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ความปลอดภัย

โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปน้ี มิฉะน้ันอาจกอใหเกิด
อันตรายหรือเปนการผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมใน
คูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย
หรือในกรณีท่ีอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือกอ
ใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับข่ียานพาหนะเปนอันดับ
แรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่ง
อ่ืนใด เม่ือคุณขับขีย่านพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับ
แรกท่ีคุณควรคํานึงในขณะขบัขีย่านพาหนะ คือ
ความปลอดภัยบนทองถนน

สญัญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึง่
จะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได
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ปดโทรศัพทเม่ืออยูในบริเวณที่หามใชโทรศัพทไรสาย
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเคร่ืองขณะอยูบน
เคร่ืองบิน, เมื่ออยูใกลกับอุปกรณทางการแพทย,
นํ้ามันเช้ือเพลิง, สารเคม ีหรือบริเวณท่ีมีการระเบิด

บริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะสามารถ
ประกอบหรือซอมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรีท่ี่ไดรับการ
รับรองเทาน้ัน หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไม
สามารถใชงานรวมกันได

กันนํ้า
โทรศัพทของคุณไมกันนํ้า ควรเก็บโทรศัพทไวในท่ี
แหง
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ขอมลูท่ัวไป

เก่ียวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับน้ีไดรับการรับรองใหใช
ใน เครือขาย GSM 850, 900, 1800, 1900 และ WCDMA 900,
1900 และเครือขาย 2100 MHz โปรดติดตอขอรับขอมลูเพ่ิมเติม
เก่ียวกับระบบเครือขายจากผูใหบรกิารโทรศัพทของคณุ

โทรศัพทของคณุอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซต
อินเทอรเน็ตจากบริษัทภายนอกตดิตั้งไวลวงหนาแลวและอาจ
ยอมใหเขาเว็บไซตของบริษัทอ่ืนได เว็บไซตเหลาน้ีไมไดอยูใน
เครือของ Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอ
เว็บไซตเหลาน้ี หากคุณเขาใชเว็บไซตดังกลาว ควรใชความ
ระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภยัหรือเน้ือหาของเว็บไซต

คําเตือน:
คณุตองเปดเครือ่งกอนเริม่ใชงานคุณสมบตัิตางๆ ของเครื่อง
ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปดเคร่ือง เมื่อการใชงานโทรศัพท
ไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ขณะท่ีใชโทรศัพทเครื่องน้ี คุณควรเคารพตอกฎหมายและจารีต
ประเพณีทองถิ่นท้ังหมด ความเปนสวนตัว สิทธิสวนบุคคลของผู
อ่ืน และลิขสิทธิ ์การคุมครองดานลิขสิทธิ์จะชวยปองกันการคัด
ลอก การแกไข หรือการโอนภาพ เพลง และเน้ือหาบางสวนได
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คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลกัษณอักษร
สําหรับขอมลูสําคัญท้ังหมดท่ีจัดเก็บไวในเครือ่งดวยเสมอ

เม่ือตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ โปรดอานคูมือของ
อุปกรณน้ันๆ เพ่ือศึกษาขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับความ
ปลอดภยั หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใชงาน
รวมกันได

รูปภาพที่ปรากฏในคูมือฉบับน้ีอาจแตกตางจากภาพที่ปรากฏบน
หนาจอโทรศัพทของคุณ

โปรดดูขอมูลท่ีสําคัญอ่ืนๆ เก่ียวกับโทรศัพทไดจากคูมือผูใช

โหมดเครือขาย
ในการเลือกประเภทเครือขายท่ีตองการใช เลือก เมนู > การต้ัง
คา > โทรศัพท > โหมดเครือขาย คุณไมสามารถเขาใชงาน
ตวัเลือกน้ีระหวางสนทนา

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอน
เร่ิมใชงานโทรศัพท บางคุณสมบตัิไมสามารถทํางานไดบนทุก
เครือขาย คุณสมบัติตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอตกลงเฉพาะ
กับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใชงานได บริการเสริมจากระบบ
เครือขายเก่ียวของกับการรับสงขอมูล โปรดตรวจสอบคา
ธรรมเนียมในระบบเครือขายหลักของคุณและเมื่อใชบริการขาม
เครือขายจากผูใหบริการของคุณ ผูใหบริการสามารถใหคํา
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อธิบายถึงคาบริการท่ีเรียกเก็บ ในบางเครือขาย อาจมีขอจํากัดท่ี
สงผลกระทบตอการใชงานคุณสมบัตบิางอยางของโทรศัพท
เคร่ืองน้ีท่ีตองไดรับการสนับสนุนจากระบบเครือขาย เชน การ
สนับสนุนสําหรับเทคโนโลยีเฉพาะ เชน โปรโตคอล WAP 2.0
(HTTP และ SSL) ท่ีทํางานบนโปรโตคอล TCP/IP และตัวอักษรใน
ภาษาตางๆ

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรือปดการใชงาน
คณุสมบัตบิางอยางในเครื่องของคุณ ถาเปนเชนน้ัน คุณสมบัติ
เหลาน้ีจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจมี
รายการที่กําหนดเอง เชน ชื่อเมนู ลําดับของเมนู และไอคอน

หนวยความจําที่ใชรวมกัน
คณุสมบัตใินโทรศัพทเคร่ืองน้ี ซึ่งใชหนวยความจํารวมกันน้ัน
ไดแก ขอความมัลติมีเดีย (MMS), แอปพลิเคช่ันอีเมล, ขอความ
ทันใจ การใชคุณสมบตัิอยางใดอยางหน่ึงหรือมากกวาน้ีจะลด
จํานวนหนวยความจําท่ีเหลือสําหรับคุณสมบัติอ่ืน หากโทรศัพท
ของคุณแสดงขอความวาหนวยความจําเต็ม ใหลบขอมูลบาง
อยางท่ีจัดเก็บไวในคุณสมบัติหนวยความจําท่ีใชรวมกันออก

รหัสผาน
รหัสโทรศัพทชวยปองกันไมใหมีการใชโทรศัพทของคุณโดยไม
ไดรับอนุญาต ซึ่งรหัสท่ีตั้งไวลวงหนาคือ 12345 คุณสามารถ
สรางและเปลี่ยนรหัส รวมท้ังตั้งใหโทรศัพทถามรหัสได คุณควร
เก็บรหัสไวเปนความลับ และเก็บไวในท่ีปลอดภยัแยกจากตัว
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เคร่ือง หากคุณลืมรหัสและล็อคเคร่ืองไว คุณจะตองนําเครื่องไป
ท่ีศูนยบริการ โดยอาจมีการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมเติม และ
ขอมูลสวนบุคคลท้ังหมดในโทรศัพทของคุณอาจถูกลบ สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอศูนยบริการ Nokia Care หรือตัวแทน
จําหนายโทรศัพทของคุณ

รหัส PIN ท่ีใหมาพรอมกับซมิการดชวยปองกันการใชงานที่ไมได
รับอนุญาต ตองใชรหัส PIN2 ท่ีใหมาพรอมกับซมิการดเพ่ือเขาสู
บริการบางอยาง หากคุณปอนรหัส PIN หรือ PIN2 ผิดสามครั้ง
ติดตอกัน เคร่ืองจะขอใหคุณใสรหัส PUK หรือ PUK2 หากคุณไมมี
รหัสดังกลาว โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

ตองใช PIN โมดูลเพ่ือเขาใชขอมูลในโมดูลรักษาความปลอดภยั
ของซมิการดของคุณ อาจตองใช PIN สําหรับลายเซ็นเพ่ือลง
ลายเซ็นแบบดิจิตอล คณุจําเปนตองใสรหัสระบบเมือ่ใชการ
จํากัดการโทร

ในการกําหนดวิธีใชรหัสผานและการตั้งคาความปลอดภยัของ
โทรศัพท เลือก เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย

การอัพเดตซอฟตแวรโดยใชเครื่องพีซีของคุณ
Nokia Software Updater เปนแอปพลิเคช่ันสําหรับเคร่ืองพีซีท่ี
ชวยใหคุณสามารถอัพเดตซอฟแวรของโทรศพัทของคุณได ใน
การอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพทของคุณ คุณจําเปนตองมี
เคร่ืองพีซีท่ีใชงานรวมกันได, การเขาใชงานอินเทอรเน็ต

10 ขอมูลทั่วไป

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์10



บรอดแบนด และสายเคเบิลขอมูล USB ท่ีใชงานรวมกันไดเพ่ือ
เช่ือมตอโทรศัพทของคุณกับเคร่ืองพีซี

หากตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม ตรวจสอบบันทึกท่ีเก่ียวของกับ
เวอรชันของซอฟตแวรลาสุด และดาวนโหลดแอปพลเิคช่ัน
Nokia Software Updater โปรดดูท่ี www.nokia.co.th/
softwareupdate หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคุณ

ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพท ใหดําเนินการดังตอไปน้ี

1 ดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลิเคช่ัน Nokia Software
Updater ไปยังเคร่ืองพีซีของคุณ

2 เช่ือมตอโทรศัพทของคุณเขากับเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใช
สายเคเบิลขอมูล USB และเลือก PC Suite

3 เปดแอปพลิเคช่ัน Nokia Software Updater แอปพลิเคชั่น
Nokia Software Updater จะแนะนําใหคุณสํารองไฟล
อัพเดตซอฟตแวร และเรียกคืนไฟลของคุณ

การสนับสนุน
เม่ือคุณตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชงานผลิตภณัฑของ
คุณ หรือคุณไมแนใจเก่ียวกับการใชงานโทรศัพทของคุณ โปรด
ดท่ีูคูมือผูใชหรือหนาการสนับสนุนท่ี www.nokia.com/
support หรือเว็บไซต Nokia ภายในประเทศของคุณ หรือจาก
ถือของคุณท่ี www.nokia.mobi/support

ขอมูลทั่วไป 11
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หากการดําเนินการขางตนไมสามารถชวยแกปญหาได ใหปฏบิัติ
ตามขั้นตอนใดขัน้ตอนหน่ึงตอไปน้ี

• เร่ิมโทรศัพทใหม: ปดเคร่ือง แลวถอดแบตเตอรี่ เม่ือเวลา
ผานไปสักครู ใหใสแบตเตอรีก่ลับคืน แลวเปดเครื่อง

• ตั้งคากลับไปเปนคาเดิมท่ีตั้งมาจากโรงงานดังท่ีไดอธิบาย
ไวในคูมือผูใช

• อัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทของคุณเปนประจําเพ่ือ
ประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดและรับคุณสมบัติใหมๆ ตามท่ี
ไดอธิบายไวในคูมือผูใช

หากยังไมสามารถแกไขปญหาของคุณได โปรดติดตอ Nokia
เพ่ือทําการซอมแซม โปรดดูท่ี www.nokia.co.th/repair กอน
จะสงโทรศัพทไปซอมแซม ควรสํารองขอมูลในโทรศัพทกอน
ทุกคร้ัง

12 ขอมูลทั่วไป
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เริ่มตนการใชงาน

ปุมและสวนประกอบ

1 จอแสดงผล

2 ปุมNavi™ (ปุมเล่ือน)

3 ปุมเลือก

4 ปุมโทรออก

5 แผงปุมกด

6 หูฟง

7 ปุมวางสาย/เปดปด

เริ่มตนการใชงาน 13
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8 ชองเสียบ
อุปกรณชารจ

9 พอรต USB
10 ชองเสียบชุด

หูฟง

11 เลนส

12 ปุมถายภาพ

13 รูรอยสาย
คลองขอมือ

ขนาด

นํ้าหนัก 100 กรัม

ปริมาตร 64 ซีซี

ความยาว 98 มม.

ความกวาง (สูงสุด) 48 มม.

14 เริ่มตนการใชงาน
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ความสงู (สงูสุด) 14.75 มม.

การใสซิมการด
ซมิการดและขั้วสัมผัสอาจเกิดความเสียหายไดงาย เน่ืองจาก
การขูดขีดหรือดัดงอ คุณจึงควรถือ ใส หรือถอดการดอยาง
ระมัดระวัง

1 ถอดแบตเตอร่ีออกหากใสไว และเลื่อนท่ีใสซิมการดเพ่ือ
ปลดล็อค

2 เปดท่ีใสการด

เริ่มตนการใชงาน 15
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3 ใสซิมการดลงในท่ีใส โดยใหหนาสัมผัสควํ่าลง
4 ปดท่ีใสการด
5 เล่ือนท่ีใสการดเพ่ือล็อค

การใสการดหนวยความจํา

ควรใช การด MicroSD ท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia วาใชกับ
เคร่ืองรุนน้ีไดเทาน้ัน Nokia ใชมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการ
รับรองสําหรับการดหนวยความจํา แตการดบางยี่หออาจไม
สามารถใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีไดอยางสมบูรณ การดท่ีใช
งานรวมกันไมได อาจทําใหการดและโทรศัพทชํารุดเสียหาย
และอาจทําใหขอมูลท่ีจัดเก็บไวบนการดสูญหาย

โทรศัพทของคณุสนับสนุนการด microSD ท่ีมีความจุถึง 16 GB
ขนาดของแตละไฟลตองไมเกิน 2 GB

16 เริ่มตนการใชงาน
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การใสการดหนวยความจํา

1 ถอดแบตเตอร่ีออก หากใสไว และเลื่อนท่ีใสการดหนวย
ความจําเพ่ือปลดล็อค

2 หมุนใหท่ีใสการดเปดออก
3 ใสการดหนวยความจําลงในที่ใสการด โดยใหหนาสัมผัส

ควํ่าลง
4 ปดท่ีใสการด
5 เล่ือนท่ีใสการดเพ่ือล็อค

เริ่มตนการใชงาน 17
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การใสแบตเตอรี่

1 ถอดฝาดานหลังออกหากปดอยู ตรวจดูหนาสัมผัส
แบตเตอรี่ และใสแบตเตอรี่เขาไป

2 ปดฝาดานหลังกลับเขาท่ี

การชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจจากโรงงานมาบางแลว หาก
เคร่ืองแสดงสัญลักษณแบตเตอรี่ออน ใหดําเนินการดังน้ี

18 เริ่มตนการใชงาน
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1 เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง

2 ตอสายจากอุปกรณชารจเขากับโทรศัพท
3 เมื่อเคร่ืองแสดงวามีการชารจแบตเตอรีจ่นเต็มแลว ใหถอด

เคร่ืองชารจออกจากโทรศัพท แลวออกจากเตารับท่ีผนัง

และคุณยังสามารถชารจแบตเตอรี่ดวยสายเคเบิล USB ซึ่งมีไฟ
จากคอมพิวเตอร

1 เช่ือมตอสายเคเบิล USB กับพอรต USB ของคอมพิวเตอร
และกับโทรศัพทของคุณ

2 เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ใหถอดสายเคเบิล USB ออก

คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กําหนด และ
คณุสามารถใชโทรศัพทระหวางการชารจได หากแบตเตอร่ีหมด
อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาท่ีสัญลักษณแสดงการชารจจะ
ปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถโทรออกได

การชารจโทรศัพทขณะฟงวิทยุอาจสงผลตอคุณภาพของการรบั
สัญญาณ

เริ่มตนการใชงาน 19
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การเปดและปดเครื่อง
กดปุมเปด/ปดคางไว

จอแสดงผล

1 ความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลูลาร
2 สถานะการชารจแบตเตอรี่
3 สัญลักษณ
4 ช่ือเครือขายหรือโลโกระบบ
5 นาฬิกา
6 วันท่ี (เฉพาะกรณีท่ีปดใชงานหนาจอหลักแบบพิเศษ

เทาน้ัน)

20 เริ่มตนการใชงาน
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7 จอแสดงผล
8 ฟงกชันปุมเลือกดานซาย
9 ฟงกชันปุมเล่ือน
10 ฟงกชันปุมเลือกดานขวา

