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ความปลอดภยั

โปรดอานและปฏบิัติตามคําแนะนําตอไปน้ี มิ
ฉะน้ันอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิด
กฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมในคูมือ
ผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หาม
ใชโทรศัพทไรสาย หรือในกรณีท่ี
อาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรอื
กอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับข่ียาน
พาหนะเปนอันดับแรก

ควรปฏบิัติตามกฎหมายทองถิ่น
ไมควรใชมือจับสิ่งอ่ืนใด เมื่อคุณ
ขับขี่ยานพาหนะอยู สิ่งสําคัญ
อันดับแรกที่คณุควรคํานึงในขณะ
ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความ
ปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอ
สัญญาณรบกวน ซึง่จะสงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของ
เคร่ืองได

ปดโทรศพัทเม่ืออยูในบริเวณที่หามใช
โทรศัพทไรสาย

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

บริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ันท่ี
จะสามารถประกอบหรือซอม
อุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและ
แบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรอง
เทาน้ัน หามตอโทรศัพทเขากับ
อุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกัน
ได

กันนํ้า
โทรศัพทของคุณไมกันนํ้า ควร
เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง

เก่ียวกับโทรศพัทของคุณ
อุปกรณไรสายที่อธิบายไวในคูมือเลมน้ีได
ผานการรับรองใหใชงานกับ เครือขาย (E)GSM
850, 900, 1800 และ 1900 MHzและเครือ
ขาย UMTS 900, 1900 และ 2100 MHz HSDPA
และ HSUPA ได โปรดติดตอขอขอมูลเพ่ิมเตมิ
เก่ียวกับเครือขายจากผูใหบริการโทรศัพท
ของคุณ

โทรศัพทของคุณรองรับการเชื่อมตอหลายวิธี
และโทรศัพทของคุณเสี่ยงตอไวรัส และ
เน้ือหาที่มีอันตรายอื่นๆ เชนเดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร ควรปฏบิัติดวยความระมัดระวัง
ในการใชขอความ การขอเช่ือมตอ การเรียกดู
และการดาวนโหลด ตดิตัง้และเลือกใชเฉพาะ
บริการและซอฟตแวรจากแหลงท่ีเชื่อถือได
ซึ่งมีมาตรการดานความปลอดภัยและการ
ปองกันเพียงพอ เชน แอปพลิเคช่ันท่ีมี
Symbian Signed หรือผานการทดสอบ Java
Verified™ เทาน้ัน ควรใชการพิจารณาอยาง
รอบคอบในการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัส
และซอฟตแวรดานความปลอดภยัอ่ืนๆ ลงใน
โทรศัพทของคุณและคอมพิวเตอรท่ีใชเช่ือม
ตอ

โทรศัพทของคณุอาจมีบุคมารคและลิงค
สําหรับไซตอินเทอรเน็ตจากบริษัทภายนอก
ติดตั้งไวลวงหนาแลวและอาจยอมใหเขา
เว็บไซตของบริษัทอ่ืนได เว็บไซตเหลาน้ีไม
ไดอยูในเครือของ Nokia และ Nokia ไมรับ
ประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลาน้ี
หากคุณเขาใชเว็บไซตดังกลาว ควรใชความ
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ระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยหรือ
เน้ือหาของเว็บไซต

คําเตือน:
คณุตองเปดเคร่ืองกอนเริ่มใชงานคุณสมบัติ
ตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปด
เคร่ือง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

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

คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลาย
ลกัษณอักษรสําหรับขอมูลสําคญัท้ังหมดท่ีจัด
เก็บไวในเครื่องดวยเสมอ

เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ
โปรดอานคูมือของอุปกรณน้ันๆ เพ่ือศึกษา
ขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับความปลอดภัย
หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถ
ใชงานรวมกันได

รปูภาพท่ีปรากฏในคูมือฉบับน้ีอาจแตกตาง
จากภาพที่ปรากฏบนหนาจอโทรศัพทของคุณ

โปรดดูขอมูลท่ีสําคัญอ่ืนๆ เก่ียวกับโทรศัพท
ไดจากคูมือผูใช

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการ
โทรศัพทไรสายกอนเร่ิมใชงานโทรศัพท บาง
คณุสมบัติไมสามารถทํางานไดบนทุกเครือ
ขาย คุณสมบัติตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอ
ตกลงเฉพาะกับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถ
ใชงานได บริการเสริมจากระบบเครือขาย
เก่ียวของกับการรับสงขอมูล โปรดตรวจสอบ
คาธรรมเนียมในระบบเครือขายหลักของคุณ
และเมื่อใชบริการขามเครือขายจากผูให
บริการของคุณ ผูใหบริการสามารถใหคํา
อธิบายถึงคาบริการท่ีเรียกเก็บ ในบางเครือ
ขาย อาจมีขอจํากัดท่ีสงผลกระทบตอการใช

งานคุณสมบัติบางอยางของโทรศัพทเครื่องน้ี
ท่ีตองไดรับการสนับสนุนจากระบบเครือขาย
เชน การสนับสนุนสําหรับเทคโนโลยเีฉพาะ
เชน โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ท่ี
ทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรใน
ภาษาตางๆ

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

ความปลอดภัย 5

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



การคนหาวิธีใช

การสนับสนุน
เมื่อคุณตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช
งานผลิตภณัฑของคุณ หรือคุณไมแนใจเก่ียว
กับการใชงานโทรศัพทของคุณ โปรดดูหนา
การสนับสนุนท่ี www.nokia.com/support
หรือเว็บไซต Nokia ภายในประเทศของคุณ
www.nokia.mobi/support (จากโทรศัพท
มือถือ) แอปพลิเคชั่นวิธีใชในโทรศ ัพท หรือ
คูมือผูใช

หากการดําเนินการขางตนไมสามารถชวยแก
ปญหาได ใหปฏิบตัิตามขัน้ตอนใดขัน้ตอน
หนึง่ตอไปน้ี

• เร่ิมโทรศัพทใหม: ปดเคร่ือง แลวถอด
แบตเตอรี ่เมื่อเวลาผานไปสักครู ใหใส
แบตเตอรี่กลับคืน แลวเปดเคร่ือง

• ตัง้คากลับไปเปนคาเดิมท่ีตั้งมาจาก
โรงงานดังท่ีไดอธิบายไวในคูมือผูใช
เอกสารและไฟลของคุณจะถูกลบในการ
รีเซ็ต ดงัน้ันจึงควรสํารองขอมูลของคุณ
ไวกอน

• อัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทของคุณเปน
ประจําเพ่ือประสิทธภิาพการทํางานสูงสุด
และรับคณุสมบัติใหมๆ ตามท่ีไดอธิบาย
ไวในคูมือผูใช

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

การอัพเดตซอฟตแวรผานสัญญาณ
เลือก  > การต้ังคา > ตัวจัดการ >
อัพเดต SW

ดวยการอัพเดตซอฟตแวร (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) คุณจะสามารถตรวจสอบวามี
การอัพเดตซอฟตแวรหรือแอปพลิเคช่ัน
สําหรับอุปกรณของคุณหรือไม และ
ดาวนโหลดขอมูลดังกลาวมายังอุปกรณของ
คุณ

การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟแวรอาจทําให
มีการสงขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอร่ีสําหรับโทรศัพท
ของคุณมีพลังงานเพียงพอ หรือเชื่อมตออยู
กับเครื่องชารจกอนเริ่มอัพเดต

คําเตือน:
หากคุณติดตัง้โปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร คุณ
จะไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกับการโทร
ออกฉุกเฉิน จนกวาจะติดตั้งเสร็จและรีสตารท
โทรศัพทอีกคร้ัง ตองแนใจวาไดสํารองขอมูล
ไวแลวกอนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอัพเดต

หลังจากการอัพเดตซอฟตแวรหรือแอปพลิ
เคช่ันสําหรับอุปกรณของคณุโดยใชการ
อัพเดตซอฟตแวร คําแนะนําท่ีเก่ียวของกับ
แอปพลิเคช่ันท่ีมีการอัพเดตในคูมอืผูใชหรือ
วิธีใชอาจไมใชขอมูลลาสุด

เลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

เริ่มการอัพเดต  — ดาวนโหลดการอัพเดตท่ี
ใชงานได ในการนําเครือ่งหมายการอัพเดตท่ี
คุณไมตองการดาวนโหลดออก ใหเลือกการ
อัพเดตจากรายการ
อัพเดตผานทางพีซ ี — อัพเดตอุปกรณของ
คุณโดยใชพีซ ีตัวเลือกน้ีจะแทนท่ีตัวเลือก
เร่ิมการอัพเดต เมื่อมีการอัพเดตท่ีสามารถ
ใชไดโดยการใชแอปพลิเคช่ัน Nokia
Software Updater PC เทาน้ัน
ดูรายละเอียด  — ดูขอมูลการอัพเดต
ดูประวัติการอัพเดต  — ดูสถานะของการ
อัพเดตท่ีผานมา
การตั้งคา  — เปลี่ยนการตั้งคา ไดแก จุด
เช่ือมตอคาเร่ิมตนท่ีใชสําหรับดาวนโหลดการ
อัพเดต
ปฏิเสธสทิธ์ิ  — ดขูอตกลงการอนุญาตใชงาน
ของ Nokia
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© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

http://www.nokia.com/support
http://www.nokia.mobi/support
http://www.nokia.co.th/repair


การอัพเดตซอฟตแวรโดยใชคอมพิวเตอร
Nokia Software Updater เปนแอปพลิเคช่ัน
สําหรับเครื่องพีซีท่ีชวยใหคุณสามารถอัพเดต
ซอฟแวรของโทรศัพทของคุณได ในการ
อัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพทของคุณ คุณ
จําเปนตองมีเคร่ืองพีซีท่ีใชงานรวมกันได, การ
เขาใชงานอินเทอรเน็ตบรอดแบนด และสาย
เคเบิลขอมูล USB ท่ีใชงานรวมกันไดเพ่ือเช่ือม
ตอโทรศัพทของคุณกับเคร่ืองพีซี

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

วิธีใชในโทรศัพท
โทรศัพทของคุณมีคําแนะนําเพ่ือใหความชวย
เหลือในการใชแอปพลิเคช่ันในโทรศัพท

ในการเปดขอความวิธีใชจากเมนูหลัก ให
เลือก  > วิธีใช > วิธีใช และเลือกแอปพลิ
เคชั่นท่ีคุณตองการอานคําแนะนํา

เมื่อเปดแอปพลิเคชั่นอยู หากตองการเขาใช
งานขอความวิธีใชของหนาจอปจจุบัน ให
เลือก ตัวเลอืก > วิธีใช

ขณะอานคําแนะนํา หากตองการเปลี่ยนขนาด
ขอความวิธีใช ใหเลือก ตัวเลอืก > ลดขนาด
แบบอักษร หรือ เพิ่มขนาดแบบอักษร

คุณสามารถคนหาลิงคเช่ือมโยงไปยังหัวขอท่ี
เก่ียวของไดท่ีดานทายของขอความวิธีใช
หากคุณเลือกคําท่ีขีดเสนใต คําอธิบายแบบ
ยอจะปรากฏขึ้น

ขอความวิธีใชจะใชสัญลกัษณตอไปน้ี

แสดงลิงคเชื่อมโยงไปยังหัวขอวิธีใช
ท่ีเก่ียวของ
แสดงลิงคเชื่อมโยงไปยังแอปพลิ
เคชั่นท่ีกลาวถึง

ขณะอานคําแนะนํา หากตองการสลับระหวาง
ขอความวิธีใชและแอปพลิเคช่ันท่ีเปดอยูใน

พ้ืนหลัง ใหกดปุมเมนูคางไว และเลือกจาก
รายการแอปพลิเคช่ันท่ีเปดอยู

การคนหาวิธีใช 7
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เริ่มตนการใชงาน

การใสซิมการดและแบตเตอรี่

1 ในการถอดฝาครอบดานหลังของ
โทรศัพท ใหเปดฝาชองเสียบ Micro USB
กดปุมคลายล็อค แลวยกฝาครอบดาน
หลังออก

2 เลื่อนท่ีวางซมิการดไปดานหลังเพ่ือปลด
ล็อค (1) ยกท่ีวางซิมการดขึน้ (2) แลว
เลื่อนซมิการดเขาไปในชองใสซิมการด
(3)

ตรวจดูใหแนใจวาหนาสัมผัสบนการดควํ่า
ลงบนโทรศัพท และมุมตัดบนการด
ควํ่าลงบนท่ีใสซมิการด

3 ยกท่ีวางซิมการดลง (4) แลวเลื่อนไปขาง
หนาเพ่ือล็อค (5)

4 ใสแบตเตอรี่

5 หากตองการใสฝาครอบกลับเขาท่ี ให
วางตัวลอ็คของดานบนเขากับชองใส (1)
แลวกดลงจนกระท่ังฝาครอบล็อคเขาท่ี
(2)

ควรปดโทรศัพทและถอดอุปกรณชารจออก
กอนถอดแบตเตอรี่ทุกคร้ัง

การใสการดหนวยความจํา
การดหนวยความจําอาจมีมาพรอมกับ
โทรศัพท และอาจใสไวในเครือ่งแลว

1 ถอดฝาครอบดานหลังออกจากโทรศัพท

2 วางการดในชองใสโดยใหหนาสัมผัสควํ่า
ลง (1) แลวคอยๆ ดันการดเขาไปจนล็อค
เขาท่ี (2)

3 ใสฝาครอบดานหลังกลับเขาท่ี

8 เริ่มตนการใชงาน
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การชารจแบตเตอร่ี
แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจจากโรงงาน
มาบางแลว หากเครื่องแสดงสัญลักษณ
แบตเตอรี่ออน ใหปฏบิัติดังน้ี

1 เสียบอุปกรณชารจท่ีเตารับท่ีผนัง
2 เสียบอุปกรณชารจเขากับโทรศัพท

3 เม่ือชารจแบตเตอรีจ่นเต็มแลว ใหถอด
เคร่ืองชารจออกจากโทรศัพท และออก
จากเตารับท่ีผนัง

คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่ตามระยะ
เวลาท่ีกําหนด และคุณสามารถใชโทรศัพท
ระหวางการชารจได หากแบตเตอรี่หมด อาจ
ตองใชเวลาหลายนาทีกวาท่ีสัญลักษณแสดง
การชารจจะปรากฏขึน้บนหนาจอหรือกอนท่ีจะ
สามารถโทรออกได

เคลด็ลับ: หากคุณมีอุปกรณชารจเดิมของ
Nokia ท่ีใชงานรวมกันได คุณสามารถใชกับ
โทรศัพทของคุณไดโดยตออะแดปเตอร
เคร่ืองชารจ CA-44 เขากับเครื่องชารจเดิม อะ
แดปเตอรเปนอุปกรณเสริมท่ีขายแยกตางหาก

การชารจดวย USB
คุณสามารถใชการชารจดวย USB ไดเมื่อไมมี
เตารับท่ีผนัง เมื่อชารจโทรศัพทของคุณดวย
สายเคเบิลขอมูล USB จะใชเวลาในการชารจ

นานขึน้ ประสิทธิภาพในการชารจดวย USB
อาจแตกตางกันไปอยางเห็นไดชัด ในบาง
กรณี อาจใชเวลานานมากสําหรบัการทําให
เคร่ืองเริ่มชารจหรือการทําใหโทรศัพทเร่ิมตน
ทํางาน

เม่ือชารจดวย USB คุณสามารถถายโอนขอมูล
ดวยสายเคเบิลขอมูล USB ขณะท่ีชารจ
โทรศัพทไดอีกดวย

1 เสียบอุปกรณ USB ท่ีใชรวมกันไดเขากับ
โทรศัพทโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB ท่ี
ใชรวมกันได
อาจใชเวลาสักครูกอนท่ีการชารจจะเร่ิม
ขึน้อยูกับประเภทของอุปกรณท่ีใชสําหรับ
การชารจ

2 หากเปดโทรศัพทแลว เลือกตัวเลือก
โหมด USB ท่ีมีอยูบนหนาจอโทรศัพท

การเปดและปดโทรศัพท

กดปุมเปด/ปดคางไวเพ่ือเปดและปดโทรศัพท
กดปุมเปด/ปดเปนชวงสั้นๆ เพ่ือวางสายหรือ
ปดแอปพลิเคช่ัน

หากโทรศัพทขอใหคุณปอนรหัส PIN ใหปอน
รหัส PIN และเลือก ตกลง

เริ่มตนการใชงาน 9
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หากโทรศัพทขอใหคุณปอนรหัสล็อค ใหปอน
รหัสล็อค และเลือก ตกลง รหัสล็อคท่ีกําหนด
ใหจากโรงงานคือ 12345

ในการตัง้คาเขตเวลา เวลาและวันท่ีท่ีถูกตอง
ใหเลือกประเทศที่คุณอยูในขณะน้ี แลวปอน
เวลาและวันทองถิ่น

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

การต้ังกําหนดคา
กอนท่ีคุณจะใชขอความมัลติมีเดีย อีเมล การ
ซิงโครไนซ การสตรีม และเว็บเบราเซอรได
คุณตองมีการตั้งกําหนดคาในโทรศัพทของ
คุณอยางเหมาะสม โทรศัพทของคุณอาจ
กําหนดการตั้งคาเบราเซอร ขอความ
มัลติมีเดีย จดุ เช่ือมตอ และการสตรีมตามซิม
การดท่ีใชอยูโดยอัตโนมัต ิถาไมเชนน้ัน คุณ
สามารถใชแอปพลิเคช่ันตวัชวยการตั้งคาเพ่ือ
กําหนดการตั้งคา คุณอาจรับการตั้งคาเปน
ขอความการกําหนดคาท่ีคุณสามารถบันทึกใน
โทรศัพทของคุณได หากตองการทราบขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคุณหรือ
ตัวแทนจําหนาย Nokia ท่ีไดรับอนุญาตท่ีใกล
ท่ีสุด

เมื่อคุณไดรับขอความการกําหนดคา และไมมี
การจัดเก็บและใชงานการตั้งคาโดยอัตโนมัติ
1 ขอความใหม จะปรากฏขึ้น หากตองการจัด
เก็บการตั้งคา เลือก แสดง > ตัวเลือก >
บันทึก คุณอาจจําเปนตองปอนรหัส PIN ท่ีผู
ใหบริการใหมา

ตัวชวยตั้งคา
เลือก  > การต้ังคา > ตัวชวยต้ังคา

ใชตัวชวยตัง้คาเพ่ือกําหนดการตั้งคาอีเมล
และการเช่ือมตอ ความพรอมใชงานของ
รายการในตัวชวยตั้งคาขึน้อยูกับคุณสมบัติ
ของโทรศัพท ซิมการด ผูใหบริการ และขอมูล
ในฐานขอมลูตัวชวยตั้งคา

ในการเริ่มใชตัวชวยตั้งคา ใหเลือก เริ่มตน

เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุดขณะใชตัวชวยตั้ง
คา ใหใสซมิการดของคุณไวในเครื่อง หากไม
ไดใสซมิการด ใหทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
ผูใหบริการ  — กําหนดการตั้งคาท่ีผูให
บริการระบ ุเชน การตั้งคา MMS, อินเทอรเน็ต,
WAP และการสตรีม
การตั้งคาอีเมล  — กําหนดคา POP, IMAP
หรือบัญชี Mail for Exchange

การตั้งคาท่ีมีอยูสําหรับการแกไขอาจแตกตาง
กันไป

10 เริ่มตนการใชงาน

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



โทรศัพทของคุณ

ปุมและสวนประกอบ

1 เซนเซอรแสง
2 ปุมเลือกซาย
3 ปุมโฮม
4 ปุมโทรออก
5 ปุมตัวเลข
6 ปุมวางสาย / เปดปด
7 ปุมลบ C
8 ปุมเลือกขวา
9 ปุม Navi™ (ปุมเล่ือน)
10 เลนสกลองรอง
11 หูฟง

12 ชองสายคลองขอมือ
13 ชองเสียบ Nokia AV (2.5 มม.)
14 ชองเสียบ Micro USB
15 ชองเสียบอุปกรณชารจ
16 เลนสกลองหลัก
17 แฟลชกลอง
18 ไมโครโฟน
19 ลําโพง
20 ปุมจับภาพ

พ้ืนผิวของโทรศัพทเคร่ืองน้ีปราศจากสาร
นิกเกิล

ขนาด
• ปริมาตร: 62 ซซีี
• นํ้าหนัก: 106 กรัม
• ความยาว (สูงสุด): 95 มม.
• ความกวาง (สูงสุด): 46 มม.
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• ความหนา (สูงสุด): 15.95 มม.

