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ความปลอดภัย

โปรดอานและปฏิบตัิตามคําแนะนําตอไปน้ี มิฉะน้ันอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการผิด
กฎหมายได กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชโทรศัพทไรสาย หรือในกรณีท่ีอาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนหรือกอใหเกิดอันตราย

คํานึงถึงความปลอดภยัในการขับขี่ยานพาหนะเปนอันดับแรก
ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอ่ืนใด เมื่อคุณขบัขีย่าน
พาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คณุควรคํานึงในขณะขับขีย่านพาหนะ คือ ความ
ปลอดภยับนทองถนน

สญัญาณรบกวน
อุปกรณไรสายท้ังหมดจะไวตอสัญญาณรบกวน ซึง่จะสงผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื่องได

ปดโทรศัพทเม่ืออยูในบริเวณที่หามใชโทรศพัทไรสาย
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเคร่ืองขณะอยูบนเครื่องบิน, เมื่ออยูใกลกับ
อุปกรณทางการแพทย, นํ้ามันเช้ือเพลิง, สารเคมี หรือบริเวณท่ีมีการระเบิด

บริการที่ผานการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะสามารถประกอบหรือซอมอุปกรณตางๆ
ของเครื่องได
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อุปกรณเสริมและแบตเตอรี่
เลือกใชแตอุปกรณเสริมและแบตเตอรี่ท่ีไดรับการรับรองเทาน้ัน หามตอ
โทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได

กันนํ้า
โทรศัพทของคุณไมกันนํ้า ควรเก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง
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การเร่ิมตนใชงาน

ทําความรูจักกับโทรศัพทของคุณ ใสแบตเตอรี ่ซมิการด การดหนวยความจํา และเรียนรู
ขอมูลสําคัญบางอยางเก่ียวกับโทรศัพทของคุณ

ปุมและสวนประกอบ

1 หูฟง
2 ปุมเพลง: ขาม/กรอกลับ
3 ปุมเพลง: เลน/หยุดชั่วคราว
4 ปุมเพลง: ขาม/เดินหนา
5 ปุมเลือกดานซายและขวา
6 ปุมโทร
7 ไมโครโฟน
8 จอภาพ
9 ปุม Navi™ (ปุมเล่ือน)
10 ปุมวางสาย/เปดปด
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11 แปนพิมพ
12 ลําโพง

13 ลําโพง
14 ชองเสียบ AV ของ Nokia (3.5 มม.)
15 ชองเสียบอุปกรณชารจ
16 ชองเสียบสายเคเบิลไมโคร USB
17 ปุมระดับเสียง
18 ปุมถายภาพ
19 เลนสกลอง
20 ชองการดหนวยความจํา
21 รูรอยสายคลองขอมือ
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ปริมาตร 65.8 ซม.3 โดยประมาณ

ความยาว 96 มม

ความกวาง (สูงสุด) 49 มม

ความสงู (สงูสุด) 14 มม

การใสซิมการดและแบตเตอรี่
หมายเหตุ: ปดโทรศัพทและปลดการเชื่อมตอโทรศัพทจากอุปกรณชารจหรืออุปกรณอ่ืน
กอนถอดฝาครอบ โปรดหลีกเลีย่งการสัมผัสถูกสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสขณะท่ี
เปลี่ยนฝาครอบ ควรเก็บโทรศพัทโดยใสฝาครอบทั้งสองขางไวเสมอ

ซมิการดและรายช่ือในซมิการดสามารถเสียหายไดงายหากมีการขูดหรือโคงงอ ดังน้ันโปรด
ระมัดระวังขณะจับ ใส หรือถอดการดออก

1 เปดฝาดานหลังและถอดออก เอาแบตเตอรี่ออก

2 เปดท่ีวางซิมการด ใสซมิการดในท่ีวางโดยใหมุมตัดของการดควํ่าลง และใหหนาสัมผัส
หันเขาหาเครื่อง ปดท่ีวางซมิการด

8 การเริ่มตนใชงาน
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3 วางแนวหนาสัมผัสของแบตเตอรี่ และใสแบตเตอรี ่ปดฝาครอบดานหลังกลับเขาท่ี

การใสและถอดการดหนวยความจํา

ควรใช การด microSD ท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia วาใชกับเคร่ืองรุนน้ีไดเทาน้ัน Nokia ใช
มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผานการรับรองสําหรับการดหนวยความจํา แตการดบางยี่หออาจไม
สามารถใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีไดอยางสมบูรณ การดท่ีใชงานรวมกันไมได อาจทําให
การดและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูลท่ีจัดเก็บไวบนการดสูญหาย
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โทรศัพทของคณุสนับสนุนการด microSD ท่ีมีความจุสูงสุดถึง 8 GB ขนาดของไฟลหน่ึงไฟล
ตองไมเกิน 2 GB

การใสการดหนวยความจํา

1 เปดฝาของชองใสการดหนวยความจํา
2 ใสการดลงในชองใสการดหนวยความจําโดยใหหนาสัมผัสควํ่าลง และดันจนการด

ท่ี
3 ปดฝาของชองใสการดหนวยความจํา

การถอดการดหนวยความจําออก
ขอสําคัญ:  หามถอดการดหนวยความจําออกกลางคันเมื่อยังมีการใชการดอยู การกระทํา
ดงักลาวอาจทําใหการดหนวยความจําและโทรศัพทชํารุดเสียหาย และอาจทําใหขอมูลท่ี
จัดเก็บไวบนการดเสียหายได

คณุสามารถถอดหรอืเปลี่ยนการดหนวยความจําโดยไมตองปดเคร่ือง

1 ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีแอปพลิเคชั่นใดเขาใชการดหนวยความจําอยู
2 เปดฝาของชองใสการดหนวยความจํา
3 ดันการดหนวยความจําเบาๆ เพ่ือปลอยล็อค และถอดการดออก

10 การเริ่มตนใชงาน
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การชารจแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของคุณไดรับการชารจจากโรงงานมาบางแลว หากเคร่ืองแสดงสัญลักษณ
แบตเตอรี่ออน ใหดําเนินการดังน้ี

1 เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลั๊กไฟท่ีผนัง

2 ตอสายจากอุปกรณชารจเขากับโทรศัพท
3 เมื่อเคร่ืองแสดงวามีการชารจแบตเตอรีจ่นเต็มแลว ใหถอดเคร่ืองชารจออกจาก

โทรศัพท แลวออกจากเตารับท่ีผนัง

และคุณยังสามารถชารจแบตเตอรี่ดวยสายเคเบิล USB ซึง่มีไฟจากคอมพิวเตอร

1 เช่ือมตอสายเคเบิล USB กับพอรต USB ของคอมพิวเตอร และกับโทรศัพทของคุณ
2 เมื่อชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ใหถอดสายเคเบิล USB ออก

คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่ตามระยะเวลาที่กําหนด และคุณสามารถใชโทรศัพท
ระหวางการชารจได หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาท่ีสัญลักษณแสดง
การชารจจะปรากฏขึน้บนหนาจอหรือกอนท่ีจะสามารถโทรออกได

การชารจโทรศัพทขณะฟงวิทยุอาจสงผลตอคุณภาพของการรับสัญญาณ
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เสาอากาศ GSM

โทรศัพทของคุณมีเสาอากาศอยูท้ังภายในและภายนอก หลีกเล่ียงการจับบริเวณเสาอากาศ
โดยไมจําเปนขณะท่ีเสาอากาศกําลังสงหรือรับสัญญาณ การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกําลัง
สงหรือรับสัญญาณอาจสงผลตอคุณภาพของการสื่อสาร และทําใหมีการใชพลังงานสูงขึ้น
ขณะทํางาน และอาจทําใหอายุการใชงานแบตเตอรี่สั้นลง

รูปภาพแสดงถึงบริเวณเสาอากาศ GSM ท่ีถูกทําเครื่องหมายเปนสีเทา

อุปกรณเสริม
การตอสายเคเบิล USB
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เปดฝาชองเสียบ USB และตอสายเคเบิล USB กับอุปกรณ

ชุดหูฟง

คําเตือน:
เมื่อคุณใชชุดหูฟง ความสามารถในการรับฟงเสียงรอบดานของคุณอาจไดรับผลกระทบ
อยาใชชุดหูฟงหากมีโอกาสทําใหเกิดอันตรายตอความปลอดภยัของคุณ

หามเชื่อมตออุปกรณภายนอกหรือชุดหูฟงอ่ืนๆ เขากับชองเสียบ Nokia AV นอกเหนือจากท่ี
ไดรับอนุมัติโดย Nokia ใหใชงานกับเคร่ืองน้ีได โปรดใสใจเปนพิเศษกับระดบัเสียง

อยาเช่ือมตอผลติภัณฑท่ีสรางสัญญาณออก เน่ืองจากผลิตภัณฑน้ีอาจทําใหเคร่ืองเสียหาย
ได อยาเช่ือมตอแหลงสัญญาณท่ีมีกําลังไฟฟาเขากับชองเสียบ Nokia AV

สายคลอง

ใชเชือกรอยสายคลองเชนท่ีแสดงในภาพ และรัดใหแนน

การเปดเคร่ือง

เรียนรูวิธีเปดโทรศัพทของคุณ และวิธีใชฟงกชันพ้ืนฐาน

การเปดเครื่อง 13



เก่ียวกับโทรศัพทของคุณ
โทรศัพทไรสายที่อธิบายไวในคูมือฉบับน้ีไดรับการรับรองใหใชใน เครือขาย GSM 850, 900,
1800 และ 1900 MHz โปรดติดตอขอรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบเครอืขายจากผูให
บริการโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทของคณุอาจมีบุคมารคและลิงคสําหรับไซตอินเทอรเน็ตจากบริษัทภายนอกติดตั้ง
ไวลวงหนาแลวและอาจยอมใหเขาเว็บไซตของบริษัทอ่ืนได เว็บไซตเหลาน้ีไมไดอยูใน
เครือของ Nokia และ Nokia ไมรับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ ตอเว็บไซตเหลาน้ี หากคุณเขา
ใชเว็บไซตดังกลาว ควรใชความระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภยัหรือเน้ือหาของ
เว็บไซต

คําเตือน:
คณุตองเปดเครือ่งกอนเร่ิมใชงานคุณสมบัติตางๆ ของเครื่อง ยกเวนนาฬิกาปลุก หามเปด
เคร่ือง เมื่อการใชงานโทรศัพทไรสายอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

ขณะท่ีใชโทรศัพทเคร่ืองน้ี คุณควรเคารพตอกฎหมายและจารีตประเพณีทองถิ่นท้ังหมด
ความเปนสวนตวั สิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน และลิขสิทธ์ิ การคุมครองดานลิขสิทธิ์จะชวย
ปองกันการคัดลอก การแกไข หรือการโอนภาพ เพลง และเน้ือหาบางสวนได

คณุควรทําสําเนาสํารองหรือจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรสําหรับขอมูลสําคญัท้ังหมดท่ี
จัดเก็บไวในเครื่องดวยเสมอ

เม่ือตองการตอโทรศัพทกับอุปกรณชนิดอ่ืนๆ โปรดอานคูมือของอุปกรณน้ันๆ เพ่ือศึกษา
ขอมูลโดยละเอียดเก่ียวกับความปลอดภัย หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใช
งานรวมกันได

รูปภาพท่ีปรากฏในคูมือฉบับน้ีอาจแตกตางจากภาพที่ปรากฏบนหนาจอโทรศัพทของคณุ

โปรดดูขอมูลท่ีสําคัญอ่ืนๆ เก่ียวกับโทรศัพทไดจากคูมือผูใช

บริการเสริมจากระบบเครือขาย
คณุตองสมัครขอใชบริการกับผูใหบริการโทรศัพทไรสายกอนเร่ิมใชงานโทรศัพท บาง
คณุสมบัติไมสามารถทํางานไดบนทุกเครือขาย คุณสมบัติตางๆ อาจตองการใหคุณทําขอ
ตกลงเฉพาะกับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใชงานได บริการเสริมจากระบบเครือขาย
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เก่ียวของกับการรับสงขอมูล โปรดตรวจสอบคาธรรมเนียมในระบบเครือขายหลักของคุณ
และเมื่อใชบริการขามเครือขายจากผูใหบริการของคณุ ผูใหบริการสามารถใหคําอธิบายถึง
คาบริการท่ีเรียกเก็บ

ผูใหบริการโทรศัพทอาจขอใหระบบยกเลิกหรอืปดการใชงานคุณสมบัติบางอยางในเครื่อง
ของคุณ ถาเปนเชนน้ัน คุณสมบัติเหลาน้ีจะไมปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพทของคุณอาจ
มีรายการที่กําหนดเอง เชน ช่ือเมนู ลําดับของเมนู และไอคอน

รหัสผาน
ในการกําหนดวิธีท่ีโทรศัพทของคุณจะใชรหัสผานและการตั้งคาความปลอดภยั เลือก
เมนู > การต้ังคา > ความปลอดภัย > รหัสผาน

• รหัสโทรศัพทจะชวยปองกันการใชโทรศัพทโดยไมไดรับอนุญาต รหัสท่ีตั้งไวแลวคือ
12345 คุณสามารถเปลี่ยนรหัส และตั้งคาโทรศัพทใหรองขอการปอนรหัสไดดวย การ
ใชงานบางอยางตองอาศัยรหัสผานแมวาจะมีการตั้งคาแลวก็ตาม เชน หากคุณตองการ
เรียกคืนการตั้งคาจากโรงงาน ควรเก็บรหัสไวเปนความลับและเก็บไวในท่ีปลอดภัยโดย
แยกจากตัวเครื่อง หากคุณลืมรหัสและล็อคเคร่ืองไว คณุจะตองนําโทรศัพทของคุณ
เขารับบริการและอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิมเติม สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรด
ติดตอศูนยบริการ Nokia Care หรือตัวแทนจําหนายโทรศัพทของคุณ

• รหัส PIN (UPIN) ท่ีใหมาพรอมกับซมิการด (USIM) ชวยปองกันการใชซมิการดโดยไมได
รับอนุญาต

• รหัส PIN2 (UPIN2) ท่ีใหมาพรอมกับซิมการด (USIM) จะใชในการเขาสูบริการบางอยาง
• รหัส PUK (UPUK) และรหัส PUK2 (UPUK2) อาจใหมาพรอมกับซิมการด (USIM) หากคุณ

กดรหัส PIN ไมถูกตองสามคร้ังติดตอกัน โทรศัพทจะขอใหคณุกดรหัส PUK หากไมมี
รหัสใหมาดวย โปรดสอบถามจากผูใหบริการของคุณ

• คุณตองปอนรหัสผานของการจํากัดการโทรเมื่อใชบริการจํากัดการโทร เพ่ือจํากัดสาย
เรียกเขาและสายโทรออกจากโทรศัพทของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

• ในการดูหรือเปลี่ยนการตัง้คาชุดความปลอดภยัสําหรับเว็บเบราเซอร เลือก เมนู > การ
ต้ังคา > ความปลอดภัย > การตั้งคาการปองกัน
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การเปดและปดเครื่อง

การเปดและปดเครื่อง
ใหกดปุมเปด/ปดคางไว

ปอนรหัส PIN
ปอนรหัส PIN (ซึ่งจะแสดงเปน ****) หากเครื่องแสดงขอความใหปอน

ต้ังวันและเวลา
หากจําเปน ปอนวันท่ี เวลาทองถิ่น เขตเวลา และเวลาประหยัดแสงกลางวันของที่ตั้งของ
คุณ

เม่ือคุณเปดเคร่ืองเปนคร้ังแรก คุณอาจไดรับพรอมตเพ่ือรับการตั้งคาจากผูใหบริการของ
คุณ (บริการเครือขาย) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

โหมดสแตนดบาย
เม่ือโทรศัพทพรอมใชงานแตคุณยังไมปอนตัวอักษรใดลงไป โทรศัพทจะอยูในโหมด
สแตนดบาย
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จอแสดงผล

1 ระดับความแรงของสัญญาณเครือขายเซลลูลาร
2 สถานะการชารจแบตเตอรี่
3 สัญลักษณ
4 นาฬิกา
5 ช่ือของระบบเครือขายหรือโลโกระบบ
6 วันท่ี (เฉพาะเม่ือปดใชงานหนาจอหลักเทาน้ัน)
7 จอแสดงผล
8 ฟงกชันของปุมเลือกดานซาย
9 ฟงกชันของปุม Navi (ปุมเล่ือน)
10 ฟงกชันของปุมเลือกดานขวา

คณุสามารถเปลย่ี นฟง กช นั ของปมุ เลอื กดา นซา ยและดา นขวา โปรดดทู ี “ปมุ เลอื กซา ยและ
ขวา” หนา 28

หนาจอหลัก
หนาจอหลักแสดงรายการคุณสมบัติตางๆ ท่ีเลือกไว และขอมูลท่ีคุณสามารถเขาถึงได
โดยตรง
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เลือก เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผล > หนาจอหลกั

การเปดใชงานหนาจอหลัก
เลือก โหมดหนาจอหลัก

การจัดการและปรับแตงหนาจอหลัก
เลือก มุมมองปรับต้ังคา

การเลือกปุมสําหรับเปดใชงานหนาจอหลกั
เลือก ปุมหนาจอหลัก

การสํารวจหนาจอหลกั
เล่ือนขึน้หรือลงเพ่ือดูรายการตางๆ และเลือก เลือก, ดูขอมูล, หรือ แกไข ลูกศรแสดงให
ทราบวามีขอมูลใหอานตอ

การหยุดสํารวจ
เลือก ออก

ทางลัด
เม่ือเครื่องของคุณอยูในโหมดสแตนดบายหรือโหมดหนาจอหลัก คุณสามารถใชทางลัด
ไปน้ี

การแสดงรายการหมายเลขที่ไมไดรับสาย หมายเลขที่รับสายและโทรออก
กดปุมโทรออก ในการโทรออก ใหเล่ือนไปที่หมายเลขหรือช่ือท่ีคุณตองการ และกดปุมโทร
ออก

การเริ่มเว็บเบราเซอร
กดคางไวท่ีปุม 0

การโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง
กดคางไวท่ีปุม 1

18 การเปดเครื่อง
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การใชปุมเปนทางลดั
โปรดดูที “ปุมลัดโทรออก” หนา 36

สญัลกัษณ

คุณมีขอความที่ยังไมไดอาน
คุณมีขอความที่ยังไมไดสง ยกเลิก หรือขอความท่ีสงไมสําเร็จ
ปุมกดของโทรศัพทถูกล็อคอยู
โทรศัพทไมดังเมื่อมีสายเรียกเขาหรือขอความมา
ตั้งเสียงปลุกไว

/ โทรศัพทไดรับการลงทะเบียนโทรศัพทเขาสูเครือขาย GPRS หรือ EGPRS
/ การเช่ือมตอ GPRS หรือ EGPRS เปดอยู
/ การเช่ือมตอ GPRS หรือ EGPRS ถูกระงับไว (พักการเช่ือมตอ)

การเช่ือมตอ Bluetooth เปดใชงานอยู
สัญญาณ GPS พรอมใชงาน (จําเปนตองมีเสาอากาศ GPS ภายนอก)
ไมมีสัญญาณ GPS พรอมใชงาน (จําเปนตองมีเสาอากาศ GPS ภายนอก)
หากคุณมีโทรศัพทสองสาย สายที่สองมีการใชงานอยู
โอนสายเรียกเขาทุกสายไปยังหมายเลขอ่ืน
เคร่ืองของคุณมีการจํากัดการโทรเฉพาะกลุม
มีการตั้งเวลารูปแบบที่ใชงานในปจจุบัน
มีชุดหูฟงเชื่อมตอกับอุปกรณอยู
โทรศัพทเช่ือมตอกับอุปกรณอ่ืนโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB

การสํารวจเมนู
โทรศัพทเคร่ืองน้ีมีฟงกชันหลากหลาย ซึง่ถูกจัดกลุมอยูในเมนูตางๆ

1 หากตองการเขาสูเมนู ใหเลือก เมนู
2 เลื่อนไปยังเมนู แลวเลือกตัวเลือก (เชน การตั้งคา)
3 หากเมนูท่ีเลือกน้ันมีเมนูยอย ใหเลือกเมนูยอยหน่ึงเมนู (เชน โทรออก)
4 เลือกตั้งคาท่ีตองการ
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5 หากตองการกลับไปที่เมนูระดับกอนหนาน้ี ใหเลือก กลับ
หากตองการออกจากเมนู ใหเลือก ออก

หากตองการเปลี่ยนมุมมองเมนู ใหเลือก ตัวเลอืก > มุมมองเมนูหลัก เล่ือนไปทางขวา
และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีอยู

หากตองการจัดเรียงเมนูใหม ใหเลือก ตัวเลอืก > เรียบเรียง เล่ือนไปยังรายการเมนูท่ีจะ
ยาย และเลือก ยาย เล่ือนไปยังตําแหนงท่ีตองการยายรายการเมนูไปไว แลวเลือก ตกลง
หากตองการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ใหเลือก เสร็จ > ใช

การล็อคปุม
ล็อคปุมเพ่ือปองกันการกดปุมตางๆ โดยไมไดตั้งใจ

การล็อคปุมกด
เลือก เมนู และกด * ภายใน 3.5 วินาที

การปลดล็อคปุมกด
เลือก ปลดลอ็ค และกด * ภายใน 1.5 วินาที ใหปอนรหัสล็อค หากเครื่องแสดงขอความให
ปอน

การรับสายเมื่อปุมกดถูกล็อคอยู
กดปุมโทรออก เม่ือคุณวางสายหรือปฏิเสธไมรับสาย ปุมกดจะล็อคโดยอัตโนมัติ

คณุสมบัตเิพ่ิมเตมิไดแก ล็อคปุมอัตโนมัต ิและ ปองกันปุมกด โปรดดูที่ “การตั้งคา
โทรศัพท” หนา 24