คณุสามารถเปลี่ยนฟงกชันปุมเลือกดานซายหรือปุมเลือกดาน
ขวาได โปรดดูที “ทางลัด” หนา 44

การล็อคปุมกด

ในการปองกันการกดปุมโดยไมไดตั้งใจ ใหปดโทรศัพท แลว
เลือก ลอ็ค ภายใน 5 วินาทีเพ่ือล็อคปุมกด

หากตองการปลดล็อคปุมกด ใหเลือก ปลดลอ็ค > ตกลง หรือ
เปดโทรศัพท หากตั้งคาเปดใชการลอ็คปุมกดไว ใหปอนรหัส
โทรศัพทเมือ่เครื่องแสดงขอความใหปอน

ในการตั้งคาล็อคปุมกดโดยอัตโนมัติหลังจากผานเวลาท่ีตั้งไว
เม่ือโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบาย เลือก เมนู > การตั้ง
คา > โทรศัพท > ล็อคปุมอัตโนมัติ > ล็อคปุมกด

หากตองการรับสายเมื่อมีการล็อคปุมกด ใหกดปุมโทรออก เม่ือ
คุณวางสายหรือปฏเิสธไมรับสาย ปุมกดจะล็อคโดยอัตโนมัติ

เริ่มตนการใชงาน 21
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เมื่อล็อคโทรศัพทหรือปุมกดไว คุณสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินท่ีใชเปนทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได

เสาอากาศ GSM

โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศอยูท้ังภายในและภายนอก หลีก
เล่ียงการจับบริเวณเสาอากาศโดยไมจําเปนขณะท่ีเสาอากาศ
กําลังสงหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกําลังสง
หรือรับสัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพของการสื่อสาร และทําให
มกีารใชพลังงานสูงขึน้ขณะทํางาน และอาจทําใหอายุการใช
งานแบตเตอรี่สั้นลง

รูปภาพแสดงถึงบริเวณเสาอากาศ GSM ท่ีถูกทําเครื่องหมายเปน
สีเทา

อุปกรณเสริม
การเชื่อมตอสายเคเบลิ USB
เปดฝาชองเสียบ USB และตอสายเคเบิล USB กับโทรศัพท

22 เริ่มตนการใชงาน
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ชุดหูฟง

คําเตือน:
เมื่อคุณใชชุดหูฟง ความสามารถในการรับฟงเสียงรอบดานของ
คุณอาจไดรับผลกระทบ อยาใชชุดหูฟงหากมีโอกาสทําใหเกิด
อันตรายตอความปลอดภยัของคุณ

หามเช่ือมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอ่ืนๆ เขากับชองเสียบ
Nokia AV นอกเหนือจากท่ีไดรับอนุมัติโดย Nokia ใหใชงานกับ
เคร่ืองน้ีได โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดับเสียง

อยาเช่ือมตอผลิตภัณฑท่ีสรางสัญญาณออก เน่ืองจาก
ผลิตภัณฑน้ีอาจทําใหเคร่ืองเสียหายได อยาเช่ือมตอแหลง
สัญญาณท่ีมีกําลังไฟฟาเขากับชองเสียบ Nokia AV

เริ่มตนการใชงาน 23
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สายคลอง

1 เปดฝาดานหลังออก
2 รอยสายคลองและผูกใหแนน
3 ปดฝาดานหลัง

24 เริ่มตนการใชงาน
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การโทร

การโทรออกและรับสาย

ในการโทรออก ใสเบอรโทรศัพท รวมท้ังรหัสประเทศและรหัส
พ้ืนท่ีหากจําเปน จากน้ัน กดปุมโทรออก ในการปรับระดับเสียง
ของหูฟงหรือชุดหูฟงขณะใชสาย ใหเล่ือนขึน้หรือเล่ือนลง

ในการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออก เม่ือตองการปฏิเสธไม
รับสาย ใหกดปุมวางสาย

ลําโพง
หากทําได คุณอาจเลือก ลําโพง หรือ ปกติ เพ่ือใชลําโพงหรือ
ฟงของโทรศัพทขณะสนทนา

คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการ
ไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

การโทร 25
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ปุมลดัในการโทร

การกําหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมตัวเลข
เลือก เมนู > รายช่ือ > โทรดวน, เล่ือนไปท่ีหมายเลขท่ี
ตองการ (2-9) แลวเลือก กําหนด ปอนหมายเลขโทรศัพทท่ี
ตองการ หรือเลือก คนหา และรายช่ือท่ีจัดเก็บไว

การใชงานการโทรดวน
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก > โทรดวน > เปด

การโทรออกโดยใชการโทรดวน
ในโหมดสแตนดบาย ใหกดปุมตวัเลขท่ีตองการคางไว

26 การโทร
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การเขียนขอความ

โหมดตัวอักษร
ในการปอนตัวอักษร (เชน ขณะเขียนขอความ) ใหใชระบบปอน
ตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนขอความ ใหกด ตัวเลือก คางไวเพ่ือสลับระหวาง
ระบบปอนขอความปกติ ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ  และระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติ ซึ่งแสดงดวยสัญลักษณ  ระบบชวย
สะกดคําอัตโนมัตไิมไดสนับสนุนทุกภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงดวยสัญลักษณ  และ 

ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม # ในการเปลี่ยนจาก
โหมดตัวอักษรเปนตัวเลข ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ  ใหกด
คางไวท่ีปุม # และเลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยนจาก
โหมดหมายเลขเปนโหมดตัวอักษร ใหกดปุม # คางไว

เมื่อตองการตั้งคาภาษาที่ใชเขยีน ใหเลือก ตัวเลอืก > ภาษาที่
เขียน

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 2-9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรท่ีตัองการปรากฏ ตัวอักษร
ท่ีมีอยูจะขึน้กับภาษาท่ีใชเขียนท่ีเลือกไว
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หากตัวอักษรตัวถดัไปท่ีคุณตองการปอนอยูในปุมเดียวกับปุม
ตัวเลขท่ีคุณใชอยู ใหรอจนกระท่ังเคอรเซอรปรากฏขึ้น และปอน
ตัวอักษร

ในการปอนเคร่ืองหมายวรรคตอนและตวัอักษรพิเศษท่ีใชบอยๆ
กด 1 ซ้ําๆ ในการเขาถึงรายการตัวอักษรพิเศษ กด * ในการใส
ชองวาง กด 0

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิจะใชพจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณ
สามารถเพิ่มคําใหมได

1 เร่ิมเขยีนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุมแตละปุมเพียงหน่ึงคร้ัง
ในการปอนตัวอักษรแตละตัว

2 ในการยืนยันคํา เล่ือนไปทางขวาหรือเวนวรรค

• หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม* ซ้ําๆ และเลือกคํา
จากรายการ

• หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึน้หลังคํา แสดงวาคําท่ีคุณ
ตองการเขียนไมมีอยูในพจนานุกรม หากตองการเพ่ิม
คําลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด ปอนคําโดยใช
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ แลวเลือก จัดเก็บ

• หากตองการเขยีนคําประสม ใหปอนสวนแรกของคํา
กอน และกดปุมเล่ือนไปทางขวาเพื่อยืนยัน เขียนสวน
สุดทายของคํา หลังจากน้ันใหยืนยัน

28 การเขียนขอความ
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3 เร่ิมเขยีนคําถัดไป

การปอนขอความภาษาไทย
การปอนขอความแบบเดิม

การเขียนขอความเปนภาษาไทย 
เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ ไปท่ีชอง
ขอความ และเลือก ตัวเลอืก > ภาษาที่เขียน > ไทย

การสลบัเปนการปอนอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข
กด #

คณุสามารถใสสระหรือพยัญชนะหลังจากท่ีเขียนอักขระนําภาษา
ไทยตามรูปแบบภาษาไทยเทาน้ัน

ตัวอยางเชน หากตองการเขยีน "คิดถึง U" ใหทําดังตอไปน้ี

1 กด 1 - 1 - 1 - 1 เพ่ือเลือก ค
2 กด * เล่ือนขวาเพื่อเลือกสระ  สําหรับ คิ และเลือก ใช
3 กด 5 หน่ึงคร้ัง เพ่ือเลือก ด
4 กด 5 - 5 - 5 เพ่ือเลือก ถ
5 กด * จากน้ัน กดปุมเล่ือนไปทางขวาสามครั้ง เพ่ือเลือกสระ

สําหรับ ถึ แลวเลือก ใช
6 กด 2 - 2 เพ่ือเลือก ง
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7 กด # เพ่ือเปลี่ยนเปนตัวพิมพใหญภาษาอังกฤษ และกด 0
เพ่ือเวนวรรค

8 กด 8 - 8 เพ่ือเลือก U

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติภาษาไทยแบบเดียวกับท่ีอธิบาย
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัตดิวยอักขระละติน โดยมีขอยกเวน
ไปน้ี

การยืนยันคํา
เล่ือนไปทางขวา

การใสเวนวรรค
เล่ือนไปทางขวา

การคนหาคําที่ตรงกันถัดไปหรือกอนหนา
เล่ือนลงหรือขึ้น

30 การเขียนขอความ
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การสํารวจเมนู

ฟงกชันโทรศัพทจะจัดกลุมอยูในเมนูตางๆ ซึ่งในที่น้ีไมได
อธิบายฟงกชันเมนูหรือรายการตัวเลือกไวท้ังหมด

ในหนาจอหลัก ใหเลือก เมนู และเมนูและเมนูยอยท่ีตองการ

การออกจากระดับเมนูปจจุบัน
เลือก ออก หรือ กลับ

การกลบัไปที่หนาจอหลกั
ใหกดปุมวางสาย

การเปลีย่นมุมมองเมนู
เลือก เมนู > ตัวเลอืก > มุมมองเมนูหลัก
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ขอความ

สรางและรับขอความ เชน ขอความตัวอักษรและมัลติมีเดีย ดวย
โทรศัพทของคุณ บริการรับสงขอความสามารถใชได หากเครือ
ขายหรือผูใหบริการของคุณสนับสนุนเทาน้ัน

ขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย
คณุสามารถสรางขอความและแนบไฟลไปกับขอความ เชน
รูปภาพ ได โทรศัพทของคุณจะเปลี่ยนขอความตวัอักษรเปน
ขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีไฟลแนบมาดวย

ขอความตัวอักษร
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรท่ีมี
ความยาวมากกวาความยาวที่กําหนดของขอความเดียว สําหรับ
ขอความที่มีความยาวมาก เคร่ืองจะแบงสงขอความออกเปนสอง
ขอความขึน้ไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามน้ัน สําหรับตัว
อักษรท่ีมีเคร่ืองหมายเสียงหนัก เคร่ืองหมายอื่นๆ หรือตัวอักษร
จากภาษาท่ีเลือกบางภาษาจะใชพ้ืนท่ีมากขึน้ ซึง่อาจจํากัด
จํานวนตัวอักษรท่ีสามารถสงเปนขอความเดียวไดนอยลง

จํานวนตัวอักษรท่ีเหลืออยูท้ังหมดและจํานวนของขอความที่
จําเปนตองสงจะแสดงขึ้น

32 ขอความ
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ในการสงขอความ จะตองมีการจัดเก็บหมายเลขศูนยฝาก
ขอความที่ถูกตองไวในเครื่อง โดยปกติ หมายเลขน้ีตั้งไวเปนคา
เร่ิมตนในซมิการดของคุณ

ในการตั้งหมายเลขดวยตนเอง ใหทําดังน้ี

1 เลือก เมนู > ขอความ > เพิ่มเติม > การต้ังคา
ขอความ > ขอความตัวอักษร > ศนูยขอความ

2 ปอนช่ือและหมายเลขที่ผูใหบริการใหมา

ขอความมัลติมีเดีย
ขอความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ และคลิปเสียงหรือ
วิดีโอคลิป

เฉพาะเคร่ืองท่ีมีคุณสมบัติท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ันท่ีจะรับและ
แสดงขอความมัลติมีเดียได ลักษณะขอความท่ีแสดงอาจแตก
ตางกันขึ้นกับโทรศัพทท่ีรับขอความ

ขนาดของขอความ MMS อาจจํากัดตามเครือขายแบบไรสาย
หากไฟลภาพท่ีแทรกมีขนาดเกินขีดจํากัดน้ี เคร่ืองอาจกําหนด
ใหภาพมีขนาดเล็กลงเพ่ือใหสามารถสงทาง MMS ได

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ
ขอความอาจมีซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือส่ิงอ่ืนท่ีอาจทําความ
เสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ
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สําหรับขอมลูการใชงานและการสมัครใชบริการสงขอความ
มัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ

การสรางขอความ 
1 เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ
2 เขยีนขอความของคุณ

ในการปอนอักขระพิเศษหรือสัญลักษณย้ิม ใหเลือก 
ตัวเลอืก > ใสสัญลักษณ
ในการแนบออปเจ็กตไปยังขอความ ใหเลือก ตัวเลอืก >
แทรกออปเจ็กต ประเภทของขอความจะเปลี่ยนเปน
ขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ

3 ในการเพิ่มผูรับ ใหเลือก สงถึง และผูรับ
ในการปอนหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูอีเมลดวยตนเอง ให
เลือก เบอรโทรหรืออีเมล ปอนหมายเลขโทรศัพท หรือ
เลือก อีเมล และปอนท่ีอยูอีเมล

4 เลือก สง

ขอความมัลติมีเดียจะแสดงโดยไอคอนที่ดานบนของหนาจอ

ผูใหบริการอาจคิดคาบริการแตกตางกันโดยขึน้อยูกับประเภท
ของขอความ หากตองการรายละเอียด โปรดติดตอผูใหบริการ

ขอความดวน
ขอความดวน คือ ขอความตัวอักษรท่ีปรากฏทันทีท่ีไดรับ

34 ขอความ
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เลือก เมนู > ขอความ

1 เลือก เพ่ิมเติม > ขอความอื่น > ขอความดวน
2 เขยีนขอความของคุณ
3 เลือก สงถึง และรายช่ือ

ขอความเสยีง Nokia Xpress 
สรางและสงขอความเสียงโดยใช MMS ดวยวิธีท่ีสะดวก

เลือก เมนู > ขอความ

1 เลือก เพ่ิมเติม > ขอความอื่น > ขอความคลปิเสียง
เคร่ืองบันทึกเสียงเปด

2 ในการบันทึกขอความ ใหเลือก 
3 ในการหยุดการบันทึก ใหเลือก 
4 เลือก สงถึง และรายช่ือ

Nokia Mail
เขาบัญชีอีเมลของคุณดวยโทรศัพทของคุณเพ่ืออาน เขียนและ
สงอีเมล แอปพลิเคช่ันอีเมลน้ีแตกตางจากฟงกชันอีเมล SMS

คณุตองมีบัญชีอีเมลจากผูใหบริการอีเมลกอนท่ีจะสามารถใช
บริการอีเมลได สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับความพรอมใชงาน
และการตั้งคาท่ีถูกตอง โปรดติดตอสอบถามผูใหบริการอีเมล
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ของคุณ คณุอาจรับการตั้งกําหนดคาอีเมลเปนขอความการ
กําหนดคา

ตัวชวยต้ังคาอีเมล
ตวัชวยตัง้คาอีเมลจะเปดโดยอัตโนมัติหากไมไดระบกุารตั้งคา
อีเมลในโทรศัพท ในการเพิ่มบัญชีอีเมล เลือก เมนู >
ขอความ > เพิ่มเติม > อีเมล และ บญัชีใหม แลวทําตามคํา
แนะนํา

