
คูม่อืผูใ้ช ้Nokia Asha 205 Dual SIM

ั ี่ 2ฉบบท 1.  TH



สารบญั

ปุ่ มและสว่นประกอบ................................................................................5

การใสซ่มิการด์และแบตเตอรี.่..................................................................7

การใสซ่มิการด์อนัทีส่อง..........................................................................8

การใสก่ารด์หนว่ยความจํา.......................................................................9

การชารจ์แบตเตอรี.่..............................................................................10

การล็อคปุ่ ม .........................................................................................11

การคดัลอกเนือ้หาจากโทรศพัทเ์ครือ่งเกา่................................................11

การสาํรวจโทรศพัท.์.............................................................................13

ปุ่ มทางลดั...........................................................................................14

สญัลกัษณ์บนโทรศพัท.์.........................................................................14

การกาํหนดซมิการด์ทีจ่ะใช.้...................................................................16

การโทรออกหรอืรบัสาย.........................................................................17

การโทรถงึเบอรท์ ีโ่ทรออกลา่สดุ..............................................................18

การดสูายทีไ่มไ่ดร้บั..............................................................................18

การปรบัระดบัเสยีง................................................................................19

การจดัเก็บชือ่และเบอรโ์ทรศพัท.์............................................................19

การโทรดว่น.........................................................................................21

การตรวจสอบขอ้ความเสยีงของคณุ........................................................22

2



ปุ่ มบนแป้นพมิพ ์...................................................................................23

เขยีนขอ้ความ......................................................................................23

การคดัลอก ตดั หรอืวางขอ้ความ............................................................24

การใชร้ะบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตั.ิ.........................................................25

การเขยีนเป็นภาษาไทย.........................................................................25

การสง่ขอ้ความ....................................................................................26

การปรบัต ัง้คา่หนา้จอหลกั......................................................................27

เพิม่ทางลดัในหนา้จอหลกั......................................................................28

การเปลีย่นเสยีงเรยีกเขา้.......................................................................29

การต ัง้เวลาปลกุ...................................................................................30

การเพิม่นดัหมาย..................................................................................31

การฟงัวทิย.ุ.........................................................................................32

การเลน่เพลง.......................................................................................33

การถา่ยภาพ........................................................................................34

การแบง่ปนัเนือ้หาของคณุโดยใช ้Nokia Slam........................................35

การสง่ภาพถา่ยโดยใช ้Bluetooth.........................................................36

การบนัทกึวดิโีอ....................................................................................37

การเรยีกดเูว็บ......................................................................................38

3



การเพิม่บุค๊มารค์..................................................................................39

การต ัง้คา่บญัชอีเีมลของคณุ..................................................................40

การสง่อเีมล.........................................................................................40

ต ัง้คา่แชตในโทรศพัทข์องคณุ................................................................42

การแชตกบัเพือ่น.................................................................................43

การเรยีกคนืการต ัง้คา่ด ัง้เดมิ..................................................................44

อพัเดตซอฟตแ์วรด์ว้ยโทรศพัทข์องคณุ...................................................45

การสาํรองเนือ้หาลงในการด์หนว่ยความจํา...............................................46

รหสัผา่น..............................................................................................47

การแกไ้ขปญัหา...................................................................................49

ขอ้มลูท ัว่ไป.........................................................................................50

4



ปุ่ มและสว่นประกอบ

1 ชอ่งเสยีบเครือ่งชารจ์
2 หฟัูง
3 ชอ่งเสยีบชดุหฟัูง (3.5 มม.)
4 หนา้จอ
5 ปุ่ มวางสาย/เปิดปิด
6 ปุ่ มเลือ่น

7 ไมโครโฟน
8 แป้นพมิพ์
9 ปุ่ มทางลัดดา้นซา้ยและขวา
10 ปุ่ มโทร
11 ปุ่ มเลอืก
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12 เลนสก์ลอ้งถ่ายรปู กอ่นใชก้ลอ้งถา่ยรปู
ใหล้อกเทปป้องกันออกจากเลนสก์อ่น

13 ลําโพง
14 ชอ่งใสซ่มิการด์ (SIM 2)
15 เสาอากาศ โปรดดทูี ่  1 ใน

“คําแนะนําคณุสมบัตเิฉพาะ”

โทรศัพทข์องคณุใชซ้อฟตแ์วร ์S40
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การใสซ่มิการด์และแบตเตอรี่

ปิดเครือ่ง แลว้ถอดฝาครอบดา้นหลังออก

1

หากแบตเตอรีอ่ยูใ่นโทรศัพท ์ให ้
ถอดแบตเตอรีอ่อก

2

ยกฝาของทีว่างซมิการด์ แลว้วางซมิลง
ในทีว่างโดยควํา่หนา้สมัผัสลง โปรดดทูี่

 3

3

วางแนวหนา้สมัผัสของแบตเตอรี ่แลว้
ดันแบตเตอรีเ่ขา้ไป

4

กดฝาครอบดา้นหลังลงจนกระท่ังฝาครอบ
ล็อคเขา้ที่

5

หากตอ้งการเปิดโทรศัพท ์ใหก้ด 
คา้งไวจ้นกวา่โทรศัพทจ์ะสัน่

6
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การใสซ่มิการด์อนัทีส่อง

เปิดฝาครอบซมิ  โปรดดทูี ่  4

1

วางซมิการด์ลงในชอ่งโดยหงาย
หนา้สมัผัสขึน้

2

ดันการด์ลงไปจนเขา้ล็อค ปิดฝา

3

หากตอ้งการถอดการด์ออก ใหเ้ปิดฝา
ครอบซมิ 

4

ดันซมิการด์ลงไปจนซมิการด์หลดุออกมา

5

ดงึซมิการด์ออก

6
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การใสก่ารด์หนว่ยความจํา

ปิดเครือ่ง แลว้ถอดฝาครอบดา้นหลังออก

1

หากแบตเตอรีอ่ยูใ่นโทรศัพท ์ให ้
ถอดแบตเตอรีอ่อก

2

เลือ่นทีว่างการด์หน่วยความจํา
ไปทางดา้นลา่งของโทรศัพท์

3

ยกทีว่างการด์ขึน้

4

ใสก่ารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกันได ้
โดยควํา่หนา้สมัผัสลง

5

วางทีว่างซมิการด์ลง

6
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เลือ่นทีว่างซมิการด์กลับสูตํ่าแหน่งเดมิ

7

วางแนวหนา้สมัผัสของแบตเตอรี ่แลว้
ดันแบตเตอรีเ่ขา้ไป

8

ใสฝ่าครอบดา้นหลังกลับเขา้ที ่โปรดดทูี่
 2

9

การชารจ์แบตเตอรี่

เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กับเตา้รับทีผ่นัง

1

เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กับโทรศัพท์
โปรดดทูี ่  5

2

แบตเตอรีเ่ต็ม ถอดอปุกรณ์ชารจ์ออกจาก
โทรศัพท ์จากนัน้จงึถอดออกจากเตา้รับ

3
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การล็อคปุ่ ม 

ล็อคปุ่ มกดและหนา้จอเมือ่ไมไ่ด ้
ใชโ้ทรศัพท์

เลอืก เมน ูและกดปุ่ มฟังกช์นั

1

หากตอ้งการปลดล็อค ใหเ้ลอืก ปลดล็อค
และกดปุ่ มฟังกช์นั

2

การคดัลอกเนือ้หา
จากโทรศพัทเ์ครือ่งเกา่

คัดลอกรายชือ่ ปฏทินิ และอืน่ๆ ไป
ยังโทรศัพทเ์ครือ่งใหมข่องคณุไดอ้ยา่ง
สะดวก

เปิด Bluetooth ทีโ่ทรศัพททั์ง้สองเครือ่ง

1

เลอืก

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่

2
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เลอืกเลอืก

ปุ่มลัดส่วนตัว

การเชือ่มตอ่ สรา้งขอ้มลูสํารอง

ซงิคกั์บเซริฟ์เวอร์

เรยีกขอ้มลูสํารอง

ซงิคแ์ละสํารอง คัดลอกจากอปุกรณ์

โทรออก

เลอืก ซงิคแ์ละสํารอง > คดัลอก
จากอปุกรณ์

3

เสร็จ

ขอ้ความตัวอักษร

ขอ้ความมัลตมิเีดยี

บันทึก

ปฏทิิน

รายชือ่

เลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการคัดลอก และเลอืก
เสร็จ

4

เช่ือมต่อ

แล็ปท็อปของฉัน

Nokia XX

เลอืกโทรศัพทเ์ครือ่งเกา่ของคณุจาก
รายการอปุกรณ์ทีพ่บ

5

ตกลง

ป้อนรหัสผ่าน:

หากเครือ่งขอ ใหส้รา้งรหัสผา่นแบบใช ้
ครัง้เดยีว (เชน่ 123) และเลอืก ตกลง

6

ใช่

รหัสตรงกบัรหัสบน อปุกรณ์อื่น
หรือไม?่

ตรวจสอบวา่รหัสตรงกันทัง้สองเครือ่ง

7

ปฏบัิตติามคําแนะนําทีป่รากฏบนโทรศัพท์
ทัง้สองเครือ่ง

8
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การสํารวจโทรศพัท์

เมนู

หากตอ้งการดคูณุสมบัตแิละแอปพลเิคชัน่
ในโทรศัพทข์องคณุ ใหก้ด เมนู

1

หากตอ้งการไปยังแอปพลเิคชัน่
หรอืคณุสมบัต ิใหก้ดปุ่ มเลือ่นขึน้ ลง ซา้ย
หรอืขวา

2

เลอืก

หากตอ้งการเปิดแอปพลเิคชัน่หรอืเลอืก
คณุสมบัต ิใหก้ด เลอืก

3

กลบั

หากตอ้งการกลับไปทีห่นา้จอกอ่นหนา้ ให ้
กด กลบั

4

หากตอ้งการกลับไปทีห่นา้จอหลัก ใหก้ด

5

13



ปุ่ มทางลดั

09:00

ใชปุ้่ มทางลัดดา้นซา้ยเพือ่เปิดแอป
พลเิคชัน่เครอืขา่ยสงัคมหรอืเว็บเบราเซอร์
และปุ่ มทางลัดดา้นขวาเพือ่เปิดขอ้ความ
อยา่งรวดเร็ว ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตก
ตา่งกัน

เมือ่คณุกดปุ่ มทางลัดดา้นขวาเป็นครัง้แรก
ใหเ้ลอืกสิง่ทีเ่ปิดขึน้มา หากตอ้งการตัง้คา่
สิง่ทีปุ่่ มจะเปิดขึน้ในภายหลัง ใหเ้ลอืก
เมน ู> การต ัง้คา่ และ ปุ่ มลดัสว่นตวั

สญัลกัษณ์บนโทรศพัท์

 /  — คณุมขีอ้ความทีย่ังไมไ่ด ้
อา่นสง่มายัง SIM1 หรอื SIM2

 — คณุมขีอ้ความทีย่ังไมไ่ดอ้า่นสง่
มายัง SIM1 และ SIM2

 /  — คณุมขีอ้ความทีย่ังไมไ่ดส้ง่
ยกเลกิ หรอืขอ้ความทีส่ง่ไมส่ําเร็จจาก
SIM1 หรอื SIM2

 — คณุมขีอ้ความทีย่ังไมไ่ดส้ง่ ยกเลกิ
หรอืขอ้ความทีส่ง่ไมส่ําเร็จจาก SIM1 และ
SIM2

 — ปุ่ มถกูล็อค

 — โทรศัพทไ์มด่ังขึน้เมือ่มสีายเรยีก
เขา้หรอืเมือ่ไดรั้บขอ้ความ

 — ตัง้เสยีงปลกุไว ้

 /  — โทรศัพทเ์ชือ่มตอ่อยูก่ับเครอื
ขา่ย GPRS หรอื EGPRS ดว้ย SIM1

 /  — เปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลู GPRS
หรอื EGPRS จาก SIM1
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 /  — การเชือ่มตอ่ GPRS หรอื EGPRS
จาก SIM1 ถกูพักไว ้

 — เปิด Bluetooth อยู่

 /  — เครือ่งจะโอนสายเรยีกเขา้
SIM1 หรอื SIM2 ทกุสายไปยังหมายเลข
อืน่

 — เครือ่งจะโอนสายเรยีกเขา้ SIM1
และ SIM2 ทกุสายไปยังหมายเลขอืน่

 — มกีารตอ่ชดุหฟัูงเขา้กับโทรศัพท์
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การกาํหนดซมิการด์ทีจ่ะใช้

กําหนดซมิทีจ่ะใชส้ําหรับการโทรหรอืการ
เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

เลอืก

เลอืก เมน ู> ตวัจดัการซมิ

1

เลอืก

SIM1

SIM2
(ไมไ่ดเ้ลอืก)

(ไมไ่ดเ้ลอืก)

ใชเ้สมอ

ถามทุกครัง้

หากตอ้งการเลอืกวา่จะใชซ้มิใดทกุครัง้
ใหเ้ลอืก ถามทกุคร ัง้

2

SIM2

(ไม่ไดเ้ลอืก)

