
คูม่อืผูใ้ช ้Nokia 305

ั ี่ฉบบท 1.2



สารบญั

ความปลอดภยั 4

เร ิม่ตน้การใชง้าน 5
โทรศัพทร์ะบบซมิคูข่องคณุ 5
ปุ่ มและสว่นประกอบ 5
การใสซ่มิการด์หลักและแบตเตอรี ่ 6
การใสซ่มิการด์อนัทีส่อง 8
การใสห่รอืถอดการด์หน่วยความจํา 9
ขนาด 10
การชารจ์แบตเตอรี่ 11
การชารจ์แบตเตอรีผ่า่นสาย USB 11
การเปิดหรอืปิดเครือ่ง 12
เสาอากาศ GSM 12
การเชือ่มตอ่ชดุหฟัูง 12
การใสส่ายคลอ้ง 13

การใชง้านพืน้ฐาน 13
โทรศัพทห์นา้จอสมัผัสของคณุ 13
การสนับสนุน 16
รหสัผา่น 16
การกําหนดซมิการด์ทีจ่ะใช ้ 17
การล็อคปุ่ มและหนา้จอ 17
การคัดลอกรายชือ่และสิง่อืน่จากโทรศัพท์
เครือ่งเกา่ 17
การใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมม่ซีมิการด์ 18
การปิดการแจง้เตอืนเครอืขา่ยสงัคม 18

การโทร 18
การโทรออก 18
การโอนสายไปยังศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีง
หรอืเบอรโ์ทรศัพทอ์ืน่ 19
การโทรแบบประชมุสาย 19

รายชือ่ 20
การจัดเก็บชือ่และเบอรโ์ทรศัพท์ 20
การโทรดว่น 20
การสง่ขอ้มลูรายชือ่ 21

ขอ้ความ 21

การสง่ขอ้ความ 21
การอา่นขอ้ความทีไ่ดรั้บ 22

เขยีนขอ้ความ 22
การเขยีนขอ้ความโดยใชปุ้่ มกดบนหนา้จอ 22
การใชแ้ป้นพมิพบ์นหนา้จอ 24
การใชร้ะบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัติ 25

การเชือ่มตอ่ 25
Bluetooth 25
สายเคเบลิขอ้มลู USB 27

นาฬกิาและปฏทินิ 27
การเปลีย่นเวลาและวันที่ 27
การตัง้การปลกุ 28
การเรยีกดปูฏทินิของคณุในมมุมอง
แบบตา่งๆ 28
การเพิม่รายการปฏทินิ 28

ภาพถา่ยและวดิโีอ 28
การถา่ยภาพ 28
การบันทกึวดิโีอ 29
การสง่ภาพถา่ยหรอืวดิโีอ 29
การจัดวางไฟล์ 29

เพลงและเสยีง 30
การเลน่เพลง 30
วทิย ุFM 30

การจดัการโทรศพัท์ 31
การอพัเดตซอฟตแ์วรข์องโทรศัพทโ์ดยใช ้
โทรศัพทข์องคณุ 31
การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทโ์ดยใช ้
พซีขีองคณุ 33
การเรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ 33
การสํารองภาพถา่ยและเนือ้หาอืน่ๆ ลง
ในการด์หน่วยความจํา 33

เว็บ 33
เกีย่วกบัเว็บเบราเซอร์ 33
การเรยีกดเูว็บ 34
การลา้งประวัตกิารเรยีกดู 34

2 สารบญั



แผนที่ 34
เกีย่วกบัแผนที่ 34
การคน้หาสถานที่ 35

อปุกรณ์เสรมิของแทจ้าก Nokia 35
ขอ้กําหนดทีค่วรปฏบิัตสํิาหรับการใช ้
อปุกรณ์เสรมิ 35
แบตเตอรี่ 35

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั 36

สารบญั 3



ความปลอดภยั

โปรดอา่นและปฏบิัตติามคําแนะนําตอ่ไปนี ้มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการ
ผดิกฎหมายได ้สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดอา่นในคูม่อืผูใ้ชฉ้บับสมบรูณ์

ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีห่า้มใชโ้ทรศพัทไ์รส้าย
ปิดโทรศัพทเ์มือ่ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชโ้ทรศัพทม์อืถอืหรอืเมือ่โทรศัพทอ์าจกอ่
ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนหรอือนัตราย ตัวอยา่งเชน่ บนเครือ่งบนิ, ในโรงพยาบาล หรอื
เมือ่อยูใ่กลกั้บอปุกรณ์ทางการแพทย,์ น้ํามันเชือ้เพลงิ, สารเคม ีหรอืบรเิวณทีม่กีาร
ระเบดิ ปฏบิัตติามคําแนะนําทกุประการเมือ่อยูใ่นพืน้ทีท่ีจํ่ากัดการใช ้

คาํนงึถงึความปลอดภยัในการขบัขีย่านพาหนะเป็นอนัดบัแรก
ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใดเมือ่คณุขับขีย่านพาหนะอยู่
ส ิง่สําคัญอนัดับแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะขับขีย่านพาหนะ คอื ความปลอดภัย
บนทอ้งถนน

สญัญาณรบกวน
อปุกรณ์ไรส้ายทัง้หมดจะไวตอ่สญัญาณรบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพ
การทํางานของเครือ่งได ้

บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง
เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถประกอบหรอืซอ่มอปุกรณ์ตา่งๆ ของ
เครือ่งได ้

แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ
ใชแ้บตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ ทีไ่ดรั้บการรับรองจาก Nokia วา่
ใชก้บัโทรศัพทร์ุน่นีไ้ดเ้ทา่นัน้ หา้มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบัอปุกรณ์ทีไ่มส่ามารถใชง้าน
รว่มกนัได ้

เก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้
โทรศัพทข์องคณุไมกั่นน้ํา ควรเก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้

ปกป้องความสามารถในการไดย้นิของคณุ
อยา่ฟังระดับเสยีงทีด่ังเป็นระยะเวลานานเพือ่ป้องกนัอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีง ควร
ใชค้วามระมัดระวงัเมือ่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้ขูณะทีเ่ปิดลําโพง
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เร ิม่ตน้การใชง้าน

โทรศพัทร์ะบบซมิคูข่องคณุ
คณุสามารถมซีมิการด์สองซมิในโทรศัพท์

ประโยชนข์องโทรศพัทร์ะบบซมิคู่
• มเีบอรโ์ทรศัพทส์องเบอร ์แตพ่กพาโทรศัพทเ์พยีงเครือ่งเดยีว โดยใชเ้บอรโ์ทรศัพทห์นึง่

สําหรับเรือ่งสว่นตัว และอกีเบอรสํ์าหรับเรือ่งงาน
• ไมว่า่จะมผีูโ้ทรเขา้เบอรใ์ด ซมิทัง้สองซมิก็พรอ้มทํางาน
• ประหยัดคา่ใชจ้า่ย - ใชผู้ใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยทีด่ทีีส่ดุ
• ตดิต่อไดเ้สมอ - หลกีเลีย่งปัญหาการครอบคลุมของสญัญาณเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิารตา่งๆ

ซมิการด์ทัง้สองจะสามารถใชง้านไดพ้รอ้มกนัเมือ่ไมไ่ดใ้ชโ้ทรศัพทอ์ยู ่แตห่ากมกีารใชง้าน
ซมิการด์หนึง่อยู ่เชน่ ใชเ้พือ่โทรออก คณุจะไมส่ามารถใชอ้กีซมิการด์หนึง่ได ้

หากคณุมเีพยีงหนึง่ซมิการด์ ใหใ้สซ่มิการด์ลงในทีว่างซมิการด์ SIM1 คณุสมบัตแิละบรกิาร
บางอยา่งอาจสามารถใชง้านไดต้อ่เมือ่ใชซ้มิการด์ในทีว่างซมิการด์ SIM1 เทา่นัน้ หาก
มซีมิการด์เฉพาะในทีว่างซมิการด์ SIM2 คณุจะสามารถใชโ้ทรศัพทเ์พือ่โทรฉุกเฉนิไดเ้ทา่นัน้

ความพรอ้มใชง้านของซมิ
• เมือ่คณุกําลังใชซ้มิการด์หนึง่โทรออก สง่ขอ้ความหรอืขอ้ความมัลตมิเีดยี หรอือพัโหลด

และดาวนโ์หลดขอ้มลู อกีซมิหนึง่ยังสามารถรับสายหรอืขอ้ความหรอืขอ้ความมัลตมิเีดยีได ้
• เมือ่คณุกําลังใชซ้มิการด์หนึง่โทร สง่หรอืรับขอ้ความหรอืขอ้ความมัลตมิเีดยี หรอือัพโหลด

และดาวนโ์หลดขอ้มลู คณุจะไมส่ามารถใชอ้กีซมิการด์หนึง่ได ้

ปุ่ มและสว่นประกอบ

1 หฟัูง
2 หนา้จอ
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3 ปุ่ มโทร
4 ไมโครโฟน
5 ชอ่งเสยีบเครือ่งชารจ์
6 ชอ่งเสยีบ Micro-USB
7 ชอ่งเสยีบชดุหฟัูง (ชอ่งเสยีบ Nokia AV 3.5 มม.)
8 ปุ่ มเพิม่ระดับเสยีง/ขยาย
9 ปุ่ มลดระดับเสยีง/ยอ่
10 ปุ่ มล็อค
11 ปุ่ มวางสาย/เปิดปิด

12 เลนสก์ลอ้งถา่ยรปู กอ่นใชก้ลอ้งถา่ยรปู ใหล้อกเทปป้องกนัออกจากเลนสก์อ่น
13 ชอ่งใสซ่มิการด์ (SIM 2)
14 ชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา
15 ลําโพง

การใสซ่มิการด์หลกัและแบตเตอรี ่
หมายเหตุ: ปิดโทรศัพทแ์ละปลดการเชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์และอปุกรณ์อืน่ๆ กอ่นทําการ

ถอดฝาครอบใด โปรดหลกีเลีย่งการสมัผัสถกูสว่นประกอบทีเ่ป็นอเิล็กทรอนกิสข์ณะทีเ่ปลีย่น
ฝาครอบ ควรเก็บและใชโ้ทรศัพทโ์ดยใสฝ่าครอบทัง้สองขา้งไวเ้สมอ

ขอ้สําคญั: อปุกรณ์นีอ้อกแบบมาใหใ้ชก้บัซมิการด์มาตรฐาน (ดภูาพ) เทา่นัน้ การใชก้ารด์
ทีไ่มส่ามารถใชง้านรว่มกนัไดอ้าจทําใหก้ารด์หรอืโทรศัพทเ์สยีหาย และอาจทําใหข้อ้มลูทีเ่ก็บ
อยูใ่นการด์นัน้เสยีหายอกีดว้ย โปรดสอบถามขอ้มลูการใชซ้มิการด์ทีม่คีัทเอาทแ์บบ mini-UICC
จากผูใ้หบ้รกิารมอืถอืของคณุ

ขอ้สําคญั: เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้กบัซมิการด์ ควรถอดแบตเตอรีอ่อกกอ่นทีค่ณุ
จะใสห่รอืถอดซมิการด์

โทรศัพทเ์ครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบมาเพือ่ใหใ้ชก้บัแบตเตอรี ่BL-4U ควรใชแ้บตเตอรีข่องแท ้
ของ Nokia ทกุครัง้

หากคณุมเีพยีงหนึง่ซมิการด์ ใหใ้สล่งในทีว่างซมิภายในเครือ่ง
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ซมิและหนา้สมัผัสอาจไดรั้บความเสยีหายจากการขดูขดีหรอืดัดงอ ดังนัน้จงึควรใช ้
ความระมัดระวงัในขณะทีใ่ชง้าน ใส ่หรอืถอดซมิการด์

1 วางนิว้ของคณุไวท้ีช่อ่งตรงขอบดา้นขวาของโทรศัพท ์แลว้คอ่ยๆ ยกและถอดฝาครอบ
ดา้นหลังออก (1)

2 หากแบตเตอรีอ่ยูใ่นโทรศัพท ์ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อก (2)

3 เลือ่นซมิใตแ้ท็บโลหะ (3) ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บรเิวณดา้นสมัผัสของซมิการด์ควํา่ลง และ
แท็บยดึซมิเขา้ทีแ่ลว้ (4)
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4 วางแนวหนา้สมัผัสของแบตเตอรี ่ดันแบตเตอรีเ่ขา้ไป (5) แลว้ปิดฝาครอบดา้นหลัง (6)

การใสซ่มิการด์อนัทีส่อง
มซีมิการด์อนัทีส่อง แตต่อ้งการใชซ้มิการด์หลักตอ่ไปใชห่รอืไม ่คณุสามารถใสห่รอื
ถอดซมิการด์อนัทีส่องออกไดโ้ดยไมต่อ้งปิดเครือ่ง
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1 เปิดฝาปิดของชอ่งใสซ่มิการด์ภายนอกทีกํ่ากบัดว้ย 
2 ดันซมิเขา้ไปโดยใหห้นา้สมัผัสหงายขึน้จนซมิล็อคเขา้ที่
3 ปิดฝา

การถอดซมิการด์อนัทีส่อง
1 เปิดฝาชอ่งใสซ่มิ
2 ดันซมิจนหลดุออกมา และดงึออก

การใสห่รอืถอดการด์หนว่ยความจํา
โปรดใช ้การด์ microSD ที ่Nokia ใหก้ารรับรองสําหรับใชร้ว่มกบัโทรศัพทน์ีเ้ทา่นัน้ การด์ทีไ่ม่
สามารถใชง้านรว่มกนัไดอ้าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่ารด์และโทรศัพท ์รวมถงึขอ้มลูทีไ่ด ้
รับการจัดเก็บอยูใ่นการด์อกีดว้ย

โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนการด์หน่วยความจําทีม่คีวามจถุงึ 32 GB

คณุสามารถใสห่รอืถอดการด์หน่วยความจําโดยไมต่อ้งปิดเครือ่ง
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การใสก่ารด์หนว่ยความจํา

1 ใชป้ลายเล็บเปิดฝาชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา
2 ดันการด์หน่วยความจําเขา้ไปโดยใหห้นา้สมัผัสหงายขึน้จนการด์ล็อคเขา้ที่
3 ปิดฝาชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา

การถอดการด์หนว่ยความจําออก
ขอ้สําคญั: หา้มถอดการด์หน่วยความจําขณะทีแ่อปพลเิคชัน่กําลังใชง้านการด์นัน้ การ
ระทําดังกลา่วอาจทําใหก้ารด์หน่วยความจําและโทรศัพทช์าํรดุเสยีหาย และอาจทําใหข้อ้มลู
ทีจั่ดเก็บไวบ้นการด์เสยีหายได ้

1 เปิดฝาชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา
2 ดันการด์จนหลดุออกมา และดงึออก

3 ปิดฝา

ขนาด

นํา้หนกั ประมาณ 98.3 กรัม

ปรมิาตร ประมาณ 65.7 ซม.3

ความยาว 110.3 มม.
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ความกวา้ง (สงูสดุ) 53.8 มม.