การเขียนและสงอีเมล
คณุอาจเขียนอีเมลกอนเช่ือมตอกับบริการอีเมล

1 เลือก เมนู > ขอความ > เพิ่มเติม > อีเมล และ สราง
อีเมล

2 ปอนท่ีอยูอีเมลของผูรับ หัวขอ และขอความอีเมล ในการ
แนบไฟล ใหเลือก ตัวเลอืก > ใส

3 หากมีการกําหนดบัญชีอีเมลไวมากกวาหน่ึงบัญชี ใหเลือก
บัญชีท่ีคุณตองการสงอีเมล

4 เลือก สง

การอานอีเมลและตอบกลับ
ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ
ขอความอาจมีซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายหรือส่ิงอ่ืนท่ีอาจทําความ
เสียหายตอโทรศัพทหรือพีซขีองคุณ
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เลือก เมนู > ขอความ > เพ่ิมเติม > อีเมล

การดาวนโหลดหัวเรื่องอีเมล
เลือกบัญชีอีเมลของคุณ

ดาวนโหลดอีเมลและสิง่ที่แนบ
เลือกอีเมลและ เปด หรือ ดึงขอมูล

การตอบกลบัหรือสงตออีเมล
เลือก ตัวเลอืก > ตอบกลับ หรือ สงตอ

การตัดการเชื่อมตอจากบัญชีอีเมลของคุณ
เลือก ตัวเลอืก > ตัดการเชื่อมตอ การเชื่อมตอกับบัญชีอีเมล
จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหลังจากไมมีกิจกรรมเปนระยะเวลา
หน่ึง

การแจงเตือนอีเมลใหม
โทรศัพทของคุณสามารถตรวจสอบบัญชีอีเมลโดยอัตโนมัติตาม
ชวงเวลาที่ตั้งไว และแจงเตือนเมื่อไดรับอีเมลใหม

เลือก เมนู > ขอความ > เพ่ิมเติม > อีเมล

1 เลือก การตั้งคาอีเมล > แกไขศูนยขอความ
2 เลือกบัญชีอีเมลของคุณ การต้ังคาดาวนโหลด และจาก

ตัวเลือกตอไปน้ี
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ชวงการอัพเดต  — ตัง้ความถี่ท่ีจะใหโทรศพัทตรวจสอบ
บัญชีอีเมลเพ่ือหาอีเมลใหม
การดึงอัตโนมัติ  — ดงึอีเมลใหมจากบัญชีอีเมลของคุณ
โดยอัตโนมัติ

3 ในการเปดใชการแจงเตือนอีเมลใหม ใหเลือก การตั้งคา
อีเมล > การแจงเตือนอีเมลใหม

ขอความทันใจ
ดวยขอความทันใจ (IM, บริการเครือขาย) คุณสามารถสง
ขอความสั้นไปยังผูใชท่ีออนไลนอยูได คณุตองสมัครเปน
สมาชิกของบริการและลงทะเบยีนท่ีบริการ IM ซึง่คุณตองการใช
คณุสามารถสอบถามเกี่ยวกับบริการน้ี ราคา และคําแนะนําตางๆ
ไดจากผูใหบริการของคุณ เมนูอาจแตกตางกันไปตามผูให
บริการ IM ของคุณ

ในการเชื่อมตอกับบริการ เลือก เมนู > ขอความ > สนทนา
และทําตามคําแนะนําบนจอแสดงผล

ขอความเสยีง
ศนูยฝากขอความเสียงเปนบริการเครือขายท่ีคุณอาจจําเปนตอง
สมัครใชบริการ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

โทรไปยังศูนยฝากขอความของคุณ
กด 1 คางไว
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แกไขหมายเลขศูนยฝากขอความของคุณ
เลือก เมนู > ขอความ > เพิ่มเติม > ขอความเสียง และ เบอร
ศนูยขอฯ เสียง

การต้ังคาขอความ
เลือก เมนู > ขอความ และ เพิ่มเติม > การต้ังคาขอความ

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

ขอความบริการ  — เรียกใชงานขอความบริการ และใชเพ่ือ
คาท่ีตองการที่เก่ียวกับขอความบริการ

ขอความ 39
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การต้ังคาท่ัวไป  — ตัง้คาขนาดตัวอักษรสําหรบัขอความ และ
เปดใชงานรอยยิ้มกราฟกและรายงานการสง
ขอความตัวอักษร  — ตั้งคาศูนยขอความสําหรับขอความตัว
อักษรและอีเมล SMS
ขอความมัลติมีเดีย  — ใหมีรายงานการสง และการรับขอความ
มัลติมีเดีย และโฆษณา รวมถงึการตั้งคาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ
ขอความแบบมัลติมีเดีย



รายชื่อ

เลือก เมนู > รายช่ือ

คณุสามารถจัดเก็บช่ือและหมายเลขโทรศัพทไวในหนวยความ
จําโทรศัพทหรือซมิการด คุณสามารถจัดเก็บรายช่ือพรอมดวย
หมายเลขโทรศัพทและรายการขอความไวในหนวยความจํา
โทรศัพท ช่ือและหมายเลขโทรศัพทท่ีจัดเก็บไวในซิมการดจะ
แสดงโดย 

การเพิ่มรายชื่อ
เลือก เพิ่มใหม

การเพิ่มรายละเอียดใหกับรายชื่อ
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาหนวยความจําท่ีใชคือ โทรศัพท
หรือ เคร่ืองและซิม เลือก ชื่อ เล่ือนไปท่ีช่ือ และเลือก
ขอมูล > ตัวเลอืก > เพ่ิมขอมูล

การคนหารายชื่อ
เลือก ช่ือ และเลื่อนดูรายชื่อหรือปอนตัวอักษรตัวแรกของชื่อ

คัดลอกรายชื่อไปยังหนวยความจําอ่ืน
เลือก ช่ือ เลื่อนไปที่รายช่ือ และเลือก ตัวเลอืก > เพิ่มเติม >
คัดลอกรายชื่อ คณุสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพทไดเพียง
หมายเลขเดียวสําหรับช่ือแตละช่ือในซิมการด
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เลอืกตําแหนงจัดเก็บรายชื่อ วิธีแสดงรายชื่อ และการใช
หนวยความจําของรายชื่อ
เลือก เพิ่มเติม > การต้ังคา

การสงนามบัตร
ในรายการรายชื่อ ใหเล่ือนไปที่รายช่ือ และเลือก ตัวเลอืก >
เพ่ิมเติม > นามบตัร คณุสามารถสงและรับนามบัตรจากเครื่อง
ท่ีสนับสนุนมาตรฐาน vCard
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บันทึกการโทร 

ในการดูขอมูลการใชสาย ขอความ ขอมูล และการซงิโครไนซ
ของคุณ เลือก เมนู > บนัทึก และรายการท่ีตองการ

หมายเหตุ: คาใชจายจริงท่ีผูใหบริการเรียกเก็บสําหรับการโทร
และบริการน้ันอาจแตกตางกัน ขึน้กับคุณสมบัติของเครือขาย
การปดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี และอ่ืนๆ

42 บนัทึกการโทร
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การตั้งคา 

รูปแบบ
รอสาย แตไมสามารถทําใหโทรศัพทดังได โทรศัพทของคุณมี
กลุมการตั้งคาท่ีหลากหลายเรียกวารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับ
แตงเสียงเรียกเขาสําหรับเหตุการณและสภาพแวดลอมท่ีแตก
ตางกัน

เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ

เลือกรูปแบบที่ตองการ และจากตัวเลือกตอไปน้ี

ใชงาน  — เปดใชงานรูปแบบ
ปรับต้ังคา  — ปรับการตั้งคารูปแบบ
ต้ังเวลา  — ตั้งรูปแบบเพื่อใชงานในเวลาท่ีกําหนด เมื่อหมด
เวลาท่ีตั้งใหกับรูปแบบ เคร่ืองจะใชรูปแบบกอนหนาน้ีท่ีไมไดตั้ง
เวลาไว

แบบเสียง
คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใชงาน
ได

เลือก เมนู > การต้ังคา > แบบเสียง คุณสามารถพบการตั้งคา
เดียวกันไดในเมนู รูปแบบ
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จอแสดงผล
ในการดูหรือปรับภาพพ้ืนหลัง ขนาดตัวอักษร หรือคุณสมบัติ
อ่ืนๆ เก่ียวกับจอแสดงผลของโทรศัพท เลือก เมนู > การต้ัง
คา > จอแสดงผล

วันและเวลา
เลือก เมนู > การต้ังคา > วันและเวลา

ในการกําหนดวันและเวลา ใหเลือก การต้ังคาวันและเวลา

ในการกําหนดรูปแบบของวันและเวลา ใหเลือก รูปแบบวันที่
และเวลา

ในการกําหนดโทรศัพทใหปรับวันและเวลาโดยอัตโนมัติตาม
เขตเวลาที่ใชอยูในปจจุบัน ใหเลือก รับขอมูลเวลาอัตโนมัติ
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

ทางลัด
ดวยทางลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครื่องท่ีใชงา
บอยๆ ไดอยางรวดเร็ว

เลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว
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การกําหนดฟงกชันโทรศพัทใหกับปุมเลือก
เลือก ปุมเลือกดานขวา หรือ ปุมเลือกดานซาย และฟงกชัน
จากรายการ

การเลือกฟงกชันทางลัดสําหรับปุมเลื่อน
เลือก ปุมสํารวจ เลื่อนไปยังทิศทางที่ตอง และเลือก เปลีย่น
หรือ กําหนด และฟงกชันจากรายการ

การซิงโครไนซและการสํารองขอมูล
เลือก เมนู > การต้ังคา > ซิงคและสํารอง

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
การซิงโครไนซ  — ซงิโครไนซขอมูลสวนตัวของคุณกับ Ovi
กอนเร่ิมการซงิโครไนซ คุณจําเปนตองตั้งคาบัญชี Nokia เลือก
เช่ือมตอ และระบบจะนําคณุเขาสูกระบวนการ
การสลบัโทรศพัท  — ซิงโครไนซหรือคัดลอกขอมูลท่ีเลือก
ระหวางโทรศัพทของคุณกับโทรศัพทเคร่ืองอ่ืน
สรางขอมูลสํารอง  — สํารองขอมูลท่ีเลือก
เรียกขอมูลสํารอง  — เรียกคืนขอมูลจากขอมูลท่ีสํารองไว
หากตองการดูรายละเอียดของไฟลขอมูลสํารอง ใหเลือก 
ตัวเลอืก > รายละเอียด
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ถายโอนขอมูล  — ซงิโครไนซหรือคัดลอกขอมูลท่ีเลือก
ระหวางโทรศัพทของคุณและเซิรฟเวอรเครือขาย (บริการ

ขาย)

การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคุณมีคุณสมบัติท่ีหลากหลายซึ่งชวยใหคุณเช่ือม
ตอกับอุปกรณอ่ืนเพ่ือสงและรับขอมูล

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเช่ือมตอระหวางโทรศัพทกับ
อุปกรณ Bluetooth ท่ีใชงานรวมกันไดภายในระยะทาง 10 เมตร
(32 ฟุต) โดยใชคลื่นวิทยุ

โทรศัพทน้ีเปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 +
EDR ท่ีสนับสนุนรูปแบบดังตอไปน้ี: Dial-up Networking Profile
(DUN) FileTransfer Profile (FTP) General Access Profile (GAP)
Generic Object Exchange Profile (GOEP) Handsfree Profile
(HFP) Headset Profile (HSP) Object Push Profile (OPP)
Phonebook Access Profile (PBAP) Serial Port Profile (SPP)
Service Discovery Application Profile (SDAP) SIM Access
Profile (SAP) คณุควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของรุนน้ีท่ีไดรับการ
รับรองจาก Nokia เทาน้ัน เพ่ือสรางความมั่นใจในการใชงาน
ระหวางอุปกรณท่ีรองรับเทคโนโลย ีBluetooth โปรดตรวจสอบ
กับบริษัทผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือดูวาอุปกรณน้ันๆ ใชงานรวมกับ
โทรศัพทรุนน้ีไดหรือไม
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คณุสมบัตท่ีิใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพ่ิมการใชพลังงาน
แบตเตอรี่และลดอายุการใชงานของแบตเตอรี่

เมื่อโทรศัพทไรสายอยูในโหมด SIM ระยะไกล คุณจะสามารถใช
อุปกรณเสริมท่ีเช่ือมตอท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ัน เชน ชุด
อุปกรณในรถยนต เพ่ือโทรออกหรือรับสาย

อุปกรณไรสายของคุณจะไมทําการโทรออกในขณะที่อยูใน
โหมดน้ี ยกเวนหมายเลขฉุกเฉินท่ีตั้งโปรแกรมไวในเครื่อง

ในการโทรออก คุณตองออกจากโหมดซิมระยะไกลกอน หาก
เคร่ืองถูกล็อคอยู ใหปอนรหัสเพ่ือปลดล็อคกอน

การเปดการเชื่อมตอ Bluetooth
1 เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth
2 เลือก ช่ือโทรศพัทของฉัน และปอนช่ือสําหรับโทรศัพท

ของคุณ
3 ในการเปดใชงานการเช่ือมตอ Bluetooth ใหเลือก

Bluetooth > ใช  แสดงวามีการใชงานการเช่ือมตอ
Bluetooth

4 ในการเช่ือมตอโทรศัพทของคุณกับอุปกรณเสริมดานเสียง
ใหเลือก ตออุปกรณเสริมเสยีง และเลือกอุปกรณเสริม

5 ในการจับคูโทรศัพทของคณุกับอุปกรณ Bluetooth ใน
พ้ืนท่ี ใหเลือก อุปกรณที่จับคูแลว > เพิ่มอุปกรณใหม

6 เลื่อนไปที่อุปกรณท่ีพบ และเลือก เพิ่ม
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7 ปอนรหัสผาน (สูงสุด 16 ตัวอักษร) บนโทรศัพทของคุณ
และยอมใหมีการเช่ือมตอกับอุปกรณ Bluetooth อ่ืน

การทํางานของโทรศัพทในโหมดที่ถูกซอนไวถือเปนวิธีหลีก
เล่ียงซอฟตแวรท่ีเปนอันตรายที่ปลอดภยัย่ิงขึ้น หามยอมรับการ
เช่ือมตอ Bluetooth จากแหลงท่ีคุณไมเช่ือถือ หรือเลือกปด
ฟงกชัน Bluetooth ซึ่งจะไมสงผลตอฟงกชันอ่ืนของโทรศัพท

การเชื่อมตอคอมพิวเตอรของคุณกับอินเทอรเน็ต
คุณสามารถใชเทคโนโลย ีBluetooth เพ่ือเช่ือมตอคอมพิวเตอร
ท่ีใชงานรวมกันไดกับอินเทอรเน็ต โทรศัพทของคุณตอง
สามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตได (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย) และเครื่องคอมพิวเตอรของคุณตองสนับสนุนเทคโนโลยี
Bluetooth หลังจากเช่ือมตอกับบริการจุดเช่ือมตอเครือขาย
(NAP) ของโทรศัพทและจับคูกับคอมพิวเตอรแลว โทรศัพทจะ
เปดการเช่ือมตอขอมูลแพ็คเก็ตกับอินเทอรเน็ตอัตโนมัติ

ขอมูลแพคเก็ต
ขอมูลแพคเก็ต GPRS (General Packet Radio Service) เปน
บริการเสริมจากระบบเครือขายท่ีชวยใหผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี
สามารถสงและรับขอมูลผานเครือขายท่ีเช่ือมตอกับ Internet
protocol (IP) ได
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ในการกําหนดวิธีใชบริการ เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อม
ตอ > ขอมูลแพคเก็ต > เชื่อมขอมูลแพคเก็ต และจากตัว
เลือกตอไปน้ี
เม่ือตองการ  — เพ่ือสรางการเชื่อมตอขอมูลแบบแพคเก็ตเมื่อ
แอปพลิเคช่ันตองการใชการเช่ือมตอดังกลาว การเช่ือมตอจะปด
ลงเม่ือคณุปดแอปพลิเคช่ัน
ออนไลนตลอด  —  เพ่ือเชื่อมตอกับเครือขายขอมูลแพคเก็ต
โดยอัตโนมัติเมือ่คุณเปดเคร่ือง