ใชเ้สมอ

ถามทกุครัง้ โทร

ขอ้ความตวัอักษร

ขอ้มูลมอืถอื

SIM1

(ไม่ไดเ้ลอืก)
ขอ้ความมัลตมิเีดยี

เลอืกเลอืก

เลอืก SIM1 หรอื SIM2 เพือ่กําหนด
วา่จะใชซ้มิใดกับการเชือ่มตอ่ใด

3

SIM2

(ไม่ไดเ้ลอืก)

ใชเ้สมอ

ถามทกุครัง้

SIM1

(ไม่ไดเ้ลอืก)

เลอืกตวัเลอืก

วธิใีช ้

เปลีย่นชือ่

หากตอ้งการเปลีย่นชือ่ซมิ ใหเ้ลอืกการด์
แลว้เลอืก ตวัเลอืก > เปลีย่นชือ่

4

ตกลง

เปลีย่นชือ่ซมิ:

เขยีนชือ่ แลว้เลอืก ตกลง

5
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การโทรออกหรอืรบัสาย

โทรหาเพือ่น โปรดดทูี ่  6

123456789

ป้อนหมายเลขโทรศัพท ์และกด 

1

เลอืก

ซมิ 2

โทรโดยใช:้

ซมิ 1

หากเครือ่งขอ ใหเ้ลอืกซมิทีจ่ะใช ้

2

123456789

00:01:15

ซมิ 1

หากตอ้งการวางสาย ใหก้ด 

3

987654321
การโทร
ซมิ 1

เมือ่โทรศัพทด์ัง ใหก้ด  เพือ่รับสาย
โปรดดทูี ่  7

4
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การโทรถงึเบอรท์ีโ่ทร
ออกลา่สดุ

09:00

บนหนา้จอหลัก ใหก้ด 

1

987654321
วันนี ้07:29 น

123456789
วันนี ้08:29 น

1

1

เลอืกหมายเลข และกด 

2

เลอืก

ซมิ 2

โทรโดยใช:้

ซมิ 1

หากเครือ่งขอ ใหเ้ลอืกซมิทีจ่ะใช ้

3

การดสูายทีไ่มไ่ดร้บั

ดูขอ้มูล

1

1 สายท่ีไม่ไดรั้บ

123456789

บนหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก
ดขูอ้มลู โปรดดทูี ่  8

1

123456789
วันนี ้15:00 น

1

หากตอ้งการโทรกลับ ใหเ้ลอืกหมายเลข
และกด 

2

ตวัเลอืก ออก กลบั

ชือ่

เพิ่มใหม่

บันทึกการโทร

ซงิคทั์้งหมด

เคล็ดลบั: หากตอ้งการดสูายทีไ่มไ่ด ้
รับในภายหลัง ใหเ้ลอืก เมน ู> รายชือ่ >
บนัทกึการโทร > เบอรท์ ีไ่มไ่ดร้บั
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การปรบัระดบัเสยีง

ระดับเสยีงดังเกนิไปในขณะโทรหรอืเมือ่
ฟังวทิยหุรอืไม่

เลือ่นขึน้หรอืลง

1

ดขีึน้

2

การจดัเก็บชือ่และเบอร ์
โทรศพัท์

เพิม่รายชือ่ใหมล่งในโทรศัพท์

เลอืก

เลอืก เมน ู> รายชือ่

1

เลอืก

ซงิคทั์ง้หมด

ชือ่

เพิม่ใหม่

บนัทกึการโทร

เลอืก เพิม่ใหม ่หากระบบถาม ใหเ้ลอืก
วา่จะจัดเก็บรายชือ่ไวท้ีใ่ด

2
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ตกลง

หมายเลข:

9876543210

ป้อนหมายเลขโทรศัพท ์แลว้เลอืก ตกลง

3

เลอืก

นามสกลุ:

บราวน์

จดัเก็บ

โทร

สง่ขอ้ความ

สง่อเีมล

9876543210

เขยีนชือ่และนามสกลุ แลว้เลอืก จดัเก็บ

4

ซงิคทั์้งหมด

เพิ่มใหม่

ชือ่

เลอืก

แอนนา

พ่อ

แม่

จมิ บราวน์

เลอืก

บันทึกการโทร

หากตอ้งการแกไ้ขรายละเอยีด ใหเ้ลอืก
ชือ่ และเลอืกรายชือ่

5

จิม บราวน์

เลอืก

จิม

หากตอ้งการคน้หารายชือ่ เริม่เขยีน
ชือ่ของรายชือ่ในชอ่งคน้หา

6

เลอืก

ใสรู่ปภาพ

ลบรายชือ่

เพิม่ขอ้มูล

ดรููปแบบสนทนา

ตวัเลอืก

โทร

สง่ขอ้ความ

สง่อเีมล

9876543210
ขอ้มูลรายชือ่

เลอืก ตวัเลอืก > ขอ้มลูรายชือ่

7
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การโทรดว่น

ไมค ์
เบอรท์ีพ่บ:

987654321

โทรหาใครบอ่ยๆ หรอืเปลา่ ตัง้หมายเลข
ของบคุคลนัน้ๆ เป็นเบอรโ์ทรดว่น
โปรดดทูี ่  9

เลอืก

เลอืก เมน ู> รายชือ่

1

เลอืก

การตั้งคา่

กลุ่ม

โทรดว่น

เบอรบ์รกิาร

กําหนด

2. (ไม่ม)ี

4. (ไม่ม)ี

6. (ไม่ม)ี

3. (ไม่ม)ี

5. (ไม่ม)ี

เลอืก เพิม่เตมิ > โทรดว่น และเลอืก
ตําตําแหน่งวา่งอยู ่แลว้เลอืก กาํหนด

2

เลอืก

เบอรโ์ทร:

พ่อ

แอนนา

แม่

ไมค์

คน้หา

เลอืก คน้หา และเลอืกรายชือ่

3

เบอรท์ีพ่บ:
ไมค์

987654321

หากตอ้งการโทร กดปุ่ มตัวเลขบนหนา้
จอหลักคา้งไว ้

4

2. (ไม่ม)ี

4.(ไม่ม)ี

6. (ไม่ม)ี

3. (ไม่ม)ี

5.ไมค์

เลอืกตวัเลอืก

ลบ

โทรออก

เปลีย่น

เคล็ดลบั: หากตอ้งการเปลีย่นเบอร์
โทรดว่น ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เปลีย่น
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การตรวจสอบขอ้ความเสยีงของคณุ

เมือ่คณุไมส่ามารถรับสาย คณุสามารถ
โอนสายไปยังขอ้ความเสยีงของคณุได ้

เลอืก

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

1

เลอืก

เบอรศ์นูย์ขอ้ความเสยีง

ฟังขอ้ความเสยีง

ขอ้ความขอ้มลู

การตัง้คา่ขอ้ความ

ลบขอ้ความ

ขอ้ความเสยีง
123456789

เลอืก

เลอืก เพิม่เตมิ > ขอ้ความเสยีง >
ฟงัขอ้ความเสยีง

2

เบอรศ์นูยข์อ้ความ:

123456789

เมือ่ตัง้คา่ขอ้ความเสยีง ให ้
กรอกหมายเลขศนูยข์อ้ความเสยีง

3

ศนูยข์อ้ความเสยีง

โทรออก

เคล็ดลบั: หากตอ้งการโทรไปทีศ่นูย์
ขอ้ความเสยีงอยา่งรวดเร็ว บนหนา้จอ
หลัก ใหก้ด 1 คา้งไว ้
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ปุ่ มบนแป้นพมิพ ์

1 แป้นพมิพ์
2 ปุ่ มฟังกช์นั
3 ปุ่ ม Shift
4 ปุ่ ม Sym
5 ปุ่ มเวน้วรรค
6 ปุ่ ม Ctrl
7 ปุ่ ม Enter
8 ปุ่ ม Backspace

เขยีนขอ้ความ

คณุสามารถใชแ้ป้นพมิพเ์พือ่เขยีนขอ้ความ
ของคณุไดทั้นที

การต ัง้คา่ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน

เลอืก ตวัเลอืก > ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
และเลอืกภาษาทีค่ณุตอ้งการ ใน
การเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน คณุสามารถ
กดปุ่ มฟังกช์นัและปุ่ ม Ctrl ไดเ้ชน่กัน

การสลบัเป็นโหมดตวัเลข

กดปุ่ มฟังกช์นัสองครัง้ หากตอ้งการกลับสู่
โหมดตัวอักษร ใหก้ดปุ่ มฟังกช์นั

การป้อนตวัเลขหรอืตวัอกัษรทีอ่ยูท่ ีม่มุ
ขวาบนของปุ่ ม

กดปุ่ มคา้งไว ้คณุสมบัตน้ีิอาจไมไ่ดม้ใีหใ้ช ้
ในทกุภาษา

การลบตวัอกัษร

กดปุ่ ม Backspace 

การป้อนอกัขระพเิศษหรอืสญัลกัษณ์

กดปุ่ มสญัลักษณ์ และเลอืกสญัลักษณ์

ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปไวใ้นแถวหรอื
ชอ่งขอ้ความถดัไป

กดปุ่ ม Enter
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การเวน้วรรค

กดปุ่ มเวน้วรรค

การคดัลอก ตดั หรอืวางขอ้
ความ

ตอ้งการแกไ้ขขอ้ความของคณุอยา่ง
รวดเร็วขึน้ใชห่รอืไม ่คัดลอก ตัด และ
วางเพือ่จัดเรยีงขอ้ความใหมไ่ดอ้ยา่ง
งา่ยดาย

การคดัลอกหรอืตดั
1. กดปุ่ ม Shift คา้งไว ้และเลือ่นเพือ่
เนน้คํา วล ีหรอืสว่นของขอ้ความ ใน
การเลอืกขอ้ความทัง้หมด ขณะทีก่ดปุ่ ม
Ctrl คา้งไว ้ใหก้ดปุ่ ม A
2. กดปุ่ ม Ctrl คา้งไว ้และกด C (คัดลอก)
หรอื X (ตัด)

การวาง

กดปุ่ ม Ctrl คา้งไว ้และกด V
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การใชร้ะบบชว่ยสะกดคํา
อตัโนมตั ิ

เพือ่เพิม่ความเร็วในการเขยีนของคณุ
โทรศัพทข์องคณุสามารถคาดเดาสิง่ที่
คณุกําลังเร ิม่ตน้เขยีนได ้

ระบบชว่ยสะกดคําจะขึน้อยูก่ับพจนานุกรม
ทีต่ดิตัง้ภายในเครือ่ง คณุสมบัตนิีอ้าจไมไ่ด ้
มใีหใ้ชใ้นทกุภาษา

การเปิดหรอืปิดระบบชว่ยสะกดคาํ
อตัโนมตั ิ

เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่เตมิ > การต ัง้
คา่การทํานาย > การทํานาย และเลอืก
เปิด หรอื ปิด

การสลบัระหวา่งระบบชว่ยสะกดคาํ
กบัระบบป้อนตวัอกัษรปกติ

ขณะทีก่ดปุ่ ม Ctrl คา้งไว ้ใหก้ดปุ่ มเวน้วรรค

นอกจากนี ้คณุยังสามารถเลอืกและกด
ตวัเลอืก คา้งไว ้

ใชร้ะบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตัเิม ือ่
เขยีนขอ้ความ
1. เริม่เขยีนคํา
2. โทรศัพทข์องคณุจะแนะนําคําทีเ่ป็น
ไปได ้ในการยนืยันคํา ใหก้ดปุ่ มเวน้วรรค
3. หากตอ้งการดคํูาตัวเลอืกทีต่รงกัน ให ้
เลือ่นลง

การเขยีนเป็นภาษาไทย

โทรศัพทข์องคณุสามารถสง่และ
รับขอ้ความในภาษาไทย

การสลบัระหวา่งภาษาละตนิและภาษา
ไทย

กดปุ่ ม Ctrl ซํ้าๆ

การป้อนตวัอกัษรทีอ่ยูท่ ีม่มุซา้ยบน
ของปุ่ ม

กดปุ่ ม Shift แลว้กดปุ่ มทีค่ณุตอ้งการ

การป้อนตวัอกัษรทีอ่ยูท่ ีม่มุขวาบนของ
ปุ่ ม

กดปุ่ มฟังกช์นั แลว้กดปุ่ มทีค่ณุตอ้งการ
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การสง่ขอ้ความ

สวั
สด

 ีไม
ค ์

ตดิตอ่กับบคุคลตา่งๆ ผา่นขอ้ความ
โปรดดทูี ่  11

เลอืก

เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

1

เลอืก

รูปแบบสนทนา

รายการท่ีสง่

สรา้งขอ้ความ

ถาดเขา้

เลอืก สรา้งขอ้ความ

2

สวัสด ีแอนนา สบายดหีรอื
เปลา่

เขยีนขอ้ความของคณุ

3

เลอืก

ขอ้ความคณุ:

สวัสด ีแอนนา สบายดหีรอื
เปลา่

ใสส่ญัลกัษณ์

เพิม่เตมิ

ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน

จัดเก็บเป็นฉบับร่าง

แทรกออปเจ็กต ์

ตวัเลอืก

เคล็ดลบั: ในการเพิม่ส ิง่ทีแ่นบ เลอืก
ตวัเลอืก > แทรกออปเจ็กตโ์ปรดดทูี่

 12

สง่ถงึ เลอืก

ทีเ่พิง่ถูกใชง้าน

บันทกึการโทร

กลุม่รายช ือ่

แม่

รายช ือ่

รูปภาพ:

Photo0001.jpg

หากตอ้งการเพิม่ผูรั้บ ใหเ้ลอืก สง่ถงึ >
รายชือ่

4
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ถงึ:

แอนนา

123456789

สง่

เลอืก สง่หากเครือ่งขอ ใหเ้ลอืกซมิทีจ่ะใช ้
โปรดดทูี ่  13, 14

5

การปรบัต ัง้คา่หนา้จอหลกั

คณุสามารถเปลีย่นภาพพืน้หลังและ
จัดเรยีงรายการในหนา้จอหลักใหมไ่ด ้

เลอืก

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่

1

วันและเวลา

ลักษณะ

แบบเสียง

จอแสดงผล

หนา้จอหลัก

ภาพพื้นหลัง

สีอักษรบนหนา้จอหลัก

ตัง้ตามลกัษณะ

เลอืก เลอืก

เลอืก จอแสดงผล เลือ่นไปที ่ภาพพืน้
หลงั แลว้เลือ่นไปยังโฟลเดอร์

2
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หนา้จอหลัก

ภาพพื้นหลัง

สีอักษรบนหนา้จอหลัก

ตกลง เลอืก

ภาพถ่าย

เลอืก ตกลง เพือ่เปิดโฟลเดอร ์แลว้เลอืก
ภาพถา่ย

3

เคล็ดลบั: นอกจากนี ้คณุยังสามารถ
ถา่ยรปูดว้ยกลอ้งถา่ยรปูในโทรศัพท์
ของคณุ และใชร้ปูภาพนัน้ได ้

เพิม่ทางลดัในหนา้จอหลกั

เมนู

09:00

เพิม่ทางลัดไปยังแอปพลเิคชัน่โปรดของ
คณุในหนา้จอหลัก

เลอืก

ตัง้คา่หนา้จอหลกั

ตวัเลอืก

09:00

ปรับตัง้คา่หนา้จอหลกั

เลือ่นไปยังทางลัด แลว้เลอืก ตวัเลอืก >
ปรบัต ัง้คา่หนา้จอหลกั

1

เลอืก

แถบปุ่มลดั

(ว่าง)

วทิยุและส ือ่

สญัลกัษณ์ท่ัวไป

การแจง้เตอืน

เปลีย่น

เลอืกแถบ จากนัน้เลอืกรายการ เชน่ วดิ
เจ็ต

2
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ใช่

จัดเก็บ การเปลี่ยนแปลง?

เสร็จ

การแจง้เตอืน

เลอืก เสร็จ > ใช่

3

การเปลีย่นเสยีงเรยีกเขา้

ตัง้เสยีงเรยีกเขา้สําหรับแตล่ะรปูแบบ
และซมิการด์

เลอืก

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่

1

จดัเก็บ

วันและเวลา

เลอืก

จอแสดงผล

ลักษณะ เสยีงเตอืนโทรเขา้:

ดงัตอ่เนือ่ง

เสยีงเรยีกเขา้สําหรับ SIM1:

Nokia tune

แบบเสียง

เลอืก แบบเสยีง แลว้เลือ่นไปทีเ่สยีงเรยีก
เขา้

2
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เลอืก

เสียงเตอืนโทรเขา้:

ดังตอ่เนือ่ง

เสียงเรียกเขา้สําหรับ SIM1:

เปิดคลังภาพ

เลือ่นไปที ่เปิดคลงัภาพ และเลอืก เลอืก

3

เปิดเปิด

เสียงบันทึก

กราฟิก

เสียงเตือน

เสียงเรยีกเขา้

โทนเสียง

เลอืก โทนเสยีง > เสยีงเรยีกเขา้
และเสยีงเรยีกเขา้

4

เคล็ดลบั: หากตอ้งการสลับระหวา่ง
รปูแบบไมม่เีสยีงและรปูแบบปกต ิใหก้ด

 คา้งไว ้

การต ัง้เวลาปลกุ

ใชโ้ทรศัพทข์องคณุเป็นนาฬกิาปลกุ

เลอืกเลอืก

นาฬกิาปลกุ

เครือ่งคดิเลข

เกมส์

แอปฯ ของฉัน

เลอืก เมน ู> แอปฯ > นาฬกิาปลกุ

1

จดัเก็บ

เตือน:

เปิด

เวลาทีเ่ตือน:

09:00

ช่ัวโมง:นาที

ตัง้เวลาปลกุ และเลอืก จดัเก็บ

2
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จดัเก็บจดัเก็บ

เวลาทีเ่ตอืน:

09:00

ซ้ํา:

เปิด

ซ้ํา:

เปิด

ซ้ําวัน:

วันพฤหัสบดี

หากตอ้งการใหป้ลกุซํ้า ตัง้คา่ ซํา้: เป็น
เปิด และเลอืก ซํา้วนั: และเลอืกวนั และ
เสร็จ

3

การเพิม่นดัหมาย

เรือ่ง:

สถานที:่

ประชมุ

ตอ้งคอยจดจําการนัดหมายใชห่รอืไม ่เพิม่
ลงในปฏทินิของคณุได ้

เลอืก

เลอืก เมน ู> ปฏทินิ

1

ดูขอ้มูล

จ อ พ. พฤ ศ ส อา

(ไม่มรีายการปฏ ิ
ทนิ)

29

19

26

5
12

30
6

20
13

27

23

2
9

16

30

3

24

10
17

1

11
18

28
4

25

1

22

8
15

29

21

31
7

14

28

เลอืกวนัทีแ่ละ ดขูอ้มลู > เพิม่

2
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จดัเก็บเลอืก

สถานที:่

เร่ือง:

พบกับไมค์
การโทร

วันเกดิ

วันครบรอบ

เตอืนความจํา

นัดหมาย

เลอืก นดัหมาย ป้อนขอ้มลูในชอ่งตา่งๆ
แลว้เลอืก จดัเก็บ

3

การฟงัวทิยุ

ฟังสถานวีทิยโุปรดของคณุในโทรศัพท์

เชือ่มตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชร้ว่มกันได ้ชดุหฟัูงจะ
ทําหนา้ทีเ่ป็นเสาอากาศ

1

เลอืก

เลอืก เมน ู> เพลง

2
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เลอืก

เพลงของฉัน

วทิยุ

เลอืก วทิยุ

3

108.087.5

87.6

หากตอ้งการเปลีย่นระดับเสยีง ใหเ้ลือ่น
ขึน้หรอืลง

4

108.087.5

87.6

หากตอ้งการปิดวทิย ุใหก้ด 

5

การเลน่เพลง

ฟังเพลงโปรดของคณุในโทรศัพท์

เลอืก

เลอืก เมน ู> เพลง

1

เลอืก

วทิยุ

เพลงของฉัน

เลอืก เพลงของฉนั

2
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เลน่เลอืก

อัลบัม้

รายการเลน่

ศลิปิน

ทุกเพลง เพลง 2

เพลง 3

เพลง 4

เพลง 5

เพลง 1ไปทีเ่ครือ่งเลน่ส ือ่

เลอืกเพลงทีค่ณุตอ้งการเลน่

3

เพลง 1

03:4700:38

หากตอ้งการหยดุเลน่ชัว่คราวหรอืเลน่ตอ่
ใหก้ดปุ่ มเลือ่น

4

03:4700:55

หากตอ้งการปิดเครือ่งเลน่เพลง ใหก้ด

5

การถา่ยภาพ

คณุมกีลอ้งอยูใ่นโทรศัพทแ์ลว้ แคเ่ล็งแลว้
ก็ถา่ยรปู

ชว่งเวลา

ภาพถา่ยของฉัน

กลอ้งถา่ยรปู

อัลบั้มของฉัน

เลอืกเลอืก

ในการเปิดกลอ้ง ใหเ้ลอืก เมน ู>
ภาพถา่ย > กลอ้งถา่ยรปู

1

หากตอ้งการยอ่หรอืขยาย ใหเ้ลือ่นขึน้หรอื
ลง

2
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เลอืก 
เครือ่งจะจัดเก็บภาพถา่ยไวใ้น ภาพถา่ย
ของฉัน

3

การแบง่ปนัเนือ้หาของคณุ
โดยใช ้Nokia Slam

แบง่ปันเนือ้หาของคณุงา่ยๆ ดว้ย Nokia
Slam

เปิด Bluetooth ทีโ่ทรศัพททั์ง้สองเครือ่ง
คณุตอ้งไมซ่อ่นโทรศัพท์

1

สไลดโ์ชว ์

แกไ้ขภาพถ่าย

ลบ

ใชภ้าพถ่าย

สง่

เลอืกตวัเลอืก

ตัวอยา่งเชน่ เลอืกภาพถา่ยทีต่อ้งการ
แบง่ปัน และ ตวัเลอืก > สง่

2
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เลอืก

ขอ้ความ

ทาง Bluetooth

ทางสแลม

เลอืก ทางสแลม

3

ยา้ยโทรศัพทข์องคณุไปไวใ้กล ้
กับโทรศัพทอ์กีเครือ่ง

4

Nokia Slam จะคน้หาโทรศัพทท์ีอ่ยู่
ใกลท้ีส่ดุ และสง่รายการไปใหโ้ทรศัพท์
เครือ่งนัน้

5

การสง่ภาพถา่ยโดยใช้
Bluetooth

สง่ภาพทีค่ณุถา่ยไวไ้ปยังคอมพวิเตอร์
โปรดดทูี ่  15

สไลดโ์ชว ์

แกไ้ขภาพถ่าย

ลบ

ใชภ้าพถ่าย

สง่

เลอืกตวัเลอืก

เลอืกภาพถา่ย และ ตวัเลอืก > สง่

1

เลอืก

ขอ้ความ

ทาง Bluetooth

ทางสแลม

เลอืก ทาง Bluetooth

2
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เช่ือมต่อ

Nokia XX

แล็ปท็อปของฉัน

เลอืกอปุกรณ์ทีจ่ะเชือ่มตอ่ หากเครือ่งขอ
ใหป้้อนรหัสผา่น

3

ภาพถา่ยจะถกูสง่ไปยังคอมพวิเตอร์

4

การบนัทกึวดิโีอ

นอกจากการถา่ยภาพแลว้ คณุยังสามารถ
บันทกึวดิโีอดว้ยโทรศัพทข์องคณุไดด้ว้ย

เลอืกเลอืก

ชว่งเวลา

อัลบั้มของฉัน

วดิีโอของฉัน

กลอ้งวดิีโอ

หากตอ้งการเปิดกลอ้ง ใหเ้ลอืก เมน ู>
ภาพถา่ย > กลอ้งวดิโีอ

1

หากตอ้งการเริม่บันทกึ ใหเ้ลอืก 

2
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00:01:27

หากตอ้งการยอ่หรอืขยาย ใหเ้ลือ่นขึน้หรอื
ลง

3

00:01:15

หากตอ้งการหยดุบันทกึ เลอืก 
เครือ่งจะจัดเก็บวดิโีอไวใ้น วดิโีอของฉัน

4

การเรยีกดเูว็บ

ปารสี

ตดิตามขา่วสารและเยีย่มชมเว็บไซต์
โปรดของคณุ

เลอืก

เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต

1

ตกลง

www.nokia.com

หากตอ้งการไปยังเว็บไซต ์ใหพ้มิพท์ีอ่ยู่
เว็บในแถบทีอ่ยู่

2
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แนะนํา รก.โปรดประวัติ

www.nokia.com

การตัง้คา่

คําตชิม

ดาวนโ์หลด

ลา้งประวัต ิ

เลอืกตวัเลอืก

เคล็ดลบั: บนแท็บ ประวตั ิคณุสามารถ
เลอืก ตวัเลอืก > ลา้งประวตั ิ

การเพิม่บุค๊มารค์

หากคณุมักเยีย่มชมเว็บไซตเ์ดมิๆ ใหเ้พิม่
เว็บไซตด์ังกลา่วเป็นบุค๊มารค์

เลอืก

เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต

1

เลอืก

เพจเริม่ตน้

แบ่งปัน

โหลดซ้ํา

ดาวน์โหลด

เพิ่มทีร่ายการโปรด

ในขณะทีเ่รยีกด ูใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
เพิม่ท ีร่ายการโปรด

2
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การต ัง้คา่บญัชอีเีมล
ของคณุ

ตอ้งการสง่อเีมลแตไ่มม่คีอมพวิเตอร์
ใชไ่หม คณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์องคณุ
ได ้

เลอืก

เลอืก เมน ู> อเีมล

1

ลงชื่อเขา้

ที่อยู่อเีมล:

รหัสผ่าน:

ลงชือ่เขา้

จัดเก็บรหัสผ่าน:
เปิด

user@mymailbox.com

เลอืกบรกิารอเีมล และลงชือ่เขา้ใช ้

2

การสง่อเีมล

ไมค์

สวัสด ีแอนนา
แอนนา

สวัสด ีไมค์

คณุสามารถอา่นและสง่อเีมลขณะเดนิ
ทางได ้

เลอืก

เลอืก เมนู > อเีมล หากเครือ่งขอ ให ้
เลอืกซมิทีจ่ะใช ้

1

เลอืก

เพิม่บัญชี

user@mymailbox.com

เลอืกบัญชอีเีมล

2
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เพิม่ดาว

ส่งตอ่

รีเฟรช

สรา้งใหม่

เลอืก

ในศนูยฝ์ากขอ้ความ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
สรา้งใหม่

3

เลอืก

ถงึ:

เร่ือง:

สมุดทีอ่ยู่

ผูส้ง่ลา่สดุ

ตดิตอ่ลา่สดุ

รายช ือ่ของฉันขอ้ความ:

เพิม่

หากตอ้งการเพิม่ผูรั้บ ใหเ้ลอืก เพิม่
หรอืกรอกทีอ่ยูด่ว้ยตนเอง

4

เรือ่ง:

ขอ้ความ:

ขอบคณุ

สวัสด ีสบายดหีรอืเปลา่

เขยีนชือ่เรือ่งและขอ้ความของคณุ

5

ตัวเลอืกการเขยีน

ขอ้ความด่วน

จัดเก็บเป็นฉบับร่าง

แนบ

เลอืก

เคล็ดลบั: ในการแนบไฟล ์ใหเ้ลอืก
ตวัเลอืก > แนบ

ขอ้ความ:
สวัสด ีสบายดหีรอืเปลา่

Photo0001.jpg

สง่

เลอืก สง่

6

ลบ

อีเมลถดัไป

ส่งตอ่

เลอืก

ตอบกลบั

เคล็ดลบั: หากตอ้งการตอบอเีมล ให ้
เปิดอเีมล และเลอืก ตวัเลอืก >
ตอบกลบั

41



ต ัง้คา่แชตในโทรศพัทข์องคณุ

ตัง้คา่แชตเพือ่ตดิตอ่กับเพือ่นของคณุ
ไดจ้ากทกุที่

เลอืก

เลอืก เมนู > แชต หากเครือ่งขอ ให ้
เลอืกซมิทีจ่ะใช ้

1

เลอืก

เลือกบรกิารของคุณ

การสนทนา

ทําตอ่

เลอืกบรกิาร และลงชือ่เขา้ใช ้

2

ลงชื่อเขา้ใช้

ID ผูใ้ช:้

รหัสผ่าน:

ลงชือ่เขา้

เคล็ดลบั: หากคณุไมม่บัีญชแีชต คณุ
สามารถลงชือ่เขา้ใชแ้ชต Nokia ได ้
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การแชตกบัเพือ่น

สวัสด ีไมค์

คณุสามารถแชตกับเพือ่นทีอ่อนไลน์
อยูข่ณะเดนิทางได ้

เลอืก

เลอืก เมนู > แชต หากเครือ่งขอ ให ้
เลอืกซมิทีจ่ะใช ้

1

ลงชื่อเขา้ใช้

เลือกบัญชี

funchat@chatserv2.com

เพิ่มบัญชใีหม่

mychat@chatserv1.com

เลอืกบัญชแีชต และลงชือ่เขา้ใช ้

2

เลอืก

mychat@chatserv1.com

ย่อทัง้หมด

เพิม่เตมิ

แชตกับ

เลอืก ตวัเลอืก > แชตกบั

3

เลอืก

สนทนากับ
เลือกโดเมนอเีมล

ID ผูใ้ช:้

ตัวเลอืกตัวแกไ้ข

สง่

เลอืกบรกิารแชต กรอกชือ่ผูใ้ช ้และเลอืก
ตวัเลอืก > สง่

4

สง่

friend@chatserv1.com

สวัสดี

เขยีนขอ้ความของคณุในชอ่งขอ้ความ
และเลอืก สง่ โปรดดทูี ่  10

5
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เปิด

mychat@chatserv1.com

การสนทนา

friend@chatserv1.com

เมือ่ตอ้งการสนทนาตอ่ ใหเ้ลอืกกลุม่
ขอ้ความ

6

การเรยีกคนืการต ัง้คา่
ด ัง้เดมิ

หากโทรศัพทข์องคณุทํางานผดิปกต ิให ้
รเีซ็ตการตัง้คา่

123456789

ใชส้าย

วางทกุสายสนทนาและยตุกิารเชือ่ม
ตอ่ทัง้หมด

1

เลอืก

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่

2
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เลอืกเลอืก

ความปลอดภัย

บัญช ีNokia

ทั้งหมด

การตั้งคา่เทา่นั้นการตั้งกําหนดคา่

เรยีกตั้งค่าดัง้เดมิ

เลอืก เรยีกต ัง้คา่ด ัง้เดมิ > การต ัง้
คา่เทา่น ัน้

3

ตกลง

รหัสโทรศพัท์:

ป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย แลว้เลอืก
ตกลง

4

ตกลง

การเรียกคืน สมบรูณ์

โทรศัพทข์องคณุจะปิดและเปิดอกีครัง้ ซึง่
อาจใชเ้วลานานกวา่ปกต ิโปรดดทูี ่  16

5

อพัเดตซอฟตแ์วร ์
ดว้ยโทรศพัทข์องคณุ

คณุสามารถอัพเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพท์
แบบไรส้ายได ้คณุสามารถตัง้คา่
ใหโ้ทรศัพทข์องคณุตรวจสอบการอัพเดต
โดยอัตโนมัตไิด ้

คณุสามารถอัพเดตซอฟตแ์วรเ์มือ่
ใชซ้มิการด์ทีอ่ยูใ่นทีว่างซมิการด์ภายใน
เครือ่งเทา่นัน้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์>
อพัเดตอปุกรณ์
1. หากตอ้งการตรวจสอบวา่มอีัพเดต
หรอืไม ่ใหเ้ลอืก โหลดซอฟตแ์วร ์
โทรศพัท์
2. หากตอ้งการดาวนโ์หลดและตดิ
ตัง้อัพเดต ใหเ้ลอืก โหลดซอฟตแ์วร์
โทรศพัท ์แลว้ปฏบัิตติามคําแนะนําทีแ่สดง
บนโทรศัพท์

การอัพเดตอาจใชเ้วลาหลายนาท ีหาก
คณุมปัีญหา กรณุาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอื
ขา่ย
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การตรวจสอบอพัเดตโดยอตัโนมตั ิ

เลอืก อพัเดตซอฟตแ์วรอ์อโต ้แลว้เลอืก
ความถีใ่นการตรวจสอบ

ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุอาจสง่การ
อัพเดตในแบบ OTA มายังโทรศัพท์
ของคณุโดยตรง โปรดตดิตอ่ขอรับขอ้มลู
เพิม่เตมิเกีย่วกับบรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ยจากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

การสํารองเนือ้หา
ลงในการด์หนว่ยความจํา

ขอ้ความ
บุ๊คมารค์
ปฏทินิ

การตัง้คา่
รายช ือ่

เสร็จ

คณุตอ้งการแน่ใจวา่คณุจะไมส่ญูเสยีไฟล์
ทีส่ําคัญไปใชห่รอืไม ่คณุสามารถสํารอง
ขอ้มลูในหน่วยความจําเครือ่งลงในการด์
หน่วยความจําทีส่ามารถใชง้านรว่มกันได ้

เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > ซงิค ์
และสาํรอง
1. เลอืก สรา้งขอ้มลูสาํรอง
2. เลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการสํารองขอ้มลู
แลว้เลอืก เสร็จ

การเรยีกคนืไฟลส์าํรอง

เลอืก เรยีกขอ้มลูสาํรอง
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รหสัผา่น

รหัส PIN หรอื PIN2

(ตัวเลข 4-8 ตัว)

รหัสเหลา่นีจ้ะชว่ยป้องกันซมิการด์ของคณุจากการใชง้าน
โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตหรอืใชเ้พือ่เขา้ใชง้านคณุสมบัตบิางอยา่ง

คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุใหถ้ามหารหัส PIN เมือ่คณุเปิด
เครือ่งได ้

หากรหัสนีไ้มไ่ดใ้หม้าพรอ้มกับการด์ หรอืคณุลมืรหัสดังกลา่ว
โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

หากคณุพมิพร์หัสผดิตดิตอ่กันสามครัง้ คณุตอ้งยกเลกิการปิด
กัน้รหัสดว้ยรหัส PUK หรอื PUK2

รหัส PUK หรอื
PUK2

(ตัวเลข 8 ตัว)

รหัสเหลา่นีใ้ชเ้พือ่ยกเลกิการปิดกัน้รหัส PIN หรอื PIN2

หากรหัสดังกลา่วไมไ่ดใ้หม้าพรอ้มกับซมิการด์ โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ

หมายเลข IMEI

(ตัวเลข 15 ตัว)

หมายเลขนีใ้ชเ้พือ่ระบโุทรศัพทท์ีใ่ชไ้ดใ้นเครอืขา่ย หมายเลข
ดังกลา่วสามารถใชเ้พือ่ปิดกัน้เมือ่โทรศัพทถ์กูขโมยได ้เป็นตน้
คณุอาจตอ้งแจง้หมายเลขนีใ้หศ้นูยบ์รกิาร Nokia Care ทราบ

หากตอ้งการดหูมายเลข IMEI ใหโ้ทร *#06#

รหัสล็อค (รหัส
ความปลอดภัย

(อยา่งตํา่ 5 ตัวเลข)

วธินีีจ้ะชว่ยป้องกันการใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต

คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุใหถ้ามหารหัสล็อคที่
คณุกําหนด รหัสล็อคทีร่ะบบตัง้ไวค้อื 12345

โปรดเก็บรหัสนีไ้วเ้ป็นความลับและเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัย
หา่งจากโทรศัพทข์องคณุ
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หากคณุลมืรหัสและโทรศัพทข์องคณุถกูล็อค คณุจะตอ้ง
นําโทรศัพทเ์ขา้รับบรกิาร ทัง้นีอ้าจมกีารคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ
และขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดในเครือ่งของคณุอาจถกู
ลบออกไป

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ Nokia Care หรอืตัวแทน
จําหน่ายโทรศัพทข์องคณุ
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การแกไ้ขปญัหา

หากคณุมปัีญหา ใหป้ฏบัิตติามขัน้ตอนตอ่
ไปน้ี
• ปิดเครือ่ง และถอดแบตเตอรีอ่อก เมือ่
เวลาผา่นไปสกัครู ่ใหใ้สแ่บตเตอรีก่ลับคนื
แลว้เปิดเครือ่ง
• อัพเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุ
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์>
อพัเดตอปุกรณ์
• เรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ วางทกุสาย
สนทนาและยตุกิารเชือ่มตอ่ทัง้หมด แลว้
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ เรยีกต ัง้คา่
ด ัง้เดมิ > การต ัง้คา่เทา่น ัน้

หากยังไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้โปรด
ตดิตอ่ Nokia เพือ่ทําการซอ่มแซมที่
www.nokia.com/support กอ่นจะ
สง่โทรศัพทไ์ปซอ่มแซม ควรสํารองขอ้มลู
ของคณุกอ่นทกุครัง้ เพราะขอ้มลูสว่นตัว
ทัง้หมดในโทรศัพทอ์าจถกูลบ

นอกจากนี ้คณุยังสามารถไปที่
www.nokia.com/support เพือ่หา
• ขอ้มลูการแกไ้ขปัญหา
• ขา่วสารเกีย่วกับแอปพลเิคชัน่
และดาวนโ์หลด

• คูม่อืผูใ้ชฉ้บับนีใ้นแบบฉบับเต็ม
• ขอ้มลูการอัพเดตซอฟตแ์วร์
• รายละเอยีดเกีย่วกับคณุสมบัติ
และเทคโนโลย ีและความสามารถในการใช ้
งานรว่มกันของโทรศัพทแ์ละอปุกรณ์เสรมิ
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ขอ้มลูท ัว่ไป

โปรดอา่นและปฏบิตัติามคําแนะนําตอ่ไปนี้ มฉิะนัน้
อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิกฎหมายได ้
สาํหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดอา่นในคูม่อืผูใ้ช ้
ฉบบัสมบรูณ์

ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีห่า้ม
ใชโ้ทรศพัทไ์รส้าย
ปิดโทรศพัทเ์มือ่ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ช ้

โทรศพัทม์อืถอืหรอืเมือ่โทรศพัทอ์าจกอ่ใหเ้กดิ
สญัญาณรบกวนหรอือนัตราย ตวัอยา่งเชน่ บน
เครือ่งบนิ, ในโรงพยาบาล หรอืเมือ่อยู่ใกล ้
กบัอปุกรณ์ทางการแพทย,์ น้ํามันเชือ้เพลงิ, สาร
เคม ีหรอืบรเิวณทีม่กีารระเบดิ ปฏบิตัติามคําแนะนํา
ทกุประการเมือ่อยูใ่นพืน้ทีท่ีจํ่ากดัการใช ้

คํานงึถงึความปลอดภยัในการขบัขี่
ยานพาหนะเป็นอนัดบัแรก
ควรปฏบิตัติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไม่