หนาจอหลัก
เม่ือคุณเปดโทรศัพท และมีการลงทะเบียน
เขาสูเครือขาย เคร่ืองจะอยูในหนาจอหลัก
และพรอมใชงาน

ในการเปดรายการเบอรท่ีโทรออกลาสุด ให
กดปุมโทร

ในการใชคําสั่งเสียงหรือการโทรออกโดยใช
เสียง ใหกดปุมเลือกดานขวาคางไว

ในการเปลี่ยนรูปแบบ ใหกดปุมเปด/ปดเบาๆ
แลวเลือกรูปแบบ

ในการเริ่มการเช่ือมตอกับเว็บ ใหกด 0 คางไว

ในการเปดใชงานหรือเลิกใชงานการเช่ือมตอ
Bluetooth ใหกด * คางไว

ในการแกไขหนาจอหลัก เลือก  > การตั้ง
คา > การต้ังคา และ ทั่วไป > การปรับต้ัง
คา > โหมดสแตนดบาย และจากตัวเลือก
มี

รูปแบบออฟไลน
ในการเปดใชรูปแบบออฟไลนอยางรวดเรว็ ให
กดปุมเปด/ปดเบาๆ แลวเลือก ออฟไลน

ในการสลับไปยังรูปแบบอื่น ใหกดปุมเปด/ปด
เบาๆ แลวเลือกรูปแบบ

เม่ือรูปแบบออฟไลนทํางาน การเช่ือมตอ
ท้ังหมดท่ีใชความถี่วิทยุจะถูกตัด อยางไร
ก็ตาม คุณสามารถใชโทรศัพทของคุณโดย
ไมมีซิมการด รวมท้ังฟงวิทยุหรือเพลงได อยา
ลืมปดโทรศัพท ในกรณีท่ีหามใชโทรศัพทไร
สาย

ขอสําคัญ:  ในรูปแบบออฟไลน คุณไม
สามารถโทรออกหรือรับสาย หรือใชคุณสมบัติ
อ่ืนๆ ท่ีตองอยูในพ้ืนท่ีใหบริการเครือขายเซล
ลูลาร แตคุณอาจสามารถโทรติดตอเบอรโทร
ฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้งโปรแกรมไวใน
เคร่ืองของคุณไวลวงหนาแลวได ในการโทร

ติดตอ คุณตองเปดการใชฟงกช่ันโทรศัพท
กอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อค
โทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค

เครื่องหมายบนหนาจอ

กําลังใชงานโทรศัพทในเครือขาย
UMTS หรือเครือขาย GSM (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) แถบที่อยูติดกับ
ไอคอนแสดงถงึความแรงของสัญญาณ
เครือขาย ณ ตําแหนงปจจุบันของคุณ
ย่ิงมีจํานวนขดีมากแสดงวาสัญญาณยิ่ง
แรงมาก

เปดใชงาน High-Speed Downlink
Packet Access (HSDPA) / High-Speed
Uplink Packet Access (HSUPA)
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ใน
เครือขาย UMTS

โทรศัพทอยูในรูปแบบออฟไลนและไม
ไดเช่ือมตอกับเครือขายเซลลูลาร

ระดับประจุแบตเตอรี่ ย่ิงมีจํานวนขดี
มาก แสดงวามีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู
มาก

คุณมีขอความที่ยังไมไดอานใน
โฟลเดอรถาดเขาในขอความ

คุณไดรับอีเมลใหมในศูนยฝาก
ขอความระยะไกล

มีขอความรอสงอยูในโฟลเดอรถาด
ออกในแอปพลิเคช่ันขอความ

คุณมีสายท่ีไมไดรับ

ปุมกดของเครื่องถูกล็อคอยู

มีการเปดใชเสียงเตือน
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คุณไดเปดใชงานรูปแบบเงียบแลว และ
เสียงเรียกเขาสําหรับสายเรียกเขาหรือ
ขอความขาเขาจะไมดังขึน้

มกีารเปดใชงานการเชื่อมตอ
Bluetooth

มีการสรางการเช่ือมตอ Bluetooth หาก
สัญลักษณกะพริบ แสดงวาเครื่องของ
คุณกําลังทําการเช่ือมตอไปยังอุปกรณ
อีกตัวหน่ึง

การเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต GPRS
พรอมใหบริการ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)  แสดงวามีการเช่ือมตอ

 แสดงวาพักการเช่ือมตอช่ัวคราว

การเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต EGPRS
พรอมใหบริการ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)  แสดงวามีการเช่ือมตอ 
แสดงวาพักการเช่ือมตอช่ัวคราว

การเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ต UMTS
พรอมใหบริการ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)  แสดงวามีการเช่ือมตอ

 แสดงวาพักการเช่ือมตอช่ัวคราว

รองรับคุณสมบัต ิHSDPA/HSUPA และ
พรอมใชงาน (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) ไอคอนจะแตกตางกันไปใน
แตละภูมิภาค  แสดงวามีการเช่ือม
ตอ  แสดงวาพักการเช่ือมตอช่ัวคราว

โทรศัพทของคุณเช่ือมตอกับ
คอมพิวเตอรดวยสายขอมูล USB

เคร่ืองจะโอนทุกสายไปอีกเบอรหน่ึง

มีการเชื่อมตอชุดหูฟงหรือเคร่ืองชวย
ฟงกับโทรศัพท

มกีารเช่ือมตอชุดโทรศัพทแฮนดฟรีใน
รถกับโทรศัพท

เครื่องของคุณกําลังซงิโครไนซขอมูล

นอกจากน้ี สัญลักษณอ่ืนๆ ยังอาจปรากฏขึน้

การประหยัดพลังงาน
เลือก  > การต้ังคา > การต้ังคา

ในการกําหนดการตั้งคาภาพพักหนาจอ เลือก
ทั่วไป > การปรับต้ังคา > จอภาพ และจาก
ตัวเลือกตอไปน้ี

ประหยัดพลงังานหลงัจาก  — กําหนดระยะ
เวลาท่ีเคร่ืองไมทํางานกอนเปดใชงานการ
ประหยัดพลังงาน
เวลาแสงสวาง  — กําหนดระยะเวลาที่เคร่ือง
ไมทํางานกอนท่ีแสงหนาจอจะหรี่ลง

เมนู
กด 

ในเมนูน้ี คุณสามารถเขาใชฟงกชันตางๆ ใน
โทรศัพทของคุณได

ในการเปดแอปพลิเคช่ันหรือโฟลเดอร ให
เลือกรายการน้ัน

หากคุณเปลีย่นลําดับของฟงกชันในเมนู
ลําดับอาจแตกตางไปจากลําดับท่ีตั้งไวตาม
คําอธิบายในคูมือผูใชน้ี

ในการเปลี่ยนมุมมองเมนู เลือก ตัวเลือก >
เปลีย่นมุมมองเมนู

ในการปดแอปพลิเคช่ันหรือโฟลเดอร ให
เลือก ตัวเลือก > ออก

ในการแสดงและสลับไปมาระหวาง
ั่นท่ีเปดอยู ใหกดปุมโฮมคางไว 

ิเคช่ัน
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การปลอยใหแอปพลิเคช่ันทํางานเปนพ้ืนหลงั
จะทําใหใชพลังงานแบตเตอรี่สิ้นเปลืองและ
ลดอายุใชงานของแบตเตอรี่

การปรับระดับเสียง
ในการปรับระดับเสียงขณะฟงไฟลเสียง ให
เล่ือนขึ้นหรือลง

หากตองการปรับระดับเสียงขณะสนทนา ให
เล่ือนไปทางซายหรือขวา

ในการเปดหรือปดใชงานลําโพงขณะสนทนา
ใหเลือก ลําโพง หรือ หูฟงในตัว

คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจ
เปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟง
เพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือโทรศัพท
ไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

การลอ็คปุมกด (ปองกันปุม)
ในการปลดล็อคปุมกด ใหเปดฝาสไลด หรือ
เลือก ปลดลอ็ค แลวเลือก ตกลง อยาง
รวดเร็ว

เลือก  > การต้ังคา > การต้ังคา และ
ทั่วไป

ในการตั้งใหเคร่ืองล็อคปุมกด เมื่อคุณปดฝา
สไลด เลือก จัดการฝาสไลด > การเปดใช
งานล็อคปุมกด

ในการตั้งใหโทรศัพทล็อคปุมกดอัตโนมัติหลงั
จากชวงเวลาท่ีกําหนด เลือก ความ
ปลอดภัย > โทรศพัทและซิมการด > เวลา
ล็อคปุมกดอัตโนมัติ > กําหนดเอง และ
เลือกเวลาที่ตองการ

เม่ือล็อคโทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถ
โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินท่ีใชเปน
ทางการซึ่งกําหนดไวในเครื่องได

รหัสผาน
เลือก  > การต้ังคา > การต้ังคา

ในการกําหนดวิธีใชรหัสผานและการตั้งคา
ความปลอดภัยของโทรศัพท เลือก ทั่วไป >
ความปลอดภัย > โทรศัพทและซิมการด
และจากตัวเลือกตอไปน้ี

• รหัส PIN (UPIN) ท่ีใหมาพรอมกับซิม
การด (USIM) ชวยปองกันไมใหมีการใช
งานการดโดยไมไดรับอนุญาต

• รหัส PIN2 (UPIN2) ท่ีใหมาพรอมกับซิม
การด (USIM) บางประเภทจําเปนสําหรบั
การเขาใชบริการบางอยาง

• รหัส PUK (UPUK) และ PUK2 (UPUK2) อาจ
ใหมาพรอมกับซมิการด (USIM) หากคุณ
ปอนรหัส PIN ผิดติดตอกันสามครั้ง เครื่อง
จะขอใหคุณปอนรหัส PUK หากไมมีการ
ใหรหัสน้ีมา โปรดติดตอผูใหบริการของ
คุณ

• รหัสโทรศัพทชวยปองกันไมใหมีการใช
โทรศัพทของคุณโดยไมไดรับอนุญาต
คุณสามารถสรางและเปลี่ยนรหัส และตั้ง
คาโทรศัพทใหขอรหัสน้ี โปรดเก็บรหัสน้ี
ไวเปนความลับและเก็บไวในท่ีปลอดภัย
หางจากโทรศัพทของคุณ หากคุณลืม
รหัสและโทรศัพทของคุณถูกล็อค คุณจะ
ตองนําโทรศัพทเขารับบรกิารและอาจมี
การเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมเติม สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณ

• จําเปนตองใชรหัสผานจํากัดการโทรเม่ือ
ใชการจํากัดการโทรเพื่อจํากัดการโทร
ออกและรับสายของโทรศัพทของคุณ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การล็อคจากระยะไกล
คุณสามารถล็อคโทรศัพทของคุณจาก
โทรศัพทอีกเคร่ืองไดโดยใชขอความตวั
อักษร ในการล็อคเคร่ืองของคุณจากระยะไกล
และกําหนดขอความตัวอักษรท่ีจะใช ใหเลือก

 > การต้ังคา > การต้ังคา > ทั่วไป >
ความปลอดภัย และ โทรศพัทแ ละซิม
การด > ลอ็ คโทรศพัพทจากระยะไกล เมื่อ
คุณปอนขอความแลว เลือก ตกลง ขอความ
สามารถมีอักขระไดไมเกิน 20 ตัว
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ในการล็อคเคร่ืองของคณุ ใหสงขอความล็อค
เปนขอความตัวอักษรไปยังเบอรโทรศัพทมือ
ถือของคุณ ในการปลดล็อคเคร่ืองของคุณใน
ภายหลัง เลือก ปลดล็อค และปอนรหัสล็อค

การติดต้ัง
เลือก  > แอปพลฯิ > การติดต้ัง

คณุสามารถหาแอปพลิเคชั่นอ่ืนและดาวน
โหลดแอปพลิเคชั่นลงในโฟลเดอรน้ีได

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

การตอชุดหูฟงที่ใชรวมกันได
อยาเช่ือมตอผลิตภณัฑท่ีสรางสัญญาณออก
เน่ืองจากผลิตภณัฑน้ีอาจทําใหเครื่องเสีย
หายได อยาเช่ือมตอแหลงสัญญาณท่ีมีกําลัง
ไฟฟาเขากับชองเสียบ Nokia AV

หามเช่ือมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟง
อ่ืนๆ เขากับชองเสียบ Nokia AV นอกเหนือ
จากท่ีไดรับอนุมัติโดย Nokia ใหใชงานกับ
เคร่ืองน้ีได โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดบัเสียง

การตอสายเคเบลิขอมูล USB
ตอสายเคเบิลขอมูล USB ท่ีใชรวมกันไดเขา
กับชองเสียบ USB

ในการเลือกโหมดการเชื่อมตอ USB ท่ีตั้งไว
หรือเปลี่ยนโหมดที่ใชงานอยู เลือก  >
การต้ังคา และ เช่ือมตอ > USB > โหมด
การเชื่อมตอ USB และเลือกโหมดที่ตองการ

ในการตั้งคาวาจะใชงานโหมดตามคาท่ีตั้งไว
โดยอัตโนมัติหรือไม เลือก ถามเม่ือเชื่อมตอ

สายคลองขอมือ
รอยสายคลองขอมือ และดึงใหแนน
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ฟงกชนัการโทร

สายวิดีโอ
การโทรออก

ในการโทรออก ปอนเบอรโทรศัพท รวมถึง
รหัสพ้ืนท่ี แลวกดปุมโทร

เคลด็ลับ:  สําหรับการโทรออกตางประเทศ
ใสเคร่ืองหมาย + ซึ่งแทนรหัสการโทรออก
ตางประเทศ และปอนรหัสประเทศ รหัสพ้ืนท่ี
(ไมตองใสเลข 0 นําหนาแลวแตกรณี) ตาม
ดวยเบอรโทรศัพท

ในการวางสาย หรือยกเลิกการโทรออก ใหกด
ปุมวางสาย

ในการโทรออกโดยใชรายช่ือท่ีบันทึกไว ให
เปดรายช่ือ พิมพตัวอักษรตัวแรกของชื่อ เล่ือน
ไปท่ีช่ือ และกดปุมโทร

ในการโทรออกโดยใชบันทึก ใหกดปุมโทร
เพ่ือด ู20 หมายเลขลาสุดท่ีคุณโทรออกหรือ
พยายามโทรออก เล่ือนไปยังหมายเลขหรือ
ช่ือท่ีตองการ และกดปุมโทร

ในการปรับระดับเสียงของสายสนทนาที่ใชอยู
ใหเล่ือนขวาหรือซาย

ในการสลับจากสายสนทนาเปนสายวิดีโอ ให
เลือก ตัวเลือก > สลบัไปสายวิดีโอ
โทรศัพทจะยุติสายสนทนาและทําการโทร
สายวิดีโอไปยังผูรับ

การโทรดวน
เลือก  > การต้ังคา > การต้ังคา และ
โทรศัพท > การโทร > การโทรดวน

การโทรดวนชวยใหคุณสามารถโทรออกได
โดยการกดปุมตัวเลขท่ีตองการคางไว เม่ืออยู
ในหนาจอหลัก

ในการเปดใชการโทรดวน เลือก เปด

ในการกําหนดปุมตัวเลขเปนหมายเลข
โทรศัพท เลือก  > การต้ังคา > โทรดวน

เลื่อนไปยังปุมตัวเลข (2 - 9) บนหนาจอ และ
เลือก ตัวเลือก > กําหนด

เลือกหมายเลขโทรศัพทท่ีตองการจาก
รายการรายชื่อ

ในการลบหมายเลขโทรศัพทท่ีกําหนดใหกับ
ปุมตัวเลข เล่ือนไปยังปุมโทรดวน และเลือก
ตัวเลือก > ลบ

ในการแกไขหมายเลขโทรศัพทท่ีกําหนดให
กับปุมตัวเลข เล่ือนไปยังปุมโทรดวน และ
เลือก ตัวเลือก > เปลีย่น

ขอความเสียง
เลือก  > การต้ังคา > โทรศูนย

เมื่อคุณเปดแอปพลิเคช่ันขอความเสียงเปน
คร้ังแรก เคร่ืองจะขอใหคุณปอนหมายเลข
ของศูนยฝากขอความเสียงของคุณ

ในการโทรไปยังศูนยขอความเสียงของคุณ
ใหเล่ือนไปยังศูนยขอความเสียง และเลือก
ตัวเลือก > โทรออกศูนยขอความเสียง

ในการโทรออกไปยังศูนยขอความในหนาจอ
หลัก ใหกด 1 คางไว หรือกด 1 แลวตามดวย
ปุมโทร เลือกศูนยขอความที่คุณตองการโทร
ไป

ในการเปลี่ยนเบอรโทรศัพทของศูนยขอความ
ใหเลือกศูนยขอความและ ตัวเลือก > เปลี่ยน
เบอร

การโทรออกโดยใชเสยีง
โทรออกโดยเปลงเสียงพูดช่ือท่ีจัดเก็บไวใน
รายช่ือ
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หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียง
อาจจะเกิดปญหาขึน้ได ถาคุณอยูในท่ีท่ีมี
เสียงดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังน้ัน
จึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียง
อยางเดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม

1 ในโหมดหนาจอหลัก กดปุมเลือกดาน
ขวาคางไว คุณจะไดยินเสียงสัญญาณ
ส้ันๆ และ พูดตอนน้ี จะปรากฏขึน้

2 เปลงเสียงพูดช่ือบุคคลในรายชื่อท่ีคุณ
ตองการโทรหา หากการจดจําเสียงไดผล
รายชื่อท่ีตรงกับเสียงพูดจะปรากฏ เคร่ือง
จะเลนคําส่ังเสียงของรายช่ือท่ีตรงกันเปน
ลําดับแรกในรายการ ถาคําสั่งเสียงน้ันไม
ถูกตอง ใหเล่ือนไปที่รายการอ่ืน

การประชุมสาย
1 ในการโทรประชุมสาย ใหปอนหมายเลข

โทรศัพทของผูรวมประชุม แลวกดปุมโทร
2 เมื่อผูรวมประชุมรับสาย เลือก ตัวเลือก >

โทรออกใหม
3 เมื่อคุณโทรออกไปยังผูรวมประชุมทุกคน

แลว เลือก ตัวเลือก > ประชุม เพ่ือรวม
สายเขาสูการประชุมสาย

ในการปดเสียงไมโครโฟนของโทรศัพทใน
ระหวางการประชุม เลือก ตัวเลือก > เงียบ
เสียง

ในการนําผูรวมประชุมออกจากการประชุมสาย
เล่ือนไปยังผูรวมประชุมท่ีตองการ และเลือก
ตัวเลอืก > ประชุม > ถอนผูรวมสาย

ในการพูดคุยเปนการสวนตัวกับผูรวมการ
ประชุมสาย เล่ือนไปยังผูรวมประชุมท่ีตองการ
และเลือก ตัวเลือก > ประชุม > สวนตัว

การรับสายเรียกเขา

หากตองรับสาย ใหกดปุมโทรออก หรือเปดฝา
สไลด

ในการตั้งคาโทรศัพทใหรับสายเม่ือคุณเปดฝา
สไลด ใหเลือก  > การต้ังคา > การต้ัง
คา และ ทั่วไป > จัดการฝาสไลด

ในการปฏิเสธสาย ใหกดปุมจบการทํางาน

ในการปดเสียงเรียกเขาแทนที่จะรับสาย ให
เลือก เงียบ

ในกรณีท่ีคณุกําลังใชสายอยูและเปดใชงาน
คุณสมบัติสายเรียกซอนแลว (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) ใหกดปุมโทรเพื่อรับสายเรียก
เขาสายใหม สายแรกจะถูกพักไว เมื่อตองการ
วางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุมวางสาย

การลงทะเบียนการโทรและขอมูล
เลือก  > บนัทึก

ในการดูสายที่ไมไดรับ สายที่ไดรับ และสายที่
โทรออกลาสุด เลือก เบอรโทรลาสุด

เคลด็ลับ:  หากตองการดูเบอรท่ีโทรออก เมื่อ
อยูในหนาจอหลัก กดปุมโทร

ในการดูระยะเวลาโดยประมาณของการโทร
ออกและรับในเครื่อง เลือก เวลาการโทร

ในการดูปริมาณขอมูลท่ีถายโอนระหวางการ
เช่ือมตอขอมูลแบบแพคเก็ต เลือก ขอมูล
แพคเก็ต

สายวิดีโอ
การสนทนาทางวิดีโอ

ในการโทรออก ใหปอนเบอรโทรศัพทหรือ
เลือกผูรับจากรายการของรายชื่อ และ ตัว
เลอืก > โทร > สายวิดีโอ เมื่อสายวิดีโอเร่ิม
ตน กลองของโทรศัพทจะถูกเปดใชงาน หาก
มีการใชงานกลองอยูแลว เคร่ืองจะปดใช
งานการสงวิดีโอ หากผูรับของสายน้ันไม
ตองการสงวิดีโอกลับมายังคุณ จะมีการแสดง
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ภาพนิ่งแทน ในการกําหนดภาพนิ่งท่ีสงจาก
โทรศัพทของคุณไปแทนวิดีโอ ใหเลือก

 > การต้ังคา > การต้ังคา และ
โทรศัพท > การโทร > รูปภาพในสาย
วิดีโอ

ในการยกเลิกการสงเสียง วิดีโอ หรือวิดีโอ
และเสียง ใหเลือก ตัวเลือก > ไมใชงาน >
การสงเสียง, การสงวิดีโอ หรือ การสง
วิดีโอและเสียง

ในการปรับระดับเสียงของสายวิดีโอท่ีใชอยู
ใหเล่ือนขวาหรือซาย

ในการใชลําโพง ใหเลือก ตัวเลือก > ใชงาน
ลําโพง ในการปดเสียงลําโพงและใชหูฟง ให
เลือก ตัวเลือก > ใชงานหูฟงในตัว

ในการสลับตําแหนงของภาพ เลือก ตัว
เลอืก > เปลี่ยนลําดับภาพ

ในการซูมรูปภาพบนหนาจอ เลือก ตัวเลือก >
ยอ/ขยาย และเลื่อนขึ้นหรือลง

ในการยุติสายวิดีโอ และโทรสายสนทนาไปยัง
ผูรับคนเดียวกัน ใหเลือก ตัวเลอืก > สลบัไป
สายสนทนา

การรับหรือปฏิเสธสายวิดีโอ
เม่ือมีสายวิดีโอเขามา  จะปรากฏขึ้น

1 หากตองการรับสายวิดีโอ ใหกดปุมโทร
2 ในการเริม่ตนสงภาพวิดีโอแบบสด ให

เลือก ใช

หากคุณไมไดเปดใชงานการสงวิดีโอ คุณ
จะไดยินเพียงเสียงของผูโทรเทาน้ัน โดยภาพ
วิดีโอของคุณจะกลายเปนหนาจอสีเทา ใน
การเปดใชงานการสงวิดีโอ ใหเลือก ตัว
เลอืก > ใชงาน > การสงวิดีโอ
ในการเปลี่ยนหนาจอสีเทาใหเปนภาพน่ิงท่ี
ถายดวยกลองในโทรศัพทของคุณ ใหเลือก

 > การต้ังคา และ ระบบโทรศพัท >
การโทร > รูปภาพในสายวิดีโอ

หากคุณไมตองการรับสายวิดีโอ ใหกดปุมวาง
สาย

การตั้งคาการโทร
การตั้งคาการโทร
เลือก  > การต้ังคา > การต้ังคา และ
โทรศัพท > การโทร

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

สง ID ผูโทรเขาของฉัน  — แสดงเบอร
โทรศัพทของคุณแกปลายสายที่โทร
สายเรียกซอน  — ตั้งเคร่ืองใหแจงใหคุณ
ทราบเมื่อมีสายเรียกเขาขณะท่ีคุณกําลัง
สนทนา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ปฏิเสธสายดวยขอความ  — สงขอความตัว
อักษรเมื่อคุณปฏิเสธสาย เพ่ือแจงเหตุผลท่ี
คุณไมสามารถรับสายได
ขอความปฏิเสธ  — เขยีนขอความตัวอักษร
มาตรฐานที่สงเมื่อคุณปฏิเสธไมรับสาย
วิดีโอตัวเองในสายที่รับ  — อนุญาตหรือ
ปฏเิสธการสงวิดีโอระหวางการสนทนาทาง
วิดีโอจากเครื่องของคุณ
รูปภาพในสายวิดีโอ  — หากไมมีการสง
วิดีโอในระหวางท่ีมกีารสนทนาทางวิดีโอ ให
เลือกภาพท่ีจะใหปรากฏแทน
โทรซ้ําอัตโนมัติ  — ตั้งใหเคร่ืองของคุณ
พยายามตอสายใหมอีก 10 คร้ังหากการตอ
สายครั้งแรกไมสําเร็จ หากตองการหยุดใชการ
เรียกซ้ําอัตโนมัติ ใหกดปุมวางสาย
แสดงเวลาการโทร  — แสดงระยะเวลาการ
โทรระหวางการใชสาย
สรุปหลงัโทรออก  — แสดงระยะเวลาการ
โทรหลังการใชสาย
การโทรดวน  — เรียกใชการโทรดวน
รับไดทุกปุม  — เรียกใชรับไดทุกปุม
คนหารายชื่อ  — เปดใชงานการคนหาราย
ช่ือในหนาจอหลัก
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การโอนสาย
เลือก  > การต้ังคา > การต้ังคา และ
โทรศพัท > การโอนสาย

โอนสายเรียกเขาไปที่ศูนยฝากขอความเสียง
ของคุณหรือไปท่ีเบอรโทรศัพทอ่ืน หาก
ตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูให
บริการ