คณุสามารถใชโทรศัพทเปนโมเด็มโดยเช่ือมตอโทรศัพทกับ
เคร่ืองพีซีท่ีใชรวมกันไดผานเทคโนโลยี Bluetooth สําหรับ

ละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดูไดจากเอกสาร Nokia PC Suite

การโทรและโทรศพัท
เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรออก

การโอนสายเรียกเขา
เลือก การโอนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) สําหรับ
รายละเอียด โปรดติดตอผูใหบริการ

การโทรซ้ําอัตโนมัติสิบครั้งหลังจากพยายามโทรแลวแต
ไมสําเร็จ
เลือก เรียกซ้ําอัตโนมัติ > เปด
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การรับการแจงเตือนสายเรียกเขาขณะที่คุณกําลังสนทนา
เลือก สายเรียกซอน > ใชงาน (บริการเสริมจากระบบเครือ
ขาย)

การแสดงหรือซอนหมายเลขของคุณกับคูสนทนา
เลือก สงขอมูลผูโทร (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การตอบรับหรือวางสายโดยการเปดหรือปดฝาสไลด
เลือก การจัดการสายของฝา

เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท

การกําหนดภาษาที่แสดง
เลือก การต้ังคาภาษา > ภาษาท่ีใชในเครื่อง

อุปกรณเสริม
เมนูและตัวเลือกตางๆ จะแสดงขึ้นหากมีการเช่ือมตอโทรศัพท
กับอุปกรณเสริมของโทรศัพทมือถือท่ีใชงานรวมกันได

เลือก เมนู > การต้ังคา > อุปกรณเสริม เลือกอุปกรณเสริม
และตัวเลือกขึ้นกับอุปกรณน้ัน
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การจัดรูปแบบ
คณุสามารถกําหนดคาโทรศัพทของคุณดวยการตั้งคาท่ีจําเปน
สําหรับบริการบางประเภท ผูใหบริการของคุณอาจสงการตั้งคา
เหลาน้ีมาใหคุณดวย

เลือก เมนู > การต้ังคา และ การต้ังกําหนดคา

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
ต้ังกําหนดคาที่ต้ังไว  — ดูผูใหบริการท่ีจัดเก็บอยูในโทรศัพท
และตั้งคาผูใหบริการเริ่มตน
ใชคาที่ต้ังในทุกแอปฯ  — เปดใชการตั้งกําหนดคาท่ีเปนคาเร่ิม
ตนสําหรับโปรแกรมที่สนับสนุน
จุดเชื่อมตอที่ตองการ  — ดูจุดเช่ือมตอท่ีจัดเก็บไว
การต้ังคาสวนบคุคล  — เพ่ิมบัญชีสวนตัวใหมสําหรับบริการ
ตางๆ และใชงานหรือลบบัญชีน้ัน ในการเพิ่มบัญชีสวนตัวใหม
ใหเลือก เพิ่มใหม หรือ ตัวเลอืก > เพิ่มใหม เลือกประเภท
บริการ แลวปอนขอมูลท่ีจําเปน ในการใชงานบัญชีสวนตัว ให
เล่ือนไปท่ีบัญชีดังกลาว แลวเลือก ตัวเลือก > ใชงาน

การเรียกคืนคาด้ังเดิม 
ในการเรียกคืนการตั้งคาจากโรงงานสําหรับโทรศัพท ใหเลือก
เมนู > การต้ังคา > เรียกต้ังคาด้ังเดิม และจากตัวเลือก

น้ี
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การต้ังคาเทาน้ัน  — รีเซ็ตการตั้งคาท่ีตองการท้ังหมดโดยไม
ลบขอมูลสวนตัว
ทั้งหมด  — รีเซต็การตั้งคาท่ีตองการท้ังหมด และลบขอมูลสวน
ตัวท้ังหมด เชน รายชื่อ ขอความ ไฟลสื่อ และรหัสการใชงาน
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คลังภาพ

คุณสามารถจัดการภาพถาย คลิปวิดีโอ และไฟลเพลงไดในคลัง
ภาพ

การดูขอมูลในคลังภาพ
เลือก เมนู > คลังภาพ

การอัพโหลดภาพหรือวิดีโอคลิปไปยังบริการผานเว็บขณะ
ดูไฟล
เลือก ตัวเลอืก > สง > อัพโหลดไปที่เว็บ และบริการอัพโหลด
ท่ีตองการ
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แอปพลิเคชั่น

นาฬิกาปลุก
คณุสามารถตั้งนาฬิกาปลุกใหดังในเวลาที่ตองการได

การต้ังปลุก
1 เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > นาฬิกาปลุก
2 ตั้งปลุก และใสเวลาปลุก
3 ในการเปดตั้งปลกุตามวันท่ีเลือกในสัปดาห ใหเลือก ปลุก

ซ้ํา: > เปด และวัน
4 เลือกเสียงปลุก หากคุณเลือกวิทยุเปนเสียงปลุก ใหเช่ือม

ตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพท
5 ตั้งระยะหมดเวลาสําหรับการเลื่อนปลุก และเลือก จัดเก็บ

การหยุดเสยีงปลกุ
เลือก หยุด หากคุณปลอยใหเคร่ืองสงเสียงปลุกตอไปเปนเวลา
หน่ึงนาที หรือเลือก เลือ่นไป เสียงปลุกจะหยุดดังในชวงเวลาที่
ตั้งไว แลวสงเสียงปลุกใหมอีกคร้ัง

ปฏิทินและสิง่ที่ตองทํา
เลือก เมนู > ปฏิทิน วันปจจุบันจะมีกรอบลอมรอบ หากมีบันทึก
ใดๆ ตั้งไวสําหรับวันน้ันๆ วันดังกลาวจะปรากฏเปนตัวทึบ
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การเพิ่มบันทึกปฏิทิน
เล่ือนไปท่ีวันท่ี และเลือก ตัวเลอืก > สรางบนัทึก

การดูรายละเอียดของบนัทึก
เล่ือนไปท่ีบันทึก และเลือก ดูขอมูล

การลบบนัทึกทั้งหมดออกจากปฏิทิน
เลือก ตัวเลอืก > ลบบันทึก > บนัทึกทั้งหมด

การดูสิง่ที่ตองทํา
เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > สิ่งที่ตองทํา

สิ่งท่ีตองทําจะแสดงและเรียงลําดับตามความสําคญั หาก
ตองการเพ่ิม ลบ หรือสงบันทึก เมื่อตองการเลือกบันทึกใหอยูใน
สถานะเสร็จ หรือเรียงส่ิงท่ีตองทําตามกําหนดเวลา ใหเลือก 
ตัวเลอืก

พิเศษ
โทรศัพทของคุณอาจมีเกมสและแอปพลิเคช่ัน Java™ ท่ี
ออกแบบขึน้เปนพิเศษสําหรับโทรศัพทของคุณ

เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > พิเศษ
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การเปดเกมสหรือแอปพลเิคชั่น
เลือก เกมสรวม หรือ การดความจํา และเกมสหรือแอปพลิ
เคช่ัน

การดูจํานวนหนวยความจําที่มีอยูสําหรับการติดต้ังเกมส
และแอปพลเิคชั่น
เลือก ตัวเลอืก > สถานะความจํา

การดาวนโหลดเกมสหรือแอปพลิเคชั่น
เลือก ตัวเลือก > ดาวนโหลด > ดาวนโหลดเกมส หรือ 
ดาวนโหลดแอปฯ

โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลเิคช่ัน J2ME™ Java โปรด
ตรวจสอบใหแนใจวาแอปพลิเคช่ันใชรวมกับโทรศพัทของคุณ
ไดกอนท่ีจะดาวนโหลด

ขอสําคัญ:  ตดิตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวร
อ่ืนๆ จากแหลงท่ีวางใจไดเทาน้ัน เชน แอปพลิเคชั่นท่ีมี
สัญลักษณจาก Symbian หรือผานการทดสอบรับรองจาก Java
Verified™

แอปพลิเคช่ันท่ีดาวนโหลดอาจจัดเก็บอยูใน คลังภาพ แทน 
แอปพลิเคช่ัน
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กลองและวิดีโอ
โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ
2048x1536 พิกเซล

โหมดกลอง

การขยายหรือยอ
เล่ือนขึน้หรือลง

การถายภาพ
กดปุมถายภาพ

การต้ังโหมดภาพตัวอยางและเวลา
เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา > เวลาแสดงภาพตัวอยาง

เม่ือตองการเปดใชงานตัวตั้งเวลา ใหเลือก ตัวเลอืก และตัว
เลือกท่ีตองการ
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การเปดกลอง
ในหนาจอหลัก ใหกดปุมถายภาพคางไว



โหมดวิดีโอ

การเริ่มบันทึกวิดีโอคลิป
กดปุมถายภาพ

การสลบัระหวางโหมดกลองและโหมดวิดีโอ
ในโหมดกลองหรือวิดีโอ ใหเล่ือนไปทางซายหรือขวา

วิทยุ FM
การทํางานของวิทยุ FM ขึน้กับสายเสาอากาศที่ไมใชเสาอากาศ
ของโทรศัพทมือถือ ดังน้ัน คณุตองตอชุดหูฟงหรืออุปกรณเสริม
ท่ีใชงานรวมกันไดเขากับเครื่องโทรศัพทเพ่ือการใชงานวิทยุ FM
ไดอยางเหมาะสม

คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการ
ไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > วิทยุ
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การเปดกลองวิดีโอ
กดปุมถายภาพคางไว และเลื่อนไปทางขวา



การคนหาสถานีขางเคียง
กดปุมเล่ือนไปทางซายหรือขวาคางไว

การจัดเก็บสถานี
คนหาสถานีท่ีตองการ แลวเลือก ตัวเลอืก > จัดเก็บสถานี

การสลบัระหวางสถานีที่จัดเก็บไว
เล่ือนไปทางซายหรือทางขวาเพื่อสลับไปมาระหวางสถานี หรือ
กดปุมตัวเลขของที่ตัง้สถานีในตําแหนงหนวยความจําท่ีตรงกัน

การปรับระดับเสยีง
เล่ือนขึน้หรือลง

การเปดฟงวิทยุไวเปนพื้นหลงั
ใหกดปุมวางสาย

การปดวิทยุ
กดปุมวางสายคางไว

เครื่องบนัทึกเสียง
เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > เครื่องบันทึก

การเริ่มบันทึก
เลือกไอคอนบันทึก
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การเริ่มบันทึกเสียงขณะสนทนา
เลือก ตัวเลอืก > เพ่ิมเติม > บนัทึกเสียง ขณะบันทึกการ
สนทนา ใหถือเคร่ืองไวใกลหูตามปกต ิการบันทึกเสียงจะไดรับ
การจัดเก็บไวใน เสียงบันทึก แฟมขอมูลใน คลังภาพ

การฟงการบันทึกเสยีงลาสดุ
เลือก ตัวเลอืก > เลนที่บนัทึกลาสดุ

การสงการบันทึกเสยีงลาสุดไปในขอความมัลติมีเดีย
เลือก ตัวเลอืก > สงที่บันทึกลาสุด

เครื่องเลนสือ่
โทรศัพทของคณุมีเครื่องเลนสื่อสําหรับฟงเพลงหรือไฟล MP3
หรือไฟลเสียง AAC อ่ืนๆ

คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการ
ไดยินเสียงของคุณ ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือ
โทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > เครื่องเลนสือ่
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การเริ่มหรือหยุดเลนช่ัวคราว
กดปุมเล่ือน

การขามไปยังจุดเริ่มตนของเพลงปจจุบนั
เล่ือนไปทางซาย

การขามไปยังเพลงกอนหนา
เล่ือนไปทางซายสองครั้ง

การขามไปยังเพลงถัดไป
เล่ือนไปทางขวา

การกรอกลับเพลงที่กําลงัเลนอยู
กดปุมเล่ือนไปทางซายคางไว

การเดินหนาเพลงที่กําลงัเลนอยูอยางเร็ว
กดปุมเล่ือนไปทางขวาคางไว

การปรับระดับเสยีง
เล่ือนขึน้หรือลง

การปดหรือเปดเสียงเครื่องเลนสือ่
กด #
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การเปดฟงเครื่องเลนสื่อไวเปนพื้นหลงั
ใหกดปุมวางสาย

การปดเครื่องเลนสือ่
กดปุมวางสายคางไว

แผนท่ี
แผนที่ชวยใหคุณสามารถเรียกดูแผนท่ีสําหรับเมืองและประเทศ
ตางๆ คนหาที่อยูและจุดท่ีนาสนใจตางๆ วางแผนเสนทางจากที่
ตั้งหน่ึงไปยังอีกท่ีตั้งหน่ึง ดูตําแหนงปจจุบันของคณุบนแผนที่
หากมีการเช่ือมตอ GPS ตลอดจนจัดเก็บท่ีตั้งและสงไปยัง
อุปกรณท่ีใชรวมกันได คุณยังสามารถซื้อใบอนุญาตสําหรับ
บริการนําทางดวยเสียงแนะนําไดอีกดวย บริการน้ีมีในบาง
ประเทศและบางภมูิภาคเทาน้ัน

เก่ียวกับแผนที่
หากมีแผนท่ีในโทรศัพทของคุณหรือในการดความจําท่ีใสไว
คณุสามารถเรียกดูแผนที่โดยไมตองใชเช่ือมตออินเทอรเน็ต
เม่ือคุณเรียกดูพ้ืนท่ีท่ีไมอยูในแผนที่ท่ีดาวนโหลดไวในเครื่อง
ของคุณ แผนที่สําหรับพ้ืนท่ีน้ันจะไดรับการดาวนโหลดผาน
อินเทอรเน็ตโดยอัตโนมัติ เคร่ืองอาจขอใหคุณเลือกจุดเช่ือมตอ
ท่ีจะใชในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
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การดาวนโหลดแผนที่อาจเก่ียวของกับการสงขอมูลจํานวนมาก
ผานเครือขายของผูใหบริการ โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ
เพ่ือขอขอมูลเก่ียวกับคาใชจายในการสงขอมูล

นอกจากน้ีคณุสามารถใชซอฟตแวร Nokia Map Loader PC เพ่ือ
ดาวนโหลดแผนท่ีมายังโทรศัพทมือถือไดอีกดวย ในการติดตั้ง
Nokia Map Loader บนเครื่องพีซท่ีีใชรวมกันได โปรดดูท่ี
www.nokia.com/maps

เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > แผนท่ี และจากตัวเลือกตอไปน้ี
แผนท่ีลาสุด  — เปดแผนที่ท่ีแสดงลาสุด
คนหาที่อยู  — คนหาที่อยูเฉพาะ
ตําแหนงที่จัดเก็บ  — คนหาที่ตั้งท่ีจัดเก็บไวในโทรศัพทของ
คุณ
ตําแหนงลาสุด  — ดูท่ีตั้งตางๆ ท่ีคุณไดเรียกดูแลว
ตําแหนงปจจุบัน  — ดูท่ีตั้งปจจุบันของคุณหากมกีารเช่ือมตอ
GPS
วางแผนเสนทาง  — วางแผนเสนทาง
บริการพิเศษ  — ซือ้ใบอนุญาตสําหรับการนําทาง
การต้ังคา  — ระบุการตั้งคา

