบนเครื่อง
ใชรูปแบบบนเครื่องในสถานที่ที่ไวตอการรับคลื่นวิทยุเพื่อเลิกใช
งานฟงกชันที่ใชความถี่วิทยุทั้งหมด คุณยังสามารถเขาเลนเกมส
ออฟไลน ดูปฏทิิน และหมายเลขโทรศัพทได เมื่อเปดใชงานรูป
แบบบนเครื่อง  จะปรากฏขึ้น

การเปดใชงานรูปแบบบนเครื่อง
เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ > บนเครื่อง > ใชงาน หรือ
ปรับตั้งคา

การปดใชงานรูปแบบบนเครื่อง
เลือกรูปแบบอื่นๆ

คําเตือน:
ในรูปแบบบนเครือ่งบิน คุณไมสามารถโทรออกหรือรับสาย รวมทั้ง
การโทรฉุกเฉิน หรือใชคุณสมบัติอื่นๆ ที่ตองอยูในพื้นที่ใหบริการ
ในการโทรติดตอ คณุตองเปดการใชฟงกชั่นโทรศพัทกอนโดย
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค

หากคุณตองการโทรฉุกเฉินขณะเครื่องล็อคและอยูในรูปแบบบน
เครื่องบิน คณุอาจสามารถปอนหมายเลขฉุกเฉินอยางเปนทางการ
ที่กําหนดไวแลวในเครื่องไดโดยปอนลงในชองรหัสล็อค แลวเลือก
'โทร' เครื่องจะยืนยันวา คุณกําลังจะออกจากโหมดบนเครื่องบิน
เพื่อเริ่มตนโทรฉุกเฉิน

การแทป
ฟงกชันการแทป อนุญาตใหคุณปดเสียงและปฏิเสธสาย และเสียง
เตือนอยางรวดเร็ว และเพื่อแสดงนาฬิกาโดยการดับเบิลแทปที่ดาน
หลังหรือดานหนาของโทรศัพท

เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > การตั้งคา Sensor เพื่อ
เปดทํางานฟงกชันการแทป และระบบสั่น

ปดเสียงสาย หรือการเตือน
ดับเบิลแทปโทรศัพท

ปฏิเสธสาย หรือเลือ่นปลุกหลงัจากที่ปดเสียง
ดับเบิลแทปโทรศัพทอีกครั้ง

แสดงนาฬิกา
ดับเบิลแทปโทรศัพท

ถาคุณมีสายที่พลาด หรือไดรับขอความใหม คุณตองดูสิ่งเหลานั้น
กอนที่คณุสามารถดนูาฬิกาได

การลอ็คปุมกด
ในการล็อคปุมกดเพื่อปองกันการกดปุมโดยไมไดตั้งใจ เลือก เมนู,
และกด * ภายใน 3.5 วินาที

ในการปลดล็อคปุมกด เลือก ปลดล็อค, และกด * ภายใน 1.5
วินาที ใหปอนรหัสล็อค หากเครื่องแสดงขอความใหปอน

หากตองการรับสายเมื่อมีการล็อคปุมกด ใหกดปุมโทรออก เมื่อคุณ
วางสายหรือปฏิเสธไมรับสาย ปุมกดจะล็อคโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเพิ่มเติมคือการปองกันปุมอัตโนมัติ และการปองกันปุม
เพื่อความปลอดภยั โปรดดูที “โทรศัพท” หนา 32
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เมื่อล็อคโทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินที่ใชเปนทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได

การทํางานโดยไมมีซิมการด 
คณุสามารถใชฟง กชันบางอยางของโทรศัพทไดโดยไมตองใส

ด เชน ฟงกชันการนัดหมาย และเกม ฟงกชันบางฟงกชันจะ
ปรากฏเปนสีทึบในเมนูและจะไมสามารถใชได

การโทร

โทรออก
คุณสามารถทําการโทรออกไดหลายวิธี ดังนี้:

• ปอนหมายเลขโทรศัพท พรอมทั้งรหัสพื้นที่ จากนั้น กดปุมโทร
ออก

ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้งเพื่อเปนรหัสนํา
หนาการโทรตางประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทร
ออกตางประเทศ) แลวตามดวยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่โดยไม
ตองกดเลข 0 นํา หากจําเปน แลวตามดวยหมายเลขโทรศัพท

• ในการเรียกดูบันทึกการโทร ใหกดปุมโทรหนึ่งครั้งในโหมด
หนาจอหลัก เลือกหมายเลขหรือชื่อ แลวกดปุมโทรออก

• คนหาชื่อหรือหมายเลขโทรศัพทที่คุณจัดเก็บไวในรายการราย
ชื่อ โปรดดูที “การจัดการรายชื่อ” หนา 26

เมื่อตองการปรับระดับความดังของเสียงในระหวางการโทร กดปุม
ปรับระดับเสียงขึ้นหรือลง

รับและวางสาย
ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก เมื่อตองการวางสาย ให
กดปุมวางสาย

หากตองการปฏิเสธไมรับสาย ใหกดปุมวางสาย ในการปดเสียง
เรียกเขา เลือก เงียบ

ปุมลัดโทรออก
กําหนดหมายเลขโทรศัพทเขากับหนึ่งในปุมหมายเลข 2-9 โปรดดู
ที “การกําหนดปุมลัดโทรออก” หนา 27

ใชปุมลัดโทรออกเพื่อโทรออกดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้
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• กดปุมตัวเลขนั้น แลวกดปุมโทรออก
• ถา เมนู > การตั้งคา > โทรออก > โทรดวน > เปด ถูก

เลือก ใหกดปุมหมายเลขคางไว

การโทรออกโดยใชเสียง
คณุสามารถโทรออกไดโดยพูดชื่อที่บันทึกไวในรายชื่อ

เนื่องจากคําสั่งเสียงขึน้อยูกับภาษา กอนที่คุณจะโทรออกโดยใช
เสียง คุณตองเลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท > การตั้งคา
ภาษา > ภาษาที่ใชในเครื่อง และภาษาของคุณ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิดปญหาขึน้
ได ถาคุณอยูในที่ที่มีเสียงดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังนั้น
จึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียงอยางเดียวไมวาใน
สถานการณใดก็ตาม

1 ในโหมดหนาจอหลัก, กดปุมเลือกขวาคางไว เสียงโทนสั้นๆ
จะดังขึ้น และ พูดหลงัจาก ไดยินเสียง จะแสดงขึ้น

2 พูดชื่อที่คุณตองการติดตอใหชัดเจน หากการเรียกขอมูลดวย
เสียงเปนผลสําเร็จ รายการชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น โทรศัพท
จะเลนคําสั่งเสียงของรายการแรกสุดที่ตรงกัน หากรายการนั้น
ไมใชรายการที่ตองการ ใหเลื่อนไปยังรายการอื่น

ตัวเลือกขณะสนทนา
ตวัเลือกหลายอยางที่คณุสามารถใชไดขณะสนทนาเปนบริการ
เสริมจากระบบเครือขาย หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรด
ติดตอผูใหบริการ

ระหวางการโทร, เลือก ตัวเลอืก และตัวเลือกที่เหมาะสม

การรับสงขอความ

คุณสามารถอาน เขียน สงและจดัเก็บขอความและขอความ
มัลติมีเดีย อีเมล ขอความเสียงและแฟลชได บริการขอความจะ
ใชไดก็ตอเมื่อไดรับการสนับสนุนจากเครือขายหรอืผูใหบริการ

ุณ

ขอความแบบอักษรและขอความมัลติมีเดีย
คุณสามารถสรางขอความและอาจแนบภาพเพิ่มไปดวยได เปนตน
โทรศัพทของคุณจะเปลี่ยนขอความแบบอักษรเปนขอความ
มัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแนบไฟลรวมดวย

ขอความตัวอักษร
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรที่มีความ
ยาวมากกวาความยาวที่กําหนดของขอความเดียว สําหรับขอความ
ที่มีความยาวมาก เครื่องจะแบงสงขอความออกเปนสองขอความ
ขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามนั้น สําหรับตัวอักษรที่มี
เครื่องหมายเสียงหนัก เครื่องหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่
เลือกบางภาษาจะใชพื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจจํากัดจํานวนตัวอักษรที่
สามารถสงเปนขอความเดียวไดนอยลง

จํานวนตัวอักษรที่เหลืออยูทั้งหมดและจํานวนของขอความที่
จําเปนตองสงจะแสดงขึน้

ในการสงขอความ จะตองมีการจัดเก็บหมายเลขศูนยฝากขอความ
ที่ถูกตองไวในเครื่อง โดยปกติ หมายเลขนี้ตัง้ไวเปนคาเร่ิมตนใน

ดของคุณ ในการตั้งหมายเลขดวยตัวเอง เลือก เมนู >
ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความตัวอักษร > ศูนย
ขอความ > เพิ่มศูนย แลวปอนชื่อและหมายเลขที่ไดมาจากผูให
บริการ
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การเขียนขอความ
โหมดตัวอักษร
ในการปอนตัวอักษร (เชน ขณะเขียนขอความ) ใหใชระบบปอนตัว
อักษรแบบปกต ิหรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนขอความ ใหกด ตัวเลือกคางไวเพื่อสลับระหวางระบบ
ปอนขอความปกต ิซึง่แสดงดวยสัญลักษณ  และระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัติ ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ  ระบบชวยสะกดคํา
อัตโนมัติไมไดสนับสนุนทุกภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงดวยสัญลักษณ  ,  และ 

ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม # ในการเปลี่ยนจากโหมด
ตัวอักษรเปนตัวเลข ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  ใหกดคางไวที่
ปุม # และเลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนจากโหมด
หมายเลขเปนโหมดตัวอักษร ใหกดปุม # คางไว

เมื่อตองการตั้งคาภาษาที่ใชเขยีน ใหเลือก ตัวเลอืก > ภาษาที่
เขียน

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 2-9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรที่ตัองการปรากฏ ตัวอักษรที่
มีอยูจะขึ้นกับภาษาที่ใชเขยีนที่เลือกไว

หากตัวอักษรตัวถดัไปที่คุณตองการปอนอยูในปุมเดียวกับปุม
ตัวเลขที่คุณใชอยู ใหรอจนกระทั่งเคอรเซอรปรากฏขึน้ และปอนตัว
อักษร

ในการปอนเครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิเศษที่ใชบอยๆ กด
1 ซ้ําๆ ในการเขาถึงรายการตัวอักษรพิเศษ กด * ในการใสชอง
วาง กด 0

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิจะใชพจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึง่คุณ
สามารถเพิ่มคําใหมได

1 เริ่มเขียนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุมแตละปุมเพียงหนึ่งครั้งใน
การปอนตัวอักษรแตละตัว

2 ในการยืนยันคํา เลื่อนไปทางขวาหรือเวนวรรค

• หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม* ซ้ําๆ และเลือกคํา
จากรายการ

• หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคํา แสดงวาคําที่คุณ
ตองการเขยีนไมมีอยูในพจนานุกรม หากตองการเพิ่มคํา
ลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด ปอนคําโดยใชระบบ
ปอนตัวอักษรแบบปกต ิแลวเลือก จัดเก็บ

• หากตองการเขียนคําประสม ใหปอนสวนแรกของคํากอน
และกดปุมเลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขยีนสวนสุดทาย
ของคํา หลังจากนั้นใหยืนยัน

3 เริ่มเขียนคําถัดไป

การปอนขอความภาษาไทย
การปอนขอความแบบเดิม

การเขียนขอความเปนภาษาไทย 
เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ ไปที่ชอง
ขอความ และเลือก ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน > ไทย

การสลับเปนการปอนอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข
กด #

คุณสามารถใสสระหรือพยัญชนะหลังจากที่เขยีนอักขระนําภาษา
ไทยตามรูปแบบภาษาไทยเทานั้น
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ตัวอยางเชน หากตองการเขยีน "คิดถึง U" ใหทําดังตอไปนี้

1 กด 1 - 1 - 1 - 1 เพื่อเลือก ค
2 กด * เลื่อนขวาเพื่อเลือกสระ  สําหรับ คิ และเลือก ใช
3 กด 5 หนึ่งครั้ง เพื่อเลือก ด
4 กด 5 - 5 - 5 เพื่อเลือก ถ
5 กด * จากนั้น กดปุมเลื่อนไปทางขวาสามครัง้ เพื่อเลือกสระ

สําหรับ ถึ แลวเลือก ใช
6 กด 2 - 2 เพื่อเลือก ง
7 กด # เพื่อเปลี่ยนเปนตัวพิมพใหญภาษาอังกฤษ และกด 0

เพื่อเวนวรรค
8 กด 8 - 8 เพื่อเลือก U

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติภาษาไทยแบบเดียวกับที่อธิบาย
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัตดิวยอักขระละติน โดยมีขอยกเวนตอ

ี้

การยืนยันคํา
เลื่อนไปทางขวา

การใสเวนวรรค
เลื่อนไปทางขวา

การคนหาคําที่ตรงกันถัดไปหรือกอนหนา
เลื่อนลงหรือขึ้น

ขอความมัลติมีเดีย
ขอความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ และคลิปเสียงหรือ
วิดีโอคลิป

เฉพาะเครือ่งที่มีคณุสมบัติที่ใชงานรวมกันไดเทานั้นที่จะรับและ
แสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตาง
กันขึ้นกับโทรศัพทที่รับขอความ

ขนาดของขอความ MMS อาจจํากัดตามเครือขายแบบไรสาย หาก
ไฟลภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจํากัดนี้ เครื่องอาจกําหนดใหภาพมี
ขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถสงทาง MMS ได

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ
ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทําความ
เสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ

สําหรับขอมูลการใชงานและการสมัครใชบริการสงขอความ
มัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

สรางขอความแบบอักษร หรือขอความมัลติมีเดีย
1 เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
2 ในการเพิ่มผูรับ, เลื่อนไปยังฟลด ถึง:, และปอนหมายเลขหรือ

ที่อยูอีเมลของผูรับ หรือเลือก เพิ่ม เพื่อเลือกผูรับจากตัวเลือก
ที่ใชได เลือก ตัวเลือก เพื่อเพิ่มผูรับและเรื่อง และเพื่อตั้ง
คาตัวเลือกการสง

3 เลื่อนไปที่ชอง ตัวอักษร: แลวปอนเนื้อหาของขอความ
4 ในการแนบเนื้อหาใหกับขอความ เลื่อนไปยังแถบสิ่งที่แนบที่

ดานลางของจอแสดงผล และเลือกประเภทเนื้อหาที่ตองการ
5 หากตองการสงขอความ เลือก สง

ประเภทของขอความจะแสดงอยูที่ดานบนของจอภาพ และจะ
เปลี่ยนเองโดยอัตโนมัต ิทั้งนี้ขึน้อยูกับเนื้อหาของขอความ

ผูใหบริการอาจคิดคาบริการแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับประเภทของ
ขอความ หากตองการรายละเอียด โปรดติดตอผูใหบริการ
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การอานขอความและตอบกลับ
ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ
ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทําความ
เสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ

โทรศัพทของคุณจะสงเมลแจงเตือนเมื่อคุณไดรับขอความ เลือก ดู
ขอมูล เพื่อแสดงขอความ หากไดรับขอความมากกวาหนึ่ง
ขอความ ในการแสดงขอความ ใหเลือกขอความจากถาดเขาและ
เปด ใชปุมเลื่อนเพื่อดูทั้งขอความ

ในการสรางขอความตอบ เลือก ตอบ

การสงขอความ
การสงขอความ
ในการสงขอความ ใหเลือก สง เครื่องจะจัดเก็บขอความไวในแฟม
ขอมูล ถาดออก และเริ่มตนการสงขอความ

หมายเหตุ: ขอความหรือไอคอนสงขอความบนหนาจอของเครื่อง
ไมไดแสดงวาผูรับไดรับขอความนั้นแลว ณ ปลายทางที่เราสงไป
ให

หากการสงขอความนั้นถูกขัดจังหวะการทํางาน เครื่องจะพยายาม
สงขอความอีก 2-3 ครั้ง หากไมสามารถสงขอความนั้นได ขอความ
นั้นจะยังคงอยูในแฟมขอมูล ถาดออก หากตองการยกเลิกการสง
ขอความในแฟมขอมูล ถาดออก เลือก ตัวเลอืก > ยกเลกิการสง

ในการบันทึกขอความที่สงในแฟมขอมูล รายการที่สง เลือก
เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > การตั้งคาทั่วไป > จัด
เก็บขอความที่สง

การจัดขอความของคุณ
เครื่องจะจัดเก็บขอความที่ไดรับไวในแฟมขอมูล ถาดเขา จัดการ
ขอความในแฟมขอมูลรายการที่จัดเก็บ

ในการเพิ่ม เปลี่ยนชื่อ หรือลบแฟมขอมูล เลือก เมนู >
ขอความ > เก็บถาวร > ตัวเลือก

ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรที่ปรากฏขึน้ทันทีที่ไดรับ

1 ในการเขยีนขอความดวน ใหเลือก เมนู > ขอความ > สราง
ขอความ > ขอความดวน

2 ปอนเบอรโทรของผูรับ เขยีนขอความ (ไดสูงสุด 70 ตัวอักษร)
แลวเลือก สง

ขอความเสียง Nokia Xpress
สรางและสงขอความคลิปเสียงโดยใช MMS ไดอยางสะดวก
งายดาย

1 เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความคลปิ
เสียง เครื่องบันทึกเสียงจะเปดการทํางาน

2 บันทึกขอความของคุณ โปรดดูที “เครื่องบันทึก” หนา 40
3 ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหนึ่งหมายเลขในชอง ถึง:

หรือเลือก เพิ่ม เพื่อเรียกดูหมายเลข
4 ในการสงขอความ ใหเลือก สง

ขอความขอมูล, ขอความ SIM และคําสัง่ขอใชบริการ
ขอความขอมูล
คุณสามารถรับขอความเกี่ยวกับเรื่องตางๆ จากผูใหบริการของคุณ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอ
ผูใหบริการ

เลือก เมนู > ขอความ > ขอความขอมูล และเลือกจากตัวเลือก
ที่มีใหเลือก

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์20





คําสั่งขอใชบริการ
คําสั่งขอใชบริการชวยใหคุณสามารถเขียนและสงคําขอบริการ (คํา
สั่ง USSD) ไปยังผูใหบริการของคุณ เชน คําสั่งการใชงานบริการ
เสริมจากระบบเครือขาย