ความสงู (สงูสดุ) 12.8 มม.

การชารจ์แบตเตอรี่
แบตเตอรีข่องคณุไดรั้บการชารจ์มาแลว้เป็นบางสว่นจากโรงงาน แตค่ณุอาจตอ้งชารจ์แบตเตอรี่
อกีครัง้กอ่นเปิดใชง้านโทรศัพทใ์นครัง้แรก หากเครือ่งแสดงสญัลักษณ์แบตเตอรีอ่อ่น ใหป้ฏบิัติ
ดังนี้

1 เสยีบสายอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัชอ่งเสยีบปล๊ักไฟทีผ่นัง
2 เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัโทรศัพท์
3 เมือ่โทรศัพทร์ะบวุา่แบตเตอรีม่ปีระจไุฟเต็มแลว้ ใหถ้อดสายอปุกรณ์ชารจ์ออกจากโทรศัพท์

แลว้จงึถอดสายอปุกรณ์ชารจ์ออกจากชอ่งเสยีบปล๊ักไฟทีผ่นัง

คณุไมจํ่าเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีเ่ป็นชว่งระยะเวลาหนึง่ และคณุสามารถใชโ้ทรศัพทข์ณะที่
กําลังชารจ์ได ้

หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏขึน้หรอื
กอ่นทีจ่ะสามารถโทรออกได ้

การชารจ์แบตเตอรีผ่า่นสาย USB
แบตเตอรีตํ่า่ แตค่ณุไมม่อีปุกรณ์ชารจ์อยูก่บัตัวใชห่รอืไม ่คณุสามารถใชส้ายเคเบลิ USB ที่
ใชง้านรว่มกนัไดเ้พือ่เชือ่มตอ่เขา้กับอปุกรณ์ทีใ่ชง้านร่วมกนัได ้เชน่ คอมพวิเตอร์

เพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หช้อ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์เกดิความเสยีหาย โปรดเสยีบและถอดสายอปุกรณ์
ชารจ์ดว้ยความระมัดระวงั
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คณุสามารถใชก้ารชารจ์ผา่นสาย USB เมือ่ไมม่เีตา้เสยีบทีฝ่าผนังใหใ้ชง้าน คณุสามารถถา่ยโอน
ขอ้มลูขณะทําการชารจ์โทรศัพทไ์ด ้ประสทิธภิาพของพลังงานการชารจ์ผา่นสาย USB จะ
แตกตา่งอยา่งเห็นไดช้ดั และอาจตอ้งใชเ้วลานานในการชารจ์เพือ่ใหโ้ทรศัพทเ์ริม่ตน้ทํางานได ้

การเปิดหรอืปิดเครือ่ง
กดปุ่ มเปิด/ปิด  คา้งไวจ้นกระท่ังโทรศัพทส์ัน่

เครือ่งอาจแสดงขอ้ความขอใหค้ณุรับการตัง้คา่การกําหนดคา่จากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ
โปรดตดิตอ่ขอรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยจากผูใ้หบ้รกิารเครอื
ขา่ยของคณุ

เสาอากาศ GSM

ภาพจะแสดงเสาอากาศ GSM ในบรเิวณพืน้ทีส่เีทา

หลกีเลีย่งการจับบรเิวณเสาอากาศขณะใชง้านเสาอากาศ การสมัผัสกบัเสาอากาศขณะกําลัง
สง่หรอืรับสญัญาณอาจสง่ผลตอ่คณุภาพของการสือ่สาร และอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรี่
สัน้ลงเนือ่งจากมกีารใชพ้ลังงานสงูขึน้ขณะทํางาน

การเชือ่มตอ่ชุดหฟูงั
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อยา่ตอ่โทรศัพทก์บัอปุกรณ์ทีส่ง่สญัญาณขาออก เพราะอาจทําใหโ้ทรศัพทเ์กดิความเสยีหายได ้
หา้มเชือ่มตอ่แหลง่จา่ยไฟใดๆ เขา้กบัชอ่งเสยีบ AV ของ Nokia หากคณุเชือ่มตอ่อปุกรณ์
ภายนอกหรอืชดุหฟัูงใดๆ ทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองใหใ้ชก้บัอปุกรณ์นีก้บัชอ่งเสยีบ AV ของ Nokia
โปรดใหค้วามสําคัญกบัระดับเสยีงใหม้ากเป็นพเิศษ

การใสส่ายคลอ้ง

สายคลอ้งอาจมจํีาหน่ายแยกตา่งหาก

การใชง้านพืน้ฐาน

โทรศพัทห์นา้จอสมัผสัของคณุ
การเปลีย่นการต ัง้คา่อยา่งรวดเร็ว
ในมมุมองสว่นใหญ่ คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่บางคา่ไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยการปัดลงจาก
ดา้นบนสดุของหนา้จอ โดยไมจํ่าเป็นตอ้งไปยังเมนูโทรศัพท์

นอกจากนี ้คณุยังสามารถ

• ดวูา่คณุมสีายทีไ่มไ่ดรั้บหรอืขอ้ความทียั่งไมไ่ดอ้า่นหรอืไม่
• เปลีย่นรูปแบบ เชน่ ปิดเสยีงโทรศัพทข์องคณุ
• เปิดเครือ่งเลน่เพลง เชน่ หยดุเลน่เพลงทีเ่ลน่อยูใ่นปัจจบุันชัว่คราว
• เปิดหรอืปิดการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตในรปูแบบขอ้มลูมอืถอื
• เปิดหรอืปิด Bluetooth
• เปลีย่นเป็นซมิอืน่
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การใชห้นา้จอสมัผสั
ในการใชโ้ทรศัพท ์ใหแ้ตะหรอืแตะหนา้จอสมัผัสคา้งไว ้

เปิดแอปพลเิคช ัน่หรอืรายการ
แตะทีแ่อปพลเิคชัน่หรอืรายการ

แตะคา้งไวเ้พือ่ดตูวัเลอืกเพิม่เตมิ
วางนิว้มอืลงบนรายการจนกระท่ังเมนูเปิดขึน้

ตวัอยา่ง: ในการแกไ้ขหรอืลบนัดหมายในปฏทินิ ใหแ้ตะทีก่ารนัดหมายคา้งไว ้แลว้เลอืก
ตัวเลอืกทีต่อ้งการ

การปดั
วางนิว้ของคณุบนหนา้จอ จากนัน้เลือ่นนิว้ไปในทศิทางทีค่ณุตอ้งการ

ตวัอยา่ง: ปัดซา้ยหรอืขวาระหวา่งหนา้จอหลักหรอืเมือ่เรยีกดภูาพถา่ย ในการเลือ่นรายการ
ขนาดยาวหรอืเมนูอยา่งรวดเร็ว ใหเ้ลือ่นนิว้ขึน้หรอืลงอยา่งรวดเร็วบนหนา้จอ แลว้ยกนิว้ขึน้ ใน
การหยดุการเลือ่น ใหแ้ตะทีห่นา้จอ
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การขยายหรอืยอ่
วางนิว้สองนิว้บนรายการ เชน่ แผนที ่ภาพถา่ย หรอืเว็บเพจ จากนัน้เลือ่นนิว้แยกจากกนั
หรอืเขา้หากนั

การสลบัระหวา่งหนา้จอตา่งๆ
โทรศัพทข์องคณุมหีนา้จอหลักสามหนา้จอ หนา้จอหนึง่สําหรับแอปพลเิคชัน่ หนา้จอหนึง่
สําหรับทางลัดรายการโปรด และอกีหนา้จอหนึง่สําหรับแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุใชง้านบอ่ยทีส่ดุ เชน่
แป้นกดโทรศัพท์

ปัดไปทางซา้ยหรอืขวา
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• หนา้จอของฉันเป็นสว่นทีค่ณุจะสามารถเพิม่รายชือ่โปรดและทางลัดได ้
• บนหนา้จอแอปพลเิคชัน่ คณุสามารถเปิดแอปพลเิคชัน่ และจัดเรยีงแอปพลเิคชัน่ตา่งๆ ตาม

ความตอ้งการของคณุ
• บนหนา้จอแป้นกด คณุสามารถโทรออก คณุยังมเีครือ่งเลน่เพลงหรอืวทิยุใชแ้ทนแป้นกด

โทรศัพทไ์ดด้ว้ย

การปรบัต ัง้คา่หนา้จอแป้นกด
หากคณุไมไ่ดใ้ชง้านแป้นกดบอ่ยนัก คณุสามารถปรับตัง้คา่หนา้จอแป้นกด และกําหนด
ใหม้เีครือ่งเลน่เพลงหรอืวทิยุแทน

1 แตะทีห่นา้จอของฉันหรอืหนา้จอแอปพลเิคชัน่คา้งไว ้
2 ปัดไปยังหนา้จอแป้นกด
3 เลอืกแอปพลเิคชัน่ทีต่อ้งการ

การสนบัสนนุ
เมือ่คณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวธิใีชโ้ทรศัพทข์องคณุ หรอืหากคณุไมแ่น่ใจเกีย่วกบัการ
ใชง้านโทรศัพท ์โปรดอา่นคูม่อืผูใ้ชอ้ยา่งละเอยีด

หากคณุมปัีญหา ใหป้ฏบิัตติามขัน้ตอนตอ่ไปนี้

• รบีตูโทรศัพทข์องคุณ ปิดโทรศัพทแ์ละถอดแบตเตอรีอ่อก หลังจากนัน้ประมาณหนึง่นาที
ใหใ้สแ่บตเตอรีแ่ลว้เปิดโทรศัพท์

• อพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุ
• เรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ

หากยังไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาของคณุได ้โปรดตดิตอ่ Nokia เพือ่ทําการซอ่มแซม ไปที่
www.nokia.co.th/repair กอ่นจะสง่โทรศัพทไ์ปซอ่มแซม ควรสํารองขอ้มลูของคณุกอ่นทกุ
ครัง้ เพราะขอ้มลูสว่นตัวทัง้หมดในโทรศัพทอ์าจถกูลบ

รหสัผา่น
รหสัโทรศัพทจ์ะชว่ยป้องกนัการใชโ้ทรศัพทโ์ดยไม่ไดรั้บอนุญาต คณุสามารถสรา้งและเปลีย่น
รหสั รวมทัง้ตัง้คา่โทรศัพทใ์หร้อ้งขอการป้อนรหัสไดด้ว้ย รหัสรักษาความปลอดภัยทีต่ัง้ไวค้อื
12345 โปรดเก็บรหัสล็อคนีไ้วเ้ป็นความลับและเก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยหา่งจากโทรศัพทข์องคณุ
หากคณุลมืรหสัและโทรศัพทข์องคณุถกูล็อค คณุจะตอ้งนําโทรศัพทเ์ขา้รับบรกิาร ทัง้นี้
อาจมกีารคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ และขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดในเครือ่งของคุณอาจถกูลบออกไป
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร Nokia Care หรอืตัวแทนจําหน่ายโทรศัพท์
ของคณุ

รหสั PIN ทีใ่หม้าพรอ้มกับซมิการด์ชว่ยป้องกันการใชง้านทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต ตอ้งใชร้หสั PIN2 ที่
ใหม้าพรอ้มกบัซมิการด์เพือ่เขา้สูบ่รกิารบางอยา่ง หากคณุป้อนรหสั PIN หรอื PIN2 ผดิสามครัง้
ตดิตอ่กนั เครือ่งจะขอใหค้ณุใสร่หสั PUK หรอื PUK2 หากคณุไมม่รีหสัดังกลา่ว โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ
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คณุตอ้งใช ้โมดลูPINเพือ่เขา้ดขูอ้มลูโมดลูป้องกนัของซมิการด์ อาจตอ้งใช ้PIN สําหรับ
ลายเซ็นเพือ่ลงลายเซ็นแบบดจิติอล คณุจําเป็นตอ้งใสร่หสัระบบเมือ่ใชก้ารจํากดัการโทร

ในการกําหนดวธิทีีโ่ทรศัพทข์องคณุจะใชร้หสัผา่นและการตัง้คา่ความปลอดภัย เลอืก การต ัง้
คา่ > ความปลอดภยั

การกาํหนดซมิการด์ทีจ่ะใช้
คณุสามารถกําหนดไดว้า่จะใชซ้มิการด์ใดเพือ่โทรออก สง่ขอ้ความ หรอือพัโหลด
และดาวนโ์หลดขอ้มลู หากคณุตัง้ชือ่ซมิการด์ คณุจะสามารถดไูดทั้นทวีา่ซมิการด์ใดใชสํ้าหรับ
เรือ่งงาน และซมิการด์ใดใชสํ้าหรับเรือ่งสว่นตัว

เลอืก ตวัจดัการซมิ

เลอืก  หรอื  ซมิทีเ่ลอืกจะถกูใชง้านเสมอเมือ่โทรออก สง่ขอ้ความ หรอือัพโหลด
และดาวนโ์หลดขอ้มลู

กาํหนดใหโ้ทรศพัทข์องคณุมกีารสอบถามทกุคร ัง้วา่ตอ้งการใชซ้มิใด
เลอืก 

การต ัง้คา่ฟงักช์นัเพือ่ใชซ้มิเฉพาะ
เลอืก 

การเปลีย่นชือ่ซมิ
เลอืก ชือ่ซมิ แลว้เขยีนชือ่

การตัง้คา่ของซมิจะยังคงอยู ่แมค้ณุเปลีย่นซมิก็ตาม

การล็อคปุ่ มและหนา้จอ 
เพือ่หลกีเลีย่งการโทรออกโดยไมไ่ดต้ัง้ใจเมือ่โทรศัพทข์องคณุอยูใ่นกระเป๋ากางเกงหรอืถงุ ให ้
ล็อคปุ่ มและหนา้จอโทรศัพท์

กดปุ่ มล็อค

การปลดล็อคปุ่ มและหนา้จอ
กดปุ่ มล็อค แลว้ปัดหนา้จอซา้ยหรอืขวา

เคล็ดลบั: คณุสามารถรับสายหรอืปฏเิสธสายดว้ยการกดปุ่ มโทรหรอืปุ่ มวางสาย แมว้า่
คณุจะล็อคปุ่ มและหนา้จอไวก็้ตาม

การคดัลอกรายชือ่และสิง่อืน่จากโทรศพัทเ์ครือ่งเกา่
ตอ้งการคัดลอกรายชือ่ ปฏทินิ และสิง่อืน่ๆ จากโทรศัพท ์Nokia เครือ่งเกา่ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
เพือ่จะไดเ้ริม่ใชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งใหมอ่ยา่งรวดเร็วใชห่รอืไม ่คณุสามารถทําไดโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย
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1 เปิด Bluetooth ทีโ่ทรศัพททั์ง้สองเครือ่ง
เลอืก การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