ควรใชม้อืจับสิง่อืน่ใดเมือ่คณุขบัขีย่านพาหนะอยู่
ส ิง่สาํคัญอนัดบัแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะขบัขี่
ยานพาหนะ คอื ความปลอดภัยบนทอ้งถนน

สญัญาณรบกวน
อปุกรณ์ไรส้ายทัง้หมดจะไวตอ่สญัญาณ
รบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพ

การทํางานของเครือ่งได ้

บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง
เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้
ทีจ่ะสามารถประกอบหรอืซอ่มอปุกรณ์

ตา่งๆ ของเครือ่งได ้

เก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้
โทรศพัทข์องคณุไมก่นัน้ํา ควร
เก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้

ปกป้องความสามารถในการไดย้นิ
ของคณุ
อยา่ฟังระดบัเสยีงทีด่งัเป็นระยะเวลานาน

เพือ่ป้องกนัอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีง ควร
ใชค้วามระมัดระวงัเมือ่ถอืโทรศพัทไ์วใ้กลห้ขูณะที่
เปิดลําโพง

ขอ้มูลผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

คําแนะนําคณุสมบตัเิฉพาะ
รูปภาพทีป่รากฏในคูม่อืฉบบันี้อาจแตกตา่งจาก
ภาพทีป่รากฏบนหนา้จอโทรศพัทข์องคณุ

ในการปิดการแจง้เตอืนจากแอปเพือ่หลกีเลีย่ง
คา่ถา่ยโอนขอ้มลู ใหไ้ปที ่เมนู > แอปฯ > 
แอปฯของฉนั > การแจง้เตอืน > ตวัเลอืก > 
การต ัง้คา่

 1 หลกีเลีย่งการจับบรเิวณเสาอากาศขณะใช ้
งานเสาอากาศ การสมัผัสกบัเสาอากาศขณะกําลงั
สง่หรอืรับสญัญาณอาจสง่ผลตอ่คณุภาพของการ
สือ่สาร และอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรี่
สัน้ลงเนือ่งจากมกีารใชพ้ลงังานสงูขึน้ขณะทํางาน

 2 โปรดใชก้ารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านร่วม
กนัไดท้ีไ่ดรั้บการรับรองสาํหรับใชร้่วมกบัอปุกรณ์
นีเ้ทา่นัน้ การด์ทีไ่ม่สามารถใชง้านร่วมกนัไดอ้าจ
กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่ารด์และโทรศพัท ์รวม
ถงึขอ้มลูทีไ่ดรั้บการจัดเก็บอยู่ในการด์อกีดว้ย

 3 ขอ้สําคญั: อปุกรณ์นีอ้อกแบบมาใหใ้ช ้
กบัซมิการด์มาตรฐาน (ดภูาพ) เทา่นัน้ การใชก้ารด์
ทีไ่ม่สามารถใชง้านร่วมกันไดอ้าจทําใหก้ารด์
หรอืโทรศพัทเ์สยีหาย และอาจทําใหข้อ้มลูทีเ่ก็บ
อยูใ่นการด์นัน้เสยีหายอกีดว้ย โปรดสอบถาม
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ขอ้มลูการใชซ้มิการด์ทีม่คีทัเอาทแ์บบ mini-UICC
จากผูใ้หบ้รกิารมอืถอืของคณุ

หากคณุมเีพยีงหนึง่ซมิการด์ ใหใ้สซ่มิการ์ดลงในที่
วางซมิการด์ SIM1 คณุสมบตัแิละบรกิารบางอย่าง
อาจสามารถใชง้านไดต้อ่เมือ่ใชซ้มิการด์ในทีว่าง
ซมิการด์ SIM1 เทา่นัน้ หากมซีมิการด์เฉพาะ
ในทีว่างซมิการด์ SIM2 คณุจะสามารถใชโ้ทรศพัท์
เพือ่โทรฉุกเฉนิไดเ้ทา่นัน้

 4 ซมิการด์ทัง้สองจะสามารถใชง้านไดพ้รอ้ม
กนัเมือ่ไม่ไดใ้ชโ้ทรศพัทอ์ยู่ แตห่ากมกีารใชง้าน
ซมิการด์หนึง่อยู ่เชน่ ใชเ้พือ่โทรออก คณุ
จะไม่สามารถใชอ้กีซมิการด์หนึง่ได ้

 5 หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาหลาย
นาทกีวา่ทีส่ญัลกัษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏ
ขึน้หรอืกอ่นทีจ่ะสามารถโทรออกได ้

 6 หากตอ้งการป้อนเครือ่งหมาย + ที่
ใชส้าํหรับโทรตา่งประเทศ ใหก้ด +

 7 คําเตอืน: เมือ่เปิดใชโ้หมดบนเครือ่งบนิ
คณุไมส่ามารถโทรออกหรอืรับสาย รวมทัง้การ
โทรฉุกเฉนิ หรอืใชค้ณุสมบตัอิืน่ๆ ทีต่อ้งอยู่
ในพืน้ทีใ่หบ้รกิาร ในการโทรออก ใหเ้ปิดใช ้
รูปแบบอืน่

 8 โทรศพัทจ์ะบนัทกึขอ้มลูสายทีไ่มไ่ดรั้บและ
สายทีไ่ดรั้บก็ตอ่เมือ่เครอืขา่ยรองรับ โทรศพัท์
เปิดอยู่ และอยูใ่นพืน้ทีบ่รกิารของเครอืขา่ย

 9 คณุสามารถใชก้ารโทรดว่นกบัรายชือ่ที่
จัดเก็บอยูเ่ครือ่งหรอืในซมิการด์ทีอ่ยู่ในทีว่าง
ซมิการด์ SIM1 ภายในเครือ่งเทา่นัน้

 10 การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หา
อาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก ซึง่
อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

 11 คณุสามารถสง่ขอ้ความแบบตวัอกัษร
ทีม่คีวามยาวมากกวา่ความยาวตวัอกัษรทีกํ่าหนด
ของขอ้ความเดยีว สาํหรับขอ้ความทีม่คีวาม
ยาวมาก เครือ่งจะแบง่สง่ขอ้ความออกเป็น
สองขอ้ความขึน้ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่ใช ้
จา่ยตามนัน้

สาํหรับตวัอกัษรทีม่เีครือ่งหมายเสยีงหนัก เครือ่ง
หมายอืน่ๆ หรอืตัวอักษรจากภาษาทีเ่ลอืก
บางภาษาจะใชพ้ืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่อาจจํากดัจํานวน
ตวัอกัษรทีส่ามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ยลง

 12 หากรายการทีค่ณุแทรกในขอ้ความ
มัลตมิเีดยีมขีนาดทีใ่หญ่เกนิกวา่ทีเ่ครอืขา่ย
กําหนด โทรศพัทจ์ะลดขนาดใหโ้ดยอตัโนมัติ

 13 การสง่ขอ้ความพรอ้มสิง่ทีแ่นบอาจมคีา่ใช ้
จา่ยสงูกวา่การสง่ขอ้ความตวัอกัษรทัว่ไป สาํหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

 14 เฉพาะโทรศพัทท์ีใ่ชง้านร่วมกนัไดเ้ทา่นัน้
ทีส่ามารถรับและแสดงขอ้ความมัลตมิเีดยีได ้
ขอ้ความอาจดแูตกตา่งกนัไปตามโทรศพัท์
ในแตล่ะเครือ่ง

 15 การทํางานของโทรศพัทใ์นโหมดทีถ่กู
ซอ่นไวถ้อืเป็นวธิทีีป่ลอดภัยยิง่ขึน้ในการหลกีเลีย่ง
ซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตราย หา้มยอมรับคําขอเชือ่ม
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ตอ่ Bluetooth จากแหลง่ทีค่ณุไมเ่ชือ่ถอื นอกจาก
นี ้คณุสามารถปิดฟังกช์นั Bluetooth ไดเ้มือ่ไมไ่ด ้
ใชง้าน

คณุสามารถใช ้Nokia Suite กบัซมิการด์ทีอ่ยู่
ในทีว่างซมิการด์สาํหรับ SIM1 ภายในเครือ่ง
เทา่นัน้

 16 การเรยีกคนืการตัง้คา่จะไมม่ผีลตอ่เอกสาร
หรอืไฟลท์ีเ่ก็บไวใ้นโทรศพัทข์องคณุ

อุปกรณ์เสรมิของแทจ้าก Nokia
หากตอ้งการทราบแหลง่จําหน่ายอปุกรณ์เสรมิ
ทีไ่ดรั้บการรับรอง สามารถสอบถามจากตวัแทน
จําหน่ายของคณุ

อปุกรณ์เสรมิสาํหรับโทรศพัทข์องคณุมจํีาหน่าย
อยูเ่ป็นจํานวนมาก สาํหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ
โปรดดทูี ่www.nokia.co.th/accessories

ขอ้กําหนดทีค่วรปฏบิตัสํิาหรบัการใชอุ้ปกรณ์
เสรมิ
• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็ก
• หากตอ้งการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ์
เสรมิ ใหจั้บทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อย่าดงึทีส่ายไฟ
• ตรวจสอบอย่างสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์เสรมิทีไ่ด ้
ตดิตัง้ในพาหนะไดรั้บการตดิตัง้อยา่งแน่นหนา
และทํางานอยา่งถกูตอ้ง
• เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบัตผิา่นการรับรองเทา่นัน้
ทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิในรถทีต่ดิตัง้ยากได ้

แบตเตอรี่
ประเภท: BL-5C

ระยะเวลาการสนทนา:

สงูสดุ 11 ชัว่โมง

สแตนดบ์าย:

สงูสดุ 608 ชัว่โมง

ขอ้สําคญั: เวลาในการสนทนาและเวลา
เปิดรอรับสายนัน้เป็นคา่โดยประมาณและอยู่
ภายใตลั้กษณะของเครอืขา่ยทีม่ปีระสทิธภิาพ
สงูสดุเทา่นัน้ เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอ
รับสายของแบตเตอรี่ตามจรงิขึน้อยู่กบัซมิการด์
คณุสมบตัทิีใ่ช ้อายุและสภาพของแบตเตอรี่
อณุหภมูทิีใ่ชแ้บตเตอรี ่ลกัษณะของเครอืขา่ย และ
อกีหลายปัจจัย รวมทัง้อาจมรีะยะเวลานอ้ยกวา่ที่
ระบไุวข้า้งตน้ เสยีงเรยีกเขา้ การจัดการสายเรยีก
เขา้โดยใชแ้ฮนดฟ์ร ีการใชใ้นโหมดดจิติอล และ
ฟังกช์นัอืน่ๆ จะทําใหส้ ิน้เปลอืงแบตเตอรี ่รวม
ทัง้ระยะเวลาทีใ่ชเ้ครือ่งโทรออกก็สง่ผลตอ่เวลา
ในการเปิดรอรับสายดว้ย และเชน่เดยีวกนั ระยะ
เวลาทีเ่ปิดโทรศัพทไ์วแ้ละอยูใ่นโหมดพรอ้ม
ทํางานก็จะมผีลตอ่เวลาคยุสายดว้ย

เคล็ดลบัและขอ้เสนอ
เพือ่ชว่ยใหค้ณุสามารถใชป้ระโยชน์สงูสดุ
จากโทรศพัทแ์ละบรกิาร คณุจะไดรั้บขอ้ความ
ตวัอกัษรสาํหรับคณุโดยเฉพาะจาก Nokia
ขอ้ความดงักลา่วจะมขีอ้มลูเคล็ดลบั คําแนะนํา
และการสนับสนุน

หากไมต่อ้งการรับขอ้ความอกีตอ่ไป เลอืก เมนู >
การต ัง้คา่ > บญัช ีNokia > เคล็ดลบัและ
ขอ้เสนอ

ในการใหบ้รกิารทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ จะมกีารสง่เบอร์
โทรศพัทข์องคณุ หมายเลขผลติภัณฑ์
ของโทรศพัทข์องคณุ และขอ้มลูการสมัครมอืถอื
ใหก้บั Nokia เมือ่คณุใชโ้ทรศพัทเ์ป็นครัง้แรก อาจ
มกีารสง่ขอ้มูลบางอย่างหรอืทัง้หมดให ้Nokia เมือ่
ทําการอพัเดตซอฟตแ์วร ์อาจมกีารใชข้อ้มลูนีต้าม
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ทีร่ะบุในนโยบายความเป็นสว่นตวั ซึง่สามารถ
ดไูดท้ี ่www.nokia.com

บรกิารและคา่ใชจ้า่ยของเครอืขา่ย
โทรศพัทข์องคณุไดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้น เครอื
ขา่ย GSM 900, 1800 MHz คณุตอ้งสมัครสมาชกิ
กบัผูใ้หบ้รกิาร

การใชค้ณุสมบตับิางอย่างและการดาวนโ์หลด
เนือ้หาจําเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย และ
อาจสง่ผลใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู
คณุอาจตอ้งสมัครเพือ่ใชค้ณุสมบตับิางอย่าง