ในการเขยีนและสงคําขอใชบริการ เลือก เมนู > ขอความ > คําสั่ง
บริการ หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ

ขอความซิม
ขอความซมิเปนขอความตัวอักษรเฉพาะที่ถูกจัดเก็บไวในซิมการด
ของคุณ คุณสามารถคัดลอกหรือยายขอความจากซมิไปเก็บไวที่
หนวยความจําของเครื่อง แตไมสามารถทําในทางกลับกัน

หากตองการอานขอความซมิ ใหเลือก เมนู > ขอความ > ตัว
เลอืก > ขอความซิม

ขอความเสยีง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย ที่คุณ
จําเปนตองสมัครเปนสมาชิกกอน สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ติดตอผูใหบริการ

ในการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียงของคุณ ใหกด 1 คางไว

หากตองการแกไขหมายเลขของระบบฝากขอความเสียง ใหเลือก
เมนู > ขอความ > ขอความเสียง > ขอความโทรสนทนา >
เบอรศนูยขอฯ เสียง

การตั้งคาขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ และจากตัวเลือกตอ
ไปนี้:

การตั้งคาทั่วไป  — จัดเก็บสําเนาของขอความที่สงในโทรศัพท
ของคุณ เขยีนทับขอความเกา หากหนวยความจําของขอความเต็ม
และตั้งคาการกําหนดลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับขอความ
ขอความตัวอักษร  — อนุญาตการรายงานการนําสง ตั้งคาศูนย
ฝากขอความสําหรับ SMS และอีเมล SMS เลือกชนิดของอักขระที่
สนับสนุน และตั้งคาการกําหนดลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
ขอความ
ขอความมัลติมีเดีย  — อนุญาตการรายงานการนําสง ตั้งคารูป
ลักษณของขอความมัลติมีเดีย อนุญาตใหรบัขอความมลัติมีเดีย
และโฆษณา และตั้งคาการกําหนดลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
ขอความมัลติมีเดีย
ขอความอีเมล  — อนุญาตใหรับอีเมล ตั้งคาขนาดภาพในอีเมล
และตั้งคาการกําหนดลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับอีเมล
ขอความบริการ  — เปดใชงานขอความบริการ และตั้งคาการ
กําหนดลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับขอความบริการ

อีเมลและขอความทันใจ
ตั้งคาโทรศพัทเพื่อสงและรับอีเมลจากบัญชีอีเมลของคุณ หรือเพื่อ
สนทนาในชุมชนขอความทันใจ (IM)

เครื่องของคุณอาจสนับสนุนบริการขอความ Nokia (NMS) หรือ
อีเมล Nokia และ Nokia IM แบบคลาสสิค ทั้งนี้ขึน้อยูกับประเทศ
ของคุณ หากตองการดูวากําลังใชระบบขอความใดอยู เลือก
เมนู > ขอความ > เพิ่มเติม > อีเมล

หาก  ปรากฏขึน้ที่ดานบน
ของหนาจอ แสดงวากําลังใชบริการขอความ Nokia ดูที่ “Nokia
Messaging IM”  23 และ “Nokia Messaging Mail”  22

หรือ ดูที่ “Nokia IM”  25 และ “Nokia Mail”  24
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Nokia Messaging Mail
เขาใชบัญชีเมลจากผูใหบริการตางๆ ดวยโทรศัพทมือถือของคุณ
เพื่ออาน เขยีน และสงเมล

คณุตองมีบญัชีเมลกอนที่คุณจะใชเมลได หากคุณไมมีบัญชีเมล
ใหสรางบัญชีใน Ovi เมนูอาจแตกตางกันไปตามผูใหบริการเมล

การตั้งคาอีเมล
คุณสามารถลงชื่อเขาใชบัญชีอีเมลที่มีอยู หรือตั้งคาบัญชีจดหมาย
Ovi ใหม

เลือก เมนู > ขอความ > เพิ่มเติม > อีเมล

การลงชื่อเขาใชบญัชีอีเมลของคุณ
1 เลือกผูใหบริการอีเมลของคุณ
2 ปอน ID บัญชีและรหัสผานของคุณ
3 เลือก จดจํารหัสผาน เพื่อปดใชงานคําถามรหัสผานเมื่อคุณ

เขาใชบัญชีอีเมลของคุณ
4 เลอืก ลงชื่อเขา

ในการลงชื่อเขาใชบัญชีอีเมลเพิ่มเติม ใหเลือก เพิ่มบัญชี

การตั้งคาจดหมาย Ovi
หากคุณยังไมมีบัญชีอีเมล คุณสามารถสรางบัญชี Nokia ซึง่จะมี
บริการจดหมาย Ovi ใหดวย

1 เลือก ลงทะเบียนเมลบน Ovi
2 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

เมื่อคุณไดสรางบัญชี Nokia ใหมแลว คุณสามารถลงชื่อเขาใชใน
บริการจดหมาย Ovi และเริ่มสงและรับอีเมลได และคุณยังสามารถ

ใชบัญชีเพื่อลงชื่อเขาใชบริการ Ovi อื่นๆ เชน IM สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ www.ovi.com

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

การอานอีเมลและตอบกลับ
1 เลือกอีเมล และ เปด
2 ใชปุมเลื่อนเพื่อดูอีเมลทั้งฉบับ
3 ในการตอบกลับหรือสงตออีเมล ใหเลือก ตัวเลอืก

การดูและจัดเก็บสิ่งที่แนบ
เมลที่มีสิ่งที่แนบ เชน รูปภาพ จะมีการทําเครื่องหมายดวยไอคอนที่
หนีบกระดาษ สิ่งที่แนบบางรายการอาจไมสามารถใชงานรวมกัน
กับโทรศัพทของคุณ และไมสามารถแสดงบนโทรศพัทของคุณได

1 การขยายรายการสิ่งที่แนบ
2 เลือกสิ่งที่แนบและ ดู
3 ในการจัดเก็บสิ่งที่แนบลงในโทรศัพทของคุณ ใหเลือก 

็บ

การสรางและสงอีเมล
1 เลือก ตัวเลือก > สราง
2 ปอนที่อยูอีเมลของผูรับ เรื่อง และขอความของคุณ
3 ในการแนบไฟลไปกับอีเมล ใหเลือก ตัวเลือก > แนบไฟล
4 ในการถายภาพเพื่อแนบไปกับอีเมล ใหเลือก ตัวเลอืก > แนบ

รูปภาพใหม
5 ในการสงอีเมล ใหเลือก สง
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การปดแอปพลเิคชั่นอีเมล
เลือก ลงชื่อออก

การเขาใช IM จากบญัชีเมลของคุณ
ผูใหบริการเมลบางรายอนุญาตใหคุณใชบัญชีขอความทันใจ
โดยตรงจากบัญชีเมลของคุณ

หากตองการลงชื่อเขาใชบริการขอความทันใจของผูใหบริการขณะ
กําลังเขียนเมล ใหเลือก ตัวเลอืก และบริการ IM ของคุณ

Nokia Messaging IM
ขอความทันใจ (IM) ชวยใหคุณสามารถสนทนากับผูใชคนอื่นๆ ทาง
ออนไลนไดโดยใชอุปกรณของคุณ

คุณสามารถใชบัญชีที่มีอยูกับชุมชน IM ที่โทรศัพทของคุณ
สนับสนุน

หากคุณไมไดลงทะเบียนใชบริการ IM คุณสามารถสรางบัญชี IM ที่
มีบริการ IM ที่ไดรับการสนับสนุนไดโดยใชคอมพิวเตอรหรือ
โทรศัพทของคุณ เมนูอาจแตกตางกันไปตามผูใหบริการ IM

บริการ IM
การลงชื่อเขาใชบัญช ีIM ที่มีอยู
1 เลือก เมนู > ขอความ > เพิ่มเติม > สนทนา
2 เลือกบริการ IM
3 ปอน ID บัญชีและรหัสผานของคุณ
4 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

การสรางบญัชี Nokia ใหม
ในการสรางบัญชี Nokia ซึง่มีบริการอีเมลและ IM ใหดวย โดยใช
คอมพิวเตอรของคุณ โปรดไปที่ www.ovi.com ในการสรางบัญชี
โดยใชโทรศัพทของคุณ ใหดําเนินการดังนี้

1 เลือก เมนู > ขอความ > เพิ่มเติม > อีเมล
2 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

การใชบริการ IM ไปพรอมกัน
1 ในการกลับไปยังมุมมองหลัก IM ใหเลือก หลัก จากบริการ IM

ตางๆ
2 เลือกบริการ IM และลงชื่อเขาใช
3 ในการสลับระหวางบริการ IM ในมุมมองรายการรายชื่อ ให

เลื่อนไปทางซายหรือขวา

การแลกเปลี่ยนขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > เพิ่มเติม > สนทนา

การสง IM
1 เลือกบริการ IM
2 เลือกรายชื่อจากรายการรายชื่อ

การสนทนาแตละรายการจะอยูในมุมมองการสนทนา
3 ปอนขอความของคุณในกลองขอความดานลางของหนาจอ
4 เลือก สง

การรับขอความ
เมื่อมีขอความใหมเขามาในการสนทนาปจจุบันของคุณ ขอความจะ
ปรากฏขึน้ที่ดานลางของประวัติการสนทนา เมื่อมีขอความใหมเขา
มาในการสนทนาอื่น แท็บการสนทนาที่สอดคลองกันจะกะพริบ
หากตองการสลับระหวางการสนทนา ใหดําเนินการดังนี้
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1 เลื่อนขึน้ไปที่แท็บการสนทนา
2 เลื่อนไปทางซายหรือขวาเพื่อเปดการสนทนา

เมื่อมีขอความใหมจากชุมชนอื่นเขามา ขอความนั้นจะแสดงขึ้นที่
มุมดานบนหรือดานลาง

เลื่อนขึน้ และเลือก สลับ หรือ เลือก

การตั้งคาการแจงเตือน
แมคุณจะไมไดใชแอปพลิเคชั่นอยู คุณจะไดรับแจงวามีขอความ
ใหม ในการแกไขการตั้งคาการแจงเตือน ใหดําเนินการดังนี้

1 ในมุมมองหลัก IM ใหเลือก ตัวเลอืก > การตั้งคาสนทนา
2 เลือกประเภทการแจงเตือน และ จัดเก็บ

การออกจากแอปพลเิคชั่น IM
เมื่อคุณออกจากแอปพลเิคชั่นขอความทันใจ (IM) คุณจะยังคง
ลงชื่อเขาใชในบริการ IM อยู เซสชันของคุณจะยังคงใชงานอยูระยะ
หนึ่ง ตามการสมัครบริการของคุณ ขณะที่แอปพลิเคชั่น IM ทํางาน
อยูในพื้นหลัง คณุจะสามารถเปดแอปพลิเคชั่นอื่นๆ และกลับไปใช
IM ไดโดยไมตองลงชื่อเขาใชอีกครั้ง

การปดหนาตาง IM
ไปที่มุมมองหลัก IM และเลือก ออก

การลงชื่อออกจาก IM
เลือก ตัวเลือก > ลงชื่อออก
การสนทนาทั้งหมดจะปดลง

Nokia Mail
เขาบัญชีอีเมลของคุณดวยโทรศัพทของคุณเพื่ออาน เขยีนและสง
อีเมล แอปพลิเคชั่นอีเมลนี้แตกตางจากฟงกชันอีเมล SMS

คุณตองมีบัญชีอีเมลจากผูใหบริการอีเมลกอนที่จะสามารถใช
บริการอีเมลได สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความพรอมใชงานและ
การตั้งคาที่ถูกตอง โปรดติดตอสอบถามผูใหบริการอีเมลของคุณ
คุณอาจรับการตั้งกําหนดคาอีเมลเปนขอความการกําหนดคา

ตัวชวยตั้งคาอีเมล
ตัวชวยตั้งคาอีเมลจะเปดโดยอัตโนมัติหากไมมีการกําหนดการตั้ง
คาอีเมลในเครื่อง ในการเปดตัวชวยตั้งคา การเพิ่มบัญชีอีเมลเพิ่ม
เติม ใหเลือก เมนู > ขอความ และบัญชีอีเมลที่มีอยู เลือก ตัว
เลอืก > เพิ่มศนูยขอความ และคุณยังสามารถสรางบัญชีอีเมล
ใหมบน Ovi ฟรี ทําตามคําแนะนํา

การเขียนและสงอีเมล
คุณอาจเขยีนอีเมลไวกอนที่จะเชื่อมตอกับบริการอีเมล

1 เลือก เมนู > ขอความ และ สรางขอความ > ขอความอีเมล
2 ปอนที่อยูอีเมลของผูรับ หัวขอ และขอความอีเมล ในการแนบ

ไฟล ใหเลือก ตัวเลอืก > ใส
3 หากมีการระบุบัญชีอีเมลมากกวาหนึ่งรายการ ใหเลือกจาก

บัญชีที่คุณตองการจะสงอีเมล
4 เลือก สง

การอานและตอบอเีมล
ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ
ขอความอาจมีซอฟตแวรที่เปนอันตรายหรือสิ่งอื่นที่อาจทําความ
เสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ
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เลือก เมนู > ขอความ

ดาวนโหลดหัวขออีเมล
เลือกบัญชีอีเมลของคุณ

ดาวนโหลดอีเมลและสิ่งที่แนบกับอีเมล
เลือกอีเมลและ เปด หรือ ดึงขอมูล

การตอบหรือสงตออีเมล
เลือก ตัวเลือก > ตอบกลับ หรือ สงตอ

การยกเลกิการเชื่อมตอจากบญัชีอีเมลของคุณ
เลือก ตัวเลือก > ตัดการเชื่อมตอ การเชื่อมตอกับบัญชีอีเมลจะ
ยุติลงโดยอัตโนมัติหลังจากที่ไมมกีารเคลื่อนไหวใดๆ สักพักหนึ่ง

การแจงเตือนอีเมลใหม
โทรศัพทของคุณสามารถตรวจสอบบัญชีอีเมลไดตามกําหนดเวลา
ที่ตั้งไว และแจงเตือนเมื่อไดรบัอีเมลใหม

เลือก เมนู > ขอความ และ เพิ่มเติม

1 เลือก การตั้งคาขอความ > การตั้งคาอีเมล > แกไขศนูย
ขอความ

2 เลือกบัญชีอีเมลของคุณ การตั้งคาดาวนโหลด และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้

ชวงการอัพเดต  — กําหนดความถีท่ี่จะใหโทรศัพทตรวจ
สอบบัญชีอีเมลเพื่อหาอีเมลใหม
การดึงอัตโนมัต ิ — ดงึอีเมลใหมโดยอัตโนมัติจากบัญชีอีเมล
ของคุณ

3 ในการเปดใชงานการแจงเตือนอีเมล ใหเลือก การตั้งคา
ขอความ > การตั้งคาอีเมล > การแจงเตือนอีเมลใหม

Nokia IM
บริการเครือขายขอความทันใจ (IM) ชวยใหคุณสามารถสงขอความ
ตัวอักษรขนาดสั้นไปยังผูใชทางออนไลนได คุณตองสมัครใช
บริการและลงทะเบียนบริการ IM ที่คุณตองการใช โปรดติดตอผูให
บริการของคุณสําหรับความพรอม คาบริการและคําแนะนํา เมนูอาจ
แตกตางกันไปตามผูใหบริการ IM ของคุณ

ในการเชื่อมตอกับบริการ เลือก เมนู > ขอความ > สนทนา และ
ทําตามคําแนะนํา
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รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อ หมายเลขโทรศัพทเปนรายชื่อในหนวย
ความจําเครื่องและในหนวยความจําของซมิการด รวมทั้งคนหาและ
เรียกดูขอมูลเหลานั้นเพื่อการโทรออกหรือเพื่อสงขอความ

การจัดการรายชื่อ
การเลือกหนวยความจําสําหรับรายชื่อ
หนวยความจําของโทรศพัทสามารถจัดเก็บรายชื่อพรอมหมายเลข
โทรศัพทและรายการขอความหลายรายการ นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถบันทึกภาพ เสียง หรือคลิปวิดีโอสําหรับรายชื่อจํานวนหนึ่ง
ได

หนวยความจําของซมิการดสามารถบันทึกชื่อพรอมหมายเลข
โทรศัพทหนึ่งหมายเลข รายชื่อที่จัดเก็บไวในหนวยความจําของ

ดจะแสดงโดย 

เลือก เมนู > รายชื่อ > การตั้งคา > ความจําที่ใช เมื่อคุณ
เลือก เครื่องและซิม รายชื่อจะถูกบันทึกในหนวยความจําของ
โทรศัพท

การบันทึกชื่อและเบอรโทรศัพท
ในการบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท เลือก เมนู > รายชื่อ >
เพิ่มใหม
หมายเลขแรกที่บันทึกจะไดรับการตั้งคาเปนหมายเลขหลักโดย
อัตโนมัต ิมกีรอบลอมรอบสัญลักษณของประเภทหมายเลขนั้น
(ตัวอยางเชน ) เมื่อคุณเลือกชื่อจากรายชื่อ (ตัวอยางเชน เพื่อ
โทรออก) หมายเลขเริ่มตนจะถูกเรียกใช เวนแตคุณเลือกหมาย

ื่น

การคนหารายชื่อ
เลือก เมนู > รายชื่อ > ชื่อ และเลื่อนดูตามรายการรายชื่อ หรือ
ปอนตัวอักษรตัวแรกของชื่อผูติดตอ

การเพิ่มและแกไขรายละเอียด
ในการเพิ่มหรือเปลี่ยนรายละเอียดในรายชื่อ ใหเลือกรายชื่อและ
ขอมูล > ตัวเลือก > เพิ่มขอมูล

การคัดลอกหรือยายรายชื่อ
1 เลือกรายชื่อแรกที่จะคัดลอกหรือยายและ ตัวเลือก > เลอืก
2 เลือกรายชื่ออื่นๆ และเลือก ตัวเลอืก > คัดลอกที่เลือก หรือ

ยายที่เลือก

การคัดลอกหรือยายรายชื่อทั้งหมด
เลือก เมนู > รายชื่อ > คัดลอกรายชื่อ หรือ ยายรายชื่อ