2 เลอืก การต ัง้คา่ > ซงิคแ์ละสํารอง
3 เลอืก การสลบัโทรศพัท ์> คดัลอกไปทีน่ ี่
4 เลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการคัดลอก แลว้เลอืก 
5 เลอืกโทรศัพทเ์ครือ่งเกา่จากรายการ
6 หากจําเป็น ใหต้ัง้รหสัผา่นสําหรับการเชือ่มตอ่นี ้แลว้ป้อนลงในโทรศัพททั์ง้สองเครือ่ง ใน

โทรศัพทบ์างเครือ่ง อาจมกีารกําหนดรหสัผา่นไวแ้ลว้ สําหรับรายละเอยีด โปรดดคููม่อืผูใ้ช ้
ของโทรศัพทเ์ครือ่งเกา่ของคณุ

7 หากเครือ่งขอ ใหอ้นุญาตคําขอการเชือ่มตอ่และการคัดลอก

การใชโ้ทรศพัทโ์ดยไมม่ซีมิการด์
ลกูๆ ของคณุตอ้งการเลน่โทรศัพทข์องคณุ แตค่ณุไมต่อ้งการใหเ้ด็กๆ เผลอโทรออกโดยบังเอญิ
ใชห่รอืไม ่คณุสมบัตบิางอยา่งของโทรศัพท ์เชน่ เกมสแ์ละปฏทินิสามารถใชไ้ดโ้ดยไมต่อ้งใส่
ซมิการด์ คณุจะไมส่ามารถใชค้ณุสมบัตทิีเ่มนูเป็นสทีบึได ้

การปิดการแจง้เตอืนเครอืขา่ยสงัคม
ในการปิดการแจง้เตอืนจากแอปพลเิคชัน่ในเครอืขา่ยสงัคม ใหเ้ลอืก การแจง้เตอืน >  >
การต ัง้คา่ บนหนา้จอแอปพลเิคชัน่

การโทร

การโทรออก
1 เลอืก โทรศพัท ์หรอืปัดซา้ยเพือ่เปิดแป้นกด
2 พมิพเ์บอรโ์ทรศัพท์

3 กด 
4 หากเครือ่งขอ ใหเ้ลอืกซมิทีจ่ะใช ้
5 หากตอ้งการวางสาย ใหก้ด 
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เมือ่มบีคุคลอืน่โทรหาคณุ โทรศัพทจ์ะแสดงใหค้ณุทราบวา่ใชซ้มิใด

การโอนสายไปยงัศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีงหรอืเบอรโ์ทรศพัทอ์ืน่
เมือ่คณุไมส่ามารถรับสาย คณุสามารถโอนสายได ้

การโอนสายเป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย

1 เลอืก การต ัง้คา่ > การโทร > การโอนสาย
2 เลอืกซมิการด์ทีจ่ะใช ้
3 เลอืกวา่เมือ่ใดจงึจะโอนสายเรยีกเขา้:

ทกุสายสนทนา  — โอนสายสนทนาทีเ่รยีกเขา้ทัง้หมด
ถา้ไมว่า่ง  — โอนสายสนทนาเมือ่สายไมว่า่ง
ถา้ไมร่บัสาย  — โอนสายสนทนาเมือ่ไมรั่บสายเทา่นัน้
ถา้ตดิตอ่ไมไ่ด ้ — โอนสายสนทนาเมือ่โทรศัพทปิ์ดอยูห่รอือยู่นอกพืน้ทีใ่หบ้รกิารชว่งหนึง่
ถา้ไมอ่ยู ่ — โอนสายสนทนาเมือ่ไมรั่บสาย เมือ่โทรศัพทไ์มว่า่ง ปิดเครือ่ง หรอือยูน่อก
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร

4 เลอืก ใชง้าน > ศนูยข์อ้ความเสยีง หรอื ไปยงัเบอรอ์ืน่
5 หากเลอืก ถา้ไมร่บัสาย หรอื ถา้ไมอ่ยู ่ใหกํ้าหนดระยะเวลาทีจ่ะใชง้านการโอนสาย

การโทรแบบประชุมสาย
คณุตอ้งการแจง้ขา่วใหญแ่กเ่พือ่นทกุคนใชห่รอืไม ่ดว้ยการประชมุสาย คณุสามารถ
โทรหาบคุคลหลายๆ คนพรอ้มกนั คณุจงึไมต่อ้งโทรหาทลีะคนใหยุ้ง่ยาก

การประชมุสายเป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย หากตอ้งการทราบรายละเอยีดเกีย่วกบัความ
พรอ้มใชง้าน โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย

1 โทรออกไปยังผูร้ว่มสายรายแรก
2 ขณะใชส้าย เลอืก ตวัเลอืก > โทรใหม่
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3 ป้อนหมายเลขโทรศัพท ์แลว้เลอืก โทรออก หรอืเลอืก คน้หา และรายชือ่ทีต่อ้งการ สาย
แรกจะถกูพักสายจนกวา่คณุจะเชือ่มตอ่การประชมุสาย

4 เมือ่คณุสามารถคยุกบัสายทีส่องไดแ้ลว้ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ประชุมสาย คณุสามารถเพิม่
สายในการประชมุไดอ้กีหลายสาย

เคล็ดลบั: หากตอ้งการพดูคยุเป็นการสว่นตัวกบัสายใดสายหนึง่ในระหวา่งการประชมุสาย
ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > โทรสว่นตวั และเบอรโ์ทรศัพท ์การประชมุสายจะถกูพักไว ้หาก
ตอ้งการกลับไปทีก่ารประชมุสาย ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ประชุมสาย

5 หากตอ้งการหยดุการประชมุสาย ใหก้ด 

รายชือ่

การจดัเก็บชือ่และเบอรโ์ทรศพัท์
เลอืก รายชือ่

เลอืก  แลว้เขยีนชือ่ เบอร ์และรายละเอยีดอืน่ๆ

หากระบบถาม ใหเ้ลอืกวา่จะจัดเก็บรายชือ่ไวท้ีใ่ด

การแกไ้ขรายละเอยีดของรายชือ่
เลอืกรายชือ่และ  แลว้แกไ้ขรายละเอยีด

การเพิม่รายละเอยีดเพิม่เตมิ
เลอืกรายชือ่และ  > เพิม่ขอ้มลู แลว้เลอืกรายละเอยีด

การโทรดว่น
โทรหาเพือ่นและครอบครัวไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยการกําหนดเบอรโ์ทรศัพทท์ีค่ณุใชบ้อ่ยทีส่ดุ
ใหก้บัปุ่ มตัวเลขบนโทรศัพทข์องคณุ

เลอืก โทรศพัท ์และ  > โทรดว่น

คณุสามารถใชก้ารโทรดว่นกับรายชือ่ทีจั่ดเก็บอยูเ่ครือ่งหรอืในซมิทีอ่ยูใ่นทีว่างซมิภายในเครือ่ง
เทา่นัน้

การกาํหนดเบอรโ์ทรศพัทใ์หก้บัปุ่ มตวัเลข
1 เลอืกปุ่ มตัวเลข โดยเลข 1 ถกูกําหนดไวสํ้าหรับศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีง
2 ในการคน้หารายชือ่ เลอืก คน้หา ทัง้นี้ คณุสามารถพมิพเ์บอรโ์ทรศัพทไ์ด ้

การโทรออก
ในแป้นกดโทรศัพท ์ใหก้ดปุ่ มตัวเลขคา้งไว ้
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การสง่ขอ้มลูรายชือ่
ตอ้งการสง่เบอรโ์ทรศัพทห์รอืทีอ่ยูอ่เีมลของคณุใหก้บัผูท้ีค่ณุเพิง่พบใชห่รอืไม ่เพิม่ขอ้มลู
รายชือ่ของคณุเองไปยังรายชือ่ของคณุ และสง่นามบัตรใหก้บับคุคลนัน้

1 เลอืก รายชือ่
2 เลอืกบัตรรายชือ่ทีม่ขีอ้มลูของคณุเอง
3 เลอืก บตัรรายชือ่ และวธิทีีต่อ้งการสง่บัตร

การจดัเก็บนามบตัรทีไ่ดร้บั
เปิดนามบัตร แลว้เลอืก 

ขอ้ความ

การสง่ขอ้ความ
ตดิตอ่กบัเพือ่นและครอบครัวไดต้ลอดเวลาดว้ยขอ้ความตัวอกัษรและขอ้ความมัลตมิเีดยี

1 เลอืก ขอ้ความ และ 
2 หากตอ้งการเพิม่รายชือ่ผูรั้บ เลอืก  ทัง้นี้ คณุสามารถพมิพเ์บอรโ์ทรศัพทไ์ด ้
3 เขยีนขอ้ความในชอ่งขอ้ความ

เคล็ดลบั: หากตอ้งการรวมสิง่ทีแ่นบ เชน่ ภาพถา่ยหรอืวดิโีอ เลอืก  > ใสเ่นือ้หา
4 เลอืก 

หากเครือ่งขอ ใหเ้ลอืกซมิทีจ่ะใช ้

การสง่ขอ้ความพรอ้มสิง่ทีแ่นบ เชน่ ภาพถา่ย หรอืวดิโีอ อาจมคีา่ใชจ้า่ยสงูกวา่การสง่ขอ้ความ
ตัวอกัษรท่ัวไป สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

คณุสามารถสง่ขอ้ความแบบตัวอกัษรทีม่คีวามยาวมากกวา่ความยาวตัวอกัษรทีกํ่าหนด
ของขอ้ความเดยีว สําหรับขอ้ความทีม่คีวามยาวมาก เครือ่งจะแบง่สง่ขอ้ความออกเป็น
สองขอ้ความขึน้ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่ใชจ้า่ยตามนัน้

สําหรับตัวอกัษรทีม่เีครือ่งหมายเสยีงหนัก เครือ่งหมายอืน่ๆ หรอืตัวอกัษรจากภาษาทีเ่ลอืก
บางภาษาจะใชพ้ืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่อาจจํากดัจํานวนตัวอกัษรทีส่ามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ย
ลง

หากรายการทีค่ณุแทรกในขอ้ความมัลตมิเีดยีมขีนาดทีใ่หญ่เกนิกวา่ทีเ่ครอืขา่ยกําหนด
โทรศัพทจ์ะลดขนาดใหโ้ดยอตัโนมัติ

เฉพาะโทรศัพทท์ีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ทา่นัน้ทีส่ามารถรับและแสดงขอ้ความมัลตมิเีดยีได ้ขอ้ความ
อาจดแูตกตา่งกนัไปตามโทรศัพทใ์นแตล่ะเครือ่ง
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การอา่นขอ้ความทีไ่ดร้บั
เมือ่มผีูส้ง่ขอ้ความถงึคณุ การแจง้จะแสดงบนหนา้จอหลัก ปัดซา้ยหรอืขวาผา่นการแจง้เตอืน
เพือ่ดขูอ้ความ

ขอ้ความจะถกูผนวกรวมในการสนทนา ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ความทีส่ง่ออกและไดรั้บทัง้หมด
จากรายชือ่นัน้ๆ ในมมุมองเดยีว หากตอ้งการอา่นการสนทนา เลอืกจากรายการในมมุมอง
รปูแบบสนทนา

การตอบกลบัขอ้ความ
1 ในการสนทนา เลอืก แตะเพือ่ตอบกลบั
2 เขยีนการตอบกลับของคณุ และเลอืก 
3 หากเครือ่งขอ ใหเ้ลอืกซมิทีจ่ะใช ้

การสง่ตอ่ขอ้ความ
1 ในการสนทนา เลอืกขอ้ความ
2 เลอืก  > สง่ตอ่
3 หากตอ้งการเพิม่รายชือ่ผูรั้บ เลอืก  ทัง้นี้ คณุสามารถพมิพเ์บอรโ์ทรศัพทไ์ด ้
4 แกไ้ขขอ้ความหากตอ้งการ และเลอืก 
5 หากเครือ่งขอ ใหเ้ลอืกซมิทีจ่ะใช ้

การจดัเก็บภาพถา่ยทีแ่นบหรอืไฟลอ์ืน่
1 ในการสนทนา เลอืกขอ้ความทีม่ไีฟล์
2 เลอืกไฟลแ์ละ  > จดัเก็บ แลว้เลอืกสถานทีท่ีจ่ะจัดเก็บไฟล ์ไฟลจ์ะถกูจัดเก็บใน

แอปพลเิคชัน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ คลังภาพ

การอา่นขอ้ความในภายหลงั
เลอืก ขอ้ความ และรปูแบบสนทนา

เขยีนขอ้ความ

การเขยีนขอ้ความโดยใชปุ้่ มกดบนหนา้จอ
การใชปุ้่ มกดบนหนา้จอ
หากตอ้งการเปิดปุ่ มกดตัวอักษรและตัวเลขปกต ิใหห้มนุโทรศัพทใ์หเ้ป็นโหมดแนวตัง้
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1 ปุ่ มปิด
2 ปุ่ มอกัขระ
3 ปุ่ มผสมอักขระ - ป้อนวรรณยกุตแ์ละสระบน สระลา่ง
4 ปุ่ ม Space
5 ปุ่ มสระ - ป้อนสระนําและสระตาม
6 ปุ่ มตัวเลอืกการป้อน - เปิดหรอืปิดตัวชว่ยสะกดคํา เปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน หรอืเปลีย่น

เป็นแป้นพมิพบ์นหนา้จอ
7 ปุ่ มสญัลักษณ์ - ป้อนอกัขระพเิศษหรอืสญัลักษณ์ยิม้
8 ปุ่ มโหมดตัวอกัษร/ตัวเลข - เปลีย่นระหวา่งโหมดตัวอกัษรและโหมดตัวเลข
9 ปุ่ ม Backspace - ลบตัวอกัษร

การปิดปุ่ มกด
ปัดลงบนปุ่ มกด นอกจากนี ้คณุยังสามารถกดปุ่ มปิดคา้งไว ้

การสลบักลบัมาใชแ้ป้นพมิพ์
หมนุโทรศัพทใ์หอ้ยูใ่นโหมดแนวนอน

การใชปุ้่ มกดบนหนา้จอ
หากตอ้งการเปิดปุ่ มกดบนหนา้จอเมือ่เขยีนขอ้ความ ใหห้มนุโทรศัพทใ์หเ้ป็นโหมดแนวตัง้

การป้อนตวัอกัษร
1 เลอืกปุ่ มตัวอกัษรซ้ําๆ จนกระท่ังตัวอกัษรทีต่อ้งการปรากฏ โดยแตล่ะปุ่ มจะมตีัวอกัษร

อยูม่ากกวา่ทีป่รากฏบนปุ่ มนัน้ๆ
2 หากตัวอกัษรตัวถัดไปอยูใ่นปุ่ มเดยีวกับปุ่ มนัน้ ใหร้อจนกระท่ังเคอรเ์ซอรป์รากฏขึน้ และ