การดูแลอุปกรณ์ของคุณ
คณุควรดแูลโทรศัพท ์แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และ
อปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมัดระวงั คําแนะนํา
ตอ่ไปนี้จะชว่ยใหค้ณุใชอ้ปุกรณ์ของคณุไดน้าน
• เก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา
ความเปียกชืน้ และของเหลวทกุประเภท หรอื
ความชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของแร่ ซึง่
อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกร่อนได ้หากตวั
เครือ่งเปียกชืน้ ใหถ้อดแบตเตอรี่ออกและปลอ่ย
ใหเ้ครือ่งแหง้สนทิดกีอ่น
• อยา่ใชห้รอืเก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืที่
สกปรก
• อยา่เก็บโทรศพัทไ์วใ้นอณุหภมูทิีส่งู อณุหภมูิ
สงูอาจทําใหโ้ทรศพัทห์รอืแบตเตอรี่เกดิความ
เสยีหายได ้
• อยา่เก็บโทรศพัทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด เมือ่
อณุหภมูเิพิม่ข ึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้
จะกอ่ตวัขึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจทําใหต้วัเครือ่ง
เสยีหายได ้
• อยา่เปิดตวัเครือ่งนอกเหนอืจากทีแ่นะนํา
ไวใ้นคูม่อืผูใ้ช ้
• การดดัแปลงทีไ่ม่ไดรั้บการรับรองอาจทําให ้
อปุกรณ์เสยีหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
วา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยุสือ่สารอกีดว้ย

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศพัท ์การใช ้
งานโดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหต้วัเครือ่ง
เสยีหายได ้
• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาด
พืน้ผวิของอปุกรณ์เทา่นัน้
• อยา่ทาสโีทรศพัท ์สอีาจขดัขวางการทํางาน
ของโทรศพัท์
• ปิดอปุกรณ์และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นครัง้
คราว เพือ่ประสทิธภิาพในการทํางานสงูสดุ
• เก็บอปุกรณ์ไวใ้หห้า่งจากแมเ่หล็กหรอืสนาม
แมเ่หล็ก
• ในการเก็บรักษาขอ้มลูสําคัญของคณุ
ใหป้ลอดภัย ใหจั้ดเก็บขอ้มลูนัน้โดยแยกไวส้องที่
เป็นอยา่งนอ้ย เชน่ ในโทรศพัท ์การด์หน่วย
ความจํา หรอืคอมพวิเตอร ์หรอืจดบนัทกึขอ้มลู
สาํคญัลงในกระดาษ

การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี่ และวสัดุ
บรรจภุัณฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยังจุดคดัแยกขยะเฉพาะ
ทกุครัง้ วธินีี้จะชว่ยป้องกันการกําจัดขยะทีไ่มม่ี
การควบคมุ และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวสัดุ
ใชแ้ลว้ตา่งๆ โปรดตรวจสอบวธิกีารรไีซเคลิ
ผลติภัณฑ ์Nokia ของคณุไดท้ี ่www.nokia.com/
recycling

สาํหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการรไีซเคลิ โปรดดู
“Mobile Phone Recycling Explained in 2
Minutes” (การรไีซเคลิโทรศพัทม์อืถอืซึง่จะ
ใชเ้วลาอธบิายเพยีง 2 นาท)ี http://
www.youtube.com/watch?v=jD5yLicr6Js

เกีย่วกบัการจดัการสทิธิแ์บบดจิติอล
ขณะทีใ่ชโ้ทรศพัทเ์ครือ่งนี้ คณุควรเคารพ
ตอ่กฎหมายและจารตีประเพณีทอ้งถิน่ทัง้หมด
ความเป็นสว่นตวั สทิธสิว่นบคุคลของผูอ้ืน่ และ
ลขิสทิธิ ์การคุม้ครองดา้นลขิสทิธิอ์าจชว่ยป้องกัน
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การคดัลอก การแกไ้ข หรอืการโอนภาพถา่ย เพลง
และเนื้อหาบางสว่นได ้

เนือ้หาทีป้่องกนัดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล
(DRM) จะมาพรอ้มกับสทิธกิารใชท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ซึง่ทําหนา้ทีร่ะบถุงึสทิธขิองคณุในการใชเ้นือ้หา

คณุสามารถใชอ้ปุกรณ์นีเ้ขา้ถงึเนือ้หาทีไ่ดรั้บการ
ป้องกนัดว้ย OMA DRM 2.0 และ 2.1
หากซอฟตแ์วร ์DRM บางอยา่งไมส่ามารถปกป้อง
เนือ้หาได ้เจา้ของเนือ้หาสามารถขอใหเ้พกิ
ถอนความสามารถของซอฟตแ์วร ์DRM ในการเขา้
ถงึขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM ใหมไ่ด ้นอกจากนี้
การเพกิถอนยังอาจป้องกันการตอ่อายขุองขอ้มลู
ทีป้่องกนัดว้ย DRM ในอปุกรณ์ของคณุแลว้ การ
เพกิถอนซอฟตแ์วร ์DRM นี้จะไมส่ง่ผลกระทบ
ตอ่การใชเ้นือ้หาทีไ่ดรั้บการปกป้องดว้ย DRM
ประเภทอืน่ หรอืการใชเ้นือ้หาทีไ่ม่ไดรั้บ
การป้องกันดว้ย DRM

หากอปุกรณ์ของคณุมขีอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย OMA
DRM เมือ่จะสาํรองขอ้มลูทัง้รหัสการใชแ้ละเนือ้หา
นัน้ ใหใ้ชฟั้งกช์นัการสํารองขอ้มลูจากโปรแกรม
Nokia Suite วธิกีารถา่ยโอนขอ้มลูแบบอืน่ๆ อาจ
ไมโ่อนรหัสการใชท้ีจํ่าเป็นตอ้งถกูเรยีกคนืพรอ้ม
เนือ้หาเพือ่ใหค้ณุสามารถใชเ้นือ้หาทีป้่องกนัดว้ย
OMA DRM ไดต้อ่ไปหลงัจากจัดรูปแบบหน่วย
ความจําโทรศพัทแ์ลว้ คณุอาจจําเป็นตอ้งเรยีก
คนืรหัสการใชห้ากไฟลใ์นโทรศพัทข์องคณุเสยี

แบตเตอรีแ่ละอุปกรณ์ชารจ์
ขอ้มูลเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอุปกรณ์ชารจ์
ใชอ้ปุกรณ์ของคณุเฉพาะกับแบตเตอรี่ของแท ้
ชนดิใชอ้ปุกรณ์ของคณุเฉพาะกบัแบตเตอรี่ BL-5C
Nokia อาจผลติแบตเตอรี่รุ่นอืน่ทีใ่ชง้านได ้
กบัโทรศพัทร์ุ่นนี้

ชารจ์อปุกรณ์ของคณุดว้ย อปุกรณ์ชารจ์รุ่น AC-11

แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจุ
แบตเตอรีไ่ดห้ลายรอ้ยครัง้ แตแ่บตเตอรี่ก็จะคอ่ยๆ
เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมือ่สงัเกตเห็นวา่เวลาการ
สนทนาและสแตนดบ์ายของแบตเตอรีส่ัน้ลงอย่าง
เห็นไดช้ดั ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรี่กอ้นใหม่

ขอ้สําคญั: เวลาในการสนทนาและเวลา
เปิดรอรับสายเป็นคา่โดยประมาณเทา่นัน้ เวลา
จรงิจะขึน้อยู่กบัหลายปัจจัย เชน่ สภาพของระบบ
เครอืขา่ย การตัง้คา่อปุกรณ์, คณุสมบัตทิีก่ําลงัใช,้
สภาพแบตเตอรี ่และอณุหภมูิ

ความปลอดภยัของแบตเตอรี่
ปิดโทรศพัท ์และถอดโทรศพัทอ์อกจากอปุกรณ์
ชารจ์ทกุครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี ่ในการ
ถอดอปุกรณ์ชารจ์หรอือปุกรณ์เสรมิออกจาก
เตา้เสยีบ ใหจั้บทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึที่
สายไฟ

เมือ่ไมใ่ชง้านอปุกรณ์ชารจ์ของคณุ ใหถ้อดออก
จากเตา้เสยีบ ไมค่วรเสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์
เต็มแลว้คา้งไวก้บัอปุกรณ์ชารจ์ เนือ่งจากการชารจ์
เป็นเวลานานเกนิไปจะทําใหอ้ายกุารใชง้าน
ของแบตเตอรี่สัน้ลง หากคณุทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์
เต็มไว ้แบตเตอรีจ่ะคายประจุออกเองเมือ่เวลาผา่น
ไป

โปรดเก็บแบตเตอรี่ไวใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง
15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภมูทิีร่อ้น
หรอืหนาวจัดทําใหป้ระสทิธภิาพและอายุการใช ้
งานของแบตเตอรีล่ดลง แบตเตอรี่ทีร่อ้นหรอืเย็น
เกนิไปอาจทําใหอ้ปุกรณ์ไมส่ามารถใชง้าน
ไดช้ัว่คราว

การลดัวงจรของแบตเตอรี่อาจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มวีตัถุ
ประเภทโลหะมาสมัผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่
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นีอ่าจทําใหแ้บตเตอรี่หรอืวตัถุอืน่ๆ เกดิความเสยี
หายได ้

หา้มทิง้แบตเตอรี่ทีไ่ม่ใชล้งในกองไฟเพราะ
แบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้ควรปฏบิตัติามฎหมาย
ของทอ้งถิน่ นํากลบัมาใชใ้หม ่ถา้เป็นไปได ้และ
ไมค่วรทิง้รวมกบัขยะภายในบา้น

หา้มถอดชิน้สว่น ตดั บบีอดั ดดังอ เจาะ เพราะ
จะทําใหแ้บตเตอรี่เกดิความเสยีหายได ้หาก
แบตเตอรีร่ั่ว อยา่ใหข้องเหลวนัน้สมัผัสกบัผวิหนัง
หรอืดวงตา หากสมัผัสโดนผวิหนังหรอืดวงตา ให ้
ลา้งบรเิวณนัน้ดว้ยน้ําสะอาดทนัท ีหรอืรบีไปพบ
แพทย ์หา้มดดัแปลง พยายามใสว่ตัถุแปลกปลอม
ลงในแบตเตอรี ่หรอืนําไปแช่หรอืโดนน้ําหรอื
ของเหลวชนดิอืน่ๆ หากแบตเตอรีเ่สยีหาย อาจ
ทําใหเ้กดิการระเบดิได ้

ใชแ้บตเตอรี่หรอือปุกรณ์ชารจ์ตามวตัถุประสงค์
ทีเ่หมาะสมเทา่นัน้ การใชง้านทีไ่ม่เหมาะสมหรอื
การใชง้านแบตเตอรี่หรอือปุกรณ์ชารจ์ทีไ่ม่ไดรั้บ
การรับรองหรอืใชร้่วมกันไมไ่ดอ้าจเสีย่งตอ่ การ
ลกุไหม ้การระเบดิ หรอือนัตรายอืน่ๆ และอาจสง่
ผลตอ่การรับรองหรอืการรับประกนั หากคณุเชือ่
วา่แบตเตอรี่หรอือปุกรณ์ชารจ์ชาํรุดเสยีหาย ให ้
นําไปทีศ่นูยบ์รกิารกอ่นนําไปใชต้อ่ อยา่ใชอ้ปุกรณ์
ชารจ์หรอืแบตเตอรี่ทีช่าํรุดเสยีหาย ใชอ้ปุกรณ์
ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้

ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัความปลอดภยั
การโทรฉุกเฉนิ
1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดโทรศพัทแ์ลว้
2. ตรวจสอบวา่สญัญาณมคีวามแรงทีเ่พยีงพอ
นอกจากนี ้คณุอาจตอ้งดําเนนิการดงัตอ่ไปนี้
• ใสซ่มิการด์ลงในโทรศพัท์
• ปิดการจํากดัการโทรในโทรศพัทข์องคณุ เชน่
การจํากัดการโทร การจํากดัเบอร ์หรอืเฉพาะกลุม่

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศพัทข์องคณุไมอ่ยู่
ในโหมดใชบ้นเครือ่งบนิ
3. กดปุ่ มวางสายซ้ําๆ จนกวา่หนา้จอหลกัจะ
ปรากฏ
4. พมิพห์มายเลขฉุกเฉนิทีเ่ป็นทางการสาํหรับ
ตําแหน่งทีต่ัง้ปัจจบุนัของคณุ ซึง่หมายเลข
โทรฉุกเฉนิในแตล่ะพืน้ทีจ่ะแตกตา่งกันไป
5. กดปุ่ มโทร
6. คณุตอ้งใหข้อ้มลูตา่งๆ ทีถ่กูตอ้งใหไ้ด ้
มากทีส่ดุ อยา่วางสายจนกวา่จะไดรั้บอนุญาต
ใหว้างสายได ้

ขอ้สําคญั: เปิดใชง้านทัง้สายโทรศพัทม์อืถอื
และอนิเทอรเ์น็ต หากโทรศพัทข์องคณุสนับสนุน
สายอนิเทอรเ์น็ต เครือ่งอาจพยายามตอ่การ
โทรฉุกเฉนิผา่นทัง้เครอืขา่ยเซลลลูารแ์ละผา่น
ผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต ไมส่ามารถรับรอง
การเชือ่มตอ่ไดใ้นบางสภาวะ ไมค่วรวางใจ
วา่โทรศพัทไ์รส้ายจะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุ
เสมอในยามจําเป็น อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิ
ทางการแพทย์