การลบรายชื่อ
เลือกรายชื่อและ ตัวเลือก > ลบชื่อ

ในการลบรายชื่อทั้งหมด เลือก เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อ
ทั้งหมด > จากความจําเครื่อง หรือ จากซิมการด

ในการลบหมายเลข รายการขอความ หรือภาพที่แนบกับรายชื่อ ให
คนหารายชื่อ แลวเลือก ขอมูล เลื่อนไปยังรายละเอียดที่ตองการ
เลือก ตัวเลือก > ลบ และตัวเลือกที่ตองการ

การสรางกลุมรายชื่อ
จัดเรียงรายชื่อลงในกลุมผูโทรที่มีเสียงเรียกเขาและภาพประจํา
กลุมตางกัน

1 เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม
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2 ในการสรางกลุมใหม เลือก เพิ่ม หรือ ตัวเลอืก > เพิ่มกลุม
ใหม

3 ปอนชื่อกลุม เลือกภาพและเสียงเรียกเขา หากคุณตองการเพิ่ม
ภาพและเสียงเรียกเขาสําหรับกลุม และเลือก จัดเก็บ

4 ในการเพิ่มรายชื่อลงในกลุม, เลือกกลุมและ ดูขอมูล > เพิ่ม

นามบตัร
คณุสามารถสงและรับขอมลูรายชื่อของบุคคลจากเครื่องที่ใชงาน
รวมกันได ซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน vCard

ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อ และเลือก ขอมูล > ตัวเลือก
สงนามบตรั

หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บ
นามบัตรในหนวยความจําของโทรศัพท

การกําหนดปุมลัดโทรออก
สรางปุมลัดโดยกําหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมหมายเลข 2-9

1 เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรดวน และเลื่อนไปยังปุมตัวเลข
2 เลือก กําหนด หรือหากไดกําหนดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง

ใหกับปุมไวแลว ใหเลือก ตัวเลือก > เปลี่ยน
3 ปอนหมายเลขหรือคนหารายชื่อ

บันทึกการโทร 

ในการดูขอมูลการใชสาย ขอความ ขอมูล และการซิงโครไนซของ
คุณ เลือก เมนู > บันทึก และรายการที่ตองการ

หมายเหตุ: คาใชจายจริงที่ผูใหบริการเรียกเก็บสําหรับการโทร
และบริการนั้นอาจแตกตางกัน ขึน้กับคุณสมบัติของเครือขาย การ
ปดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี และอื่นๆ
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ขอมลูตําแหนง

ระบบเครือขายสามารถสงคําขอใหคุณแสดงตําแหนง (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) ในการสมัครรับบริการ และเพื่อตกลงเกี่ยวกับ
การสงขอมูลตําแหนง โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ

ในการยอมรับหรือปฏิเสธคําขอตําแหนง เลือก ยอมรับ หรือ
ปฏิเสธหากคุณไมไดรับคําขอ โทรศัพทอาจยอมรับหรือไมให
รับคําขอโดยอัตโนมัติ ตามขอตกลงทคี่ ณุ ทําไวก ับผใู หบ รกิ าร 

ุณ

ในการดขูอมูลของการแจงเตือนสวนตวัและคําขอ 10 รายการ
ลาสุด ใหเลือก เมนู > บนัทึก > ตําแหนง > บันทึกตําแหนง

การเชื่อมตอ

โทรศัพทของคุณมีคุณสมบัติที่หลากหลายสําหรบัเชื่อมตอกับ
อุปกรณอื่นเพื่อสงและรับขอมูล

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเชื่อมตอระหวางโทรศัพทกับ
อุปกรณ Bluetooth ที่ใชงานรวมกันไดภายในระยะทาง 10 เมตร
(32 ฟุต) โดยใชคลื่นวิทยุ

โทรศัพทนี้เปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 +
EDR ที่สนับสนุนรูปแบบดังตอไปนี้: การกระจายเสียงขัน้สูง,
รีโมทคอนโทรลเสียง วิดีโอ, เครือขายแบบโทรเขา, ถายโอนไฟล,
การเขาถึงทั่วไป, การกระจายเสียง/วิดีโอทั่วไป, การแลกเปลี่ยน
ออบเจก็ ตท ่ัวไป, การเขา ถงึ เครอื ขา ย, แฮนดฟ รี, หฟู ง , ออบเจ็กต์
พุช, การเขา ถึงสมดุ โทรศัพท, การเขาถึงซมิ, แอปพลิเคชัน่
การสํารวจบริการ และพอรตอนุกรม คุณควรใชเ ฉพาะอุปกรณ
เสริมของรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น เพื่อสรางความ
มัน่ใจในการใชงานระหวางอุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth
โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลติอุปกรณอื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณนั้นๆ
ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนนี้ไดหรือไม

คุณสมบัติที่ใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพิ่มการใชพลังงาน
แบตเตอรี่และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

เมื่อโทรศัพทไรสายอยูในโหมด SIM ระยะไกล คุณจะสามารถใช
อุปกรณเสริมที่เชื่อมตอที่ใชงานรวมกันไดเทานั้น เชน ชุดอุปกรณ
ในรถยนต เพื่อโทรออกหรือรับสาย

อุปกรณไรสายของคุณจะไมทําการโทรออกในขณะที่อยูในโหมดนี้
ยกเวนหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไวในเครื่อง
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ในการโทรออก คุณตองออกจากโหมดซมิระยะไกลกอน หาก
เครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสเพื่อปลดล็อคกอน

การเปดการเชื่อมตอ Bluetooth
1 เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth
2 เลือก ชื่อโทรศพัทของฉัน และปอนชื่อสําหรับโทรศัพทของ

คุณ
3 ในการเปดใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth ใหเลือก

Bluetooth > ใช  แสดงวามีการใชงานการเชื่อมตอ
Bluetooth

4 ในการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับอุปกรณเสริมดานเสียง ให
เลือก ตออุปกรณเสริมเสยีง และเลือกอุปกรณเสริม

5 ในการจับคูโทรศัพทของคุณกับอุปกรณ Bluetooth ในพื้นที่
ใหเลือกอุปกรณที่จับคูแลว > เพิ่มอุปกรณใหม

6 เลื่อนไปที่อุปกรณที่พบ และเลือก เพิ่ม
7 ปอนรหัสผาน (สูงสุด 16 ตัวอักษร) บนโทรศัพทของคุณ และ

ยอมใหมีการเชื่อมตอกับอุปกรณ Bluetooth อื่น

การทํางานของโทรศัพทในโหมดที่ถูกซอนไวถือเปนวิธีหลีกเลี่ยง
ซอฟตแวรที่เปนอันตรายที่ปลอดภยัยิ่งขึ้น หามยอมรับการเชื่อมตอ
Bluetooth จากแหลงที่คุณไมเชื่อถือ หรือเลือกปดฟงกชัน
Bluetooth ซึง่จะไมสงผลตอฟงกชันอื่นของโทรศัพท

การเชื่อมตอคอมพิวเตอรของคุณกับอินเทอรเน็ต
คุณสามารถใชเทคโนโลยี Bluetooth เพื่อเชื่อมตอคอมพิวเตอรที่
ใชงานรวมกันไดกับอินเทอรเน็ต โทรศัพทของคุณตองสามารถ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) และ
เครื่องคอมพิวเตอรของคณุตองสนับสนุนเทคโนโลยี Bluetooth
หลังจากเชื่อมตอกับบริการจุดเชื่อมตอเครือขาย (NAP) ของ

โทรศัพทและจับคูกับคอมพิวเตอรแลว โทรศัพทจะเปดการเชื่อม
ตอขอมูลแพ็คเก็ตกับอินเทอรเน็ตอัตโนมัติ

ขอมูลแพคเก็ต
ขอมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet Radio Service) เปนบริการ
เสริมจากระบบเครอืขายที่ชวยใหผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่สามารถสง
และรับขอมูลผานเครือขายที่เชื่อมตอกับ Internet protocol (IP)
ได

ในการกําหนดวิธีการใชบริการ เลือก เมนู > การตั้งคา > การ
เชื่อมตอ > ขอมูลแพคเก็ต > เชื่อมขอมูลแพคเก็ต และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้:
เมื่อตองการ  — เพื่อตั้งคาใหการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเริ่มตน
เมื่อแอปพลิเคชั่นนั้นตองการใชขอมูลแพคเก็ต การเชื่อมตอจะถูก
ตัดเมื่อคุณปดแอปพลิเคชั่น
ออนไลนตลอด  —  เพื่อเชื่อมตอกับเครือขายขอมูลแพคเก็ตโดย
อัตโนมัติเมื่อคุณเปดโทรศัพท

คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณเปนโมเดม็ไดโดยการเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอรที่ใชรวมกันไดโดยใชเทคโนโลยี Bluetooth หรือสาย
เคเบิลขอมูล USB สําหรับรายละเอียด โปรดดูเอกสารชุดโปรแกรม
Nokia PC Suite โปรดดูที “การสนับสนุนของ Nokia” หนา 8

สายเคเบลิขอมูล USB
คุณสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB เพื่อถายโอนขอมูลระหวาง
โทรศัพทและเครือ่งพีซีที่ใชงานรวมกันได หรือเครื่องพิมพที่
สนับสนุน PictBridge

ในการใชงานโทรศัพทสําหรับการถายโอนขอมูลหรือการพิมพภาพ
ใหตอสายขอมูลและเลือกโหมด
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ถามเมื่อเชื่อมตอ  — เพื่อตั้งคาเครื่องใหถามวาควรมีการเชื่อมตอ
หรือไม
PC Suite  — เพื่อใชสายเคเบิลกับชุดโปรแกรม PC Suite
การพิมพและสื่อ  — เพื่อใชโทรศพัทกับเครื่องพิมพที่ใชงาน
PictBridge ได หรือกับคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได
แหลงเก็บขอมูล  — เพื่อเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรที่ไมมี
ซอฟตแวร Nokia และใชโทรศพัทเปนอุปกรณจัดเก็บขอมลู

ในการเปลี่ยนโหมด USB เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อม
ตอ > สายเคเบลิขอมูล USB และเลือกโหมด USB ที่ตองการ

การซิงโครไนซและการสํารองขอมูล
เลือก เมนู > การตั้งคา > ซิงคและสํารอง แลวเลือกจากตัวเลือก
ตอไปนี้:
การสลบัโทรศพัท  — ซิงโครไนซหรือคัดลอกขอมูลที่เลือก
ระหวางโทรศัพทของคุณและโทรศัพทอื่นโดยใชเทคโนโลยี
Bluetooth
สรางขอมูลสํารอง  — สรางขอมูลสํารองของขอมูลที่เลือก
เรียกขอมูลสํารอง  — เลือกไฟลสํารองที่เก็บไว และกูคืนมายัง
โทรศัพท เลือก ตัวเลือก > รายละเอียด สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
ไฟลสํารองขอมูลที่เลือก
ถายโอนขอมูล  — ซงิโครไนซหรือคัดลอกขอมูลที่เลือกระหวาง
โทรศัพทของคุณและอุปกรณอื่น คอมพิวเตอร หรือเซริฟเวอรเครือ
ขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

Nokia PC Suite
คุณสามารถใชชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ในการจัดการเพลง

รายชื่อ ปฏทิิน บันทึก และบันทึกสิ่งที่ตองทํา ระหวาง
โทรศัพทของคุณและเครือ่งคอมพิวเตอรที่ใชงานรวมกันได หรือ
เซิรฟเวอรอินเทอรเน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

คุณสามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมและพบ PC Suite ไดที่เว็บไซต
ของ Nokia โปรดดูที “การสนับสนุนของ Nokia” หนา 8
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การตั้งคา

รูปแบบ
โทรศัพทของคณุมีกลุมการตั้งคาแบบตางๆ ที่เรียกวารูปแบบ ซึ่ง
คณุสามารถปรับแตงเสียงเรียกเขาสําหรับเหตุการณและสภาพ
แวดลอมที่ตางกันได

เลือก เมนู > การตั้งคา > รูปแบบ, รูปแบบที่ตองการ และเลือก
จากตัวเลือกตอไปนี้:
ใชงาน  — เพื่อใชงานรูปแบบที่เลือก
ปรับตั้งคา  — เพื่อเปลีย่นการตั้งคารูปแบบ
ตั้งเวลา  — เพื่อตั้งคารูปแบบที่จะใชงานชั่วระยะเวลาหนึ่ง เมื่อ
หมดเวลาที่ตั้งใหกับรูปแบบ เครื่องจะใชงานรูปแบบกอนหนานี้ที่ไม
ไดตั้งเวลาไว

ลกัษณะ
ลักษณะประกอบดวยสวนประกอบสําหรับปรับตั้งคาโทรศัพท

ุณ

เลือก เมนู > การตั้งคา > ลกัษณะ และเลือกจากตัวเลือกตอ
ี้:

เลอืกลักษณะ  — เปดแฟมขอมูล ลกัษณะ และเลือกลักษณะ
ดาวนโหลดลกัษณะ  — เปดรายการลิงคเพื่อดาวนโหลดลักษณะ
เพิ่มเติม

แบบเสียง
คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใชงาน
ได

เลือก เมนู > การตั้งคา > แบบเสียง คุณสามารถพบการตั้งคา
เดียวกันไดในเมนู รูปแบบ

แสง
เพื่อใชงานหรือยกเลิกใชงานเอฟเฟกตของไฟที่เกี่ยวของกับ
ฟงกชันโทรศัพทตางๆ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > แสงสวาง

จอแสดงผล
เลือก เมนู > การตั้งคา > จอแสดงผล และจากตัวเลือกตอไปนี้:
ภาพพื้นหลงั  — เพื่อใสรูปภาพพื้นหลังสําหรับโหมดหนาจอหลัก
หนาจอหลัก  — เพื่อใชงาน จัดวางและปรับตั้งคาโหมดหนาจอ
หลัก
สีอักษรบนหนาจอหลกั  — เพื่อเลือกสีแบบอักษรสําหรับโหมด
หนาจอหลัก
ไอคอนปุมสํารวจ  — เพื่อแสดงไอคอนปุมเลื่อนในโหมดหนาจอ
หลัก
รายละเอียดการแจง  — เพื่อแสดงรายละเอียดในสายที่ไมไดรับ
และการแจงเตือนขอความ
ภาพพักหนาจอ  — เพื่อสรางและตั้งคาภาพพักหนาจอ
ขนาดอักษร  — เพื่อกําหนดขนาดตัวอักษรสําหรับการรับสง
ขอความ รายชื่อ และเว็บเพจ
โลโกระบบ  — เพื่อแสดงโลโกผูใหบริการ
แสดงขอมูลระบบ  — เพื่อแสดงขอมูลเฉพาะของระบบหากไดรบั
จากเครือขาย

วันที่และเวลา
ในการเปลี่ยนชนิดนาฬิกา เวลา เขตเวลา หรือวันที่ ใหเลือก
เมนู > การตั้งคา > วันและเวลา

เมื่อเดินทางไปยังเขตเวลาที่แตกตาง ใหเลือก เมนู > การตั้ง
คา > วันและเวลา > การตั้งคาวันและเวลา > เขตเวลา: และ
เลื่อนไปทางซายหรือขวาเพื่อเลือกเขตเวลาของสถานที่ของคุณ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 31

ของค

ไปน



เวลาและวันที่จะถูกตั้งใหสอดคลองกับเขตเวลา และทําให
โทรศัพทของคุณแสดงเวลาการสงขอความตัวอักษรหรือขอความ
มัลติมีเดียที่ถูกตอง

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

ปุมลดัสวนตัว
ดวยปุมลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครื่องที่ใชงาน
บอยๆ ไดอยางรวดเร็ว

ปุมเลอืกซายและขวา 
ในการเปลี่ยนฟงกชั่นที่กําหนดไวกับปุมเลือกซายหรือขวา เลือก
เมนู > การตั้งคา > ทางลัดสวนตัว > ปุมเลือกดานซาย หรือ
ปุมเลอืกดานขวา และฟงกชั่นที่ตองการ

ในหนาจอหลัก ถาปุมเลือกซายเปน ไปที ่เพื่อเปดใชงานฟงกชั่น
เลือก ไปที่ > ตัวเลือก และจากรายการตอไปนี้:
เลอืกตัวเลอืก  — เพื่อเพิ่มหรือลบฟงกชัน
จัดวาง  — เพื่อจัดเรียงฟงกชันใหม

ปุมลดัอื่นๆ
เลือก เมนู > การตั้งคา > ทางลดัสวนตัว และจากตัวเลือกตอ

ี้:

ปุมสํารวจ  — เพื่อกําหนดฟงกชันอื่นๆ ของเครื่องจากรายการที่
กําหนดไวลวงหนาใหกับปุมสํารวจ (ปุมเลื่อน)
ปุมหนาจอหลัก  — เพื่อเลือกการเคลื่อนที่ของปุมสํารวจเพื่อเปด
ใชงานโหมดหนาจอหลัก

การโทร
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
การโอนสาย  — เพื่อโอนสายเรียกเขา (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) คุณอาจโอนสายไมไดหากมีการใชฟงกชันจํากัดการโทรบาง
ฟงกชัน โปรดดูที “ระบบปองกัน” หนา 35
รับไดทุกปุม  — เพื่อรับสายเรยีกเขาโดยกดปุมใดก็ไดสั้นๆ ยกเวน
ปุมเปด/ปด ปุมเลือกดานขวาและปุมเลือกดานซาย หรือปุมจบการ
ทํางาน
เรียกซ้ําอัตโนมัติ  — เพื่อเรียกหมายเลขซ้ําโดยอัตโนมัติหากโทร
ไมติด โทรศัพทจะพยายามโทรออกหมายเลขนั้น 10 ครั้ง
ความชัดเจนเสียง  — เพื่อชวยใหไดยินเสียงสนทนาไดชัดเจน
ขึ้น ในที่ที่เสียงรอบขางดังมาก
โทรดวน  — เพื่อโทรออกไปยังชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่
กําหนดในปุมตัวเลข (2-9) โดยการกดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว
สายเรียกซอน  — เพื่อใหระบบเครือขายแจงใหคุณทราบถึงสาย
เรียกเขาขณะที่คุณกําลังใชสายอยู (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)
แสดงเวลาโทร  —  เพื่อแสดงระยะเวลาที่ใชสายอยู
สรุปหลงัการโทร  — เพื่อแสดงระยะเวลาโดยประมาณของการ
โทรแตละครั้ง
สงขอมูลผูโทร  — เพื่อแสดงหมายเลขโทรศัพทของคุณที่เครื่อง
ของผูที่คุณกําลังโทรหา (บริการเสริมจากเครือขาย) ในการใชการ
ตั้งคาตามที่ผูใหบริการกําหนด ใหเลือก ตามคาของระบบ
สายใชโทรออก  — เพื่อเลือกสายเพื่อการโทรออก หากซิมการด
ของคุณสนับสนุนสายโทรศัพทหลายสาย (บริการเสริมจากเครือ
ขาย)