เลอืกปุ่ มอกีครัง้
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การเวน้วรรค
เลอืก 

การเลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยงับรรทดัถดัไป
เมือ่ปิดระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัตแิลว้ ใหเ้ลอืก  สามครัง้

การป้อนตวัเลข
เลอืก  แลว้เลอืกหมายเลข

การป้อนอกัขระพเิศษ
เลอืกปุ่ มสญัลักษณ์ แลว้เลอืกอกัขระพเิศษ

การใชแ้ป้นพมิพบ์นหนา้จอ 
เมือ่ถอืโทรศัพทใ์นโหมดแนวนอน เลอืกชอ่งขอ้ความ

1 ปุ่ มปิด
2 ปุ่ มอกัขระ
3 ปุ่ ม Shift - แสดงอกัขระเพิม่เตมิ
4 ปุ่ มสญัลักษณ์ - ป้อนอกัขระพเิศษหรอืตัวเลข
5 ปุ่ มตัวเลอืกการป้อน - เปิดหรอืปิดตัวชว่ยสะกดคํา เปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน หรอืเปลีย่น

เป็นปุ่ มกดบนหนา้จอ
6 ปุ่ มผสมอกัขระ - ป้อนวรรณยกุตแ์ละสระบน สระลา่ง
7 ปุ่ ม Space
8 ปุ่ ม Enter – ยา้ยเคอรเ์ซอรไ์ปไวใ้นแถวถัดไป
9 ปุ่ ม Backspace - ลบตัวอกัษร
10 ปุ่ มเสร็จสิน้

การปิดแป้นพมิพ์
ปัดลงบนแป้นพมิพ ์นอกจากนี ้คณุยังสามารถกดปุ่ มปิดคา้งไว ้
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การใชร้ะบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตั ิ
ระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัตอิาจใชไ้มไ่ดใ้นบางภาษา

1 เลอืก  > ตวัชว่ยสะกดคาํ > 
2 เริม่เขยีนคํา โทรศัพทข์องคณุจะแนะนําคําทีเ่ป็นไปไดข้ณะทีค่ณุเขยีนขอ้ความ เมือ่คําทีถ่กู

ตอ้งปรากฏขึน้ ใหเ้ลอืกคํานัน้
3 หากไมม่คํีานัน้อยูใ่นพจนานุกรม ใหเ้ลอืกคําทีป็่อปอพั และ  และเพิม่คําใหม่

ในพจนานุกรม

เคล็ดลบั: ในการยอมรับคําและพมิพเ์วน้วรรคหลังคํานัน้ ใหก้ดปุ่ มเวน้วรรคสองครัง้

เมือ่ใชร้ะบบชว่ยสะกดคําอัตโนมัต ิคณุสามารถตัง้คา่โทรศัพทใ์หช้ว่ยสะกดคําและพมิพ์
คําของคณุลงไปไดโ้ดยอตัโนมตัิ

การใชก้ารเตมิคาํอตัโนมตั ิ
เลอืก  > การเตมิคาํ > 

การเชือ่มตอ่

Bluetooth
เกีย่วกบั Bluetooth
เลอืก การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

และคณุสามารถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ไรส้ายอืน่ๆ ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้เชน่ โทรศัพท ์คอมพวิเตอร์
ชดุหฟัูง และชดุตดิรถยนต์

คณุสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่นีเ้พือ่สง่ขอ้มลูจากโทรศัพทข์องคณุ และคัดลอกไฟลจ์ากเครือ่ง
พซีทีีใ่ชร้ว่มกนัได ้

เนือ่งจากอปุกรณ์ทีม่เีทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth สือ่สารโดยใชค้ลืน่วทิย ุจงึไมจํ่าเป็นตอ้งอยู่
ในระยะทีม่องเห็นโดยตรง อยา่งไรก็ตาม ควรมรีะยะหา่งจากกนัภายใน 10 เมตร (33 ฟตุ) แมว้า่
การเชือ่มตอ่อาจถกูรบกวนจากสิง่กดีขวาง เชน่ ผนัง หรอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ
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เมือ่โทรศัพทถ์กูล็อค จะสามารถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีจั่บคู ่ทีม่กีารตัง้คา่เป็น เชือ่มตอ่อตัโนมตั ิ
เทา่นัน้

เคล็ดลบั: ในการเปิดหรอืปิด Bluetooth อยา่งรวดเร็ว ปัดลงจากดา้นบนสดุของหนา้จอ แลว้
เลอืก  หรอื 

หมายเหตุ: ในบางประเทศ อาจมขีอ้จํากดับางประการสําหรับการใชเ้ทคโนโลย ีBluetooth
ตัวอยา่งเชน่ ในประเทศฝร่ังเศส คณุจะไดรั้บอนุญาตใหใ้ชเ้ทคโนโลย ีBluetooth ภายในอาคาร
เทา่นัน้ หลังจากวันที ่1 กรกฎาคม 2012 มกีารยกเลกิขอ้จํากดัการใชง้านเทคโนโลยี Bluetooth
ในผลติภัณฑน์ีภ้ายนอกอาคารในประเทศฝร่ังเศส สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ที่
ในทอ้งทีข่องคณุ

การเชือ่มตอ่ชุดหฟูงัไรส้าย
ตอ้งการทํางานในเครือ่งคอมพวิเตอรต์อ่ไประหวา่งใชส้ายใชห่รอืไม ่ใชช้ดุหฟัูงไรส้าย คณุ
จะยังสามารถรับสายได ้แมค้ณุจะไมไ่ดถ้อืโทรศัพทอ์ยู่

1 เลอืก การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth
2 ตรวจดวูา่ Bluetooth เป็น เปิด
3 เปิดชดุหฟัูง
4 หากตอ้งการคน้หาชดุหฟัูงของคณุ ใหเ้ลอืก 
5 เลอืกชดุหฟัูง
6 คณุอาจตอ้งป้อนรหสัผา่น (เชน่ 1234)

การสง่ภาพถา่ยหรอืเนือ้หาอืน่ๆ โดยใช ้Bluetooth
ใช ้Bluetooth เพือ่สง่ภาพถา่ย วดิโีอ และเนือ้หาอืน่ๆ ทีค่ณุสรา้งขึน้ไปยังคอมพวิเตอรข์องคณุ
หรอืโทรศัพทข์องเพือ่นๆ

1 เลอืกรายการทีจ่ะสง่คา้งไว ้
2 เลอืก สง่ > ทาง Bluetooth
3 เลอืกอปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดท้ีจ่ะเชือ่มตอ่ หากคณุมองไมเ่ห็นอปุกรณ์ ในการคน้หา ให ้

เลอืก  รายชือ่อปุกรณ์ Bluetooth ทีอ่ยูใ่กล ้ๆ  จะปรากฏขึน้
4 หากเครือ่งขอ ใหป้้อนรหสัผา่น

เคล็ดลบั: นอกจากนี ้คณุยังสามารถใช ้Bluetooth ในการสง่นามบัตรไดด้ว้ย

การปกป้องโทรศพัทข์องคณุ
คณุตอ้งการกําหนดบคุคลทีจ่ะสามารถคน้หาและเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุไดเ้มือ่คณุเปิด
ใชง้าน Bluetooth หรอืไม่

เลอืก การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

การป้องกนัไมใ่หอ้ปุกรณ์อืน่คน้พบโทรศพัทข์องคณุ
เลอืก การมองเห็นเครือ่ง > ซอ่น
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อปุกรณ์อืน่จะไมส่ามารถตรวจพบ เมือ่โทรศัพทอ์ยูใ่นโหมดซอ่น แตอ่ปุกรณ์ทีจั่บคูจ่ะยัง
คงสามารถเชือ่มตอ่กับโทรศัพทข์องคณุได ้

การปิด Bluetooth
เลอืก Bluetooth > ปิด

เคล็ดลบั: ในการปิด Bluetooth อยา่งรวดเร็ว ปัดลงจากดา้นบนสดุของหนา้จอ แลว้เลอืก 

อยา่จับคูห่รอืรับคําขอการเชือ่มตอ่จากอปุกรณ์ทีไ่มรู่จั้ก ทัง้นี้เพือ่ชว่ยปกป้องโทรศัพทข์องคณุ
จากเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย

สายเคเบลิขอ้มลู USB
การคดัลอกเนือ้หาระหวา่งโทรศพัทแ์ละคอมพวิเตอร์
คณุสามารถใชส้ายเคเบลิ USB ในการคัดลอกภาพถา่ย และเนือ้หาอืน่ๆ ของคณุ ระหวา่ง
โทรศัพทแ์ละคอมพวิเตอร์

1 เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกับคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัไดด้ว้ยสาย USB
2 เลอืกโหมด:

Nokia Suite  — ใชโ้หมดนีห้ากม ีNokia Suite ตดิตัง้อยู่บนคอมพวิเตอรข์องคณุ
ถา่ยโอนสือ่  — ใชโ้หมดนีห้ากไมม่ ีNokia Suite ตดิตัง้อยู่บนคอมพวิเตอรข์องคณุ คณุ
ยังสามารถใชโ้หมดนี ้หากคณุตอ้งการเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์เพือ่ความบันเทงิในบา้น
อปุกรณ์เก็บขอ้มลู  — ใชโ้หมดนีห้ากไมม่ ีNokia Suite ตดิตัง้อยูบ่นคอมพวิเตอรข์องคณุ
โทรศัพทข์องคณุจะปรากฏขึน้บนคอมพวิเตอรข์องคณุเป็นอปุกรณ์พกพา ตรวจสอบวา่
มกีารด์หน่วยความจําอยูใ่นโทรศัพทข์องคุณ

คณุยังสามารถใชโ้หมดนี ้หากคณุตอ้งการเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุกับอปุกรณ์อืน่ๆ เชน่
ชดุเครือ่งเสยีงภายในบา้นหรอืแบบตดิรถยนต์

3 หากตอ้งการคัดลอกเนือ้หา ใหใ้ช ้Nokia Suite หรอืตัวจัดการไฟลข์องคอมพวิเตอร์

นาฬกิาและปฏทินิ

การเปลีย่นเวลาและวนัที่
เลอืก การต ัง้คา่ และ วนัและเวลา

การเปลีย่นเขตเวลาเมือ่เดนิทาง
1 เลอืก การต ัง้คา่ > เขตเวลา:
2 เลอืกเขตเวลาของทีต่ัง้ของคณุ
3 เลอืก 

เวลาและวนัทีบ่นโทรศัพทจ์ะถกูตัง้ไวต้ามเขตเวลานัน้
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ตัวอยา่งเชน่ GMT +7 หมายถงึสําหรับไทย, อนิโดนเีซยี และเวยีดนาม แสดงถงึ 7 ชัว่โมง
ทางตะวนัออกของกรนีนชิ ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)

การต ัง้การปลุก
ใชโ้ทรศัพทข์องคุณเป็นนาฬกิาปลกุ

เลอืก ปลกุ

1 ตัง้เวลาปลกุ แลว้เลอืก จดัเก็บ
2 หากตอ้งการตัง้การปลกุใหทํ้างานในเวลาเดยีวกนัในวนัทีแ่น่นอน เลอืก  > เตอืนซํา้

และวนั

การเรยีกดปูฏทินิของคณุในมมุมองแบบตา่งๆ
คณุตอ้งการดรูายการปฏทินิทัง้หมดสําหรับวนัทีเ่ลอืกใชห่รอืไม ่คณุสามารถเรยีกดรูายการ
ปฏทินิในมมุมองตา่งๆ ได ้

1 เลอืก ปฏทินิ
2 หากตอ้งการดรูายการประจําวนัหรอืเดอืน ใหเ้ลอืก  หรอื 
3 หากตอ้งการดบัูนทกึหรอืรายการสิง่ทีต่อ้งทํา ใหเ้ลอืก  หรอื 

การเพิม่รายการปฏทินิ
1 เลอืก ปฏทินิ
2 เลอืก 
3 เลอืกประเภทรายการ
4 ป้อนขอ้มลูในชอ่งตา่งๆ แลว้เลอืก 

ภาพถา่ยและวดิโีอ

ในการใชก้ลอ้ง คณุตอ้งมกีารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัไดใ้นโทรศัพท์

การถา่ยภาพ
1 ในการเปิดกลอ้ง ใหเ้ลอืก กลอ้ง
2 ในการยอ่หรอืขยาย ใหใ้ชปุ้่ มปรับระดับเสยีง
3 เลอืก 

เครือ่งจะจัดเก็บภาพถา่ยไวใ้น คลังภาพ

การปิดกลอ้ง
เลอืก 
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การบนัทกึวดิโีอ
นอกจากการถา่ยภาพดว้ยโทรศัพทแ์ลว้ คณุยังสามารถบันทกึชว่งเวลาพเิศษของคณุเป็นวดิโีอ
ไดด้ว้ย

ในการเปิดกลอ้ง ใหเ้ลอืก วดิโีอ

1 ในการเริม่บันทกึ ใหเ้ลอืก 
2 ในการยอ่หรอืขยาย ใหใ้ชปุ้่ มปรับระดับเสยีง
3 หากตอ้งการหยดุบันทกึ เลอืก 

เครือ่งจะจัดเก็บวดิโีอไวใ้น คลังภาพ

การปิดกลอ้ง
เลอืก 

การสง่ภาพถา่ยหรอืวดิโีอ
ตอ้งการแบง่ปันภาพถา่ยและวดิโีอกบัเพือ่นๆ และครอบครัวใชห่รอืไม ่คณุสามารถสง่ภาพถา่ย
และวดิโีอในขอ้ความมัลตมิเีดยีหรอือเีมล หรอืใช ้Bluetooth ได ้

เลอืก คลงัภาพ

1 เปิดแท็บทีม่ภีาพถา่ยหรอืวดิโีอ
2 เลอืกภาพถา่ยหรอืวดิโีอทีจ่ะสง่คา้งไว ้แลว้เลอืก สง่ และวธิสีง่ทีต่อ้งการ

การสง่ภาพถา่ยหรอืวดิโีอหลายรายการพรอ้มกนั
1 เปิดแท็บทีม่ภีาพถา่ยหรอืวดิโีอ
2 เลอืก  แลว้เลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการสง่
3 เลอืก  และวธิสีง่ทีต่อ้งการ

การจดัวางไฟล์
คณุสามารถสรา้งโฟลเดอรใ์หมใ่นหน่วยความจําเครือ่งหรอืในการด์หน่วยความจําได ้ซึง่จะชว่ย
ใหค้ณุสามารถคน้หาไฟลไ์ดง้า่ยขึน้ โดยคณุสามารถคัดลอก ยา้ย หรอืลบไฟลแ์ละโฟลเดอร์
ยอ่ยทีอ่ยูใ่นโฟลเดอรนั์น้ได ้