เด็กเล็ก
เครือ่งของคณุ รวมทัง้อปุกรณ์เสรมิ ไมใ่ชข่องเลน่
อปุกรณ์เหลา่นัน้อาจมชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรด
เก็บใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

อุปกรณ์ทางการแพทย์
การทํางานของอปุกรณ์สาํหรับรับหรอืสง่สญัญาณ
วทิยุ รวมทัง้โทรศพัทม์อืถอือาจกอ่ใหเ้กดิ
สญัญาณรบกวนตอ่การทํางานของอปุกรณ์
ทางการแพทยท์ีไ่ม่ไดรั้บการป้องกันเพยีงพอ
โปรดปรกึษาแพทยห์รอืผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการ
แพทยนั์น้ๆ หากไมแ่น่ใจวา่อปุกรณ์นัน้ไดรั้บการ
ป้องกนัพลงังานคลืน่ความถีว่ทิยุจากภายนอก
อยา่งเพยีงพอหรอืไม่
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อุปกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไว้
ในรา่งกาย
เพือ่หลกีเลีย่งสญัญาณรบกวนทีอ่าจเกดิขึน้ ผู ้
ผลติอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถ่ายไว ้
ในร่างกายแนะนําวา่ ควรใหโ้ทรศพัทม์อืถอือยูห่่าง
จากอปุกรณ์ทางการแพทยอ์ย่างนอ้ย 15.3
เซนตเิมตร (6 นิว้) สาํหรับผูใ้ชอ้ปุกรณ์ทางการ
แพทยด์งักลา่ว ควรปฏบัิตดิงันี้
• เก็บโทรศพัทใ์หอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการ
แพทยม์ากกวา่ 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ
• อยา่ใสอ่ปุกรณ์ไรส้ายไวใ้นกระเป๋าเสือ้
• ใชโ้ทรศพัทก์บัหขูา้งทีต่รงขา้มกบัอปุกรณ์
ทางการแพทย์
• ปิดอปุกรณ์ไรส้าย หากสงสยัวา่กําลงั
เกดิสญัญาณรบกวน
• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสาํหรับอปุกรณ์
ทางการแพทยด์งักลา่ว

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้าย
ร่วมกับอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไว ้
ในร่างกาย โปรดปรกึษากบัแพทย์ทีใ่หคํ้าปรกึษา
ดา้นสขุภาพของคณุ

คําตอบสําหรบัการเขา้ใชง้าน
Nokia มหีนา้ทีใ่นการผลติโทรศพัทเ์คลือ่นที่
ทีส่ะดวกตอ่การใชง้านใหผู้ใ้ชแ้ตล่ะคน รวมทัง้ผู ้
ทพุพลภาพ สาํหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรด
ไปยังเว็บไซตข์อง Nokia ที่
www.nokiaaccessibility.com

การฟงั

คําเตอืน: ขณะทีค่ณุใชช้ดุหฟัูง อาจมผีลตอ่
ความสามารถในการไดย้นิเสยีงภายนอก หา้ม
ใชช้ดุหฟัูงในสถานทีท่ีอ่าจมผีลตอ่ความปลอดภัย
ของคณุ

อปุกรณ์ไรส้ายบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณ
รบกวนกบัเครือ่งชว่ยฟังบางชนดิได ้

นกิเกลิ
พืน้ผวิของโทรศพัทเ์ครือ่งนีป้ราศจากสารนกิเกลิ

ปกป้องโทรศพัทข์องคณุจากเนือ้หาทีเ่ป็น
อนัตราย
โทรศพัทข์องคณุอาจเสีย่งตอ่ไวรัสและเนือ้หา
ทีม่อีนัตรายอืน่ๆ ควรใชค้วามระมัดระวังตามราย
ละเอยีดตอ่ไปนี้
• โปรดระมัดระวงัในการเปิดขอ้ความ ขอ้ความ
เหลา่นัน้อาจมโีปรแกรมทีป่ระสงคร์า้ยหรอื
อาจทําใหโ้ทรศพัทห์รอืคอมพวิเตอรข์องคณุ
เสยีหายได ้
• โปรดระมัดระวงัเมือ่ทําการรับคําขอการเชือ่ม
ตอ่ การเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ต หรอืการดาวนโ์หลด
เนือ้หา หา้มยอมรับการเชือ่มตอ่ Bluetooth จาก
แหลง่ทีค่ณุไมเ่ชือ่ถอื
• ใหต้ดิตัง้และใชเ้ฉพาะบรกิารและซอฟตแ์วร์
จากแหลง่ทีค่ณุไวว้างใจ และมกีารป้องกัน
ความปลอดภัยอย่างเพยีงพอ
• ตดิตัง้ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัสและซอฟตแ์วร์
ดา้นความปลอดภัยอืน่ๆ ลงในโทรศพัทข์องคณุ
และคอมพวิเตอร์ทีใ่ชเ้ชือ่มตอ่ ใหใ้ชแ้อปพลเิคชัน่
ป้องกนัไวรัสเพยีงครัง้ละหนึง่แอปพลเิคชัน่เทา่นัน้
การใชง้านมากกวา่หนึง่แอปพลเิคชัน่อาจสง่
ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพและการทํางาน
ของโทรศพัทแ์ละ/หรอืคอมพวิเตอร์
• หากคณุเขา้ถงึบุค๊มารค์และลงิคส์าํหรับ
ไซตอ์นิเทอรเ์น็ตจากบรษัิทภายนอกตดิตัง้ไวล้ว่ง
หนา้ โปรดระมัดระวงัเป็นพเิศษ Nokia จะไมรั่บ
ประกนัหรอืรับผดิชอบใดๆ ตอ่เว็บไซตเ์หลา่นี้

สภาพแวดลอ้มการทํางาน
โทรศพัทเ์ครือ่งนี้เป็นไปตามคําแนะนํา
ในการปลอ่ยคลืน่ความถีว่ทิยุ เมือ่ใชใ้นตําแหน่ง
ปกตทิีห่หูรอืเมือ่อยูห่่างจากร่างกายอยา่งนอ้ย 1.5
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เซนตเิมตร (5/8 นิว้) ซองสาํหรับพกพา อปุกรณ์
เหน็บเข็มขดั หรอืทีว่างโทรศพัทเ์พือ่การพกพา ไม่
ควรมโีลหะเป็นสว่นประกอบ และควรใหเ้ครือ่ง
อยูห่่างจากร่างกายตามระยะหา่งทีกํ่าหนดขา้งตน้

การสง่ไฟลข์อ้มลูหรอืขอ้ความจะตอ้งมกีารเชือ่ม
ตอ่กับเครอืขา่ยทีม่คีณุภาพ และอาจมคีวามลา่ชา้
จนกวา่จะเชือ่มตอ่ได ้ปฏบิตัติามคําแนะนําเกีย่ว
กบัระยะหา่งระหว่างเครือ่งจนกวา่การสง่จะเสร็จ
สมบรูณ์

ยานพาหนะ
สญัญาณวทิยุอาจสง่ผลตอ่ระบบอเิล็กทรอนกิส์
ในยานพาหนะทีต่ดิตัง้ไม่ถกูตอ้งหรอืมกีารป้องกัน
ไมเ่พยีงพอ โปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับบรษัิท
ผูผ้ลติยานพาหนะหรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ

ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญเทา่นัน้เป็นผูต้ดิตัง้อปุกรณ์
ในยานพาหนะ การตดิตัง้ทีไ่ม่ถกูตอ้งอาจกอ่
ใหเ้กดิอนัตรายและทําใหก้ารรับประกนัของคณุ
เป็นโมฆะดว้ย ควรตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอ
วา่อปุกรณ์ทกุชิน้ของโทรศพัทม์อืถอื
ในยานพาหนะไดรั้บการตดิตัง้และทํางานอยา่ง
ถกูตอ้ง อยา่เก็บหรอืพกวตัถทุีต่ดิไฟหรอืระเบดิ
ไดร้วมกบัโทรศพัท ์ชิน้สว่นของโทรศพัท ์หรอื
อปุกรณ์เสรมิตา่งๆ อยา่วางโทรศพัทห์รอือปุกรณ์
เสรมิไวใ้นบรเิวณทีถ่งุลมนริภัยอาจพองตวัออก

บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิ
ปิดโทรศพัทข์องคณุเมือ่อยูใ่นบรเิวณทีอ่าจ
เกดิการระเบดิได ้เชน่ ใกลส้ถานีบรกิารน้ํามัน
ประกายไฟอาจทําใหเ้กดิการระเบดิหรอืลกุไหมอ้นั
เป็นเหตใุหบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้โปรดปฏบิตั ิ
ตามขอ้หา้มในบรเิวณทีม่เีชือ้เพลงิ โรงงานเคมี
หรอืสถานทีเ่กดิการลกุลามของการระเบดิ บรเิวณ
ทีอ่าจเกดิการระเบดิไดอ้าจไมม่เีครือ่งหมาย
แสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจน บรเิวณดงักลา่ว
มักจะเป็นบรเิวณทีค่ณุไดรั้บแจง้ใหด้บัเครือ่งยนต์

ใตด้าดฟ้าบนเรอื สถานทีข่นถา่ยหรอืจัดเก็บสาร
เคม ีและบรเิวณทีอ่ากาศมกีารปนเป้ือนของสาร
เคมหีรอืเศษอนุภาคตา่งๆ ควรตรวจสอบกบัผู ้
ผลติยานพาหนะทีใ่ชก้า๊ซปิโตรเลยีมเหลว (เชน่
โพรเพน หรอืบวิเทน) เพือ่ตรวจสอบวา่โทรศพัท์
เครือ่งนีส้ามารถใชใ้นบรเิวณใกลเ้คยีงกับ

ังกลา่วไดอ้ยา่งปลอดภัยหรอืไม่

รายละเอยีดการรบัรอง (SAR)
โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้รงตามคําแนะนําของการ
สือ่สารทางคลืน่วทิยุ

เครือ่งโทรศพัทข์องคณุจะเป็นตัวรับและสง่
สญัญาณวทิยุ ซึง่ไดรั้บการออกแบบมาไมใ่ห ้
เกนิความถีส่ญัญาณคลืน่วทิยุทีแ่นะนําโดยขอ้
กําหนดระหวา่งประเทศ ขอ้แนะนํานีจั้ดทําขึน้โดย
ICNIRP ซึง่เป็นหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตร์อสิระ
และรวมถงึระดบัความปลอดภัยทีอ่อกแบบมาเพือ่
คุม้ครองผูใ้ชท้กุคน โดยไมข่ึน้กบัอายุหรอืสขุภาพ

ขอ้แนะนําของการเปิดรับคลืน่โทรศพัทเ์คลือ่นที่
นีใ้ชห้น่วยวดัของ SAR (Specific Absorption
Rate) ขอ้กําหนด SAR ทีกํ่าหนดไวใ้นคําแนะนํา
ICNIRP คอื 2.0 วตัต/์กโิลกรัม (W/kg) ซึง่เป็นคา่
เฉลีย่เกนิสบิกรัมของเนือ้เยือ่ผวิ การทดสอบ SAR
จัดทําขึน้ในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่
เครือ่งจะสง่คลืน่ความถีท่ีร่ะดับพลงังานสงูสดุ
ทีแ่นะนําใหใ้ชใ้นคลืน่ความถีท่ัง้หมดทีทํ่าการ
ทดสอบ ระดับ SAR ตามจรงิขณะใชโ้ทรศพัท์
อาจตํา่กวา่คา่สงูสดุ เนือ่งจากเครือ่งนีไ้ดรั้บการ
ออกแบบมาใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะพลงังานทีส่ามารถ
เขา้ถงึเครอืขา่ยไดต้ามทีกํ่าหนดไว ้คา่ที่
เปลีย่นแปลงขึน้กบัปัจจัยตา่งๆ เชน่ ระยะ
หา่งระหวา่งคณุกบัสถานีเครอืขา่ยหลกั

คา่ SAR ทีส่งูทีส่ดุภายใตคํ้าแนะนําของ ICNIRP
สาํหรับการใชโ้ทรศพัทท์ีห่คูอื 0.70 วตัต/์กก
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การใชอ้ปุกรณ์เสรมิอาจมผีลทําใหค้า่ SAR แตก
ตา่งไป คา่ SAR แตกตา่งกันไปโดยขึน้อยูก่บั
ขอ้กําหนดในการทดสอบและทีร่ายงานของแตล่ะ
ประเทศและระบบเครอืขา่ย คณุสามารถดขูอ้มลู
เพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่ SAR ไดใ้นขอ้มลูผลติภัณฑท์ี่
www.nokia.com

ขนาด
• ปรมิาตร: 104.4 ซม3

• น้ําหนัก: 93.6 กรัม

• ความยาว: 112.8 มม
• ความกวา้ง (สงูสดุ): 61.1 มม
• ความหนา (สงูสดุ): 13 มม

คลืน่ SAR (Specific Absorption Rate)
เครือ่งวทิยุคมนาคมนีม้อีตัราการดดูกลนืพลังงาน
จําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อนั
เนือ่งมาจากเครือ่งวทิยุคมนาคมเทา่กบั 0.70 วตัต/์
กก ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภัย
ตอ่สขุภาพมนุษยจ์ากการใชเ้ครือ่งวทิยุคมนาคม
ทีค่ณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาติ
กําหนด

ขอ้มูลศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia

ศนูยบ์รกิารลูกคา้
Nokia

ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

เซ็นทรัลพลาซา่ ป่ิน
เกลา้

ยนูติ 421, 7/149 ถ.บรมราชชนนี
อรุณอมัรนิทร ์บางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ
10700

02-254-1080

02-884-5695

จันทร ์- ศกุร ์

เสาร ์- อาทติย ์

เซ็นทรัลพระราม 2 128 ม.6 เซ็นทรัลพระราม 2 IT05 แสมแดง
บางขนุเทยีน กรุงเทพฯ 10150

02-872-4749

02-872-4748

จันทร ์- ศกุร ์
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เสาร ์- อาทติย ์
เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

เวลา 11.00 น. - 20.30 น.