โทรศัพท
เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศัพท และจากตัวเลือกตอไปนี้:
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การตั้งคาภาษา  — เพื่อกําหนดภาษาของโทรศพัทของคุณ ให
เลือก ภาษาที่ใชในเครื่อง และภาษา ในการกําหนดภาษาของ
โทรศัพทของคุณตามขอมลูในซิมการด ใหเลือก ภาษาที่ใชใน
เครื่อง > อัตโนมัติ
สถานะหนวยความจํา  — เพื่อตรวจสอบการใชหนวยความจํา
ลอ็คปุมอัตโนมัติ  — เพื่อล็อคปุมกดโดยอัตโนมัติ หลังจากผาน
เวลาหนวงตามที่ตั้งไว เมื่อโทรศัพทอยูในโหมดหนาจอหลัก และ
ไมมีการใชฟงกชันใดๆ ของเครื่อง
ปองกันปุมกด  — เพื่อขอใหปอนรหัสโทรศัพทเมื่อคุณปลดล็อค
ปุมกด
การตั้งคา Sensor  — เพื่อเปดทํางานและปรับฟงกชันการแทป
การจดจําเสยีง  —  โปรดดูที “คําสั่งเสียง” หนา 33
ถามบนเครื่อง  — เพื่อใหมีการถามวาจะใชโหมดบนเครื่องบินเมื่อ
คุณเปดโทรศัพทหรือไม เมื่อใชโหมดบนเครื่องบิน การเชื่อมตอ
ทางวิทยุทั้งหมดจะปด
อัพเดตโทรศัพท  — เพื่อรับการอัพเดตซอฟตแวรจากผูใหบริการ
ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ตัวเลือกนี้อาจไมมีใน
เครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึน้อยูกับโทรศัพทรุนที่คุณใช โปรดดูที “การ
อัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA” หนา 34
โหมดเครือขาย  — เพื่อใชทั้งเครือขาย UMTS และ GSM คุณไม
สามารถเรียกใชตัวเลือกนี้ไดระหวางที่กําลังใชสายอยู
เลอืกผูใหบริการ  — เพื่อตั้งคาเครือขายเซลลูลารที่มีใหใชใน
พื้นที่ของคุณ
ตัวชวยแนะนําเมนู  — เพื่อเลือกวาใหเครื่องแสดงขอความวิธีใช
หรือไม
เสยีงเปดเครื่อง  — เพื่อใหเครื่องสงเสียงเมือ่คุณเปดเครื่อง

คําสั่งเสียง
โทรติดตอไปยงัรายชื่อและใชโทรศัพทโดยใชคําสั่งเสียง

คําสั่งเสียงจะขึน้อยูกับภาษา ในการตั้งคาภาษา ใหเลือก เมนู >
การตั้งคา > โทรศพัท > การตั้งคาภาษา > ภาษาที่ใชใน
เครื่อง และภาษาของคุณ

ในการฝกใหเครื่องจดจําเสียงของคุณ ใหเลือก เมนู > การตั้ง
คา > โทรศพัท > การจดจําเสียง > การฝกจดจําเสียง

ในการใชงานคําสั่งเสียงสําหรับฟงกชันหนึ่ง ใหเลือก เมนู > การ
ตั้งคา > โทรศัพท > การจดจําเสียง > เสยีงสั่งงาน คุณสมบัติ
และฟงกชัน  แสดงวามีการเปดใชงานคําสั่งเสียง

หากตองการใชงานคําสั่งเสียง เลือก เพิ่ม ในการเลนคําสั่งเสียงที่
ใชงานอยู เลือก เลน

ในการใชคําสั่งเสียง  “การโทรออกโดยใชเสียง”  17

ในการจัดการคําสั่งเสียง เลื่อนไปยังฟงกชันและเลือก ตัวเลอืก
และเลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:
แกไข หรือ ลบ — ในการเปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการใชงานคําสั่ง
เสียง
เพิ่มทั้งหมด หรือ ลบทั้งหมด — ในการใชงานหรือยกเลิกการใช
งานคําสั่งเสียงสําหรับฟงกชันทั้งหมดในรายการคําสั่งเสียง

อุปกรณเสริม
เมนูและตัวเลอืกตางๆ จะแสดงขึน้หากมีการเชื่อมตอโทรศัพทกับ
อุปกรณเสริมของโทรศัพทมือถือที่ใชงานรวมกันได

เลือก เมนู > การตั้งคา > อุปกรณเสริม เลือกอุปกรณเสริม และ
ตัวเลือกขึน้กับอุปกรณนั้น
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โปรดดูที หนา 








การตั้งกําหนดคา
คณุสามารถกําหนดคาใหกับโทรศัพทของคุณดวยคาตัง้ที่จําเปน
ตองใชกับบริการบางอยาง ผูใหบริการของคุณอาจสงคาตั้งเหลานี้
ให โปรดดูที “บริการตั้งกําหนดคา” หนา 7

เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งกําหนดคา และเลือกจาก
ือกตอไปนี้:

ตั้งกําหนดคาที่ตั้งไว  — เพื่อดูผูใหบริการที่จัดเก็บอยูใน
โทรศัพท และตั้งคาผูใหบริการเริ่มตน
ใชคาที่ตั้งในทุกแอปฯ  — เพื่อเปดใชการกําหนดคาเริ่มตน
สําหรับแอปพลิเคชั่นที่สนับสนุน
จุดเชื่อมตอที่ตองการ  — เพื่อดูจุดเชื่อมตอที่บันทึกไว
ตั้งคาจัดการอุปกรณ  — เพื่ออนุญาตหรือปองกันไมใหโทรศัพท
รับการอัพเดตซอฟตแวร ตัวเลือกนี้อาจไมมี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
โทรศัพทของคุณ โปรดดูที “การอัพเดตซอฟตแวรแบบ
OTA” หนา 34
การตั้งคาสวนบคุคล  — เพื่อเพิ่มบัญชีสวนตัวใหมสําหรับบริการ
ตางๆ ดวยตัวเอง และเพื่อเปดใชหรือลบออก ในการเพิ่มบัญชีสวน
ตัวใหม ใหเลือก เพิ่มใหม หรือ ตัวเลือก > เพิ่มใหม เลือกประเภท
ของบริการ และปอนพารามิเตอรที่จําเปน ในการเปดใชบญัชีสวน
ตัว ใหเลื่อนไปยังบัญชีนั้น และเลือก ตัวเลอืก > ใชงาน

การอัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA
ผูใหบริการของคุณอาจสงการอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทในแบบ
OTA มายังโทรศัพทของคุณโดยตรง (บริการเสริมจากเครือขาย) ตัว
เลือกนี้อาจไมสามารถใชงานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ

การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟแวรอาจทําใหมีการสงขอมูล
จํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรี่สําหรับโทรศพัทของคณุมีพลังงาน
เพียงพอ หรือเชื่อมตออยูกับเครื่องชารจกอนเริ่มอัพเดต

คําเตือน:
หากคุณติดตัง้การอัพเดตซอฟทแวร คุณจะไมสามารถใชโทรศัพท
ไดแมกระทั่งการโทรฉุกเฉิน จนกวาการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณและ

ทโทรศัพทแลว ตรวจสอบใหแนใจว ามีการสํารองขอมูลแลว
กอนยอมรับการติดตั้งการอัพเดต

การตั้งคาการอัพเดตซอฟตแวร
ตัวเลือกนี้อาจไมสามารถใชงานได ทั้งนี้ขึน้อยูกับโทรศัพทของคุณ

ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหอัพเดตซอฟตแวรและการกําหนด
คา เลือก เมนู > การตั้งคา > การตั้งกําหนดคา > ตั้งคาจัดการ
อุปกรณ > อัพเดตซอฟตฯ บริการ

คําขออัพเดตซอฟตแวร
1 เลือก เมนู > การตั้งคา > โทรศพัท > อัพเดตโทรศพัท

เพื่อขอการอัพเดตซอฟตแวรที่มีอยูจากผูใหบริการของคุณ
2 เลือก ขอมูลซอฟตฯ ปจจุบนั เพื่อแสดงเวอรชั่นซอฟตแวร

ปจจุบันและตรวจสอบวาจําเปนตองอัพเดตหรือไม
3 เลือก โหลดซอฟตฯ โทรศัพท เพื่อดาวนโหลดและติดตั้ง

ัพเดตซอฟตแวร ปฏบิัตตามคิ ําแนะนําบนหนาจอ
4 หากมีการยกเลิกการติดตั้งหลังจากดาวนโหลด เลือก ติดตั้ง

อัพเดตซอฟตฯ เพื่อเริ่มตนติดตั้ง

การอัพเดตซอฟตแวรอาจใชเวลาหลายนาที หากมีปญหาในการ
ติดตั้ง โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ
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ตัวเล รีสตาร

การอ



ระบบปองกัน
เมื่อคุณใชงานคุณสมบัตกิารรักษาความปลอดภัยที่ใชควบคุมการ
โทร (จํากัดการโทร, เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) อาจโทรออกได
เฉพาะเบอรโทรฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้งไวในเครื่องของคุณ
การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถใชงานพรอมกันได

เลือก เมนู > การตั้งคา > ความปลอดภัย และจากตัวเลือกตอ
ี้:

ถามรหัส PIN หรือ ถามรหัส UPIN — เพื่อถามรหัส PIN หรือ UPIN
ของคุณทุกครั้งที่เปดเครื่อง ซมิการดบางชนิดจะไมอนุญาตใหคุณ
ปดฟงกชันนี้
การจํากัดการโทร  — เพื่อจํากัดสายเรียกเขาและสายโทรออก
จากโทรศัพทของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) โดยเครื่อง
จะถามรหัสในการจํากัดการโทร
จํากัดเบอร  — เพื่อจํากัดการโทรออกไดเฉพาะเบอรที่เลือกไว
หากซมิการดของคุณสนับสนุนการใชฟงกชันนี้ เมื่อใชงานการ
จํากัดเบอร การเชื่อมตอ GPRS จะใชไมได ยกเวนขณะสงขอความ
แบบตัวอักษรผานการเชื่อมตอ GPRS ในกรณีนี้ หมายเลขโทรศัพท
ของผูรับและเบอรศูนยขอความตองรวมอยูในรายการจํากัดเบอร
เฉพาะกลุม  — เพื่อระบุกลุมผูโทรที่คุณสามารถติดตอและผูที่
สามารถติดตอคุณได (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ระดับการปองกัน  — เพื่อถามรหัสโทรศัพททุกครั้งที่มีการใส

ดใหมลงในเครื่อง ใหเลือก โทรศพทั 
รหัสผาน  — เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท, รหัส PIN, รหัส UPIN,
รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ
คําขอรหัส PIN2  — เพื่อเลือกวาจะตองใชรหัส PIN2 หรือไม เมื่อ
มกีารใชคุณสมบัติบางอยางของโทรศัพทที่ไดรับการปกปองดวย
รหัส PIN2 ซมิการดบางชนิดจะไมอนุญาตใหคุณปดฟงกชันนี้ ตัว
เลือกนี้อาจไมมีใหใช ทั้งนี้ขึน้อยูกับซิมการดของคุณ สําหรับ

ียด โปรดติดตอผใูหบริการระบบเครือขายของคุณ

รหัสที่ใช  — เพื่อเลือกประเภทของรหัส PIN
ใบรับรองสทิธิ์ หรือ ใบรับรองผูใช — เพื่อดูรายการใบรับรอง
สิทธิ์หรือใบรับรองของผูใชที่ดาวนโหลดมายังโทรศัพทของคุณ
โปรดดูที “ความปลอดภัยของเบราเซอร” หนา 42
การตั้งคาการปองกัน  — เพื่อดู ขอมูลโมดูลปองกัน เปดใชงาน
ถาม PIN โมดูล หรือเปลี่ยนรหัส PIN ของโมดูล และรหัส PIN
สําหรับลายเซ็น โปรดดูที “รหัสผาน” หนา 6

การเรียกคืนคาดั้งเดิม 
ในการเรียกคนืคาโทรศัพทกลับเปนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน เลือก
เมนู > การตั้งคา > เรียกตั้งคาดั้งเดิม และเลือกจากตัวเลือก

ี้
การตั้งคาเทานั้น  — รีเซต็การตั้งคาที่ตองการทั้งหมดโดยไมลบ
ขอมูลสวนตัว
ทั้งหมด  — รีเซ็ตการตั้งคาที่ตองการทั้งหมด และลบขอมูลสวนตัว
ทั้งหมด เชน รายชื่อ ขอความ ไฟลสื่อ และรหัสการใชงาน
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ไปน

ซิมการ

รายละเอ

ต่อไปน



เมนูระบบ

เขาใชพอรทัลเพื่อไปยังบริการที่ผูใหบริการระบบจัดให สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอผูใหบริการระบบของคุณ ผูใหบริการ
สามารถอัพเดตเมนูนี้ดวยขอความบริการ

คลังภาพ

จัดการภาพ ไฟลวิดีโอ ไฟลเพลง ลักษณะ ภาพกราฟก แบบเสียง
เสียงบันทึก และไฟลที่ไดรับ ไฟลเหลานี้จะถูกจัดเก็บไวในหนวย
ความจําของเครือ่งหรือการดหนวยความจํา และสามารถจัดเรียงได
ในแฟมขอมูล

แฟมขอมูลและไฟลตางๆ
1 ในการดูรายการของโฟลเดอร เลือก เมนู > คลังภาพ
2 ในการดูรายการของโฟลเดอร เลือกโฟลเดอร และ เปด
3 ในการดูแฟมขอมูลของการดหนวยความจําเมื่อยายไฟล ให

เลื่อนไปที่การดหนวยความจํา และกดปุมเลื่อนดานขวา

การพิมพภาพ
โทรศัพทของคุณสนับสนุน Nokia XPressPrint เพื่อพิมพภาพที่อยู
ในรูปแบบ jpeg

1 ในการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณกับเครือ่งพิมพที่ใชงานรวม
กันได ใชสายเคเบิลขอมูลหรือสงภาพโดยใช Bluetooth ไปยัง
เครื่องพิมพที่รองรับเทคโนโลย ีBluetooth โปรดดูที
“เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth” หนา 28

2 เลือกภาพที่คุณตองการพิมพ และ ตัวเลอืก > พิมพ

แบงดูภาพและวิดีโอแบบออนไลน
แบงดูภาพและคลิปวิดีโอกับบรกิารแบงดูแบบออนไลนที่ใชงาน
รวมกันไดบนเว็บ

ในการใชการแบงดูแบบออนไลน คณุตองสมัครเขาใชบริการแบงดู
แบบออนไลน (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
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ในการอัพโหลดภาพหรือคลิปวิดีโอไปยังบริการการแบงดูแบบ
ออนไลน เลือกไฟลจากคลังภาพ ตัวเลอืก > สง > อัพโหลดไปที่
เว็บ และบริการแบงดูแบบออนไลน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบงดูแบบออนไลนและผูให
บริการที่ใชงานรวมกันได โปรดดูหนาการสนับสนุนผลิตภัณฑ
Nokia หรือเว็บไซต Nokia ในพื้นที่ของคุณ

คณุสามารถดูการอัพโหลดเว็บเพจในอินเทอรเน็ตของบริการแบงดู
แบบออนไลนบนอุปกรณของคุณ โปรดดูที “อัพโหลดไปที่
เว็บ” หนา 42

การดหนวยความจํา
ใชการดหนวยความจําเพื่อเก็บไฟลมัลติมีเดียของคุณ เชน ไฟล
วิดีโอ เพลง ไฟลเสียง รูปภาพ และขอความ

บางแฟมขอมูลใน คลังภาพ ที่มีเนื้อหาที่โทรศัพทใช (เชน
ลักษณะ) อาจจัดเก็บไวในการดหนวยความจํา

การฟอรแมตการดหนวยความจํา
การดหนวยความจําบางประเภทอาจผานการฟอรแมตมาแลว ใน
ขณะที่บางประเภทตองฟอรแมตกอนการใชงาน เมื่อฟอรแมตการด
หนวยความจําแลว ขอมูลทั้งหมดในการดจะถูกลบโดยถาวร

1 ในการฟอรแมตการดหนวยความจํา เลือก เมนู > คลังภาพ
หรือ แอปพลิเคชั่น, แฟมขอมูลการดหนวยความจํา และ ตัว
เลอืก > ตัวเลือกการดความจํา > ลางการดความจํา > ใช

2 เมื่อฟอรแมตเรียบรอยแลว ใหปอนชื่อสําหรับการดหนวย
ํา

การลอ็คการดหนวยความจํา
ในการตั้งรหัสผาน (สูงสุด 8 ตัวอักษร) เพื่อล็อคการดหนวยความ
จําจากการใชงานโดยไมไดรับอนุญาต เลือกแฟมขอมูลการดหนวย
ความจํา และ ตัวเลอืก > ตัวเลอืกการดความจํา > ตั้งรหัสผาน

รหัสผานจะไดรับการจัดเก็บไวในเครื่อง และคุณไมจําเปนตองปอน
อีกครั้งในขณะที่คุณใชการดหนวยความจําในโทรศัพทเครื่อง
เดียวกัน หากคุณตองการใชการดหนวยความจํานี้ในโทรศัพท
เครื่องอื่น เครื่องจะขอใหคุณปอนรหัสผาน

ในการลบรหัสผาน ใหเลือก ตัวเลอืก > ตัวเลือกการดความ
จํา > ลบรหัสผาน

การตรวจสอบการใชพื้นที่หนวยความจํา
ในการตรวจสอบการใชพื้นที่หนวยความจําของกลุมขอมูลอื่น และ
พื้นที่หนวยความจําที่มีอยูเพื่อติดตั้งซอฟตแวรใหมในการดหนวย
ความจําของคุณ เลือกการดหนวยความจําและ ตัวเลือก > 