การทําแผนที่เกือบท้ังหมดน้ันจะไมถูกตองแมนยําและไมเสร็จ
สมบูรณในบางอาณาเขต โปรดอยาเชื่อถือตอแผนที่ท่ีคุณ
ดาวนโหลดมาเพื่อใชในโทรศัพทน้ีเพียงอยางเดยีวเทาน้ัน
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Nokia Map Loader
แอปพลิเคชั่น Nokia Map Loader สําหรับพีซชีวยใหคุณสามารถ
ดาวนโหลดแผนที่และไฟลเสียงแนะนําจากอินเทอรเน็ตได โดย
ตองใสการดหนวยความจําท่ีมีท่ีวางเพียงพอไวในโทรศัพทของ
คุณ คณุตองใชแอปพลิเคช่ันแผนที่และเรียกดูแผนท่ีอยาง
นอยหน่ึงคร้ังกอนใชงาน Nokia Map Loader เน่ืองจาก Nokia
Map Loader จะใชขอมลูประวัตแิผนท่ีในการตรวจสอบเวอรชัน
ของแผนที่ท่ีจะดาวนโหลด

ในการติดตั้ง Nokia Map Loader โปรดเขาไปท่ี
www.nokia.com/maps แลวทําตามคําแนะนํา

การดาวนโหลดแผนที่ดวย Nokia Map Loader
1 เช่ือมตอโทรศัพทของคุณกับคอมพิวเตอรดวยสายเคเบลิ

ขอมูล USB หรือการเชื่อมตอ Bluetooth หากคุณใชสาย
เคเบิลขอมูล ใหเลือก PC Suite เปนวิธีการเชื่อมตอ USB

2 เปด Nokia Map Loader บนเครื่องคอมพิวเตอร
3 เลือกทวีปและประเทศ หรือภูมิภาค
4 เลือกแผนที่หรือบริการ และดาวนโหลดและตดิตัง้ลงบน

โทรศัพท

บนแท็บ บริการ ของ Nokia Map Loader คุณสามารถซือ้ใบ
อนุญาตการนําทางและขอมูลจราจร คูมือการเดินทาง และ
ดาวนโหลดแผนท่ี
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เก่ียวกับ GPS
ตัวรับสญัญาณ GPS
โทรศัพทของคุณไมมีตวัรับสัญญาณ GPS ในตัว ในการใชแอป
พลิเคช่ันท่ีตองมีการเช่ือมตอ GPS ใหใชตัวรับสัญญาณ GPS
ภายนอกที่ใชรวมกันได (อุปกรณเสริมแยกจําหนาย)

การใชตัวรับสญัญาณ GPS ภายนอก
1 ชารจตัวรับสัญญาณ GPS ท่ีใชรวมกันไดใหเต็ม แลวเปด

เคร่ือง
2 ตั้งคาการเช่ือมตอ Bluetooth ระหวางโทรศัพทของคุณกับ

ตัวรับสัญญาณ GPS
3 ตั้งตัวรับสัญญาณ GPS ไวในตําแหนงท่ีไมมีสิ่งกีดขวางไปยัง

ทองฟา
4 เปดแอปพลิเคช่ันแผนที่ และเลือกตัวรับสัญญาณ GPS

ภายนอก

เม่ือจับคูโทรศัพทของคุณกับตัวรับสัญญาณ GPS ภายนอก
แลว อาจใชเวลาหลายนาทีเพ่ือใหโทรศัพทแสดงตําแหน
ปจ ุบัน

คุณสามารถใช GPS เพ่ือสนับสนุนแอปพลิเคช่ันแผนที่ คนหา
ตําแหนงของคุณ หรือวัดระยะทาง

นอกจากนี้ คุณสามารถใชแผนท่ีโดยไมมีตัวรับ GPS เพ่ือเรียกดู
แผนที่ คนหาที่อยูและท่ีตั้ง ตลอดจนวางแผนเสนทาง
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การนําทางไปยังจุดหมายของคุณ

คณุสามารถอัพเกรดแผนที่เปนระบบการนําทางเต็มรูปแบบเพื่อ
ใชทางรถยนตและการเดินเทาได คุณตองการใบอนุญาตสวน
ภมูิภาคสําหรบัระบบนําทางเต็มรูปแบบ และตัวรับสัญญาณ GPS
ท่ีใชรวมกันได การนําทางรถยนตใชเสียงนําทางเต็มรูปแบบ
พรอมมุมมองแผนที่สองและสามมิติ การนําทางเดินเทาถูกจํากัด
ความเร็วอยูท่ี 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง (18.6 ไมล/ช่ัวโมง) และไมมี
เสียงแนะนํา บริการการนําทางไมไดมีสําหรับทุกประเทศและทุก
ภมูิภาค สําหรับรายละเอียด โปรดดูท่ีเว็บไซต Nokia ในพ้ืนท่ี
ของคุณ
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การซื้อใบอนุญาตสําหรับการนําทาง
เลือก บริการพิเศษ ใบอนุญาตน้ีใชไดเฉพาะภมูิภาคและ
สามารถใชไดในพ้ืนท่ีท่ีเลือกเทาน้ัน

การนําทางไปยังจุดหมาย
1 เลือก วางแผนเสนทาง และสรางเสนทาง
2 เลือก ตัวเลือก > แสดงเสนทาง > ตัวเลอืก > เริ่มตน

การนําทาง
3 ยอมรับการปฏเิสธความรับผิดชอบที่แสดง
4 เลือกภาษาสําหรับเสียงแนะนํา หากเครื่องถาม

หากคุณออกนอกเสนทางที่กําหนด เคร่ืองจะวางแผนเสนทาง
ใหมใหโดยอัตโนมัติ

การฟงเสยีงแนะนําซ้ํา
เลือก ซ้ํา

การปดเสียงแนะนํา
เลือก ตัวเลอืก > ปดเสยีง

การหยุดการนําทาง
เลือก หยุด
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การนําทางการเดินเทา
เลือก การต้ังคา > การต้ังคาเสนทาง > การเลอืกเสนทาง >
เดินเทา ตัวเลือกน้ีจะใชเสนทางที่คุณสรางขึน้มาสําหรับการนํา
ทางการเดินเทา
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เว็บหรืออินเทอรเน็ต 

คณุสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตตางๆ โดยใชเบราเซอร
ของโทรศัพท ลกัษณะของเว็บเพจอาจแตกตางกันเน่ืองมาจาก
ขนาดของหนาจอ คุณอาจไมสามารถดูรายละเอียดท้ังหมดของ
เว็บเพจได

ท้ังน้ีขึน้อยูกับโทรศัพทของคุณ ฟงกชันการเบราสเว็บอาจแสดง
เปนเว็บหรืออินเทอรเน็ตในเมนู ตอจากน้ีไปจะเรียกวา เว็บ

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการท่ีคุณเช่ือถือและใหความปลอดภยั
ท่ีเพียงพอ และปองกันอันตรายตอซอฟตแวร

คณุสามารถสอบถามการใหบริการเหลาน้ี ราคา และคําแนะนํา
ตางๆ ไดจากผูใหบริการของคุณ

คณุอาจไดรับการตั้งกําหนดคาท่ีจําเปนตอการเบราสเปน
ขอความการจัดรูปแบบจากผูใหบริการของคุณ

การเชื่อมตอกับบริการเว็บ

เลือก เมนู > เว็บ > โฮมเพจ หรือในโหมดสแตนดบาย ใหกด
0 คางไว
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หลังจากเช่ือมตอกับบริการ คุณสามารถเริม่การเรียกดูเพจตางๆ
ได ฟงกชันของปุมโทรศัพทอาจแตกตางกันไปตามบริการน้ันๆ
ปฏิบัติตามขอความท่ีปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพทของคุณ
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ
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บริการซมิ

ซมิการดของคุณอาจมีบริการเสริม คณุสามารถเขาใชงานเมนูน้ี
ไดก็ตอเมื่อซมิการดของคณุสนับสนุน ช่ือและเน้ือหาของเมนูจะ
ตางกันไปตามซิมการดท่ีใช
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อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

คําเตือน:
เลือกใชแตแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมท่ีไดรับการ
รับรองโดย Nokia วาสามารถใชไดกับเคร่ืองรุนน้ีเทาน้ัน การใช
อุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากน้ี อาจเปนอันตรายและทําให
การรับประกันหรือรับรองสําหรับเคร่ืองเปนโมฆะไป โดยเฉพาะ
อยางย่ิง การใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ท่ีไมไดรับการรับรอง
อาจเสี่ยงกับการลุกไหม การระเบิด การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรอง
สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหนายของคุณ

อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนายอยูมากมาย
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี www.nokia.co.th/
accessories
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ขอกําหนดที่ควรปฏิบตัิสําหรับการใชอุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปลั๊ก

ไฟและดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ
• ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณเสริมท่ีไดติดตั้งใน

พาหนะไดรับการติดตัง้อยางแนนหนาและทํางานอยาง
ตอง

• เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัติผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะติดตั้ง
อุปกรณเสริมในรถที่ติดตั้งยากได

แบตเตอรี่
ประเภท: BL-4CT

เวลาสนทนา:

ส

สแตนดบาย

ส

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลาโดย
ประมาณ และจะเปนไปตามการประมาณการตอเมื่ออยูภายใตขอ
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ถูก



กําหนดที่เหมาะสมของเครือขายเทาน้ัน เวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบายขึ้นอยูกับซิมการด คุณสมบัติท่ีใช อายุและขอ
กําหนดของแบตเตอรี ่อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอร่ี ขอกําหนด
ของเครือขาย และปจจัยอ่ืนๆ อีกมากมาย และเวลาสนทนาและ
เวลาสแตนดบายอาจสั้นกวาท่ีระบุไวขางตนอยางมาก เสียงเรียก
เขา การจัดการสายดวยระบบแฮนดฟรี การใชในโหมดดิจิตอล
และคุณสมบัติอ่ืนๆ จะใชพลงังานจากแบตเตอร่ี และระยะเวลาท่ี
ใชอุปกรณในการโทรจะสงผลตอเวลาสแตนดบาย ในทํานอง
เดียวกัน ระยะเวลาที่เปดเคร่ืองรวมท้ังท่ีอยูในโหมดสแตนดบาย
ก็มีผลตอระยะเวลาในการสนทนาดวยเชนกัน
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เคล็ดลับเพื่อส่ิงแวดลอม

ตอไปน้ีคือเคล็ดลับเก่ียวกับวิธีท่ีคณุจะสามารถชวยปกปอง
แวดลอมได

ประหยัดพลังงาน
เม่ือคุณชารจแบตเตอรี่จนเต็มแลวและถอดอุปกรณชารจออก
จากโทรศัพท ใหถอดปลั๊กอุปกรณชารจออกจากเตารับท่ีผนัง
ดวยเชนกัน

คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่บอยคร้ังมากนัก หากคุณดําเนิน
การดังตอไปน้ี

• ปดและปดการใชงานแอปพลิเคชั่น บริการ และการเชื่อมตอ
เมื่อไมใชงาน

• ลดความสวางของหนาจอ
• ตั้งคาใหโทรศัพทเขาสูโหมดประหยัดพลังงานหลังจาก

ระยะเวลาขัน้ต่ําท่ีไมมีการใชงาน หากมีโหมดดังกลาวอยูใน
โทรศัพทของคุณ
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• ปดการใชงานเสียงท่ีไมจําเปน เชน เสียงปุมกดและเสียง
เรียกเขา

การหมุนเวียนมาใชใหม
วัสดุสวนใหญของโทรศัพท Nokia สามารถนํากลับมาใชใหมได
ตรวจสอบวิธีการนําผลิตภณัฑ Nokia ของคุณกลับมาใชใหม
ไดท่ี www.nokia.com/werecycle หรือตรวจสอบบนโทรศัพท
มือถือ www.nokia.mobi/werecycle

นําบรรจุภัณฑและคูมือผูใชของคุณกลับมาหมุนเวียนใชใหมตาม
ระเบียบการหมุนเวียนมาใชใหมของทองถิ่นของคณุ

การเรียนรูเพิ่มเติม
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุณลักษณะทางสิ่งแวดลอม
ของอุปกรณของคุณ โปรดดูท่ี www.nokia.com/
ecodeclaration

76 เคลด็ลับเพื่อสิ่งแวดลอม

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์76

http://www.nokia.com/werecycle
http://www.nokia.mobi/werecycle
http://www.nokia.com/ecodeclaration
http://www.nokia.com/ecodeclaration


แบตเตอรี่
ขอมลูเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ
ชารจ
โทรศพัทของคณุใชพลังงานจากแบตเตอรี่
ชนิดทีส่ามารถชารจประจุใหมได แบตเตอร่ี
ทีไ่ดรับการออกแบบใหใชกับโทรศัพทรุนนี้
คอื BL-4CT Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุนอื่น
ทีใ่ชงานไดกบัโทรศพัทรุนนี้ โทรศพัท
เคร่ืองนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลงังาน
จากอุปกรณชารจตอไปนี้ AC-3 หมายเลขรุน
ของอปุกรณชารจที่ถูกตองนั้นอาจแตกตาง
กนัไปตามประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตก
ตางของปลัก๊เสียบจะระบุไวดวยคาใดคา
หนึ่งตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K หรือ UB

แบตเตอร่ีสามารถนํามาชารจและคายประจุ
แบตเตอร่ีไดเปนรอยคร้ัง แตแบตเตอร่ีก็จะ
คอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเหน็
วาเวลาการสนทนาและสแตนดบายของ
แบตเตอร่ีสัน้ลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลีย่น
แบตเตอร่ีกอนใหม ใชแบตเตอร่ีที่ไดรับการ
รับรองจาก Nokia เทานั้น และชารจ
แบตเตอร่ีโดยใชอุปกรณชารจสาํหรับ
โทรศพัทรุนนี้ทีไ่ดรับการรับรองจาก Nokia
เทานั้น

หากใชแบตเตอร่ีเปนคร้ังแรก หรือหากไม
ไดใชแบตเตอร่ีเปนเวลานาน คณุอาจตอง
เชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอปุกรณ
ชารจแลวเชื่อมตออกีคร้ังเพือ่เริ่มชารจ
แบตเตอร่ี หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใช
เวลาหลายนาทกีวาที่สัญลกัษณแสดงการ

ชารจจะปรากฏขึ้นบนหนาจอหรือกอนทีจ่ะ
สามารถโทรออกได

การถอดออกอยางปลอดภัย ปดโทรศพัท
และปลดการเชือ่มตอโทรศพัทจากอุปกรณ
ชารจทุกครั้งกอนถอดแบตเตอรี่

การชารจที่เหมาะสม ใหถอดอปุกรณชารจ
ออกจากเตาเสียบและตวัเคร่ืองเมื่อไมไดใช
งาน ไมควรเสียบแบตเตอร่ีที่ชารจเตม็แลว
คางไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจ
เปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่สั้นลง หากคณุทิ้งแบตเตอร่ีที่
ชารจเตม็ไว แบตเตอร่ีจะคายประจุออกเอง
เมื่อเวลาผานไป

หลีกเลี่ยงอุณหภูมทิี่รอนหรือหนาวจัด
พยายามเกบ็แบตเตอรี่ไวในทีท่ี่มีอณุหภูมิ
ระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F)
อุณหภูมิทีร่อนหรือหนาวจัดทําให
ประสทิธภิาพและอายุการใชงานของ
แบตเตอร่ีลดลง แบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็น
เกนิไปอาจทําใหโทรศพัทไมสามารถใช
งานไดชัว่คราว ประสทิธิภาพการทาํงาน
ของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเม่ืออยูที่อุณหภูมิต่ํา
กวาจุดเยือกแข็ง

หามลัดวงจร การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจ
เกดิขึ้นไดเมื่อมีวัตถปุระเภทโลหะ เชน
เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรง
กับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่
(มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลังของ
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แบตเตอร่ี) เหตกุารณเชนนี้อาจเกดิข้ึนได
เชน ในกรณีที่คณุพกแบตเตอร่ีสาํรองไวใน
กระเปาเสือ้หรือในกระเปาเล็กๆ การลัดวงจร
เชนนี้อาจทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถุสําหรับ
เชื่อมตอเกิดความเสยีหายได