เลือกประเภทของสายที่จะโอนจากตัวเลือก
ตอไปน้ี:
สายสนทนาทั้งหมด, ทุกสายขอมูลและ
วิดีโอ หรือ สายแฟกซทั้งหมด — โอนสาย
สนทนา สายขอมูล สายวิดีโอ และสายแฟกซ
เขาท้ังหมด คุณไมสามารถรับสายได เปนการ
โอนสายไปยังหมายเลขอ่ืนเทาน้ัน
ถาไมวาง  — โอนสายเรียกเขาหากคุณกําลัง
ใชสาย
ถาไมตอบรับ  — โอนสายเรียกเขาหลังจากท่ี
โทรศัพทดังตามระยะเวลาที่กําหนดไว เลือก
ระยะเวลาที่โทรศัพทดังกอนการโอนสาย
ถาไมอยู  — โอนสายเมื่อปดโทรศัพทหรืออยู
นอกเครือขายท่ีใหบริการ
ถาไมพบ  — โอนสายหากคุณกําลังใชสาย
ไมรับสาย หรือปดเคร่ืองหรืออยูนอกพ้ืนท่ีให
บริการของเครือขาย

ในการโอนสายไปยังศูนยขอความเสียง ให
เลือกประเภทการโทร ตัวเลือกการโอน และ
ตัวเลอืก > ใชงาน > ไปยังศูนยขอความ
เสียง

ในการโอนสายไปยังเบอรโทรศัพทอ่ืน เลือก
ประเภทการโทร ตัวเลือกการโอน และ ตัว
เลือก > ใชงาน > ไปยังหมายเลขอื่น ปอน
เบอรโทรศัพท หรือเลือก คนหา เพ่ือเรียกดู
เบอรโทรศัพทท่ีจัดเก็บไวในรายชื่อ

ในการตรวจสอบสถานะการโอนปจจุบัน เล่ือน
ไปยังตัวเลือกการโอน และเลือก ตัวเลือก >
ตรวจสอบสถานะ

ในการยุติการโอนสาย เล่ือนไปยังตัวเลือกการ
โอน และเลือก ตัวเลือก > ยกเลกิ

การจํากัดการโทร
เลือก  > การต้ังคา > การต้ังคา และ
โทรศัพท > จํากัดการโทร

คุณสามารถจํากัดการโทรออกและรับสายโทร
เขาในเครื่อง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ในการแกไขการตั้งคา คุณตองมีรหัสผาน
จํากัดเบอรซึง่ไดรับจากผูใหบริการของคุณ
การจํากัดการโทรจะมีผลตอการโทรทุกชนิด

เลือกจากการตั้งคาจํากัดสายสนทนาตอไปน้ี
สายโทรออก  — ปองกันการใชโทรศัพทของ
คุณโทรสายสนทนาออก
สายเรียกเขา  — ปองกันสายเรียกเขา
สายตางประเทศ  — ปองกันการโทรออกไป
ยังตางประเทศหรือภมูิภาคอื่น
สายเรียกเขาเม่ืออยูตางประเทศ
 — ปองกันสายเรียกเขาเมื่ออยูนอกประเทศ
ของคุณ
สายตางประเทศยกเวนบานเกิด  — ปองกัน
การโทรไปยังตางประเทศหรือภูมิภาคอ่ืน แต
อนุญาตการโทรไปยังประเทศของคุณ

หากตองการตรวจสอบสถานะการจํากัดสาย
สนทนา ใหเลือกตัวเลือกการจํากัดการโทร
และ ตัวเลือก > ตรวจสอบสถานะ

หากตองการยกเลิกการจํากัดสายสนทนา
ท้ังหมด ใหเลือกตัวเลือกการจํากัดการโทร
และ ตัวเลือก > ยกเลิกการจํากัดท้ังหมด

ในการเปลี่ยนรหัสผานท่ีใชสําหรับการจํากัด
การโทรสายสนทนา สายแฟกซ และสาย
ขอมูล เลือก ตัวเลือก > แกไขรหัสระบบ
พิมพรหัสผานปจจุบัน และพิมพรหัสผานใหม
สองครั้ง รหัสผานสําหรับการจํากัดการโทร
ตองเปนตัวเลขส่ีหลัก หากตองการราย
ละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

ฟงกชันการโทร 19

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



การต้ังคาเครือขาย
เลือก  > การต้ังคา > การต้ังคา และ
โทรศัพท > เครือขาย

ในการเลือกโหมดเครือขาย เลือก โหมด
ระบบ และ โหมดคู, UMTS หรือ GSM หากคุณ
ใชโหมดคู โทรศัพทจะสลับไปมาระหวางเครือ
ขายโดยอัตโนมัติ

เคลด็ลับ: การเลือก UMTS ชวยใหถายโอน
ขอมูลไดรวดเร็วขึ้น แตจะสิ้นเปลืองพลังงาน
แบตเตอรี่มากขึน้ และลดอายุการใชงานของ
แบตเตอรี ่ในภมูิภาคท่ีใกลกับเครือขาย GSM
และ UMTS การเลือก โหมดคู อาจทําใหการ
สลับระหวางสองระบบเครือขายรวดเร็วมาก
ซึง่ทําใหส้ินเปลืองพลงังานแบตเตอรี่มากขึน้
เชนกัน

ในการเลือกผูใหบริการ เลือก การเลอืก
ระบบ และ เลือกเอง เพ่ือเลือกจากเครือขาย
ท่ีมีอยู หรือ อัตโนมัติ เพ่ือตั้งใหเคร่ืองเลือก
เครือขายโดยอัตโนมัติ

ในการตั้งใหโทรศัพทแสดงสัญลักษณเมื่อมี
การใชงานในเครือขาย Microcellular
Network (MCN) ใหเลือก แสดงขอมูล
ระบบ > เปด

การปรับตั้งคา

ลกัษณะ
การเปลีย่นลักษณะบนหนาจอ
เลือก  > การต้ังคา > ลักษณะ

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
ทั่วไป  — เปลี่ยนลักษณะท่ีใชใน

มุมมองเมนู  — เปลี่ยนลักษณะท่ีใชในเมนู
หลัก
สแตนดบาย  — เปลี่ยนลักษณะท่ีใชในหนา
จอหลัก
ภาพพ้ืนหลงั  — เปลี่ยนภาพพื้นหลังของ
หนาจอหลัก
รูปภาพสายเขา  — เปลี่ยนรูปภาพท่ีแสดง
ขณะใชสาย

ในการเปดใชงานหรือปดใชงานเอฟเฟกต
ลักษณะ ใหเลือก ทั่วไป > ตัวเลือก >
เอฟเฟกตลักษณะ

การดาวนโหลดลักษณะ
เลือก  > การต้ังคา > ลักษณะ

ในการดาวนโหลดลักษณะ เลือก ทั่วไป >
แหลงโหลดลักษณะ > ตัวเลือก > ไปที่ >
เว็บเพจใหม ปอนท่ีอยูเว็บท่ีคุณตองการ
ดาวนโหลดลักษณะ เมื่อดาวนโหลดลักษณะ
แลว คณุจะสามารถดูตัวอยางหรือเปดใช
ลักษณะได

ในการดูตวัอยางลักษณะกอน ใหเลือก ตัว
เลอืก > ดูตัวอยาง

ในการเปดใชลักษณะ เลือก ตัวเลือก > ต้ัง

รูปแบบ
เลือก  > การต้ังคา > รูปแบบ

คุณสามารถปรับและตั้งคาเสียงเรียกเขา เสียง
เตือน และแบบเสียงอ่ืนๆ ในโทรศัพทได
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สําหรับเหตุการณ สภาพแวดลอม หรือกลุมผู
โทรท่ีแตกตางกัน รูปแบบที่ใชอยูจะปรากฏอยู
ท่ีดานบนของจอภาพในหนาจอหลัก อยางไร
ก็ตาม หากรูปแบบที่ใชงานอยูเปนรูปแบบ
ท่ัวไป เครื่องจะแสดงเฉพาะวันท่ีของวันน้ี
เทาน้ัน

ในการสรางรูปแบบใหม เลือก ตัวเลอืก >
สรางใหม และกําหนดการตั้งคา

ในการปรับแตงรูปแบบ เลือกรูปแบบและ ตัว
เลือก > ปรับต้ังคา

ในการเปลี่ยนรูปแบบ เลือกรูปแบบและ ตัว
เลือก > ใชงานรูปแบบออฟไลนจะปองกันไม
ใหมีการเปดโทรศัพท สงหรือรับขอความ หรือ
ใชการเช่ือมตอ Bluetooth หรือ วิทยุ FM โดย
ไมไดตั้งใจ นอกจากน้ียังปดการเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ตท่ีอาจใชงานอยูดวย เมื่อมีการ
เลือกรูปแบบนี้ รูปแบบออฟไลนจะยอมใหมี
การเปดใชการเช่ือมตอ Bluetooth ในภาย
หลัง หรือการรีสตารตวิทยุ FM ได ดังน้ันคุณ
ควรปฏิบัติตามขอกําหนดดานความปลอดภยั
ท่ีเก่ียวของเมื่อทําการเช่ือมตอและใช
คุณสมบัติเหลาน้ี

ในการตั้งคารูปแบบใหทํางานในชวงเวลาหน่ึง
ภายใน 24 ช่ัวโมงตอมา ใหเล่ือนไปที่รูปแบบ
เลือก ตัวเลอืก > ตั้งเวลา และตั้งเวลา เม่ือ
เวลาท่ีตั้งไวหมดลง รูปแบบจะเปลี่ยนกลับ
เปนรูปแบบท่ีไมมีการตั้งแวลาที่ใชงานกอน
หนาน้ี เมื่อมีการตั้งเวลารูปแบบ  จะปรากฏ
ในหนาจอหลัก รูปแบบออฟไลนจะไมสามารถ
ตั้งเวลาได

ในการลบรูปแบบที่คณุสรางขึน้ เลือก ตัว
เลือก > ลบรูปแบบ คุณไมสามารถลบรูป
แบบที่ตั้งคาไวกอนได

กลอง

โทรศัพทของคุณมีกลองสองตัวสําหรับถาย
ภาพนิ่งและบันทึกวิดีโอ กลองหลักท่ีมีความ
ละเอียดสูงจะอยูท่ีดานหลังของเครื่อง
โทรศัพทซึ่งใชโหมดแนวนอน และกลองรอง
ท่ีมีความละเอียดต่ํากวาจะอยูท่ีดานหนาของ
เคร่ืองโทรศัพทซึง่ใชโหมดแนวตั้ง ในการเปด
ใชงานกลองรองในขณะที่กลองหลักเปดใช
งานอยู ใหเลือก ตัวเลอืก > ใชกลองรอง

การถายภาพ
เม่ือถายภาพ โปรดทราบวา

• ควรใชมือท้ังสองขางถือกลองใหน่ิง
• คุณภาพของภาพที่ซมูดิจิตอลจะดอยกวา

ภาพที่ไมไดซูม
• กลองจะเขาสูโหมดประหยัดแบตเตอรี่

เมื่อไมมีการใชงานประมาณหนึ่งนาที
• อยูในระยะหางท่ีปลอดภยัเมื่อใชแฟลช

อยาใชแฟลชกับบุคคลหรือสัตวเมื่ออยูใน
ระยะใกล อยาปดบังแฟลชขณะถายภาพ

1 ในการสลับจากโหมดวิดีโอไปท่ีโหมด
ภาพ หากจําเปน เลือก 

2 ในการล็อคโฟกัสท่ีวัตถ ุกดปุมถายภาพ
ลงครึ่งหน่ึง (ไมมีในโหมดทิวทัศน หรือ
กีฬา) ตวัแสดงโฟกัสล็อคสีเขียวจะ
ปรากฏขึน้ หากไมไดล็อคโฟกัส ตัวแสดง
โฟกัสสีเหลืองจะปรากฏขึ้น ปลอยปุม
และกดลงครึ่งหน่ึงอีกคร้ัง คุณสามารถ
ถายภาพไดโดยไมล็อคโฟกัส

3 กดปุมถายภาพ หามยายเคร่ืองกอน
บันทึกภาพ และแสดงภาพน้ัน

การถายภาพดวยกลองรอง
1 เลือก ตัวเลอืก > ใชกลองรอง
2 ในการจับภาพ ใหเลือก จับภาพ หามยาย

เคร่ืองกอนบันทึกภาพ และแสดงภาพนั้น

การยอหรือขยายขณะถายภาพ
ใชตัวเลื่อนยอ/ขยาย
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การเปดกลองทิ้งไวในพื้นหลังและใช
แอปพลเิคชั่นอ่ืน
กดปุมเมนู หากตองการกลับไปใชกลองถาย
รูป ใหกดปุมถายภาพคางไว

โหมดพาโนรามา
เลือก  > กลอง

เลือกโหมดพาโนรามา  จากแถบเครื่องมือ

1 ในการบันทึกภาพแรกในพาโนรามา ให
กดปุมจับภาพ

2 หมุนเคร่ืองชาๆ ไปทางซายหรือขวาตาม
ท่ีลูกศรแสดง
การแสดงตัวอยางพาโนรามาจะปรากฏ
ขึน้ และกลองจะบันทึกภาพตามท่ีคณุ
หมุน ลูกศรสีเขยีวแสดงวาคุณสามารถ
ดําเนินการหมุนอยางชาๆ เครื่องหมาย
หยุดชั่วคราวสีแดงแสดงวาคุณควรหยุด
การหมุนจนกวาลูกศรสีเขียวจะปรากฏขึ้น
อีกครั้ง คุณสามารถคาดการณไดวาเมือ่
ใดท่ีจะบนัทึกเฟรมสําคัญถัดไป เม่ือ
สามเหลี่ยมสีแดงเลื่อนไปตรงกลางของ
พ้ืนท่ีแสดงตัวอยาง

3 ในการบันทึกภาพใหเสร็จสมบูรณ เลือก
หยุด การบันทึกภาพพาโนรามาจะหยุด
โดยอัตโนมตัิเมื่อภาพมีความกวางสูงสุด
ตามท่ีกําหนด หมายเหตุ อาจใชเวลาสัก
ครูหน่ึงเพ่ือใหอุปกรณประมวลผลภาพที่
บันทึก

การบนัทึกวิดีโอคลปิ
1 ในการสลับจากโหมดภาพไปที่โหมด

วิดีโอ หากจําเปน เลือกโหมดภาพจาก
แถบเครื่องมือท่ีทํางาน

2 ในการหยุดบันทึกช่ัวคราว ใหเลือก พัก
หากตองการเลนตอ ใหเลือก ทําตอ หาก
คณุหยุดบันทึกช่ัวคราวและไมไดกดปุม
ใดๆ อีกภายในหน่ึงนาที การบันทึกจะ
หยุดลง
ในการยอหรือขยาย ใหใชปุมซมู

3 เม่ือจะหยุดบันทึก ใหกดปุมจับภาพ คลิป
วิดีโอจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติใน รูป
ถาย
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คลังภาพ

เลือก  > คลังภาพ

ใชคลังภาพเขาสูสื่อประเภทตางๆ เชน รูปภาพ
และวิดีโอ เพลง คลิปเสียง ลิงคการสตรีมและ
การนําเสนอ ภาพและวิดีโอท้ังหมดท่ีดูแลว
และเพลงและคลิปเสียงท่ีไดรับจะถูกจัดเก็บ
ในคลังภาพโดยอัตโนมัต ิคลิปเสียงและเพลง
จะเลนในเครื่องเลนเพลง ลิงคการสตรีมโดย
ศูนยวิดีโอ คณุสามารถดูรูปภาพและเลนวิดีโอ
โดยใชแอปพลิเคช่ันรูปถาย

เก่ียวกับคลงัภาพ
เลือก  > คลังภาพ > ภาพและวิดีโอ
และจากตัวเลือกตอไปน้ี

ภาพที่ถาย  — ดภูาพและวิดีโอคลิปท้ังหมด
ท่ีคุณถายและบันทึกไว
เดือน  — ดูภาพและวิดีโอคลิปท่ีแยกประเภท
ตามเดือนท่ีถาย
อัลบัม้  — ดูอัลบั้มท่ีตั้งไวและอัลบั้มท่ีคุณได
สรางขึ้นเอง
แท็ก  — ดแูท็กท่ีคณุสรางขึ้นสําหรับแตละ
รายการ
ดาวนโหลด  — ดูรายการและวิดีโอคลิปท่ี
ดาวนโหลดจากเว็บหรือไดรับเปนขอความ
มัลติมีเดียหรือขอความอีเมล
แบงดู  — ประกาศภาพบนเว็บ

ไฟลท่ีจัดเก็บไวในการดหนวยความจําท่ีใช
รวมกันไดของคุณ (หากใสไว) จะแสดงดวย
สัญลักษณ 

ในการคัดลอกหรือยายไฟลไปท่ีตั้งหนวย
ความจําอ่ืน ใหเลือกไฟล ตัวเลอืก > ยาย
และคัดลอก และตัวเลือกท่ีเหมาะสม

รายชือ่

เลือก  > รายช่ือ

ในรายชื่อ คณุสามารถจัดเก็บและอัพเดต
ขอมูลรายช่ือ เชน เบอรโทรศัพท ท่ีอยูบาน
หรือท่ีอยูอีเมลของรายช่ือได คุณสามารถเพิ่ม
เสียงเรียกเขาสวนตัวหรือภาพยอใหกับบุคคล
ในรายชื่อได นอกจากนี้ คุณยังสามารถสราง
กลุมรายชื่อท่ีทําใหคุณสามารถสงอีเมลหรือ
สงขอความตัวอักษรใหผูรับไดหลายคนพรอม
กัน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายช่ือและราย
ช่ือในซิม โปรดดูไดจากคูมือผูใชท่ีมีเน้ือหา
ครอบคลุมในหนาสนับสนุนผลิตภณัฑท่ี
www.nokia.com/support

การจัดการชื่อและหมายเลขโทรศัพท

ในการลบบัตรรายช่ือ ใหเลือกบัตร แลวกดปุม
C

ในการลบบัตรรายช่ือหลายรายการพรอมกัน
ใหเลือก ตัวเลอืก > เลือก/ไมเลือก เพ่ือ
เลือกบัตรรายช่ือท่ีตองการ และกด C เพ่ือลบ

ในการสงขอมูลรายช่ือ ใหเลือกบัตร ตัว
เลอืก > สงนามบัตร, และตัวเลือกท่ีตองการ

ในการรับฟงรายการเสียงท่ีกําหนดใหกับราย
ช่ือน้ันๆ ใหเลือกบัตรรายชื่อ และ ตัวเลอืก >
รายละเอียดรายการเสียง > ตัวเลือก >
เลนรายการเสียง

การจัดเก็บและการแกไขชื่อและ
หมายเลขโทรศพัท

1 ในการเพ่ิมรายช่ือใหมในรายการรายชื่อ
เลือก ตัวเลอืก > รายชื่อใหม

2 ปอนขอมูลในชองท่ีคุณตองการ แลว
เลือก เรียบรอย

ในการแกไขรายช่ือ ใหเลือกรายชื่อและ ตัว
เลอืก > แกไข
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เสยีงเรียกเขา รูปภาพ และขอความการ
โทรสําหรับรายชื่อ
คุณสามารถกําหนดเสียงเรียกเขาสําหรับราย
ช่ือหรือกลุม และรูปภาพและขอความการโทร
สําหรับรายช่ือได เมื่อรายช่ือโทรเขาเครื่อง
ของคุณ เคร่ืองจะเลนเสียงเรียกเขาท่ีเลือกไว
และแสดงขอความการโทรหรือรูปภาพ (หากมี
การแสดงเบอรโทรศัพทของผูโทรเขาและ
โทรศัพทของคุณจดจําเบอรดังกลาวได)

ในการกําหนดเสียงเรียกเขาสําหรับรายช่ือ
หรือกลุมรายช่ือ ใหเลือกรายช่ือหรือกลุมราย
ช่ือ และ ตัวเลอืก > เสยีงเรียกเขา และเสียง
เรียกเขา

ในการกําหนดขอความการโทรสําหรับรายช่ือ
ใหเลือกรายช่ือ และ ตัวเลือก > เพ่ิม
ขอความการโทร ปอนขอความการโทร และ
เลือก ตกลง

หากตองการเพ่ิมรูปภาพสําหรับรายชื่อท่ีจัด
เก็บไวในหนวยความจําเครื่อง เลือกรายชื่อ,
ตัวเลือก > เพิ่มรูปภาพ และภาพจากคลัง
ภาพ

ในการเอาเสียงเรียกเขาออก ใหเลือก แบบ
เสยีงที่ต้ังไว จากรายการเสียงเรียกเขา

หากตองการดู เปลี่ยน หรือลบรูปภาพออกจาก
รายช่ือ ใหเลือกรายช่ือ, ตัวเลอืก > รูปภาพ
และตัวเลือกท่ีตองการ

การคัดลอกรายชื่อ

หากคุณเปดรายการรายชื่อเปนคร้ังแรก เครื่อง
จะถามคุณวาตองการคดัลอกชื่อและเบอรจาก
ซิมการดไปยังเคร่ืองของคุณหรือไม

เม่ือจะเริ่มการคัดลอก ใหกด ตกลง

หากคุณไมต องการคดั ลอกรายชื่อจากซิม
การดไปยังเคร่ืองของคุณ เลือก ยกเลิก
เคร่ืองจะถามคุณวาตองการดูรายชื่อซมิการด
ในไดเรกทอรีรายช่ือหรือไม ในการดูรายชื่อ

เลือก ตกลง รายการรายชื่อจะเปดออก และ
ช่ือท่ีจัดเก็บไวในซิมการดจะแสดงดวย 

การติดตอกับเพื่อนออนไลนของคุณ
คุณสามารถซงิโครไนซขอมูลรายช่ือบน
โทรศัพทของคุณกับรายช่ือท่ีคุณมีอยูใน
บริการชุมชนออนไลน เมื่อคุณอนุญาตใหทํา
การซิงโครไนซ คุณจะสามารถดูขอมูล
โปรไฟลของรายชื่อ เชน รูปภาพและการ
อัพเดตสถานะ ซึ่งอยูในแอปพลิเคช่ันรายช่ือ
ในโทรศัพทของคุณ

การซิงโครไนซรายช่ือของคุณและการดึงการ
อัพเดตสถานะเปนบริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย อาจมีการเรียกเก็บคาบริการโทรขาม
เครือขายและการถายโอนขอมูล หากบริการ
ชุมชนออนไลนไมพรอมใหบริการหรือทํางาน
ผิดปกต ิคุณอาจไมสามารถซงิโครไนซหรือดึง
การอัพเดตสถานะได

ในการเริ่มตนซงิโครไนซรายช่ือของคุณ ใหไป
ท่ีการตั้งคาของแอปพลิเคชั่นชุมชนออนไลน
บนโทรศํพทของคุณ เลือกจุดเช่ือมตอและตั้ง
คาความถี่ของการซิงโครไนซอัตโนมัติ

ในการยกเลิกการเช่ือมตอระหวางรายช่ือและ
บริการชุมชนออนไลน ใหลางกลองกา
เคร่ืองหมายเปดใชงานท่ีอยูในการตั้งคาของ
แอปพลิเคช่ันบริการชุมชนออนไลนบน
โทรศัพทของคุณ

คุณสมบัตน้ีิใชไดเฉพาะในบางภมูิภาคเทาน้ัน

24 รายชื่อ
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การเขียนขอความ

การปอนขอความภาษาไทย
หากตองการเขยีนขอความตัวอักษรเปนภาษา
ไทย เปนตน ใหเลือก ขอความ ในเมนู และ
เลือกเพ่ือสรางขอความตวัอักษรใหม เลือก
หนาตางขอความ และ ตัวเลือก > ภาษาที่ใช
เขียน และภาษาไทย ไอคอน 
จะปรากฏขึน้