เลอืก ไฟล์

การสรา้งโฟลเดอรใ์หม่
ในโฟลเดอรท์ีค่ณุตอ้งการสรา้งโฟลเดอรย์อ่ย เลอืก  > เพิม่โฟลเดอร์

การคดัลอกหรอืยา้ยไฟลไ์ปยงัโฟลเดอร์
1 เลอืกไฟลค์า้งไว ้แลว้เลอืกตัวเลอืก
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2 เลอืกหากคณุตอ้งการคัดลอกหรอืยา้ยไฟล์

เพลงและเสยีง

การเลน่เพลง
ฟังเพลงโปรดของคณุในโทรศัพท์

เลอืก เพลง

1 เลอืก  และเพลงหรอือัลบัม้ทีต่อ้งการเลน่
2 หากตอ้งการหยดุเลน่ชัว่คราวหรอืเลน่ตอ่ ใหเ้ลอืก  หรอื 
3 ในการขา้มไปยังเพลงถัดไป เลอืก  ในการขา้มไปยังเพลงกอ่นหนา้ เลอืก  สองครัง้

การกรอไปขา้งหนา้หรอืกรอกลบั
เลอืก  หรอื  คา้งไว ้

เคล็ดลบั: หากตอ้งการฟังเพลงในลําดับแบบสุม่ เลอืก  > สุม่

วทิย ุFM
เกีย่วกบัวทิย ุFM
เลอืก วทิยุ

เพยีงแคเ่สยีบหฟัูงและเลอืกสถาน ีคณุก็สามารถฟังสถานีวทิยุเอฟเอ็มจากโทรศัพทข์องคณุได ้

ในการฟังวทิย ุคณุจะตอ้งเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ขา้กับเครือ่งโทรศัพท ์ชดุหฟัูงจะ
ทําหนา้ทีเ่ป็นเสาอากาศ

ไมส่ามารถฟังวทิยุผา่นชดุหฟัูง Bluetooth ได ้

การฟงัวทิยุ
เชือ่มตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ขา้กบัโทรศัพทข์องคณุ ชดุหฟัูงจะทําหนา้ทีเ่ป็นเสาอากาศ

เลอืก วทิยุ
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การเปลีย่นระดบัเสยีง
ใชปุ้่ มปรับระดับเสยีง

การหยดุวทิยุ
ใหก้ดปุ่ มวางสาย

การต ัง้วทิยใุหเ้ลน่ในพืน้หลงั
เลอืก 

การคน้หาและจดัเก็บสถานวีทิยุ
คน้หาสถานีวทิยโุปรดของคณุ และบันทกึไว ้เพือ่ใหค้ณุสามารถฟังไดอ้กีในภายหลังอยา่ง
งา่ยดาย

เลอืก วทิยุ

เชือ่มตอ่ชดุหฟัูงทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ขา้กบัโทรศัพทข์องคณุ ชดุหฟัูงจะทําหนา้ทีเ่ป็นเสาอากาศ

การคน้หาสถานทีีม่อียูท่ ัง้หมด
เลอืก  > คน้หาทกุสถานี

การต ัง้คา่คลืน่ความถีด่ว้ยตนเอง
แตะคลืน่ความถี ่แลว้เลือ่นไปยังคลืน่ความถี่

การจดัเก็บสถานี
เลอืก 

การไปทีส่ถานทีีจ่ดัเก็บไวถ้ดัไปหรอืกอ่นหนา้
เลอืก  หรอื 

การสลบัไปยงัความถีท่ ีร่บัสญัญาณสถานไีดด้กีวา่โดยอตัโนมตั ิ
1 เลอืก  > RDS > เปิด
2 เลอืก ความถีอ่ตัโนมตั ิ> เปิด

การจดัการโทรศพัท์

การอพัเดตซอฟตแ์วรข์องโทรศพัทโ์ดยใชโ้ทรศพัทข์องคณุ
ตอ้งการปรับปรุงประสทิธภิาพการทํางานของโทรศัพท ์รวมถงึรับการอพัเดตแอปฯ และ
รับคณุสมบัตทิีย่อดเยีย่มใหม่ๆ  ใชห่รอืไม่ อพัเดตซอฟตแ์วรเ์ป็นประจําเพือ่ใหใ้ชง้านโทรศัพท์
ไดอ้ยา่งดทีีส่ดุ คณุสามารถตัง้คา่ใหโ้ทรศัพทข์องคณุตรวจสอบการอพัเดตโดยอตัโนมตัไิด ้
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คาํเตอืน:
หากคณุตดิตัง้โปรแกรมอพัเดตซอฟตแ์วร ์คณุจะไมส่ามารถใชโ้ทรศัพทไ์ด ้แมก้ระท่ังการโทร
ฉุกเฉนิ จนกวา่จะตดิตัง้เสร็จและรสีตารท์โทรศัพทอ์กีครัง้

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก ซึง่
อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

คณุสามารถอพัเดตซอฟตแ์วรเ์มือ่ใชซ้มิการด์ทีอ่ยูใ่นทีว่างซมิการด์ภายในเครือ่งเทา่นัน้

กอ่นเริม่การอพัเดต ใหเ้ชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์ หรอืตรวจดูใหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีสํ่าหรับโทรศัพท์
ของคณุมพีลังงานเพยีงพอ

เลอืก การต ัง้คา่

เลอืก โทรศพัท ์> อพัเดตอปุกรณ์

1 หากตอ้งการตรวจสอบวา่มอีพัเดตหรอืไม ่ใหเ้ลอืก โหลด SW อปุกรณ์
2 ในการดาวนโ์หลดและตดิตัง้การอพัเดตซอฟตแ์วร ์ใหเ้ลอืก โหลด SW อปุกรณ์ ปฏบิัติ

ตามคําแนะนําทีป่รากฏบนโทรศัพท์
3 หากการตดิตัง้ถกูยกเลกิหลังจากดาวนโ์หลด ใหเ้ลอืก ตดิต ัง้อพัเดต SW

การอพัเดตซอฟตแ์วรอ์าจใชเ้วลาหลายนาท ีหากเกดิปัญหาในขณะทีต่ดิตัง้ โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารเครอืขา่ยของคณุ

แสดงเวอรช์นัซอฟตแ์วรป์จัจบุนั
เลอืก ขอ้มลูซอฟตแ์วรท์ ีม่ ี

การตรวจสอบอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ดยอตัโนมตั ิ
เลอืก อพัเดต SW อตัโนมตั ิและระบคุวามถีใ่นการตรวจสอบอพัเดตซอฟตแ์วรใ์หม่

ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุอาจสง่การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทใ์นแบบ OTA มายังโทรศัพท์
ของคณุโดยตรง โปรดตดิตอ่ขอรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยจาก
ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ
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การอพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศพัทโ์ดยใชพ้ซีขีองคณุ
คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ Nokia Suite เพือ่อพัเดตซอฟตแ์วรโ์ทรศัพทข์องคณุได ้คณุจําเป็น
ตอ้งมคีอมพวิเตอร ์การเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู และสายเคเบลิ USB ทีใ่ชง้านรว่มกนั
เพือ่เชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กับคอมพวิเตอร์

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิและตอ้งการดาวน์โหลดแอปพลเิคชัน่ Nokia Suite โปรดไปที่
www.nokia.com/support

การเรยีกคนืการต ัง้คา่ด ัง้เดมิ
หากโทรศัพทข์องคณุทํางานผดิปกต ิคณุสามารถรเีซ็ตการตัง้คา่บางอยา่งใหก้ลับไปเป็นคา่เดมิ
ได ้

1 วางทกุสายสนทนาและยตุกิารเชือ่มตอ่ทัง้หมด
2 เลอืก การต ัง้คา่ และ เรยีกต ัง้คา่ด ัง้เดมิ > การต ัง้คา่เทา่น ัน้
3 ป้อนรหสัโทรศัพท์

การเรยีกคนืนี้จะไมม่ผีลตอ่เอกสารหรอืไฟลท์ีเ่ก็บไวใ้นโทรศัพทข์องคณุ

หลังจากเรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิแลว้ โทรศัพทข์องคณุจะปิดและเปิดขึน้ใหมอ่กีครัง้ ซึง่อาจใช ้
เวลานานกวา่ปกติ

การสํารองภาพถา่ยและเนือ้หาอืน่ๆ ลงในการด์หนว่ยความจํา
คณุตอ้งการแน่ใจวา่คณุจะไมส่ญูเสยีไฟลท์ีสํ่าคัญไปใชห่รอืไม ่คณุสามารถสํารองขอ้มลู
ในหน่วยความจําเครือ่งลงในการด์หน่วยความจําทีส่ามารถใชง้านรว่มกนัได ้

เลอืก การต ัง้คา่ > ซงิคแ์ละสํารอง

1 เลอืก สรา้งขอ้มลูสํารอง
2 เลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการสํารองขอ้มลู แลว้เลอืก 

การเรยีกคนืไฟลสํ์ารอง
1 เลอืก เรยีกขอ้มลูสํารอง
2 เลอืกสิง่ทีค่ณุตอ้งการเรยีกคนื แลว้เลอืก 

เว็บ

เกีย่วกบัเว็บเบราเซอร์
เลอืก เน็ต

ตดิตามขา่วสารและเยีย่มชมเว็บไซตโ์ปรดของคณุ คณุสามารถใชเ้ว็บเบราเซอรเ์พือ่ดเูว็บเพจ
บนอนิเทอรเ์น็ตได ้

เว็บเบราเซอรจ์ะปรับขนาดเนือ้หาเว็บใหเ้หมาะกบัโทรศัพทข์องคณุ ดังนัน้คณุจงึสามารถเรยีก
ดเูว็บไดเ้ร็วขึน้ และประหยัดคา่รับสง่ขอ้มลู
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คณุตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตหากตอ้งการเรยีกดเูว็บ

คณุสามารถสอบถามเกีย่วกบับรกิาร ราคา ตลอดจนคําแนะนําไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของ
คณุ

คณุอาจไดรั้บการตัง้กําหนดคา่ทีต่อ้งใชใ้นการเบราสข์อ้มลูเป็นขอ้ความการกําหนดคา่จากผูใ้ห ้
บรกิารเครอืขา่ยของคณุ

การเรยีกดเูว็บ
เลอืก เน็ต

ไปยงัเว็บไซต์
พมิพท์ีอ่ยู่เว็บในแถบทีอ่ยู่

การเลือ่นบนเว็บเพจ
ลากเพจดว้ยนิว้ของคณุ

การคน้หาในอนิเทอรเ์น็ต
พมิพคํ์าคน้หาในแถบทีอ่ยู ่หากเครือ่งแจง้ ใหเ้ลอืกโปรแกรมคน้หาเริม่ตน้ของคณุ

การกลบัไปยงัเว็บเพจทีเ่ย ีย่มชมกอ่นหนา้นี้
เลอืก  > ประวตั ิและเว็บเพจ

เว็บไซตอ์าจขอเขา้ถงึขอ้มลูทีต่ัง้ปัจจบุันของคณุ ตัวอยา่งเชน่ ขอ้มลูสว่นตัวทีแ่สดงขึน้ หาก
คณุยนิยอมใหเ้ว็บไซตใ์ชข้อ้มลูทีต่ัง้ของคณุ บคุคลอืน่อาจเห็นทีต่ัง้นี ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับเว็บไซต์
อา่นนโยบายความเป็นสว่นตัวของเว็บไซตนั์น้ๆ

การลา้งประวตักิารเรยีกดู
เลอืก เน็ต

เลอืก  >  > ลา้งประวตั ิ

การลา้งคกุกีท้ ีจ่ดัเก็บไวห้รอืขอ้ความทีจ่ดัเก็บอยูใ่นเว็บฟอรม์
เลอืก  >  > การต ัง้คา่ และ ลา้งคกุกี ้หรอื ลา้งการแนะนําอตัโนมตั ิ

แผนที่

เกีย่วกบัแผนที่
เลอืก แผนที่

แผนทีจ่ะแสดงสถานทีใ่นละแวก และชว่ยคณุวางแผนเสน้ทาง นอกจากนี ้คณุยังสามารถ

• ดวูา่คณุอยูท่ีไ่หนบนแผนที่
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• วางแผนเสน้ทางเพือ่ไปยังสถานทีใ่กลเ้คยีง
• คน้หาสถานทีห่รอืทีอ่ยู ่และจัดเก็บ
• สง่ทีต่ัง้หรอืสถานทีข่องคณุไปใหเ้พือ่นในรูปแบบของขอ้ความตัวอกัษร

โทรศัพทข์องคณุอาจมกีารด์หน่วยความจําทีม่แีผนทีท่ีไ่ดรั้บการโหลดไวล้ว่งหนา้สําหรับ
ประเทศของคณุ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดใ้สก่ารด์หน่วยความจําเขา้ไปในโทรศัพทก์อ่นที่
จะใชแ้ผนที่

การใชบ้รกิารหรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หาอาจสง่ผลใหเ้กดิการถา่ยโอนขอ้มลูจํานวนมาก ซึง่
อาจกอ่ใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยในการรับสง่ขอ้มลู

บรกิารนีอ้าจไมม่ใีนบางประเทศหรอืภมูภิาค และอาจมใีหบ้รกิารในบางภาษาเทา่นัน้ การบรกิาร
อาจขึน้อยูก่บัเครอืขา่ย สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ

เนือ้หาของแผนทีด่จิทัิลอาจไมถ่กูตอ้งแมน่ยําและครบถว้นสมบรูณ์เสมอไป ไมค่วรวางใจ
วา่เนือ้หาหรอืบรกิารนีจ้ะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยามจําเป็น อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณี
ฉุกเฉนิ

การคน้หาสถานที่
1 เลอืก แผนที่
2 เลอืก  เพือ่ดแูถบเครือ่งมอื แลว้เลอืก 
3 ป้อนชือ่ของสถานทีห่รอืทีอ่ยู่

อปุกรณ์เสรมิของแทจ้าก Nokia

หากตอ้งการทราบแหลง่จําหน่ายอปุกรณ์เสรมิทีไ่ดรั้บการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทน
จําหน่ายของคณุ

อปุกรณ์เสรมิสําหรับโทรศัพทข์องคณุมจํีาหน่ายอยูเ่ป็นจํานวนมาก สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ
โปรดดทูี ่www.nokia.co.th/accessories

ขอ้กาํหนดทีค่วรปฏบิตัสํิาหรบัการใชอ้ปุกรณ์เสรมิ
• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็ก
• หากตอ้งการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ์เสรมิ ใหจั้บทีป่ล๊ักไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ
• ตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์เสรมิทีไ่ดต้ดิตัง้ในพาหนะไดรั้บการตดิตัง้อยา่ง

แน่นหนาและทํางานอยา่งถกูตอ้ง
• เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบัตผิา่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิในรถทีต่ดิตัง้ยากได ้