ียด
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ความจ

รายละเอ



สื่อ

กลองและวิดีโอ
ถายภาพหรือบนัทึกวิดีโอคลิปดวยกลองในตัวเครื่อง

การถายภาพ
ในการถายรูป ใหกดปุมถายภาพ หรือถาอยูในโหมดวิดีโอ ใหเลื่อน
ไปทางซายหรือทางขวา

หากตองการขยายหรือยอในโหมดรูปภาพ ใหเลื่อนไปทางซายหรือ
ทางขวา หรือใชปุมระดับเสียง

หากตองการถายภาพ ใหกดปุมถายภาพ ภาพจะไดรับการจัดเก็บไว
ในหนวยความจําของโทรศัพท หรือในการดหนวยความจํา หากมี

หากตองการโฟกัสภาพโดยอัตโนมัต ิใหกดปุมถายภาพลงครึ่งหนึ่ง
กรอบสีขาวจะปรากฏขึน้ เมื่อโฟกัสฉากไดแลว กรอบจะเปลี่ยนเปน
สีเขยีว หากตองการถายภาพ ใหกดปุมถายภาพลงใหสุด กรอบสี
แดงหมายถึงกลองไมสามารถโฟกัสวัตถุได ในกรณีนี้ ใหปลอยปุม
ถายภาพ แลวโฟกัสใหมอีกครั้ง

อยูในระยะหางที่ปลอดภยัเมื่อใชแฟลช อยาใชแฟลชกับบุคคลหรือ
สัตวเมื่ออยูในระยะใกล อยาปดบังแฟลชขณะถายภาพ

หากตองการใชแฟลชกลอง ใหเลือก ตัวเลอืก > ไฟแฟลช >
เปดไฟแฟลชหรือหากตองการใชแฟลชโดยอัตโนมัติเมื่ออยูใน
สภาวะแสงนอย ใหเลือก อัตโนมัติ

หากตองการใหแสดงภาพทันทีหลังจากถาย ใหเลือก ตัวเลอืก >
การตั้งคา > เวลาแสดงภาพตัวอยาง และเวลาแสดงภาพ หาก
ตองการถายอีกภาพขณะที่กําลังดูภาพ เลือก กลับ หากตองการสง
ภาพไปยังเครื่องอื่นหรือสงไปบริการที่มี ใหเลือก ตัวเลอืก > สง

โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ 2592x1944
พิกเซล

การบนัทึกวิดีโอคลิป
ในการเปดใชโหมดวิดีโอ ใหกดปุมถายภาพคางไว หรือถาอยูใน
โหมดรูปภาพ ใหเลื่อนไปทางซายหรือขวา

หากตองการบันทึกคลิปวิดีโอ ใหเลือก บนัทึก หรือกดปุมถายภาพ
หากตองการหยุดบันทึกชั่วคราว ใหเลือก พัก หรือกดปุมถายภาพ
หากตองการบันทึกตอ ใหเลือก ใชตอ หรือกดปุมถายภาพ หาก
ตองการหยุดบันทึก ใหเลือก หยุด

โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดภาพวิดีโอไดสูงสุด
640x480 พิกเซล และจัดเก็บคลิปวิดโีอในหนวยความจําของ
โทรศัพท หรือในการดหนวยความจํา หากมี

ตัวเลือกกลองและวิดีโอ
ในการใชฟลเตอร เลือก ตัวเลือก > เอฟเฟกต

ในการปรับตั้งคากลองตามสภาพแสง ใหเลือก ตัวเลอืก > สมดุล
สีขาว

ในการเปลี่ยนการตั้งคาอื่นของกลองและวิดีโอ และเพื่อเลือกที่เก็บ
ภาพและวิดีโอ เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา

เครื่องเลนสื่อ
โทรศัพทของคุณมีเครื่องเลนสื่อสําหรับการฟงเพลงและการดูคลิป
วิดีโอ ไฟลเพลงและไฟลวิดีโอที่จดัเก็บไวในแฟมขอมูลเพลงใน
หนวยความจําของโทรศัพทหรือในการดหนวยความจํา จะถูกตรวจ
พบและเพิ่มโดยอัตโนมัติเขาไปในไลบรารีเพลง

หากตองการเปดเครื่องเลนสื่อ ใหเลือก เมนู > สือ่ > เครื่องเลน
สื่อ
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เมนูเพลง
เขาใชไฟลเพลงและวิดีโอที่จัดเก็บในหนวยความจําของอุปกรณ
หรือการดหนวยความจํา ดาวนโหลดเพลงหรือวิดีโอคลปิจากเว็บ
หรือดูวิดีโอที่ใชรวมกันไดที่สตรีม U+200B จากเซริฟเวอรเครือขาย
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ฟงเพลงหรือเลนวิดีโอคลปิ
เลือกไฟลจากโฟลเดอรที่ใชไดและ เลน

ดาวนโหลดไฟลจากเว็บ
เลือก ตัวเลือก > ดาวนโหลด และไซตดาวนโหลด

อัพเดตคลงัเพลงหลังจากคุณเพิ่มไฟลแลว
เลือก ตัวเลือก > อัพเดตคลงั

สรางรายการเลน
1 เลือก รายการเลน > สรางรายการเลน แลวปอนชื่อรายการ

เลน
2 เพิ่มเพลงหรือวิดีโอคลิปจากรายการที่แสดง
3 เลือก เสร็จ เพื่อจัดเก็บรายการเลน

การกําหนดคาสําหรับบริการการสตรีม (บริการเครือขาย)
คณุอาจไดรับการตั้งคาการสตรมีในรูปแบบขอความการกําหนดคา
จากผูใหบริการของคุณ

1 เลือก ตัวเลอืก > ดาวนโหลด > การตั้งคาสตรีมมิ่ง >
ัดรูปแบบ

2 เลือกผูใหบริการ คาที่ตั้งไว หรือ การตั้งคาสวนบคุคล
สําหรับการสตรีมขอมูล

3 เลือก บัญชี และบัญชีบริการการสตรีมขอมูลจากการตั้ง
กําหนดคาที่ใชงาน

การเลนเพลง
หากตองการปรับระดับเสียง ใหกดปุมปรับระดับเสียง

ใชงานเครื่องเลนดวยปุมเสมือนบนหนาจอ

เลือก  เพื่อเริ่มการเลน

เลือก  เพื่อหยุดการเลนชั่วคราว

หากตองการขามไปยังเพลงถัดไป ใหเลือก  หากตองการขาม
ไปยังตอนตนของเพลงกอนหนา ใหเลือก  สองครั้ง

หากตองการเลนเพลงที่เลนอยูไปขางหนาอยางรวดเร็ว ใหเลือก
 และคางไว หากตองการกรอกลบัในขณะกําลังเลนเพลงนั้น

อยู ใหเลือก  และคางไว ปลอยปุมนี้ที่ตําแหนงที่คุณตองการ
เลนเพลงตอ

หากตองการกลับไปที่เมนูเพลง ใหเลือก 

หากตองการกลับไปที่รายการเลนปจจุบัน ใหเลือก 

หากตองการปดเมนูเครื่องเลนสื่อ และเลนเพลงตอในพื้นหลัง ให
กดปุมจบการทํางาน

หากตองการหยุดเครื่องเลนสื่อ ใหกดปุมจบการทํางานคางไว

เปลีย่นรูปลักษณเครื่องเลนสือ่
โทรศัพทของคุณมีลักษณะตางๆ ใหไวสําหรับใชในการเปลี่ยนรูป
ลักษณของเครื่องเลนสื่อ

เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องเลนสื่อ > ไปที่เครื่องเลนสือ่ > ตัว
เลอืก > การตั้งคา > ลักษณะเครื่องเลนสื่อ และลักษณะหนึ่ง
ตามรายการที่ปรากฏขึน้ ปุมเสมือนอาจเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู
กับลักษณะ
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วิทยุ
เลือก เมนู > สื่อ > วิทยุ

ในการปรับระดับเสียง ใหกดปุมปรับระดับเสียงของโทรศัพท

ในการใชปุมภาพกราฟกบนจอแสดงผล ใหเลื่อนขึน้ ลง ซาย หรือ
ขวา

หากตองการปดเมนูวิทยุ และใหเลนวิทยุตอไปในเบื้องหลัง ใหกด
ปุมวางสาย

หากตองการปดวิทยุ ใหกดปุมวางสายคางไว

การหมุนหาคลืน่สถานีวิทยุ
คนหาและบนัทึกสถานี
1 ในการเริ่มคนหาสถานี ใหเลือกและกดคางไวที่ปุม  หรือ

 ในการเปลี่ยนความถี่วิทยุครั้งละ 0.05 MHz ใหกดปุม 
หรือ  เบาๆ

2 ในการบันทึกสถานีไปที่ตําแหนงหนวยความจํา ใหเลือก
ือก > จัดเก็บสถานี

3 ในการปอนชื่อสถานีวิทยุ ใหเลือก  ตัวเลือก > สถานี >
อืก > เปลี่ยนชื่อ

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปนี้:
คนหาทุกสถานี  — เพื่อคนหาสถานีที่มีอยูในที่ตั้งของคุณโดย
อัตโนมัติ
ตั้งความถี่  — เพื่อปอนความถี่ของสถานีวิทยุที่ตองการ
สถานี  — เพื่อแสดง จัดลําดับ เปลี่ยนชื่อ หรือลบสถานีที่บันทึกไว

การเปลีย่นสถานี
เลือก  หรือ  หรือกดปุมหมายเลขของสถานีในรายชื่อสถานี

การตั้งคา Radio
เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา และจากตัวเลือกตอไปนี้:

RDS  — เลือกวาจะแสดงขอมูลจากระบบขอมูลวิทยุหรือไม
ความถี่อัตโนมัติ  — เปดใชงานการสลับอัตโนมัตไิปที่คลื่นความถี่
ที่มีการรับคลื่นของสถานีที่ดีที่สุด (ใชไดเมื่อเปดใชงาน RDS)
สัญญาณออก  — สลับระหวางสเตอริโอและโมโน
ลักษณะวิทยุ  — เลือกลักษณะวิทยุ

เครื่องบนัทึก
บันทึกคําพูด เสียง หรือสายที่สนทนาอยู และจัดเก็บการบันทึกไว
ในคลังภาพ

เลือก เมนู > สือ่ > เครื่องบนัทึก

เครื่องบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูลหรือเชื่อมตอ GPRS
อยู

ในการใชปุมภาพกราฟก ,  หรือ  ใหเลื่อนไปทางซายหรือ
ขวา

การเริ่มบนัทึก
เลือก  หรือในระหวางการโทร เลือก ตัวเลอืก > บันทึกเสยีง
ขณะทําการบันทึกการสนทนา ผูใชสายทุกคนจะไดยินเสียงบี๊พ
เบาๆ

การหยุดบนัทึกชั่วคราว
เลือก 
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การหยุดบันทึก
เลือก  การบันทึกเสียงจะไดรับการจัดเก็บไวในแฟมขอมูลการ
บันทึกในคลังภาพ

หากตองการเลนหรือสงการบันทึกลาสุด เขาสูรายการการบันทึก
หรือเลือกหนวยความจําและแฟมขอมูลที่จะจัดเก็บการบันทึก ให
เลือก ตัวเลือก และตัวเลือกที่เหมาะสม

อีควอไลเซอร
ใชปรับเสียงเมื่อใชเครื่องเลนเพลง

เลือก เมนู > สื่อ > อีควอไลเซอร

ในการเปดทํางานชุดอีควอไลเซอรท ี่กําหนดไวลวงหนา  ใหเลื่อน
ไปยังชุดที่ตองการ และเลือก ใชงาน

สรางชุดอีควอไลเซอรใหม
1 เลือกคาใดคาหนึ่งของสองคาลาสุดในรายการและ ตัวเลอืก >

แกไข
2 เลื่อนซายหรือขวาเพื่อเขาสูตัวเลื่อนเสมือนจริง และเลื่อนขึ้น

หรือลงเพื่อปรับคาตัวเลื่อน
3 ในการจัดเก็บการตั้งคา  และสรางชื่อสําหรับชุด เลือก จัดเก็บ

และ ตัวเลอืก > เปลี่ยนชื่อ

เว็บ 

คุณสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตตางๆ โดยใชเบราเซอรของ
โทรศัพท (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ลักษณะของเว็บเพจใน
อินเทอรเน็ตอาจแตกตางกันขึน้กับขนาดของหนาจอ คุณอาจไม
สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจในอินเทอรเน็ตได

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือและใหความปลอดภัยที่
เพียงพอ และปองกันอันตรายตอซอฟตแวร

คุณสามารถสอบถามการใชบริการเหลานี้ ราคา และคําแนะนํา ได
จากผูใหบริการของคุณ

คุณอาจไดรับการตั้งกําหนดคาที่จําเปนสําหรบัการเบราซ เปน
ขอความการจัดรูปแบบจากผูใหบริการของคุณ

ในการตั้งคาบริการ เลือก เมนู > เว็บ > การตั้งคาเว็บ > การ
กําหนดคา การตั้งกําหนดคา และบัญชี

การเชื่อมตอบริการ
ในการสรางการเชื่อมตอไปยังบริการ เลือก เมนู > เว็บ >
โฮมเพจ; หรือในโหมดสแตนดบาย กด 0

ในการเลือกบุคมารก เลือก เมนู > เว็บ > บุคมารค

ในการเลือกที่อยูเว็บที่เขาชมลาสุด เลือก เมนู > เว็บ > ที่อยูเว็บ
ลาสุด

ในการปอนที่อยูของบริการ เลือก เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู ปอน
ู และเลือก ตกลง

หลังจากที่คุณเชื่อมตอกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเรียกดูเพจ
ตางๆ ได ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกันไปตามบริการ
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นั้นๆ ปฏบิัติตามขอความที่ปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพทของ
คุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหติดตอผูใหบริการของคุณ

อัพโหลดไปที่เว็บ
เปดเว็บเพจของบริการการแบงใชออนไลนของคุณเพื่อดูภาพและ
วิดีโอที่อัพโหลด และเพื่อเปลี่ยนการตั้งคา (บริการเสริมของเครือ
ขาย)

เปดบริการการแบงใชออนไลน
1 เลือก เมนู > เน็ต > อัพโหลดเว็บ และบริการการแบงใช

ออนไลน
2 เลือกจากลิงคที่บริการนําเสนอ

เปลีย่นการตั้งคาของบริการการแบงใชออนไลน
1 เลือก เมนู > เน็ต > อัพโหลดเว็บ และบริการการแบงใช

ออนไลน
2 เลือก ตัวเลือก > การตั้งคา เพื่อเปดหนาการตั้งคาของบริการ

การตั้งคาลักษณะ
ในขณะที่กําลังเบราซเว็บ เลือก ตัวเลอกื  > การตั้งคา และจาก
รายการตอไปนี้:
การแสดงผล  — เลือกขนาดฟอนต, เลือกวาจะแสดงภาพหรือไม
และวิธีการแสดงผลขอความ
ทั่วไป  — เลือกวาจะสงเว็บแอดเดรสเปนยูนิโคด (UTF-8) หรือไม,
ชนิดยูนิโคดสําหรับเนื้อหา และจะเปดทํางาน JavaScript™ หรือไม

ตวัเลือกที่ใชไดอาจแตกตางจากนี้

หนวยความจําแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวชั่วคราว หากคุณ
พยายามเขาดูหรอืเขาดูขอมูลที่เปนความลับที่ตองใชรหัสผาน ให

ลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละครั้ง ขอมูลหรือบริการที่คุณเขา
ใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช

คุกกี้ คือ ขอมูลที่เว็บไซตจัดเก็บในหนวยความจําแคชของ
โทรศัพท คุกกี้จะถกูบันทึกไวจนกวาคุณจะลบขอมูลในหนวยความ
จําแคช

ในการลางแคชในขณะที่กําลังเบราซ เลือก ตัวเลือก > เครื่อง
มือ > ลบขอมูลในแคช

ถาตองการอนุญาตหรือปองกันโทรศัพทไมใหรับคุกกี้ เลือก เมนู >
เว็บ > การตั้งคาเว็บ > ความปลอดภัย > คุกกี้ หรือในขณะที่
ํา ังเบราซ เลือก ตัวเลอกื  > การตั้งคา > ความปลอดภัย > คุกกี้

ความปลอดภัยของเบราเซอร
คุณจําเปนตองใชคุณสมบัติความปลอดภัยกับบริการบางประเภท
เชน บริการดานธนาคารหรือการซื้อสินคาออนไลน สําหรับการ
เชื่อมตอประเภทนี้ คณุจําเปนตองใชใบรับรองและโมดูลระบบ
ปองกันซึ่งอาจมีอยูในซิมการดของคุณ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรด
ติดตอผูใหบริการ

หากตองการดูหรือเปลี่ยนการตัง้คาในโมดูลรักษาความปลอดภยั
หรือดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองของผูใชที่ดาวนโหลด
มายังโทรศัพทของคุณ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > ความ
ปลอดภัย > การตั้งคาการปองกัน, ใบรับรองสทิธ์ิ หรอื

ู ใช

ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กับการเชื่อมตอระยะไกลและการติดตัง้ซอฟตแวรลงคอนขางมาก
แตคุณก็ควรใชใบรับรองอยางถกูวิธีเพื่อใหไดประโยชนจากการ
รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงขึน้ดวย การมีใบรับรอง
เพียงอยางเดียวมิไดเปนการปกปองเครื่องแตอยางใด หากตองการ
ใหเครื่องมีความปลอดภยัมากขึ้น ตัวจัดการใบรับรองจําเปนตองมี
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ใบรับรองของแทที่ถูกตองหรือนาเชื่อถือดวย ใบรับรองมีอายุการใช
งานจํากัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองที่ไมถูกตอง"
ปรากฏขึน้ แมวาใบรับรองนั้นจะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวัน
และเวลาปจจุบันในเครือ่งของคุณถูกตอง

กอนที่จะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คณุตองตรวจสอบใหแนใจ
วาคุณสามารถเชื่อถือขอมลูของเจาของใบรับรองนี้ได และตรวจ
สอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูในรายชื่อ