การทิ้ง หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกอง
ไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได การกําจัด
แบตเตอร่ีตองเปนไปตามกฎหมายของทอง
ถิน่ กรุณานํากลบัมาใชใหม ถาเปนไปได
และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน

การร่ัว หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บีบอัด,
ดดังอ, เจาะ หรือแยกสวนเซลลหรือ
แบตเตอร่ี ในกรณีทีส่ารในแบตเตอรี่รั่วออก
มา ควรดแูลปองกันไมใหของเหลวนั้น
สมัผัสกบัผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดน
ผิวหนังหรือดวงตา ใหลางบริเวณนั้นดวยน้ํา
สะอาดทนัท ีหรือรีบไปพบแพทย

ความเสียหาย หามดดัแปลง, ประกอบใหม,
พยายามใสวตัถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่
หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นๆ
หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทาํใหเกดิการ
ระเบิดได

การใชอยางถูกตอง ใชแบตเตอร่ีตาม
วตัถุประสงคเทานั้น การใชแบตเตอร่ีอยาง
ไมถูกตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การ
ระเบิด หรืออันตรายอืน่ๆ หากโทรศพัทหรือ
แบตเตอร่ีตกหลนโดยเฉพาะบนพื้นผิวที่
แข็ง และคณุเชื่อวาแบตเตอร่ีไดชาํรุดเสยี

หาย ใหนําไปที่ศนูยบริการเพื่อตรวจสอบ
กอนนําไปใชตอ อยาใชอุปกรณชารจหรือ
แบตเตอรี่ที่ชาํรุดเสียหาย โปรดเก็บ
แบตเตอรี่ใหพนมือเดก็เล็ก

78 แบตเตอรี่

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์78



แบตเตอรี่ 79

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 79

http://www.nokia.co.th/batterycheck


การดูแลโทรศัพทของคุณ
โทรศพัทของคณุไดรับการออกแบบมาโดย
มีรูปลกัษณที่ดเีย่ียมและมีฝมือการผลิตที่
ประณีต คณุจึงควรดแูลโทรศัพทของคณุ
อยางด ีคาํแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคณุ
ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยาง
ตอง

• เกบ็โทรศพัทไวในทีแ่หง การจับตัว
ของไอน้ํา ความเปยกชื้น และ
ของเหลวทุกประเภท หรือความชุม
ชื้น จะทําใหเกดิองคประกอบของแร
ซึ่งอาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึก
กรอนได หากตวัเคร่ืองเปยกชื้น ให
ถอดแบตเตอรี่ออกและปลอยให
เครื่องแหงสนิทดกีอน แลวจึงคอยใส
แบตเตอรี่กลับเขาไป

• อยาใชหรือเก็บโทรศพัทไวในทีท่ีม่ี
ฝุนหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทําให
อปุกรณสวนที่สามารถขยับไดและ
สวนประกอบที่เปนอิเลก็ทรอนิกสเสยี
หายได

• อยาเกบ็โทรศพัทไวในอุณหภูมิทีส่งู
หรือเย็นจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจ
ทําใหอายุการใชงานของอุปกรณ
อเิลก็ทรอนิกสสัน้ลง แบตเตอร่ีอาจ
เสื่อมสภาพ และทาํใหสวนที่เปน
พลาสตกิงอหรือละลายได เนื่องจาก
เมื่ออุณหภูมิเพิม่ข้ึนจนถึงอุณหภูมิ
ปกตจิากอณุหภูมิทีเ่ย็นจัด ความชืน้
จะกอตวัขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจ

ทาํใหอปุกรณและแผงวงจร
อเิล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดภูายในเคร่ือง
โทรศพัทนอกเหนือจากที่แนะนําไว
ในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศพัท
การใชงานโดยไมถนอมเคร่ืองอาจ
ทาํใหแผงวงจรภายในและกลไกที่
ละเอียดออนเกิดความเสยีหายได

• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทาํความสะอาด
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเครื่อง ใชแตผาแหงทีนุ่ม
สะอาดทาํความสะอาดพื้นผิวของ
โทรศพัทเทานั้น

• อยาทาสีโทรศพัท เพราะสีอาจทาํให
อปุกรณที่สามารถขยับไดตดิขัด และ
ไมสามารถทาํงานไดตามปกติ

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับ
พรอมโทรศัพทหรือไดรับการรับรอง
เทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับ
การรับรอง การดดัแปลง หรือตอเตมิ
เสาอากาศ อาจทําใหโทรศพัทเกิด
ความเสียหาย และยังเปนการผิด
กฎหมายวาดวยอุปกรณวทิยุสือ่สาร
อกีดวย

• ใชอปุกรณชารจในอาคารเทานั้น

• สาํรองขอมูลทัง้หมดที่คุณตองการ
เกบ็ไว เชน รายชื่อ และบนัทกึปฏิทิน

• เพื่อสมรรถนะสูงสุดในการใชงาน ให
รีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ โดยการปด
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สวติชโทรศพัทและถอดแบตเตอรี่
ออก

คาํแนะนําเหลานี้ใชไดกบัโทรศพัท
แบตเตอร่ี อุปกรณชารจ หรืออุปกรณ
เสริมอ่ืนๆ

การนํากลับมาใชใหม
สงคนืผลิตภัณฑอเิลก็ทรอนิกส แบตเตอร่ี
และวสัดบุรรจุภัณฑที่ใชแลวไปยังจุดคดั
แยกขยะเฉพาะทกุครั้ง วิธนีี้จะชวยปองกนั
การกําจัดขยะทีไ่มมีการควบคมุ และชวย
รณรงคการรีไซเคลิวสัดใุชแลวตางๆ โปรด
ตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมของ
ผลิตภัณฑและวิธีการรีไซเคลิผลติภัณฑ
Nokia ของคณุไดที่ www.nokia.com/
werecycle หรือ nokia.mobi/werecycle

ขอมลูเพิม่เติมดานความปลอดภัย
หมายเหตุ: พืน้ผิวของโทรศพัทเคร่ืองนี้
ไมมีสารนิกเกิลอยูในแผนโลหะ พืน้ผิวของ
โทรศพัทเคร่ืองนี้ประกอบดวยโลหะ

เลส

เด็กเล็ก
เคร่ืองของคุณ รวมทั้งอปุกรณเสริม ไมใช
ของเลน อปุกรณเหลานั้นอาจมีชิน้สวน
ขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพนมือเด็กเลก็

สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศพัทเคร่ืองนี้เปนไปตามคาํแนะนําใน
การปลอยคลื่น RF เมื่อใชในตาํแหนงปกตทิี่

หูหรือเม่ืออยูหางจากรางกายอยางนอย 1.5
เซนติเมตร (5/8 น้ิว) ซองสําหรับพกพา
อุปกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศพัท
เพื่อการพกพา ไมควรมีโลหะเปนสวน
ประกอบ และควรใหเครื่องอยูหางจาก
รางกายตามระยะหางที่กําหนดขางตน

โทรศัพทเคร่ืองนี้ตองใชการเชือ่มตอกับ
ระบบเครือขายที่มีคณุภาพเพื่อสงไฟล
ขอมูลหรือขอความ อาจมีความลาชาในการ
สงไฟลขอมูลหรือขอความ จนกวาจะเชื่อม
ตอไดอยางมีคณุภาพ ปฏิบัตติามคาํแนะนํา
เกีย่วกบัระยะหางระหวางเคร่ือง จนกวาการ
สงจะเสร็จสมบูรณ

ชิน้สวนของโทรศพัทเปนสื่อแมเหล็ก วัตถทุี่
ทาํจากโลหะอาจดงึดดูเขาหาโทรศพัท อยา
วางบัตรเครดติหรือสือ่เก็บแมเหล็กอื่นไว
ใกลโทรศพัท เพราะขอมูลที่เกบ็ไวภายใน
อาจถูกลบได

อุปกรณทางการแพทย
การทาํงานของอปุกรณสําหรับรับหรือสง
สญัญาณวิทยุรวมทัง้โทรศพัทมือถืออาจกอ
ใหเกดิสัญญาณรบกวนตอการทํางานของ
อุปกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกัน
สญัญาณเพียงพอได โปรดปรึกษาแพทย
หรือบริษัทผูผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย
นั้นๆ หากไมแนใจวาอุปกรณน้ันไดรับการ
ปองกันพลังงานคลื่นความถ่ี RF จาก
ภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศพัท
ในกรณีที่มีปายประกาศใหคณุดําเนินการดงั
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กลาว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลอาจใชอปุกรณที่มีความไวตอ
พลงังานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

อุปกรณทางการแพทยทีป่ลูกถายไวใน
รางกาย
ผูผลิตอปุกรณทางการแพทยแนะนําวา ควร
ใหโทรศพัทมือถอือยูหางจากอุปกรณ
ทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย เชน
เคร่ืองควบคมุการเตนของหัวใจหรือเคร่ือง
กระตุนการทํางานของหวัใจ อยางนอย 15.3
เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพือ่หลีกเลีย่งสญัญาณ
รบกวนที่อาจเกดิกับเคร่ืองดงักลาว สําหรับ
ผูใชอปุกรณทางการแพทยดงักลาว ควร
ปฏิบตัดิงันี้

• เกบ็โทรศัพทใหอยูหางจากอุปกรณ
ทางการแพทยมากกวา 15.3
เซนติเมตร (6 นิ้ว) เสมอ

• ไมควรเกบ็โทรศพัทไวในกระเปาเสื้อ

• ใชโทรศัพทกบัหูขางที่ตรงขามกับ
อปุกรณทางการแพทย

• ปดโทรศพัทเคลือ่นที่ หากสงสัยวา
กาํลงัเกิดสญัญาณรบกวน

• ทําตามคาํแนะนําจากผูผลิตสาํหรับ
อปุกรณทางการแพทยดังกลาว

หากคณุมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชโทรศพัท
ไรสายรวมกับอุปกรณทางการแพทยทีป่ลูก
ถายไวในรางกาย โปรดปรึกษากบัแพทยที่
ใหคาํปรึกษาดานสุขภาพของคณุ

เครื่องชวยฟง
อุปกรณไรสายแบบดจิิตลับางชนิดอาจกอ
ใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเคร่ืองชวยฟงได

ยานพาหนะ
สญัญาณ RF อาจมผีลตอระบบ
อิเล็กทรอนิกสในยานพาหนะทีต่ดิตัง้ไมถูก
ตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบ
ฉดีน้ํามันทีค่วบคมุดวยอเิล็กทรอนิกส,
ระบบเบรก ABS, ระบบควบคมุความเร็วแบบ
อิเล็กทรอนิกส และระบบถุงลมนิรภัย โปรด
สอบถามขอมูลเพิม่เติมกบับริษัทผูผลติ

พาหนะหรืออปุกรณเสริมตางๆ

ควรใหชางผูเชีย่วชาญเทานั้นเปนผูให
บริการหรือตดิตัง้อปุกรณในยานพาหนะ การ
ตดิตั้งหรือการซอมแซมที่ไมถูกตองอาจกอ
ใหเกดิอันตรายและทําใหการรับประกันของ
คณุเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยาง
สม่ําเสมอวาอุปกรณทกุชิ้นของโทรศพัท
มือถือในยานพาหนะไดรับการตดิตัง้และ
ทาํงานอยางถูกตอง อยาเก็บหรือพก
ของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถรุะเบิดไว
รวมกับโทรศพัท ชิ้นสวนของโทรศพัท หรือ
อุปกรณเสริมตางๆ โปรดสังเกตวาถงุลม
นิรภัยจะพองตวัออกดวยแรงอัดที่แรงมาก
อยาวางโทรศพัทหรืออปุกรณเสริมไวใน
บริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตวัออก

ควรปดโทรศพัทกอนทีจ่ะข้ึนเคร่ืองบนิ การ
ใชโทรศพัทไรสายในเครื่องบินอาจกอให
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เกดิอันตรายตอการทํางานของเครื่องบนิ
และยังผิดกฎหมายอกีดวย

บริเวณทีอ่าจเกิดการระเบดิ
ปดโทรศัพทในบริเวณใดๆ ก็ตามที่อาจเกดิ
การระเบิดได ปฏิบตัติามคําแนะนําทกุ
ประการที่มีการประกาศใหทราบ ประกายไฟ
ในบริเวณดงักลาวอาจทําใหเกิดการระเบิด
หรือลกุไหมอนัเปนเหตใุหบาดเจ็บหรือเสยี
ชวีิตได ปดโทรศพัทที่สถานที่บริการเชื้อ
เพลิง เชน บริเวณใกลกบัปมกาซทีส่ถานี
บริการ สังเกตขอหามในคลงัเก็บเชื้อเพลิง
ทีเ่ก็บและบริเวณที่มีการจายเชือ้เพลงิ
โรงงานเคมีหรือสถานทีเ่กิดการลุกลามของ
การระเบิดได บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได
มักมีเคร่ืองหมายแสดงใหเห็นอยางชดัเจน
แตไมเสมอไป บริเวณดังกลาวรวมถึงบริเวณ
ทีค่ณุอาจไดรับแจงใหดบัเคร่ืองยนต ใต
ดาดฟาบนเรือ ระบบอาํนวยความสะดวกใน
การขนถายหรือจัดเก็บสารเคมี และบริเวณที่
อากาศมีการปนเปอนของสารเคมีหรือเศษ
อนุภาคตางๆ เชน เม็ดวัสดขุนาดเล็ก ฝุน
หรือผงโลหะ คณุควรตรวจสอบกบัผูผลติ
ยานพาหนะที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (เชน
โพรเพนหรือบวิเทน) เพื่อตรวจสอบวา
โทรศพัทเคร่ืองนี้สามารถใชในบริเวณใกล
เคยีงกับยานพาหนะดงักลาวไดอยาง
ปลอดภัยหรือไม

การโทรฉกุเฉนิ
ขอสําคัญ:  โทรศพัทเคร่ืองนี้ทาํงานโดยใช
สญัญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย

ระบบเครือขายภาคพืน้ดิน รวมทั้งฟงกชัน
ตางๆ ทีผู่ใชตัง้โปรแกรมเอง หากโทรศัพท
ของคณุสนับสนุนสายสนทนาผาน
อินเทอรเน็ต (สายอนิเทอรเน็ต) ใหเปดใช
งานทั้งสายอนิเทอรเน็ตและโทรศพัทมือถือ
เคร่ืองอาจพยายามตอการโทรฉุกเฉินผาน
ทัง้เครือขายเซลลลูารและผานผูใหบริการ
สายอินเทอรเน็ต หากเปดใชงานทัง้สอง
แบบ ไมสามารถรับประกันไดวาจะสามารถ
เชือ่มตอไดในทกุสภาวะ คณุจึงไมควร
วางใจวาโทรศัพทไรสายจะเปนเคร่ืองมือ
สือ่สารที่ดทีี่สุดเสมอในยามจําเปน อาทเิชน
เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉกุเฉนิ ใหปฏิบตัดิงันี้

1 หากยังไมไดเปดโทรศพัท ใหเปดขึ้น
ในขณะนี ้ตรวจสอบวามีสญัญาณ
เพียงพอหรือไม ข้ึนอยูกับโทรศพัท
ของคณุ คณุอาจจําเปนตองดําเนิน
การดงันี้

• ใสซิมการดที่ใชไดลงใน
โทรศพัท หากโทรศพัทของ
คณุจําเปนตองใชซิมการด

• ปดการจํากัดการโทรที่คณุได
เปดใชไวในโทรศพัท

• เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากรูป
แบบออฟไลนหรือรูปแบบบน
เครื่องบนิมาเปนรูปแบบที่ใช
งานในปจจุบนั
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2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาที่จําเปน
เพื่อใหหนาจอวางและพรอมสําหรับ
การโทรออก