แบตเตอรี่
ประเภท: BL-4U

ระยะเวลาการสนทนา:

อปุกรณ์เสรมิของแทจ้าก Nokia 35

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


สงูสดุ 14 ชัว่โมง

สแตนดบ์าย:

สงูสดุ 22 วัน

ขอ้สําคญั: เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบ์ายเป็นเวลาโดยประมาณ และจะเป็นไปตามการ
ประมาณการตอ่เมือ่อยูภ่ายใตข้อ้กําหนดทีเ่หมาะสมของเครอืขา่ยเทา่นัน้ เวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบ์ายขึน้อยูกั่บซมิการด์ คณุสมบัตทิีใ่ช ้อายแุละขอ้กําหนดของแบตเตอรี ่อณุหภมูิ
ในการเก็บแบตเตอรี ่ขอ้กําหนดของเครอืขา่ย และปัจจัยอืน่ๆ อกีมากมาย และเวลาสนทนา
และเวลาสแตนดบ์ายอาจสัน้กวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้อยา่งมาก เสยีงเรยีกเขา้ การจัดการสายดว้ย
ระบบแฮนดฟ์ร ีการใชใ้นโหมดดจิติอล และคณุสมบัตอิืน่ๆ จะใชพ้ลังงานจากแบตเตอรี ่และ
ระยะเวลาทีใ่ชอ้ปุกรณ์ในการโทรจะสง่ผลตอ่เวลาสแตนดบ์าย ในทํานองเดยีวกนั ระยะเวลาที่
เปิดเครือ่งรวมทัง้ทีอ่ยู่ในโหมดสแตนดบ์ายก็มผีลตอ่ระยะเวลาในการสนทนาดว้ยเชน่กนั
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บรกิารและคา่ใชจ้า่ยของเครอืขา่ย
โทรศัพทข์องคณุไดรั้บการรับรองใหใ้ชใ้น เครอืขา่ย GSM 900 และ 1800 MHz คณุตอ้งสมคัรสมาชกิกบัผูใ้หบ้รกิารกอ่นเริม่ใชง้านโทรศัพท์

การใชบ้รกิารเครอืขา่ยและการดาวนโ์หลดเนือ้หามายงัโทรศัพทข์องคณุจําเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยและอาจสง่ผลใหเ้กดิคา่ใช ้
จา่ยในการรับสง่ขอ้มลู คณุสมบตัขิองผลติภัณฑบ์างอยา่งตอ้งการการสนับสนุนจากเครอืขา่ย และคณุอาจตอ้งสมคัรสมาชกิเสยีกอ่น

การดแูลอปุกรณ์ของคณุ
คณุควรดแูลโทรศัพท ์แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมดัระวงั คําแนะนําตอ่ไปนีจ้ะชว่ยใหค้ณุใชอ้ปุกรณ์ของคณุ
ไดน้าน

• เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบ
ของแร ่ซึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกรอ่นได ้หากตัวเครือ่งเปียกชืน้ ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกและปลอ่ยใหเ้ครือ่งแหง้สนทิดกีอ่น

• อยา่ใชห้รอืเก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก

• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีส่งู อณุหภมูสิงูอาจทําใหโ้ทรศัพทห์รอืแบตเตอรีเ่กดิความเสยีหายได ้

• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด เมือ่อณุหภมูเิพิม่ข ึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้จะกอ่ตัวขึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจทําให ้
ตัวเครือ่งเสยีหายได ้

• อยา่เปิดตัวเครือ่งนอกเหนอืจากทีแ่นะนําไวใ้นคูม่อืผูใ้ช ้

• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจทําใหอ้ปุกรณ์เสยีหายและยงัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศัพท ์การใชง้านโดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหต้ัวเครือ่งเสยีหายได ้

• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของอปุกรณ์เท่านัน้

• อยา่ทาสโีทรศัพท ์สอีาจขัดขวางการทํางานของโทรศัพท์

• ปิดโทรศัพทแ์ละถอดแบตเตอรีอ่อกเป็นระยะๆ เพือ่ประสทิธภิาพในการทํางานสงูสดุ

• เก็บอปุกรณ์ไวใ้หห้า่งจากแมเ่หล็กหรอืสนามแมเ่หล็ก

• ในการเก็บรักษาขอ้มลูสําคัญของคณุใหป้ลอดภยั ใหจ้ัดเก็บขอ้มลูนัน้โดยแยกไวส้องทีเ่ป็นอยา่งนอ้ย เชน่ ในโทรศัพท ์การด์หน่วย
ความจํา หรอืคอมพวิเตอร ์หรอืจดบนัทกึขอ้มลูสําคัญลงในกระดาษ

การนํากลบัมาใชใ้หม่
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สง่คนืผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยงัจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะที่
ไมม่กีารควบคมุ และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดใุชแ้ลว้ตา่งๆ วัสดทุกุช ิน้ของอปุกรณ์นีส้ามารถนํากลับมาใชเ้ป็นวัตถดุบิและพลังงานไดด้วูธิี
การรไีซเคลิผลติภัณฑ ์Nokia ของคณุไดท้ี ่www.nokia.com/recycling

เกีย่วกบัการจดัการสทิธิแ์บบดจิติอล
ขณะทีใ่ชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งนี ้คณุควรเคารพตอ่กฎหมายและจารตีประเพณีทอ้งถิน่ทัง้หมด ความเป็นสว่นตัว สทิธสิว่นบคุคลของผูอ้ืน่ และ
ลขิสทิธิ ์การคุม้ครองดา้นลขิสทิธิอ์าจชว่ยป้องกนัการคัดลอก การแกไ้ข หรอืการโอนภาพ เพลง และเนือ้หาบางสว่นได ้

เจา้ของเนือ้หาสามารถใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) ประเภทอืน่ๆ เพือ่ปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญา รวมถงึลขิสทิธิไ์ด ้
อปุกรณ์นีจ้ะใชซ้อฟตแ์วร ์DRM หลากหลายประเภทในการเขา้ถงึขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM และดว้ยอปุกรณ์นี ้คณุจงึสามารถเขา้ถงึขอ้มลู
ทีไ่ดรั้บการป้องกนัดว้ย OMA DRM 2.0 หากซอฟตแ์วร ์DRM บางอยา่งไมส่ามารถปกป้องเนือ้หาได ้เจา้ของเนือ้หาสามารถขอใหเ้พกิ
ถอนความสามารถของซอฟตแ์วร ์DRM ในการเขา้ถงึขอ้มลูทีป้่องกนัดว้ย DRM ใหมไ่ด ้นอกจากนี ้การเพกิถอนยงัอาจป้องกนัการตอ่
อายขุองขอ้มลูทีป้่องกันดว้ย DRM ในอปุกรณ์ของคณุแลว้ การเพกิถอนซอฟตแ์วร ์DRM นีจ้ะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การใชเ้นื้อหาทีไ่ดรั้บการ
ปกป้องดว้ย DRM ประเภทอืน่ หรอืการใชเ้นือ้หาทีไ่มไ่ดร้ับการป้องกนัดว้ย DRM

เนือ้หาทีป้่องกันดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) จะมาพรอ้มกบัสทิธกิารใชท้ีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทําหนา้ทีร่ะบถุงึสทิธขิองคณุในการใช ้
เนือ้หา

เคล็ดลบัและขอ้เสนอ
เพือ่ชว่ยใหค้ณุสามารถใชป้ระโยชนส์งูสดุจากโทรศัพทแ์ละบรกิาร คณุจะไดรั้บขอ้ความตัวอกัษรสําหรับคณุโดยเฉพาะจาก Nokia ขอ้ความ
ดังกลา่วจะมขีอ้มลูเคล็ดลับ คําแนะนํา และการสนับสนุน

หากไมต่อ้งการรับขอ้ความอกีตอ่ไป เลอืก การต ัง้คา่ > บญัช ีNokia > เคล็ดลบัและขอ้เสนอ

ในการใหบ้รกิารทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ จะมกีารสง่เบอรโ์ทรศัพทข์องคณุ หมายเลขผลติภัณฑข์องโทรศัพทข์องคณุ และขอ้มลูการสมคัรมอืถอื
ใหก้บั Nokia เมือ่คณุใชโ้ทรศัพทเ์ป็นครัง้แรก อาจมกีารสง่ขอ้มลูบางอยา่งหรอืทัง้หมดให ้Nokia เมือ่ทําการอพัเดตซอฟตแ์วร ์อาจมกีารใช ้
ขอ้มลูนีต้ามทีร่ะบใุนนโยบายความเป็นสว่นตัว ซึง่สามารถดไูดท้ี ่www.nokia.com

แบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
ใชอ้ปุกรณ์ของคณุเฉพาะกบัแบตเตอรีข่องแทช้นดิทีส่ามารถชารจ์ประจุใหมไ่ด ้BL-4U Nokia อาจผลติแบตเตอรีรุ่น่อืน่ทีใ่ชง้านได ้
กบัโทรศัพทร์ุน่นี้

ชารจ์อปุกรณ์ของคณุดว้ย อปุกรณ์ชารจ์รุน่ AC-11 ปล๊ักของอปุกรณ์ชารจ์อาจมหีลายแบบ

แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจแุบตเตอรีไ่ดห้ลายรอ้ยครัง้ แตแ่บตเตอรีก่็จะคอ่ยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมือ่สงัเกตเห็นวา่
เวลาการสนทนาและสแตนดบ์ายของแบตเตอรีส่ัน้ลงอยา่งเห็นไดช้ดั ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีก่อ้นใหม่

ขอ้สําคญั: เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นคา่โดยประมาณเทา่นัน้ เวลาจรงิจะขึน้อยูก่บัหลายปัจจัย เชน่ สภาพของระบบ
เครอืขา่ย การตัง้คา่อปุกรณ์, คณุสมบตัทิีกํ่าลังใช,้ สภาพแบตเตอรี ่และอณุหภมู ิ

ความปลอดภยัของแบตเตอรี่
ปิดอปุกรณ์ และปลดการเชือ่มตอ่เครือ่งออกจากอปุกรณ์ชารจ์ทกุครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี ่เมือ่คณุถอดอปุกรณ์ชารจ์หรอือปุกรณ์เสรมิ
ออกจากเตา้เสยีบ ใหจ้ับทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านอปุกรณ์ชารจ์ของคณุใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบและอปุกรณ์ ไมค่วรเสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้คา้งไว ้
กบัอปุกรณ์ชารจ์ เนือ่งจากการชารจ์เป็นเวลานานเกนิไปจะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หากคณุทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มไว ้
แบตเตอรีจ่ะคายประจอุอกเองเมือ่เวลาผา่นไป

โปรดเกบ็แบตเตอรีไ่วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภมูทิีร่อ้นหรอืหนาวจัดทําใหป้ระสทิธภิาพและอายุ
การใชง้านของแบตเตอรีล่ดลง แบตเตอรีท่ีร่อ้นหรอืเย็นเกนิไปอาจทําใหอ้ปุกรณ์ไมส่ามารถใชง้านไดช้ัว่คราว

การลัดวงจรของแบตเตอรีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มวีัตถปุระเภทโลหะมาสมัผัสกบัแถบโลหะบนแบตเตอรี ่ตัวอยา่งเชน่ หากคุณใสแ่บตเตอรี่
สํารองไวใ้นกระเป๋าของคณุ การลัดวงจรเชน่นีอ้าจทําใหแ้บตเตอรีห่รอืวัตถสํุาหรับเชือ่มตอ่เกดิความเสยีหายได ้
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หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้การกําจัดแบตเตอรีต่อ้งเป็นไปตามกฎหมายของทอ้งถิน่ นํากลับมา
ใชใ้หม ่ถา้เป็นไปได ้และไมค่วรทิง้รวมกบัขยะภายในบา้น

หา้มถอดช ิน้สว่น, ตัด, เปิด, บบีอดั, ดัดงอ, เจาะ หรอืแยกสว่นเซลลห์รอืแบตเตอรี ่หากแบตเตอรีร่ั่วออกมา อยา่ใหข้องเหลวนัน้สัมผัส
กบัผวิหนังหรอืดวงตา หากสมัผัสโดนผวิหนังหรอืดวงตา ใหล้า้งบรเิวณนัน้ดว้ยน้ําสะอาดทันท ีหรอืรบีไปพบแพทย์

หา้มดัดแปลง, ประกอบใหม,่ พยายามใสว่ัตถแุปลกปลอมลงในแบตเตอรี ่หรอืนําไปแชใ่นน้ําหรอืของเหลวชนดิอืน่ๆ หากแบตเตอรีเ่สยีหาย
อาจทําใหเ้กดิการระเบดิได ้

ใชแ้บตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ตามวัตถปุระสงคท์ีเ่หมาะสมเทา่นัน้ การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการใชง้านแบตเตอรีท่ีไ่มไ่ดร้ับการรับรอง
หรอือปุกรณ์ชารจ์ทีใ่ชร้ว่มกนัไมไ่ดอ้าจเสีย่งตอ่การลกุไหม ้การระเบดิ หรอือนัตรายอืน่ๆ และอาจสง่ผลตอ่การรับรองหรอืการรับประกนั หาก
คณุเชือ่วา่แบตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ชํารดุเสยีหาย ใหนํ้าไปทีศ่นูยบ์รกิารเพือ่ตรวจสอบกอ่นนําไปใชต้อ่ อยา่ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์หรอืแบตเตอรี่
ทีช่ํารดุเสยีหาย ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้

ขอ้มลูเพิม่เตมิดา้นความปลอดภยั
การโทรฉุกเฉนิ
1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดโทรศัพทแ์ลว้

2 ตรวจสอบวา่มสีญัญาณเพยีงพอหรอืไม ่นอกจากนี ้คณุอาจตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนี้

• ใสซ่มิ

• ยกเลกิการจํากดัการโทรทีค่ณุเปิดใชก้บัโทรศัพทข์องคณุ เชน่ การจํากดัการโทร การจํากดัเบอร ์หรอืเฉพาะกลุม่

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศัพทข์องคณุไมอ่ยูใ่นโหมดใชบ้นเครือ่งบนิ

• หากหนา้จอและปุ่ มล็อคอยู ่ใหป้ลดล็อค

3 หากตอ้งการเปิดแป้นกดโทรศัพท ์ใหเ้ลอืก โทรศพัท์

4 พมิพห์มายเลขฉุกเฉนิเพือ่แจง้ตําแหน่งปัจจบุนัทีค่ณุอยู ่ซึง่หมายเลขโทรฉุกเฉนิในแตล่ะพืน้ทีจ่ะแตกตา่งกนัไป

5 กดปุ่ มโทร

6 คณุตอ้งใหข้อ้มลูตา่งๆ ทีถู่กตอ้งใหไ้ดม้ากทีส่ดุ อยา่เพิง่วางสายจนกวา่จะไดรั้บแจง้ใหว้าง