เมื่อล็อคโทรศัพทหรือปุมกดไว คณุสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินท่ีใชเปน
ทางการซึง่กําหนดไวในเครื่องได

การทํางานโดยไมมีซิมการด 
คณุสามารถใชฟงกชันบางอยางของโทรศัพทไดโดยไมตองใสซิมการด เชน ฟงกชันการ

 และเกม ฟงกชันบางฟงกชันจะปรากฏเปนสีทึบในเมนูและจะไมสามารถใชได

20 การเปดเครื่อง
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รูปแบบบนเครื่อง
ใชรูปแบบบนเครื่องในสถานที่ท่ีไวตอการรับคลื่นวิทยุเพ่ือเลิกใชงานฟงกชันท่ีใช
ความถี่วิทยุท้ังหมด คณุยังสามารถเขาเลนเกมสออฟไลน ดูปฏิทิน และหมายเลขโทรศัพท
ได เมื่อเปดใชงานรูปแบบบนเครื่อง  จะปรากฏขึน้

การเปดใชงานรูปแบบบนเครื่อง
เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ > บนเครื่อง > ใชงาน หรือ ปรับต้ังคา

การปดใชงานรูปแบบบนเครื่อง
เลือกรูปแบบอื่นๆ

คําเตือน:
ในรูปแบบบนเครือ่งบิน คุณไมสามารถโทรออกหรือรับสาย รวมท้ังการโทรฉุกเฉิน หรือใช
คุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีตองอยูในพ้ืนท่ีใหบริการ ในการโทรติดตอ คุณตองเปดการใชฟงกช่ัน
โทรศัพทกอนโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หากล็อคโทรศัพทไว ใหปอนรหัสปลดล็อค

หากคุณตองการโทรฉุกเฉินขณะเครื่องล็อคและอยูในรูปแบบบนเครื่องบนิ คุณอาจสามารถ
ปอนหมายเลขฉุกเฉินอยางเปนทางการที่กําหนดไวแลวในเครือ่งไดโดยปอนลงในชองรหัส
ล็อค แลวเลือก 'โทร' เคร่ืองจะยืนยันวา คณุกําลังจะออกจากโหมดบนเครื่องบินเพ่ือเร่ิมตน
โทรฉุกเฉิน

การสนับสนุนและอัพเดต

Nokia นําเสนอวิธีมากมายเพ่ือชวยใหคุณไดรับประโยชนสูงสุดจากการใชโทรศัพท

คณุสามารถหมายเลขรุนของโทรศัพทไดท่ีฝาดานหลัง

การสนับสนุน
เม่ือคุณตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชงานผลิตภณัฑของคุณ หรือคุณไมแนใจเก่ียว
กับการใชงานโทรศัพทของคุณ โปรดดูท่ีคูมือผูใชหรือหนาการสนับสนุนท่ี
www.nokia.com/support หรือเว็บไซต Nokia ภายในประเทศของคุณ หรือจากมือถือของ
คุณท่ี www.nokia.mobi/support
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หากการดําเนินการขางตนไมสามารถชวยแกปญหาได ใหปฏิบัติตามขัน้ตอนใดขัน้ตอนหน่ึง
ตอไปน้ี

• เร่ิมโทรศัพทใหม: ปดเคร่ือง แลวถอดแบตเตอรี่ เมื่อเวลาผานไปสักครู ใหใสแบตเตอรี่
กลับคืน แลวเปดเคร่ือง

• ตั้งคากลับไปเปนคาเดิมท่ีตั้งมาจากโรงงานดังท่ีไดอธิบายไวในคูมือผูใช
• อัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทของคุณเปนประจําเพ่ือประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดและ

รับคุณสมบตัิใหมๆ ตามท่ีไดอธิบายไวในคูมือผูใช

หากยังไมสามารถแกไขปญหาของคุณได โปรดติดตอ Nokia เพ่ือทําการซอมแซม โปรดดู
ท่ี www.nokia.co.th/repair กอนจะสงโทรศัพทไปซอมแซม ควรสํารองขอมูลในโทรศัพท
กอนทุกคร้ัง

My Nokia
รับฟรีกลเม็ดเคล็ดลับ และการสนับสนุนโทรศัพท Nokia ของคุณ พรอมท้ังรับฟรี เน้ือหา
ทดลองใช การสาธิตแบบอินเตอรแอคทีฟ เว็บเพจท่ีปรับแตงเองได ตลอดจนขาวสารเกี่ยว
กับผลิตภณัฑและบริการลาสุดจาก Nokia

รับประโยชนสูงสุดจากโทรศัพท Nokia ของคุณและลงทะเบียนท่ี My Nokia วันน้ี! สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติมและความพรอมใชงานในภมูิภาคของคุณ โปรดดู www.nokia.com/
mynokia

การดาวนโหลดเนื้อหา
คณุสามารถดาวนโหลดเน้ือหาใหม (เชน ลักษณะ) ลงในเครื่องได (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย)

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการท่ีคุณเช่ือถือและใหความปลอดภยัท่ีเพียงพอ และปองกัน
อันตรายตอซอฟตแวร

คณุสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น และราคาไดจากผูใหบริการของคุณ

การอัพเดตซอฟตแวรโดยใชเครื่องพีซีของคุณ
Nokia Software Updater เปนแอปพลิเคช่ันสําหรับเคร่ืองพีซท่ีีชวยใหคุณสามารถอัพเดต
ซอฟแวรของโทรศัพทของคุณได ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพทของคณุ คุณจําเปน
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ตองมีเครื่องพีซีท่ีใชงานรวมกันได, การเขาใชงานอินเทอรเน็ตบรอดแบนด และสายเคเบิล
ขอมูล USB ท่ีใชงานรวมกันไดเพ่ือเช่ือมตอโทรศัพทของคุณกับเครื่องพีซี

หากตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม ตรวจสอบบันทึกท่ีเก่ียวของกับเวอรชันของซอฟตแวร
ลาสุด และดาวนโหลดแอปพลเิคช่ัน Nokia Software Updater โปรดดูท่ี
www.nokia.co.th/softwareupdate หรือเว็บไซต Nokia ในประเทศของคณุ

ในการอัพเดตซอฟตแวรของโทรศัพท ใหดําเนินการดังตอไปน้ี

1 ดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่น Nokia Software Updater ไปยังเคร่ืองพีซีของคุณ
2 เช่ือมตอโทรศัพทของคุณเขากับเครือ่งคอมพิวเตอรโดยใชสายเคเบิลขอมูล USB และ

เลือก PC Suite
3 เปดแอปพลิเคช่ัน Nokia Software Updater แอปพลิเคช่ัน Nokia Software Updater

จะแนะนําใหคุณสํารองไฟล อัพเดตซอฟตแวร และเรียกคืนไฟลของคุณ

การอัพเดตซอฟตแวรแบบ OTA
ผูใหบริการของคุณอาจสงการอัพเดตซอฟตแวรโทรศัพทในแบบ OTA มายังโทรศัพทของ
คุณโดยตรง (บริการเสริมจากเครือขาย) ตัวเลือกน้ีอาจไมสามารถใชงานได ท้ังน้ีขึน้อยูกับ
โทรศัพทของคุณ

การดาวนโหลดการอัพเดตซอฟแวรอาจทําใหมีการสงขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย)

ตรวจดูใหแนใจวาแบตเตอร่ีสําหรับโทรศัพทของคุณมีพลงังานเพียงพอ หรือเช่ือมตออยูกับ
เคร่ืองชารจกอนเร่ิมอัพเดต

คําเตือน:
หากคุณติดตั้งการอัพเดตซอฟทแวร คุณจะไมสามารถใชโทรศัพทไดแมกระท่ังการโทร
ฉุกเฉิน จนกวาการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณและรีสตารทโทรศัพทแลว ตรวจสอบใหแนใจวามี
การสํารองขอมูลแลวกอนยอมรับการติดตั้งการอัพเดต

การต้ังคาการอัพเดตซอฟตแวร
ตวัเลือกน้ีอาจไมสามารถใชงานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ
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ในการอนุญาตหรือไมอนุญาตการอัพเดตซอฟตแวรอัตโนมัติ ใหเลือก เมนู > การตั้งคา >
โทรศพัท > อัพเดตโทรศัพท > อัพเดตซอฟตแวรอัตฯ

คําขออัพเดตซอฟตแวร
1 เลือก เมนู > การต้ังคา > โทรศัพท > อัพเดตโทรศพัท เพ่ือขอการอัพเดต

ซอฟตแวรท่ีมีอยูจากผูใหบริการของคุณ
2 เลือก ขอมูลซอฟตฯ ปจจุบัน เพ่ือแสดงเวอรช่ันซอฟตแวรปจจุบันและตรวจสอบวา

จําเปนตองอัพเดตหรือไม
3 เลือก โหลดซอฟตแวรโทรฯ เพ่ือดาวนโหลดและติดตั้งการอัพเดตซอฟตแวร ปฏิบัติ

ตามคําแนะนําบนหนาจอ
4 หากมีการยกเลกิการติดตั้งหลงัจากดาวนโหลด เลือก ติดต้ังอัพเดตซอฟตฯ เพ่ือเร่ิม

ตนติดตั้ง

การอัพเดตซอฟตแวรอาจใชเวลาหลายนาที หากมีปญหาในการติดตั้ง โปรดติดตอผูให
บริการของคุณ

การเรียกคืนคาด้ังเดิม 
ในการเรียกคืนการตั้งคาจากโรงงานสําหรับโทรศัพท ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > เรียก
คืนคาด้ังเดิม และจากตัวเลือกตอไปน้ี
คืนการต้ังคาเทาน้ัน  — รีเซ็ตการตั้งคาท่ีตองการท้ังหมดโดยไมลบขอมูลสวนตัว
เรียกคืนทั้งหมด  — รีเซ็ตการตั้งคาท่ีตองการท้ังหมด และลบขอมูลสวนตัวท้ังหมด เชน
รายช่ือ ขอความ ไฟลสื่อ และรหสัการใชงาน

การปรับแตงโทรศัพทในแบบของคุณ

ตั้งคาโทรศัพทของคุณ ปรับตั้งคาเคร่ือง และเชื่อมตอไดหลากหลายวิธี

การต้ังคาพื้นฐาน
การต้ังคาโทรศัพท
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศพัท

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
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การต้ังคาภาษา  — ในการต้ังคาภาษาของโทรศัพท ใหเลือก ภาษาที่ใชในเครื่อง และ
ภาษา  ในการตั้งคาภาษาของโทรศพัทตามขอมูลในซิมการด ใหเลือก ภาษาที่ใชใน
เครื่อง > อัตโนมัติ
สถานะหนวยความจํา  — ดูปริมาณการใชหนวยความจํา
ลอ็คปุมอัตโนมัติ  — ปุมกดจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากการหนวงเวลาที่กําหนดไว
เม่ือโทรศัพทอยูในโหมดสแตนดบายหรืออยูในหนาจอหลักและไมมีการใชงานฟงกชันใด
อยู
ปองกันปุมกด  — ตัง้คาอุปกรณใหรองขอรหัสความปลอดภยัสําหรับปลดล็อคปุมกด
การจดจําเสยีง  — ตั้งคาคําสั่งเสียง หรือเร่ิมเร่ิมใชการฝกการจดจําเสียง
ถามบนเครื่อง  — ตัง้คาโทรศัพทใหแจงใหใชรูปแบบบนเครื่องบินเม่ือคุณเปดโทรศัพท
ขึน้ ในรูปแบบบนเครือ่งบิน การเช่ือมตอวิทยุท้ังหมดจะถูกปด
อัพเดตโทรศัพท  — อนุญาตใหมีการอัพเดตซอฟตแวรจากผูใหบริการ (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) ตัวเลือกท่ีมีใหอาจแตกตางกัน 
เลอืกผูใหบริการ  — เลือกเครือขายท่ีจะใชดวยตนเอง
ตัวชวยแนะนําเมนู  — ตั้งคาโทรศัพทใหแสดงขอความวิธีใช
เสยีงเปดเครื่อง  — เลนแบบเสียงเมื่อคุณเปดโทรศัพท
ยืนยันบริการซิม  — เขาใชบริการเครือขายเพ่ิมเติมจากซมิการดของคุณ ตัวเลือกน้ีอาจใช
งานไมได ท้ังน้ีขึน้อยูกับซมิการดของคุณ

การต้ังคาความปลอดภัย
เลือก เมนู > การต้ังคา และ ความปลอดภัย

เม่ือคุณใชงานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยท่ีใชควบคุมการโทร (จํากัดการโทร,
เฉพาะกลุม และจํากัดเบอร) อาจโทรออกไดเฉพาะเบอรโทรฉุกเฉินอยางเปนทางการที่ตั้ง
ไวในเครื่องของคุณ การจํากัดการโทรและการโอนสายไมสามารถใชงานพรอมกันได

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

ถามรหัส PIN หรือ ถามรหัส UPIN — ตัง้คาโทรศัพทใหขอใหปอนรหัส PIN หรือ UPIN ทุก
คร้ังท่ีเปดเคร่ือง ซิมการดบางอยางไมอนุญาตใหขอรหัสเพ่ือปดใชงาน
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การจํากัดการโทร  — จํากัดสายโทรเขาและโทรออกจากโทรศัพทของคุณ (บริการเสริม
จากระบบเครือขาย) จําเปนตองใชรหัสผานจํากัดการโทร
จํากัดเบอร  — จํากัดสายโทรออกไปยังเบอรโทรศัพทท่ีเลือก หากซิมการดของคุณ
สนับสนุน เมื่อเปดใชการจํากัดเบอร การเช่ือมตอ GPRS จะใชไมได ยกเวนในระหวางท่ีสง
ขอความตัวอักษรผานการเช่ือมตอ GPRS ในกรณีน้ี ตองมีเบอรโทรศัพทของผูรับและเบอร
ศูนยขอความรวมอยูในรายการจํากัดเบอร
เฉพาะกลุม  — ระบุกลุมบุคคลท่ีคุณสามารถโทรไปหาและบุคคลท่ีสามารถโทรหาคุณได
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
ระดับการปองกัน  — ในการขอรหัสความปลอดภยัทุกครัง้ท่ีใสซิมการดใหมในโทรศัพท
ใหเลือก โทรศัพท
รหัสผาน  — เปลี่ยนรหัสความปลอดภยั, รหัส PIN, รหัส UPIN, รหัส PIN2 หรือรหัสผานจํากัด
การโทร
คําขอรหัส PIN2  — ตั้งคาโทรศัพทใหขอรหัส PIN2 เมื่อใชคุณสมบัติโทรศพัทเฉพาะ ซึ่งมี
การปองกันจากรหัส PIN2 ซมิการดบางอยางไมอนุญาตใหขอรหัสเพ่ือปดใชงาน ตัวเลือกน้ี
อาจใชงานไมได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับซิมการดของคุณ โปรดติดตอผใูหบริการของคุณเพ่ือขอ

ละเอียด
รหัสท่ีใช  — แสดงและเลือกชนิดของรหัส PIN ท่ีจะใช
ใบรับรองสทิธ์ิ หรือ ใบรับรองผูใช — ดูรายการของใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองผูใชท่ีมีใน
โทรศัพทของคุณ
การต้ังคาการปองกัน  — ดู ขอมูลโมดูลปองกัน เปดใชงาน ถาม PIN โมดูล หรือเปลี่ยน
รหัส PIN ของโมดูลและรหัส PIN สําหรับการลงนาม

การปรับต้ังคาโทรศัพทของคุณ
ใหโทรศัพทของคุณมีเสียงเรียกเขา ภาพพ้ืนหลัง และลักษณะในแบบของคุณเอง สรางปุม
ลัดใหกับคุณสมบัติท่ีคณุช่ืนชอบ และตออุปกรณเสริม

รูปแบบ
โทรศัพทของคณุมีกลุมการตั้งคาแบบตางๆ ท่ีเรียกวารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแตงเสียง
เรียกเขาสําหรบัเหตุการณและสภาพแวดลอมท่ีตางกันได

เลือก เมนู > การต้ังคา > รูปแบบ, รูปแบบที่ตองการ และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
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ใชงาน  — เพ่ือใชงานรูปแบบที่เลือก
ปรับต้ังคา  — เพ่ือเปลีย่นการตั้งคารูปแบบ
ต้ังเวลา  — เพ่ือตั้งคารูปแบบที่จะใชงานช่ัวระยะเวลาหนึ่ง เม่ือหมดเวลาท่ีตั้งใหกับรูปแบบ
เคร่ืองจะใชงานรูปแบบกอนหนาน้ีท่ีไมไดตั้งเวลาไว

ลกัษณะ
ลักษณะประกอบดวยสวนประกอบสําหรับปรับตั้งคาโทรศัพทของคุณ

เลือก เมนู > การต้ังคา > ลกัษณะ และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
เลอืกลักษณะ  — เปดแฟมขอมูล ลกัษณะ และเลือกลักษณะ
ดาวนโหลดลกัษณะ  — เปดรายการลิงคเพ่ือดาวนโหลดลักษณะเพ่ิมเติม

แบบเสียง
คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคาแบบเสียงของรูปแบบที่เลือกใชงานได

เลือก เมนู > การต้ังคา > แบบเสียง คุณสามารถพบการตัง้คาเดียวกันไดในเมนู รูปแบบ

แสง
เพ่ือใชงานหรือยกเลิกใชงานเอฟเฟกตของไฟที่เก่ียวของกับฟงกชันโทรศัพทตางๆ ให
เลือก เมนู > การต้ังคา > แสงสวาง

จอแสดงผล
เลือก เมนู > การต้ังคา > จอแสดงผล และจากตัวเลือกตอไปน้ี:
ภาพพื้นหลัง  — เพ่ือใสรูปภาพพ้ืนหลังสําหรับโหมดหนาจอหลัก
หนาจอหลัก  — เพ่ือใชงาน จัดวาง และปรับตัง้คาโหมดหนาจอหลัก
สอัีกษรบนหนาจอหลัก  — เพ่ือเลือกสีแบบอักษรสําหรับโหมดหนาจอหลัก
ไอคอนปุมสํารวจ  — เพ่ือแสดงไอคอนปุมเล่ือนในโหมดหนาจอหลัก
รายละเอียดการแจง  — เพ่ือแสดงรายละเอียดในสายที่ไมไดรับและการแจงเตือน
ขอความ
ภาพเคลือ่นไหวฝา  — เพ่ือแสดงภาพเคลื่อนไหวเมื่อคุณเปดหรอืปดสไลด
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ภาพพักหนาจอ  — เพ่ือสรางและตั้งคาภาพพักหนาจอ
ขนาดอักษร  — เพ่ือกําหนดขนาดตัวอักษรสําหรบัการรับสงขอความ รายชื่อ และเว็บเพจ
โลโกระบบ  — เพ่ือแสดงโลโกผูใหบริการ
แสดงขอมูลระบบ  — เพ่ือแสดงขอมูลเฉพาะของระบบหากไดรับจากเครือขาย

ทางลัดสวนตัว
ดวยทางลัดสวนตัว คุณสามารถเขาใชฟงกชันในเครื่องท่ีใชงานบอยๆ ไดอยางรวดเร็ว

ปุมเลอืกซายและขวา 
ในการเปลี่ยนฟงกช่ันท่ีกําหนดไวกับปุมเลือกซายหรือขวา เลือก เมนู > การต้ังคา > ทาง
ลดัสวนตัว > ปุมเลอืกดานซาย หรือ ปุมเลอืกดานขวา, และฟงกช่ันท่ีตองการ

ในหนาจอหลัก ถาปุมเลือกซายเปน ไปที่, เพ่ือเปดใชงานฟงกช่ัน เลือก ไปท่ี > ตัวเลือก
และจากรายการตอไปน้ี:
เลอืกตัวเลอืก  — เพ่ือเพ่ิมหรือลบฟงกชัน
จัดวาง  — เพ่ือจัดเรียงฟงกชันใหม

ปุมลดัอ่ืนๆ
เลือก เมนู > การต้ังคา > ทางลัดสวนตัว และจากตัวเลือกตอไปน้ี:

ปุมสํารวจ  — เพ่ือกําหนดฟงกชันอ่ืนๆ ของเครื่องจากรายการที่กําหนดไวลวงหนาใหกับปุม
สํารวจ (ปุมเล่ือน)
ปุมหนาจอหลัก  — เพ่ือเลือกการเคลื่อนท่ีของปุมสํารวจเพ่ือเปดใชงานโหมดหนาจอหลัก

การกําหนดปุมลัดโทรออก
สรางปุมลัดโดยกําหนดหมายเลขโทรศัพทใหกับปุมหมายเลข 2-9

1 เลือก เมนู > รายชื่อ > โทรดวน และเลื่อนไปยังปุมตัวเลข
2 เลือก กําหนด หรือหากไดกําหนดหมายเลขใดหมายเลขหน่ึงใหกับปุมไวแลว ให

เลือก ตัวเลือก > เปลีย่น
3 ปอนหมายเลขหรือคนหารายชื่อ
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คําสั่งเสียง
คณุสามารถใชคําสั่งเสียงเพ่ือโทรออก เร่ิมแอปพลิเคช่ัน และเปดใชงานรูปแบบได คําสั่ง
เสียงจะขึ้นอยูกับภาษา

เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรศพัท

การกําหนดภาษา
เลือก การต้ังคาภาษา > ภาษาที่ใชในเครื่อง และภาษา

การฝกใหเครื่องจดจําเสียงของคุณ
เลือก การจดจําเสยีง > การฝกจดจําเสียง

การเปดใชงานคําสัง่เสียงของฟงกชัน
เลือก การจดจําเสียง > เสียงสั่งงาน, คุณสมบัต ิและฟงกชัน  แสดงวามีการเปดใชงาน
คําส่ังเสียง หาก  ไมปรากฏขึน้ ใหเลือก เพ่ิม