ตัวอยางเชน หากตองการเขียน "คิดถึง U ;-)"
ใหทําดังตอไปน้ี

1 กด 1 สี่คร้ังเพ่ือเลือก ค
2 กด * คางไว และเลื่อนไปทางขวาหนึ่ง

คร้ังเพ่ือเลือกสระสําหรับ คิ และเลือก
เลือก

3 กด 5 หน่ึงคร้ังเพ่ือเลือก ด
4 กด 5 สามครั้งเพ่ือเลือก ถ
5 กด * คางไว และเลือก สญัลกัษณเพิ่ม

เติม จากเมนูปอปอัพ เลือกสระสําหรับ ถึ
และเลือกเลือก

6 กด 2 สองครั้งเพ่ือเลือก ง
7 เลือก ตัวเลอืก > ตัวเลือกปอนขอมูล >

ภาษาที่ใชเขียน และ English เพ่ือ
เปลี่ยนเปนภาษาอังกฤษ กด # เพ่ือ
เปลี่ยนเปนตัวพิมพใหญ และ 0 เพ่ือใสเวน
วรรค

8 กด 8 สองครั้งเพ่ือเลือก U
9 กด 0 เพ่ือใสเวนวรรค
10 กด * คางไว และเลือก สญัลกัษณเพิ่ม

เติม แลวเลื่อนไปท่ี ; และกด เลือก
11 กด * คางไว และเลือก สญัลกัษณเพิ่ม

เติม แลวเลื่อนไปท่ี – และกด เลอืก
12 กด * คางไว และเลือก สญัลกัษณเพิ่ม

เติม แลวเลื่อนไปท่ี ) และกด เลอืก

โทรศัพทท่ีมีเมนูภาษาไทยเทาน้ันท่ีสามารถ
รับขอความภาษาไทยได

การเปลี่ยนภาษาท่ีใชเขียน
ระหวางการเขยีนขอความ คุณสามารถเปลี่ยน
ภาษาท่ีใชเขยีนได ตัวอยางเชน หากคุณกด
ปุม 6 ซ้ําๆ เพ่ือใหถึงอักขระตัวใดโดยเฉพาะ
การเปลี่ยนภาษาที่ใชเขยีนจะทําใหคุณ
สามารถเขาใชงานอักขระตางๆ ไดในลําดับท่ี
แตกตางออกไป

หากคุณเขียนขอความโดยใชพยัญชนะที่ไม
ใชพยัญชนะละติน และตองการเขยีนตัวอักษร
ละติน ตัวอยางเชน อีเมลหรือท่ีอยูอีเมล คุณ
อาจตองเปลี่ยนภาษาท่ีใชเขยีน หากตองการ
เปลี่ยนภาษาที่ใชเขยีน ใหเลือก ตัวเลอืก >
ตัวเลือกปอนขอมูล > ภาษาที่ใชเขียน และ
ภาษาที่ใชเขยีนซึง่ใชตัวอักษรละติน

การคัดลอกและลบขอความ
1 ในการเลอืกตัวอักษรและคํา ใหกด #

คางไว พรอมกับเลื่อนไปทางซายหรือ
ขวา ในการเลือกบรรทัดขอความ ใหกด
# คางไว พรอมกับเลื่อนขึ้นหรือลง

2 ในการคัดลอกขอความ ใหกด # คางไว
พรอมกับเลือก คัดลอก
ในการลบขอความที่เลือกไว กดปุมลบ C

3 ในการวางขอความ ใหเล่ือนไปยัง
ตําแหนงท่ีตองการ แลวกด # คางไว
พรอมกับเลือก วาง
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ขอความ

เลือก  > ขอความ

ในแอปพลเิคช่ันขอความ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) คุณสามารถสงและรับ
ขอความตัวอักษร ขอความมัลติมีเดีย ขอความ
เสียง และขอความอีเมลได นอกจากนี้คุณยัง
สามารถรับขอความบริการทางเว็บ ขอความ
แสดงขอความจากระบบ และขอความพิเศษท่ี
มีขอมูล และสงคําส่ังบริการ

ประเภทขอความที่มีใหเลือกอาจแตกตางกัน
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ติดตอผูใหบริการของ
คุณ

กอนท่ีจะสงหรือรับขอความ คุณอาจตอง
ปฏิบัติดังตอไปน้ี

• ใสซิมการดท่ีถูกตองลงในเครื่อง และอยู
ในเขตพื้นท่ีบริการของระบบเครือขาย
โทรศัพทเซลลูลาร

• ตรวจสอบวา เครือขายสนับสนุน
คณุสมบัติขอความที่คุณตองการใช และ
สามารถเปดใชงานขอความไดบนซิม
การดของคุณ

• กําหนดการตัง้คาจุดเช่ือมตออินเทอรเน็ต
บนเครื่อง

• กําหนดการตัง้คาบัญชีอีเมลบนเครื่อง
• กําหนดการตั้งคาขอความตัวอักษรบน

เคร่ือง
• กําหนดการตัง้คาขอความมัลตมิีเดียบน

เคร่ือง

เคร่ืองอาจจดจําผูใหบริการซิมการด และจะ
กําหนดการตั้งคาขอความบางคาโดยอัตโนมัติ
แตหากไมเปนเชนน้ัน คุณอาจตองกําหนดการ
ตั้งคาดวยตนเอง หรือติดตอผูใหบริการเพ่ือให
กําหนดการตั้งคาดังกลาว

ลักษณะขอความรูปภาพท่ีแสดงอาจแตกตาง
กันขึ้นกับโทรศัพทท่ีรับขอความ

เฉพาะเครือ่งท่ีมีคณุสมบัติท่ีใชงานรวมกันได
เทาน้ันท่ีจะรับและแสดงขอความมัลติมีเดียได

ลักษณะขอความท่ีแสดงอาจแตกตางกันขึน้
กับโทรศัพทท่ีรับขอความ

การเขียนและสงขอความ
เลือก  > ขอความ

ขอสําคัญ:  ควรปฏบิัติอยางระมัดระวังเมื่อ
เปดอานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรท่ี
เปนอันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ีอาจทําความเสียหาย
ตอโทรศัพทหรือพีซีของคุณ

กอนการสรางขอความมัลติมีเดีย หรือเขยีน
อีเมล คณุตองกําหนดการตั้งคาการเช่ือมตอท่ี
ถูกตองใหเรียบรอยกอน

ขนาดของขอความ MMS อาจจํากัดตามเครือ
ขายแบบไรสาย หากไฟลภาพท่ีแทรกมีขนาด
เกินขดีจํากัดน้ี เคร่ืองอาจกําหนดใหภาพมี
ขนาดเล็กลงเพ่ือใหสามารถสงทาง MMS ได

ตรวจสอบการจํากัดขนาดของขอความอีเมล
จากผูใหบริการ หากคุณพยายามท่ีจะสง
ขอความอีเมลท่ีมีขนาดเกินคาจํากัดของ
เซิรฟเวอรอีเมล ขอความจะถูกเก็บไวใน
โฟลเดอรถาดออก และโทรศัพทจะพยายาม
สงขอความดังกลาวอีกเปนระยะๆ การสงอีเมล
จะตองใชการเช่ือมตอขอมูล และการที่
โทรศัพทพยายามสงอีเมลซ้ําอยางตอเน่ือง
อาจทําใหคาโทรศัพทของคณุเพ่ิมขึน้ ใน
โฟลเดอรถาดออก คุณสามารถลบขอความดัง
กลาวได หรือยายขอความน้ันไปยังโฟลเดอร
ฉบับราง

1 เลือก ขอความใหม > ขอความ 
ขอความตัวอักษรหรือขอความมัลติมีเดีย
(MMS) ขอความคลปิเสยีง เพ่ือสง
ขอความมัลติมีเดียท่ีมีคลิปเสียง หรือ
อีเมล เพ่ือสงขอความอีเมล

2 ในชอง ถึง ใหกดปุมเล่ือนเพ่ือเลือกผูรับ
หรือกลุมจากรายช่ือ หรือปอนเบอร
โทรศัพทหรืออีเมลแอดเดรสของผูรับ ใน
การเพ่ิมเซมิโคลอน (;) เพ่ือแยกผูรับ ให
กด * นอกจากน้ี คุณยังสามารถคัดลอก
และวางหมายเลขหรือแอดเดรสจาก
คลิปบอรดได

26 ขอความ

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

เพ่ือสง



3 ในฟลดช่ือเร่ือง ใหปอนช่ือเร่ืองของอีเมล
หากตองการเปลี่ยนฟลดตาง ๆ  ท่ีมองเห็น
ได เลือก ตัวเลอืก > ชองเพิ่มเติม

4 ในฟลดขอความ ใหเขียนขอความ ในการ
แทรกแมแบบหรือบันทึก เลือก ตัว
เลือก > ใสเน้ือหา > ใสตัวอักษร >
ตัวอยางขอความ หรือ บันทึก

5 ในการเพิ่มไฟลสื่อลงในขอความ
มัลตมิีเดีย เลือก ตัวเลอืก > ใสเน้ือหา
ชนิดของไฟลหรือแหลงท่ีมา และไฟลท่ี
ตองการ ในการแทรกนามบัตร สไลด
บันทึก หรือไฟลอ่ืนๆ ลงในขอความ
เลือก ตัวเลอืก > ใสเน้ือหา > ใสไฟล
อ่ืนๆ

6 ในการบันทึกภาพ หรือบันทึกวิดีโอหรือ
คลิปเสียงสําหรับขอความมัลติมีเดีย
เลือก ตัวเลอืก > ใสเน้ือหา > ใส
รูปภาพ > ใหม, ใสวิดีโอคลปิ > ใหม
หรือ ใสคลิปเสียง > ใหม

7 หากตองการเพิ่มสิ่งท่ีแนบลงในอีเมล
เลือก ตัวเลอืก และชนิดสิ่งท่ีแนบ สิ่งท่ี
แนบในอีเมลจะมีสัญลักษณเปน 

8 ในการสงขอความ เลือก ตัวเลือก > สง
หรือกดปุมโทร

หมายเหตุ: ขอความหรือไอคอนสงขอความ
บนหนาจอของเครือ่งไมไดแสดงวาผูรับไดรับ
ขอความน้ันแลว ณ ปลายทางที่เราสงไปให

โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความ
แบบตัวอักษรท่ีมีความยาวมากกวาความยาว
ท่ีกําหนดของขอความเดียว สําหรับขอความที่
มีความยาวมาก เคร่ืองจะแบงสงขอความออก
เปนสองขอความขึน้ไป ผูใหบริการอาจคิดคา
ใชจายตามน้ัน สําหรับตัวอักษรท่ีมี
เคร่ืองหมายเสียงหนัก เคร่ืองหมายอื่นๆ หรือ
ตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใช
พ้ืนท่ีมากขึ้น ซึง่อาจจํากัดจํานวนตัวอักษรท่ี
สามารถสงเปนขอความเดียวไดนอยลง

คณุจะไมสามารถสงคลิปวิดีโอท่ีถูกบันทึกใน
รูปแบบ .mp4 หรือท่ีมีขนาดใหญเกินขอจํากัด
ของเครือขายไรสายในขอความมัลติมีเดีย

อีเมล
การต้ังคาอีเมลของคุณ
ดวยตัวชวยอีเมล คณุสามารถตั้งคาบญัชีอีเมล
ของบริษัท เชน Microsoft Outlook หรือ Mail
for Exchange พรอมท้ังตั้งคาบัญชีอีเมล
อินเทอรเน็ตของคุณได

เม่ือตั้งคาอีเมลของบริษัท เครื่องอาจแสดง
ขอความขอใหคุณปอนช่ือของเซิรฟเวอรท่ี
เช่ือมโยงกับท่ีอยูอีเมลของคุณ สําหรับราย
ละเอียด โปรดติดตอแผนก IT ของบริษัทคุณ

1 ในการเปดตัวชวย ในหนาจอหลัก เลือก
ตั้งคาอีเมล

2 ปอนท่ีอยูอีเมลและรหัสผาน หากตัวชวย
ไมสามารถตั้งคาอีเมลของคุณใหโดย
อัตโนมัติ คณุตองเลือกชนิดบญัชีอีเมล
และปอนการตัง้คาบัญชีท่ีเก่ียวของ

หากโทรศัพทของคุณมไีคลเอ็นตอีเมลใดๆ
เพ่ิมเติม รายการดังกลาวจะปรากฏใหคุณ
เลือกเมื่อคุณเปดตัวชวย

ActiveSync
การใช Mail for Exchange จะถูกจํากัดไว
เฉพาะการซงิโครไนซขอมูล PIM แบบ Over-
the-Air ระหวางโทรศัพท Nokia กับ
เซริฟเวอร Microsoft Exchange ท่ีไดรับ
อนุญาต

การสงอีเมล
เลือก  > ขอความ

1 เลือกศูนยขอความของคุณ และ ตัว
เลือก > สรางอีเมล

2 ในชอง ถึง ปอนท่ีอยูอีเมลของผูรับ หาก
พบท่ีอยูอีเมลของผูรับอยูในรายชื่อ เร่ิม
ตนดวยการปอนช่ือของผูรับ และเลือก
ผูรับจากผลลัพธท่ีตรงกัน หากคุณเพ่ิม
ผูรับหลายคน แทรก ; เพ่ือคั่นระหวางท่ี
อยูอีเมล ใชชอง สําเนาถึง เพ่ือสงสําเนา
ขอความไปยังผูรับอ่ืน หรือชอง สําเนาลับ
ถึง เพ่ือสงสําเนาลับไปถึงผูรับ หากมอง
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ไมเห็นชอง สําเนาลับถึง เลือก ตัว
เลือก > อ่ืนๆ > แสดงสําเนาลับ

3 ในชอง เรื่อง ใหปอนหัวเร่ืองของอีเมล
4 ปอนขอความของคุณลงในพ้ืนท่ีสําหรับ

ขอความ
5 เลือก ตัวเลอืก และจากตัวเลือกตอไปน้ี

เพิ่มสิ่งท่ีแนบ  — เพ่ิมสิ่งท่ีแนบลงใน
ขอความ
ลําดับความสําคัญ  — กําหนดลําดับ
ความสําคญัของขอความ
แฟลก  — ตั้งแฟลกท่ีขอความเพื่อ
ติดตาม
แทรกแบบขอความ  — แทรกขอความ
จากแมแบบ
เพิ่มผูรับ  — เพ่ิมผูรับลงในขอความจาก
รายช่ือ
ตัวเลอืกการแกไข  — ตัด คัดลอก หรือ
วางขอความที่เลือกไว
ภาษาที่ใชเขียน:  — เลือกภาษาที่ใช
เขียน

6 เลือก ตัวเลอืก > สง

การเพิ่มสิง่ที่แนบ
เลือก  > ขอความ

ในการเขยีนขอความอีเมล เลือกศูนยขอความ
ของคุณ และ ตัวเลือก > สรางอีเมล

ในการเพิ่มสิ่งท่ีแนบลงในขอความอีเมล เลือก
ตัวเลือก > เพิ่มสิ่งท่ีแนบ

ในการเอาสิ่งท่ีแนบที่เลือกไวออก เลือก ตัว
เลอืก > ลบสิ่งที่แนบ

การอานอีเมล
เลือก  > ขอความ

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อ
เปดอานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรท่ี

เปนอันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ีอาจทําความเสียหาย
ตอโทรศัพทหรือพีซีของคุณ

ในการอานขอความอีเมลท่ีไดรับ เลือกศูนย
ขอความ และเลือกขอความจากรายการ

ในการตอบกลับผูสงขอความ เลือก ตัว
เลอืก > ตอบ ในการตอบกลับผูสงและผูรับ
อ่ืนท้ังหมด เลือก ตัวเลอืก > ตอบกลับ
ทั้งหมด

ในการสงตอขอความ ใหเลือก ตัวเลือก > สง
ตอ

การดาวนโหลดสิ่งที่แนบ
เลือก  > ขอความ และศูนยขอความ

ในการดูส่ิงท่ีแนบในขอความอีเมลท่ีไดรับ ให
เลื่อนไปที่ชองสิ่งท่ีแนบ และเลือก ตัว
เลอืก > การกระทํา หากมีสิ่งท่ีแนบรายการ
เดียวในขอความ ใหเลือก เปด เพ่ือเปดสิ่งท่ี
แนบ หากมีสิ่งท่ีแนบหลายรายการ เลือก
แสดงรายการ เพ่ือดูรายการซึ่งแสดงส่ิงท่ี
แนบที่ดาวนโหลด

ในการดาวนโหลดสิ่งท่ีแนบท่ีเลือกไว หรือสิ่ง
ท่ีแนบทั้งหมดจากรายการลงในโทรศัพทของ
คุณ เลือก ตัวเลือก > การกระทํา >
ดาวนโหลด หรือ ดาวนโหลดทั้งหมด สิ่งท่ี
แนบไมไดจัดเก็บอยูในเครื่องของคุณ และจะ
ถูกลบออกเมื่อคุณลบขอความ

ในการบันทึกส่ิงท่ีแนบที่เลือกไว หรือสิ่งท่ี
แนบที่ดาวนโหลดไวท้ังหมดลงในโทรศัพท
ของคุณ เลือก ตัวเลือก > การกระทํา >
บันทึก หรือ บนัทึกทั้งหมด

ในการเปดสิ่งท่ีแนบท่ีดาวนโหลดและไดเลือก
ไว ใหเลือก ตัวเลอืก > การกระทํา > เปด

การตอบกลับคําขอประชุม
เลือก  > ขอความ และศูนยขอความ
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เลือกคําขอการประชุมท่ีไดรับ ตัวเลอืก และ
จากตัวเลือกตอไปน้ี
ยอมรับ  — ยอมรับคําขอประชุม
ปฏิเสธ  — ปฏเิสธคําขอประชุม
สงตอ  — สงตอคําขอประชุมไปยังผูรับอ่ืน
ลบออกจากปฏิทิน  — ลบการประชุมท่ีถูก
ยกเลิกออกจากปฏิทินของคุณ

การคนหาขอความอีเมล
เลือก  > ขอความ และศูนยขอความ

ในการคนหารายการภายในผูรับ เร่ือง และ
เน้ือหาของขอความอีเมลในศูนยขอความ
เลือก ตัวเลอืก > คนหา

ในการหยุดการคนหา เลือก ตัวเลือก > หยุด
คนหา

ในการเร่ิมคนหาใหม เลือก ตัวเลอืก > คนหา
ใหม

การลบอีเมล
เลือก  > ขอความ และศูนยขอความ

ในการลบขอความอีเมลท่ีเลือก เลือก ตัว
เลือก > การกระทํา > ลบ ขอความจะถูกนํา
ไปไวในโฟลเดอรรายการที่ลบแลว หากมี

ในการลางโฟลเดอรรายการที่ลบ เลือก
โฟลเดอร และ ตัวเลอืก > ลางขอความที่
ลบไป

การสลับระหวางโฟลเดอรอีเมล
เลือก  > ขอความ และศูนยขอความ

ในการเปดโฟลเดอรอีเมลหรอืศูนยขอความ
อ่ืน เลือก ถาดเขา ท่ีดานบนสุดของหนาจอ
เลือกโฟลเดอรอีเมลหรือศูนยขอความจาก
รายการ

การยกเลิกการเชื่อมตอกับศนูยฝาก
ขอความ
เลือก  > ขอความ และศูนยขอความ

ในการยกเลิกการซิงโครไนซระหวางโทรศัพท
และเซริฟเวอรของอีเมล และในการทํางานกับ
อีเมลโดยไมใชการเช่ือมตอแบบไรสาย เลือก
ตัวเลือก > ยุติการเชื่อมตอ หากศูนย
ขอความของคุณไมมีตัวเลือก ยุติการเชื่อม
ตอ เลือก ตัวเลือก > ออก เพ่ือยุติการเช่ือม
ตอกับศูนยขอความ

ในการเริ่มการซิงโครไนซอีกคร้ัง เลือก ตัว
เลอืก > เช่ือมตอ

การต้ังคาการตอบกลบัวาไมอยูในที่
ทํางาน
เลือก  > ขอความ

ในการตั้งคาตอบกลับวาไมอยูในท่ีทํางาน ถา
มี ใหเลือกศูนยฝากขอความของคุณ และ ตัว
เลอืก > ต้ังคา > ศนูยฝากขอความ > ไม
อยูท่ีทํางาน > เปด หรือ ตัวเลือก > ต้ัง
คา > ต้ังคาศนูยฝากขอความ > ไมอยูที่
ทํางาน > เปด

ในการปอนขอความตอบกลับ เลือก ตอบเมื่อ
ไมอยูที่ทํางาน

การต้ังคาอีเมลทั่วไป
เลือก  > ขอความ

เลือกศูนยฝากขอความ ตัวเลอืก > ต้ังคา >
การต้ังคาทั่วไป และเลือกจากตัวเลือกตอไป
น้ี
เคาโครงรายการขอความ  — เลือกวาจะให
ขอความอีเมลในถาดเขาแสดงขอความ
บรรทัดเดียวหรือสองบรรทัด
ดูตัวอยางขอความ  — เลือกวาจะดูตัวอยาง
ขอความระหวางท่ีเล่ือนไปตามรายการ
ขอความอีเมลในถาดเขาหรือไม
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ตัวแบงช่ือ  — เลือก เปด เพ่ือใหสามารถ
ขยายหรือยอรายการขอความอีเมลได
การแจงเตือนดาวนโหลด  — แสดงการแจง
เตือนเมื่อมกีารดาวนโหลดสิ่งท่ีแนบของอีเมล

อินเทอรเน็ต

ดวยโทรศัพทของคุณ คุณสามารถเรียกดูท้ัง
อินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตของบริษัท รวม
ท้ังดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลิเคช่ันใหมลง
ในโทรศัพทของคุณ

เว็บเบราเซอร 
คุณสามารถใชแอปพลิเคช่ันเว็บเบราเซอร
เพ่ือดูเว็บเพจท่ีใชภาษา HTML (Hypertext
markup language) ในอินเทอรเน็ตไดอยางท่ี
ออกแบบมาแตแรก ท้ังน้ี คุณยังสามารถเรียก
ดูเว็บเพจท่ีออกแบบขึน้เปนพิเศษสําหรับ
อุปกรณโทรศัพทเคลื่อนท่ี และใชภาษา
XHTML (Extensible Hypertext Markup
Language) หรือภาษา WML (Wireless
Markup Language)

หากเว็บเพจแสดงอักขระท่ีไมสามารถอาน
ออกขณะที่กําลังเรียกดู คุณสามารถเลือก

 > เว็บ และ ตัวเลอืก > การต้ังคา >
หนา > การเขารหัสที่ต้ังไว และการเขารหัส
ท่ีเก่ียวของ

ในการเบราสเว็บ คณุตองกําหนดคาจดุเช่ือม
ตออินเทอรเน็ตในโทรศัพทกอน

การเรียกดูเว็บ
เลือก  > เว็บ

ปุมลัด: ในการเริ่มใชงานเบราเซอร ใหกด 0
คางไวในหนาจอหลัก

ในการเรียกดูเว็บ ในมุมมองบุคมารค ใหเลือก
บุคมารค หรือปอนท่ีอยูเว็บ (ฟลด  จะเปด
ขึ้นโดยอัตโนมัต)ิ และเลือก ไปที่