3 ปอนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจง
ตําแหนงปจจุบันที่คณุอยู ซึ่ง
หมายเลขฉกุเฉินในแตละพืน้ทีจ่ะ
แตกตางกนัไป

4 กดปุมโทร

ขณะทีโ่ทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคณุตองให
ขอมูลตางๆ ที่ถกูตองใหไดมากทีสุ่ด
โทรศพัทมือถือของคณุอาจเปนเคร่ืองมือ
สือ่สารเพียงประเภทเดยีวในสถานที่เกิด
เหต ุอยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงให
วาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําของ
การสื่อสารทางคลื่นวทิยุ

เคร่ืองโทรศพัทของคุณจะเปนตวัรับและสง
สญัญาณวิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบมาไม
ใหเกนิความถี่สัญญาณคลืน่วิทยุทีแ่นะนํา
โดยขอกาํหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้
จัดทําข้ึนโดย ICNIRP ซึ่งเปนหนวยงานดาน
วทิยาศาสตรอิสระ และรวมถงึระดบัความ
ปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อคุมครองผูใช
ทุกคน โดยไมข้ึนกับอายุหรือสขุภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศพัท
เคลื่อนทีน่ี้ใชหนวยวดัของ SAR (Specific

Absorption Rate) ขอกาํหนด SAR ทีก่ําหนด
ไวในคาํแนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วัตต/
กิโลกรัม (W/kg) ซ่ึงเปนคาเฉลี่ยเกนิสบิกรัม
ของเนื้อเย่ือผิว การทดสอบ SAR จัดทาํข้ึน
ในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึ่ง
เคร่ืองจะสงคลื่นความถ่ีทีร่ะดบัพลงังาน
สงูสุดที่แนะนําใหใชในคลืน่ความถี่ทัง้หมด
ทีท่ําการทดสอบ ระดับ SAR ตามจริงขณะใช
โทรศัพทอาจต่ํากวาคาสูงสุด เนื่องจาก
เคร่ืองนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชได
เฉพาะพลังงานทีส่ามารถเขาถงึเครือขายได
ตามที่กําหนดไว คาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับ
ปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคณุกับ
สถานีเครือขายหลัก

คา SAR ที่สงูที่สุดภายใตคําแนะนําของ
ICNIRP สําหรับการใชโทรศพัททีหู่คอื 0.97
วัตต/กก.

การใชอปุกรณเสริมอาจมีผลทาํใหคา SAR
แตกตางไป คา SAR แตกตางกันไปโดยขึ้น
อยูกบัขอกาํหนดที่ทดสอบและทีร่ายงาน
ของแตละประเทศและระบบเครือขาย คณุ
สามารถดขูอมูลเพิ่มเตมิเกีย่วกบัคา SAR ได
ในขอมูลผลติภัณฑที่ www.nokia.com
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ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

เซ็นทรัลพลาซา
ปนเกลา

หอง 421 เลขที ่7/145 ถนนบรมราช
ชนนี แขวงอรุณอมัรินทร เขต
บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

0-2741-6363

0-2884-5695

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

ส. - อา. 10.30 น. - 
น.

ซีคอนสแควร หอง 1007 ชัน้ 1 ซีคอนสแควร เลขที่
904 หมู 6 ถนนศรีนครินทร เขตหนอง
บอน แขวงประเวศ กรุงเทพฯ 10250

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. - 
น.

เอสพลานาด หอง 321-323 ชัน้ 3 เอสพลานาด
เลขที่ 99 แขวงรัชดาภิเษก เขต
ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400

0-2741-6363

0-2660-9290

จ. - อา. 10.00 น. - 
น.
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20.30

20.30

20.30

ฟวเจอรปารค
รังสิต

หอง 32 ชั้นใตดนิ เลขที ่161 หมู 2 
ถนนพหลโยธนิ  ตําบลประชาธปิตย

 อําเภอธัญบรุี ปทุมธานี 12130

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. -
20.30 น.

ขอมลูศูนยบริการ Nokia



ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

พระราม 3 หอง 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลข
ที่ 79/290 ถนนสาธุประดษิฐ แขวง
ชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
10120

0-2741-6363

0-2673-7102

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

อา. 10.00 น. - 20.30 น.

MBK เลขที่ 444 ชั้น 2 โซนด ียูนิต 5-6
อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร
ถ.พญาไท แขวงวงัใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 
น.

เชียงใหม 201/1 ถนนมหิดล หายยา อําเภอ
เมือง เชยีงใหม 50100

0-5320-3321-3

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

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

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
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ศูนยบริการ
Nokia

ที่อยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

ขอนแกน 356/1 อาคารซี.พ.ีแลนด หมู 12 ถนน
มิตรภาพ ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง
ขอนแกน 40000

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ
อาํเภอหาดใหญ สงขลา 90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ขอมูลในทีน่ี้อาจเปลี่ยนแปลง
ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาตดิตอโนเกีย
แครไลน: 02-255-2111

การรับประกันอยางจํากัดโดยผูผลิต
การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้ถือเปนสวน
เสริม และไมมีผลกระทบตอสทิธติาม
กฎหมาย (ตามบทบัญญตัแิหงกฎหมาย)
ภายใตกฎหมายภายในที่ใชบงัคับทีเ่ก่ียวกบั
การขายผลิตภัณฑเพื่อการบริโภค

Nokia Corporation ("Nokia") ได
กาํหนดการประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้

สาํหรับบุคคลทีไ่ดซื้อผลิตภัณฑ Nokia ที่
รวมอยูในชุดผลิตภัณฑที่จัดจําหนาย
("ผลติภัณฑ")

Nokia รับประกันวาในระหวางระยะเวลาการ
ประกันคณุภาพ Nokia หรือบริษัทที่ไดรับ
มอบหมายจาก Nokia จะแกไขความ
บกพรองในเวลาทีม่ีเหตผุลทางการคาใน
วัสด ุการออกแบบ และคณุภาพตามวิชาชีพ
อยางไมคดิคาบริการโดยการซอม หรือ หาก
ทาง Nokia พิจารณาแตเพยีงผูเดยีวเหน็
จําเปนวาใหเปลีย่นผลติภัณฑใหมใหแทน
ตามการประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้ (เวน
แตกฎหมายจะกาํหนดไวเปนอยางอื่น) การ
ประกันคณุภาพอยางจํากดันี้จะมีความ
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สมบูรณและสามารถใชบงัคบัไดในประเทศ
ทีค่ณุไดซื้อผลิตภัณฑที่มุงผลติเพื่อ
จําหนายในประเทศนี้เทานั้น

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ
ระยะเวลาการประกนัคณุภาพจะเริ่มตน
ตัง้แตเวลาที่ซื้อผลิตภัณฑเดมิโดยผูใชที่
ซื้อเปนคนแรก ผลิตภัณฑอาจประกอบไป
ดวยสวนตางๆ หลายสวน และแตละสวน
อาจมีระยะเวลาการรับประกันที่แตกตางกัน
ไป (ตอไปนี้จะเรียกวา "ระยะเวลาการรับ
ประกัน") ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับประกนัจะ
เปนดงันี้:

a) สิบสอง (12) เดอืนสําหรับโทรศพัท
เคลื่อนทีแ่ละอุปกรณเสริม (ไมวาจะรวมอยู
ในกลองโทรศพัทเคลื่อนที่หรือขายเปน
ผลิตภัณฑแยกตางหาก) นอกจากชิน้สวน
และอปุกรณใชสิ้นเปลืองตามที่ระบุใน (b)
และ (c) ขางลางนี้

b) หก (6) เดอืนสําหรับชิ้นสวนใชสิน้เปลือง
และอปุกรณเสริม: แบตเตอร่ี อปุกรณชารจ
แบตเตอร่ี แทนวางแบบตัง้โตะ ชุดหฟูง สาย
เคเบลิ และซอง และ

c) เกาสิบ (90) วันสําหรับสือ่บนัทึก
ซอฟตแวรที่จัดให เชน ซีดรีอม หรือการด
หนวยความจํา

ตามที่กฎหมายภายในประเทศของคณุจะ
อนุญาต ระยะเวลาการประกันคณุภาพนี้จะ

ไมมีการขยายหรือตอ หรือกระทําการใดๆ ที่
มีผลกระทบที่เกี่ยวกบัการขายชวงในภาย
หลัง การซอม หรือการเปลี่ยนใหแทนใน
ผลติภัณฑ อยางไรก็ดี สาํหรับชิ้นสวนทีไ่ด
รับการซอมจะไดรับการประกนัคณุภาพตาม
ระยะเวลาการประกนัคณุภาพเดิม หรือเปน
เวลาหกสิบ (60) วันตัง้แตวนัทีซ่อม แลวแต
วาระยะเวลาใดจะยาวนานกวา

วธิีการขอรับบริการตามการรับประกัน
ในกรณีที่คณุตองการใชสิทธิตามการประกัน
คณุภาพอยางจํากัดนี้ คณุสามารถตดิตอ
ศนูยการตดิตอของ Nokia (ในกรณีทีม่ีศนูย
นี้ โปรดพิจารณาอัตราคาโทรศพัทภายใน
ประเทศทีใ่ช) และ/หรือในกรณีที่จําเปน ให
สงคนืผลติภัณฑของคณุหรือชิ้นสวนทีม่ี
ปญหา (ในกรณีที่ไมมีปญหาทัง้ผลิตภัณฑ)
ไปที่ศนูยใหความชวยเหลือของ Nokia หรือ
สถานที่ใหบริการที่กําหนดโดย Nokia
ขอมูลเกี่ยวกบัศูนยใหความชวยเหลอืของ
Nokia สถานทีใ่หบริการที่กําหนดโดย
Nokia และศนูยการตดิตอของ Nokia
สามารถหาไดที่เว็บเพจของ Nokia ใน

ทีห่ากมี

คณุตองสงคนืผลติภัณฑหรือชิ้นสวนทีม่ี
ปญหา (ในกรณีที่ไมมีปญหาทัง้ผลิตภัณฑ)
ไปที่ศนูยใหความชวยเหลือของ Nokia หรือ
สถานที่ใหบริการที่กําหนดโดย Nokia กอน
สิน้ระยะเวลาการประกนัคณุภาพ
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เมื่อใชสิทธิตามการประกันคุณภาพอยาง
จํากัด คณุตองแสดง: a) ผลิตภัณฑ (หรือชิ้น
สวนที่มีปญหา) b) หลกัฐานการซื้อตนฉบบั
ทีไ่มมีการแกไขและสามารถอานออกได ที่
มีการระบุอยางชัดเจนถึงชื่อและที่อยูของ
ขาย วันทีแ่ละสถานที่ที่ซ้ือ ประเภท
ผลิตภัณฑ และ IMEI หรือเลขลาํดับอปุกรณ
อืน่ๆ

การประกันคุณภาพนี้จะสามารถขยายได
เฉพาะกบัผูใชเดมิที่ซ้ือผลิตภัณฑเปนคน
แรกและไมมีการมอบหรือโอนไปยังผูซื้อ/
ผูใชถดัไป

สิ่งทีไ่มครอบคลุมถงึ
1. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไม
ครอบคลุมถึงคูมือผูใชหรือซอฟตแวรของ
บคุคลภายนอก การตั้งคา เนื้อหา ขอมูล
หรือลงิค ไมวาจะถกูรวม/ดาวนโหลดใน
ผลิตภัณฑหรือไม ไมวาจะถกูรวมในระหวาง
การตดิตัง้ การประกอบ การขนสง หรือใน
เวลาใดๆ ในระหวางสายการสงมอบหรือ
โดยประการอื่น และตามวิธกีารทีคุ่ณ
กาํหนด ในการขยายตามที่กฎหมายที่ใช
บงัคบัอนุญาต Nokia จะไมรับประกันวา
ซอฟตแวรของ Nokia จะเปนไปตามขอ
กาํหนดของคณุ จะสามารถทํางานรวมกับ
อปุกรณฮารดแวรหรือซอฟตแวรประยุกต
ตางๆ ที่กําหนดโดยบคุคลภายนอก รวมทั้ง
จะไมรับประกันวาการทาํงานของซอฟตแวร
ดงักลาวนี้จะไมมีการติดขัดหรือปราศจาก
ขอบกพรองหรือขอบกพรองตางๆ ใน

ซอฟตแวรจะสามารถแกไขไดหรือจะไดรับ
การแกไข

2. การรับประกนัอยางจํากัดนี้ไมครอบคลุม
ถึง ก) การสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใช
งานตามปกติ (ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง
การสกึหรอเสื่อมสภาพของเลนสถายภาพ
แบตเตอร่ีหรือจอภาพ) ข) คาขนสง ค)
ความบกพรองจากการใชงานโดยขาดความ
ระมัดระวงั (ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง
ความบกพรองที่เกดิจากสิ่งของมีคม การหกั
งอ การกดทับ การตกกระแทก ฯลฯ) ง)
ความบกพรองหรือความเสียหายทีเ่กิดจาก
การใชผลิตภัณฑอยางไมถกูตอง ซึ่งรวมถึง
การใชงานที่ขัดกับขอแนะนําการใชที่ให
โดย Nokia (เชน การใชที่ระบุอยูในคูมือผูใช
ของผลิตภัณฑ) และ/หรือ จ) การกระทํา
อ่ืนๆ ทีอ่ยูนอกเหนือการควบคุมอยาง

สมของ Nokia

3. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไม
ครอบคลมุถึงขอบกพรองหรือขอบกพรองที่
ถูกกลาวอางที่เกิดข้ึนโดยขอเทจ็จริงที่วามี
การใชผลิตภัณฑกบั หรือเชื่อมตอกับ
ผลติภัณฑ อปุกรณเสริม ซอฟตแวร และ/
หรือ การบริการทีไ่มไดผลิต จัดหาหรือไดรับ
อนุญาตจาก Nokia และไดมีการใชนอก
เหนือจากวัตถุประสงคที่กําหนดใหใช ขอ
บกพรองตางๆ อาจเกิดจากไวรัส
คอมพิวเตอร จากการเขาถงึโดยไมไดรับ
อนุญาตของคณุหรือของบคุคลภายนอกไป
ยังการบริการ บัญชีอ่ืนๆ ระบบคอมพวิเตอร
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หรือเครือขายตางๆ การเขาถึงโดยไมไดรับ
อนุญาตนี้อาจเกิดข้ึนจากการการเจาะระบบ
การขโมยรหัสผานหรือวิธกีารอืน่ๆ ที่หลาก
หลาย

4. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไม
ครอบคลมุถึงขอบกพรองที่เกิดข้ึนโดยขอ
เท็จจริงที่วาแบตเตอร่ีเกดิการลัดวงจรหรือ
ซีลของแบตเตอรี่ถูกปด หรือเซลลแตกหรือ
แสดงรองรอยการถูกทําลาย หรือมีการใช
แบตเตอร่ีในอุปกรณอืน่นอกเหนือจากที่
กาํหนดใหใช

5. การประกนัคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไมใช
บงัคบัในกรณีที่ผลติภัณฑถูกเปด ปรับ
เปลีย่น หรือซอมโดยบุคคลอื่นใดที่มิใชศนูย
ใหรับบริการที่ไดรับมอบหมาย ในกรณีทีม่ี
การซอมโดยใชอะไหลที่ไมไดรับการ
อนุญาตใหใช หรือในกรณีที่เลขลาํดบัของ
ผลิตภัณฑ รหัสวนัที่ของอปุกรณเสริม
โทรศพัทเคลือ่นที่ หรือหมายเลข IMEI ถูก
ดงึออก ลบ ทําใหเลือน แกไข หรือไม
สามารถอานได ในวิธใีดๆ กต็าม และการ
พจิารณาดงักลาวนี้จะอยูในดลุยพินิจแต
เพียงผูเดียวของ Nokia