การเลนคําสัง่เสยีงที่เปดใชงาน
เลือก เลน

การเปลีย่นช่ือหรือปดใชงานคําสัง่เสยีง
เล่ือนไปที่ฟงกชัน และเลือก ตัวเลือก > แกไข หรือ ลบ

การเปดใชงานหรือปดใชงานคําสัง่เสยีงทั้งหมด
เลือก ตัวเลือก > เพ่ิมทั้งหมด หรือ ลบทั้งหมด

การเชื่อมตอ
โทรศัพทของคณุมีคุณสมบัติท่ีหลากหลายสําหรับเช่ือมตอกับอุปกรณอ่ืนเพ่ือสงและรับ
ขอมูล

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยี Bluetooth ชวยใหคุณเช่ือมตอระหวางโทรศัพทกับอุปกรณ Bluetooth ท่ีใชงาน
รวมกันไดภายในระยะทาง 10 เมตร (32 ฟุต) โดยใชคล่ืนวิทยุ
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โทรศัพทน้ีเปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ท่ีสนับสนุนรูปแบบดัง
ตอไปน้ี: การเขาใชซิม, การเขาใชงานสมุดโทรศัพท, Push อ็อปเจกต, การถายโอนไฟล,
ชุดหูฟง, ชุดแฮนดฟรี, การเขาใชท่ัวไป, พอรตอนุกรม, การแลกเปลี่ยนอ็อปเจกตท่ัวไป,
การกระจายเสียงขัน้สูง, รีโมทคอนโทรลภาพและเสียง, แอปพลิเคช่ัน Service Discovery,
เครือขายพ้ืนท่ีสวนบุคคล และการกระจายเสียง/ภาพทั่วไป คณุควรใชเฉพาะอุปกรณเสริม
ของรุนน้ีท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia เทาน้ัน เพ่ือสรางความมั่นใจในการใชงานระหวาง
อุปกรณท่ีรองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลติอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือดู
วาอุปกรณน้ันๆ ใชงานรวมกับโทรศัพทรุนน้ีไดหรือไม

คณุสมบัตท่ีิใชเทคโนโลยี Bluetooth จะเพ่ิมการใชพลังงานแบตเตอรี่และลดอายุการใช
งานของแบตเตอรี่

เมื่อโทรศัพทไรสายอยูในโหมด SIM ระยะไกล คุณจะสามารถใชอุปกรณเสริมท่ีเช่ือมตอท่ีใช
งานรวมกันไดเทาน้ัน เชน ชุดอุปกรณในรถยนต เพ่ือโทรออกหรือรับสาย

อุปกรณไรสายของคุณจะไมทําการโทรออกในขณะที่อยูในโหมดน้ี ยกเวนหมายเลขฉุกเฉิน
ท่ีตั้งโปรแกรมไวในเครื่อง

ในการโทรออก คุณตองออกจากโหมดซมิระยะไกลกอน หากเครื่องถูกล็อคอยู ใหปอนรหัส
เพ่ือปลดล็อคกอน

การเปดการเชื่อมตอ Bluetooth
1 เลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > Bluetooth
2 เลือก ช่ือโทรศพัทของฉัน และปอนช่ือสําหรับโทรศัพทของคุณ
3 ในการเปดใชงานการเช่ือมตอ Bluetooth ใหเลือก Bluetooth > ใช  แสดงวามีการ

ใชงานการเชื่อมตอ Bluetooth
4 ในการเช่ือมตอโทรศัพทของคุณกับอุปกรณเสริมดานเสียง ใหเลือก ตออุปกรณเสริม

เสยีง และเลือกอุปกรณเสริม
5 ในการจับคูโทรศัพทของคุณกับอุปกรณ Bluetooth ในพ้ืนท่ี ใหเลือก อุปกรณที่จับคู

แลว > เพิ่มอุปกรณใหม
6 เลื่อนไปที่อุปกรณท่ีพบ และเลือก เพ่ิม
7 ปอนรหัสผาน (สูงสุด 16 ตัวอักษร) บนโทรศัพทของคุณ และยอมใหมีการเช่ือมตอกับ

อุปกรณ Bluetooth อ่ืน
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การทํางานของโทรศัพทในโหมดที่ถูกซอนไวถือเปนวิธีหลีกเล่ียงซอฟตแวรท่ีเปนอันตราย
ท่ีปลอดภัยย่ิงขึน้ หามยอมรับการเชื่อมตอ Bluetooth จากแหลงท่ีคุณไมเช่ือถือ หรือเลือก
ปดฟงกชัน Bluetooth ซึ่งจะไมสงผลตอฟงกชันอ่ืนของโทรศัพท

การเชื่อมตอคอมพิวเตอรของคุณกับอินเทอรเน็ต
คุณสามารถใชเทคโนโลย ีBluetooth เพ่ือเช่ือมตอคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันไดกับ
อินเทอรเน็ต โทรศัพทของคณุตองสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตได (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) และเครื่องคอมพิวเตอรของคุณตองสนับสนุนเทคโนโลยี Bluetooth หลังจาก
เช่ือมตอกับบริการจุดเช่ือมตอเครือขาย (NAP) ของโทรศัพทและจับคูกับคอมพิวเตอรแลว
โทรศัพทจะเปดการเช่ือมตอขอมูลแพ็คเก็ตกับอินเทอรเน็ตอัตโนมัติ

ขอมูลแพคเก็ต
General packet radio service (GPRS) เปนบริการเสริมจากระบบเครือขายท่ีอนุญาตให
โทรศัพทมือถือสงและรับขอมูลผานเครือขายท่ีเช่ือมตอกับ Internet Protocol (IP) ได

ในการกําหนดวิธีการใชบริการ ใหเลือก เมนู > การต้ังคา > การเชื่อมตอ > ขอมูลแพค
เก็ต > เช่ือมขอมูลแพคเก็ต และจากตัวเลือกตอไปน้ี
เม่ือตองการ  — สรางการเชื่อมตอขอมูลแพคเก็ตเมือ่แอปพลิเคช่ันตองการ การเช่ือมตอจะ
ถกูปดเมื่อมีการปดแอปพลิเคช่ัน
ออนไลนตลอด  —  เช่ือมตอกับเครือขายขอมูลแพคเก็ตโดยอัตโนมตัิเมื่อคุณเปดเครื่อง

คณุสามารถใชโทรศัพทเปนโมเด็มไดดวยการเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได
โดยใชเทคโนโลย ีBluetooth สําหรับรายละเอียด โปรดดูเอกสารของ Nokia Ovi Suite

สายเคเบิลขอมูล USB
คณุสามารถใชสายเคเบิลขอมูล USB เพ่ือถายโอนขอมูลระหวางโทรศัพทและเครื่องพีซีท่ีใช
งานรวมกันได หรือเคร่ืองพิมพท่ีสนับสนุน PictBridge

ในการใชงานโทรศัพทสําหรับการถายโอนขอมูลหรือการพิมพภาพ ใหตอสายเคเบิลขอมูล
และเลือกโหมด
PC Suite  — เพ่ือใชสายเคเบิลขอมูล USB สําหรับ Nokia Ovi Suite หรือ Nokia PC Suite
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การพิมพและส่ือ  — เพ่ือใชโทรศพัทกับเครื่องพิมพท่ีใชงาน PictBridge ได หรือกับ
คอมพิวเตอรท่ีใชงานรวมกันได
แหลงเก็บขอมูล  — เพ่ือเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรท่ีไมมีซอฟตแวร Nokia และใชโทรศัพท
เปนท่ีจัดเก็บขอมูล

ในการเปลี่ยนโหมด USB เลือก เมนู > การตั้งคา > การเชื่อมตอ > สายเคเบลิขอมูล
USB และเลือกโหมด USB ท่ีตองการ

การซิงโครไนซและการสํารองขอมูล
เลือก เมนู > การต้ังคา > ซิงคและสํารอง แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
การซิงโครไนซ  — สรางไฟลสํารองของขอมูลสวนตัวของคุณในเซิรฟเวอร Nokia กอนท่ี
คุณจะเริ่มการสํารองขอมูล คุณจะตองตั้งคาบัญชี My Nokia กอน เลือก เช่ือมตอ และระบบ
จะนําคุณเขาสูกระบวนการ
การสลบัโทรศพัท  — ซิงโครไนซหรือคดัลอกขอมูลท่ีเลือกระหวางโทรศัพทของคุณและ
โทรศัพทอ่ืนโดยใช Bluetooth
สรางขอมูลสํารอง  — สรางขอมูลสํารองของขอมูลท่ีเลือก
เรียกขอมูลสํารอง  — เลือกไฟลสํารองท่ีจัดเก็บ และเรียกคืนไปยังโทรศัพท เลือก ตัว
เลอืก > รายละเอียด สําหรับขอมูลเก่ียวกับไฟลสํารองท่ีเลือก
ถายโอนขอมูล  — ซงิโครไนซหรือคัดลอกขอมูลท่ีเลือกระหวางโทรศัพทของคุณและ
อุปกรณอ่ืน คอมพิวเตอร หรือเซิรฟเวอรเครือขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

การตออุปกรณ USB
คณุสามารถตออุปกรณจดัเก็บขอมูล USB (เชน เมมโมรี่สติ๊ก) เขากับเครื่อง เพ่ือเรียกดูขอมูล
ในระบบไฟล ตลอดจนถายโอนไฟลได

1 ตอสายอะแดปเตอรท่ีใชรวมกันไดเขากับพอรต USB ของโทรศัพทของคุณ
2 ตออุปกรณจัดเก็บขอมูล USB เขากับสายอะแดปเตอร
3 เลือก เมนู > คลังภาพ และเลือกอุปกรณ USB เพ่ือเรียกดูขอมูล

หมายเหตุ: โทรศัพทไมไดสนับสนุนอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB ครบทุกชนิด ท้ังน้ีขึน้อยูกับ
พลังงานที่ใช
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การติดต้ัง Nokia Ovi Suite ในคอมพิวเตอรของคุณ
1 ใชสายเคเบิลขอมูล USB ท่ีใชงานรวมกันไดในการเช่ือมตอโทรศัพทเขากับ

คอมพิวเตอรของคุณ
การดหนวยความจําจะปรากฏเปนดิสกแบบถอดออกไดบนคอมพิวเตอรของคุณ

2 เลือก แหลงเก็บขอมูล จากโทรศัพทของคุณ
3 เลือก ติดต้ัง Nokia Ovi Suite จากคอมพิวเตอรของคุณ

หากหนาตางการติดตั้งไมเปดขึน้โดยอัตโนมัติ ใหเปดไฟลการติดตั้งดวยตัวเอง เลือก
เปดโฟลเดอรเพื่อแสดงแฟม และดับเบิลคลิก Install_Nokia_Ovi_Suite.exe

4 ปฏบิัตติามคําแนะนํา

หากตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ Nokia Ovi Suite โปรดไปที่ www.ovi.com

บริการเสริมจากผูใหบริการเครือขาย
ผูใหบริการของคุณมีบริการเสริมอ่ืนๆ มากมายใหคุณเลือกใช บริการเสรมิบางชนิดอาจมีคา
บริการ

เมนูระบบ
เขาใชพอรทัลเพ่ือไปยังบริการท่ีผูใหบริการระบบจัดให สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอผู
ใหบริการระบบของคุณ ผูใหบริการสามารถอัพเดตเมนูน้ีดวยขอความบริการ

บริการซิม
ซมิการดของคุณอาจมีบริการเสริม คณุสามารถเขาใชงานเมนูน้ีไดก็ตอเมื่อซิมการดของคุณ
สนับสนุน ช่ือและเน้ือหาของเมนูจะตางกันไปตามซมิการดท่ีใช

ในการใชบริการเหลาน้ี คุณอาจตองสงขอความหรอืโทรติดตอ ซึง่คุณจะตองรับผิดชอบคา
ใชจายน้ี

ขอมูลตําแหนง
ระบบเครือขายสามารถสงคําขอใหคุณแสดงตําแหนง (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ เพ่ือสมัครใชบริการและตกลงเกี่ยวกับการสงขอมูลตําแหนง
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ในการยอมรับหรือปฏิเสธคําขอใหแสดงตําแหนง ใหเลือก ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ หากคุณไม
ไดรับคําขอ โทรศัพทอาจยอมรับหรือไมใหรับคําขอโดยอัตโนมัต ิตามขอตกลงท่ีคุณทําไว
กับผูใหบริการระบบเครือขายหรือผูใหบริการ

ในการดูขอมูลของการแจงเตอืนสวนตัวและคําขอ 10 รายการลาสุด ใหเลือก เมนู >
บนัทึก > ตําแหนง > บนัทึกตําแหนง

ขอความขอมูล, ขอความ SIM และคําสั่งขอใชบริการ
ขอความขอมูล
คณุสามารถรับขอความเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ จากผูใหบริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบ
เครือขาย) สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

เลือก เมนู > ขอความ > ขอความขอมูล และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

คําสั่งขอใชบริการ
คําสั่งขอใชบริการชวยใหคุณสามารถเขียนและสงคําขอบริการ (คําสั่ง USSD) ไปยังผูให
บริการของคุณ เชน คําสั่งการใชงานบริการเสริมจากระบบเครือขาย

ในการเขยีนและสงคําขอใชบริการ เลือก เมนู > ขอความ > คําสั่งบริการหากตองการ
ียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการของคณุ

ขอความซิม
ขอความซมิเปนขอความตวัอักษรเฉพาะที่ถูกจัดเก็บไวในซมิการดของคุณ คุณสามารถคัด
ลอกหรือยายขอความจากซิมไปเก็บไวท่ีหนวยความจําของเครื่อง แตไมสามารถทําในทาง
กลับกัน

หากตองการอานขอความซมิ ใหเลือก เมนู > ขอความ > ตัวเลือก > ขอความซิม

การต้ังการกําหนดคา
คณุสามารถกําหนดคาโทรศัพทของคุณใหเปนคาท่ีจําเปนสําหรับบรกิารตางๆ คุณอาจไดรับ
การตั้งคาเปนขอความกําหนดคาจากผูใหบริการของคณุ

เลือก เมนู > การต้ังคา

เลือก การต้ังกําหนดคา และจากตัวเลือกตอไปน้ี
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ต้ังกําหนดคาที่ต้ังไว  — ดูผูใหบริการท่ีจัดเก็บไวในอุปกรณ และตั้งคาผูใหบริการเริ่มตน
ใชคาที่ต้ังในทุกแอปฯ  — เปดใชงานการตั้งการกําหนดคาสําหรบัแอปพลิเคช่ันท่ี
สนับสนุน
จุดเชื่อมตอที่ตองการ  — ดูจุดเช่ือมตอท่ีจัดเก็บไว
ต้ังคาจัดการอุปกรณ  — อนุญาตหรือปองกันโทรศัพทไมใหรับการอัพเดตซอฟตแวร ตัว
เลือกน้ีอาจใชงานไมได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับโทรศัพทของคุณ
การต้ังคาสวนบคุคล  — เพ่ิมบัญชีสวนตวัใหมดวยตนเอง สําหรับบริการตางๆ และเปดใช
งานหรือลบบัญชีน้ันๆ ในการเพ่ิมบัญชีสวนตัวใหม ใหเลือก เพิ่มใหม หรือ ตัวเลอืก > เพิ่ม
ใหม เลือกประเภทบริการ และปอนพารามิเตอรท่ีจําเปน ในการเปดใชงานบัญชีสวนตวั ให
เล่ือนไปที่บัญชี และเลือก ตัวเลอืก > ใชงาน

ติดตอกันไดเสมอ

เรียนรูวิธีการโทรออก เขยีนขอความ สงขอความ และใชฟงกชันอีเมลของโทรศัพทของคุณ

การโทรออก
การสนทนาแบบเสียง

การกดหมายเลขโทรศพัทดวยตัวเอง
ปอนหมายเลขโทรศัพท พรอมท้ังรหัสพ้ืนท่ี จากน้ัน กดปุมโทรออก
ในการโทรตางประเทศ ใหกดปุม * สองครั้งเพ่ือเปนรหัสนําหนาการโทรตางประเทศ
(เคร่ืองหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกตางประเทศ) แลวตามดวยรหัสประเทศ รหัสพ้ืนท่ี
โดยไมตองกดเลข 0 นํา (หากจําเปน) แลวตามดวยหมายเลขโทรศัพท

การโทรซ้ําหมายเลข
หากตองการเขาใชรายการเบอรท่ีโทรออก ใหกดปุมโทรเมื่ออยูในโหมดสแตนดบาย เลือก
หมายเลขหรือช่ือ แลวกดปุมโทรออก

การโทรติดตอไปยังรายชื่อ
เลือก เมนู > รายช่ือ และ ช่ือ เลือกรายช่ือ และกดปุมโทรออก
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การจัดการกับสายสนทนา
หากตองการจัดการสายสนทนาดวยฝาเลื่อน ใหเลือก เมนู > การตั้งคา > โทรออก >
การจัดการสายของฝา

การรับสายเรียกเขา
ใหกดปุมโทรออก หรือเปดฝาเลื่อน

การวางสาย
ใหกดปุมวางสาย หรือปดฝาเลื่อน

การปดเสียงเรียกเขา
เลือก เงียบ

การปฏิเสธสายเรียกเขา
กดปุมวางสาย

การปรับระดับเสยีงระหวางสนทนา
ใหกดปุมปรับระดับเสียง

ปุมลดัโทรออก
กําหนดหมายเลขโทรศัพทเขากับหน่ึงในปุมหมายเลข 2-9 โปรดดูที “การกําหนดปุมลัดโทร
ออก” หนา 28

ใชปุมลัดโทรออกเพ่ือโทรออกดวยวิธีใดวิธีหน่ึงตอไปน้ี

• กดปุมตัวเลขน้ัน แลวกดปุมโทรออก
• ถา เมนู > การต้ังคา > โทรออก > โทรดวน > เปด ถูกเลือก ใหกดปุมหมายเลขคาง

ไว

การโทรออกโดยใชเสียง
คณุสามารถโทรออกไดโดยพูดช่ือท่ีบันทึกไวในรายชื่อ
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เน่ืองจากคําส่ังเสียงขึน้อยูกับภาษา กอนท่ีคุณจะโทรออกโดยใชเสียง คุณตองเลือก เมนู >
การต้ังคา > โทรศัพท > การตั้งคาภาษา > ภาษาท่ีใชในเครื่อง และภาษาของคุณ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชรายการเสียงอาจจะเกิดปญหาขึน้ได ถาคุณอยูในท่ีท่ีมีเสียง
ดังหรืออยูในสถานการณฉุกเฉิน ดังน้ันจึงไมควรอาศัยการโทรออกโดยใชเสียงเพียงอยาง
เดียวไมวาในสถานการณใดก็ตาม

1 ในโหมดหนาจอหลัก ใหกดปุมเลือกดานขวาคางไว เสียงสั้นๆ จะดังขึน้ และ พูดหลัง
จาก ไดยินเสียง จะปรากฏขึ้น

2 พูดช่ือท่ีคุณตองการติดตอ หากการเรียกขอมูลดวยเสียงเปนผลสําเร็จ รายการช่ือท่ีตรง
กันจะปรากฏขึ้น โทรศัพทจะเลนคําส่ังเสียงของรายการแรกสุดท่ีตรงกัน หากรายการ
น้ันไมใชรายการที่ตองการ ใหเล่ือนไปยังรายการอื่น

ตัวเลือกขณะสนทนา
ตวัเลือกหลายอยางท่ีคณุสามารถใชไดขณะสนทนาเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย หาก
ตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ

ขณะสนทนา ใหเลือก ตัวเลือก และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

ตัวเลือกระบบเครือขายบางรายการไดแก พักสาย, โทรใหม, เพ่ิมสายประชุม, วางทุก
สาย และตัวเลือกตอไปน้ี

สง DTMF  — เพ่ือสงตัวอักษรแทนเสียงเรียกเขา
สลับสาย  — ใชสลับระหวางสายที่ใชอยูและสายที่พักรออยู
โอนสาย  — เพ่ือตอสายที่พักไวเขากับสายที่ใชอยู และวางสายของคุณเองจากการสนทนา
ประชุมสาย  — เพ่ือโทรแบบประชุมสาย
โทรสวนตัว  — เพ่ือสนทนาเปนการสวนตัวขณะประชุมสาย

ขอความเสยีง
ระบบฝากขอความเสียงเปนบริการเสริมจากระบบเครือขาย ท่ีคุณจําเปนตองสมคัรเปน
สมาชิกกอน สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูใหบริการ
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ในการโทรไปยังระบบฝากขอความเสียง
กดคางไวท่ีปุม 1

หากตองการแกไขหมายเลขระบบฝากขอความเสียง
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความเสยีง > เบอรศูนยขอฯ เสยีง

บนัทึกการโทร 
ในการดูขอมูลการใชสาย ขอความ ขอมูล และการซิงโครไนซของคุณ เลือก เมนู >
บนัทึก และรายการที่ตองการ

หมายเหตุ: คาใชจายจริงท่ีผูใหบริการเรียกเก็บสําหรับการโทรและบริการน้ันอาจแตกตาง
กัน ขึน้กับคุณสมบัติของเครือขาย การปดเศษในการเรียกเก็บ ภาษี และอ่ืนๆ