เว็บเพจบางหนาอาจประกอบไปดวย ภาพ
กราฟกและเสียง ซึ่งโทรศัพทจะตองมีพ้ืนท่ี
หนวยความจําขนาดใหญ จึงจะสามารถเขาดู
เว็บเพจดังกลาวได หากโทรศัพทของคุณไมมี
พ้ืนท่ีหนวยความจําเหลืออยูในขณะท่ีโหลด
หนาดังกลาว ภาพกราฟกของหนาน้ันจะไม
แสดงขึ้น
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ในการเรียกดูเว็บเพจโดยปดการใชงาน
กราฟกเพ่ือประหยัดหนวยความจําและเพ่ิม
ความเร็วในการโหลดหนา ใหเลือก ตัว
เลือก > การตั้งคา > หนา > โหลด
เน้ือหา > ตัวอักษรเทาน้ัน

ในการปอนท่ีอยูเว็บ ใหเลือก ตัวเลอืก > ไป
ที่ > เว็บเพจใหม

ในการฟนฟเูน้ือหาของเว็บเพจ เลือก ตัว
เลือก > ตัวเลือกเว็บเพจ > โหลดซ้ํา

ในการบันทึกเว็บเพจปจจุบันเปนบุคมารค
เลือก ตัวเลอืก > ตัวเลอืกเว็บเพจ > จัด
เก็บเปนบุคมารค

ในการดูภาพของเว็บเพจท่ีคุณไดเขาชม
ระหวางการเรียกดูปจจุบัน เลือก กลับ
(สามารถใชงานได หากเปดใชงาน รายการ
ประวัติ ในการตั้งคาเบราเซอร และเว็บเพจ
ปจจุบันไมใชเว็บเพจแรกที่คุณเขาชม)

ในการปองกันหรือยอมใหใชการเปดหนาตาง
หลายบานไดโดยอัตโนมัต ิใหเลือก ตัว
เลือก > ตัวเลอืกเว็บเพจ > ปดก้ันหนาตาง
ปอปอัพ หรือ อนุญาตปอปอัพ

ในการดูแผนผังปุมลัด เลือก ตัวเลอืก > ทาง
ลัดปุมกด ในการแกไขปุมลัด เลือก แกไข

เคลด็ลับ: ในการยอเบราเซอรใหเล็กสุดโดย
ไมตองออกจากแอปพลิเคช่ันหรือการเชื่อม
ตอ ใหกดปุมวางสายหนึ่งครั้ง

ลิงคขาวบนเว็บและบลอ็ก
เลือก  > เว็บ

ลิงคขาวทางเว็บคือไฟล XML ท่ีอยูในเว็บเพจ
ซึ่งใชในการแบงปน เชน หัวขอขาวลาสุดหรือ
บล็อกลาสุด เปนเร่ืองปกติท่ีจะพบลิงคขาว
ทางเว็บบนเว็บ, บล็อก และเพจ Wiki

แอปพลิเคชั่นของเบราเซอรจะตรวจหาโดย
อัตโนมัติวาเว็บเพจมีลิงคขาวทางเว็บหรือไม

หากมีลิงคขาว ในการสมัครรับลิงคขาวทาง
เว็บ ใหเลือก ตัวเลือก > สมัครลิงคขาว

ในการอัพเดตลิงคขาว ในมุมมองลิงคขาวทาง
เว็บ ใหเลือกลิงคขาว และ ตัวเลอืก > ตัว
เลอืกลงิคขาว > รีเฟรช

ในการกําหนดวาลิงคขาวทางเว็บจะไดรับการ
อัพเดตโดยอัตโนมัติหรือไม ในมุมมองลิงค
ขาวทางเว็บ ใหเลือก ตัวเลอืก > แกไข >
แกไข จะไมมีตัวเลือกน้ีหากคุณไดทํา
เคร่ืองหมายเลือกลิงคขาวไวหน่ึงรายการขึน้
ไป

การลบขอมูลในแคช
ขอมูลหรือบริการตางๆ ท่ีคุณเรียกดูจะถูกจัด
เก็บไวในหนวยความจําแคชในเครือ่งของคุณ

แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไว
ช่ัวคราว หากคุณพยายามเขาใชหรือไดเขาใช
งานขอมูลท่ีเปนความลับท่ีตองการรหัสผาน
ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละครั้ง

ในการลบขอมูลแคช ใหเลือก ตัวเลือก > ลบ
ขอความสวนตัว > แคช

การสิน้สดุการเชื่อมตอ

ในการยุติการเช่ือมตอและปดเบราเซอร ให
เลือก ตัวเลือก > ออก

ในการลบขอมูลของคุณท่ีเซริฟเวอรเครือขาย
เก็บรวบรวมเกี่ยวกับการเขาชมเว็บเพจตางๆ
ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบขอมูลสวนตัว >
คุกก้ี

ระบบรักษาความปลอดภัยในการเชื่อมตอ
ถาสัญลักษณความปลอดภยั ( ) ปรากฏขึน้
ระหวางการเช่ือมตอ แสดงวาการสงผาน
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ขอมูลระหวางโทรศัพทและเกตเวย
อินเทอรเน็ตหรอืเซิรฟเวอรน้ันถูกเขารหัสไว

ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไมไดแสดง
วาการสงผานขอมูลระหวางเกตเวยและ
เซริฟเวอรใหขอมูล (ท่ีท่ีจัดเก็บขอมูลไว) จะ
ปลอดภัย ผูใหบริการจะรักษาความปลอดภยั
ของการถายโอนขอมูลระหวางเกตเวยและ
เซริฟเวอรใหขอมูล

คุณอาจจําเปนตองใชใบรับรองความปลอดภยั
กับบริการบางประเภท เชน บริการดาน
ธนาคาร คุณจะไดรับขอความแจง หาก
เซริฟเวอรน้ันไมใชเซริฟเวอรจริง หรือในกรณี
ท่ีคุณไมมีใบรับรองความปลอดภยัท่ีถูกตองใน
เคร่ืองของคุณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรด
ติดตอผูใหบริการ

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

กอนท่ีจะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คุณ
ตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถือ
ขอมูลของเจาของใบรับรองน้ีได และตรวจ
สอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยู
ในรายชื่อ

การแบงดูออนไลน
เก่ียวกับการแบงดูออนไลน
เลือก  > แบงดู > แบงดู

การแบงดูออนไลนชวยใหคุณสามารถ
ประกาศภาพ วิดีโอคลิป และคลิปเสียงจาก

เคร่ืองของคุณไปท่ีบริการแบงดูออนไลนท่ีใช
รวมกันได เชน อัลบั้มและบล็อก นอกจากน้ี
คุณยังสามารถดูและสงความคิดเห็นไปที่
ประกาศในบริการเหลาน้ี รวมท้ังดาวนโหลด
เน้ือหาลงในโทรศัพท Nokia ท่ีใชรวมกันได
ของคุณ

ประเภทเน้ือหาที่สนับสนุนและการใหบริการ
แบงดูออนไลนอาจแตกตางกันไป

การสมัครใชบริการ
เลือก  > แบงดู > แบงดู

หากตองการสมัครใชบริการการใชรวมกันแบบ
ออนไลน โปรดไปที่เว็บไซตของผูใหบริการ
และตรวจสอบวาโทรศัพท Nokia ของคุณใช
บริการน้ีไดหรือไม สรางบัญชีตามท่ีแนะนําไว
ในเว็บไซต คุณจะไดรับช่ือผูใชและรหัสผานท่ี
จําเปนสําหรับการตั้งคาโทรศัพทของคุณกับ
บัญชีน้ี

1 หากตองการเปดใชงานบริการ ใหเปด
แอปพลิเคชั่นการใชรวมกันแบบออนไลน
ในเครื่องของคุณ เลือกบริการและ

 > ทํางาน
2 ปลอยใหเครือ่งสรางการเช่ือมตอกับเครือ

ขาย หากเครื่องสอบถามจุดเช่ือมตอ
อินเทอรเน็ตจากคุณ ใหคุณเลือกจุดเช่ือม
ตอจากรายการ

3 ลงช่ือเขาใชบัญชีของคุณตามท่ีแนะนําไว
บนเว็บไซตของผูใหบริการ

บริการของ Nokia ในบริการการใชรวมกันแบบ
ออนไลนน้ีไมคิดคาบริการ โดยอาจมีการเรียก
เก็บคาใชจายจากผูใหบริการสําหรับขอมูลท่ี
โอนยายผานเครือขาย โปรดติดตอผูใหบริการ
ของคุณหรือบริษัทอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือดูขอมูล
เก่ียวกับการใชงาน และคาบริการและคาถาย
โอนขอมูลของบริษัทอ่ืน

การสรางประกาศ
เลือก  > แบงดู > แบงดู
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หากตองการโพสตไฟลมัลติมเีดียในบริการ
เลือกบริการและ ตัวเลอืก > ประกาศใหม
หากบริการการใชรวมกันแบบออนไลนมีชอง
สําหรับโพสตไฟล ใหเลือกชองท่ีตองการ

หากตองการเพ่ิมภาพ วิดีโอคลิป หรือคลิป
เสียงไปท่ีประกาศ เลือก ตัวเลือก > ใส

หากตองการเพ่ิมช่ือหรือคําอธิบายไปที่
ประกาศ ปอนขอความลงในชองโดยตรง

ี

หากตองการเพ่ิมแท็กไปท่ีประกาศ เลือก
แท็ก:

หากตองการเลือกวาจะเปดใชการโพสต
ขอมูลท่ีตั้งท่ีมีอยูในไฟลหรือไม เลือก ที่ต้ัง:

หากตองการตัง้ระดับความเปนสวนตัวสําหรับ
ไฟล เลือก สวนตัว: อนุญาตใหทุกคนดูไฟล
ของคุณ เลือก กลุมสาธารณะ หามไมใหคน
อ่ืนดูไฟลของคุณ เลือก สวนตัว คุณสามารถ
กําหนดการตั้งคา ที่ต้ังไว ไดบนเว็บไซตของ
ผูใหบริการ

หากตองการสงประกาศไปที่บริการ เลือก ตัว
เลือก > อัพโหลด

ศูนยวิดีโอ Nokia
ดวยศูนยวิดีโอ Nokia (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) คณสามารถดาวนุ โหลดและสตรีม
วิดีโอคลิปแบบ OTA จากบริการวิดีโอ
อินเทอรเน็ตท่ีใชรวมกันไดโดยใชการเช่ือม
ตอขอมูลแพคเก็ต คุณสามารถถายโอนวิดีโอ
คลิปจากเครื่องพีซท่ีีใชงานรวมกันไดไปท่ี
โทรศัพทของคุณ และดูวิดีโอคลิปดังกลาวใน
ศูนยวิดีโอ

การใชจุดเช่ือมตอขอมูลแพคเก็ตในการ
ดาวนโหลดวิดโีออาจเก่ียวของกับการสง
ขอมูลจํานวนมากผานระบบเครือขายของผูให
บริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคุณเพ่ือขอ
ขอมูลเก่ียวกับคาใชจายในการสงขอมูล

โทรศัพทของคุณอาจมีบริการท่ีกําหนดไวแลว
ลวงหนา

ผูใหบริการอาจใหบริการเน้ือหาฟรีหรือคิดคา
ธรรมเนียม โปรดตรวจสอบราคาในบริการหรอื
จากผูใหบริการ

การดูและดาวนโหลดวิดีโอคลิป
การเชื่อมตอกับบริการวิดีโอ
1 เลือก  > แอปพลฯิ > ศนูยวิดีโอ
2 ในการเชื่อมตอกับบริการเพ่ือติดตั้งบริการ

วิดีโอ ใหเลือก เพ่ิมบริการใหม แลว
เลือกบริการวิดีโอท่ีตองการจาก

็อกบริการ

การดูวิดีโอคลิป

ในการเรียกดูเน้ือหาบริการวิดีโอท่ีติดตั้งไว ให
เลือก ลิงคขาววิดีโอ

เน้ือหาของบริการวิดีโอบางรายการไดรับการ
แบงออกเปนประเภทตางๆ ในการเรียกดูวิดีโอ
คลิป ใหเลือกประเภท

ในการคนหาวิดีโอคลิปท่ีอยูในบริการ ให
เลือก คนหาวิดีโอ ตัวเลือกการคนหาอาจไมมี
อยูในบางบริการ

วิดีโอคลิปบางไฟลสามารถเรยีกดูขอมูลแบบ
OTA ได แตบางไฟลตองดาวนโหลดลงใน
โทรศัพทกอน ในการดาวนโหลดวิดีโอคลิป
ใหเลือก ตัวเลอืก > ดาวนโหลด หากคุณ
ออกจากแอปพลิเคช่ัน การดาวนโหลดจะยัง
ดําเนินตอไปโดยไมแสดงบนหนาจอ วิดีโอ
คลิปท่ีดาวนโหลดจะถูกจัดเก็บไวในวิดีโอของ
ฉัน

ในการสตรีมวิดีโอคลิปหรอืดูคลิปท่ี
ดาวนโหลด ใหเลือก ตัวเลือก > เลน
ในขณะเลนวิดโีอคลปิ ใหใชปุมเลือกและปุม
เล่ือนเปนตวัควบคุมเครือ่งเลน
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คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจ
เปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟง
เพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือโทรศัพท
ไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
ดาวนโหลดตอ  — เร่ิมการดาวนโหลดที่ลม
เหลวหรือพักไวตอ
ยกเลกิการดาวนโหลด  — ยกเลิกการ
ดาวนโหลด
ดูตัวอยาง  — แสดงตัวอยางคลิปวิดีโอ ตัว
เลือกน้ีจะสามารถใชงานได หากมีการบริการ
สนับสนุน
รายละเอียดลิงคขาว  — ดูขอมูลเก่ียวกับ
วิดีโอคลิป
รีเฟรชรายการ  — รีเฟรชรายการวิดีโอคลิป
เปดลิงคในเบราเซอร  — เปดลิงคในเว็บ
ราเซอร

กําหนดเวลาดาวนโหลด

ในการกําหนดตารางเวลาการดาวนโหลด
อัตโนมัติสําหรับวิดีโอคลิปท่ีอยูในบริการ ให
เลือก ตัวเลือก > กําหนดเวลาดาวนโหลด
ศูนยวิดโีอจะดาวนโหลดวิดโีอคลิปใหมทุกวัน
ตามเวลาท่ีคุณกําหนดไวโดยอัตโนมัติ

ในการยกเลิกตารางเวลาดาวนโหลด ใหเลือก
ดาวนโหลดดวยตนเอง เปนวิธีการ
ดาวนโหลด

การคนหา
เลือก  > แอปพลฯิ > การคนหา

การคนหาชวยใหคุณสามารถใชบริการคนหา
ผานทางอินเทอรเน็ตหลายบริการ เพ่ือคนหา
และเช่ือมตอกับบริการภายในพ้ืนท่ี เว็บไซต
และภาพตางๆ ได เปนตน เน้ือหาและบริการท่ี
มีใหอาจแตกตางกันไป

การจดัการเวลา

ปฏิทิน
เก่ียวกับปฏิทิน
เลือก  > ปฏิทิน

คุณสามารถใชปฏทิินในการสรางและดู
เหตุการณและการนัดหมายที่กําหนดเวลาไว
รวมท้ังสลับระหวางมุมมองตางๆ ของปฏิทิน

ในมุมมองแบบเดือน รายการปฏิทินจะมี
เคร่ืองหมายสามเหลี่ยมกํากับไว รายการวัน
ครบรอบจะมีเคร่ืองหมายอัศเจรียกํากับไว
รายการของวันท่ีเลือกไวจะถูกแสดงในรปู
แบบรายการ

ในการเปดรายการปฏทิิน เลือกมุมมองปฏิทิน
และรายการ

เมื่อใดก็ตามท่ีปรากฏไอคอน  เล่ือนขวา
เพ่ือเขาใชรายการดําเนินการที่มีอยู ในการปด
รายการ เล่ือนซาย

การสรางรายการปฏิทิน
เลือก  > ปฏิทิน

คุณสามารถสรางรายการปฏิทินชนิดตางๆ ได
ดังตอไปน้ี

• รายการประชุม ชวยเตือนคุณเก่ียวกับ
เหตุการณตางๆ ท่ีระบุวันและเวลาไว

• คําขอประชุมเปนคําเชิญท่ีคุณสามารถสง
ไปยังผูเขารวม กอนท่ีคุณจะสรางคําขอ
ประชุมได คณุตองกําหนดคาศูนยฝาก
ขอความที่ใชงานรวมกันไดในอุปกรณ
ของคุณ

• รายการบันทึกชวยจําจะเก่ียวของกับวัน
น้ัน แตไมไดระบุเวลาอยางเฉพาะเจาะจง

• รายการวันครบรอบจะแจงเตือนคุณเมื่อ
ถึงวันเกิดหรือวันพิเศษตางๆ รายการจะ
ระบุวันท่ีแนนอน แตไมระบุเวลาของวัน
น้ันๆ เคร่ืองจะทํารายการวันครบรอบซ้ํา
ใหทุกป
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• รายการสิ่งท่ีตองทําจะเตือนคุณ เมื่องาน
ถึงวันครบกําหนด แตจะไมระบุชวงเวลาที่
แนนอน

ในการสรางรายการปฏทิิน ใหเลือกวันท่ี ตัว
เลือก > รายการใหม และเลือกชนิดรายการ

ในการตั้งระดับความสําคัญสําหรับรายการ
ประชุม เลือก ตัวเลือก > ลําดับความสําคัญ

ในการกําหนดวิธจีัดการรายการในระหวางการ
ซิงโครไนซ ใหเลือก สวนตัว เพ่ือซอนรายการ
จากโปรแกรมชวยดูหากสามารถใชปฏิทิน
แบบออนไลนได สาธารณะ เพ่ือใหโปรแกรม
ชวยดูสามารถมองเห็นรายการ หรือ ไมมี เพ่ือ
ไมคัดลอกรายการลงในคอมพิวเตอรของคุณ

ในการสงรายการไปยังอุปกรณท่ีใชงานรวม
กันได ใหเลือก ตัวเลือก > สง

ในการสรางคําขอประชุมสําหรับรายการ
ประชุม ใหเลือก ตัวเลอืก > เพิ่มผูเขารวม

นาฬิกาปลกุ
เลือก  > แอปพลฯิ > นาฬิกา

ในการดูการปลุกท่ีเปดใชและการปลุกท่ีปด
การใชงานไว ใหเปดแท็บการปลุก ในการตั้ง
ปลุกคร้ังใหม ใหเลือก ตัวเลือก > ต้ังปลกุ
ครั้งใหม กําหนดการปลุกซ้ํา หากจําเปน เมื่อ
เปดใชงานการปลุก  จะปรากฏขึน้

ในการปดเสียงนาฬิกาปลุก ใหเลือก หยุด ใน
การหยุดการปลุกในระยะเวลาที่กําหนด ให
เลือก เลื่อนปลกุ
หากโทรศัพทปดอยูเมื่อถึงเวลาปลุก
โทรศัพทจะเปดขึน้เองและเร่ิมสงเสียงปลุก

เคลด็ลับ: ในการกําหนดระยะเวลาใหเสียง
ปลุกดังขึน้อีกครั้งหลังจากเลื่อนการปลุก ให
เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > เวลาเลื่อน
ปลุก

ในการยกเลิกการปลุก เลือก ตัวเลอืก > ลบ
การปลุก

ในการเปลี่ยนการตั้งคาเวลา วันท่ี และชนิด
นาฬิกา เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา

การต้ังคานาฬิกา
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา

ในการเปลี่ยนเวลาหรือวันท่ี เลือก เวลา หรือ
วันที่

ในการเปลี่ยนนาฬิกาท่ีปรากฏบนหนาจอหลัก
เลือก ชนิดนาฬิกา > อะนาล็อก หรือ ดิจิตัล

ในการอนุญาตใหระบบเครือขายโทรศัพท
สามารถปรับเปลี่ยนเวลา วันท่ี และขอมูลเขต
เวลาใหกับเครื่องของคุณได (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) เลือก อัพเดตเวลา
อัตโนมัติ > เปด

ในการเปลี่ยนสัญญาณเสียงปลกุ ใหเลือก
เสยีงนาฬิกาปลกุ
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เพลง

คุณยังสามารถฟงเพลงไดเมื่อเปดใชรูปแบบ
ออฟไลน โปรดดู รูปแบบออฟไลน”
หนา 12

เครื่องเลนเพลง
การเลนเพลง
เลือก  > แอปพลฯิ > เครื่องเลน

ในการเพิ่มเพลงท่ีมีอยูท้ังหมดลงในคลังเพลง
เลือก ตัวเลือก > รีเฟรชคลงั

หากตองการเลนเพลง ใหเลือกประเภทที่
ตองการ และเลือกเพลง

ในการหยุดเลนช่ัวคราว ใหกดปุมเล่ือน หาก
ตองการเริ่มเลนตอ ใหกดปุมเล่ือนอีกคร้ัง

ในการกรอไปขางหนาหรือกรอกลับอยาง
รวดเร็ว ใหกดปุมเล่ือนไปทางขวาหรือซาย
คางไว

ในการขามไปยังเพลงถัดไป ใหเล่ือนไปทาง
ขวา ในการกลับไปยังจุดเร่ิมตนของเพลง ให
เล่ือนไปทางซาย ในการขามไปยังเพลงกอน
หนา เล่ือนไปทางซายอีกคร้ังภายใน 2 วินาที
หลังจากท่ีเพลงหรือพอดแคสตเร่ิมเลน

ในการแกไขโทนการเลนเพลง ใหเลือก ตัว
เลอืก > อีควอไลเซอร

ในการแกไขคาสมดุลและภาพสเตอริโอ หรือ
ในการเพิ่มคุณภาพเสียงเบส เลือก ตัว
เลอืก > การต้ังคา

ในการกลับสูหนาจอหลักและปลอยใหเคร่ือง
เลนเลนอยูเปนพ้ืนหลัง ใหกดปุมวางสายเปน
ชวงสั้นๆ

คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจ
เปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟง
เพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือโทรศัพท
ไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

วิทยุ FM

การฟงวิทยุ
เลือก  > แอปพลิฯ > วิทยุ

คุณภาพของเสียงวิทยุท่ีออกอากาศจะขึน้อยู
กับคลื่นสถานีวิทยุท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ีน้ันๆ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเขาขณะ
ฟงวิทยุได โดยในขณะที่มีสายสนทนาอยู
เคร่ืองจะปดวิทยุกอน

ในการเริ่มคนหาสถานี ใหกดปุมเล่ือนไปทาง
ซายหรือขวาคางไว

หากคุณจัดเก็บสถานีวิทยุเอาไวในเครื่องแลว
เมื่อตองการไปยังสถานีท่ีจัดเก็บไวถัดไปหรือ
กอนหนา ใหกดปุมเล่ือนเบาๆ ไปทางซายหรือ
ขวา