เมือ่คณุเปิดโทรศัพทค์รัง้แรก ระบบจะขอใหค้ณุสรา้งบญัช ีNokia หากตอ้งการโทรฉุกเฉนิระหวา่งขัน้ตอนตัง้คา่บญัช ีใหก้ดปุ่ มโทรออก

ขอ้สําคญั: เปิดใชง้านทัง้สายโทรศัพทม์อืถอืและอนิเทอรเ์น็ต หากโทรศัพทข์องคณุสนับสนุนสายอนิเทอรเ์น็ต เครือ่งอาจพยายาม
ตอ่การโทรฉุกเฉนิผา่นทัง้เครอืขา่ยเซลลลูารแ์ละผา่นผูใ้หบ้รกิารสายอนิเทอรเ์น็ต ไมส่ามารถรับประกนัไดว้า่จะสามารถเชือ่มตอ่ได ้
ในทกุสภาวะ ไมค่วรวางใจว่าโทรศัพทไ์รส้ายจะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยามจําเป็น อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิทางการแพทย์

เด็กเล็ก
เครือ่งของคณุ รวมทัง้อปุกรณ์เสรมิ ไมใ่ชข่องเลน่ อปุกรณ์เหลา่นัน้อาจมชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

อปุกรณ์ทางการแพทย์
การทํางานของอปุกรณ์สําหรับรับหรอืสง่สญัญาณวทิยรุวมทัง้โทรศัพทม์อืถอือาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนตอ่การทํางานของอปุกรณ์
ทางการแพทยท์ีไ่มม่กีารป้องกนัสัญญาณเพยีงพอได ้โปรดปรกึษาแพทยห์รอืบรษัิทผูผ้ลติเครือ่งมอืทางการแพทยนั์น้ๆ หากไมแ่น่ใจ
วา่อปุกรณ์นัน้ไดรั้บการป้องกนัพลังงานความถีว่ทิย ุจากภายนอกอยา่งเพยีงพอหรอืไม่

อปุกรณ์ทางการแพทยท์ ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย
ผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยแ์นะนําวา่ ควรใหโ้ทรศัพทม์อืถอือยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นร่างกาย เชน่ เครือ่งควบคมุ
การเตน้ของหัวใจหรอืเครือ่งกระตุน้การทํางานของหัวใจ อยา่งนอ้ย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เพือ่หลกีเลีย่งสญัญาณรบกวนทีอ่าจเกดิกบั
เครือ่งดังกลา่ว สําหรับผูใ้ชอ้ปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกลา่ว ควรปฏบิตัดิังน้ี

• เก็บโทรศัพทใ์หอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยม์ากกว่า 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ

• อยา่ใสอ่ปุกรณ์ไรส้ายไวใ้นกระเป๋าเสือ้

• ใชโ้ทรศัพทก์บัหขูา้งทีต่รงขา้มกบัอปุกรณ์ทางการแพทย์

• ปิดโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หากสงสยัวา่กําลังเกดิสญัญาณรบกวน

• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับอปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกลา่ว
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หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายรว่มกบัอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นร่างกาย โปรดปรกึษากบัแพทยท์ีใ่ห ้
คําปรกึษาดา้นสขุภาพของคุณ

คาํตอบสําหรบัการเขา้ใชง้าน
Nokia มหีนา้ทีใ่นการผลติโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีส่ะดวกตอ่การใชง้านใหผู้ใ้ชแ้ตล่ะคน รวมทัง้ผูท้พุพลภาพ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรด
ไปยงัเว็บไซตข์อง Nokia ที ่www.nokiaaccessibility.com

การฟงั

คาํเตอืน:
ขณะทีค่ณุใชช้ดุหฟัูง อาจมผีลตอ่ความสามารถในการไดย้นิเสยีงภายนอก หา้มใชช้ดุหฟัูงในสถานทีท่ีอ่าจมผีลตอ่ความปลอดภยัของคณุ

อปุกรณ์ไรส้ายบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนกบัเครือ่งชว่ยฟังบางชนดิได ้

นกิเกลิ
พืน้ผวิของโทรศัพทเ์ครือ่งนีป้ราศจากสารนกิเกลิ

ปกป้องโทรศพัทข์องคณุจากเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย
โทรศัพทข์องคณุอาจเสีย่งตอ่ไวรัสและเนื้อหาทีม่อีนัตรายอืน่ๆ ควรใชค้วามระมดัระวงัตามรายละเอยีดตอ่ไปนี้

• โปรดระมดัระวังในการเปิดขอ้ความ ขอ้ความเหลา่นัน้อาจมโีปรแกรมทีป่ระสงคร์า้ยหรอือาจทําใหโ้ทรศัพทห์รอืคอมพวิเตอรข์องคณุ
เสยีหายได ้

• โปรดระมดัระวังเมือ่ทําการรับคําขอการเชือ่มตอ่ การเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ต หรอืการดาวนโ์หลดเนือ้หา หา้มยอมรับการเชือ่มตอ่
Bluetooth จากแหลง่ทีค่ณุไมเ่ชือ่ถอื

• ใหต้ดิตัง้และใชเ้ฉพาะบรกิารและซอฟตแ์วรจ์ากแหล่งทีค่ณุไวว้างใจ และมกีารป้องกนัความปลอดภยัอยา่งเพยีงพอ

• ตดิตัง้ซอฟตแ์วรป้์องกนัไวรัสและซอฟตแ์วรด์า้นความปลอดภยัอืน่ๆ ลงในโทรศัพทข์องคณุและคอมพวิเตอรท์ีใ่ชเ้ชือ่มตอ่ ใหใ้ชแ้อป
พลเิคชัน่ป้องกนัไวรัสเพยีงครัง้ละหนึง่แอปพลเิคชัน่เทา่นัน้ การใชง้านมากกวา่หนึง่แอปพลเิคชัน่อาจสง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพ
และการทํางานของโทรศัพทแ์ละ/หรอืคอมพวิเตอร์

• หากคณุเขา้ถงึบุค๊มารค์และลงิคสํ์าหรับไซตอ์นิเทอรเ์น็ตจากบรษัิทภายนอกตดิตัง้ไวล้่วงหนา้ โปรดระมดัระวงัเป็นพเิศษ Nokia จะ
ไมรั่บประกันหรอืรับผดิชอบใดๆ ตอ่เว็บไซตเ์หลา่นี้

สภาพแวดลอ้มการทํางาน
โทรศัพทเ์ครือ่งนีเ้ป็นไปตามคําแนะนําในการปล่อยคลืน่ความถีว่ทิย ุเมือ่ใชใ้นตําแหน่งปกตทิีห่หูรอืเมือ่อยูห่า่งจากรา่งกายอยา่งนอ้ย 1.5
เซนตเิมตร (5/8 นิว้) ซองสําหรับพกพา อปุกรณ์เหน็บเข็มขดั หรอืทีว่างโทรศัพทเ์พือ่การพกพา ไมค่วรมโีลหะเป็นสว่นประกอบ และควรให ้
เครือ่งอยูห่า่งจากร่างกายตามระยะหา่งทีกํ่าหนดขา้งตน้

โทรศัพทเ์ครือ่งนีต้อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่กบัระบบเครอืขา่ยทีม่คีณุภาพเพือ่สง่ไฟลข์อ้มลูหรอืขอ้ความ อาจมคีวามลา่ชา้ในการสง่ไฟลข์อ้มลู
หรอืขอ้ความ จนกวา่จะเชือ่มตอ่ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ ปฏบิตัติามคําแนะนําเกีย่วกบัระยะหา่งระหวา่งเครือ่ง จนกวา่การสง่จะเสร็จสมบรูณ์

ช ิน้สว่นของโทรศัพทเ์ป็นสือ่แมเ่หล็ก วัตถทุีทํ่าจากโลหะอาจดงึดดูเขา้หาโทรศัพท ์อยา่วางบตัรเครดติหรอืสือ่เก็บแมเ่หล็กอืน่ไว ้
ใกลโ้ทรศัพท ์เพราะขอ้มลูทีเ่ก็บไวภ้ายในอาจถกูลบได ้

ยานพาหนะ
สญัญาณวทิยอุาจมผีลตอ่ระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นยานพาหนะทีต่ดิตัง้ไมถ่กูตอ้งหรอืมกีารป้องกนัไมเ่พยีงพอ เชน่ ระบบฉีดน้ํามนัทีค่วบคมุ
ดว้ยอเิล็กทรอนกิส,์ ระบบเบรก ABS, ระบบควบคมุความเร็วแบบอเิล็กทรอนกิส ์และระบบถงุลมนริภัย โปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบับรษัิท
ผูผ้ลติยานพาหนะหรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ

ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญเทา่นัน้เป็นผูต้ดิตัง้อปุกรณ์ในยานพาหนะ การตดิตัง้หรอืการซอ่มแซมทีไ่มถ่กูตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายและทําให ้
การรับประกนัของคณุเป็นโมฆะดว้ย ควรตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์ทกุช ิน้ของโทรศัพทม์อืถอืในยานพาหนะไดร้ับการตดิตัง้และ
ทํางานอยา่งถกูตอ้ง อยา่เก็บหรอืพกของเหลวทีต่ดิไฟได ้แกส๊ หรอืวัตถรุะเบดิไวร้วมกบัโทรศัพท ์ชิน้สว่นของโทรศัพท ์หรอือปุกรณ์เสรมิ
ตา่งๆ โปรดสงัเกตวา่ถงุลมนริภัยจะพองตัวออกดว้ยแรงอดัทีแ่รงมาก อยา่วางโทรศัพทห์รอือปุกรณ์เสรมิไวใ้นบรเิวณทีถ่งุลมนริภัยอาจพอง
ตัวออก
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บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิ
ปิดโทรศัพทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิได ้เชน่ ใกลเ้ครือ่งสบูแกส๊ในสถานบีรกิารน้ํามนั ประกายไฟในบรเิวณดังกลา่วอาจทําให ้
เกดิการระเบดิหรอืลุกไหมอ้นัเป็นเหตใุหบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้สงัเกตขอ้หา้มในสถานบีรกิารเชือ้เพลงิ ทีเ่ก็บและบรเิวณทีม่กีารจา่ยเชือ้
เพลงิ โรงงานเคมหีรอืสถานทีเ่กดิการลกุลามของการระเบดิได ้บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิไดม้กัมเีครือ่งหมายแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน แต่
ไมเ่สมอไป บรเิวณดังกลา่วรวมถงึบรเิวณทีค่ณุอาจไดรั้บแจง้ใหด้ับเครือ่งยนต ์ใตด้าดฟ้าบนเรอื ระบบอํานวยความสะดวกในการขนถา่ยหรอื
จัดเก็บสารเคม ีและบรเิวณทีอ่ากาศมกีารปนเป้ือนของสารเคมหีรอืเศษอนุภาคตา่งๆ เชน่ เม็ดวัสดขุนาดเล็ก ฝุ่ นหรอืผงโลหะ คณุควรตรวจ
สอบกบัผูผ้ลติยานพาหนะทีใ่ชก้า๊ซปิโตรเลยีมเหลว (เชน่ โพรเพนหรอืบวิเทน) เพือ่ตรวจสอบวา่โทรศัพทเ์ครือ่งนีส้ามารถใชใ้นบรเิวณ
ใกลเ้คยีงกบัยานพาหนะดังกลา่วไดอ้ยา่งปลอดภยัหรอืไม่

รายละเอยีดการรบัรอง (SAR)
โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้รงตามคาํแนะนําของการสือ่สารทางคลืน่วทิยุ

เครือ่งโทรศัพทข์องคณุจะเป็นตัวรับและสง่สญัญาณวทิย ุซึง่ไดรั้บการออกแบบมาไมใ่หเ้กนิความถีส่ญัญาณคลืน่วทิยทุีแ่นะนําโดยขอ้
กําหนดระหวา่งประเทศ ขอ้แนะนํานีจั้ดทําขึน้โดย ICNIRP ซึง่เป็นหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรอ์สิระ และรวมถงึระดับความปลอดภยั
ทีอ่อกแบบมาเพือ่คุม้ครองผูใ้ชท้กุคน โดยไมข่ึน้กบัอายหุรอืสขุภาพ

ขอ้แนะนําของการเปิดรับคลืน่โทรศัพทเ์คลือ่นทีน่ีใ้ชห้น่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอ้กําหนด SAR ทีกํ่าหนดไวใ้นคํา
แนะนํา ICNIRP คอื 2.0 วัตต/์กโิลกรัม (W/kg) ซึง่เป็นคา่เฉลีย่เกนิสบิกรัมของเน้ือเยือ่ผวิ การทดสอบ SAR จัดทําขึน้ในสภาพการทํางาน
แบบมาตรฐาน ซึง่เครือ่งจะสง่คลืน่ความถีท่ีร่ะดับพลังงานสงูสดุทีแ่นะนําใหใ้ชใ้นคลืน่ความถีท่ัง้หมดทีทํ่าการทดสอบ ระดับ SAR ตาม
จรงิขณะใชโ้ทรศัพทอ์าจตํ่ากวา่คา่สงูสดุ เน่ืองจากเครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะพลังงานทีส่ามารถเขา้ถงึเครอืขา่ยไดต้ามที่
กําหนดไว ้คา่ทีเ่ปลีย่นแปลงขึน้กบัปัจจัยตา่งๆ เชน่ ระยะหา่งระหวา่งคณุกับสถานเีครอืขา่ยหลัก

คา่ SAR ทีส่งูทีส่ดุภายใตคํ้าแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใชโ้ทรศัพทท์ีหู่คอื 1.20 วัตต/์กก.