การต้ังคาการโทร
เลือก เมนู > การต้ังคา และ โทรออก และเลือกจากรายการตอไปน้ี
การโอนสาย  — โอนสายเรียกเขา (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) คุณอาจโอนสายไมได
หากมีการใชฟงกชันจํากัดการโทรบางฟงกชัน 
รับไดทุกปุม  — รับสายเรียกเขาโดยกดปุมใดก็ไดเบาๆ ยกเวนปุมเปด/ปด ปุมเลือกดาน
ซายและปุมเลือกดานขวา หรือปุมวางสาย
เรียกซ้ําอัตโนมัติ  — โทรศัพทจะโทรซ้ําหมายเลขโดยอัตโนมัตหิากการโทรลมเหลว
โทรศัพทจะพยายามโทรออกหมายเลขน้ัน 10 ครั้ง
ความชัดเจนเสยีง  — ชวยใหไดยินเสียงสนทนาไดชัดเจนขึน้ ในท่ีท่ีเสียงรอบขางดังมาก
โทรดวน  — โทรออกไปยังชื่อและหมายเลขโทรศัพทท่ีกําหนดในปุมตัวเลข (2-9) โดยการ
กดปุมตัวเลขที่ตองการคางไว
สายเรียกซอน  — ระบบจะแจงใหคุณทราบถึงสายเรียกเขาขณะท่ีคุณใชสายอื่นอยู
(บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
แสดงเวลาโทร  — แสดงระยะเวลาท่ีใชสายอยู
สรุปหลังการโทร  — แสดงระยะเวลาโดยประมาณของการโทรแตละคร้ัง
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สงขอมูลผูโทร  — การแสดงเบอรโทรศัพทของคุณท่ีเคร่ืองของผูท่ีคุณโทรถึง (บริการ
เสริมจากระบบเครือขาย) ในการใชการตั้งคาตามที่ผูใหบริการกําหนด ใหเลือก ตามคาของ
ระบบ
สายใชโทรออก  — เลือกสายเพ่ือการโทรออก หากซิมการดของคุณสนับสนุนสาย
โทรศัพทหลายสาย (บริการเสริมจากเครือขาย)
การจัดการสายของฝา  — รับหรือวางสายโดยการเปดหรือปดฝาเลื่อน

ขอความตัวอักษร
เขียนขอความตัวอักษร และสรางขอความและบันทึก

การเขียนขอความ
โหมดตัวอักษร
ในการปอนตัวอักษร (เชน ขณะเขยีนขอความ) ใหใชระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบ
ชวยสะกดคําอัตโนมัติ

เมื่อคุณเขียนขอความ ใหกด ตัวเลือก คางไวเพ่ือสลับระหวางระบบปอนขอความปกต ิ ซึง่
แสดงดวยสัญลักษณ  และระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ ซึง่แสดงดวยสัญลักษณ 
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติไมไดสนับสนุนทุกภาษา

รูปแบบตัวอักษรจะแสดงดวยสัญลักษณ  และ 

ในการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ใหกดปุม # ในการเปลีย่นจากโหมดตัวอักษรเปนตัวเลข ซึ่ง
แสดงดวยสัญลักษณ  ใหกดคางไวท่ีปุม # และเลือก โหมดหมายเลข ในการเปลี่ยน
จากโหมดหมายเลขเปนโหมดตัวอักษร ใหกดปุม # คางไว

เมื่อตองการตั้งคาภาษาท่ีใชเขยีน ใหเลือก ตัวเลอืก > ภาษาที่เขียน

ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ
กดปุมหมายเลข 2-9 ซ้ําๆ จนตัวอักษรท่ีตัองการปรากฏ ตัวอักษรท่ีมีอยูจะขึ้นกับภาษาท่ีใช
เขียนท่ีเลือกไว

หากตัวอักษรตวัถัดไปท่ีคุณตองการปอนอยูในปุมเดียวกับปุมตัวเลขที่คุณใชอยู ใหรอจน
กระท่ังเคอรเซอรปรากฏขึน้ และปอนตัวอักษร

ติดตอกันไดเสมอ 39



ในการปอนเครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิเศษท่ีใชบอยๆ กด 1 ซ้ําๆ ในการเขาถึง
รายการตัวอักษรพิเศษ กด * ในการใสชองวาง กด 0

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ระบบชวยสะกดคําอัตโนมตัิจะใชพจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคําใหมได

1 เร่ิมเขยีนคําโดยใชปุม 2 ถึง 9 กดปุมแตละปุมเพียงหน่ึงคร้ังในการปอนตัวอักษรแตละ
ตัว

2 ในการยืนยันคํา เล่ือนไปทางขวาหรือเวนวรรค

• หากคําดังกลาวไมถูกตอง ใหกดปุม * ซ้ําๆ และเลือกคําจากรายการ
• หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึน้หลังคํา แสดงวาคําท่ีคณุตองการเขยีนไมมีอยูใน

พจนานุกรม หากตองการเพ่ิมคําลงในพจนานุกรม ใหเลือก สะกด ปอนคําโดยใช
ระบบปอนตัวอักษรแบบปกติ แลวเลือก จัดเก็บ

• หากตองการเขยีนคําประสม ใหปอนสวนแรกของคํากอน และกดปุมเลื่อนไปทาง
ขวาเพื่อยืนยัน เขียนสวนสุดทายของคํา หลังจากน้ันใหยืนยัน

3 เร่ิมเขยีนคําถัดไป

การปอนขอความภาษาไทย
การปอนขอความแบบเดิม

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

การสลบัเปนการปอนอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข
กด #

คณุสามารถใสสระหรือพยัญชนะหลังจากท่ีเขยีนอักขระนําภาษาไทยตามรูปแบบภาษาไทย
เทาน้ัน

ตัวอยางเชน หากตองการเขยีน "คิดถึง U" ใหทําดังตอไปน้ี
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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 กดปุมเล่ือนไปทางขวาสามครัง้ เพ่ือเลือกสระสําหรับ ถึ แลวเลือก ใช
6 กด 2 - 2 เพ่ือเลือก ง
7 กด # เพ่ือเปลี่ยนเปนตัวพิมพใหญภาษาอังกฤษ และกด 0 เพ่ือเวนวรรค
8 กด 8 - 8 เพ่ือเลือก U

ระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ใชระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติภาษาไทยแบบเดียวกับท่ีอธิบายระบบชวยสะกดคําอัตโนมัติ
ดวยอักขระละติน โดยมีขอยกเวนตอไปน้ี

การยืนยันคํา
เล่ือนไปทางขวา

การใสเวนวรรค
เล่ือนไปทางขวา

การคนหาคําที่ตรงกันถัดไปหรือกอนหนา
เล่ือนลงหรือขึ้น

ขอความตัวอักษรและขอความมัลติมีเดีย
คณุสามารถสรางขอความและอาจแนบภาพเพิ่มไปดวยได เปนตน โทรศัพทของคุณจะ
เปลี่ยนขอความแบบอักษรเปนขอความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแนบไฟลรวมดวย

ขอความตัวอักษร
โทรศัพทของคุณสนับสนุนการสงขอความแบบตัวอักษรท่ีมีความยาวมากกวาความยาวที่
กําหนดของขอความเดียว สําหรับขอความที่มีความยาวมาก เคร่ืองจะแบงสงขอความออก
เปนสองขอความขึ้นไป ผูใหบริการอาจคิดคาใชจายตามน้ัน สําหรับตัวอักษรท่ีมีเคร่ืองหมาย

ติดตอกันไดเสมอ 41



เสียงหนัก เคร่ืองหมายอื่นๆ หรือตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษาจะใชพ้ืนท่ีมากขึน้ ซึง่
อาจจํากัดจํานวนตัวอักษรท่ีสามารถสงเปนขอความเดยีวไดนอยลง

จํานวนตัวอักษรท่ีเหลืออยูท้ังหมดและจํานวนของขอความท่ีจําเปนตองสงจะแสดงขึน้

ในการสงขอความ จะตองมีการจัดเก็บหมายเลขศูนยฝากขอความที่ถูกตองไวในเครื่อง โดย
ปกติ หมายเลขน้ีตัง้ไวเปนคาเร่ิมตนในซมิการดของคุณ ในการตั้งหมายเลขดวยตัวเอง
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ > ขอความตัวอักษร > ศนูยขอความ >
เพ่ิมศนูย แลวปอนชื่อและหมายเลขท่ีไดมาจากผูใหบริการ

ขอความมัลติมีเดีย
ขอความมัลติมีเดียสามารถมีตัวอักษร รูปภาพ และคลิปเสียงหรือวิดีโอคลิป

เฉพาะเคร่ืองท่ีมีคุณสมบัติท่ีใชงานรวมกันไดเทาน้ันท่ีจะรับและแสดงขอความมัลตมิีเดียได
ลักษณะขอความที่แสดงอาจแตกตางกันขึ้นกับโทรศัพทท่ีรับขอความ

ขนาดของขอความ MMS อาจจํากัดตามเครือขายแบบไรสาย หากไฟลภาพท่ีแทรกมีขนาด
เกินขีดจํากัดน้ี เคร่ืองอาจกําหนดใหภาพมีขนาดเล็กลงเพ่ือใหสามารถสงทาง MMS ได

ขอสาํคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรท่ีเปน
อันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ีอาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซีของคณุ

สําหรับขอมูลการใชงานและการสมัครใชบริการสงขอความมัลติมีเดีย (MMS) โปรดติดตอผู
ใหบริการของคุณ

สรางขอความแบบอักษร หรือขอความมัลติมีเดีย
1 เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
2 ในการเพิ่มผูรับ, เล่ือนไปยังฟลด ถึง:, และปอนหมายเลขหรือท่ีอยูอีเมลของผูรับ หรือ

เลือก เพ่ิม เพ่ือเลือกผูรับจากตัวเลือกท่ีใชได เลือก ตัวเลือก เพ่ือเพ่ิมผูรับและเรื่อง
และเพ่ือตั้งคาตัวเลือกการสง

3 เลื่อนไปที่ชอง ตัวอักษร: แลวปอนเน้ือหาของขอความ
4 ในการแนบเน้ือหาใหกับขอความ เล่ือนไปยังแถบสิ่งท่ีแนบท่ีดานลางของจอแสดงผล

และเลือกประเภทเน้ือหาที่ตองการ
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5 หากตองการสงขอความ เลือก สง

ประเภทของขอความจะแสดงอยูท่ีดานบนของจอภาพ และจะเปลีย่นเองโดยอัตโนมัติ ท้ังน้ี
ขึน้อยูกับเน้ือหาของขอความ

ผใูหบริการอาจคิดคาบริการแตกตางกันโดยขึ้นอยกัูบประเภทของขอความ หากตองการ
ียด โปรดติดตอผูใหบริการ

มุมมองการสนทนาและถาดเขา
ใน การสนทนา คุณสามารถดูขอความที่ไดรับ พรอมท้ังขอความที่เก่ียวของขอความตอบ
กลับท่ีคุณไดสงไป คุณสามารถสลับเปนมมุมองถาดเขาแบบดั้งเดิมเพ่ือแสดงรายการ
ขอความที่ไดรับทีละขอความ

เลือก เมนู > ขอความ

การดูขอความในการสนทนา
1 เลือก การสนทนา
2 เลื่อนไปที่การสนทนา และเลือก เปด
3 เลื่อนไปที่ขอความ และเลือก ตัวเลอืก > เปด

การสลบัระหวางมุมมองการสนทนากับถาดเขา
เลือก ตัวเลือก > มุมมองถาดรับ หรือ มุมมองการสนทนา

การอานขอความและตอบกลับ
โทรศัพทของคณุจะแจงใหทราบเม่ือคุณไดรับขอความ

ขอสําคัญ:  ควรปฏิบัติอยางระมัดระวังเมื่อเปดอานขอความ ขอความอาจมีซอฟตแวรท่ีเปน
อันตรายหรือสิ่งอ่ืนท่ีอาจทําความเสียหายตอโทรศัพทหรือพีซีของคณุ

การอานขอความท่ีไดรับ
เลือก ดูขอมูล หากไดรับมากกวาหน่ึงขอความ ใหเลือกขอความจากถาดเขาหรือการ
สนทนา
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การตอบกลบัขอความ
เลือก ตอบ

การสงและจัดการขอความ
ในการสงขอความ เลือก สง เคร่ืองจะเก็บขอความไวในแฟมขอมูลถาดออก และเริ่มตนการ
สงขอความ

หมายเหตุ: ขอความหรือไอคอนสงขอความบนหนาจอของเครื่องไมไดแสดงวาผูรับไดรับ
ขอความน้ันแลว ณ ปลายทางท่ีเราสงไปให

หากการสงขอความน้ันถูกขัดจังหวะการทํางาน เคร่ืองจะพยายามสงขอความอีก 2-3 คร้ัง
หากไมสามารถสงขอความน้ันได ขอความน้ันจะยังคงอยูในแฟมขอมูลถาดออก หาก
ตองการยกเลิกการสงขอความในแฟมขอมูลถาดออก เลือก ตัวเลือก > ยกเลกิการสง

ในการบันทึกขอความที่สงในแฟมขอมูลรายการที่สง เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคา
ขอความ > การต้ังคาทั่วไป > จัดเก็บขอความที่สง

เคร่ืองจะจัดเก็บขอความที่ไดรับไวในแฟมขอมูลถาดเขา จัดการขอความในแฟมขอมูล
รายการที่จัดเก็บ

ในการเพิ่ม เปลี่ยนช่ือ หรือลบแฟมขอมูล เลือก เมนู > ขอความ > รายการที่จัดเก็บ >
ตัวเลือก

ขอความดวน
ขอความดวนคือขอความตัวอักษรท่ีปรากฏขึน้ทันทีท่ีไดรับ

1 ในการเขยีนขอความดวน ใหเลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความ
ดวน

2 ปอนเบอรโทรของผูรับ เขียนขอความ (ไดสูงสุด 70 ตัวอักษร) แลวเลือก สง

ขอความเสยีง Nokia Xpress
สรางและสงขอความคลิปเสียงโดยใช MMS ไดอยางสะดวกงายดาย
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1 เลือก เมนู > ขอความ > สรางขอความ > ขอความคลปิเสยีง เคร่ืองบันทึกเสียงจะ
เปดการทํางาน

2 บันทึกขอความของคุณ
3 ปอนหมายเลขโทรศัพทอยางนอยหน่ึงหมายเลขในชอง ถึง: หรือเลือก เพิ่ม เพ่ือเรียก

ดูหมายเลข
4 ในการสงขอความ ใหเลือก สง

การต้ังคาขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > การตั้งคาขอความ และจากตัวเลือกตอไปน้ี:

การต้ังคาท่ัวไป  — จัดเก็บสําเนาของขอความที่สงในโทรศัพทของคณุ เขยีนทับขอความ
เกา หากหนวยความจําของขอความเต็ม และตั้งคาการกําหนดลักษณะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ
ขอความ
ขอความตัวอักษร  — อนุญาตการรายงานการนําสง ตั้งคาศูนยฝากขอความสําหรับ SMS
และอีเมล SMS เลือกชนิดของอักขระท่ีสนับสนุน และตั้งคาการกําหนดลักษณะอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของกับขอความ
ขอความมัลติมีเดีย  — อนุญาตการรายงานการนําสง ตั้งคารูปลักษณของขอความ
มัลติมีเดีย อนุญาตใหรับขอความมัลติมีเดยีและโฆษณา และตั้งคาการกําหนดลักษณะอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวของกับขอความมัลติมีเดีย
ขอความบริการ  — เปดใชงานขอความบริการ และตั้งคาการกําหนดลักษณะอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของกับขอความบริการ

เมลและขอความทันใจ
ตัง้คาโทรศัพทของคณุใหสงและรับเมลจากบัญชีเมลหรือเพ่ือสนทนาในชุมชนขอความ
ทันใจ (IM) ของคุณ

Nokia Messaging IM
ขอความทันใจ (IM) ชวยใหคุณสามารถสนทนากับผูใชคนอ่ืนๆ ทางออนไลนไดโดยใช
อุปกรณของคุณ

คุณสามารถใชบัญชีท่ีมีอยูกับชุมชน IM ท่ีโทรศัพทของคุณสนับสนุน
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หากคุณไมไดลงทะเบียนใชบริการ IM คุณสามารถสรางบัญชี IM ท่ีมีบริการ IM ท่ีไดรับการ
สนับสนุนไดโดยใชคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทของคุณ เมนูอาจแตกตางกันไปตามผูให
บริการ IM

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

การสรางบญัชี Nokia ใหม
ในการสรางบัญชี Nokia ซึ่งมีบริการอีเมลและ IM ใหดวย โดยใชคอมพิวเตอรของคุณ โปรด
ไปท่ี www.ovi.com ในการสรางบัญชีโดยใชโทรศัพทของคุณ ใหดําเนินการดังน้ี

1 เลือก เมนู > ขอความ > ขอความอีเมล
2 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

การใชบริการ IM ไปพรอมกัน
1 ในการกลับไปยังมุมมองหลัก IM ใหเลือก หลัก จากบริการ IM ตางๆ
2 เลือกบริการ IM และลงช่ือเขาใช
3 ในการสลับระหวางบริการ IM ในมุมมองรายการรายชื่อ ใหเล่ือนไปทางซายหรือขวา

การแลกเปลี่ยนขอความ
เลือก เมนู > ขอความ > สนทนา

การสง IM
1 เลือกบริการ IM
2 เลือกรายช่ือจากรายการรายชื่อ

การสนทนาแตละรายการจะอยูในมุมมองการสนทนา
3 ปอนขอความของคุณในกลองขอความดานลางของหนาจอ
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4 เลือก สง

การรับขอความ
เม่ือมีขอความใหมเขามาในการสนทนาปจจุบันของคณุ ขอความจะปรากฏขึน้ท่ีดานลาง
ของประวัติการสนทนา เมื่อมีขอความใหมเขามาในการสนทนาอื่น แท็บการสนทนาที่
สอดคลองกันจะกะพริบ หากตองการสลับระหวางการสนทนา ใหดําเนินการดังน้ี

1 เล่ือนขึน้ไปที่แท็บการสนทนา
2 เล่ือนไปทางซายหรือขวาเพื่อเปดการสนทนา

เมื่อมีขอความใหมจากชุมชนอ่ืนเขามา ขอความน้ันจะแสดงขึน้ท่ีมุมดานบนหรอืดานลาง

เล่ือนขึน้ และเลือก สลับ หรือ เลือก

การต้ังคาการแจงเตือน
แมคุณจะไมไดใชแอปพลิเคช่ันอยู คณุจะไดรับแจงวามีขอความใหม ในการแกไขการตั้งคา
การแจงเตือน ใหดําเนินการดังน้ี

1 ในมุมมองหลัก IM ใหเลือก ตัวเลอืก > การต้ังคาสนทนา
2 เลือกประเภทการแจงเตือน และ จัดเก็บ

การออกจากแอปพลเิคชั่น IM
เม่ือคุณออกจากแอปพลเิคช่ันขอความทันใจ (IM) คุณจะยังคงลงช่ือเขาใชในบริการ IM อยู
เซสชันของคณุจะยังคงใชงานอยูระยะหน่ึง ตามการสมัครบริการของคุณ ขณะท่ีแอปพลิ
เคช่ัน IM ทํางานอยูในพ้ืนหลัง คุณจะสามารถเปดแอปพลิเคช่ันอ่ืนๆ และกลับไปใช IM ได
โดยไมตองลงช่ือเขาใชอีกคร้ัง

การปดหนาตาง IM
ไปท่ีมุมมองหลัก IM และเลือก ออก

การลงชื่อออกจาก IM
เลือก ตัวเลือก > ลงชื่อออก
การสนทนาทั้งหมดจะปดลง
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Nokia Messaging Mail
เขาใชบัญชีเมลจากผูใหบริการตางๆ ดวยโทรศัพทมือถือของคุณเพ่ืออาน เขียน และสงเมล

คณุตองมีบญัชีเมลกอนท่ีคุณจะใชเมลได หากคุณไมมีบัญชีเมล ใหสรางบัญชีใน Ovi เมนู
อาจแตกตางกันไปตามผูใหบริการเมล

การต้ังคาอีเมล
คุณสามารถลงชื่อเขาใชบัญชีอีเมลท่ีมีอยู หรือตั้งคาบัญชีจดหมาย Ovi ใหม

เลือก เมนู > ขอความ > ขอความอีเมล

การลงชื่อเขาใชบญัชีอีเมลของคุณ
1 เลือกผูใหบริการอีเมลของคุณ
2 ปอน ID บัญชีและรหัสผานของคุณ
3 เลือก จดจํารหัสผาน เพ่ือปดใชงานคําถามรหัสผานเมือ่คุณเขาใชบัญชีอีเมลของคณุ
4 เลือก ลงชื่อเขา

ในการลงชื่อเขาใชบัญชีอีเมลเพ่ิมเติม ใหเลือก เพ่ิมบญัชี

การต้ังคาจดหมาย Ovi
หากคุณยังไมมีบัญชีอีเมล คุณสามารถสรางบัญชี Nokia ซึง่จะมีบริการจดหมาย Ovi ใหดวย

1 เลือก รับเมล Ovi
2 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

เมื่อคุณไดสรางบัญชี Nokia ใหมแลว คุณสามารถลงช่ือเขาใชในบริการจดหมาย Ovi และ
เร่ิมสงและรับอีเมลได และคุณยังสามารถใชบัญชีเพ่ือลงช่ือเขาใชบริการ Ovi อ่ืนๆ เชน IM
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี www.ovi.com

การอาน สราง และสงอีเมล
เลือก เมนู > ขอความ > ขอความอีเมล และบัญชีอีเมล
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การอานอีเมลและตอบกลับ
1 เลือกอีเมล และ เปด
2 ใชปุมเลือ่นเพ่ือดูอีเมลท้ังฉบับ
3 ในการตอบกลับหรือสงตออีเมล ใหเลือก ตัวเลือก

การดูและจัดเก็บสิง่ที่แนบ
เมลท่ีมีสิ่งท่ีแนบ เชน รูปภาพ จะมีการทําเครือ่งหมายดวยไอคอนท่ีหนีบกระดาษ สิ่งท่ีแนบ
บางรายการอาจไมสามารถใชงานรวมกันกับโทรศัพทของคณุ และไมสามารถแสดงบน
โทรศัพทของคุณได

1 การขยายรายการสิ่งท่ีแนบ
2 เลือกสิ่งท่ีแนบและ ดู
3 ในการจัดเก็บสิ่งท่ีแนบลงในโทรศัพทของคุณ ใหเลือก จัดเก็บ