เวลา 11.00 น. - 20.30 น.

http://www.nokia.com


ศนูยบ์รกิารลูกคา้
Nokia

ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

เอสพลานาด ยนูติ 321-323 ชัน้ 3 เอสพลานาด 99 
ถ.รัชดาภเิษก ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400

02-254-1080

02-660-9290

จันทร ์- อาทติย ์

ฟิวเจอรป์ารค์ รังสติ ยนูติ 32 ชัน้ใตด้นิ 94 หมู ่2 ถ.พหลโยธนิ
ประชาธปัิตย ์ธัญบรุ ีปทมุธานี 12130

02-254-1080

02-958-5851

จันทร ์- อาทติย ์

มาบญุครอง 444 ชัน้ 2 โซน D ยนูติ 5-6 มาบญุครอง
เซ็นเตอร ์ถ.พญาไท วงัใหม ่ปทมุวนั
กรุงเทพฯ 10330

02-254-1080

02-626-0436

จันทร ์- อาทติย ์
เวลา 10.00 น. - 20.30 น

ซคีอนสแควร์ ยนูติ 1007 ชัน้ G ซคีอนสแควร์ 904 หมู ่6
ถ.ศรนครี นิทร ์หนองบอน ประเวศ
กรุงเทพฯ 10250

02-254-1080

02-720-1661
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เวลา 10.30 น. - 20.30 น.

เวลา 10.00 น. - 20.30 น.

จันทร ์- อาทติย ์
เวลา 10.30 น. - 20.30 น.



ศนูยบ์รกิารลูกคา้
Nokia

ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

อยธุยา 99/13 ถ.รจนา ต.คานหาม อ.อทุัย
พระนครศรอียธุยา 13210

035-706303

035-706303

จ

บรุรัีมย์ 479/71 ถ.จริะ ในเมอืง เมอืง บรุรัีมย์
31000

044-614-090

044-614-090

เชยีงใหม่ 201/1 ถ.มหดิล หายยา เมอืง เชยีงใหม่
50100

053-203321-2

053-282980

เชยีงราย 188 ถ.ธนาลยั เวยีง เมอืง เชยีงราย 57000 053-601051

053-753105
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จันทร ์- เสาร ์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

จันทร ์- เสาร ์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

จันทร ์- เสาร ์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

ันทร ์- เสาร ์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น.



ศนูยบ์รกิารลูกคา้
Nokia

ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

หาดใหญ่ 656 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่
สงขลา 90110

074-365044-5

074-365046

หัวหนิ 87/9 หัวหนิ หัวหนิ ประจวบครีขีนัธ ์77110 032-532-252

032-515-120

ขอนแกน่ 272/33 ม.12 ถ.มติรภาพ เมอืงเกา่ เมอืง
ขอนแกน่ 40000

043-325780

043-325781

ลําปาง 357/46 ถ.บญุวาทย ์(ฉัตรไชย) สวนดอก
ลําปาง 52000

054-218755

054-218755
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จันทร ์- เสาร ์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

จันทร ์- เสาร ์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

จันทร ์- เสาร ์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

จันทร ์- เสาร ์
เวลา 08.30 น. - 17.30 น.



ศนูยบ์รกิารลูกคา้
Nokia

ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

นครสวรรค์ 81/42 ถ.สวรรคว์ถิ ีปากน้ําโพ เมอืง
นครสวรรค ์60000

056-311129

056-371993

นครปฐม 141/38 ถ.ราชวถิ ีพระปฐมเจดยี ์นครปฐม
73000

034-280454

034-280455

นครราชสมีา 1630/8 ถ.มติรภาพ ในเมอืง เมอืง
นครราชสมีา 30000

044-247948

044-262848

พัทยา 353/43 (ซอยสขุมุวทิ พัทยา 49) หมู ่9
ถ.สขุมุวทิ หนองปรอื บางละมงุ ชลบรุี
20260

038-716976-7

038-716978
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จันทร ์- เสาร ์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

จันทร ์- เสาร ์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

จันทร ์- เสาร ์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

จันทร ์- เสาร ์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น.



ศนูยบ์รกิารลูกคา้
Nokia

ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

ภเูก็ต 38/3 หอ้งที ่120 ม.5 ถ.บางใหญ่ ต.วชิติ
เมอืง ภเูก็ต 83000

076-209306

076-209306

พษิณุโลก 298/3 ถ.บรมไตรโลกนาถ ในเมอืง เมอืง
พษิณุโลก 65000

055-251998

055-284346

รอ้ยเอ็ด 56/3 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ในเมอืง เมอืง
รอ้ยเอ็ด 45000

043-518-882

043-518-882

สโุขทยั 315 ถ.จรดวถิถีอ่ง ธาน ีเมอืง สโุขทยั
64000

055-614646

055-621222
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จันทร ์- เสาร ์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

จันทร ์- เสาร ์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

จันทร ์- เสาร ์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

จันทร ์- เสาร ์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น.



ศนูยบ์รกิารลูกคา้
Nokia

ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

สรุาษฎรธ์านี 48/9-10 ถ.ดอนนก ตลาด เมอืง
สรุาษฎรธ์าน ี84000

077-222288

077-288668

อบุลราชธานี 614/2 ถ.ชยางกรู เมอืง อบุลราชธานี
34000

045-311744

045-311566

อดุรธานี 179 ถ.ทหาร ต.หมากแขง้ เมอืง อดุรธานี
41000

042-341844

042-341844

ระยอง 75/26 ถ.ชายกระป่อม 1 เชงิเนนิ เมอืง
21000

038-613110

038-613110
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จันทร ์- เสาร ์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

จันทร ์- เสาร ์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

จันทร ์- เสาร ์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

จันทร ์- เสาร ์
เวลา 08.30 น. - 17.30 น.



หมายเหตุ: ขอ้มลูดา้นบนอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ สาํหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่หมายเลขศนูยบ์รกิาร
ลกูคา้ Nokia: 02-2552111
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คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ีว้า่
ผลติภัณฑ ์RM-862 นี ้สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนด
ทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของ
Directive 1999/5/EC คณุสามารถดสูาํเนา
ของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่

declaration-of-conformity

© 2012 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

Nokia, Nokia Connecting People
เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้
จดทะเบยีนของ Nokia Corporation Nokia tune
เป็นเครือ่งหมายการคา้ดา้นเสยีงของบรษัิท Nokia
Corporation ผลติภัณฑอ์ืน่หรอืชือ่บรษัิทอืน่ที่
กลา่วถงึในทีน่ีอ้าจเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืชือ่
ทางการคา้ของผูเ้ป็นเจา้ของอืน่ๆ ตามลําดบั

หา้มทําซ้ํา สง่ตอ่ จําหน่าย หรอืจัดเก็บเนือ้หา
สว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของเอกสารฉบบันี้
ในรูปแบบใดๆ โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจาก Nokia Nokia ดําเนนินโยบาย
ในการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง Nokia จงึขอสงวนสทิธิ์
ทีจ่ะเปลีย่นแปลงและปรับปรุงสว่นหนึง่สว่นใด
ของผลติภัณฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบบันี้โดยไม่
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

 ประกอบดว้ยซอฟตแ์วร์เขา้รหัสขอ้ความ
RSA BSAFE หรอืซอฟตแ์วรโ์ปรโตคอลรักษา
ความปลอดภัยจาก RSA Security

 Java และเครือ่งหมายทีม่สีญัลกัษณ์
Java ทัง้หมดเป็นเครือ่งหมายการคา้
หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษัิท

เครือ่งหมายคําวา่ Bluetooth และโลโกเ้ป็นของ
Bluetooth SIG, Inc. และการใชง้านเครือ่งหมาย
นีโ้ดย Nokia จะเป็นการใชภ้ายใตใ้บอนุญาต
ใชง้าน

ผลติภัณฑน์ีไ้ดรั้บอนุญาตภายใต ้MPEG-4 Visual
Patent Portfolio License (i) เพือ่ใชง้านสว่นตวั
และไมใ่ชเ่ชงิพาณชิยใ์นการเชือ่มตอ่กับขอ้มลู
ทีเ่ขา้รหัสตามขอ้กําหนดของ MPEG-4 Visual
Standard โดยลกูคา้เพือ่ใชใ้นกจิกรรมสว่นตวั
และไมใ่ชท่างการคา้ และ (ii) เพือ่ใชเ้ชือ่มตอ่กับ
วดิโีอ MPEG-4 ของผูใ้หบ้รกิารวดิโีอทีไ่ด ้
รับอนุญาต ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้หรอืใชง้านอืน่ใด
นอกเหนอืจากนี้ ขอ้มลูเพิม่เตมิรวมถงึขอ้มลูทีเ่กีย่ว
กบัการสง่เสรมิการขาย การใชง้านภายในและการ
ใชง้านเชงิพาณชิย ์สามารถดไูดจ้าก MPEG LA,
LLC ทีเ่ว็บไซต ์http://www.mpegla.com

ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ช ้
บงัคบั ไม่วา่จะอยู่ภายใตส้ถานการณ์ใด Nokia
หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ Nokia จะไมรั่บ

http://www.nokia.com/global/declaration/
Sun Microsystems, Inc.



ผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได ้หรอื
ความเสยีหายพเิศษโดยอบัุตกิารณ์ อันเป็นผล
สบืเนือ่งหรอืความเสยีหายทางออ้มไมว่า่จะดว้ย
สาเหตุใด

เนือ้หาในเอกสารนีใ้หข้อ้มูล "ตามสภาพทีเ่ป็น"
โดยไมม่กีารรับประกนัใดๆ ไม่วา่จะโดยชดัแจง้
หรอืโดยนัย ซึง่รวมถงึและมไิดจํ้ากดัเพยีงการรับ
ประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางาน
ของผลติภัณฑท์ีจํ่าหน่าย และความเหมาะ
สมในการใชง้านตามวตัถุประสงค ์ตลอดจนความ
ถกูตอ้ง ความเชือ่ถอืไดห้รอืขอ้มลูในเอกสารนี้
นอกเหนอืจากขอบเขตทีก่ฎหมายทีนํ่ามาใชร้ะบุ
ไวเ้ทา่นัน้ Nokia ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง
แกไ้ขหรอืเพกิถอนเอกสารนีท้กุเมือ่โดยไม่
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ผลติภัณฑ ์คณุสมบัต ิแอปพลเิคชัน่ และบรกิาร
ตา่งๆ ทีม่ใีหบ้รกิารอาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค
สาํหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหน่าย
Nokia หรอืผูใ้หบ้รกิารของคณุ เครือ่งรุ่นนี้ประกอบ
ดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยู่ภายใต ้
บงัคบัของกฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นการสง่ออก
ของสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ หา้มกระทํา
การใดๆ ทีข่ดัแยง้ตอ่กฎหมาย

Nokia จะไมรั่บประกนัหรอืรับผดิชอบตอ่ความ
สามารถในการใชง้าน เนือ้หา หรอืการสนับสนุน
ผูใ้ชจ้ากแอปพลเิคชัน่ของบรษัิทอืน่ทีม่าพรอ้ม
กบัโทรศพัทข์องคณุ คณุจะทราบวา่แอปพลเิคชัน่
เหลา่นัน้ไดรั้บการจัดเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็น
ไดโ้ดยการใชง้านแอปพลเิคชัน่นัน้ Nokia จะ
ไมรั่บรอง รับประกนั หรอืรับผดิชอบใดๆ ตอ่
ความสามารถในการใชง้าน เนื้อหา หรอื
การสนับสนุนผูใ้ชจ้ากแอปพลเิคชัน่ของบรษัิท
อืน่ทีม่าพรอ้มกบัโทรศพัทข์องคณุ

ความพรอ้มของบรกิารตา่งๆ ของ Nokia อาจ
แตกตา่งไปตามภมูภิาค

เครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์นี ้มี
ความสอดคลอ้งตามมาตรฐานทางเทคนคิ เลขที่
กทช. มท. 004-2548 และขอ้กําหนดอืน่ของ กทช. 
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