ในการปรบัระดับความดังของเสียง ใหเล่ือน
ขึ้นหรือลง

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
จัดเก็บสถานี  — บันทึกสถานีวิทยุท่ีคุณ
คนหาไดในขณะน้ันลงในรายการสถานีวิทยุ
ของคุณ
สถานี  — เปดรายการสถานีท่ีจัดเก็บของคุณ
ไดเรกทอรีสถานี  — ดูสถานีวิทยุท่ีมีใหเลือก
ตามสถานที่ตั้ง (บริการเครือขาย)
หาคลืน่โดยผูใช  — เปลี่ยนความถี่ดวย
ตนเอง
ใชงานลําโพง  — ฟงวิทยุโดยใชลําโพง
เลนเปนพื้นหลัง  — กลับไปยังหนาจอหลัก
ขณะท่ีกําลังฟงวิทยุเอฟเอ็มอยูในพ้ืนหลัง
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ท่ี     “



การตั้งคา

การต้ังคาแอปพลิเคชั่น
เลือก  > การต้ังคา > การต้ังคา และ
แอปพลิเคชั่น

เลือกแอปพลิเคชั่นจากรายการเพื่อปรับการ
ตั้งคา

ความปลอดภัยของโทรศพัทและซิมการด
เลือก  > การต้ังคา > การต้ังคา >
ทั่วไป > ความปลอดภัย

ในการเปลี่ยนรหัส PIN เลือก โทรศพัทและ
ด > รหัส PIN รหัสใหมจะตองมี

ความยาว 4 ถึง 8 ตัวโดยรหัส PIN ใชสําหรับ
ปองกันซิมการดของคุณจากการใชงานโดย
ไมไดรับอนุญาตและจัดเตรียมมาพรอมกับ

ด หลังจากปอนรหัส PIN ไมถูกตองสาม
คร้ังติดตอกัน รหัสจะถูกบล็อค และคุณตองใช
รหัส PUK เพ่ือปลดล็อคกอนใชซมิการดไดอีก
คร้ัง

ในการตั้งใหปุมกดตางๆ ล็อคโดยอัตโนมัติ
หลังจากถึงระยะเวลาท่ีกําหนดไว เลือก
โทรศพัทและซิมการด > เวลาล็อคปุมกด
อัตโนมัติ

ในการกําหนดเวลาซึง่เครื่องจะล็อคโดย
อัตโนมัตเิมื่อครบตามเวลาที่กําหนดน้ี และ
ใชไดก็ตอเมือ่มีการปอนรหัสล็อคท่ีถูกตอง
เทาน้ัน เลือก โทรศพัทและซิมการด >
เวลาล็อคเครื่องอัตโนมัต ิปอนชวงเวลา
สําหรับระยะหมดเวลาเปนนาที่ หรือเลือก
ไมมี เพ่ือปดใชงานคณุสมบัติล็อคอัตโนมัติ
เมื่อโทรศัพทถูกล็อคแลว คุณยังสามารถรับ
สายเรียกเขาและโทรออกไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินท่ีกําหนดไวเปนทางการในโทรศัพท
ได

ในการเปลี่ยนรหัสล็อค เลือก โทรศัพทและ
ด > รหัสล็อค รหัสล็อคท่ีตั้งไวคือ

12345 ใหปอนรหัสเดิมกอนจากน้ันคอยปอน
รหัสใหมสองครั้ง รหัสใหมอาจประกอบดวย
อักขระยาว 4-255 ตัว สามารถใชไดท้ังตัว

อักษรและตัวเลข (พิมพใหญและพิมพเล็ก)
โทรศัพทจะแจงใหคุณทราบหากรหัสล็อค
เคร่ืองมีรูปแบบไมเหมาะสม

การต้ังคาอุปกรณเสริมท่ัวไป
เลือก  > การต้ังคา > การต้ังคา และ
ทั่วไป > อุปกรณเพิ่มพิเศษ

คุณสามารถใชอุปกรณเสริมท่ีนิยมใชกันโดย
ท่ัวไปทําส่ิงตอไปน้ี

ในการกําหนดรูปแบบที่จะเปดใชเม่ือคุณตอ
อุปกรณเสริมเขากับโทรศัพทของคุณ เลือก
อุปกรณเสริม และ รูปแบบที่ต้ังไว

ในการตั้งคาโทรศัพทใหตอบรับสายอัตโนมัติ
ภายใน 5 วินาที เมื่อตออยูกับอุปกรณเสริม
เลือก ตอบรับอัตโนมัติ > เปด หากมีการตั้ง
คาชนิดเสียงเรียกเขาเปน บี๊พหน่ึงครั้ง หรือ
เงียบ ในรูปแบบที่เลือก คุณจะไมสามารถใช
งานการรับสายอัตโนมัติได

ในการเปดไฟเคร่ืองขณะที่ตออยูกับอุปกรณ
เสริม เลือก แสงไฟ > เปด

การเรียกคืนการต้ังคาด้ังเดิม

ในการเรียกคนืการตั้งคาดั้งเดิมของเครื่อง
เลือก  > การต้ังคา > การต้ังคา และ
ทั่วไป > การต้ังคาด้ังเดิม ในการทําขั้นตอน
น้ี คุณตองมีรหัสล็อคของโทรศัพท หลังการ
รีเซต็ อุปกรณอาจใชเวลานานขึ้นในการเปด
เคร่ือง เอกสาร ขอมูลรายช่ือ รายการปฏิทิน
และไฟลจะไมไดรับผลกระทบใดๆ
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การติดต้ังหรือลบแอปพลเิคชั่น
การติดต้ังแอปพลเิคชั่น
เลือก  > การต้ังคา > ตัวจัดการ > ตัว
จัดการ

คุณสามารถโอนไฟลการติดตัง้ไปยังเคร่ือง
โทรศัพทของคุณจากคอมพิวเตอรท่ีใชงาน
รวมกันได ดาวนโหลดในระหวางการเรียกดู
หรือรับไฟลการติดตั้งดังกลาวในขอความ
มัลติมีเดีย ในรูปของสิ่งท่ีแนบของอีเมล หรือ
โดยการใชวิธีการเช่ือมตออ่ืนๆ เชน การเช่ือม
ตอ Bluetooth คุณสามารถใช Nokia
Application Installer ใน Nokia Ovi Suite
สําหรับการติดตั้งแอปพลิเคช่ันลงในโทรศัพท
ของคุณ

ไอคอนในตัวจัดการแอปพลิเคช่ันแสดงถึงส่ิง
ตอไปน้ี

SIS หรือแอปพลิเคชั่น SISX

แอปพลิเคช่ัน Java™

ขอสําคัญ:  ตดิตั้งและใชเฉพาะแอปพลเิคช่ัน
และซอฟตแวรอ่ืนๆ จากแหลงท่ีวางใจได
เทาน้ัน เชน แอปพลิเคช่ันท่ีมีสัญลักษณจาก
Symbian หรือผานการทดสอบรับรองจาก
Java Verified

กอนการติดตั้ง โปรดสังเกตสิ่งตอไปน้ี

• หากตองการดูประเภทของแอปพลิเคชั่น
หมายเลขเวอรชัน และซัพพลายเออร
หรือผูผลิตแอปพลิเคช่ัน เลือก ตัว
เลือก > ดูรายละเอียด

หากตองการดูรายละเอียดใบรับรองความ
ปลอดภัยของแอปพลิเคชั่น เลือก ราย
ละเอียด: > ใบรับรอง: > ดูราย
ละเอียด

• หากคุณติดตั้งไฟลท่ีมีการอัพเดตหรือ
การซอมแซมแอปพลิเคช่ันท่ีมีอยู คุณจะ
สามารถเรียกคืนแอปพลิเคช่ันดัง้เดิมไดก็
ตอเมื่อคุณมีไฟลการติดตั้งตนฉบับหรอื

สําเนาขอมูลสํารองของชุดซอฟตแวรท่ี
ลบออกไปอยางครบถวนเทาน้ัน ในการ
เรียกคืนแอปพลิเคช่ันดั้งเดิม ใหลบ

ิเคชน่ั ออกกอ น แลวติดตั้ง
ีกครั้งจากไฟลก ารตดิ ตั้ง
ําเนาขอ มลู สํารอง

ในการติดตั้งแอปพลิเคช่ัน Java จําเปน
ตองมีไฟล JAR หากไมมีไฟลน้ี เคร่ืองจะ
ขอใหคุณดาวนโหลด หากไมไดระบุจุด
เช่ือมตอไวใหกับแอปพลิเคช่ัน เคร่ืองจะ
ขอใหคุณเลือกกอน ระหวางการ
ดาวนโหลดไฟล JAR คุณอาจตองปอนช่ือ
ผูใชและรหัสผานเพ่ือเขาไปยังเซริฟเวอร
คุณสามารถขอรับขอมูลเหลาน้ีไดจากผู
ใหบริการหรือผูผลิตแอปพลิเคช่ัน

ในการติดตั้งซอฟตแวรหรือแอปพลิเคช่ัน ให
ดําเนินการดังตอไปน้ี

1 ในการคนหาไฟลการติดตั้ง ใหเลือก
 > การต้ังคา > ตัวจัดการ > ตัว

จัดการ หรือคนหาไฟลการติดตั้งโดยใช
ตัวจัดการไฟล หรือเปดขอความใน
ขอความ > ถาดเขา ท่ีมีไฟลการติดตั้ง

2 ในตัวจัดการแอปพลิเคช่ัน ใหเลือก ตัว
เลอืก > ติดต้ัง ในแอปพลิเคช่ันอ่ืนๆ ให
เลอื กไฟลก ารตดิ ตัง้ เพ่ือเริม่ ตน

ั่น
ระหวางการติดตั้ง โทรศัพทจะแสดง
ขอมูลเก่ียวกับความคืบหนาในการติดตั้ง
หากคุณติดตัง้แอปพลิเคช่ันโดยไมใช
ลายเซน็ดิจิตอลหรือการรับรอง โทรศัพท
จะแจงเตือน ดําเนินการติดตัง้ตอเมื่อคณุ
แนใจถึงแหลงท่ีมาและเน้ือหาของ

ิเคชั่นเทาน้ัน

ในการเริ่มใชงานแอปพลิเคชั่นท่ีติดตั้ง ใหคน
หาแอปพลเิคช่ันน้ันในเมนู แลวเลือก

ั่น

ในการดูวาติดตั้งหรือลบชุดซอฟตแวรใดและ
ทําไปเม่ือใด ใหเลือก ตัวเลอืก > ดูบันทึก
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แอปพล
แอปพลิเคช่นั อ
ต้นฉบับหรือส

แอปพล

แอปพลิเคช

แอปพลิเคช



ขอสําคัญ:  โทรศัพทของคุณรองรับแอปพลิ
เคชั่นแอนตี้ไวรัสเพียงหน่ึงรายการเทาน้ัน การ
มีแอปพลิเคช่ันท่ีมคีุณสมบัติแอนตี้ไวรัส
มากกวาหน่ึงรายการ อาจสงผลตอ
ประสิทธิภาพและการทํางานของเครื่อง หรือ
อาจทําใหเคร่ืองหยุดทํางานได

หลังจากท่ีคุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงในการด
หนวยความจําท่ีใชรวมกันไดแลว ไฟลการติด
ตั้ง (.sis, .sisx) ยังคงอยูในหนวยความจําของ
โทรศัพท ไฟลอาจใชหนวยความจําเปน
จํานวนมาก และกีดขวางไมใหคุณจัดเก็บไฟล
อ่ืน ในการเพิ่มหนวยความจําใหเพียงพอ ใช
โปรแกรม Nokia Ovi Suite ในการสํารองขอมูล
ไฟลการติดตั้งไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใช
งานรวมกันได จากนั้น ใหใชตัวจัดการไฟลลบ
ไฟลการติดตั้งเหลาน้ันออกจากหนวยความจํา
โทรศัพท หากไฟล .sis เปนสิ่งท่ีแนบมากับ
ขอความ ใหลบขอความดังกลาวออกจากถาด
รับขอความ

การลบแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร
เลือก  > การต้ังคา > ตัวจัดการ > ตัว
จัดการ

เล่ือนไปที่ชุดซอฟตแวร แลวเลือก ตัว
เลือก > ลบออก เลือก ใช เพ่ือยืนยัน

หากคุณทําการลบซอฟตแวร คุณจะติดตั้ง
ซอฟตแวรน้ันใหมไดตอเมื่อคุณมีชุด
ซอฟตแวรตนฉบับหรอืสําเนาสํารองท่ีครบ
ถวนของชุดซอฟตแวรท่ีลบออกไป หากคุณ
ลบชุดซอฟตแวรออก คุณอาจจะไมสามารถ
เปดเอกสารที่สรางโดยใชซอฟตแวรน้ันไดอีก

หากชุดซอฟตแวรใดตองใชงานรวมกับชุด
ซอฟตแวรท่ีลบออกไป ชุดซอฟตแวรอ่ืนอาจ
ใชงานไมได หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูเอกสารประกอบของชุดซอฟตแวรท่ี
ติดตั้งไว

ตัวจัดการไฟล
เก่ียวกับตัวจัดการไฟล
เลือก  > แอปพลฯิ > ตัวจัดไฟล

ดวยตัวจัดการไฟล คุณสามารถเรียกดู จัดการ
และเปดไฟลได

ตัวเลือกท่ีมีใหเลือกอาจแตกตางกัน

ในการแมบหรือลบไดรฟ รวมท้ังการระบุการ
ตั้งคาสําหรับไดรฟระยะไกลที่เช่ือมตอกับ
โทรศัพทของคุณ ใหเลือก ตัวเลือก > ไดรฟ
ระยะไกล

การคนหาและจัดเรียงไฟล
เลือก  > แอปพลฯิ > ตัวจัดไฟล

ในการคนหาไฟล ใหเลือก ตัวเลือก >
คนหา เลือกตําแหนงท่ีตองการคนหา และ
ปอนคําคนหาที่ตรงกับช่ือไฟล

ในการยายและคัดลอกไฟลรวมท้ังโฟลเดอร
หรือสรางโฟลเดอรใหม ใหเลือก ตัวเลอืก >
จัดวาง

ปุมลัด:ในการใชการดําเนินการกับรายการ
หลายรายการพรอมกันในครั้งเดียว ใหทํา
เคร่ืองหมายเลือกรายการ ในการเลือกหรือ
ยกเลิกการเลือกรายการ กด #

การสํารองขอมูลไฟลลงในการดหนวย
ความจํา
เลือก  > แอปพลฯิ > ตัวจัดไฟล

ในการสํารองขอมูลไฟลลงในการดหนวย
ความจํา เลือกประเภทของไฟลท่ีคุณตองการ
สํารองขอมูล และ ตัวเลอืก > สํารองความ
จําเครื่อง คุณตองแนใจวาการดหนวยความ
จํามีพ้ืนท่ีวางเพียงพอสําหรับไฟลท่ีคุณเลือก
ไวสําหรับสํารองขอมูล

การแกไขการดหนวยความจํา
คุณสามารถฟอรแมตการดหนวยความจําเพ่ือ
ลบขอมูลในการด หรือคุณสามารถปองกัน
ขอมูลในการดดวยรหัสผาน
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เลือก  > แอปพลฯิ > ตัวจัดไฟล

การเปลี่ยนช่ือหรือฟอรแมตการดหนวย
ความจํา
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลอืกการดความจํา
และตัวเลือกท่ีตองการ

รหัสผานจะปองกันการดหนวยความจํา
เลือก ตัวเลือก > รหัสผานการด

ตัวเลือกน้ีจะมีในกรณีท่ีใสการดหนวยความจํา
ท่ีใชงานรวมกันไดลงในโทรศัพทเทาน้ัน

ตัวจัดการอุปกรณ
การกําหนดคาระยะไกล
เลือก  > การต้ังคา > ตัวจัดการ > ตัว
จัดการอุปกรณ

คุณสามารถใชตัวจัดการอุปกรณจัดการการตั้ง
คา ขอมูล และซอฟตแวรในโทรศพัทของคณุ
จากระยะไกลได

คุณสามารถเชื่อมตอกับเซริฟเวอรและรับการ
ตั้งกําหนดคาสําหรบัโทรศัพทของคุณ คุณ
อาจรับการตั้งคารูปแบบเซิรฟเวอรและการตั้ง
กําหนดคาอ่ืนๆ จากผูใหบริการหรือแผนก
จัดการขอมูลบริษัท การตั้งกําหนดคาอาจรวม
ถึงการตั้งคาการเช่ือมตอและคาอ่ืนๆ ท่ีใชโดย
แอปพลิเคช่ันตางๆ ในโทรศัพท ตัวเลือกท่ีมี
ใหอาจแตกตางกันออกไป

โดยทั่วไปแลว การเชื่อมตอดวยการกําหนด
คาระยะไกลจะเริ่มตนโดยเซิรฟเวอร เมื่อตอง
อัพเดตการตั้งคาของเครื่อง

ในการสรางรูปแบบเซริฟเวอรใหม เลือก ตัว
เลอืก > รูปแบบเซิรฟเวอร > ตัวเลือก >
รูปแบบเซิรฟเวอรใหม

คุณอาจไดรับการตั้งคาเหลาน้ีจากผูใหบริการ
ของคุณในรูปแบบขอความการตั้งกําหนดคา
หากไมไดรับ ใหกําหนดคาตอไปน้ี
ช่ือเซิรฟเวอร  — พิมพช่ือของเซิรฟเวอรการ
ตั้งกําหนดคา

ID เซิรฟเวอร  — พิมพ ID เฉพาะเพ่ือระบุ
เซิรฟเวอรการตั้งกําหนดคา
รหัสผานเซิรฟเวอร  — พิมพรหัสผานเพื่อ
ระบุโทรศัพทของคุณใหกับเซริฟเวอร
จุดเชื่อมตอ  — เลือกจุดเช่ือมตอเพ่ือใช
สําหรับเช่ือมตอ หรือสรางจุดเช่ือมตอจุดใหม
คุณยังสามารถเลือกเพ่ือใหเคร่ืองถามถึงจุด
เช่ือมตอทุกคร้ังท่ีคุณเร่ิมตนการเช่ือมตอ การ
ตั้งคาน้ีจะนํามาใชไดเฉพาะเมื่อคุณเลือก
อินเทอรเน็ต เปนประเภทบริการเสริม
ที่อยูของโฮสต  — พิมพท่ีอยูเว็บของ
เซิรฟเวอรการตั้งกําหนดคา
พอรต  — พิมพหมายเลขพอรตของ
เซิรฟเวอร
ช่ือผูใช และ รหัสผาน — ปอน ID ผูใชและ
รหัสผานสําหรับเซิรฟเวอรการตั้งกําหนดคา
อนุญาตการกําหนดคา  — เลือก ใช เพ่ือ
อนุญาตใหเซริฟเวอรเร่ิมตนการตั้งกําหนดคา
รับทุกคําขอโดยอัตโนมัติ  — เลือก ใช หาก
คุณไมตองการใหเซริฟเวอรถามการยืนยัน
ของคุณ เมื่อเริม่ตนตั้งกําหนดคา
การตรวจสอบเครือขาย  — เลือกวาตองการ
ใชการตรวจสอบ HTTP หรือไม
ช่ือผูใชเครือขาย และ รหัสเครือข่าย
— ปอน ID ผูใชและรหัสผานสําหรับการ
ตรวจสอบ HTTP สามารถใชการตั้งคาน้ีไดตอ
เมื่อคุณไดเลือก การตรวจสอบเครือขาย ท่ี
จะใชเทาน้ัน

ในการเชื่อมตอกับเซริฟเวอรและรับการตั้ง
กําหนดคาสําหรับโทรศัพทของคณุ เลือก ตัว
เลอืก > เริ่มการกําหนดคา

ในการดูไฟลบันทึกการตั้งกําหนดคาของรปู
แบบที่เลือก เลือก ตัวเลือก > ดูบนัทึก

ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพทในแบบ
OTA เลือก ตัวเลือก > ตรวจสอบการ
อัพเดต การอัพเดตจะไมลบการตั้งคาของคุณ
แตอยางใด เม่ือโทรศัพทของคุณไดรับชุด
อัพเดตแลว ใหปฏบิัติตามคําแนะนําบนหนา
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จอ โทรศัพทของคุณจะรีสตารทหลังจากติด
ตัง้ชุดอัพเดตเสร็จสมบรูณแลว

การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟแวรอาจทําให
มีการสงขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอรี่สําหรบัโทรศัพท
ของคุณมีพลังงานเพียงพอ หรือเช่ือมตออยู
กับเครื่องชารจกอนเร่ิมอัพเดต

คําเตือน:
หากคุณติดตัง้โปรแกรมอัพเดตซอฟตแวร คุณ
จะไมสามารถใชโทรศัพท แมแตกับการโทร
ออกฉุกเฉิน จนกวาจะติดตั้งเสร็จและรีสตารท
โทรศัพทอีกคร้ัง ตองแนใจวาไดสํารองขอมูล
ไวแลวกอนยอมรับการติดตั้งโปรแกรมอัพเดต

การเชื่อมตอ

การถายโอนเน้ือหาจากอุปกรณอ่ืน
เลือก  > การต้ังคา > เช่ือมตอ > สลับ

คุณสามารถใชแอปพลิเคช่ันสลับเพ่ือถายโอน
เน้ือหา เชน รายช่ือ ระหวางโทรศัพท Nokia ท่ี
ใชงานรวมกันไดสองเครื่อง

ชนิดของเนื้อหาที่สามารถถายโอนไดจะขึ้นอยู
กับรุนของอุปกรณตนทางที่ตองการถายโอน
เน้ือหาออกมา หากโทรศัพทอีกเคร่ืองรองรับ
การซงิโครไนซ คุณจะสามารถซงิโครไนซ
ขอมูลระหวางโทรศัพทเคร่ืองน้ันกับโทรศัพท
ของคุณได โทรศพัทของคณุจะแจงเตือนใน
กรณีท่ีอุปกรณเคร่ืองอ่ืนไมสามารถใชงานรวม
กันได

หากโทรศัพทอีกเคร่ืองไมสามารถเปดไดโดย
ไมใสซิมการด คุณสามารถใสซมิการดของ
คุณในโทรศัพทเคร่ืองน้ันได เมื่อเปดโทรศัพท
ของคุณโดยไมมีซิมการด ระบบจะใชงานรูป
แบบออฟไลนโดยอัตโนมัติ

การถายโอนเน้ือหา
ในการดึงขอมูลจากโทรศัพทเคร่ืองอ่ืนของ
คุณเปนคร้ังแรก

1 เลือกประเภทการเชื่อมตอท่ีตองการใช
ถายโอนขอมูล โทรศัพทท้ังสองเครื่อง
ตองรองรับประเภทการเชื่อมตอท่ีได
เลือกไว

2 เลือกอุปกรณท่ีคุณตองการถายโอน
เน้ือหา เคร่ืองจะขอใหคุณปอนรหัสลงใน
โทรศัพทของคุณ ปอนรหัส (ตัวเลข 1-16
ตัว) แลวเลือก ตกลง จากน้ันปอนรหัส
เดียวกันน้ันลงในโทรศพัทอีกเครื่องหน่ึง
และเลือก ตกลง ตอนนี้โทรศัพทท้ังสอง
เคร่ืองจะจับคูกัน
สําหรับโทรศัพทในบางรุน แอปพลิเคช่ัน
สลับจะถูกสงไปท่ีโทรศัพทอีกเคร่ืองหน่ึง
ในรูปของขอความ ในการติดตั้ง