การสรางและสงอีเมล
1 เลือก ตัวเลือก > สราง
2 ปอนท่ีอยูอีเมลของผูรับ เร่ือง และขอความของคุณ
3 ในการแนบไฟลไปกับอีเมล ใหเลือก ตัวเลอืก > แนบไฟล
4 ในการถายภาพเพ่ือแนบไปกับอีเมล ใหเลือก ตัวเลือก > แนบรูปภาพใหม
5 ในการสงอีเมล ใหเลือก สง

การปดแอปพลเิคชั่นอีเมล
เลือก ลงชื่อออก

การเขาใช IM จากบญัชีเมลของคุณ
ผูใหบริการเมลบางรายอนุญาตใหคุณใชบัญชีขอความทันใจโดยตรงจากบัญชีเมลของคณุ

หากตองการลงช่ือเขาใชบริการขอความทันใจของผูใหบริการขณะกําลังเขยีนเมล ใหเลือก
ตัวเลือก และบริการ IM ของคุณ
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รูปภาพและวิดีโอ

การถายภาพ

การเปดใชงานกลอง
กดปุมถายภาพ หรือ หากอยูโหมดวิดีโอ ใหเล่ือนไปทางซายหรือขวา

การยอหรือขยาย
ในโหมดภาพ ใหเล่ือนขึน้และลง หรือกดปุมระดับเสียง

การถายภาพ
กดปุมถายภาพ
ภาพจะถูกจัดเก็บอยูใน คลังภาพ

การแสดงภาพหลังถายภาพ
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > เวลาแสดงภาพตัวอยาง และเวลาแสดงภาพตัวอยาง

การหยุดแสดงภาพตัวอยางดวยตนเอง
เลือก กลับ

โทรศัพทของคุณรองรับความละเอียดในการถายภาพ สูงสุด 1536x2048 พิกเซล

การบันทึกวิดีโอคลิป

การเปดใชงานโหมดวิดีโอ
กดปุมถายภาพคางไว หรือหากอยูโหมดภาพ ใหเล่ือนไปทางซายหรือขวา

การเริ่มบันทึก
กดปุมถายภาพ

การหยุดบันทึกช่ัวคราว หรือเร่ิมบนัทึกตอ
เลือก พัก หรือ ใชตอ
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หรือ กดปุมถายภาพ

การหยุดการบนัทึก
เลือก หยุด

วิดีโอคลปิจะถูกจัดเก็บใน คลังภาพ

การต้ังคากลองและวิดีโอ
เลือก เมนู > สื่อ > กลอง

ในโหมดภาพหรือวิดีโอ เลือก ตัวเลอืก และเลือกจากรายการตอไปน้ี
ต้ังเวลาถายเอง  — ใชตัวตั้งเวลา
เอฟเฟกต  — ใชเอฟเฟกตตางๆ (ตัวอยางเชน เฉดสีเทา และสีเท็จ) กับภาพที่ถายไว
สมดุลสีขาว  — ปรับตั้งคากลองตามสภาพแสงปจจุบัน
รูปแบบแนวนอน หรือ รูปแบบแนวต้ัง — เลือกการจัดแนวของกลอง
การต้ังคา  — แกไขการตั้งคาอ่ืนๆ ของกลองและวิดีโอ และเลือกท่ีท่ีจะจัดเก็บภาพและ
วิดีโอคลิป

คลังภาพ
จัดการภาพ วิดีโอคลิป ไฟลเพลง ลักษณะ ภาพกราฟก แบบเสียง เสียงบันทึก และไฟลท่ีได
รับ ไฟลเหลาน้ีจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําโทรศัพทหรือการดหนวยความจํา และ
สามารถจัดเรียงไดในโฟลเดอร

ภาพถาย
ดภูาพและเลนวิดีโอคลิปดวยแอปพลิเคช่ันภาพถาย

เลือก เมนู > คลังภาพ > ภาพถาย

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี

ภาพถายทั้งหมด  — ดูภาพในแบบตารางภาพขนาดยอ คณุสามารถเรียงลําดับภาพตาม
ี่ ช่ือ หรือขนาดได
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เสนเวลา  — ดูภาพตามลําดับท่ีถายภาพ
อัลบั้ม  — เรียงลําดับภาพลงในอัลบั้ม คุณสามารถสราง เปลี่ยนช่ือ หรือลบอัลบั้มได หาก
คุณลบอัลบั้ม ภาพท่ีอยูในอัลบั้มจะไมถูกลบออกจากหนวยความจํา

การหมุนภาพ
เลือก ตัวเลือก > โหมดแนวนอน หรือ โหมดแนวต้ัง

การดูสไลดโชว
สไลดโชวจะใชภาพท่ีอยูในโฟลเดอรหรืออัลบั้มท่ีเลือกอยูในปจจุบัน

1 เลือก ภาพถายทั้งหมดเสนเวลา หรือ อัลบั้ม
2 เลือก ตัวเลือก > สไลดโชว
3 เลือก เริ่มสไลดโชว

การแกไขภาพ
คุณสามารถหมุน พลิก ครอบตัด และปรับความสวาง ความเขมแสง และสีของภาพได
เปนตน

1 เลือกภาพใน ภาพถายท้ังหมด, เสนเวลา หรือ อัลบั้ม
2 เลือก ตัวเลือก > แกไขภาพถาย
3 เลือกตัวเลือกการแกไข และใชปุมเล่ือนเพ่ือเปลี่ยนการตั้งคาหรือคา

เพลงและวิดีโอ
โทรศัพทของคุณมเีคร่ืองเลนสื่อสําหรับเลนเพลงและวิดีโอคลิปตางๆ ไฟลเพลงและวิดีโอท่ี
เก็บไวในโฟลเดอรเพลงในหนวยความจําโทรศัพทหรือการดหนวยความจํา จะถูกตรวจพบ
และเพ่ิมไวในคลังวิดีโอหรือคลังเพลงโดยอัตโนมัติ

เลือก เมนู > คลังภาพ และ เพลงและวิดีโอ

เลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
วิดีโอ  — แสดงรายการวิดีโอคลิปท่ีมีท้ังหมด
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ทุกเพลง  — แสดงรายการเพลงที่มีท้ังหมด คุณสามารถเรียงลําดับเพลงตามศิลปน อัลบั้ม
หรือประเภท เปนตน

การจัดการโฟลเดอรและไฟล
ในการจัดการโฟลเดอรและไฟลใน คลังภาพ ใหเลือก เมนู > คลังภาพ

การดูรายการโฟลเดอร
เลือก เนื้อหาทั้งหมด

การดูรายการไฟลในโฟลเดอร
เลือกโฟลเดอรและ เปด

การดูโฟลเดอรในการดหนวยความเมื่อยายไฟล
เล่ือนไปที่การดหนวยความจํา และเลื่อนไปทางขวา

การพิมพภาพ
โทรศัพทของคุณสนับสนุน Nokia XpressPrint ซึ่งชวยใหคุณพิมพภาพในรูปแบบไฟล JPEG
ได

1 เช่ือมตอโทรศพัทของคุณกับเคร่ืองพิมพท่ีใชรวมกันได โดยใชสายเคเบิลขอมูล USB
หรือใชการเช่ือมตอ Bluetooth หากเครือ่งพิมพสนับสนุน

2 เลือกภาพจาก คลังภาพ และ ตัวเลือก > พิมพ

การดหนวยความจํา
ใชการดหนวยความจําในการจัดเก็บไฟลมัลติมีเดียตางๆ ของคุณ เชน วิดีโอคลิป เพลง ไฟล
เสียง และขอมูลการสงขอความ

เลือก เมนู > คลังภาพ > เน้ือหาท้ังหมด > การดความจํา

โฟลเดอรบางโฟลเดอรใน คลังภาพ ท่ีมีเน้ือหาที่โทรศัพทของคุณใช (เชน ลักษณะ)
สามารถจัดเก็บในการดหนวยความจําได
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หากการดหนวยความจําไมไดรับการฟอรแมตไวลวงหนา คุณตองฟอรแมตการดน้ัน เม่ือคุณ
ฟอรแมตการดหนวยความจํา ขอมูลท้ังหมดบนการดน้ันจะถูกลบออกอยางถาวร

การฟอรแมตการดหนวยความจํา
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการดความจํา > ลางการดความจํา > ใช เมื่อการฟอรแมต
เสร็จสมบูรณแลว ใหปอนชื่อของการดหนวยความจํา

การปองกันการดหนวยความจําดวยรหัสผาน
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการดความจํา > ต้ังรหัสผาน รหัสผานจะถูกจัดเก็บใน
โทรศัพทของคุณ คุณจึงเพียงปอนรหัสผานเมื่อพยายามใชการดหนวยความจําในอุปกรณ
อ่ืนเทาน้ัน

การลบรหัสผานของการดหนวยความจํา
เลือก ตัวเลือก > ตัวเลือกการดความจํา > ลบรหัสผาน

การตรวจสอบปริมาณการใชหนวยความจํา
เลือก ตัวเลือก > รายละเอียด ปริมาณการใชหนวยความจําของกลุมขอมูลตางๆ และ
ปริมาณหนวยความจําท่ีเหลือสําหรับติดตั้งซอฟตแวรใหม จะแสดงขึน้

บริการเสียง

การฟงเพลง
ฟงเพลงดวยเครื่องเลนเพลงหรือวิทยุ และบันทึกเสียงดวยเครื่องบันทึกเสียง ดาวนโหลด
เพลงจากอินเทอรเน็ต หรือถายโอนเพลงจากคอมพิวเตอรของคุณ

คําเตือน:
การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ืองอาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคุณ ควรฟง
เพลงในระดับเสียงปกติ และอยาถือโทรศัพทไวใกลหูระหวางการใชลําโพง

เครื่องเลนสือ่
หากตองการเปดเครือ่งเลนส่ือ ใหเลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนสือ่
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เมนูเพลง
เขาใชไฟลเพลงและวิดีโอท่ีจัดเก็บบนหนวยความจําของอุปกรณหรือการดหนวยความจํา
ดาวนโหลดเพลงหรือวิดีโอคลิปจากเว็บ หรือดูวิดีโอท่ีใชรวมกันไดท่ีสตรีมจากเซิรฟเวอร
เครือขาย (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนสือ่

การเลนไฟลสือ่
เลือกไฟลจากโฟลเดอรท่ีมี และ เลน

การดาวนโหลดไฟลจากเว็บ
เลือก ตัวเลือก > ดาวนโหลด และไซตสําหรับดาวนโหลด

การอัพเดตคลังเพลงหลงัจากเพิ่มไฟล
เลือก ตัวเลือก > อัพเดตคลงั

การสรางรายการเลน
1 เลือก รายการเลน > สรางรายการเลน และปอนช่ือสําหรับรายการการเลน
2 เพ่ิมเพลงหรือวิดีโอคลิปจากรายการที่แสดง
3 ในการจัดเก็บรายการเลน ใหเลือก เสร็จ

การกําหนดคาสําหรับบริการการสตรีม
คณุอาจไดรับการตั้งคาการสตรีมเปนขอความกําหนดคาจากผูใหบริการ คุณยังสามารถปอน
การตั้งคาดวยตัวคุณเองได

1 เลือก ตัวเลือก > ดาวนโหลด > การต้ังคาสตรีมม่ิง > การจัดรูปแบบ
2 เลือกผูใหบริการ คาที่ต้ังไว หรือ การต้ังคาสวนบคุคล สําหรับการสตรีมขอมูล
3 เลือก บัญชี และบัญชีบริการการสตรีมจากการตั้งกําหนดคาท่ีใชงานอยู
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การเลนเพลง

การใชงานเครื่องเลนสือ่
กดปุมเพลงแบบสัมผัส หรือใชปุมเล่ือนตามปุมเสมอืนบนหนาจอ

การปรับระดับเสยีง
กดปุมปรับระดับเสียง

การเริ่มหรือหยุดเลนช่ัวคราว
กด 

การขามไปยังเพลงถัดไป
กด 

การขามไปยังเพลงกอนหนา
กด  สองครั้ง

การเลนเพลงปจจุบนัเดินหนาอยางรวดเร็ว
กดปุม  คางไว

การกรอกลับเพลงปจจุบัน
กดปุม  คางไว

การสลบัไปท่ีเมนูเพลง
เลือก 

การสลบัไปท่ีรายการเลนปจจุบัน
เลือก 

การปลอยใหเครื่องเลนสื่อเลนอยูในพื้นหลงั
กดปุมวางสาย
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การหยุดเครื่องเลนสือ่
กดปุมวางสายคางไว

การเปลีย่นรูปลักษณเครื่องเลนสือ่
โทรศัพทของคณุมีลักษณะมากมายเพื่อนํามาใชเปลี่ยนรูปลักษณของเครื่องเลนสื่อ

เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องเลนสือ่ และ ไปที่เครื่องเลนสื่อ > ตัวเลอืก > การต้ังคา >
ลกัษณะเครื่องเลนสื่อ และลักษณะท่ีตองการ

ปุมเสมือนจริงอาจเปลี่ยนไปตามลักษณะท่ีเลือก

การถายโอนเพลงจากคอมพิวเตอร

คณุสามารถถายโอนเพลงไปยังโทรศัพทดวยวิธีตางๆ ตอไปน้ี

• ใชเพลง Nokia เพ่ือถายโอน ริพ และเลนเพลงใหมบนคอมพิวเตอรและโทรศพัทมือถือ
ของคุณ ดาวนโหลดซอฟตแวรพีซจีาก www.music.nokia.com/download

• ใช Nokia Ovi Suite ในการเช่ือมตอโทรศัพทกับคอมพิวเตอรของคุณโดยใชการเช่ือม
ตอ Bluetooth หรือสายเคเบิลขอมูล USB ท่ีใชรวมกันได และใช Nokia Music Manager
ในการใชสายเคเบลิขอมูล USB ใหเลือก PC Suite เปนโหมดการเชื่อมตอ

• เช่ือมตอโทรศพัทกับคอมพิวเตอรของคุณโดยใชการเช่ือมตอ Bluetooth หรือสาย
เคเบิลขอมูล USB ท่ีใชรวมกันได และคัดลอกไฟลเพลงไปยังหนวยความจําเครื่อง ใน
การใชสายเคเบิลขอมูล USB ใหเลือก แหลงเก็บขอมูล เปนโหมดการเชื่อมตอ
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• ใช Use Windows Media Player เช่ือมตอสายเคเบิลขอมูล USB และเลือก การพิมพ
และสือ่ เปนโหมดการเช่ือมตอ

วิทยุ
เลือก เมนู > วิทยุ

โทรศัพทของคุณสนับสนุน Nokia XpressRadio ซึง่ใหคุณฟงสถานีวิทยุดวยเสาอากาศ FM
ท่ีมีอยูในตัวเคร่ืองได ในการปรับปรุงการรบัสัญญาณ ใหเชื่อมตอชุดหูฟงท่ีใชรวมกันได เพ่ือ
ใชเสาอากาศ FM ภายนอก หากตองการเปดใชงานลําโพง ใหเลือก เมนู > วิทยุ และ ตัว
เลอืก > การต้ังคา > เลนผาน > ลําโพง

ไมสามารถฟงวิทยุผานชุดหูฟง Bluetooth ได

การปรับคลื่นสถานีวิทยุ

การใชงานวิทยุ
ใชปุมเล่ือนเลือ่นไปตามปุมเสมือนบนหนาจอ
หรือ ใชปุมเพลง ,  และ 

การคนหาสถานีที่ใชไดถัดไป
กดปุมเล่ือนไปทางซายหรือขวาคางไว
หรือกดปุม  หรือปุมเพลง  คางไว

การปรับคลื่นสถานีวิทยุครั้งละ 0.05 MHz
กดปุมเล่ือนไปทางซายหรือขวาเบาๆ

การจัดเก็บสถานีในตําแหนงหนวยความจํา
เลือก ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี

การปอนชื่อของสถานีวิทยุ
เลือก ตัวเลือก > สถานี > ตัวเลอืก > เปลี่ยนชื่อ
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การสลบัไปยังสถานีอ่ืนที่จัดเก็บไว
เล่ือนขึน้หรือลง
หรือกดปุม  หรือปุมเพลง 
ในการเขาถึงสถานีโดยตรงจากรายการสถานีท่ีจัดเก็บไว ใหกดปุมตัวเลขที่ตรงกับหมายเลข
ของสถานี

การปรับระดับเสยีง
กดปุมปรับระดับเสียง

การหยุดเลนช่ัวคราว หรือเลนตอ
กดปุมเล่ือน (  / )
หรือกดปุมเพลง 

การต้ังคาวิทยุใหเลนในพื้นหลงั
กดปุมวางสายสั้นๆ

การปดวิทยุ
กดปุมวางสายคางไว

เลือก ตัวเลือก และจากตัวเลือกตอไปน้ี
คนหาทุกสถานี  — คนหาสถานีท่ีมีใหเลือกในท่ีตัง้ของคุณโดยอัตโนมัติ เพ่ือผลท่ีดีท่ีสุด
ใหคนหาเมื่ออยูนอกอาคารหรือใกลหนาตาง
ต้ังความถี่  — ปอนคลื่นความถ่ีของสถานีวิทยุ
ไดเรกทอรีสถานี  — เขาใชเว็บไซตท่ีมีรายช่ือสถานีวิทยุ (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
สถานี  — แสดง เปลี่ยนช่ือ หรือลบสถานีท่ีจัดเก็บไว

การต้ังคาวิทยุ
เลือก เมนู > วิทยุ

เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา และจากตัวเลือกตอไปน้ี
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RDS  — แสดงขอมูลจากระบบขอมูลวิทยุ เชน ช่ือของสถานี
ความถี่อัตโนมัติ  — ใหโทรศัพทสลับไปเปนคลื่นความถี่ท่ีสามารถรับคลื่นไดดีขึน้ (พรอม
ใชงานเมื่อเปดใชงาน RDS)
เลนผาน  — ฟงโดยใชชุดหูฟงหรือลําโพง
สญัญาณออก  — สลับระหวางระบบสเตอริโอกับโมโน
ลกัษณะวิทยุ  — เลือกรูปลักษณของวิทยุ

เครื่องบนัทึกเสียง
บันทึกคําพูด เสียง หรือสายท่ีใชอยู แลวจัดเก็บการบันทึกไวในคลัง

เลือก เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก

เคร่ืองบันทึกจะใชงานไมได ขณะใชสายขอมูลหรือเช่ือมตอ GPRS อยู

ในการใชปุมกราฟก ,  หรือ  ใหเล่ือนไปทางซายหรือขวา

การเริ่มบันทึก
เลือก  หรือ ในขณะใชสาย ใหเลือก ตัวเลอืก > บนัทึกเสียง ขณะกําลังบันทึกสาย คู
สนทนาทุกฝายจะไดยินเสียงบี๊พเบาๆ

การหยุดการบนัทึกช่ัวคราว
เลือก 

การหยุดการบนัทึก
เลือก  การบันทึกจะถูกจัดเก็บไวในโฟลเดอรการบันทึกในคลงั

หากตองการเลนหรือสงการบันทึกลาสุด เขาใชรายการการบันทึก หรือหากตองการเลือก
หนวยความจําและโฟลเดอรท่ีจะจัดเก็บการบันทึก ใหเลือก ตัวเลือก และตัวเลือกท่ี

อีควอไลเซอร
ปรับเสียงเมื่อใชเครือ่งเลนสื่อ
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เลือก เมนู > สื่อ > อีควอไลเซอร

การเปดใชงานชุดอีควอไลเซอรทีก่ําหนดไวลวงหนา
เล่ือนไปที่ชุด และเลือก ใชงาน

การสรางชุดอีควอไลเซอรใหม
1 เลือกชุดหน่ึงชุดจากสองชุดลาสุดในรายการ และ ตัวเลือก > แกไข
2 ใชปุมเลือ่นเพ่ือปรับการควบคุมเสียง
3 ในการจัดเก็บการตัง้คาและปอนช่ือสําหรับชุด ใหเลือก จัดเก็บ และ ตัวเลือก >

เปลี่ยนชื่อ

การแตงเสียงสเตอริโอ
การแตงเสียงสเตอริโอจะชวยสรางเอฟเฟกตเสียงสเตอริโอท่ีกวางขึน้ เมื่อคุณใชชุดหูฟง
สเตอริโอ

เลือก เมนู > สื่อ และ ขยายเสียงสเตอฯ

เว็บ 
คณุสามารถเขาใชบริการอินเทอรเน็ตตางๆ โดยใชเบราเซอรของโทรศัพท (บริการเสริมจาก
ระบบเครือขาย) ลักษณะของเว็บเพจในอินเทอรเน็ตอาจแตกตางกันขึน้กับขนาดของหนาจอ
คุณอาจไมสามารถดูรายละเอียดท้ังหมดของเว็บเพจในอินเทอรเน็ตได

ขอสําคัญ:  ใชเฉพาะบริการท่ีคุณเช่ือถือและใหความปลอดภยัท่ีเพียงพอ และปองกัน
อันตรายตอซอฟตแวร

คณุสามารถสอบถามการใชบริการเหลาน้ี ราคา และคําแนะนํา ไดจากผูใหบริการของคุณ

คณุอาจไดรับการตั้งกําหนดคาท่ีจําเปนสําหรบัการเบราซ เปนขอความการจัดรูปแบบจากผู
ใหบริการของคุณ

ในการตั้งคาบริการ เลือก เมนู > อินเทอรเน็ต > การตั้งคาเว็บ > การต้ังกําหนดคา การ
ตั้งกําหนดคา และบัญชี
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การเชื่อมตอบริการ
ในการสรางการเช่ือมตอไปยังบริการ เลือก เมนู > อินเทอรเน็ต > โฮมเพจ; หรือในโหมด
สแตนดบาย กด 0 คางไว

ในการเลือกบุคมารก เลือก เมนู > อินเทอรเน็ต > บุคมารค

ในการเลือก URL ท่ีเขาชมลาสุด เลือก เมนู > อินเทอรเน็ต > ที่อยูเว็บลาสุด

ในการปอนท่ีอยูของบริการ เลือก เมนู > อินเทอรเน็ต > ไปที่ท่ีอยู ปอนท่ีอยู และเลือก
ตกลง