การใชอ้ปุกรณ์เสรมิอาจมผีลทําใหค้า่ SAR แตกตา่งไป คา่ SAR แตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดในการทดสอบและทีร่ายงาน
ของแตล่ะประเทศและระบบเครอืขา่ย คณุสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัค่า SAR ไดใ้นขอ้มลูผลติภัณฑท์ี ่www.nokia.com

คลืน่ SAR (Specific Absorption Rate)
เครือ่งวทิยคุมนาคมนีม้อีตัราการดดูกลนืพลังงานจําเพาะ (Specific Absorption Rate - SAR) อนัเน่ืองมาจากเครือ่งวทิยคุมนาคมเทา่กบั
1.20 วัตต/์กก. ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภยัตอ่สขุภาพมนุษยจ์ากการใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมทีค่ณะกรรมการกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาตปิระกาศกําหนด

ขอ้มลูศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia

ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

เซ็นทรัลพลาซา่ ป่ินเกลา้ ยนูติ 421, 7/149 ถ.บรมราชชนน ีอรณุอมัรนิทร์
บางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700

02-254-1080
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02-884-5695

จันทร ์- ศกุร ์เวลา 11.00 น. - 20.30 น

เสาร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น

.
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

เซน็ทรัลพระราม 2 128 ม.6 เซ็นทรัลพระราม 2 IT05 แสมแดง บางขนุเทยีน
กรงุเทพฯ 10150

02-872-4749

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

ฟิวเจอรป์ารค์ รังสติ ยนูติ 32 ชัน้ใตด้นิ 94 หมู ่2 ถ.พหลโยธนิ ประชาธปัิตย์
ธัญบรุ ีปทมุธาน ี12130

 

มาบญุครอง 444 ชัน้ 2 โซน D ยนูติ 5-6 มาบญุครองเซน็เตอร ์
ถ.พญาไท วังใหม ่ปทมุวัน กรงุเทพฯ 10330

ซคีอนสแควร์ ยนูติ 1007 ชัน้ G ซคีอนสแควร ์904 หมู ่6 ถ. ศรนีครนิทร์
หนองบอน ประเวศ กรงุเทพฯ 10250

 

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

035-706303

035-706303

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

บรุรัีมย์ 479/71 ถ.จริะ ในเมอืง เมอืง บรุรัีมย ์31000 044-614-090

044-614-090

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

เชยีงใหม่ 201/1 ถ.มหดิล หายยา เมอืง เชยีงใหม ่50100 053-203321-2

053-282980

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น
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02-872-4748

จันทร ์- ศกุร ์เวลา 11.00 น. - 20.30 น

เสาร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น

02-254-1080

02-660-9290

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น

02-254-1080

02-958-5851

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.30 น. - 20.30 น

02-254-1080

02-626-0436

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.00 น. - 20.30 น

02-254-1080

02-720-1661

จันทร ์- อาทติย ์เวลา 10.30 น. - 20.30 น

.
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

053-753105

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

หาดใหญ่ 656 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ ่หาดใหญ ่สงขลา 90110 074-365044-5

074-365046

จันทร ์- เสาร ์เวลา 08.30 น. - 17.30 น

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

032-515-120

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

ขอนแกน่ 272/33 ม.12 ถ.มติรภาพ เมอืงเกา่ เมอืง ขอนแกน่ 40000 043-325780

043-325781

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

ลําปาง 357/46 ถ.บญุวาทย ์(ฉัตรไชย) สวนดอก ลําปาง 52000 054-218755

054-218755

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

นครสวรรค์ 81/42 ถ.สวรรคว์ถิ ีปากน้ําโพ เมอืง นครสวรรค ์60000 056-311129

056-371993

จันทร ์- เสาร์

 

เวลา 09.00 น. - 18.00 น

นครปฐม 141/38 ถ.ราชวถิ ีพระปฐมเจดยี ์นครปฐม 73000 034-280454

034-280455

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

นครราชสมีา 1630/8 ถ.มติรภาพ ในเมอืง เมอืง นครราชสมีา 30000 044-247948

044-262848

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

พัทยา 353/43 (ซอยสขุมุวทิ พัทยา 49) หมู ่9 ถ.สขุมุวทิ หนอง
ปรอื บางละมงุ ชลบรุ ี20260

038-716976-7

038-716978

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

42 ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

เชยีงราย 188 ถ.ธนาลัย เวยีง เมอืง เชยีงราย 57000 053-601051
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ศนูยบ์รกิารลกูคา้ Nokia ทีอ่ยูอ่ยา่งละเอยีด หมายเลขโทรศพัท์

หมายเลขโทรสาร

เวลาทําการ

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

076-209306

076-209306

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

พษิณุโลก 298/3 ถ.บรมไตรโลกนาถ ในเมอืง เมอืง พษิณุโลก
65000

055-251998

055-284346

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

รอ้ยเอ็ด 56/3 ถ.ประชาธรรมรักษ์ ในเมอืง เมอืง รอ้ยเอ็ด 45000 043-518-882

043-518-882

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

สโุขทัย 315 ถ.จรดวถิถี่อง ธาน ีเมอืง สโุขทัย 64000 055-614646

055-621222

จันทร ์- เสาร ์เวลา 08.30 น. - 17.30 น

สรุาษฎรธ์านี 48/9-10 ถ.ดอนนก ตลาด เมอืง สรุาษฎรธ์าน ี84000 077-222288

077-288668

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

อบุลราชธานี 614/2 ถ.ชยางกรู เมอืง อบุลราชธาน ี34000 045-311744

045-311566

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

อดุรธานี 179 ถ.ทหาร ต.หมากแขง้ เมอืง อดุรธาน ี41000 042-341844

042-341844

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

ระยอง 75/26 ถ.ชายกระป่อม 1 เชงิเนนิ เมอืง 21000 038-613110

038-613110

จันทร ์- เสาร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น

หมายเหต:ุ ขอ้มลูดา้นบนอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้
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ลขิสทิธิแ์ละประกาศอืน่ๆ

คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ีว้า่ ผลติภัณฑ ์RM-766 นี ้สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของ
Directive 1999/5/EC คณุสามารถดสํูาเนาของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่http://www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity

TM © 2013 Nokia สงวนลขิสทิธิ ์ผลติภัณฑ/์ชือ่บรษัิทอืน่อาจเป็นเครือ่งหมายการคา้ของผูเ้ป็นเจา้ของอืน่ๆ ตามลําดับ

หา้มทําซ้ํา สง่ตอ่ หรอืจําหน่ายเนือ้หาสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของเอกสารฉบบันีใ้นรูปแบบใดๆ โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อกัษรจาก Nokia Nokia ดําเนนินโยบายในการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง Nokia จงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงและปรับปรงุสว่นหนึง่สว่นใด
ของผลติภัณฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบบันีโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ประกอบดว้ยซอฟตแ์วรเ์ขา้รหสัขอ้ความ RSA BSAFE หรอืซอฟตแ์วรโ์ปรโตคอลรักษาความปลอดภยัจาก RSA Security

เครือ่งหมายคําวา่ Bluetooth และโลโกเ้ป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใชง้านเครือ่งหมายนีโ้ดย Nokia จะเป็นการใชภ้าย
ใตใ้บอนุญาตใชง้าน

Java เป็นเครือ่งหมายการคา้ของบรษัิท Sun Microsystems, Inc.

ผลติภัณฑน์ีไ้ดรั้บอนุญาตภายใต ้MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) เพือ่ใชง้านสว่นตัวและไมใ่ชเ่ชงิพาณชิยใ์นการเชือ่มตอ่กบั
ขอ้มลูทีเ่ขา้รหัสตามขอ้กําหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลกูคา้เพือ่ใชใ้นกจิกรรมสว่นตัวและไมใ่ชท่างการคา้ และ (ii) เพือ่
ใชเ้ชือ่มตอ่กบัวดิโีอ MPEG-4 ของผูใ้หบ้รกิารวดิโีอทีไ่ดรั้บอนุญาต ไมอ่นุญาตใหใ้ช ้หรอืใชง้านอืน่ใดนอกเหนอืจากนี ้ขอ้มลูเพิม่เตมิรวม
ถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิการขาย การใชง้านภายในและการใชง้านเชงิพาณชิย ์สามารถดไูดจ้าก MPEG LA, LLC ทีเ่ว็บไซต ์http://
www.mpegla.com

ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ ไมว่า่จะอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด Nokia หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ Nokia จะไมรั่บ
ผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได ้หรอืความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ์ อนัเป็นผลสบืเนือ่งหรอืความเสยีหายทางออ้มไมว่า่
จะดว้ยสาเหตใุด

เนือ้หาในเอกสารนีใ้หข้อ้มลู "ตามสภาพทีเ่ป็น" โดยไมม่กีารรับประกนัใดๆ ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ซึง่รวมถงึและมไิดจํ้ากดัเพยีง
การรับประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของผลติภัณฑท์ีจํ่าหน่าย และความเหมาะสมในการใชง้านตามวัตถปุระสงค ์ตลอด
จนความถกูตอ้ง ความเชือ่ถอืไดห้รอืขอ้มลูในเอกสารนี ้นอกเหนอืจากขอบเขตทีก่ฎหมายทีนํ่ามาใชร้ะบไุวเ้ทา่นัน้ Nokia ขอสงวนสทิธิ์
ในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืเพกิถอนเอกสารนีท้กุเมือ่โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ผลติภัณฑ ์คณุสมบตั ิแอปพลเิคชัน่ และบรกิารตา่งๆ ทีม่ใีหบ้รกิารอาจแตกตา่งไปตามภมูภิาค สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อตัวแทน
จําหน่าย Nokia หรอืผูใ้หบ้รกิารของคณุ เครือ่งรุน่นี้ประกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและขอ้
บงัคับดา้นการสง่ออกของสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ หา้มกระทําการใดๆ ทีข่ดัแยง้ตอ่กฎหมาย
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Nokia จะไมรั่บประกนัหรอืรับผดิชอบตอ่ความสามารถในการใชง้าน เน้ือหา หรอืการสนับสนุนผูใ้ชจ้ากแอปพลเิคชัน่ของบรษัิทอืน่ทีม่าพรอ้ม
กบัโทรศัพทข์องคณุ คณุจะทราบวา่แอปพลเิคชัน่เหลา่นัน้ไดร้ับการจัดเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็นไดโ้ดยการใชง้านแอปพลเิคชัน่นัน้ Nokia จะ
ไมรั่บรอง รับประกนั หรอืรับผดิชอบใดๆ ตอ่ความสามารถในการใชง้าน เนือ้หา หรอืการสนับสนุนผูใ้ชจ้ากแอปพลเิคชัน่ของบรษัิทอืน่ทีม่า
พรอ้มกบัโทรศัพทข์องคณุ

เครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์นี ้มคีวามสอดคลอ้งตามมาตรฐานทางเทคนคิ เลขที ่กทช. มท. 004-2548 และขอ้กําหนดอืน่ของ กทช

ั ี่

ลขิสทิธิแ์ละประกาศอืน่ๆ

. 

/ฉบบท 1.2 TH

45


	คู่มือผู้ใช้ Nokia 305
	สารบัญ
	ความปลอดภัย
	ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ไร้สาย
	คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก
	สัญญาณรบกวน
	บริการที่ผ่านการรับรอง
	แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
	เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง
	ปกป้องความสามารถในการได้ยินของคุณ

	เริ่มต้นการใช้งาน
	โทรศัพท์ระบบซิมคู่ของคุณ
	ปุ่มและส่วนประกอบ
	การใส่ซิมการ์ดหลักและแบตเตอรี่
	การใส่ซิมการ์ดอันที่สอง
	การใส่หรือถอดการ์ดหน่วยความจำ
	ขนาด
	การชาร์จแบตเตอรี่
	การชาร์จแบตเตอรี่ผ่านสาย USB
	การเปิดหรือปิดเครื่อง
	เสาอากาศ GSM
	การเชื่อมต่อชุดหูฟัง
	การใส่สายคล้อง

	การใช้งานพื้นฐาน
	โทรศัพท์หน้าจอสัมผัสของคุณ
	การเปลี่ยนการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว
	การใช้หน้าจอสัมผัส
	การสลับระหว่างหน้าจอต่างๆ
	การปรับตั้งค่าหน้าจอแป้นกด

	การสนับสนุน
	รหัสผ่าน
	การกำหนดซิมการ์ดที่จะใช้
	การล็อคปุ่มและหน้าจอ
	การคัดลอกรายชื่อและสิ่งอื่นจากโทรศัพท์เครื่องเก่า
	การใช้โทรศัพท์โดยไม่มีซิมการ์ด
	การปิดการแจ้งเตือนเครือข่ายสังคม

	การโทร
	การโทรออก
	การโอนสายไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียงหรือเบอร์โทรศัพท์อื่น
	การโทรแบบประชุมสาย

	รายชื่อ
	การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์
	การโทรด่วน
	การส่งข้อมูลรายชื่อ

	ข้อความ
	การส่งข้อความ
	การอ่านข้อความที่ได้รับ

	เขียนข้อความ
	การเขียนข้อความโดยใช้ปุ่มกดบนหน้าจอ
	การใช้ปุ่มกดบนหน้าจอ
	การใช้ปุ่มกดบนหน้าจอ

	การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ
	การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

	การเชื่อมต่อ
	Bluetooth
	เกี่ยวกับ Bluetooth
	การเชื่อมต่อชุดหูฟังไร้สาย
	การส่งภาพถ่ายหรือเนื้อหาอื่นๆ โดยใช้ Bluetooth
	การปกป้องโทรศัพท์ของคุณ

	สายเคเบิลข้อมูล USB
	การคัดลอกเนื้อหาระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์


	นาฬิกาและปฏิทิน
	การเปลี่ยนเวลาและวันที่
	การตั้งการปลุก
	การเรียกดูปฏิทินของคุณในมุมมองแบบต่างๆ
	การเพิ่มรายการปฏิทิน

	ภาพถ่ายและวิดีโอ
	การถ่ายภาพ
	การบันทึกวิดีโอ
	การส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอ
	การจัดวางไฟล์

	เพลงและเสียง
	การเล่นเพลง
	วิทยุ FM
	เกี่ยวกับวิทยุ FM
	การฟังวิทยุ
	การค้นหาและจัดเก็บสถานีวิทยุ


	การจัดการโทรศัพท์
	การอัพเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์โดยใช้โทรศัพท์ของคุณ
	การอัพเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์โดยใช้พีซีของคุณ
	การเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม
	การสำรองภาพถ่ายและเนื้อหาอื่นๆ ลงในการ์ดหน่วยความจำ

	เว็บ
	เกี่ยวกับเว็บเบราเซอร์
	การเรียกดูเว็บ
	การล้างประวัติการเรียกดู

	แผนที่
	เกี่ยวกับแผนที่
	การค้นหาสถานที่

	อุปกรณ์เสริมของแท้จาก Nokia
	ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม
	แบตเตอรี่

	ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย
	บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย
	การดูแลอุปกรณ์ของคุณ
	การนำกลับมาใช้ใหม่
	เกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล

	เคล็ดลับและข้อเสนอ
	แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
	ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จ
	ความปลอดภัยของแบตเตอรี่

	ข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย
	การโทรฉุกเฉิน
	เด็กเล็ก
	อุปกรณ์ทางการแพทย์
	อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย
	คำตอบสำหรับการเข้าใช้งาน
	การฟัง
	นิกเกิล
	ปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากเนื้อหาที่เป็นอันตราย
	สภาพแวดล้อมการทำงาน
	ยานพาหนะ
	บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด
	รายละเอียดการรับรอง (SAR)
	คลื่น SAR (Specific Absorption Rate)
	ข้อมูลศูนย์บริการลูกค้า Nokia

	ข้อกำหนดบริการของโนเกีย
	ข้อกำหนดบริการ
	โนเกียให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน


	ลิขสิทธิ์และประกาศอื่นๆ