แผนที่

คุณสามารถเรยีกดูแผนที่ของเมืองและประเทศตางๆ, คนหาที่อยู
และสถานที่ที่สนใจตางๆ, วางแผนเสนทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่
หนึ่ง และบันทึกที่ตั้งเปนสถานที่ และสงไปยังอุปกรณที่ใชรวมกัน
ได

การทําแผนที่เกือบทั้งหมดนั้นจะไมถูกตองแมนยําและไมเสร็จ
สมบูรณในบางอาณาเขต โปรดอยาเชื่อถือตอแผนที่ที่คุณ
ดาวนโหลดมาเพื่อใชในโทรศัพทนี้เพียงอยางเดยีวเทานั้น

หมายเหตุ: การดาวนโหลดเนื้อหา เชน แผนที่, ภาพจาก
ดาวเทียม, ไฟลเสียง, คูมือหรือขอมูลจราจรอาจทําใหมีการสง
ขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เนื้อหา เชน ภาพจากดาวเทียม คูมือ ขอมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ
และจราจร รวมทั้งบริการที่เกี่ยวของสรางขึน้โดยบริษัทอื่นที่ไม
เกี่ยวของกับ Nokia เนื้อหาบางอยางอาจไมถูกตองแมนยําและไม
สมบูรณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมในการใหบริการ คุณจึงไมควร
อางอิงเนื้อหาที่กลาวมาขางตนและบริการที่เกี่ยวของเพียงอยาง
เดียว

ดูขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแผนที่ใน www.nokia.com/maps

หากตองการใชแอปพลิเคชั่นแผนที่ ใหเลือก เมนู > แผนที่ และ
จากตัวเลือกตอไปนี้

การอัพเดตและดาวนโหลดแผนที่
หากไมตองการเสียคาบริการถายโอนขอมูลทางมือถือ ให
ดาวนโหลดแผนที่และไฟลเสียงแนะนําไปยังคอมพิวเตอรโดยใช
แอปพลิเคชั่น Nokia Ovi Suite แลวถายโอนและจัดเก็บไฟลนั้นใน
โทรศัพทของคุณ
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ในการดาวนโหลดและติดตั้ง Nokia Ovi Suite ลงในคอมพิวเตอรที่
ใชงานรวมกันไดของคุณ ใหไปที่ www.ovi.com

เคล็ดลับ: จดัเก็บแผนที่ใหมลงในโทรศัพทของคุณกอนเดินทาง
เพื่อใหคุณสามารถเรียกดูแผนที่ดังกลาวไดโดยไมตองเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตขณะเดินทางไปตางประเทศ

แผนที่และ GPS
เมื่อตัวรับสัญญาณ GPS ในตัวหาสัญญาณดาวเทียมเจอแลว อาจใช
เวลาหลายนาทีเพื่อใหโทรศัพทแสดงตําแหนงปจจุบนั

การนําทาง
นําทางไปยังปลายทางของคุณอยางรวดเร็วโดยใชแอปพลิเคชั่น
แผนที่แบบใชเสียงนําทางฟรีบนเครือ่งของคุณ

ในการใชการนําทางพรอมเสียงแนะนํา แอปพลิเคชั่นแผนที่จะตอง
เชื่อมตอกับเครือขาย

การนําทางไปยังปลายทาง
1 เลือก เมนู > แผนที่ > วางแผนเสนทาง และสรางเสนทาง
2 เลือก ตัวเลือก > แสดงเสนทาง > ตัวเลอืก > เริ่มตน

การนําทาง
3 ยอมรับการปฏเิสธความรับผิดชอบที่แสดง
4 เลือกภาษาสําหรับเสียงแนะนํา หากเครื่องแจง

หากคุณออกนอกเสนทางที่กําหนด โทรศัพทจะวางแผนเสนทาง
ใหมใหโดยอัตโนมัติ

การเปดเสยีงแนะนําซ้ํา
เลือก ซ้ํา

การปดเสยีงแนะนํา
เลือก ตัวเลือก > ปดเสียง

การหยุดการนําทาง
เลือก หยุด

ความพรอมใชงานของการนําทางฟรีอาจแตกตางกันไป สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของคุณ

หากการนําทางฟรไีมมีใหบริการในพื้นที่ของคุณ คุณสามารถซือ้ใบ
อนุญาตเพื่ออัพเกรดแผนที่แบบมีระบบนําทางพรอมเสียงแนะนํา
เต็มรูปแบบ

การซื้อการบริการนําทาง
เลือก เมนู > แผนที่ > บริการพิเศษ > เพิ่มบริการนําทาง และ
ทําตามคําแนะนํา

ใบอนุญาตสําหรับนําทางจะเชื่อมตอกับซิมการดของคณุ หากคุณ
ใสซมิการดอื่นลงในโทรศัพท เครื่องจะขอใหคุณซื้อใบอนุญาตเมื่อ
เริ่มการนําทาง ในขณะที่กําลังซื้อ ระบบจะขอใหคุณยายใบอนุญาต
การนําทางเดิมไปยังซิมการดใหมโดยไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเตมิ
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นัดหมาย

นาฬิกาปลุก
ใชสงเสียงปลุกเมื่อถึงเวลาที่ตองการ

การตั้งปลุก
1 เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกาปลุก
2 เปดใชงานการปลุก และปอนเวลาปลุก
3 หากตองการตัง้ใหปลุกซ้ําในวันที่เลือกของสัปดาห ใหเลือก

ปลกุซ้ํา: > เปด และวัน
4 เลือกเสียงปลุก
5 กําหนดระยะหมดเวลาการเลื่อนปลุก และเลือก จัดเก็บ

การหยุดเสียงปลกุ
ในการหยุดเสียงปลุก ใหเลือก หยุด

หากคุณปลอยใหเสียงปลกุดังเปนเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก เลื่อน
ไป เสียงปลุกจะหยดุเมื่อหมดเวลาการเลื่อนปลุก แลวเริ่มใหม

ั้ง

ปฏิทิน
เลือก เมนู > นัดหมาย > ปฏิทิน

วันที่ปจจุบันจะอยูในกรอบ หากมีบันทึกตั้งไวในวันนั้น วันที่นั้นจะ
แสดงเปนตวัหนา ในการดูบันทึกของวันนั้น เลือก ดูขอมูล หาก
ตองการดูเปนสัปดาห ใหเลือก ตัวเลือก > มุมมองสัปดาห หาก
ตองการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ
บนัทึก > บันทึกทั้งหมด

หากตองการแกไขการตั้งคาวันที่และเวลา เลือก ตัวเลือก > การ
ตั้งคา หากตองการลบบันทึกเกาโดยอัตโนมัติหลังจากผานเวลาที่
กําหนดไว ใหเลือก ตัวเลือก > การตั้งคา > ลบบันทึกอัตโนมัติ

การเพิ่มบนัทึกปฏิทิน
เลื่อนไปยังวันที่ และเลือก ตัวเลอืก > สรางบนัทึก เลือกประเภท
ของบันทึก และปอนรายละเอียดลงในชอง

สิ่งที่ตองทํา
ในการจัดเก็บบันทึกงานที่ตองทํา ใหเลือก เมนู > นัดหมาย >

ี่ตองทํา

ในการสรางบันทึก ถาไมมีการเพิ่มบันทึกเขามา เลือก เพิ่ม; ไมเชน
นั้น เลือก ตัวเลอืก > เพิ่ม กรอกฟลดตางๆ และเลือก จัดเก็บ

ในการดูบันทึก เลื่อนไปยังบันทึกนั้น และเลอืก ดูขอมูล

บันทึก
ในการเขยีนและสงบันทึก เลือก เมนู > นัดหมาย > บันทึก

ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัว
เลอืก > สรางบนัทึก เขียนบันทึก และเลือก จัดเก็บ

เครื่องคิดเลข
โทรศัพทของคุณมีเครื่องคิดเลขมาตรฐาน เครื่องคิดเลขเฉพาะ
ทางวิทยาศาสตร และเครือ่งคิดเลขสําหรับเงินกู

เลือก เมนู > นัดหมาย > เครื่องคิดเลข , ชนิดเครื่องคิดเลข และ
ขั้นตอนการทํางาน

เครื่องคิดเลขนี้มีขอจํากัดในเรื่องความถกูตองและใชสําหรับการ
คํานวณแบบงายๆ เทานั้น

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 45

อีกคร

สิ่งท



ตัวนับเวลาถอยหลัง
ตัวนับเวลาปกติ
1 ในการเปดใชงานตัวนับเวลา เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับ

ถอยหลงั > ตัวนับแบบทั่วไป ปอนเวลา และเขียนบันทึกที่จะ
ปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา ในการเปลี่ยนเวลา ใหเลือก เปลีย่น
เวลา

2 ในการเริ่มนับเวลา ใหเลือก เริ่ม
3 หากตองการหยุดนับเวลา เลือก หยุดนับ

ตัวนับรอบเวลา
1 หากตองการตัง้จับเวลาแบบรอบเวลาไดถึง 10 รอบ ใหใส

จํานวนรอบกอน
2 เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง > ตัวนับรอบ

เวลา
3 ในการเริ่มนับเวลา ใหเลือก เริ่มตนตัวนับเวลา > เริ่ม

หากตองการเลอืกใหตัวนับรอบเวลาเริม่ในชวงถัดไป ใหเลือก
เมนู > นัดหมาย > ตัวนับถอยหลงั > การตั้งคา > ตอไปยัง
ชวงถัดไป

นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือรอบเวลาโดยใชนาฬิกาจับ
เวลา

เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกา และจากตัวเลือกตอไปนี้:
เวลาที่แยกไว  — เพื่อวัดคาเวลาในรอบนั้น ในการรีเซต็เวลาโดย
ไมบันทึกไว ใหเลือก ตัวเลือก > ตั้งเวลาใหม
รอบเวลา  — เพื่อบันทึกรอบเวลา
จับเวลาตอ  — เพื่อดูเวลาที่คุณตั้งไวเปนพื้นหลัง หากตองการตั้ง
นาฬิกาจับเวลาใหทํางานเปนพื้นหลังของหนาจอ ใหกดปุมวางสาย

เวลาลาสุด  — เพื่อดูเวลาที่จับครั้งลาสุด หากยังไมไดรีเซ็ตเวลา
ของนาฬิกา
แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพื่อดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว

หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลาใหทํางานเปนพื้นหลงัของหนาจอ
ใหกดปุมวางสาย
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แอปพลิเคชั่น 

โทรศัพทของคณุอาจมีเกมสหรือแอปพลิเคชั่นบางอยางติดตั้งไว
แลว ไฟลเหลานี้จะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําของเครื่องหรือ
การดหนวยความจํา และสามารถจัดเรียงไดในแฟมขอมูล โปรดดูที
“การดหนวยความจํา” หนา 37

เปดแอปพลิเคชั่น
เลือก เมนู > แอปฯ > เกมส, รวม หรือ การดความจํา เลื่อนไป
ยังเกมสหรือแอปพลิเคชั่น และเลือก เปด

ในการตั้งคาเสียง แสงสวาง และการสั่นขณะเลนเกมส เลือก
เมนู > แอปฯ > ตัวเลือก > การตั้งคาแอปพลิฯ

ในการดูตัวเลอืกแอปพลเิคช่ัน เลอื ก เมนู > แอปฯ > รวม >
อืก

เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้:

ตรวจสอบเวอรชั่น  — ตรวจสอบวาแอปพลิเคชั่นมีเวอรชันใหมให
ดาวนโหลดจากเว็บหรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
เว็บเพจ  — ขอรับขอมูลเพิ่มเติมหรือขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับแอปพลิ
เคชั่นไดจากหนาอินเทอรเน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
หากมี
เขาสูแอปพลิเคชั่น  — จํากัดแอปพลิเคชั่นจากการเขาถึงเครือ
ขาย

ตวัเลือกที่ใชไดอาจแตกตางจากนี้

การดาวนโหลดแอปพลเิคชั่น
โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชั่น J2ME™ Java ตรวจดูให
แนใจวาแอปพลิเคชั่นใชงานรวมกับโทรศัพทของคุณได กอนที่จะ
ดาวนโหลด

ขอสําคัญ:  ตดิตั้งและใชเฉพาะแอปพลเิคชั่นและซอฟตแวรอื่นๆ
จากแหลงที่วางใจไดเทานั้น เชน แอปพลิเคชั่นที่มีสัญลักษณจาก
Symbian หรือผานการทดสอบรับรองจาก Java Verified™

คุณสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคชั่นใหมๆ และเกมสตางๆ ได
หลายวิธีดังนี้

• เลือก เมนู > แอปฯ > ดาวนโหลด > ดาวนโหลดแอปฯ
หรือ ดาวนโหลดเกมส รายการบุคมารคที่ใชไดจะแสดงขึน้

• ใช Nokia Application Installer จาก PC Suite เพื่อดาวนโหลด
แอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพทของคณุ

สําหรับความพรอมใหบริการและคาบริการอื่นๆ โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ
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บริการซมิ

ซมิการดของคุณอาจมีบริการเสริม คณุสามารถเขาใชงานเมนูนี้ไดก็
ตอเมื่อซิมการดของคุณสนับสนุน ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะตางกัน
ไปตามซมิการดที่ใช

ในการตั้งใหโทรศัพทแสดงขอความยืนยันที่สงระหวางเครื่องของ
คุณและระบบเครือขาย เมื่อคุณใชบริการซิม ใหเลือก เมนู > การ
ตั้งคา > โทรศพัท > ยืนยันบริการซิม ตัวเลือกนี้อาจไมมี ทั้งนี้
ขึน้อยูกับซิมการดของคุณ สําหรับรายละเอียด โปรดติดตอผูให
บริการระบบเครือขายของคุณ

ในการใชบริการเหลานี้ คุณอาจตองสงขอความหรอืโทรติดตอ ซึ่ง
คณุจะตองรับผิดชอบคาใชจายนี้

อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

คําเตือน:
เลือกใชแตแบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมที่ไดรับการ
รับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเครื่องรุนนี้เทานั้น การใช
อุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการ
รับประกันหรอืรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรองอาจเสี่ยง
กับการลุกไหม การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมที่ไดรับการรับรอง
สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ

อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนายอยูมากมาย หาก
ตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.nokia.co.th/accessories

ขอกําหนดที่ควรปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟ

และดึงออก อยาดึงที่สายไฟ
• ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณเสริมที่ไดติดตัง้ในพาหนะ

ไดรับการติดตั้งอยางแนนหนาและทํางานอยางถูกตอง
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• เฉพาะผูที่มีคุณสมบัติผานการรบัรองเทานั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ
เสริมในรถที่ติดตั้งยากได

แบตเตอรี่

ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-6Q ไมเกิน 300 นาที
(WCDMA/GSM)

ไมเกิน 416/480
ชั่วโมง (WCDMA/
GSM)

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลาโดย
ประมาณ และจะเปนไปตามการประมาณการตอเมื่ออยูภายใตขอ
กําหนดที่เหมาะสมของเครือขายเทานั้น เวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบายขึ้นอยูกับซิมการด คุณสมบัติที่ใช อายุและขอกําหนด
ของแบตเตอรี ่อุณหภมูิในการเก็บแบตเตอรี ่ขอกําหนดของเครือ
ขาย และปจจัยอื่นๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด
บายอาจสั้นกวาที่ระบุไวขางตนอยางมาก เสียงเรียกเขา การจัดการ
สายดวยระบบแฮนดฟรี การใชในโหมดดิจิตอล และคุณสมบัตอิื่นๆ
จะใชพลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาที่ใชอุปกรณในการโทร
จะสงผลตอเวลาสแตนดบาย ในทํานองเดียวกัน ระยะเวลาที่เปด
เครื่องรวมทั้งที่อยูในโหมดสแตนดบายก็มีผลตอระยะเวลาในการ
สนทนาดวยเชนกัน

ขอมลูผลิตภัณฑและความปลอดภัย

อุปกรณเสริม

คําเตือน:
เลือกใชแตแบตเตอรี่ อปุกรณชารจ และอปุกรณเสริมที่ไดรับการรับรองโดย Nokia วาสามารถ
ใชไดกบัเครื่องรุนนี้เทานั้น การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเปนอนัตรายและทําให
การรับประกนัหรือรับรองสําหรับเครื่องเปนโมฆะไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชอปุกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ที่ไมไดรับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากตองการทราบแหลงจําหนายอปุกรณเสริมทีไ่ดรับการรับรอง สามารถสอบถามจากตวัแทน
จําหนายของคณุ หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดงึออก อยา
ดงึที่สายไฟ

แบตเตอรี่
ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ
โทรศพัทของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจประจุใหมได แบตเตอรี่ที่ไดรับการ
ออกแบบใหใชกบัโทรศพัทรุนนี้คือ BL-6Q Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุนอื่นที่ใชงานไดกบัโทรศพัท
รุนนี้ โทรศพัทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงานจากอุปกรณชารจตอไปนี้ AC-8, AC-15
หมายเลขรุนของอุปกรณชารจที่ถูกตองนั้นอาจแตกตางกันไปตามประเภทของปลั๊กเสยีบ ความ
แตกตางของปลั๊กเสยีบจะระบุไวดวยคาใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K หรือ UB

แบตเตอรี่สามารถนํามาชารจและคายประจุแบตเตอรี่ไดเปนรอยครั้ง แตแบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อม
สภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สัน้ลงอยางเห็น
ไดชดั ใหเปลีย่นแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรี่ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น และชารจ
แบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสาํหรับโทรศพัทรุนนี้ทีไ่ดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น

หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน คณุอาจตองเชื่อมตอ
อปุกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลวเชือ่มตออีกครั้งเพื่อเริ่มชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่
หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาทีส่ัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอน
ที่จะสามารถโทรออกได

การถอดออกอยางปลอดภัย ปดโทรศพัท และปลดการเชือ่มตอโทรศพัทจากอุปกรณชารจทกุครั้ง
กอนถอดแบตเตอรี่

การชารจที่เหมาะสม ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสยีบและตวัเครื่องเมื่อไมไดใชงาน ไมควร
เสียบแบตเตอรี่ที่ชารจเตม็แลวคางไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะ
ทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สัน้ลง หากคณุทิ้งแบตเตอรี่ทีช่ารจเตม็ไว แบตเตอรี่จะคาย
ประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