หลังจากเช่ือมตอกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเรียกดูเพจตางๆ ได ฟงกชันของปุมโทรศัพท
อาจแตกตางกันไปตามบริการน้ันๆ ปฏบิัติตามขอความท่ีปรากฏบนจอแสดงผลที่โทรศัพท
ของคุณ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ใหติดตอผูใหบริการของคุณ

อัพโหลดไปท่ีเว็บ
เปดเว็บเพจของบริการการแบงใชออนไลนของคณุเพ่ือดูภาพและวิดีโอท่ีอัพโหลด และเพ่ือ
เปลี่ยนการตั้งคา (บริการเสริมของเครือขาย)

เปดบริการการแบงใชออนไลน
1 เลือก เมนู > เน็ต > อัพโหลดเว็บ และบริการการแบงใชออนไลน
2 เลือกจากลิงคท่ีบริการนําเสนอ

เปลีย่นการต้ังคาของบริการการแบงใชออนไลน
1 เลือก เมนู > เน็ต > อัพโหลดเว็บ และบริการการแบงใชออนไลน
2 เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา เพ่ือเปดหนาการตั้งคาของบริการ

การต้ังคาลักษณะ
ในขณะที่กําลังเบราซเว็บ, เลือก ตัวเลอืก > การต้ังคา และจากรายการตอไปน้ี:
การแสดงผล  — เลือกขนาดฟอนต, เลือกวาจะแสดงภาพหรือไม และวิธีการแสดงผล
ขอความ
ทั่วไป  — เลือกวาจะสงเว็บแอดเดรสเปนยูนิโคด (UTF-8) หรือไม, ชนิดยูนิโคดสําหรับ
เน้ือหา และจะเปดทํางาน JavaScript™ หรือไม
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ตวัเลือกท่ีใชไดอาจแตกตางจากน้ี

หนวยความจําแคช
แคช คือ หนวยความจําสําหรับจัดเก็บขอมูลไวช่ัวคราว หากคุณพยายามเขาดูหรือเขาดู
ขอมูลท่ีเปนความลับท่ีตองใชรหัสผาน ใหลบแคชของเครื่องหลังการใชแตละคร้ัง ขอมูล
หรือบริการท่ีคุณเขาใชงานจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําแคช

คุกก้ี คือ ขอมูลท่ีเว็บไซตจัดเก็บในหนวยความจําแคชของโทรศัพท คุกก้ีจะถูกบันทึกไว
จนกวาคุณจะลบขอมูลในหนวยความจําแคช

ในการลางแคชในขณะที่กําลงัเบราซ เลือก ตัวเลอืก > เครื่องมือ > ลบขอมูลในแคช

ถาตองการอนุญาตหรือปองกันโทรศัพทไมใหรับคุกก้ี เลือก เมนู > อินเทอรเน็ต > การตั้ง
คาเว็บ > ความปลอดภัย > คุกก้ี หรือในขณะท่ีกําลังเบราซ เลือก ตัวเลอืก > การต้ัง
คา > ความปลอดภัย > คุกก้ี

ความปลอดภัยของเบราเซอร
คณุจําเปนตองใชคณุสมบัติความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เชน บริการดานธนาคาร
หรือการซือ้สินคาออนไลน สําหรับการเชื่อมตอประเภทนี้ คุณจําเปนตองใชใบรับรองและ
โมดูลระบบปองกันซึ่งอาจมีอยูในซิมการดของคณุ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูให
บริการ

หากตองการดูหรือเปลี่ยนการตัง้คาในโมดูลรักษาความปลอดภัย หรือดูรายการใบรับรอง
สิทธิ์หรือใบรับรองของผูใชท่ีดาวนโหลดมายังโทรศัพทของคณุ ใหเลือก เมนู > การต้ัง
คา > ความปลอดภัย > การต้ังคาการปองกัน, ใบรับรองสทิธ์ิ หรือ ใบรับรองผูใช

ขอสําคัญ:  แมวาการใชใบรับรองจะชวยลดความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการเชื่อมตอระยะไกล
และการติดตั้งซอฟตแวรลงคอนขางมาก แตคุณก็ควรใชใบรับรองอยางถูกวิธีเพ่ือใหได
ประโยชนจากการรักษาความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึน้ดวย การมีใบรับรองเพียง
อยางเดียวมิไดเปนการปกปองเครื่องแตอยางใด หากตองการใหเคร่ืองมีความปลอดภยัมาก
ขึน้ ตัวจัดการใบรับรองจําเปนตองมีใบรับรองของแทท่ีถูกตองหรือนาเช่ือถือดวย ใบรับรอง
มีอายุการใชงานจํากัด หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรือ "ใบรับรองท่ีไมถูกตอง" ปรากฏขึน้
แมวาใบรับรองน้ันจะถูกตองอยูแลว ใหตรวจสอบวาวันและเวลาปจจุบันในเครื่องของคุณ

อง
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กอนท่ีจะเปลี่ยนแปลงคาของใบรับรอง คณุตองตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถเชื่อถือ
ขอมูลของเจาของใบรับรองน้ีได และตรวจสอบวาใบรับรองดังกลาวเปนของเจาของที่อยูใน
รายช่ือ

เกมสและแอปพลิเคชั่น
คณุสามารถจัดการแอปพลิเคช่ันและเกมสได โทรศัพทของคณุอาจมีเกมสหรือแอปพลิเคช่ั
บางอยางติดตั้งไวแลว ไฟลเหลาน้ีจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําของเครื่องหรือการด
หนวยความจําท่ีมีอยู และสามารถจัดเรียงไดในแฟมขอมูล

การเปดใชแอปพลเิคชั่น
เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > เกมส, การดความจํา หรือ รวม เล่ือนไปยังเกมสหรือแอป
พลิเคช่ัน และเลือก เปด

ในการตั้งคาเสียง แสงสวาง และการสั่นขณะเลนเกมส เลือก เมนู > แอปพลิเคชั่น > ตัว
เลอืก > การต้ังคาแอปพลิฯ

ตวัเลือกท่ีมใีหเลือกอ่ืนอาจประกอบดวย:

ตรวจสอบเวอรชั่น  — ใชตรวจสอบวาเวอรช่ันใหมของแอปพลิเคช่ันน้ีจะดาวนโหลดจาก
เว็บไดหรือไม (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)
เว็บเพจ  —  เพ่ือใหรายละเอียดหรือขอมูลเพ่ิมเติมของแอปพลิเคช่ันจากเว็บไซต
อินเทอรเน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือขาย) ถามี
เขาสูแอปพลิเคชั่น  —  เพ่ือจํากัดแอปพลิเคช่ันจากการเขาสูระบบเครือขาย

การดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น
โทรศัพทของคุณสนับสนุนแอปพลเิคช่ัน J2ME™ Java กอนท่ีจะดาวนโหลด โปรดตรวจสอบ
วาแอปพลเิคช่ันน้ีใชงานไดกับโทรศพัทของคุณ

ขอสําคัญ:  ตดิตั้งและใชเฉพาะแอปพลิเคชั่นและซอฟตแวรอ่ืนๆ จากแหลงท่ีวางใจได
เทาน้ัน เชน แอปพลิเคช่ันท่ีมีสัญลักษณจาก Symbian หรือผานการทดสอบรับรองจาก Java
Verified™

คณุสามารถดาวนโหลดแอปพลิเคช่ันใหมๆ และเกมสตางๆ ไดหลายวิธีดังน้ี
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• เลือก เมนู > แอปพลเิคชั่น > ตัวเลือก > ดาวนโหลด > ดาวนโหลดแอปฯ หรือ
ดาวนโหลดเกมส รายการบุคมารกท่ีใชไดจะแสดงขึ้น

• ใช Nokia Ovi Suite เพ่ือดาวนโหลดแอปพลิเคช่ันลงในโทรศัพทของคณุ

คณุสามารถสอบถามการใชบริการแบบอื่น และราคาไดจากผูใหบริการของคุณ

แผนที่

คณุสามารถเรยีกดูแผนที่ของเมืองและประเทศตางๆ คนหาที่อยูและสถานที่ท่ีนาสนใจ
วางแผนเสนทางจากสถานที่หน่ึงไปยังท่ีอ่ืนๆ บันทึกสถานที่ใหเปนจุดสังเกต และสงขอมูล
เหลาน้ีไปยังอุปกรณท่ีใชงานรวมกันได

การทําแผนที่เกือบท้ังหมดน้ันจะไมถูกตองแมนยําและไมเสร็จสมบูรณในบางอาณาเขต
โปรดอยาเช่ือถือตอแผนที่ท่ีคุณดาวนโหลดมาเพื่อใชในโทรศัพทน้ีเพียงอยางเดียวเทาน้ัน

หมายเหตุ: การดาวนโหลดเน้ือหา เชน แผนท่ี, ภาพจากดาวเทียม, ไฟลเสียง, คูมือหรือ
ขอมูลจราจรอาจทําใหมีการสงขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

เน้ือหา เชน ภาพจากดาวเทียม คูมือ ขอมูลเก่ียวกับสภาพอากาศและจราจร รวมท้ังบริการท่ี
เก่ียวของสรางขึ้นโดยบริษัทอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกับ Nokia เน้ือหาบางอยางอาจไมถูกตอง
แมนยําและไมสมบูรณ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมในการใหบริการ คุณจึงไมควรอางอิง
เน้ือหาที่กลาวมาขางตนและบริการท่ีเก่ียวของเพียงอยางเดียว

คุณสามารถดูรายละเอียดเก่ียวกับแผนที่ไดท่ี www.nokia.com/maps

หากตองการใชแอปพลิเคช่ันแผนที่ ใหเลือก เมนู > นัดหมาย > แผนท่ี และจากตัวเลือก
ท่ีมีใหเลือก

การดาวนโหลดแผนที่
โทรศัพทของคณุอาจมีแผนท่ีติดตั้งไวกอนแลวในการดหนวยความจํา คุณสามารถ
ดาวนโหลดแผนที่ชุดใหมทางอินเทอรเน็ตไดโดยใชซอฟตแวร Nokia Map Loader ใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร
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การดาวนโหลดและติดต้ัง Nokia Map Loader
1 หากตองการดาวนโหลด Nokia Map Loader บนคอมพิวเตอรของคุณและดูคําแนะนํา

เพ่ิมเติม โปรดไปที่ www.maps.nokia.com
2 เลือก เมนู > นัดหมาย > แผนท่ี เพ่ือทําการกําหนดคาเร่ิมตน

การดาวนโหลดแผนที่
กอนท่ีคุณจะดาวนโหลดแผนที่ใหมเปนคร้ังแรก โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณมกีารดหนวย
ความจําอยูในโทรศัพท
ในการเปลี่ยนการเลือกแผนที่บนการดหนวยความจําของคุณ ใหใช Nokia Map Loader เพ่ือ
ลบแผนท่ีท้ังหมดในการดหนวยความจํา และดาวนโหลดแผนที่ท่ีเลือกใหม เพ่ือใหแนใจวา
แผนที่ท้ังหมดมาจากชุดเดียวกัน

การดาวนโหลดแผนที่โดยอัตโนมัติ
เลือก เมนู > นัดหมาย > แผนที่ และ การต้ังคา > การตั้งคาเครือขาย > ยอมใหใช
เครือขาย > ใช หรือ ในเครือขายโฮม

การยกเลกิใชงานการดาวนโหลดอัตโนมัติ
เลือก ไม

หมายเหตุ: การดาวนโหลดเน้ือหา เชน แผนท่ี, ภาพจากดาวเทียม, ไฟลเสียง, คูมือหรือ
ขอมูลจราจรอาจทําใหมีการสงขอมูลจํานวนมาก (บริการเสริมจากระบบเครือขาย)

แผนท่ีและ GPS
โทรศัพทของคุณไมมีเสาอากาศ GPS ภายใน ในการใชแอปพลิเคช่ันท่ีตองใชการเชื่อมตอ
GPS ใหใชตัวรับ GPS ภายนอกท่ีใชงานรวมกันได (อุปกรณเสริมแยกจําหนายตางหาก) จับคู
ตัวรับ GPS กับโทรศัพทของคุณโดยใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูคูมือผูใชของตัวรับ GPS

คุณสามารถใช Global Positioning System (GPS) เพ่ือสนับสนุนแอปพลิเคช่ันแผนที่ คนหา
ตําแหนงของคุณ หรือวัดระยะทางและพกัิดแผนที่

หลังจากท่ีจับคูโทรศัพทของคุณกับตัวรับ GPS ภายนอกแลว อุปกรณอาจใชเวลาหลายนาที
ในการแสดงตําแหนงปจจุบัน
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Global Positioning System (GPS) ดําเนินการโดยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ซึง่เปนผูรับผิด
ชอบความถูกตองแมนยําและการบํารุงรักษาแตเพียงผูเดียว ความถูกตองแมนยําของขอมูล
ระบุตําแหนงสามารถไดรับผลกระทบจากการปรับดาวเทียม GPS ท่ีกระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ
และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามนโยบาย GPS ฝายพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและ
กรมการวางแผนเพื่อการนํารองระบบวิทยุแหงรัฐบาลกลาง ความถูกตองแมนยํายังอาจได
รับผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณิตท่ีไมมีประสิทธิภาพของดาวเทียมดวย ความพรอม
ใชประโยชนและคุณภาพของสัญญาณ GPS จะไดรับผลกระทบจากที่ตั้งของคุณ อาคาร สิ่ง
กีดขวางตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ บริเวณในอาคารหรือชั้นใตดนิอาจไมมีสัญญาณ
GPS และสัญญาณอาจออนลงเม่ือผานวัสดุตางๆ เชน คอนกรีตหรือโลหะ

GPS ไมสามารถนํามาใชเพ่ือวัดตําแหนงท่ีตั้งอยางละเอียดแมนยําได และคุณไมควรใช
ขอมูลท่ีตั้งจากเครื่องรับ GPS และเครือขายวิทยุเซลลูลารเพียงอยางเดียวเพ่ือหาตําแหนง
และนําทาง

บริการพิเศษ
คณุสามารถอัพเกรดแผนที่เปนระบบการนําทางแบบสมบูรณเพ่ือใชสําหรับการขบัรถยนต
หรือการเดินเทา คุณตองมีใบอนุญาตทองถิ่นสําหรับระบบการนําทางแบบสมบูรณ การนํา
ทางทางรถยนตจะมีระบบการแนะนําดวยเสียงท่ีสมบูรณ และมุมมองแผนท่ีสามมิติ การนํา
ทางคนเดินเทามีการจํากัดความเร็วอยูท่ี 30 กม./ชม. (18.6 ไมล/ชม.) และไมมีเสียง
แนะนํา บริการการนําทางอาจไมมีในบางประเทศหรือบางภมูิภาค สําหรับรายละเอียดเพ่ิม
เติม โปรดดูท่ีเว็บไซต Nokia ในพ้ืนท่ีของคุณ

ในการใชบริการน้ี คุณตองมีตัวรับ GPS ภายนอกท่ีใชงานรวมกันได ซึง่สนับสนุนเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth

การซื้อบริการการนําทาง
เลือก เมนู > นัดหมาย > แผนที่ และ บริการพิเศษ > ซื้อใบอนุญาตนําทาง และทําตาม
คําแนะนํา

ถาตองการใชการนําทางที่มีเสียงแนะนํา คุณตองยอมใหแอปพลิเคช่ันแผนที่ใชการเชื่อม
ตอกับเครือขาย

ใบอนุญาตการนําทางจะถูกเช่ือมตอเขากับซิมการดของคณุ ถาคุณใสซิมการดอ่ืนใน
โทรศัพทของคุณ ระบบจะขอใหคุณซื้อใบอนุญาตเมื่อเริ่มตนการนําทาง ระหวาง

แผนท่ี 67



กระบวนการซื้อ ระบบจะเสนอใหคุณโอนยายใบอนุญาตการนําทางที่มีอยูไปยังซิมการดใหม
โดยไมมีคาใชจายเพ่ิมเติม

การจดัการ

ใหโทรศัพทชวยในการจัดการชีวิตของคุณ

การจัดการรายชื่อ
จัดเก็บช่ือ เบอรโทรศัพท และท่ีอยู เปนรายช่ือในโทรศัพทและในซมิการด

เลือก เมนู > รายช่ือ

การเลือกหนวยความจําสําหรับรายชื่อ
หนวยความจําโทรศพัทสามารถจัดเก็บรายช่ือพรอมรายละเอียดเพ่ิมเติม เชน เบอรโทรศัพท
ตางๆ และรายการตัวอักษร และคุณยังสามารถจัดเก็บภาพ แบบเสียง หรือวิดีโอคลิป สําหรับ
รายช่ือจํานวนหนึ่งได

หนวยความจําซมิการดสามารถจดัเก็บช่ือพรอมเบอรโทรศัพทหน่ึงเบอรแนบไปกับช่ือน้ัน
รายช่ือท่ีจัดเก็บในหนวยความจําซิมการดจะถูกแสดงดวย 

1 เลือก การตั้งคา > ความจําท่ีใช เพ่ือเลือกหนวยความจําซมิการด โทรศัพท หรือท้ัง
สอง สําหรับรายช่ือของคุณ

2 เลือก เครื่องและซิม เพ่ือเรียกคืนรายชื่อจากหนวยความจําท้ังสอง เมื่อคุณจัดเก็บราย
ช่ือ รายช่ือน้ันจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจําโทรศัพท

การจัดการรายชื่อ

การคนหารายชื่อ
เลือก เมนู > รายช่ือ > ช่ือ
เล่ือนดูรายช่ือ หรือปอนอักษรตัวแรกของชื่อในรายช่ือ

การบันทึกช่ือและเบอรโทรศัพท
เลือก เมนู > รายช่ือ > เพิ่มใหม
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การเพิ่มหรือแกไขรายละเอียด
เลือกรายช่ือและ ขอมูล > ตัวเลอืก > เพ่ิมขอมูล

การลบรายละเอียด
เลือกรายช่ือและ ขอมูล เลือกรายละเอียดและ ตัวเลอืก > ลบ

การลบรายชื่อ
เลือกรายช่ือและ ตัวเลือก > ลบช่ือ

การลบรายชื่อทั้งหมด
เลือก เมนู > รายช่ือ > ลบรายชื่อท้ังหมด > จากความจําเครื่อง หรือ จากซิมการด

การคัดลอกหรือยายรายชื่อระหวางหนวยความจําโทรศพัทและหนวยความจํา
มการด

การคัดลอกรายชื่อเดียว
เลือก ตัวเลอืก > ตัวเลือกการเลือก > เลอืก ทําเคร่ืองหมายเลือกรายช่ือท่ีคุณตองการคัด
ลอกหรือยาย และเลือก ตัวเลือก > คัดลอกที่เลอืก หรือ ยายที่เลือก

การคัดลอกรายชื่อทั้งหมด
เลือก เมนู > รายช่ือ > คัดลอกรายชื่อ หรือ ยายรายชื่อ

การสรางกลุมรายชื่อ
จัดเรียงรายช่ือลงในกลุมผูโทรท่ีมีเสียงเรียกเขาและภาพประจํากลุมตางๆ กัน

1 เลือก เมนู > รายชื่อ > กลุม
2 เลือก เพ่ิม หรือ ตัวเลือก > เพ่ิมกลุมใหม เพ่ือสรางกลุมใหม
3 ปอนช่ือกลุม อาจเลือกภาพและเสียงเรียกเขาใหกับกลุมดวย แลวเลือก จัดเก็บ
4 ในการเพิ่มรายช่ือในกลุม ใหเลือกกลุม และเลือก ดูขอมูล > เพ่ิม
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นามบตัร
คณุสามารถสงและรับขอมูลรายชื่อของบุคคลจากเคร่ืองท่ีใชงานรวมกันได ซึง่สนับสนุน
มาตรฐาน vCard

ในการสงนามบัตร ใหคนหารายชื่อ แลวเลือก ขอมูล > ตัวเลือก > สงนามบตัร

หลังจากไดรับนามบัตรแลว ใหเลือก แสดง > จัดเก็บ เพ่ือจัดเก็บนามบัตรในหนวยความจํา
ของโทรศัพท

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

เม่ือเดินทางไปยังเขตเวลาอื่น เลือก เมนู > การต้ังคา > วันและเวลา > การต้ังคาวัน
และเวลา > เขตเวลา: และเลื่อนไปทางซายหรือขวาเพื่อเลือกเขตเวลาของสถานที่น้ัน 
วันท่ีและเวลาจะถูกกําหนดตามเขตเวลาและจะทําใหโทรศัพทแสดงเวลาในการสงขอความ
อักษรหรือขอความมัลติมีเดียท่ีไดรับอยางถูกตอง

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

นาฬิกาปลุก
ใชสงเสียงปลุกเมื่อถึงเวลาท่ีตองการ

การต้ังปลุก
1 เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกาปลกุ
2 เปดใชงานการปลุก และปอนเวลาปลุก
3 หากตองการตัง้ใหปลุกซ้ําในวันท่ีเลือกของสัปดาห ใหเลือก ปลกุซ้ํา: > เปด และวัน
4 เลือกเสียงปลุก
5 กําหนดระยะหมดเวลาการเลื่อนปลุก และเลือก จัดเก็บ
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การหยุดเสียงปลกุ
ในการหยุดเสียงปลุก ใหเลือก หยุด

หากคุณปลอยใหเสียงปลกุดังเปนเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก เลื่อนไป เสียงปลุกจะหยุดเมื่อ
หมดเวลาการเล่ือนปลุก แลวเร่ิมใหมอีกคร้ัง

ปฏิทิน
เลือก เมนู > นัดหมาย > ปฏิทิน

วันปจจุบันจะมีกรอบลอมรอบ หากมีบันทึกใดๆ ตั้งไวสําหรับวันน้ันๆ วันดังกลาวจะปรากฏ
เปนตัวทึบ หากคุณตองการดบูันทึกของวันน้ัน ใหเลือก ดูขอมูล ในการดูทีละสัปดาห ให
เลือก ตัวเลือก > มุมมองสปัดาห หากตองการลบบนัทึกท้ังหมดในปฏิทิน ใหเลือก ตัว
เลอืก > ลบบนัทึก > บนัทึกท้ังหมด