ั่นสลับบนโทรศัพทเคร่ืองอ่ืน 
ใหเปด อความ และทําตามคําแนะนํา
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3 จากโทรศัพทของคุณ ใหเลือกเน้ือหาที่
คุณตองการถายโอนจากโทรศัพทอีก
เคร่ือง

เน้ือหาจะถูกถายโอนจากหนวยความจําของ
โทรศัพทเคร่ืองอ่ืนไปยังตําแหนงท่ีเก่ียวของ
ในโทรศัพทของคุณ

เวลาในการถายโอนจะขึ้นอยูกับจํานวนขอมูล
ท่ีถายโอน คุณสามารถยกเลิกการถายโอน
และกลับมาทําตอในภายหลังได

การซงิโครไนซเปนแบบสองทาง และขอมูล
ในอุปกรณท้ังสองจะเหมือนกัน หากมีการลบ
รายการในอุปกรณหน่ึง รายการน้ันจะถูกลบ
ออกจากอีกอุปกรณหน่ึงขณะท่ีซิงโครไนซ
โดยคุณไมสามารถเรียกคืนรายการที่ลบดวย
การซงิโครไนซได

ในการดูบันทึกการถายโอนขอมูลลาสุด ให
เล่ือนไปยังทางลัดในมุมมองหลัก และเลือก
ตัวเลือก > ดูบันทึก

การเชื่อมตอเครื่องพีซี
คุณสามารถใชโทรศัพทเคร่ืองน้ีกับแอปพลิ
เคช่ันการสื่อสารดานขอมูลและการเชื่อมตอ
กับเคร่ืองพีซีท่ีใชรวมกันได ชุดโปรแกรม
Nokia Ovi Suite ชวยใหคุณสามารถโอนยาย
ไฟลและภาพระหวางโทรศัพทของคุณกับ
คอมพิวเตอรท่ีใชรวมกันได เปนตน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ Ovi Suite และ
ลิงคการดาวนโหลด โปรดดูท่ี www.ovi.com

Bluetooth
เก่ียวกับ Bluetooth
เทคโนโลย ีBluetooth ใชสําหรับการเชื่อมตอ
แบบไรสายระหวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ี
อยูภายในระยะสูงสุด 10 เมตร (33 ฟุต) การ
เช่ือมตอ Bluetooth ใชสําหรับการสงรูปภาพ
วิดีโอ ขอความ นามบัตร บันทึกปฏิทิน หรือ
เช่ือมตอกับอุปกรณตางๆ ท่ีใชเทคโนโลยี
Bluetooth แบบไรสาย

เน่ืองจากอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยี Bluetooth
สามารถติดตอส่ือสารกันโดยใชคล่ืนวิทยุ ดัง
น้ัน เคร่ืองของคุณ รวมถึงอุปกรณอ่ืนๆ จึงไม
จําเปนตองอยูในแนวเสนตรงท่ีมองเห็นกันได
คุณเพียงวางอุปกรณท้ังสองเครื่องใหอยูหาง
กันไมเกิน 10 เมตร แมวาอาจจะมีการรบกวน
จากสิ่งกีดขวางอ่ืนๆ เชน ผนังหอง หรือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ก็ตาม

การเช่ือมตอ Bluetooth หลายอยางสามารถ
ทําพรอมกันได ตัวอยางเชน หากคุณเช่ือมตอ
โทรศัพทเขากับชุดหูฟง คุณยังคงสามารถ
ถายโอนไฟลตางๆ ไปยังอุปกรณอ่ืนท่ีสามารถ
ใชงานรวมกันไดในเวลาเดียวกัน

โทรศัพทน้ีเปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth
Specification 2.0 + EDR ท่ีสนับสนุนรูปแบบ
ดังตอไปน้ี: การแจกจายเสียงขัน้สูง, การ
ควบคุมเสียง/วิดีโอระยะไกล, การจัดการภาพ
พ้ืนฐาน, การพิมพพ้ืนฐาน, ID อุปกรณ, การตอ
เครือขายแบบหมุนเลขหมาย, การโอนไฟล,
การแจกจายเสียง/วิดีโอโดยท่ัวไป, การเขาถึง
โดยทั่วไป, การแลกเปลี่ยนวัตถุโดยทั่วไป,
แฮนดฟรี, อุปกรณโตตอบบุคคล, ชุดหูฟง,
Push ออปเจ็กต, การเขาใชสมุดโทรศัพท,
พอรตอนุกรม และการเขาใชซมิ คุณควรใช
เฉพาะอุปกรณเสริมของรุนน้ีท่ีไดรับการรับรอง
จาก Nokia เทาน้ัน เพ่ือสรางความมั่นใจในการ
ใชงานระหวางอุปกรณท่ีรองรับเทคโนโลยี
Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิต

อ่ืนๆ เพ่ือดูวาอุปกรณน้ันๆ ใชงานรวม
กับโทรศัพทรุนน้ีไดหรือไม

คุณสมบัตท่ีิใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพ่ิม
การใชพลังงานแบตเตอรี่และลดอายุการใช
งานของแบตเตอร่ี

คําแนะนําดานความปลอดภัย
เมื่อคุณไมไดใชการเช่ือมตอ Bluetooth ให
เลือก Bluetooth > ปด หรือ การมองเห็น
ของโทรศัพท > ซอน

อยาจับคูกับอุปกรณอ่ืนท่ีคุณไมรูจัก
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การสงและการรับขอมูลดวย Bluetooth
เลือก  > การต้ังคา > เชื่อมตอ >
Bluetooth

1 เม่ือคุณใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth
เปนคร้ังแรก จะมีการขอใหคุณกําหนดช่ือ
ใหกับโทรศัพทของคุณ กําหนดช่ือท่ีมี
ลักษณะเฉพาะตัวใหกับโทรศัพทของคุณ
เพ่ือใหงายตอการจดจํา หากมีอุปกรณ
Bluetooth หลายเครื่องในระยะใกลเคียง

2 เลือก Bluetooth > เปด
3 เลือก การมองเห็นของโทรศัพท >

เห็นไดทั้งหมด หรือ ระบุชวงเวลา หาก
คุณเลือก ระบชุวงเวลา คุณจะตอง
กําหนดระยะเวลาที่ปรากฏใหอุปกรณอ่ืน
มองเห็นโทรศัพทของคุณ ขณะน้ีผูใชอ่ืน
ท่ีมีอุปกรณท่ีใชเทคโนโลยี Bluetooth จะ
สามารถมองเห็นโทรศัพทของคุณและช่ือ
ท่ีคุณปอนได

4 เปดแอปพลิเคช่ันท่ีเก็บรายการซึง่คณุ
ตองการสง

5 เลือกรายการน้ัน และ ตัวเลอืก > สง >
ทาง Bluetooth โทรศัพทจะคนหา
อุปกรณอ่ืนท่ีใชเทคโนโลย ีBluetooth ท่ี
อยูในระยะ และแสดงรายการอุปกรณ
เหลาน้ัน

เคล็ดลับ: หากคุณสงขอมูลโดยใชการ
เช่ือมตอ Bluetooth มากอนน้ี รายการ
ผลลัพธการคนหาครั้งกอนจะปรากฏขึ้น
ในการคนหาอุปกรณ Bluetooth เพิม่เติม
ใหเลือก อุปกรณเพิ่มเติม

6 เลือกอุปกรณท่ีคุณตองการเช่ือมตอ หาก
อุปกรณอีกเคร่ืองบังคับใหมกีารจับคูกอน
ท่ีจะสามารถสงขอมูลได เคร่ืองจะขอให
คุณปอนรหัสผาน

เมื่อมีการสรางการเช่ือมตอ กําลงัสงขอมูล
จะปรากฏขึน้

โฟลเดอรสงในแอปพลิเคชั่นขอความจะไม
เก็บขอความที่สงโดยการเชื่อมตอ Bluetooth

ในการรับขอมูลโดยใชการเชื่อมตอ
Bluetooth ใหเลือก Bluetooth > เปด และ
การมองเห็นของโทรศพัท > เห็นได
ทั้งหมด เพ่ือรับขอมูลจากอุปกรณท่ีไมไดจับ
คู หรือ ซอน เพ่ือรับขอมูลจากอุปกรณท่ีจับคู
เทาน้ัน เมื่อคุณไดรับขอมูลผานการเช่ือมตอ
Bluetooth สัญญาณเสียงจะดังขึ้น โดยขึน้อยู
กับรูปแบบที่ใชอยู และเครื่องจะถามวาคุณ
ตองการยอมรับขอความที่มีขอมูลน้ันอยูหรือ
ไม หากคุณยอมรับ ขอความจะถูกนําไปไวใน
โฟลเดอรถาดเขาในแอปพลิเคชัน่ขอความ

เคลด็ลับ: คุณสามารถเขาไปยังไฟลตางๆ ใน
เคร่ืองหรือในการดหนวยความจําโดยใช
อุปกรณเสริมท่ีใชรวมกันได ซึ่งสนับสนุน
บริการ File Transfer Profile Client (เชน
เคร่ืองคอมพิวเตอรแล็ปท็อป)

การเช่ือมตอ Bluetooth จะสิ้นสุดลงโดย
อัตโนมัติหลังการสงหรือรับขอมูล มีเพียง
Nokia Ovi Suite และอุปกรณเสริมบางชนิด
เชน ชุดหูฟงท่ีสามารถรักษาการเช่ือมตอเอา
ไวแมจะไมมีการใชงาน

การจับคูอุปกรณ
เลือก  > การต้ังคา > เช่ือมตอ >
Bluetooth

เปดแท็บอุปกรณท่ีจับคูดวย

กอนการจับคู ใหกําหนดรหัสผานของคุณ
(1-16 หลัก) และตกลงเรื่องการใชรหัส
เดียวกันกับผูใชของอุปกรณอีกเคร่ือง อุปกรณ
ท่ีไมมีอินเตอรเฟซผูใชจะมีรหัสผานท่ีกําหนด
เอาไวแลว คุณจําเปนตองใชรหัสผานเมื่อ
เช่ือมตออุปกรณเปนคร้ังแรกเทาน้ัน หลังจาก
จับคูแลวจึงสามารถอนุญาตการเชื่อมตอได
การจับคูและการอนุญาตการเชื่อมตอจะชวย
ทําใหสามารถเชื่อมตอไดรวดเร็วและสะดวก
มากขึ้น เน่ืองจากคุณไมจําเปนตองยอมรับการ
เช่ือมตอระหวางอุปกรณท่ีจับคูในแตละคร้ังท่ี
สรางการเช่ือมตอ

รหัสผานสําหรับการเขาซิมรีโมทจะตองม ี16
ตัว
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1 เลือก ตัวเลอืก > อุปกรณที่จับคูใหม
เคร่ืองจะเร่ิมคนหาอุปกรณ Bluetooth ท่ี
อยูภายในระยะ หากคุณสงขอมูลโดยใช
การเช่ือมตอ Bluetooth มากอนน้ี รายการ
ผลลัพธการคนหาครั้งกอนจะปรากฏขึน้
ในการคนหาอุปกรณ Bluetooth เพ่ิมเติม
ใหเลือก อุปกรณเพิ่มเติม

2 เลือกอุปกรณท่ีคุณตองการจับคูดวย แลว
ปอนรหัสผาน ตองปอนรหัสผานเดียวกัน
น้ีในอุปกรณอีกเคร่ืองดวยเชนกัน

3 เลือก ใช เพ่ือสรางการเช่ือมตอระหวาง
โทรศัพทของคุณและอุปกรณอีกเคร่ือง
โดยอัตโนมัติ หรือเลือก ไม เพ่ือยืนยัน
การเช่ือมตอเองทุกคร้ังท่ีจะดําเนินการ
เช่ือมตอ หลังจากจับคูแลว อุปกรณดัง
กลาวจะถูกบันทึกลงในหนาอุปกรณท่ีจบั
คู

ในการกําหนดช่ือเลนใหกับอุปกรณท่ีจับคู ให
เลือก ตัวเลือก > กําหนดชื่อยอ ช่ือเลนดัง
กลาวจะปรากฏในโทรศพัทของคุณเทาน้ัน

ในการลบการจับคู ใหเลือกการจับคูของ
อุปกรณท่ีคุณตองการลบ และ ตัวเลือก >
ลบ ในการลบการจับคูท้ังหมด ใหเลือก ตัว
เลอืก > ลบทั้งหมด หากขณะน้ันคุณกําลัง
เช่ือมตออยูกับอุปกรณและยกเลิกการจับคูกับ
อุปกรณดังกลาว การจับคูจะถูกลบออกทันที
และการเชื่อมตอจะส้ินสุดลง

ในการอนุญาตใหอุปกรณท่ีจับคูเช่ือมตอโดย
อัตโนมัตกัิบโทรศัพทของคุณ ใหเลือก ตั้ง
เปนผานการอนุญาต การเช่ือมตอระหวาง
โทรศัพทของคุณกับอุปกรณอ่ืนสามารถเกิด
ขึ้นไดโดยท่ีคุณไมทราบ ไมจําเปนตองมีการ
ยอมรับหรือการอนุญาตสําหรับการเชื่อมตอ
แตละคร้ัง ใชสถานะนี้กับอุปกรณของคุณเอง
เชน ชุดหูฟงหรือเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชรวม
กันได หรืออุปกรณของบุคคลท่ีคุณไวใจ หาก
คุณตองการยอมรับคําขอเช่ือมตอจากอุปกรณ
อ่ืนทุกคร้ัง ใหเลือก ต้ังเปนไมผานการ
อนุญาต

ในการใชอุปกรณเสริมดานเสียงชนิด
Bluetooth เชน แฮนดฟรีหรือชุดหูฟง
Bluetooth คุณจําเปนตองจับคูโทรศัพทของ
คุณกับอุปกรณเสริมน้ันๆ โปรดดคูําแนะนํา
เก่ียวกับรหัสผานและคําแนะนําเพ่ิมเติมใน
คูมือผูใชอุปกรณเสริม ในการเช่ือมตออุปกรณ
เสริมดานเสียง ใหเปดอุปกรณเสรมิดังกลาว
อุปกรณเสริมดานเสียงบางเคร่ืองจะเช่ือมตอ
กับโทรศัพทของคุณโดยอัตโนมัติ หากไมเปน
เชนน้ัน ใหเปดแท็บอุปกรณท่ีจับคู เลือก
อุปกรณเสริม และ ตัวเลอืก > เช่ือมตอกับ
อุปกรณออดิโอ

การปดก้ันอุปกรณ
เลือก  > การต้ังคา > เช่ือมตอ >
Bluetooth

ในการปดก้ันไมใหอุปกรณสรางการเช่ือมตอ
Bluetooth กับโทรศัพทของคุณ ใหเปดแท็บ

ท่ีจับคู

เลือกอุปกรณท่ีคุณตองการปดก้ัน และ ตัว
เลอืก > ปดก้ัน

ในการเลิกปดก้ันอุปกรณ ใหเปดแท็บอุปกรณ
ท่ีถูกปดก้ัน และเลือก ตัวเลอืก > ลบ

ในการเลิกปดก้ันอุปกรณท่ีถูกปดก้ันท้ังหมด
ใหเลือก ตัวเลอืก > ลบท้ังหมด

หากคุณปฏิเสธคําขอจับคูจากอุปกรณเคร่ือง
อ่ืน เคร่ืองจะถามวาคุณตองการท่ีจะปดก้ันการ
ขอเปดการเช่ือมตอท้ังหมดในครั้งตอๆ ไป
จากอุปกรณดังกลาวหรือไม หากคุณยอมรับ
คําถามดังกลาว ระบบจะเพิ่มช่ือของอุปกรณ
ระยะไกลดังกลาวเขาไปในรายชื่ออุปกรณท่ี
ถูกปดก้ัน

สายเคเบลิขอมูล
ในการปองกันไมใหการดหนวยความจําเสีย
หาย อยาถอดสายเคเบิลขอมูลออกขณะอยูใน
ระหวางการถายโอนขอมูล
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การโอนยายขอมูลระหวางโทรศัพทของ
คุณและคอมพิวเตอร
1 เสียบการดหนวยความจําเขากับโทรศัพท

ของคุณ และเช่ือมตอโทรศัพทเขากับพีซี
ท่ีใชรวมกันไดโดยใชสายเคเบิลขอมูล
USB เช่ือมตอสายเคเบิลขอมูลเขากับ
โทรศัพทของคุณกอนทุกคร้ัง แลวจึงตอ
เขากับอุปกรณอ่ืนหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร

2 เมื่อโทรศัพทสอบถามถึงโหมดท่ีตองการ
ใช เลือก อุปกรณจัดเก็บขอมูล ใน
โหมดน้ี คุณจะเห็นโทรศัพทเปนเสมือน
ฮารดไดรฟท่ีถอดไดในคอมพิวเตอรของ
คุณ

3 โอนยายขอมูลระหวางคอมพิวเตอรและ
โทรศัพทของคุณ

4 ยุติการเช่ือมตอจากเครื่องคอมพิวเตอร
(เชน จากตัวชวย Unplug หรือ Eject
Hardware ใน Windows) เพ่ือปองกันไม
ใหการดหนวยความจําชํารุดเสียหาย

ในการโอนยายภาพจากโทรศัพทไปยังเคร่ือง
คอมพิวเตอรท่ีใชรวมกันได หรือในการพิมพ
ภาพท่ีจัดเก็บไวในโทรศัพทบนเครื่องพิมพท่ี
ใชรวมกันได ใหเช่ือมตอสายเคเบิลขอมูล USB
เขากับเครื่องคอมพิวเตอรหรือเคร่ืองพิมพ
และเลือก ถายโอนภาพ

ในการแกไขการตั้งคาโหมด USB เลือก  >
การต้ังคา > เช่ือมตอ > USB

ในการเปลี่ยนโหมด USB ท่ีตามปกติคุณใชกับ
สายเคเบิลขอมูล USB ใหเลือก โหมดการ
เช่ือมตอ USB

ในการตั้งใหโทรศัพทสอบถามถึงโหมดทุก
คร้ังท่ีคุณเชื่อมตอสายเคเบิลขอมูล USB กับ
โทรศัพท เลือก ถามเมื่อเชื่อมตอ > ใช

ในการใช Nokia Ovi Suite กับโทรศัพทของ
คุณ ใหติดตั้ง Nokia Ovi Suite บนเครื่อง
คอมพิวเตอร ตอสายเคเบิลขอมูล USB และ
เลือก PC Suite

ซิงค
เลือก  > การต้ังคา > เช่ือมตอ > ซิงค

ซิงคจะชวยในการซิงโครไนซบันทึก รายการ
ปฏิทิน ขอความตัวอักษรและขอความ
มัลติมีเดีย เบราเซอรบุคมารค หรือรายช่ือ โดย
การใชแอปพลิเคชั่นตางๆ ท่ีใชรวมกันไดทาง
อินเทอรเน็ตหรือกับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใช
รวมกันได

คุณอาจไดรับการตั้งคาการซิงโครไนซใน
ขอความแบบพิเศษจากผูใหบริการ

รูปแบบการซิงคจะประกอบไปดวยการตั้งคาท่ี
จําเปนตอการซงิโครไนซ

เมื่อคุณเปดแอปพลิเคชั่นซิงค รูปแบบการ
ซงิคท่ีระบบตั้งไวหรือท่ีใชแลวกอนหนาน้ีจะ
ปรากฏขึ้น ในการแกไขรูปแบบ ใหเล่ือนไปที่
รายการซิงค แลวเลือก เลือก เพ่ือรวมเขาไป
ในรูปแบบ หรือ ไมเลือก เพ่ือลบออก

ในการจัดการรูปแบบการซงิค ใหเลือก ตัว
เลอืก และตัวเลือกท่ีตองการ

ในการซิงโครไนซขอมูล ใหเลือก ตัวเลอืก >
ซิงโครไนส

ในการยกเลิกการซิงโครไนซกอนจะเสร็จสิ้น
ใหเลือก ยกเลกิ
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คําแนะนําดานส่ิงแวดลอม

น่ีคือคําแนะนําถึงวิธีการท่ีคุณสามารถมีสวน
ชวยปกปองสิ่งแวดลอม

ประหยัดพลงังาน
เมื่อคุณชารจแบตเตอรี่จนเต็ม และถอด
อุปกรณชารจออกจากเครื่อง อยาลืมถอดปลั๊ก
อุปกรณชารจจากเตารับบนผนัง

คุณไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่บอยๆ หาก
คุณปฏิบัติดังน้ี

• ปดและตดัการใชงานแอปพลิเคช่ัน การ
บริการ และการเชื่อมตอเม่ือคุณไมไดใช
งาน

• ลดความสวางของหนาจอ
• ตัง้คาอุปกรณใหอยูในโหมดประหยัด

พลังงานหลงัจากระยะเวลาขั้นต่ําสุดท่ีไม
ไดใชงาน หากมีฟงกชันน้ีในอุปกรณของ
คุณ

• ปดการใชงานเสียงท่ีไมจําเปน เชน เสียง
ปุมกด ตัง้คาระดับเสียงของอุปกรณใหอยู
ในระดับปานกลาง

รีไซเคิล
คุณจําไดหรือไมวาตองรีไซเคิลอุปกรณเคร่ือง
เกาของคุณ? 65-80% ของวัสดุในโทรศัพท
มือถือของ Nokia สามารถนํามารีไซเคิลได สง
คืนผลิตภณัฑอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี่ และ
บรรจุภณัฑท่ีใชงานแลวในจุดรวบรวมที่จัด
เตรียมไวใหเสมอ ในการกระทําดังกลาว คุณ
จะชวยไมใหมีการท้ิงทําลายขยะอยางไมมี
การควบคุม และการเปนสนับสนุนการรไีซเคลิ
วัสดุตางๆ ตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ
Nokia ของคุณท่ี www.nokia.com/
werecycle หรือ www.nokia.mobi/
werecycle

คุณสามารถรีไซเคิลบรรจุภัณฑและคูมือผู
ใชไดตามขอกําหนดดานการรีไซเคลิในพืน้ท่ี
ของคุณ

ประหยัดกระดาษ
คูมือผูใชน้ีจะชวยคุณในการเริ่มตนใชงาน
อุปกรณ สําหรับคําแนะนําอยางละเอียด ให
เปดฟงกชันวิธีใชท่ีมีอยูในอุปกรณของคุณ
(แอปพลิเคช่ันสวนใหญ เลือก ตัวเลอืก > วิธี
ใช) และคุณยังสามารถคนหาคูมือผูใช และ
การสนับสนุนอ่ืนๆ ไดท่ี www.nokia.co.th/
support

ดูขอมูลเพิ่มเติม
ดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุณลักษณะดาน
สภาพแวดลอมของอุปกรณไดท่ี
www.nokia.com/ecodeclaration
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อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

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

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณ
เสริมท่ีไดรับการรับรอง สามารถสอบถามจาก
ตัวแทนจําหนายของคุณ

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

ขอกําหนดที่ควรปฏิบติัสําหรับการใช
อุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ

เสริม ใหจับท่ีปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึง
ท่ีสายไฟ

• ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณเสริม
ท่ีไดติดตั้งในพาหนะไดรับการติดตั้ง
อยางแนนหนาและทํางานอยางถูกตอง