หลกีเลีย่งอุณหภูมิทีร่อนหรือหนาวจัด พยายามเกบ็แบตเตอรี่ไวในทีท่ี่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C
และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภูมิที่รอนหรือหนาวจัดทําใหประสิทธิภาพและอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ทีร่อนหรือเย็นเกินไปอาจทาํใหโทรศพัทไมสามารถใชงานได
ชั่วคราว ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากดัเมื่ออยูทีอ่ณุหภูมิต่าํกวาจุดเยือกแข็ง

หามลดัวงจร การลดัวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อมีวัตถปุระเภทโลหะ เชน เหรียญ คลปิ
หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกบัขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบ
โลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตกุารณเชนนี้อาจเกิดขึ้นได เชน ในกรณีที่คณุพกแบตเตอรี่
สํารองไวในกระเปาเสือ้หรือในกระเปาเล็กๆ การลัดวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสาํหรับ
เชื่อมตอเกิดความเสียหายได
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การทิ้ง หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบดิได การกําจัดแบตเตอรี่
ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิ่น กรุณานํากลบัมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับ
ขยะภายในบาน

การรั่ว หามถอดชิน้สวน, ตดั, เปด, บีบอัด, ดัดงอ, เจาะ หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณี
ทีส่ารในแบตเตอรี่รั่วออกมา ควรดแูลปองกันไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกบัผิวหนังหรือดวงตา หาก
สมัผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ใหลางบริเวณนั้นดวยน้ําสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย

ความเสียหาย หามดดัแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถแุปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนํา
ไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอืน่ๆ หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทําใหเกดิการระเบดิได

การใชอยางถูกตอง ใชแบตเตอรี่ตามวตัถปุระสงคเทานั้น การใชแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจ
ทาํใหเกดิการลุกไหม การระเบิด หรืออันตรายอืน่ๆ หากโทรศพัทหรือแบตเตอรี่ตกหลนโดยเฉพาะ
บนพืน้ผิวที่แข็ง และคณุเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสยีหาย ใหนําไปที่ศนูยบริการเพื่อตรวจสอบ
กอนนําไปใชตอ อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ทีช่ํารุดเสยีหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนมือ
เดก็เล็ก

การดูแลและบาํรุงรักษา
โทรศพัทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณทีด่ีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตทีป่ระณีต คณุ
จึงควรดแูลโทรศพัทของคณุอยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัตติามเงื่อนไขการรับ
ประกันไดอยางถูกตอง

• เก็บโทรศพัทไวในที่แหง การจับตวั ความชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือละออง
ความชื้น จะทําใหเกดิองคประกอบของแร ซึ่งอาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได
หากตวัเครื่องเปยกชืน้ ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยใหเครื่องแหงสนิทดกีอน แลวจึง
คอยใสแบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเกบ็โทรศพัทไวในที่ที่มีฝุนหรือทีส่กปรก เนื่องจากอาจทาํใหอุปกรณสวนทีถ่อด
เขาออกไดและสวนประกอบทีเ่ปนอิเลก็ทรอนิกสเสียหายได

• อยาเกบ็โทรศัพทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสงูอาจทําใหอายุการใชงานของอปุกรณ
อิเล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทาํใหสวนที่เปนพลาสตกิงอหรือ
ละลายได

• อยาเกบ็โทรศัพทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถงึอุณหภูมิปกต ิความชื้น
จะกอตวัขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหอปุกรณแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได
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• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศพัทนอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศพัท การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายใน
และกลไกทีล่ะเอยีดออนเกดิความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทาํความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดเครื่อง

• อยาทาสีโทรศพัท เพราะสีอาจทําใหอปุกรณที่สามารถถอดเขาออกไดตดิขัด และไม
สามารถทาํงานไดตามปกติ

• ใชผาแหง สะอาด และนุมทาํความสะอาดเลนส เชน เลนสของกลองถายรูป พรอกซิมิตี้
เซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง

• ใชเฉพาะเสาอากาศสาํรองทีไ่ดรับพรอมโทรศพัทและไดรับการรับรองเทานั้น การใชเสา
อากาศที่ไมไดรับการรับรอง การดัดแปลง หรือตอเตมิเสาอากาศ อาจทําใหโทรศัพทเกดิ
ความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณสื่อสารวิทยุอีกดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

• หมั่นสํารองขอมูลที่คณุตองการเกบ็ไว เชน รายชื่อ และบันทึกยอปฏิทนิ

• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสดุในการใชงาน ใหปดสวติชโทรศพัทและ
ถอดแบตเตอรี่ออก

คาํแนะนําเหลานี้ใชไดกบัโทรศพัท แบตเตอรี่ อปุกรณชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ หากอุปกรณใด
ทาํงานไมถูกตอง ใหนําไปยังศนูยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคณุเพือ่ขอรับบริการ

ขอมลูเพิม่เติมเพือ่ความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เครื่องของคุณ รวมทั้งอปุกรณเสริม ไมใชของเลน อปุกรณเหลานั้นอาจมีชิน้สวนขนาดเล็ก โปรด
เกบ็ใหพนมือเดก็เล็ก

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศพัทเครื่องนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใชในตําแหนงปกติทีหู่หรือเมื่ออยู
หางจากรางกายอยางนอย 1.5 เซนตเิมตร (5/8 นิ้ว) ซองสําหรับพกพา อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือ
ทีว่างโทรศัพทเพือ่การพกพา ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และควรใหเครื่องอยูหางจาก
รางกายตามระยะหางที่กาํหนดขางตน

โทรศพัทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกบัระบบเครือขายทีม่ีคุณภาพเพื่อสงไฟลขอมูลหรือขอความ
อาจมีความลาชาในการสงไฟลขอมูลหรือขอความ จนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคณุภาพ ปฏิบตัิ
ตามคําแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวางเครื่อง จนกวาการสงจะเสร็จสมบูรณ

อุปกรณทางการแพทย
การทาํงานของอุปกรณสําหรับรับหรือสงสญัญาณวิทยุรวมทัง้โทรศพัทมือถอือาจกอใหเกิด
สญัญาณรบกวนตอการทํางานของอุปกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพยีงพอได
โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยนั้นๆ หากไมแนใจวาอปุกรณนั้นได

รับการปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศพัทในกรณีที่มี
ปายประกาศใหคณุดาํเนินการดงักลาว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจใชอุปกรณที่
มีความไวตอพลงังานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย
ผูผลิตอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศพัทมือถืออยูหางจากอุปกรณทางการแพทยที่
ปลกูถายไวในรางกาย เชน เครื่องควบคุมการเตนของหัวใจหรือเครื่องกระตุนการทํางานของ
หวัใจ อยางนอย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิ้ว) เพือ่หลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่อง

าว  สาหรํ ับผูใชอุปกรณทางการแพทยดงักลาว ควรปฏิบัตดิงันี้

• เก็บโทรศพัทใหอยูหางจากอปุกรณทางการแพทยมากกวา 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ

• ไมควรเก็บโทรศพัทไวในกระเปาเสือ้

• ใชโทรศัพทกับหูขางที่ตรงขามกบัอปุกรณทางการแพทย

• ปดโทรศพัทเคลือ่นที่ หากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณรบกวน

• ทําตามคาํแนะนําจากผูผลิตสําหรับอปุกรณทางการแพทยดงักลาว

หากคณุมีขอสงสยัเกี่ยวกับการใชโทรศพัทไรสายรวมกบัอปุกรณทางการแพทยทีป่ลูกถายไวใน
รางกาย โปรดปรึกษากับแพทยที่ใหคาํปรึกษาดานสุขภาพของคณุ

เครื่องชวยฟง
อปุกรณไรสายแบบดจิิตลับางชนิดอาจกอใหเกดิสญัญาณรบกวนกบัเครื่องชวยฟงได

ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในยานพาหนะทีต่ิดตัง้ไมถกูตองหรือมีการปองกนัไม
เพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคมุดวยอเิลก็ทรอนิกส, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคมุความเร็ว
แบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิม่เตมิกับบริษัทผูผลิตยาน
พาหนะหรืออุปกรณเสริมตางๆ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูใหบริการหรือตดิตัง้อุปกรณในยานพาหนะ การตดิตัง้หรือการ
ซอมแซมทีไ่มถูกตองอาจกอใหเกดิอันตรายและทําใหการรับประกันของคณุเปนโมฆะดวย ควร
ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศพัทมือถือในยานพาหนะไดรับการตดิตั้งและ
ทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บหรือพกของเหลวที่ตดิไฟได แกส หรือวัตถรุะเบิดไวรวมกบั
โทรศพัท ชิน้สวนของโทรศพัท หรืออปุกรณเสริมตางๆ โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตวัออก
ดวยแรงอัดทีแ่รงมาก อยาวางโทรศพัทหรืออปุกรณเสริมไวในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตวั
ออก

ควรปดโทรศพัทกอนทีจ่ะขึ้นเครื่องบนิ การใชโทรศพัทไรสายในเครื่องบินอาจกอใหเกิดอันตราย
ตอการทํางานของเครื่องบิน และยังผิดกฎหมายอีกดวย
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บริเวณทีอ่าจเกิดการระเบดิ
ปดโทรศัพทในบริเวณใดๆ กต็ามที่อาจเกดิการระเบิดได ปฏิบตัติามคําแนะนําทุกประการทีม่ีการ
ประกาศใหทราบ ประกายไฟในบริเวณดงักลาวอาจทําใหเกดิการระเบิดหรือลกุไหมอันเปนเหตใุห
บาดเจ็บหรือเสยีชวีิตได ปดโทรศัพททีส่ถานที่บริการเชื้อเพลิง เชน บริเวณใกลกับปมกาซที่สถานี
บริการ สงัเกตขอหามในคลังเก็บเชื้อเพลิง ทีเ่ก็บและบริเวณที่มีการจายเชือ้เพลงิ โรงงานเคมีหรือ
สถานที่เกดิการลุกลามของการระเบิดได บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดไดมักมีเครื่องหมายแสดงให
เหน็อยางชัดเจน แตไมเสมอไป บริเวณดงักลาวรวมถึงบริเวณที่คณุอาจไดรับแจงใหดบั
เครื่องยนต ใตดาดฟาบนเรือ ระบบอํานวยความสะดวกในการขนถายหรือจัดเก็บสารเคมี และ
บริเวณที่อากาศมีการปนเปอนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคตางๆ เชน เม็ดวสัดุขนาดเล็ก ฝุนหรือ
ผงโลหะ คณุควรตรวจสอบกับผูผลิตยานพาหนะที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (เชน โพรเพนหรือบิว
เทน) เพื่อตรวจสอบวาโทรศพัทเครื่องนี้สามารถใชในบริเวณใกลเคียงกับยานพาหนะดงักลาวได
อยางปลอดภัยหรือไม

การโทรฉกุเฉิน
ขอสําคัญ:  โทรศพัทเครื่องนี้ทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือ
ขายภาคพื้นดนิ รวมทัง้ฟงกชันตางๆ ที่ผูใชตัง้โปรแกรมเอง โทรศพัทจะพยายามโทรฉกุเฉินผาน
เครือขายเซลลูลารเทานั้น ไมสามารถรับประกนัไดวาจะสามารถเชื่อมตอไดในทกุสภาวะ คณุจึง
ไมควรวางใจวาโทรศพัทไรสายจะเปนเครื่องมือสื่อสารที่ดทีี่สุดเสมอในยามจําเปน อาทเิชน เมื่อ
เกดิกรณีฉุกเฉนิทางการแพทย

หากตองการโทรฉกุเฉิน:

1 หากยังไมไดเปดโทรศพัท ใหเปดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบวามีสญัญาณเพียงพอหรือไม ขึ้น
อยูกับโทรศพัทของคุณ คณุอาจจําเปนตองดําเนินการดงันี้

• ใสซิมการดทีใ่ชไดลงในโทรศพัท หากโทรศพัทของคุณจําเปนตองใชซิมการด

• ปดการจํากดัการโทรทีค่ณุไดเปดใชไวในโทรศพัท

• เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากรูปแบบออฟไลนหรือรูปแบบบนเครื่องบินมาเปนรูปแบบที่
ใชงานในปจจุบัน

2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาทีจ่าํเปนเพื่อใหหนาจอวางและพรอมสําหรับการโทรออก

ขณะทีโ่ทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคณุตองใหขอมูลตางๆ ทีถู่กตองใหไดมากที่สุด โทรศพัทมือถือ
ของคณุอาจเปนเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานทีเ่กดิเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะ
ไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องนี้ตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศพัทของคณุจะเปนตวัรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบมาไมใหเกิน
ความถีส่ัญญาณคลืน่วิทยุที่แนะนําโดยขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําขึ้นโดย
ICNIRP ซึ่งเปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดบัความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อ
คุมครองผูใชทุกคน โดยไมขึ้นกับอายุหรือสขุภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศพัทเคลื่อนที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR (Specific Absorption
Rate) ขอกาํหนด SAR ทีก่าํหนดไวในคาํแนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วตัต/กโิลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคา
เฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว การทดสอบ SAR จัดทาํขึ้นในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึ่ง
เครื่องจะสงคลื่นความถีท่ีร่ะดบัพลงังานสงูสุดทีแ่นะนําใหใชในคลื่นความถี่ทัง้หมดทีท่ําการ
ทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใชโทรศพัทอาจต่าํกวาคาสงูสุด เนื่องจากเครื่องนี้ไดรับการ
ออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลงังานที่สามารถเขาถงึเครือขายไดตามที่กําหนดไว คาที่
เปลี่ยนแปลงขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณกับสถานีเครือขายหลกั

คา SAR ทีสู่งทีส่ดุภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโทรศพัททีหู่คือ 0.41 วตัต/กก

การใชอุปกรณเสริมอาจมีผลทาํใหคา SAR แตกตางไป คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกบัขอ
กาํหนดทีท่ดสอบและทีร่ายงานของแตละประเทศและระบบเครือขาย คณุสามารถดขูอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับคา SAR ไดในขอมูลผลิตภัณฑที ่www.nokia.com
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3 ปอนหมายเลขฉกุเฉินเพื่อแจงตาํแหนงปจจุบันทีค่ณุอยู ซึ่งหมายเลขฉกุเฉินในแตละพืน้ที่
จะแตกตางกนัไป

4 กดปุมโทร

 . 

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)
เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอตัราการดดูกลืนพลงังานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) 
อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเทากับ 0.41 วัตต/กก. ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยตอสุขภาพมนุษยจากการใชเครื่องวทิยุ คมนาคมที่คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ ประกาศกําหนด

http://www.nokia.com


ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา หอง 421 เลขที ่7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร 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 ชัน้ 1 ซีคอนสแควร เลขที ่904 หมู 6 ถนนศรีนครินทร เขตหนองบอน
แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

เอสพลานาด หอง 321-323 ชัน้ 3 เอสพลานาด เลขที ่99 แขวงรัชดาภิเษก 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 ถนนสาธปุระดษิฐ แขวง
ชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

0-2741-6363

0-2673-7102

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

อา. 10.00 น. - 20.30 น.
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ฟวเจอรปารค รังสิต หอง 32 ชั้นใตดนิ เลขที่ 161 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ตาํบลประชาธปิตย อําเภอ
ธัญบรุี ปทุมธานี 12130

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

ขอมูลศูนยบริการ Nokia



ศูนยบริการ Nokia ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

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

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

พัทยา 353/43 (ซอยสุขุมวิท พัทยา9) หมู 9 ถนนสขุุมวิท ตาํบลหนองปรือ อําเภอ
บางละมุง ชลบุรี 20260

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ขอนแกน 356/1 อาคารซี.พ.ีแลนด หมู 12 ถนนมิตรภาพ ตาํบลเมืองเกา อําเภอเมือง
ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ อาํเภอหาดใหญ สงขลา 90000 0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ขอมูลในทีน่ี้อาจเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูล
เพิ่มเติม กรุณาติดตอโนเกีย แครไลน: 02-255-2111

การรับประกันอยางจํากัดโดยผูผลิต
การประกันคณุภาพอยางจํากดันี้ถือเปนสวนเสริม และไมมีผลกระทบตอสิทธติามกฎหมาย (ตาม
บทบัญญตัแิหงกฎหมาย) ภายใตกฎหมายภายในทีใ่ชบงัคบัที่เกี่ยวกบัการขายผลิตภัณฑเพื่อการ
บริโภค

Nokia Corporation ("Nokia") ไดกําหนดการประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้สาํหรับบคุคลที่ไดซื้อ
ผลิตภัณฑ Nokia ที่รวมอยูในชุดผลิตภัณฑที่จัดจําหนาย ("ผลติภัณฑ")

Nokia รับประกนัวาในระหวางระยะเวลาการประกันคณุภาพ Nokia หรือบริษัทที่ไดรับมอบหมาย
จาก Nokia จะแกไขความบกพรองในเวลาทีม่ีเหตผุลทางการคาในวสัด ุการออกแบบ และ
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MBK เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนด ียูนิต 5-6 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร ถ.พญาไท แขวงวัง
ใหม เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.