หากตองการแกไขการตั้งคาท่ีเก่ียวของกับวันท่ีและเวลา ใหเลือก ตัวเลือก > การต้ังคา
และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีอยู หากตองการลบบันทึกเกาโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาท่ีระบุ
เลือก ตัวเลือก > การต้ังคา > ลบบันทึกอัตโนมัติ และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีอยู

การสรางบันทึกปฏิทิน
เล่ือนไปยังวันท่ี และเลือก ตัวเลอืก > สรางบนัทึก เลือกประเภทของบันทึก และปอน
ขอมูลในชองตางๆ

สิง่ที่ตองทํา
ในการสรางบันทึกงานที่ตองทํา ใหเลือก เมนู > นัดหมาย > สิ่งท่ีตองทํา

ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก เพิ่ม หรือเลือก ตัวเลือก > เพิ่ม ปอนขอมูล
ในชองตางๆ และเลือก จัดเก็บ

ในการดูบันทึก เล่ือนไปยังบันทึกน้ัน และเลือก ดูขอมูล

บนัทึก
ในการเขยีนและสงบันทึก เลือก เมนู > นัดหมาย > บนัทึก
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ในการจัดทําบันทึก หากยังไมมีบันทึก ใหเลือก เพ่ิม หรือเลือก ตัวเลอืก > สรางบันทึก
เขียนบันทึก และเลือก จัดเก็บ

เครื่องคิดเลข
โทรศัพทของคุณมีเคร่ืองคิดเลขมาตรฐาน เคร่ืองคิดเลขเฉพาะทางวิทยาศาสตร และเคร่ือง
คดิเลขสําหรับเงินกู

เลือก เมนู > นัดหมาย > เครื่องคิดเลข และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก ซึ่งรวมถึง
ประเภทเครื่องคิดเลขและคําแนะนําในการใชงาน

เคร่ืองคิดเลขน้ีมีขอจํากัดในเรื่องความถูกตองและใชสําหรับการคํานวณแบบงายๆ เทาน้ัน

ตัวนับเวลาถอยหลัง
ตัวนับเวลาปกติ
1 ในการเปดใชงานตัวนับเวลา เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง > ตัวนับแบบ

ทั่วไป ปอนเวลา และเขียนบันทึกท่ีจะปรากฏขึน้เมื่อหมดเวลา ในการเปลี่ยนเวลา ให
เลือก เปลี่ยนเวลา

2 ในการเริ่มนับเวลา ใหเลือก เริ่ม
3 หากตองการหยุดนับเวลา เลือก หยุดนับ

ตัวนับรอบเวลา
1 หากตองการตัง้จับเวลาแบบรอบเวลาไดถึง 10 รอบ ใหใสจํานวนรอบกอน
2 เลือก เมนู > นัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง > ตัวนับรอบเวลา
3 ในการเริ่มนับเวลา ใหเลือก เริ่มตนตัวนับเวลา > เริ่ม

ในการเลือกวิธีการเริ่มตนนับรอบเวลาถัดไป เลือก เมน ู> นัดหมาย > ตัวนับถอยหลัง >
การต้ังคา > ตอไปยังชวงถัดไป และเลือกจากตัวเลือกท่ีมีใหเลือก

นาฬิกาจับเวลา
คุณสามารถจับเวลา วัดคาเวลา หรือรอบเวลาโดยใชนาฬิกาจับเวลา

เลือก เมนู > นัดหมาย > นาฬิกา และเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี
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เวลาที่แยกไว  — เพ่ือวัดคาเวลาในรอบนั้น ในการรีเซต็เวลาโดยไมบันทึกไว ใหเลือก ตัว
เลอืก > ตั้งเวลาใหม
รอบเวลา  — เพ่ือบันทึกรอบเวลา
จับเวลาตอ  — เพ่ือดูเวลาท่ีคุณตั้งไวเปนพ้ืนหลัง
เวลาลาสดุ  — เพ่ือดูเวลาที่จับครัง้ลาสุด หากยังไมไดรีเซต็เวลาของนาฬิกา
แสดงเวลา หรือ ลบเวลา — เพ่ือดูหรือลบเวลาท่ีบันทึกไว

หากตองการตั้งนาฬิกาจับเวลาใหทํางานเปนพ้ืนหลังของหนาจอ ใหกดปุมวางสาย

เคล็ดลับเพื่อส่ิงแวดลอม

ตอไปน้ีคือเคล็ดลับเก่ียวกับวิธีท่ีคุณจะสามารถชวยปกปองสิ่งแวดลอมได

ประหยัดพลังงาน
เม่ือคุณชารจแบตเตอรี่จนเตม็แลวและถอดอุปกรณชารจออกจากโทรศัพท ใหถอดปลั๊ก
อุปกรณชารจออกจากเตารับท่ีผนังดวยเชนกัน

คณุไมจําเปนตองชารจแบตเตอรี่บอยคร้ังมากนัก หากคุณดําเนินการดังตอไปน้ี

• ปดและปดการใชงานแอปพลิเคชั่น บริการ และการเชื่อมตอเมื่อไมใชงาน
• ลดความสวางของหนาจอ
• ตั้งคาใหโทรศัพทเขาสูโหมดประหยดัพลังงานหลังจากระยะเวลาขัน้ต่ําท่ีไมมีการใช

งาน หากมีโหมดดังกลาวอยูในโทรศัพทของคุณ
• ปดการใชงานเสียงท่ีไมจําเปน เชน เสียงปุมกดและเสียงเรียกเขา
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การหมุนเวียนมาใชใหม
วัสดุสวนใหญของโทรศัพท Nokia สามารถนํากลับมาใชใหมได ตรวจสอบวิธีการนํา
ผลิตภัณฑ Nokia ของคุณกลับมาใชใหมไดท่ี www.nokia.com/werecycle หรือตรวจสอบ
บนโทรศัพทมือถือ www.nokia.mobi/werecycle

นําบรรจุภัณฑและคูมือผูใชของคุณกลับมาหมุนเวียนใชใหมตามระเบียบการหมุนเวียนมาใช
ใหมของทองถิ่นของคุณ

การเรียนรูเพิ่มเติม
หากตองการขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับคณุลักษณะทางส่ิงแวดลอมของอุปกรณของคุณ โปรดดู
ท่ี www.nokia.com/ecodeclaration

อุปกรณเสริมของแทจาก Nokia

คําเตือน:
เลือกใชแตแบตเตอรี ่อุปกรณชารจ และอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองโดย Nokia วา
สามารถใชไดกับเครื่องรุนน้ีเทาน้ัน การใชอุปกรณประเภทอื่นนอกเหนือจากน้ี อาจเปน
อันตรายและทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับเคร่ืองเปนโมฆะไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ท่ีไมไดรับการรับรองอาจเสี่ยงกับการลุกไหม การระเบิด
การรั่วไหล หรืออันตรายอื่นๆ

หากตองการทราบแหลงจําหนายอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรอง สามารถสอบถามจาก
ตัวแทนจําหนายของคุณ
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อุปกรณเสริมสําหรับโทรศัพทของคุณมีจําหนายอยูมากมาย หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ี www.nokia.co.th/accessories

ขอกําหนดที่ควรปฏิบัติสําหรับการใชอุปกรณเสริม
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริม ใหจับท่ีปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงท่ี

สายไฟ
• ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณเสริมท่ีไดติดตั้งในพาหนะไดรับการติดตั้งอยาง

แนนหนาและทํางานอยางถูกตอง
• เฉพาะผูท่ีมีคุณสมบัติผานการรับรองเทาน้ันท่ีจะติดตั้งอุปกรณเสริมในรถที่ติดตั้งยาก

ได

แบตเตอรี่

ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบาย

BL-4CT ไมเกิน 7.5 ชม ไมเกิน 380 ชม

ขอสําคัญ:  เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบายเปนเวลาโดยประมาณ และจะเปนไปตามการ
ประมาณการตอเมื่ออยูภายใตขอกําหนดที่เหมาะสมของเครอืขายเทาน้ัน เวลาสนทนาและ
เวลาสแตนดบายขึน้อยูกับซิมการด คุณสมบัติท่ีใช อายุและขอกําหนดของแบตเตอรี่
อุณหภูมิในการเก็บแบตเตอร่ี ขอกําหนดของเครือขาย และปจจัยอ่ืนๆ อีกมากมาย และเวลา
สนทนาและเวลาสแตนดบายอาจสั้นกวาท่ีระบุไวขางตนอยางมาก เสียงเรียกเขา การจัดการ
สายดวยระบบแฮนดฟรี การใชในโหมดดิจิตอล และคุณสมบัตอ่ืินๆ จะใชพลังงานจาก
แบตเตอรี่ และระยะเวลาท่ีใชอุปกรณในการโทรจะสงผลตอเวลาสแตนดบาย ในทํานอง
เดียวกัน ระยะเวลาที่เปดเคร่ืองรวมท้ังท่ีอยูในโหมดสแตนดบายก็มีผลตอระยะเวลาในการ
สนทนาดวยเชนกัน

ขอมลูผลิตภัณฑและความปลอดภัย

การจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล
เจาของเนื้อหาอาจใชเทคโนโลยีการจัดการสทิธิ์แบบดจิิตอล (DRM) ประเภทตางๆ ในการปกปองทรัพยสินทางปญญาของตน รวมถงึ
ลขิสทิธิ ์โทรศพัทนี้อาจใชซอฟตแวร DRM หลากหลายประเภทเพื่อเขาถงึเนื้อหาที่ไดรับการปองกันดวย DRM คณุสามารถใช
โทรศพัทเคร่ืองนี้เขาถึงเนื้อหาที่ไดรับการปองกันดวย WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock และ OMA DRM 2.0
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หากซอฟตแวร DRM หนึ่งๆ ไมสามารถปองกันเนื้อหาได เจาของเนื้อหาสามารถขอใหมีการเพิกถอนความสามารถในการเขาถงึเนื้อหา
ใหมที่ไดรับการปองกนัดวย DRM ของซอฟตแวร DRM ดงักลาว การเพิกถอนยังสามารถปองกันการนําเนื้อหาที่ไดรับการปกปองดวย
DRM ดงักลาวที่มีอยูแลวในโทรศพัทของคณุกลับมาใชใหม การเพิกถอนซอฟตแวร DRM จะไมมีผลตอการใชเนื้อหาที่ไดรับการ
ปองกันดวย DRM ประเภทอื่นๆ หรือการใชเนื้อหาทีไ่มไดรับการปองกนัดวย DRM

เนื้อหาที่ปองกันดวยการจัดการสทิธิ์แบบดจิิตอล (DRM) จะมาพรอมกบัรหสัการใชทีเ่ก่ียวของซ่ึงทาํหนาที่ระบุถึงสทิธขิองคณุในการ
ใชเน้ือหา

หากโทรศพัทของคุณมีขอมูลที่ปองกนัดวย OMA DRM เมื่อจะสาํรองขอมูลทัง้รหัสการใชและเนื้อหานั้น ใหใชฟงกชั่นการสํารองขอมูล
จากโปรแกรม Nokia Ovi Suite

วธิีการถายโอนขอมูลแบบอืน่ๆ อาจไมโอนรหัสการใชที่จําเปนตองถกูเรียกคนืพรอมเนื้อหาเพื่อใหคุณสามารถใชเนื้อหาทีป่องกนัดวย
OMA DRM ไดตอไปหลังจากจัดรูปแบบหนวยความจําโทรศพัทแลว คณุอาจจําเปนตองเรียกคนืรหสัการใชในกรณีที่ไฟลในโทรศพัท
ของคุณเสยี

หากโทรศพัทมีเนื้อหาที่ปองกันดวย WMDRM ทั้งรหสัการใชและเนื้อหาจะหายไปหากคณุจัดรูปแบบหนวยความจําของโทรศพัท คุณ
อาจสญูเสยีรหัสการใชและเนื้อหาหากไฟลในโทรศพัทของคณุเสยี การสูญหายของรหัสการใชหรือเนื้อหาอาจจํากดัความสามารถใน
การใชเนื้อหาเดียวกันบนโทรศพัทของคณุอกีคร้ัง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ตดิตอผูใหบริการของคุณ

รหสัการใชบางอยางอาจจะเชื่อมตอกบัซิมการดใดซิมการดหนึ่ง และเนื้อหาทีไ่ดรับการปองกันไวจะเขาถงึไดเฉพาะเมื่อใสซิมการด
ดงักลาวไวในเคร่ืองแลวเทานั้น

แอปพลิเคช่ันของบริษัทอื่น
แอปพลเิคชั่นของบริษัทอ่ืนทีม่าพรอมกับโทรศพัท อาจถกูสรางขึ้นและอาจเปนของบุคคลหรือนิตบิคุคลที่ไมใชกิจการในเครือหรือมี
สวนเกี่ยวของกับ Nokia ทัง้นี้ Nokia ไมไดเปนเจาของลขิสทิธิ์หรือสิทธิใ์นทรัพยสินทางปญญาของโปรแกรมจากผูผลิตรายอ่ืนเหลา
นี้ ดังนั้น Nokia จึงไมมีสวนรับผิดชอบในการใหการสนับสนุนผูใช ความสามารถในการใชงานของแอปพลิเคชั่นเหลานี้ หรือขอมูลที่
แสดงในแอปพลเิคชั่นหรือสื่อเหลานี้ นอกจากนี้ Nokia ไมไดใหการรับประกันใดๆ สําหรับแอปพลิเคชั่นของบริษัทเหลานี้

ดวยการใชแอปพลเิคชัน่ตางๆ คณุใหการรับรองวา แอปพลิเคชั่นเหลานั้นไดรับการจัดเตรียมใหในแบบทีเ่ปนโดยไมมีการรับประกัน
ใดๆ อยางชดัแจงหรือเปนนัยยะ ตามขอบขายสงูสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่นํามาใช คณุยังใหการรับรองตอไปนี้อกีวา ทัง้ NOKIA
รวมทั้งบริษัทพนัธมิตรจะไมใหการรับประกนัใดๆ ไมวาจะระบไุวอยางชัดแจง หรือโดยนัยในทกุกรณี รวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะการรับ
ประกันของชื่อสินคา โอกาสทางการคา หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงคพิเศษ หรือรับประกนัวาซอฟตแวรนี้จะไมลวงละเมิดการ
จดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ ์เคร่ืองหมายการคา หรือสิทธิ์อืน่ใดของบุคคลที่สาม

แบตเตอรี่
ขอมลูเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ
โทรศพัทของคณุใชพลงังานจากแบตเตอรี่ชนิดทีส่ามารถชารจประจุใหมได แบตเตอร่ีที่ไดรับการออกแบบใหใชกับโทรศพัทรุนนี้คอื
BL-4CT Nokia อาจผลิตแบตเตอรี่รุนอ่ืนที่ใชงานไดกบัโทรศพัทรุนนี้ โทรศพัทเคร่ืองนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลงังานจากอุปกรณ
ชารจตอไปนี้ AC-8 หมายเลขรุนของอุปกรณชารจทีถู่กตองนั้นอาจแตกตางกันไปตามประเภทของปลั๊กเสยีบ ความแตกตางของปลั๊ก
เสียบจะระบุไวดวยคาใดคาหนึ่งตอไปนี้: E, EB, X, AR, U, A, C, K หรือ UB
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แบตเตอร่ีสามารถนํามาชารจและคายประจุแบตเตอร่ีไดเปนรอยครั้ง แตแบตเตอร่ีกจ็ะคอยๆ เสือ่มสภาพไปในที่สดุ เม่ือสังเกตเห็นวา
เวลาการสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอรี่สั้นลงอยางเห็นไดชัด ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอร่ีที่ไดรับการรับรอง
จาก Nokia เทานั้น และชารจแบตเตอรี่โดยใชอปุกรณชารจสาํหรับโทรศพัทรุนนี้ที่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น

หากใชแบตเตอร่ีเปนคร้ังแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอร่ีเปนเวลานาน คณุอาจตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอปุกรณชารจแลว
เชื่อมตออีกคร้ังเพื่อเร่ิมชารจแบตเตอร่ี หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาทีส่ัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏขึ้นบน
หนาจอหรือกอนที่จะสามารถโทรออกได

การถอดออกอยางปลอดภัย ปดโทรศพัท และปลดการเชื่อมตอโทรศพัทจากอุปกรณชารจทุกคร้ังกอนถอดแบตเตอรี่

การชารจที่เหมาะสม ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสยีบและตวัเครื่องเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสยีบแบตเตอร่ีที่ชารจเตม็แลวคาง
ไวกบัอปุกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สัน้ลง หากคณุทิ้งแบตเตอร่ีที่ชารจ
เตม็ไว แบตเตอร่ีจะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผานไป

หลีกเลีย่งอณุหภูมิทีร่อนหรือหนาวจัด พยายามเกบ็แบตเตอรี่ไวในทีท่ี่มีอณุหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภูมิที่
รอนหรือหนาวจัดทาํใหประสิทธภิาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง แบตเตอร่ีทีร่อนหรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไม
สามารถใชงานไดชั่วคราว ประสทิธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง

หามลดัวงจร การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกดิข้ึนไดเม่ือมีวัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับข้ัว
บวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะดานหลังของแบตเตอรี่) เหตกุารณเชนนี้อาจเกดิข้ึนได เชน ในกรณี
ทีค่ณุพกแบตเตอร่ีสํารองไวในกระเปาเสื้อหรือในกระเปาเล็กๆ การลดัวงจรเชนนี้อาจทําใหแบตเตอร่ีหรือวัตถุสาํหรับเชือ่มตอเกิด
ความเสียหายได

การทิ้ง หามทิ้งแบตเตอร่ีที่ไมใชลงในกองไฟเพราะแบตเตอรี่อาจระเบดิได การกาํจัดแบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของทองถิน่
กรุณานํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได และไมควรทิง้รวมกบัขยะภายในบาน

การร่ัว หามถอดชิ้นสวน, ตัด, เปด, บีบอัด, ดดังอ, เจาะ หรือแยกสวนเซลลหรือแบตเตอรี่ ในกรณีทีส่ารในแบตเตอรี่ร่ัวออกมา ควรดแูล
ปองกันไมใหของเหลวนั้นสัมผัสกบัผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ใหลางบริเวณนั้นดวยน้ําสะอาดทันที หรือรีบ
ไปพบแพทย

ความเสียหาย หามดดัแปลง, ประกอบใหม, พยายามใสวัตถแุปลกปลอมลงในแบตเตอรี่ หรือนําไปแชในน้ําหรือของเหลวชนิดอื่นๆ
หากแบตเตอรี่เสียหาย อาจทาํใหเกิดการระเบดิได

การใชอยางถูกตอง ใชแบตเตอร่ีตามวตัถปุระสงคเทานั้น การใชแบตเตอร่ีอยางไมถกูตองอาจทําใหเกิดการลุกไหม การระเบิด หรือ
อนัตรายอืน่ๆ หากโทรศัพทหรือแบตเตอรี่ตกหลนโดยเฉพาะบนพืน้ผิวทีแ่ข็ง และคณุเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุดเสียหาย ใหนําไปที่ศนูย
บริการเพื่อตรวจสอบกอนนําไปใชตอ อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอรี่ที่ชํารุดเสียหาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเดก็เล็ก
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การดูแลและการบาํรุงรักษา
โทรศพัทของคณุไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณทีด่เีย่ียมและมีฝมือการผลติที่ประณีต คณุจึงควรดแูลโทรศพัทของคณุอยางดี
คาํแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคณุปฏิบัตติามเงื่อนไขการรับประกันไดอยางถกูตอง

• เกบ็โทรศพัทไวในทีแ่หง การจับตวัของไอน้ํา ความเปยกชื้น และของเหลวทกุประเภท หรือความชุมชื้น จะทําใหเกิดองค
ประกอบของแร ซึ่งอาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสกึกรอนได หากตวัเคร่ืองเปยกชืน้ ใหถอดแบตเตอร่ีออกและปลอยใหเคร่ือง
แหงสนิทดกีอน แลวจึงคอยใสแบตเตอร่ีกลับเขาไป
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• ใชผาแหง สะอาด และนุมทาํความสะอาดเลนส เชน เลนสของกลองถายรูป พรอกซิมิตี้เซนเซอร และเลนสเซนเซอรแสง

• อยาใชหรือเก็บโทรศพัทไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เน่ืองจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่สามารถขยับไดและสวนประกอบทีเ่ปน
อเิลก็ทรอนิกสเสียหายได

• อยาเกบ็โทรศพัทไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทําใหอายุการใชงานของอุปกรณอเิลก็ทรอนิกสสัน้ลง แบตเตอร่ีอาจ
เสื่อมสภาพ และทาํใหสวนที่เปนพลาสตกิงอหรือละลายได

• อยาเกบ็โทรศพัทไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออณุหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงอุณหภูมิปกต ิความชืน้จะกอตวัข้ึนภายในเคร่ือง ซึ่งอาจ
ทําใหอปุกรณแผงวงจรอเิลก็ทรอนิกสเสยีหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเคร่ืองโทรศพัทนอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศพัท การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกทีล่ะเอยีดออนเกิดความ
เสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทาํความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดเคร่ือง

• อยาทาสีโทรศพัท เพราะสีอาจทําใหอุปกรณที่สามารถขยับไดตดิขัด และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

• ใชเฉพาะเสาอากาศสํารองที่ไดรับพรอมโทรศพัทหรือไดรับการรับรองเทานั้น การใชเสาอากาศที่ไมไดรับการรับรอง การ
ดดัแปลง หรือตอเตมิเสาอากาศ อาจทาํใหโทรศัพทเกิดความเสียหาย และยังเปนการผิดกฎหมายวาดวยอปุกรณวิทยุสือ่สาร
อกีดวย