6. การประกันคณุภาพอยางจํากัดนี้จะไม
สามารถใชได ในกรณีที่ผลติภัณฑโดน
ละอองน้ํา ความชื้น หรือความรอนจัด หรือ
เง่ือนไขทางสิ่งแวดลอมทีรุ่นแรง หรือมีการ
เปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วในเงื่อนไขดงั
กลาว มีการกัดกรอน การออกซิเดชัน การ

เปอนอาหารหรือของเหลว หรือไดรับผล
จากเคมีภัณฑ

ขอความสําคัญอื่น
ผูใหบริการอสิระที่เปนบุคคลภายนอกจะ
จัดหาซิมการดและเครือขายเซลลูลารและ/
หรือเครือขายหรือระบบอ่ืนๆ ทีใ่ชกบั
ผลติภัณฑ ดงันั้น Nokia จะไมรับผิดชอบใน
การประกันคณุภาพกับการดาํเนินการมี
พรอมใช การครอบคลุมของการบริการ การ
บริการ หรือพสิัยของเครือขายเซลลลูารหรือ
เครือขายหรือระบบอืน่ๆ กอนที่จะมีการซอม
หรือเปลีย่นผลิตภัณฑ ผูใหบริการอาจ
จําเปนตองปลดลอ็ค SIM หรือลอ็คอืน่ๆ ที่ได
มีการเพิ่มเพือ่ล็อคผลติภัณฑกับเครือขาย
หรือผูใหบริการเฉพาะ ในกรณีดงักลาวนี้
Nokia จะไมรับผิดชอบในความลาชาในการ
ซอมตามการประกนัคณุภาพหรือการที่
Nokia ไมสามารถทําการซอมตามการ
ประกันคุณภาพไดอยางสมบูรณซึ่งมีสาเหตุ
จากความลาชาของผูใหบริการหรือความลม
เหลวในการปลดลอ็ค SIM หรือลอ็คอืน่ๆ ได

โปรดจําไววาใหทาํการสํารองสาํเนาตางๆ
หรือเกบ็เอกสารทีม่ีขอมูลและเนื้อหาที่
สาํคญัที่เกบ็อยูในผลิตภัณฑของคุณ
เนื่องจากเนื้อหาหรือขอมูลอาจสูญหายใน
ระหวางการซอมหรือการเปลี่ยนผลติภัณฑ
ตามขอกําหนดในขอ "ขอจํากัดความรับผิด
ของ Nokia" และตามทีก่ฎหมายอนุญาต
Nokia ไมวาในกรณีใดๆ จะไมรับผิดชอบ ทั้ง
โดยชัดแจงหรือโดยปริยาย ในความเสีย
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หายหรือความสูญหาย หรือความลมเหลว
ไมวาจะเกิดขึ้นจากความสูญหาย ความเสีย
หาย หรือความลมเหลวของเนื้อหาหรือ
ขอมูลในระหวางการซอมหรือการเปลีย่น
ผลิตภัณฑ

ชิน้สวนหรืออุปกรณอื่นทั้งหมดของ
ผลิตภัณฑที ่Nokia เปลีย่นใหใหมจะเปน
กรรมสิทธิ์ของ Nokia ในกรณีทีผ่ลิตภัณฑที่
ถกูสงกลับคนืถูกพบวาไมอยูภายใตเง่ือนไข
และขอผูกพันของการประกนัคณุภาพอยาง
จํากดันี้ ทาง Nokia และบริษัททีใ่หบริการที่
ไดรับมอบหมายขอสงวนสทิธิที่จะคดิคา
บริการ ในขณะทีซ่อมหรือเปลี่ยนผลติภัณฑ
Nokia อาจใชผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนใหม
เทียบเทาของใหม หรือที่ไดรับการปรับปรุง
สภาพใหมแลว

ผลิตภัณฑของคณุอาจมีองคประกอบเฉพาะ
ประเทศ ซึ่งรวมถึงซอฟตแวร ในกรณีที่
ผลิตภัณฑมีการสงออกอีกคร้ังจากประเทศ
ปลายทางเดมิไปยังอีกประเทศหนึ่ง
ผลิตภัณฑอาจมีองคประกอบเฉพาะประเทศ
ทีไ่มถือวาเปนขอบกพรองตามการประกนั
คณุภาพอยางจํากัดนี้

ขอจํากัดความรับผิดของ Nokia
การประกันคณุภาพอยางจํากดันี้เปนการ
แกไขเฉพาะประการเดยีวของคณุตอ Nokia
และเปนความรับผิดเฉพาะประการเดียวของ
Nokia ในขอบกพรองในผลิตภัณฑของคณุ
อยางไรก็ด ีการประกันคุณภาพอยางจํากดันี้

ไมแยกหรือจํากัด i) สิทธติามกฎหมาย (ขอ
กําหนดของกฎหมาย) ตามกฎหมายทีใ่ช
บงัคับ หรือ ii) สิทธใิดๆ ของคณุตอผู
จําหนายผลิตภัณฑ

การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้จะใช
แทนทีค่วามรับผิดและการประกันคณุภาพ
ของ Nokia อื่นๆ ไมวาโดยปากเปลา ลาย
ลกัษณอกัษร โดยขอกําหนด (ไมบังคบั)
โดยขอสัญญา โดยการละเมิด หรือโดย
ประการอืน่ ซึ่งรวมถงึแตไมจํากัด และใน
กรณีทีอ่นุญาตตามกฎหมายที่ใชบงัคบั ขอ
กําหนด การประกนัคณุภาพ หรือเง่ือนไข
โดยปริยายใดๆ ทีเ่กี่ยวกบัคณุภาพและความ
สมบูรณที่เหมาะสมกบัสภาพการใชงาน
ตามที่กฎหมายอนุญาต Nokia จะไมรับผิด
ชอบสําหรับความเสียหายหรือสญูหาย หรือ
ความลมเหลวของขอมูล การสูญเสียกาํไร
การสญูเสยีการใชผลิตภัณฑหรือการทํางาน
การสญูเสียทางธุรกิจ การสญูเสียในการทํา
สญัญา การสูญเสยีรายได หรือการสูญเสีย
รายรับที่คาดไว ตนทนุหรือคาใชจายที่เพิ่ม
ข้ึน หรือสําหรับความเสยีหายหรือความเสีย
หายทางออม ความเสียหายหรือความสูญ
เสียที่เกดิขึ้น หรือความเสียหายหรือความ
สญูเสียพิเศษ ตามทีก่ฎหมายอนุญาต
Nokia จะรับผิดจํากดัเฉพาะมูลคาของ
ผลติภัณฑที่จําหนาย ขอจํากดัดงักลาวจะ
ไมใชกับการบาดเจ็บหรือเสียชีวติที่เกดิจาก
การละเมิดที่ไดรับการพิสจูนวาเปนของ
Nokia
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ขอกาํหนดตามกฎหมาย
การประกันคุณภาพอยางจํากัดนี้อยูภายใต
ขอกําหนดของกฎหมายที่กาํหนดเงื่อนไข
หรือการประกนัคณุภาพโดยปริยายใหกบั
การประกันคณุภาพอยางจํากดันี้ซึ่งไม
สามารถปฏิเสธ จํากัด หรือปรับเปลี่ยน หรือ
ไมสามารถปฏิเสธ จํากัดหรือปรับเปลี่ยนเวน
แตกระทาํอยางจํากัด ในกรณีทีข่อกําหนด
ตามกฎหมายดงักลาวใชบงัคบั และ Nokia
สามารถปฏิบัตติามได ความรับผิดตามขอ
กาํหนดดังกลาวจะมีอยูอยางจํากัด โดยมี
ทางเลือกในกรณีของสินคา: เปลี่ยนสนิคา
หรือสิง่ของที่เทียบเทาสินคา ซอมสินคา
ชาํระราคาคาเปลี่ยนสินคาหรือการไดมาใน
สนิคาที่เทาเทยีมกนั หรือชาํระราคาในการ
ซอมสนิคา และในกรณีของการบริการ: ให
บริการอกีครั้ง หรือชาํระราคาในการที่ตอง
ใหบริการอีกครั้ง

หมายเหตุ: ผลติภัณฑของคณุเปนอปุกรณ
อเิล็กทรอนิกสซึ่งมีเทคโนโลยีที่มีความซับ
ซอน Nokia ขอแนะนําใหคณุทําความคุน
เคยกบัคูมือผูใชและคาํแนะนําที่ใหมาพรอม
กบัผลติภัณฑ โดยทาํหมายเหตไุวดวยวา
ผลิตภัณฑอาจมีเลนสกลองถายรูป หนาจอ
ทีม่ีความคมชดัสูง และชิน้สวนอืน่ๆ ดัง
กลาว ซึ่งอาจถูกขีดขวนหรืออาจเสียหายได
หากไมใชความระมัดระวังอยางดี

ขอมูลการประกนัคณุภาพ ขอกาํหนด และ
คณุภาพของผลิตภัณฑทั้งหมดอาจมีการ
เปลีย่นแปลงโดยไมมีการแจงใหทราบ

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

FIN-02150 Espoo

Finland
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N
Nokia Map Loader 64
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กลอง 57
การกําหนดคา 51

การซงิโครไนซ 45
การตั้งคา 43
— วัน 44
— เวลา 44
การตั้งคา, จอแสดงผล 44
การตั้งคาขอความ 39
การตั้งคาจอแสดงผล 44
การตั้งคาจากโรงงาน, การ
เรียกคืน 51
การตั้งคาเครือขาย 8
การตั้งคาโทรศัพท 49
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ดัชนี 93

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 93



ข
ขอความ 34
ขอความดวน 34
ขอความตัวอักษร 32
ขอความทันใจ 38
ขอความเสียง 35, 38
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คลังภาพ 53
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ระบบชวยสะกดคํา
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ปกติ 27
รูปแบบ 43
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ห
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โหมดตัวอักษร 27
โหมดตัวเลข 27
โหมดภาพ 57
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คาํประกาศเรื่องความสอดคลอง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศใน
ทีน่ี้วา RM-604 ผลติภัณฑนี้สอดคลองกบั
ขอกําหนดทีจ่ําเปนและบทบญัญตัิ
Directive 1999/5/EC ที่เกีย่วของอื่นๆ คณุ
สามารถอานสําเนาของประกาศเรื่องความ
สอดคลองไดที่ http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ
Navi เปนเคร่ืองหมายการคา หรือ
เคร่ืองหมายการคาจดทะเบยีนของบริษัท
Nokia Corporation Nokia tune เปน
เคร่ืองหมายการคาดานเสียงของ Nokia
Corporation ผลิตภัณฑอืน่และชือ่บริษัท
อืน่ที่กลาวถงึในที่นี้อาจเปน
เคร่ืองหมายการคาหรือชื่อทางการคาของ
เจาของผลิตภัณฑนั้นๆ

หามทาํซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บ
เนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของ
เอกสารฉบบันี้ในรูปแบบใดๆ โดยไมไดรับ
อนุญาตเปนลายลกัษณอักษรจาก Nokia
กอน Nokia ดําเนินนโยบายในการพฒันา
อยางตอเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

เปลีย่นแปลงและปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใด
ของผลิตภัณฑทีอ่ธบิายไวในเอกสารฉบับนี้
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ประกอบดวยซอฟตแวรเขารหสัขอความ
RSA BSAFE หรือซอฟตแวรโปรโตคอลรักษา
ความปลอดภัยจาก RSA Security

Java เปนเครื่องหมายการคาของบริษัท Sun
Microsystems, Inc.

ผลติภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใต MPEG4
Visual Patent Portfolio License (i) เพือ่ใช
งานสวนตวัและไมใชเชงิพาณิชยในการ
เชือ่มตอกับขอมูลที่เขารหสัตามขอกําหนด
ของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกคา
เพือ่ใชในกจิกรรมสวนตวัและไมใชทางการ
คา และ (ii) เพื่อใชเชื่อมตอกับวดิีโอ
MPEG-4 ของผูใหบริการวดิโีอที่ไดรับ
อนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอ่ืนใด
นอกเหนือจากนี้ ขอมูลเพิม่เตมิรวมถึงขอมูล
ทีเ่กี่ยวกับการสงเสริมการขาย การใชงาน
ภายในและการใชงานเชงิพาณิชย สามารถ
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ดไูดจาก MPEG LA, LLC ที่เว็บไซต http://
www.mpegla.com

ตามขอบขายสงูสุดทีอ่นุญาตโดยกฎหมาย
ทีใ่ชบงัคับ ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด
Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia
จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูล
หรือรายได หรือความเสียหายพิเศษโดย
อบุัตกิารณ อันเปนผลสืบเนื่องหรือความเสีย
หายทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุด

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพที่
เปน" โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะ
โดยชัดแจงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดเพยีง
การรับประกนัโดยนัยถึงความสามารถในการ
ทาํงานของผลิตภัณฑที่จําหนาย และความ
เหมาะสมในการใชงานตามวตัถปุระสงค
ตลอดจนความถูกตอง ความเชื่อถือไดหรือ
ขอมูลในเอกสารนี้ เวนแตกฎหมายทีใ่ช
บงัคบัระบุไวเทานั้น Nokia สงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้
ทกุเมื่อโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ผลิตภัณฑและโปรแกรมเฉพาะที่วาง
จําหนายและบริการสําหรับผลติภัณฑเหลา
นี้อาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจ
สอบรายละเอยีดและตวัเลือกภาษาทีม่ีให
เลือกใชไดจากตัวแทนจําหนาย Nokia
เคร่ืองรุนนี้ประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี
หรือซอฟตแวรซึ่งอยูภายใตบังคบัของ
กฎหมายและขอบงัคบัดานการสงออกของ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ หามกระทํา
การใดๆ ที่ขัดแยงตอกฎหมาย

แอปพลเิคชั่นของบริษัทอื่นทีม่าพรอมกบั
โทรศัพท อาจถกูสรางขึ้นและอาจเปนของ
บคุคลหรือนิตบิุคคลที่ไมใชกิจการในเครือ
หรือมีสวนเกี่ยวของกับ Nokia ทัง้นี้ Nokia
ไมไดเปนเจาของลิขสิทธิห์รือสิทธิใ์น
ทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรมจากผู
ผลติรายอืน่เหลานี้ ดงันั้น Nokia จึงไมมีสวน
รับผิดชอบในการใหการสนับสนุนผูใช ความ
สามารถในการใชงานของแอปพลเิคชัน่
เหลานี้ หรือขอมูลที่แสดงในแอปพลิเคชั่น
หรือสือ่เหลานี้ นอกจากนี้ Nokia ไมได
ใหการรับประกนัใดๆ สําหรับแอปพลิเคชัน่
องบริษัทเหลานี้ ดวยการใชแอปพลิเคชัน่
ตางๆ คณุใหการรับรองวา แอปพลิเคชั่น
เหลานั้นไดรับการจัดเตรียมใหในแบบที่เปน
โดยไมมีการรับประกันใดๆ อยางชัดแจงหรือ
เปนนัยยะ ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดย
กฎหมายทีน่ํามาใช คณุยังใหการรับรองตอ
ไปนี้อกีวา ทั้ง NOKIA รวมทั้งบริษัทพันธมิตร
จะไมใหการรับประกันใดๆ ไมวาจะระบไุว
อยางชัดแจง หรือโดยนัยในทกุกรณี รวมถงึ
แตไมจํากัดเฉพาะการรับประกันของชือ่
สนิคา โอกาสทางการคา หรือความเหมาะ
สมของวตัถุประสงคพเิศษ หรือรับประกนัวา
ซอฟตแวรนี้จะไมลวงละเมิดการจดสทิธิ
บตัร ลขิสทิธิ ์เคร่ืองหมายการคา หรือสทิธิ์
อ่ืนใดของบุคคลทีส่าม
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