แตกตางกันไป (ตอไปนี้จะเรียกวา "ระยะเวลาการรับประกนั") ทัง้นี้ ระยะเวลาการรับประกันจะเปน
ดงันี้:

a) สิบสอง (12) เดอืนสาํหรับโทรศพัทเคลื่อนทีแ่ละอุปกรณเสริม (ไมวาจะรวมอยูในกลอง
โทรศพัทเคลื่อนที่หรือขายเปนผลติภัณฑแยกตางหาก) นอกจากชิน้สวนและอปุกรณใชสิน้เปลือง
ตามที่ระบุใน (b) และ (c) ขางลางนี้

b) หก (6) เดอืนสําหรับชิน้สวนใชสิ้นเปลอืงและอปุกรณเสริม: แบตเตอรี่ อุปกรณชารจแบตเตอรี่
แทนวางแบบตัง้โตะ ชุดหูฟง สายเคเบิล และซอง และ

c) เกาสิบ (90) วันสําหรับสื่อบันทึกซอฟตแวรทีจ่ัดให เชน ซีดีรอม หรือการดหนวยความจํา

ตามที่กฎหมายภายในประเทศของคณุจะอนุญาต ระยะเวลาการประกันคณุภาพนี้จะไมมีการขยาย
หรือตอ หรือกระทาํการใดๆ ทีม่ีผลกระทบที่เกี่ยวกบัการขายชวงในภายหลงั การซอม หรือการ
เปลี่ยนใหแทนในผลิตภัณฑ อยางไรก็ดี สาํหรับชิ้นสวนทีไ่ดรับการซอมจะไดรับการประกัน
คณุภาพตามระยะเวลาการประกนัคณุภาพเดิม หรือเปนเวลาหกสิบ (60) วนัตั้งแตวนัทีซ่อม แลว
แตวาระยะเวลาใดจะยาวนานกวา

วธิีการขอรับบริการตามการรับประกนั
ในกรณีทีค่ณุตองการใชสิทธิตามการประกนัคณุภาพอยางจํากัดนี้ คณุสามารถตดิตอศูนยการ
ตดิตอของ Nokia (ในกรณีทีม่ีศนูยนี้ โปรดพจิารณาอตัราคาโทรศพัทภายในประเทศที่ใช) และ/
หรือในกรณีทีจ่ําเปน ใหสงคนืผลติภัณฑของคณุหรือชิ้นสวนที่มีปญหา (ในกรณีที่ไมมีปญหาทัง้
ผลิตภัณฑ) ไปทีศ่นูยใหความชวยเหลอืของ Nokia หรือสถานที่ใหบริการที่กําหนดโดย Nokia
ขอมูลเกี่ยวกบัศูนยใหความชวยเหลือของ Nokia สถานที่ใหบริการที่กาํหนดโดย Nokia และศนูย
การตดิตอของ Nokia สามารถหาไดที่เว็บเพจของ Nokia ในทองทีห่ากมี

คณุตองสงคนืผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนทีม่ีปญหา (ในกรณีที่ไมมีปญหาทัง้ผลิตภัณฑ) ไปที่ศนูยให
ความชวยเหลอืของ Nokia หรือสถานทีใ่หบริการที่กาํหนดโดย Nokia กอนสิ้นระยะเวลาการ
ประกันคณุภาพ

เมื่อใชสิทธิตามการประกันคณุภาพอยางจํากัด คณุตองแสดง: a) ผลติภัณฑ (หรือชิ้นสวนทีม่ี
ปญหา) b) หลักฐานการซื้อตนฉบับที่ไมมีการแกไขและสามารถอานออกได ที่มีการระบุอยาง
ชดัเจนถงึชื่อและที่อยูของผูขาย วันทีแ่ละสถานที่ที่ซื้อ ประเภทผลติภัณฑ และ IMEI หรือ
เลขลําดบัอปุกรณอืน่ๆ

การประกันคณุภาพนี้จะสามารถขยายไดเฉพาะกบัผูใชเดมิที่ซื้อผลติภัณฑเปนคนแรกและไมมี
การมอบหรือโอนไปยังผูซื้อ/ผูใชถดัไป

สิ่งทีไ่มครอบคลุมถงึ
1. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลุมถึงคูมือผูใชหรือซอฟตแวรของบุคคลภายนอก
การตัง้คา เนื้อหา ขอมูล หรือลิงค ไมวาจะถูกรวม/ดาวนโหลดในผลิตภัณฑหรือไม ไมวาจะถกูรวม
ในระหวางการตดิตัง้ การประกอบ การขนสง หรือในเวลาใดๆ ในระหวางสายการสงมอบหรือโดย
ประการอื่น และตามวิธกีารที่คณุกําหนด ในการขยายตามทีก่ฎหมายที่ใชบังคบัอนุญาต Nokia จะ
ไมรับประกันวาซอฟตแวรของ Nokia จะเปนไปตามขอกําหนดของคณุ จะสามารถทาํงานรวมกับ
อปุกรณฮารดแวรหรือซอฟตแวรประยุกตตางๆ ที่กาํหนดโดยบคุคลภายนอก รวมทั้งจะไมรับ
ประกนัวาการทํางานของซอฟตแวรดังกลาวนี้จะไมมีการตดิขัดหรือปราศจากขอบกพรองหรือขอ
บกพรองตางๆ ในซอฟตแวรจะสามารถแกไขไดหรือจะไดรับการแกไข

2. การรับประกันอยางจํากดันี้ไมครอบคลุมถึง ก) การสกึหรอเสื่อมสภาพจากการใชงานตามปกติ
(ซึ่งรวมถึงแตไมจํากดัเพียง การสึกหรอเสือ่มสภาพของเลนสถายภาพ แบตเตอรี่หรือจอภาพ) ข)
คาขนสง ค) ความบกพรองจากการใชงานโดยขาดความระมัดระวงั (ซึ่งรวมถึงแตไมจํากดัเพยีง
ความบกพรองที่เกดิจากสิ่งของมีคม การหักงอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ) ง) ความบกพรอง
หรือความเสยีหายที่เกิดจากการใชผลติภัณฑอยางไมถกูตอง ซึ่งรวมถึงการใชงานทีข่ัดกับขอ
แนะนําการใชที่ใหโดย Nokia (เชน การใชท ีร่ ะบุอยใู นคมูือผูใชของผลิตภัณฑ) และ/หรือ จ) การ

ําอื่นๆ  ทอยี่ ูนอกเหนือการควบคุมอยางเหมาะสมของ Nokia

3. การประกนัคุณภาพอยางจํากัดนี้จะไมครอบคลุมถึงขอบกพรองหรือขอบกพรองที่ถูกกลาวอาง
ที่เกดิขึ้นโดยขอเทจ็จริงทีว่ามีการใชผลติภัณฑกบั หรือเชื่อมตอกับ ผลติภัณฑ อุปกรณเสริม
ซอฟตแวร และ/หรือ การบริการที่ไมไดผลิต จัดหาหรือไดรับอนุญาตจาก Nokia และไดมีการใช
นอกเหนือจากวัตถปุระสงคทีก่ําหนดใหใช ขอบกพรองตางๆ อาจเกิดจากไวรัสคอมพวิเตอร จาก
การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตของคณุหรือของบุคคลภายนอกไปยังการบริการ บัญชีอื่นๆ ระบบ
คอมพิวเตอรหรือเครือขายตางๆ การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตนี้อาจเกดิขึ้นจากการการเจาะ
ระบบ การขโมยรหัสผานหรือวิธกีารอื่นๆ ที่หลากหลาย

4. การประกันคณุภาพอยางจํากดันี้จะไมครอบคลุมถึงขอบกพรองที่เกดิขึ้นโดยขอเทจ็จริงที่วา
แบตเตอรี่เกิดการลดัวงจรหรือซีลของแบตเตอรี่ถูกปด หรือเซลลแตกหรือแสดงรองรอยการถูก
ทําลาย หรือมีการใชแบตเตอรี่ในอุปกรณอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดใหใช

5. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมใชบงัคบัในกรณีที่ผลิตภัณฑถูกเปด ปรับเปลี่ยน หรือ
ซอมโดยบุคคลอื่นใดที่มิใชศนูยใหรับบริการที่ไดรับมอบหมาย ในกรณีทีม่ีการซอมโดยใชอะไหล
ที่ไมไดรับการอนุญาตใหใช หรือในกรณีที่เลขลําดบัของผลติภัณฑ รหัสวันที่ของอุปกรณเสริม
โทรศพัทเคลือ่นที่ หรือหมายเลข IMEI ถกูดงึออก ลบ ทาํใหเลอืน แกไข หรือไมสามารถอานได
ในวธิีใดๆ กต็าม และการพิจารณาดงักลาวนี้จะอยูในดลุยพินิจแตเพยีงผูเดยีวของ Nokia

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 55

คณุภาพตามวชิาชพีอยางไมคดิคาบริการโดยการซอม หรือ หากทาง Nokia พิจารณาแตเพยีงผู
เดยีวเหน็จําเปนวาใหเปลีย่นผลติภัณฑใหมใหแทนตามการประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้ (เวนแต
กฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอื่น) การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะมีความสมบรูณและ
สามารถใชบังคบัไดในประเทศที่คณุไดซื้อผลิตภัณฑที่มุงผลิตเพือ่จําหนายในประเทศนี้เทานั้น

ระยะเวลาการรับประกนัคุณภาพ
ระยะเวลาการประกันคณุภาพจะเริ่มตนตัง้แตเวลาที่ซื้อผลติภัณฑเดมิโดยผูใชที่ซื้อเปนคนแรก
ผลิตภัณฑอาจประกอบไปดวยสวนตางๆ หลายสวน และแตละสวนอาจมีระยะเวลาการรับประกนัที่

กระท



ดาํเนินการมีพรอมใช การครอบคลุมของการบริการ การบริการ หรือพิสัยของเครือขายเซลลูลาร
หรือเครือขายหรือระบบอืน่ๆ กอนทีจ่ะมีการซอมหรือเปลีย่นผลติภัณฑ ผูใหบริการอาจจําเปนตอง
ปลดล็อค SIM หรือล็อคอื่นๆ ที่ไดมีการเพิม่เพือ่ลอ็คผลติภัณฑกับเครือขายหรือผูใหบริการเฉพาะ
ในกรณีดงักลาวนี้ Nokia จะไมรับผิดชอบในความลาชาในการซอมตามการประกันคณุภาพหรือ
การที่ Nokia ไมสามารถทาํการซอมตามการประกันคุณภาพไดอยางสมบูรณซึ่งมีสาเหตจุากความ
ลาชาของผูใหบริการหรือความลมเหลวในการปลดล็อค SIM หรือลอ็คอืน่ๆ ได

โปรดจําไววาใหทําการสํารองสําเนาตางๆ หรือเกบ็เอกสารที่มีขอมูลและเนื้อหาที่สาํคญัที่เก็บอยู
ในผลติภัณฑของคณุ เนื่องจากเนื้อหาหรือขอมูลอาจสูญหายในระหวางการซอมหรือการเปลีย่น
ผลิตภัณฑ ตามขอกําหนดในขอ "ขอจํากัดความรับผิดของ Nokia" และตามทีก่ฎหมายอนุญาต
Nokia ไมวาในกรณีใดๆ จะไมรับผิดชอบ ทัง้โดยชดัแจงหรือโดยปริยาย ในความเสียหายหรือ
ความสูญหาย หรือความลมเหลวไมวาจะเกิดขึ้นจากความสญูหาย ความเสียหาย หรือความลม
เหลวของเนื้อหาหรือขอมูลในระหวางการซอมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ

ชิน้สวนหรืออปุกรณอื่นทั้งหมดของผลติภัณฑที่ Nokia เปลีย่นใหใหมจะเปนกรรมสิทธิข์อง Nokia
ในกรณีทีผ่ลิตภัณฑทีถู่กสงกลับคนืถกูพบวาไมอยูภายใตเงื่อนไขและขอผูกพันของการประกัน
คณุภาพอยางจํากัดนี้ ทาง Nokia และบริษัทที่ใหบริการที่ไดรับมอบหมายขอสงวนสทิธิที่จะคดิคา
บริการ ในขณะทีซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ Nokia อาจใชผลติภัณฑหรือชิน้สวนใหม เทยีบเทา
ของใหม หรือทีไ่ดรับการปรับปรุงสภาพใหมแลว

ผลิตภัณฑของคณุอาจมีองคประกอบเฉพาะประเทศ ซึ่งรวมถึงซอฟตแวร ในกรณีที่ผลิตภัณฑมี
การสงออกอีกครั้งจากประเทศปลายทางเดิมไปยังอีกประเทศหนึ่ง ผลติภัณฑอาจมีองคประกอบ
เฉพาะประเทศที่ไมถือวาเปนขอบกพรองตามการประกนัคณุภาพอยางจํากัดนี้

ขอจํากัดความรับผิดของ Nokia
การประกันคณุภาพอยางจํากดันี้เปนการแกไขเฉพาะประการเดยีวของคณุตอ Nokia และเปน
ความรับผิดเฉพาะประการเดียวของ Nokia ในขอบกพรองในผลิตภัณฑของคณุ อยางไรก็ด ีการ
ประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้ไมแยกหรือจํากดั i) สทิธติามกฎหมาย (ขอกาํหนดของกฎหมาย)
ตามกฎหมายที่ใชบังคบั หรือ ii) สิทธิใดๆ ของคณุตอผูจําหนายผลติภัณฑ

การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะใชแทนทีค่วามรับผิดและการประกนัคณุภาพของ Nokia อื่นๆ
ไมวาโดยปากเปลา ลายลกัษณอกัษร โดยขอกาํหนด (ไมบังคับ) โดยขอสัญญา โดยการละเมิด
หรือโดยประการอื่น ซึ่งรวมถงึแตไมจํากัด และในกรณีทีอ่นุญาตตามกฎหมายทีใ่ชบังคบั ขอ
กาํหนด การประกนัคณุภาพ หรือเงื่อนไขโดยปริยายใดๆ ที่เกีย่วกับคณุภาพและความสมบรูณที่
เหมาะสมกับสภาพการใชงาน ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะไมรับผิดชอบสําหรับความเสีย
หายหรือสูญหาย หรือความลมเหลวของขอมูล การสูญเสียกําไร การสญูเสยีการใชผลิตภัณฑหรือ
การทาํงาน การสญูเสียทางธุรกิจ การสูญเสยีในการทาํสญัญา การสูญเสยีรายได หรือการสูญเสีย
รายรับที่คาดไว ตนทุนหรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้น หรือสําหรับความเสยีหายหรือความเสียหายทาง
ออม ความเสยีหายหรือความสญูเสียที่เกิดขึ้น หรือความเสียหายหรือความสูญเสียพเิศษ ตามที่
กฎหมายอนุญาต Nokia จะรับผิดจํากดัเฉพาะมูลคาของผลติภัณฑทีจ่ําหนาย ขอจํากดัดงักลาวจะ
ไมใชกับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทีเ่กิดจากการละเมิดทีไ่ดรับการพิสจูนวาเปนของ Nokia

ขอกําหนดตามกฎหมาย
การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้อยูภายใตขอกําหนดของกฎหมายที่กาํหนดเงื่อนไขหรือการ
ประกนัคณุภาพโดยปริยายใหกับการประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้ซึ่งไมสามารถปฏิเสธ จํากัด หรือ
ปรับเปลีย่น หรือไมสามารถปฏิเสธ จํากดัหรือปรับเปลี่ยนเวนแตกระทาํอยางจํากัด ในกรณีที่ขอ
กาํหนดตามกฎหมายดงักลาวใชบังคบั และ Nokia สามารถปฏิบัติตามได ความรับผิดตามขอ
กาํหนดดงักลาวจะมีอยูอยางจํากัด โดยมีทางเลือกในกรณีของสนิคา: เปลี่ยนสนิคาหรือสิง่ของที่
เทียบเทาสนิคา ซอมสนิคา ชาํระราคาคาเปลี่ยนสินคาหรือการไดมาในสนิคาที่เทาเทยีมกัน หรือ
ชําระราคาในการซอมสนิคา และในกรณีของการบริการ: ใหบริการอีกครั้ง หรือชาํระราคาในการที่
ตองใหบริการอกีครั้ง

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑของคณุเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสซึ่งมีเทคโนโลยีที่มีความซับซอน
Nokia ขอแนะนําใหคณุทาํความคุนเคยกบัคูมือผูใชและคาํแนะนําที่ใหมาพรอมกับผลติภัณฑ โดย
ทําหมายเหตุไวดวยวาผลติภัณฑอาจมีเลนสกลองถายรูป หนาจอที่มีความคมชัดสูง และชิน้สวน
อืน่ๆ ดงักลาว ซึ่งอาจถกูขีดขวนหรืออาจเสียหายไดหากไมใชความระมัดระวังอยางดี

ขอมูลการประกันคณุภาพ ขอกําหนด และคณุภาพของผลิตภัณฑทั้งหมดอาจมีการเปลีย่นแปลง
โดยไมมีการแจงใหทราบ

Nokia Corporation
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Finland
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6. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมสามารถใชได ในกรณีทีผ่ลิตภัณฑโดนละอองน้ํา
ความชื้น หรือความรอนจัด หรือเงื่อนไขทางสิ่งแวดลอมที่รุนแรง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในเงื่อนไขดงักลาว มีการกัดกรอน การออกซิเดชัน การเปอนอาหารหรือของเหลว หรือได
รับผลจากเคมีภัณฑ

ขอความสําคัญอื่น
ผูใหบริการอสิระที่เปนบุคคลภายนอกจะจัดหาซิมการดและเครือขายเซลลลูารและ/หรือเครือขาย
หรือระบบอื่นๆ ที่ใชกับผลิตภัณฑ ดงันั้น Nokia จะไมรับผิดชอบในการประกันคณุภาพกับการ



คาํประกาศเรื่องความสอดคลอง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้วา RM-470 ผลิตภัณฑนี้สอดคลองกบัขอกําหนด
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พื้นที่ของคุณ อุปกรณนี้สอดคลองกบัมาตราที่ 15 ของขอกาํหนด FCC การทาํงานจะขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขสองขอดงัตอไปนี้ (1) อปุกรณนี้จะไมกอใหเกดิสัญญาณรบกวนทีเ่ปนอันตรายใดๆ และ
(2) อปุกรณนี้ตองยอมรับสัญญาณรบกวนใดๆ ก็ตาม รวมถงึสัญญาณรบกวนที่อาจทําใหอุปกรณ
ทํางานไมตรงกับที่ตองการ การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไมไดรับอนุมัตอิยางชดัแจง
จาก Nokia จะทําใหสทิธใินการใชอุปกรณนี้ของผูใชเปนโมฆะ

หมายเลขรุน: 6700c

เคร ือ่งโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มคีวามสอดคลองตาม
มท . 1015-2549 และ

มาตรฐานทางเทคนิค 
ขอกําหนดอื่นของ  กทช.

เลขท กทช. 

่ มีอตัราการดดูกลืนพลงังานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) 
อันเนื่ ิทยุคมนาคมเทากับ 0.41 วัตต/กก. ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐาน

ุษยจากการใชเครื่องวทิยุ คมนาคมที่คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาค ประกาศกําหนด

/ฉบบัท่ี 4.0 TH
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