• เฉพาะผูท่ีมคีุณสมบัติผานการรับรอง
เทาน้ันท่ีจะติดตัง้อุปกรณเสริมในรถที่ตดิ
ตั้งยากได

แบตเตอรี่

ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-4CT ไมเกิน 3
ช่ัวโมง
(WCDMA/
GSM)

ไมเกิน 250
ช่ัวโมง
(WCDMA/
GSM)

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนด
บายเปนเวลาโดยประมาณ และจะเปนไปตาม
การประมาณการตอเมื่ออยูภายใตขอกําหนดที่
เหมาะสมของเครือขายเทาน้ัน เวลาสนทนา
และเวลาสแตนดบายขึน้อยูกับซิมการด
คุณสมบัติท่ีใช อายุและขอกําหนดของ
แบตเตอรี ่อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอรี ่ขอ
กําหนดของเครือขาย และปจจัยอ่ืนๆ อีก
มากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด
บายอาจสั้นกวาท่ีระบุไวขางตนอยางมาก
เสียงเรียกเขา การจัดการสายดวยระบบแฮนด
ฟรี การใชในโหมดดิจิตอล และคุณสมบัติ
อ่ืนๆ จะใชพลงังานจากแบตเตอรี่ และระยะ
เวลาท่ีใชอุปกรณในการโทรจะสงผลตอเวลา
สแตนดบาย ในทํานองเดียวกัน ระยะเวลาที่
เปดเคร่ืองรวมท้ังท่ีอยูในโหมดสแตนดบายก็มี
ผลตอระยะเวลาในการสนทนาดวยเชนกัน

ขอมูลผลิตภณัฑและความปลอดภัย

แบตเตอรี่
ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ
โทรศพัทของคณุใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชารจ
ประจุใหมได แบตเตอร่ีที่ไดรับการออกแบบใหใชกับโทรศพัทรุนนี้
คือ BL-4CT Nokia อาจผลติแบตเตอร่ีรุนอ่ืนทีใ่ชงานไดกบัโทรศพัท
รุนนี้ โทรศพัทเครื่องนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลงังานจาก
อปุกรณชารจตอไปนี้ AC-8 หมายเลขรุนของอุปกรณชารจที่ถกูตอง
นั้นอาจแตกตางกันไปตามประเภทของปลั๊กเสยีบ ความแตกตาง
ของปลั๊กเสียบจะระบุไวดวยคาใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A,
C, K หรือ UB

แบตเตอร่ีสามารถนํามาชารจและคายประจุแบตเตอร่ีไดเปนรอย
ครั้ง แตแบตเตอร่ีก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สดุ เมื่อสังเกตเหน็
วาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สัน้ลงอยางเห็น
ไดชัด ใหเปลีย่นแบตเตอร่ีกอนใหม ใชแบตเตอร่ีทีไ่ดรับการรับรอง
จาก Nokia เทานั้น และชารจแบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรับ
โทรศพัทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น

หากใชแบตเตอร่ีเปนคร้ังแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอร่ีเปนเวลา
นาน คณุอาจตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอปุกรณชารจแลว
เชือ่มตออีกคร้ังเพื่อเร่ิมชารจแบตเตอร่ี หากแบตเตอรี่หมด อาจตอง
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ใชเวลาหลายนาทีกวาที่สญัลกัษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบน
หนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได

การถอดออกอยางปลอดภัย ปดโทรศพัท และปลดการเชื่อมตอ
โทรศพัทจากอุปกรณชารจทุกคร้ังกอนถอดแบตเตอรี่

การชารจที่เหมาะสม ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสยีบและตวั
เคร่ืองเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบแบตเตอรี่ทีช่ารจเตม็แลวคาง
ไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกนิไปจะทําให
อายุการใชงานของแบตเตอรี่สัน้ลง หากคณุทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจ
เตม็ไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

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

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

การทิ้ง หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจ
ระเบิดได การกาํจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิน่
กรุณานํากลบัมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิ้งรวมกับขยะ
ภายในบาน

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

ความเสียหาย หามดดัแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถแุปลก
ปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอืน่ๆ
หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทําใหเกดิการระเบิดได

การใชอยางถูกตอง ใชแบตเตอร่ีตามวัตถุประสงคเทานั้น การใช
แบตเตอร่ีอยางไมถกูตองอาจทาํใหเกิดการลุกไหม การระเบิด หรือ
อนัตรายอื่นๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอร่ีตกหลนโดยเฉพาะบนพื้น
ผิวทีแ่ข็ง และคุณเชื่อวาแบตเตอร่ีไดชํารุดเสียหาย ใหนําไปที่ศนูย
บริการเพือ่ตรวจสอบกอนนําไปใชตอ อยาใชอปุกรณชารจหรือ
แบตเตอร่ีที่ชาํรุดเสยีหาย โปรดเกบ็แบตเตอรี่ใหพนมือเด็กเล็ก

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

การตรวจสอบสติ๊กเกอรโฮโลแกรม
1 เมื่อคณุดภูาพโฮโลแกรมบนฉลาก คณุควรเห็นรูปมือ

ประสานกันของ Nokia (Nokia Connecting Hands) ในมุม
มองหนึ่ง และเห็นโลโกอุปกรณเสริมของแทของ Nokia
(Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมหนึ่ง

2 เมื่อคณุเอียงมุมของภาพโฮโลแกรมไปทางซาย ขวา ลง
และขึ้น คณุควรเหน็จุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแตละดานตาม
ลําดบั

การตรวจสอบตามขั้นตอนจนครบถวนสมบรูณ ไมไดรับประกนัวา
แบตเตอรี่ดงักลาวจะเปนแบตเตอร่ีของแทรอยเปอรเซ็นต หากคณุ
ไมสามารถยืนยันความเปนของแทหรือหากคณุมีเหตุผลอืน่ใดที่
เชื่อไดวาแบตเตอร่ี Nokia ของคณุที่มีสติก๊เกอรโฮโลแกรมไมใช
แบตเตอรี่ของแทของ Nokia ควรเลิกใชแบตเตอร่ีนี้และนําไปที่
ศนูยบริการหรือตวัแทนจําหนาย Nokia ทีไ่ดรับอนุญาตที่ใกลทีสุ่ด
เพื่อขอความชวยเหลือ

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

การดูแลโทรศัพทของคุณ
โทรศพัทของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดเีย่ียม
และมีฝมือการผลิตที่ประณีต คณุจึงควรดแูลโทรศพัทของคณุอยาง
ด ีคําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคณุปฏิบัตติามเงื่อนไขการรับประกนั
ไดอยางถูกตอง

• เก็บโทรศพัทไวในทีแ่หง การจับตวัของไอน้ํา ความเปยกชืน้
และของเหลวทกุประเภท หรือความชุมชื้น จะทําใหเกิดองค
ประกอบของแร ซึ่งอาจทําใหวงจรอิเลก็ทรอนิกสสกึกรอน
ได หากตวัเคร่ืองเปยกชืน้ ใหถอดแบตเตอรี่ออกและปลอย
ใหเคร่ืองแหงสนิทดีกอน แลวจึงคอยใสแบตเตอร่ีกลบั
เขาไป
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• อยาใชหรือเก็บโทรศพัทไวในที่ที่มีฝุนหรือทีส่กปรก
เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนทีส่ามารถขยับไดและสวน
ประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บโทรศพัทไวในอณุหภูมิทีสู่งหรือเย็นจัด เนื่องจาก
อุณหภูมิสงูอาจทาํใหอายุการใชงานของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสัน้ลง แบตเตอร่ีอาจเสื่อมสภาพ และทําให
สวนที่เปนพลาสตกิงอหรือละลายได เน่ืองจากเมื่ออณุหภูมิ
เพิ่มขึ้นจนถงึอุณหภูมิปกตจิากอุณหภูมิทีเ่ย็นจัด ความชื้นจะ
กอตวัข้ึนภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหอุปกรณและแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดภูายในเครื่องโทรศพัทนอกเหนือจากที่
แนะนําไวในคูมือผูใชฉบบันี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศพัท การใชงานโดยไมถนอม
เคร่ืองอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอยีดออน
เกดิความเสยีหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทาํความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิด
เขมขนทาํความสะอาดเครื่อง ใชแตผาแหงทีนุ่มสะอาด
ทาํความสะอาดพื้นผิวของโทรศพัทเทานั้น

• อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําใหอปุกรณที่สามารถขยับ
ไดตดิขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศพัทหรือไดรับ
การรับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การ
ดดัแปลง หรือตอเตมิเสาอากาศ อาจทําใหโทรศพัทเกิด
ความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอุปกรณ
วิทยุสื่อสารอกีดวย

• ใชอปุกรณชารจในอาคารเทานั้น

• สาํรองขอมูลทั้งหมดที่คุณตองการเกบ็ไว เชน รายชื่อ และ
บนัทกึปฏิทิน

• เพื่อสมรรถนะสูงสดุในการใชงาน ใหรีเซ็ตอปุกรณเปนระยะๆ
โดยการปดสวิตชโทรศพัทและถอดแบตเตอร่ีออก

คาํแนะนําเหลานี้ใชไดกบัโทรศพัท แบตเตอร่ี อปุกรณชารจ หรือ
อุปกรณเสริมอืน่ๆ

การนํากลับมาใชใหม
สงคนืผลติภัณฑอเิล็กทรอนิกส แบตเตอร่ี และวัสดบุรรจุภัณฑที่ใช
แลวไปยังจุดคดัแยกขยะเฉพาะทุกคร้ัง วิธนีี้จะชวยปองกันการ
กําจัดขยะที่ไมมีการควบคมุ และชวยรณรงคการรีไซเคลิวัสดใุช
แลวตางๆ โปรดตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ
ผลติภัณฑและวิธกีารรีไซเคิลผลติภัณฑ Nokia ของคณุไดที่
www.nokia.com/werecycle หรือ nokia.mobi/werecycle

ขอมลูเพิม่เติมดานความปลอดภัย
เด็กเล็ก
เคร่ืองของคณุ รวมทั้งอุปกรณเสริม ไมใชของเลน อุปกรณเหลานั้น
อาจมีชิ้นสวนขนาดเลก็ โปรดเกบ็ใหพนมือเดก็เล็ก

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศพัทเคร่ืองนี้เปนไปตามคาํแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใช
ในตําแหนงปกตทิี่หูหรือเม่ืออยูหางจากรางกายอยางนอย 1.5
เซนตเิมตร (5/8 น้ิว) ซองสําหรับพกพา อปุกรณเหน็บเข็มขัด หรือ
ที่วางโทรศัพทเพือ่การพกพา ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และ
ควรใหเคร่ืองอยูหางจากรางกายตามระยะหางที่กําหนดขางตน

โทรศพัทเครื่องนี้ตองใชการเชื่อมตอกับระบบเครือขายทีม่ีคณุภาพ
เพือ่สงไฟลขอมูลหรือขอความ อาจมีความลาชาในการสงไฟล
ขอมูลหรือขอความ จนกวาจะเชือ่มตอไดอยางมีคณุภาพ ปฏิบตัิ
ตามคาํแนะนําเกี่ยวกับระยะหางระหวางเคร่ือง จนกวาการสงจะ
เสร็จสมบูรณ

อุปกรณทางการแพทย
การทํางานของอุปกรณสําหรับรับหรือสงสญัญาณวิทยุรวมทัง้
โทรศพัทมือถืออาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวนตอการทํางานของ
อปุกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสญัญาณเพียงพอได
โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยนั้นๆ
หากไมแนใจวาอุปกรณนั้นไดรับการปองกันพลังงานคลื่นความถี่ RF
จากภายนอกอยางเพยีงพอหรือไม ปดโทรศพัทในกรณีทีม่ีปาย
ประกาศใหคณุดาํเนินการดงักลาว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลอาจใชอุปกรณที่มีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จาก
ภายนอก

อุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย
ผูผลติอุปกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศพัทมือถืออยู
หางจากอุปกรณทางการแพทยที่ปลกูถายไวในรางกาย เชน เคร่ือง
ควบคมุการเตนของหัวใจหรือเครื่องกระตุนการทํางานของหวัใจ
อยางนอย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลกีเลีย่งสัญญาณรบกวน
ที่อาจเกิดกับเคร่ืองดงักลาว สาํหรับผูใชอุปกรณทางการแพทยดงั
กลาว ควรปฏิบัตดิงันี้

• เก็บโทรศพัทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา
15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ

• ไมควรเก็บโทรศพัทไวในกระเปาเสื้อ

• ใชโทรศพัทกับหูขางที่ตรงขามกับอุปกรณทางการแพทย

• ปดโทรศพัทเคลือ่นที่ หากสงสัยวากําลงัเกิดสญัญาณ
รบกวน

• ทาํตามคําแนะนําจากผูผลิตสําหรับอุปกรณทางการแพทย
ดงักลาว

หากคุณมีขอสงสัยเกี่ยวกบัการใชโทรศพัทไรสายรวมกบัอุปกรณ
ทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย โปรดปรึกษากับแพทยที่ให
คําปรึกษาดานสขุภาพของคุณ

เครื่องชวยฟง
อปุกรณไรสายแบบดิจิตลับางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวน
กบัเคร่ืองชวยฟงได

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

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

ควรปดโทรศพัทกอนที่จะขึ้นเคร่ืองบิน การใชโทรศัพทไรสายใน
เคร่ืองบนิอาจกอใหเกดิอันตรายตอการทํางานของเครื่องบิน และ
ยังผิดกฎหมายอีกดวย

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

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

ในการโทรฉุกเฉนิ ใหปฏิบตัดิงันี้

1 หากยังไมไดเปดโทรศพัท ใหเปดข้ึนในขณะนี ้ตรวจสอบวา
มีสัญญาณเพียงพอหรือไม ข้ึนอยูกบัโทรศัพทของคุณ คณุ
อาจจําเปนตองดําเนินการดงันี้

• ใสซิมการดทีใ่ชไดลงในโทรศพัท หากโทรศพัทของ
คณุจําเปนตองใชซิมการด

• ปดการจํากัดการโทรที่คณุไดเปดใชไวในโทรศพัท

• เปลีย่นรูปแบบการโทรจากรูปแบบออฟไลนหรือรูป
แบบบนเครื่องบินมาเปนรูปแบบทีใ่ชงานในปจจุบนั

2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปนเพือ่ใหหนาจอวางและ
พรอมสาํหรับการโทรออก

3 ปอนหมายเลขฉกุเฉนิเพื่อแจงตาํแหนงปจจุบันทีค่ณุอยู ซึ่ง
หมายเลขฉกุเฉินในแตละพืน้ที่จะแตกตางกันไป

4 กดปุมโทร

ขณะทีโ่ทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคณุตองใหขอมูลตางๆ ทีถู่กตองให
ไดมากที่สดุ โทรศัพทมือถอืของคณุอาจเปนเคร่ืองมือสื่อสารเพยีง
ประเภทเดยีวในสถานที่เกิดเหต ุอยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับ
แจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทาง
คลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศพัทของคณุจะเปนตวัรับและสงสญัญาณวิทยุ ซ่ึงไดรับ
การออกแบบมาไมใหเกินความถี่สัญญาณคลื่นวทิยุที่แนะนําโดย
ขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําข้ึนโดย ICNIRP ซึ่ง
เปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรอิสระ และรวมถึงระดับความ
ปลอดภัยที่ออกแบบมาเพือ่คุมครองผูใชทกุคน โดยไมข้ึนกับอายุ
หรือสุขภาพ

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

คา SAR ที่สูงทีส่ดุภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สาํหรับการใช
โทรศพัททีห่คูอื 1.06 วตัต/กก.

การใชอปุกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR แตก
ตางกันไปโดยขึ้นอยูกบัขอกาํหนดที่ทดสอบและที่รายงานของ
แตละประเทศและระบบเครือขาย คณุสามารถดขูอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยว
ั    ู ิ ั  ี่

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)
เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอตัราการดดูกลืนพลงังานจําเพาะ (Specific
Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคม
เทากบั 1.06 วตตั /กก. ซ่ึงสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัย
ตอสขุภาพมนุษยจากการใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมทีค่ณะกรรมการ
กจิการโทรคมนาคมแหงชาตปิระกาศกําหนด
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กบคา SAR ไดในขอมลผลตภณฑท www.nokia.com

http://www.nokia-asia.com


เซ็นทรัลพลาซา ปนเกลา หอง 421 เลขที ่7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวง
อรุณอมัรินทร 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 ถนน
ศรีนครินทร เขตหนองบอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ
10250

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

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

0-2741-6363

0-2660-9290

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

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

0-2741-6363

0-2673-7102

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

อา. 10.00 น. - 20.30 น.

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

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.
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ศูนยบริการ Nokia ทีอ่ยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ

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

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

ขอมูลศูนยบริการ Nokia



หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ
สงขลา 90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ขอมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพิ่มเตมิ กรุณาติดตอโนเกีย แคร
ไลน: 02-255-2111
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เชียงใหม 201/1 ถนนมหิดล หายยา อาเภอเมํ ือง เชยีงใหม 50100 0-5320-3321-3

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

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

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

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

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

ศูนยบริการ Nokia ทีอ่ยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทําการ
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คําประกาศเร่ืองความสอดคลอง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้วา RM- 576
ผลิตภัณฑน้ีสอดคลองกบัขอกําหนดที่จําเปนและบทบัญญตัิ
Directive 1999/5/EC ทีเ่กี่ยวของอื่นๆ คณุสามารถอานสาํเนาของ
ประกาศเรื่องความสอดคลองไดที่ http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI และโลโกอุปกรณ
เสริมแทจาก Nokia เปนเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เปน
เคร่ืองหมายการคาดานเสียงของ Nokia Corporation ผลติภัณฑ

ปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑทีอ่ธบิายไวในเอกสารฉบบั
น้ีโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ขอมูลผลตภิ ัณฑและความปลอดภัย

เคร่ืองหมายการคาดานเสียงของ Nokia Corporation ผลติภัณฑ
อืน่และชือ่บริษัทอืน่ที่กลาวถึงในที่นี้อาจเปนเคร่ืองหมายการคา
หรือชื่อทางการคาของเจาของผลิตภัณฑนั้นๆ

หามทาํซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเกบ็เนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือ
ทั้งหมดของเอกสารฉบบันี้ในรูปแบบใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอกัษรจาก Nokia กอน Nokia ดาํเนินนโยบายในการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงและ
ปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑทีอ่ธบิายไวในเอกสารฉบบั
นี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

Java และเครื่องหมายที่มีสัญลกัษณ Java ทั้งหมดเปน
เครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบยีนของบริษัท
Sun Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑน้ีไดรับอนุญาตภายใต MPEG4 Visual Patent Portfolio
License (i) เพื่อใชงานสวนตวัและไมใชเชงิพาณิชยในการเชือ่มตอ
กบัขอมูลทีเ่ขารหสัตามขอกาํหนดของ MPEG-4 Visual Standard
โดยลูกคาเพื่อใชในกิจกรรมสวนตวัและไมใชทางการคา และ (ii)

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/
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เพื่อใชเชื่อมตอกับวดิโีอ MPEG-4 ของผูใหบริการวิดโีอที่ไดรับ
อนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ขอมูล
เพิ่มเตมิรวมถึงขอมูลที่เกี่ยวกับการสงเสริมการขาย การใชงาน
ภายในและการใชงานเชิงพาณิชย สามารถดไูดจาก MPEG LA, LLC
ที่เว็บไซต http://www.mpegla.com

ตามขอบขายสงูสุดทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบงัคบั ไมวาจะอยู
ภายใตสถานการณใด Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia จะ
ไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูลหรือรายได หรือความเสีย
หายพิเศษโดยอุบตัิการณ อนัเปนผลสืบเนื่องหรือความเสียหาย
ทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุด

เคร่ืองโทรคมนาคมและอปุกรณนี้ มีความสอดคลองตามมาตรฐาน
ทางเทคนิค เลขที่ กทช. มท. 1015-2549 และขอกําหนดอื่นของ
กทช.

/ฉบับที่ 2.1 TH

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพที่เปน" โดยไมมีการ
กนัใดๆ ไมว า จะโดยชัดแจง หรือโดยนัย และมไิ ดจาํ กัดเพยงี

ันโดยนัยถงความสามารถในการทึ ํางานของผลิตภัณฑที่
จําหนาย และความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถุประสงค ตลอด
จนความถูกตอง ความเชื่อถือไดหรือขอมูลในเอกสารนี้ เวนแต
กฎหมายที่ใชบังคบัระบุไวเทานั้น Nokia สงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้ทุกเม่ือโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา

หามมิใหทําวศิวกรรมยอนกลับซอฟตแวรในอุปกรณ ตามขอบขาย
ที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใชบงัคับ เทาทีคู่มือผูใชเลมนี้จะ
ครอบคลุมถึงขอจํากดัในเร่ืองการรับรอง การรับประกนั ความเสีย
หาย และความรับผิดใดๆ ของ Nokia ในทางเดยีวกัน ขอจํากัดเหลา
นี้กม็ีผลกับการรับรอง การรับประกนั ความเสียหาย และความรับผิด
ตอผูใหสทิธิของ Nokia ดวยเชนกัน
ผลิตภัณฑและโปรแกรมเฉพาะที่วางจําหนายและบริการสาํหรับ
ผลิตภัณฑเหลานี้อาจแตกตางกนัไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบ
รายละเอียดและตวัเลอืกภาษาที่มีใหเลอืกใชไดจากตวัแทน
จําหนาย Nokia เคร่ืองรุนนี้ประกอบดวยสนิคา เทคโนโลยี หรือ
ซอฟตแวรซ่ึงอยูภายใตบังคบัของกฎหมายและขอบงัคับดานการ
สงออกของสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ๆ หามกระทําการใดๆ ที่
ขัดแยงตอกฎหมาย

รับประ
การรบั ประก

คาํประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA
อุปกรณของคณุอาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวนคลื่นวทิยุหรือ
โทรทัศนได ( เชน เมื่อใชโทรศพัทในบริเวณใกลเคยีงกบัอุปกรณรับ
สญัญาณ) FCC หรือ IC อาจรองขอใหคณุหยุดใชโทรศพัท หาก
สญัญาณรบกวนดงักลาวนี้ยังมีอยู หากคณุตองการสอบถามเพิ่ม
เตมิ โปรดตดิตอศูนยบริการในพื้นที่ของคุณ โทรศพัทเคร่ืองนี้
สอดคลองตาม Part 15 ของกฎ FCC การทาํงานของเครื่องข้ึนอยูกับ
เง่ือนไข 2 ประการ ดงันี้ (1) โทรศพัทรุนนี้ตองไมกอใหเกิด
สญัญาณรบกวนที่เปนอนัตราย และ (2) โทรศพัทรุนนี้ตองยอมรับ
สญัญาณรบกวนทุกชนิดทีไ่ดรับ รวมถงึสัญญาณรบกวนทีอ่าจ
ทําใหเกิดการทํางานที่ไมพึงประสงค การแกไขหรือดดัแปลงอืน่ใด
ที่ไมไดรับอนุญาตโดยตรงจาก Nokia อาจทาํใหผูใชไมมีสิทธิ์ใช
งานโทรศพัทเคร่ืองนี้อกีตอไป
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