• ใชอุปกรณชารจในอาคารเทานั้น

• หมั่นสํารองขอมูลที่คณุตองการเกบ็ไว เชน รายชื่อ และบันทึกในปฏิทนิ

• ในการรีเซ็ตอุปกรณเปนระยะๆ เพื่อสมรรถนะสูงสดุในการใชงาน ใหปดสวิตชโทรศพัทและถอดแบตเตอรี่ออก

คาํแนะนําเหลานี้ใชไดกบัโทรศพัท แบตเตอร่ี อุปกรณชารจ หรืออุปกรณเสริมอืน่ๆ หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยังศนูย
บริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคณุเพื่อขอรับบริการ

การนํากลับมาใชใหม
สงคนืผลิตภัณฑอเิลก็ทรอนิกส แบตเตอร่ี และวัสดบุรรจุภัณฑที่ใชแลวไปยังจุดคดัแยกขยะเฉพาะทกุคร้ัง วธินีี้จะชวยปองกันการ
กาํจัดขยะทีไ่มมีการควบคมุ และชวยรณรงคการรีไซเคลิวสัดใุชแลวตางๆ สามารถหาขอมูลโดยละเอียดเพิ่มเตมิไดจากรานคาปลีกที่
จําหนายผลติภัณฑ, เจาหนาทีเ่ทศบาลในทองถิ่น, สมาคมผูประกอบการประจําชาตทิี่รับผิดชอบ หรือตวัแทนผูใหบริการของ Nokia
ในพืน้ทีข่องคณุ โปรดตรวจสอบวิธกีารรีไซเคลิผลติภัณฑ Nokia ของคณุไดที่ www.nokia.com/werecycle หรือในกรณีที่เรียกดบูน
โทรศพัทเคลือ่นที่ ใหไปที่ www.nokia.mobi/werecycle

ขอมลูเพิม่เติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
หมายเหตุ: พืน้ผิวของโทรศพัทเคร่ืองนี้ไมมีสารนิกเกิลอยูในแผนโลหะ พื้นผิวของโทรศพัทเคร่ืองนี้ประกอบดวยโลหะสแตนเลส

แมเหล็กและสนามแมเหล็ก
เกบ็โทรศพัทไวใหหางจากแมเหลก็หรือสนามแมเหล็ก

เด็กเล็ก
เคร่ืองของคุณ รวมทั้งอปุกรณเสริม ไมใชของเลน อปุกรณเหลานั้นอาจมีชิน้สวนขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพนมือเดก็เลก็
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สภาพแวดลอมการทํางาน
โทรศพัทเคร่ืองนี้เปนไปตามคําแนะนําในการปลอยคลื่น RF เมื่อใชในตําแหนงปกตทิีห่หูรือเมื่ออยูหางจากรางกายอยางนอย 1.5
เซนติเมตร (5/8 นิ้ว) ซองสําหรับพกพา อปุกรณเหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพทเพื่อการพกพา ไมควรมีโลหะเปนสวนประกอบ และ
ควรใหเคร่ืองอยูหางจากรางกายตามระยะหางที่กําหนดขางตน

โทรศพัทเคร่ืองนี้ตองใชการเชื่อมตอกบัระบบเครือขายทีม่ีคุณภาพเพื่อสงไฟลขอมูลหรือขอความ อาจมีความลาชาในการสงไฟล
ขอมูลหรือขอความ จนกวาจะเชื่อมตอไดอยางมีคณุภาพ ปฏิบัติตามคําแนะนําเก่ียวกบัระยะหางระหวางเคร่ือง จนกวาการสงจะเสร็จ
สมบูรณ

อุปกรณทางการแพทย
การทาํงานของอุปกรณสําหรับรับหรือสงสญัญาณวิทยุรวมทัง้โทรศพัทมือถืออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการทํางานของ
อปุกรณทางการแพทยที่ไมมีการปองกันสัญญาณเพยีงพอได โปรดปรึกษาแพทยหรือบริษัทผูผลิตเครื่องมือทางการแพทยนั้นๆ หาก
ไมแนใจวาอุปกรณนั้นไดรับการปองกันพลงังานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอยางเพียงพอหรือไม ปดโทรศพัทในกรณีทีม่ีปาย
ประกาศใหคณุดาํเนินการดงักลาว เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจใชอุปกรณที่มีความไวตอพลังงานคลื่นความถี่ RF จาก
ภายนอก

อุปกรณทางการแพทยทีป่ลูกถายไวในรางกาย
ผูผลิตอปุกรณทางการแพทยแนะนําวา ควรใหโทรศพัทมือถอือยูหางจากอุปกรณทางการแพทยที่ปลกูถายไวในรางกาย เชน เคร่ือง
ควบคมุการเตนของหัวใจหรือเคร่ืองกระตุนการทํางานของหวัใจ อยางนอย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพือ่หลีกเลีย่งสัญญาณรบกวนที่
อาจเกิดกับเคร่ืองดงักลาว สําหรับผูใชอุปกรณทางการแพทยดงักลาว ควรปฏิบัตดิงันี้

• เกบ็โทรศพัทใหอยูหางจากอุปกรณทางการแพทยมากกวา 15.3 เซนตเิมตร (6 นิ้ว) เสมอ

• ไมควรเกบ็โทรศัพทไวในกระเปาเสื้อ

• ใชโทรศัพทกบัหูขางที่ตรงขามกับอุปกรณทางการแพทย

• ปดโทรศพัทเคลือ่นที่ หากสงสัยวากําลังเกิดสัญญาณรบกวน

• ทําตามคาํแนะนําจากผูผลิตสาํหรับอุปกรณทางการแพทยดงักลาว

หากคณุมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชโทรศัพทไรสายรวมกับอุปกรณทางการแพทยที่ปลูกถายไวในรางกาย โปรดปรึกษากับแพทยที่ให
คาํปรึกษาดานสขุภาพของคณุ

เครื่องชวยฟง
อปุกรณไรสายแบบดจิิตลับางชนิดอาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนกับเคร่ืองชวยฟงได

ยานพาหนะ
สญัญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในยานพาหนะที่ตดิตัง้ไมถูกตองหรือมีการปองกนัไมเพยีงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่
ควบคมุดวยอิเล็กทรอนิกส, ระบบเบรก ABS, ระบบควบคมุความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบถงุลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิ่ม
เตมิกบับริษัทผูผลิตยานพาหนะหรืออุปกรณเสริมตางๆ

ควรใหชางผูเชี่ยวชาญเทานั้นเปนผูใหบริการหรือตดิตัง้อุปกรณในยานพาหนะ การติดตั้งหรือการซอมแซมที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิด
อนัตรายและทาํใหการรับประกนัของคณุเปนโมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในยาน
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พาหนะไดรับการติดตัง้และทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บหรือพกของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถรุะเบดิไวรวมกับโทรศพัท ชิน้สวน
ของโทรศพัท หรืออุปกรณเสริมตางๆ โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตวัออกดวยแรงอัดทีแ่รงมาก อยาวางโทรศพัทหรืออุปกรณ
เสริมไวในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตวัออก

ควรปดโทรศพัทกอนทีจ่ะข้ึนเคร่ืองบนิ การใชโทรศพัทไรสายในเคร่ืองบนิอาจกอใหเกิดอันตรายตอการทาํงานของเครื่องบิน และยัง
ผิดกฎหมายอีกดวย

บริเวณทีอ่าจเกิดการระเบดิ
ปดโทรศัพทในบริเวณใดๆ ก็ตามที่อาจเกดิการระเบิดได ปฏิบตัติามคําแนะนําทุกประการที่มีการประกาศใหทราบ ประกายไฟใน
บริเวณดงักลาวอาจทําใหเกดิการระเบดิหรือลุกไหมอนัเปนเหตใุหบาดเจ็บหรือเสยีชวีติได ปดโทรศพัททีส่ถานทีบ่ริการเชื้อเพลิง
เชน บริเวณใกลกบัปมกาซที่สถานีบริการ สงัเกตขอหามในคลังเก็บเชื้อเพลิง ทีเ่ก็บและบริเวณที่มีการจายเชื้อเพลิง โรงงานเคมีหรือ
สถานที่เกดิการลุกลามของการระเบิดได บริเวณที่อาจเกิดการระเบดิไดมักมีเคร่ืองหมายแสดงใหเหน็อยางชดัเจน แตไมเสมอไป
บริเวณดงักลาวรวมถงึบริเวณทีคุ่ณอาจไดรับแจงใหดับเคร่ืองยนต ใตดาดฟาบนเรือ ระบบอาํนวยความสะดวกในการขนถายหรือจัด
เกบ็สารเคมี และบริเวณทีอ่ากาศมีการปนเปอนของสารเคมีหรือเศษอนุภาคตางๆ เชน เม็ดวัสดขุนาดเล็ก ฝุนหรือผงโลหะ คณุควร
ตรวจสอบกับผูผลิตยานพาหนะทีใ่ชกาซปโตรเลยีมเหลว (เชน โพรเพนหรือบวิเทน) เพือ่ตรวจสอบวาโทรศพัทเคร่ืองนี้สามารถใชใน
บริเวณใกลเคยีงกับยานพาหนะดงักลาวไดอยางปลอดภัยหรือไม

การโทรฉกุเฉิน
ขอสําคัญ:  โทรศพัทเคร่ืองนี้ทํางานโดยใชสัญญาณวิทยุ ระบบเครือขายแบบไรสาย ระบบเครือขายภาคพื้นดิน รวมทัง้ฟงกชันตางๆ
ทีผู่ใชตัง้โปรแกรมเอง หากโทรศพัทของคุณสนับสนุนสายสนทนาผานอนิเทอรเน็ต (สายอนิเทอรเน็ต) ใหเปดใชงานทั้งสาย
อนิเทอรเน็ตและโทรศพัทมือถือ เคร่ืองอาจพยายามตอการโทรฉุกเฉินผานทั้งเครือขายเซลลูลารและผานผูใหบริการสาย
อนิเทอรเน็ต หากเปดใชงานทั้งสองแบบ ไมสามารถรับประกนัไดวาจะสามารถเชื่อมตอไดในทกุสภาวะ คณุจึงไมควรวางใจวา
โทรศพัทไรสายจะเปนเคร่ืองมือสื่อสารที่ดทีี่สุดเสมอในยามจําเปน อาทิเชน เม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย

ในการโทรฉกุเฉิน ใหปฏิบัตดิงันี้

1 หากยังไมไดเปดโทรศพัท ใหเปดข้ึนในขณะนี้ ตรวจสอบวามีสญัญาณเพียงพอหรือไม ข้ึนอยูกบัโทรศพัทของคุณ คณุอาจ
จําเปนตองดาํเนินการดงันี้

• ใสซิมการดที่ใชไดลงในโทรศพัท หากโทรศพัทของคณุจําเปนตองใชซิมการด

• ปดการจํากดัการโทรทีค่ณุไดเปดใชไวในโทรศพัท

• เปลี่ยนรูปแบบการโทรจากรูปแบบออฟไลนหรือรูปแบบบนเครื่องบินมาเปนรูปแบบทีใ่ชงานในปจจุบัน

2 กดปุมวางสายหลายครั้งเทาทีจ่ําเปนเพื่อใหหนาจอวางและพรอมสําหรับการโทรออก

3 ปอนหมายเลขฉุกเฉนิเพื่อแจงตําแหนงปจจุบันที่คณุอยู ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแตละพื้นที่จะแตกตางกันไป

4 กดปุมโทร

ขณะทีโ่ทรฉุกเฉิน ควรจําไววาคณุตองใหขอมูลตางๆ ที่ถกูตองใหไดมากทีสุ่ด โทรศพัทมือถอืของคณุอาจเปนเคร่ืองมือสื่อสารเพียง
ประเภทเดยีวในสถานที่เกดิเหตุ อยาเพิ่งวางสายจนกวาจะไดรับแจงใหวาง

รายละเอียดการรับรอง (SAR)
โทรศัพทเครื่องน้ีตรงตามคําแนะนําของการสื่อสารทางคลื่นวทิยุ
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เคร่ืองโทรศพัทของคณุจะเปนตวัรับและสงสัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรับการออกแบบมาไมใหเกนิความถีส่ัญญาณคลื่นวทิยุที่แนะนําโดย
ขอกําหนดระหวางประเทศ ขอแนะนํานี้จัดทําข้ึนโดย ICNIRP ซ่ึงเปนหนวยงานดานวทิยาศาสตรอสิระ และรวมถึงระดบัความปลอดภัย
ทีอ่อกแบบมาเพื่อคุมครองผูใชทุกคน โดยไมข้ึนกับอายุหรือสขุภาพ

ขอแนะนําของการเปดรับคลื่นโทรศพัทเคลือ่นที่นี้ใชหนวยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอกําหนด SAR ที่กําหนดไวในคํา
แนะนํา ICNIRP คือ 2.0 วตัต/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเปนคาเฉลีย่เกินสบิกรัมของเนื้อเย่ือผิว การทดสอบ SAR จัดทําขึ้นในสภาพการทาํงาน
แบบมาตรฐาน ซึ่งเคร่ืองจะสงคลื่นความถี่ทีร่ะดบัพลงังานสงูสุดทีแ่นะนําใหใชในคลื่นความถี่ทัง้หมดที่ทําการทดสอบ ระดับ SAR ตาม
จริงขณะใชโทรศพัทอาจต่าํกวาคาสูงสุด เนื่องจากเคร่ืองนี้ไดรับการออกแบบมาใหใชไดเฉพาะพลังงานที่สามารถเขาถึงเครือขายได
ตามที่กาํหนดไว คาทีเ่ปลี่ยนแปลงขึ้นกับปจจัยตางๆ เชน ระยะหางระหวางคุณกบัสถานีเครือขายหลัก

คา SAR ที่สูงทีสุ่ดภายใตคําแนะนําของ ICNIRP สาํหรับการใชโทรศพัททีหู่คอื 0.73 วัตต/กก

การใชอปุกรณเสริมอาจมีผลทําใหคา SAR แตกตางไป คา SAR แตกตางกนัไปโดยขึ้นอยูกบัขอกาํหนดที่ทดสอบและทีร่ายงานของ
แตละประเทศและระบบเครือขาย คณุสามารถดขูอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับคา SAR ไดในขอมูลผลิตภัณฑที ่www.nokia.com

คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)
เคร่ืองวิทยุคมนาคมนี้มีอตัราการดูดกลืนพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อันเนื่องมาจากเคร่ืองวิทยุคมนาคม
เทากับ 0.73 วตัต/กก ซ่ึงสอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพมนุษยจากการใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการ
กจิการโทรคมนาคมแหงชาตปิระกาศกําหนด

ขอมลูศูนยบริการ Nokia

ศูนยบริการ Nokia ทีอ่ยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

ฟวเจอรปารค รังสิต หอง 32 ชั้นใตดนิ เลขที ่161 หมู 2 ถนนพหลโยธนิ
ตาํบลประชาธปิตย อาํเภอธัญบรุี ปทุมธานี 12130

0-2741-6363

0-2958-5851

จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

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

0-2741-6363

0-2884-5695

จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.

ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.
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ศูนยบริการ Nokia ทีอ่ยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

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

0-2741-6363

0-2720-1661

จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

เอสพลานาด หอง 321-323 ชั้น 3 เอสพลานาด เลขที ่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 ชัน้ 6 เลขที ่79/290 ถนน
สาธปุระดษิฐ 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 เลขที ่444 ชัน้ 2 โซนดี ยูนิต 5-6 อาคารมาบญุครอง
เซ็นเตอร ถ.พญาไท แขวงวงัใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

0-2741-6363

0-2626-0436

จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

เชียงใหม 201/1 ถนนมหดิล หายยา อําเภอเมือง เชียงใหม
50100

0-5320-3321-3

0-5320-1842

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

พัทยา 353/43 (ซอยสขุุมวิท พัทยา9) หมู 9 ถนนสุขุมวทิ
ตาํบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง ชลบรุี 20260

0-3871-6976-7

0-3871-6978

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
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ศูนยบริการ Nokia ทีอ่ยูโดยละเอียด หมายเลข โทรศัพท

หมายเลขแฟกซ

เวลาทาํการ

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

0-4332-5779-80

0-4332-5781

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หาดใหญ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ
สงขลา 90000

0-7436-5044-5

0-7436-5046

จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ขอมูลในทีน่ี้อาจเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอโนเกีย แครไลน:
02-255-2111
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คาํประกาศเรื่องความสอดคลอง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้วา RM-540
ผลิตภัณฑน้ีสอดคลองกบัขอกําหนดที่จําเปนและบทบัญญตัิ
Directive 1999/5/EC ที่เกีย่วของอื่นๆ คณุสามารถอานสาํเนา
ของประกาศเรื่องความสอดคลองไดที่ http://
www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2010 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, XpressRadio, XpressMusic
และ Navi เปนเคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจด
ทะเบยีนของ Nokia Corporation Nokia tune เปน
เคร่ืองหมายการคาดานเสียงของ Nokia Corporation ชื่อ
ผลิตภัณฑและบริษัทอื่นๆ ทีก่ลาวถงึในที่นี้อาจเปน
เคร่ืองหมายการคาหรือชื่อทางการคาของเจาของผลิตภัณฑ
และบริษัทนั้นๆ

สวนตางๆ ของซอฟตแวร Nokia Maps เปนลิขสิทธิ์ของ
1996-2010 The FreeType Project สงวนลขิสทิธิ์

หามทาํซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใด
หรือทัง้หมดของเอกสารฉบับนี้ในรูปแบบใดๆ โดยไมไดรับ
อนุญาตเปนลายลกัษณอักษรจาก Nokia กอน Nokia ดาํเนิน
นโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
เปลีย่นแปลงและปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลติภัณฑที่
อธิบายไวในเอกสารฉบบันี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ประกอบดวยซอฟตแวรเขารหัสขอความ RSA BSAFE หรือ
ซอฟตแวรโปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security

Java และเคร่ืองหมายที่มีสัญลักษณ Java ทัง้หมดเปน
เคร่ืองหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ
บริษัท Sun Microsystems, Inc

ผลติภัณฑน้ีไดรับอนุญาตภายใต MPEG4 Visual Patent
Portfolio License (i) เพื่อใชงานสวนตวัและไมใชเชงิพาณิชย
ในการเชื่อมตอกับขอมูลที่เขารหัสตามขอกําหนดของ MPEG-4
Visual Standard โดยลูกคาเพื่อใชในกจิกรรมสวนตวัและไมใช
ทางการคา และ (ii) เพือ่ใชเชื่อมตอกับวิดโีอ MPEG-4 ของผูให
บริการวิดโีอที่ไดรับอนุญาต ไมอนุญาตใหใช หรือใชงานอืน่ใด
นอกเหนือจากนี้ ขอมูลเพิม่เติมรวมถึงขอมูลทีเ่กี่ยวกับการสง
เสริมการขาย การใชงานภายในและการใชงานเชงิพาณิชย
สามารถดไูดจาก MPEG LA, LLC ทีเ่ว็บไซต http://
www.mpegla.com

ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใชบงัคบั ไมวาจะ
อยูภายใตสถานการณใด Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ
Nokia จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของขอมูลหรือรายได
หรือความเสียหายพิเศษโดยอุบตัิการณ อันเปนผลสืบเนื่องหรือ
ความเสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุด

เน้ือหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพที่เปน" โดยไมมีการรับ
ประกันใดๆ ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงและมิได
จํากดัเพียงการรับประกันโดยนัยถงึความสามารถในการทํางาน
ของผลิตภัณฑที่จําหนาย และความเหมาะสมในการใชงานตาม
วัตถปุระสงค ตลอดจนความถูกตอง ความเชื่อถือไดหรือขอมูล
ในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตทีก่ฎหมายทีน่ํามาใชระบุไว
เทานั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพกิ
ถอนเอกสารนี้ทุกเมื่อโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ผลติภัณฑ คณุสมบัต ิแอปพลเิคชั่น และบริการบางอยางอาจ
แตกตางไปตามภูมิภาค สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ โปรดติดตอ
ตัวแทนจําหนาย Nokia หรือผูใหบริการของคุณ เคร่ืองรุนนี้
ประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวรซึ่งอยูภายใต
บังคบัของกฎหมายและขอบังคบัดานการสงออกของ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ๆ หามกระทําการใดๆ ที่ขัดแยงตอ
กฎหมาย
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คาํประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA
อปุกรณของคณุอาจกอใหเกดิสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุหรือ
โทรทศันได ( เชน เมื่อใชโทรศพัทในบริเวณใกลเคียงกับ
อปุกรณรับสัญญาณ) FCC หรือ IC อาจรองขอใหคณุหยุดใช
โทรศพัท หากสญัญาณรบกวนดงักลาวนี้ยังมีอยู หากคณุ
ตองการสอบถามเพิม่เตมิ โปรดตดิตอศนูยบริการในพื้นทีข่อง
คณุ โทรศพัทเคร่ืองนี้สอดคลองตาม Part 15 ของกฎ FCC การ
ทาํงานของเครื่องข้ึนอยูกบัเงื่อนไข 2 ประการ ดงันี้ (1)
โทรศพัทรุนนี้ตองไมกอใหเกดิสัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย
และ (2) โทรศพัทรุนนี้ตองยอมรับสัญญาณรบกวนทกุชนิดที่ได
รับ รวมถงึสัญญาณรบกวนทีอ่าจทําใหเกิดการทํางานทีไ่มพึง
ประสงค การแกไขหรือดดัแปลงอื่นใดที่ไมไดรับอนุญาต
โดยตรงจาก Nokia อาจทําใหผูใชไมมีสิทธิ์ใชงานโทรศพัท
เคร่ืองนี้อกีตอไป

หมายเลขรุน: X3-00

ั ี่
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ขอความดวน 44
ขอความทันใจ 45
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